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“ســباق التميــز ال حــدود لــه وال زمــان تتوقــف عنــده عقــارب الســاعة” 
... بهــذه الكلمــات احلكيمــة خــّط لنــا ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ 
حممــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس جملــس الــوزراء 
حاكــم دبــي “رعــاه اهلل”، نهــج التميــز الــذي ميثــل اليــوم نرباســً نهتــدي 
ومتميــزة  رائــدة  “حماكــم  بنــاء  يف  الطموحــة  رؤيتنــا  لرتجمــة  بــه 
عامليــً”. ومدفوعــن بالعزميــة واإلصــرار علــى املســاهمة يف صناعــة 
والعمــل  والتخطيــط  الرؤيــة  وضــوح  علــى  تبنــى  التــي  املســتقبل 
والتنفيــذ، كانــت لنــا يف العــام 2017 حمطــات بــارزة حققنــا خاللهــا 
إجنــازات ســّباقة تضــاف إىل ســجلنا احلافــل بالنجــاح يف إرســاء دعائــم 
الشــعور  أفــراده  يحظــى  ومتماســك  متالحــم  جمتمــع  لبنــاء  متينــة 
يف   ،”2021 دبــي  “خطــة  مــع  يتماشــى  مبــا  واملســاواة،  بالعدالــة 
ظــل قيــادة فــّذة تؤمــن بــأّن العدالــة هــي أســاس احلكــم وســعادة 

اجملتمــع.”
النقلــة  يف  تتمثــل   2017 للعــام  املميــزة  الســمات  أبــرز  ولعــّل   
النوعيــة علــى صعيــد تطبيــق معايــر التميــز املؤسســي ومنظومــة 
الرؤيــة  ترجمــة  إىل  تهــدف  التــي  الرابــع،  للجيــل  احلكومــي  التميــز 
واالبتــكار واالرتقــاء بالعمــل احلكومــي لتعزيــز تنافســية إمــارة دبــي 
أربعــة  إىل  اســتنادًا  العامليــة،  اخلارطــة  علــى  اإلمــارات  ودولــة 
أهــداف رئيســة تتمثــل يف حتقيــق الرفاهيــة للمجتمــع، دعــم توجهــات 
املقدمــة  اخلدمــات  علــى  والرتكيــز  االبتــكار،  جمــال  يف  احلكومــة 

للمتعاملــن. وجــاءت إجنازاتنــا النوعيــة علــى قــدر طموحاتنــا العاليــة، 
لنخطــو بذلــك خطــوات متقدمــة باجتــاه جتســيد مســتهدفات وثيقتنــا 
2017-2021، واملتمحــورة حــول إســعاد املتعاملــن  االســرتاتيجية 

العــدل واالســتقاللية والشــفافية. وإعــالء قيــم 
دبــي”  “حماكــم  تنتهجهــا  التــي  الريــادة  مســرة  إىل  وبالنظــر 
لتحقيــق عدالــة نافــذة تضمــن إحقــاق احلــق، نــرى بــأّن كـــوادرنا الوطنيـــة 
ــز، يف  ــة التمي ــه دف ــاس يف توجي ــر األس ــتبقى حج ــت وس ــة كان املؤهلـ
ظــل جهودنــا الدؤوبــة لتبنــي أفضــل املمارســات الداعمــة لالرتقــاء 
باملنظومــة القانونيــة والقضائيــة مبــا يتــواءم واحتياجــات احلاضــر 
واملســتقبل، تيمنــً بالسياســة احلكيمــة لقيادتنــا الرشــيدة التــي وجهت 
بــأن تكــون اجلهــات احلكوميــة “ذات فكــر وممارســات مســتقبلية، تتفــوق 

ــتقبل”. ــات املس ــب متطلب ــر، وتواك ــات احلاض ــى احتياج عل
ونحــن، إذ نقلــب صفحــة جديــدة مشــّرفة مــن صفحــات الريــادة، 
فإننــا نؤكــد عزمنــا علــى املضــي قدمــً يف اعتنــاق االبتــكار منهجــً 
وثقافــًة وغايــة، إميانــً منــا بأّنــه األســاس املتــن لتعزيـــز الثقـــة بالنظـــام 
القضائـــي حمليـــً ودوليـــً. ونعــّول علــى جناحاتنــا املتالحقــة لتقــدمي 
أفضــل اخلدمــات املبتكــرة مبســتوى ســبع جنــوم، واضعن نصــب أعيننا 
ــول  ــة التح ــع عجل ــكار ودف ــري واالبت ــر البش ــتثمار يف العنص ــز االس تعزي
الذكــي، باعتبارهــا ركائــز صلبــة لوضــع إمــارة دبــي ودولــة اإلمــارات يف 

ــق. ــامل. واهلل ويل التوفي ــً يف الع ــر تقدم ــاف األمم األك مص

سعادة طارش عيد املنصوري
مدير عام حماكم دبي
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الرؤية : حماكم رائدة متميزة عامليا.
الرسالة : حتقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقدمي خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.

القيم: العدل،  االستقاللية،  الشفافية، االبتكار، العمل بروح الفريق.

احملاور االسرتاتيجية: 

احملور األول: الريادة والتنافسية

احملور الثاين: الذكاء واالستدامة

احملور الثالث: االبتكار واستشراف املستقبل

استراتيجية المحاكم 2021-2017

المحاكم باألرقام

املركز الثاين ضمن افضل حماكم 
العامل وفق تقييم املنظمة الدولية 

إلدارة احملكمة واجلمعية 
الوطنية االمريكية إلدارة احملاكم

أول حمكمة يف العامل تدخل 
موسوعة جينيس لألرقام القياسية.

املركز الثاين عشر على مستوى 
العامل مبعيار التنافسية وفق تقرير 

البنك الدويل

على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اجلوائز على مستوى العامل

وشــمال  األوســط  الشــرق  مســتوى  علــى  األوىل  احملكمــة   -
الــدويل. البنــك  تقريــر  حســب  العقــود  إنفــاذ  يف  أفريقيــا 

تســجيل  خدمــة  تقــدم  األوســط  الشــرق  يف  حمكمــة  أول   -
بعــد. عــن  القضايــا 

يف  جوائــز  حتصــد  املنطقــة  مســتوى  علــى  حمكمــة  أول   -
االلكرتونيــة. للحكومــة  التعــاون  جملــس  جائــزة 

وشــمال  األوســط  الشــرق  مســتوى  علــى  األوىل  احملكمــة   -
مشــروع  تقريــر  حســب  القانــون  ســيادة  مؤشــر  يف  أفريقيــا 

العاملــي.  العدالــة 
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%90 %95.67
2016 2017

محاكم دبي

97.97%

%90 %91.1
2016 2017

الخدمات والموقع ا�لكتروني

مؤشـــر السعــــــادة
HAPPINESS METER

مؤشر السعادة اللحظي
لحكومة دبي الذكية

فرع البرشاء مول

96.67%
فــرع البرشــــاء

94.16%
ا�حوال الشخصية

96.50%
%93.90المبنى الرئيسي

فــــرع الطــــوار

97.97%
فـــــرع حتــــا

97.22%

فرع التنمية االقتصادية
(الكاتب بالعدل - التسوية الودية)

