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االفتتاحية

»جريدة« ،،

العالقات  الصادرة عن قسم  الدورية  اإللكترونية  لنشرتها  دبي  اختارته محاكم  الذي  املسمى  هو 

العامة وخدمة العمالء ، وذلك لإلشارة إلى »اجلريدة الرسمية« وتعني املرجع الرسمي . 

و« جريدة » محاكم دبي هي املرجع الرسمي لكافة ما يصدر عن محاكم دبي من أخبار وفعاليات 

وأنشطة وشراكات مجتمعية. 

ويأتي اختيار هذا االسم نظرً ألهمية اجلريدة الرسمية ودورها في نشر القوانني وإيصالها للمعنيني 

وهو ذات الدور الذي ستقوم به النشرة اإللكترونية في إيصال صوت محاكم دبي من خالل التبويب 

الذي روعي فيه التنوع والشمولية التي نسعى من خاللها لنعكس الصورة احلقيقة للجهود املبذولة 

في دائرة محاكم دبي خلدمة املتعاملني . 

االرتقاء  في  احلثيثة  لتوصيل جهودها  وذلك  دبي،  وأخبار محاكم  مواضيع  النشرة على  حتوي هذه 

بالعمل القضائي وصوالً إلى الريادة املنبثقة من توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشغفه ب » املركز األول » وعلى كافة 

األصعدة . 

وبناء على حرصنا على التواصل معكم واالستفادة من مالحظاتكم ومقترحاتكم بغرض التطوير 

واستقصاء فرص التحسني من قبلكم ، فإن فريق حترير » جريدة » بانتظار  هذه املالحظات واآلراء 

حول النشرة لتتناسب مع أذواقك ،  ولنحقق معكم الريادة.



2

03 .....................................  مكتوم بن حممد يشهد مييني القضاة اجلدد مبحاكم دبي

04 .....................................  حماكم دبي تطلق تقرير األداء السنوي لعام  2010 

الفهرس

15 ............................................ املعرفة املؤسسية

14 .........................................  تـربـيـة امـرأة!!

12 ........................................  بحث النظام األجنلو سكسوين مع حماكم مركز دبي املايل العايل



3

أخبار الدائرة

قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اجمللس القضائي بدبي بزيارة محاكم دبي، 
وذلك في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل في محاكم دبي والوقوف على مجريات تعيني القضاة في إطارها 
الرسمي، وكان في استقبال سموه الدكتور أحمد سعيد بن هزمي مدير عام محاكم دبي وأعضاء فريق القيادة من رؤساء 
احملاكم بدرجاتها الثالثة ومديري اإلدارات في احملاكم، حيث أدى القضاة اليمني القانونية قبل أن يتوجه سموه إلى زيارة 

تفقدية ملرافق محاكم دبي. 

منهم  دبي  في محاكم  العامل  القضائي  للسلك  ينضمون  قاضياً   )19( لعدد  اليمني  تأدية  مراسم  وقد شهد سموه 
)5( قضاة حملكمة التمييز، و)14( للمحكمة االبتدائية، وفق املرسوم الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في إطار تدعيم القطاع القضائي باإلمارة بعناصر 

قضائية ذات كفاءة عالية وخبرات ميدانية كبيرة تسهم في مسيرة القضاء املتميزة في دبي. 

ودي  التسوية بشكل  ليباشر عمله في بحث عملية  للمنازعات بصفة رسمية  الودية  التسوية  وافتتح سموه مركز 
بني أطراف الدعاوى وفق قوانني ولوائح قانونية تضمن احلقوق لكافة األطراف حتقيقاً إلستراتيجية إمارة دبي في عملية 
تيسير التقاضي، كما افتتح سموه قاعة راشد املزودة بأحدث األجهزة لعقد املؤمترات والندوات والدورات التدريبية والتي 
مت جتهيزها باألدوات التي سيتم استغاللها في استضافة األحداث والفعاليات اخملتلفة والتي تتسع ألكثر من 70 شخص 
وتضم قاعات مخصصة للترجمة باإلضافة إلى قاعة اجتماعات حديثة تتسع ألكثر من 15 شخص، كما اطلع سموه 
على مجسمات وصور توضيحية ملبنى إدارة األحوال الشخصية احلديث واملنفصل عن مبنى محاكم دبي، واملقرر االنتهاء 

منه خالل العام القادم.

وتفقد سموه مرافق الدائرة وقاعات التقاضي وصالة اخلدمات املركزية )نايف(، باإلضافة إلى إدارة كاتب العدل واإلطالع 
العدل، حيث  اإللكترونية للكاتب  املاضي واخملصص للخدمات  الشهر  دبي  الذي أطلقته محاكم  على املشروع احلديث 
أطلقت احملاكم 14 خدمة إلكترونية ضمن مشروع الكاتب العدل اإللكتروني الذي ميثل نقلة نوعية في مجال التصديقات 

وتسخير اإلمكانيات التقنية في خدمة العمليات املساندة إلجراءات التقاضي. 

