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القضاُء جزٌء من احلياة باٍق ببقائها؛ وبقاء احلياة 
مرهوٌن ببقاء القضاء العادل،

على  مصّرون  ماضون  دبي  حماكم  يف  وإننا 
استمرار احلياة الكرمية جملتمع دبي يف اإلمارات 
يف  املستمر  الدؤوب  بعملنا  املتحدة  العربية 
لذلك  الناجز،  العادل  القضاء  على  احملافظة 
وال  ُمْرٍض،  غري  كان  مهما  الوراء  إىل  نلتفت  ال  نحن 

نكتفي به حتى وإن كان باهرًا يف إجنازاته، بل نحن 
ماضون لألمام على أساس من املاضي مهما كان؛ 
فإن كان جمياًل كان لنا دافعًا لألجمل، وإن كان غري 
ذلك كان لنا درسًا تعّلمناه ومضينا، ونحن ال نقف 
عند حّد وال تربكنا التحديات وال مفاجئات وتقلبات 
احلياة بل نحن يف حماكم دبي كالنهر يف جمراه 
أحجار  جمرانا  يف  وقفت  إذا  الالمنتهي؛  الطويل 

سعادة طارش عيد املنصوري
مدير عام حماكم دبي

جهوزيٌة عالية وإنجازاٌت مستمرة
ب�سم الله الرحمن الرحيم



التحدي وداللة الصمود واملضّي لألمام.
حيث  الشركاء،  على  عني  دبي  حملاكم  كان  ثم 
عادت  رائدة  جمتمعية  مشاريع  معهم  عقدت 
باخلري على اجملتمع؛ كان أبرزها مشروع “حماكم 
اجملتمع  نفوس  يف  رّسخ  أنه  نأمل  الذي  اخلري” 
بل  فحسب،  وأحكامًا  قانونًا  ليست  احملاكم  أن 
لتأخذ  تبتكر  ويٌد  ويحّس،  يشعر  نابض  قلب  هي 
بيد  يدًا  القيود  وترفع  وتعطي وتقضي احلاجات 

مع اجملتمع وشركائها فيه.
أعمال  استمرارية  يف  الرائعة  اإلجنازات  أتت  ثم 
 ،2020 عام  يف  العاصف  احلدث  رغم  احملاكم 
عن  تتنازل  ومل  تتقهقر  مل  ناجحة  أعمااًل  فكانت 
املوقع املتقّدم يف الريادة والتنافسية العاملية، 

وكان أداؤها مشّرفًا باهرًا نوعًا وكّمًا.
إن حماكم دبي كانت لها استجابتها املميزة الرائعة 
راشد  بن  حممد  الشيح  السمو  صاحب  لدعوة 
عام  اعتبار  إىل  دبي،  حاكم  الوزراء  جملس  رئيس 
اخلمسني  بالعام  لالحتفال  االستعداد  عام   2020

العربية املتحدة، ليس  على احتاد دولة اإلمارات 

ال  جانبًا  العقبات  وتركنا  آخر  طريقًا  حفرنا  عرثة 
واألهداف  لإلجناز  منضي  بل  طوياًل،  عندها  نقف 
مبتكرين نبحث عن اجلديد واملمّيز والباهر، وهذا 
السنوي  احملاكم  عمل  تقرير  يف  جلّيًا  يظهر  ما 

لهذا العام. 
إنــه مَلــن متّعــن فيــه، كتــاُب براعــٍة يف جتــاوز عقبات 
احلاضــر، وابتــكاٌر للمســتقبل، واعتبــاٌر وتعّلــٌم مــن 
دروس األمــس؛ ففي هذا التقرير يتضح كل الوضوح 
كيــف أن احملاكــم قــرأت املاضــي القريــب فتجاوزته 
وزيــادة  الوقــت  باختصــار  واألجمــل  األكمــل  إىل 
القضايــا واألحــكام وأعمالهــا  امُلنَجــز مــن  عــدد 
القضائيــة املكّملــة لهــا، كمــا ُيَبــني يف هــذا التقريــر 
مــا نفخــر بــه مــن إجنــاز وتقديــر ألعمــال احملاكــم 
وبحصولهــا   ،2020 لعــام  اآليــزو  شــهادة  بنيلهــا 
املشــّرف علــى جائــزة القمــة اخلليجيــة للمــوارد 
البشــرية عــن برنامــج “وظيفتــي”، وهمــا دليــالن 
كبــريان؛ فــاألول دليــٌل إقليمــٌي علــى جــودة العمــل 
املواكــب  التوثيــق  وتوثيقــه  دبــي  حماكــم  يف 
جائــزة  نيــل  لهــا  كان  حتــى  العامليــة،  للمعايــري 

إىل  سّباقة  احملاكم  كانت  بل  االحتفال  مبجرد 
االستعداد لذلك احلدث الوطني املهم مببادرات 
والتمّيز  االبتكار  وروح  العاملية  التنافسية  تناسب 
رؤيتها  فقّدمت  واإلمارات،  دبي  ِسمة  هي  التي 
الذكاء  املميَزْين؛  مشروَعْيها  يف  مببادراتها 
االصطناعي يف التقاضي، والذكاء االصطناعي 
تنفيذ األحكام، وهما مشروعان سيكونان يف  يف 
يختصر  لألنظار،  الفتًا  ممّيزًا  واقعًا  قريب  وقت 
جزٌء  دبي  حماكم  أن  على  ويؤكد  واملكان  الزمان 
بكل  ناجٌح مثابٌر ماٍض إىل املستقبل  عامٌل مبتكٌر 
حمدودة،  غري  إمكانات  من  احلكومة  له  تتيحه  ما 
يعمل بقيمه التي من أهمها االبتكار والعمل بروح 
دبي..  حكومة  رؤية  مع  تام  بتوافٍق  الواحد  الفريق 
عرب  املمتع  املفيد  التجوال  لكم  أترك  هنا  وإنني 
على  شاهٍد  خري  ليكون  السنوي  تقريرنا  جنبات 
مناهج حماكم دبي القضائية واإلدارية، ومنجزاتها 
املتحققة التي نفخر بها، ومشاريعها املستقبلية 
الرائعة  منجزاتها  من  قريبًا  ستكون  التي  الرائدة 

التي سيتضّمنها أحُد تقاريرنا القادمة؛ بإذن اهلل.

2020، والثــاين دليــٌل إقليمــٌي علــى  اآليــزو لعــام 
لتنميــة  املبــدع  االبتــكار  علــى  احملاكــم  قــدرة 
املبتكــر؛  “وظيفتــي”  بربنامــج  البشــري  موردهــا 
ــرية  ــوارد البش ــة للم ــة اخلليجي ــزة القم ــت جائ فنال

.2020 يف عــام 
والتطورات  األحداث  نواكب  بأننا  لفخورون  إننا  ثم 
ما  التي  كورونا  جائحة  بسبب  العامل  بها  مّر  التي 
التحديات  وقبول  العمل  على  إصرارًا  إال  زادتنا 
حكومتنا  مع  وثقة  بقوة  األمام  إىل  واملضّي 
كورونا  عقبة  جتاوز  على  ليس  فعِملنا  الرشيدة؛ 
بعد  ملا  االستعداد  على  أيضًا  بل  فحسب 
جمااًل  يدع  ال  مبا  وإصراٍر؛  جديٍة  بكل  اجلائحة 
من  جزٌء  واإلمارات  دبي  يف  القضاء  أن  للشك 
ُتظهر  بل  الوقوف  تقبل  ال  رشيدة  واعية  حكومة 
اإلجنازات  فكانت  األمام،  إىل  واملضّي  الصمود 
العمل  جناح  يف  املتمثلة  الرائدة  واألعمال 
دبي،  حماكم  يف  ُبعد  عن  واإلداري  القضائي 
من  االستفادة  من  واملتعاملني  الشركاء  ومتكني 
عني  ذلك  وكان  اجلائحة،  رغم  احملاكم  خدمات 
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إدارة
إسعاد المتعاملين

إدارة
إدارةإدارة القضايااألحوال الشخصية

إعداد الدعاوى

قسم التخطيط
االستراتيجي قسم  الجودة

قسم
إدارة المعرفة

قسم رقابة
اإليرادات 

والمصروفات

قسم
قسم التمّيزالرقابة اإلدارية

المحاكم اإلبتدائية محكمة االستئناف محكمة التمييز

قسم
الخدمات المركزية

قسم خدمات
الكاتب العدل

قسم خدمات
األحوال الشخصية

قسم
توجيه المتقاضين

قطاع الدعم المؤسسي واالتصالقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذقطاع إدارة الدعاوى

نائب مدير المحاكم

مكتب مدير المحاكم

مكتب الشؤون القانونية

مدير المحاكم

الرئيس

إدارة
خدمات القضايا

قسم الحفظ

قسم اإلعالن

قسم شؤون
المحامين والمترجمين

قسم توثيق
األحكام القضائية

قسم تنفيذ
األحوال الشخصية

قسم تسوية
األحوال الشخصية

قسم
دعاوى األسرة

قسم التوجيه 
واإلصالح األسري

قسم التركات 
وأحوال المال

قسم التمييز

قسم االستئناف

قسم
القضايا العمالية

قسم
القضايا العقارية

قسم القضايا 
التجارية

قسم القضايا 
المدنية

قسم إعداد
دعاوى التمييز

قسم إعداد
دعاوى االستئناف

إدارة الخبراء 
والمحكمين

قسم القيد
والتطوير

قسم الرقابة
والتدقيق

قسم إعداد
الدعاوى االبتدائية

قسم شؤون
رؤساء المحاكم 

إدارة االستراتيجية واألداء المؤسسي إدارة الرقابة المالية واإلدارية

قسم رقابة
التأمينات ورسوم 

القضايا

إدارة مركز التسوية 
الودية للمنازعات 

إدارة 
الموارد البشرية

إدارة الشؤون
المالية واإلدارية

إدارة
تقنية المعلومات

إدارة االتصال
والتسويق المؤسسي

قسم
القيد والمتابعة

قسم
التسويات

إدارة
إدارة التنفيذالكاتب العدل

قسم
المركز الرئيسي

قسم
مركز الطوار

قسم
مركز البرشاء

قسم مركز
الدائرة االقتصادية

قسم شؤون الكاتب 
العدل الخاص

قسم التحري
وتسويات التنفيذ

قسم
الحجوزات والبيوع

قسم
تنفيذ الدعاوى

قسم الرسوم
واإلنابات القضائية

قسم الدعاوى
المستعجلة واألمور 

الوقتية

قسم
التخطيط واالستقطاب

قسم تنمية واستثمار
الموارد البشرية

قسم
االستحقاق والخدمات

قسم
التطوير التنظيمي

قسم
الخزينة

قسم
المخازن والمشتريات

قسم
الخدمات العامة

قسم
الحسابات العامة

قسم
حسابات القضايا

قسم البنية
التحتية التقنية

قسم تخطيط
وتطوير األنظمة 

والخدمات الذكية 

قسم
األنظمة المشتركة

قسم
 الدعم التقني

قسم
التواصل واإلعالم

قسم
التسويق والفعاليات

الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي 
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يعــد الهيــكل التنظيمــي حملاكــم دبــي وثيقــة عمــل 
ــويات  حتــدد األطــر التــي تعمــل مــن خاللهــا املستـ
اإلداريــة كافــة، حيــث مت إعــداده ليكــون وثيقــة قابلــة 
للتطويــر بإضافــات أو تعديــالت جديــدة كلمــا كان 
ــهده  ــذي تش ــي ال ــول الرقم ــع التح ــًا. وم ــك ضروري ذل
الذكيــة،  تبنــي اخلدمــات  حماكــم دبــي ويف ظــل 
فإنــه مــن املتوقــع أن يكــون هنــاك حاجــة لتعديــل 
جديــدة  إدارات  واســتحداث  التنظيمــي  الهيــكل 
ــر الهيــكل التنظيمــي يســاهم يف  فيــه، كمــا أن تطوي
حتقيــق العديــد مــن األهــداف التــي يف جمملهــا 
ــث  ــم. حي ــراتيجيات احملاك ــة واس ــق رؤي ــم حتقي تدع
تتوجــه اجلهــود نحــو تطويــر الهيــكل التنظيمــي مــن 
واإلدارات  القطاعــات  تعديــل  علــى  العمــل  خــالل 
ــراتيجية  ــات االس ــع التوجه ــق م ــا يتواف ــية مب الرئيس
حملاكــم دبــي، وآخــر حمطــات التطويــر علــى الهيكل 
كانــت بإضافــة “إدارة اخلــرباء واحملكمــني” ضمــن 
قطــاع إدارة الدعــاوى، ســنقدم فيمــا يلــي نبــذة عامــة 
عــن اإلدارة املســتحدثة، وتوضيحــًا ألبــرز مهامهــا.

نبذة عامة عن إدارة اخلرباء واحملكمني
تأسســت إدارة اخلــرباء واحملكمــني ضمــن الهيــكل 
بقــرار  دبــي  حماكــم  لدائــرة  املعتمــد  التنظيمــي 
مــن ســمو الشــيخ / حمــدان بــن حممــد بــن راشــد 
آل مكتــوم - رئيــس اجمللــس التنفيــذي  إلمــارة دبــي 
بتاريــخ -25 نوفمــرب 2020- وذلــك بعــد صــدور القانون 
اخلــربة  أعمــال  تنظيــم  بشــأن   2020 لســنة   13 رقــم 

أمــام اجلهــات القضائيــة بإمــارة دبــي والــذي نصــت 
مادتــه الســابعة علــى إنشــاء الوحــدة التنظيميــة 
املعنيــة بشــؤون اخلــرباء يف حماكــم دبــي، وتضــم 

اإلدارة اجلديــدة لقســمني:
- قسم القيد والتطوير.

- قسم الرقابة والتدقيق.

مهام اإلدارة 
وتعزيــز  الناِجــزة،  العدالــة  لتحقيــق  الســعي  نحــو 
اخلــرباء  إدارة  تقــوم  حتقيقهــا،  يف  اخُلــرباء  دور 

منهــا: مهــام،  بعــدة  واحملكمــني 
اخلــربة  مبنظومــة  االرتقــاء  يف  املســاهمة    .1
القضائيــة مــن خــالل تســريع إجــراءات التقاضــي 
ــة أو  ــب آراًء فني ــي تتطل ــا الت ــيما يف القضاي الس

. تخصصيــة
زيــادة كفــاءة ممارســي أعمــال اخِلــربة،  ومتكــني    .2
اخلــربات الوطنيــة، وتعزيــز دورهــم يف حتقيــق 

العدالــة.
اخلــرباء  اســتقطاب  عمليــات  علــى  اإلشــراف    .3
القضائيــة،  اخلــربة  أعمــال  وتطويــر  اجلــدد، 
علــى  الشــكاوى  وإدارة  املأموريــات  وإســناد 
التأديبيــة. اجلــزاءات  علــى  واالعراضــات  اخلــرباء 

والتقييــم  والتفتيــش  الرقابــة  بأعمــال  4.  القيــام 
للخــرباء. الفنــي 

الوصــول  ميســرة  قضائيــة  خدمــات  تقــدمي    .5
. للجميــع

"محاكم دبي.... خدمات بال انقطاع"

ميثــل إصــدار التقريــر الســنوي عالمــًة مــن عالمــات االرتقــاء يف األداء 
ــات  ــزام بفئ ــة وااللت ــفافية واحلوكم ــم الش ــراز قي ــيلًة إلب ــي ووس املؤسس
املتعاملــني، لــذا حرصــت حماكــم دبــي منــذ عــدة ســنوات علــى إصــداره 
وتعزيــزًا  الراســخة،  املؤسســية  قيمهــا  مــن  انطالقــًا  آخــر  بعــد  عامــًا 
لثقافــة اإلفصــاح والتميــز احلكومــي التــي ُتشــّكل ســمًة بــارزًة مــن ســمات 

ــي. ــارة دب ــي يف إم ــل احلكوم العم
ــًا  ــدم عرض ــو يق ــج، وه ــذا النه ــتمرارًا له ــنوي 2020 اس ــر الس ــي التقري ويأت
شــاماًل مفصــاًل دقيقــًا ملــا حتقــق يف أروقــة حماكــم دبــي علــى جميــع 
الصعــد، ووفــق أفضــل املمارســات املتبعــة يف هــذا اجملــال، بــدءًا 
مــن املســتجدات علــى صعيــد اجلوانــب االســراتيجية واملؤسســية، 
ــزات  ــاًء باملنج ــم وانته ــف احملاك ــال خملتل ــج األعم ــاد نتائ ــرورًا بحص م
االســراتيجيني  الشــركاء  مــع  عالقاتهــا  جمــال  يف  واملســتجدات 
وكذلــك  أنشــطتها  علــى  عــالوًة  البشــرية  ومواردهــا  واملتعاملــني 
مبادراتهــا يف جمــاالت االســتدامة واملســؤولية اجملتمعيــة، وذلــك 
يف خمتلــف مواقــع العمــل التابعــة لهــا يف إمــارة دبــي وطــوال العــام 
املاضــي )منــذ األول مــن ينايــر 2020 ولغايــة 31 ديســمرب 2020( ليشــكل 

وثيقــة مرجعيــة للمهتمــني علــى اختــالف فئاتهــم.

الهيكل التنظيمي
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وقد صدر هذا التقرير بإشراف:
- السادة الهيئة القضائية

- إدارة االسرتاتيجية واألداء املؤسسي
 يسعدنا تواصلكم معنا عرب :

dcstragrp@dc.gov.ae :الربيد اإللكرتوين
هاتـف: 97143347777+

صندوق الربيد: 4700 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

الباب األول: خطوات اسرتاتيجية ثابتة

الباب الثاين: مؤشرات األداء

الباب الثالث: االستثمار يف املوارد البشرية

الباب الرابع: حتديات اجلائحة واستمرارية األعمال

الباب اخلامس: احلصاد اإلعالمي

حماكم دبي يف سطور.
اسرتاتيجية احملاكم 2017 - 2021.

نتائج السعادة.
اخلدمات الذكية.

اجلوائز واإلجنازات.
عام االستعداد للخمسني.

مبادرات نوعية مع الشركاء.
املسرعات احلكومية.

حماكم بال ورق.
صدى احملاكم.
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التسامح والتسويات الودية.
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ضمــن  جهودهــا  دبــي  حماكــم  منظومــة  واصلــت 
التــي  أعمالهــا  يف  والريــادة  التميــز  مــن  آخــر  عــام 
وحتقيقهــا  العدالــة  إجــراءات  مباشــر  وبشــكل  تدعــم 
وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع،  وال شــك أن احملافظــة 
احلرجــة  الظــروف  ظــل  يف  الفريــدة  مكانتهــا  علــى 
عــام  يف  كوفيــد_19  جائحــة  انتشــار  رافقــت  التــي 

ــا  ــن مكانته ــزز م ــدة ويع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم لدول
خدماتهــا  تقــدم  أنهــا  كمــا  والعامليــة،  اإلقليميــة 
ــتقيها  ــة تس ــة واضح ــة ورؤي ــن منهجي ــني  ضم املتعامل
مــن معــني اخلطــة االســراتيجية املعتمــدة حلكومــة 
ــة  ــالة ورؤي ــق رس ــل حتقي ــن أج ــا م ــري عليه ــارات وتس اإلم
ــا  ــواعد كوادره ــى س ــدًة عل ــومة، معتم ــداف املرس األه

شــركائها  مصالــح  علــى  حرصهــا  علــى  يربهــن   2020

وعمالئهــا، حيــث اســتمرت يف تقــدمي خمتلــف خدماتهــا 
الذكيــة واإللكرونيــة يف جميــع قطاعاتهــا وخملتلــف 
االســراتيجيني؛  والشــركاء  املتعاملــني  مــن  الشــرائح 
ومــا  جهــود  مــن  تبذلــه  مــا  أن  تؤمــن  دبــي  فمحاكــم 
تقدمــه مــن خدمــات ســوف يصــب يف املصلحــة العامة 

الوطنيــة املدربــة يف ظــل حكومــة دبــي اإللكرونيــة 
والذكيــة والتــي تســعى للعامليــة يف جميــع خدماتهــا. 
سنســتعرض مــن خــالل هــذا التقريــر القــدرات التنافســية 
حملاكــم دبــي علــى املســتوى احمللــي والعاملــي يف 
إطــار اجلهــود املتكاملــة التــي تبذلهــا كل مــن الهيئــات 

اإلشــرافية واإلداريــة والكــوادر البشــرية.

المحاكم في سطور
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الرسالة
استراتيجية
 المحاكم

الرؤية

الغايات

القيم

 العدل والشفافية 
احليادية والوضوح وتساوي اجلميع أمام القضاء.

 االستقاللية القضائية
ال سلطان على القضاة أثناء أداء مهامهم سوى القانون وضمائرهم.

التسامح
االلتزام بالتشريعات التي تضمن استدامة التسامح ا�سري واجملتمعي.

االبتكار
حتفيز طاقات املوارد البشرية لتطوير العمل املؤسسي وا�بداع فيه.

العمل بروح الفريق
حتفيز ا�فراد للعمل مبا يحقق ا�هداف املش§كة.

 تطوير خدمات قضائية ريادية تدعم جودة احلياة.

 تعزيز تنافسية ا�داء والثقة ° النظام القضائي.

 تعزيز منظومة عمل رشيقة لضمان احلوكمة املؤسسية   
واستمرارية ا�عمال. 

 استشراف املستقبل وتطوير اخلطط االستباقية.

 تعزيز بيئة عمل داعمة لالبتكار.

 تعزيز التحول الرقمي. 

 حتقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة 
والسرعة وتقدمي خدمات قضائية 

ميسرة الوصول للجميع
ºاكم رائدة متميزة عاملي» 

استراتيجية المحاكم
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رفع نسبة التسويات الودية

تعزيز مؤشر التنافسية الدولية

رفع نسبة سعادة املتعاملني

تعزيز دقة ا�حكام

التقليل من مدة احلكم
منذ تاريخ التسجيل

تقليل زمن مدة التنفيذ

أهدافنا االستراتيجيةتوافق رؤية محاكم دبي مع رؤية حكومة دبي
نحن نعمل من أجل حتقيق جملة من األهداف والتي من أهمها:

المحـاور االستراتيجية

حكومة رائدة ومتميزة�تمع متسامح ومتالحم مدينة سعيدة

االبتكارالريادة والتنافسية
واستشراف املستقبل

الذكاء واالستدامة

احملور احملور احملور 
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الخارطة االستراتيجية

احملور: الريادة والتنافسية

تطوير خدمات قضائية ريادية تدعم جودة احلياة
مؤشرات ريادة نتائج العمليات واملهام:
- معدل مدة احلكم من تاريخ التسجيل

- معدل الفصل
- معدل دقة األحكام

- معدل اإلسناد 
- نسبة وعمر القضايا املتداولة

- نسبة النزاعات التي مت حلها وديًا 
- معدل التنفيذ  

تعزيز تنافسية األداء والثقة يف النظام القضائي
مؤشرات السمعة والتنافسية العاملية:

- سعادة املتعاملني
- سعادة اجملتمع

احملور:الذكاء واالستدامة

تعزيز التحول الرقمي
مؤشرات فعالية نتائج التحول والتكامل والتبني الرقمي:

- فعالية التحول الرقمي
- فعالية التبني الرقمي

تعزيز منظومة عمل رشيقة لضمان احلوكمة املؤسسية 
واستمرارية األعمال

مؤشرات فعالية نتائج احلكومة واالستدامة يف املوارد 
واخلدمات:

-  كفاءة استغالل املوارد
- جودة خدمات املتعاملني

- احلوكمة واستمرارية األعمال

احملور: االبتكار واستشراف املستقبل

تعزيز بيئة عمل داعمة لالبتكار
مؤشرات نتائج االبتكار: 

- االبتكار وتطوير املوارد

استشراف املستقبل وتطوير اخلطط 
االستباقية 

مؤشرات نتائج البحوث والدراسات: 
- دراسات وبحوث استشراف املستقبل
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الموظفين

نتائج مؤشرات السعادة بمحاكم دبي
نتائج استبيانات السعادة في محاكم دبي (من خالل طرح سؤال عن مدى السعادة)

المتعاملين المجتمع الشركاءالموردين
الخدمات
الذكية

الخدمات
اإللكترونية
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نتائج السعادة  وفق استبيانات حكومة دبيمؤشرات السعادة

الخدمات الذكية 
لطاملــا ســعت حماكــم دبــي إىل تطويــر اخلدمــات 
الذكيــة املتاحــة لفئــات املتعاملــني يف جميــع 
مواقــع العمــل، وقــد شــكل هــذا املســعى عالمــًة 
ــة  ــن أهمي ــه م ــا كان ل ــم، مل ــًة يف أداء احملاك فارق
انتشــار  تداعيــات  بســبب  املاضــي  العــام  يف 
جائحــة كوفيــد_19 ومــا جنــم عنهــا مــن ظــروف 
يف  احرازيــة  إجــراءات  وفرضــت  احلركــة  قيــدت 
حماكــم  منــح  الــذي  األمــر  العــامل،  دول  خمتلــف 
أكــرث  جعلتهــا  هامــة  تنافســيًة  ميــزًة  دبــي 
املاضــي  العــام  حتديــات  ملواجهــة  اســتعدادًا 
وأكــرث قــدرًة علــى اســتمرارية األعمــال ومواصلــة 

اخلدمــات. تقــدمي 
ويف هــذا اإلطــار بلــغ إجمــايل الطلبــات الذكيــة 

أكــرث مــن 588 ألــف طلــب وقــد أجُِنــز معظمهــا، كمــا 
ــة  ــات الذكي ــجلي التطبيق ــدد مس ــايل ع ــغ إجم بل
أمــن  26,715 مســجاًل، فيمــا وكشــفت مؤشــرات 

ــة  ــان عالي ــتويات أم ــق مس ــن حتقي ــات ع املعلوم
ــة.ـ ــداول املرفق ــن يف اجل ــو مبّي ــا ه كم

 إجمايل عدد مسجلي األنظمة  اإللكرونية
والتطبيقات الذكية  حملاكم دبي 2020

26,715

 تقييم  امتثال احملاكم لبيانات دبي
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نتائج استبيان حكومة دبي لسعادة املوظفنينتائج استبيان حكومة دبي لسعادة املتعاملني
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مؤشرات البنية التحتية 2020 

الطلبات الذكية
 المسندة

الطلبات الذكية
المنجزة

الطلبات الذكية
المرفوضة

588,029588,01859,982إجمالي عدد الطلبات الذكية

78,34578,3444,660
المحكمة التجارية االبتدائية

27,15527,1551,943
المحكمة المدنية االبتدائية

18,38818,3881.197
المحكمة العقارية االبتدائية

382,758382,75546,132
 محكمة التنفيذ

56,11656,1164,658
المحكمة العمالية االبتدائية

25,26725,2601,392
محكمة  األحوال الشخصية

380380
الوقت المستهدف

دقيقة

الوقت الالزم لعمل األنظمة التقنية االحتياطية
في حال الطوارئ لضمان استمرارية األعمال

60

نسبة إنجاز االختبار الدوري
لخطة التعافي من الكوارث 

نسبة توفر الشبكة في جميع األفرع

نسبة ترقية األنظمة
لإلصدارات الموصى بها 

نسبة ترقية البنية التحتية لإلصدارات
الموصى بها ( حداثة التقنية )

نسبة  توفر الخدمات اإللكترونية
الذكية (كفاءة استخدام التقنية)

دقيقة

فعالية صد محاوالت االختراق  نسبة التهديدات األمنية المعلوماتية المحلولة 

%100
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قنوات االتصال 2020 
مــع  التواصــل  تعزيــز  علــى  دبــي  حماكــم  حتــرص 
خمتلــف الفئــات املعنيــة، وقــد ترجمت ذلــك احلرص 
العديــد  عــرب  النشــط  بحضورهــا   2020 عــام  يف 
مــن القنــوات ســواء القنــوات اإلعالميــة التقليديــة 
ــائل  ــموع( أو وس ــي واملس ــالم املرئ ــف واإلع )الصح

التواصــل االجتماعــي، والتــي شــهدت منــوًا مطــردًا 
 154,966 بلــغ عددهــم  يف أعــداد متابعيهــا حيــث 
تويــر  مواقــع  يف  احملاكــم  حلســابات  متابعــًا 
عــدد  بلــغ  فيمــا  وإنســتغرام،  وفيســبوك  ويوتيــوب 
املتفاعلــني 1,026,076 زائــرًا، كمــا اســتقطب املوقــع 

زيــارة.  5,453,767 للمحاكــم  اإللكــروين 

678

33,288

76,700

44,300

5,453,767

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,000

966,414

الموقع اإللكتروني 

عدد الزيارات 

عدد الزوار

https://www.dc.gov.ae

مؤشرات نظام االقتراحات الموّحد

المحققالمستهدف الموظفون

نسبة االقتراحات التي تمت االستجابة لها
ضمن 15 يوم عمل

نسبة التظلمات إلى االقتراحات الواردة

المحققالمستهدفالمتعاملون

نسبة االقتراحات التي تمت االستجابة لها
ضمن 15 يوم عمل

نسبة التظلمات إلى االقتراحات الواردة

 نسبة مشاركة
 قيادات حماكم
 دبي يف وسائل

اإلعالم

مستوى انتشار
 قنوات التواصل 

حملاكم دبي

 اإلعالم
 املرئي

واملسموع
الصحف إحصائيات قنوات 

التواصل االجتماعي 

37 154,966 37 النشر الداخلي 1,539 املتابعني    154,966
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اتصال

وياك

شــور

350

خدمات مركز االتصال

 66,063
المحادثة الفورية 

19,776

الملفات المنقولة لألرشيف الوطني

43,565

الهوية الرقمية

8,604

  149,373

إعالنات شركة تبليغ

35,141

إعالنات قسم اإلعالن 

34,680

رسائل التحري واالستدالل

31,345

إشهادات األحوال الشخصية 

 780

التحول اإللكتروني لخدمات المحامين 

 % 100

تنفيذ دبلوم الخبرة القضائية

 60

أعوان القضاء

قنوات االتصال

الجهات األفراد

طلب

محادثة

خبير

بنسبة 

إشهاد

استشارة قانونية

نتائج برامج المحاكم 2020
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رغــم الظــروف التــي نتجــت عــن تداعيــات كوفيد_19  
وانعكاســها بشــكل كبــري علــى مســرية األعمــال يف 
علــى  حافظــت  دبــي  حماكــم  أن  إال   ،2020 عــام 
مســتوى الريــادة الــذي حققتــه بتميــز خدماتهــا 

عن املبادرة: 
مبــادرة وظيفتــي مت إطالقهــا مــن قبــل قســم التطويــر 
التنظيمــي ضمــن مبــادرات اخلطــة التشــغيلية إلدارة 
املــوارد البشــرية وتهــدف املبــادرة إىل تعزيــز وعــي 
والتعريــف  الوظيفــي  الوصــف  بأهميــة  املوظفــني 
مبعايــري إعــداد األوصــاف الوظيفيــة وتســليط الضــوء 

ــي. ــم دب ــة يف حماك ــف الرئيس ــى الوظائ عل

بجائــزة  فوزهــا  خــالل  مــن  كوادرهــا  وإمكانيــات 
 GCC GOV - القمــة اخلليجيــة للمــوارد البشــرية
HR Awards 2020 ضمــن فئــة االبتــكار يف القطــاع 

احلكومــي.

الجوائز واإلنجازات
جائزة القمة اخلليجية للموارد البشرية

تاريخ منح اجلائزة املبادرة املرشحة للجائزة اسم اجلائزة 

  2020/10/26 مبادرة “وظيفتي” جائزة القمة اخلليجية للموارد البشرية

يف  ســعيها  املعنيــة  العمــل  فــرق  واصلــت  كمــا   
مســارات اجلــودة، حيــث نالــت حماكــم دبــي شــهادة 
آيــزو نظــم اإلدارة )ISO/IEC 27001:2013(  مــن شــركة 
لويــدز ريجســر الربيطانيــة االستشــارية املتخصصة 
ISO/ يف معايــري اآليــزو العامليــة، حيــث يعــد معيــار

IEC 27001:2013 حمــرك عمــل فعــال لــكل مؤسســة 

آمنــة  معلومــات  أصــول  إدارة  لتحقيــق  تســعى 

شهادة آيزو نظم اإلدارة يف حماكم دبي 

الموافقةشھادة

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person 
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, Dubai, Festival Office Tower, Suite 2001, Dubai Festival City, Dubai for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, 
United Kingdom
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: تطبقھايالتاإلدارةنظمبأننشھد

محاكم دبي
المتحدةالعربیةاإلمارات،دبي،بردبي،2ھریرأمالریاض،شارع

: ً ذلكوریجیسترلویدزقبلمناعتمادھاتمقد التالیةاإلدارةنظملمعاییرطبقا
ISO/IEC 27001:2013

األوسطوالشرقیقیافروإآسیاجنوب-المنطقةعملیاتمدیر-كونھالویس
لیمتدأشورانسكوالتيریجسترلویدز : قبلمنأصدرت

. موافقةالرقمنفستحملالتيالمواقعشھاداتجمیععلىینطبقالذيالمرفقالملحقوفقصالحةالشھادةھذه
2020یونیو25:الحالياالصدارتاریخ 2020یونیو25:   األصلیةالموافقة
2023یونیو24:الصالحیةانتھاءتاریخ

10276122:المطابقةشھادةرقم    

ISO/IEC 27001 – 00025927 : الموافقاتأرقام

: التاليیقالتطبمجالضمناإلدارةبنظمیتعلقفیماھذاو
دبيإمارةفيالشخصیةواألحوالالمدنیةوالتوثیقاتالقضایابإدارةخاصلاأفرعھاوجمیعدبيمحاكمفيوتوفرھاودقتھاالمعلوماتبحمایةالمتعلقةاألنشطة

وعاليــة اخلصوصيــة إىل جانــب حمايتهــا، وفيمــا 
يتعلــق بنظــم اإلدارة يف حماكــم دبــي فهــي ضمــن 
املتعلقــة  “األنشــطة  التــايل:  التطبيــق  جمــال 
بحمايــة املعلومــات ودقتهــا وتوفرهــا يف حماكــم 
القضايــا  بــإدارة  اخلاصــة  فروعهــا  وجميــع  دبــي 
يف  الشــخصية  واألحــوال  املدنيــة  والتوثيقــات 

ــي” ــارة دب إم
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اســتجابًة إلعــالن صاحــب الســمو الشــيخ حممــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس جملــس 
ليكــون   2020 عــام  اهلل-  رعــاه   - دبــي   حاكــم  الــوزراء 
يف  للتطلعــات  وتلبيــًة  للخمســني،  االســتعداد  عــام 
هــذا االســتحقاق الوطنــي، ووفقــًا لرؤيــة حماكــم دبــي 
ــًا مــن خــالل  ــزة عاملي يف أن تكــون حماكــم رائــدة متمي
حتقيــق عدالــة نافــذة تتســم بالدقــة والســرعة وتقــدمي 
عــرب  للجميــع  الوصــول  ميســرة  قضائيــة  خدمــات 
االلتــزام بقيــم احملاكــم الرئيســية كالعــدل والشــفافية، 
واالســتقاللية القضائيــة، والتســامح، واالبتــكار والعمــل 
االســراتيجية  للمحــاور  ،وجتســيدًا  الفريــق  بــروح 
بــادرت حماكــم دبــي بإجــراء عــدة جلســات  الثالثــة؛ 
التطويــر وحتقيــق  بهــدف  عصــف ذهنــي ملوظفيهــا 
االســتدامة يف اجملــال القضائــي، ومــن ثــم مت طــرح 
عــدة أفــكار ومبـــادرات إيجابيــة مــن احلضــور، ومــن أصل 

ثالثــني فكــرة مت تقدميهــا مت اختيــار مبادرتــني:
- الذكاء االصطناعي يف التقاضي.

- الذكاء االصطناعي يف تنفيذ األحكام.

ضرورة تبني تقنيات الذكاء االصطناعي
تــدرك حماكــم دبــي أن توظيــف الــذكاء االصطناعــي 
ســيكون عامــاًل حاســمًا يف خلــق منظومــة قضائيــة 
أن  حيــث  املســتقبل،  تواكــب  وعصريــة  متكاملــة 
منظومــة الــذكاء االصطناعــي ستســهم يف تكويــن 
علــى  القاضــي  تســاعد  شــاملة  بيانــات  قاعــدة 
ثــم اتخــاد قــرار احلكــم  حتليــل املعلومــات، ومــن 
الصائــب بدقــة وعنايــة موثقــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
ستعمـــل املنظومة على تسهيـــل إجـراءات تسجيل 
القضايــا  عــن  واإلعــالن  الرســــوم  ودفـــع  القضايـــا 
ومتابعـــة جلساتهــــا ومساعـــدة املتعاملــني فـــي 
ــًا عــرب الربامــج املتاحــة  ــم إلكرونيـ تقصــي قضايـاهـ

مــن خــالل هــذه التقنيــات.
ــي يف  ــذكاء االصطناع ــاعد ال ــك؛ سيس ــًة لذل  إضاف
تقــدمي خدمــات أكــرث متيــزًا للمحامــني، بحيــث يكـــون 
خمتلــف  يف  قضايــاه  متابعــة  منهــم  أي  مبقــدور 
مــن  بــداًل  يســٍر  وبــكل  واحـــٍد  مــكاٍن  يف  احملاكــم 

التنقــل بــني مبــاين احملاكــم وقاعاتهــا.

الذكاء االصطناعي يف التقاضي 
والــذكاء  احلديثــة  التقنيــات  اســتخدام  إن 
االصطناعــي حتديــدًا يف جمــال التقاضــي ســيعزز 
ــهم يف  ــا يس ــة مم ــاز بالدق ــكام متت ــول إىل أح الوص
ــل،  ــدل الفص ــادة مع ــكام وزي ــة األح ــدل دق ــع مع رف
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن الثقـــة يف النظــام 
القضائــي فـــي ظل وجـــود أنظـمـــة قضائيــــة ذكية.
كمــا أن لتوظيــف الــذكاء االصطناعــي يف التقاضي 

نتائــج عديــدة منها: 
- التقليل من إجراءات التقاضي.

- تقليــل إجــراءات املتعاملــني ممــا يســاهم يف رفــع 
مســتوى ســعادة املتعاملــني. 

ومــن جهــة أخــرى وتبعــًا لإليجابيــات التــي تضفيهــا تقنيــة 
الذكــي  التقاضــي  منظومــة  علــى  االصطناعــي  الــذكاء 
فــإن توظيــف هــذه التقنيــات ســيقلل مــن نسبــــة الضغــوط 
علــى  الضغــط  لتقليــل  نتيجــًة  املوظفــني  علــى  النفســية 

ســواء. حــد  علــى  واملوظفــني  القضائــي  القطــاع 

الذكاء االصطناعي يف تنفيذ األحكام 
جلهــة  مزايــا  عــدة  االصطناعـــي  الــذكاء  يتيــح 
تسريـــع إجنـــاز طلبــات املتعاملــني عــرب تنفيـــذ 
القــــرارات الصـــادرة ملصلحتهــم وهــو ما يستغـــرق 
الكثــري مــن الوقــت واجلهـــد حاليـــًا، حيث مــن مهام 
إدارة التنفيــذ )باعتبارهــا تتــوىل اخلطــوة األخــرية 
وتسجيلهــــا،  امللفــات  فتــح  األحــكام(:  لتنفيــذ 

وكتابــــة الـرسائــــل لعـــدة جهــــات مرتبطـــة بهـــا.
التنفيـــذ  إدارة  إدراج  علــى  العمــل  جــرى  وقــد 
ضمــن الربامـــج املتقـدمـــة التــي ســيتم تســخريها 
لتســهيل عمليــات التقاضــي علــى جميــع األطراف 
والتســريع مــن وتــرية إصــدار األحــكام، كمــا ستتيـــح 
للمتعامليـــن التعامـــل معهــــا بالطــرق املتقدمــة 
إلمتام معامالتهـــم ومطالبهـم عـن بعـد بسهولـة 
عاليــة وســرعة وسالســة دون احلاجــة للـرجـــوع 
ألروقـــة احملاكـــم، إىل جانب عملها بكفاءة عالية 

ــة. ووفــق أعلــى املعايــري املوثوقــة والقانونيــ

التقاضي

تنفيذ األحكام
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مواصلــًة جهودهــا يف األعــوام الســابقة، أطلقــت حماكــم خ
دبــي يف عــام 2020 جمموعــة مــن املبــادرات التطويريــة 
ــر  ــة التــي ســاعدت يف تيســري األعمــال وتطوي واجملتمعي
ــاون  ــزز التع ــا ليع ــٌض منه ــاء بع ــا ج ــتجابة، كم ــات االس آلي
مــع الشــركاء االســراتيجيني ويســهم يف نشــر روح التكافــل 
والتعــاون  الشــراكة  أن  ســيما  ال  اجملتمــع،  أفــراد  بــني 
مــع املؤسســات والفعاليــات اجملتمعيــة هــي الســبيل 
األمثــل للوصــول لألهــداف االســراتيجية وحتقيــق الصالــح 
العــام، حيــث نفــذت حماكــم دبــي بالتعــاون مــع شــركائها 

ــا: ــن أهمه ــادرات وم ــن املب ــددًا م ــراتيجيني ع االس

حماكم اخلري 
قامــت حماكــم دبــي وبالتعــاون مــع عــدد مــن شــركائها 
برفــع  اخلــري”،  “حماكــم  مبــادرة  ضمــن  االســراتيجيني 
املعانــاة عــن كاهــل الغارمــني واملتعرثيــن عــن الســداد 
يف قضايــا التنفيذيــات املدنيــة والشــرعية لفتــح نافــذة 
األمــل حليــاة جديــدة، وتنميــة روح التكافــل االجتماعــي 
وتقــدمي  اجملتمــع  أفــراد  بــني  التعــاون  أواصــر  وتقويــة 
ــع،  ــراد اجملتم ــني أف ــوة ب ــد الفج ــي وس ــون االجتماع الع
الذيــن  املعســرين  مديونيــات  ســداد  خــالل  مــن  وذلــك 

صــدرت ضدهــم أحــكام قضائيــة مــن حماكــم دبــي.
وقــد متكــن فريق “حماكــم اخلري”، مــن جمــع 40,722,675.50 
درهمــًا كمســاهمات مــن إجمــايل املطالبــات التــي بلغــت 

91,924,824.18 درهمــًا، لــــــــــ 387 ملفــًا منــذ بدايــة إطــالق مبادرات نوعية مع الشركاء

املبــادرة و العمــل بهــا خــالل األعــوام 2018 و2019 و2020، 
مســؤولياتها  أداء  علــى  املؤسســات  حــرص  يعكــس  مــا 
وثيقــة  مــن  التاســع  البنــد  حتقيــق  يف  اجملتمعيــة 
اخلمســني التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ حممــد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس جملــس الــوزراء 
منــو  حتقيــق  علــى  ينــص  الــذي  اهلل،  رعــاه  دبــي،  حاكــم 
ســنوي يف العمــل اخلــريي واإلنســاين يعــادل معــدالت 
وقــد  اإلمــارات.  دولــة  حتققــه  الــذي  االقتصــادي  النمــو 
أطلقــت اللجنــة املنظمــة حملاكــم اخلــري عــدة مبــادرات 

جمتمعيــة إنســانية نذكــر منهــا: 
حماكــم اخلــري )فئــة العمــال( : تهــدف هــذه املبــادرة إىل 
ســداد املبالــغ للعمــال يف القضايــا العماليــة متهيــدًا 
إلعادتهــم إىل بلدانهــم تزامنــًا مــع جائحــة كوفيــد_19 وقد 
بلغــت قيمــة املبالــغ التــي مت جمعهــا حــوايل 550 ألــف 

درهــم.
ــداد  ــري بس ــت اخل ــة بي ــت جمعي ــري: تكفل ــت اخل ــة بي جمعي
مببلــغ  قضائيــًا،  مالحقــني  مواطنــني  ســبعة  مديونيــة 
406,762 درهمــًا، ضمــن املبــادرة اإلنســانية التــي تتبناهــا 

املواطنــني  مســاعدة  يف  اليــوم  اإلمــارات  صحيفــة 
املتعرثيــن ماليــًا واملالحقــني قضائيــًا،  وتفاوضت حماكم 
الدائنــني  مــع  اخلــري  حماكــم  جلنــة  يف  متمثلــة  دبــي 
ــن  ــة م ــض املديوني ــث مت تخفي ــة، حي ــوية مالي ــرت تس وأج

درهمــًا.  406,762 إىل  درهمــًا   1,354,71

عدد امللفات نسبة املساهمة  إجمايل
املطالبات مبلغ املساهمة مبادرة حماكم اخلري

283 %47.66 64,153,364.93 30,574,090.00 عامي 2019+2018

104 %36.54 27,771,459.25 10,148,585.50 عام 2020

387 %44.30 91,924,824.18 40,722,675.50 اإلجمايل
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بعنــوان خ افراضيــة  ورشــة  دبــي  حماكــم  أقامــت   
“التصميــم التشــاركي اجملتمعــي “ ضمــن حتــدي 
أطلقتهــا  التــي  احلكوميــة  املســرعات  دبلــوم 
حكومــة اإلمــارات، حيــث هدفــت الورشــة إىل تســريع 

املواعيــد اخلاصــة باإلصــالح األســري للمســلمني 
مــع  تضامنــًا  دبــي،  إمــارة  يف  املســلمني  وغــري 
يف  اجملتمــع  إشــراك  ألهميــة  القيــادة  توجهــات 

احلكومــي. العمــل 

المسرعات الحكومية

حضور أحد الزوجين. 

تسجيل الحالة وإسنادها للموجه.

إحالة الطرف للموجه ومحاولة حل المشكلة.

تحديد موعد.

بعد االتفاق يتم اعتماد االتفاقية من قبل القاضي.

في حال عدم اتفاق األطراف يصدر خطاب إحالة إلى قسم التسجيل.

أرشفة الملفات.

حضور أحد الزوجين. 

تسجيل الحالة وإسنادها للموجه.

تحديد موعد خالل أسبوعين.

بعد االتفاق يتم اعتماد االتفاقية من قبل القاضي.

في حال عدم اتفاق األطراف يصدر خطاب إحالة لقسم التسجيل.

أرشفة الملفات.

