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يت�سكل فريق )�إعد�د �لتقرير �ل�سنوي 2014( باإ�سر�ف �ل�سيد/ حممد عبدالرحمن حممد مدير �إد�رة 
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كلمة املدير العام

�سعادة خبري/ طار�ش عيد املن�سوري مدير عام حماكم دبي للتقرير �ل�سنوي

حفل عام 2014 بتطور�ت مهمة، تعد نقطة حتول �أ�سا�سية يف م�سرية عمل حماكم دبي، فقد �سهد هذ� �لعام �إطالق �لعديد من �ملبادر�ت و�لرب�مج 

�لتي ت�سب جميعها يف حتقيق روؤيتها »�لريادة يف عمل �ملحاكم«، هذه �لريادة �لتي نتطلع من خاللها لإ�سعاد �ملتعاملني مع حماكم دبي.

لقد جاءت هذه �لتطور�ت �ملهمة، و�لإجناز�ت �لكبرية، ترجمًة لروؤية قيادتنا �لر�سيدة �لتي تتطلع د�ئمًا لأن تكون دولتنا �حلبيبة دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة يف �ملركز �لأول، ومن هنا فقد حر�ست حماكم دبي لتحويل خدماتها �إىل ذكية، من �أجل �إجناز �ملعامالت على مد�ر �ل�ساعة 

بهدف �لت�سهيل على �ملتعاملني و�إجناز معامالتهم يف �أي وقت ومن �أي مكان.

وقد حر�سنا يف حماكم دبي من خالل �لتقرير �ل�سنوي 2014، �أن ن�سع بني يدي �ملهتمني ما حققه فريق �لعمل �لق�سائي و�لإد�ري يف �ملحاكم 

من �إجناز�ت خالل عام كامل، وبكل �سفافية ودقة وو�سوح، وهذ� ما نوؤكد عليه د�ئمًا ب�سرورة �لتعامل ب�سفافية، �إذ ي�سلط �لتقرير �ل�سوء على 

�لإجناز�ت و�ملبادر�ت و�لفعاليات �لتي متت خالل �لعام، ويف خمتلف �لقطاعات و�لإد�ر�ت، و�لتي جاءت يف جمملها لتتما�سى مع �لأولويات 

�ل�سرت�تيجية ملحاكم دبي.

�إن هذه �لإجناز�ت ما كان لها �أن تتحقق لول ت�سافر �جلهود �ملخل�سة لفريق �لعمل يف حماكم دبي، هذه �جلهود �لتي تعد حمل تقدير وثناء من 

�جلميع، ول ي�سعنا هنا �إل �أن ن�سد على �أيدي جميع �لعاملني يف حماكم دبي يف خمتلف �ملو�قع، متمنني لهم �لتوفيق و�ل�سد�د لتحقيق �ملزيد من 

�لإجناز�ت، وتقدمي �ملزيد من �ملبادر�ت و�لرب�مج �ملبتكرة، �لتي ت�سهم يف تعزيز م�سرية �لعمل �لق�سائي يف دبي، وحتقيق �لعد�لة للجميع.

و�هلل من ور�ء �ملق�سد، وهو �لهادي �إىل �سو�ء �ل�سبيل،،،،

طار�ش عيد املن�سوري

مدير عام حماكم دبي
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�لتنظيم �لق�سائي و�لإد�ري

اإ�ساءات على الهيكل التنظيمي

اجلهاز الق�سائي والإداري:

اجلهاز الق�سائي:

يتاألف من ثالث حماكم رئي�سية :)�ملحكمة �لبتد�ئية - حمكمة �ل�ستئناف - حمكمة �لتمييز (

وتت�سمن �ملحاكم �لبتد�ئية عدد )6( حماكم فرعية متخ�س�سة وهي �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية، و�ملحكمة �لبتد�ئية �لتجارية ، و�ملحكمة �لبتد�ئية 

�لعمالية ، و�ملحكمة �لبتد�ئية �لعقارية ، وحمكمة �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لبتد�ئية، و�ملحكمة �لبتد�ئية �جلز�ئية.

الهيكل التنظيمي والإداري:

ميتاز �لهيكل �لإد�ري بقدرة كبرية على �ل�ستيعاب وتعزيز �لتطبيقات �مل�ستقبلية ملو�كبة �لتطور�ت و�ملتغري�ت، �سو�ء من حيث نطاق �لتعامل �أو درجة 

�جلودة يف �لأد�ء، �أو �ل�سرعة يف �لإجناز و�ملرونة يف �لتعامل و�تخاذ �لقر�ر�ت ، ويتكون �لهيكل �لإد�ري ملحاكم دبي من )11( �إد�رة تتاألف من )6( 

�إد�ر�ت ذ�ت طبيعة فنية و)5( �إد�ر�ت ذ�ت طبيعة م�ساندة.
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هيكل �لتنظيم �لق�سائي و�لإد�ري
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املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي

مت اإن�ضاء املجل�س الق�ضائي )الهيئة الق�ضائية العليا( ليكون هو ال�ضلطة الق�ضائية يف اإمارة دبي ويعد ال�ضمانة الأ�ضا�ضية ل�ضتقالل الق�ضاء، وقد 

اأن�ضئ املجل�س الق�ضائي يف دبي بالقانون رقم )6( ل�ضنة 1992 ، وبتعديل بع�س اأحكام القانون )20( ل�ضنة 2011 ، ويتمتع بكافة الو�ضائل القانونية 

املتاحة للم�ضاعدة بالنهو�س باجلهاز الق�ضائي وحمايته من تدخل اأي من ال�ضلطات ، وذلك بتفعيل الرقابة الذاتية وتطوير القدرات واملعايري للتعيني 

بالق�ضاء  املتعلقة  الت�ضريعية  القرتاحات  وتقدمي  الق�ضائي،  بتطوير اجلهاز  املجل�س  يعنى  كما  ت�ضريعاته،  الراأي يف  واإبداء  الق�ضائية  الوظيفة  يف 

والنيابة العامة واإجراءات التقا�ضي لت�ضرت�ضد بها احلكومة لدى اإعدادها م�ضاريع القوانني والأنظمة املختلفة.

ويت�ضكل املجل�س الق�ضائي املعدل لإمارة دبي من )8( اأع�ضاء وهم:

رئي�ضًا للمجل�س �ضمو ال�ضيخ/ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ، نائب حاكم دبي 

مدير ديوان �ضمو حاكم دبي نائب رئي�س املجل�س الق�ضائي معالـــي/ حممد ابراهيم ال�ضيباين 

النائب العام بدبي ع�ضوًا �ضعادة امل�ضت�ضار/ع�ضام عي�ضى احلميدان 

مدير عام حماكم دبي - ع�ضوًا �ضعادة اخلبري/ طار�س عيد املن�ضوري 

رئي�س حمكمة التمييز ع�ضوًا �ضعادة القا�ضي/ الدكتور على اإبراهيم الإمام 

رئي�س حمكمة ال�ضتئناف ع�ضوًا �ضعادة القا�ضي/ عي�ضى حممد �ضريف 

رئي�س املحكمة البتدائية ع�ضوًا �ضعادة القا�ضي/ جا�ضم حممد باقر 

مدير التفتي�س الق�ضائي بالإنابة لديوان �ضمو احلاكم ع�ضوًا �ضعادة امل�ضت�ضار/ عبا�س عثمان عبا�س 

وعقد املجل�س الق�ضائي لإمارة دبي عدد )4( اجتماعات خالل عام 2014، وناق�س عددًا من املوا�ضيع بلغت نحو )19( مو�ضوعًا نتج عنها اإ�ضدار 

قرارات وتكليفات تنفيذية جمموعها )28( تكليفًا، ومن اأهمها:

اعتماد ترقية جمموعة من ال�ضادة الق�ضاة. 1

اعتماد تعيني جمموعة من ال�ضادة الق�ضاة. 2

منهجية ونظام وخطة عمل للمجل�س. 3

اعتماد ميزانية اإدارة التفتي�س الق�ضائي لعام 2015م. 4
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معالـــي

حممد ابراهيم ال�ضيباين

مدير ديوان �ضمو حاكم دبي 

نائب رئي�س املجل�س الق�ضائي

�ضعادة القا�ضي

عي�ضى حممد �ضريف

رئي�س حمكمة ال�ضتئناف 

ع�ضوًا

�ضعادة امل�ضت�ضار

ع�ضام عي�ضى احلميدان

النائب العام بدبي ع�ضوًا

�ضعادة القا�ضي

جا�ضم حممد باقر

رئي�س املحكمة البتدائية ع�ضوًا

�ضعادة اخلبري

طار�س عيد املن�ضوري

مدير عام حماكم دبي - ع�ضوًا

�ضعادة امل�ضت�ضار

عبا�س عثمان عبا�س

مدير التفتي�س الق�ضائي 

بالإنابة لديوان �ضمو احلاكم 

ع�ضوًا

�ضعادة القا�ضي الدكتور

على اإبراهيم الإمام

رئي�س حمكمة التمييز ع�ضوًا

�ضمو ال�ضيخ

مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم

نائب حاكم دبي

رئي�س جمل�س دبي الق�ضائي
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مكتوم بن حممد يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش دبي الق�سائي

تر�أ�س �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي �لجتماع �لأول ملجل�س دبي �لق�سائي خالل عام 

2014 وذلك يف �ملكتب �لتنفيذي ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم . 

وهناأ �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم يف بد�ية �لجتماع �لأع�ساء �جلدد يف جمل�س دبي �لق�سائي حيث كان �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء وب�سفته حاكما لإمارة دبي قد �أ�سدر منذ �أيام مر��سيم بتعيينات منظمة لعدد 

من �جلهات �لق�سائية يف دبي .

ودعا �سمو نائب حاكم دبي رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي �لأع�ساء �جلدد �إىل �سرورة �لرتكيز خالل �ملرحلة �لقادمة على تطوير �ملنظومة �لق�سائية 

يف �لإمارة ودعم �ل�سلطة �لق�سائية ملو�كبة �لتطلعات �حلكومية و�لتطور �لذي ت�سهده �إمارة دبي على �لأ�سعدة كافة .

و�أثنى �سمو نائب حاكم دبي رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي على جهود �أع�ساء �ملجل�س يف �لفرتة �ل�سابقة ..مثمنا عطاءهم خالل مرحلة توليهم ع�سوية 

�ملجل�س �لق�سائي بدبي.
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بحث تطوير الق�ساء يف الإمارة

مكتوم بن حممد يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش دبي الق�سائي الثاين

تر�أ�س �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي، �جتماع جمل�س دبي �لق�سائي، وناق�س �لجتماع 

�لعامة  �لأمانة  ومهام  �خت�سا�سات  نظام  و�إ�سد�ر  �لإمارة  �لق�ساء يف  �أد�ء  تطوير  ت�سهم يف  �لتي  �ملو��سيع  من  عددً�  دبي  �لذي عقد يف حماكم 

للمجل�س.

ح�سر �لجتماع معايل حممد �إبر�هيم �ل�سيباين مدير ديو�ن �ساحب �ل�سمو حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي، و�مل�ست�سار ع�سام عي�سى 

�حلميد�ن �لنائب �لعام لإمارة دبي، وطار�س عيد �ملن�سوري مدير حماكم دبي، و�مل�ست�سار خليفة ر��سد بن دميا�س �ملحامي �لعام �لأول و�أمني عام 

جمل�س دبي �لق�سائي، و�أع�ساء جمل�س دبي �لق�سائي.
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مكتوم بن حممد يوجه باإن�ساء فرع للكاتب العدل يف حتا

وجه �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي، باإن�ساء فرع للكاتب �لعدل يف مدينة حتا بدبي، 

وذلك للتخفيف على �ملو�طنني و�ملقيمني عناء تخلي�س معامالتهم من خالل �لفرع �جلديد �لذي �سيحتوي على �لعديد من �خلدمات �لتي �ستخت�سر 

�لوقت و�جلهد وعناء �لتنقل جاء ذلك خالل تروؤ�س �سموه �جتماع �ملجل�س �لذي عقد �سباح �أم�س، يف حماكم دبي. و�طلع �سموه، على خطط �ملجل�س 

و�لتو�سيات �مل�ستقبلية وما مت �إجنازه من تو�سيات خالل �لجتماعات �ل�سابقة.

كما ناق�س �لجتماع عددً� من �ملو��سيع �ملتعلقة ب�سوؤون �أع�ساء �ل�سلطة �لق�سائية من �لق�ساة و�أع�ساء �لنيابة �لعامة.

ح�سر �لجتماع �مل�ست�سار ع�سام عي�سى �حلميد�ن، �لنائب �لعام لإمارة دبي، وطار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، و�مل�ست�سار خليفة ر��سد 

بن دميا�س �أمني عام جمل�س دبي �لق�سائي، وعدد من �أع�ساء جمل�س دبي �لق�سائي.



29

دبي الق�سائي« برئا�سة مكتوم بن حممد يبحث احتياجات تطوير العمل

تر�أ�س �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي، �سباح �أم�س، �جتماع �ملجل�س �لذي عقد يف 

حماكم دبي، وناق�س �لجتماع عددً� من �ملو��سيع �ملتعلقة بالعمل �لق�سائي و�حتياجاتها �لتي من �ساأنها تطوير �لعمل �لق�سائي يف �إمارة دبي.

و�طلع �سمو نائب حاكم دبي رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي، على �خلطة �مل�ستقبلية لإد�رة �لتفتي�س �لق�سائي و�آليات عملها �لتي مت �عتمادها مع ميز�نية 

�لتفتي�س �لق�سائي
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�ملجل�س �ل�ست�ساري مبحاكم دبي

�سركائها  بني  �ملتبادلة  �مل�ساركة  نطاق  وتو�سيع  �لتو��سل  قنو�ت  فتح  يف  دبي  حماكم  من  ر�ئدة  خطوة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  �إن�ساء  فكرة  متيزت 

�ل�سرت�تيجيني يف �ملو��سيع ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك و�لعقبات و�لتحديات ورفع �ملقرتحات لل�سلطات و�جلهات �ملعنية �ملجل�س �لتنفيذي، و�ملجل�س 

�لق�سائي، وجلنة �لأمن و�لعدل.

�سركاء  جانب  �إىل  دبي  حماكم  من  ممثلني  ع�سويته  يف  ي�سم  وباأع�ساء  �ملدير  ونائب  رئي�سًا  دبي  حماكم  عام  مدير  من  �ملجل�س  ويتاألف 

�ل�سرت�تيجيني. دبي  حماكم 

وعقد �ملجل�س �ل�ست�ساري )3( �جتماعات خالل عام 2014، وناق�س عددً� من �ملو��سيع بلغت نحو )3( مو��سيع نتج عنها �إ�سد�ر قر�ر�ت وتكليفات 

تنفيذية جمموعها )5( تكاليف تدور حول م�ساريع �ملجل�س، ومن �أهم �مل�ساريع: 

�إعد�د در��سة �ساملة للم�سروع �سجل �لو�ساية لغري �مل�سلمني وعر�سها على �ل�سادة �أع�ساء �ملجل�س �ل�ست�ساري للدر��سة و�بد�ء مالحظاتهم.. 1

زيادة عدد �أع�ساء �ملجل�س �ل�ست�ساري وذلك ب�سم ع�سو من كل من )�لإد�رة �لعامة لالإقامة و�سوؤون �لأجانب، هيئة �ل�سحة بدبي، وز�رة �لعمل(.. 2

در��سة م�سودة م�سروع �عد�د ومو�ئمة ��سرت�تيجية حماكم دبي مع حكومة دبي 2021 وحكومة دبي �لذكية 2014 - 2017 ومو�فاة حماكم دبي . 3

باأهم �ملقرتحات حول �لفجو�ت وهل هناك فجو�ت وحتديات �خرى يجب مر�عاتها.
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املجل�ش ال�ست�ساري مبحاكم دبي يعقد اأوىل اجتماعاته بح�سور �سركائه ال�سرتاتيجيني 

عقد �ملجل�س �ل�ست�ساري يف حماكم دبي �أوىل �جتماعاته، ��ستنادً� ملبادئ وقو�عد �حلكومة و�لإد�رة �لر�سيدة ومتا�سيًا مع متطلبات �لأد�ء �ملوؤ�س�سي 

و�لإد�رة �ل�سرت�تيجية و من منطلق �سيا�سة �لد�ئرة يف تبادل �لآر�ء و�لأفكار و�لقرت�حات وتفعيل ج�سور �لتو��سل بينها وبني �سركائها يف �ملجتمع 

لتحقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �ملن�سودة ملحاكم دبي.

حيث تر�أ�س »�ملجل�س �ل�ست�ساري« �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، وبح�سور �لقا�سي عبد�لقادر مو�سى حممد، نائب مدير 

�ل�ستئناف،  و�لقا�سي/ عي�سى حممد �سريف، رئي�س حمكمة  �لتمييز،  �لإمام، رئي�س حمكمة  �إبر�هيم  �لدكتور علي  و�مل�ست�سار  عام حماكم دبي، 

و�لقا�سي/ جا�سم حممد باقر، رئي�س �ملحكمة �لبتد�ئية، و�لدكتور/ عارف �ل�سيخ، م�ست�سار �لأمور �لأ�سرية �مل�ساعد، �ل�سيد/ حممد عبد�لرحمن 

حممد �إبر�هيم، مدير �إد�رة �ل�سرت�تيجية و�لأد�ء �ملوؤ�س�سي، و�ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني و�لقا�سي/ عمر �ملهريي، قا�سي حماكم مركز دبي �ملايل 

�لعاملي، و�ل�سيد/ حمد جمعة خاليف، رئي�س نيابة �أول، و�لدكتور �أحمد علي �ل�سحي، �لأمني �لعام ملركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية، و�ل�سيد/ ها�سم 

�سامل �لقيو�ين، مدير �إد�رة �خلربة وت�سوية �ملنازعات.

ي�سم يف ع�سويته  و�لذي  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  باأع�ساء  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  رئي�س  دبي،  �ملن�سوري، مدير عام حماكم  �سعادة طار�س عيد  ورحب 

�لروؤى  �إىل جانب توحيد  �إىل جانب �سركاء حماكم دبي �ل�سرت�تيجيني، و�لتاأكيد على مبد�أ تعزيز �سر�كة حماكم دبي،  ممثلني من حماكم دبي 

ولتتو�فق مع تطلعات �ملحاكم وم�ساركة �ملعنيني و�لت�ساور معهم يف بع�س �ملو��سيع �ملتعلقة با�سرت�تيجيات وم�ساريع �ملحاكم، بالإ�سافة �إىل تبادل 

يف  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  �أع�ساء  باإ�سر�ك  �ملحاكم  عام  مدير  �سعادة  �أ�سار  ذلك  جانب  �إىل  موحدة،  ��سرت�تيجية  وفق  و�لعمل  و�لتجارب  �خلرب�ت 

مناق�سة �خلطة �ل�سرت�تيجية ملحاكم دبي )2019-2016(.

و��ستعر�س مدير عام حماكم دبي لأع�ساء �ملجل�س �ل�ست�ساري �لأجندة �ل�سنوية لجتماعات �ملجل�س ب�سكل ربع �سنوي، ومدى مالئمة �ختيار يوم 

�ملجل�س  �أجندة  �عتماد  ب�ساأن  �ملجل�س  �أع�ساء  بني  عليه  �لتفاق  مت  ما  على  وبناء  �ل�ست�ساري،  �ملجل�س  �أع�ساء  �ل�سادة  �أعمال  جدول  مع  �لأربعاء 

�ل�ست�ساري فقد مت �لتايل: قرر �ملجل�س �ل�ست�ساري �عتماد �أجندة �جتماعات �ملجل�س �ل�سنوية على �أن تعقد ب�سكل ربع �سنوي و�ختيار يوم �لأحد 

موعد �لجتماع.
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�ملجل�س �لقيادي للتطوير و�لإبد�ع �ملوؤ�س�سي

ت�سعى حماكم دبي �إىل تطوير �لعمل �ملوؤ�س�سي �لذي يعد �أحد �أهم �لجتاهات �مل�ستقبلية، من خالل حتديد �ل�سرت�تيجيات �ملتعلقة بالعمل �لق�سائي ، 

وحتقيق �لكفاءة �لق�سوى يف �لأد�ء �لد�خلي وتوفري كافة �ملتطلبات �لتي ت�ساعد على �لرتقاء بالأد�ء �لق�سائي يف دبي ، ول�سمان حتقيق تلك �مل�ستهدفات 

ودورها يف مو��سلة م�سرية �لتقدم و�لرتقاء بالعمل �لق�سائي ، قامت �لإد�رة �لعليا بت�سكيل فريق من �ل�سادة �لق�ساة حتت م�سمى )�ملجل�س �لقيادي 

للتطوير و�لإبد�ع �ملوؤ�س�سي( برئا�سة مدير عام �ملحاكم وي�سم يف ع�سويته نائب �ملدير وروؤ�ساء �ملحاكم �لثالث )�لتمييز- �ل�ستئناف-�لبتد�ئية( ومعهم 

 روؤ�ساء فروع �ملحاكم �لبتد�ئية �ملتخ�س�سة مدر�ء �لإد�ر�ت وقد حقق هذ� �لفريق �لنتائج �لتي عززت من قدر�ت �ملحاكم �لتناف�سية على �مل�ستوى �لدويل.

ي�ستند �ملجل�س على �مل�ساركة �جلماعية �لفعالة يف �تخاذ جميع �لقر�ر�ت على م�ستوى �لد�ئرة ، وي�سعى هذ� �ملجل�س �إىل حتقيق �حلوكمة �لر�سيدة، 

بقيادة متميزة وقو�عد و��سحة للمتابعة و�لتقومي و�لتطوير �مل�ستد�م ، ويت�سح ذلك من خالل �لنتائج �لتي حققتها حماكم دبي خالل �لفرتة �ملا�سية 

، ناهيك عن قوة �ملخرجات و�سدى �لإجناز�ت على �ختالف درجاتها �لق�سائية و�لإد�رية.

وعقد �ملجل�س )9( �جتماعات خالل عام 2014، وناق�س عددً� من �ملو��سيع بلغت نحو )52( مو�سوعًا نتج عنها �إ�سد�ر قر�ر�ت وتكليفات تنفيذية 

جمموعها )50( تكليفًا ، كان من �أبرزها ما يلي: 

تعديالت يف �لهيكل �لتنظيمي. . 1

من . 2 �سهور  �ستة  بعد  و�لتو�سيات  �لنتائج  ورفع  �لتجربة  قيا�س  يتم  �أن  على  بالإر�ساد  �لعالن  طلب  خدمة  لتطوير  �لتجريبي  �لتطبيق 

�لتطبيق. تاريخ 

كفاءة �أعمال �خلربة وو�سع موؤ�سر�ت ل�ستالم تقارير �خلربة.. 3

�عادة تنظيم وتوزيع �لعمل يف ق�سم خدمات �لأحو�ل �ل�سخ�سية بالفرتة �مل�سائية.. 4

مر�جعة و�سعيات �لق�سايا �لقدمية �ملتد�ولة يف حماكم دبي وذلك باإعطائهم �ل�سالحيات �لالزمة لت�سحيح �لو�سعيات غري �ل�سحيحة عرب �لنظام.. 5

م�سروع �ملحاكمة �ملرئية مع كال من �ل�سادة ق�ساة �لتنفيذ و�لإد�رة �لعامة للموؤ�س�سات �لعقابية . 6

��ستحد�ث بر�مج ومبادر�ت خلف�س موؤ�سر ن�سبة �ملر�جعني �ليومية. . 7

�سالحيات �خلبري �أثناء متابعته لأعمال �خلربة يف �جلهات �لر�سمية و�لغري ر�سمية.. 8

تنظيم ت�سريع �إجر�ء�ت رفع �أمر �ملنع من �ل�سفر ومر�جعة قو�ئم �ملمنوعني �لذين �سددو�.. 9

م�سروع تتبع �سري ملف �لق�سية.. 10

مهام و�أعمال مكتب �إد�رة �لدعوى �سو�ء من �جلانب �لق�سائي �أو �جلانب �لإد�ري.. 11
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املجل�ش القيادي مبحاكم دبي يجتمع اأوىل اجتماعاته

�جتمع »�ملجل�س �لقيادي« يف حماكم دبي �أوىل �جتماعاته وذلك ��ستنادً� ملبادئ وقو�عد �حلوكمة و�لإد�رة �لر�سيدة ومتا�سيًا مع متطلبات �لأد�ء 

�لـ11 يف  �ملوؤ�س�سي و�لإد�رة �ل�سرت�تيجية، حيث يرت�أ�س �ملجل�س �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، وجميع مدر�ء �لإد�ر�ت 

حماكم دبي.

 حيث يتوىل »�ملجل�س« يف حماكم دبي مر�جعة ودر��سة �ملقرتحات �ملتعلقة بالهيكل �لتنظيمي للد�ئرة، و�ملو�فقة عليها قبل رفعها للجهات �ملخت�سة، 

ومر�جعة و�عتماد �للو�ئح و�لأنظمة و�ل�سيا�سات �لد�خلية مبا ل يتعار�س مع �لقو�نني و�للو�ئح �ملعمول بها يف حكومة دبي، ودر��سة و�عتماد �خلطط 

�ملنا�سبة لتنفيذ �ل�سيا�سات و�لرب�مج �لتي تقرها �جلهات �حلكومية �لعليا.

كذلك يقوم �ملجل�س بالإ�سر�ف على عمليات �لتخطيط �ل�سرت�تيجي، و�عتماد �لروؤى و�لغايات و�لتوجهات �مل�ستقبلة و�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية، ومر�جعتها 

على �سوء �مل�ستجد�ت و�لتوجهات �لعليا للحكومة، و�عتماد موؤ�سر�ت �لأد�ء و�مل�ستهدفات �ل�سنوية ومر�جعة وتقومي �لنتائج و�ملو�فقة على �لتو�سيات 

و�ملقرتحات ب�ساأنها، كذلك مر�جعة و�عتماد �خلطط �لت�سغيلية �ل�سنوية و�لطارئة جلميع �لأجهزة �لق�سائية و�لوحد�ت �لتنظيمية بالد�ئرة.

كما ير�جع »�ملجل�س » يف حماكم دبي و�عتماد �ل�سيا�سات و�خلطط �خلا�سة بتنفيذ �لرب�مج �ل�سنوي جلو�ئز حماكم دبي للتميز، ومناق�سة م�سروع 

�لد�ئرة،  م�ستوى  �لرئي�سية على  �لعمل  وفرق  �للجان  ت�سكيل  و�عتماد  �ملعنية،  للجهات  رفعها  قبل  و�عتمادها  للد�ئرة،  �ل�سنوية  �لتقديرية  �ملو�زنة 

ومر�جعة وتقومي �أد�ءها.



الباب الأول

الف�سل الثاين

�لتخطيط �ل�سرت�تيجي يف حماكم دبي

اخلطة ال�سرتاتيجية ) 2012 - 2015(

امل�ساريع واملبادرات املنجزة يف �سبيل حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية

املبادرات والربامج املنجزة يف الغايات الثالث يف : 

تعزيز �لثقة بالنظام �لق�سائي حمليًا ودوليًا. •

تعزيز فعالية وكفاءة �لأد�ء �لد�خلي. •

��ستقطاب وتنمية مو�رد ب�سرية حمفزة ذ�ت كفاءة عالية. •
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اخلطة ال�سرتاتيجية ) 2012 - 2015 (

توؤمن حماكم دبي بان جناح �أية موؤ�س�سة ق�سائية �أو �إد�رية مقرتن بالدرجة �لأوىل بال�سرت�تيجيات �ملعتمدة ومدى تطبيقها ، �إذ يتوفر لديها �إميان 

ر��سخ باأن �لتقا�سي منظومة متكاملة بكافة عنا�سرها ، تر�عي �ختالف �لثقافات �لجتماعية يف �لإمارة ، عرب نظام ق�سائي ل يقل تطورً� عن �أي 

نظام ق�سائي عاملي ، ل�سمان �سرعة �لتقا�سي مع �حلفاظ على كافة �ملمار�سات �ملتبعة لإجر�ء�ت �لتقا�سي ب�سورة و��سحة ت�سهم يف حتقيقه على 

كافة �لقطاعات �لق�سائية و�لإد�رية بكل تناغم وفعالية.

وللو�سول �إىل هذه �لتوجهات قامت حماكم دبي بو�سع خطة ��سرت�تيجية جديدة منبثقة من خطه حكومة دبي وتوجهاتها �مل�ستقبلية، مكنها ذلك من 

حتقيق �لنجاح �لتام يف �ل�سري على ما خططت له ، و�أوجدت نظامًا لالإد�رة ي�ستند �إىل خطط ��سرت�تيجية تنه�س على روؤى و��سحة ل�سمان �جلودة 

و�لدقة يف حتقيق �لأهد�ف.

عنا�سر اخلطة ال�سرتاتيجية ) 2012 - 2015 (

يعد عام 2015 نهاية عمر �خلطة �ل�سرت�تيجية �حلالية للمحاكم، و�لتي تاأتي لرت�سخ ممار�سات �لعمل �ملوؤ�س�سي �ملتميز، ولتوؤكد مدى �لركيزة �لتي 

ت�ستند عليها يف �ل�سري نحو �لتفوق �مل�ستمر.

رويتـــنا :

�لريادة يف عمل �ملحاكم.

ر�سالتـــنا:

حتقيق �لعد�لة يف �ملجتمع من خالل �لدقة و�ل�سرعة يف �لت�سوية و�لف�سل يف �لدعاوي وتنفيذ �لأحكام و�لقر�ر�ت و�لو�مر �لق�سائية وتوثيق �لعقود 

و�ملحرر�ت بالعتماد على كو�در وطنية موؤهلة ونظم و�إجر�ء�ت وتقنيات حديثة ومتطورة.

قيمــــنا:

دومًا  �ستبقى  �لتي  �مل�سرتكة  قيمنا  منظومة  �إىل  نحتكم  فاإننا  كافة،  �مل�ستويات  على  ر�سالتنا  ولتحقيق  �ل�سرت�تيجية  روؤيتنا  نحو  م�سريتنا  يف 

و�لأ�سا�سية: �لأوىل  مرجعيتنا 

�لعدل - �ل�ستقاللية - �مل�ساو�ة - �لإبد�ع و�لتميز - �لعمل بروح �لفريق.
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الغايات ال�سرتاتيجية والأهداف

الغاية الأوىل: تعزيز الثقة بالنظام الق�سائي حمليًا ودوليًا.

وقد مت حتديد ) 2 ( هدفني لتحقيق هذه �لغاية وهي: 

زيادة كفاءة نظام �إد�رة �لدعاوى.. 1

تعزيز كفاءة تنفيذ �لأحكام و�لقر�ر�ت �ل�سادرة من �ملحاكم و�للجان �لق�سائية.. 2

الغاية الثانية: تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي.

وقد مت حتديد ) 2 ( هدفني لتحقيق هذه �لغاية وهي: 

��ستغالل �مثل للمو�رد و�ل�سر�كات �ملعرفية و�لتقنية و�ملالية و�ملادية.. 1

تعزيز فعالية �خلدمات �ملقدمة.. 2

الغاية الثالثة: ا�ستقطاب وتنمية موارد ب�سرية حمفزة ذات كفاءة عالية.

وقد مت حتديد ) 2 ( هدفني لتحقيق هذه �لغاية وهي: 

��ستقطاب و��ستثمار وتطوير مو�رد ب�سرية ذ�ت كفاءة عالية و�ملحافظة عليها.. 1

تعزيز �لبيئة �لد�خلية �ملحفزة على �لإبد�ع و�لتميز.. 2

امل�ساريع واملبادرات املنجزة يف �سبيل حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية

لقد �أجنزت حماكم دبي �لعديد من �ملبادر�ت و�لرب�مج وذلك يف �إطار �سعيها لتعزيز ثقة جميع �ملعنيني بالنظام �لق�سائي وتعزيز فعالية وكفاءة 

�لأد�ء �لد�خلي وتطوير مو�ردها �لب�سرية من خالل تقييم �لأد�ء �ل�سرت�تيجي و�لتي تعك�سها �لنتائج �ملحققة �لآتية بياناتها تف�سيليًا حتت عناوين 

لحقة يف هذ� �لتقرير لتوؤكد جناح تطبيق �خلطة �ل�سرت�تيجية وحتقيق غاياتها �لثالث.

من خالل �لباب �لثاين من هذ� �لتقرير �ل�سنوي �سيتم ��ستعر��س �إجناز �خلطة �لت�سغيلية 2014 ملحاكم دبي.

املبادرات والربامج املنجزة لتعزيز ثقة املجتمع بالنظام الق�سائي حمليًا ودوليًا:

ت�سمنت �خلطة �ل�سرت�تيجية عدد )2( �أهد�ف لتحقيق هذه �لغاية، وتركز )29 %( من �إجمايل �ملبادر�ت �لتي �أدرجت يف �خلطة �لت�سغيلية للد�ئرة 

�إجمايل مبادر�ت �خلطة  �ملحور )30( مبادرة من  �أهد�ف هذ�  لتحقيق  �ملوجهة  �ملبادر�ت  �إجمايل  بلغ  �لأهد�ف، حيث  تلك  لتحقيق   2014 لعام 

�لت�سغيلية �لعامة و�لبالغة )103( مبادرة، وبلغ عدد �ملبادر�ت �ملنجزة يف عام 2014 لتحقيق هذه �لغاية )16( مبادرة بن�سبة �إجناز بلغت )% 90( 

من �إجمايل �ملبادر�ت �سمن �لغاية، ولعل من �برز �ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي مت تنفيذها خالل �لفرتة ما يلي:
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حماكم دبي« و«حماكم مركز دبي املايل العاملي« ت�سهدان ارتفاعًا يف م�ستويات الكفاءة والبتكار 

والتعاون

حممد  و�ل�سيد/  �لعاملي  �ملايل  دبي  مبركز  �ملحكمة  قلم  رئي�س  بري  مارك  و�ل�سيد/  دبي  حماكم  مدير  �ملن�سوري  عيد  طار�س  �خلبري/  �سعادة 

عبد�لرحمن مدير �إد�رة �ل�سرت�تيجية و�لد�ء �ملوؤ�س�سي ، �أثناء �إطالق كل من تقريرهما �ل�سنوي 2013

�أطلقت »حماكم دبي« تقريرها �ل�سنوي �لثامن لعام 2013، وذلك يف �حتفالية م�سرتكة مع »حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي«، حيث تبادل �سعادة 

طار�س �ملن�سوري، مدير عام حماكم دبي، ومايكل هو�جن، رئي�س حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي، �لتقارير �ل�سنوية يف �إطار �ل�سر�كة �لوثيقة بني 

�ملحكمتني بح�سور روؤ�ساء �ملحاكم و�لق�ساة و�مل�سوؤولني يف �ملحاكم.

ويبني مدى حتقق  و�لتمييز،  و�ل�ستئناف  �لبتد�ئية  �لثالث  للمحاكم  �لق�سائية  لالأعمال  �لأد�ء  موؤ�سر�ت  يت�سمن   ،2013 لعام  �ل�سنوي  فالتقرير 

�أهد�ف �خلطة �ل�سرت�تيجية للمحاكم وم�ستوى ر�سا �ملتعاملني، و�أكد �أننا نحر�س للو�سول مب�ستوى �ملحاكم �إىل �لريادة يف عملها.

و�أن معدل �لف�سل يف �لق�سايا �ملنظورة �أمام خمتلف �لدو�ئر �لق�سائية يف حماكم دبي بلغ 98% يف عام 2013 مقارنة بـ 91% يف عام 2012، و�أن معدل 

�لإجناز يف �لف�سل بالق�سايا ر�فقه متيزً� يف حتقيق �لعد�لة يف �ملجتمع من خالل �لدقة و�ل�سرعة يف �لت�سوية و�لف�سل يف �لدعاوى وتنفيذ �لأحكام، هذ� 

�إىل جانب ما تقدمه حماكم دبي من خدمات متنوعة جلميع متعاملي ومتقا�سي يف حماكم دبي و�لقائم على �أ�س�س من �لأمن �لعد�لة.

حيث ت�سمن �لتقرير �ل�سنوي ملحاكم دبي لعام 2013 نتائج �أعمال �ملحاكم مبختلف قطاعاتها وتخ�س�ساتها ويعر�س �إجناز�تها على �ل�سعد �لإد�رية 

و�خلدمات و�ملالية، وجاء ب�سكل وحمتوى جديدين، ويعر�س �لتقرير لهياكل �لتنظيم �لق�سائي و�لإد�ري مع �سرح مف�سل عنها، بالإ�سافة �إىل نبذة 

عن �ملجل�س �لق�سائي لإمارة دبي وفريق �لقيادة يف �ملحاكم وفريق �لتحول �ل�سرت�تيجي يف �لقطاع �لق�سائي.

كما ي�سم عر�سًا للخطة �ل�سرت�تيجية ملحاكم دبي 2012-2015 و�مل�ساريع و�ملبادر�ت �ملنجزة يف �سبيل حتقيق لالأهد�ف و�سرحًا للمبادر�ت و�لرب�مج 

�ملنجزة �لتي تعك�س تعزيز ثقة �ملتعاملني و�ملعنيني بالنظام �لق�سائي وزيادة فعالية وكفاءة �لأد�ء �لد�خلي و��ستقطاب وتنمية �ملو�رد �لب�سرية ذ�ت 

�لكفاء�ت �لعالية، كما يربز �إجناز�ت حماكم دبي جلهة �رتفاع موؤ�سر�ت �لأد�ء من �لناحيتني �لق�سائية و�لإد�رية.
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اأمام حممد بن را�سد 19 قا�سيا جديدا من حماكم دبي يوؤدون اليمني القانونية

�أمام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وبح�سور �سمو �ل�سيخ مكتوم بن 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي �أدى ت�سعة ع�سر قا�سيا جديد� يف حماكم دبي �ليمني �لقانونية. 

و�أن  �ل�سريف  �لقا�سي  يلتزمو� �سلوك  و�أن  و�إخال�س  باأمانه  يوؤدو� عملهم  باأن  �ليوم  �أمام �سموه يف ق�سره يف زعبيل ظهر  �لق�ساة  �أق�سم  فقد 

�لقو�نني. يحرتمو� 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم وجه �لق�ساة باأن يتفيوؤو� حتت عباءة �لقانون و�أخالق �ملهنة بعيد� عن �لنحياز لطرف دون �خر 

من �لأطر�ف ذوي �لعالقة يف �لق�سايا �لتي تنظرها �ملحاكم و�إعطاء كل ذي حق حقه و�سدد �سموه على �أن �لقانون للجميع وفوق �جلميع و�أن �لنا�س 

�أمامه �سو��سيه ل فرق بني عربي و�أجنبي ول بني غني وفقري .. و�أمر �سموه مدير حماكم دبي و�مل�سوؤولني �ملعنيني و�لق�ساة بت�سريع �إجناز ق�سايا 

�لنا�س و�لت�سهيل عليهم دون �إبطاء وبعيد� عن �لروتني و�لبريوقر�طية �لتي قد ت�سر مب�سالح �لنا�س وحقوقهم وتقتل روح �لإبد�ع عند �ملوظف �أو 

�لقا�سي دون مربر

 ومتنى �سموه للق�ساة �جلدد يف حمكمة �ل�ستئناف و�ملحاكم �لبتد�ئية �لتوفيق يف �أد�ء ر�سالتهم على �أكمل وجه وحتقيق �لعد�لة بني �ملتخا�سمني 

ح�سر مر��سم �أد�ء �ليمني �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير حماكم دبي و �سعادة �للو�ء خمي�س مطر �ملزينة �لقائد �لعام ل�سرطة دبي و�سعادة 

خليفة �سعيد �سليمان مدير عام د�ئرة �لت�سريفات و�ل�سيافة بدبي وعدد من �مل�سوؤولني
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جمل�ش اإدارة »دبي الق�سائي« يعني طار�ش عيد املن�سوري نائبا له

�سادق »معهد دبي �لق�سائي« خالل �لجتماع �لدوري ملجل�س �إد�رته برئا�سة �مل�ست�سار ع�سام عي�سى �حلميد�ن �لنائب �لعام لإمارة دبي رئي�س �ملجل�س 

على �ن�سمام طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي للمجل�س وتعيينه نائبا لرئي�س �ملجل�س. 

و ��ستعر�س �لجتماع �أبرز �لإجناز�ت �لتي حتققت خالل �لعام 2013 على م�ستوى تقدمي �سل�سلة من بر�مج �لتدريب و�لتطوير �مل�ستمر ورفد �لقطاع 

�لقانوين و�لق�سائي بكو�در وطنية موؤهلة لقيادة م�سرية �لتميز �لعديل يف �مل�ستقبل.
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حماكم دبي تطلق الدورة اخلام�سة من اأ�سبوع اإدارة املعرفة

�أطلقت حماكم دبي �لدورة �خلام�سة لأ�سبوع �إد�رة �ملعرفة، �لتي ت�ستمر ملدة خم�سة �أيام خالل �سهر مار�س لعام 2014، وذلك حر�سًا من حماكم 

دبي على تعزيز �جلانب �ملعريف وتبادل �خلرب�ت �لإد�رية، حيث ي�سم �أ�سبوع �إد�رة �ملعرفة جمموعة من �لفعاليات و�لأن�سطة �لبارزة �لتي تهدف 

�إىل تعزيز مفهوم �إد�رة �ملعرفة يف �لثقافة �ملوؤ�س�ساتية للد�ئرة و�إبر�ز مظاهر �لتميز �ملوؤ�س�سي �لتي ت�سهم يف تعزيز ثقة �ملجتمع يف �ل�ساأن �لق�سائي، 

�إ�سافة �إىل �إبر�ز �لتجارب و�خلرب�ت �خلا�سة بق�ساة وموظفي �لد�ئرة �إىل جانب �لقدر�ت �لتناف�سية �لتقنية.

للم�ساركة  د�عمة  موؤ�س�سية  ثقافة  خلق  يف  و�ل�سهام  �ملحاكم  وموظفي  ق�ساة  لدى  �ملعرفة  �إد�رة  مفهوم  وتعزيز  ن�سر  �إىل  �ملعرفة  �أ�سبوع  ويهدف   

�ملعرفية، وتطوير كفاء�ت �لعاملني باملحاكم وحت�سني م�ستوى جودة �لإنتاجية، وتهدف �إىل تعزيز �لعالقات �ملعرفية مع �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني �إىل 

جانب ت�سليط �ل�سوء على �لإجناز�ت �ملعرفية و�لتقنية �لتي حققتها حماكم دبي.

وقد ��ستهلت حماكم دبي �لدورة �خلام�سة لأ�سبوع �إد�رة �ملعرفة بحفل �فتتاح ت�سمن فيلم �أعده �لفريق �مل�سرحي �ملعتمد من حماكم دبي عن �د�ره 

�ملعرفة، كما ت�سمن تد�سني موقع بو�بة �ملعرفة �لإلكرتونية للموظفني بحلته �جلديدة.

كما �فتتح مدير عام حماكم دبي معر�س �لكتاب �لقانوين �خلام�س يف �سالة نايف مبقر حماكم دبي، و�لذي يعر�س جمموعة من �لكتب و�ملر�جع 

�إىل  بالإ�سافة  �لد�ئرة،  �ملوظفني يف  لهو�يات  ومعر�س  �ملهمة،  �لقانونية  �ملر�جع  من  �لعديد  �إىل جانب  و�حلديثة،  �لقدمية  و�لت�سريعية  �لقانونية 

م�سابقات مميزة من بينها م�سابقة �لت�سوير عرب ح�ساب حماكم دبي على �لن�ستغر�م، وم�سابقة تويرت عرب ح�ساب حماكم دبي على تويرت. 
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الأقمار  جمال  يف  الرواد  جتارب  ت�ستعر�ش  دبي  مبحاكم  جتربتي«   :2 املعرفة  اأ�سبوع  �سمن  من 

ال�سناعية بالإمارات

�أقامت حماكم دبي �سمن �أ�سبوع �إد�رة �ملعرفة عددً� من �لفعاليات �ملعرفية �لتي تهدف لنقل �خلرب�ت بني �لعاملني باملحاكم مبا يخدم �أهد�فها يف 

�لرتقاء بالعمل يف �ملحاكم، و�إحدى تلك �لفعاليات ندوة »جتربتي« �لتي تتمحور حول ��ستعر��س للتجارب �لر�ئدة يف �ملجتمع �لإمار�تي حيث �نها 

لقت ح�سورً� لفتًا من كافة �لعاملني يف حماكم دبي .