وأختتم سموه الزيارة بتفقد املكتبة حيث استمع إلى عرض من جانب عبد الرحيم املضرب مدير إدارة تقنية املعلومات 
اإللكترونية  البوابة  والقوانني عبر  واألحكام  البيانات  لتوفير كافة  إلكترونياً  املتبعة  اإلجراءات  وأهم  املكتبة  حول عمل 

حملاكم دبي من خالل املوقع الرسمي. 

افتتح مركز التسوية الودية للمنازعات وقاعة راشد  
مكتوم بن محمد يشهد أداء يمين القضاة الجدد بمحاكم دبي 
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أطلقت محاكم دبي تقريرها عن األداء السنوي لعام 2010 واخلاص بعرض أهم نتائج األداء في القطاعات القضائية واإلدارية في احملاكم، وذلك 
خالل مؤمتر صحفي الذي عقد اليوم في قاعة راشد للمؤمترات في محاكم دبي، باإلضافة إلى اجلوانب اجلديدة التي مت طرحها في التقرير 
ومؤشرات األداء الرئيسية للمحاكم والتطورات التي حصلت في محاكم دبي خالل 2010 ومشاركتها اخلارجية سواء كانت داخل الدولة أو 
خارجها، شهد املؤمتر الصحفي بجانب الدكتور أحمد سعيد بن هزمي مدير عام محاكم دبي كل من مدير إدارة اإلستراتيجية واألداء املؤسسي 

الدكتور يوسف السويدي، ومرمي بن الحج خبير أول اجلودة والتميز وحمد ثاني الظاهري رئيس شعبة اجلودة في القطاع القضائي.
وأكد الدكتور احمد سعيد بن هزمي، مدير عام محاكم دبي، إن إعداد ونشر محاكم دبي لتقرير األداء عن عام 2010م يؤكد متانة ومستوى األداء 
املتميز الذي تتمتع به األجهزة القضائية واإلدارية العاملة ضمن دائرة محاكم دبي، كما توضح مستوى الشفافية في التعامل مع اجملتمع، 
علماً بأن إصدار التقرير في حد ذاته ميثل حتٍد جنحت فيه محاكم دبي فيما تتردد أمامه الكثير من األجهزة احلكومية والقضائية على مستوى 
الشرق األوسط. وفي نفس السياق أشار الدكتور يوسف السويدي مدير اإلستراتيجية واألداء املؤسسي في محاكم دبي، إن التقرير السنوي 
لعام 2010 طرأت عليه عدت تغييرات أهمها إدراج نتائج مؤشرات قضائية جديدة، واجلوائز التي حصلت عليها احملاكم خالل العام املاضي، 
ومشاركاتها اخملتلفة في املؤمترات واملنتديات، وأكمل عن أهم اإلحصاءات ملؤشرات األداء اخلاصة باألعمال القضائية، إن مجموع عدد القضايا 
املدنية واجلزائية هي 105993 قضية، منها 59833 قضية مدنية، و46160 قضية جزائية، في حني كان مجموع عدد القضايا 90311 قضية 

مدنية وجزائية في 2009، منها 49429 قضية مدنية و40882 قضية جزائية.
كما أشار السويدي إلى إن القضايا املسجلة خالل 2010 في محاكم دبي، بلغ مجموعها 62976 قضية مسجلة، في حني 49374 قضية 
مسجلة في عام 2009، وأضاف إن عدد القضايا املسجلة ارتفع في الربع الثاني لعام 2010 حيث بلغ عددها 17942، كما ذكر إن عدد معامالت 

الكاتب العدل بلغ 164207 معاملة في 2010، في حيث بلغ عددها 138714 في عام 2009.
أما عن معدل زمن االنتظار من تسجيل القضية وحتى اجللسة األولى، قال السويدي إن معدل االنتظار في احملاكم االبتدائية يبلغ 23 يوم، وفي 
محكمة االستئناف يبلغ املعدل 30 يوم، أما في محكمة التمييز فيصل املعدل إلى 79 يوم، وأضاف إلى إن املستهدف السنوي ملعدل زمن 

االنتظار في احملاكم االبتدائية هو 12 يوم، وفي محكمة االستئناف هو 21 يوم، وفي محكمة التمييز هو 64 يوم.
يبلغ  عام 2009 حيث  20% عن  ارتفاع  وبنسبة   23133 يبلغ  املسجلة  القضايا  إن عدد  القضايا  في  الفصل  السويدي عن معدل  ذكر  كما 
عددها 19249 قضية مسجلة، وعدد القضايا احملكومة يبلغ 19004 وبنسبة ارتفاع يصل إلى 25% عن 2009 حيث يبلغ عددها 15155 قضية 
محكومة، وعن مدة احلكم في احملاكم االبتدائية 138 يوم خالل 2010، وفي محكمة االستئناف يصل إلى 167 يوم، وفي محكمة التمييز 