خارطة التدفق بعد الُمسرعات خارطة التدفق سابقًا

1
2
3
4
5
6
7

نتائج تنفيذ
المسرعات الحكومية

هيئة تنمية المجتمع

عدد الحاالت

عدد المتابعات

2019
217
988

140
590

2020

اإلنجازات 

تدريب الموظفين على توعية الحاالت واختبارهم فيهاتسريع المواعيد (أول موعد خالل أقل من أسبوعين)

استمرار العمل عن بعد في بعض مواعيد اإلصالح األسريوجود تطبيق لالستشارات األسرية على المستوى االتحادي

واملعرفــة  اخلــربة  تبــادل  دبــي  حماكــم  واصلــت 
مــع اجلهــات احلكوميــة، حرصــًا علــى تبنــي أفضــل 
زيــارات املقارنــات املعياريــة  املمارســات مــن خــالل 
التــي أجرتهــا عــام 2020 مــع جمموعــة مــن اجلهــات 
بلديــة  دبــي،  حكومــة  ورشــة  منهــا:  احلكوميــة 
املعرفــة  هيئــة  للمســتقبل،  دبــي  مؤسســة  دبــي، 

االطالع على أفضل الممارسات

عدد طلبة اجلامعات 
املتدربني يف الدائرة 

عام 2020.
156 

طالبًا

إطــار  ضمــن  احملاكــم  مبــادرات  إحــدى  وهــي 
تطويــر  عــرب  والتقنيــة  التشــريعية  املمكنــات 
اخلدمــات املقدمــة للشــركاء، وحتديــث واجهــات 
اســتخدام املوقــع اإللكــروين للمحاكــم للتعامــل 
معهــا بــكل ســهولة ويســر، ومنهــا تســجيل القضايــا 
املســتندات  وأرشــفة  الذكيــة  اللوائــح  وتقــدمي 

واحملامــني  األطــراف  وإشــعار  اخلــربة،  وتقاريــر 
كالربيــد  احلديثــة  التواصــل  بوســائل  واخلــرباء 
وكذلــك  النصيــة،  الرســائل  وخدمــات  اإللكــروين 
ــاء  ــة وأعض ــم االبتدائي ــاء احملاك ــادة رؤس ــام الس قي
والنــدوات  العمــل  ورش  بتقــدمي  القضائيــة  الهيئــة 
التوعويــة للشــركاء وأفــراد اجملتمــع عــرب املنصــات 

االجتماعــي. التواصــل  ووســائل  االفراضيــة 

نشر التوعية للشركاء

والتنميــة البشــرية، وذلــك بهــدف االطــالع علــى أفضــل 
املمارســات يف: إدارة اإليــرادات، إدارة األصــول، دليــل 
ــة، وكذلــك  ــة العمليــات املالي ــة، أمتت اإلجــراءات املالي
ــع  ــة الواق ــة، تقني ــات اإلعالمي ــع األزم ــل م ــام التعام نظ
جمــال  وكذلــك  الفعاليــات،  عمليــات  يف  االفراضــي 

العمــل.  بيئــة  وتطويــر  الســعادة 

14 جهــة  121 دورة تدريبيــة مــع أكــرث مــن  كمــا قامــت احملاكــم وبالتعــاون مــع شــركائها بتنفيــذ 
تعليميــة.  ومؤسســة 

التعاون مع الشركاء
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إجمالي خفض الورق حسب العمليات واإلجراءات

إجمالي الورق المستهلك في عام 2018 - خط األساس

13,646,244

ألفًا 147,379الورق المطبوع إختياريًا

مليونًاالخدمات 3,404,737

مليونًا 6,839,497العمليات الرئيسية والداخلية

إجمالي خفض الورق لغاية شهر ديسمبر  2020

10,391,614.8

نسبة المحقق لغاية76.15%

شهر ديسمبر   2020

استراتيجية واثقة لمحاكم بال ورق 
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إعارة الكتب
 واستخدامها الداخلي

إيرادات مبيعات 
المبادئ القانونية

523

تحديثات ملف حوكمة التشريعات 2020:

القوانين االتحادية:    102

القوانين المحلية:       36

اللوائح التنفيذية:       37

االتفاقيات الدولية :    140

األحكام المتخصصة:    26

 30,943.50

المستفيدون من اإلصدارات:

القضـــــــاة: 319

مكاتب المحامـــــاة: 22

23
تجميع 

المبادئ القانونيـــــة

المعـــــــارض: 1

رواد المكتـــــــبة

القضـــــــــــاة: 91

المحامون: 63

الموظفون: 385

الطلبــــــــة: 14

التشريعات المنشورة لجميع الموظفين 

القوانين االتحــــــــــــادية: 69

القوانيـــــــــــــن المحلية: 29

طباعة التشريعات:

طباعة وتنسيق ومراجعة وإخراج: 44 تشريع

تقرير إنجازات المكتبة القانونية
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 صدى احملاكم 
تعزيــزًا حلضــور حماكــم دبــي يف أوســاط الفئــات 
شــهد  التوعويــة؛   ألدوارهــا  واســتجابًة  املعنيــة 
يف  احملاكــم  صــدى  جملــة  إطــالق   2020 عــام 
عددهــا األول، وهــي جملــة فصليــة ُتعنــى بنشــر 
واإلداريــة  والقانونيــة  القضائيــة  املوضوعــات 
تعزيــز  إىل  وتهــدف  احملاكــم،  بــإدارة  املتعلقــة 
وإدارة  القضائــي  اجملــال  يف  املعــريف  التبــادل 

احملاكــم.
تعــد اجمللــة منــربًا للقانونيــني يف دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، وقد مت إصدارهــا باللغتني العربية 
واإلجنليزيــة لنشــر املعرفــة والثقافــة القانونيــة ألكــرب 
شــريحة ممكنــة وســعيًا للوصــول إىل العامليــة. كمــا 
تســعى “صــدى احملاكــم” إىل توظيــف التكنولوجيــا 
القضائــي  اجملــال  مســتجدات  لنقــل  احلديثــة 
دبي إلثــراء  وخربة حماكــم  جهــود  واســتعراض 
وقــد  ومعاصرتهــا،  بأصالتهــا  القضائيــة  املــادة 

لقيــت اجمللــة ترحيبــًا واســعًا يف أوســاط املهتمــني 
مــن  األول  بعددهــا  أشــادوا  الذيــن  واملعنيــني 

واملضمــون. الشــكل  ناحيتــي 

رؤية اجمللة
نسعى أن نكون اخليار األول للنخبة.

أهداف اجمللة
 -  تعزيــز نشــر املعرفــة يف اجملــال القضائــي وإدارة 

احملاكــم.
املوضوعــات  يف  املتخصصــني   -  اســتقطاب 
ــإدارة  ــة ب ــة املتعلق ــة واإلداري ــة والقانوني القضائي

احملاكــم. وخدمــات 
احمللــي  القضــاء  وأحــكام  اجتاهــات   -  متابعــة 

عليهــا. والتعليــق  والــدويل 
 -  توطيــد العالقــة بــني النظريــات والفقــه القانــوين 

ــي. ــق القضائ ــي والتطبي ــع العمل والواق



مؤشرات األداء
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إحصائيات نشر األحكام القضائية عن الفرتة )2010-2020(اجمايل عدد الدعاوى املدنية والقضايا اجلزائية املسجلة 

المحاكم االبتدائية

محكمة االستئناف

 القضايا الجزائيةالدعاوى المدنية

 محكمة التمييز

 المحكمة الجزائية االبتدائية المحكمة العمالية االبتدائية محكمة ا�حوال الشخصية

المحكمة العقارية االبتدائية المحكمة المدنية االبتدائية

محكمة التنفيذ

المحكمة التجارية االبتدائية

 القضايا الجزائيةالدعاوى المدنية

23,1964,33920,837

3,163

13,0076,020

2,8261,175

1,720

60,479 

13,041

19,027

4,001

126775

ا�جمالي

350,300

محكمة االستئناف
90,360

محكمة التمييز
32,470

المحكمة العمالية االبتدائية
107,300 

المحكمة المدنية االبتدائية
33,790

المحكمة العقارية االبتدائية
15,730

المحكمة التجارية االبتدائية
70,650
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التعريف املؤشرات
معدل عدد األيام من تاريخ التسجيل إىل تاريخ أول جلسة. معدل اإلسناد يف احملاكم االبتدائية

الدعاوى التي ُسجلت منذ أكرث من سنة ومازالت متداولة. الدعاوى املتداولة ألكرث من سنة

فرتة تداول الدعوى أمام احملكمة منذ قيدها إىل وقت احلكم. عمر الدعاوى املتداولة )نسبة الدعاوى أكرث من سنتني(

مدة تداول الدعوى من تاريخ أول جلسة حتى إصدار احلكم. معدل مدة احلكم من أول جلسة

معدل األحكام الصادرة خالل العام. معدل الفصل العام

معدل األحكام )اجلزئي( املؤيدة من األحكام التي مت الطعن عليها. معدل دقة األحكام اجلزئي

معدل األحكام )الكلي( املؤيدة من األحكام التي مت الطعن عليها. معدل دقة األحكام الكلي

عدد الدعاوى أحوال نفس مسلمني التي جتاوزت مدة تداولها منذ 
تسجيلها ستة أشهر ومل تتجاوز العام.

نسبة وعمر الدعاوى املتداولة أحوال نفس مسلمني

عدد الدعاوى أحوال نفس غري مسلمني التي جتاوزت مدة تداولها منذ 
تسجيلها ستة أشهر ومل تتجاوز العام.

نسبة وعمر الدعاوى املتداولة أحوال نفس غري مسلمني

عدد األحكام الذي يصدرها القاضي خالل العام. اإلنتاجية القضائية

معدل مدة إصدار القرار منذ إسناد الطلب للقاضي حلني البّت فيه.
متوسط زمن اتخاذ القرار على الطلبات من اإلسناد إىل 

اعتماده

معدل األحكام والقرارات التنفيذية املؤيدة من املطعون عليها. معدل دقة أحكام وقرارات التنفيذ-دقة القرارات املؤيدة

عدد األحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ خالل العام. نسبة الدعاوى التي أصدر فيها قضاة التنفيذ أحكامًا

متوسط املدة الالزمة لصدور أمر األداء وإنفاذ العقود التجارية منذ القيد 
ولغاية صدور األمر.

مؤشر أوامر األداء

يقيس الزمن من وقت رفع الطلب للقاضي اىل حني اعتماد الطلب بإصدار 
القرار.

متوسط زمن اتخاذ القرار على الطلبات من اإلسناد إىل 
اعتماده

نســتعرض معكــم بدايــًة مؤشــرات األداء لعــام 2020 يف حماكــم دبــي بدرجاتهــا الثــالث )االبتدائيــة 
ــر: ــكل مؤش ــز ل ــرح موج ــع ش ــز( م ــتئناف والتميي واالس

مؤشرات

دبــي،  إمــارة  يف  األوىل  الدرجــة  حماكــم  متثــل 
القضائيــة  الســلطة  قانــون  -بحســب  وتتكــون 
يف إمــارة دبــي وقــرارات ســمو رئيــس اجمللــس 
القضائــي- مــن حماكــم متخصصة يرأســها قضاة 
ــي يف  ــة التقاض ــادة منظوم ــون لقي ــاء مؤهل أكف

لتعزيــز  الدوليــة،  املعايــري  أعلــى  وفــق  اإلمــارة 
بالبيئــة  واالرتقــاء  القضائــي  النظــام  يف  الثقــة 
والبنيــة التشــريعية والقضائيــة يف دولــة اإلمــارات 
ــة  ــيتها الدولي ــزز تنافس ــا يع ــدة، مب ــة املتح العربي

وريادتهــا ومتيزهــا عامليــًا.

المحاكم االبتدائية

السادة رؤساء احملاكم االبتدائية 
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إحصائيات الطلبات الذكية
 عدد الطلبات الذكية
املرفوضة 2020

 عدد الطلبات الذكية
املنجزة 2020

 عدد الطلبات الذكية
املسندة 2020 احملاكم

4,658 56,116 56,116 احملكمة العمالية االبتدائية

1,392 25,260 25,267 حمكمة االحوال الشخصية

1,943 27,155 27,155  احملكمة املدنية االبتدائية

1,197 18,388 18,388 احملكمة العقارية االبتدائية

4,660 78,344 78,345 احملكمة التجارية االبتدائية

46,132 382,755 382,758 حمكمة التنفيذ

59,982 588,018 588,029 إجمايل الطلبات الذكية

عدد الطلبات الذكية 

املسندة
588,029

املنجزة
588,018

املرفوضة
59,982

املمكنات التشريعية والتقنية
باشــرت احملاكــم االبتدائيــة تطبيــق التشــريعات 
النافــذة  العدالــة  لتحقيــق  واحملدثــة  الســارية 
املتســمة بالدقــة والســرعة يف تقــدمي اخلدمــات 
ــتجابة  ــع، اس ــول للجمي ــرة الوص ــة امليس القضائي

للتوجهــات احلكوميــة علــى مســتوى الدولــة مبــا 
يســهم يف حتقيــق رؤيــة اإلمــارات 2021 ومئويــة 
اجلائحــة  حتديــات  رغــم  وذلــك   ،2071 اإلمــارات 

ــر: ــك ع ــد_19 وذل ــة كوفي العاملي

نشر األحكام القضائية العمالية واملدنية 
والعقارية والتجارية

وهــي خدمــة أســهمت يف جعــل حماكــم دبــي 
ضمــن قائمــة أفضــل عشــر حماكــم عامليــًا واألوىل 
ــًا التــي تنشــر األحــكام القضائيــة، لشــموليتها  عربي
شــفافية  ولتعزيزهــا  الدعــاوى،  أنــواع  حيــث  مــن 
ونزاهــة القضــاء، حيــث تنشــر األحــكام بالتفاصيــل 
ــهلة  ــرة وس ــة ميس ــرتوين، بواجه ــع اإللك ــر املوق ع
ملســتخدم املوقــع باللغتــني العربيــة واإلجنليزية، 
لتعزيــز الثقــة يف النظــام القضائــي ونشــر الوعــي 
القانــوين يف اجملتمــع، فضــاًل عــن دعــم برامــج 
التنميــة االقتصاديــة يف اإلمــارة من خالل تشــجيع 
االســتثمار فيهــا، ويوفــر املوقــع االلكــرتوين واجهــة 
بدرجــة  البحــث  خيــار  تتيــح  االســتخدام  ســهلة 
ــار  التقاضــي ونــوع وســنة الدعــوى، إضافــًة إىل خي
البحــث املســتند إىل مصطلحــات قانونيــة تســهل 
عمليــة البحــث واالطــالع علــى األحــكام والســوابق 

ــي. ــم دب ــن حماك ــادرة م ــة الص القضائي
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تطوير خدمات مركز التسوية الودية للمنازعات

اعتماد التوقيع اإللكرتوين 
للمحاضر واألحكام

تطوير امللف الذكي للدعاوى القضائية

مــن خــالل قيــام قيــادة احملاكــم بتشــكيل فريــق 
عمــل بقيــادة الســادة رؤســاء احملاكــم االبتدائيــة 
املعنيــة  اإلدارات  مــع  والتنســيق  املتخصصــة، 
ألمتتــة جميــع مكونــات ملــف الدعــوى مــن بيانــات 
وإعالنــات  ومســتندات  ومذكــرات  ولوائــح  امللــف 
وقــرارات يف املراحــل اخملتلفــة مــن مكتــب إدارة 
الدعــوى، مــرورًا مبرحلــة التقاضــي أمــام احملاكــم 
والرســائل  والطلبــات  اخملتلفــة،  بدرجاتهــا 
والبيانــات  واألحــكام  للملــف  والــواردة  الصــادرة 
ــا  ــل معه ــات للتعام ــك املكون ــة تل ــة، وإتاح املالي
ألعضــاء الهيئتــني القضائيــة واإلداريــة وأطــراف 
جلعــل  واخلــراء  احملامــاة  ومكاتــب  الدعــوى 

إجــراءات التقاضــي سلســة وســريعة.

وعملياتــه  خدماتــه  جميــع  أمتتــة  عــر  وذلــك 
أطــراف  مــع  التفاعليــة  املنصــة  إىل  ونقلهــا 
النزاعــات وممثليهــم القانونيــني بــال أوراق، وتشــمل 
عمليــات الصلــح والتســوية عــن ُبعــد ونــدب اخلرة 

ملتخصصــة ا

يف  املســتمر  الداخلــي  التطويــر  نتــاج  وهــو 
القضائيــة  العمليــات  أمتتــة  عــر  دبــي  حماكــم 
والتحــول الالورقــي، واســتحداث نظــام التوقيــع 
واألحــكام  للمحاضــر  املوثــوق  اإللكــرتوين 
القضائيــة واملرتبــط باســم املســتخدم وبريــده 

النقــال. وهاتفــه  اإللكــرتوين 

تفعيل القرارات املنهية للخصومة

تبّني وإطالق نظام التقاضي اإللكرتوين

التطبيق الشمويل ملنصة 
العدالة الرقمية عن ُبعد

األخــرية  التشــريعية  للتعديــالت  تطبيقــًا  وذلــك 
لقانــون  التنظيميــة  الالئحــة  تضمنتهــا  التــي 
اإلجــراءات املدنيــة، والتــي تتيــح إصــدار قــرارات 
مســببة تتســاوى مــع األحــكام القضائيــة وتنتهــي 
بهــا اخلصومــة يف املطالبــات التــي تقــل عــن 
500 ألــف درهــم يف اجللســة األوىل بعــد  مبلــغ 
انعقــاد اخلصومــة مبــا يخــدم العدالــة الســريعة 

الناجــزة.

رقميــة  قضائيــة  عدالــة  منصــة  أول  تعــد  حيــث 
الشــرق األوســط، ومشــروعًا مبتكــرًا يختصــر  يف 
ــى  ــال عل ــد وامل ــت واجله ــر الوق ــافات، ويوف املس
املتعاملــني، ويســمح بإجــراء حماكمــة إلكرتونيــة 
مرئيــة وصوتيــة، تكــون يف اجتاهــني أو أكــرث بــني 
العدالــة  ملبــدأ  حتقيقــًا  التقاضــي  أطــراف  كل 
جتســيدات  أهــم  مــن  املنصــة  وتعتــر  الناجــزة، 
القضائــي  للتطبيــق  واملرئيــة  الرقميــة  الثــورة 
التقنــي، ومواكبــة الوتــرية العاليــة التــي تتميــز بهــا 

حركــة التنميــة الشــاملة يف دبــي.

العمليــات  جميــع  ونقــل  حتويــل  عــر  وذلــك 
القضائيــة لألنظمــة اإللكرتونيــة، عمــاًل بتعديــالت 
ــوم  ــواردة يف املرس ــة ال ــراءات املدني ــون اإلج قان
بتنظيــم   2017 لســنة   10 رقــم  احتــادي  بقانــون 
عمليــة “التقاضــي عــن ُبعــد”، لتســهيل التواصــل 
الفــوري واملباشــر مــع أطــراف الدعــوى مــن دون 

احملاكــم. إىل  للحضــور  احلاجــة 
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تطوير منظومة وإجراءات مكتب إدارة الدعوى

إصدار األحكام االنتهائية ودعاوى 
اليوم الواحد

 إطالق األحكام الذكية الكلية 
واجلزئية والتداول اإللكرتوين

وعملياتــه  خدماتــه  جميــع  نقــل  عــر  وذلــك 
الدعــوى  أطــراف  مــع  التفاعليــة  املنصــة  إىل 
ملــف  حتضــري  وتشــمل  القانونيــني،  وممثليهــم 
مراحــل  بجميــع  جلســاتها  وإدارة  الدعــوى 
التقاضــي بــدءًا مــن اســتالم ملفــات الدعــاوى مــن 
قســم اخلدمــات املركزيــة حتــى حتضــري ملــف 

اخملتصــة. للمحكمــة  الدعــوى 

وتشــمل جميــع األحــكام التــي تصــدر يف حماكــم 
ــل  ــن قب ــا م ــم كتابته ــث تت ــة، حي ــدا اجلزائي ــي ع دب
ــى  ــرة عل ــة مباش ــة القضائي ــاء الهيئ ــادة أعض الس
وتداولهــا  األحــكام،  بكتابــة  اخلاصــة  املنصــة 
وفــق  إلكرتونيــًا  وتوقيعهــا  الهيئــة  أعضــاء  بــني 
أعلــى املعايــري اإللكرتونيــة واألمنيــة املوثوقــة 

وأرشــفتها مباشــرة دون تدخــل بشــري.

لنظــر  حمــددة  دوائــر  تخصيــص  عــر  وذلــك 
الدعــاوى التــي تنــدرج حتــت هــذه املنظومــة وال 
تقبــل االســتئناف والتــي ال تتجــاوز قيمتهــا 50 ألــف 
درهــم، وإصــدار األحــكام والقــرارات النهائيــة فيهــا 
يف جلســة واحــدة، وكذلــك الدعــاوى اجلزائيــة 
التــي تصنــف مــن دعــاوى اليــوم الواحــد بالتنســيق 
ــي. ــرطة دب ــة وش ــة العام ــن النياب ــركاء م ــع الش م

تدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية 
واجلهاز اإلداري املساند

نشر التوعية للشركاء من مكاتب احملاماة 
ومكاتب اخلرباء وأفراد اجملتمع

وتعزيــز  تطويــر  االبتدائيــة  احملاكــم  أولــت  لقــد 
مهــارات أعضــاء الســلطة القضائيــة بدعــم قيــادة 
احملاكــم وتدريبهــم املســتمر بإحلاقهــم خمتلــف 
التخصصيــة  القانونيــة  العمــل  وورش  الــدورات 
وتأهيلهــم الســتخدام األنظمــة التقنيــة احلديثــة 
ملباشــرة  دبــي  حماكــم  يف  املســتخدمة 
التقاضــي عــن بعــد والتعامــل مــع امللــف الذكــي 
وكتابــة األحــكام عــر األنظمــة الذكيــة، ذلــك أن 
يقابلــه  القضائيــة  األعمــال  يف  التقنيــات  تبنــي 

العاملــني يف احملاكــم. تدريــب جلميــع 

ــركاء  ــة للش ــات املقدم ــر اخلدم ــر تطوي ــك ع وذل
وحتديــث واجهــات اســتخدام املوقــع اإللكــرتوين 
ويســر،  ســهولة  بــكل  معهــا  للتعامــل  للمحاكــم 
ومنهــا تســجيل القضايــا وتقــدمي اللوائــح الذكيــة 
وإشــعار  اخلــرة،  وتقاريــر  املســتندات  وأرشــفة 
األطــراف واحملامــني واخلــراء بوســائل التواصــل 
الرســائل  وخدمــات  االلكــرتوين  كالريــد  التقنيــة 
النصيــة، وكذلــك قيــام الســادة رؤســاء احملاكــم 
بتقــدمي  القضائيــة  الهيئــة  وأعضــاء  االبتدائيــة 
ورش العمــل والنــدوات التوعويــة للشــركاء وأفــراد 
ووســائل  االفرتاضيــة  املنصــات  عــر  اجملتمــع 

االجتماعــي. التواصــل 
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مؤشرات المحاكم االبتدائية

نظــام  عــر  أداءهــا  االبتدائيــة  احملاكــم  ترصــد 
“راصــد” ملؤشــرات العمــل القضائــي الــذي يوفــر 
أداًة موحــدة لتعزيــز احلوكمــة املؤسســية، مبــا 
وزيــادة  االســرتاتيجية  الغايــات  حتقيــق  يضمــن 
واالرتقــاء  الرئيســية،  العمليــات  ومتيــز  فاعليــة 
مــن  اإلنتاجيــة  ورفــع  الداخلــي  األداء  بكفــاءة 
بشــكل  الفعليــة  النتائــج  ومتابعــة  فهــم  خــالل 
املســتوى  مــن  ومرتابــط  وتكاملــي  تسلســلي 
االســرتاتيجي إىل املســتوى التشــغيلي وصــواًل 

إىل مســتوى أداء كل دائــرة قضائيــة وكل قــاٍض، 
مرتفعــة  أداء  معــدالت  النظــام  ســّجل  وقــد 
يف  جتــاوزت   2020 عــام  خــالل  املؤشــرات  يف 
أغلبهــا النتائــج احملققــة يف الســنوات املاضيــة، 
الســيما مؤشــرات: “معــدل مــدة احلكــم مــن تاريــخ 
التســجيل” و”معــدل الفصــل العــام” و”معــدل 
اإلســناد”  و”معــدل  التأييــد”  أحــكام  دقــة 
و”الدعــاوى املتداولــة أكــرث مــن ســنة”، كمــا تبــني 

التاليــة: املؤشــرات 
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1.  إحــدى احملاكــم املتخصصــة يف احملاكــم 
ــة. االبتدائي

2.  يرتأســها رئيــس يتبــع مــن حيــث اإلشــراف اإلداري 
لرئيــس احملاكــم االبتدائية.