%90 %96
2016 2017
المتعاملين

قياس
مستوى السعادة

%87 %83
2016 2017
الموظفين

مؤشر السعادة في محاكم دبي

مؤشر السعادة في محاكم دبي واللحظي لحكومة دبي الذكية
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الجوائز
 2017 العــام  يف  دبــي  حماكــم  حصلــت  لقــد 
علــى عــدة جوائــز واجنــازات ومشــاركات حســب 

ادنــاه اجلــدول  يف  التوزيعــات 

الجهةالجائزة الشعار

اسعد بيئة عمل

املوظف املتميز 
يف الوظائف املتخصصة

اجلمعية الوطنية إلدارة احملاكم 
)NACM( يوليو 2017

برنامج املسرعات احلكومية / وزارة 
شؤون جملس الوزراء

املسؤولية اجملتمعية والتطوع

أول مشروع تطوعي للمحامن 
أوائل اإلماراتلتقدمي االستشارات اجملانية اأوائل الإمارات

UAE Pioneers 

برنامج دبي لالداء احلكومي املتميز

برنامج دبي لالداء احلكومي املتميز

á````````«``eƒ``µ`ë`dG äÉ``````Yô```````````°ùŸG

مبــادرة من حكــومة اإلمـــارات
GOVERNMENT ACCELERATORS
UAE Government Initiative

املشاركة يف املسرعات احلكومية 
وجتاوز املستهدف للفصل يف خدمة 

القضايا العمالية

ضمن افضل املبادرات
لعام اخلر

ــر  ــل عش ــة أفض ــن قائم ــة ضم ــة الثاني املرتب
بجائــزة  العــامل  مســتوى  علــى  حماكــم 
تطبيــق  جمــال  يف    )TOP 10COURTS(

القضائــي. العمــل  يف  التقنيــة  احللــول 

أن اإلجنــازات التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات ممثلــة يف حماكــم دبــي 
وعمليــات التحســينات الكــربى التــي أدخلتهــا علــى عمليــة التقاضــي 
ــم  ــدار احلك ــى إص ــة وحت ــجيل القضي ــذ تس ــة من ــث األمتت ــن حي ــا م برمته
التقاضــي  إجــراءات  وتبســيط  بالفصــل  والســرعة  وتنفيــذه،  فيهــا 
واســتقطاب الكفــاءات القضائيــة، ينعكــس إيجابــً وبشــكل كبــر 
علــى موقــع اإلمــارات يف تقريــر ســهولة األعمــال الــذي يصــدره 
وخدمــات  حتســينات  مــن  حتقــق  مــا  وإن   ، الــدويل  البنــك 
قضائيــة راقيــة يتــم تقدميهــا للمتعاملــن وفق أعلــى املعاير 
ــة  ــر العاملي ــارات، يف التقاري ــة اإلم ــة دول ــزز مرتب ــة تع العاملي

ــة. ــب الدول ــى ترتي ــر عل ــكل كب ــً بش ــس إيجابي وتنعك
الوقــت  األعمــال  أنشــطة  ممارســة  تقريــر  ويســجل 
احملكمــة  يف  جتــاري  نــزاع  لتســوية  الالزمــن  والتكلفــة 
التجارية باإلضافــة إىل جــودة مؤشــر اإلجــراءات القضائيــة، 
ــا  ــة وغره ــراءات املدني ــون اإلج ــة قان ــالل دراس ــن خ ــات م ــع البيان وُتجم
مــن األنظمــة املتعلقــة باحملاكــم، باإلضافــة إىل عــن اســتبيانات تشــمل 
الرتتيــب  حتديــد  ويتــم  التقاضــي،  يف  متخصصــن  حمليــن  حمامــن 
ــن  ــرتاب م ــدى االق ــرز م ــق ف ــن طري ــود ع ــاذ العق ــر إنف ــى مؤش ــس عل التناف

احلــد األعلــى لــأداء علــى املؤشــر.
ــور  ــً يف حم ــز األول إقليمي ــى املرك ــي عل ــم دب ــت حماك ــد حافظ وق
انفــاذ العقــود للعــام الثالــث علــى التــوايل، كمــا قفــزت إىل املركــز 12 
ــة  ــهولة ممارس ــن س ــدويل ع ــك ال ــر البن ــن تقري ــز 25 ضم ــن املرك ــً م عاملي
أنشــطة األعمــال لعــام 2018، متقدمــة بذلــك علــى كل دول املنطقــة 
علــى  عامليــة  شــهادة  يعــد  والــذي  العــام  هــذا  تقريــر  يف  املدرجــة 
ومكانتهــا  القضائــي،  القطــاع  يف  اإلمــارات  دولــة  وريــادة  تنافســية 

العامليــة يف مصــاف الــدول األكــر تطــورًا وإبداعــً.
ويف هــذا اإلطــار وضــع فريــق التنافســية خطــة حتســن معتمــدة 
لتعزيــز  نافــس”  “مبــادرات  مســمى  حتــت  دبــي  حماكــم  قيــادة  مــن 
ــى  ــاد عل ــن االعتم ــود، وتتضم ــاذ العق ــور إنف ــدويل يف حم ــس ال التناف
التعديــالت الــواردة يف قانــون اإلجــراءات املدنيــة بشــأن اســتحداث 
ــة  ــة يف عملي ــة والذكي ــات اإللكرتوني ــي التقني ــوى وتبن ــب إدارة الدع مكت
التقاضــي وتأثرهــا اإليجابــي يف رفــع مؤشــرات األداء يف احملكمــة 
التجاريــة فضــال عــن إنشــاء حمكمــة متخصصــة للتنفيــذ ونشــر األحــكام 
القضائيــة احلديثــة بــكل شــفافية وكذلــك التعــاون مــع الشــركاء يف إبــراز 
هــذه احلقائــق وصــوال إىل حتقيــق رســالة حماكــم دبــي وهــي حتقيــق 
عدالــة نافــذة تتســم بالدقــة والســرعة وتقــدمي خدمــات قضائيــة ميســرة 

ــع. ــول للجمي الوص

سعادة القاضي حممد السبوسي
رئيس احملكمة التجارية يف حماكم دبي

 رئيس فريق التنافسية

قفزت حماكم دبي إىل املركز 12 عامليًا يف 
حمور انفاذ العقود ضمن تقرير البنك الدويل عن 

سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعام 2018
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أمــا املســتوى الثــاين فركــز علــى جــودة خدمــات املتعاملــن، وكفــاءة 
اســتغالل القــدرات.

ــروع  ــي  مش ــم دب ــت حماك ــك أطلق ــم ومتماس ــع متالح ــً جملتم ودعم
)حماكــم x10(  ومشــروع حماكــم دبــي )حمكمــة C3( وذلــك مــن إجمــايل 

163 فكــرة ومشــروع مت تقدميهــم.

حقائق وأرقام عن املبادرة:
- عقد الفريق 21 اجتماع ولقاء فعال

- لدراســة تطويــر 3 جمــاالت مــن أعمــال حماكــم دبــي )التقاضــي - 
تنفيــذ األحــكام - التوثيــق (

- مت إعتماد 4 أفكار ومشاريع تطويرية
14 عضــو مــن خمتلــف التخصصــات القضائيــة  -يتشــكل الفريــق مــن 

واإلداريــة.
مبادرات تطوير خدمات الرعاية االجتماعية بناة املدينة.