يصل 136 يوم.
وأضاف عن معدل مدة التنفيذ في احملاكم االبتدائية خالل 2010، إن مدة التنفيذ التجاري يصل إلى 115 يوم، وفي التنفيذ املدني 119 يوم، وفي 
التنفيذ العمالي 87 يوم، وفي التنفيذ العقاري 147 يوم، وفي تنفيذ اإليجارات 128 يوم، حيث يصل مجموع احملقق السنوي لها 99 يوم، وأشار 
عن نسب دقة األحكام في احملاكم االبتدائية، إن 64% نسبة التأييد في أحكام احملاكم االبتدائية في حني كانت 61.7% في عام 2009، ونسبة 
التعديل في أحكام احملاكم االبتدائية تصل إلى 23% في حني كانت 22 في عام 2009، ونسبة اإللغاء تصل إلى 13% في حني كانت 16.4%، وعن 

نسب دقة األحكام في محكمة االستئناف ذكر إلى نسب التأييد بلغت 69.2 % خالل 2010، ونسبة النقض بلغت %30.8.
أما عن تسويات القضايا في احلاالت األسرية والتركات في 2010، أشار السويدي إلى 59% هي نسبة التسويات في احلاالت األسرية، ونسبة 

محاكم دبي تطلق تقرير األداء السنوي لعام  2010 
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الوطنية  الهوية  إبراز  إلزام  قرار  تطبيق  ومنذ  دبي  محاكم  أجنزت 
في  معاملة   30847 ملتعامليها  الشخصية  البيانات  لتسجيل 
واخلدمات  الشخصية  واألحوال  العدل  الكاتب  إدارات  معامالت 
إدارة تقنية املعلومات  املركزية وذلك في آخر إحصائيات صدرت من 
باحملاكم، والتي سعت ومنذ تطبيق القرار عام 2008 إلى استكمال 
التحتية  والبنية  اإللكتروني  بالنظام  املتعلقة  التجهيزات  كافة 
لتجهيزها بشكل تام، باإلضافة إلى متابعة تنفيذ القرار من خالل 
املتغيرات  لكافة  ورصد  الهوية،  لبيانات  اإللكترونية  القراءة  أجهزة 

املستحدثة على النظام اإللكتروني مع اإلدارات املعنية. 
وحول هذا اإلجناز أشاد سعود الظوياني رئيس قسم البنية التحتية 
ملسه  الذي  الكبير  بالتعاون  املعلومات  تقنية   بإدارة  املعلوماتية 
املعنيني في محاكم دبي من قبل هيئة اإلمارات للهوية، والتواصل 
مؤكداً  املبادرة،  هذه  إجناح  سبل  أفضل  لبحث  الطرفني  بني  الدائم 
الهوية  استخدام  تفعل  حكومية  مؤسسة  أول  كانت  احملاكم  أن 
الوطنية في معامالتها على مستوى الدولة، مؤكداً أن القرار الصادر 
التحول  عملية  دفع  في  ليسهم  جاء  دبي  محاكم  عام  مدير  من 
إلى نظام الهوية خاصة لدى املواطنني، واملساهمة في توعية أفراد 

اجملتمع إلى أهمية استخراج بطاقة الهوية. 
وأضاف الظوياني أن التفعيل طبق على حاملي الهوية من مواطني 
التي  الزمنية  اخلطة  حسب  وذلك  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
احلاالت  بعض  مع  التعامل  مت  كما  الهوية،  اإلمارات  هيئة  أعدتها 
اخلاصة حتى تضمن تقدمي أفضل اخلدمات لفئة املتعاملني، مصرحاً 
بأن نسبة املواطنني ممن حصلوا على خدمات احملاكم من خالل الهوية 

الوطنية تعادل 84.6% من العدد اإلجمالي. 
لتسجيل  الوطنية  الهوية  بطاقة  مع  التعامل  إيجابيات  وعن 
املعامالت أكد الظوياني أن املسألة تسهم في توفير الوقت بشكل 
ملحوظ حيث كانت عملية تسجيل البيانات في النظام التقليدي 
استخدام  مع  لكن  دقيقة،   15 أحيانا  تفوق  طويلة  دقائق  تستغرق 
القارئ اإللكتروني واستخدام الهوية باتت العملية ال تتعدى 5 ثوان 
املتعامل  بيانات  كافة  على  الطلب  متلقي  املوظف  يحصل  حتى 
أخرى على هذه  أن سهولة احلصول مرة  النظام، كما  وإدراجها في 

البيانات شكل لنا قاعدة بيانات عمالقة، ناهيك عن الكم الكبير من 
املعلومات التي ميكن احلصول عليها من خالل اعتماد هذا النظام.  