3.  تختــص احملكمــة العماليــة االبتدائيــة بالنظــر 
تطبيــق  عــن  الناشــئة  الدعــاوى  كافــة  يف 
أحــكام القوانــني واللوائــح املنظمــة لعالقــات 
العمــل )القانــون االحتــادي رقــم 8 لســنة 1980 
ــنة  ــم 10 لس ــادي رق ــون االحت ــه( والقان وتعديالت
املســاعدة،  اخلدمــة  عمــال  بشــأن   2017

ضــد  العامــل  يرفعهــا  التــي  الدعــاوى  وهــي 
يف  والطبيعــي  االعتبــاري  العمــل  صاحــب 
الناجتــة  القطــاع اخلــاص بخصــوص حقوقــه 
عــن الرابطــة العقديــة مبوجــب قانــون تنظيــم 
اخلدمــة  عمــال  وقانــون  العمــل  عالقــات 
التــي  تلــك  أو  إليهمــا،  املشــار  املســاعدة 
يرفعهــا صاحــب العمــل ضــد العامــل والدعــاوى 

الطرفــني. مــن  املتقابلــة 
االبتدائيــة  العماليــة  احملكمــة  نظــرت  وقــد 

.2020 عــام  يف  دعــوى   14,945

المحكمة العمالية االبتدائية

السادة قضاة احملكمة العمالية االبتدائية
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مبادرات احملكمة العمالية االبتدائية 
جافــزا  احلــرة  املنطقــة  مــع  اتفاقيــة  1.  عقــد 
إلنشــاء قاعــة حمكمــة عماليــة حتــت إشــراف 

االبتدائيــة. العماليــة  احملكمــة  رئيــس 
2.  مباشــرة العمــل يف املبنــى املســتقل للمحكمــة 
تنظيــم  يف  أســهم  مــا  االبتدائيــة،  العماليــة 
والشــركاء،   املتعاملــني،  ناحيــة  مــن  اإلجــراءات 

املســاندة. اإلداريــة  األقســام  وكذلــك 
اجلماعيــة(  األحــكام  )تنفيــذ  اخلــري  3.  حماكــم 
بالتعــاون مــع حمكمــة التنفيــذ )مت اإلشــارة لهــا 

يف البــاب األول(. 
4.  مبــادرة التســوية االســتباقية بالتعــاون مــع مركز 

التســويات الودية.
5.  مبــادرات منازعــات العمــل اجلماعيــة: وهــي 
العماليــة  احملكمــة  بــني  مشــرتكة  مبــادرة 
االبتدائيــة وحمكمــة التنفيــذ تتعلــق بتوحيــد 
وإســراع اإلجــراءات املتعلقــة مبنازعــات العمــل 
ــًا  ــد ووفق ــل واح ــار عم ــار مس ــة يف إط اجلماعي
هــذه  وتتميــز  معينــة،  وإجــراءات  لضوابــط 
املبــادرة يف التغلــب علــى كافــة الصعوبــات 
منازعــات  مبلفــات  العالقــة  ذات  والتعقيــدات 
عــن  اإلجــراءات  وتوحيــد  اجلماعيــة،  العمــل 
واحــد  ملــف  يف  امللفــات  كافــة  ضــم  طريــق 
مبــا يضمــن ســهولة وتيســري وســرعة مباشــرة 
ــم  ــص حج ــهم يف تقلي ــايل يس ــراءات وبالت اإلج
حلقوقهــم. العمــال  اســتيفاء  وســرعة  العمــل 

احملاكــم  يف  املتخصصــة  احملاكــم  1.  إحــدى 
االبتدائيــة.

ــراف اإلداري  ــث اإلش ــن حي ــع م 2.  يرتأســها رئيــس يتب
ــة. ــم االبتدائي ــس احملاك لرئي

3.  تختــص بالنظــر يف الدعــاوى األســرية بجميــع 
فروعهــا، مثــل دعــاوى أحــوال النفــس للمســلمني 
وغــري املســلمني، إضافــًة إىل دعــاوى الــرتكات 
للمســلمني وغــري املســلمني، ودعــاوى أحــوال 

ــب  ــلمني، إىل جان ــري املس ــلمني وغ ــال للمس امل
التصديقــات واإلشــهادات الشــرعية، كمــا تعتمــد 
احملكمــة بدائــل التقاضــي مــن خــالل التصديــق 
علــى االتفاقيــات األســرية الصــادرة مــن قســم 
التوجيــه األســري، واتفاقيــات التخــارج والصلــح 

ــويات. ــم التس ــن قس ــادرة م ــة والص ــني الورث ب
وقــد نظــرت حمكمــة األحــوال الشــخصية 2,191 

دعــوى يف عــام 2020.

محكمة األحوال الشخصية

السادة قضاة حمكمة االحوال الشخصية
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عدد الدعاوى املنجزة

مبادرات حمكمة األحوال الشخصية 
1.  اإلشراف واعتماد اإلشهادات عن ُبعد 

ــري  ــه اأُلس ــال التوجي ــى أعم ــراف عل 2.  اإلش
ــد. ــن ُبع ــالح ع واإلص

3.  التواجــد اإلعــالين التوعــوي اجملتمعي 
مــن خــالل القنــوات اإلعالميــة والتواصــل 

االجتماعــي.
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1.  إحــدى احملاكــم املتخصصــة يف احملاكــم 
االبتدائيــة.

2.  يرتأســها رئيــس يتبــع مــن حيــث اإلشــراف اإلداري 
لرئيــس احملاكــم االبتدائيــة.

ــة،  ــا اجلزائي ــع القضاي ــر يف جمي ــص بالنظ 3.  تخت

ــا،  ــات بأنواعه ــح واخملالف ــات واجلن ــن اجلناي م
الهجــرة  ودعــاوى  املروريــة  القضايــا  وتشــمل 

واإلقامــة ودعــاوى األحــداث واألســرة.
وقــد نظــرت احملكمة اجلزائيــة االبتدائيــة 20,715 

قضيــة يف عــام 2020.

المحكمة الجزائية االبتدائية

السادة قضاة احملكمة اجلزائية االبتدائية
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عدد القضايا املنجزة

مبادرات احملكمة اجلزائية االبتدائية 
1.  نظــر القضايــا اجلزائيــة ملقيــدي احلريــة عــن 
ومراكــز  العامــة  النيابــة  مــع  بالتعــاون  ُبعــد 

العقابيــة. واملؤسســات  الشــرطة 
للنظــر  2.  تعزيــز اإلجــراءات االحرتازيــة املكثفــة 

احملاكمــة. قاعــات  يف  املكفولــني  بقضايــا 
3.  تعزيــز التواصــل مــع الشــركاء االســرتاتيجيني 
-النيابــة العامــة، والقيــادة العامــة للشــرطة- 
القضايــا   نظــر  يف  اإللكــرتوين  للتحــول 

اجلزائيــة.

احملاكــم  يف  املتخصصــة  احملاكــم  إحــدى    .1
االبتدائيــة.

2.  يرتأســها رئيــس يتبــع مــن حيــث اإلشــراف اإلداري 
لرئيــس احملاكــم االبتدائيــة.

الكليــة  املدنيــة  الدعــاوى  يف  بالنظــر  3.  تختــص 
واجلزئيــة والطعــون علــى قــرارات جلــان التأمــني.
ــة 2,569  ــة االبتدائي ــة املدني ــرت احملكم ــد نظ وق

 .2020 عــام  يف  دعــوى 

المحكمة المدنية االبتدائية

السادة قضاة احملكمة املدنية االبتدائية
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عدد الدعاوى املنجزة

مبادرات احملكمة املدنية االبتدائية 
1.  تفعيل واعتماد حمكمة اليوم الواحد.

2. تفعيل واعتماد حكم اليوم الواحد.
ــدب  ــم ن ــفهية، وتنظي ــرة الش ــدب اخل ــاد ن 3.  اعتم
حكومــة  وورشــة  الطبيــة  املســؤولية  خــراء 

دبــي.
ملفــات  اســتكمال  علــى  املباشــر  4.  اإلشــراف 
إعــداد الدعــاوى مــن قبــل الســادة القضــاة قبــل 

للمحكمــة. إســنادها 
الذهنــي  العصــف  جلســات  وإدارة   5.  إشــراف 

. ء كا للشــر
التخصصيــة  التدريبيــة  الرامــج  وإدارة  6.  إشــراف 
لقــرارات التأمــني 33 لســنة 2019 لقضــاة حماكــم 
دبــي بشــأن حــل وتســوية املنازعــات التأمينيــة، 
باإلضافــة إىل الرامــج التدريبيــة  إلعــداد ملــف 

الدعــوى.
احملكمــة،  يف  املعرفــة  إدارة  أدوات  7.  تطبيــق 
األمــر الــذي ســاعد يف تفعيــل ســرعة التقاضــي.
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1.  إحــدى احملاكــم املتخصصــة يف احملاكــم 
االبتدائيــة.

2.  يرتأســها رئيــس يتبــع مــن حيــث اإلشــراف اإلداري 
لرئيــس احملاكــم االبتدائيــة.

ــة  ــة الكلي ــاوى العقاري ــر يف الدع ــص بالنظ 3. تخت

العقــارات،  ملكيــة  بشــأن  واملنازعــات  واجلزئيــة 
ويســتثنى مــن ذلــك العالقــة اإليجاريــة التــي تقــل 

مدتهــا عــن عشــر ســنوات.
وقــد نظــرت احملكمــة العقاريــة االبتدائيــة 1,535 

دعــوى يف عــام 2020.

المحكمة العقارية االبتدائية

السادة قضاة احملكمة العقارية االبتدائية 
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عدد الدعاوى املنجزة

مبادرات احملكمة العقارية االبتدائية 
1.  إنشــاء مكتــب فنــي للمحكمة العقاريــة االبتدائية، 

وتشــكيل غرفة مشــورة.
2. إصدار األحكام يف اجللسة الواحدة.

واإلشــراف  الدعــوى،  إدارة  مكتــب  عمــل  3.  تنظيــم 
يومــي. بشــكل  الدعــوى  إعــداد  إدارة  مكتــب  علــى 

واخلطــوط  األهــداف  وشــرح  اخلــراء  4.  متابعــة 
توعــوي(. )جانــب  العامــة  القانونيــة 

5. تنظيــم قســمة املــال الشــائع لــدى مركــز التســوية 
الوديــة للمنازعــات.

برنامــج  اســتخدام  آليــة  تطويــر  علــى  اإلشــراف    .6
االســتعالم اإللكــرتوين مــن دائــرة األراضــي واألمــالك.

1.  إحــدى احملاكــم املتخصصــة يف احملاكــم 
ــة. االبتدائي

2.  يرتأســها رئيــس يتبــع مــن حيــث اإلشــراف اإلداري 
لرئيــس احملاكــم االبتدائية.

ــة،  ــاوى التجاري ــة بالدع ــذه احملكم ــص ه 3.  تخت
إىل  رافعوهــا  يهــدف  التــي  الدعــاوى  وهــي 
أو  ماليــة  حقــوق  أو  قانونيــة  مراكــز  حمايــة 
معامــالت  أو  أعمــال  علــى  مرتتبــة  عينيــة 

املزاولــة  بحكــم  أو  ماهيتهــا  بحكــم  جتاريــة 
جـــراء  املرتتبــة  أو  االحــرتاف  ســبيل  علــى 
التصرفــات واملعامــالت التجاريـــة، متــى مـــا 
كانــت تلــك احلقــوق املتنــازع عليهــا ال تتصــل 
أو باألحــوال الشــخصية  بالروابــط العماليــة 

والوقــف. والــرتكات 
االبتدائيــة  التجاريــة  احملكمــة  نظــرت  وقــد 

 .2020 عــام  يف  دعــوى   10,801

المحكمة التجارية االبتدائية

السادة قضاة احملكمة التجارية االبتدائية 
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عدد الدعاوى املنجزة

مبادرات احملكمة التجارية االبتدائية 
اإلجنــاز  ملتابعــة  جتــاري  فنــي  مكتــب  1.  إنشــاء 
ســري  يف  العمليــة  املشــكالت  وحــل  القضائــي 

القضائيــة. العمليــة 
2.  مبــادرة “صباحــك قانــوين”، وهــي مبــادرة توعويــة 
التجاريــة  للمحكمــة  الفنــي  املكتــب  بهــا  يقــوم 
االبتدائيــة وتتجلــى بنشــر تغريــدات يوميــة صباحية 

يف وســائل التواصــل االجتماعــي.
3.  الدوائــر اليوميــة: إتاحــة اجللســات القضائيــة علــى 
مــدار األســبوع عــن طريق تغطيــة القدرة األســبوعية 
حلــني  الدعــاوى  تأجيــل  وقــت  اختصــار  وبالتــايل 

ــة. ــات املتاح اجللس
4.  جملــس املداولــة: يعقــد اجمللــس لقــاًء شــهريًا 
دعــت  كلمــا  أو  العمــل،  أوقــات  غــري  يف  واحــدًا 
احلاجــة إىل عقــد لقــاء، وذلــك بنــاًء علــى دعــوة من 
رئيــس احملكمــة، توجــه إىل كافــة القضــاة للتــداول 
يف األمــور العامــة املتعلقــة مبســتقبل القضــاء، أو 

التشــريعات، أو بتطويــر عمــل يف احملكمــة.
5.  أوزان الدعــاوى: إنشــاء نظــام إحصائــي قائــم علــى 
نــوع الدعــاوى مــن خــالل ربطهــا بــأوزان نســبية يتــم 

ــن 1 إىل 4. ــا م حتديده
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احملاكــم  يف  املتخصصــة  احملاكــم  1.  إحــدى 
االبتدائيــة.

2.  يرتأســها رئيــس يتبــع مــن حيــث اإلشــراف اإلداري 
ــة. ــم االبتدائي ــس احملاك لرئي

3.  تتشــكل مــن جمموعــة مــن القضــاة أنــاط بهــم 
التنفيــذي  الســند  تنفيــذ  غريهــم  دون  املشــّرع 
ونظــر األمــور الوقتيــة واملســتعجلة، والســندات 
التنفيذيــة هــي األحــكام الصــادرة يف الدعــاوى 
االبتدائــي  درجاتهــا  مبختلــف  املوضوعيــة 
التنفيــذ  منازعــة   - التمييــز   - االســتئناف   -
املوضوعيــة، وكذلــك األحــكام اجلزائيــة فيمــا 

مــن: تتضمنــه 
•  رد تعويض – غرامة – احلقوق املدنية.

•  أوامر األداء.
• األحكام واألوامر والسندات األجنبية.

•  أحــكام احملكمــني الصــادرة يف بلــد أجنبــي 
واحملــررات املوثقــة وحماضــر الصلــح التــي 

تصــدق عليهــا احملاكــم يف بلــد أجنبــي.
•  أحــكام املعاهــدات واالتفاقيــات بــني الدولــة 
وغريهــا مــن الــدول يف شــأن تنفيــذ األحــكام.

•  األوامــر والســندات األجنبيــة وأحــكام حماكــم 
ــايل. ــي امل ــز دب مرك

اللجــان اخلاصــة واحملــررات املوثقــة  •  أحــكام 
والتصديــق  للتوثيــق  املنظــم  للقانــون  طبقــًا 
وحماضــر الصلــح التــي تصــدق عليهــا احملاكــم 
الســند  بقــوة  بجعلهــا  املقضــي  والتســويات 

التنفيــذي.
•  تســويات مركــز املنازعــات الوديــة بعــد تذييلهــا 

بالصيغــة التنفيذيــة.
•  األوامــر اإلداريــة واألوراق األخــرى التــي يعطيها 

محكمة التنفيذ
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زمن اتخاذ القرار األول يف األمور الوقتية القانــون صفــة الســند التنفيذي.
مــن  اإلنابــات  وتنفيــذ  املرهــون  العقــار  •  بيــع 

األخــرى. احملاكــم 
ملفــات  بنظــر  التنفيــذ  قضــاة  يختــص  4. كمــا 
العرائــض  علــى  األوامــر  وطلبــات  التنفيــذ 
واإلشــكاالت  واملســتعجلة  الوقتيــة  واألمــور 

. ت لتظلمــا ا و
ــوى يف  ــذ 122,703 دع ــة التنفي ــرت حمكم ــد نظ وق
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مبادرات حمكمة التنفيذ 
احلجــز  بشــأن  جديــدة  آليــات  اســتحداث 
التحفظــي علــى املركبــات وبيــع املــال املرهــون:

للقطــاع  التنفيــذ  حمكمــة  دعــم  إطــار  يف 
املصــريف لغايــات تعزيــز قدرتهــم علــى اســتيفاء 
عمالئهــم  مــن  حتصيلهــا  وســرعة  املســتحقات 
ــرتاتيجية  ــًا باس ــأن، وهدي ــذا الش ــن يف ه املتعرثي
بعــض  وحتســني  اســتحداث  مت  فقــد  العمــل، 
آليــات العمــل ذات العالقــة بقيــد ملفــات احلجــز 
وآليــات  املرهونــة  املركبــات  علــى  التحفظــي 
بيــع املــال املرهــون ممــا أثــر إيجابــًا علــى ســرعة 
اإلجــراءات ذات العالقــة ورفــع بالتــايل مؤشــرات 
لســرعة  نظــرًا  العــام  االئتمــان  ومؤشــر  العمــل 

احلقــوق. اســتيفاء 

البيع املباشر للمركبات لدى ساحات احلجز
للمركبــات  املباشــر  للبيــع  آليــة  اســتحداث  مت 
تتجســد يف التصريــح ببيــع املركبــات مبوقعهــا 
خزينــة  إىل  البيــع  قيمــة  وتوريــد  حجــز  بشــبك 
احملكمــة لــكل دعــوى علــى حــدة بعــد اســتقطاع 

املصاريــف والرســوم املقــررة لبيــع ونقــل وحجــز 
تلــك املركبــات، وذلــك عــن طريــق طلــب يقــدم مــن 
القائــم بأعمــال التنفيــذ يضــم كشــفًا باملركبــات 
ذمــة  علــى  احلجــز  ســاحات  لــدى  احملجــوزة 

دعــاوى مدنيــة لصالــح حماكــم دبــي.

وتتمثل إيجابيات تلك اآللية يف:
ــى  ــًا عل ــرارات حفاظ ــكام والق ــذ األح ــرعة تنفي )1(   س
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تبوأتهــا  التــي  املكانــة 
املتحــدة مــن بــني أســرع الــدول يف تنفيــذ القرارات 
واألحــكام القضائيــة، مــا أســهم بــدوره يف تصــّدر 
للمؤشــرات  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

العامليــة وخاصــة مؤشــر البنــك الــدويل.

علــى  للحفــاظ  املركبــات  بيــع  وتــرية  تســريع    )2(
أن تأخــر حجزهــا  لهــا، حيــث  الســوقية  القيمــة 
ــوقية،  ــا الس ــن قيمته ــيفقدها م ــة س ــدة طويل مل
وذلــك ميّكــن الدائــن مــن اقتضــاء حقــه بأســرع 
وقــت ووفــق إجــراءات دقيقــة وحمكمــة، وســهلة 
وميســرة دون تعقيــد يف اإلجــراءات، ممــا يشــيع 

االطمئنــان لــدى الدائــن، ويزيــد مــن قيــم احلقــوق، 
األمــر  املعامــالت  يف  االئتمــان  عنصــر  ويقــوي 
الــذي مــن شــأنه حتســني احلالــة االقتصاديــة، 
عــالوًة علــى حفــظ اجلوانــب اإلنســانية للمديــن 
وحمايتــه مــن بخــس أثمــان املــال املنفــذ عليــه 

واململــوك لــه.

حماكم اخلري
مبــادرة تهــدف إىل تعزيــز آليــات التعــاون والتنســيق 
زيــادة  علــى  والعمــل  األطــراف  بــني  املشــرتك 
اخلدمــات  جمــال  يف  القائــم  التعــاون  فاعليــة 
األول(. البــاب  يف  لهــا  اإلشــارة  )مت  اجملتمعيــة 

مبادرات منازعات العمل اجلماعية
مــع  والتعــاون  بالتنســيق  التنفيــذ  حمكمــة  قامــت 
احملكمــة العماليــة االبتدائيــة بتفعيــل مبــادرة تتعلــق 
مبنازعــات  املتعلقــة  اإلجــراءات  وإســراع  بتوحيــد 
العمــل اجلماعيــة يف إطــار مســار عمــل واحــد ووفقــًا 
لضوابــط وإجــراءات معينــة، وقــد متــت اإلشــارة لهــا 

االبتدائيــة. العماليــة  احملكمــة  مبــادرات  ضمــن 
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يف  التقاضــي  درجــات  ثــاين  االســتئناف  تشــكل 
إمــارة دبــي، وتنظــر يف جميــع الدعــاوى املدنيــة 
قضائيــة  بهيئــة  إليهــا  ترفــع  التــي  واجلزائيــة 
خمتلفــة عــن الدرجــة األوىل، واألحــكام الصــادرة 
مــا  وفــق  بالتمييــز  فيهــا  الطعــن  ميكــن  منهــا 

القانــون. ينظمــه 
11,394 دعــوى  وقــد نظــرت حمكمــة االســتئناف 

.2020 عــام  يف 
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اإلمــارة،  يف  التقاضــي  درجــات  أعلــى  هــي 
رئيــٍس وعــدٍد مــن القضــاة، وتتكــون  وُتشــكل مــن 
الطلبــات  لنظــر  قضائيــة  دوائــر  جمموعــة  مــن 
والطعــون املقدمــة إليهــا وفقــًا ألحــكام القانــون. 
ومتــارس حمكمــة التمييــز الرقابــة القضائيــة علــى 
أحــكام باقــي احملاكــم مــن حيــث حســن تطبيقهــا 

للقانــون، وتنظــر يف موضــوع الطعــن يف حالــة 
الطعــن  ســبب  كان  أيــًا  الثانيــة  للمــرة  الطعــن 
املرفــوع مــن النائــب العــام ملصلحــة القانــون وفقًا 
االحتاديــة.  املدنيــة  اإلجــراءات  قانــون  ألحــكام 
يف  دعــوى   2,695 التمييــز  حمكمــة  نظــرت  وقــد 

.2020 عــام 
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اإلنتاجية القضائية

مبادرات حماكم دبي اجملتمعية لعام 2020

يف ختــام كل عــام ومــع بــدء العــام الــذي يليــه، 
معهــا  ويبــدأ  األعمــال،  مراجعــة  عمليــات  تبــدأ 
حصــاد اإلجنــازات واحملطــات املضيئــة التــي 
للمجتمــع  قّدمتــه  مبــا  مؤسســة  لــكل  َلت  ُســجِّ
احمللــي. مــن هــذا املنطلــق واســتكمااًل لــدور 
ــها  ــذ تأسيس ــه من ــت علي ــا واظب ــي وم ــم دب حماك
يف إطــار اســرتاتيجيتها للمســؤولية االجتماعيــة، 

مــن  حافــٍل  بســجٍل   2020 عــام  حفــل  فقــد 
املبــادرات والرامــج التــي قدمتهــا حماكــم دبــي 
يف اجلانــب اجملتمعــي التــي غطــت مــن خاللها 
قطاعــات عديــدة مت اســتعراض جمموعــة منهــا 
يف البــاب األول، باإلضافــة إىل األنشــطة املميــزة 
العديــد  مــع  الفاعلــة  االســرتاتيجية  والشــراكات 
مــن اجلهــات، ورعايتهــا جملموعة مــن الفعاليات.