�لنظمة  ق�سم  رئي�س  �لظفري  بطي  �سهيل  �ملهند�س  �ل�سخ�سيات  تلك  ومن  �لإمار�تية  �ل�سخ�سيات  من  عدد  جتربة  ��ستعر��س  �لندوة  و�سملت   

رئي�س  �لكرتونيات  و�ملهند�س حمد �جلزيري مهند�س  �لأر�سية  �لنظمة  وتطوير  �ملهمات  تنظيم  ق�سم  رئي�س  �لري�س  و�ملهند�س عدنان  �لإلكرتونية 

�سعبة �لأنظمة �لكهربائية و�لت�سالت.

حيث مت تقدمي نبذه عن �لقمر خليفة �سات على �نه �أول قمر يتم بناوؤه وت�سنيعه بالكامل يف دولة �لإمار�ت وبكفاء�ت �مار�تية بن�سبة 100% ليكون 

بذلك �أول قمر ��سطناعي باإنتاج عربي خال�س، وبذلك �ستنطلق مرحلة جديدة لدخول �ملنطقة �لعربية ع�سر �لت�سنيع �لف�سائي و�ملناف�سة يف جمال 

علوم �لف�ساء.

�أن �لقمر خليفة �سات يعمل على �إجنازه فريق عمل وطني متكامل ي�سم خم�سة و�ربعني مهند�سًا ومهند�سة �مار�تيني ويجري  ومتت �لإ�سارة �إىل 

تطويره حاليًا يف مقر موؤ�س�سة �لإمار�ت للعلوم و�لتقنية �ملتقدمة )�إيا�ست( يف دبي.
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اختتام اأ�سبوع املعرفة 3: 

 وكرم �سعادة �لقا�سي عي�سى �ل�سريف رئي�س حمكمة �ل�ستئناف مبحاكم دبي �مل�ساركني يف برنامج �أ�سبوع �إد�رة �ملعرفة، حيث كرم �سعادته 10 دور ن�سر 

�مل�ساركة يف معر�س �لكتاب �لقانوين �خلام�س منها �لنيابة �لعامة، ومعهد دبي �لق�سائي، و�كادميية �سرطة دبي، ومعهد �لتدريب و�لدر��سات �لق�سائية 

بال�سارقة، كذلك جمعية �لإمار�ت للمحامني و�لقانونني، ومكتبة �مل�ستقبل، ود�ر �حلافظ، ود�ر �سادر �حلقوقية، ود�ر �لكتب �لقانونية، ومكتبة �جلامعة.

وكما قام رئي�س حمكمة �ل�ستئناف، بتكرمي فريق �لعمل �مل�سرحي يف حماكم دبي و�لذي �أّعد فيلم »يوميات موظف«، كذلك �مل�ساركني من ق�ساة 

وموظفني يف معر�س �لهو�يات و�مل�ساهمني يف تنظيم �أ�سبوع �إد�رة �ملعرفة �خلام�س لعام 2014.
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�سمن مبادرة »توعيتي هويتي« حماكم دبي تد�سن خدمة« الت�سال املرئي« للرد على ا�ستف�سارات 

ذوي الإعاقة ال�سمعية

 د�سن �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، خدمة »�لت�سال �ملرئي » للرد على ��ستف�سار�ت ذوي �لإعاقة �ل�سمعية، �سمن مبادرة » 

توعيتي هويتي« وذلك يف �طار حر�س حماكم دبي على تعزيز فاعلية وكفاءة �لد�ء �لد�خلي من خالل �ل�ستغالل �لمثل للمو�رد و�ل�سر�كات �ملعرفية 

و�لتقنية و�ملالية و�ملادية، للو�سول �إىل روؤية �لد�ئرة« �لريادة يف عمل �ملحاكم ».

وتعد خدمة »�لت�سال �ملرئي » �لذكية للرد على ��ستف�سار�ت ذوي �لإعاقة �ل�سمعية يف �لد�ئرة، ياأتي من باب �جلهود �لتكميلية ملبادرة �سمو �ل�سيخ 

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد �مارة دبي، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي بدبي، » جمتمعي مكان للجميع«، و�لتي مت �طالقها بهدف حتويل 

دبي مدينة �سديقة لذوي �لإعاقة بحلول عام 2020.

�ل�سمعية عرب  �لإعاقة  ��ستف�سار�ت ذوي  للرد على  �لدو�ئر �حلكومية  نوعها على م�ستوى  �لأول من  �ملرئي، هي  �لت�سال   فاطالق م�سروع خدمة 

�لعمل  �لإعاقة، من خالل تخ�سي�س رقم لهذه �خلدمة خالل فرتة  �نه �سوف يعزز جهود حماكم دبي يف جمال متكني ذوي  و  �لذكية،  �لهو�تف 

�لر�سمية من �ل�ساعة �لثامنة �سباحا �إىل �ل�ساعة �لو�حدة ظهرً�، و�ستقوم �ملرتجمة �لقانونية لذوي �لإعاقة �ل�سمعية يف حماكم دبي، بالرد على 

مكاملاتهم و�لجابة على ��ستف�سار�تهم و�لجر�ء�ت �لتي يحتاجون �ليها، للت�سهيل على متعاملني حماكم دبي من ذوي �لإعاقة �ل�سمعية.

 حماكم دبي تتلقى 48 �ت�سال يف خدمة �لت�سال �ملرئي للرد على ��ستف�سار�ت ذوي �لإعاقة �ل�سمعية، و�لتي تندرج من �سمن مبادر�ت فريق » توعيتي.. 

هويتي«، �لتي تهدف �إىل تعزيز جهود حماكم دبي يف جمال متكني ذوي �لإعاقة و�لت�سهيل عليهم، وم�ساركتهم يف �ملجتمع ب�سورة فعالة، وذلك يف �طار 

حر�س حماكم دبي على تعزيز فاعلية وكفاءة �لأد�ء �لد�خلي من خالل �ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد و�ل�سر�كات �ملعرفية و�لتقنية و�ملالية و�ملادية، وحتقيق 

غايتها �ل�سرت�تيجية �لقائمة يف ت�سهيل �لعمليات لكافة �أفر�د �ملجتمع، للو�سول �إىل روؤية �لد�ئرة« �لريادة يف عمل �ملحاكم«.

و�أ�سارت فاطمة �ملناعي خبرية لغة �ل�سارة يف حماكم دبي، �ن خدمة �لت�سال �ملرئي للرد على ��ستف�سار�ت ذوي �لإعاقة �ل�سمعية يف �لد�ئرة، ياأتي 

من باب �جلهود �لتكميلية ملبادرة �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد �مارة دبي، رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي بدبي، » جمتمعي 

مكان للجميع
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حماكم دبي تعقد ندوة »دور الق�ساء واملحامني يف تعزيز التناف�سية العاملية« للدولة

�لعربية  �لإمار�ت  لدولة  �لعاملية  �لتناف�سية  تعزيز  و�ملحامني يف  �لق�ساء  دور   « ندوة  للتناف�سية،  �لإمار�ت  بالتعاون مع جمل�س  نظمت حماكم دبي 

�ملتحدة »، وذلك يف مقر حماكم دبي مب�ساركة عدد كبري من رجال �لق�ساء و�مل�ست�سارين و�ملحامني.

وتاأتي �أهمية هذه �لندوة من �سرورة �أن يتعرف جميع �ملعنيني باأهمية م�ساركتهم �لفعالة يف �مل�ساهمة برفع مرتبة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 

مثل تلك �لتقارير �لعاملية، وذلك يف ظل تناف�س �لدول للحلول مبر�كز متقدمة يف �لتقارير �لتي ي�سدرها �لبنك �لدويل �سنويًا، يف موؤ�سر�ت �سهولة 

�إن�ساء وممار�سة �لأعمال �لتجارية.

كما هدفت �لندوة �إىل توعية �ملعنيني من موظفني وحماميني و�سركاء باأهمية تقارير �لتناف�سية �لتي ي�سدرها �لبنك �لدويل، وكذلك تعريف �ملعنيني 

مبوؤ�سر�ت تقارير �لتناف�سية وكيفية حتقيقها على �لوجه �ل�سحيح، �إىل جانب ��ستعر��س نتائج دولة �لإمار�ت خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة يف تقارير 

�لتناف�سية �لعاملية و�لروؤية �مل�ستقبلية للدولة، و��ستعر��س جتربة �أحد �ملحامني يف �مل�ساركة يف �ل�ستبيان.

ومت تنظيم هذه �لندوة متا�سيًا مع روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه 

�هلل، و�لذي �أطلق �لأجندة �لوطنية لدولة �لإمار�ت �لعربية لالأعو�م �ل�سبعة �لقادمة و�سول لروؤية �لإمار�ت 2021 يف عيدها �لذهبي مبنا�سبة �إكمالها 

خم�سني عاما من عمر �لحتاد.

و�لبنية  �لإ�سكان  جمال  ويف  و�ل�سرطية،  و�لقت�سادية  و�ل�سحية  �لتعليمية  �لقطاعات  يف  وم�ساريع  �أهد�فا  �سموه  �أطلقها  �لتي  �لأجندة  وت�سمنت 

�لتحتية و�خلدمات �حلكومية، ومن �أهم حماور �لأجندة �لوطنية: �أن تكوم دولة �لإمار�ت �لأوىل عامليا يف �لبنية �لتحية برً� وبحرً� وجوً�، و�لأوىل 

عامليا يف �سهولة ممار�سة �لأعمال، ونظرً� لأهمية �لقطاع �لق�سائي ودوره �لأ�سا�سي يف ��ستقر�ر �ملجتمعات، و��ستقطاب �ل�ستثمار�ت يف �أي دولة؛ 

ومبا �أن حماكم دبي، متثل دولة �لإمار�ت يف حموري �إنفاذ �لعقود، وت�سوية حالت �لإع�سار، يف تقرير �سهولة ممار�سة �لأعمال �لذي ي�سدره �لبنك 

�لدويل، فقد �رتاأت �أن يتم ��سر�ك �ل�سريك �ل�سرت�تيجي �لأهم للمحاكم، وهم �ملحامون، يف تعزيز �لتناف�سية �لعاملية لدولة �لإمار�ت.

�لإمار�ت  ملجل�س  �لعامة  لالأمانة  �لعام  �لأمني  لوتاه  نا�سر  �هلل  عبد  ل�سعادة  �لأوىل  �لورقة  كانت  عمل،  �أور�ق  ثالث  ��ستعر��س  �لندوة  خالل  ومت 

يعتمد على  �لدويل  �لبنك  �أن  �أكد  �أذ  �لدويل،  �لبنك  �ل�سادر عن  �لأعمال  �سهولة ممار�سة  تقرير  �لإمار�ت يف  دولة  تناف�سية  بعنو�ن:  للتناف�سية، 

13 تقرير لتحديد مر�تب �لدول يف تقرير �لتناف�سية، وبحمد �هلل فاإن دولة �لإمار�ت حتتل مر�تب متقدمة يف جميع هذه �لتقارير، �إذ تهدف دولة 

�لإمار�ت با�ستمر�ر �إىل �لرتقاء بجميع �لأعمال، وما يهم �ملعنيني بهذه �لندوة هو تقرير �سهولة ممار�سة �لأعمال و�لذي يعد من �أهم �لتقارير و�لذي 

له تاأثري كبري على بقية �لتقارير، وقد �أظهر هذ� �لتقرير �أن �أد�ء دولة �لإمار�ت قوي.
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يف حني كانت �لورقة �لثانية لل�سيد حمد ثاين مطر، رئي�س ق�سم �لتميز �لدويل مبحاكم دبي، بعنو�ن: �إجناز�ت حماكم دبي �لد�عمة لالرتقاء مبرتبة 

دولة �لإمار�ت يف حموري �إنفاذ �لعقود وت�سوية حالت �لع�سار، �إذ �أكد �أن حكومة دولة �لإمار�ت توجه با�ستمر�ر جميع �لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات لتح�سني 

�لأد�ء وبلوغ �لأهد�ف من �أجل �لو�سول �إىل مر�تب متقدمة عامليًا يف جمال �لتناف�سية.

و�إن حماكم دبي حققت �إجناز�ت كبرية خالل �لفرتة �ملا�سية من �أجل تعزيز تناف�سية دولة �لإمار�ت عامليًا، وذلك من خالل �لتطوير �ل�سامل يف 

�لق�ساء �لتجاري، و��ستحد�ث ق�سم �لتميز �لدويل وتطوير �ملوقع �لإلكرتوين، و�لرتكيز على �نهاء �لجر�ء�ت �إلكرتونيًا، وتقليل مدة �لتقا�سي.

�أما �لورقة �لثالثة فكانت للم�ست�سار �لقانوين/ كرمي �جلبيلي، و�لذي ��ستعر�س خاللها جتربته �لإيجابية يف �لرد على �ل�ستبيانات و��ستيفاء متطلبات 

ممار�سة �ن�سطة �لعمال يف �لبنك �لدويل، وعلى �أهمية م�ساركة �لقطاع �خلا�س يف تعزيز تناف�سية دولة �لإمار�ت، خا�سة و�أن دولة �لإمار�ت ت�سهد 

تطور�ت كبرية من حيث �جر�ء�ت �لأعمال و�لنظام �لق�سائي.

وتعد هذه �لندوة، �لثانية، �سمن برنامج »مكتوم بن حممد �آل مكتوم للموؤمتر�ت و�لندو�ت �لق�سائية و�لقانونية« 

وكان �لربنامج قد عقد �أوىل ندو�ته وهي ندوة حتت عنو�ن »تعزيز �لقدر�ت �لتناف�سية لإمارة دبي عرب تكامل �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية �ملتعلقة 

بحجز �ل�سفن يف �ملو�نئ« يف �سهر �أكتوبر من �لعام �ملا�سي مب�ساركة نخبة من �سناع �لقر�ر و�ملخت�سني و�خلرب�ء �لقانونيني لدى �لعديد من �جلهات 

�حلكومية و�جلمعيات �ملتخ�س�سة بالإ�سافة �إىل ممثلي �ل�سركات يف �لقطاع �خلا�س.

�إد�رة �ملو�نئ، حيث تعد دبي �ملحور  �إمارة دبي يف قطاع  �إلقاء �ل�سوء على �ملكانة �لعاملية و�لقدر�ت �لتناف�سية �لتي حتظى بها  ومت خالل �لندوة 

�لرئي�سي للتبادل �لتجاري يف �ملنطقة وحلقة �لو�سل بني �ل�سرق �لأق�سى و�أوروبا على خارطة �خلطوط �ملالحية �لدولية، �إذ ي�سنف ميناء جبل علي 

بني �لع�سرة �لأو�ئل على �مل�ستوى �لعاملي متجاوزً� �أوروبا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�ليابان يف �لرتتيب �لعاملي.
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حماكم دبي ت�ستعر�ش خدماتها الذكية يف »معر�ش دبي لالإجنازات احلكومية«

ت�سلط حماكم دبي �ل�سوء على م�ساريعها �لإلكرتونية �ملتميزة، خالل م�ساركتها يف معر�س دبي لالإجناز�ت �حلكومية، �لذي �نطلقت فعالياته يف 

مركز دبي �لتجاري �لعاملي خالل �سهر �أبريل لعام 2014 

وت�ستعر�س حماكم دبي جمموعة من خدماتها �ملتميزة ومنها: خدمة »�ل�سالفة« )�خلدمة �لإلكرتونية �ملتكاملة لت�سجيل �لق�سايا عن ُبعد(، وخدمة 

للمنازعات  �لودية  �لت�سوية  مركز  وخدمة  �لإلكرتوين،  �لعدل  �لكاتب  وخدمة  �لقانونية،  لال�ست�سار�ت  �لتطوعي  �ملحامني  برنامج  وهو  »�سور«، 

)�ملنازعات �ملدنية و�لتجارية(، وتطبيق نرب��س لالأجهزة �لذكية، وعدد �آخر من �خلدمات �لتي تهدف للت�سهيل على �ملتعاملني مع حماكم دبي، 

ومتكنهم من �إجناز �أعمالهم بكل ب�سرعة ودقة.

و�إن م�ساركة �ملحاكم يف معر�س دبي لالإجناز�ت �حلكومية، تهدف �إىل �إتاحة �لفر�سة للمهتمني لالطالع على جتاربها �سو�ء على �ل�سعيد �ملحلي �أو 

�لوطني �أو �لدويل، م�سريً� �إىل �أن �ملبادر�ت �لتي تقدمها حماكم دبي، ت�سب يف حتقيق روؤية �ملحاكم » �لريادة يف عمل �ملحاكم« وكذلك حتقيق �أحد 

�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للمحاكم وهو تعزيز ثقة �ملجتمع بالنظام �لق�سائي وما يتمتع به من قدر�ت و�إمكانات. 
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 و�أن �لتحول �لإلكرتوين و�لذكي يف حماكم دبي يغطي جميع �لقطاعات �لق�سائية و�لإد�رية، �إذ تربز خدمات حماكم دبي �لتجارب �ملتميزة لل�سر�كة 

بني �لقطاع �لعام و�لقطاع �خلا�س يف جمال تطوير وبناء �لأنظمة �لإلكرتونية يف �لقطاع �لق�سائي. 

وتعد خدمة »�ل�سالفة« �خلدمة �لإلكرتونية �ملتكاملة لت�سجيل �لق�سايا عن ُبعد، وتهدف �إىل �لتي�سري على متعاملي حماكم دبي وذلك باخت�سار 

باإدخال  �ملتعامل  يقوم  حيث  للمحاكم،  �لإلكرتوين  �ملوقع  طريق  عن  �ملعامالت  لتنفيذ  متطورة  �إلكرتونية  �إجر�ء�ت  خالل  من  و�جلهد  �لوقت 

و�ملو�فقة  باملحاكم  �ملخت�سة  �لوحدة  ِقبل  من  �ملعاملة  على  �لتدقيق  بعد  ومن  �ملطلوبة،  �لوثائق  و�إرفاق  و�لأطر�ف  بالق�سية  �خلا�سة  �لبيانات 

على �لطلب، يقوم �لعميل بدفع �لر�سوم �لكرتونيًا حيث يتم ت�سجيل �لق�سية و��سنادها لد�ئرة ق�سائية وحتديد �جلل�سة �لأوىل بعد جناح عملية 

�لدفع �لإلكرتوين. 

وتهدف خدمة » �ل�سالفة« لتعزيز �لتحول �لإلكرتوين يف ت�سجيل �لق�سايا و�ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد �لتقنية و�لب�سرية و�ل�سرعة ودقة ت�سجيل �لق�سايا 

و�ل�سفافية و�سهولة �لو�سول �إىل �لق�ساء بالإ�سافة �إىل توفري �خلدمات على مد�ر �ل�ساعة مما يخت�سر �لوقت و�جلهد على �لعميل و�ملوظف، وكما 

يوؤدي رفع كفاءة �لعمل وحت�سني جودة و�سرعة �إجناز �خلدمات ويعمل على تقليل تكلفة خدمات �لت�سجيل للمحاكم و�لعميل .

�أما برنامج »�سور« فهو برنامج �ملحامني �لتطوعي لال�ست�سار�ت �لقانونية وهو برنامج م�سرتك مت ت�سميمه بالتعاون بني حماكم دبي ومكاتب �ملحاماة 

يف �إمارة دبي، يهدف �إىل تعزيز ثقة �ملجتمع بالنظام �لق�سائي من خالل تقدمي ��ست�سار�ت قانونية جمانية حول خمتلف �أنو�ع �لق�سايا و�لدعاوى، 

مب�ساركة حمامني متخ�س�سني يتطوعون للقيام بهذه �خلدمة، كما يهدف برنامج »�سور« �إىل �إبر�ز دور �ملحاكم و�ملحامني يف جمال تقدمي �خلدمات 

�ملجتمعية، وتعزيز �ل�سر�كة بني �ملحاكم ومكاتب �ملحاماة يف ن�سر �ملعرفة �لقانونية يف �ملجتمع، �إ�سافة �إىل تي�سري وت�سهيل عملية �لتقا�سي �أمام جميع 

�أفر�د �ملجتمع. وي�ستهدف �لربنامج �ملتقا�سني يف �لدعاوى �ملدنية و�لعقارية و�لتجارية و�لعمالية و�لأحو�ل �ل�سخ�سية. 

�أو  �ملحاميني  �أحد  قبل  من  تقدم  كما  و�ل�سبب،  �ملو�سوع  لنف�س  و�حدة  وملرة  �لدعوى  قيد  قبل  وتقدم  فقط،  لالأفر�د  �ملجانية  �ل�ست�سارة  وتقدم 

�مل�ست�سارين �لقانونيني �لعاملني لدى �أي مكتب حماماة مرخ�س باأمارة دبي وبحيث ترت�وح مدة �جلل�سة من 30 - 60 دقيقة.
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�أو ف�سخ  وتهدف خدمة �لكاتب �لعدل �لإلكرتوين �إىل تي�سري عمليات �لتقا�سي و�لعمليات �مل�ساحبة و�مل�ساندة مثل �لت�سديق على �لعقود، و�إبر�م 

عقد تعيني وكيل خدمات حملي، وعقد بيع حمل جتاري، و�لت�سديق على �لإقر�ر�ت، وت�سمل �إقر�ر عدم �لعمل، و�إقر�ر وتعهد لوز�رة �لعمل، و�إقر�ر 

بيع و�سيلة بحرية، و�إقر�ر تنازل عن بالغ �أو ق�سية، و�لت�سديق على �لوكالت، وت�سمل توكيل عام، ووكالة خا�سة بالق�سايا، وتوكيل عام بالق�سايا، 

وتوكيل و�إقر�ر لوز�رة �لعمل، وتوكيل خا�س باأر�س منحة، حيث ي�ستطيع �ملتعامل �ختيار �لوقت و�ملكان �ملنا�سبني لت�سلم معاملته يف دقائق معدودة 

بعد �أن يكون قد �أمت كافة �ملتطلبات عرب �ملوقع �لإلكرتوين للمحاكم، ويتم �لتعامل مع �ملعامالت ب�سرية تامة و�أمان. 

وقد �أحدثت خدمة �لكاتب �لعدل �لإلكرتونية نقلة حقيقة يف خدمات �لكاتب �لعدل حيث ي�ستطيع �ملتعامل �ختيار �لوقت و�ملكان �ملنا�سبني لت�سلم 

معاملته يف دقائق معدودة بعد �أن يكون قد �أمت كافة �ملتطلبات عرب �ملوقع �لإلكرتوين للمحاكم.

�أما �ملز�د�ت �لإلكرتونية، فهي خدمة م�سرتكة ُتقدم من خالل »�لإمار�ت للمز�د�ت«، وتهدف �إىل تنظيم و�إد�رة �ملز�د�ت �لعامة وحتقيق �أعلى ربح 

ممكن، مما يعمل على تخفيف من كاهل �لديون �ملرت�كمة على �ملنفذ �سدهم، �أذ �أن �ملحاكم ت�سعى �إىل تغطية �أكرب ن�سبة ممكنة من مطالبات 

�ملدعني، وتعترب هذه �لآلية �جلديدة �سهلة و�سريعة جًد�، �إذ قللت من �لوقت و�جلهد وز�دت �لإير�د�ت ب�سكل و��سح، وذلك عن طريق �حلا�سب �لآيل 

يف �أي مكان، خالفًا للو�سع �ل�سابق �لذي كان يتطلب �لنتقال �إىل �ملوقع �سخ�سيًا. 

ويعد خدمة مركز �لت�سوية �لودية للمنازعات �لتابع ملحاكم دبي و�ملخت�س باملنازعات �ملدنية و�لتجارية، د�عمًا للن�ساط �لقت�سادي يف �إمارة دبي 

ويهدف �إىل حل �لنز�عات �ملتعلقة بطرق ودية و�سريعة، وذلك من خالل �لتي�سري على �ملتعاملني وت�سريع عملية �لبت يف �لنز�عات و��ستخد�م �أ�سلوب 

�لرت��سي و�حللول �لودية بني �أطر�ف �لنز�ع، �إذ مت تاأهيل عدد من �مل�سلحني من �أ�سحاب �خلرب�ت يف �لإجر�ء�ت �لقانونية للتو��سل مع �أطر�ف 

�لنز�ع و�لتعرف على �حتياجاتهم و�لتفاو�س معهم بتحفيزهم على قبول �ل�سلح.

وقد متكن �ملركز من ت�سوية قر�بة 29% من �ملنازعات �ملدنية �لتي وردت للمركز وديًا، وب�سرعة كبرية، �إذ �أن �أق�سر مدة حلل نز�ع من �ملنازعات 

�لتي وردت للمركز مت حلها يف غ�سون ن�سف �ساعة فقط، وهذ� �أمر �إيجابي جدً� ي�سمن �ل�ستقر�ر �لقت�سادي و�لجتماعي يف دبي، وهو ما �أ�س�س 

�ملركز لأجله. 

و�أخريً� من �خلدمات �لتي تعر�سها حماكم دبي يف معر�س �لجتاز�ت تطبيق »نرب��س« لالأجهزة �لذكية، و�لذي يحتوي على �لعديد من �خلدمات 

�لتي تهم مر�جعي حماكم دبي، مثل �لبحث يف �لق�سايا، ومعرفة و�سعية �لق�سية، وموعد �جلل�سة �ملقبلة، و�لقاعة �ملنظورة فيها �لق�سية، بالإ�سافة 

�إىل �لبحث يف �لقانون ودليل �لإجر�ء�ت وكيفية �لت�سال باملحكمة و�آخر �أخبار حماكم دبي، وغري ذلك �لكثري. 
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حماكم دبي تطلق برنامج »�سهيل 5« طريقك للعمل التطوعي

د�سن �سعادة طار�س عيد حممد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، برنامج �سهيل يف دورته �خلام�سة لعام 2014 حتت �سعار »�سهيل طريقك للعمل 

�لتطوعي، و�أن برنامج »�سهيل« ياأتي �سمن �سعي حماكم دبي �إىل رفع ن�سبة ر�سا �ملتعاملني، و��ستقطاب �كرب عدد من �ملوظفني �ملتطوعني وبث فيهم 

حب �لعمل �لتطوعي، حيث يندرج برنامج �سهيل حتت مبادر�ت �سعبة توجيه �ملتقا�سني وهي �جلهة �مل�سوؤولة عن �إعد�د وتنفيذ �لربنامج.

نحو  وتوجيههم  لإر�سادهم  �ملبنى  �أروقة  يف  �ملتطوعني  دبي  حماكم  موظفي  تو�جد  خالل  من  �ملتعاملني  على  �لت�سهيل  �إىل  يهدف  �لربنامج  و�أن 

�لإجر�ء�ت و�خلدمات �لتي تقدم يف مبنى �لد�ئرة، حيث �أن عدد �ملوظفني �ملتطوعني من خمتلف �لإد�ر�ت يف �زدياد �سنويًا حيث و�سل يف عام 

2013 �إىل 154 موظف وموظفه مقارنة بعام 2012 حيث بلغ عددهم 125 متطوع، وما هو �إل دليل على رغبة �ملوظفني بتقدمي �أعمال تطوعية يهدفون 

بها تقدمي خدمة لأفر�د �ملجتمع.

ويعد برنامج �سهيل يف دورته �خلام�سة متباين متاما عن �لدور�ت �ل�سابقة حيث يت�سمن 3 مبادر�ت فرعية �لأوىل مبادرة »كيف ميكنني م�ساعدتك« 

وذلك من خالل تو�جد موظف متطوع عند مد�خل مبنى �ملحاكم يف �أوقت �لذروة لإر�ساد وتوجيه �ملتعاملني، �ملبادرة �لثانية وهي »ت�ساهيل« وهي 

مبادرة جمتمعية تقدمها مل�ساعدة بع�س �لفئات �خلا�سة منها كبار �ل�سن وذوي �لحتياجات �خلا�سة، من خالل تخلي�س معامالتهم دون تكبد �أي 

عناء وم�سقة.

كما �أن �ملبادرة �لثالثة »�لتوجيه �لإلكرتوين« وهي تعنى بالرد على �ل�ستف�سار�ت �ملتعلقة باإجر�ء�ت حماكم دبي من خالل �لربيد �لإلكرتوين، وذلك 

لال�ستعالم عن �إجر�ء�ت �لتقا�سي و�خلدمات �ملقدمة بالد�ئرة و�لتعريف بها.
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مدير عام حماكم دبي يلتقي املحامني يف »حوار العدالة«

�ألتقى �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، جمموعة من �ملحامني بلغ عددهم �حدى و�ربعني حماميًا يف ملتقى »حو�ر �لعد�لة« 

وذلك بالتعاون مع جمعية �لإمار�ت للمحاميني و�لقانونيني، و�لذي يجمع بني �لقياد�ت �لق�سائية و�لإد�رية يف حماكم دبي و�سركائهم �ل�سرت�تيجيني 

من �ملحاميني يف لقاء�ت دورية ممنهجة تهدف �إىل تفعيل وتطوير عالقات �ل�سر�كة بني �لطرفني، وذلك حر�سًا من �لطرفني على تعزيز �لتعاون 

و�لتكامل يف جمال �ملحافظة على �ملكانة و�ل�سمعة �لتي يتمتع بها �لنظام �لق�سائي يف �إمارة دبي.

حيث تناول حو�ر �مللتقى عدة حماور �أ�سا�سية منها تفعيل وتطوير عالقات �ل�سر�كة بني �لطرفني، و�حلر�س على متكني �لتعاون و�لتكامل يف جمال 

�ملحافظة على �ملكانة و�ل�سمعة �لرفيعة �لتي يتمتع وميتاز بها �لنظام �لق�سائي يف �إمارة دبي.

فتبادل �خلرب�ت و�ملعرفة �لقانونية يف مثل هذه �مللتقيات �سيخدم �جلهود �ملبذولة من �لطرفني لالرتقاء بامل�ستوى �لفكري و�لقانوين، كما �سيعزز 

�لتعاون يف جمال �لتح�سني و�لتطوير �مل�ستمر لالإجر�ء�ت و�ملعامالت �لق�سائية و�لإد�رية يف �ملحاكم، �لذي �ستتلم�سه �ملنظومة �لق�سائية بعد فرتة 

من حتقيق �لإجناز�ت، حيث ي�سمل برنامج �مللتقيات تد�ر�س خمتلف �لعقبات و�لتحديات �لتي تو�جهه حماكم دبي و�ملحامني يف �لأعمال �لق�سائية 

�مل�سرتكة.

حيث تعد هذه �مللتقيات �ملظلة �لد�ئمة للحو�ر و�لت�ساور بني حماكم دبي وجميع �ملحاميني �مل�ستغلني يف �إمارة دبي من خالل �لتن�سيق �مل�سرتك مع 

جمعية �لإمار�ت للمحاميني و�لقانونيني، بغية تعزيز مبد�أ �لتو��سل �لفعال و�ملوؤثر، وتبادل وجهات �لنظر حول �لق�سايا و�لتحديات ذ�ت �لهتمام 

�مل�سرتك، وتبني �لتو�سيات �لتي ترتقى بالعمل �لق�سائي باإمارة دبي خا�سة ودولة �لإمار�ت عامة.
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مدير عام حماكم دبي يد�سن حملة »قا�سي امل�ستقبل« 

و�ملوجهة لطالب  �لتو��سل �لجتماعي مبحاكم دبي  لفريق  �مل�ستقبل«  »قا�سي  �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، حملة  �سعادة طار�س عيد  د�سن 

وطالبات �ملد�ر�س بالإمارة، وذلك �سمن �لرب�مج و�ملبادر�ت �لتي يطلقها �لفريق لتعريف �ملجتمع بالقانون و�لتوعية مبهام �لق�ساء يف �إمارة دبي.

فحملة »قا�سي �مل�ستقبل« هدفها تعريف �جليل �لنا�سئ مبهنة �لقا�سي و�لق�ساء يف �ملحاكم، �أ�سوه باملهن �لأخرى وذلك لتحقيق روؤيتها يف »�لريادة 

يف عمل �ملحاكم« من خالل ��ستقطاب وتنمية مو�رد ب�سرية حمفزة ذ�ت كفاءة عالية.
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وهذه �لرب�مج هي �سمن م�ساعي حماكم دبي لإطالق �ملبادر�ت �ملبتكرة و�ملتميزة �لتي تخدم �لقطاع �لق�سائي يف �إمارة دبي ل�ستقطاب �لطلبة وزرع 

فيهم حب مهنة �لتقا�سي، لتطوير كو�در وطنية تتوىل هذه �ملهنة يف �مل�ستقبل، من خالل بر�مج �أخرى ت�سنع ق�ساة للم�ستقبل. 

حيث قام فريق �لتو��سل �لجتماعي يف حماكم دبي بزيارة لعدة مد�ر�س منها مدر�سة �لإبد�ع �لنموذجية، ومدر�سة �لنخبة �لنموذجية، �سمن حملة 

»قا�سي �مل�ستقبل«، فقد مت تعريف �كرث عن 250 طالب وطالبة، مبهنة �لقا�سي من خالل �سرح مهامه وكيفية �مكانية و�سول �لطلبة ملهنة �لقا�سي، 

وتوعيتهم باأب�سط �لقو�نني و�حلقوق.

وقد �سارك يف حملة »قا�سي �مل�ستقبل« �لقا�سي من�سف وهي �ل�سخ�سية �لكرتونية �لتي مت �إطالقها �سمن فريق �لتو��سل �لجتماعي يف حماكم 

دبي لتوعية �جلمهور مبختلف �لق�سايا، خا�سة تلك �لر�سائل �لتوعوية �لتي تبعث بها عرب مو�قع �لتو��سل �لجتماعي من خالل ح�سابها يف تويرت، 

و�لفي�س بوك وغريها من �لو�سائل، فالقا�سي من�سف �نطلق حر�سًا من �لد�ئرة �لتو��سل مع جمهورها مبختلف �لطرق و�لو�سائل مما يقوي �أو��سر 

�لتعاون بني �جلانبني، ويعود باملنفعة على �أفر�د �ملجتمع، خا�سة و�أن لدى �ملحاكم عدد كبري من �ملغردين �لذين يتابعون ح�سابات حماكم دبي يف 

مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
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طار�ش املن�سوري مدير عام حماكم دبي يلتقي بعدد من اخلرباء

 

عقد �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، لقاء مع �ل�سادة �خلرب�ء، وذلك بح�سور خم�سة و�ربعني خبريً�، حيث �نهم ميثلون من فئة 

�لعميقة يف جميع  وذوي �خلربة  �ملوؤهلني  توفري �خلرب�ء  دبي على  �نطالقًا من حر�س حماكم  وياأتي ذلك  دبي،  �ل�سرت�تيجيني ملحاكم  �ل�سركاء 

�لتخ�س�سات، لأبد�ء �مل�سورة و�لر�أي �لفني يف �لق�سايا �ملنظورة �مام �ملحاكم مبا ي�ساهم يف �سرعة �لبث يف �لق�سايا، ورد �حلقوق لأ�سحابها.

�لتي  �لتقارير  رفع  تتطلب  �أعمالهم، لن طبيعة عملهم  يوجهونها يف  �لتي  و�ملعوقات  و�لتحديات  �عمال �خلرب�ء،  �لتعرف على  �للقاء  تناول  حيث 

ت�ساند �لق�ساة يف �أحكامهم، و ��ستعر�س �خلرب�ء جمموعة من �لقرت�حات �إيل تتعلق مبهنتهم و�ملعوقات �لتي تعرت�سهم يف �سرعة �إجناز مهامهم، 

و�لأ�سباب �لتي تعرقل رفع تقاريرهم، لت�سليط �ل�سوء على �جلهود �ملبذولة لتطوير �لعمل من جانب �سركاوؤها لتحقيق �لأهد�ف �مل�سرتكة لتطوير 

�أعمالها وخدماتها من �أجل تطوير �لعمل.

كما وقعت حماكم دبي جمموعة من �لتفاقيات لدر��سة وتاأهيل �خلرب�ء من خالل جمعيات �لنفع �لعام منها، �حتاد م�سارف �لإمار�ت، وجمعية 

�ملحا�سبني، وجمعية �ملهند�سني، ومت طلب من كافة �خلرب�ء عر�س كافة �ملعوقات، ورفعها �إىل �سوؤون �خلرب�ء لدر��ستها و�لرد عليها.
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العدل  الكاتب  مركز  يفتتح  دبي  حماكم  عام  مدير  حممد  بن  مكتوم  توجيهات  على  بناًء 

اجلديد يف حتا

 بناًء على توجيهات �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س �ملجل�س �لق�سائي باإمارة دبي، �لهادفة �إىل تقدمي �أف�سل �خلدمات 

وتوفريها يف �أقرب �لأماكن للتي�سري على �ملتعاملني، �فتتح �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي مركز �لكاتب �لعدل يف حتا بدبي 

بالتعاون مع �إد�رة مر�كز �لبلدية لبلدية دبي.

فزيادة عدد مر�كز تقدمي خدمات �لكاتب �لعدل ملحاكم دبي ياأتي �سمن ��سرت�تيجية �ملحاكم لتعزيز خدماتها يف خمتلف مناطق �إمارة دبي، يف 

ظل �لنمو �ل�سكاين �مل�ستمر �لذي ت�سهده �لإمارة، ولأهمية مثل هذه �ملر�كز �لتي تهدف �إىل ت�سهيل �لجر�ء�ت على �ملتعاملني وتوفري �لوقت و�جلهد 

عليهم، و�لتي من �ملتوقع �أن تلعب دورً� فاعاًل يف تخفيف �ل�سغط على مر�كز �ملحاكم �لأخرى وتقدمي �خلدمات باإجر�ء�ت �سريعة. 

و�أن مركز �لكاتب �لعدل يف مدينة حتا بد�أ با�ستقبال �ملر�جعني كل يوم �أحد وذلك بالتعاون �ل�سرت�تيجي مع بلدية دبي مبركز حتا �لتابع لها، بهدف 

تعزيز خدماتها يف جميع �أنحاء �إمارة دبي وتوفري خدمة مميزة للمتعاملني معها �أينما كانو�. 

و�سيتم من خالل �ملركز �جلديد يف حتا تقدمي خدمات �لكاتب �لعدل، و��ستقبال �ملر�جعني يوم �لأحد من كل �أ�سبوع خلدمات �لكاتب �لعدل خالل 

فرتة �لتجربة، �إذ �سيعمل �ملركز �جلديد من �ل�ساعة 9 �سباحًا وحتى �ل�ساعة 2 بعد �لظهر، ومن خدمات �لكاتب �لعدل �لتي �سيتم تقدميها يف �ملركز 

�جلديد �لت�سديق على عقود �ل�سركات ومالحقها، وف�سخ عقود �ل�سركات �أو عقود �أخرى، و�لقر�ر�ت، و�لوكالت، و�لنذ�ر�ت �لعدلية، وحمرر�ت 

�لن�سر، و�لو�سايا لغري �مل�سلمني، و�لت�سديقات �لأخرى.
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وفد حماكم دبي يطلع على اخلطط التطويرية لدائرة الق�ساء يف اأبوظبي

�لتقى �سعادة �مل�ست�سار يو�سف �سعيد �لعربي وكيل د�ئرة �لق�ساء يف �أبوظبي بالإنابة وفد� من د�ئرة حماكم دبي برئا�سة �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري 

مدير حماكم دبي. وتاأتي زيارة �لوفد �سمن بر�مج �لزيار�ت �ملتبادلة بني �جلهات �حلكومية من �جل تبادل �خلرب�ت و�ل�ستفادة من خطط �لتطوير 

و�لتحديث ومن �أجل خدمة م�سرية �لعد�لة و�لوطن و�ملو�طن و�ملقيم على حد �سو�ء وخدمة جمهور �ملتعاملني. ورحب �مل�ست�سار يو�سف �لعربي بالوفد 

�لز�ئر موؤكد� حر�س �لد�ئرة على �لتعاون �ملثمر و�لبناء لعر�س �لتطبيقات �لتي ترتقي باخلدمات �لعدلية ل�سالح جمهور �ملتعاملني. و�أعدت د�ئرة 

�لق�ساء يف �بوظبي للوفد �لز�ئر برنامج بالعرو�س �لتقدميية و�لأفالم �لتعريفية �ملتعلقة بنظام �إد�رة �لأد�ء ومنهجية �ل�سر�كات و�ملوؤ�سر�ت �مل�سرتكة 

و�أحدث تطبيقات نظام �إد�رة �لدعاوى و�خلدمات �لذكية لإد�رة �لق�سايا ومنهجية ت�سويق �خلدمات من خالل تقدمي نبذة تعريفية لقطاع �لت�سال 

و�لعالقات �لعامة وعر�س �لفيلم �لتوعوي عن خدمة �إجناز.

�لنموذج  تقدمي  خالل  من  �لعمليات  ومنهجية  للدعاوى  �لإلكرتوين  �ملايل  و�لنظام  �لتنفيذ  دعاوى  �إجر�ء�ت  عن  تف�سيلي  ل�سرح  �لوفد  و��ستمع   

�لت�سغيلي و�أهم �لأنظمة �ملوؤ�س�سية وتوثيق �لعمليات وتطوير �إجر�ء�ت �لعمل. وقام وفد حماكم دبي بجولة �أمام �ملن�سة �لذكية لإد�رة �لق�سايا وتعرف 

على �هم �ملقتنيات و�ل�سور لرجال �لق�ساء زمن جيل �لأجد�د و�لآباء �لذين كان لهم دور بارز يف �إر�ساء مقومات �لعد�لة و�مل�ساحلة. ويف ختام 

�جلولة تبادل �سعادة �مل�ست�سار يو�سف �سعيد �لعربي �لهد�يا �لتذكارية مع �لوفد �لز�ئر
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20 حماميًا يوؤدون اليمني القانونية يف حماكم دبي ملبا�سرة اأعمال الكاتب العدل اخلا�ش

قام ع�سرين حماميًا باأد�ء �ليمني �لقانونية متهيدً� ملبا�سرة �أعمال �لكاتب �لعدل �خلا�س، تنفيذً� لقانون �لكاتب �لعدل يف �إمارة دبي رقم 4 ل�سنة 

2013، و�لذي �أ�سدره �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، ب�سفته 

حاكمًا لإمارة دبي، و�لذي �أجاز للكاتب �لعدل �خلا�س �مل�سرح له مبز�ولة كل �أو بع�س �خت�سا�سات �لكاتب �لعدل يف �إمارة دبي.

�سعادة طار�س عيد  وبح�سور  دبي،  �لبتد�ئية، يف حماكم  �ملحاكم  رئي�س  باقر،  لقا�سي/ جا�سم حممد  �أمام  �لقانونية  �ليمن  �ملحامون  �أدى  وقد 

�ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، و�سعادة عبد �لقادر مو�سى نائب مدير عام حماكم دبي، �إذ ن�س قانون �لكاتب �لعدل رقم 4 ل�سنة 2013 على �أن 

يوؤدي �لكاتب �لعدل �ليمني �لقانونية، �أمام رئي�س �ملحكمة �لبتد�ئية قبل مبا�سرة عمله. 

قانون �لكاتب �لعدل يف �إمارة دبي ت�سمن مميز�ت �سيكون له �أكرب �لأثر على ممار�سات خمتلف قطاعات �لأعمال يف دبي ويقدم للمتعاملني حلوًل 

ت�سهم يف حتقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية ملحاكم دبي يف جمال تي�سري �خلدمات �لق�سائية ورفع موؤ�سر�ت �لأد�ء من خالل تخفي�س وقت �لنتظار 

و�لإجناز و�سرعة و�سهولة �حل�سول على �خلدمة، وتعزيز م�سار �لتحول �لذكي، ورفع موؤ�سر ��ستخد�م خدمات كاتب �لعدل �لإلكرتونية.