أن  دبي  محاكم  في  املعلوماتية  التحتية  البنية  رئيس  وأختتم 
اللقاءات التنسيقية متواصلة مع املعنيني في هيئة اإلمارات للهوية 
لبحث مزيد من التعاون بني اجلانبني وتشدين أجهزة حديثة ملزيد من 
التفعيل للمبادرة التي حترص محاكم دبي على مواكبتها ومتابعتها 

بشكل دائم. 

أول مؤسسة حكومية تفعل استخدامها على مستوى الدولة

محاكم دبي تنجز 30847 معاملة من خالل الهوية الوطنية

اإلحالة تصل إلى 41%، في حني إن نسبة التسوية في تركات بلغت 94% واإلحالة 6%، أما عن نسبة القضايا التي مت حلها ودياً في القضايا 
العمالية فبلغت 34% خالل 2010.

وذكر السويدي عن أهم مؤشرات األداء اخلاصة باألعمال اإلدارية لعام 2010، منها نسب استطالع رأي املتعاملني، والتي بلغ فيها 82% نسبة 
رضا املتعاملني عن االنطباع العام حملاكم دبي، ونسبة رضاهم عن اخلدمات وصلت 81%، ونسبة رضاهم عن تقدمي اخلدمة 79%، ونسبة رضاهم 
عن الشفافية 83%، وعن نسب استطالع رأي املوارد البشرية، أكد إن نسبة التوطني في محاكم دبي بلغت 84%، ونسبة الشفافية بلغت %57، 

ونسبة رضا املوظفني بلغت 78%، ونسبة التحفيز %77.
وعن نسبة حتقيق املصروفات في محاكم دبي خالل 2010، قال السويدي إلى إن نسبة التحقيق املصروفات احملققة تبلغ )298369401( درهم، 

وعن نسبة حتقيق اإليرادات بلغت )254601178( درهم.
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يستغرق 25 يومًا فقط

مزاد إلكتروني لبيع المركبات بمحاكم دبي
قامت محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات للمزادات بإطالق 
أول مزاد إلكتروني للسيارات املرهونة عبر موقع املؤسسة، وذلك في 
إطار تعزيز التعاون املشترك بني القطاعني احلكومي واخلاص مبا يخدم 
في محاكم  التنفيذ  إدارة  مدير  احلوسني  إبراهيم  وأكد  املتعاملني، 
مع  توقيعها  مت  التي  التفاهم  مذكرة  إطار  في  تأتي  املبادرة  أن  دبي 
املزادات  وإدارة  تنظيم  في  املتخصصة  للمزادات  اإلمارات  مؤسسة 
مما  ممكن  ربح  أعلى  لتحقيق  تهدف  املبادرة  أن  إلى  وأضاف  العامة، 
يخفف من كاهل الديون املتراكمة على املنفذ ضدهم حيث أن احملاكم 
وبذلك  املدعني،  مطالبات  من  ممكنة  نسبة  أكبر  لتغطية  تسعى 

تكون هذه السيارات واملمتلكات أمانة 
لدى محاكم دبي ومن واجبنا احملافظة 

عليها.
اهلل  عبد  محمد  يعقوب  وأشار 
بأن  والبيوع  احلجوزات  قسم  رئيس 
عليها  املزايدة  مت  التي  السيارات  عدد 
املتوقع  املبلغ  وكان  سيارة،   23 بلغ 
بناًء  وذلك  درهم   406000 لبيعها 
املزاد  طريق  عن  ولكن  تقييمها،  على 
اإللكتروني حققت السيارات 588800 
عن   %45.4 بـ  تقدر  بزيادة  أي  درهم 
السبب  أن  وأكد  املتوقعة،  القيمة 
الرئيسي في هذه الزيادة هي قدرة املزاد 
اإللكتروني على استقطاب عدد كبير 
من املزايدين من مختلف الدول بعد أن 
كانت املزادات منحصرة على عدد قليل 

من املزايدين ممن يحضرون املزاد.
ومن جانبه أشار توفيق محمد توفيق مأمور تنفيذ املكلف بتنفيذ 
هذه املبادرة بأن آلية العمل اجلديدة أصبحت سهلة وسريعة حيث 
املزاد  أن  كما  واضح،  بشكل  إيرادات  وزادت  واجلهد  الوقت  من  قللت 
إلى  االنتقال  يتطلب  الذي  السابق  الوضع  عن  يختلف  اإللكتروني 
وغير مجهزة  أماكن مكشوفة  في  واملزايدة  السيارات  تواجد  محل 
للمزادات غير أن الوضع احلالي ال يتطلب إلى متابعة املزاد عن طريق 

جهاز احلاسوب في أي مكان.