واستشــراف  االبتــكار  خــالل  مــن  املبــادرة  دعــم  يف  دور  للمحاكــم 
حموريــن: خــالل  مــن  املســتقبل 

املســتوى األول:   االبتــكار و تطويــر املــوارد، أمــا املســتوى الثــاين فــكان 
مــن خــالل دراســات و بحــوث استشــراف املســتقبل.

ــادرات  ــالل مب ــن خ ــي 2021 م ــة دب ــة خط ــي مبواكب ــم دب ــت حماك قام
املســقبل،  مســرعات  منهــا:  احلكومــة،  توجهــات  مــع  تتواكــب  أطلقتهــا 
وتطويــر القضايــا العماليــة، وتطويــر مســار القضايــا البســيطة، وتطويــر 

التنفيــذ. اجــراءات  وخصخصــة  اإلعالنــات،  اجــراءات 
كمــا أطلقــت احملاكــم مؤشــر التنافســية - انفــاذ العقــود، والقضايــا 
التجاريــة، وأطلقــت الريــادة والتنافســية مبحاورهــا والتــي تناولت مســتوين:
تاريــخ  مــن  احلكــم  مــدة  معــدل  خــالل:  مــن  وكان  األول  املســتوى 
التســجيل، ومعــدل الفصــل العــام، ومعــدل دقــة األحــكام، ومعــدل االســناد 
العــام، ونســبة و عمــر القضايــا املتداولــة، ونســبة التســوية الوديــة، ومعــدل 

ــذ. ــدة التنفي ــدل م ــام، ومع ــذ الع ــدة التنفي م
أمــا املســتوى الثــاين فــكان مــن خــالل التميــز الــدويل ) التنافســية(، 

ونســبة رضــا املتعاملــن، ونســبة رضــا اجملتمــع.
دبــي  حماكــم  دشــنت  فقــد  ومســتدامة  ذكيــة  ملدينــة  ودعمــً 
الذكــي،  التقاضــي  الرقمــي،  والتحــول  الذكــي،  التحــول  اســرتاتيجية 
واالســتدامة  الــذكاء  خــالل  مــن  الدعــم  كان  وكذلــك  الذكيــة  واخلدمــات 
ــة و  ــات االلكرتوني ــول اخلدم ــة حت ــاول فعالي ــتوى األول تن ــتوين، املس مبس

الذكيــة. و  االلكرتونيــة  اخلدمــات  تبنــي  وفعاليــة  الذكيــة، 

مبادرات وإنجازات تدعم خطة دبي

1- برنامج شور
)االستشارات القانونية اجملانية(

هــو برنامــج مشــرتك بالتعــاون بــن حماكــم دبــي ومكاتــب احملامــاة 
يف إمــارة دبــي، يهــدف إىل تعزيــز ثقــة اجملتمــع بالنظــام القضائــي مــن 
خــالل تقــدمي استشــارات قانونيــة جمانيــة حــول خمتلــف أنــواع القضايــا 

والدعــاوى. 
2- الطباعة اجملانية ) مكاتب الطباعة )) تعهيد ((

ــً  ــرين مادي ــن املعس ــة ملتعامل ــة اجملاني ــات الطباع ــدمي خدم تق
بالتعــاون مــع مكاتــب اخلدمــة املعتمــدة لــدى حماكــم دبــي.

3- مبادرة عند الطلب

علــى  احلصــول  املتعاملــن  يســتطيع  )انتقــال(  خدمــة  هــي 
خدمــات االنتقــال إىل أماكــن إقامتهــم داخــل إمــارة دبــي؛ وذلــك لتســهيل 

اإلجــراءات وتقــدمي خدمــات متميــزة لهــم.
4- مبادرة عون التطوعية

اخلــربة  ومكاتــب  دبــي  حماكــم  بــن  بالتعــاون  مشــرتكة  مبــادرة 
املعتمــدة تهــدف إىل  تقــدمي اعمــال اخلــربة جمانــً حــول خمتلــف أنــواع 

والدعــاوى. القضايــا 

5- حمكم اخلري

تفعيــل الــدور التطوعــي للمحكمــن األســرين املقيديــن بجــدول 
احملكمــة يف اإلصــالح بــن الزوجــن، واعــداد التقاريــر األســرية طبقــً 

ــل،  ــون دون مقاب ــه القان ــا يطلب مل
6- مأذون اخلري

تفعيــل الــدور التطوعــي للمأذونــن املقيديــن يف حماكــم دبــي، 
فيمــا يتعلــق بإجــراء عقــود الــزواج للحــاالت اإلنســانية امللقــاة علــى 
عاتــق الــزوج، حيــث يقــوم املــأذون بإجــراء العقــود لهــذه احلــاالت تربعــً 

منــه دون مقابــل.
7- بنك اخلري

اشــراك موظفــي الدائــرة يف املســؤولية اجملتمعيــة مــن خــالل 
موافقتــه علــى اخلصــم مــن راتبــه والتــربع بــه جلهــة خريــة .

8-  حملــة جمــع تربعــات بالتنســيق مــع احــدى اجلمعيــات اخلرييــة يف 
عــدة جمــاالت

حملــة تســتهدف بعــض احلــاالت االنســانية يف اجملتمــع بالتنســيق 
مــع احــدى اجلمعيــات اخلريــة املعتمــدة جلمــع التربعــات مــن قبــل 

ــرة  لهــذه احلــاالت . موظفــي الدائ

المحاكم في عام الخير
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- تطوير القضايا العمالية
- تطوير مسار القضايا البسيطة

- تطوير اجراءات االعالنات
- خصخصة اجراءات التنفيذ

مؤشر التنافسية - انفاذ 
العقود القضايا التجارية

حصلت احملاكم على املرتبة الثانية 
� مؤشر التنافسية � انفاذ 

العقود حسب تقرير البنك الدو�

� أكتوبر 2017 إختيار فكرة 
مشروع �اكم دبي (�كمة 

املستقبل) ضمن 25 مشروع� 
 (10x دبي) معتمد¤ � مبادرة

وذلك من إجما� 163 فكرة 
ومشروع مت تقدميهم.

استراتيجية التحول الذكي
- حتول رقمي 

- تقاضي ذكي
- خدمات ذكية
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مبــادرة من حكــومة اإلمـــارات
GOVERNMENT ACCELERATORS
UAE Government Initiative

ا�فراد:
موطٌن �فراٍد مبدعين

نين، ملُؤهم وممكَّ
الفخُر والسعادة

المجتمع: 
مجتمٌع متالحٌم 

ومتماسك

التجربةالمعيشية:
المكاُن المفضل للعيش

والعمل، والمقصُد
المفّضُل للزائرين

المكان:
الذكيه ومدينة
المستدامة

االقتصاد:
محــــور رئيـــس فــي
االقتصاد العالمي

الحكومة:
حكومة رائدة ومتميزة
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الريادة
والتنافسية