املبلغ/ درهم اجلهات املشاركة الوصف املبادرة

100,000

اتفاقية تعاون 
بني حماكم دبي 

واملعهد الدويل 
للتسامح التابع 
لدائرة الشؤون 

اإلسالمية وهيئة 
الصحة وبلدية دبي 

مع اللجنة الدائمة 
إضافًة إىل فريق نفاع

مــع انتشــار جائحــة كوفيــد_19 ومــا أعقبهــا مــن 
الكمامــات  اســتهالك  ارتفــع  احرتازيــة  إجــراءات 
اســتهالك  مــدة  أن  الســيما  عاليــة،  ملعــدالت 
ــل  ــاعات، أي أن العام ــي 4 س ــدة ه ــة الواح الكمام
الواحــد يحتــاج إىل كمامتــني يوميــًا، ومبعــدل 60 
120 درهمــًا  كمامــة يف الشــهر، بقيمــة تقريبيــة 
لــكل عامــل يف الشــهر، ولنفــرتض أن عــدد العمــال 
فــإن  عامــل،   200,000 فقــط  دبــي  إمــارة  يف 
إجمــايل املصــروف علــى الكمامــات خــالل شــهر 
واحــد يعــادل مبلــغ 24,000,000 درهــم، ولتجــاوز 
ذلــك بــرزت هــذه املبــادرة التــي تقــوم علــى تأمــني 
كمامــة موافقــة للشــروط واملعايــري ميكــن إعــادة 
تدويرهــا وتوزيعهــا جمانــًا علــى الفئــة العاملــة 

البســيطة بتكلفــة منخفضــة جــدًا.

كمامات معادة التدوير

100,000

اتفاقية تعاون 
بني حماكم دبي 
والقيادة العامة 

لشرطة دبي والكاتب 
العدل

النــزالء، حيــث  تقــوم املبــادرة علــى دعــم أســر 
)اســتمرارية  رســوم  دفــع  األســر  هــذه  تتحمــل 
ــات  ــل - إثب ــدم العم ــرار بع ــالق - إق ــرار ط زواج- إق
حضانــة( للنظــر يف الطلبــات اإلنســانية التــي 
تقــدم مــن قبــل النــزالء وذلــك لكــي تتــم مســاعدة 
رســوم   - اإليجاريــة  )املتأخــرات  يف  أســرهم 
مــدارس - مســاعدات لألســر(، األمــر الــذي يتعــذر 

املســتندات. اســتصدار  فيــه 

ندعمكم
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التسامح والتسويات الودية

إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات 

كثفــت حماكــم دبــي خــالل عــام 2020 نشــاطها 
يف هــذا اجملــال اســتمرارًا جلهودهــا يف تعزيــز 
التــي  “تســامح”  مبــادرة  عــر  التســامح  قيــم 
إجنازاتهــا  تابعــت  حيــث   ،2017 عــام  أطلقتهــا 
 2020 لعــام  وصــواًل  آخــر  تلــو  عامــًا  املتناميــة 
عــر  وذلــك  للخمســني”،  “االســتعداد  عــام 
إيجــاد عمليــات تســوية قائمــة على لوائــح ونظم 
قانونيــة مبــا يحقــق مبــدأ العدالــة ويضمــن لــكل 
نظــر  يتــم  إذ  بالرتاضــي،  حقوقهــم  األطــراف 
املنازعــات بواســطة عــدد مــن املصلحــني مــن 
ــص،  ــي اخملت ــراف القاض ــت إش ــرة حت ذوي اخل

مت اســتحداث مركز التســوية الوديــة للمنازعات 
رقــم  القانــون  علــى  بنــاًء  دبــي  حماكــم  يف 
النزاعــات  تســوية  بغــرض   2009 لســنة   16

وديــًا قبــل اإلحالــة للقاضــي، ووفقــًا ملبــدأ 
ــه  ــذي تنتهج ــتمر ال ــر املس ــني والتطوي التحس
ــيعًا  ــام 2020 توس ــهد ع ــد ش ــي فق ــم دب حماك
لعمــل املركــز برفــع مبلغ املنازعــات املنظورة 
أمامــه التــي ال تزيــد قيمــة املطالبــة فيهــا 

ودي  بشــكل  النــزاع  حــل  علــى  املركــز  ويعمــل 
خــالل مــدة أقصاهــا شــهر واحــد علــى األكــرث من 
تاريــخ حضــور األطــراف أمــام املصلحــني، ويجــوز 
مــّد هــذه املهلــة ملــدة مماثلــة أو أكــرث بقــرار مــن 
القاضــي اخملتــص، فــإذا مت الصلــح بــني أطــراف 
النــزاع، فإنــه يتــم إثبــات ذلــك مبوجــب اتفاقيــة 
ويعتمدهــا  النــزاع  أطــراف  عليهــا  يوقــع  صلــح 
القاضــي اخملتــص، ويتــم رد الرســوم القضائيــة 
الســند  قــوة  االتفاقيــة  لهــذه  ويكــون  كاملــة 
ــًا  ــزاع ودي ــوية الن ــذر تس ــال تع ــذي، ويف ح التنفي

يتــم إحالــة النــزاع للمحكمــة اخملتصــة.

علــى 200,000 درهــم، إضافــًة لطلبــات اعتمــاد 
كانــت  أيــًا  الوديــة  واالتفاقيــات  التســويات 
اخلــرة  نــدب  وطلبــات  أطرافهــا،  أو  قيمتهــا 
املنازعــات  بعــض  اســتثناء  مــع  املنفــردة، 
وذلــك وفقــًا للقــرار رقــم )51( تاريــخ 16 ســبتمر 

2020 الصــادر عــن رئيــس حماكــم دبــي.

وقــد حقــق املركــز عــام 2020 نتائــج متميــزة 
يلــي: التســوية نعرضهــا فيمــا  لعمليــات 

مدة التسويات قيمة التسويات نسبة التسوية عدد التسويات البيان

12 يومًا 4,136,189,434.37 %73 1,755 إجمايل تسويات

تسويات إدارة التنفيذ 
التســوية هــي عبــارة عــن تقريــب وجهــات النظر بني 
أطــراف التنفيــذ بغيــة الوصــول إىل تســوية ترضــي 
وحنكــة  خرتــه  املوظــف  باســتخدام  األطــراف 
تعاملــه مــع طالــب التنفيــذ لتكلــل جهــوده بإبــرام 
اتفاقيــة ســداد ميســرة علــى املنفــذ ضــده، وذلــك 

حتقيقــًا لتوجهــات حكومــة دبــي االســرتاتيجية 
يف تفعيــل الطــرق البديلــة قبــل اللجــوء للتنفيــذ 

اجلــري.
وقــد بلغــت قيمــة تســويات التنفيــذ لعــام 2020 مــا 

يســاوي 558,231,834 درهمــًا.

2020 2019 2018 البيان

1,346 992 6,191 احملالة
1,061 788 715 التسوية
%78.8 %79.4 %11.5 النسبة

704 تنفيذ عمايل

40 تنفيذ مدين

284 تنفيذ جتاري

17 تنفيذ عقاري

16 أخرى

1,061 اجملموع

إحصائيات التسامح وتسويات ادارة التنفيذ
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كشفت إحصائيات قسم التوجيه واإلصالح  األسري خالل عام 2020 عن حتقيق اآلتي:

العدد/النسبة البيان

%74 نسبة تسوية احلاالت
6,692 عدد تسويات احلاالت

اإلصالح األسري

دعاوى الرتكات مسلمني/غري 
مسلمني

دعاوى األسرة البيان 

%97.5 %84.5 نسبة التسوية

%2.5 %15.5 نسبة االحالة للقضاء

131 386 عدد امللفات التي متت فيها التسوية

4 تركات مسلمني 87 عدد ملفات االحالة للقضاء

158 508 إجمايل عدد ملفات التسوية

1,218,604,841 295,785,27.87 مبلغ التسوية

تسويات دعاوى األسرة والتركات

ــغ التســويات لدعــاوى األســرة والــرتكات لعــام 2020 فقــد كانــت علــى النحــو  ــات مبال بالنســبة إلحصائي
التــايل:

تسويات دعاوى األسرة

%20

%40

%60

%80

%100

%0

%15.5

%84.5

نسبة التسوية نسبة اإلحالة للقضاء

تسويات دعاوى الرتكات مسلمني/غري مسلمني

%20

%40

%60

%80

%100

%0
%2.5

%97.5

نسبة التسوية نسبة اإلحالة للقضاء
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احصائيات االنتقال الدارة الكاتب العدل 

املركز الرئيسي

الرسومالعددالفرع

55,000انتقال الكاتب العدل لغري احلاالت اخلاصة 

8800انتقال كاتب العدل - حاالت خاصة 

135,800االجمايل 

مركز الطوار

الرسومالعددالفرع

378387,000انتقال الكاتب العدل لغري احلاالت اخلاصة 

13513,500انتقال كاتب العدل - حاالت خاصة 

513400,500االجمايل 

مركز الربشاء

الرسومالعددالفرع

389395,000انتقال الكاتب العدل لغري احلاالت اخلاصة 

495,000انتقال كاتب العدل - حاالت خاصة 

438400,000االجمايل 

مركز وايف

الرسومالعددالفرع

5172,000انتقال الكاتب العدل لغري احلاالت اخلاصة 

493,400انتقال كاتب العدل - حاالت خاصة 

43875,400االجمايل 

إدارة إعداد الدعاوى
حماكــم  منظومــة  يف  الرئيســية  اإلدارات  مــن 
إجــراءات  مباشــر  وبشــكل  تدعــم  التــي  دبــي 
أرض  علــى  وتطبيقهــا  وحتقيقهــا  العدالــة 
الواقــع، وتقــدم خدماتهــا للمتعاملــني ضمــن 
منهجيــة ورؤيــة واضحــة تســتقيها مــن معــني 
حملاكــم  املعتمــدة  االســرتاتيجية  اخلطــة 
ــالتها  ــق رس ــل حتقي ــن أج ــا م ــري عليه ــي وتس دب
ــى  ــدًة عل ــومة، معتم ــا املرس ــا وأهدافه ورؤيته
ظــل  يف  املدربــة  الوطنيــة  كوادرهــا  ســواعد 

والتــي  والذكيــة  اإللكرتونيــة  دبــي  حكومــة 
خدماتهــا.  جميــع  يف  للعامليــة  تســعى 
حيــث تقــوم مبعاونــة الســادة قضــاة احملاكــم 
)االبتدائيــة، االســتئناف، التمييــز( فيمــا يتعلــق 
باألعمــال الفنيــة للدعــاوى مــن حتضــري ملــف 
مراحــل  بجميــع  جلســاتها  وإدارة  الدعــوى 
التقاضــي بــدءًا مــن اســتالم ملفــات الدعــاوى 
مــن قســم اخلدمــات املركزيــة حتــى حتضــري 
ملــف الدعــوى للمحكمــة اخملتصــة، وقــد كانــت 
علــى  املاضيــة  الثالثــة  لألعــوام  املؤشــرات 

التــايل: النحــو 

2018 202020192018 20202019

%20

%40

%60

%80

%100

%0
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معدل زمن التحضري من تاريخ التسجيل إىل تاريخ اإلسناد 
للدائرة القضائية )يوم(
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إدارة التنفيذ والمزاد الذكي

يف إطــار دعــم حماكــم دبــي ملســألة التطويــر 
لديهــا  التقنيــة  العمــل  ألنظمــة  املســتدام 
لتكــون علــى أعلــى مســتوى مــن الدقــة واألمــان 
ــا  ــا متعامليه ــب رض ــن كس ــا يضم ــهولة، ومب والس
واالرتقــاء الدائــم بســمعتها ومكانتهــا، ويف إطــار 
حرصهــا الــدؤوب علــى مواكبــة مســرية التحــول 
الذكــي الــذي تشــهده الدولــة؛ مت اعتمــاد مفهــوم 
للمــزادات  ذكيــة  خدمــة  وهــي  الذكــي،  املــزاد 
العلنيــة تقدمهــا حماكــم دبــي علــى مدار الســاعة 
مــع إمكانيــة املعاينــة واملزايــدة مــن جميــع دول 
لضمــان  احلوكمــة  أســس  أفضــل  وفــق  العــامل 
باســتخدام  وذلــك  العدالــة،  وحتقيــق  النزاهــة 
زيــادة  يف  أســهمت  التــي  الذكيــة،  التطبيقــات 

عــدد  وارتفــاع  للبيــع  املعروضــة  املــواد  قيمــة 
300%. حيــث تتســم املــزادات  املزايديــن بنســبة 
ــعة  ــريحة واس ــدى ش ــرية ل ــة كب ــة بأهمي اإللكرتوني
بهــا،  املشــاركة  يفضلــون  الذيــن  اجلمهــور  مــن 
ــار  كونهــا متنحهــم الشــفافية واحلريــة يف االختي

دون عنــاء أو انتظــار.
كمــا حتقــق الســرعة يف تســويق وبيــع احملجوزات 
وفــق  علنيــة  إلكرتونيــة  مــزادات  يف  والعقــارات 
بالشــفافية  تتمتــع  واضحــة  عامليــة  معايــري 
واملصداقيــة واحلوكمــة وإتاحــة اجملــال ألكــر 
لالســتفادة  واملزايديــن  املتعاملــني  مــن  عــدد 
شــرائح  كافــة  خدمــة  يف  رســالتها  وفــق  منهــا 

اجملتمــع.

العدد إحصائيات املزاد الذكي

4,454 عدد املركبات

94 عدد املنقوالت

326 عدد العقارات

983,371,342 تقييم احملجوزات املعروضة للبيع

1,281,976,270 قيمة البيع

6,595,536 عدد املتابعني للمزادات الذكية حملاكم دبي

112 عدد املزادات الذكية الدولية حملاكم دبي

إدارة خدمات القضايا

الترجمة عن بعد

القضائيــة  املنظومــة  بتزويــد  اإلدارة  قامــت 
مبجموعــة مــن اخلدمات تتعلــق باخلرة الفنية 
املنظــورة  الدعــاوى  خمتلــف  يف  املطلوبــة 
اخلدمــات  هــذه  إدارة  خــالل  مــن  أمامهــا 
اخلــرة  مبنظومــة  اخلاصــة  والعمليــات 
القضائيــة مبحاكــم دبــي عــر إدارة احملكمــني 

الرتجمــة هــي خدمــة جمانيــة توفرهــا حماكــم 
األنظمــة  أحــدث  وفــق  ملتعامليهــا  دبــي 
واملتطلبــات املتاحــة عنــد الطلــب، وتهــدف لنقــل 
الــكالم أو الكتابــة مــن لغــة إىل أخــرى بتكافــؤ أمثــل 
ــة  ــام الرتجم ــد أداء مه ــني عن ــني خمتلفت ــني لغت ب
ويســتفيد  اإلداري،  والــكادر  القضائيــة  لـــلسلطة 
مــن اخلدمــة داخليــًا: الســلطة القضائيــة والــكادر 

احملامــني  شــعبة  قدمــت  كمــا  واخلــراء، 
يف  واملقيديــن  باحملامــني  خاصــة  خدمــات 
أحــدث  وفــق  عملهــم  لتســهيل  دبــي  إمــارة 
األنظمــة التقنيــة الذكيــة واإللكرتونيــة املتاحــة 
مبحاكــم دبــي، وكان عــدد اخلدمــات املقدمــة 

التــايل: الشــكل  علــى 

يف  واألطــراف  املتعاملــون  وخارجيــًا:  اإلداري، 
الدعــوى، حيــث يشــمل نطــاق اخلدمــة: جميــع 
الســادة  وجميــع  احملاكــم،  وأقســام  إدارات 
النيابــة   - االســرتاتيجيني  والشــركاء  القضــاة، 
العامــة وشــرطة دبــي-، ومركــز فــض املنازعــات 

اإليجاريــة.
وقــد بلغــت نســبة التحــول الذكــي يف الرتجمــة 

.%61 2020 نحــو  ُبعــد يف عــام  عــن 

شعبة شؤون المحامينإدارة الخبراء والمحكمين

18,9001,991
عدد الخدمات



االسـتثمـار في الموارد البشرية



وي
سن

 ال
ير

قر
الت

2
0
2
0

01

02

03

04

05

102103

03

ية
شر

لب
د ا

وار
لم

ي ا
 ف

مار
تث

س
اال

44%

نسبة الموظفين الشباب
(35-18) 

معدل 
اإلناث

معدل 
الذكور

إجمالي عدد موظفي محاكم دبي

1,112

1111

عدد الموظفين من أصحاب الهمم

إجمالي عدد موظفي الهيئة القضائية

191191

إجمالي عدد موظفي الهيئة اإلدارية   

921921

2121

متوسط مدة 
خدمة الموظفين 
(سنة)

%44

%56

1,112

الموارد البشرية في أرقام

مالحظات: يتم توثيق نتائج مؤشرات املوارد البشرية سنويًا يف الفرتة )10 - 15( يناير 2021
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لقطــاع  خاصــًا  اهتمامــًا  دبــي  حماكــم  تــويل 
ــا  ــس إميانه ــا يعك ــا، م ــرية يف أعماله ــوارد البش امل
بقــدرات موظفيهــا واســتعدادها الكامــل للوقــوف 
علــى متطلباتهــم وتلبيــة حاجاتهــم ال ســيما يف 
ظــل الظــروف التــي عاشــتها البــالد نتيجــة لتفشــي 
جائحــة كوفيــد_19 يف عــام 2020. حيــث واجهــت 
جتّلــى  عريــض  بعنــوان  االســتثنائية  التحديــات 
البشــرية  مواردهــا  ســالمة  علــى  احملافظــة  يف 
يف املقــام األول، إضافــًة لبــذل كل اجلهــود التــي 
مــن شــأنها أن ُتســهم يف تنميــة وتأهيــل وتدريــب 
البشــرية، ســعيًا منهــا لتعزيــز كفاءاتهــم  كوادرهــا 
عنوانهــا  عمــل  بيئــة  إىل  والوصــول  ومواهبهــم 

األداء.  يف  االحرتافيــة 

وتعــد إدارة املــوارد البشــرية مــن اإلدارات التابعــة 
مبحاكــم  واالتصــال  املؤسســي  الدعــم  لقطــاع 
يف  مســتقلة  كإدارة  إنشــاؤها  جــرى  والتــي  دبــي، 
عــام 2006. وهــي تتكــون مــن 4 أقســام رئيســية إضافًة 
الشــؤون  بجميــع  وُتعنــى  فرعيــة.  إىل 7 شــعب 
املتعلقــة باملــوارد البشــرية ابتــداًء مــن اســتقطاب 
وجــذب الكفــاءات البشــرية وتدريبيهــم ومكافأتهــم 
وتتــوىل  املعتمــدة.  واللوائــح  للقوانــن  تبعــًا 
هــذه األقســام القيــام بجميــع العمليــات اإلداريــة 
املســؤولة،  اجلهــات  مــع  ومتابعتهــا  واملاليــة 
ــة  ــة مــن الكــوادر البشــرية املؤهل وتضــم اإلدارة نخب
واملتخصصة، لتحقيــق أوىل اســرتاتيجياتها وهــي 

البشــرية. املــوارد  وتطويــر  االبتــكار 

استقطاب 
وتوظيف

تخطيط
الموارد البشرية

تطوير الموارد
البشرية

تحفيز الموارد 
البشرية

إدارة األداء

خدمات الموارد 
البشرية

تمكين الموارد 
البشرية

كان عــام 2020 عــام التحديــات بامتيــاز علــى الصعيــد عمليات إدارة الموارد البشرية
العــام وعلــى صعيــد املــوارد البشــرية بشــكل خــاص، 
يف  احملاكــم  اســتثمار  نتائــج  جليــًا  ظهــرت  فقــد 
مواردهــا البشــرية وحرصهــا علــى تطويرهــا لتكــون 
مــا  وهــذا  الظــروف،  جميــع  ملواجهــة  مســتعدة 
ــا  ــا وحصده ــادرات وتطوره ــتمرار املب ــهم يف اس أس

املزيــد مــن اإلجنــازات.

مبادرة “وظيفتي”
حصــدت مبــادرة وظيفتــي ثمــار جهودهــا املســتمرة 
جائــزة  علــى  بحصولهــا   2016 عــام  إطالقهــا  منــذ 
القمــة اخلليجيــة للمــوارد البشــرية 2020 عــن فئــة 
االبتــكار يف القطــاع احلكومــي، نتيجــة مــا قدمتــه 
املهــارات  بأهــم  التعريــف  يف  إبداعيــة  طــرق  عــر 
لتحفيــز  العمــل  ســوق  يف  املطلوبــة  واملعايــر 
املوظــف علــى تطويــر مســاره الوظيفــي، إضافــًة 
الوظيفــي  بالتوصيــف  كبــرًا  اهتمامــًا  إليالئهــا 
الرئيســية  للوظائــف  والتســويق  إعــداده،  ومعايــر 

مبادرات مستمرة وإنجازات متميزة

واملســاندة يف حماكــم دبــي مــا شــّكل نقلــة نوعيــة 
يف طريقــة عــرض الوظائــف التــي أســهمت بخلــق 

بهــا. لــدى املوظــف بوظيفتــه واعتــزازه  الشــغف 

ابتكر مع املوارد البشرية
البشــرية  املــوارد  إدارة  مبــادرات  إحــدى  هــي 
وتكمــن  التشــغيلية،  خططهــا  ضمــن  املدرجــة 
أهميتهــا يف كونهــا تتبنــى تنظيــم مســابقة تهــدف 
إىل تعزيــز ثقافــة االبتــكار ومكافــأة جهــود املواهــب 
وتشــجيعها على املشــاركة يف رســم مالمح حماكم 
خــالل  مــن  الريــادة  وحتقيــق  املســتقبلية  دبــي 
البشــرية.  االبتــكار ضمــن خمتلــف مياديــن املــوارد 
كمــا توفــر املبــادرة الفرصــة الحتــواء واســتقطاب 
ــة،  ــالت العلمي ــاءات واملؤه ــن ذوي الكف ــب م املواه
حملــة  مــن  دبــي  حماكــم  موظفــي  وتســتهدف 
الكليــات  وطالبــات  وطلبــة  اجلامعيــة  الشــهادات 
واجلامعــات املســتمرين يف الدراســة، إضافــًة إىل 
أســاتذة اجلامعــات والكليــات اخلاصــة واحلكوميــة.
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مبادرات نادي املبدعني
شــهد عــام 2020 جمموعــة مــن النشــاطات لنــادي 
بالتعــاون  اإلبــداع واالبتــكار،  املبدعــن يف جمــال 
مــع الشــركاء االســرتاتيجين وعقــد اتفاقيــات إضافية 

ــي: ــا يل ــتعرضها فيم نس

 �تنفيذ برامج تدريبية للموظفني 
�ال االبتكار

إشراك املوظفني � برنامج 
دبلوم خب� االبتكار احلكومي

تنفيذ حمالت توعوية داخلية 
لنشر ثقافة االبتكار

تنفيذ حمالت توعوية داخلية 
لرعاية املواهب املبتكرة

توثيق كافة االبتكارات

عقد شراكات � �ال االبتكار

تشجيع املشاريع االبتكارية

تشجيع البحث والتطوير.