املزاد العلني خالل 25 يوماً فقط
مزاد  إلقامة  املستغرقة  الزمنية  املدة  دبي  محاكم  قلصت  كما 
تتجاوز  ال  فترة  لتقام في  املرهون  املال  تقيمها على  التي  السيارات 
25 يوماً بعد أن كانت تتم خالل عام من صدور احلكم ببيعها باملزاد 
العلني، وأكد رئيس قسم احلجوزات والبيوع بإدارة التنفيذ أن املزادات 
أصبحت تقام في فترة قياسية بعد التعاقد مع مؤسسة اإلمارات 
للمزادات املتخصصة، وذلك بعد إتباع الطرق التقليدية في احملاكم 
والتي كانت تستغرق سنة على األقل وتأكد هذه اخلطوة على سعي 

إدارة التنفيذ الختصار اإلجراءات والوقت الذي يتطلبه تنفيذ األحكام 
بشتى الطرق والوسائل املتاحة.

موقع  عبر  احلالي  العام  خالل  احملاكم  أقامته  الذي  الثاني  املزاد  أما 
وحيث  سيارة   22 عددها  بلغ  والتي  للمزادات  اإلمارات  مؤسسة 
قدرت بقيمة 431000 درهم وقد حققت مبلغ وقدره 622600 درهم 
املزايدين املشاركني من  زيادة عدد  بزيادة تقدر بنسبة 5% بسبب  أي 
وحدة  اجلغرافية  الرقعة  اتساع  زاد  حيث  املزاد  في  وخارجها  الدولة 

التنافس على املزايدة.

بيع املركبات القدمية عبر املزاد
 وقد قامت محاكم دبي ببيع مركباتها 
القدمية التي تعود ملكيتها للمحاكم 
املوقع  خالل  من  علني  مزاد  عبر 
وذلك  للمزادات«،  »لإلمارات  اإللكتروني 
القدمية  املركبات  من  عدد  بحصر 
بغرض   2003 عام  قبل  ما  ملوديالت 
هذه  من  للعائد  األمثل  االستغالل 
ببيعها  توصية  صدور  بعد  املركبات 
في  غيار  قطع  توافر  لصعوبة  نظراً 
وكلفة صيانتها  تطلب إصالحها  حال 
العالية، باإلضافة إلى الكلفة العالية 

للتأمني الشامل على هذه السيارات. 
هاشم  أشار  اخلطوة  هذه  وحول 
الهاشمي رئيس قسم اخلدمات العامة 
مبحاكم دبي أن التوصيات التي صدرت 
بشأن هذه املركبات ومصروفاتها ولدت 

لدينا فكرة عرض تلك املركبات على حالتها للمزاد العلني اإللكتروني 
الذي القى إقباال كبيراً، وأكد الهاشمي أن احلالة العامة للمركبات 
زمنية  ولفترات  الدائرة  ألغراض  تستخدم  كانت  كونها  ممتازة  أكثر 
قصيرة، لذلك وجدت إقباالً كبيراً ومن خارج الدولة وفق اإلحصائيات 

التي صدرت بعد االنتهاء من املزاد.
في  الترشيدي  للفكر  دائما  تسعى  الدائرة  أن  الهاشمي  وأضاف 
اإلنفاق واالستغالل األمثل للموارد املتاحة وغير املستخدمة، كما أن 
في  املبذولة  اجلهود  كافة  مبتابعة  املكلف  والتميز  التخطيط  فريق 
املزاد  مجريات  بأول  أوال  تابع  اجلودة  في  املتعلقة  اجلوانب  في  اإلدارة 
العلني الذي شمل عدد 18 مركبة واحدة منها مصنعة عام 2000 

والبقية بني 2001 و 2002 . 
وعن اجلوانب الفنية للمزاد أشار ثاني خميس رئيس شعبة اخلدمات 
العامة أن املستهدف كان قبل املزاد قيمة إجمالية 270 ألف درهم 
في حدود 15 ألف درهم لكل مركبة، مشيرا إلى أن احملقق بعد املزاد 
بزيادة تقدر نسبيا ب 38.5% عن  واحلاصل اإلجمالي 374 ألف درهم 

املستهدف. 
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املتميزين  املوظفني  تقدير  إلى  تهدف  التي  نقاطي"  "رصيد  مبادرة  دبي  مبحاكم  واإلدارية  املالية  الشؤون  إدارة  اعتمدت 
وحتفيزهم، باإلضافة إلى رفع كفاءة سائر موظفي إدارة الشؤون املالية واإلدارية بطريقة مبتكرة مبسطة تخضع لعمليات 
حسابية لرصد نقاط توضع في جدول خاص لكل موظف من موظفي اإلدارة ويتم إحصاء النقاط التي يحصل عليها 

املوظف بناء على حتقيق معدل إجناز عال بالسرعة والدقة املطلوبتني. 

وكانت إدارة الشؤون املالية واإلدارية قد ضمت املبادرة في اخلطة التشغيلية لإلدارة للعام 2011 بهدف رفع فعالية وكفاءة 
املوظفني والتي ترتبط بالغايات اإلستراتيجية حملاكم دبي من حيث استقطاب واستثمار وتنمية موارد بشرية محفزة ذات 

كفاءة عالية وهدف احملاكم االستراتيجي نحو تطوير ومتكني املوارد البشرية. 