الذكاء
واالستدامة

ية
يج

رات
ست

اال
ة 

رط
خا

ال

االبتكار
واستشراف
المستقبل

المستوى الثانيالمستوى األول

معدل مدة احلكم من تاريخ التسجيل
معدل الفصل العام 
معدل دقة األحكام

معدل االسناد العام 
نسبة و عمر القضايا املتداولة

نسبة التسوية الودية 
معدل مدة التنفيذ العام

معدل مدة التنفيذ

فعالية حتول
اخلدمات االلكرتونية والذكية 

فعالية تبني
اخلدمات االلكرتونية والذكية

االبتكار و تطوير املوارد

التميز الدويل ) التنافسية(
نسبة رضا املتعاملني

نسبة رضا اجملتمع

جودة خدمات املتعاملني

كفاءة استغالل القدرات

دراسات و بحوث استشراف املستقبل
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وتســوية املنازعــات العماليــة، بــدءًا مــن تســجيل الشــكاوى العماليــة يف مراكــز 
اخلدمــة )تســهيل( مــرورًا ببحثهــا بــن طرفيهــا حملاولــة حلهــا وديــً، ووصــواًل 

إلحالــة املنازعــات التــي يتعــذر حلهــا إىل القضــاء للنظــر والبــت فيهــا.
- إنشــاء »غرفــة خضــرا« داخــل وزارة املــوارد البشــرية والتوطــن تــؤدي 

عملهــا وفقــً لآلليــة املعمــول بهــا يف حماكــم دبــي
- اطــالق االستشــارة القانونيــة« التــي تهــدف إىل التواصــل مــع العمالء 

للــرد علــى أســئلتهم خــالل يومــي عمــل مــن خــالل »واتــس آب«
- اطــالق مبــادرة »النقــاط الذهبيــة والســوداء« لرصــد الشــركات التــي 
أســهمت يف إجنــاح أهــداف فريــق املســرعات احلكوميــة يف خفــض املــدة 
الزمنيــة لتســوية الشــكاوى العماليــة يف إمــارة دبــي، وتكــرمي أفضــل ثــالث 

شــركات يف ســرعة تســوية املنازعــة العماليــة.
- إنشــاء »احملكمــة العماليــة املتنقلــة«، وهــي عبــارة عــن وحــدة 

املــدة الزمنيــة حلــل الشــكاوى العماليــة يف إمــارة دبــي وتعزيــز تســوية 
النزاعــات  ادارة  وعمليــات  اجــراءات  كفــاءة  ورفــع  العماليــة  النزاعــات 
ــي  ــع الت ــن املواضي ــا م ــي ، وغره ــدة التقاض ــدل م ــض مع ــة وخف العمالي
تهــم املتعامــل وتســاهم املســرعات بوضــع فرصــة حقيقيــة لتطويرهــا 

وحتســينها .
حيــث مت حتديــد هــدق املشــروع  مــن التحــدي “بخفــض مــدة تســوية 
يومــا”   30 مــن  بــدال  أيــام   10 إىل  دبــي  إمــارة  يف  العماليــة  الشــكاوى 
، واطلقــت  يــوم   28 يــوم اىل   78 وخفــض مــدة التقاضــي للمحاكــم مــن 
ــادة  ــن اع ــره م ــة وغ ــادرات النوعي ــن املب ــد م ــي العدي ــم دب ــوزارة وحماك ال
هندســة للعمليــات واالجــراءات التــي ســاهمت يف خفــض الوقــت بشــكل 

حقيقــي فقــد مت
- تشــكيل ســتة فــرق عمــل لتنفيــذ املبــادرات وفــق أفضــل ممارســات بحــث 

يف اطــار ســعي الدولــة املتواصــل لتحقيــق رؤيــة االمــارات الطموحــة 
املسرعات  بإنشاء  قرارًا   2016 عام  من  أكتوبر  يف  الوزراء  جملس  أصدر   ،
احلكومية، كأليــة عمل حكومية جديدة تهــدف إىل تســريع حتقيــق األجندة 
الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات 2021. وقال صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد 
العامل،  مستوى  على  احلكوميــة  املسرعات  بإنشاء  »وجهنا  مكتوم:  بــن 
اجلهود  تكثيف  نريد  الوطنية.  األجندة  حتقيق  نحو  العمل  وترة   لدفع 
هــو   فــالوقت  كثرة  حتديات  أمامنا  املستقبل.  نحو  اخلطى  لتســريع 
التحدي األكرب. مل يبق أمامنا سوى خمس سنوات على عام2021. وتنفيــذا 
لتوجهــات صاحــب الســمو  فقــد تبنــت )وزارة التوطــن واملــوارد البشــرية( 
بالشــراكة مــع )حماكــم دبــي( املســرعات احلكوميــة مــن خــالل املشــاركة 
ــز  ــروع تعزي ــى مش ــل عل ــة والعم ــرعات احلكومي ــة للمس ــة الثاني يف الدفع
خدمــة عالقــات العمــل وبحــث الشــكاوى العماليــة مــن خــالل تخفيــض 
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مبــادرة من حكــومة اإلمـــارات
GOVERNMENT ACCELERATORS
UAE Government Initiative

المسرعات الحكومية
يف القضايا العمالية

مــع  بالتعــاون  الــوزارة  مفتشــي  فريــق  قبــل  مــن  تفعيلهــا  يتــم  متنقلــة 
متخصصــن مبحاكــم دبــي بهــدف التدخــل الســريع والوصــول إىل مواقــع 
توقــف العمــال عــن العمــل بحــد 10 عمــال علــى األقــل حلــل وتســوية النــزاع 

العمــايل يف الوقــت املناســب.
- اطــالق مبــادرة »الئحــة الدعــوة النموذجيــة« التي تهــدف إىل توحيد 
صحيفــة الدعــوة القضائيــة بــن وزارة املــوارد البشــرية والتوطــن وحماكــم 
دبــي، لتوفــر الكلفــة والوقــت واجلهــد علــى املتعامــل الســتخراجها خــالل 
ــى  ــً عل ــة الحق ــذه التجرب ــتعمم ه ــاء، وس ــة إىل القض ــة املنازع ــرتة إحال ف

مســتوى الدولــة.
»اإلحالــة  تفعيــل  خــالل  مــن  النتائــج  اســتدامة  علــى  العمــل   -
اإللكرتونيــة« تتضمــن حتويــل ملفــات العمــال الذيــن تعــذر حــل شــكاواهم 

إلكرتونيــً. القضــاء  إىل  بالــوزارة 
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المزادات

الصرف
الذكي

العدد اإلجمايل لسندات الشيكات
23,877

988113996
سندات الشيكات

نسبة التحول

سندات احلويل البنكي

% 58,62

االحصائيات اخلاصة بالبيع واحلجز 

209

7143
1,025

257

8026
1,576

عدد املزادات الذكية

عدد احلجوزات الذكية
ايرادات البيع باملليار درهم

مطلوب لإلدارة العامة للتحريات مت عرضهم عرب اخلدمة

موقوف من  املؤسسات العقابية مت عرضهم عرب اخلدمة

املتوسط اإلجمايل للنزالء واملوقوفني

عند
الطلب

46 75

عدد املستفيدين

حلول قضائية .. بأبعاد إنسانيةذرى

عدد املعامالت املنجزة من خالل قريب 
يف مركز اخلدمة الكائن مبنطقة حتا

252
19

338
21

الكاتب العدل
األحوال الشخصية

قريب

استراتيجيات تحقق أهدافها

الخدمات الذكية

700

500

2880
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قنوات التواصل مع المتعاملين