توقيع اتفاقية تعاون ما بني الدائرة 
ومؤسسة حمدان بن �مد لدعم 

املشاريع الصغ�ة واملتوسطة.

جلسة حوارية معرفية عن إجنازات 
الدائرة خالل ف»ة كوفيد_19 

واخلدمات املبتكرة لتسهيل العمل 
على املوظفني واملتعاملني.

تنظيم مسابقة بعنوان سباق �اكم 
دبي لالبتكار، لتشجيع املوظفني 

على البحث والتطوير.

املشاركة � شهر االبتكار السنوي.

أنشطة نادي المبدعين

القضائيــة  الســلطة  أعضــاء  وتأهيــل  تدريــب 
املســاند اإلداري  واجلهــاز 

كبــرة  أهميــة  االبتدائيــة  احملاكــم  أولــت  لقــد 
لتطويــر وتعزيــز مهــارات أعضــاء الســلطة القضائيــة 
عــر  املســتمر  وتدريبهــم  احملاكــم  قيــادة  بدعــم 
إحلاقهــم  مبختلــف الــدورات وورش العمــل القانونيــة 
التخصصيــة وتأهيلهــم الســتخدام األنظمــة التقنيــة 
احلديثــة املســتخدمة يف حماكــم دبــي،  ملباشــرة 
التقاضــي عــن ُبعــد والتعامــل مــع امللــف الذكــي 
وكتابــة األحــكام عــر األنظمــة الذكيــة، وذلــك ألن 
تبنــي التقنيــات يف األعمــال القضائيــة يقابلــه تدريــب 

االستثمار عبر التدريب

جلميــع العاملــن يف احملاكــم.
ــد_19،  ــة كوفي ــة جائح ــة نتيج ــروف الطارئ ــم الظ ورغ
بعــض  يف  التدريــب  ســاعات  النخفــاض  أدت  التــي 
الفئــات إال أن احملاكــم حافظــت علــى نســبة عاليــة 
والفئــة   %96 القياديــة  الفئــة  مــن  املتدربــن  مــن 
ملحــوظ  بشــكل  ارتفعــت  فيمــا   ،%86 اإلشــرافية  
نســبة املتدربــن مــن الهيئــة القضائيــة لتصــل إىل 
91% مقارنــًة بنســبة 62% يف عــام 2019، كمــا ارتفــع 

عــدد ورش التوعيــة والتدريــب يف جمــال استشــراف 
أي   2019 العــام  يف   12 مقابــل   17 إىل  املســتقبل 

.%42 بنســبة زيــادة تناهــز 



وي
سن

 ال
ير

قر
الت

2
0
2
0

01

02

03

04

05

108109

03

ية
شر

لب
د ا

وار
لم

ي ا
 ف

مار
تث

س
اال

394514عدد ساعات التدريب (الفئة القيادية)

393918عدد ساعات التدريب (الفئة ا�شرافية)

212512عدد ساعات التدريب (الفئة التنفيذية)

212113عدد ساعات التدريب (الهيئة القضائية)

96%100%100%نسبة المتدربين (الفئة القيادية)

86%96%90%نسبة المتدربين (الفئة ا�شرافية)

71%97%99%نسبة المتدربين (الفئة التنفيذية)

91%62%52%نسبة المتدربين (الهيئة القضائية)

10%40%37%نسبة الموظفين المتدربين في مجال االبتكار

121217عدد ورش التوعية والتدريب في مجال استشراف المستقبل

201820192020
مؤشرات

التدريب والتنمية

دورات عن ُبعد:
قامــت احملاكــم بتنفيــذ جمموعــة مــن الــدورات عــن ُبعــد مســتثمرًة بنيتهــا لتجــاوز الظــروف الصحيــة 

االســتثنائية التــي واجهــت العــامل نتيجــة جائحــة كوفيد_19.

تأهيل قضاة الغد: 
يهــدف هــذا الرنامــج الــذي ميتــد على فــرتة خمس 
ــن  ــاط القضائي ــل الضب ــداد وتأهي ــنوات، إىل إع س
واملهــارات  باملعلومــات  تزويدهــم  خــالل  مــن 

الالزمــة ومتكينهــم لشــغل مهنــة القضــاء، وقــد مت 
ــا  ــتفاد منه ــج واس ــة للرنام ــة الثالث ــذ املرحل تنفي

22 مســتهدفًا. 

التعرف على املفاهيم القانونية ا�ساسية

اكتساب مهارة 
كتابة القرارات 

القضائية

اكتساب مهارة 
كتابة ا�حكام 

القضائية 
وتسبيبها

ا�ملام بقيم ومفاهيم تقاليد القضاء ومبادئه
اكتساب املهارات الالزمة 

� إدارة اجللسات

التعرف على دور القاضي 
� الدعاوى مبختلف 

أنواعها الهدف الرئيسي
إعداد وتأهيل الضباط 

القضائيني من خالل 
تزويدهم باملعلومات 

واملهارات الالزمة ومتكينهم 
لشغل مهنة القضاء

عدد الدورات
عن ُبعد

عدد الموظفين
المتدربين 260

2,258
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دوران وظيفي وطني متميز

حققــت احملاكــم نتيجــة اســتثمارها يف مواردهــا 
مــن  داخليــًا  مدربــًا   47 علــى  واعتمادهــا  البشــرية 
ــذ 166دورًة  ــوا بتنفي ــن قام ــن الذي ــاة واملوظف القض

نتائــج  أحــرزت  متعــددة،  جمــاالت  يف  تدريبيــًة 
ــا يف  ــى موظفيه ــاد عل ــن االعتم ــا م ــة مكنته إيجابي

تنفيــذ التدريــب بشــكل أكــر عامــًا بعــد عــام.

االستثمار في الكوادر الداخلية

رغــم الظــروف االســتثنائية يف عــام 2020 والتــي أدت 
أن  إال  العــام،  الوظيفــي  الــدوران  معــدل  الرتفــاع 
ــدل  ــز يف مع ــجل متمي ــى س ــت عل ــم حافظ احملاك
ــث  ــن، حي ــص املواطن ــا يخ ــي فيم ــدوران الوظيف ال

االنخفــاض  يف  )للمواطنــن(  املعــدل  اســتمر 
1.6 نقطــة  0.8% منخفضــًا مبقــدار  ليحقــق نســبة 
مئويــة عــن عــام 2019، مــا ُيظهر جناح دائــرة احملاكم 

يف اكتســاب املزيــد مــن الــوالء املؤسســي.

معدل الدوران الوظيفي(مواطنني)

معدل الدوران الوظيفي(غ
 املواطنني)

2018الدوران الوظيفي

% 3.80% 2.6% 3.9

% 2.90% 2.4% 0.8

% 0.90% 0.2% 3.1

20192020

معدل الدوران الوظيفي

126

محتوى البرنامج

345
دورات تدريبية تدريب عملي

وورش عمل
الزيارات

 امليدانية
التطبيق 
العملي

تقييم ال�نامج تقييم ا�داء
وقياس ا�ثر

مؤشر توطني متسارع
اســتمرارًا لــدور احملاكــم والتزامــًا بالتوجهــات العامــة للدولــة يف إيــالء قضيــة التوطــن أهميــة خاصــة، 
تابعــت احملاكــم سياســاتها يف رفــع مؤشــر التوطــن بنســب متســارعة، إذ حققــت ارتفاعــًا ملحوظــًا يف 
معــدل التوطــن خــالل عــام 2020 بنســبة 84%، أي بزيــادة 3 نقــاط مئويــة عمــا مت حتقيقــه يف عــام 2019، فيمــا 
بلغــت نســبة التوطــن 100% يف الفئــة القياديــة، مــع ارتفــاع جيــد يف مؤشــر التوطــن يف الهيئــة القضائيــة 
ليبلــغ 44% مــع احملافظــة علــى نســبة 98% يف الهيئــة اإلشــرافية، إضافــًة الرتفــاع معــدل خدمــة املواطنــن 

ليبلــغ 11.8 ســنة.

2018التوطين

84%81%81%نسبة التوطني العامة

100%100%100%نسبة التوطني (الفئة القيادية)

44%39%37%نسبة التوطني (الهيئة القضائية)

98%98%97%نسبة التوطني (الفئة ا�شرافية)

90%89%89%نسبة التوطني (الفئة التنفيذية)

101011.8معدل سنوات اخلدمة للمواطنني

20192020
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برامج السعادة والتحفيز للموظفني

علــى  والوقــوف  املوظفــن  ســعادة  حتقيــق  إن 
راحتهــم ونيــل رضاهــم مــن أولويــات حماكــم دبــي، 
قصــارى  تبــذل  املعنيــة  العمــل  فــرق  فــإن  لــذا 
جهدهــا إلعــداد وتنفيــذ برامــج الســعادة والتحفيــز 
تبعــًا  املعايــر  مــن  عــدد  تلبيــة  تســتهدف  التــي 
لألنظمــة والسياســات املعتمــدة ضمــن احملاكــم، 
ومــن ضمــن برامــج الســعادة التــي أطلقتهــا حماكــم 

 :2020 دبــي خــالل عــام 
تشــكيل فريــق عمــل ســفراء الســعادة واإليجابية   )1

علــى مســتوى احملاكــم يتضمــن موظفــن مــن 
جميــع الوحــدات التنظيميــة وجميــع الفئــات 

الوظيفيــة.
ــج  ــع برنام ــي لوض ــف ذهن ــات عص ــم جلس تنظي  )2

حماكــم  يف  واإليجابيــة  للســعادة  متكامــل 
دبــي مبشــاركة أعضــاء فريــق ســفراء الســعادة 

الدائــرة. وموظفــي 
وضــع إطــار عــام ملبــادرات الســعادة واإليجابية   )3

يف حماكــم دبــي وفقــًا للمعايــر املســتهدفة 
وهــي: بيئــة العمــل، إدارة املواهــب، احلوافــز 
التواصــل  واألنظمــة،  السياســات  واملكافــآت، 
اجلســدية  الصحــة  االجتماعيــة،  والعالقــات 

النفســية.  والصحــة 
تنظيــم مســابقات عــن ُبعــد للموظفــن أثنــاء   )4

فــرتة العمــل عــن ُبعــد، وتنظيــم حفــل افرتاضــي 
لتكــرمي الفائزيــن.

تنظيــم ملتقــى الســعادة االفرتاضــي وتدشــن   )5

الســعادة. دوالب  مبــادرة 
يف  واحلوافــز  للمكافــآت  عــام  إطــار  وضــع   )6

وضعهــا. يف  املوظفــن  ومشــاركة  الدائــرة 
إعــداد اســتبيانات ملعرفــة احلاجــات األساســية   )7

ــة. ــد اجلائح ــل وبع ــف قب للموظ
بهــدف  ســعادة  ومضــات  مبــادرة  تفعيــل   )8

واملبــادرات  والعمليــات  باإلجــراءات  التعريــف 
شــملت  وقــد  البشــرية،  باملــوارد  املتعلقــة 
عــدة برامــج وهــي: مقتطفــات عــن الســعادة، 
ــف  ــعادتك، التعري ــن س ــر ع ــعدنا، عّب ــك تس صحت
باإلجــراءات والعمليــات، التعريــف باملبــادرات، 

وغرهــا.  الســعادة  عــن  قالــوا 
املطبقــة  املمارســات  أفضــل  علــى  االطــالع   )9

يف جمــال الســعادة واإليجابيــة )دائــرة التنميــة 
هيئــة  لإلحصــاء،  دبــي  مركــز  االقتصاديــة، 
املعرفــة والتنميــة البشــرية، الهيئــة االحتاديــة 
للمــوارد البشــرية، غرفــة جتــارة وصناعــة دبــي(.

موظفــي  جلميــع  امليدانيــة  الزيــارات  إجــراء   )10

الســعادة  ســفراء  فريــق  طريــق  عــن  احملاكــم 
واإليجابيــة.

كوفيــد_19  مــن  الوقايــة  بطــرق  الوعــي  نشــر   )11

وســالمة  صحــة  علــى  احملافظــة  بهــدف 
ومقطــع  نشــرة   15 نشــر  مت  حيــث  املوظفــن، 

توعويــًا. فيديــو 
االحتفاء بيوم السعادة العاملي.  )12

تنظيم ملتقيات السعادة ملوظفي احملاكم.  )13

مالمح السعادة الوظيفية
اســتمرارًا جلهــود حماكــم دبــي يف تعزيــز معــدالت 
عــدة  إطــالق  جــرى  ملوظفيهــا  والرضــا  الســعادة 

مبــادرات منهــا:
إدارة  )اختصــاص  التميــز  جنــوم  -  برنامــج 
لتكــرمي  املؤسســي(  واألداء  االســرتاتيجية 

مســرة  واجهــت  التــي  التحديــات  جميــع  رغــم 
2020، إال أن جملــس اجلوهــرة  األعمــال يف عــام 
النســائي حــرص علــى االرتقــاء مبســتوى التواصــل 
الدائــم مــع املوظفــات وذلــك مــن خــالل منهجيــة 
إىل  ســعادتهن  مؤشــر  رفــع  ســبيل  يف  واضحــة 
بتقــدمي  اســتمر اجمللــس  أعلــى مســتوى. حيــث 
املبــادرات والقيــام بالفعاليــات عــن ُبعــد لتعزيــز 
ــة  ــار اجلائح ــرتة انتش ــالل ف ــا خ ــرأة ودعمه دور امل
بهــا  قــام  التــي  النشــاطات  ومــن  بعدهــا،  ومــا 
وشــعار  رؤيــة  تدعــم  والتــي  النســائي  اجمللــس 

اجمللــس:  ورســالة 
مــن  اعتمادهــا  مت  التــي  املبــادرات  مراجعــة   -
بدايــة 2020 والتــي قــد مت تنفيذهــا مثــل: نــادي 
احلواريــة  واجللســات  االفرتاضــي،  اجلوهــرة 

املتعــددة.

تعزيز مكانة المرأة

 عدد جلسات
العصف الذهني

3

 عدد الموظفين
 المكّرمين عن

االقتراحات المجدية

162

 عدد الموظفين
 المكّرمين عن

االقتراحات المطبقة

87

 عدد اقتراحات نظام
االقتراحات الموّحد

722

 عدد أفكار مجلس
محمد بن راشد الذكي

42

املوظفــن املتميزيــن بغــرض تشــجيع اإلبــداع 
بيئــة  وخلــق  احلكومــي  العمــل  يف  واالبتــكار 

للتميــز. حمّفــزة  عمــل 
اجملدية  االقرتاحات  أصحـاب  تكريـم   -

واملطّبقة
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االحتفاء بـ "يوم املرأة اإلماراتية" 
املــرأة  يــوم  بـــمناسبة  النســائي  اجمللــس   نظــم 
بعنــوان:  ُبعــد  عــن  حواريــة  جلســة  اإلماراتيــة، 
"التخطيــط للخمســن-املرأة ســند للوطــن " وذلك 
تقديــرًا وتكرميــًا للمــرأة ودورهــا الفعــال وإســهاماتها 
يف اجملــاالت السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة 
بالدهــا،  يف  التنميــة  عمليــات  يف  واالقتصاديــة 
علــى  الضــوء  تســليط  إىل  اجللســة  هدفــت  كمــا 
ودور  األول  الدفــاع  خــط  يف  املبذولــة  اجلهــود 
املــرأة والتجــارب التــي مــّرت بهــا النســاء خــالل أزمــة 

كوفيــد_19. جائحــة 

 مبادرة” كسوتهم علينا”
وهــي مبــادرة أطلقهــا جملــس اجلوهــرة النســائي 
لتوفــر كســوة العيــد لألطفــال املوجوديــن مــع 

أمهاتهــم يف املؤسســة العقابيــة.

مســرة  مؤمتــر  لتنظيــم  عمــل  فريــق  تشــكيل   -
عــدة  عقــد  مت  حيــث  القضــاء  يف  املــرأة 
املؤمتــر. وأهــداف  خطــة  لوضــع  اجتماعــات 
القيــام برحلــة ترفيهيــة داخــل البــالد- اخمليــم   -
الشــتوي حملاكــم دبــي خــالل الشــهر الثــاين 

مــن العــام.
القيــام برحلــة ترفيهيــة خــارج البــالد ملوظفــات حماكم   -

جمهوريــة  )عاصمــة  بــراغ  مدينــة  إىل  وذلــك  دبــي- 
التشــيك( خــالل الشــهر الثــاين مــن العــام.

إطــالق جلســة رمضانيــة افرتاضيــة ملوظفــات حماكــم   -
ــان. ــهر رمض ــي يف ش دب

ــي  ــم دب ــات حماك ــي ملوظف ــادي االفرتاض ــل الن تفعي  -
اللواتــي   املوظفــات  مبشــاركة  رمضــان  شــهر  يف 

اجملــاالت. خمتلــف  يف  هوايــات  لديهــن 



تحديات الجائحة واستمرارية األعمال
“ تحويل التحدي إلى فرصة”
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كان عــام 2020 عامــًا اســتثنائيًا شــهد العــامل منذ بدايته 
مفاصــل  جميــع  علــى  أّثــرت  مباغتــة  صحيــة  أزمــة 
لهــا  وكان  العــامل،  دول  أغلــب  يف  احليــاة  وجمــاالت 
تداعياتهــا الكبــرة علــى جمــاالت األعمــال واخلدمــات 
واالقتصــاد وشــّكلت اختبــارًا قاســيًا لكفــاءة أنظمــة 
العمــل حــول العــامل، ومل تكــن دولــة اإلمــارات العربيــة 
بقيــة  شــأن  شــأنها  اجلائحــة  عــن  مبنــأى  املتحــدة 
الــدول، لكنهــا أظهــرت تفــردًا يف اســتجابتها وتعاملهــا 

ــا. ــي أنتجته ــروف الت ــع الظ م
وبدورهــا؛ قامــت حماكــم دبــي بتفعيــل الســيناريوهات 
البديلــة املوضوعــة علــى أهــم عملياتهــا برهانــًا علــى 
خدماتهــا  تقــدمي  مواصلــة  يف  الدؤوبــة  جهودهــا 
تلبيــة حاجــات املتعاملــن،  وتفــاين موظفيهــا يف 
وذلــك بنــاًء علــى خطــط وإجــراءات برامــج اســتمرارية 
األعمــال، مــا ســرع يف اســتجابتها حــن اإلعــان عــن 
البــدء يف اتخــاذ اإلجــراءات االحرتازيــة وذلــك بعــد 
ــف  ــال وتصني ــة لألعم ــة واألهمي ــة احليوي ــل درج حتلي
الوظيفــي  الــكادر  وحتديــد  واخلدمــات  العمليــات 
وحتديــد  ُبعــد  عــن  األعمــال  الســتمرارية  املطلــوب 
لضمــان  الازمــة  واملمكنــات  واألنظمــة  األدوات 

تقــدمي خدماتهــا باجلــودة نفســها.
ــر  ــن التقري ــتثنائي م ــاب االس ــذا الب ــم يف ه ــدم لك ونق
وســيناريوهات  األعمــال  اســتمرارية  خطــة  الســنوي 
ــات  ــادرات واخلدم ــراءات واملب ــة واإلج ــل البديل العم

التــي أطلقتهــا حماكــم دبــي أثنــاء فــرتة التصــدي 
العمــل  ســياق  يف  وجهودهــا  كوفيــد_19  جلائحــة 
يف  اجلزئــي  الرجــوع  خلطــة  إضافــًة  ُبعــد،  عــن 
ــتقبلية  ــط املس ــض اخلط ــا بع ــوع، تليه ــة الرج مرحل
املقــرر اتباعهــا مســتقبًا. ونظــرًا العتمــاد حماكــم 
دبــي يف تقــدمي خدماتهــا علــى األنظمــة الذكيــة 
التحــول  إىل  كبــٍر  بشــكٍل  وتوجههــا  واإللكرتونيــة 
الذكــي والاورقــي يف تقــدمي خدماتهــا منــذ عــدة 
ــراءات  ــن إج ــاذه م ــا مت اتخ ــك م ــزز ذل ــد ع ــنوات، فق س
احرتازيــة ضمــن خطــة احملاكــم عــر االلتــزام مبــا 
حثــت عليــه وزارة الصحــة ووقايــة اجملتمــع يف دولــة 
ــرية  ــوارد البش ــرة امل ــدة ودائ ــة املتح ــارات العربي اإلم
ســر  حســن  علــى  يؤثــر  ال  وبشــكٍل  دبــي  حلكومــة 
العمــل يف احملاكــم رغــم اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة 
ــل  ــن، كالعم ــن واملتعامل ــامة املوظف ــًا لس ضمان
أنظمــة  خــال  مــن  اخلدمــات  وتقــدمي  ُبعــد  عــن 
ــة،  ــة واإللكرتوني ــات الذكي ــي والتطبيق ــال املرئ االتص
إضافــًة العتمــاد التوثيقــات املدنيــة عــن ُبعــد دون 
جــرى  كمــا  باألطــراف،  املوظــف  الجتمــاع  حاجــة 
اإللكــرتوين.  الدفــع  بنظــام  كامــل  بشــكل  العمــل 
ووفقــًا لإلجــراءات فــإن املتعامــل ينــال نســخة مــن 
املعاملــة دون احلاجــة النتقالــه ملبنــى احملاكــم 
كمــا ُينظــر يف دعــاوى التنفيــذ عــن طريــق أنظمــة 

املرئــي. االتصــال 

الهيكل التنظيمي إلدارة نظام استمرارية األعمال لمحاكم دبي

المدير العام

فريق استمرارية ا�عمال

رئيس فريق
استمرارية ا�عمال

فريق 2

فريق 3

فريق أمن املعلومات

فريق اخلدمة العامة

فريق أمن املعلومات

فريق الصيانة

فريق 1

الفرق العاملة من ا�دارات املعنية
الفرق املساندة( حسب �ال عمل النظام )

فريق املشاريع

فريق املوارد البشرية

فريق املش�يات واملاليات

فريق الصحة
والسالمة والبيئة وا�من

فريق الطوارئ وا�زمات

اللجنة القيادية للطوارئ واألزمات
والكوارث واستمرارية األعمال

منسق استمرارية
ا�عمال

فريق االستجابة
(أ)

فريق االستجابة
(ب)

فريق االستجابة
(ج)

فريق الطوارئ
من كافة ا�دارات

فريق ا�من

مايومارس

فترة ا�غالق التام



120121

04

ال
عم

األ
ة 

اري
مر

ست
وا

ة 
ئح

جا
 ال

ت
يا

حد
ت

اإلطار االستراتيجي العام في محاكم دبي للتصدي للجائحة

خطة استمرارية األعمال واالستجابة الشاملة 

باســتمرارية  والنجــاح  التميــز  يف  الفضــل  يعــود 
بكفــاءة  دبــي  حماكــم  يف  اخلدمــات  تقــدمي 
ــة إىل  ــدي للجائح ــرتة التص ــاء ف ــة أثن ــودة عالي وج
: دعــم البنيــة التحتيــة التقنيــة وتطويــر األنظمــة 
اإللكرتونيــة التــي عملــت احملاكــم علــى ترقيتهــا 
اإلشــارة  جتــدر  كمــا  املاضيــة.  الســنوات  خــال 
والتطلعــات  األهــداف  حققــت  احملاكــم  أن  إىل 
91 % تقييــم املتعاملــن  بحصولهــا علــى نســبة 

خطة العمل
خطــة  لتفعيــل  احليويــة  اخلدمــات  -  حتديــد 
اســتمرارية األعمــال وملواصلــة احملاكــم تقــدمي 

توقــف. دون  خدماتهــا 
ــات  ــدمي اخلدم ــد لتق ــن ُبع ــل ع ــة العم ــل خاصي -  تفعي
التكنولوجيــا مبــا يخــدم اســتمرارية األعمــال. وتوظيــف 
-  حتديــد األطــراف املعنيــة ذات االعتماديــة يف 

اآلتــي: لتوفــر  األعمــال  اســتمرارية 
توفر خط للدعم الفني.  -

توفر برنامج احملادثات الفورية للموظفن.  -
توفر أجهزة احلاسب احملمول.  -

امللفــات  علــى  الدخــول  صاحيــة  توفــر   -

ــال  ــة االتص ــر تقني ــة ع ــات القضائي ــة اجللس خلدم
املرئــي يف فقــرة العمــل عــن بعــد، األمــر الــذي 
يــدل علــى حجــم اجلهــود التــي بذلتهــا احملاكــم 
الثــاث االبتدائيــة واالســتئناف والتمييــز مــن أجــل 
اخلدمــات  وتقــدمي  اجللســات،  عقــد  مواصلــة 
اإلطــار  ضمــن  وذلــك  االعتيــادي،  بالشــكل 
احملاكــم  انتهجتــه  الــذي  العــام  االســرتاتيجي 

للجائحــة. للتصــدي 

اإللكــرتوين. والريــد  واألنظمــة  املشــرتكة 
توفــر صاحيــة الدخــول علــى أنظمــة اجلهــات   -

احلكوميــة.