وقانون �لكاتب �لعدل �خلا�س و�لبدء يف تطبيقه �سوف ي�سهم يف تعزيز تناف�سية دولة �لإمار�ت يف معايري �سهولة ممار�سة �لعمال وفق معايري �لبنك 

�لدويل، �إذ �سيوفر هذ� �لقانون خيار�ت كبرية �أمام �ملتعاملني لتوثيق �لعقود وت�سديقها �أمام كتاب �لعدل �خلا�سني �ملرخ�سني من حماكم دبي 

و�لذين �سينت�سرون يف جميع مناطق دبي، مما ي�سهل وي�سرع �لو�سول �إليهم و�ل�ستفادة من خدماتهم.

و�أ�سدر مدير عام حماكم دبي قر�رً� ن�س على �أن تبد�أ �إد�رة �لكاتب �لعدل يف حماكم دبي يف ��ستالم طلبات �لت�سريح وطلبات �لقيد يف �ل�سجل، 

و�إحالتها �إىل �للجنة �ملخت�سة للبت فيها، و��ستالم �لطلبات �ملقدمة من �ملكاتب وكتاب �لعدل �خلا�سني ب�ساأن مز�ولة �أعمالهم، و�تخاذ �لإجر�ء�ت 

�ملنا�سبة ب�ساأنها وذلك وفقًا لأحكام �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبقت�ساه، وكذلك �لإ�سر�ف على �ل�سجل، وتنظيم �إجر�ء�ت �لقيد فيه، وتعديل 

بياناته وفقًا لل�سروط و�ملتطلبات �ملعتمدة يف هذ� �ل�ساأن، و�إعد�د �لنماذج �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك �لنماذج �خلا�سة بطلب 

قيد كّتاب �لعدل �خلا�سني وموظفي �جلهات �حلكومية يف �ل�سجل، وجتديد و�إلغاء و�إعادة قيدهم، وتعديل بياناتهم.

�إد�رة �ل�سرت�تيجية و�لأد�ء �ملوؤ�س�سي يف حماكم دبي تنظم مبادرة »ملتقى �لإبد�ع للمحامني

نظمت �إد�رة �ل�سرت�تيجية و�لأد�ء �ملوؤ�س�سي يف حماكم دبي بالتعاون مع �إد�رة �لتنفيذ » مبادرة ملتقى �لبد�ع« للمحامني، لتعريفهم باإد�رة �لتنفيذ 

لأنها تعترب من �لد�ر�ت �حليوية و�لهامة بد�ئرة �ملحاكم، وهي �لو�جهة و�ملر�آه �لتي تعك�س �ل�سورة �لطيبة للد�ئرة، حيث ت�سعى �لإد�رة من خالل 

روؤية ور�سالة �لد�ئرة يف ح�سد كافة �جلهود و�لمكانات �ملتاحة لديها بتوجيهها نحو �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للد�ئرة وهي » تنفذ متميز و�سريع يحظى 

بر�سا وثقة �جلميع«
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حيث مت تقدمي نبذه تعريفية للمحامني عن �لهيكل �لتنظيمي لإد�رة �لتنفيذ �ملتبع حاليا، كما عر�س �لهيكل �لتنظيمي �لذي لز�ل طور �لعتماد، و 

عمل مقارنة بني �ملوؤ�سر�ت �ل�سرت�تيجية خالل عام 2013،و 2014، وموؤ�سر�ت �لطلبات ونتائج تف�سيل �ل�سالحيات نتائج عدد �لعمليات �ملنفذة.

كما �ألقى �ملحامون نظرة على �لعمليات �لرئي�سية من خالل �لطلبات، بالإ�سافة �إىل م�سروع تطوير عمليات �لتنفيذ من خالل حتديث منوذج لئحة 

�لتنفيذ، وحتديث �لهيكل �لتنظيمي لإد�رة �لتنفيذ، ومتابعة �جر�ء�ت بيع �حلجوز�ت بعد �متام �جر�ء�ت �حلجز �لذكي، بالإ�سافة �إىل تنفيذ �ملرحلة 

�لثانية من مبادر�ت بو�سلة �لتنفيذ، وتنفيذ �ملرحلة �لثانية من م�سروع طلباتي، وتنفيذ تفعيل �حلظر على �ملنفذ �سده من خالل وز�رة �لعمل و�لإد�رة 

�لعامة للجن�سية و�لإقامة.
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بناء على توجيهات مكتوم بن حممد

مدير عام حماكم دبي يد�سن خدمات الأحوال ال�سخ�سية يف حتا 

د�سن �سعادة خبري / طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي خدمات �لأحو�ل �ل�سخ�سية يف حتا بدبي بالتعاون مع �إد�رة مر�كز بلدية دبي، 

بهدف �لتي�سري على �ملتعاملني و�إ�سعادهم، و�إجناز معامالتهم يف مناطق �إقامتهم.

فاخلدمات �لتي توفرها �لد�ئرة خدمات �لتوثيق �ملتعلقة بالأحو�ل �ل�سخ�سية، مثل توثيق �لعقود و�ل�سوؤون �لزوجية ، �إذ �سيتم تقدمي خدمات �لأحو�ل 

�ل�سخ�سية يف حتا كل يوم �أربعاء من �لأ�سبوع.

قبلها  �ل�سخ�سية يف حتا ومن  بالأحو�ل  �لتوثيق �خلا�سة  �إطالق خدمات  �أن  �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي،  �سعادة خبري/ طار�س عيد  و�أكد 

خدمات �لكاتب �لعدل جاءت تنفيذً� لتوجيهات �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي، 

لتخلي�س  لهم  �لفر�سة  و�إتاحة  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  �ملتعاملني  على  للتي�سري  �لأماكن  �أقرب  يف  وتوفريها  �خلدمات  �أف�سل  تقدمي  �إىل  �لهادفة 

معامالتهم من خالل �لفرع �جلديد يف حتا �لذي �سيحتوى على �لعديد من �خلدمات �لتي �ستخت�سر �لوقت و�جلهد وعناء �لتنقل.

و�أ�سار �أن زيادة عدد مر�كز تقدمي خدمات حماكم دبي ياأتي �سمن ��سرت�تيجية �ملحاكم لتعزيز خدماتها يف خمتلف مناطق �إمارة دبي يف ظل �لنمو 

�ل�سكاين �مل�ستمر �لذي ت�سهده �لإمارة ولأهمية مثل هذه �ملر�كز �لتي تهدف �إىل ت�سهيل �لإجر�ء�ت على �ملتعاملني وتوفري �لوقت و�جلهد عليهم و�لتي 

من �ملتوقع �أن تلعب دورً� فاعاًل يف تخفيف �ل�سغط على مر�كز �ملحاكم �لأخرى وتقدمي �خلدمات باإجر�ء�ت �سريعة. 
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حماكم دبي تنظم ملتقى اخلرباء الثالث

�أعمال �خلربة لأهمية دور �خلرب�ء يف دقة �لأحكام و�سرعة  �لثالث، لتطوير  للمنازعات يف حماكم دبي ملتقى �خلرب�ء  �لودية  �لت�سوية   عقد مركز 

�إ�سد�رها نظرً� لدورهم �لكبري يف معاونة �لق�ساة من خالل �لتقارير لتعزيز كفاءة وتنفيذ �لأحكام و�لقر�ر�ت �ل�سادرة من �ملحاكم و�للجان �لق�سائية.

�لتو��سل مع �خلرب�ء و�حل�سور وذلك من خالل �جر�ء �ول  �أهمية �مللتقى يف تعزيز ثقة �ملتعاملني و�ملعنيني بالنظام �لق�سائي، من خالل  تاأتي   

��ستبيان �لكرتوين على م�ستوى حماكم دبي عرب �ليباد بال�ستعانة مع فريق �ل�ستطالع لل�سادة �حل�سور من خالل �لر�بط �لإلكرتوين، لتبادل �لآر�ء 

و�لأفكار حول �أهم �لتحديات �لتي تو�جههم �أثناء تاأدية مهامهم، ولتفعيل عمل �خلرب�ء يف �ساأن عر�س �لت�سوية على �أطر�ف �لنز�ع. 

و�أثناء �مللتقى قدم �خلرب�ء عدد من �لقرت�حات �لتي من �ساأنها �لو�سول باأعمال �خلربة �إىل م�ستويات متميزة تتو�فق مع �لعمل �ملتميز يف حماكم 

دبي و�سعيها لتحقيق �لعد�لة، و�يجاد حلول ملعوقات �لعمل منها عدم و�سوح مهمة �خلبري، وعدم و�سوح عناوين �طر�ف �لنز�ع، وعدم تزويد �خلرب�ء 

بكافة �مل�ستند�ت �ملطلوبة.

ومن �ملقرتحات �لتي مت تقدميها عمل ور�سة ملناق�سة �سبل تطوير �خُلربة �مام �جلهات �لق�سائية باأمارة دبي، بفتح �سفحة على �ملوقع �لإلكرتوين 

للمحاكم للتو��سل مع �ل�سادة �لق�ساة ب�ساأن �ي م�ساألة ت�ستدعي �لتو�سيح و�ل�ست�سارة، وعقد ملتقى �سنوي مع ق�ساة �ملحاكم لتبادل �لآر�ء و�ملقرتحات، 

بالإ�سافة �إىل ت�سكيل جلان فنية �ع�ساوؤها خرب�ء وق�ساة وفنيني للخروج مبنظومة متكاملة لتطوير �أعمال �خلربة، وجتربة �عمال �خلربة �ملتبعة يف 

�سرطة دبي، بالإ�سافة �إىل طلب تفعيل قانون حما�سبة �خلرب�ء، وعلى �أن ي�سنف �خلرب�ء وفق معايري وعدم �لت�ساوي بينهم، و�ن يتم تنظيم دور�ت 

برعاية معهد دبي �لق�سائي لتاأهيل �ل�سادة �خلرب�ء و�ل�سادة �ملحامني ب�ساأن �عمال �خلربة. 

ويف ختام �مللتقى مت طرح جمموعة من �لتو�سيات منها، زيارة �سرطة دبي لالطالع على �آلية �لعمل لديهم وتبادل �خلرب�ت، وكذلك �خطار �خلرب�ء 

بالعناوين كاملة لأطر�ف �لنز�ع و عقد لقاء�ت د�ئمة وم�ستمرة لتطوير �ل�سر�كات مع �ل�سادة �خلرب�ء ومركز �لت�سوية �لودية للمنازعات.
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تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي.

ت�سمنت �خلطة �ل�سرت�تيجية )2( �أهد�ف لتحقيق هذه �لغاية، وتركز ) 49%( من �إجمايل �ملبادر�ت �لتي �أدرجت يف �خلطة �لت�سغيلية للد�ئرة لعام 

2014 لتحقيق تلك �لأهد�ف، حيث بلغ �إجمايل �ملبادر�ت �ملوجهة لتحقيق �أهد�ف هذ� �ملحور ) 50 ( مبادرة من �إجمايل مبادر�ت �خلطة �لت�سغيلية 

�لعامة و�لبالغة ) 103 ( مبادرة، وبلغ عدد �ملبادر�ت �ملنجزة يف عام 2014 لتحقيق هذه �لغاية ) 25 ( مبادرة بن�سبة �إجناز بلغت )%86 ( من 

�إجمايل �ملبادر�ت �سمن �لغاية، ولعل من �برز �ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي مت تنفيذها خالل �لفرتة ما يلي:

حماكم دبي تطلق اأعمال التقييم الذاتي لعام 2014

�أطلقت حماكم دبي دورة �أعمال �لتقييم �لذ�تي لعام 2014، و�لتي تنفذها �لد�ئرة وفق معايري �جلهة �حلكومية �ملتميزة �سمن برنامج دبي لالأد�ء 

�ملتميز،  لالأد�ء �حلكومي  برنامج دبي  �لذ�تي وفق  �لتقييم  و�آلية  �ل�ساملة يف حماكم دبي،  ��ستعر��س منظومة �جلودة  �ملتميز، وقد مت  �حلكومي 

ومر�حل تطبيق نظام �لتقييم �لذ�تي للتميز �حلكومي.

و�أطلقت �ملبادرة ولأول مرة خالل هذه �لدورة حتت �سعار خا�س بحملة توعية �ملوظفني للتعريف باأهمية �لتقييم �لذ�تي، ومت زيارة بع�س �لدو�ئر 

�حلكومية �ملتميزة يف �إمارة دبي و�لطالع على �أف�سل �ملمار�سات يف تنفيذ نظام �لتقييم �لذ�تي، كما �سيتم ربط برنامج �لتقييم �لذ�تي بربنامج 

حتقيق �لتميز �سمن جو�ئز حماكم دبي من خالل معايري حمددة يتم بناًء عليها تكرمي �أف�سل وحدة تنظيمية تطبق متطلبات �لتقييم �لذ�تي.

و�أن هذه �لدورة من �لتقييم �لذ�تي �ستتميز عن �سابقاتها باأنها �أكرث تفاعلية، حيث �سي�سارك جميع موظفو� �لوحد�ت �لتنظيمية يف تنفيذ نظام 

و�لأد�ء  �ل�سرت�تيجية  �إد�رة  من  ومتابعة  وباإ�سر�ف  �لذ�تي،  �لتقييم  بنظام  �خلا�سة  باملعايري  وتوعيتهم  وتاأهيلهم  تدريبهم  بعد  �لذ�تي  �لتقييم 

�ملوؤ�س�سي.
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مدير عام حماكم دبي يبداأ جولته التفقدية لإدارات املحاكم

 قام �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، بجوله تفقدية لإد�ر�ت و�أق�سام �ملحاكم، وذلك بهدف �لتعرف على �إجر�ء�ت �لعمل بتلك 

�لوحد�ت �لتنظيمية، وكذلك �لتعرف على �ملوظفني وطبيعة عملهم و�سوف تكون هذه �جلولت ب�سكل دوري ��سبوعي.

و�أن هذه �للقاء�ت �سوف تعزز فعالية وكفاءة �لأد�ء و�ل�ستغالل �لأمثل للمو�رد �لب�سرية، للو�سول �إىل حتقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للد�ئرة. 

»ال�ستئناف« تعمل على فرتتني اعتبارًا من منت�سف اأبريل عام 2014

 قررت حماكم دبي زيادة دو�م حمكمة �ل�ستئناف لفرتتني يوميًا - �سباحية وم�سائية - وذلك �عتبارً� من 15 �أبريل لعام 2014، ما يرفع من م�ستوى 

�سرعة تقا�سي �ل�ستئناف يف �لإمارة بن�سبة 60% على �لأقل، وتطبيق تنظيم جديد يف �إد�رة دعاوى �ملحكمة �لتجارية �عتبارً� من �أول �أبريل �ملقبل 

بهدف ت�سريع فرتة �لتقا�سي وتي�سري �إ�سد�ر �لأحكام، فيما طبقت �لد�ئرة ت�سديقات �لكاتب �لعدل عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية )�لنرتنت( مبا يف ذلك 

�عتماد �لتوقيع �لإلكرتوين ودفع �لر�سوم �إلكرتونيًا ومن ثم حتديد موعد �لتوقيع �سخ�سيًا �أمام �لكاتب �لعدل.

كما �أطلقت �لد�ئرة ت�سديقات �لكاتب �لعدل عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية )�لنرتنت( مبا يف ذلك �عتماد �لتوقيع �لإلكرتوين ودفع �لر�سوم �إلكرتونيًا ومن 

ثم حتديد موعد �لتوقيع �سخ�سيًا �أمام �لكاتب �لعدل، و��ستقبل �أول متعامل باإجر�ء�ت معاملة مقدمة لكاتب �لعدل �لإلكرتوين، حيث تعد �خلدمات 

50 خدمة  �لعنكبوتية من خالل  �ل�سبكة  و�لتو��سل عرب  �لإنرتنت  �لت�سديقات من خالل  �لعدل يف حماكم دبي ثورة يف جمال  �لإلكرتونية لكاتب 

ت�سديق متنوعة تقدمها �إد�رة �لكاتب �لعدل يف �ملحاكم للمتعاملني من �إقر�ر�ت ووكالت مبختلف �أنو�عها وفق �سروط ومعايري معتمدة ر�سميًا.

حيث وفرت حماكم دبي خدمات �إلكرتونية للكاتب �لعدل وذلك �سعيًا منها ملو�كبة �لتطور�ت �لتي تعي�سها �إمارة دبي، وجاءت فكرة �لتحول �لإلكرتوين 

يف خدمات �لكاتب �لعدل لتوؤكد م�ساعي �ملحاكم يف �لتي�سري على متعاملي �لكاتب �لعدل عرب �خت�سار �لوقت و�جلهد من خالل �إجر�ء�ت �إلكرتونية 

متطورة لتنفيذ �ملعامالت عرب �ملوقع �لإلكرتوين �لر�سمي ملحاكم دبي.

فالكاتب �لعدل �أجنز خالل �لعام 2013 �أكرث من 230 �ألف معاملة، كما مت �إجناز 63 �ألفًا و269 معاملة خالل �لعام 2014 حتى �خلمي�س �ملا�سي، 

كما ��ستقبل �لكاتب �لعدل نحو 550 �ألف مر�جع �لعام 2013 يف جميع فروعه بالإمارة، �لأمر �لذي تطلب تنفيذ هذه �لنقلة �لنوعية يف تقدمي خدمات 

�إلكرتونية لطلبات �لكاتب �لعدل يحقق �أهد�ف �ملحاكم �ل�سرت�تيجية نحو تعزيز فعالية وكفاءة �لأد�ء �لد�خلي و�لعمليات �مل�ساندة من توثيق عقود 

ووكالت عامة وخا�سة وما هو متعلق بها.
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حماكم دبي تطبق نظام جديد لإدارة الدعوى باملحكمة التجارية البتدائية

 د�سن �سعادة طار�س بن عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي مبادرة تطويرية يف حماكم دبي وهي عبارة عن نظام تفاعلي جديد لإد�رة �لدعوى 

باملحكمة �لتجارية �لبتد�ئية، حيث ي�ساهم �لنظام يف �خت�سار موعد �جلل�سة �لأوىل من 30 يوم �إىل 9 �أيام، كما يت�سمن �لنظام تفعيل و��ستخد�م 

و�سائل �لتقنية �حلديثة ومنها �إ�سعار �ملدعي عليه بالربيد �لإلكرتوين وبخدمة �لر�سائل �لن�سية وبالت�سال �لهاتفي.

و�أن �لنظام �جلديد �سيطبق مبدئيا لفرتة جتريبية مدتها 3 �أ�سهر عند قيد �لدعاوى �لتجارية �جلزئية و�لكلية يف �سالة �خلدمات �ملركزية مبحاكم 

دبي، و�لهدف من هذ� �لنظام هو �لنتقال من نظام تقليدي �إىل نظام تفاعلي من خالل تقلي�س عدد �لإجر�ء�ت و�سمولية تقدميها و�خت�سار �ملدد 

�لزمنية �ملطلوبة ل�ستيفائها، حيث كان �لنظام �ل�سابق يوؤخر حتديد موعد �جلل�سة �لأوىل ملدة �سهر من تاريخ �لت�سجيل، ثم �سهر �آخر للتحري عن 

بيانات عنو�ن �ملدعى عليه، ثم �سهر �آخر لإعالنه يف �أف�سل �حلالت. 

و�أنه بدل من �أن تكون مدة حتقق �إ�سعار �ملدعي عليه 3 �أ�سهر تقريبًا فقد مت تقلي�سها �إىل �إجر�ء فوري يتحقق يف نف�س �للحظة �لتي يقوم فيها �ملدعي 

بقيد �لدعوى �أو �لق�سية من خالل �إدخال �لبيانات �ملطلوبة عند موظف �لت�سجيل يف �سالة �خلدمات �ملركزية يف حماكم دبي، حيث ي�ستلم �ملدعى 

عليه �لإ�سعار من خالل �لربيد �لإلكرتوين ور�سالة ن�سية على هاتفه �ملحمول ومكاملة هاتفية ليت�سلم ن�سخته من �سحيفة �لدعوى ومرفقاتها ليتمكن 

من �إعد�د دفاعه و�حل�سور لتقدميه يف �جلل�سة �لأوىل.

و�أن هذه �ملبادرة �سيتم در��سة �إيجابياتها و�لتحديات �لتي قد نو�جهها، خالل �لثالث �أ�سهر �لقادمة و�سنعمل على حت�سينها و�عتمادها وتعميمها 

على �ملحاكم �لبتد�ئية �ملتخ�س�سة يف حماكم دبي، و�أ�ساف �أن ذلك كله ي�سب يف تعزيز �لثقة بالنظام �لق�سائي حمليًا ودوليًا من خالل زيادة 

كفاءة نظام �إد�رة �لدعاوى.
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حماكم دبي تبداأ يف ا�ستالم طلبات مزاولة اأعمال الكاتب العدل اخلا�ش 

تبد�أ حماكم دبي ��ستالم طلبات مز�ولة �أعمال �لكاتب �لعدل �خلا�س يف �إمارة دبي �عتبارً� من �لأول من �سهر يونيو لعام 2014، وذلك تنفيذً� لقانون 

�لكاتب �لعدل يف �إمارة دبي رقم 4 ل�سنة 2013، و�لذي �أ�سدره �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، ب�سفته حاكمًا لإمارة دبي، و�لذي يطبق على �لكاتب �لعدل �لعام �ملعنّي لدى �ملحكمة، وكذلك على �لكاتب �لعدل 

�خلا�س �مل�سرح له مبز�ولة كل �أو بع�س �خت�سا�سات �لكاتب �لعدل يف �إمارة دبي.

�لعدل من موظفي �جلهات  و�لكاتب  �لعدل �خلا�س  �لكاتب  �أعمال  ب�ساأن تنظيم  �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، قر�رً�  و�أ�سدر �سعادة طار�س 

�حلكومية يف �إمارة دبي، حيث ن�س �لقر�ر على ت�سكيل جلنة ت�سمى »جلنة �سوؤون �لكاتب �لعدل« مت ت�سكيلها برئا�سة رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية يف 

حماكم دبي، وع�سوية مدير �إد�رة �لكاتب �لعدل، ورئي�س ق�سم �لكاتب �لعدل �خلا�س، وكتاب عدول من �ملحاكم، وحتديد �خت�سا�ساتها و�آلية عملها، 

و�لن�ساب �لقانوين لجتماعاتها و�ل�سالحيات �ملنوطة بها.

ون�س �لقر�ر �لذي �أ�سدره مدير عام حماكم دبي على �أن تبد�أ �إد�رة �لكاتب �لعدل يف حماكم دبي يف ��ستالم طلبات �لت�سريح وطلبات �لقيد يف 

�ل�سجل، و�إحالتها �إىل �للجنة للبت فيها، و��ستالم �لطلبات �ملقدمة من �ملكاتب وكتاب �لعدل �خلا�سني ب�ساأن مز�ولة �أعمالهم، و�تخاذ �لإجر�ء�ت 

�ملنا�سبة ب�ساأنها وذلك وفقًا لأحكام �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبقت�ساه، وكذلك �لإ�سر�ف على �ل�سجل، وتنظيم �إجر�ء�ت �لقيد فيه، وتعديل 

بياناته وفقًا لل�سروط و�ملتطلبات �ملعتمدة يف هذ� �ل�ساأن، و�إعد�د �لنماذج �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك �لنماذج �خلا�سة بطلب 

قيد كّتاب �لعدل �خلا�سني وموظفي �جلهات �حلكومية يف �ل�سجل، وجتديد و�إلغاء و�إعادة قيدهم، وتعديل بياناتهم.

كما ن�س �لقر�ر على �أن تقوم �إد�رة �لكاتب �لعدل باإن�ساء قاعدة بيانات باملكاتب �مل�سّرح لها بتقدمي خدمات �لكاتب �لعدل �خلا�س يف �إمارة دبي، 

على �أن تت�سمن �لبيانات �لأ�سا�سية �ملتعلقة باملكتب مبا يف ذلك عنو�نه، وبيانات مالك ومدير �ملكتب، وكّتاب �لعدل �خلا�سني �لعاملني فيه، و�لرقابة 

و�لتفتي�س على �ملكاتب وكّتاب �لعدل �خلا�سني �لعاملني فيها، وذلك وفقًا لالآلية �لتي ي�سعها رئي�س �ملحكمة �لبتد�ئية باملحاكم يف هذ� �ل�ساأن، وتلقي 

�ل�سكاوى �ملقدمة بحق �ملكاتب وكّتاب �لعدل �خلا�سني وكّتاب �لعدل من موظفي �جلهات �حلكومية، و�إحالتها �إىل �للجنة للبت فيها.

ون�س �لقر�ر �لذي �أ�سدره �سعادة طار�س �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي على �سرورة �إعد�د وتنفيذ �لرب�مج �لالزمة لتاأهيل وتدريب �لكّتاب �لعدل 

�خلا�سني، وكّتاب �لعدل من موظفي �جلهات �حلكومية، وتنفيذ �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �للجنة بفر�س �جلز�ء�ت �أو �لتد�بري على �ملخالفني من 

�ملكاتب وكّتاب �لعدل �خلا�سني وكّتاب �لعدل من موظفي �جلهات �حلكومية.
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2013 �أن يكون من ُيقّيد يف �سجل مز�ولة �أعمال �لكاتب �لعدل يف �إمارة دبي، من مو�طني  4 ل�سنة  هذ� وقد ��سرتط قانون �لكاتب �لعدل رقم 

دولة �لإمار�ت، ويجوز عند �حلاجة قيد �أي من مو�طني �لدول �لعربية يف �ل�سجل �سريطة �أل تقل خربته يف �لعمل ككاتب عدل عن ع�سر �سنو�ت، 

و�أن يكون كامل �لأهلية، وح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك، ومل ي�سبق �حلكم عليه يف جناية �أو جرمية خملة بال�سرف �أو �لأمانة ولو كان رد �إليه �عتباره 

�أو �سدر عفو عنه.

كما ��سرتط قانون �لكاتب �لعدل يف �إمارة دبي كذلك �أن يكون �ل�سخ�س �مل�سجل يف �سجل �لكاتب �لعدل �خلا�س حا�ساًل على �سهادة �لبكالوريو�س 

يف �لقانون، �أو �ل�سريعة و�لقانون، �أو ما يعادلها من �إحدى �جلامعات �أو �ملوؤ�س�سات �لتعليمية �ملعرتف بها، و�أن يكون لئقًا �سحيًا للقيام بو�جبات 

وظيفته، و�أن ل يكون قد �سبق ف�سله من �خلدمة بحكم �أو قر�ر تاأديبي، و�أن يجتاز بنجاح �لختبار�ت و�لرب�مج �لتدريبية و�ملقابالت �ملقررة، و�أن 

�أو �لقانونية مدة ل تقل عن خم�س  يكون متفرغًا ملز�ولة �أعمال �لكاتب �لعدل �خلا�س، و�أن يكون ممن �سبق لهم �ل�ستغال يف �لأعمال �لق�سائية 

�سنو�ت، و�أن يتم �سد�د �لر�سم �ملقرر على �لقيد يف �ل�سجل، ويجوز �ل�سماح لبع�س مز�ويل �ملهن �لقانونية يف �لإمارة مبز�ولة �أعمال �لكاتب �لعدل 

�خلا�س بالإ�سافة �إىل مهنهم، �سريطة توفر كافة �ل�سروط �ملن�سو�س عليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة با�ستثناء �ل�سرط �لو�رد يف �لبند )8( من 

�لفقرة �ملذكورة.

�أما �إجر�ء�ت �لقيد يف �سجل مز�ولة �أعمال �لكاتب �لعدل �خلا�س، فتت�سمن تقدمي طلب �لقيد يف �ل�سجل �إىل �إد�رة �لكاتب �لعدل يف حماكم دبي، 

وفقًا للنموذج �ملعّد لهذه �لغاية معززً� بالوثائق و�مل�ستند�ت، ومنها �سورة م�سدقة عن �ملوؤهل �لعلمي و�سهاد�ت �خلربة لطالب �لقيد يف �ل�سجل، 

و�سورة عن جو�ز �سفر وخال�سة قيد طالب �لقيد بالن�سبة ملو�طني دولة �لإمار�ت، و�سورة عن جو�ز �ل�سفر و�لإقامة بالن�سبة لغري مو�طني �لدولة، 

و�سهادة بحث �حلالة  �ل�سجل،  �أحد موظفيها يف  بقيد  ترغب  �لتي  ومو�فقة �جلهة �حلكومية  �ل�سجل،  �لقيد يف  لطالب  �لهوية  بطاقة  و�سورة عن 

�جلنائية لطالب �لقيد يف �ل�سجل �سادرة عن �ل�سلطة �ملخت�سة يف �لإمارة، و�سورة �سخ�سية.

�إ�سعارً� بتقدمي طلبه، وتقوم �لإد�رة بعد ذلك باإحالة  ُتعّده لهذه �لغاية، وُيعطى طالب �لقيد  وتتوىل �لإد�رة �ملعنية بت�سجيل طلب �لقيد يف جدول 

طلب �لقيد �إىل �للجنة، لتتوىل در��سته و�لتحقق من ��ستيفائه جلميع �ل�سروط و�ملتطلبات �لالزمة يف هذ� �ل�ساأن، ويجوز للجنة طلب �أية وثائق �أو 

م�ستند�ت تر�ها �سرورية، على �أن ت�سدر �للجنة قر�رها ب�ساأن طلب �لقيد يف �ل�سجل خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي �لطلب م�ستوفيًا �ل�سروط 

و�ملتطلبات، ويعترب �لطلب مرفو�سًا �إذ� مل ُت�سدر �للجنة قر�رها خالل هذه �ملدة، ويجوز للجنة منح مقدم �لطلب مهلة �إ�سافية ل�ستكمال �لنو�ق�س 

�لتي حتددها قبل �إ�سد�ر قر�رها يف هذ� �ل�ساأن.

و�ستقوم �للجنة يف حالة رف�س �لطلب، باإبالغ طالب �لقيد باأ�سباب �لرف�س، ويجوز ملن ُرِف�َس طلبه �لتقدم لالإد�رة مرة �أخرى بطلب �لقيد يف �ل�سجل 

�إذ� ز�لت عنه �أ�سباب �لرف�س، ويف حال �ملو�فقة على طلب �لقيد يف �ل�سجل، ُيكّلف طالب �لقيد بدفع �لر�سوم �ملقررة يف هذ� �ل�ساأن، ويتم قيده يف 

�ل�سجل بعد ��ستيفاء هذه �لر�سوم. 

ون�س �لقر�ر على �أن تكون مدة �لقيد يف �ل�سجل �سنة و�حدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة، ويجب �أن يقدم طلب �لتجديد خالل )30( ثالثني يومًا قبل 

�نتهاء مدة �لقيد، ويف حال عدم قيام �لكاتب �لعدل �خلا�س بتجديد قيده يف �ل�سجل خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ �نتهاء مدة �لقيد 

بدون عذر تقبله �للجنة، فاإنه يتم �سطب قيده من �ل�سجل، ومن �سروط جتديد �لقيد توفر �سروط �لقيد �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )8( من هذ� 

�لقر�ر، و�سد�د �لر�سوم �ملقررة على جتديد �لقيد يف �ل�سجل، ويف حال رف�س طلب جتديد قيد �لكاتب �لعدل �خلا�س لأي �سبب كان، فاإنه يتم �سطب 

قيده من �ل�سجل، وتقوم �لإد�رة مبخاطبة �ملكتب لإبالغه بقر�ر �سطب �لقيد.
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ويجب على �لكاتب �لعدل �خلا�س مز�ولة �أعماله من خالل مكتب م�سرح له مبز�ولة �أعمال �لكاتب �لعدل �خلا�س يف �لإمارة، وُي�سرتط للح�سول 

على �لت�سريح �أن يكون مالك �أو مدير �ملكتب �ملزمع �إن�ساوؤه كاتب عدل خا�س، و�أن ل يكون طالب �لت�سريح مالكًا �أو �سريكًا �أو مديرً� �أو عاماًل يف 

�أي مكتب �آخر يف �لإمارة، و�ن يكون مقر �ملكتب مالئمًا ل�ستقبال �جلمهور و�لقيام باخت�سا�سات �لكاتب �لعدل �خلا�س، و�أن يكون جمهزً� باملر�فق 

و�مل�ستلزمات �لتي حتددها �ملحاكم، وتقدمي وثيقة تاأمني �سارية �ملفعول طيلة مدة �لت�سريح �سد �مل�سوؤولية عن �لأخطاء �ملهنية، �سادرة عن �إحدى 

�سركات �لتاأمني �ملرخ�سة، على �أن يكون مقد�ر مبلغ �لتاأمني خم�سمائة �ألف درهم، و�أن يتم �لتنفيذ على هذ� �ملبلغ وفقًا لالإجر�ء�ت �ملقررة قانونًا 

يف هذ� �ل�ساأن، و�أن يتم �سد�د �لر�سم �ملقرر على �لت�سريح.

كما ن�س قر�ر » تنظيم �أعمال �لكاتب �لعدل �خلا�س و�لكاتب �لعدل من موظفي �جلهات �حلكومية يف �إمارة دبي »، على يتم قيد موظفي �جلهات 

�حلكومية يف �ل�سجل ملز�ولة �لخت�سا�سات �ملحددة لهم من �أعمال �لكاتب �لعدل �لعام وذلك بقر�ر من �للجنة، وُي�سرتط لقيد موظفي �جلهات 

�حلكومية يف �ل�سجل �أن تتقدم �جلهة �حلكومية �ملعنّية �إىل �للجنة بطلب قيد موظفها يف �ل�سجل، و�أن تتوفر يف موظف �جلهة �حلكومية �ل�سروط 

تتنا�سب  و�أن  �ملذكورة،  �ملادة  من  و)9(   )8( �لبندين  يف  �لو�ردين  �ل�سرطني  با�ستثناء  وذلك  �لقر�ر  هذ�  من   )9( �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�س 

�لخت�سا�سات �ملحددة ملوظفي �جلهات �حلكومية من �أعمال �لكاتب �لعدل �لعام مع طبيعة عمل �جلهات �حلكومية �لتي يعملون بها، و�أن تقت�سر 

مز�ولة موظفي �جلهات �حلكومية لالخت�سا�سات �ملحددة لهم من �أعمال �لكاتب �لعدل �لعام على �جلهات �لتابعني لها.

وقد ن�س قانون �لكاتب �لعدل رقم 4 ل�سنة 2013 على �أن يوؤدي �لكاتب �لعدل �ليمني �لقانونية، �أمام رئي�س �ملحكمة �لبتد�ئية قبل مبا�سرة عمله، 

بال�سيغة �لتالية: »�أق�سم باهلل �لعظيم �أن �أوؤدي عملي بكل �أمانة و�سدق، و�أن �أحافظ على �أ�سر�ر وظيفتي، و�أن �أحرتم �لت�سريعات �ل�سارية«، وحظر 

�لقانون على �لكاتب �لعدل مبا�سرة مهامه و�سالحياته �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون قبل تاأدية �ليمني �لقانونية �مل�سار �إليها �أعاله، و�أناط �لقانون 

بالكاتب �لعدل مهام و�سالحيات توثيق �ل�سند�ت و�لعقود بكافة �أنو�عها �لتي يوجب �لقانون �أو يطلب ذوو �لعالقة توثيقها.

وحظر �لقانون �أي�سا على �لكاتب �لعدل، توثيق �أو ت�سديق �أي معاملة تتعلق بالأحو�ل �ل�سخ�سية للم�سلمني �أو �لوقف، و�لت�سديق على �أي معاملة 

تتعلق باإن�ساء حق ملكية �أو �أي حق عيني على عقار �أو نقله �أو تغيريه �أو زو�له، وتوثيق �أو ت�سديق �أي معاملة تن�س �لت�سريعات �ل�سارية يف دبي على 

�أن توثيقها �أو ت�سديقها من �خت�سا�س �سلطة �أخرى، و�لقيام باأي معاملة تكون له �أو لزوجه �أو لأي من �أقاربه حتى �لدرجة �لر�بعة منفعة ظاهرة �أو 

م�سترتة فيها، �أو �نتخاب �أي منهم خبريً� �أو مرتجمًا.

وحظر �لقانون كذلك �إف�ساء �أي معلومات تخ�س ذوي �لعالقة ح�سل عليها ب�سبب وظيفته �إىل �لغري، ونقل �أية �سجالت، �أو وثائق، �أو حمرر�ت، �أو 

�أور�ق ر�سمية �أخرى من مقر عمله �إل بقر�ر من رئي�س �ملحكمة �أو �ملحكمة �ملخت�سة بح�سب �لأحو�ل، �أو �سم �أٍي منها �إىل ملف دعوى منظورة من 

غري مو�فقة �ملحكمة �ملخت�سة وحفظ �سورة �سوئية م�سدقة عنها.

وحظر �لقانون كذلك تزويد �أي جهة عد� ذوي �لعالقة مبعلومات من و�قع �ل�سجالت، �إل بطلب خطي من جهة ق�سائية �أو حكومية خمت�سة، و�إجر�ء 

�أي معاملة م�سمولة باأحكام هذ� �لقانون �إل بعد دفع �لر�سم �ملقرر، و�إعطاء �سورة عن �ملحرر لغري ذوي �لعالقة �إل مبو�فقة خطية من رئي�س �ملحكمة 

�أو بناًء على قر�ر من �ملحكمة �ملخت�سة بح�سب �لأحو�ل.

لدى �جلهات �حلكومية  �لعاملني  �ملوظفني  توقيع  و�عتماد  �أمامه،  بتوقيعها  �لعالقة  يقم ذوو  �لقانون مل  باأحكام هذ�  �أي معاملة م�سمولة  و�إجر�ء 

�لحتادية �أو �ملحلية على �ل�سهاد�ت �أو �مل�ستند�ت �أو غريها من �لأور�ق �لتي يقومون بتوقيعها بحكم وظائفهم، و�لنتقال �إىل خارج مقر عمله للقيام 

باأي معاملة يخت�س بها �إل وفقًا لل�سو�بط �ملقررة مبوجب هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه.
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مدير عام حماكم دبي يد�سن مكتب لتقدمي خدمة »ال�سيغة التنفيذية لالأحكام« 

د�سن �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، مكتب خم�س�س لتقدمي » �ل�سيغة �لتنفيذية لالأحكام »، وذلك يف �إطار تعزيز �لثقة 

بالنظام �لق�سائي حمليًا ودوليًا من خالل تعزيز كفاءة تنفيذ �لأحكام و�لقر�ر�ت �ل�سادرة من �ملحاكم و�للجان �لق�سائية للو�سول �إىل روؤية �لد�ئرة 

»�لريادة يف عمل �ملحاكم«.

فتخ�سي�س مكتب لتقدمي خدمة تذييل �لأحكام بال�سيغة �لتنفيذية �عتبارً� من �لأول من �ل�سهر �جلاري، �سي�ساهم يف ت�سريع خطو�ت توفري هذه 

�لأحكام للمتعاملني، فقد كانت �خلدمة �سابقًا تقدم من خالل تقدمي طلب لق�سم �حلفظ و�لذي يقوم باإجر�ء�ت توفري ن�سخة من هذه �لأحكام و�لتي 

ت�سل مدة تقدميها �إىل �لعميل خالل يومني �أو �أكرث، و باإطالق �خلدمة �جلديدة وتخ�سي�س مكتب يف �سالة �خلدمات �ملركزية �سيتم تقدمي هذه 

�خلدمة و�حل�سول على �ل�سيغ �لتنفيذية لهذه �لأحكام يف مكان و�حد ويف نف�س �لوقت حيث كانت ت�ستغرق هذه �خلدمة 3 �أيام.

حيث يخت�س مكتب تقدمي خدمة »�ل�سيغة �لتنفيذية« بتذيل �لأحكام �لقابلة للتنفيذ و�ل�سادرة عن حماكم دبي بدرجاتها بال�سيغة �لتنفيذية مما 

�سي�سهل على �ملتعاملني من �حل�سول على �سور �لأحكام �لتي تخ�سهم و�سرعة �إجناز �جر�ء�ت تنفيذها وفقا للقانون
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�سعادة طار�ش املن�سوري يجتمع مع القيادات يف حماكم دبي

نائب مدير عام  �لقا�سي عبد�لقادر مو�سى  �لقياد�ت يف حماكم دبي بح�سور �سعادة  �لتقى �سعادة طار�س �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي مع 

حماكم دبي وذلك يف حفل ع�ساء تعاريف يعد �لأول �سمن �سل�سلة �للقاء�ت �لدورية مع �ل�سادة روؤ�ساء �ملحاكم و�ل�سادة �لق�ساة ومدر�ء �لد�ر�ت 

و�مل�ست�سارين .

وتاأتي هذه �للقاء�ت �سمن �طار تعزيز مبد�أ �مل�ساركة و�لتحاور وطرح �لأفكار و�ملقرتحات خارج �أجو�ء �لدو�م �لر�سمي، وذلك للحر�س من خالل 

هذه �للقاء�ت على تعزيز �لتو��سل لالرتقاء بالعمل و�مل�ساهمة �لفعالة يف تطوير �لأد�ء يف حماكم دبي مبا يحقق �لتطلعات ومبا يو�كب �لطموحات يف 

�أن تكون حماكم دبي متميزة عامليًا يف �د�ئها �لق�سائي حتقيقًا للعد�لة من خالل �لدقة و�ل�سرعة يف �لف�سل يف �لدعاوي وتنفيذ �لأحكام، كما حثهم 

على بذل �ملزيد من �جلهد يف عملهم مبا يحقق �لرقي مب�ستوى �خلدمات �لتي تقدمها �ملحاكم للجمهور ويوؤدي بذ�ت �لوقت �إىل تعزيز �لتناف�س 

و�لت�سابق ما بني جميع �ملوظفني وتقدمي �أف�سل �خلدمات للمتقا�سني.
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حماكم دبي تقدم خدمات الكاتب العدل على مدار 12 �ساعة

�سعيًا من حماكم دبي لالرتقاء بخدماتها وتقدميها مبا يتالءم مع �حتياجات �ملتعاملني، قامت �ملحاكم بتغيري �أوقات �لعمل يف فرعي �لكاتب �لعدل 

�لطو�ر و�لرب�ساء، على �أن تقدم خدمات �لكاتب �لعدل من �ل�ساعة �لثامنة �سباحًا وحتى �لثامنة م�ساءً� ب�سكل متو��سل.

و�أن �أفرع �لكاتب �لعدل يف �لطو�ر و�لرب�ساء �سيقدمان كافة خدمات �لكاتب �لعدل للمتعاملني 12 �ساعة متو��سلة، وذلك ليتنا�سب مع �أوقات جميع 

�ملتعاملني، ولإتاحة �ملجال ل�ستقبال �أكرب عدد ممكن من �ملعامالت يف نف�س �ليوم.

 حيث تقدم �أفرع �لكاتب �لعدل �لطو�ر و�لرب�ساء خدمات �لت�سديق على �لتوقيعات لأطر�ف �ملعاملة، كذلك عقود تاأ�سي�س �ل�سركات ومالحقها، وبيع 

�ملحالت �لتجارية، و�لعمل للخدم، وعقود �لقرو�س، كذلك �لقيام بالوكالت �خلا�سة، و�لعامة و�خلا�سة �أو �لعامة منها للق�سايا، ومن �خلدمات 

كذلك �لإقر�ر�ت و�إثبات �لتاريخ للمحرر�ت �لعرفية، ولإنذ�ر�ت �لعدلية و�إلغاء �لوكالت.