62880

71905

118

67,942

79

57
890

مت استحداث قناة جديدة للمتعاملن وهي 
الدردشة، ومت  تدشن خدمة الدردشة يف 

معرض جيتكس للخدمات الذكية 2017

عدد الدردشات

عدد التغريدات

عدد املتابعني
حلسابات حماكم دبي

التغطيات يف اإلذاعة

التغطيات يف التلفزيون

التغطيات يف الصحف

املكاملات الواردة

المكتبة القانونية

كتـــــاب ُمـعـــــار 
1107

112491
ايرادات املبيعات

664106952
املستفيدين من االصدارات :  

قاضي
وكيل النيابة

جهـــــات 
حكومية

طــــالب
وطالبة

مكـــــتب
حماماة
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احملقق املستهدف املؤشر

%99,72 %100
نسبة توفر اخلدمات اإللكرتونية 

- الذكية )نسبة وكفاءة إستخدام 
التقنية(

%99,85 %99.70 نسبة توفر الشبكة الداخلية واألفرع

%100 %90
نسبة التهديدات األمنية 
املعلوماتية احمللولة

0 0
عدد اإلخرتاقات اإللكرتوين 

الناجحة

%92,12 %85
نسبة ترقية البنية التحتية 

لإلصدارات املوصى بها )حداثة 
التقنية(

%72,35 %70
نسبة ترقية األنظمة  لإلصدارات 

املوصى بها

%100 2
نسبة إجناز اإلختبار الدوري خلطة 

التعايف من الكوارث

مركــز  تصميــم  علــى   )TIRE( شــهادة  علــى  دبــي  حماكــم  حصلــت 
البيانــات اخلــاص باملتعاقديــن ومقدمــي اخلدمــات  وفقــا ملتطلباتهــم 
البنيــة  لتقييــم  كوســيلة    )TIRE( تصنيــف   نظــام  ويعتــرب  وتوقعاتهــم. 
التحتيــة ملركــز البيانــات علــى نحــو فعــال مــن حيــث متطلبــات األعمــال 

املتعلقــة بتوافــر النظــام.

نظــام اســتمرارية االعمــال  هــو مشــروع يهــدف إىل متكــن حماكــم دبــي  
مــن االســتجابة الفوريــة و الفاعلــة حلــوادث تعطــل األعمــال و احلفــاظ 
علــى اســتمرارية أنشــطتها األساســية و الضروريــة. حيــث اتبعــت حماكــم 
دبــي منهجيــة التحليــل والفهــم، ووضــع االســرتاتيجية والتنفيــذ، وانشــاء 
حماكــم  مكنــت  والتــي  املســتمرة  واملتابعــة  واالختبــارات  اخلطــط 
NCE- )دبــي مــن تطبيــق  معايــر الهيئــة الوطنيــة للطــوارئ واالزمــات 
ــة  ــن املنظم ــدة م ــهادة املعتم ــى الش ــول عل MA7000:2015( واحلص

الدوليــة للمعايــر )ISO22301:2012(. بحيــث يتضمــن نطــاق مشــروع 
ــن: ــا كاًل م ــي توفره ــات الت ــض اخلدم ــال بع ــتمرارية االعم اس

1.       إدارة اسعاد املتعاملن
2.       إدارة خدمات القضايا

3.       إدارة القضايا
4.       إدارة األحوال الشخصية

5.        إدارة التنفيذ

استراتيجيات تحقق أهدافها

البنية التحتية واستمرارية األعمال

نسبة اإلخرتاق اإللكرتوين حملاكم دبي
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مكاتب متنقلة يف أرجاء احملاكم تقدم للمتعاملن اخلدمات التالية:
1- الرد على استفسارات املتقاضن.

2- خدمة "شور" لالستشارات القانونية اجملانية.

3- االشرتاك يف خدمات حماكم دبي اإللكرتونية والذكية.

4- طلبات االستعالم العقاري.

خرائط سري اإلجراءات:
يتــم تزويــد العمــالء بخرائــط إجــراءات حماكــم دبــي بشــكل جديــد ومبتكــر تلبــي معهــا احتياجــات املتعاملــن وتوضــح خطــوات احلصــول علــى 

اخلدمــة مــن بدايتهــا وحتــى النهايــة.
تتوفر النشرات بثالث لغات: العربية، اإلجنليزية، األردو.

2017 2016 البيــــــان

8,940 متعامل 6,705 متعامل عدد املستفيدين

9 نشرات 7 نشرات عدد النشرات

0

2000

4000

6000

8000

10000

20172016

6,705

8,940

وجهتي
أسرع طريق إلجناز املعامالت



الباب الثاني
مؤشرات األداء في المحاكم
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التسويات
المدنيـــــة

المحكمة
االبتدائية

محكمة
االستئناف

محكمة
التمييز

8579

27830

10145

2755

قضية

قضية

قضية

قضية

مجموع القضايا

ا�نتاجية حسب القضايا المسجلة
في المحاكم الثالث (مدني)

185

عدد الطلبات الذكية

301593

مؤشرات األداء في المحاكم



4445

2015
%0

%5

%10

%15

20172016

%1.0 %1.5 %1.9

المستھدف

2015

%125

%100

%75

%50

%25

%0
20172016

%89.0 %91.0 %85.0

المستھدف

2015
%0

%25

%50

%75

%100

20172016

%78.4 %81 %84.8

المستھدف

معدل الفصل

نسبة القضايا املتداولة ألكرث من عام وأقل من عامني

معدل دقة األحكام - التأييد

مؤشرات األداء في المحاكم

دبــي،  إمــارة  يف  التقاضــي  درجــات  أوىل  هــي  االبتدائيــة  احملكمــة 
ويرأســها رئيــس احملكمــة االبتدائيــة، وينــدرج حتت إشــرافه ســبع رؤســاء حماكم 
واحملكمــة  العماليــة  واحملكمــة  التجاريــة  احملكمــة  وهــي  تخصصيــة، 
الشــخصية،  األحــوال  وحمكمــة  اجلزائيــة  واحملكمــة  والعقاريــة  املدنيــة 

.2016 وأخــرًا حمكمــة التنفيــذ التــي مت اســتحداثها يف نهايــة عــام 

معــدل مــدة احلكــم يف احملاكــم االبتدائيــة -مــن تاريــخ التســجيل، 
ــة  ــوم مقارن ــق 108 ي ــد حق ــوم وق ــتهدف يف 2017 )116( ي ــث ان املس حي

2016 حيــث ان املســتهدف كان 130 يــوم وقــد حقــق 118 يــوم.
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معدل مدة احلكم من أول جلسة
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مؤشرات األداء في المحاكم

االبتدائيــة،  احملكمــة  يف  التخصصيــة  احملاكــم  إحــدى  وهــي 
هــذه  ويــرأس  واجلزئيــة،  الكليــة  املدنيــة  الدعــاوى  قضاتهــا  وينظــر 
لرئيــس  الفنــي  اإلشــراف  حيــث  مــن  يتبــع  حمكمــة  رئيــس  احملكمــة 

االبتدائيــة. احملكمــة 

مؤشــر معــدل مــدة احلكــم مــن تاريــخ التســجيل، حيــث ان املســتهدف 
ان  حيــث   2016 مقارنــة  يــوم   105 حقــق  وقــد  يــوم   )124(  2017 يف 