وحول هذه املبادرة أشار عبد الرحيم أهلي مدير إدارة الشؤون املالية واإلدارية إلى أن فريق التطوير املؤسسي في اإلدارة أقر 
هذه املبادرة سعياً نحو تطوير ورفع كفاءة املوظفني من خالل متابعتهم بطريقة حسابية تضمن للمتميزين حقوقهم 
في تكرمي الئق خالل العام مما يدفعهم لتقدمي كل ما هو متميز وإجناز املهام املوكلة إليهم بإتقان وسرعة تتواكب مع 
العمليات العديدة التي تشرف عليها اإلدارة في احملاكم، مشيراً إلى أن التكرمي من خالل هذه املبادرة ال يشمل املوظف 
الذي ينجز مهامه في الوقت احملدد نظراً ألن هذا هو الواجب احلقيقي والبديهي املطلوب من أي موظف جتاه املؤسسة 

التي ينتمي إليها.  
وحول آلية املبادرة أشار أهلي إلى أنها تتلخص بإدراج جدول مبسط لكل موظف يشرف عليها مسؤوله املباشر وبعد كل 
تكليف أو مهمة يتم إجنازها قبل املوعد احملدد وبدقة وإتقان يتم إضافة نقطة بيضاء إلى رصيده في هذا اجلدول، وبعد أن 
يحصد املوظف عدد 5 نقاط بيضاء يتم رفع اسمه في جدول التكرمي الدوري ملوظفي اإلدارة كل 3 أشهر، وفي حال تأخر 
املوظف في تسليم املهمة املوكلة إليه يتم احتساب نقطة سوداء في اجلدول وإذا وصل عدد النقاط السوداء إلى 3 في 
الشهر الواحد ترفع مذكرة من قبل مسؤوله املباشر ورفعها إلى مدير اإلدارة التخاذ الالزم من عقوبات وإذا جتاوز عدد 8 

نقاط طوال العام يتم خفض تقييمه السنوي، وال يحصل املوظف الذي أجنز مهمته في الوقت احملدد على أي نقاط.  

من  البد  ولكن  التحفيز  هو  فيها  األصل  بأن  نقاطي"  "رصيد  ملبادرة  واإلدارية شرحه  املالية  الشؤون  إدارة  مدير  وأختتم 
متابعة املوظفني الذين يعجزون عن أداء مهام توكل إليهم من قبل مسؤوليهم املباشرين خاصة أن إدارة الشؤون املالية 
واإلدارية تعتبر العصب احلقيقي للدائرة من حيث اإلجراءات والعمليات اإلدارية واملالية وترتبط بأعمالها حقوق متعاملني 
يجب أن توفى في مواعيدها بقدر اإلمكان، لذلك كان لزاما على فريق التطوير في اإلدارة ابتكار مبادرات خالقة حتقق كافة 

األهداف اإلستراتيجية املنشودة. 

إدارة الشؤون المالية واإلدارية في محاكم دبي تطلق »رصيد نقاطي« 
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أطلقت محاكم دبي خدمات الكاتب العدل اإللكترونية احلديثة والتي 
عبر  والتواصل  اإلنترنت  خالل  من  التصديقات  مجال  في  ثورة  تعد 
الشبكة العنكبوتية من خالل 14 خدمة تصديق متنوعة تقدمها 
ووكاالت  إقرارات  من  للمتعاملني  احملاكم  في  العدل  الكاتب  إدارة 
وأطلقت  رسمياً،  معتمدة  ومعايير  شروط  وفق  أنواعها  مبختلف 
بحضور الدكتور أحمد سعيد بن هزمي مدير عام محاكم دبي وكل من 
عبد الرزاق القاسم مدير إدارة الكاتب العدل وعبد الرحيم املضرب 
مدير إدارة تقنية املعلومات وعدد من املسؤولني من احملاكم باإلضافة 

إلى فريق مشروع الكاتب العدل اإللكتروني. 

وأشار الدكتور أحمد سعيد بن هزمي مدير عام محاكم دبي، إلى أن 
التي  األوضاع  حسب  التطورات  ملواكبة  دائماً  تسعى  دبي  محاكم 
في  اإللكتروني  التحول  فكرة  وجاءت  الدولة  في  اجملتمع  يعيشها 
على  التيسير  في  احملاكم  مساعي  لتؤكد  العدل  الكاتب  خدمات 
متعاملي الكاتب العدل عبر اختصار الوقت واجلهد من خالل إجراءات 
إلكترونية متطورة لتنفيذ املعامالت عبر املوقع اإللكتروني الرسمي 

حملاكم دبي.