�لإلكرتوين موقعها  خالل  من  �ل�ساعة  مد�ر  على  دبي  حماكم  يف  �لعدل  لكاتب  �إلكرتونية  خدمات  تقدم  دبي  حماكم  �أن   كما 

)www.dubaicourts.gov.ae(، حيث تقدم 50 خدمة ت�سديق متنوعة تقدمها �إد�رة �لكاتب �لعدل يف �ملحاكم للمتعاملني من �إقر�ر�ت ووكالت 

مبختلف �أنو�عها، وذلك �سعيًا منها ملو�كبة �لتطور�ت �لتي تعي�سها �إمارة دبي، وللتاأكيد على حر�س حماكم دبي على �لتي�سري على �ملتعاملني للح�سول 

على خدمات �لكاتب �لعدل بكل �سهولة وي�سر عرب �خت�سار �لوقت و�جلهد من خالل �إجر�ء�ت �إلكرتونية متطورة لتنفيذ �ملعامالت.
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 لرفع ن�سبة الف�سل يف الدعاوى والت�سهيل على املتقا�سني

مدير عام حماكم دبي يد�سن مكاتب للتحري وال�ستدلل

 د�سن �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي مكاتب للتحري و��ستدلل �لعناوين، وذلك بالتعاون مع �جلهات �ملعنية حيث خ�س�ست 

�لربنامج  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  وفرت  كما  �لتحري،  �سهادة  لإ�سد�ر  موظف  دبي  ب�سرطة  �جلنائي  و�لبحث  للتحريات  �لعامة  �لإد�رة 

�ملتخ�س�س ل�ستدلل �لعناوين كمرحلة �أوىل للم�سروع.

 فوجود مكاتب متخ�س�سة فقط لإ�سد�ر �سهادة �لتحري و��ستدلل �لعناوين من �جلهات �ملعنية �سيوفر �لوقت و�جلهد على �ملتقا�سني من خم�س 

�ساعات حتى 10 دقائق، مما �سي�ساهم يف رفع معدل �لف�سل يف �لدعاوى �ملنظورة يف حماكم دبي.

و�أن �ملرحلة �لثانية من هذ� �مل�سروع �سيتم توفري موظفني �أو �إتاحة بر�مج من باقي �جلهات �ملعنية �لأخرى مثل هيئة �لإمار�ت للهوية، و�لإد�رة �لعامة 

لالإقامة و�سوؤون �لأجانب بدبي، بالإ�سافة �إىل هيئة كهرباء ومياه دبي، على �أن يكون يف �لفرتة �لقريبة �سعبة م�ستقلة للتحري و�ل�ستدلل يف �إد�رة 

خدمات �لق�سايا تقوم بهذه �ملهمة باأمر من �لقا�سي دون �حلاجة للمدعي �أن يقوم بهذ� �لإجر�ء.

 و�أكد �سعادته �ن وجود مكاتب متخ�س�سة لإ�سد�ر �سهادة �لتحري و��ستدلل �لعناوين من �جلهات �ملعنية يف مكان و�حد، وفر �لكثري من �جلهد 

و�لوقت على �ملتقا�سني، مما �أ�سهم يف �ت�ساع نطاق �سالحيتهم حيث ل يتطلب �ملخاطبات �لورقية بني �جلهتني، فقد كانت �لعملية يف �سابق عهدها 

�أيام ، �ما يف �لوقت �حلايل فالعملية ل ت�ستغرق �ل دقائق، مما ��سهم يف رفع معدل �لف�سل يف �لدعاوي  تاأخذ �لكثري من �لوقت متتد �إىل عدة 

�ملنظورة لالرتقاء باخلدمات �لتي تقدمها حماكم دبي ملتعامليها.
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مدير عام حماكم دبي يفتتح »غرفة عمليات خا�سة بتنفيذ الأحكام« مرتبطة بنظام اإلكرتوين 

مع اجلهات املحلية املخت�سة

 �أفتتح �سعادة خبري طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي »غرفة عمليات خا�سة بتنفيذ �لأحكام » مرتبطة بنظام �إلكرتوين مع �جلهات 

�ملحلية �ملخت�سة يف دبي بهدف تطبيق قر�ر�ت �لقا�سي �ملتعلقة باحلجز �أو �لإلغاء، وغريهما من �لقر�ر�ت فور �سدورها، 

 وتعد هذه �خلطوة �ملهمة جاءت تنفيذً� لتوجيهات �سيدي �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي رعاه �هلل، �لذي يحر�س �أ�سد �حلر�س على �سرعة ودقة �لف�سل يف �لق�سايا.

 فخطو�ت �إطالق غرفة عمليات تنفيذ �لأحكام، تعد �لأوىل من نوعها لتنفيذ �لأحكام، و�لتي �ست�سرع يف وقت تنفيذ �لأحكام، مبا �سيحقق ملحاكم 

�ملتقا�سني على حقوقهم،  وكفالة �حل�سول  �أوًل،  �ملتعامل  يهمنا  ما  �أن  �إذ  �لإجر�ء�ت،  وت�سهيل  تي�سري  �ملتعاملني، من خالل  لإ�سعاد  دبي م�سعاها 

و�أ�ساف �أن �لغرفة �ست�سم �أنظمة �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي )�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية(، وهيئة �لطرق و�ملو��سالت، ود�ئرة 

�لأر��سي و�لأمالك، ود�ئرة �لتنمية �لقت�سادية، و�أن د�ئرة �ملحاكم تهيب بباقي �لوز�ر�ت و�لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات �أن تنظم �إىل نظام غرفة عمليات 

تنفيذ �لأحكام.

كما �أن غرفة �لعمليات �خلا�سة بتنفيذ �لأحكام مرتبطة بالأنظمة �لإلكرتونية مع �جلهات �ملخت�سة، تتيح للموظف و�سع قر�ر �لقا�سي �لفوري بحق 

�أن هذه  �إذ  �أو �لإلغاء، وغرفة عمليات �لتنفيذ �ست�ساهم باختز�ل وقت �لإجر�ء�ت �ملتبعة لتنفيذ �لأحكام ب�سورة كبرية،  �ملنفذ �سدهم، باحلجز 

�لعملية كانت ت�ستغرق وقتًا طوياًل من �ملخاطبات �لروتينية و�لرد عليها، فيما �سيتم �إجناز �ملطلوب يف هذ� �جلانب عرب �لنظام �لإلكرتوين للغرفة 

خالل وقت قيا�سي، فعلى �سبيل �ملثال عملية �حلجز �أو �إلغائه، وغريها من �لأحكام و�لأو�مر �سيتم حتويل �لقر�ر �ل�سادر من �لقا�سي �إىل غرفة 

�لعمليات لي�سل �إىل �جلهات �ملخت�سة فورً�.
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ل�سرعة البت يف الق�سايا

افتتاح فرع للمحكمة العمالية البتدائية بوزارة العمل بدبي

 �فتتح �ليوم يف ديو�ن وز�رة �لعمل بدبي فرع للمحكمة �لعمالية �لبتد�ئية وذلك تنفيذ� لتوجيهات �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، 

نائب حاكم دبي، رئي�س جمل�س دبي �لق�سائي �لمر �لذي من �ساأنه �لتي�سري و�لت�سهيل على ��سحاب �لعمل و�لعمال من ��سحاب �لق�سايا �لعمالية 

و�لت�سريع يف عملية �لتقا�سي بني �لطرفني.

حيث �فتتح كاًل من �سعادة خبري طار�س عيد �ملن�سوري، مدير عام حماكم دبي وعائ�سة باحلرفية وكيل وز�رة �لعمل �مل�ساعد ل�سوؤون �لعمل بالنابة 

وفرع �ملحكمة.

حيث مت تزويد �ملحكمة �لعمالية �لبتد�ئية يف مبنى وز�رة �لعمل بدبي بكل ما يلزم لتوؤدي �ملحكمة مهامها على �أكمل وجه، حيث �ستقوم �ملحكمة بتقيد 

�لدعوى مبا�سرة فور �إحالتها من وز�رة �لعمل، ويتم �إعالن �لأطر�ف مبا�سرة، و�حل�سور �أمام �ملحكمة للف�سل يف �لدعوى.

وذلك ملا توليه �لقيادة �لر�سيدة من �أهمية بالغة لفئة �لعمالة كما حتر�س على �أن يح�سلو� على حقوقهم كاملة، وقد طورت �لإمار�ت �لت�سريعات 

�لعمالية و�لإجر�ء�ت �خلا�سة بحفظ حقوق �لعمال، ووفرت كل �ل�سبل من �أجل �لتي�سري عليهم، و�سرعة ودقة �لف�سل يف ق�ساياهم، و�أن �جلميع يلم�سون 

�أن حقوق �لعامل مرعية متاما يف دولة �لإمار�ت �لتي ت�ستقطب �ليد �لعاملة من جميع �أنحاء �لأر�س دون ��ستثناء ملا عرف عنها من عدل و�إح�سان 

وعطاء و�سدق يف جمالت �لعمل �ملختلفة، وينعم �لعمال يف �لإمار�ت بخدمات متميزة يف �ل�سكن و�ملو��سالت وغريها من �خلدمات �لأ�سا�سية.
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 حماكم دبي ت�ستعد لإطالق »ملف الدعوى الذكي« 

  

ت�ستعد حماكم دبي لإطالق »ملف �لدعوى �لذكي«، �لذي يتيح للمتعاملني �إجناز �لعديد من �إجر�ء�ت �لتقا�سي عرب �لتطبيقات �لذكية، وذلك بعد 

�أن حولت حماكم دبي جميع خدماتها �إلكرتونيًا، يف �إطار �سعي �لد�ئرة �إىل �لتحول �إىل �ملحكمة �لذكية للت�سهيل على �ملتقا�سني من خالل زيادة 

كفاءة نظام �إد�رة �لدعوى.

ويتيح �لتطبيق �لذكي متابعة �لق�سية عرب �لأجهزة �لذكية بعد �أن يتم ت�سجيلها �إلكرتونيًا و�لدفع عربها، وتزويد �ملدعي ببطاقة �إلكرتونية حتمل رقمًا 

موحدً� يتم �إر�ساله للمدعي بو��سطة �لر�سائل �لن�سية »SMS« وبالربيد �لإلكرتوين، وكذلك حتديد موعد �جلل�سة و�إعالم �أطر�ف �لق�سية باملوعد 

عرب �لتطبيق �لذكي. 

و�إن حماكم دبي متكنت وبدعم �مل�ستمر من �لقيادة �لر�سيدة من حتقيق �إجناز�ت مهمة يف �لتحول �لإلكرتوين �إذ و�سل عدد �لق�سايا �مل�سجلة عرب 

�ألف و350 ق�سية خالل �لعام �ملا�سي و�لربع �لأول لعام �جلاري   12 برنامج »�ل�سالفة« �لإلكرتوين �خلا�س بت�سجيل �لق�سايا يف حماكم دبي �إىل 

2014، حيث مت ت�سجيل 8 �آلف و342 ق�سية خالل �لعام �ملا�سي 2013، يف حني �سهد �لربع �لأول من �لعام �جلاري �إقبال كبريً� من قبل مكاتب 

�ملحاماة و�ملتقا�سني �إذ و�سل عدد �لدعاوى �مل�سجلة يف �لربع �لأول �إىل 4 �آلف و8 ق�سايا، و�أن �لفرتة �ملقبلة �ست�سهد تطور�ت مهمة يف جمال �لتحول 

�إىل �خلدمات �لذكية يف حماكم دبي، منن خالل منظومة ذكية خا�سة.

�لثبوتية  �لبيانات و�ملعلومات و�لأور�ق  �إتباعها بدءً� من ت�سجيل �لق�سية، و�إدخال جميع  وقد تناول يف �لعر�س �سرحًا تف�سيليًا للخطو�ت �لو�جب 

�خلا�سة بالق�سية، مرورً� بتدقيقها و�ملو�فقة عليها ومن ثم دفع �لر�سوم عرب �ملوبايل وتلقي �لرد كذلك بنف�س �لطريقة و�سوًل لتحديد موعد �جلل�سة.

وذكر �أن �لعديد من �ملقرتحات �لتي ت�سهم يف �لتحول �إىل �ملحكمة �لذكية ومن �أبرزها: �إعد�د مناذج �إلكرتونية للدعاوى يف �ملوقع �لإلكرتوين ملحاكم 

دبي، و�إعطاء �حقيات لبع�س �جلهات ومكاتب �ملحاماة ل�ستخد�م �لنظام، وتوفري �حلا�سبة �لإلكرتونية للر�سوم، و�حلا�سبة �لإلكرتونية مل�ستحقات 

�إلكرتونيًا،  �إىل �لعديد من �لقرت�حات �ملهمة منها متابعة حركة �مللف  �لعمال، و��ستخد�م �لبطاقات �لذكية و�لإ�سعار�ت �لإلكرتونية، بالإ�سافية 

و�لإر�سال �لتلقائي ل�سحائف �لدعاوى �ملتقابلة و�ل�ستئناف �لفرعي و�ملتقابل، و�لتعرف �لتلقائي للنظام يف حال وجود عنو�ن م�سبق لأحد �لأطر�ف 

و�إعالنه عليه.



الباب الأول   I   الف�ضل الأول   I   التنظيم الق�ضائي والإداري

74

حماكم دبي تبداأ بن�سر الإعالنات الق�سائية على �سا�سات اإلكرتونية

د�سن �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، �سا�سات �إلكرتونية جديدة لن�سر �لإعالنات �لق�سائية يف مبنى �ملحاكم، وذلك بدًل من 

�للوحات �لتقليدية، حر�سًا منها على توفري �أف�سل �خلدمات باأ�سهل �لطرق و�أب�سطها للمتقا�سني، من خالل تعزيز فعالية وكفاءة �لأد�ء �لد�خلي 

بال�ستغالل �لأمثل للمو�رد و�ل�سر�كات �ملعرفية و�لتقنية و�ملالية و�ملادية، وذلك بح�سور �إبر�هيم �حلو�سني مدير �إد�رة �لتنفيذ، وحممد �لعبيديل 

مدير �إد�رة خدمات �لق�سايا.

�لتحول للخدمات  �لد�خلي لالأنظمة، متا�سيًا مع خطة  �لأد�ء  �لعمل ورفع  �لإلكرتوين وذلك نحو منظومة  �لتحول  حيث حتر�س حماكم دبي على 

�لإلكرتونية �إىل خدمات ذكية، مبا ي�ساهم يف تعزيز ثقة �ملجتمع بالنظام �لق�سائي حمليًا ودوليًا.

ونظر� للتحول �لإلكرتوين مت حتويل �لإعالنات من لوحة ورقية متوفرة يف مكان و�حد مببنى �إىل �سا�سات �إلكرتونية موزعة يف خم�سة �أماكن يف مبنى 

حماكم دبي من خالل نظام يقوم باإدر�ج �لإعالنات ورفعها على ح�سب �لتو�ريخ �لقانونية، هذ� بالإ�سافة �إىل تو�جدها يف �ملوقع �لإلكرتوين للد�ئرة 

.)www.dc.gov.ae(

ا�ستقطاب وتنمية موارد ب�سرية حمفزة ذات كفاءة عالية.

ت�سمنت �خلطة �ل�سرت�تيجية )2( �أهد�ف لتحقيق هذه �لغاية، وتركز ) 22 %( من �إجمايل �ملبادر�ت �لتي �أدرجت يف �خلطة �لت�سغيلية للد�ئرة 

لعام 2014 لتحقيق تلك �لأهد�ف، حيث بلغ �إجمايل �ملبادر�ت �ملوجهة لتحقيق �أهد�ف هذ� �ملحور ) 23 ( مبادرة من �إجمايل مبادر�ت �خلطة 

�لت�سغيلية �لعامة و�لبالغة ) 103 ( مبادرة، وبلغ عدد �ملبادر�ت �ملنجزة يف عام 2014 لتحقيق هذه �لغاية ) 12 ( مبادرة بن�سبة �إجناز بلغت )% 76 

( من �إجمايل �ملبادر�ت �سمن �لغاية، ولعل من �برز �ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي مت تنفيذها خالل �لفرتة ما يلي:
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اأمام نائب رئي�ش الدولة .. 16 قا�سيًا يوؤدون اليمني القانونية بدبي 

حممد بن را�سد للق�ساة: ل تاأخذكم باحلق لومة لئم

 �أمام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وبح�سور �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن 

حممد بن ر��سد �ل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �ل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س �ملجل�س �لق�سائي يف دبي �أدى �ستة 

ع�سر قا�سيا يف حماكم دبي �ليمني �لقانونية خالل ��ستقبال �سموه للق�ساة يف ند �ل�سبا بدبي 

 �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وبح�سور �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 

وكبار  دبي  يف  �لق�سائي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �ل  ر��سد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�سيخ  و�سمو  دبي  عهد  ويل  مكتوم  �ل  ر��سد  بن 

�ل�سخ�سيات

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �ثناء تاأدية �لق�ساة �جلدد �ليمني 

�لقانونية �أمام �سموه
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وقد �أق�سم �لق�ساة �أمام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم ب�سفته حاكما لإمارة دبي باأن يحكمو� بني �لنا�س بالعدل و�أن يحرتمو� 

�لقو�نني و�أن يوؤدو� مهمتهم بكل �أمانة و�إخال�س و�أن يلتزمو� �سلوك �لقا�سي �ل�سريف.

ح�سر مر��سم �أد�ء �ليمني معايل حممد �بر�هيم �ل�سيباين مدير عام ديو�ن �ساحب �ل�سمو حاكم دبي نائب رئي�س �ملجل�س �لق�سائي يف دبي و�سعادة 

ع�سام عي�سى �حلميد�ن �لنائب �لعام يف دبي و�سعادة يو�سف حممد �ملطوع مدير عام حماكم دبي و�سعادة خليفة ر��سد بن دميا�س �ملحامي �لعام 

�لأول و�مني عام �ملجل�س �لق�سائي يف دبي و�سعادة عبد�لقادر مو�سى نائب مدير عام حماكم دبي وعدد من �مل�سوؤولني.
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 حماكم دبي تطلع الق�ساة اجلدد على خطتها ال�سرتاتيجية والتقنيات الإلكرتونية

 نظمت �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية مبحاكم دبي حما�سرة تعريفية للق�ساة �جلدد لطالعهم على �خلطة �ل�سرت�تيجية �ملتبعة يف حماكم دبي، و�لتقنيات 

�لإلكرتونية و�لرب�مج و�خلدمات �ملقدمة للق�ساة للت�سهيل عليهم �أد�ء مهامهم، وتاأتي هذه �ملحا�سرة �سمن �خلطة �لتدريبية للق�ساة �جلدد و�لتي 

تهدف �إىل ��ستقطاب و��ستثمار وتطوير مو�رد ب�سرية ذ�ت كفاءة عالية.

ومت ذكر خالل �ملحا�سرة �خلطة �ل�سرت�تيجية و�لغايات �ل�سرت�تيجية و�لهد�ف �لتي ت�سعى �ليها حماكم دبي، و�أن جناح �أي موؤ�س�سة ق�سائية �و 

�د�رية مقرتن بالدرجة �لأوىل بال�سرت�تيجيات �ملعتمدة ومدى تطبيقها، حيث �أن �لتقا�سي منظومة متكاملة بكافة عنا�سرها، و�أن �لر�سالة �لتي 

ت�سعى �إليها حماكم دبي حتقيق �لعد�لة يف �ملجتمع و�ن نربز قيمنا وهي �لعدل و�ل�ستقاللية و�مل�ساو�ة و�لعمل بروح �لفريق.

كما مت تعريف �لق�ساة �جلدد عن �خلدمات �لإلكرتونية يف حماكم دبي، و�لتي تعترب �ملحرك �لأ�سا�سي جلميع �أعمال �لد�ئرة، هذ� بالإ�سافة �إىل 

�لتي تو�جهها ومتم�سكة بكل  �لتحديات و�ل�سعوبات  باأحدث �نظمة �ملعلومات �مل�ستخدمة، وبدعم م�ستمر وذو كفاءة عالية متخطية كل  تعريفهم 

عو�مل �لنجاح لتحقيق �لأهد�ف �لعامة للد�ئرة.
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بينهن 4 موظفات يف حماكم دبي 

كلية اآل مكتوم يف اإ�سكتلندا حتتفل بتخريج الدفعة الـ17 لربنامج التعددية الثقافية 

حتت رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �ل مكتوم �حتفلت كلية �ل مكتوم للتعليم �لعايل يف ��سكتلند� بتخريج �لدفعة 17 من �لطالبات �لالتي �نهني 

دورة برنامج �لتعددية �لثقافية ومهار�ت �لقيادة، و�سمت �لدفعة و�سمت �لدفعة 52 طالبة من �سبع جامعات وكليات �إمار�تية �سملت جامعة �لإمار�ت 

وجامعة ز�يد وجامعة �أبوظبي و�جلامعة �لربيطانية يف دبي و�جلامعة �لأمريكية يف �ل�سارقة وكلية دبي للطالبات وكلية �لدر��سات �لإ�سالمية و�لعربية 

يف دبي بالإ�سافة �إىل 4 من موظفات من حماكم دبي، بح�سور نبيلة �لها�سمي رئي�س ق�سم �لتخطيط و�ل�ستقطاب يف حماكم دبي.

حيث ��ستمرت �لدورة ملدة �سهر و�حد منذ بد�ية فرب�ير �إىل بد�ية مار�س لعام 2014حيث �أقيم �ل�سبوع �لخري منها يف جامعة �ك�سفورد �لربيطانية، 

ت�سمنت �أربعة بر�مج رئي�سية هي �لعوملة و�لتعددية �لثقافية ومهار�ت �لقيادة وحو�ر �حل�سار�ت و��ستملت على م�ساقات �أكادميية وحما�سر�ت عامة 

وزيار�ت ميد�نية لأبرز �ملعامل �حل�سارية �سمن بر�مج »�ك�سف �إ�سكتلند�«.
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حماكم دبي ت�سارك يف معر�ش الإمارات للوظائف 2014

ت�سارك حماكم دبي يف معر�س �لإمار�ت للوظائف 2014، لتوفري �أف�سل �لكو�در �لوطنية �ملوؤهلة يف �ملحاكم، وذلك يف من�سة جناح حكومة دبي 

وتوفر حماكم دبي يف �ملعر�س 80 فر�سة عمل تنوعت من وظائف قانونية و�إد�رية، كما نظمت �لد�ئرة خالل �ملعر�س يف دورته �حلالية مبادرة »ق�ساة 

�لغد« بالتعاون مع د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية يف حكومة دبي وحتت رعاية �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س �ملجل�س 

�لق�سائي بدبي، و�لتي تهدف �إىل بناء جيل قانوين متمر�س وتهدف �إىل توطني �لقطاع �لق�سائي يف �لإمارة بن�سبة 10 باملئة �سنويًا، فاملبادرة تهدف 

�إىل ��ستقطاب خريجي �لثانوية �لعامة وطالب �لقانون يف �ل�سنة �لثالثة يف �ملرحلة �جلامعية.

حيث �تخذت �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف حماكم دبي منهجية و��سحة يف �لتوظيف من خالل موقع �لتوظيف �لإلكرتوين �ملوحد حلكومة دبي، فاملحاكم 

ت�سم 196 قا�سي منهم 61 قا�سي مو�طن، على �أن تقوم �لإد�رة يف �ملعر�س باإجر�ء مقابالت مبدئية للمتقدمني لبع�س �لوظائف مثل خدمة �لعمالء 

و�ملوثوقني لإد�رة �لكاتب �لعدل.
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حماكم دبي تنظم �سل�سلة متنوعة من الربامج التدريبية ملوظفيها خالل الربع الأول من عام 2014

لـ330 من  2014 جمموعة متنوعة من �لرب�مج �لتدريبية   نظم ق�سم تنمية و��ستثمار �ملو�رد �لب�سرية يف حماكم دبي خالل �لربع �لأول من عام 

موظفيها من خمتلف �لفئات �لوظيفية بالد�ئرة وذلك بهدف متكني �ملو�رد �لب�سرية وتعزيز �لبيئة �لد�خلية �ملحفزة على �لإبد�ع و�لتميز �لذي ي�سهم 

يف �لرتقاء بالأد�ء �لعام للد�ئرة.

 وقد �سرح �ل�سيد/ حممد عبد�هلل �ملحمد رئي�س ق�سم تنمية و��ستثمار �ملو�رد �لب�سرية باأن هذه �لرب�مج تندرج �سمن بر�مج �لربع �لأول من �خلطة 

�لتدريبية لعام 2014 و�لتي جاءت لتلبي �لإحتياجات �لتدريبية للمو�رد �لب�سرية بالد�ئرة، وقد مت من خالل تنفيذ هذه �لرب�مج تفعيل �ل�سر�كات 

مع �لعديد من �جلهات �لتي قامت �لد�ئرة بتوقيع �إتفاقيات تعاون معها خا�سة جمارك دبي و�لتي قامت م�سكورة بتوفري قاعات لتقام فيها �لدور�ت 

�لتدريبية.

 ت�سمنت �لرب�مج �لتدريبية جمموعة متنوعة من �لدور�ت �لتدريبية منها مهار�ت �لت�سال و�لتعامل مع �لخرين ، مهار�ت �لإلقاء و�لعر�س ، �إد�رة 

فرق �لعمل ، �لنجاح �لوظيفي و�لعائلي ، تطوير �لقدر�ت �لقيادية �ل�سخ�سية ، �ملرونة و�لقدرة على �سبط �لنفعالت، بناء �لذ�ت �ل�سخ�سي للموظف 

�لت�سغيلية  �عد�د �خلطة  ، مهار�ت  �ملوؤ�س�سي  �لتغيري  و�إد�رة  بنجاح  �لقيادة   ، �لتطوع يف حياتنا  �أهمية   ، للخدمات  �ملوؤثر  �لت�سويق  ، فن  �حلكومي 

بالإ�سافة �إىل �ليوم �لريا�سي.
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 مدير عام حماكم دبي يلتقي مع اأمناء ال�سر يف خمتلف الإدارات

�أمناء �ل�سر يف خمتلف �د�ر�ت �لد�ئرة، وذلك يف �طار �جلهود �ملبذولة  �جتمع �سعادة طار�س عيد حممد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، مع 

لتطوير �لأد�ء �حلكومي ول�سمان تقدمي حزمة متكاملة ومي�سرة من �خلدمات للمتقا�سني، وحل�سد كافة �جلهود و�لمكانات �ملتاحة لديها بتوجيهها 

نحو �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للد�ئرة.

لقر�ر�ت  �ل�سر  �أمني  وتنفيذ  �ل�سر  �أمني  �لدعوى وقيدها ونظام �سري �جلل�سة وو�جبات  و�إجر�ء�ت رفع  �لق�سائية  �لأور�ق  �إعد�د  وللنظر يف كيفية 

�ملحكمة، وعالقة �أمني �ل�سر بغريه من �ملعاونني و�إجر�ء�ت �لعمل و�لتي تت�سمن بدورها و�جبات �أمني �ل�سر قبل و�أثناء وبعد �جلل�سة وتنفيذه لقر�ر�ت 

�ملحكمة.

و�ملبادر�ت  �لقرت�حات  بع�س  ومناق�سة  عملهم  تعرت�س  �لتي  و�لعقبات  و�مل�ساكل  طلباتهم  �إىل  و�ل�ستماع  �ملوظفني  على  �لتعرف  �إىل  بالإ�سافة 

�لتطويرية �لتي تهدف �إىل �لنهو�س مب�ستوى جميع �خلدمات �حلكومية وطرح مفاهيم جديدة يف جمال تنفيذ قر�ر�ت �لق�ساة ومعاونتهم مكتبيا 

وميد�نيا لتقدمي خدمة متميزة و�سريعة للمتعاملني و�جلهات �لق�سائية يف �لدولة بالعتماد على تقنياتها �حلديثة و�لكو�در �لوطنية �ملبدعة. 
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مدير عام حماكم دبي يف لقاء تعارف مع املوظفني اجلدد

يف  �لفعال  �لتو��سل  لتحقيق  بالد�ئرة  بالعمل  �ألتحقو�  و�لذين  �جلدد  �ملوظفني  مع  دبي،  حماكم  عام  مدير  �ملن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة  �ألتقى 

�أو�سح �سعادته �ن هذ� �للقاء يهدف لفتح �ملجال للموظفني لال�ستماع ملقرتحاتهم ومالحظاتهم وخمتلف �ملو�سوعات �لتي تخ�س  �ملجتمع، حيث 

جمال �لعمل بالد�ئرة و�إي�سالها �إىل �لإد�رة �لعليا مبا�سرة ولالطالع على �سري �لأعمال ومناق�سة �لعديد من �ملو��سيع �ملتعلقة باأمور �لعمل يف �سبيل 

�إيجاد بيئة وظيفية متميزة للعمل بالد�ئرة.

حيث مت �لتطرق �إىل موؤ�سر�ت �لولء �ملهني و�نه يوفر متطلبات �لنجاح، و�ن موؤ�سر�ت �لف�سل �ملهني تتمثل يف عدم �لبت�سامة و�لرت�خي يف �أد�ء �لعمل، 

و�ن هناك عو�مل مبا�سرة توؤدي �إىل �لنجاح يف بناء �لولء تتمثل يف ربط �لأهد�ف �ل�سخ�سية و�ملهنية بالعمل وروؤيته وقيمه ور�سالته و�هد�فه وتنمية 

روح �لفريق بني �لعاملني، �ما �لعو�مل غري �ملبا�سرة �لتي توؤثر �سلبا على �أد�ء �لعمل هي عدم �ملحا�سبة وعدم حتمل �مل�سوؤولية.

طار�ش املن�سوري يف لقاء مع موظفي ذوي الحتياجات اخلا�سة مبحاكم دبي

 �ألتقى �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي مع موظفي ذوي �لحتياجات �خلا�سة يف حماكم دبي، وذلك �نطالقًا من حر�س �سعادته 

على �لتعرف على �ملوظفني من هذه �لفئة و�لتعرف على �حتياجاتهم و�لتعرف على �لعقبات �لتي تقابلهم و�سرورة تفعيل دورهم ودجمهم يف �ملجتمع 

من حيث �لنظم �لإد�رية ولو�ئح �لتحفيز �ملقدمة لهم.

كما حر�س �سعادته على �لرتقاء بنوعية �خلدمات �ملقدمة لذوي �لحتياجات �خلا�سة و�سرورة تقدمي �لدعم �لالزم لهم و�سرورة ��ستثمار طاقات 

هذه �لفئة لتحويلهم �إىل فئة منتجة يف �ملجتمع، وت�سخري كافة �لمكانات وتذليل �ل�سعوبات �لتي قد تو�جههم يف مقر عملهم .
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مدير عام حماكم دبي ي�سارك موظفات ذوي الإعاقة اإجنازاتهم الريا�سية 

 �سارك �سعادة/ طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، موظفات من ذوي �لإعاقة �إجناز�تهم �لريا�سية و�لتي كانت يف فعالية »�أ�سبوع �لأ�سم« 

برعاية موؤ�س�سة وطني �لإمار�ت، بح�سور �لقا�سي عبد�لقادر مو�سى نائب مدير عام حماكم دبي، وعبد�لو�حد كلد�ري مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية، 

وياأتي ذلك حر�سًا على دعم جميع مو�هب �ملوظفني وعلى وجه �خل�سو�س ذوي �لإعاقة و�لحتفال باإجناز�تهم.

حيث ح�سلت موظفات حماكم دبي على جمموعة من �لكوؤو�س و�مليد�ليات، وذلك حل�سولهم على �ملركز �لأول يف فريق كرة �لقدم وفريق كرة �ل�سلة، 

وقد �أهدت �ملوظفات �أ�سحاب �لإجناز�ت من ذوي �لإعاقة �جلو�ئز �لتي مت ح�سدها �إىل �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، وذلك 

لدعمه �لالحمدود لهذه �لفئة ومل�ساركته �لفعالة يف �حتفالتهم.
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حماكم دبي حتتفل باملتميزين �سمن جوائز ب�سمتي لالأبداع والتميز

�إد�رة �لق�سايا �ملدنية يف حماكم دبي، �ملوظفني �لفائزين على م�ستوى كل ق�سم ، وذلك خللق بيئة تناف�سية �سريفة حمفزة على �لإبد�ع   كرمت 

و�لتميز، ولزيادة ن�سبة ر�سا �ملو�رد �لب�سرية، ورفع كفاءة �لد�ء �لفردي و�ملوؤ�س�سي للد�ئرة، وتقدمي خدمات متميزة وبجودة عالية يف �لد�ئرة .

 وتعد جو�ئز ب�سمتي لالأبد�ع و�لتميز �لتي جاءت متا�سيًا مع توجهات و �سيا�سات �حلكومة ، و �أبرزها مقولة ل�سحاب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

�ل مكتوم- نائب رئي�س �لدولة - رئي�س جمل�س �لوزر�ء - حاكم �إمارة دبي » �ن �لوظيفة لي�ست فقط بابًا للرزق، �منا قبل ذلك بابًا لالإنتاج«، و بناًء 

على ما �سبق مت ��ستحد�ث منهجية خا�سة بجو�ئز ب�سمتي لالإبد�ع و �لتميز باإد�رة �لق�سايا �ملدنية و هي ت�سكل مرجعا جلميع موظفي �إد�رة �لق�سايا 

�ملدنية وحت�سن �لد�ء �لفردي و �ملوؤ�س�سي يف جميع �لوحد�ت �لتنظيمية يف �لإد�رة.
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حماكم دبي تنظم فعالية » �سحتك تهمنا«

�أطلقت حماكم دبي متمثلة بفريق �إد�رة �ملخاطر فعالية » �سحتك تهمنا« بالتعاون مع بلدية دبي وبتنظيم من now cure، وهي حملة تثقيفية �أطلقتها 

�لد�ئرة بهدف �حلفاظ على �ل�سحة �لعامة، و�نطالقًا من حر�س �لد�ئرة على ن�سر �لثقافة �ل�سحية، و�لوعي �ل�سحي ، وتوجيه ر�سالة ملوظفيها« 

باأن �لوقاية خري من �لعالج«

و�ن هذه �ملبادرة جاءت بهدف ن�سر �لوعي �ل�سحي بني موظفي ومر�جعي �لد�ئرة حول �ل�سحة و�ملخاطر �ملهنية، بالإ�سافة �إىل فحو�سات �ساملة 

لأمر��س �ل�سغط، و�ل�سكر، و�ل�سمنة �ملنت�سرة يف �نحاء دول �لعامل ب�سكل عام ويف دولة �لإمار�ت ب�سكل خا�س، حيث تعترب دولة �لإمار�ت ثاين دولة 

على م�ستوى �لعامل يف �رتفاع ن�سبة �ل�سغط و�ل�سكر و�ل�سمنة. 

كما مت تنظيم حما�سرة ت�ستهدف �ملوظفني و�ملوظفات يف جميع �د�ر�ت �لد�ئرة، وذلك من حر�س �لد�ئرة على ن�سر مفاهيم �ل�سالمة، ورفع م�ستوى 

�لتوعوية بال�سحة �ملهنية �ل�سحيحة بني �لعاملني، و�لعمل على �يجاد �لبيئة �ملنا�سبة، لتطبيق �لنظم و�لجر�ء�ت �ملهنية بها، لوقاية �ملوظفني من 

كافة �ملخاطر يف مقر عملهم مكتبيًا وميد�نيًا، وتوفري بيئة عمل تدعم �سحة و�سالمة �ملوظفني، وو�سع بر�مج �سحية �حرت�زية للحد من �لعو�مل 

�ل�سلبية �لتي قد توؤثر على �سحة و�نتاجية �ملوظف.
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مدير عام حماكم دبي يقدم ور�سة عمل حول »الولء املوؤ�س�سي« للموظفني 

قدم �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي ور�سة عمل حول »�لولء �ملوؤ�س�سي« ملوظفي وموظفات �لد�ئرة، وذلك بهدف �لو�سول �إىل 

�لريادة يف عمل �ملحاكم من خالل �لعتماد على �لكو�در �لوطنية �ملوؤهلة يف حماكم دبي ولتعزيز �لبيئة �لد�خلية �ملحفزة على �لإبد�ع و�لتميز.

ومت تعريف �ملوظفني خالل �لور�سة مفهوم �لولء �ملوؤ�س�سي باأنه رغبة �لفرد يف �مل�ساهمة يف �لت�سحية من �أجل جناح و��ستمر�ر �ملوؤ�س�سة و�ل�ستعد�د 

لبذل جهد �كرب و�لقيام باأعمال تطوعية وم�سوؤوليات �إ�سافية، كما �أنه عامل مهم يف زيادة �لنتاجية، فالولء �ملوؤ�س�سي هو �أحد �ملخرجات �لرئي�سية 

للنظام �ل�سلوكي للموؤ�س�سة، وقوة �رتباك �لفرد �ملوؤ�س�سة وم�ساهمته �لفعالة بها.

و�أن �لولء �ملوؤ�س�سي هو قوة �ندماج �ملوظف مع �ملوؤ�س�سة �لتي يعمل بها، و�إىل �أن �أخالقيات �لعمل هي �سرورية للموظف و�ملوؤ�س�سة فهي ت�ساعد بدرجة 

كبرية على �لتطور �ملوؤ�س�سي وعلى تطبيق �ملعايري �ملو�سوعية يف �لتعامل د�خل �ملوؤ�س�سة ويف تعامل �ملوؤ�س�سة مع �جلمهور.

ومت ذكر خالل �لور�سة ملوظفي وموظفات �لد�ئرة، موؤ�سر�ت �لولء ومفرد�ته �أوًل �ن مو��سفات �لفرد �لذي يظهر م�ستوى عاليًا من �لولء �ملوؤ�س�سي جتاه 

موؤ�س�سته، و�سفار�ت �لإنذ�ر بتدين م�ستوى حما�س وولء �ملوظفني يف �ملوؤ�س�سة و�نخفا�س �أد�ئهم ود�فعيتهم يف �لعمل وموؤ�سر�تها، كذلك خ�سائ�س 

�لولء �ملوؤ�س�سي، هذ� بالإ�سافة �إىل ذكر نو�جت �لولء �ملوؤ�س�سي للفرد جتاه �ملوؤ�س�سة و�لعو�مل �لإيجابية �لتي ترفع �لولء �ملوؤ�س�سي، وقيم �لولء
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�سمن مبادرة » املحرتف املرحلة الثانية«

 مدير عام حماكم دبي ي�سهد تخريج الدفعة الثانية 

 من دبلوم العلوم القانونية والإدارية 2013

�سهد �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، و�لقا�سي �لدكتور جمال ح�سني �ل�سميطي، مدير عام معهد دبي �لق�سائي، وعدد من 

مدر�ء �لد�ر�ت، �سمن مبادرة �ملحرتف للمرحلة �لثانية حفل تخريج �لدفعة �لثانية من دبلوم �لعلوم �لقانونية و�لإد�رية 2013، و�لذي بلغ عددهم 

29 �مني �سر مت توزيعهم على ثالث جمموعات مبعدل ما يقارب 50 �ساعة تدريبية و 22 موثق مت توزيعهم على �ربع جمموعات خالل 60 �ساعة 

تدريبية، وذلك على هام�س �ختتام �لدورة �لرب�جمية �ملخ�س�سة لكل فئة و�ملعّدة من قبل �ملعهد. 
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ـ�سية، منها  فمبادرة �ملحرتف تهدف �إىل تقوية �لد�فع ملو��سلة �لعمل �جلاد لتخريج دفعات �أخرى من �لكو�در �لوطنية �ملوؤّهلة ل�سغل وظائف تخ�سّ

�أمني �سر، وموثقي �إد�رة �لكاتب �لعدل، فتطوير �لكو�در �لقانونية �لوطنية ميّثل �إ�سافة هامة لالرتقاء بكفاءة �لعمل �لق�سائي و�لقانوين يف �لدولة، 

�أف�سل �خلرب�ت و�ملعارف ل�سمان حفظ �لقانون و�إقامة �لعدل  لبناء كو�در ق�سائية وقانونية قادرة على حمل لو�ء �لتميز يف �مل�ستقبل و�إك�سابهم 

و�إعالء �سيادة �لقانون متا�سيًا مع توجيهات قيادتنا �حلكيمة، لبناء �سبكة قانونية وق�سائية وعدلية ذ�ت بنى حتتية متينة، هادفة �إىل ن�سر �مل�ساو�ة 

و�لعد�لة بني عامة فئات �ملجتمع«.
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مبادرات مكتوم بن حممد بن اآل مكتوم

»مبادرات مكتوم بن حممد للتميز و الفكر القانوين

»تنظم موؤمتر اإدارة املعرفة بال�سرق الأو�سط 2014

2014«، ب�سفتها �لر�عي �لر�سمي،  نظمت مبادر�ت مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين وحماكم عن �إطالق موؤمتر »�إد�رة �ملعرفة يف �ل�سرق �لأو�سط 

وذلك حتت رعاية �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س �ملجل�س �لق�سائي، �سمن مبادر�ت مكتوم بن حممد �آل 

مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين، وبال�سر�كة �ل�سرت�تيجية لحتاد غرف �لتجارة و�ل�سناعة بالدولة و برعاية ��سرت�تيجية من وز�رة �لد�خلية و رعاية 

و م�ساركة دبي لالأعالم وطري�ن �لحتاد.

 �ن موؤمتر �إد�رة �ملعرفة يف �ل�سرق �لأو�سط 2014 قد ��ستقطب نخبة من �ملتحدثني من �ستى قار�ت �لعامل ، ويتكون من خم�س ور�س عمل بالإ�سافة 

�إىل �ملوؤمتر ، وي�سارك فيه جمموعة من �أهم �خلرب�ء �لعرب و�لأجانب يف جمال �إد�رة �ملعرفة. 

 يذكر �أن فعاليات �لدورة �لر�بعة من »موؤمتر �إد�رة �ملعرفة �ل�سرق �لأو�سط 2013« عقدت حتت رعاية مركز �لإح�ساء - �أبوظبي على مد�ر ثالثة 

�أيام يف مار�س �ملا�سي، بح�سور �أكرث من 300 م�سارك من 60 جهة حملية ودولية، و�أو�سى �ملوؤمتر بو�سع روؤية ��سرت�تيجية من �لإد�ر�ت �لعليا من 

�أجل و�سع تفا�سيل لتقا�سم �ملعرفة، وذلك باإر�ساء جمموعة من �لقيم �ملوؤ�س�سية، منها �لولء و�لنتماء للموؤ�س�سة لتحفيز �ملو�هب �لب�سرية، ليكون لهم 

�ل�سبق �لريادي يف تطبيق �ل�سرت�تيجية و�لرتكيز على �لتطور�ت يف �إد�رة �ملعرفة وت�سكيل فريق من �لكفاء�ت و�خلرب�ت.

و�ختتمت حماكم دبي ومبادر�ت مكتوم للتميز و �لفكر �لقانوين موؤمتر »�إد�رة �ملعرفة يف �ل�سرق �لأو�سط 2014«، حتت رعاية �سمو �ل�سيخ مكتوم بن 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س �ملجل�س �لق�سائي، وبال�سر�كة �ل�سرت�تيجية لحتاد غرف �لتجارة و�ل�سناعة بالدولة و برعاية 

��سرت�تيجية من وز�رة �لد�خلية و رعاية و م�ساركة دبي لالعالم �للولو هايرب ماركت و �سركة �دما �لعاملة و طري�ن �لحتاد ، وبح�سور عدد من 

ممثلي �ل�سركاء ورجال �لفكر �لقانوين و�ملعريف. 

و�أو�سى �خلرب�ء و�مل�ساركون يف �ملوؤمتر باعتبار �ل�ستثمار يف �إد�رة �ملعرفة هو ��ستثمار للح�سارة �لن�سانية، حتى ي�سبح �ملجتمع �لعربي جمتمعًا 

معرفيًا، لذ� لبد من بناء قياد�ت �ملعرفة �لذين ميلكون روؤية و��سحة ومو�قف ذ�ت وقيمة حول �مل�ساركة �ملعرفية و�عادة ��ستخد�مها، و�كت�ساف 

�ملبادرين �لرو�د يف �لعمل للتغري من �جل �لتطبيق �لفّعال يف �إد�رة �ملبادر�ت �ملعرفية د�خل �ملنظمات.

كما �أو�سى �ملوؤمتر بر�سم ��سرت�تيجية من �لإد�رة �لعليا لدعم م�ساريع �إد�رة �ملعرفة، وذلك بو�سع ميز�نية خا�سة لإد�رة �ملعرفة لدعم ن�ساط �حلو�ر �لعلمي 

لتبادل �لفكار و�ملقرتحات و�لبحوث �لعملية حول �إد�رة �ملعرفة، وكذلك تكون �لأهد�ف و��سحة بتعاون جميع �لد�ر�ت مع �إد�رة �ملعرفة لتلك �ملنظمة.