املســتهدف كان 136يــوم وقــد حقــق 126.2 أيــام. 
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معدل مدة احلكم من أول جلسة

معدل زمن االنتظار إىل اجللسة األوىلمعدل مدة احلكم من تاريخ التسجيل

المحكمة المدنية

القاضي أحمد إبراهيم سيف
رئيس المحكمة المدنية
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بالقــدرة التنافســية إلمــارة دبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
مؤشــر معــدل مــدة احلكــم مــن تاريــخ التســجيل، حيــث ان املســتهدف 
ان  حيــث   2016 مقارنــة  يــوم   132 حقــق  وقــد  يــوم   )158(  2017 يف 

املســتهدف كان 193 يــوم وقــد حقــق 160 يــوم .
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مؤشرات األداء في المحاكم

احملكمة التجارية االبتدائية – قضاء عاملي املستوى
طبيعــة إمــارة دبــي ذات االقتصــاد املتنــوع حتتــم وجــود نظــام 
تشــمل  قضائيــة  خدمــات  يقــدم  املســتوى،  عاملــي  جتــاري  قضائــي 
علــى  باالعتمــاد  األحــكام  وتنفيــذ  والفصــل  النزاعــات  فــض  بدائــل 
كــوادر ذات كفــاءة عاليــة ووفــق أفضــل املمارســات العامليــة. مــن هــذا 
ــتمر يف  ــن املس ــود التحس ــة وجه ــوات التطويري ــي اخلط ــق تأت املنطل
احملكمــة التجاريــة االبتدائيــة لتواكــب التطلعــات وتســاهم يف االرتقــاء 
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معدل زمن االنتظار من اجللسة األوىلمعدل مدة احلكم من تاريخ التسجيل

المحكمة التجارية

القاضي محمد السبوسي
رئيس  المحكمة التجارية
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مؤشرات األداء في المحاكم
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معدل مدة احلكم من أول جلسة

معدل زمن االنتظار إىل اجللسة األوىلمعدل مدة احلكم من تاريخ التسجيل

القاضي أحمد الظنحاني
رئيس  المحكمة العقارية

االبتدائيــة،  احملكمــة  يف  التخصصيــة  احملاكــم  إحــدى  وهــي 
هــذه  ويــرأس  واجلزئيــة،  الكليــة  العقاريــة  الدعــاوى  قضاتهــا  وينظــر 
لرئيــس  الفنــي  اإلشــراف  حيــث  مــن  يتبــع  حمكمــة  رئيــس  احملكمــة 

االبتدائيــة. احملكمــة 

تاريــخ  -مــن  العقاريــة  -احملكمــة  احلكــم  مــدة  معــدل  مؤشــر 
التســجيل )العــام(، حيــث ان املســتهدف يف 2017 )192( يــوم وقــد حقــق 
159 يــوم مقارنــة 2016 حيــث ان املســتهدف 281 وقــد حقــق 194 يــوم  

المحكمة العقارية
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- مبادرة )احملكمة العمالية املتنقلة(
وهــي عبــارة عــن وحــدة متنقلــة يتــم تفعيلهــا مــن قبــل فريــق مفتشــي 
الــوزارة بالتعــاون مــع متخصصــن مبحاكــم دبــي بهــدف التدخــل الســريع 
ــى  ــال عل ــد 10 عم ــل بح ــن العم ــال ع ــف العم ــع توق ــول إىل مواق والوص

األقــل حلــل وتســوية النــزاع العمــايل يف الوقــت املناســب.
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مؤشرات األداء في المحاكم

االبتدائيــة،  احملكمــة  يف  التخصصيــة  احملاكــم  إحــدى  وهــي 
وينظــر قضاتهــا ذات العالقــة بالعمــال وأربــاب العمــل الكليــة واجلزئيــة، 
ويــرأس هــذه احملكمــة رئيــس حمكمــة يتبــع مــن حيــث اإلشــراف الفنــي 

لرئيــس احملكمــة االبتدائيــة.

- مبادرات داعمة للمسرعات احلكومية 
- مبادرة )الغرفة اخلضراء( 

يتــم فيهــا حضــور طــريف النــزاع ويتــم التفاهــم فيمــا بينهــم دون تدخل 
القضــاء ويف حــال التوّصــل إىل تســوية ودّيــه يتــم إغالق الدعــوى صلحً.

2015
0

25

50

75

100

20172016

64.0

89.2
75.6

المستھدف

2015یوم
0

10

20

30

20172016

16.2 17.5
22.0

المستھدف

یوم

2015
0

20

40

60

80

20172016

48.5 58.4
68.1

المستھدف

یوم

معدل مدة احلكم من أول جلسة

معدل زمن االنتظار إىل اجللسة األوىلمعدل مدة احلكم من تاريخ التسجيل

المحكمة العمالية

القاضي جمال الجابري
رئيس المحكمة العمالية
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اإلنتاجية القضائيةالدعاوى األسرية للمسلمني

الدعاوى األسرية لغري املسلمني

مؤشرات األداء في المحاكم
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القاضي خالد الحوسني
رئيس محكمة االحوال الشخصية

وهــي إحــدى احملاكــم التخصصيــة يف احملكمــة االبتدائيــة، وينظر 
قضاتهــا الدعــاوى األســرية والعائليــة، وتســمى دعــاوى أحــوال نفــس 
رئيــس  ويــرأس هــذه احملكمــة  لأطــراف املســلمن وغــر املســلمن، 
ــة. ــة االبتدائي ــس احملكم ــي لرئي ــراف الفن ــث اإلش ــن حي ــع م ــة يتب حمكم

معــدل مــدة احلكــم -حمكمــة االحــوال الشــخصية -مــن اول جلســة 
)عــام(، حيــث ان املســتهدف يف 2017 )120( وقــد حقــق 99 يــوم مقارنــة 

2016 حيــث ان املســتهدف 146 وقــد حقــق 122 يــوم  

محكمة األحوال الشخصية
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مؤشرات األداء في المحاكم
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رئيس المحكمة الجزائية

االبتدائيــة،  احملكمــة  يف  التخصصيــة  احملاكــم  إحــدى  وهــي 
وينظــر قضاتهــا جميــع الدعــاوى اجلزائيــة، وهــي جنايــات وجنــح ومــرور 
وهجــرة، ويــرأس هــذه احملكمــة رئيــس حمكمــة يتبــع مــن حيــث اإلشــراف 

الفنــي لرئيــس احملكمــة االبتدائيــة.