مؤشرات كفاءة العمل عن ُبعد
إملام الكادر الوظيفي بتقنيات العمل عن ُبعد.   -

-  توفــر آليــة ملتابعــة تســجيل احلضــور واالنصــراف 
عــن ُبعــد للموظفــن.

تفعيــل  وإجــراءات  اإللكرتونيــة  األنظمــة  -  توفــر 
ُبعــد. عــن  االجتماعــات  وعقــد  التواصــل  وســائل 
-  متابعــة مســتوى إجنــاز املهــام عــن ُبعــد واملوافاة 

ــر اليوميــة ملســتوى إنتاجيــة العمــل.  بالتقاري

 ا�جندة الوطنية لدولة ا�مارات
العربية المتحدة في المحاكم

 منصة العدالة الرقمية
للتقاضي عن ُبعد

 مبادرات التحّول الذكي
والمحاكم الالورقية

البنية التحتية التقنية الُمعززة

أنظمة
العمل الذكية

تقارير استشراف المستقبل القضائي وا�داري

 تقارير ا�داء الشهرية ل�دارات وا�فراد
شاملة نقاط القوة وفرص التحسين

 خطط استمرارية
ا�عمال وإدارة المخاطر

 االستبيانات والشكاوى
واالقتراحات

محركات تفعيل العمل عن بُعد في محاكم دبي
تطلعــات  مواكبــة  علــى  دبــي  حماكــم  عملــت 
حكومــة دبــي بصفتهــا حكومــة اســتباقية ومرنــة 
الســيما  بطاقتهــا  وتؤمــن  املســتقبل  تستشــرف 
ــد  ــات، وق ــف األزم ــل خمتل ــا يف ظ ــة موظفيه طاق
برهــن علــى ذلــك حســن اســتثمار وتوظيــف التقنيات 
التــي تبنتهــا حماكــم دبــي لتفعيــل العمــل عــن ُبعد 
فــور تفشــي اجلائحــة وإعــان حالــة الطــوارىء يف 
الدولــة، وتتجلــى حمــركات تفعيــل العمــل عــن ُبعد 

ــال: ــن خ ــي م ــم دب يف حماك
األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة   -

يف احملاكــم.
مبادرات التحّول الذكي واحملاكم الاورقية.  -

منصة العدالة الرقمية للتقاضي عن ُبعد.  -
البنية التحتية التقنية امُلعززة.  -

أنظمة العمل الذكية.  -
تقارير استشراف املستقبل القضائي واإلداري.  -

تقاريــر األداء الشــهرية لــإلدارات واألفــراد شــاملة   -
التحســن. وفــرص  القــوة  نقــاط 

خطط استمرارية األعمال وإدارة اخملاطر.  -
االستبيانات والشكاوى واالقرتاحات.  -
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الجهود االستباقية لمحاكم دبي
تعــد جائحــة كورونــا مــن أشــد األزمــات التــي أّثــرت 
عــام،  بشــكل  احلكوميــة  القطاعــات  عمــل  علــى 
لكنهــا مل تتمكــن من التأثر علــى القطاع القضائي 
أن  اتضــح  حيــث  كبــر،  بشــكل  دبــي  حماكــم  يف 
التجربــة االســتباقية للتحــول الرقمــي يف حماكــم 
دبــي كان لهــا أثــٌر إيجابــي علــى العمــل عــن ُبعــد 
أثنــاء تفشــي اجلائحــة، وذلــك بفضــل املمارســات 
االختباريــة التــي أعــدت لهــا حماكــم دبــي بشــكل 
اســتباقي وعملــت علــى تهيئــة املمكنــات ومتكــن 
يف  كفــؤ  بشــكل  تدعمهــا  التــي  التحتيــة  البنيــة 

ــوارئ. ــات والط ــات األزم أوق

اجلهود االستباقية لتعزيز جهود العاملني
حصول حماكم دبي على آيزو استمرارية   -

.)ISO 22301:2012( األعمال

نظام تسجيل القضايا عن ُبعد.  -
-  تطبيــق نظــام العمــل عــن ُبعــد للســادة قضــاة 

والتمييــز. االســتئناف 
توفر صاحية الدخول على األنظمة الذكية.  -

وضمــان  األداء  إلدارة  رصــد  نظــام  اســتحداث   -
العمليــات. جــودة 

اجلهود االستباقية يف خدمة املتعاملني
إطاق منصة العدالة الرقمية.  -

ودعمهــم  املتعاملــن  احتياجــات  مراعــاة   -
ــة  ــات الذكي ــر التطبيق ــة كتوف ــات الازم باإلمكاني

التقاضــي. لعمليــة  الداعمــة 
إطاق حزمة االتصال املرئي.  -

-  إطــاق خدمــة “ويــاك” للــرد علــى استفســارات 
الذكــي. التطبيــق  خــال  مــن  املتعاملــن 

األداء العام لمحاكم دبي في ظل كوفيد_19
ما استجد من أعمال يف فرتة اجلائحة

نــدب اخلــراء شــفاهًة )يقــوم القاضــي بطلــب رأي   -
اخلبــر بشــكل شــفهي مــا يســاعد علــى اختصــار 

ــت(. الوق
أصبحت جميع اجللسات عن ُبعد.  -

قلة اإلنابات القضائية.  -
عانيــة اجللســات وســهولة حضــور فئــات اجملتمــع   -

ــي. ــم دب ــرتوين حملاك ــع اإللك ــر املوق ع
وقف القيد.   -

إجمالي القضايا المنظورة عن ُبعد
(المحاكم الثالث)

القضايا التي تمت تسويتها وديًا

معامالت كاتب العدل

عدد القضايا المسجلة والمسندة
(للمحاكم االثالث)

11,520

عدد القرارات على
التطبيقات الذكية

70,976

1,253
6,229
4,306

أوامرالدفع الذكية

عدد مهام اإلعالنات

إجمالي األحكام للمحاكم الثالث
(غير الجزائي)

1,718
11,326
5,900

نتائج استطالع
نسبة تقييم رضا المتعاملين

%91
نتائج استطالع تجربة العمل عن ُبعد

 ( القضاة والموظفين )
%83

ISO 22301:2012
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فصل الدعاوى
(الدعاوى والجلسات الجديدة)

خدمات غير أساسية

نسبة تجاوب المتعاملين

الداعمة

خدمات أساسية

خدمات الموارد البشريةالخدمات المالية واداريةتصديق عقود الزواجإدارة االتصال والتسويقتوثيقات ا�حوال الشخصية

فصل الدعاوى
(المحجوزة للحكم)

توثيقات الكاتب العدلتنفيذ ا�حكام

تسجيل القضاياجلسات تسوية النزاعاتتسجيل تسوية النزاعات

اشهاد الذكياالستراتيجية والتخطيطمكتب المدير العام / المستشارين

طلبات ولوائح الدعاوى

خدمات تقنية

تطبيق ذكيمركز اتصالمركز خدمةمركز تعهيدموقع إلكتروني

تصنيف الخدمات وقنوات توفرها في محاكم دبي
لضمــان  الدولــة  يف  املبذولــة  للجهــود  اســتكماال 
احلــد مــن انتشــار كوفيــد_19، فقــد قــررت حماكــم دبــي 
تطبيــق وتفعيــل العمــل عــن ُبعــد وذلــك مــن خــال 
تقــدمي خدماتهــا اإللكرتونيــة عــر عــدة قنــوات، إضافــة 

ــًا  ــات تبع ــاث فئ ــات إىل ث ــات والعملي ــف اخلدم لتصني
ــات  ــي: اخلدم ــوارث، وه ــات والك ــاء األزم ــا أثن ألهميته
غــر  واخلدمــات  الداعمــة،  واخلدمــات  األساســية، 

األساســية.
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مـؤشـرات األداء لقطاعات األعمال 
خالل فترة العمل عن بُعد )من 18 آذار/مارس حتى 31 أيار/مايو(

قطاع إدارة الدعاوى
إدارة إعداد الدعاوى

تســعى إدارة إعــداد الدعــاوى إىل التميــز يف جميــع 
خدماتهــا، واعتمــادًا علــى ســواعد كوادرهــا الوطنيــة 
املدربــة يف ظــل حكومــة دبــي اإللكرتونيــة والذكيــة 

2,277 ملــف دعــوى خــال فــرتة  متكنــت مــن إجنــاز 
العمــل عــن ُبعــد، مــا يرهــن علــى مثابــرة اإلدارة يف 
أداء واجبهــا وعــدم التباطــؤ يف تقــدمي خدماتهــا، 
كمــا يدعــم ذلــك وصــول نســبة الدعــاوى املنجــزة يف 

ــتئناف إىل %99. ــة االس حمكم

إدارة إسعاد املتعاملني
مــا  املتعاملــن  إســعاد  بــأن  دبــي  حماكــم  تؤمــن 
أنفســهم،  املوظفــن  لســعادة  انعــكاس  إال  هــو 
وهكــذا يتجلــى الهــدف األســمى الــذي تســعى إليــه 
احملاكــم مــن خــال اجلهــود املبذولــة من قبــل هذه 

ــن  ــعادة املتعامل ــا وس ــب رض ــان كس اإلدارة. ولضم
اإلدارة  عمــل  فريــق  عــدد  احملاكــم  رفعــت  فقــد 
ــوا  ــن ويحقق ــب املتعامل ــة مطال ــى تلبي ــوا عل ليقف
التــي  اجلــودة  بــذات  اخلدمــات  تقــدمي  اســتمرارية 

متيــزت بهــا حماكــم دبــي. 

عدد الخدماتالخدمة

توثيق معامالت الكاتب العدل

تسليم الصيغة التنفيذية مع تدقيق الرسوم

Whats App واتس آب

وياك: 
توفير قناة تواصل مباشرة مع ا�قسام

لسرعة تنفيذ الطلبات وإبداء المالحظات

شور
زيادة الّطلب على الخدمة وسهولة

الحصول على االستشارة عبر الهاتف

خدمات مركز االتصال
ارتفاع إحصائيات عدد المكالمات واالستفسارات

المحادثة الفورية
ارتفاع إحصائيات عدد المكالمات واالستفسارات

ا�شهادات
الّتحول ا�لكتروني �صدار ا�شهادات

5,285

4,334

21,222

21,950

55

2,693

11,233

265

1,327

1,182

%89

950

942

%99

االستئنافاالبتدائية

نسبة ا�نجاز %

الدعاوى المسجلة

الدعاوى المحالة

2,277
حجم العمل الكلي مللفات الدعاوى
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يف  مســرتها  القضايــا  خدمــات  إدارة  واصلــت   
تقــدمي خدماتهــا وبنســبة 100%، حيــث بلــغ العــدد 
اإلجمــايل خلدمــات اخلــراء 1,250خدمــة، ُقدمــت 
عــر الريــد اإللكــرتوين خــال فــرتة العمــل عــن ُبعــد، 

كمــا أنهــا اســتمرت يف تقــدمي اخلدمــات للمحامــن 
ــة،  ــة 283 خدم ــذه الفئ ــا له ــدد خدماته ــغ ع ــث بل حي
إضافــًة خلدمــات الرتجمــة التــي بلــغ عددهــا 572  

مهمــة ُقدمــت عــر االتصــال املرئــي. 

إدارة األحوال الشخصية
تضافــرت جهــود جميــع العاملــن يف إدارة األحوال 
حيــث  خدماتهــم،  تقــدمي  الســتمرار  الشــخصية 
وصــل عــدد اجللســات التــي مت عقدهــا يف قســم 
التوجيــه واإلصــاح األســري إىل 2,640 جلســة، كمــا 
بلغــت نســبة التســوية يف قســم تســوية األحــوال 

.%98 الشــخصية 

قسم تسويات األحوال الشخصية

%98 نسبة التسوية )الرتكات ودعاوى االسرة (
%1.2 نسبة اإلحالة 

30 ملفات التسوية )الرتكات ودعاوى االسرة (
12  ملفات تسوية تركات املسلمن وغر املسلمن 
4 ملفات اإلحالة )الرتكات ودعاوى االسرة (

51,920,000 مبالغ تسويات الرتكات 
214,089 مبالغ تسويات التنفيذ 

قسم التوجيه واإلصالح األسري

563 امللفات اجلديدة
2,640 اجللسات عن ُبعد
390 تسوية احلاالت
%79 نسبة تسوية احلاالت

شركة أرامكسقسم ا�عالن

عدد ا�عالنات املنجزة 

نسبة االستدالل %

675

%95.25

شركة تبليغ

%86.99

10,178

%92.89

464

عدد اخلدمات املقدمة اخلدمة
1,250 خدمة اخلراء
283 خدمة احملامن
572 خدمة الرتجمة
92 إصدار وجتديد قيد مندوب حمامي
65 االشرتاك/ جتديد االشرتاك باخلدمات اإللكرتونية
121 إصدار شهادة حضور حمامي مقيد / متدرب
852 تكليف أو إلغاء أو استبدال اخلبر
912 استام تقارير اخلرة
880 صرف أمانة خرة
35 جتديد قيد/ حتديث بيانات خبر
43 ندب واستقطاب خراء

113 خبرًا تدقيق ملفات اخلراء
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بكافــة  القيــام  العــدل  الكاتــب  إدارة  اســتطاعت 
ــن  ــل ع ــان العم ــة وإع ــة اجلائح ــع بداي ــراءات م اإلج
ُبعــد باســتخدام التقنيــات احلديثــة، حيــث مت اإلعان 
عــن اســتقبال املعامــات عر قنوات االتصــال املرئي 
ومــن خــال الريــد اإللكــرتوين املوحــد الــذي مت مــن 
خالــه إرســال املعاملــة املصدقــة للمتعامــل، كمــا 

لضمــان  تضافــرت  اإلدارة  يف  اجلهــود  جميــع  أن 
ــواع  ــل أن ــتقبال جمم ــال واس ــاع األعم ــتمرارية قط اس
للمواطنــن  والــوكاالت  العقــود  مــن  املعامــات 
واملقيمــن، إضافــًة إىل اســتقبال املعامــات عــر 
ــدول  ــن اجل ــرة، ويبّي ــن الدائ ــدة م ــات املعتم التطبيق
املرفــق إحصائيــات املعامــات املنجــزة يف فــروع 

ــد: ــن ُبع ــل ع ــرتة العم ــال ف اإلدارة خ

عدد املعامالت الفرع

238 الرئيسي

2,682 الرشاء

4,463 الطور

3 حتا

436 الرشاء مول

1,262 مركز وايف

1,991 املعامات التي أجنزت عن ُبعد

868 معامات املتعاملن خارج الدولة

إدارة التنفيذ
يف إطــار تداعيــات جائحــة كوفيــد_19 وانعكاســها 
العــامل  لــدول  االقتصاديــة  اجلوانــب  علــى  ســلبًا 
ونظــرًا للظــروف الصحيــة واملاليــة العامليــة، ووفقــًا 
ــادة  ــن الس ــرارات م ــدار ق ــوزراء مت إص ــس ال ــرار جمل لق

قضــاة التنفيــذ بتأجيــل طــرح جميــع البيــوع خــال 
فــرتة التعقيــم الوطنــي ملــدة قرابــة شــهرين، وعليــه 
الذكــي  املــزاد  ضمــن  التنفيــذ  إدارة  إجنــازات  فــإن 
الشــكل  يف  املبينــة  اإلحصائيــات  يف  تتجلــى 

املرفــق:

1,074

8

2,086,177
عدد المتابعين للمزادات

الذكية لمحاكم دبي

عدد العقارات

عدد المركبات

73,466,961
تقييم المحجوزات

المعرضة للبيع
قيمة البيع

106,999,811

عدد المنقوالت

33

عددالمزادات الذكية
لمحاكم دبي

38

إحصائيات
المزاد الذكي
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إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات
علــى  باعتمادهــا  احملاكــم  جلهــود  اســتكمااًل 
اللوائــح والنظــم القانونيــة مبــا يحقــق مبــدأ العدالــة 
ويضمــن حقــوق األطــراف بالرتاضــي، واصلــت إدارة 
التســوية الوديــة واملنازعــات جهودهــا يف تســوية 

اجلائحــة،  انتشــار  فــرتة  خــال  ُبعــد  عــن  النزاعــات 
حيــث مت النظــر يف املنازعــات بواســطة عــدد مــن 
املصلحــن مــن أهــل اخلــرة حتــت إشــراف القاضــي 
اخملتــص، وحــن تتعــذر تســوية النــزاع وديــًا ُيحــال 

اخملتصــة. للمحكمــة 

إدارة تقنية املعلومات
“ التحــول الذكــي بــات يجنــي ثمــاره اليــوم يف 

ظــل أزمــة كورونــا”
واصلــت إدارة تقنيــة املعلومــات يف حماكــم دبــي 
اإللكرتونيــة  األنظمــة  لدعــم  خدماتهــا  تقــدمي 
الســتمرار  والعاملــن  القضــاة  جهــود  ومســاندة 
أبــرز  أعمالهــم خــال فــرتة العمــل عــن ُبعــد، ومــن 

اإلدارة: إجنــازات 
أمتتة جميع اخلدمات   -

شــبه  أو  ُبعــد  عــن  تكــن  مل  التــي  اخلدمــات 
.%100 إلكرتونيــة  أصبحــت  إلكرتونيــة، 

متكن الدفع عن ُبعد ملعامات الكاتب العدل   -

عــدد معامــات الكاتب العــدل املدفوعــة إلكرتونيًا قطاع الدعم املؤسسي واالتصال
خــال فرتة كوفيــد_19 يفــوق 3,600 معاملة.

متكن الدفع عن ُبعد ملعامات اإلشهادات  
ــًا  ــة إلكرتوني ــهادات املدفوع ــات اإلش ــدد معام  ع

ــة. ــوق 2,900 معامل ــة يف ــرتة اجلائح ــال ف خ
متكن الدفع عن ُبعد خلدمات التوريد العام  -

 عــدد املعامــات املدفوعــة إلكرتونيــًا خــال فــرتة 
كوفيــد_19 يفــوق 700 معاملــة.

ــًا بنســبة  ــر تتــم داخلي عمليــات الرجمــة والتطوي  -
تفــوق الــــــــ 95% مــا يســمح باالســتجابة الســريعة 
ودعــم األنظمــة ومســاندة قطــاع األعمــال يف 

أداء مهامــه.
القــدرة علــى تطويــر  التطبيقــات واألنظمــة بشــكل   -
ُبعــد. عــن  العمــل  منــوذج  إىل  االنتقــال  لتمكــن  ســريع 

عدد
التسويات

نسبة
التسوية

قيمة
التسويات

مدة
التسويات

284

%82.8

843,915,663.3

11 يوم�

إدارة االتصال والتسويق املؤسسي
“املرونة التنظيمية يف مواجهة التحديات”

حققــت أقســام إدارة االتصــال والتســويق املؤسســي 
عــن  العمــل  فــرتة  خــال  األداء  مــن  عــاٍل  مســتوى 

قنوات االتصال

ُبعــد، مــا يوضــح ســامة اســتثمار نظــام العمــل عــن 
ُبعــد يف اســتمرارية األعمــال وتقــدمي اخلدمــات.