�إ�سافة �إىل �إقامة عالقات وفتح قنو�ت تو��سل بني �جلامعات �لعاملية من �أجل �ل�ستفادة من جتارب �لآخرين يف �إد�رة �ملعرفة، وكيف يجب �أن نتعامل 

مع �ل�سناعات �ملعرفية بحيث تكون �لفكار منتجاتها و�لبينات مو�دها �لولية و�لعقل �لب�سري �أد�تها �إىل حد باتت �ملعرفة �ملكون �لرئي�سي للنظام 

�لقت�سادي و�لجتماعي �ملعا�سر.

و�أو�سح �مل�ساركون يف �ملوؤمتر �أنه ل بد من �لتعامل مع �لقت�ساد �ملعريف بدًل من �لقت�ساد �ل�سناعي، حيث لبد من �لبتكار و�لإبد�ع يف �لقطاعات 

�حلكومية قبل �لقطاع �خلا�س، لتعتمد �لتكنولوجيا �حلديثة، ولكن لبد من �ل�سر�كة بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س لكي نرى ثمر�ت �لقت�سادي 

�ملعريف و�لتي تنعك�س على رفاهية �ملجتمع �لتي هي هدف �جلميع. 

كما �أو�سى �ملوؤمتر بالعمل على �يجاد ممار�سات د�عمة للمعرفة، وذلك من �جل متكني �لعاملني يف �إد�رة �ملعرفة، من خالل �يجاد �لبيئة �ملنا�سبة 

�لتي حتقق �لتمكني �ملعريف بح�سور �ملوؤمتر�ت و�لتدريب على �لتحول من �ملعرفة �لنظرية �إىل �ملعرفة �لعملية د�خل �ملنظمات، من �جل تعزيز ثقافة 

�ملعرفة �لتنظيمية.
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�لتناف�سية،  �مليزة  لتنمية  �لبد�عية  �لفكار �جليدة  وذلك من خالل دعم  �ملعرفة،  تطبيق  لقيا�س عملية  �بتكار ممار�سات  �أهمية  �ملوؤمتر  و�أو�سح 

وحتويل �ملعرفة �ل�سمنية �إىل معرفة تتج�سد يف م�سلحة �ملنظمة، مع وجود نظام د�ئم ل�سيانة �ملعرفة وتطويرها وفق نظام م�ساركة �ملعرفة.

كما �أو�سى �ملوؤمتر بتكوين فرق عمل من �أ�سحاب �خلرب�ت يف �إد�رة �ملعرفة وتطبيق ذلك بفعّالّية عالية للح�سول على �ملعرفة �ملبتكرة من خالل 

�ملر�قبة،  �لنقل،  �لبناء،  �لتوليد،  على  ت�ستمل  و�لتي  �ملعرفة  ن�ساطات  لدعم  وذلك  و�لقدر�ت،  �ملهار�ت،  �لكفاءة،  �لرب�عة،  �لتجربة،  �خلربة، 

�ل�ستخد�م، و�لتقييم من �أجل حتقيق �ل�ستد�مة.

كذلك و�سع �ل�سيا�سات �لتي ت�سجع �ل�سري نحو �لقرن �حلادي و�لع�سرين نحو تبني م�سروع عربي موحد من �أجل جمتمع عربي معريف.

وينعقد موؤمتر �إد�رة �ملعرفة بن�سخته �خلام�سة لهذ� �لعام، حيث متحور حول مو�سوع �إد�رة �ملعرفة من �لنظري �إىل �ملمار�سات �لعملية، ويعترب كل ما 

جاء يف كلمات �ملتحدثني من ور�س �لعمل و�ملوؤمتر من �أهم �لتو�سيات �لتي ل بّد من �لخذ بها يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية �و �خلا�سة، حيث يت�سم جمتمع 

�ليوم بتدفق �ملعرفة �لن�سانية وتنوع �لإجناز�ت �لفكرية و�لعلمية و�لثقافية و�لجتماعية وتعاظم �لبد�عات �لتكنولوجية و�لطموحات �لقت�سادية، 

و�أ�سبحت مالمح هذ� �لع�سر تتحدد من خالل قدرة �أع�سائه على ��ستخد�م �إد�رة �ملعرفة، ومن ثم باتت �حل�سيلة �ملعرفية ملجتمع ما هي �لقوة 

�ملعرفية، وحر�سا على م�ستقبل عاملنا �لعربي يجب �لدخول �إىل جمتمعات �ملعرفة ملو�جهة حتديات �لثورة �لتكنولوجية �ملقبلة.

مبادرات مكتوم بن حممد اآل مكتوم للتميز والفكر القانوين ترعى موؤمتر اإدارة املعرفة يف ال�سرق 

الأو�سط  
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�أعلنت مبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين عن رعاية �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س 

�ملجل�س �لق�سائي باإمارة دبي ملوؤمتر »�إد�رة �ملعرفة يف �ل�سرق �لأو�سط لعام 2014«، �سمن برنامج مكتوم بن حممد �آل مكتوم للموؤمتر�ت و�لندو�ت 

�لقانونية و�لق�سائية.

وذلك بعد توقيع �تفاقية بني مبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين و�سركات خطو�ت �لنجاح لإقامة موؤمتر �إد�رة �ملعرفة يف 

�ل�سرق �لأو�سط لعام2014 حتت رعاية �ملبادر�ت، حيث وقع �لتفاقية �سعادة �لدكتور �أحمد �سعيد بن هزمي رئي�س �للجنة �لعليا ملبادر�ت مكتوم بن 

2014 ، بح�سور �لدكتور يو�سف  حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين �سابقًا، و�ل�سيد جون جري�رد رئي�س �للجنة �لعلمية ملوؤمتر �إد�رة �ملعرفة 

�ل�سويدي �أمني عام مبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين، و �سعادة حميد  حممد بن �سامل �لمني �لعام لحتاد غرف �لتجارة 

و�ل�سناعة. 
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ندوة »الفر�ش والتحديات يف اإدارة اأعمال اخلربة مبحاكم دبي« لزيادة ثقة امل�ستثمرين

 نظمت مبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين بالأم�س ندوة »�لفر�س و�لتحديات حول �أعمال �خلربة يف حماكم دبي«، وذلك 

�ملحاكم  وروؤ�ساء  و�لق�سائية، مببنى حماكم دبي بح�سور مدير عام حماكم دبي  �لقانونية  و�لندو�ت  للموؤمتر�ت  برنامج مكتوم بن حممد  �سمن 

و�لهيئة �لق�سائية من حمكمة �ل�ستئناف و �ملحاكم �لبتد�ئية بالإ�سافة �إىل �خلرب�ء �ملعتمدين يف �ملحاكم.

وتاأتي �أهمية �نعقاد هذه �لندوة من �أهمية مهنة �خلرب�ء و�لتي تعد من �ملهن �مل�ساعدة لالأجهزة �لق�سائية، وتنظيم �أعمال �خلربة �لذي ي�ساهم يف 

��ستقر�ر �حلياة �لجتماعية و�لقت�سادية وزيادة ثقة �مل�ستثمرين يف وجود ق�ساء عادل وم�ستقل يف �إمارة دبي، هذ� بالإ�سافة �إىل �ل�سهام يف حتقيق 

�لعدل �لذي ينعك�س بدوره على بث �لثقة و�مل�سد�قية يف �ل�سلطة �لق�سائية لالإمارة وما يرتتب على ذلك من �سعور بالأمن و�ل�ستقر�ر.

وتاأتي هذه �لندوة من منطلق �أن �خلرب�ء هم �سركاء ومعاونو �لق�ساة يف ��سد�ر �لأحكام، فمن مهام �خلبري مد �لقا�سي بالتفا�سيل �لفنية و�ملهنية 

تقدير  وكيفية  �ملتعددة  �لهند�سية  �جلو�نب  يف  خا�سة  للق�ساة  �مل�سورة  وتقدمي  �ملختلفة،  �ملحاكم  �أمام  �ملعرو�سة  �لق�سايا  مالب�سات  عن  للك�سف 

�ل�سر�ر �لناجمة عن �حلو�دث، وغريها من �لأمور �لفنية و�لتخ�س�سية.

كما مت ��ستعر��س و�سع برنامج �إلكرتوين لتنظيم جدول �خلرب�ء وي�سهم يف متابعة �عمالهم، �إذ تقوم �ل�سعبة بدعم جلنة �خلرب�ء و�ملحكمني من 

�خلرب�ء،  جلنة  من  �ل�سادرة  �لقر�ر�ت  وتنفيذ  �للجنة  على  لعر�سها  لل�سروط  ��ستيفائها  من  و�لتاأكد  �جلدد  �خلرب�ء  قيد  طلبات  ��ستالم  خالل 

ومتابعة  �خلرب�ء،  لل�سادة  �خلربة  �تعاب  و�سرف  �خلرب�ء،  لدى  �ملتاأخرة  �ملاأموريات  ومتابعة  و�لطلبات  �ملذكر�ت  وكافة  �خلربة  تقارير  و��ستالم 

�لغر�مات �ل�سادرة بحق �خلرب�ء، و��ستقطاب �خلرب�ء ذوو �لتخ�س�سات �لنادرة.

كما مت �ي�ساح �أهم �لح�ساء�ت عن �لق�سايا �لتي �سدر بها حكم ق�سائي متهيدي وندب لها خبري ومت ��سنادها للخرب�ء يف جميع �ملجالت فقد بلغت 

ن�سبة �لإجناز96% خالل عام 2012، و84% يف عام 2013، وقد بلغ عدد �لق�سايا �مل�سندة منها للخرب�ء يف عام 2012�إىل 2624 ق�سية، ويف عام 

2013 بلغت 3223، وقد �أجنز منها 2508 يف عام 2012، و2709 ق�سايا يف عام 2013 ، وبلغ عدد �لق�سايا �لجمايل يف عام 2012، 3411 ق�سية، 

ويف عام 2013 ،4287 ق�سية.
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و�أن ن�سبة �لق�سايا �ملحالة للخربة بح�سب درجات �لتقا�سي خالل عام 2012 بلغت 72% بالن�سبة للق�سايا �لبتد�ئية و21% بالن�سبة لال�ستئناف، و%7 

بالن�سبة للت�سويات �لودية للمنازعات، ويف عام 2013 بلغت ن�سبة �لق�سايا �ملحالة للخربة ح�سب درجات �لتقا�سي 63% بالن�سبة لالبتد�ئية، و20 % 

بالن�سبة لال�ستئناف و17% بالن�سبة للت�سويات �لودية للمنازعات، يف حني بلغت ن�سبة ق�سايا �خلربة من جممل �لق�سايا لعام 2012 13% ويف عام 

.%15 2013

بالن�سبة  للمحا�سبية،%11   %7 و  م�سرفية،   %8 للهند�سية،  و%27  للعقارية،   %47 بلغت  فقد  �لتخ�س�س  ح�سب  للخربة  �ملحالة  �لق�سايا  ن�سبة  �أما 

للق�سايا �لأخرى، وقد تنوعت فئات �خلربة بني �حل�سابية و�مل�سرفية و�لهند�سية بكافة �أنو�عها، و�لعالمات �لتجارية، وتقية �ملعلومات و�لأخطاء 

�لطبية و�لتزييف و�لتزوير، و�لتاأمني.

�لتي  �أعمال �خلربة، تناول فيها بد�ية �مل�ساعب  �إد�رة  �أف�سل �ملمار�سات لرفع كفاءة  �لندوة ور�سة عمل ت�سمنت مقرتحات حول  كذلك ت�سمنت 

يو�جهها �خلرب�ء يف �أثناء تاأدية �أعمالهم خا�سة يف عدم ح�سولهم على كافة �مل�ستند�ت �لتي يتم طلبها من �ملتخا�سمني، وقدم مقرتحات لت�سهيل 

عمل �خلرب�ء من �أبرزها تكليف �ملحكمة للخ�سوم �ثناء تد�ول �لدعوى باجلل�سات بتقدمي كافة م�ستند�تهم �أمام �ملحكمة باجلل�سة �لأوىل �أو �لثانية 

لنظر �لدعوى مع تكليفهم ببيان ما يود �ثباته من كل م�ستند يقدم للمحكمة على وجه �لدقة مما ي�سهل على �ملحكمة تكوين قناعتها ويف حالة رغبتها 

�حالتها للخربة تكون �ملهمة و��سحة �أمام �خلبري يف �لبحث بهذه �مل�ستند�ت و�جلهد حمدد وت�ستطيع �ملحكمة بتقدير �ملدة �لكافية لعمل �خلبري وهذ� 

يقلل �لوقت و�جلهد على �لقا�سي و�خلبري يف بحث �لأدلة.

وت�سمنت �ملقرتحات كذلك عدم �حالة �لدعوى للخبري �إل عقب �لنتهاء من �جر�ء �لتحقيق كي ل ي�سغل �خلبري يف �لعمل �لق�سائي، وت�سمني حكم 

�ملحكمة �ملوقرة يف حكم ندب �خلبري تكليف �خل�سوم بتقدمي كافة �مل�ستند�ت دفعة و�حدة مرتجمة للغة �لعربية باجلل�سة �لأوىل، وح�سر مهمة 

�خلبري يف بحث �لنقاط �لفنية �ملعرو�سة �أمام �ملحكمة دون �مل�سائل �لقانونية، وعدم تكليف �خلبري بالبحث عن �يجاد �لدليل، وتفعيل �لغر�مات 

�ملن�سو�س عليها يف قانون �لثبات و�لجر�ء�ت �ملدنية بحق �ملماطل من �خل�سوم �أمام �خلبري وتق�سري �ملدد �لزمنية �ملحددة �أمام �خلبري لكي 

تتمكن �ملحكمة من �ل�سر�ف على خطة عمل �خلبري وطريقة عمله، و�ل�سر�ف �ملبا�سر على �أعمال �خلربة ب�سورة توؤدي �إىل ح�سن �سري �لعد�لة 

بتحقيق عد�لة منجزة.
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انطالق الندوات التعريفية مل�سابقة مكتوم بن حممد للمحاكمة ال�سورية لدورتها الثالثة 2014 

�أقامت �للجنة �لعليا لـ »مبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين« 10 ندو�ت تعريفية جلامعات وكليات �لقانون يف دولة �لإمار�ت 

لطالعهم على �أهد�ف و�سروط ومر�حل �لدورة �لثالثة من »م�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم للمحاكمة �ل�سورية«، فهي مّوجهة �إىل طلبة كليات 

�لقانون يف دولة �لإمار�ت وعلى م�ستوى جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�لتي تقام �سنويًا بتنظيم حماكم دبي حتت رعاية كرمية من �سمو �ل�سيخ مكتوم 

�إمارة دبي، �لتي تنطلق من روؤية و��سحة مفادها بناء جيل قانوين  �آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئي�س �ملجل�س �لق�سائي يف  بن حممد بن ر��سد 

متمر�س.

وعقدت �لندو�ت �لـ10 يف خمتلف جامعات �لدولة منها جامعة �لإمار�ت وكلية �لإمام مالك لل�سريعة و�لقانون، وجامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا، 

بالإ�سافة �إىل جامعة �لغرير و�جلامعة �لأمريكية يف �لإمار�ت، وجامعة �سانت جوزيف، وذلك بح�سور �أ�ساتذة كليات �لقانون يف �جلامعات وطالب 

�لقانون �لذين �سيتم تر�سيحهم من قبل جامعاتهم.

وقد تناولت �لندوة مر�حل �مل�سابقة �لتي ت�سمل مرحلتني، تت�سمن �لأوىل �إعد�د مذكر�ت كتابية ��ستنادً� �إىل وقائع حقيقية �أو �فرت��سية، يف حني 

تتمحور �لثانية حول جولت متعددة من �ملر�فعات �ل�سفهية �لتي جتري بني �لفرق �ملتناف�سة من �جلامعات و�لكليات �مل�ساركة �أمام جلنة �لتحكيم. 

كما �ّطلع �حل�سور على �سروط و�سو�بط �مل�ساركة يف �مل�سابقة و�لربنامج �لزمني وتفا�سيل �جلولة �لعامة و�خلتامية �ملقرر �نعقادها يف �سهر �أبريل 

�ملقبل.

�إعد�د �ملذكر�ت �ملكتوبة« وفئة  »�أف�سل فريق يف  �لعام« وفئة  »�لتفوق  ��ستعر��س فئات جو�ئز م�سابقة �ملحاكمة �ل�سورية و�لتي ت�سمل فئة  كما مت 

»�أف�سل فريق يف �ملر�فعة �ل�سفوية« وفئة »�لطالب و�لطالبة �لأكرث متيزً�«، كذلك مت تو�سيح �سروط �مل�ساركة منها �أنها متاحة جلميع جامعات وكليات 

�لقانون بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي �لتي متنح درجة �للي�سان�س يف �لقانون �أو يف �ل�سريعة و�لقانون �أو ما يعادلها موؤهلة للم�ساركة يف �مل�سابقة 

بفريق م�سكل من عدد ي�سم )4( �أربعة طالب، و�أن جميع �لطلبة و�لطالبات �مل�سجلني يف تلك �جلامعات و�لكليات موؤهلني للم�ساركة، مع مر�عاة ما 

جاء يف �لبندين 2،1 يجوز للجامعات و�لكليات �مل�ساركة بفريق و�حد مكون من عدد )4( �أربعة طالب، على �ن يتم حتديد عدد )2( طالبني �حتياط.
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 بنك »الإمارات دبي الوطني« يربم �سراكة ا�سرتاتيجية مع مبادرات

مكتوم بن حممد اآل مكتوم للتميز والفكر القانوين

قام بنك »�لإمار�ت دبي �لوطني«، �لبنك �لر�ئد يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط، باإبر�م �تفاقية �سر�كة ��سرت�تيجية مع مبادر�ت مكتوم بن حممد �آل 

مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين، ليقدم �لبنك مبوجبها �لدعم لعدد من �لرب�مج و�ملبادر�ت �لتي حتت�سنها حماكم دبي خالل عام 2014، و�لتي ت�سم 

عدة بر�مج ومبادر�ت يف دورتها �لثالثة �لتي تخت�س يف بناء جيل قانوين ورفع قدر�تهم.

 وتاأتي هذه �خلطوة يف �إطار �لتز�م �لبنك �ملتو��سل بدعم �ملبادر�ت �ملجتمعية و�لتوعوية، ل�سيما �ملبادر�ت �ملرتبطة بتعزيز وتطوير �لتعليم و�لتدريب 

يف �ملجال �لق�سائي و�لقانوين. كما تعترب هذه �ل�سر�كة �متد�د لعالقة �لتعاون �لوثيقة �لتي جتمع »بنك دبي �لوطني«، وهو �أول بنك وطني تاأ�س�س 

يف �لدولة و�أحد �لبنكني �للذين قام على �ندماجهما بنك »�لإمار�ت دبي �لوطني«، مبحاكم دبي، و�لتي بد�أت بافتتاح �أول فرع للبنك يف �ملوؤ�س�سة 

�لق�سائية قبل �أكرث من 19 عامًا.

مب�ساركة من دول جمل�ش التعاون اخلليجي يف املحاكمة ال�سورية

مبادرات مكتوم بن حممد اآل مكتوم للتميز والفكر القانوين تكرم الفائزين لعام 2014 

حتت رعاية كرمية من �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد �آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئي�س �ملجل�س �لق�سائي باإمارة دبي �أقيم �حلفل �خلتامي ملبادر�ت 

مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين، تخللها تكرمي �لفائزين يف �لدورة �لثالثة مل�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم للمحاكمة �ل�سورية، 

وم�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم للبحوث �لطالبية �لعملية �لقانونية، وذلك بتنظيم حماكم دبي، لتطوير قدر�ت �لعاملني بال�سلطة �لق�سائية 

وحتفيز ريادة �لأعمال �لقانونية، �إذ تعد هذه �ملبادر�ت �ملوجهة للمجتمع �لقانوين و�لق�سائي �لأوىل من نوعها يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
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�إن م�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم للمحاكمة �ل�سورية، ��ست�سافت يف دورتها �لثالثة للمرة �لأوىل مت�سابقني من كليات �لقانون يف جامعات دول 

جمل�س �لتعاون �خلليجي، لتعم �لفائدة، وتزد�د �ملعرفة و�خلرب�ت من خالل �للقاء �ملبا�سر بني �أكرب عدد ممكن من طالب �لقانون يف دول جمل�س 

�لتعاون. 

هذ� كما د�سن مدير عام حماكم دبي رئي�س �للجنة �لعليا ملبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين، �لتقرير �ل�سنوي ملبادر�ت 

مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين لعام 2013، وقد ت�سمن �لتقرير �ل�سنوي كلمة ل�سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم 

ر�عي �ملبادر�ت، كما �سرح كيفية ن�ساأت �ملبادر�ت من حماكم دبي، و�لتو�سع �إىل 6 مبادر�ت و�لتو�سع �خلليجي و�لعاملي يف تلك �ملبادر�ت، وتطور 

م�سابقة مكتوم بن حممد للمحاكمة �ل�سورية منذ دورتها �لأوىل يف عام 2012.

 بالإ�سافة �إىل �لفائزين يف دور�ت م�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم �لطالبية للبحوث �لعلمية �لقانونية، ونبذة عن ق�ساة �لغد و�ملبتعثني يف برنامج �سموه 

للبعثات و�ملنح �لدر��سية �لقانونية، و�أكادميية حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي، وبرنامج �سموه للدر��سات و�لبحوث �لق�سائية، و�لندو�ت �لتي عقدت �سمن 

برنامج مكتوم بن حممد �آل مكتوم للموؤمتر�ت و�لندو�ت �لقانونية و�لق�سائية، وكذلك تطرق �لتقرير �ل�سنوي �إىل �سركاء �ملعرفة ورعاة حتقيق �لإجناز�ت.
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ومن جانب �آخر تابع ح�سور �حلفل �خلتامي ملبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين �جلولة �خلتامية مل�سابقة مكتوم بن حممد 

�آل مكتوم للمحاكمة �ل�سورية �لتي قد �أ�ستمرت جولته على مد�ر �ليوم، وذلك بعد تاأهل فريقني من جامعة �لإمار�ت وكلية �لإمام مالك لل�سريعة 

و�لقانون يف �جلولت �لعامة �لتي قدم فيها �أكرث عن 70 مت�سابقًا مر�فعات �سفهية �أمام هيئة حتكيم ق�سائية من حماكم دبي يف جو يحاكي �لوقائع 

�حلقيقية للمحاكمة. 

وقد كرم �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي رئي�س �للجنة �لعليا ملبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين، رعاة 

�ملبادر�ت وهم بنك �لإمار�ت دبي �لوطني، و�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت، وموؤ�س�سة دبي لال�ستثمار �حلكومية، وو�سل لإد�رة �لأ�سول، و�سركة د�ماك، 

بالإ�سافة �إىل �لر�عي �لإعالمي موؤ�س�سة دبي لالإعالم. 

 كما ت�سمن حفل �خلتام تكرمي �لفائزين بفئات م�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم للمحاكمة �ل�سورية، حيث فاز فريق كلية �لإمام مالك لل�سريعة 

و�لقانون باملركز �لأول جلائزة �لتفوق �لعام، وفاز فريق جامعة �لإمار�ت باملركز �لثاين، وفاز فريق جامعة �لإمار�ت بفئة �أف�سل مر�فعة �سفهية، فيما 

فاز فريق كلية �لإمام مالك لل�سريعة و�لقانون بفئة �أف�سل مذكرة مكتوبة، ومت كذلك تكرمي �لطالب عثمان �سامل �حلب�سي من كلية �لإمام مالك 

جامعة  من  �ساكر  حممد  منى  �لطالبة  وكذلك   ،94 قدرها  درجات  مبجموع  �مل�سابقة  جولت  يف  متيزً�  �لأكرث  �لطالب  فئة  عن  و�لقانون  لل�سريعة 

�لإمار�ت عن فئة �لطالبة �لأكرث متيزً� يف جولت �مل�سابقة مبجموع درجات قدره 93. 
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 و�أي�سًا مت تكرمي �جلامعات �مل�ساركة يف م�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم للمحاكمة �ل�سورية 2014 ، وهي جامعة �لإمار�ت، و�أكادميية �سرطة 

دبي، وكلية �لإمام مالك لل�سريعة و�لقانون، وجامعة �لعني للعلوم و�لتكنلوجيا، ، وجامعة �سان جوزيف، وجامعة �جلزيرة، و�جلامعة �لأمريكية يف 

�لإمار�ت، بالإ�سافة جامعة مملكة �لبحرين.

وكذلك مت تكرمي �لفائزين يف م�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم للبحوث �لطالبية �لعلمية �لقانونية 2013، �ملحور �لأول: »�لأحو�ل �ل�سخ�سية: 

تطبيق �لقانون �لأجنبي يف �لأحو�ل �ل�سخ�سية«، وفاز باملركز �لأول �لطالب/ �سامل �سعيد علي �لغيثي من جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا، وفازت 

�لطالبة �أمينة خليل �لف�ساله من جامعة �سانت جوزيف باملركز �لثاين، وفازت �لطالبة �سحر عبد�هلل �خلوري من جامعة �سانت جوزيف باملركز 

�لثالث.

كما كرم مدير عام حماكم دبي رئي�س �للجنة �لعليا ملبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين، عن �ملحور �لثاين »قانون �لعمل: 

عـــزة  و�لطالبة  جوزيف،  �سانت  جامعة  من  �أحمد  ر�ستم  غدير  زهر�ء  �لطالبة  �لأول  باملركز  �لحتادي«  �لعمل  لقانون  وفقا  �لعامل  �أجور  حماية 

عبد�لوهاب �أحمد �مل�سرع من كلية �لمام مالك لل�سريعة و�لقانون باملركز �لثاين، و�لطالب �إبر�هيم عبد�هلل ح�سني بن علي من جامعة �ل�سارقة، 

باملركز �لثالث.

وعن حمور �لثالث »�لتجاري: دمج �ل�سركات يف قانون �ل�سركات �لإمار�تي« يف م�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم للبحوث �لطالبية �لعلمية �لقانونية 

�لدرمكي من  نورة حمد  و�لطالبة  �لأول،  باملركز  �لفائزة  �لإمار�ت،  �لفار�سي من جامعة  �لطالبة عايدة م�سطفى عبد�لرحمن  2013، مت تكرمي 

جامعة �لإمار�ت باملركز �لثاين، و�لطالب جمدي غريب نا�سر �لحبابي من جامعة �لغرير باملركز �لثالث، وعن �ملحور �لر�بع »: �لعقاري: مدى 

م�سوؤولية �ملطور �لعقاري �لفرعي« �لطالبة ر�سا �إبر�هيم �سامل من كلية �لمام مالك لل�سريعة و�لقانون باملركز �لأول، و�لطالبة عا�سة حممد عمر 

�لبناي من كلية �لمام مالك لل�سريعة و�لقانون باملركز �لثاين.
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مبادرات مكتوم بن حممد اآل مكتوم للتميز والفكر القانوين تطلق موقعها الإلكرتوين باللغتني 

العربية والإجنليزية

 بتوجيهات من �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد �آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئي�س �ملجل�س �لق�سائي باإمارة دبي، د�سن �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري 

�آل مكتوم للتميز و�لفكر �لقانوين �ملوقع �لإلكرتوين للمبادر�ت، وباللغتني  مدير عام حماكم دبي، رئي�س �للجنة �لعليا ملبادر�ت مكتوم بن حممد 

�لعربية، و�لإجنليزية.

 ويت�سمن �ملوقع �لإلكرتوين ملبادر�ت مكتوم بن حممد �آل مكتوم www.maktouminitiative.ae، عدة �أبو�ب تت�سمن معلومات عن �ملبادر�ت، 

يف  للم�ساركة  �لت�سجيل  �لقانون  طلبة  من  للر�غبني  تتيح  �لتي  �لإلكرتونية،  و�خلدمات  �لتفاعلية،  و�ملكتبة  و�لرعاة،  �ل�سرت�تيجيون،  و�ل�سركاء 

�مل�سابقات، �إىل جانب نافذة عن �إجناز�ت �ملبادر�ت منذ �إطالقها.

 وت�سمن �ملوقع �سفحة متخ�س�سة لل�سركاء �ل�سرت�تيجيني للمبادر�ت وهم حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي، ود�ئرة �ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي، 

وجامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وكلية حممد بن ر��سد لالإد�رة �حلكومية، وكذلك �سركة �لتقنية حللول �لأعمال، ود�ماك �لعقارية، و�لإمار�ت 

للمز�د�ت، وبنك �لإمار�ت دبي �لوطني، وموؤ�س�سة دبي لال�ستثمار�ت �حلكومية، وموؤ�س�سة دبي لالإعالم، وجمموعة و�سل لإد�رة �لأ�سول، ومعلومات 

عن �لرعاة.
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)اتفاقيات وا�ستقبالت(

اتفاقيات:

حماكم دبي توقع اتفاقية تعاون مع الكادميية الوطنية للبحث والتطوير

 وقع �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، و �سعادة �سامل �ل�ساعر �ل�سويدي رئي�س جمل�س �لإد�رة يف �لأكادميية �لوطنية للبحث 

و�لتطوير، مذكرة تفاهم مع �لأكادميية �نطالقًا من �أهمية مبد�أ �مل�ساركة ورغبة من �لطرفني يف توطيد �أو��سر �لتعاون �ملتبادل بينهما، و�لتن�سيق 

�مل�سرتك لتحقيق �أهد�فهما يف وتطوير �لكو�در �لب�سرية �لتي تذخر بها حماكم دبي و�لدعم و�مل�ساهمة يف �لتطوير �ملهني و�لبحث �لعلمي يف خمتلف 

�ملجالت �إ�سافة �إىل ن�سر �ملعرفة �لإد�رية و�لتقنية ون�سر �لفكر �ملعريف و�لوعي �لتقني، وتعزيز �لتعاون مع �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة وكذلك 

�ملوؤ�س�سات �ملماثلة يف �لعامل �لعربي و�ملنظمات �لدولية. 

500 متدرب من موظفي حماكم دبي، يف  لعدد  تدريب جمانية  و�لتطوير تقدمي منحة  للبحث  �لوطنية  �لكادميية  تتوىل  �ن  �لطرفان  �تفق  حيث 

تخ�س�سات خمتلفة منها )�لقيادة -�لتميز يف خدمة �ملتعاملني - �سلوكيات �لأعمال يف بيئة عمل متميزة - مهار�ت �لتو��سل(، من خالل مدربني 

حمرتفني ومعتمدين من قبل �لأكادميية للقيام بعملية �لتدريب و�لتاأهيل، هذ� بالإ�سافة �إىل توفري �ملو�د �لعملية للدور�ت �لتدريبية، كذلك �أن يتم 

�لتعاون مع �لإد�ر�ت �ملعنية يف �ملحاكم لتقدمي �لدعم �لفني و�لإد�ري و�ل�ست�سار�ت �لتدريبية �لالزمة لتحقيق �ل�ستفادة �لق�سوى �ملرجوة على 

�لوجه �لأمثل.
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حماكم دبي تربم اتفاقية مع �سركة »ا�سناد« خلدمات الأعمال

وقعت حماكم دبي �تفاقية م�سرتكة مع �سركة تقدمي خدمات �لأعمال »�إ�سناد«، وذلك لتقدمي �خلدمات �لإلكرتونية للمتعاملني عن طريق �إتاحتها 

عرب تلك �ل�سركات، حر�سًا من حماكم دبي لتقدمي �أف�سل �خلدمات للمتعاملني وذلك من خالل �لتعاقد مع �سركات ر�ئدة ومتخ�س�سة يف جمال 

خدمات �ل�سكرتارية و�لطباعة، حيث مت �لتوقيع �لتفاقية بح�سور �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي.

 ن�ست �لتفاقية على �أن توفر �ملحاكم �لتدريب و�لتاأهيل ملوظفي �سركة ��سناد على ��ستخد�م �لبو�بة �لإلكرتونية �خلا�سة باخلدمات �لإلكرتونية 

ملحاكم دبي، و�عطاء مقدمي �خلدمة �ل�سالحية �لالزمة لدخول �لبو�بة �لإلكرتونية وتوفري �ملعلومات و�لكتيبات �لالزمة للخدمات �لإلكرتونية.

على �أن توفر �سركة »�إ�سناد« فريق موؤهل ومدرب لتقدمي �خلدمات �لإلكرتونية و�أن يتحمل كافة �مل�سوؤوليات �لناجتة عن عدم دقة �لبيانات �لتي يتم 

�دخالها يف �لبو�بة �لإلكرتونية ملحاكم دبي و�ل�سرر �لنا�سئ عن �خلطاأ، و�ن يلتزم بفتح ح�ساب لدى حكومة دبي �لإلكرتونية لتنظيم عملية �لدفع 

�ل�سركة  �ستقدمها  �لتي  فاخلدمات  وتطبيقها،  دبي  �ل�سادرة عن حماكم  بالتعليمات  و�للتز�م  و�ملحرر�ت،  و�لطلبات  �لدعاوي  لر�سوم  �إلكرتوين 

ملتعاملي حماكم دبي هي �لطباعة، و�لرتجمة �لقانونية، بالإ�سافة �إىل �خلدمات �لإلكرتونية مثل ت�سجيل �لدعاوي ومعامالت �لكاتب �لعدل و�لطلبات 

�لإلكرتونية.
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حماكم دبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دبي لإعداد كوادرها الب�سرية

وقع �سعادة خبري طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة دبي بح�سور �سعادة �لدكتور عي�سى �لب�ستكي رئي�س جامعة 

�أهد�فهما يف  لتحقيق  �مل�سرتك  و�لتن�سيق  بينهما،  �ملتبادل  �لتعاون  �أو��سر  �لطرفني يف توطيد  �مل�ساركة ورغبة من  �أهمية مبد�أ  دبي، �نطالقًا من 

وتطوير �لكو�در �لب�سرية �لتي تذخر بها حماكم دبي و�لدعم و�مل�ساهمة يف �لتطوير �ملهني.

وتن�س مذكرة �لتفاهم على �ن تقوم جامعة دبي باإعد�د �لكو�در �لب�سرية من موظفي حماكم دبي وتنميته وتطويره ل�سد �ل�سو�غر و�لحتياجات 

�لدورية و�ل�سنوية للوظائف �ملتاحة لدى �لد�ئرة، ��سافة �إىل قيام �جلامعة ب�سمان �أربع مقاعد در��سية خلريجي �لثانوية �لعامة �ملر�سحني من قبل 

حماكم دبي، ��سافة �إىل قيام �جلامعة بتقدمي خدمات ��ست�سارية للدر��سات و�لبحاث يف جمال �ملو�رد �لب�سرية مل�سلحة حماكم دبي وذلك بعقود 

منف�سلة يتم �لتفاق عليها بني �لطرفني، كما تن�س �ملذكرة �ي�سا على �ن يحق ملحاكم دبي �ر�سال عدد ل يزيد عن موظف و�حد حل�سور �لفعاليات 

�لتي تعقد يف �جلامعة.

وت�سمل �ملذكرة كذلك �أن ت�ستقبل حماكم دبي على ح�سب �لمكانية عدد حمدد من �ملتدربني �سنويًا من �سمن طالب جامعة دبي للتدريب �لعملي 

قبل �لتخرج، و�أن تقدم �جلامعة ت�سهيالت وخ�سومات ملوظفي حماكم دبي، ومنح �لفر�س �ملتبادلة لكال �لطرفيني للم�ساركة يف م�سروعات �لطرف 

�لخر و�مل�ساركة يف حتمل �لتكاليف �ملادية، ويتم �لتعاون بني �لطرفني يف �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت و�ملعار�س ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك، كما تقوم جامعة 

دبي بتقدمي 10 دعو�ت جمانية ملوظفي �ملحاكم كل �سنة حل�سور �لور�س و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لتي تنظمها �جلامعة.
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حماكم دبي توقع عقدًا مع موا�سالت الإمارات لتاأجري44 مركبة جديدة ملحاكم دبي

 وقعت حماكم دبي، وموؤ�س�سة �لإمار�ت �لعامة للنقل و�خلدمات )مو��سالت �لإمار�ت(، عقدً� يق�سي بتاأجري مركبات مزودة باأجهزة تتبع ملحاكم 

دبي، ويعد �لأول من نوعه من حيث عدد �ل�سيار�ت �لتي تتعاقد عليها حماكم دبي لإجناز �أعمالها.

5 �سنو�ت، حيث توفر مو��سالت �لإمار�ت  2014 وي�ستمر ملدة  ومبوجب �لعقد �لذي دخل حيز �لتنفيذ �عتبارً� من �لأول من �سهر �أغ�سط�س لعام 

عدد 44 مركبة جديدة موديل 2014 ملحاكم دبي، منها 42 مركبة �سالون ، ومركبتان دفع رباعي، مع تركيب �أجهزة تتبع للمركبات، وذلك لتغطية 

�لحتياجات �لأ�سا�سية و�لحتياطية يف �لأماكن �لتي حتددها �ملحاكم.

�أق�سى  حد  حتديد  وبدون  ممتازة  فنية  وبحالة  �ملطلوبة  للمو��سفات  وفقًا  �ملركبات  بتوفري  �لعقد  مبوجب  �لإمار�ت  مو��سالت  موؤ�س�سة  وتلتزم 

للكيلومرت�ت �ملقطوعة طو�ل مدة �لعقد، وتوفري جميع عو�مل �ل�سالمة و�لأمان يف �ملركبات مبا يتفق مع �لقو�عد �لقانونية �ل�سادرة من �إد�رة �ملرور 

و�لرت�خي�س، بالإ�سافة �إىل توفري خدمات �ل�سيانة �لدورية للمركبات و�لأيدي �لعاملة �ملدربة تفاديًا لتكر�ر �لأعطال يف �ملركبات. 
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 حماكم دبي توقع مذكرة تعاون مع جمعية دار الرب لتقدمي الدعم

وامل�ساعدة للحالت الإن�سانية

تفعيل  �لإن�سانية، �نطالقًا من رغبة �لطرفني يف  للحالت  و�مل�ساعدة  �لدعم  بتقدمي  تعاون تق�سي  �لرب، مذكرة  وقعت حماكم دبي، وجمعية د�ر   

�جلهود �مل�سرتكة يف �إر�ساء قو�عد �لعمل �خلريي، وتعزيز �ل�سر�كة �ملجتمعية خلدمة �ملجتمع �ملحلي و�خلارجي.

ووقع مذكرة �لتعاون �سعادة طار�س عيد حممد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، و�سعادة عبد �هلل علي بن ز�يد، �ملدير �لتنفيذي جلمعية د�ر �لرب، 

يتنا�سب مع  �ملتاحة ومبا  �لإمكانات  �لتي حتولها حماكم دبي، وبح�سب  �لإن�سانية  �لرب ببحث ودر��سة �حلالت  ومبوجب �ملذكرة تقوم جمعية د�ر 

�ل�سروط و�لقو�نني �ملعمول فيها باجلمعية، وتقدمي �مل�ساعدة �لالزمة لها.

ون�ست �ملذكرة على �أن تقدم حماكم دبي �لدعم �لالزم جلمعية د�ر �لرب بجميع �ل�سبل �ملتاحة يف جمال �لعمل �خلريي و�لإن�ساين، عرب زيادة �لتوعية 

�ملجتمعية ملنت�سبي �ملحاكم باأهمية حتمل �مل�سوؤولية �ملجتمعية، وكذلك �إطالق حماكم دبي للمبادر�ت و�لفعاليات �خلريية ملوظفيها وعمالئها لدعم 

�أن�سطة وم�ساريع جمعية د�ر �لرب �خلريية، وكذلك قيام حماكم دبي بن�سر وتوزيع �ملطبوعات �لإعالنية �أو �لتوعوية �لتي تعزز وحدة �ملجتمع و�لدور 

�لتكافلي وتوعية �أفر�د �لأ�سرة، وذلك لدى مر�كز وفروع �ملحاكم يف دبي، بعد �أن تقوم �جلمعية باعتماد هذه �ملطبوعات من �جلهات �لر�سمية يف 

دولة �لإمار�ت.

كما �تفقت حماكم دبي، وجمعية د�ر �لرب مبوجب مذكرة �لتعاون على تنفيذ بر�مج و�أن�سطة وفعاليات دينية وتثقيفية ودور�ت تدريبية ب�سكل م�سرتك، 

حيث يقدم �لطرفان �لدعو�ت ملنت�سبيهما يف حال رغبتهم ح�سور �أي من �لأن�سطة �لتي يتفق على تنفيذها، وت�سكيل جلنة م�سرتكة من �لطرفني 

لتنفيذ بنود �ملذكرة �لتي تبلغ مدتها عام ميالدي و�حد يبد�أ من تاريخ توقيعها، وجتدد تلقائيًا ما مل يطلب �أي طرف �إيقاف �لعمل بها �أو تعديلها.
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ا�ستقبالت :

بحث التعاون بني حماكم ونيابة دبي

�لتقى �مل�ست�سار ع�سام عي�سى �حلميد�ن �لنائب �لعام لإمارة دبي، �سعادة خبري طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، بهدف تعزيز �أوجه 

�لتعاون و�لعالقة �مل�سرتكة بني �لطرفني يف كل �ملجالت، ومت مناق�سة كل ما ي�ستدعي تطوير �لقدر�ت بني �لطرفني وتبادل �خلرب�ت وبع�س �ملو�سوعات 

�لتي تعني باجلانب �لق�سائي و�لقانوين و�لروؤية �مل�ستقبلية لبع�س �ملبادر�ت �ملزمع �إجنازها مع �سركاء رئي�سني ت�سريعًا لإجر�ء�ت �لتقا�سي وذلك 

مبا ين�سجم مع توجهات �حلكومة يف تطوير �خلدمات �حلكومية �إىل �أف�سل �مل�ستويات �لعاملية.
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مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل الأمني العام ملكتب �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد ال نهيان 

��ستقبل �سعادة طار�س �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي �للو�ء نا�سر �خلريباين �لمني �لعام ملكتب �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �ل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية وذلك لتعزيز �لعالقة بني �لوز�ر�ت و�لدو�ئر �ملحلية، كما ��ستعر�س �ملز�يا �ملرتتبة من �لتعاون بني �لوز�ر�ت �لحتادية 

و�لدو�ئر �ملحلية.

حماكم دبي ت�ستقبل 20 حمامي من الكويت �سمن برنامج« زيارة مغرد«

��ستقبلت حماكم دبي 20 حمامي من جمعية �ملحامني يف �لكويت �سمن برنامج » زيارة مغرد«، فالربنامج يفتح قنو�ت جديدة للتو��سل مع خمتلف 

�سر�ئح �ملجتمع ب�سورة منظمة و�تاحة �لفر�سة لالأفر�د لزيارة مر�فق حماكم دبي و�لتعرف على �لنظام �لق�سائي �ملعمول به يف �ملحاكم و�لجر�ء�ت 

و�خلدمات �لتي تقدمها للمتقا�سني.
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�ملقرتحات  وتلقي  دبي  على خدمات حماكم  بالتعرف  �ملهتمني  ي�ستهدف جمع  و�لذي   ،« مغرد  زيارة   « بربنامج  �لتعريف  �لزيارة  برنامج  وي�سمل 

و�لتعرف على مالحظاتهم، وكذلك من جانب �حلر�س على ن�سر روؤية ور�سالة حماكم دبي يف تعريف �ملتعاملني و�ملجتمع ب�سورة عامة بهما �إىل 

جانب �لتعريف بخدمات و�إجر�ء�ت حماكم دبي ون�سر �لوعي بني �أفر�د �ملجتمع حول هذه �لإجر�ء�ت.

مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل القن�سل العام جلمهورية قريغيز�ستان

��ستقبل �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري، مدير عام حماكم دبي ، �سعادة قوبان �أومور �لييف �لقن�سل �لعام جلمهورية قريغيز�ستان، وجرى خالل 

�للقاء تبادل �أوجه �لتعاون �مل�سرتكة بني �جلهتني يف �ملجالت �لقانونية، و�لق�سائية، و�ل�سبل �لكفيلة بدعمها وتطويرها بح�سور �لقا�سي عبد�لقادر 

مو�سى، نائب مدير عام �ملحاكم .
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مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل القن�سل العام جلمهورية العراق

��ستقبل �سعادة خبري طار�س عيد �ملن�سوري، مدير عام حماكم دبي �ل�سفري ع�سمت عكيد �سديق �لقن�سل �لعام جلمهورية �لعر�ق يف �لدولة، وجرى 

خالل �للقاء تبادل �أوجه �لتعاون �مل�سرتكة بني �جلهتني يف �ملجالت �لقانونية، و�لق�سائية، و�ل�سبل �لكفيلة بدعمها وتطويرها.
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الحتاد الدويل للحقوقيني يطلع على تطور حماكم دبي 

للحقوقيني ملقر  �لدويل  بلهوفك رئي�س �لحتاد  �ل�سكندر  �لقا�سي  �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، خالل زيارة  �سعادة خبري طار�س عيد  �طلع 

حماكم دبي على �لتطور �لكبري �لذي ي�سهده �لعمل �لق�سائي يف دولة �لإمار�ت، بح�سور �ملحامي ز�يد �سعيد �ل�سام�سي رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية 

�لإمار�ت للمحامني و�لقانونيني.

مدير عام حماكم دبي يبحث التعاون ال�سرتاتيجي مع وكيل وزارة العمل

�ألتقى �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، يف مبنى �ملحاكم �سعادة حميد بن دميا�س �ل�سويدي وكيل �لوز�رة �مل�ساعد لقطاع �لعمل 

يف وز�رة �لعمل، وذلك لبحث �لتعاون �مل�سرتك بني �لد�ئرة ووز�رة �لعمل و�لتي تاأتي �سمن �طار تعزيز �ل�سر�كة بني حماكم دبي و�جلهات ذ�ت 

�ل�سلة �سو�ء كانت حملية �أو �حتادية.
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وقد مت مناق�سة متطلبات �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بني حماكم دبي ووز�رة �لعمل وذلك لو�سع �آلية لإلز�م �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �ملنفذ �سدها لت�سوية 

�مل�ستحقات �ملرتتبة عليها وو�سع �آلية لتفعيل �جر�ء�ت �لتنفيذ »حظر على �ملن�ساآت و�ل�سركات«، على �أن يتم مر�جعة �ملحاكم يف حالة �لتح�سيل 

و�ل�سد�د مع �لأخذ بعني �لعتبار ت�سهيل �جر�ء�ت �ل�سد�د يف حالة �رتفاع تكلفة �لتنفيذ وذلك لعدم �حلاق �ل�سرر باملنفذ �سده.

كما مت مناق�سة منح �سالحية �لدخول و�لطالع على نظام �ل�ستف�سار عن �ملن�ساأة �لتابع لوز�رة �لعمل، ودعم جهود وز�رة �لعمل وم�ساركتها �سمن 

�جلهات �حلكومية و�لحتادية يف م�سروع غرفة �لعمليات من خالل منح �سالحيات �لأنظمة �خلا�سة بالوز�رة »نظام �حلظر«، كذلك مت ��ستعر��س 

تب�سيط �جر�ء�ت �لت�سويات �لعمالية من خالل تقليل �لفرتة �لزمنية �مل�ستغرقة مع مر�عاة �أن �ل�سمانات �مل�سرفية ل ت�ستخدم �إل للعمال.

حماكم دبي تطلع على منظومة خدمات موا�سالت الإمارات

 ��ستقبل �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، وفد �لت�سويق �لإ�سرت�تيجي مبو��سالت �لإمار�ت، برئا�سة مديرها �لعام �سعادة حممد 

عبدهلل �جلرمن، وذلك بهدف �لطالع على منظومة �لأن�سطة و�خلدمات �ملتنوعة �لتي تقدمها �ملوؤ�س�سة ل�سالح �ملوؤ�س�سات �حلكومية يف �لدولة.

وتاأتي هذه �لزيارة �سمن عالقات �ل�سر�كة �لإ�سرت�تيجية بني �لطرفني، و�لتي مت تتويجها موؤخرً� باإبر�م عقد م�سرتك مدته 5 �سنو�ت لتاأجري 44 

مركبة حديثة ل�سالح حماكم دبي، وتزويدها باأجهزة تعقب �إلكرتوين، وذلك ل�ستخد�مها يف �إجناز �أعمال �لد�ئرة وتغطية �حتياجاتها �لأ�سا�سية 

و�لحتياطية يف �لأماكن �لتي تخدمها �ملحاكم.

كما مت مناق�سة فر�س �لتعاون �ملتبادل، و�لوقوف على �لتجهيز�ت �خلا�سة ببدء تنفيذ خطة �لربنامج �لتدريبي ملوظفي �ملحاكم لإد�رة �أنظمة �لتعقب 

�لإلكرتوين عرب �لأقمار �ل�سناعية يف �ملركبات �ملوؤجرة، �إىل جانب و�سع �آليات م�ستقبلية لبلورة عالقات عمل ومبادر�ت ��سرت�تيجية م�سرتكة بني 

�لطرفني يف قطاعات �لنقل و�لتاأجري و�خلدمات �لفنية.
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حماكم دبي ت�ستقبل وفد من »دناتا«

��ستقبل �سعادة خبري طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي وفد من وكالة دبي �لوطنية لل�سفر »دناتا«، حيث �سلم �لوفد درع »دناتا« ملدير عام 

حماكم دبي تقدير� للعالقة �ل�سرت�تيجية �لتي جتمع بني »دناتا« حماكم دبي ب�سكل خا�س، وحتر�س وكالة دبي �لوطنية لل�سفر »دناتا« على بناء 

عالقات ��سرت�تيجية مع �لهيئات و�ملوؤ�س�سات، وتقدمي ت�سهيالت خا�سة ملوظفيها و�لعاملني فيها.

مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل حمامي لالطالع على النظام الق�سائي باإمارة دبي

��ستقبل �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، �ملحامي ريت�سارد ويل�سون، وذلك لالطالع على �لنظام �لق�سائي يف �إمارة دبي، وذلك 

بح�سور �لقا�سي جا�سم باقر رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية و�لقا�سي حممد �ل�سبو�سي رئي�س �ملحكمة �لتجارية �لبتد�ئية.

كما قام �ملحامي بجولة لالطالع على �أف�سل �ملمار�سات يف �جلهاز �لق�سائي مبحاكم دبي، حيث �أطلع على �خلدمات �ملقدمة للمتقا�سني يف �سالة 

�خلدمات �ملركزية )�سالة نايف(، و�خلدمات �لإلكرتونية �لتي هدفها ت�سريع وت�سهيل عملية �لتقا�سي.
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مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل الدكتور ديفيد نورتون الرائد يف جمال اإدارة الأداء 

ال�سرتاتيجي على م�ستوى العامل 

 ��ستقبل �سعادة خبري / طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي يف مكتبه �لدكتور ديفيد نورتون موؤ�س�س ومدير جمموعة �سركات بالديوم 

و�لذي يعترب من �لرو�د يف جمال �إد�رة �لأد�ء �ل�سرت�تيجي على م�ستوى �لعامل، وذلك �نطالقُا من �أهمية �لتعلم و�ل�ستفادة من �خلرب�ء و�ملفكرين 

�ل�سرت�تيجيني يف تطوير �ملهار�ت و�لعمل و�سرورة ��ستفادة �ملوظفني من معارفهم وخرب�تهم .

حيث قدم �لدكتور يف بد�ية �لور�سة �ل�سرية �لذ�تية �خلا�سة به حيث يعترب �لدكتور ديفيد مفكر وحما�سر وكاتب عاملي وهو �ل�سريك �ملوؤ�س�س ومدير 

لعدة » �سركات متخ�س�سة يف تقدمي �خلدمات �ل�ست�سارية �ل�سرت�تيجية »، و��سار �لدكتور ديفيد نورتون يف �لعر�س �خلا�س به دور �لقيادة يف تنفيذ 

�ل�سرت�تيجية و�أهمية تنفيذها وكيفية بناء نظام ��سرت�تيجي �إد�ري وممار�سته على م�ستوى �لوحد�ت �لتنظيمية، و تطرق �لدكتور �إىل �حلديث عن 

�خلريطة �ل�سرت�تيجية ودورها يف م�ساعدة �ملوؤ�س�سة يف �يجاد �لأ�سباب و�حل�سول على �لنتائج �ملرجوة .



115

حماكم دبي تعقد اجتماعًا تن�سيقيا مع القن�سلية الأمريكية

 عقد �سعادة �لقا�سي حممد مبارك �ل�سبو�سي رئي�س �ملحكمة �لتجارية يف حماكم دبي، �جتماعًا تن�سيقيًا مع �ل�سيد يو�سف جيبلني نائب قن�سل - 

�أد�ء �خلدمات يف  �لق�سم �لقت�سادي و�ل�سيا�سي يف �لقن�سلية �لعامة للوليات �ملتحدة �لأمريكية، وذلك ب�ساأن عدد من �ملو��سيع �ملتعلقة بتطور 

�لتجارية  �ملحكمة  يخ�س  ما  وكذلك  �لثالث  بدرجاتها  دبي  ملحاكم  �لتنظيمي  �لهيكل  �لتجارية  �ملحكمة  رئي�س  عر�س  حيث  �لتجارية.  �ملحكمة 

وتخ�س�ساتها �لفرعية وت�سنيف �لدعاوى �لتجارية، و�لأمور �ملخت�سة باملحكمة مثل ق�سايا �لبنوك، و �لأور�ق �لتجارية، و�مللكية، وكيفية حتويل 

كتابة �لق�سايا يدويًا �إىل طباعتها �لكرتونيًا، كما �أو�سح �ملدة �لزمنية �مل�ستغرقة يف ت�سجيل �لدعوى �إىل موعد �جلل�سة و�لف�سل فيها، وذكر تطبيقات 

حماكم دبي �لذكية �ملقدمة للمتعاملني، لتوفري �لوقت و�جلهد و�سرعة �لبت يف �لق�سايا.

مدير عام حماكم دبي يلتقي رئي�ش جالية البهرة 

��ستقبل �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، يف مكتبه، رئي�س جالية �لبهرة و�لوفد �ملر�فق له، وذلك لبحث �سبل تعزيز �لتعاون 

�مل�سرتك بينهما يف �ملجالت �لق�سائية و�لقانونية.
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حاكم ال�سارقة يكرم حماكم دبي �سمن جائزة الأ�سرة العربية يف دورتها الثانية

كرم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم

�ل�سارقة، بح�سور �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم

 �ل�سارقة، �لفائزين يف جائزة �لأ�سرة �لعربية يف دورتها �لثانية �لتي حملت �سعار »بالرت�بط 

�لأ�سري ن�سمو ونرتقي«، وت�سلم �ملكرمون يف م�سرح ق�سر �لثقافة �سهاد�ت �لتقدير و�جلو�ئز

 �ملخ�س�سة لهم تقدير� ملا قدموه من ب�سمات و��سحة وم�سرقة يف �لعمل �لجتماعي و�لأ�سري.

وكرم �سموه حماكم دبي �لتي فازت بفئة �ملوؤ�س�سات �حلكومية �أو �لأهلية �لد�عمة للثقافة �لأ�سرية و�لأمان �لأ�سري.
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حماكم دبي تدخل مو�سوعة جيني�ش لالأرقام القيا�سية لبيعها اغلى �سفينة عرب التطبيقات الذكية 

دخلت حماكم دبي يف مو�سوعة جيني�س لالأرقام �لقيا�سية لبيعها �أغلى �سفينة عرب مز�د �إلكرتوين من خالل �لتطبيقات �لذكية �مل�ستخدمة، وذلك يف 

�إطار �ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بني حماكم دبي و�لإمار�ت للمز�د�ت �إذ بلغت قيمة �ل�سفينة قر�بة 74 مليون درهم. 
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حيث ت�سلم �سعادة خبري طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، �سهادة �لت�سجيل من �إد�رة �ملو�سوعة �لعاملية لالأرقام �لقيا�سية »جيني�س« 

خالل ��ستقبالهم لوفد �ملو�سوعة بح�سور �لقا�سي عبد�لقادر مو�سى نائب مدير عام حماكم دبي، و�لقا�سي جا�سم باقر رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية 

و�لقا�سي خالد عبيد �ملن�سوري و�إبر�هيم �حلو�سني مدير �إد�رة �لتنفيذ، وعبد �هلل مطر �ملناعي �ملدير �لتنفيذي لالإمار�ت للمز�د�ت، وقد �سارك 

باملز�د جمموعة من �مل�ستثمرين من �ستى دول �لعامل، مما كان له �لأثر يف �لو�سول �إىل �أعلى �سعر، ومت �ر�ساء �ملز�د على �ساحب �أعلى عطاء، وهي 

�إحدى �ل�سركات �لكربى �لتي �ساركت باملز�د من مقرها يف �سرق �آ�سيا.

جوائز حماكم دبي للتمـيز الدورة التا�سعة 2014-

مدير عام حماكم دبي يد�سن الدورة التا�سعة جلوائز حماكم دبي للتميز

د�سن �سعادة طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، برنامج جو�ئز حماكم دبي للتميز يف دورتها �لتا�سعة، حتت �سعار » �بد�ع، متيز، فوز«، 

يف حفل �سهده كافة روؤ�ساء �ملحاكم، ومدر�ء �لد�ر�ت، وجمع غفري من �ملوظفني.

�ملتعاملني حيث  �ت�سال مبا�سر مع  �لذين لهم  �لأمامي يف حماكم دبي،  ت�ستهدف موظفي �ل�سف  و�لتي  ��ستحد�ث فئات جنوم �خلدمة،  وقد مت 

ت�سمل جائزة جنوم �خلدمة، جنم خدمة �ملتعاملني، و جنم �لإعالنات �لق�سائية، وماأمور �لتنفيذ �ملتميز، وجنم مبادرة رد وفالك طيب، و جنم 

2« وظيفية،  و«  �د�رية،  للتميز2014، حول »8« فئات  �لتا�سعة لربنامج جو�ئز حماكم دبي  �لدورة  �ملناف�سة خالل  مبادرة يرجى �لت�سال، و�ستتم 

و�ستت�سمن �لفئات �لإد�رية كاًل من، فئة حتقيق �لتميز« �ملحكمة �ملتميزة«، و �لد�ئرة �لق�سائية �ملتميزة، وفريق �لعمل �مل�سرتك �ملتميز، و �مل�سروع 

�لقا�سي  �لوظيفي،  �لتميز  فئات  ت�سمل  كما  �ملبدعة،  و�لفكرة  �ملبدع،  �لإد�ري  و�لق�سم  �ملتميز،  و�مل�سروع  �ملتميز،  �لعمل  وفريق  �ملتميز،  �مل�سرتك 

�ملتميز، و�لقا�سي �لإلكرتوين �ملتميز.

بينما �ستت�سمن فئات �لتفوق �لوظيفي، �ملوظف �ملتميز يف �ملجال �لإد�ري، و �ملوظف �ملتميز يف �لوظائف �ملتخ�س�سة، و�ملوظف �ملتميز يف �ملجال 

�مليد�ين، �ملوظفة �ملتميزة، و�ملوظفون �جلدد، وفئة �ملوظف �ملبدع، وفئة �ملدير �ملبدع.
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حماكم دبي حتتفي بالفائزين يف جوائز حماكم دبي للتمـيز الدورة التا�سعة 2014-

حماكم دبي حتتفي مبتميزيها يف الدورة التا�سعة لربنامج جوائز الدائرة للتميز لعام 2014 
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�حتفت حماكم دبي يف �حلفل �ل�سنوي �لذي �أعدته ملوظفيها، حيث كرم �سعادة خبري/ طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، �ملوظفني 

�لقد�مى و�لفائزين يف برنامج جو�ئز حماكم دبي للتميز يف دورته �لتا�سعة لعام 2014، وذلك بح�سور �لقا�سي �لدكتور على �إبر�هيم �لإمام رئي�س 

حمكمة �لتمييز و�لقا�سي عي�سى حممد �سريف رئي�س حمكمة �ل�ستئناف و�لقا�سي جا�سم حممد باقر رئي�س �ملحكمة �لبتد�ئية وروؤ�ساء �ملحاكم 

�لتخ�س�سية ومديري �لإد�ر�ت وموظفي حماكم دبي.
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�لتميز  �لفئات منها فئات  �لعديد من  و�لتي ت�سمنت   ،2014 لعام  للتميز  �لفائزين بربنامج جو�ئز حماكم دبي  وقد كرم مدير عام حماكم دبي 

�لإد�ري، حيث فاز بفئة حتقيق �لتميز )�ملحكمة �ملتميزة( �ملحكمة �لتجارية وعن �لد�ئرة �لق�سائية �ملتميزة �لد�ئرة �لتجارية �لكلية �لأوىل، وعن 

فئة �لإد�رة �ملتميزة �إد�رة �لق�سايا �ملدنية، و�ملبادرة �ملتميزة »�إد�رة مو�قع �لتو��سل �لجتماعي«، و�لق�سم �ملبدع ق�سم �لتنفيذ �لعمايل و�لر�سوم، 

و�لفكرة �ملبدعة »فكرة خارج �ل�سرب«.

كما قام �سعادته بتكرمي فئات �لتميز �لوظيفي �خلا�سة، و�سملت �لقا�سي �ملتميز �أحمد ثابت �لعامري، وقا�سي �لتنفيذ �ملتميز خالد عبيد �ملن�سوري، 

وكذلك فئات �لتفوق �لوظيفي عن فئة �ملدير �ملبدع عمر حممد �سريف، و�ملوظف �ملتميز يف �ملجال �لإد�ري يعقوب حممد �أحمد من �إد�رة �لتنفيذ، 

و�ملوظف �ملتميز يف �لوظائف �ملتخ�س�سة �سعاد عبد�هلل فريدي من �إد�رة �ل�سوؤون �ملالية و�لإد�رية، و�ملوظف �ملتميز يف �ملجال �مليد�ين حممد بهاء 

�لدين نعمان �إد�رة �لتنفيذ، و�ملوظفة �ملتميزة مرمي �سامل �ل�سام�سي، و�ملوظفون �جلدد وح�سل عليها بالت�ساوي حممد ح�سن �ل�ساروخ ومنى دروي�س 

مري�ن، وفئة �ملوظف �ملبدع �سيخة عبد�هلل �لكتبي.
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كذلك كرم فئات جنوم �خلدمة، وهي فئة خدمة �ملتعاملني علي حممد ح�سن من �إد�رة �لتنفيذ، و�أف�سل معلن حممد عبد�هلل �أحمد، و�أف�سل ماأمور تنفيذ 

حممد بهاء �لدين، وفئة �أمني �ل�سر �ملتميز حممد عي�سى �لبلو�سي، وجنم مبادرة رد وفالك طيب جابر بالل �لبلو�سي من �إد�رة �لكاتب �لعدل، وجنم 

مبادرة يرجى �لت�سال �أحمد �ل�سحي من �إد�رة �لأحو�ل �ل�سخ�سية، وعن �لفئة �خلدمية �مل�ستخدم �ل�سيد حممد نور �إد�رة �ل�سوؤون �ملالية و�لإد�رية.

�أعلى ن�سبة ر�سا  �إد�ر�ت حا�سلة على  25 �سنة يف �لعمل بالد�ئرة، و�أف�سل ثالث  70 موظفًا من موظفي �ملحاكم لإكمالهم نحو  كما كرم �سعادته 

�ملوظفني وهي �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�إد�رة �لرقابة �ملالية ومركز �لت�سوية �لودية للمنازعات.
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الدائرة املبتكرة

2015 وهي »�لد�ئرة �ملبتكرة« و�لتي تت�سمن �لعديد من   ود�سن �سعادة خبري طار�س عيد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي مبادرة جديدة لعام 

�لرب�مج منها بور�سة �لبتكار ونادي �ملبتكرين وخمترب�ت �لبتكار، ولقاء�ت �لبتكار، وحو�ر �لبتكار، و�ل�سركاء �ملبتكرون وفئة �لوحدة �لتنظيمية 

�ملبتكرة و�لتي �سيتم �إطالقها خالل �لعام �ملقبل.

كما تخلل �حلفل فقرة خا�سة عن »ب�سمة �لولء«، حيث قام �سعادة خبري/ طـار�س عيـد �ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، و�سعادة �لقا�سي/ عبد 

�لقادر مو�سى حممد، نائب مدير عام حماكم دبي، وروؤ�ساء �ملحاكم ومدر�ء �لإد�ر�ت وموظفي حماكم دبي، بو�سع ب�سماتهم على لوحة لت�سكل علم 

�لإمار�ت، وفقرة عن »ميثاق �لتعهد« و�لتي يتعهد فيها �لقياد�ت �لق�سائية و�لإد�رية يف حماكم دبي بتوفري بيئة عمل حمفزة و�سجعة متكن �لق�ساة 

و�ملوظفني من حتقيق �لإبد�ع و�لبتكار يف كافة جمالت �لعمل �لق�سائية و�لإد�رية يف حماكم دبي.
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تكرمي فئات التميز الإداري )املحاكم والدارات(2014:

فئة حتقيق التميز )املحكمة املتميزة( •

فئة الدائرة الق�سائية املتميزة  •

فئة الدائرة الق�سائية املتميزة •

فئة الفريق املتميز •

فئة امل�سروع امل�سرتك املتميز •

فئة الق�سم املبدع  •

فئة القا�سي املتميز  •

فئة القا�سي املتميز 2013 : القا�سي اأحمد علي الظنحاين •

تكرمي رواد الق�ساء الإلكرتوين- عن فئة القا�سي الإلكرتوين 2013 •

تكرمي مقيمي برنامج جوائز حماكم دبي للتميز 2014

فئة املدير املبدع •

فئة التميز الوظيفي: •

فئة املوظف املتميز يف املجال التخ�س�سي - •

فئة املوظف املتميز يف املجال الإداري - •

فئة املوظفة املتميزة  •

ال�سيدة/ مرمي �سامل ال�سام�سي •

فئة املوظف املتميز يف املجال امليداين •

فئة املوظف اجلديد •

ال�سيد/ منى دروي�ش مريان •

ال�سيد/ حممد ح�سن ال�ساروخ •

فئة املوظف املبدع •

فئة التحدي •

فئة اأمني ال�سر املتميز: •

اأمني ال�سر املتميز- الحوال ال�سخ�سية- •

اأمني ال�سر املتميز - التنفيذ- •

اأمني ال�سر املتميز - الق�سايا املدنية - •

فئة خدمة اجلمهور املتميز: •

فئة خدمة اجلمهور - •

فئة اجلندي املجهول : •
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اجلندي املجهول-  •

اجلندي املجهول- •

اجلندي املجهول - •

الفئة اخلدمية : •

الفئة اخلدمية  •

الفئة اخلدمية •

الفئة اخلدمية •

م�ساركات حماكم دبي •

موؤمترات:

حماكم دبي ت�سارك يف املوؤمتر الدويل ال�سابع للمنظمة الدولية يف �سيدين ال�سرتالية

 �ساركت حماكم دبي يف �ملوؤمتر �لدويل �ل�سابع للمنظمة �لدولية لإد�رة �ملحاكم يف مدينة �سيدين �ل�سرت�لية، و�لذي يدور حول كيفية تقدمي �أف�سل 

��سرت�تيجيات �لتميز يف �إد�رة �ملحاكم، وذلك حر�سا من حماكم دبي على تقدمي �أف�سل ��سرت�تيجيات �لتميز وتوفري خدمات �لدعم �لإد�ري يف 

�إد�رة �ملمار�سات �لق�سائية، ومنظومة �لعمل �لق�سائي يف �ملحاكم، و�لذي يدور حول كيفية تقدمي �أف�سل ��سرت�تيجيات �لتميز يف �إد�رة �ملحاكم.

 حيث قدم �مل�ست�سار يو�سف �ل�سويدي م�ست�سار �أول �لتخطيط و�لأد�ء �ملوؤ�س�سي ، ورقة عمل حول » �لتخطيط �ل�سرت�تيجي للت�سوية �لودية للمنازعات 

و�خلرب�ت  �ملعرفة  لتبادل  وذلك  و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�ستويني  علي  �لق�سائية  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  للتقاء  متميزة  فر�سة  �ملوؤمتر  �ن  �إىل  و��سار   ،«

و�لتعرف على �أحدث �ل�سرت�تيجيات و�أف�سل �ملمار�سات يف مو�جهة �لتحديات �ملتجددة يف �إد�رة �ملحاكم و�لتعرف على طرق �إد�رة �لتغيري لتحقيق 

�لتنمية و�لرتقاء بنظم �إد�رة �ملحاكم.

�لتعامل مع ثقافات   �سارك عبدهلل �لري�س رئي�س ق�سم �خلدمات �ملركزية يف حماكم دبي يف تقدمي ورقة عمل حول »ممار�سات حماكم دبي يف 

وجن�سيات متعددة« حيث و�كبت حماكم دبي تعدد �جلن�سيات و�لثقافات يف �لدولة من خالل توفري جمموعة من �خلدمات �لفعالة يقدمها كادر 
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�لإلكرتونية،  و�ل�ستف�سار�ت  �لهاتفية  �ملكاملات  �أو عن طريق  �سو�ًء �حل�سورية  �ملختلفة  �ل�ستف�سار�ت  ويجيب على  لغات  موؤهل يجيد عدة  وظيفي 

فوفرت �لد�ئرة خدمات �لكاتب �لعدل للت�سديق على عقود �لزو�ج لغري �مل�سلمني �ل�سادرة من �لكنائ�س، وت�سديق �ملحرر�ت �ل�سادرة بلغة �جنبية 

و�ملرتجمة للغة �لعربية، و �لت�سديق على �ثبات �لو�سية ملختلف �لديانات، ق�سم خمت�س ي�سم مرتجمني قانونيني معتمدين )19 مرتجمًا( متخ�س�سًا 

يف 13 لغة

منتديات 

مدير عام حماكم دبي يعر�ش جتربته يف ملتقى قادة التميز بـ »اإقامة دبي«

��ستقبلت �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�سوؤون �لأجانب بدبي �لدكتور �أحمد �سعيد بن هزمي مدير عام حماكم دبي �سابقًا يف »ملتقى قادة �لتميز«، وكان 

لدى ��ستقباله �للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�سوؤون �لأجانب بدبي، و�للو�ء نا�سر عبد�لرز�ق �لرزوقي رئي�س جمل�س �إد�رة 

�حتاد �لتايكو�ندو و�لكارتيه نائب رئي�س �لحتاد �لدويل للكارتيه، وم�ساعدو �ملدير �لعام، وذلك �سمن �أطر تعزيز �لتعاون �مل�سرتك وتبادل �خلرب�ت 

�ملكت�سبة من �لتجارب �ملقرتحة ووفق �لقيم �لتي حتددها عالقاتها �لد�خلية و�خلارجية وتعك�س ثقافة �لإد�رة يف �لتطوير �مل�ستمر و�لت�سال �لفعال.

ويهدف �مللتقى �إىل تنظيم �سل�سلة من �مللتقيات حتت م�سمى »قادة �لتميز« �لتي من خاللها نلتقي بالنماذج �لناجحة �لتي تفتخر بها دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة من �أجل نقل �ملعرفة و�خلرب�ت عرب �سرد ق�س�س جناحاتهم �حلافلة بالإجناز�ت على �مل�ستويني �لعام و�خلا�س، وم�ساعدتهم يف 

ت�سجيع �ملو�طنني و�ملوظفني للتميز بخدمة �لدولة.
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حماكم دبي تقيم لقاء برنامج 365 ل�ستعرا�ش نتائج موؤ�سرات املحاكم والإدارات

�أقامت حماكم دبي لقاء »برنامج 365« موؤخرً�، و�لذي يلتقي فيه مدير عام حماكم دبي مع فرق تطوير �لعمل �ملوؤ�س�سي لكل حمكمة ووحدة �إد�رية، 

وذلك بح�سور جميع �لفرق على م�ستوى �ملحاكم و�لإد�ر�ت و�ملعنيني وذلك بتخ�سي�س يوم كامل ل�ستعر��س نتائج �لأد�ء عن عام 2013 يف تلك 

�لوحد�ت. 

ي�سمل �للقاء مر�جعة تقرير متابعة ن�سب �إجناز �لتكليفات �ل�سادرة من فريق �لقيادة وفريق �لتحول �ل�سرت�تيجي يف �لقطاع �لق�سائي و�لإد�رة 

�لهيكل  على  �لتغيري�ت  �أو  �لتعديالت  مناق�سة  مت  كما  و�لقرت�حات،  �ل�سكاوي  بنظامي  يتعلق  فيما  �لإد�رية  �لوحد�ت  نتائج  �إىل  بالإ�سافة  �لعليا، 

�لتنظيمي وفقا لحتياجات ومتطلبات �لإد�ر�ت لعام 2014.

كما د�سن مدير عام حماكم دبي مبادرة »�أ�سعد د�ئرة« و�لتي مت �إعالن عنها خالل حفل برنامج جو�ئز حماكم دبي 2013، فهو برنامج حتفيزي 

لزيادة درجة ولء و�نتماء �ملوظف يف حماكم دبي وذلك بالتعاون بني �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لوحد�ت �لتنظيمية �لأخرى، ويهدف �إىل تعزيز درجة 

�لنتماء و�لولء جلميع موظفي �لد�ئرة وزيادة �ملو�رد �لب�سرية، كذلك خلق بيئة عمل حمفزة على �لإبد�ع و�لبتكار و تعزيز �لتو��سل بني �ملو�رد 

�لب�سرية يف �لد�ئرة، و�لذي �سي�سب يف زيادة ر�سا �ملو�رد �لب�سرية و�لتي �سوف تنعك�س على �أد�ئهم و�خلدمات �ملقدمة من قبلهم وبالتايل �لعمل 

على حتقيق �ل�سعادة للمجتمع.

ويف ختام لقاء »برنامج 365« قام �أع�ساء فرق �لتطوير �ملوؤ�س�سي من روؤ�ساء حماكم وق�ساة ومدر�ء �إد�ر�ت وموظفي �لإد�ر�ت برتكيب لوحة »ب�سمة 

و�حدة« بهدف تعزيز عمل روح �لفريق �لو�حد، و�لتي نتج عنها لوحة م�سورة ملبنى حماكم دبي، كما �أعلن مدير عام حماكم دبي فريق عمل �لتطوير 

�ملوؤ�س�سي �ملتميز يف �إلقاء �لعر�س وقد فاز على م�ستوى �ملحاكم عر�س �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية، وعلى م�ستوى �لإد�ر�ت عر�س �إد�رة �ل�سرت�تيجية 

و�لأد�ء �ملوؤ�س�سي. 
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 مدير عام حماكم دبي يف »روؤى حول القيادة« بـ«دبي للعقارات«

نظمت »جمموعة دبي للعقار�ت«، �لع�سو يف دبي �لقاب�سة، موؤخرً� �لن�سخة �ل�ساد�سة من منتدى »روؤى حول �لقيادة«، بالتعاون مع حماكم دبي. وغطى 

�ملنتدى، �لذي قّدمه مدير عام حماكم دبي �ل�سابق �لدكتور �أحمد بن هزمي، �حلقائق �لرئي�سية حول حماكم دبي وتطبيق �ملمار�سات �لقانونية يف 

2012 و2015 ومهمة �ملحاكم وطموحاتها �مل�ستقبلية �لر�مية �إىل تعزيز �لثقة  �ملوؤ�س�سات. و�سّلط �ل�سوء على ��سرت�تيجية حماكم دبي بني عامي 

للعقار�ت  دبي  و�أو�سى طاقم جمموعة  �لد�خلي،  �لأد�ء  وكفاءة  فعالية  زيادة  وذلك من خالل  و�لدويل،  �ملحّلي  �مل�ستويني  �لق�سائي على  بالنظام 

باعتماد �لأنظمة �لقانونية و�إد�رتها �سمن �ملوؤ�س�سة، كما قّدم روؤية حول دمج �لنظام �لقانوين �حلديث يف �لعمليات �لإد�رية للموؤ�س�سات. 
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حماكم دبي تطلق 53 م�سروعًا تطويريًا خلدماتها يف 2014

 ك�سف مدير عام حماكم دبي �سابقًا �لدكتور �أحمد بن هزمي خالل ملتقى حو�ري بعنو�ن »كيف نحقق �لرقم 1 وكيف نحافظ عليه« عن �إطالق 53 

م�سروعًا تطويريًا جديدً� للخدمات خالل 2014 ت�سهم يف تطوير �ملعامالت �ملقدمة لدينا، وحتديث للخدمات �ملوجودة .

ومن هذه �خلدمات �تاحه �ملجال ملكاتب �ملحاماة ت�سجل جميع �أنو�ع �لق�سايا �إلكرتونيًا حيث ن�سعى للتو�سع لت�سمل جميع �أنو�ع �لق�سايا، وحتديث 

للمحامني  �ملجال  �إتاحة  �إىل  �إ�سافة  �لإلكرتوين  �لعدل  كاتب  ��ستخد�م  على  �ملحاماة  مكاتب  وت�سجيع  �لذكية،  �لهو�تف  على  للتطبيقات  خدماتنا 

خدمات كاتب �لعدل من خالل هذه �ملكاتب.
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اقت�سادية دبي توثق عقود تاأ�سي�ش ال�سركات اإلكرتونيًا بالتعاون مع حماكم دبي 

يف �سوء مبادرة دبي �لذكية وبالتز�من مع روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 

للتحول للمدينة �لأذكى يف �لعامل، �أطلقت د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف دبي، مبادرة »توثيق عقود تاأ�سي�س �ل�سركات �إلكرتونيًا« بالتعاون مع حماكم 

دبي، وجاء ذلك يف �لندوة �لتي نظمتها د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية حتت عنو�ن »�ملبادر�ت �لذكية لقت�سادية دبي«.

وتهدف مبادرة دبي �لذكية �إىل حتويل دبي �إىل �ملدينة �لأذكى يف �لعامل، وذلك من خالل 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على حت�سني جودة 

�حلياة يف دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئي�سية تتمحور حول حتقيق �قت�ساد �أذكى، و�أ�سلوب حياة �أذكى، ومو��سالت �أذكى، وحوكمة �أذكى، بيئة 

�أذكى، و�أجيال �أذكى، وذلك �سمن 3 حماور رئي�سية، هي: �لتو��سل، و�لتكامل، و�لتعاون.



131



الباب الأول   I   الف�ضل الأول   I   التنظيم الق�ضائي والإداري

132



133



الباب الثاين

الف�سل الأول

موؤ�سر�ت �لأد�ء �خلا�سة بالأعمال �لق�سائية

نتائج موؤ�سرات الأداء يف كل من :-

املحاكم الثالث العامة. 1

املحاكم البتدائية. 2

حمكمة ال�ستئناف. 3

حمكمة التمييز. 4

التنفيذ املدين. 5

الق�سايا اجلزائية. 6

الكاتب العدل. 7

الأحوال ال�سخ�سية. 8

مركز الت�سوية الودية للمنازعات. 9
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موؤ�سرات الأداء اخلا�سة بالأعمال الق�سائية

) 1 (

نتائج موؤ�سرات الأداء العامة للمحاكم الثالث

)املحاكم البتدائية، حمكمة ال�ستئناف، حمكمة التمييز(.

اأ ( اإجمايل الق�سايا امل�سجلة )جزائي، مدين( / املواد / الطلبات امل�سجلة باملحاكم الثالث. 

)�لبتد�ئية،  �لثالث  باملحاكم  �مل�سجلة  �لق�سايا  عدد  جمموع  يف   %14 وقدرها  بن�سبة  زيادة  وجود  �إىل  دبي  ملحاكم  �لعامة  �لإح�سائيات  تو�سح 

�ل�ستئناف، و�لتمييز( يف عام 2014 مقارنة بالعام �ل�سابق 2013، حيث مت ت�سجيل عدد 118077 ) ق�سية / مادة / طلب ( يف عام 2014 مقارنة 

بـ 103847 ) ق�سية / مادة / طلب ( يف عام  2013، وقد بلغت ن�سبة �لرتفاع يف �لق�سايا �ملدنية منها يف عام 2014 ما ن�سبته 13%، و�جلز�ئية 

�مل�سجلة مبحاكم دبي 15%. ويو�سح �لر�سم �لبياين �لتايل مقارنة �لق�سايا و�ملو�د و�لطلبات �مل�سجلة خالل �لأعو�م �ل�سابقة من 2012 �إىل 2014. 

وبتف�سيل �لإح�سائيات  وحتليلها ومقارنتها على م�ستوى درجات �لتقا�سي يت�سح باأن �لرتفاع يف عدد �لق�سايا يف �ملحاكم �لثالث �ملحكمة �لبتد�ئية 

، حمكمة �ل�ستئناف وحمكمة �لتمييز على �لنحو �لتايل:

اأوًل: الق�سايا املدنية:

املحاكم البتدائية: مت ت�سجيل ن�سبة �رتفاع وقدرها 14% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013. �أي بارتفاع عدد 6301 )ق�سية / مادة / طلب  •

(، حيث مت ت�سجيل عدد 50646) ق�سية / مادة / طلب ( يف 2014 مقارنة بـ 44345 يف 2013.

حمكمة ال�ستئناف: مت ت�سجيل ن�سبة زيادة وقدرها 1% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 �أي بزيادة عدد 78 )ق�سية / مادة / طلب (، حيث  •

مت ت�سجيل عدد 7932 ) ق�سية / مادة / طلب( يف 2014 مقارنة بـ 7854 يف 2013.

حمكمة التمييز: مت ت�سجيل ن�سبة زيادة وقدرها 19% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 �أي بزيادة عدد 376 ق�سية، حيث مت ت�سجيل عدد  •

2385 ق�سية يف 2014 مقارنة بـ 2009 ق�سية يف 2013.
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ثانيًا الق�سايا اجلزائية:

املحكمة البتدائية: مت ت�سجيل ن�سبة �رتفاع وقدرها 16% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013. �أي بزيادة عدد 6399 ق�سية حيث مت ت�سجيل  •

عدد 46466 ق�سية يف 2014 مقارنة بـ 40067 ق�سية يف 2013.

حمكمة ال�ستئناف: مت ت�سجيل ن�سبة �رتفاع وقدرها 11% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 �أي بارتفاع بلغ 987 ق�سية، حيث مت ت�سجيل عدد  •

9708 ق�سية يف 2014 مقارنة بـ 8721 ق�سية يف 2013.

حمكمة التمييز: مت ت�سجيل ن�سبة �رتفاع وقدرها 11% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 �أي بارتفاع عدد 89 ق�سية، حيث مت ت�سجيل عدد  •

940 ق�سية يف 2014 مقارنة بـ 851 ق�سية يف 2013. 
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ب( اإجمايل معدل الف�سل يف املحاكم الثالث )الق�سايا ذات الطبيعة النزاعية(

هناك �رتفاع يف معدل �لف�سل �لعام ملحاكم دبي بلغ 99% وبالنزول �إىل �لنوع �لرئي�سي للق�سايا يتبني وجود ثبات يف معدل ف�سل �لق�سايا �ملدنية و 

�رتفاع يف معدل ف�سل �لق�سايا �جلز�ئية بلغ 5%. جدير بالذكر باأن �رتفاع يف معدل �لف�سل خالل �لعام 2014 تر�فق مع �رتفاع يف عدد �لق�سايا 

حيث مت ت�سجيل 83187 ق�سية يف 2014 و�أ�سندت للجل�سات، بينما مت ت�سجيل 77907 ق�سية يف 2013 ، بالإ�سافة زيادة يف عدد �لأحكام بلغت %10 

عن �لعام 2013 �أي بزيادة عدد 7755 حكم حيث مت �لف�سل يف 82279 ق�سية يف 2014 بينما مت �لف�سل يف  74524 ق�سية يف 2013. 
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نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة باملحاكم البتدائية

) 2 (

موؤ�سرات اأداء املحكمة البتدائية

:
1
اأ(  املحكمة البتدائية )الق�سايا املدنية + الق�سايا ال�سرعية(

1 .:
2
حجم العمل

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )128(  �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ )21196( ق�سية يف �ملحكمة �لبتد�ئية عام 2014م، منها )5510( ق�سية 

)�أي ما ن�سبته )26%( من حجم �لعمل( مرحلة من �سنو�ت �سابقة تعود ل�سنة 2013م وما قبلها حيث مت ر�سدها بتاريخ 2014/1/1، بالإ�سافة �إىل 

عدد )15686( ق�سية جديدة )�أي ما ن�سبته 74%من حجم �لعمل( �ُسجلت خالل عام 2014م.

وباملقارنة بني عامي 2013م و2012م، لوحظ �نخفا�س بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014م بن�سبة )18%( حيث مت ت�سجيل عدد )15686( يف عام 

2014م بينما يف عام 2013م مت ت�سجيل )19058( ق�سية.

بنهاية 2014م مت ف�سل )15575( ق�سية �أي ما ن�سبته )73%( من حجم �لعمل، وترحيل )5146( ق�سية )متد�ولة( �أي ما ن�سبته )24 %( �إىل عام 

2015م، وكان حجم �لق�سايا �ملعلقة )475( ق�سية �أي ما ن�سبته )3%( من �أجمايل حجم �لعمل.

يوجد �نخفا�س بن�سبة وقدرها )17%( يف متو�سط عدد �لأحكام يف �ل�سهر حيث �سجل �ملتو�سط )1298( حكم يف �ل�سهر يف عام 2014م مقارنة 

)1563( حكم يف �ل�سهر يف عام 2013م. �إ�سافة �إىل �نخفا�س يف عدد �لق�سايا �ملحكومة بن�سبة وقدرها 17% يف عام 2014 مقارنة ب 18753 ق�سية 

يف عام  2013.

2 . :
3
�سرعة الف�سل ال�ساملة

يوجد �رتفاع يف ن�سبة �لق�سايا �ملحكومة �لتي مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 �أ�سهر  )60%( يف 2014 من �لق�سايا �ملحكومة مت ف�سلها خالل مدة 

ل تتجاوز 3 �أ�سهر مقارنة ب ن�سبة وقدرها 57 % يف عام 2013.حيث �نخف�ست عدد �لق�سايا �ملحكومة خالل 3 �أ�سهر من 10723  يف عام 2013 

�إىل 9312 يف عام  2014 بن�سبة �نخفا�س قدرها 13%، كما ميكن مالحظة �أن )20%( من �لق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 4 �إىل 6 �أ�سهر 

و )9%( مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر  و )4 %( فقط مت ف�سلها يف مدة ترت�وح بني 10 �إىل 12 �سهر  و )7%( فقط مت ف�سلها يف 

مدة تزيد عن 12 �سهر.

3 .:
4
معدل الف�سل

�رتفع معدل �لف�سل حيث بلغ 99 % يف عام 2014  مقارنة ب 98% يف عام 2013.

�لق�سايا �ملدنية + �ل�سرعية: هي �لق�سايا �لتي يدور فيها �لنز�ع حول حق من �حلقوق �لتي ينظمها قانون �ملعامالت �ملدنية ول تت�سل باملعامالت �لتجارية بطبيعتها �أ �ملعامالت �لتجارية �لتي يكون   )1

طرفيها من �لتجار �أو بالعالقات �لعمالية �أو بالأحو�ل �ل�سخ�سية و�لرتكات و�لوقف �إل �إذ� ن�س �لقانون على خالف ذلك كدعوى ف�س �ل�سيوع يف �لعقار�ت بق�سايا �ملري�ث �و ق�سايا �لعاملني بالدولة 

�سد �حلكومة. /هي �لق�سايا �ملدنية ذ�ت �لطبيعة �لنز�عية وهي )�ملدنية �جلزئية، �ملدنية �لكلية، �لتجارية �جلزئية، �لتجارية �لكلية، �لعمالية �جلزئية، �لعمالية �لكلية و�لعقارية �جلزئية و�لعقارية 

�لكلية ، �أحو�ل نف�س م�سلمني، �أحو�ل نف�س غري م�سلمني(.