معــدل الفصــل -احملكمــة اجلزائيــة عــام، حيــث ان املســتهدف يف 
2017 )100%( وقــد حقــق 95% مقارنــة 2016 ان املســتهدف )%100( 

وقــد حقــق %92

المحكمة الجزائية
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نسبة وعمر القضايا املتداولة
أكرث من 360 يومًا وأقل من 720 يومًا

مؤشرات األداء في المحاكم

حمكمــة االســتئناف هــي ثــاين درجــة مــن درجــات التقاضــي يف 
إمــارة دبــي، وتنظــر يف جميــع الدعــاوى املدنيــة واجلزائيــة التــي ترفــع 
ــادرة  ــكام الص ــة األوىل، واألح ــن الدرج ــة ع ــة خمتلف ــة قضائي ــا بهيئ إليه

ــون. ــه القان ــا ينظم ــق م ــز وف ــا بالتميي ــن فيه ــن الطع ــا ميك منه

حتســن يف مؤشــر األداء، معــدل مــدة احلكــم -يف حمكمــة االســتئناف 
-مــن أول جلســة، حيــث ان املســتهدف يف 2017 )213( يــوم وقــد حقــق 
207 يــوم مقارنــة 2016 حيــث ان املســتهدف كان 216 يــوم وقــد حقــق 

ــوم.  225 ي
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معدل زمن االنتظار إىل اجللسة األوىلمعدل مدة احلكم من تاريخ التسجيل

محكمة االستئناف
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معدل الفصل

نسبة وعمر القضايا املتداولة
أكرث من 360 يومًا وأقل من 720 يومًا

اإلنتاجية القضائية

مؤشرات األداء في المحاكم

ــارة  ــي يف إم ــات التقاض ــن درج ــة م ــر درج ــي آخ ــز ه ــة التميي حمكم
دبــي، وتنظــر يف جميــع الدعــاوى املدنيــة واجلزائيــة التــي ترفــع إليهــا 
بعــد مرحلــة االســتئناف وبهيئــة قضائيــة خمتلفــة عــن درجــة االســتئناف، 

واألحــكام الصــادرة منهــا نهائيــة وفــق مــا ينظمــه القانــون.

معــدل مــدة احلكــم -يف حمكمــة التمييــز -مــن أول جلســة، حيــث ان 
املســتهدف يف 2017 )46( يــوم وقــد حقــق 46 يــوم مقارنــة 2016 حيــث 

ان املســتهدف كان 50يــوم وقــد حقــق 48 يــوم.
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محكمة التمييز
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فرع: الربشاء

2017 2016
القيمةالرسم العدد القيمة العدد

741,000.00 728 605,000.00 603 انتقال الكاتب العدل لغر احلاالت اخلاصة
12,600.00 126 43,300.00 161 انتقال الكاتب العدل - حاالت خاصة

753.600.00 854 648.300.00 764 اإلجمايل

فرع: الطوار

2017 2016
القيمةالرسم العدد القيمة العدد

325,999.00 311 356,000.00 355 انتقال الكاتب العدل لغر احلاالت اخلاصة
13,800.00 137 11,400.00 113 انتقال الكاتب العدل - حاالت خاصة

338,800.00 448 367,400.00 468 اإلجمايل
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فرع: الطوارفرع: الربشاء

الفرع الرئيسي

2017 2016
القيمةالرسم العدد القيمة العدد

545,000.00 520 453,000.00 451 انتقال الكاتب العدل لغر احلاالت اخلاصة
1,700.00 17 500.00 5 انتقال الكاتب العدل - حاالت خاصة

545,700.00 537 453,500.00 456 اإلجمايل

فرع: الدائرة االقتصادية

2017 2016
القيمةالرسم العدد القيمة العدد

4.100.00 41 2.600.00 26 انتقال الكاتب العدل - حاالت خاصة
549.000.00 534 486.000.00 465 انتقال الكاتب العدل لغر احلاالت اخلاصة
553,100.00 575 488,600.00 491 اإلجمايل
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فرع: الدائرة االقتصاديةالفرع الرئيسي

الكاتب العدل

مؤشرات األداء في المحاكم
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أجمايل قيمة املطالبة عدد التسوياتالنزاع
للنزاعات املفصولة )اتفاق(

111,342,716 درهم1182نزاع مدين

3,173,851,039 درهم978نزاع جتاري

334,092,493 درهم163نزاع عقاري

23,556,970 درهم5206األسرة

5,470,419,614 درهم242الرتكات

9,113,262,832 درهم7771اإلجمايل
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والتسويات الودية

مؤشرات األداء في المحاكم

إحصائية عن عمليات االنتقال خالل عام 2016 و2017

عدد املعامالت
املؤشر

عام 2017 عام 2016

126 161 انتقال كاتب العدل- حاالت خاصة - الربشاء

728 603 انتقال الكاتب العدل لغر احلاالت اخلاصة - الربشاء

137 113 انتقال كاتب العدل- حاالت خاصة - الطوار

311 355 انتقال الكاتب العدل لغر احلاالت اخلاصة - الطوار

41 26 انتقال كاتب العدل- حاالت خاصة - االقتصادية

534 465 انتقال الكاتب العدل لغر احلاالت اخلاصة - االقتصادية

17 5 انتقال كاتب العدل- حاالت خاصة - الرئيسي

520 451 انتقال الكاتب العدل لغر احلاالت اخلاصة - الرئيسي

2414 2179 االجمايل
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الباب الثالث
الموارد البشرية وأسعد بيئة عمل 
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برامج متكني املوظفني 2017
إجمايل الفائزين يف جائزة جنوم التميز: 95
إجمايل املكرمن لنظام االقرتاحات: 241

اجمايل اخلريجن والدارسن: 71

   

موظفي حماكم دبي

الذكوراالناثالنسب واالعداد 
2016201720162017

446457657654العدد االجمايل 

66.97%66.67%96.28%96.64%نسبة التوطن 

4.53%4.09%4.19%5.11%نسبة الدوران الوظيفي 

012328عدد القيادات ) الفئة القيادية (

الذكوراالناثاملرحلة العمرية 
2016201720162017

20-188542

25-2170607060

30-2612913110390

35-311001087797

40-3657537272

45-4153606567

50-4621318077

55-51887375

60-56016760

60 +004654

الموارد البشرية وأسعد بيئة عمل

احملقق التوطني
20162017

79%79%نسبة التوطن العامة

96%96%نسبة التوطن ) الفئة القيادية(

35%36%نسبة التوطن ) الهيئة القضائية(

96%62%نسبة التوطن ) الفئة االشرافية(

88%87%نسبة التوطن ) الفئة التنفيذية(

احملقق الدوران الوظيفي
20162017

4.10%4.40%معدل الدوران الوظيفي 

3.90%4.10%معدل الدوران الوظيفي للمواطنن

0.20%0.30%معدل الدوران الوظيفي غر املواطنن

مؤشرات املتعلقة بتمكني واسعاد 
املرأة

احملقق
20162017

نسبة السعادة وفق املؤشر اليومي )فئة 
96%88%االناث(

نسبة املوظفات الشاغالت وظائف 
23,81%19%اشرافية ) رئيس قسم (

نسبة املوظفات الشاغالت وظائف 
37.61%34.50%اشرافية )رئيس شعبة(
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2017 2016 مؤشرات التدريب والتنمية

34 41 عدد ساعات التدريب ) الفئة القادية (

35 32 عدد ساعات التدريب ) الفئة االشرافية(

21 24 عدد ساعات التدريب ) الفئة التنيفذية (

20 مستحدث 2017 عدد ساعات التدريب ) الهيئة القضائية(

%100 %96 نسبة املتدربن ) الفئة القيادية (

%99 %58 نسبة املتدربن ) الفئة االشرافية(

%79 %83 نسبة املتدربن ) الفئة التنفيذية (

%59 مستحدث 2017 نسبة املتدربن ) الهيئة القضائية (

%42 %30
نسبة الدورات التدريبية املنفذة باإلعتماد على الكوادر الداخلية من إجمايل الدورات 