ا�عالم
المرئي والمسموع

13
قنوات

االتصال

الصحف

إحصائيات قنوات التواصل االجتماعي
تويتر /إنستغرام / يوتيوب

المتفاعلين
846,751

537

المتابعين
138,019

النشر الداخلي

506
النشر ا�عالمي
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إدارة املوارد البشرية
مــن  العديــد  تبنــي  علــى  دبــي  حماكــم  تعمــل 
واألنظمــة  بالسياســات  املتعلقــة  املبــادرات 
بهــا  والتعريــف  نشــرها  علــى  عــاوًة  واإلجــراءات، 

ومنهــا: املعنيــن  جلميــع 
باملهــام  للتعريــف  “وظيفتــي”:  -  مبــادرة 
الرئيســة  بالوظائــف  اخلاصــة  واملســؤوليات 

دبــي. حماكــم  يف  واملســاندة 
-  مبــادرة “ابتكــر مــع املــوارد البشــرية “: بهــدف 
املســتهدفة  والفئــات  املوظفــن  تشــجيع 

األبحــاث  إجــراء  يف  االســتمرار  علــى  األخــرى 
األفــكار  طــرح  يف  واإلســهام  والدراســات 

 . يــة ير لتطو ا
-  مبــادرة “ومضــات ســعادة”: التــي تتنــوع براجمها 

ــرية.  ــوارد البش ــعاد امل إلس
حتديــث  علــى  دبــي  حماكــم  حرصــت  كمــا   
ويف  البشــرية،  باملــوارد  املتعلقــة  السياســات 
املــوارد  إدارة  إجنــازات  أهــم  املرفــق  اجلــدول 
البشــرية يف ظــل اجلائحــة وخــال فــرتة العمــل 

ُبعــد: عــن 

اإلحصائية البيان

6 عدد اجتماعات جلنة استمرارية األعمال وفريق الطوارىء واألزمات 

2,104 إجمايل عدد املوظفن املشاركن يف الورش

126 إجمايل عدد الورش والتدريب عن ُبعد

61 عدد املدربن الداخلين يف فرتة العمل عن ُبعد

68 االقرتاحات التطويرية

83 تقارير ومواد معرفية 

1,163 إجمايل املواد التسويقية والتصاميم املنتجة

مقارنة األداء لكل من النصف األول

من عامي 2019 و 2020 لمحاكم دبي

احملاكم االبتدائية.. حافظت على 84% من أدائها

دبــي  حماكــم  أثبتــت  التحديــات  صعوبــة  رغــم 
اســتحقاقها الوصــول للعامليــة وجدارتها بالتنافســية 
ا لدوليــة حيــث حافظــت علــى 84% مــن أدائهــا خــال 
ــار  ــهد ذروة انتش ــذي ش ــام 2020 ال ــن ع ــف األول م النص
ــل الكثــر مــن اخلدمــات العامــة يف  اجلائحــة وتعطُّ
حمافظــة  نســبة  جــاءت  إذ  العــامل،  دول  خمتلــف 

84% مــع معــدل  احملكمــة االبتدائيــة علــى أدائهــا 
فصــل وصــل إىل 90%، يف حــن أن حمكمــة االســتئناف 
ــبة %89  ــا نس ــا بإحرازه ــن أدائه ــى 72% م ــت عل حافظ
لعــدد القضايــا املســجلة، وتنفــرد حمكمــة التمييــز 
مبحافظتهــا علــى 97% مــن أدائهــا مــا عــزز تســريع زمــن 

 .%169 احلصــول علــى اجللســة األوىل مبعــدل 

احملافظة على 
األداء %

النصف األول
2020

النصف األول
2019 اخلدمة

%78 12,147 15,594 عدد األحكام

%86 11,837 13,739 عدد القضايا املسجلة

%93 170 183 متوسط عدد األحكام لكل قاٍض

%86 104 120 متوسط زمن احلكم من تاريخ التسجيل

%90 %102 %113 معدل الفصل 

%71 35 يومًا 27 يومًا متوسط زمن احلصول على اجللسة األوىل
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حمكمة االستئناف.. حافظت على 72% من أدائها

حمكمة التمييز.. حافظت على 97% من أدائها

احملافظة على 
األداء %

 النصف األول
2020

 النصف األول
2019 اخلدمة

%74 4,634 6,202 عدد األحكام
%89 5,111 5,767 عدد القضايا املسجلة
%78 101 129 متوسط عدد األحكام لكل قاٍض
%78 149 122 متوسط زمن احلكم من تاريخ التسجيل
%82 %90 %109 معدل الفصل 
%35 63 يومًا 38 يومًا    متوسط زمن احلصول على اجللسة األوىل

احملافظة على 
األداء %

 النصف األول
2020

 النصف األول
2019 اخلدمة

%77 1,194 1,536 عدد األحكام

%90 1,297 1,437 عدد القضايا املسجلة

%78 42 54 متوسط عدد األحكام لكل قاٍض

%82 84 102 متوسط زمن احلكم من تاريخ التسجيل

%85 %92 %107 معدل الفصل 

%169 39 يومًا 56 يومًا متوسط زمن احلصول على اجللسة األوىل

العودة إلى مقر العمل

اندرجــت ضمــن خطــة حماكــم دبــي يف الرجــوع ملقــر 
العمــل قائمــة مــن اإلجــراءات والعمليــات التــي مت 
اتخاذهــا والتأكــد مــن اســتيفاء شــروطها قبــل عــودة 
العاملــن إىل مقــر عملهــم، وهــذه أهــم اخلطــوات 

اإلجرائيــة لعــودة املوظفــن: 
التأكد من جاهزية أماكن العمل.  -

التأكد من جاهزية حافات نقل املوظفن.  -
التأكد من جاهزية البنية التحتية التقنية.  -

والقضــاة  العمليات/اخلدمــات  عــدد  حتديــد    -
. ظفــن ملو ا و

التواصل مع املوظفن.  -
حتديــد مواقــع مواقــف ســيارات املوظفن حســب    -

ــودة. ــبة الع نس
التواصل مع اجلمهور.  -

التدابري االحرتازية 
 نسبة التزام احملاكم باإلجراءات اإلحرتازية %100

تعــددت املمارســات االختباريــة التــي عملــت حماكــم 
دبــي علــى تبّنيهــا والبــدء بهــا منــذ إعــان قــرار عــودة 
املوظفــن إىل أماكــن عملهــم، حيــث عملــت علــى 
ــات  ــات األزم ــا يف أوق ــي تدعمه ــات الت ــر املمكن تطوي
واإلجــراءات  التدابــر  التخــاذ  إضافــًة  والطــوارئ، 
واملوظفــن  املتعاملــن  مــن  لــكل  االحرتازيــة 

التــايل:  والســادة القضــاة علــى النحــو 

السادة القضاة
ــزل للســادة قضــاة  -  البــدء بنظــام العمــل مــن املن

.2014 عــام  منــذ  واالســتئناف  التمييــز 
-  تهيئــة بيئــة عمــل مكتبيــة للســادة القضــاة يف 

منازلهــم مــن أجــل احملافظــة علــى جــودة األداء.
القضائــي  للنظــام  الدخــول  صاحيــة  توفــر    -
اإللكرتونيــة. واملكتبــة  ُبعــد  عــن  واملســتندات 

خــال  مــن  الذكيــة  الطلبــات  إدارة  نظــام  توفــر   -
الذكيــة. األجهــزة 

القوانــن  بوابــة  علــى  الدخــول  نظــام  توفــر   -
القانونيــة. واملبــادئ  والتشــريعات 

توفــر نظــام إدارة األحــكام عــن ُبعد ونشــر األحكام   -
اإللكرتونيــة.

املوظفون
حــرارة  درجــة  لقيــاس  داخلــي  عمــل  طاقــم  تأهيــل   -
ســامتهم. مــن  والتأكــد  للعمــل  العائديــن  املوظفــن 
ــتمرار  ــب واس ــدة مكات ــى ع ــن عل ــيم املوظف تقس  -
عــدد منهــم بالعمــل عــن ُبعــد لضمــان التباعــد 

االجتماعــي.
التعقيم املستمر للمكاتب واملرافق ملرتن يوميًا.  -

اخلدمــة  تقــدمي  نوافــذ  بــن  عــازل  زجــاٍج  وضــع   -
. متلقيهــا و

املتعاملون
ــة  ــال إمكاني ــة بح ــى  احملكم ــول ملبن ــع الدخ من  -

إلكرتونيــًا. الطلــب  تنفيــذ 
وضــع  خــال  مــن  االجتماعــي  التباعــد  ضمــان   -

واجللــوس. االنتظــار  أماكــن  علــى  إشــارات 
دعم قنوات التواصل التي يفضلها املتعاملون.  -

واحــٍد  مدخــٍل  مــن  املتعاملــن  دخــول  حصــر   -
ســامتهم. مــن  والتأكــد  فحصهــم  لضمــان 

التعقيم املستمر للمرافق.  -
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تطوير العملية اإلدارية والقضائية خالل األزمة وما بعدها

اجللسات احلوارية االسرتاتيجية يف ظل كوفيد _ 19
اجللســات احلواريــة هــي منصــة إلكرتونيــة ُمتاحة 
ــا  ــتضاف فيه ــي، ُيس ــم دب ــي حماك ــع موظف جلمي
الســادة القضــاة واملوظفــون ذوو اخلــرة، حيــث 
يتــم تســليط الضــوء علــى األبعــاد االســرتاتيجية 
ملوظفــي  املعرفــة  دعــم  يف  تســهم  التــي 

وموظفــات حماكــم دبــي، وُتــدار اجللســات مــن 
واستشــراف  االســرتاتيجية  إدارة  أقســام  قبــل 
أهــم  املرفقــة  اإلحصائيــة  وتّبــن  املســتقبل. 
يف  االســرتاتيجية  احلواريــة  الــورش  خمرجــات 

ظــل أزمــة كوفيــد_19: 

229
عدد الحضور

4
عدد الجلسات 

49
عدد االقتراحات
خالل الجلسات

100%
نسبة رضا الجمهور

عن الجلسات 

 الجلسات الحوارية االستراتيجية

 في ظل
كوفيد 19

جلسة العصف الذهني حول العمل ما بعد كوفيد _ 19

َهدفــت اجللســة إىل الوصــول الســرتاتيجيات ُمبتكــرة 
العمــل  روح  ترســيخ  شــأنها  مــن  جديــدة  وأفــكار 
والتفكــر اجلماعــي، وإشــراك العاملــن مــن خمتلــف 
الفئــات الوظيفيــة يف تعزيــز مســرة العمــل ضمــن 
نتيجــة  نشــأت  التــي  الظــروف  وحتــدي  احملاكــم 

الوضــع العاملــي الــذي فرضتــه أزمــة كورونــا، وطــرح 
صــورة  عليــه  ســتكون  ملــا  واملقرتحــات  األفــكار 
احملاكــم بعــد انتهــاء األزمــة. وهــذه أهــم خمرجــات 
جلســة العصــف الذهنــي اخلاصــة بالعمــل مــا بعــد 

أزمــة كورونــا:

اإلدارات المقترح تطويرها

محاور التطوير المدرجة
قادة المحاورفي العصف الذهني

الموظفون المشاركون
بمن فيهم السادة القضاة

عدد األفكار 
الواردة من المشاركين

4

4

4

2451
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حماكم دبي حتصد جائزة القمة 
اخلليجية للموارد البشرية عن فئة االبتكار

مدير عام حماكم دبي يدشن “لوحة اخلمسني ابتكار” و “شريط اخلدمات الذكية” 

حصدت حماكم دبي جائزة القمة اخلليجية للموارد 
ملساهمات  تقديرًا  سنويًا  تنّظم  التي  البشرية، 
واألفراد  األعمال  ومنظمات  احلكومات  وإجنازات 
حازت  حيث  اخلليجي،  التعاون  جملس  دول  يف 
فئة  عن  مبادرة  أفضل  على  البشرية  املوارد  إدارة 
لرتشيحها  وذلك  احلكومي  القطاع  يف  االبتكار 
مدير  أعرب  املناسبة  وبهذه  “وظيفتي”،  مبادرة 
عبد  السيد  دبي  حماكم  يف  البشرية  املوارد  إدارة 
أثمرت  التي  باجلهود  سعادته  عن  كلداري  الواحد 

 دشن سعادة طارش عيد املنصوري مدير عام حماكم 
و”شريط  ابتكار”  اخلمسني  “لوحة  منصة  دبي 
لالبتكار  اإلمارات  أسبوع  ضمن  الذكية”  اخلدمات 

يف احلصول على هذه اجلائزة، واملساهمة بصورة 
فاعلة يف دفع مسرية التنمية والتقدم واالزدهار إىل 
وطموحات  القيادة  تطلعات  تواكب  جديدة  آفاق 
يف  عامليًا  األوىل  املرتبة  إىل  الوصول  يف  شعبنا 

جميع اجملاالت.

”C3 حماكم دبي تختصر الزمان واملكان واملال يف “حمكمة 

377 مليونًا و 86,1652 درهمًا مبيعات حماكم دبي
يف “املزادات الذكية” خالل النصف األول من عام 2020 

مبشروع  املستقبل  نحو  دبي  حماكم  تنطلق   
درجات  خالله  من  تدمج  الذي   ”C3 “حمكمة 
تختصر  و  واحدة،  حمكمة  يف  الثالث  التقاضي 

ذكية  خدمة  دبي  مبحاكم  التنفيذ  إدارة  توفر 
االطالع  للجمهور  تتيح  التي  العلنية”  “للمزادات 
بالدعاوى  املتعلقة  القضائية  املزادات  على 
التطبيق  خالل  من  املزاد  إشهار  عرب  والتنفيذ، 
إمكانية  مع  الذكية  األجهزة  على  املتوفر  الذكي 
أي  يف  عليها  واملزايدة  املباعة  األموال  معاينة 

 305 من  بداًل  يومًا   30 إىل  للتقاضي  الزمنية  املدة 
تختصر  العامل  يف  حمكمة  أول  تصبح  وبذلك  أيام، 

درجات التقاضي الثالث يف دائرة واحدة.

أسس  أفضل  وفق  العامل  يف  مكان  أي  ومن  وقت 
احلوكمة لضمان النزاهة وحتقيق العدالة، ويأتي 
دبي  حماكم  جهود  ضمن  اخلدمة  هذه  طرح 
واللوجستية  الذكية  اخلدمات  أفضل  تقدمي  يف 
على  واجلهد  الوقت  وتوفري  للمتعاملني، 

املتعاملني لسهولة استخدام التطبيق الذكي.
عبدالقادر  القاضي  سعادة  بحضور  وذلك   2020

رؤساء  والسادة  دبي  حماكم  عام  مدير  نائب  موسى 
احملاكم ومدراء القطاعات واإلدارات.
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مكتوم بن حممد يصدر الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم منح صفة الضبطية القضائية حلكومة دبي

راشد  بن  حممد  بن  مكتوم  الشيخ  سمو  أصدر   
العليا  اللجنة  رئيس  دبي،  حاكم  نائب  مكتوم،  آل 
 2020 لسنة   1 رقم  القرار  دبي،  إمارة  يف  للتشريعات 
تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بإصدار  القاضي 
دبي.  حلكومة  القضائية  الضبطية  صفة  منح 
ووفقًا  وصالحياتها،  اللجنة  مهام  الالئحة  وحددت 
يف  يصدر  إداري  بقرار  وتلغى  الصفة  متنح  للقرار 
هذا الشأن عن املدير العام للجهة احلكومية، بعد 
للتشريعات،  العليا  اللجنة  مع  امُلسبق  التنسيق 
وعلى اجلهات احلكومية عند إعداد القرار اإلداري، 
اللجنة  لدى  املعتمدة  النماذج  باستخدام  االلتزام 

يف هذا الشأن.

يف  األحكام  تنفيذ  آلية  عن  دبي  حماكم  كشفت 
التي  االحرتازية  اإلجراءات  تطبيق  خالل  اإلمارة 
جائحة  مكافحة  سبيل  يف  الدولة  تتخذها 
االتصال  تقنيات  استخدام  عرب  وذلك  كوفيد_19، 
يأتي  األحكام  تنفيذ  أن  احملاكم  وبينت  ُبعد،  عن 

كافة  تقدمي  يف  يتمثل  ما  منها  آليات،   5 ضمن 
والنظر  ُبعد،  عن  التنفيذية  وامللفات  الطلبات 
والتعامل  ُبعد،  عن  التنفيذ  وطلبات  دعاوى  يف 
مع طلبات تقسيط املبالغ احملكوم بها عن بعد 

وغريها من اآلليات.

مدير عام حماكم دبي
 يدشن التقرير السنوي لعام 2019 حتت عنوان “منصة العدالة الرقمية”

حماكم  عام  مدير  املنصوري،  عيد  طارش  دّشن 
عنوان  حتت   ،2019 لعام  السنوي  التقرير  دبي، 
أنشطة  يوثق  الذي  الرقمية”،  العدالة  “منصة 
إىل  سنويًا،  حتققها  التي  واإلجنازات  احملاكم 

تطوير األنظمة اإللكرتونية القضائية تستعرض التكامل الرقمي للخدمات

حماكم دبي تكشف عن آلية تنفيذ األحكام عن ُبعد

اإللكرتونية  األنظمة  لتطوير  العليا  اللجنة  عقدت   
اللواء  برئاسة  ُبعد،  عن  الثاين  اجتماعها  القضائية، 
الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية. 
املبذولة  واجلهود  التطورات  اللجنة  واستعرضت 
احلديثة،  التقنيات  واستخدام  وتشغيل  لتفعيل 
واإلجراءات  للخدمات  الرقمي  التكامل  ومنصة 
املتبادلة، مساهمًة يف دعم اللجان وفرق العمل. كما 
أنه مت تفعيل املنصة يف جميع النيابات التخصصية 
يف دبي ،حيث نفذت “حماكم دبي” تداول اجللسات 

جلميع أنواع القضايا بنسبة %100.

دبي  حماكم  عن  املهمة  املعلومات  جانب 
اخلطة  السنوي  التقرير  تضّمن  حيث  وقطاعاتها، 
واملشاريع   2021_2017 للمحاكم  االسرتاتيجية 

واملبادرات املنجزة.
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مدير عام حماكم دبي يعقد لقاًء مفتوحًا مع السادة القضاة عن بعد 

حماكمنا تواكب التطورات وتسعى دائمًا للعدالة والريادة 

عام  مدير  املنصوري  عيد  طارش  سعادة  عقد 
ُبعد،  عن  القضاة  مع  مفتوحًا  لقاء  دبي،  حماكم 
متاشيًا مع اإلجراءات الوقائية واالحرتازية ملواجهة 
خالل  سالمتهم  على  وحفاظًا   ،19_ كوفيد  جائحة 

للجان  حاجة  ال  بأنه:  القضاة  من  عدد  صرح   
عدد  عّبر  كما  وكافية،  مرنة  القانونية  واإلجراءات 
من رؤساء احملاكم عن رفضهم ملقرتح احملامني 
البديل، فقال القاضي عيسى شريف رئيس حمكمة 
وخاصة  الدولة  حماكم  إّن  بدبي،  االستئناف 

دبي،  حماكم  عام  مدير  اطلع  حيث  احلالية.  الفرتة 
خالل االجتماع، على نتائج األداء للمحاكم مبختلف 
مستوياتها خالل الفرتة املنصرمة، وعلى الصعوبات 

والتحديات التي تواجههم ملناقشتها.

دائمًا  وتسعى  التطورات  تواكب  دبي  حماكم 
تقنيات  تطبيق  يف  األخرى  الدول  واستباق  للريادة 
ومن  التقاضي،  عملية  تيسري  شأنها  من  وبرجميات 
متفوقة  تقنية  حتتية  بنية  بوجود  متيزها  كان  هنا 

حمليًا وإقليميًا ودوليًا.

طارش املنصوري: خطة ملراجعة 
آليات تقدمي اخلدمات بعد األزمة

حماكم دبي تنقل خدمات احملكمة العمالية
والتنفيذ إىل املبنى اجلديد يف العوير

حلول  إن  دبي،  حماكم  عام  مدير  املنصوري  طارش  قال 
ضرورة  أمست  التقنية،  الوسائل  باستخدام  ُبعد  عن  التقاضي 
وخيارًا حتميًا، وليست ترفًا، يف ظل االلتزام بالتدابري االحرتازية 
تعليمات  واتباع  تفشيه،  ومنع   19 كوفيد  ملكافحة  والوقائية 
التباعد اجلسدي ومنع التجمعات، كاشفًا عن أن الدائرة تدرس 
يتم  الذي  اإللكرتوين”  “التقاضي  من  أبعد  جديدة  مقرتحات 

بوجود القاضي وأطراف الدعوى خالل انعقاد اجللسة.

احملكمة  خدمات  جميع  نقل  عن  دبي  حماكم  أعلنت    
يف  اجلديد  املبنى  إىل  التنفيذ،  وحمكمة  العمالية 
إجراءات  وتسريع  لتسهيل  منها  سعيًا  العوير،  منطقة 
االرتقاء  صعيد  على  سباقة  خطوات  عرب  املتعاملني، 

التي  اخلدمات،  أفضل  وتوفري  القضائية،  باملنظومة 
وإصدار  القضايا  يف  البت  عملية  من  تسّرع  أن  شأنها  من 
للمتعاملني،  السعادة  مستويات  أعلى  لتحقق  األحكام، 

من خالل دقة وسرعة تنفيذ األحكام القضائية.
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 حماكم اخلريا
تفتح نوافذ األمل وتنقذ أسرًا كاملة

حماكم دبي تكشف عن إطالق العدد األول من جملة )صدى احملاكم( 

عام  مدير  املنصوري،  عيد  طارش  سعادة  أعلن   
توزيع  على  حترص  احملاكم  أن  دبي،  حماكم 
األمل  نافذة  لهم  لتفتح  املتعرثين  على  املبالغ 
اخلري”  “حماكم  مبادرة  تسعى  حيث  جديد،  من 
وتقوية  االجتماعي،  التكافل  روح  تنمية  حتقيق  إىل 
العون  وتقدمي  اجملتمع،  أفراد  بني  التعاون  أواصر 
االجتماعي، وسد الفجوة بني أفراد اجملتمع، وذلك 
العيش  وحتقيق  املعيشية،  بحياتهم  يتعلق  فيما 

الكرمي لهم.

حماكم  عام  مدير  املنصوري  طارش  سعادة  أعرب   
دبي واملشرف العام على جملة )صدى احملاكم( 
تعزيز  يف  اجلديدة  اجمللة  تسهم  أن  يف  أمله  عن 
املستقبل  خطى  لرسم  التقدم  صورة  وجتسيد 
أهداف  حتقيق  خالل  من  الريادي  الدور  وحتقيق 
املتنامي  التوعوي  دورها  تعزيز  عرب  دبي  حماكم 
املدير  وأضاف  القضائية،  اجلوانب  جميع  لتغطية 
العام إّن: جملة )صدى احملاكم( جملة جديدة رأينا 
أنها ضرورة ورأينا أن املعنيني يف اجملال القضائي 
حكومة  أن  إىل  مشريًا  يستحقونها،  اإلداري  وحتى 
األوىل  املراكز  وحترز  اآلخر،  تلو  اإلجناز  حتقق  دبي 

يف التنافسية و رفاهية الشعب وحتقيق سعادته.

  مدير عام حماكم دبي يستقبل وفدًا من اليابان لالطالع على 
النظام القضائي يف إمارة دبي 

املستوى  على  اخلربات  وتبادل  التعاون  إطار  يف 
املنصوري،  عيد  طارش  سعادة  استقبل  الدويل؛ 
بهدف  يابانيًا  وفدًا  دبي،  حملاكم  العام  املدير 
املتوفرة  املمارسات  أفضل  على  االطالع 

واملطّبقة يف حماكم دبي، والتعرف إىل خدمات 
والتكنولوجيا  والقوانني  واألنظمة  الدعاوى  رفع 
وتبادل  والتكامل  التواصل  إطار  يف  املستخدمة، 

اخلربات وأفضل املمارسات.
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مدير عام حماكم دبي: التقاضي عن ُبعد جنح بامتياز ومستمر بعد “كورونا”

حماكم  عام  مدير  املنصوري  طارش  سعادة  أكد 
ُبعد  عن  التقاضي  جتربة  تطبيق  جناح  أن  دبي، 
خطة  لوضع  دافعًا  أعطى  كورونا،  أزمة  خالل 
اخلدمات،  تقدمي  آليات  مراجعة  إلعادة  مستقبلية 
وضع  يف  قدمًا  ستمضي  الدائرة  أن  إىل  مشريًا 
سيناريو املستقبل مبا يحقق املزيد من االستغالل 

األمثل للموارد املالية والبشرية.

وأضاف سعادته: إن جتربة العمل عن بعد يف حماكم 
أزمة  انتهاء  بعد  ومستمرة  بامتياز  ناجحة  دبي 
“كورونا”، نظرًا لعوامل عدة، أبرزها وجود املمارسات 
االختبارية التي أعدت لها الدائرة بشكل جيد، وتهيئة 
أوقات  يف  األعمال  استمرار  تدعم  التي  املمكنات 
لدى  استباقية  سياسة  ووجود  والطوارئ،  األزمات 
من  معتمدة  شهادة  على  وحصولها  احملاكم 

املنظمة الدولية للمعايري حول استمرار األعمال.
هذه  مع  املتعاملني  جمهور  تفاعل  يخص  وفيم 
وأطراف  املتعاملني  انطباعات  إن  أضاف:  التجربة، 
الدعاوى واحملامني تنم عن مدى السعادة، إذ كانت 
التجربة إيجابية، وهي إن دلت فإمنا تدل على جناح 
حماكم دبي يف حتقيق رؤيتها حتقيق عدالة نافذة 
قضائية  خدمات  وتقدمي  والسرعة  بالدقة  تتسم 

ميسرة الوصول للجميع.

مدير عام حماكم دبي يستقبل وفدًا قضائيًا من مملكة البحرين لالطالع على 
النظام القضائي يف إمارة دبي

العالقات  وتعزيز  املشرتك  التعاون  إطار  ضمن 
اخلليجية وتبادل اخلربات بني املؤسسات القضائية 
سعادة  استقبل  اخلليجي،  التعاون  جملس  بدول 
دبي  حملاكم  العام  املدير  املنصوري،  عيد  طارش 

وفدًا قضائيًا من مملكة البحرين. 
يف  جولة  للدولة  الوفد  زيارة  تضمنت  وقد   
احملكمة االحتادية العليا، كما شمل الربنامج زيارة 
الوفد على عرض للنظام  حماكم دبي، حيث اطلع 

اإللكرتوين مبحاكم دبي ومكتب إدارة الدعوى.
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