حجم �لعمل: عبارة عن �لق�سايا �ملرحلة من �سنو�ت �سابقة + �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014.  )2

�سرعة �لف�سل �ل�ساملة : هو موؤ�سر �أد�ء يقي�س �لزمن �مل�ستغرق من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �سدور حكم قطعي بها  يف جميع �لق�سايا �ملحكومة بغ�س �لنظر عن تاريخ ت�سجيلها .  )3

معدل �لف�سل : عبارة موؤ�سر �أد�ء يقي�س �أجمايل �لق�سايا �ملحكومة يف عام 2014 / �لق�سايا �مل�سجلة %.  )4
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4 . :
5
عمر الق�سايا املرحلة

يف نهاية عام 2013م �إىل عام 2014م يبلغ عددها 5146 ق�سية، ويبلغ عمر )86%( منها �أقل من 365 يوم �أي �أنها م�سجله يف عام 
 6

�لق�سايا �ملرحلة

2014م ، وهذه �لن�سبة جيدة ت�سري �إىل �أن �لن�سبة �لعظمى من �لق�سايا �ملرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�س بها، كما �أن )7%( من �لق�سايا 

�ملرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل عام 2013م، كما تعود 7% من �لق�سايا �إىل ما قبل 2013 ، مبجموع )345( ق�سية.

5 .:
7
معدل مدة احلكم

معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل: حققت �ملحاكم �لبتد�ئية يف عام  2014 معدل و�سل �إىل 155 يوما مقارنة ب 175 يوما يف عام  •

.2013

معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�سة: حققت �ملحاكم �لبتد�ئية يف عام 2014 معدل منخف�س حيث و�سل �إىل 133 يوما  من تاريخ �أول  •

جل�سة مقارنة ب 144 يوما من تاريخ �أول جل�سة يف عام 2013.

عمر �لق�سايا �ملرحلة: هو موؤ�سر �أد�ء يقي�س �لفرتة �لزمنية من تاريخ �لت�سجيل �إىل تاريخ طباعة �لتقرير للق�سايا �لتي مل ي�سدر بها حكم، وي�ستخدم ملعرفة �لعمر �لزمني للق�سايا للتاأكد من عدم وجود   )5

ق�سايا م�سجلة لفرت�ت طويلة مل ت�سدر بها �أحكام

�لق�سايا �ملرحلة: هي �لق�سايا �ملتد�ولة ويعود تاريخ ت�سجيلها ل�سنو�ت �سابقة ، ومل ي�سدر بها حكم.  )6

ميثل هذ� �ملوؤ�سر معدل مدة ف�سل �لق�سايا بالأيام و�لتي مت ف�سلها قطعيا خالل �ل�سنة �ملحددة.) ويتم �حت�سابه=جمموع �لفرت�ت من تاريخ �لت�سجيل �إىل تاريخ �حلكم �لقطعي للق�سايا �لتي ف�سلت   )7

قطعيًا خالل �ل�سنة / جمموع �لق�سايا �ملف�سولة قطعيًا خالل �ل�سنة.
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 :
8
معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

�نخف�س معدل زمن �لنتظار �نخفا�سا �إيجابيا �إىل20 يوما يف2014 ، مقارنة ب20 يوما يف 2013. 

201220132014ال�سنوات

املحاكم

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

املحكمة 

البتدائية
181662930190292525188882320

معدل زمن �لنتظار )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة من تاريخ �لت�سجيل �إىل   )8

تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة.
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دقة الأحكام يف املحاكم البتدائية:. 6

�لأد�ء ب�سورة عامة خالل عام 2014 حقق �رتفاع �إيجابي وقدره )1%( بن�سبة تاأييد �لأحكام مقارنة بالعام �ملا�سي وبالنظر �إىل ن�سبة �لتعديل يف 

عام 2014حققت ن�سبة )16%( مقارنة بالعام �ل�سابق، بالن�سبة �إىل معدل �لإلغاء يوجد ثبات و بلغ )%16(. 
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ب- املحكمة املدنية البتدائية

1 .:
9
الق�سايا املدنية اجلزئية

1.1حجم العمل:

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )132(  �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ 1418 ق�سية يف �لق�سايا �ملدنية �جلزئية عام 2014 منها 309 ق�سية 

مرحلة من �سنو�ت �سابقة �أي ما ن�سبته 22% تعود ل�سنة 2013 وما قبلها حيث مت ر�سدها بتاريخ 2014/1/1، ت�ساف �إليها 1109 ق�سية جديدة مبا 

ن�سبته 78% �ُسجلت خالل عام 2014. 

وباملقارنة بني عامي 2013و 2014 لوحظ �رتفاع بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 بن�سبة وقدرها 8% حيث مت ت�سجيل عدد 1109 يف عام 2014 

بينما يف عام 2013 فقد مت ت�سجيل 1039 ق�سية.

وبنهاية 2014 مت ف�سل 963 ق�سية �أي ما ن�سبته 68 %، وترحيل 359 ق�سية )متد�ولة( �أي ما ن�سبته 25 % وكان عدد �لق�سايا �ملعلقة 96 ق�سية �أي 

ما ن�سبته 7% من �أجمايل حجم �لعمل.

2.1 �سرعة الف�سل ال�ساملة:

53 % من �لق�سايا �ملحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 �أ�سهر، كما ميكن مالحظة �أن  36 % من �لق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 4 

�إىل 6 �أ�سهر ، و7 % مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر ، 2% مت ف�سلها يف مدة ترت�وح بني 10 �إىل 12 �سهر ، و 2% فقط مت ف�سلها يف 

مدة تزيد عن 12 �سهرً� .

3.1 معدل الف�سل:

مت حتقيق معدل �لف�سل 87% ، حيث مت ف�سل 963 ق�سية كن�سبة من 1109 ق�سية م�سجلة، وباملقارنة بني عامي2013 و 2014 �سجل �نخفا�س بن�سبة 

24% يف عدد �لق�سايا �ملحكومة يف عام 2014 حيث مت ف�سل 963 ق�سية يف عام 2014 مقارنة بـ 1273 ق�سية يف عام 2013.

4.1 عمر الق�سايا املرحلة:

�لق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل عام 2015 يبلغ عمر 95 % )342 ق�سية( منها �أقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها �أي �أنها م�سجله يف عام 

2014 ، وهذه �لن�سبة جيدة ت�سري �إىل �أن �لن�سبة �لعظمى من �لق�سايا �ملرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�س بها ، كما �أن 4% )15 ق�سية( من 

�لق�سايا �ملرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل عام 2013 ، وهناك ن�سبة قليلة 1% )2 ق�سية( يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل ما قبل 2013 .

�لق�سايا �ملدنية �جلزئية:هي �لق�سايا �لتي ل تتجاوز قيمة �ملطالبة فيها عن مبلغ مائة �ألف درهم  )9
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5.1معدل مدة احلكم:

معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل: حققت �ملحكمة �ملدنية يف عام 2014 معدل و�سل �إىل 141 يوما مقارنة ب127يوما يف عام 2013.  •

معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�سة: حققت �ملحكمة �ملدنية يف عام  2014معدل و�سل �إىل110 يوما من تاريخ �أول جل�سة مقارنة ب92  •

يوما من تاريخ �أول جل�سة يف عام 2013.

• 

 :
10

6.1 معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

�نخف�س  معدل زمن �لنتظار �نخفا�سا �إيجابيا و�سل  �إىل 28 يوما يف2014 مقارنة ب 29 يوما يف عام 2013.
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�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 
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�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

127230341033222910992228املحكمة املدنية اجلزئية

معدل زمن �لنتظار )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة من تاريخ �لت�سجيل   )10

�إىل تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة
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7.1 دقة الأحكام يف الق�سايا املدنية اجلزئية:

مت ر�سد �رتفاع �إيجابي يف ن�سبة �لتاأييد بن�سبه وقدرها 13% حيث �سجلت  72%يف عام 2014 )مقارنة بـ 59% يف عام 2013(. وبالنظر �إىل ن�سبة 

�لتعديل يف 2014 يالحظ �نخفا�س بن�سبه وقدرها 3 % حيث �نخف�ست �لن�سبة من 15 % يف عام 2013 �إىل 12% يف عام 2014. وبالن�سبة �إىل ن�سبة 

�مللغي يوجد �نخفا�س يف �ملوؤ�سر مقارنة بعام 2013م.حيث بلغت ن�سبة �مللغي �إىل16% )مقارنة 26% يف عام 2013(.
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2 .:
11

الق�سايا املدنية الكلية

1.2حجم العمل:

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )136(  �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ 1254 ق�سية يف �لق�سايا �ملدنية �لكلية يف عام 2014، منها 341 ق�سية 

)ما ن�سبته 27%( مرحلة من �سنو�ت �سابقة تعود ل�سنة 2013 وما قبلها حيث مت ر�سدها بتاريخ 2014/1/1، بالإ�سافة �إىل عدد 913 ق�سية جديدة 

)ما ن�سبته 73%( �ُسجلت خالل عام 2014. 

وباملقارنة بني عامي 2013 و 2014 لوحظ �رتفاع بن�سبة و قدرها 11% بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 حيث مت ت�سجيل عدد 913 ق�سية يف عام 

2014 بينما يف عام 2013 فقد مت ت�سجيل 824 ق�سية.

وبنهاية 2014 مت ف�سل 945 ق�سية �أي ما ن�سبته 74 % ، وترحيل 345 ق�سية )متد�ولة( �أي ما ن�سبته 26% �إىل عام 2015 من �أجمايل حجم �لعمل.

2.2�سرعة الف�سل ال�ساملة:

 51% ن�سبة �لق�سايا �ملحكومة �لتي مت ف�سلها خالل مدة لتتجاوز 3 �أ�سهر  يف 2014،  كما ميكن مالحظة �أن 21% من �لق�سايا مت ف�سلها يف مدة 

ترت�وح ما بني 4 �إىل 6 �أ�سهر ، و12 % مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر ، و6% مت ف�سلها يف مدة ترت�وح بني 10 �إىل 12 �سهر ، و  10 % 

مت ف�سلها يف مدة تزيد عن 12 �سهرً� .

3.2معدل الف�سل:

بلغ معدل �لف�سل 104% يف عام 2014 حيث مت ف�سل 945 ق�سية كن�سبة من 913  ق�سية م�سجلة، مقارنة ب 116% يف عام 2013.

وباملقارنة بني عامي 2013 و 2014 �ُسجل �نخفا�س بن�سبة وقدرها 1% يف عدد �لق�سايا �ملحكومة يف عام 2014،حيث مت ف�سل 945 ق�سية مقارنة بـ 

955 ق�سية يف عام 2013، و �نخف�س متو�سط عدد �لأحكام يف �ل�سهر بن�سبه وقدرها )%1(.

4.2عمر الق�سايا املرحلة: 

�لق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل عام 2015 يبلغ عمر 89 % منها �أقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها �أي �أنها م�سجله يف عام 2014 )315 

ق�سية( ، وهي ن�سبة جيده ت�سري �إىل �أن �لن�سبة �لعظمى من �لق�سايا �ملرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�س ملحوظ بها، كما �أن 5% من �لق�سايا 

�ملرحلة )19 ق�سيه( يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل عام 2013 ، و ن�سبة 6% يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل ما قبل 2013م )20 ق�سية(.

�لق�سايا �ملدنية �لكلية:هي �لق�سايا �لتي تتجاوز قيمة �ملطالبة فيها عن مبلغ مائة �ألف درهم، �أو �لق�سايا �ملدنية غري حمددة �لقيمة.  )11
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5.2معدل مدة احلكم :

معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل: حققت �ملحكمة �ملدنية �لكلية  يف عام  2014 معدل �إيجابيًا و�سل �إىل 189 يوما مقارنة ب 241  •

يوما يف عام 2013. 

معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�سة: حققت �ملحكمة �ملدنية �لكلية  يف عام 2014 معدل �إيجابيا و�سل �إىل 165 يوما من تاريخ �أول  •

جل�سة مقارنة بـ 212 يوما من تاريخ �أول جل�سة يف عام 2013.

:
12

6.2معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

�نخف�س معدل زمن �لنتظار يف �ملحكمة �ملدنية �لكلية �نخفا�سا �إيجابيا ي�سل  �إىل 20 يوما يف 2014.مقارنة ب 26 يف 2013.
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890302882425269142420املحكمة املدنية الكلية

معدل زمن �لنتظار )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة من تاريخ �لت�سجيل   )12

�إىل تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة
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7.2  دقة الأحكام يف الق�سايا املدنية الكلية :

يالحظ ثبات يف ن�سبة تاأييد �لأحكام �ملدنية �لكلية حيث بلغت 63% يف عام 2014 مقارنة بعام  2013.و�نخفا�س مبقد�ر 3% يف ن�سبة �ملعدل يف عام 

2014 مقارنة بعام 2013. بالن�سبة �إىل معدل �لإلغاء يت�سح �رتفاع بن�سبة وقدرها 2% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 .
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ج- املحكمة التجارية البتدائية

1 .:
13

الق�سايا التجارية اجلزئية

1.1 حجم العمل:

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )140( �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ 1446 ق�سية يف �لق�سايا �لتجارية �جلزئية عام 2014، منها 322 ق�سية 

)�أي ما ن�سبته 22%( مرحلة من �سنو�ت �سابقة تعود ل�سنة 2013 وما قبلها حيث مت ر�سدها بتاريخ 2014/1/1، بالإ�سافة �إىل عدد 1124 ق�سية )ما 

ن�سبته 78%( جديدة �ُسجلت خالل عام 2014. 

وباملقارنة بني عامي 2013 و 2014 لوحظ   �رتفاع بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 ُقدر بن�سبة 2 % حيث مت ت�سجيل عدد 1124 ق�سية يف عام 

2014 بينما يف عام 2013 فقد مت ت�سجيل 1105 ق�سية.

وبنهاية 2014 مت ف�سل 1178 ق�سية �أي ما ن�سبته 80% )مقارنة ب 60% يف 2013(، وترحيل 380 ق�سية )متد�ولة( �أي ما ن�سبته 20 % �إىل عام 

 .2015

2.1�سرعة الف�سل ال�ساملة:

47 % من �لق�سايا �ملحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 �أ�سهر ، كما ميكن مالحظة �أن 29 % من �لق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 

4 �إىل 6 �أ�سهر ، 16 % مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر ، و5% فقط مت ف�سلها يف مدة ترت�وح بني 10 �إىل 12 �سهرً� ، و 3% فقط مت 

ف�سلها يف مدة تزيد عن 12 �سهرً� .

3.1 معدل الف�سل:

بلغ معدل �لف�سل 105% يف عام 2014 )مقارنة ب 88% يف 2013( حيث مت ف�سل 1178 ق�سية كن�سبة من 1124 ق�سية م�سجلة يف 2014. 

4.1 عمر الق�سايا املرحلة: 

�لق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل عام 2015 يبلغ عمر 98% منها �أقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها �أي �أنها م�سجله يف عام 2014 ، وهذه 

�لن�سبة ممتازة ت�سري �إىل �أن �لن�سبة �لعظمى من �لق�سايا �ملرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�س بها ،  كما �أن 1% من �لق�سايا �ملرحلة يعود 

تاريخ ت�سجيلها �إىل عام 2013، وهناك 4 ق�سايا بن�سبة 1% فقط يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل ما قبل 2013. وخال�سة �لأد�ء يف هذ� �ملقيا�س ت�سري �إىل 

�يجابية �لأد�ء.

5.1  معدل مدة احلكم :

معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل: حققت �ملحكمة �لتجارية يف �لق�سايا �لتجارية �جلزئية معدل �يجابيا و�سل �ىل 155 يوما يف عام  •

2014مقارنة ب 211 يوما يف عام 2013.

معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�سة: حققت �ملحكمة �لتجارية يف �لق�سايا �لتجارية �جلزئية معدل �يجابيا و�سل �إىل 129 يوما يف  •

عام  2014 من تاريخ �أول جل�سة مقارنة ب 180 يوما من يف عام 2013.

�لق�سايا �لتجارية �جلزئية:هي �لق�سايا �لتيال تتجاوز قيمة �ملطالبة فيها عن مبلغ مائة �ألف درهم.  )13
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6.1  معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

حقق موؤ�سر معدل زمن �لنتظار �نخفا�س �إيجابي و�سل �إىل 21 يومًا يف2014 مقارنة ب 30 يوما يف 2013.

201220132014ال�سنوات

املحاكم
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�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

84731291102233011242521املحكمة التجارية اجلزئية

معدل زمن �لنتظار �ىل �جلل�سة �لوىل )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة   )14

من تاريخ �لت�سجيل �إىل تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة
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7.1  دقة الأحكام يف الق�سايا التجارية اجلزئية:

�سجلت �ملحكمة �لتجارية �جلزئية �نخفا�س �سلبي يف ن�سبة تاأييد �لأحكام �لتجارية �جلزئية يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 حيث �سجلت ن�سبة 

78% تاأييد يف عام 2014 مقابل 89% يف عام 2013 وبالنظر �إىل ن�سبة �لتعديل يالحظ ثبات يف �لأد�ء بن�سبه 8% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 ، 

وبالن�سبة �إىل معدل �لإلغاء فقد �سجل �رتفاع �سلبي مبقد�ر11% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013.
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2 .:
15

الق�سايا التجارية الكلية

1.2حجم العمل:

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )144( �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ 3681 ق�سية يف �لق�سايا �لتجارية �لكلية عام 2014، منها 1313 ق�سية 

)ما ن�سبته 36%( مرحلة من �سنو�ت �سابقة تعود ل�سنة 2013 وما قبلها حيث مت ر�سدها بتاريخ 2014/1/1، بالإ�سافة �إىل عدد 2368 ق�سية )ما 

ن�سبته 64%( جديدة �ُسجلت خالل عام 2014. 

وباملقارنة بني عامي 2013 و 2014 لوحظ �رتفاع بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 ُقدر بن�سبة 7% حيث مت ت�سجيل عدد 2368 ق�سية يف عام 

2014 بينما يف عام 2013 فقد مت ت�سجيل 2224 ق�سية.

وبنهاية 2014 مت ف�سل 2563 ق�سية )مقارنة ب 2597 يف 2013(  �أي ما ن�سبته 70%، وترحيل 1292 ق�سية )متد�ولة( �أي ما ن�سبته 30% من �أجمايل 

حجم �لعمل.

2.2 �سرعة الف�سل ال�ساملة:

24% من �لق�سايا �ملحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 �أ�سهر ، كما ميكن مالحظة �أن 33 % من �لق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 4 

�إىل 6 �أ�سهر ، 18 % مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر ، و 10 % مت ف�سلها يف مدة ترت�وح بني 10 �إىل 12 �سهر ، و 15 %  مت ف�سلها يف 

مدة تزيد عن 12 �سهرً�.

3.2 معدل الف�سل:

بلغ معدل �لف�سل 108% يف عام 2014 )مقارنة ب 117% يف 2013(، حيث مت ف�سل 2563 ق�سية مقابل 2368 ق�سية م�سجلة يف 2014. وبالن�سبة 

�إىل متو�سط عدد �لأحكام يف �ل�سهر حقق  214 حكمًا يف عام 2014.

4.2 عمر الق�سايا املرحلة:

�لق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل عام 2015 يبلغ عمر 89% منها �أقل عن 365 يوم من تاريخ ت�سجيلها �أي �أنها م�سجله يف عام 2014 ، وهذه 

�لن�سبة جيدة ت�سري �إىل �أن �لن�سبة �لعظمى من �لق�سايا �ملرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�س بها  ، كما �أن 8 % من �لق�سايا �ملرحلة يعود تاريخ 

ت�سجيلها �إىل عام 2013 ، وهناك ن�سبة قليلة ن�سبيًا 3% يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل ما قبل 2013م.

5.2 معدل مدة احلكم :

معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل: حققت �ملحكمة �لتجارية �لكلية معدل �إيجابيا  يف عام 2014 و�سل �إىل 262 يوما مقارنة ب 341  •

يوما يف عام 2013.

معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�سة: حققت �ملحكمة �لتجارية �لكلية �نخفا�سا �إيجابيا يف عام 2014  و�سل �إىل 236 يوما  من تاريخ  •

�أول جل�سة مقارنة ب 306 يوما من تاريخ �أول جل�سة يف عام 2013.

هي �لق�سايا �لتي يدور فيها �لنز�ع حول حق من �حلقوق �لتي ينظمها قانون �ملعامالت �لتجارية �لتي يكون طرفيها من �لتجار �أو بحكم �ملز�ولة على �سبيل �لحرت�ف �أو �ملرتتبة جر�ء �لت�سرفات   )15

و�ملعامالت �لتجارية ول تت�سل بالعالقات �لعمالية �أو بالأحو�ل �ل�سخ�سية و�لرتكات و�لوقف �إل �إذ� ن�س �لقانون على خالف ذلك ./ هي �لق�سايا �لتي تتجاوز قيمة �ملطالبة فيها عن مبلغ مائة �ألف 

درهم
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6.2 معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

�نخف�س  �ملعدل  �نخفا�سا �إيجابيا و�سل �إىل 21 يوما يف 2014 مقارنة ب 27 يف عام 2013.
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معدل زمن �لنتظار )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة من تاريخ �لت�سجيل   )16

�إىل تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة
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7.2 دقة الأحكام يف الق�سايا التجارية الكلية:

دقة �لأحكام يف �لق�سايا �لتجارية �لكلية توؤ�سر �إىل  �رتفاع �إيجابي يف ن�سبة �لتاأييد يف   2014 بن�سبة 6%، و�نخفا�س بن�سبة �لتعديل مبقد�ر 1% مع 

�نخفا�س يف معدل �لإلغاء مبقد�ر 4% مقارنة بعام 2013.
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د- املحكمة العمالية البتدائية

1 .:
17

1. الق�سايا العمالية اجلزئية

1.1 حجم العمل: 

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )146( �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ 6838 ق�سية يف �ملحكمة �لعمالية �جلزئية عام 2014، منها 939  ق�سية 

)ما ن�سبته 14%( مرحلة من �سنو�ت �سابقة تعود ل�سنة 2013حيث مت ر�سدها بتاريخ 2014/1/1، بالإ�سافة �إىل عدد 5899 ق�سية )ما ن�سبته %86( 

جديدة �ُسجلت خالل عام 2014.  

وباملقارنة بني عامي 2013و 2014 لوحظ �رتفاع  بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 بن�سبة 13% حيث مت ت�سجيل عدد 5899 يف عام  2014 بينما 

يف عام 2013 فقد مت ت�سجيل 5240 ق�سية عمالية جزئية.

وبنهاية 2014 مت ف�سل 5864 ق�سية )مقارنة ب 4588 ق�سية يف 2013(،  �أي ما ن�سبته 85%، وترحيل  658 ق�سية )متد�ولة( �أي ما ن�سبته %10 ، 

وكان حجم �لق�سايا �ملعلقة   316 ق�سية �أي ما ن�سبته 5% من �أجمايل حجم �لعمل.

2.1 �سرعة الف�سل ال�ساملة:

90%  من �لق�سايا �ملحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 �أ�سهر . كما ميكن مالحظة �أن  9% من �لق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 4 

�إىل 6 �أ�سهر، و1%  فقط مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر. و عدد 4 ق�سايا مت �لف�سل فيها يف مدة ترت�وح بني 10 �إىل 12 �سهرً�، و 8 

ق�سايا مت ف�سلها يف مدة تزيد عن 12 �سهرً�. 

3.1 معدل الف�سل:

يالحظ �أن معدل �لف�سل يف �لق�سايا �ملحكومة قد و�سل �إىل ن�سبة 99 % حيث مت ف�سل 5864 ق�سية من 5899 ق�سية م�سجلة يف 2014. 

وباملقارنة بني عامي 2013و 2014 نالحظ �رتفاع بعدد �لق�سايا �ملحكومة و�سل �إىل ن�سبة وقدرها 28% يف عام 2014حيث مت ف�سل 5864 ق�سية  

مقارنة بـ 4588 ق�سية  يف عام    2013 �أي بارتفاع وقدره 1276 ق�سية. 

4.1 عمر الق�سايا املرحلة: 

�لق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل عام 2015 يبلغ عمر 100% منها �أقل عن 365 يومًا من تاريخ ت�سجيلها. �أي �ن كل �لق�سايا �ملرحلة تقريبا 

هي ق�سايا حديثة ، و 3 ق�سايا فقط يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل عام 2013. 

5.1 معدل مدة احلكم:

معدل مدة �حلكم من تاريخ �لت�سجيل: حققت �ملحكمة �لعمالية �جلزئية يف عام 2014 معدل ثابت و�سل �إىل 65يوما مقارنة ب 65عام 2013.

معدل مدة �حلكم من تاريخ �أول جل�سة: حققت �ملحكمة �لعمالية �جلزئية يف عام  2014 معدل و�سل �إىل 47 يوما من تاريخ �أول جل�سة مقارنة ب 

45 يوما من تاريخ �أول جل�سة يف عام 2013.

�لق�سايا �لعمالية �جلزئية: �لدعاوى �لتي يرفعها �لعمال �سد جهات �لعمل يف �لقطاع �خلا�س حلماية �حلقوق �لناجتة عن �لر�بطة �لعمالية مبوجب عقود �لعمل �لتي ترعاها �لوز�رة �ملخت�سة ./ وهي   )17

�لق�سايا �لتي ل تتجاوز قيمة �ملطالبة فيها عن مبلغ مائة �ألف درهم
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6.1 معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

مت حتقيق �نخفا�س �إيجابي يف معدل زمن �لنتظار بلغ 17 يوما يف عام 2014مقارنة بعام 2013. 
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معدل زمن �لنتظار )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة من تاريخ �لت�سجيل   )18

�إىل تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة
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7.1 دقة الأحكام يف الق�سايا العمالية اجلزئية:

يالحظ �نخفا�س مبقد�ر 2%  يف ن�سبة �لتاأييد يف �لأحكام �لعمالية باملحكمة �لبتد�ئية يف عام  2014 مقارنة بعام 2013. وبالنظر �إىل ن�سبة �لتعديل 

يالحظ ثبات يف �لد�ء بن�سبة 21% مقارنة بعام 2013. وبالن�سبة �إىل معدل �لإلغاء يت�سح ثبات يف �لأد�ء بن�سبة  11% يف عام 2014.
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1 .:
19

الق�سايا العمالية الكلية

1.2 حجم العمل:

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )152( �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ 1512 ق�سية يف �ملحكمة �لعمالية �لكلية عام 2014، منها 247 ق�سية �أي 

ما ن�سبته 16%  مرحلة من �سنو�ت �سابقة تعود ل�سنة 2013 وما قبلها حيث مت ر�سدها بتاريخ 2014/1/1، بالإ�سافة �إىل عدد 1265 ق�سية )�أي ما 

ن�سبته 84%( جديدة �ُسجلت خالل عام2014. 

وباملقارنة بني عامي 2013 و 2014 لوحظ �رتفاع بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 بن�سبة 9 % حيث مت ت�سجيل عدد 1265 يف عام 2014 بينما 

يف عام 2013 فقد مت ت�سجيل 1160 ق�سية عمالية كلية.

وبنهاية 2014 مت ف�سل 1199 ق�سية �أي ما ن�سبته 79%) مقارنة ب 1170 ق�سيه يف 2013 (، وترحيل 286 ق�سية متد�ولة �أي ما ن�سبته 19%  �إىل عام 

2015 وكان حجم �لق�سايا �ملعلقة 27 ق�سية �أي ما ن�سبته 2 % من �أجمايل حجم �لعمل.

2.2 �سرعة الف�سل ال�ساملة:

�إن ن�سبة �لق�سايا �ملحكومة �لتي  مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 �أ�سهر قد �سجلت ن�سبة وقدرها 82% ، كما ميكن مالحظة �أن  12% من �لق�سايا 

مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 4 �إىل 6 �أ�سهر، 3 % مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر، 2% فقط مت ف�سلها يف مدة ترت�وح بني 10 �إىل 

12 �سهر، و  2% فقط مت ف�سلها يف مدة تزيد عن 12 �سهرً�.

 3.2 معدل الف�سل:

�أن معدل �لف�سل يف �لق�سايا �ملحكومة قد حقق ن�سبة و �سلت �إىل 95% )مقارنة ب 101 % يف عام 2013( حيث مت ف�سل 1199 ق�سية كن�سبة من 

1265 ق�سية م�سجلة يف 2014.

4.2 عمر الق�سايا املرحلة: 

�لق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل عام 2015 يبلغ عمر 100 % منها �أقل عن 365 يوم من تاريخ ت�سجيلها �أي �أنها م�سجله يف عام 2014 وهذه 

�لن�سبة ممتازة  ت�سري �إىل �أن �لن�سبة �لعظمى من �لق�سايا �ملرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�س بها. 

5.2 معدل مدة احلكم:  

معدل مدة �حلكم من تاريخ �لت�سجيل: حققت �ملحكمة �لعمالية �لكلية يف عام 2014 معدل �إيجابي حيث و�سل �إىل 88 يوما مقارنة ب 119 يوما يف 

عام 2013. 

�لق�سايا �لعمالية �لكلية: هي �لق�سايا �لتي جتاوز قيمة �ملطالبة فيها عن مبلغ مائة �ألف درهم.  )19
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معدل مدة �حلكم من تاريخ �أول جل�سة: حققت �ملحكمة �لعمالية �لكلية يف عام 2014معدل �إيجابي و�سل �إىل 69 يوما من تاريخ �أول جل�سة مقارنة 

ب 97 يوما من تاريخ �أول جل�سة يف عام 2013.

 :
20

6.2 معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

هناك �نخفا�س �إيجابي  يف زمن �لنتظار حيث بلغ 18 يومًا يف عام 2014 مقارنة ب 21 يوما يف عام 2013. 
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7.2 دقة الأحكام يف الق�سايا العمالية الكلية :

يالحظ �نخفا�س  مبقد�ر 1%  يف ن�سبة �لتاأييد يف �لأحكام �لعمالية �لكلية باملحكمة �لبتد�ئية يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 وهناك ثبات  يف ن�سبة 

�لتعديل مقارنة بعام 2013 حيث بلغت 24%. وبالن�سبة �إىل معدل �لإلغاء يت�سح �رتفاع وقدره  1% يف عام 2014.

معدل زمن �لنتظار )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة من تاريخ �لت�سجيل   )20

�إىل تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة
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8.2 الت�سويات وال�سلح يف الق�سايا العمالية: 

ي�سري �لر�سم �لبياين �لتايل �إىل �أن جتربة تطبيق قا�سي �لتح�سري قد حققت نتائج يف عام 2014  و�سلت �إىل 1426 ق�سية �أي ما ن�سبته 21% من  

�إجمايل �لق�سايا �ملحكومة و�لتي تعترب �ل�سنة �ل�ساد�سة  للتطبيق مقارنة بال�سابق 2013 حيث مت ت�سوية )1426( دعوى عمالية يف 2014 مقارنة مت 

ت�سوية 1613 دعوى يف عام 2013. 
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1 .:
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الق�سايا العقارية الكلية

1.2 حجم العمل: 

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )154( �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ 1797 ق�سية يف �ملحكمة �لعقارية �لكلية عام 2014.

وباملقارنة بني عامي 2013 و 2014 لوحظ �نخفا�س بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 بن�سبة 6 % حيث مت ت�سجيل عدد 1076 يف عام 2014 بينما 

يف عام 2013 فقد مت ت�سجيل 1143 ق�سية.

وبنهاية 2014 مت ف�سل 1353 ق�سية �أي ما ن�سبته 70 %، وترحيل 640 ق�سية متد�ولة �أي ما ن�سبته 30% �إىل عام 2014. 

2.2 �سرعة الف�سل ال�ساملة:

20% من �لق�سايا �ملحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 �أ�سهر، كما ميكن مالحظة �أن  24% من �لق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 4 

�إىل 6 �أ�سهر، و ن�سبة 17% فقط مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر ، و 11% فقط مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 10 �إىل 12 �سهر، و 

28%  مت ف�سلها يف مدة تزيد عن 12 �سهر.

3.2  معدل الف�سل:

1076 ق�سية  �نخفا�س يف معدل �لف�سل يف �لق�سايا �ملحكومة بلغ 126% )مقارنة ب 140% يف عام 2013( حيث مت ف�سل 1353 ق�سية  مقارنة 

م�سجلة يف 2014.

4.2 عمر الق�سايا املرحلة: 

�لق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل عام 2015 يبلغ عمر 81% منها �أقل عن 365 يوم من تاريخ ت�سجيلها �أي �أنها م�سجله يف عام 2014 . كما 

�أن 14% ) عدد 521 ق�سية( من �لق�سايا �ملرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل عام 2013، كما يوجد 30 ق�سية ما قبل 2013 حيث بلغت ن�سبتها %5. 

5.2  معدل مدة احلكم: 

معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل: حققت �ملحكمة �لعقارية �لكلية معدل �إيجابي و�سل 339 يوما يف عام 2014 مقارنة ب 439 يوما  •

يف عام 2013. 

معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�سة: حققت �ملحكمة �لعقارية �لكلية يف عام 2014  معدل �إيجابي و�سل �إىل 312 يوما من تاريخ �أول  •

جل�سة مقارنة ب 406 يوما من تاريخ �أول جل�سة يف عام 2013. 

�لق�سايا �لعقارية �لكلية: هي �لق�سايا �لتي جتاوز قيمة �ملطالبة فيها عن مبلغ مائة �ألف درهماأو �لغري مقدرة �لقيمة .  )21
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6.2 معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

�نخفا�س �إيجابي مبعدل زمن �لنتظار يف 2014 �إىل )24( يوما مقارنة ب )27( يوما يف عام 2013. 
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معدل زمن �لنتظار )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة من تاريخ �لت�سجيل   )22

�إىل تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة
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7.2 دقة الأحكام يف الق�سايا العقارية : 

يالحظ �نخفا�س يف معدل �لتاأييد بن�سبة 5% و�نخفا�س �إيجابي يف معدل �لتعديل بلغ 2%، و�رتفاع يف ن�سبة �مللغي حيث بلغت 25% يف عام 2014 

مقارنة بعام 2013. 
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ج( حمكمة الأحوال ال�سخ�سية

1 . :
23

ق�سايا اأحوال نف�ش م�سلمني

1-1 حجم العمل: 

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )160( �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ 2875 ق�سية يف ق�سايا �أحو�ل نف�س م�سلمني عام 2014، منها 1142 ق�سية 

)ما ن�سبته 40%( مرحلة من �سنو�ت �سابقة تعود ل�سنة 2013 وما قبلها حيث مت ر�سدها بتاريخ 2014/1/1، بالإ�سافة �إىل عدد 1733 )ما ن�سبته 

60 %( ق�سية جديدة �ُسجلت خالل عام 2014. 

وباملقارنة بني عامي 2013 و 2014 لوحظ �رتفاع ب�سيط بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 حيث مت ت�سجيل عدد 1733 ق�سية يف عام 2014 بينما 

يف عام 2013 فقد مت ت�سجيل 1696 ق�سية. وبنهاية 2014 مت ف�سل 1376 ق�سية �أي ما ن�سبته 48 %، وترحيل 1021 ق�سية متد�ولة �أي ما ن�سبته %36 

�إىل 2015 وكان عدد �لق�سايا �ملعلقة 478 ق�سية �أي ما ن�سبته 16% من �أجمايل حجم �لعمل.

2-1 �سرعة الف�سل ال�ساملة:

40 % من �لق�سايا �ملحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 �أ�سهر ، كما ميكن مالحظة �أن 25 % من �لق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 4 

�إىل 6 �أ�سهر، 14%  فقط مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر،و 10 % فقط مت ف�سلها يف مدة ترت�وح بني 10 �إىل 12 �سهر، و 11%  فقط 

مت ف�سلها يف مدة تزيد عن 12 �سهرً�.

3-1 معدل الف�سل:

بلغ معدل �لف�سل 79% يف عام 2014 )مقارنة مبعدل 64% يف 2013( حيث مت ف�سل 1376 ق�سية مقارنة بـ 1733 ق�سية م�سجلة يف 2014. وباملقارنة 

بني عامي 2013 و 2014 �ُسجل �رتفاع يف عدد �لق�سايا �ملحكومة يف عام 2014 حيث مت ف�سل 1376 ق�سية مقارنة بـ 1087 ق�سية يف عام 2013.

4-1 عمر الق�سايا املرحلة: 

�لق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل عام 2015 يبلغ عمر 70%  منها �أقل عن 365 يوم من تاريخ ت�سجيلها �أي �أنها م�سجله يف عام 2014، كما �أن 

9% من �لق�سايا �ملرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل عام 2013، وهناك ن�سبة 21% يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل ما قبل 2013.

5-1 معدل مدة احلكم: 

معدل مدة �حلكم من تاريخ �لت�سجيل: حققت حمكمة �لأحو�ل �ل�سخ�سية معدل يف عام 2014 حيث و�سل �إىل 202 يوما مقارنة ب 186 يوما يف 

عام  2013. 

معدل مدة �حلكم من تاريخ �أول جل�سة: حققت حمكمة �لأحو�ل �ل�سخ�سية  يف عام 2014  معدل و�سل �إىل 180 يوما من تاريخ �أول جل�سة مقارنة ب 

165 يوما من تاريخ �أول جل�سة يف عام 2013.

ق�سايا �أحو�ل نف�س م�سلمني:هي من دعاوى �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لتي يهدف بها �إىل حماية �ملر�كز �لقانونية �ملت�سلة بنظام �لأ�سرة كاخلطبة و�لزو�ج وحقوق �لزوجني و�لطالق وما يرتتب عليه وعلى   )23

�لتفريق من حقوق و�آثار ، وكذلك �إثبات ونفي �لن�سب بني �لأقارب. / هي نوع من �أنو�ع �لق�سايا �ل�سرعية وتتعلق بالق�سايا �لأ�سرية للم�سلمني.
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6-1معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

مت حتقيق معدل ثابت يف زمن �نتظار حيث حقق 21 يوما يف 2014  مقارنة ب 21 يوما يف عام 2013.

201220132014ال�سنوات

املحاكم

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

164822201695162117312021املحكمة اأحوال نف�ش امل�سلمني

معدل زمن �لنتظار )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة من تاريخ �لت�سجيل   )24

�إىل تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة
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7-1 دقة الأحكام يف الق�سايا اأحوال نف�ش م�سلمني:

2013. وهناك  بعام  2014 مقارنة  �لبتد�ئية يف عام  باملحكمة  �مل�سلمني  نف�س  �أحو�ل  �لأحكام  �لتاأييد يف  ن�سبة  4%  يف  �نخفا�س مبقد�ر  يالحظ 

�نخفا�س �إيجابي مبقد�ر 1% يف ن�سبة �لتعديل مقارنة بعام 2013. ومت حتقيق �رتفاع  يف ن�سبة �للغاء وقدره  5% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013. 
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ق�سايا اأحوال نف�ش غري امل�سلمني

1-2 حجم العمل:

ي�سري �لر�سم �لبياين يف �ل�سفحة )164( �إىل �أن �إجمايل حجم �لعمل بلغ 375 ق�سية يف ق�سايا �أحو�ل نف�س غري �مل�سلمني عام 2014، منها 176 

ق�سية )ما ن�سبته 47%( مرحلة من �سنو�ت �سابقة تعود ل�سنة 2013 وما قبلها حيث مت ر�سدها بتاريخ 2014/1/1، بالإ�سافة �إىل عدد 199 ق�سية 

)ما ن�سبته 53%( جديدة �ُسجلت خالل عام 2014. 

وباملقارنة بني عامي 2013 و 2014 لوحظ �رتفاع يف عدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام     2014 بن�سبة وقدرها 18% حيث مت ت�سجيل عدد 199 يف عام 

2014 مقارنة ب 169 ق�سية يف عام 2013.

وبنهاية 2014 مت ف�سل 134 ق�سية �أي ما ن�سبته 36 %، وترحيل 156 ق�سية )متد�ولة( �أي ما ن�سبته 42% و كان عدد �لق�سايا �ملعلقة 85 ق�سية �أي 

بن�سبة 22% من �إجمايل حجم �لعمل.  

2-2�سرعة الف�سل ال�ساملة:

43 % من �لق�سايا �ملحكومة مت ف�سلها خالل مدة ل تتجاوز 3 �أ�سهر ، كما �أن 16% من �لق�سايا مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 4 �إىل 6 �أ�سهر، 

و13%  مت ف�سلها يف مدة ترت�وح ما بني 7 �إىل 9 �أ�سهر، و 9% مت ف�سلها يف مدة ترت�وح بني 10 �إىل 12 �سهر، و 19%  فقط مت ف�سلها يف مدة تزيد 

عن 12 �سهرً�.

3-2 معدل الف�سل:

بلغ معدل �لف�سل 67% يف عام 2014 حيث مت ف�سل 134 ق�سية مقارنة بـ 199 ق�سية م�سجلة وباملقارنة بعدد �لق�سايا �ملحكومة  مت ف�سل 134 ق�سية 

يف 2014  بينما مت ف�سل  137 ق�سية يف 2013.

4-2  عمر الق�سايا املرحلة: 

�لق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل عام 2015 يبلغ عمر 68 % منها �أقل عن 365 يوم من تاريخ ت�سجيلها �أي �أنها م�سجله يف عام 2014، كما 

�أن 13% )21 ق�سية( من �لق�سايا �ملرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل عام 2013، ويالحظ وجود 29 ق�سية �ي ما بن�سبة 19% عمرها يزيد عن �سنتني.

5-2 معدل مدة احلكم: 

معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل: حققت حمكمة �لأحو�ل �ل�سخ�سية �أحو�ل نف�س غري م�سلمني  يف عام  2014 معدل و�سل �إىل 227  •

يوما مقارنة ب 215 يوما يف عام 2013. 

معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�سة: حققت حمكمة �لأحو�ل �ل�سخ�سية �أحو�ل نف�س غري م�سلمني يف عام  2014 معدل و�سل �إىل 204  •

يوما  من تاريخ �أول جل�سة مقارنة ب 191 يوما من تاريخ �أول جل�سة يف عام 2013. 

ق�سايا �أحو�ل نف�س غري �مل�سلمني:هي نوع من �أنو�ع �لق�سايا �ل�سرعية وتتعلق بالق�سايا �لأ�سرية لغري �مل�سلمني.  )25
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6-2معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل

مت حتقيق معدل زمن �لنتظار حيث حقق 22 يومًا يف 2014 مقارنة ب 21 يومًا يف عام 2013. 

201220132014ال�سنوات

املحاكم

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

املحكمة اأحوال نف�ش غري 

امل�سلمني
157202116321211992022

معدل زمن �لنتظار )معدل �لإ�سناد(: هو معدل �لفرتة من تاريخ ت�سجيل �لق�سية �إىل تاريخ �أول جل�سة ) ويتم �حت�سابه = جمموع �لفرت�ت للق�سايا �مل�سندة �مل�سجلة خالل �ل�سنة من تاريخ �لت�سجيل   )26

�إىل تاريخ �أول جل�سة بالأيام مق�سوما على عدد �لق�سايا �مل�سندة
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7-2دقة الأحكام يف الق�سايا اأحوال نف�ش غري م�سلمني:

يالحظ من �لر�سم �لبياين �نخفا�س مبقد�ر 10%  يف ن�سبة �لتاأييد يف �لأحكام �أحو�ل نف�س غري �مل�سلمني باملحكمة �لبتد�ئية يف عام 2014 مقارنة 

بعام 2013.وبالن�سبة �إىل ن�سبة �لتعديل هناك �نخفا�س �إيجابي بلغ 17%، وهناك �رتفاع �سلبي يف ن�سبة �لإلغاء وقدره  13% يف عام 2014.
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نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة مبحكمة ال�ستئناف

اأ( الق�سايا / املواد / الطلبات امل�سجلة مبحكمة ال�ستئناف:

�رتفاع يف عدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 بن�سبة وقدرها %12.