التدريبية املنفذة

%93 %92 متوسط نتائج تقييم الربامج التدريبية )مستويات جناح برامج التدريب(

%27 %15 نسبة املوظفن املتدربن يف جمال االبتكار

8 4 عدد ورش التوعية والتدريب يف جمال استشراف املستقبل

%89 %88 متوسط  نتائج  تقييم النواحي التنظيمية للربامج التدريبية

%93 %94 متوسط  نتائج تقييم  كفاءة املدرب واملادة العلمية

الموارد البشرية وأسعد بيئة عمل

إحصائيات التواصل واالتصال للقيادة:
- عدد لقاءات املوظفن )قريب( : 7

- عدد لقاءات املراجعن )مسك( : 25
- عدد لقاءات املراجعن ملدير مكتب املدير العام : 38

- عدد اجتماعات )اجمللس اإلستشاري: 2
- عدد اجتماعات )اجمللس القيادي للتطوير واإلبداع املؤسسي( : 7

- عدد اجتماعات )اللجنة العليا للشؤون القضائية( : 7
- عدد اجتماع )اللجنة العليا لشؤون املوارد البشرية( : 2

- عدد اإلجتماعات  الداخلية  : 110
- عدد الزيارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والوفود الرسمية = 9



الباب الرابع
األخبار واألنشطة والفعاليات
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�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم يكرم �سعادة طار�ش املن�سوري يف حفل ال�سركاء اال�سرتاتيجني ملركز دبي املايل العاملي

His Highness Sheikh Ahmed Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Honored His Excellency Taresh Mansouri at the DIFC Strate-
gic Partners Ceremony

تكرمي �سعادة طار�ش املن�سوري يف حفل ال�سركاء اال�سرتاتيجني لوزارة اخلارجية

His Excellency Taresh Mansouri was honored at the ceremony of strategic partners of the Ministry of Foreign Affairs

األخبار واألنشطة والفعاليات

نائب رئي�ش الدولة وويل عهد اأبوظبي يكرمان �سعادة طار�ش املن�سوري يف مبادرة اأوائل االمارات  عن مبادرة  �سور

 ”Vice President and Crown Prince of Abu Dhabi honored His Excellency Mr Taresh Mansouri in Awael Alemrat for ”Shour Initiative

حممد بن را�سد يكرم حماكم دبي �سمن جوائز دبي لالداء احلكومي املتميز عن فئة اأ�سعد بيئة عمل

 Mohammed bin Rashid honored Dubai Courts at the Dubai Government Excellence Awards for the happiest work environment category
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مدير عام حماكم دبي يكرم جنوم التميز 2017

Director General of Dubai Courts honored Stars of Excellence 2017

األخبار واألنشطة والفعاليات

وزارة العدل تكرم �سعادة القا�سي عبدالقادر مو�سى نائب مدير عام  حماكم دبي

وفريق عمل متابعة ان�سطة االعمال ال�سادرة من البنك الدويل يف ملتقى ال�سركاء اال�سرتاتيجني لوزارة العدل 2017

The Ministry of Justice honored His Excellency Judge Abdul Qadir Musa, Deputy Director General of Dubai Courts
And the Business Follow-up Task Force of the World Bank at the Forum of Strategic Partners of the Ministry of Justice 2017

مدير عام حماكم دبي يكرم اأ�سحاب االقرتاحات املطبقة

Director General of Dubai Courts honored the owners of the applied proposals
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مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل وفد مركز ال�سارقة للتحكيم التجاري الدويل

Director General of Dubai Courts received the delegation of the Sharjah International Commercial Arbitration Center

حماكم دبي ت�سقبل وفد حمامني من دولة الكويت

Dubai Courts received a delegation of lawyers from
the State of Kuwait

مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل رئي�ش املحكمة الفيدراية املاليزية

Director General of the Dubai Courts received
the President of the Malaysian Federal Court

األخبار واألنشطة والفعاليات

مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل �سعادة د. �سائد الردايدة، قن�سل عام اململكة االأردنية الها�سمية

Director General of Dubai Courts received His Excellency Dr. Radaydeh, the counsel of  the Hashemite Kingdom of Jordan

حماكم دبي ت�ستقبل وفداً من وزارة الداخلية ا لالطالع على اف�سل املمار�سات يف جمال ا�سعد بيئة عمل

 Dubai Courts received a delegation from the Ministry of Interior to learn about best practices in the field of the happiest work
environment
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حماكم دبي ت�ستقبل وفد من جمهورية ال�سني

Dubai Courts received a delegation from the Republic of China

حماكم دبي ت�ستقبل وفداً من اجلمهورية اجلزائرية لالطالع على اأف�سل املمار�سات

Dubai Courts received a delegation from the Republic of Algeria for  learning about the best practices

األخبار واألنشطة والفعاليات

حماكم دبي ت�ستقبل وفد رفيع امل�ستوى من جمهورية ال�سودان

Dubai Courts received high-level delegation from the Republic of Sudan

حماكم دبي ت�ستقبل وفداً من كوريا

Dubai Courts received a delegation from Korea
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حماكم دبي ت�سارك يف معر�ش جيتك�ش للتقنية 2017

Dubai Courts to participated in GITEX Technology Fair 2017

األخبار واألنشطة والفعاليات

حماكم دبي توقع مذكرة تفاهم للم�ساركة يف امل�سروع الوطني برنامج 

االمارات للم�ساعدات الفنية مع وزارة اخلارجية

 Dubai Courts signed a Memorandum of Understanding to
 participate in National Project UAE Technical Assistance

Program with Ministry of Foreign Affairs

حماكم دبي توقع اتفاقية تعاون مع �سركة اف �سي جي جلوبال

Dubai Courts signed a cooperation agreement with FCG Global

حماكم دبي توقع اتفاقية تعاون مع حماكم راأ�ش اخليمة

 Dubai courts signed cooperation agreement with Ras Al
Khaimah courts



8485

حماكم دبي تد�سن اأول عقد قران عن بعد

  Dubai Courts concluded the first marriage contract remotely

حفل برنامج �سور

 Ceremony of ”Shour” Program

األخبار واألنشطة والفعاليات

حماكم دبي تعقد اجتماعاً مع الق�ساء الع�سكري

Dubai courts held a meeting with the Military Judiciary

حماكم دبي تطلق م�سروع �سند

 .Dubai Courts launched Sanad Project
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األخبار واألنشطة والفعاليات

حمـاكم دبي الثانية عامليا على م�ستوى املحاكم يف جمال احللول التقنية يف 2017

Dubai Courts are the world’s second-level courts
of technology solutions in 2017

نادي دبي ال�سحاب الهمم يكرم حماكم دبي بدعمها الدائم للفعاليات املجتمعية

Dubai Club for Ashab Alhemam honored Dubai Courts
 for their continuous support of the community events

حماكم دبي حتتفي بفريق العمل الن�سائي يف يوم املراأة العاملي

Dubai Courts celebrated Women’s Task Force on International Women’s Day

تكرمي حماكم دبي كرعاة يف جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي

Dubai Courts were honored  as a Sponsor of the Dubai International Holy Quran Award

ذرى جل�سات مرئية بال موقوفني يف »حماكم دبي«

”Thura- video sessions without detainees in ”Dubai Courts

ذرى جل�سات مرئية بال موقوفني يف »حماكم دبي«

”Thura- video sessions without detainees in ”Dubai Courts




