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مستخدم جديد )تسجيل(:
يمكنكم من خالل هذا الحقل ت�ضجيل ح�ضاب جديد كما هو مو�ضح ادناه.

البيانات التي امامها )*( اجبارية.

كلمة �ل�سر يجب �أن ال تقل عن )15( خانة وال تحتوي على فر�غات  تبد�أ 

بحرف �لحروف �لمتاحة . a-z A-Z و�الرقام )9-0( و)_(.

متابعة االقتراح )رقم البطاقة(:
يمكنكم ادخال رقم البطاقة الخا�ضة باالقتراحات لال�ضتعالم.

المكافاأةنقاطاالقتراحات المجدية

�ضهاده1- اقتراح مجدي ولكن ال يمكن تطبيقه حاليا .

- اقتراح تب�ضي����ط وتح�ضين االجراءات و تح�ضين الخدمات 

المقدمة و تقديم خدمات جديدة و ك�ضب ر�ضا المتعاملين.

3
100 درهم

+ �ضهادة - اقتراح تح�ضي���ن البيئة وال�ضحة العام���ة وال�ضالمة و 

تعزيز الوالء الموؤ�ض�ضي و تطوير مهارات العاملين.

- اقتراح خف�ض التكاليف وزيادة االيرادات و اال�ضتفادة 

من الموارد غير الم�ضتغلة  وتر�ضيد اال�ضتهالك.
300 درهم + �ضهادة6

12- اقتراح ذو مردود مادي يفوق مائة اآلف درهم.
300 درهم

+ �ضهادة

20- اقتراح ذو مردود مادي عالي يفوق خم�ضمائة األف درهم.
10000 درهم

+�ضهادة

يمك���ن ال�س���تفادة من خدمات الطلب���ات الإلكترونية من خ���ال موقع محاكم 

دبي على الإنترنت 

للمزيد من المعلومات الت�سال: 3347777 4 971+ / 3030800 4 971+

مرحبًا بكم ف���ي الموقع االلكتروني الخا�ض باقتراح���ات المتعاملين والموظفين 

الموح���د لحكومة دبي، حيث تهتم حكومة دبي بتقديم اأرقى الخدمات لموظفيها 

ومتعامليه���ا وبما يحقق ر�ضاهم ويفوق توقعاتهم، كما اأنها توؤمن باأهمية اإ�ضراك 

مختل���ف فئات اأفراد المجتمع في جهود التمي���ز وجودة الخدمات لذلك حر�ضت 

حكوم���ة دبي عل���ى فتح قنوات التوا�ضل مع المعنيي���ن والتعرف على مالحظاتهم 

مراعيًة تنوع ثقافاتهم وم�ضتوياتهم، باعتبار اأن التغذية الراجعة من اأي فرد هي 

و�ضيلة رئي�ضية ومهمة في تب�ضيط االإجراءات وتطوير االأداء. 

لذا ندعو جميع الموظفين والمتعاملين لتقديم اقتراحاتهم والتي تهدف لتطوير 

وتح�ضين م�ضتوى تقديم الخدمات.

قنوات تلقي  االقتراحات
www.dc.gov.ae :الموقع االلكتروني

http://esuggest.dubai.ae

الفاك�ض: 97143355553 +

صناديق االقتراحات:
- المبنى الرئي�ضي لمحاكم دبي.

-  فرع الطوار .

- فرع البر�ضاء .

- فرع  الدائرة االقت�ضادية.

خطوات تقديم االقتراحات:
دخول )اسم المستخدم -كلمة السر(:

يمكنك���م م���ن خالل ه���ذا الحقل ادخ���ال  ا�ضم الم�ضتخ���دم وكلمة الم���رور  التي 

تمكنكم من ت�ضجيل اقتراحاتكم ومتابعتها.
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