ب( معدل الف�سل للق�سايا ذات الطبيعة النزاعية مبحكمة ال�ستئناف:

هناك �رتفاع يف عدد �لق�سايا �ملحكومة يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 بن�سبة وقدرها 18% حيث مت ف�سل عدد 7755 ق�سية مبحكمة �ل�ستئناف 

يف عام 2014 مقارنة بـ 6567 ق�سية يف عام 2013. 
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ج( دقة الأحكام مبحكمة ال�ستئناف :

هناك �رتفاع �إيجابي يف ن�سبة تاأييد �أحكام حمكمة �ل�ستئناف مبقد�ر 4% حيث بلغت 79% يف عام 2014 مقارنة بن�سبة 75% يف عام 2013. و�أما عن 

ن�سبة �لنق�س فيالحظ �نخفا�س �إيجابي يف هذه �لن�سبة حيث بلغت 21% يف عام 2014 مقارنة بن�سبة 25% يف عام 2013. 

د( معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل يف حمكمة ال�ستئناف:

معدل زمن �لنتظار �إىل �جلل�سة �لأوىل  يف حمكمة �ل�ستئناف حقق معدل وقدره 25 يوم و مقارنة مبعدل وقدره 25 يوما يف 2013. 

201220132014ال�سنوات

املحاكم

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

648035267207233080132525حمكمة ال�ستئناف
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هـ( معدل مدة احلكم:

هناك �رتفاع �سلبي يف معدل مدة �حلكم من �أول جل�سة يف عام 2014 عن عام 2013 مبعدل 8 �أيام، و�رتفاع �سلبي يف معدل مدة �حلكم من تاريخ 

�لت�سجيل يف 2014 مبعدل 9 �أيام عن عام 2013.
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و( معدل وعمر الق�سايا املتداولة يف حمكمة ال�ستئناف:

بالن�سبة للق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل 2015 و�لتي بلغ �جماليها 4707 ق�سية و�لتي مت ر�سدها بتاريخ 2015/1/2،  يبلغ عمر 81% منها 

�أقل من 365 يوم �أي �أنها م�سجلة يف عام 2014 وهي ن�سبة ممتازة ت�سري �إىل �أن �لن�سبة �لعظمى من �لق�سايا �ملرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد 

تكد�س ملحوظ بها، كما �أن 14% من �لق�سايا �ملرحلة يعود تاريخ ت�سجيلها �إىل عام 2013 و 5% فقط من �لق�سايا عمرها يزيد عن �ل�سنتني.
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نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة مبحكمة التمييز

اأ( الق�سايا امل�سجلة مبحكمة التمييز:

هناك �رتفاع بعدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014م مقارنة بعام 2013م بن�سبة وقدرها )19%( حيث مت ت�سجيل عدد )2385( طعنًا يف عام 2014م 

مقارنة بـ )2009( طعنًا يف عام 2013م .
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ب( معدل الف�سل مبحكمة التمييز:

حققت حمكمة �لتمييز يف 2014م معدل ف�سل وقدره )80%( مع حتقيق �نخفا�س بن�سبة وقدرها 4%  يف عدد �لق�سايا �ملحكومة يف حمكمة �لتميز 

يف عام 2014 مقارنة بعام 2013م نتيجة لزيادة عدد �لق�سايا �مل�سجلة بن�سبة %19.

ج( معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل يف حمكمة التمييز:

معدل زمن �لنتظار �إىل �جلل�سة �لأوىل  يف حمكمة �لتمييز حقق معدل وقدره 118 يومًا وبعدد ق�سايا بلغت 1185 ق�سية. 
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الباب الثاين   I   الف�ضل الأول   I   م�ؤ�ضرات الأداء اخلا�ضة بالأعمال الق�ضائية

186

د( معدل مدة احلكم:

�رتفاع �سلبي يف )معدل مدة �حلكم من �أول جل�سة(  يف عام 2014 عن عام 2013 مبعدل 9 �أيام، �رتفاع �سلبي يف )معدل مدة �حلكم من تاريخ 

�لت�سجيل( يف 2014 مبعدل 4 �يام عن عام 2013.
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هـ( معدل وعمر الق�سايا املتداولة يف حمكمة التمييز:

بالن�سبة للق�سايا �ملرحلة يف نهاية عام 2014 �إىل 2015 يبلغ 89% منها �أقل من 365 يوم �أي �أنها م�سجلة يف عام 2014 وهي ن�سبة ممتازة جدً� ت�سري 

�إىل �أن �لن�سبة �لعظمى من �لق�سايا �ملرحلة هي ق�سايا حديثة ول يوجد تكد�س ملحوظ بها، كما �أن 11% من �لق�سايا �ملرحلة )197 ق�سية( يعود 

تاريخ ت�سجيلها �إىل عام  2013 و ق�سية و�حدة فقط من �لق�سايا عمرها يزيد عن �ل�سنتني.
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نتائج موؤ�سرات اأداء التنفيذ املدين

تقوم �إد�رة �لتنفيذ بتنفيذ �لأحكام �ملدنية �ل�سادرة من �ملحاكم مبختلف درجاتها وكذلك تنفيذ �لطلبات �لق�سائية و�لأحكام �ل�سادرة من خمتلف 

�ملحاكم �لنظامية و�ل�سرعية �لد�خلية و�خلارجية عن طريق �لنابات �لق�سائية �لو�ردة من تلك �ملحاكم .

ويو�سح هذ� �لتقرير نتائج �لأد�ء لعدد )2( موؤ�سر�ت �أد�ء و�سيتم ��ستعر��س هذه �لنتائج على �لنحو �لتايل :-

موؤ�سر معدل التنفيذ .. 1

موؤ�سر معدل مدة التنفيذ.. 2

اأول : موؤ�سر معدل التنفيذ :

يتم �حت�ساب هذ� �ملوؤ�سر باحت�ساب ن�سبة �لق�سايا �ملنجزة خالل �سنة على عدد �لق�سايا �مل�سجلة وهذ� �ملوؤ�سر ي�ستخدم لقيا�س ن�سبة �لإجناز يف 

حجم �لعمل يف �ملحكمة. وعلى �لرغم من حتقق هذ� �ملوؤ�سر معدل تنفيذ بلغ )61%( وهو معدل ينق�س بن�سبة )11%( عن �ملعدل �ملحقق يف عام 

2013، �ل �ن عدد �لق�سايا �مل�سجلة يف عام 2014 ز�دت بن�سبة 20% مقارنة بعام 2013 كما �سهد عام 2014 حتقيق زيادة يف عدد �لق�سايا �ملنجزة 

وقدرها )1%(، حيث بلغ عدد �لق�سايا �ملنجزة )11435( عام 2014 مقارنة بـ )11329( عام 2013. 

وبالنظر �إىل �لق�سايا �ملنفذة و�ملبينة يف �لر�سم �لبياين �لتايل يت�سح �لآتي: 

�لنتهاء من )2915( ملف تنفيذ بالر�سوم ما ميثل )26%( من �إجمايل ملفات �لتنفيذ  �ملنجزة . •

�لنتهاء من )456( ملف تنفيذ مدين ما ميثل )4%( من �إجمايل ملفات �لتنفيذ  �ملنجزة. •

�لنتهاء من )951( ملف تنفيذ جتاري ما ميثل )8%( من �إجمايل ملفات �لتنفيذ  �ملنجزة.  •

�لنتهاء من )2305( ملف تنفيذ عمايل ما ميثل )20%( من �إجمايل ملفات �لتنفيذ  �ملنجزة . •
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�لنتهاء من )167( ملف تنفيذ عقاري ما ميثل )2%( من �إجمايل ملفات �لتنفيذ  �ملنجزة. •

�لنتهاء من )166( ملف تنفيذ �إيجار�ت ما ميثل )1%( من �إجمايل ملفات �لتنفيذ  �ملنجزة. •

�لنتهاء من )2122( ملف تنفيذ �إنابات ما ميثل )19%( من �إجمايل ملفات �لتنفيذ  �ملنجزة. •

�لنتهاء من )1369( ملف تنفيذ غر�مات ما ميثل )12%( من �إجمايل ملفات �لتنفيذ  �ملنجزة.  •

�لنتهاء من )884( ملف تنفيذ -  )باقي �أنو�ع ملفات �لتنفيذ( ما ميثل )8%( من �إجمايل ملفات �لتنفيذ  �ملنجزة.  •
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ثانيًا : معدل مدة التنفيذ : 

موؤ�سر معدل مدة �لتنفيذ هو موؤ�سر يقي�س �لفرتة �لزمنية بالأيام �مل�ستغرقة لإجناز ق�سايا �لتنفيذ �لرئي�سية �مل�سجلة يف 2014 و�لتي مت �لنتهاء من 

تنفيذها يف 2013 . ويالحظ من �لر�سم �لبياين �أدناه �أن معدل مدة �لتنفيذ يف �ملحاكم �لبتد�ئية بلغ معدل �سلبي وقدره )99 يوم( وهو يزيد عن 

�ملعدل �لذي مت حتقيقه خالل عام 2013 مبعدل وقدره )46يوم(. 

يالحظ من �لر�سم �لبياين �أعاله �أن �قل معدل مدة تنفيذ مت حتقيقه يف �لتنفيذ �لعمايل مبعدل �إيجابي وقدره )57 يوم(. يف �ملرتبة �لثانية جند 

�أن �لتنفيذ �ملدين حقق معدل وقدره )84 يوم(. يف �ملرتبة �لثالثة جند �أن �لتنفيذ �لتجاري حقق معدل قدرة  )87 يوم( ، ويف �ملرتبة �لر�بعة جند 

�أن �لتنفيذ �لعقاري حقق معدل �إيجابي خالل عام 2014 ) 90يوم( تنفيذ بينما بلغ خالل عام 2013 ) 94يوم(. ويعود �لد�ء �ل�سلبي �إىل زيادة يف 

عدد ق�سايا �لتنفيذ �مل�سجلة. 
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نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة بالق�سايا اجلزائية

اأول : موؤ�سرات الق�سايا اجلزائية باملحكمة البتدائية 

1 .:
27

الق�سايا اجلزائية املحالة

�سجل �ملوؤ�سر �رتفاع قدره 16% يف عام 2014 مقارنة بعام 2013 حيث بلغ عدد �لق�سايا �ملحالة  46466 ق�سية يف 2014، و 40067 ق�سية 2013. 

الأحكام ال�سادرة:. 2

عدد �لأحكام �سهد �رتفاعا يف عام 2014، حيث �رتفع �ملوؤ�سر بن�سبة 26% مقارنة بعام 2013، فقد �أ�سدرت �ملحكمة �جلز�ئية  46974 حكم يف 2014 

مقارنة بـ 37262 حكم يف عام 2013.

 2013 37816 ق�سية حمالة، ويف عام  2012 حيث مت ��سد�ر37737 حكم مقارنة بعدد  100% يف عام  �نه ف�سل يف  يتبني  �لف�سل  بتحليل معدل 

�نخف�س موؤ�سر معدل �لف�سل �إىل 93%  فقد ُف�سل يف 37262 ق�سية مقابل 40067 ق�سية م�سجلة ويرجع هذ� �لنخفا�س يف هذ� �ملعدل ب�سكل رئي�سي 

�إىل �لزيادة يف عدد �لق�سايا �ملحالة و�لتي ز�دت بن�سبه وقدرها 6% مقارنة بعام 2012، ويف عام 2014 بلغ موؤ�سر معدل �لف�سل 101% فقد ف�سل يف 

46974 ق�سية مقابل 46466 ق�سية م�سجلة.  

�لق�سايا �جلز�ئية �ملحالة: هي �لق�سايا �جلز�ئية �ملحالة من �لنيابة �لعامة للنظر فيها �أمام حماكم دبي.   )27
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ثانيا : موؤ�سرات الق�سايا اجلزائية امل�سجلة مبحكمة ال�ستئناف. 

الق�سايا امل�سجلة:. 1

�سجل �ملوؤ�سر يف عام 2014 �رتفاعًا بن�سبة 11% يف عدد ق�سايا �ل�ستئناف �مل�سجلة مقارنة بعام 2013 وذلك من خالل ت�سجيل عدد 8721 ق�سية 

��ستئناف جز�ئي يف عام 2013 مقابل 9708 يف عام 2014.

الأحكام ال�سادرة من حمكمة ال�ستئناف :. 2

هناك �رتفاع بعدد �لأحكام �ل�سادرة من حمكمة �ل�ستئناف يف عام 2014 حيث �سجل �ملوؤ�سر �رتفاع ب�سيط يف عدد �لأحكام �ل�سادرة بن�سبة وقدرها 

0.4% حيث مت �إ�سد�ر 9097 حكم يف 2014 مقابل 9060 حكم يف 2013، وبلغ معدل �لف�سل 94% يف عام 2014. 
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ثالثا : موؤ�سرات الق�سايا اجلزائية مبحكمة التمييز . 

الق�سايا امل�سجلة مبحكمة التمييز :. 1

هناك �رتفاع بعدد �لق�سايا �جلز�ئية �مل�سجلة مبحكمة �لتمييز يف عام 2014 بن�سبة وقدرها 4% مقارنة بعام 2014 حيث مت ت�سجيل عدد 940 ق�سية 

يف عام 2014 مقارنة بـ 904 ق�سية يف عام 2013.

الأحكام ال�سادرة من حمكمة التمييز :. 2

هناك �رتفاع بعدد �لأحكام �ل�سادرة من حمكمة �لتمييز بلغ 15% يف عام 2014 حيث مت �إ�سد�ر عدد 974 حكم متييز يف 2014 مقابل 851 ق�سية 

يف 2013 ومت حتقيق معدل ف�سل %104. 
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 نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة مبعامالت الكاتب العدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل يف حماكم دبي لها فروع متعددة تغطي خمتلف مناطق �لإمارة، وهي فرع �لطو�ر وفرع �لرب�ساء وفرع �لد�ئرة �لقت�سادية وفرع 

حتا، بالإ�سافة �إىل �لفرع �لرئي�سي مببنى �ملحاكم. وتوؤدي هذه �لفروع دورً� فعاًل وبارزً� يف �لت�سهيل على جمهور �ملتعاملني من حيث تقريب موقع 

�خلدمات �إىل �أماكن تو�جدهم.

ارتفاع بن�سبة 12% يف عدد معامالت الكاتب العدل:. 1

 257960 12%حيث مت ت�سجيل عدد  �إرتفاع يقدر بن�سبة  �إىل   2014 ت�سري �لإح�سائيات �ملتعلقة باملعامالت �ملنجزة لدى �لكاتب �لعدل خالل عام 

معاملة مقارنة بـ 229570 معاملة يف عام 2013. حيث �أن �لزيادة تركزت يف عدد معامالت �لتوثيق ذ�ت �لعالقة بالأن�سطة �لتجارية.

كما ميكن مالحظة �أن فرع �لطو�ر يف عام 2012 ��ستحوذ على ن�سبة 47% من �إجمايل معامالت �لكاتب �لعدل ويف عام 2013 ��ستحوذ على ن�سبة 

45%  ويف 2014 على ن�سبة 44% وذلك ب�سبب قرب �ملوقع من �لكثافة �ل�سكانية و�ملحالت و�ملر�كز �لتجارية ، وتوزعت �لن�سبة �ملتبقية يف عام 2014 

على فرع �لرب�ساء بن�سبة 36% ، فرع د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بن�سبة 14% ، �لفرع �لرئي�سي بن�سبة 5%، كما يت�سح �أن �لتوثيقات بلغت 99% من 

�إجمال عدد معامالت �لكاتب �لعدل يف 2014.         
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الإدارة وفروعها

�سنة 2012

حمررات الن�سراإثبات تاريختوثيق
عقود

الكنائ�ش
املجموع

1753310111--8355الفرع الرئي�سي

فرع دائرة التنمية 

القت�سادية
19493------19493

239760495--60096فرع الرب�ساء

3128886406--86087فرع الطوار

17403101786688176505املجموع

الإدارة وفروعها

�سنة 2013

حمررات الن�سراإثبات تاريختوثيق
عقود

الكنائ�ش
املجموع

153919949--8409الفرع الرئي�سي

فرع دائرة التنمية 

القت�سادية
24526------24526

22049974445--73726فرع الرب�ساء

27522995700--95196فرع الطوار

20185702034729204620املجموع

الإدارة وفروعها

�سنة 2014

حمررات الن�سراإثبات تاريختوثيق
عقود

الكنائ�ش
املجموع

962901437311069الفرع الرئي�سي

فرع دائرة التنمية 

القت�سادية
3262300132624

81307056955282428فرع الرب�ساء

1026741540234103449فرع الطوار

22623312546790229570املجموع
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نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة مبعامالت الأحوال ال�سخ�سية.

اأ( انخفا�ش ن�سب املعامالت الأحوال ال�سخ�سية 6%: �سجل ق�سم خدمات �لأحو�ل �ل�سخ�سية باإد�رة �لأحو�ل 

�ل�سخ�سية خالل عام 2014 �نخفا�س يف �ملعامالت �ل�سرعية  على خمتلف �أنو�عها، حيث �سملت معامالت �لزو�ج و�لطالق �لإ�سهاد�ت 

و�لت�سديقات و�لتي  بلغت جمموعها  )25586( معاملة يف 2014 مقارنة بـ )27216( معاملة خالل 2013 �أي �نخفا�س بن�سبة  %6. 

ب( زيادة ن�سب ت�سجيل معامالت الزواج: بلغ عدد �ملعامالت �ملتعلقة بالزو�ج و�لطالق �ملنجزة يف عام 2014 ب�سالة 

�لأحو�ل �ل�سخ�سية 6880 معاملة ومبقارنه  عن �لعام �ملا�سي جند �ن هناك �رتفاع بعدد �ملعامالت يف عام 2014 بن�سبة 11% عن عام 2013. 

وبالنزول �إىل �لتفا�سيل يت�سح باأن �لزيادة يف ت�سجيل  معامالت �لزو�ج بلغت 5%  حيث مت ت�سجيل 5194 معاملة يف 2014 مقارنة بـ 4929 معاملة 

يف عام 2013 وجاءت مبختلف �لفئات و�لتي ت�سمل زو�ج �ملو�طن من مو�طنة و�ملو�طن من غري �ملو�طنة وغري �ملو�طن من �ملو�طنة وغري �ملو�طن 

من غري�ملو�طنة. وقد قارنتها زيادة ملحوظة يف حالة �إ�سهاد�ت �لطالق تقدر ب 34% حيث مت ت�سجيل  عدد  )1686(  معاملة  يف  2014، فيما 

بلغت 1255 معاملة يف عام 2013، وجدير بالذكر �أن ن�سبة �لطالق يف 2014 بلغت 25%  من �إجمايل معامالت �لزو�ج.



197

ج( الت�سويات يف احلالت الأ�سرية: حقق ق�سم �لإ�سالح �لأ�سري جناحا ملمو�سا يف عام 2014 مقارنة بعدد حالت 

�مل�ساكل �لأ�سرية �مل�سجلة ، ويرجع هذ� �لنجاح �إىل جهد �ملوجهني �لأ�سريني، �لذين يبذلون جهدً� كبريً� يف �لتوفيق بني �ملتخا�سمني وحماولة 

معاجلة �خلالفات �لأ�سرية وتوجيه �لن�سيحة و�إقناع �أطر�ف �لنز�ع باملوعظة �حل�سنة وبا�ستخد�م �لأ�ساليب �لنف�سية و�لجتماعية �ملنا�سبة 

ل�سخ�سية كل طرف. و�جلدير بالذكر �أن ق�سم �لتوجيه و�لإ�سالح �لأ�سري ��ستقبل يف هذ�  �لعام 5267 حالة خالف �أ�سري بزيادة 14% عن 

عام 2013 وجنح يف �لو�سول �إىل �ل�سلح �أو �لتفاق يف 67% من �حلالت، ومتت �إحالة 33% منها �إىل �لق�ساء، ويعترب هذ� �لإجناز نقطة م�سيئة 

��ستمر�ر �لأد�ء بنف�س �مل�ستوى رغم �لزيادة �لعددية للحالت وهو ��ستمر�ر يف زيادة حماكم دبي نحو �إيجاد وتفعيل �لقنو�ت �لبديلة للتقا�سي 

و�لذي �ساهم ب�سكل كبري وملحوظ يف ��ستقر�ر �لأ�سر �ملو�طنة و�ملقيمة يف �إمارة دبي ب�سكل خا�س ودولة �لإمار�ت ب�سكل عام.
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د( انخف�ست ن�سبة الت�سويات يف نزاعات الرتكات اإىل92 %: ��ستقبل ق�سم �لرتكات باإد�رة �لأحو�ل 

�ل�سخ�سية  مبحاكم دبي 1114 ملف �إعالم �سرعي يف عام 2014. كما مت ت�سجيل 1013 ملف توزيع تركة وقد  مت �إنهاء 92% من هذه �مللفات �لتي 

فيها خالف بني �لورثة  ب�سكل ودي وحيث �أجنزت  �لت�سويات بو��سطة موجهي �لرتكات  ب�سعبة ت�سوية �لرتكات. 
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نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة مركز الت�سوية الودية للنزاعات

مركز الت�سوية الودية للنزاعات

النزاعات امل�سجلة يف مركز الت�سوية الودية للنزاعات. 1

تو�سح �لإح�سائية وجود زيادة بن�سبة وقدرها 16% يف جمموع عدد �لنز�عات �مل�سجلة مبركز �لت�سوية �لودية للنز�عات يف عام 2014مقارنة بعام 

2013، حيث مت ت�سجيل عدد    5128 نز�ع يف عام 2014مقارنة بـ 4431 نز�ع يف عام  2013.
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بالنظر �إىل �لر�سم �لبياين �لتايل توزيع �لنز�عات �مل�سجلة على �لنو�ع فقد مت ت�سجيل عدد �إجمايل 5128 نز�ع يف عام 2014، حيث مت ت�سجيل عدد 

3109 نز�ع مدين ،262 نز�ع عقاري1757  نز�ع جتاري.
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معدل مدة احلكم . 2

معدل مدة احلكم من تاريخ الت�سجيل: حقق مركز �لت�سوية �لودية للمنازعات معدل عام و�سل �إىل 103 يوما  يف عام  2014،حيث بلغ  •

عدد �لنز�عات �ملف�سولة4404 ق�سية يف عام 2014.وب�سكل تف�سيلي مت ر�سد معدل 72 يوما يف �لنز�ع مدين، 154 يوما يف �لنز�ع �لعقاري و 

118 يوما يف �لنز�ع �لتجاري.

معدل مدة احلكم من تاريخ اأول جل�سة: حقق مركز �لت�سوية �لودية للمنازعات معدل عام و�سل �إىل 94 يوم  يف عام  2014. وب�سكل  •

تف�سيلي مت ر�سد معدل 38 يوم يف �لنز�ع �ملدين، 139 يوما يف �لنز�ع �لعقاري و 94 يوم يف �لنز�ع �لتجاري.

معدل زمن النتظار للجل�سة الأوىل. 3

مت ر�سد �رتفاع �سلبي بن�سبة 93% يف �ملعدل �لعام لزمن �لنتظار للجل�سة �لأوىل حيث �رتفع من 29 يوم يف 2013 �إىل 56 يوم يف 2014. وب�سكل 

تف�سيلي فقد بلغ �ملعدل يف 2014)79( يومًا يف �ملدين، 22 يومًا يف �لعقاري، 21 يومًا يف �لتجاري. 

201220132014ال�سنوات

املحاكم

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

عدد 

�لق�سايا 

�مل�سندة

�ملحقق�مل�ستهدف

مركز الت�سوية الودية 

للنزاعات
384633474414352951162356
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معدل الف�سل:. 4

 .2014 عام  يف  م�سجل  نز�ع   5128 من  نز�ع   4406 ف�سل  مت  حيث   %86 بلغ  للمنازعات  �لودية  �لت�سوية  مركز  يف  �لعام  �لف�سل  معدل  �أن   يالحظ 

بلغ معدل �لف�سل يف نز�ع مدين �إىل ن�سبة 59% حيث مت ف�سل 1846 نز�ع من 3109 نز�ع م�سجل يف 2014. وبالن�سبة �إىل �لنز�ع �لعقاري بلغ معدل �لف�سل 

161% حيث مت ف�سل 422 نز�ع من 262 نز�ع م�سجل. ومت حتقيق معدل بلغ 122% يف �لنز�ع �لتجاري حيث مت ف�سل 2138 نز�ع من 1757 نز�ع م�سجل. 
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ن�سب الت�سوية الودية و الإحالة:

حقق مركز �لت�سوية �لودية للمنازعات معدل عام يف ن�سب �لت�سوية �لودية و�لإحالة حيث بلغت ن�سبة �لت�سوية 16% و�إحالة 53% من �ملنازعات �مل�سجلة 

5128 نز�ع حيث بلغ عدد �ملنازعات �لتي مت ت�سويتها 836 نز�ع  و 2706 نز�ع حمال.

بلغت ن�سبة �لت�سوية يف نز�ع مدين 16% ومت �إحالة 39% من �لنز�عات �مل�سجلة حيث بلغت نز�عات �لت�سوية 490 نز�ع  و 1205 نز�ع حمال. ومت ت�سوية 

نز�ع عقاري بن�سبة 6% و�إحالة 70% حيث بلغت نز�عات �لت�سوية 17 نز�ع و 184 نز�ع حمال. بينما يف �لنز�ع �لتجاري بلغت ن�سبة �لت�سوية 19% ومت 

�إحالة 75% وبلغت ق�سايا �لت�سوية 329 نز�ع و 1317 نز�ع حمال.

�لأرقام �ملو�سحة يف �لر�سم �لبياين �لتايل ت�سمل نز�عات م�سجلة يف �لعام 2014 وما قبل ذلك.  •



الباب الثاين

الف�سل الثاين

موؤ�سر�ت �لأد�ء �خلا�سة بالأعمال �لإد�رية و�ملالية يف:

نتائج موؤ�سرات الأداء يف كل من :-

نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة براأي املتعاملني 2014. 1

نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة براأي املوارد الب�سرية 2014. 2

نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة املالية. 3

التميز واجلودة يف تقدمي اخلدمات )الأحوال ال�سخ�سية - خدمات الق�سايا - الكاتب العدل( . 4

الجتاهات امل�ستقبلية. 5
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موؤ�سرات الأداء اخلا�سة بالأعمال الإدارية يف:

1- نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة براأي املتعاملني 2014

تتوىل �إد�رة �ل�سرت�تيجية و�لأد�ء �ملوؤ�س�سي مهمة �لتخطيط لإد�رة عمليات �ل�ستطالع بالد�ئرة، عن طريق �إعد�د وتنفيذ ��ستبيانات ر�سا �ملتعاملني 

و�ملو�رد �لب�سرية و�ملجتمع وفق معايري برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز و�ختيار دورية قيا�سها وتقدمي �لتو�سيات ب�ساأنها. 

نتائج ا�ستطالعات اآراء املتعاملني 2014:	 

نتائج ��ستبيان قيا�س ر�أي �ملتعاملني من خالل ��ستطالع ر�أي �ملتعاملني من قبل حكومة دبي:

  

يف عام 2013 مت حتقيق ن�سبة  زيادة )12%( يف موؤ�سر �ملت�سوق �ل�سري عن عام 2013 بتحقيق )82%( مقارنة بـ )72%( لعام 2012 ، كما بلغت 

ن�سبة ر�سا �ملتعاملني )89%( طبقا لدر��سة حكومة دبي عن عام 2013 ، �أما فيما يخ�س نتائج �لعام 2014 �سيتم �لعالن عنها خالل �لعام �جلاري. 

CSIMSI)100من(DGSI)1000من(DGSI

2006
71711%61%81%حماكم دبي

69692%62%77%حكومة دبي

2007
67679%78%58%حماكم دبي

74741%80%69%حكومة دبي

2008
77772%85%69%حماكم دبي

80803%84%77%حكومة دبي

2009
81813%86%77%حماكم دبي

82.9829%85%81%حكومة دبي

2010
79786%89%69%حماكم دبي

83830%89%77%حكومة دبي

2011
81813%92%70%حماكم دبي

84841%91%76%حكومة دبي

2012
84840%96%72%حماكم دبي

87867%93%79%حكومة دبي

2012
89886%96%82%حماكم دبي

91909%94%88%حكومة دبي

نظرً� ملا لآر�ء �ملتعاملني من دور يف �لرتقاء مب�ستوى �خلدمات �ملقدمة مت تنفيذ ��ستبيان لقيا�س ر�سا �ملتعاملني عن �لعام 2014 باللغتني �لعربية 

و�لجنليزية ويغطى هذ� �ل�ستبيان كافة �سر�ئح �مل�ستفيدين من خدمات �لد�ئرة وعلى م�ستوى كافة �لوحد�ت �لتنظيمية و�أفرع �لد�ئرة، ويتم حتليل 

�لنتائج �لنهائية لهذ� �ل�ستبيان �سهر �أبريل من كل عام تو�فقا مع نتائج برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز، وقد �سملت �لعينة �لأولية يف �سهر 

يناير 2015 حو�يل )430 ( متعامال من كافة �جلن�سيات �مل�ستفيدة من خدمات �لد�ئرة وبناء على �ملبادر�ت �لتي مت تنفيذها خالل �لعام 2014 

لتعزيز جودة �خلدمات �ملقدمة متكنت �لد�ئرة من حتقيق ن�سبة ر�سا عامة بلغت )91 %( وجاءت نتائج ��ستطالع ر�سا �ملتعاملني للمعايري �لرئي�سية 

كالتايل:
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املعيارن�سبة الر�سا

90%النطباع العام 

94%الـخـدمــات  

92%تـقـديـم اخلـدمـة 

86%الـ�سـفافـيـة  

91%الر�سا العام 

2- نتائج اأداء نظام �سكاوى املتعاملني 2014:

حققت د�ئرة حماكم دبي �أد�ء متميز� يف تطبيق نظام �سكاوي �ملتعاملني �ملوحد حلكومة دبي بتحقيق ن�سبة ) 97%( عام 2014 مقارنة بامل�ستهدف 

�ملحدد من حكومة دبي يف ما يتعلق مبوؤ�سر )ن�سبة �ل�سكاوي �لتي مت حلها �سمن )7( �يام عمل ( وهو )75%( ، كما بلغت ن�سبة �لتظلمات �ل�سكاوي 

�لو�ردة على �لد�ئرة )7%( مقارنة بامل�ستهدف �ملحدد من حكومة دبي )10%( يو�سح �جلدول �دناه نتائج �أد�ء �لد�ئرة يف نظام �ل�سكاوي �ملوحد 

ومقارنتها مع م�ستهدفات حكومة دبي 2008 �إىل 2014 على �لتو�يل 

التظلماتال�سكاوى املحلولة �سمن 7 اأيام عملموؤ�سرات حماكم دبي

10%75%م�ستهدف احلكومة 

5%80%حمقق2008

1%88%حمقق2009

0%85%حمقق2010

3%93%حمقق2011

3%95%حمقق2012

7%96%حمقق2013

7%97%حمقق2014
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2- نتائج موؤ�سرات الأداء اخلا�سة براأي املوارد الب�سرية 2014

اأول:- ن�سبة التوطني ح�سب الفئات:

حقق �لعام �حلايل �رتفاعًا يف عدد �ملوظفني �ملو�طنني ل�سنة )2014( حيث بلغ عددهم )810 ( موظفا مو�طنا مقارنة ب )728( موظفا مو�طنا يف 

عام )2013(  �أي بزيادة وقدرها ) 11%(، �أما عن ن�سبة �لتوطني يف �لفئة �لقيادية فقد بلغت )95%( يف عام )2014( وهي م�ساوية لنتيجة �لعام 

�ملا�سي )2013(، �أما عن ن�سبة �لتوطني يف �لفئة �لتنفيذية و�لإ�سر�فية لعام )2014( فقد بلغت  )59%( بانخفا�س مبعدل )1%( عن نتيجة �لعام 

�ملا�سي )2013(، �أما عن ن�سبة �لتوطني يف �لفئات �لأخرى فبلغت يف عام )2014( ما ن�سبته )92%( بارتفاع �إيجابي مبعدل )1%( عن نتيجة �لعام 

�ملا�سي ،�ما عن ن�سبة �لتوطني يف فئة �لوظائف �لق�سائية  يف نهاية عام )2014( فهي م�ساوية لنتيجة �لعام �ملا�سي مبعدل )34%(  . كما �رتفعت 

�ي�سا ن�سبة �لتوطني �لعام مبعدل )1%( فقد بلغت يف عام )2014( ما ن�سبته )81%( مقارنة ب)80%( عن �لعام �ملا�سي ، مما يدل على �هتمام 

�لد�ئرة وتركيزها على رفع ن�سبة �لتوطني يف كافة �لفئات �لوظيفية . 

ثانيا:- معدل الدوران الوظيفي ح�سب اجلن�سية:

من خالل نتائج )2014( ُيالحظ وجود �نخفا�س ملحوظ يف معدل �لدور�ن �لوظيفي يف فئة )�ملو�طنني-�لو�فدين( يف حماكم دبي مقارنة بالأعو�م 

�ل�سابقة مما يدل على �ل�ستقر�ر �لوظيفي يف �حل�سول على كافة �حلقوق �لوظيفية ومنح �لمتياز�ت و�لعد�لة يف نظام �لرتقيات وتوزيع �ملكافاآت،  

حيث �نخف�س �إيجابيا معدل �لدور�ن �لوظيفي )�ملو�طنني( يف عام )2014( بن�سبة )1.1%(، حيث بلغ يف عام )2014( ما ن�سبته )7.4%( مقارنة 

ب )8.5%( يف عام )2013(.با�ستثناء �لرتفاع �لغري �إيجابي �لطفيف يف معدل �لدور�ن �لوظيفي لغري �ملو�طنني حيث بلغ يف عام )2014( م ن�سبته 

)3.7%( مقارنة ب)1%( يف عام )2013(.

ثالثًا:- ن�سبة املتدربني ح�سب الفئات الوظيفية:

بلغت ن�سبة �ملوظفني �ملتدربني عن عام )2014( يف �لفئة �لقيادية )100%( مقارنة بن�سبة تدريب م�ستهدفة لهذ� �لعام تبلغ )95%( وبعدد �ساعات 

�إجمايل )782( �ساعة تدريبية مقارنة بعام )2013(، حيث كانت ن�سبة �ملتدربني )95%( مبعدل )671( �ساعة تدريبية، �أما عن �ملوظفني �ملتدربني 

يف �لفئة �لإ�سر�فية لعام )2014( فقد بلغت )108%( مقارنة بن�سبة تدريب م�ستهدفة )55%( وبعدد �ساعات �إجمايل )5164( �ساعة تدريبية مقارنة 

بعام )2013( حيث كانت ن�سبة �لتدريب )50%( بعدد �ساعات �إجمايل )3800( �ساعة تدريبية، �أما عن فئة �لوظائف �لأخرى لعام )2014( فقد 

بلغت ن�سبة �ملتدربني )107%( مقارنة بن�سبة تدريب م�ستهدفة )74%( وبعدد �ساعات �إجمايل )17485( �ساعة تدريبية مقارنة بعام )2013( حيث 

كانت ن�سبة �لتدريب )87%( باإجمايل )12608( �ساعة تدريبية . 

رابعًا :- معدل �ساعات التدريب لكل موظف:

بلغ عدد �ساعات �لتدريب �لتي نفذتها حماكم دبي )23432( �ساعة تدريبية خالل عام )2014(  مبيز�نية وقدرها )475.900( درهم مقارنة 

بعدد �ل�ساعات �لتدريبية �لتي نفذت خالل عام )2013( و�لبالغة )17079( �ساعة تدريبية مبيز�نية وقدرها )300.000( درهم ، وحتر�س �إد�رة 

�لتدريب يف حماكم دبي على قيا�س �أثر �لتدريب على �لكو�در �لوطنية من خالل ��ستبيان ر�سا �ملتدربني عن بر�مج �لتدريب و�ملدرب يف نهاية �لور�س 

و�لدور�ت �لتدريبية حيث حققت بر�مج �لتدريب تلك ن�سبة ر�سا بلغت  ) 90%( خالل عام 2014 ، كما مت تنفيذ  )266(  دورة تدريبية يف عام 

)2014( مقارنة ب)278( دورة يف عام )2013( .
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3- نتائج موؤ�سرات الأداء املالية 2013: 

اأول الإيرادات :-

بلغت �إير�د�ت د�ئرة حماكم دبي عن عام 2014 مبلغا �إجماليا و قدره 410.378.793درهم، مقارنة بامل�ستهدف �ل�سنوي �لبالغ قدره 340.000.000 

�لزيادة  هذه  ،وتعود  �ل�سنوي  �مل�ستهدف  عن    )%21( قدرها  بزيادة   )%121( ت�ساوي   2014 لعام  �لإير�د�ت  حتقيق  ن�سبة  تكون  بذلك  و  درهما، 

�لإيجابية  �إىل �رتفاع �أعد�د �لق�سايا �لذي �أدى �إىل زيادة �إير�د�ت ر�سوم �لق�سايا باأنو�عها. وكذلك لزيادة �لتح�سيل يف �إير�د�ت �إيجار�ت �مل�ساحات 

�إير�د�ت ر�سوم كاتب �لعدل  2014، وغريها. و�أي�سا زيادة  2014، و�إيجار مكتب دناتا لل�سفريات  �إيجار�ت خدمة غ�سيل �ل�سيار�ت  �لد�خلية مثل: 

لالأفرع )�لطو�ر، و�لرب�ساء ، ود�ئرة �لتنمية �لقت�سادية(..كما �رتفعت �إير�د�ت عام 2014 بن�سبة )32%(عن �إير�د�ت عام 2013. 

ن�سبة حتقيق اليراداتالإيرادات املحققةالإيرادات امل�ستهدفةالبيان

2014340.000.000410.378.793%121

2013279.100.000310.169.991%111

2012260،880،310279،857،647%107
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ثانيا امل�ساريف :-

بلغت م�سروفات �لد�ئرة للفرتة نف�سها مبلغ وقدره  409.970.231درهم، بن�سبة  )96%( من �مل�ستهدف �ل�سنوي �لبالغ قدره 425.974.272 

درهم، ويعود �سبب هذ� �لوفر �إىل �للتز�م بالن�سبة �ملطلوبة 5% ح�سب �لتعميم �ملايل للد�ئرة �ملالية بالإ�سافة �إىل جهود �لد�ئرة لزيادة �لوفر �ملايل 

للعام 2014. ومبقارنة نتائج عام 2014 بنتائج عام 2013، نالحظ زيادة م�سروفات عام 2014 بن�سبة  )9%(  عن م�سروفات عام 2013. 

ن�سبة حتقيق امل�ساريفامل�ساريف املحققةامل�ساريف امل�ستهدفةالبيان

2014425.974.272409.970.231%96

2013402.791.319376.470.129%93

2012376،793،642345،478،071%92

 4- التميز واجلودة يف تقدمي اخلدمات

)الأحوال ال�سخ�سية-خدمات الق�سايا-كاتب العدل (

ت�سري كلمة �لتميز �إىل وجود فروق معينة ينفرد بها بع�سنا عن �لآخر، �أما مفهوم �خلدمة �ملتميزة في�سري �إىل تقدمي �خلدمة ب�سكل يفوق توقعات 

�لعميل  ومن هنا حر�ست د�ئرة �ملحاكم حر�سا حثيثا للو�سول �إىل �لتميز يف جمال خدمة �لعميل و�رتكزت على �لمتياز  يف تقدمي �خلدمة ب�سكل  

يثري حو��س  وم�ساعر �لعميل ب�سكل �إيجابي �أكرث مما يتوقع ، مبا ي�سمن �سرعة ودقة �إجناز �ملعامالت وفق حرفية كادرها �لوظيفي �ملوؤهل .

كما ترتكز �ملحاكم يف جودة �خلدمات �ملقدمة للعميل على ��س�س منها نوع �خلدمة ذ�تها ، وطبيعة طالب �خلدمة ، وطبيعة مقدم �خلدمة ، و�لربط 

�ل�سرت�تيجي و�لذي يعرب عن مدى وعي و�لتز�م �ملحاكم بتطوير جودة �خلدمات �حلكومية ومو�كبة �لتغري�ت كما تركز �ملحاكم �أي�سا على �لعميل 
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من خالل توفري قاعدة بيانات لتقدمي �خلدمات ب�سكل �أف�سل ، بالإ�سافة �إىل تعريف �خلدمات �ملقدمة وجعلها �سهلة ومتوفرة للعميل من خالل تنويع 

قنو�ت تقدمي �خلدمة وتطوير �لعمليات �ملرتبطة بخدمة �لعميل ومن ثم قيا�س �أثر �خلدمات �ملقدمة من خالل ��ستبيانات �لعمالء من �أجل �لتطوير 

و�لتحديث و�لتغلب على �مل�ساكل رغبة يف �لرتقاء  باخلدمات �ملقدمة للعميل .

ويت�سح ذلك يف �جلدول �ملو�سح �أدناه و�لذي يقي�س معدل زمن �إجناز �خلدمة ون�سبة �لأخطاء �ملكت�سفة يف �إد�رة �لأحو�ل �ل�سخ�سية ، و�إد�رة خدمات 

�لق�سايا ، و�إد�رة كاتب �لعدل .

وبتتبع نتائج عام -2014- يت�سح لنا �أن �إد�رة �لأحو�ل �ل�سخ�سية حققت نتائج �إيجابية فا�ستطاعت تقلي�س �لزمن �مل�ستغرق لي�سل �إىل )5(  •

دقائق و هي م�ساوية للم�ستهدف �ل�سنوي ، كما بلغت ن�سبة �لأخطاء �ملكت�سفة ) 1%( هي م�ساوية للم�ستهدف �ل�سنوي ، وكان لتفوي�س بع�س 

�ل�سالحيات لل�سوؤون �لجتماعية و د�ئرة �ل�سوؤون �لإ�سالمية و �لعمل �خلريي و زيادة بر�مج �لتاأهيل و �لتدريب ملقدمي �خلدمة �أثر �إيجابي يف 

ذلك .

�أما يف �إد�رة خدمات �لق�سايا فحققت نتائج �إيجابية فاقت �مل�ستهدف �ل�سنوي فبلغ معدل زمن �إجناز �خلدمة )29( دقيقة مقارنة )32( دقيقة  •

كم�ستهدف �سنوي ، �أما فيما يتعلق بن�سبة �لأخطاء فبلغت ما ن�سبته )0.18%( بانخفا�س �إيجابي مبعدل )0.02%( عن �مل�ستهدف �ل�سنوي ، 

وقد �ساهم م�سروع )�ل�سالفة ( يف تعزيز جودة �خلدمات . 

و�أخري� �إد�رة كاتب �لعدل و�لتي ��ستطاعت حتقيق نتائج �إيجابية ملحوظة فقد بلع معدل زمن �إجناز �خلدمة )47( دقيقة بارتفاع �سلبي مبعدل  •

)3( دقائق عن �مل�ستهدف ، �أما يف موؤ�سر ن�سبة �لأخطاء فبلغ يف  نهاية عام -2014- ما ن�سبته )2%( بارتفاع �سلبي طفيف مبعدل )1%( عن 

�مل�ستهدف �ل�سنوي، ب�سبب �رتفاع عدد معامالت كاتب �لعدل لت�سل �إىل  )250.000( معاملة يف �سنة 2014.

جدول تو�سيحي لتميز واجلودة يف تقدمي اخلدمات يف دائرة حماكم دبي

املوؤ�سرالإدارة

201220132014

م�ستهدفحمققم�ستهدفحمققم�ستهدفحمقق

الأحوال 

ال�سخ�سية

معدل زمن

�إجناز خدمات �لأحو�ل
5 دقائق5  دقائق6 دقائق 7 دقائق7 دقائق7 دقائق

ن�سبة �لأخطاء �ملكت�سفة

يف خدمات �لأحو�ل
%0.50%0.50%0.30%0.40%1%1

خدمات 

الق�سايا

32 دقيقة29 دقيقة37 دقيقة34دقيقة40 دقيقة37 دقيقةمعدل زمن �إجناز �خلدمة

0.02%0.18%0.30%0.29%0.30%0.19%ن�سبة �لأخطاء يف ت�سجيل �لق�سايا

كاتب العدل

معدل زمن �إجناز �ملعاملة 

)بالدقيقة(
44 دقيقة47 دقيقة51 دقيقة49 دقيقة26 دقيقة54 دقيقة

ن�سبة �لخطاء �ملكت�سفة لكل 100 

معاملة
%1%1%2%1%2%1
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�لجتاهات �مل�ستقبلية
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