لتحقيق األهداف اإلستراتيجية
وأضاف بن هزمي أن املشروع يحقق أهداف احملاكم اإلستراتيجية نحو 
تيسير عمليات التقاضي والعمليات املصاحبة واملساندة من توثيق 
عقود ووكالت عامة وخاصة وما هو متعلق بها، معرباً عن أمله في أن 
تقدم محاكم دبي ما يشفع لها ملواكبة التطور االقتصادي الكبير 
التي  االقتصادية  الصعوبات  رغم كل  تزال  وال  اإلمارة  الذي تشهده 
األقوى في مجال  تزال احملاكم متثل احللقة  بأسره ال  العالم  شملت 
إلى أن التفكير  االستثمار االقتصادي على مستوى العالم، مشيراً 
في إجراءات مبسطة ولد لدى إدارة محاكم دبي قناعة تامة بضرورة 
املتعامل  على  والوقت  للجهد  توفيراً  النوعية  النقلة  هذه  إجراء 

واملوظف على حد سواء. 

توفير للوقت واجلهد
اجلهود  على  العدل  الكاتب  إدارة  مدير  القاسم  الرزاق  عبد  وأثنى 
إلى  اإللكتروني الفتاً  العدل  الكاتب  فريق مشروع  املبذولة من قبل 
األثر  لها  كان  املشروع  لهذا  دبي  محاكم  في  القيادات  متابعة  أن 
اإليجابي في إجنازه على أكمل وجه، منوها إلى أن تدشني هذه اخلدمة 
وإتاحتها للجمهور سيسهم وبشكل كبير في توفير الوقت واجلهد 
على املتعامل واملوظفني في الكاتب العدل على حد سواء، ذلك ألن 
املتعامل في السابق كان عليه احلضور إلى أي من فروع الكاتب العدل 
في الطوار والبرشاء والدائرة االقتصادية، واالنتظار حلني موعد تقدميه 
للطلب والتأكد من اكتمال األوراق املطلوبة ومدة صالحيتها، مشيراً 
اخلطوات  هذه  كافة  باتت  اإللكتروني  التقدمي  اعتماد  ومع  أنه  إلى 

ولكن  إجنليزية  لغة  وجود  رغم  العربية،  وباللغة  للجميع  متوافرة 
ومتاحة  سهلة  خطوات  وفي  العربية،  اللغة  هي  املعتمدة  اللغة 
للجميع مهما كان إملامهم بسيط في التعامالت اإللكترونية، ومتكن 
طالب اخلدمة من احلصول عليها خالل دقائق معدودة وحسب اختياره 

للمكان والزمان املناسبني له لتسلم معاملته بعد تصديقها. 
وأختتم مدير إدارة الكاتب العدل حديثه بأن خدمات التصديق الـ14 
وكيل  تعيني  عقد  وتشمل  العقود  على  التصديق  وهي  املطروحة 
وعقد  محلي،  خدمات  وكيل  تعيني  عقد  وفسخ  محلي،  خدمات 
تعيني وكيل مواطن، وعقد بيع محل جتاري، والتصديق على اإلقرارات 
بيع  وإقرار  العمل،  لوزارة  وتعهد  وإقرار  العمل،  بعدم  إقرار  وتشمل 
وأخيراً  تنازل عن قضية،  وإقرار  بالغ،  تنازل عن  وإقرار  بحرية،  وسيلة 
التصديق على الوكاالت وتشمل توكيل عام ووكالة خاصة بالقضايا 
خاص  وتوكيل  العمل  لوزارة  وإقرار  وتوكيل  بالقضايا  عام  وتوكيل 

بأرض منحة.

السرية واألمان
وأكد عبد الرحيم املضرب مدير إدارة تقنية املعلومات أن أبرز سمات 
اإللكتروني  املوقع  ملستخدمي  واألمان  السرية  هي  اخلدمة  هذه 
املستند  تصوير  أو  نسخ  عدم  تضمن  مبتكرة  إلجراءات  باإلضافة 
املصدق من خالل ثالث عالمات توجد على املعاملة األولى هي العالمة 
املعلومات  تخزن  والتي  الورقة  منتصف  في   )water mark( املائية 
والثانية هي  الوثيقة،  تتبع مصدر  من  احلكومية  املؤسسات  ومتكن 
الباركود ثنائي األبعاد والتي تخزن املعلومات احلساسة التي حتتويها 
 copy( النسخ  عالمة  والثالثة  وتواريخ،  وأسماء  أرقام  من  املعاملة 
ضوئي  تصوير  عملية  ألي  الفوري  الكشف  من  متكن  والتي   )mark

للمحرر األصلي. 

العدل  الكاتب  مشروع  في  العمل  فريق  أن  إلى  املضرب  وأشار 
املوقع  عبر  الطلب  تقدمي  عملية  في  السهولة  راعى  اإللكتروني 
باإلضافة  يقدمها  التي  املعلومات  التامة على  والسرية  اإللكتروني 
إلى املرفقات التي تؤكد أحقية طالب اخلدمة واستيفائه للشروط، 
منوها إلى وجود عالمات ودالالت تظهر أوتوماتيكياً ترشد املتعامل 
للطريق الصحيح لتقدمي الطلب في حال تطلب األمر مما يجعل من 
اخلدمة وطريقة العمل ثورة حقيقة في مجال التصديقات وارتباطها 

بالتقنيات احلديثة على مستوى العالم.

مؤشر تصاعدي
وكشفت إدارة الكاتب العدل مبحاكم دبي عن إحصاءات عام 2010 
بزيادة في عدد املعامالت عن عام 2009، فقد أوضح إبراهيم الزرعوني 
املعامالت  أن  العدل  الكاتب  بإدارة  املؤسسي  الدعم  قسم  رئيس 
تصاعدياً،  مؤشراً  سنوي  بشكل  تأخذ  العدل  الكاتب  في  املنجزة 

استالم المعاملة خالل دقائق 

محاكم دبي تطلق خدمات الكاتب العدل اإللكتروني 
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مصبح  اجلليل  عبد  إميان  أكدت 
رئيس أول شعبة خدمة العمالء 
املتصلني  عدد  إن  دبي  مبحاكم 
ببدالة احملاكم قد بلغ )180200( 
كانت  سواء   2010 عام  في 
خارجية،  أو  داخلية  اتصاالت 
تلقاها  اتصال   )51200( منها 
بلغ  حيث  فقط،  االتصال  مركز 
 900 اليومية  االتصاالت  عدد 
املراجعني  عدد  بلغ  كما  اتصال، 
)18944( مراجع استقبله مكتب 
االستقبال التابع لشعبة خدمة 

70% لألحوال الشخصية و30% عن اإلجراءات العامة

180000 مكالمة تتلقاها بدالة محاكم دبي في 2010

حيث استقبلت فروع اإلدارة  خالل عام 2010 وفي الفترة الصباحية 
فقط  عدد 105.740  معاملة مقارنة بـ 86.722 معاملة لعام 2009، 
كما استقبلت  في الفترة املسائية عدد 58.451 معاملة مقارنة بـ 

51.996 معاملة في عام2009.

معاملة   164.191 بلغ  اإلجمالية  املعامالت  عدد  أن  الزرعوني  وأشار 
أي بزيادة قدرها 15.5% عن عام2009 التي أجنزتها األفرع األربعة خالل 
الوكاالت  تصدرت  احملررات حيث  بني  النسب  وتفاوتت  املاضي،  العام 
املعامالت  بقية  ثم   %20.5 بنسبة  العقود  تلتها    ،%56.5 بنسبة 
األخرى، وقد استفاد من خدمات الكاتب العدل خالل هذه الفترة عدد 

343.964متعامالً.

 حيث تصدر فرع الطوار قائمة األكثر إجناز للمعامالت حيث بلغت 
نسبة 52.2% ثم البرشاء بنسبة 31.5% ثم الدائرة االقتصادية بنسبة 
رسوم  بلغت  قد  حني  في   ،%5.8 بنسبة  الرئيسي  الفرع  ثم   %10.4

  %18.7 قدرها  بزيادة  أي  درهماً    33.030.781 املعامالت  مجموع هذه 
مقارنة بإحصائيات عام 2009 والتي بلغت 26.842.903 درهماً.

قاعدة  كتاب العدول
في إطار سعي احملاكم لتوفير قاعدة من كتاب العدول من أصحاب 
الكاتب العدل مبحاكم دبي  إدارة  القانونية قامت  اخلبرات واملؤهالت 
بتعيني ثالثة كتاب عدول جدد، وأكد عبد الرزاق القاسم مدير إدارة 
أفضل  الستقطاب  جاهدة  تسعى  دبي  محاكم  أن  العدل  الكاتب 
اجناز  في  ويسرع  املتعاملني  يخدم  مبا  للعمل ككتاب عدول  الكوادر 
معامالتهم، خاصة بعد الزيادة املستمرة في املعامالت التي ترد إلى 
الكاتب العدل مما يؤكد أن مجريات األعمال في دبي حتقق الزيادة دون 
االلتفات لتداعيات األزمة املالية العاملية مما يؤكد السمعة الطيبة 
يزيد  ذلك  أن  إلى  منوها  األعمال،  اإلمارة في مجال  بها  التي حتظى 
العدل مبحاكم دبي  الكاتب  امللقاة على عاتق  من حجم املسؤولية 

لتحقيق أفضل وأسرع الطرق إلجناز املعامالت. 

وإجراءات  خدمات  جميع  يغطي  املركز  إن  إلى  وأشارت  املتعاملني، 
مركز  يغطيها  التي  واخلدمات  اإلجراءات  هذه  زيادة  يتم  وأنه  احملاكم، 

االتصال بشكل مستمر.

وأشارت عبد اجلليل إلى إن أكثر االستفسارات التي مت الرد عليها خالل 
2010، وبنسبة 70% استفسارات عن األحوال الشخصية وعلى وجه 
اخلصوص إجراءات الزواج والطالق، أما 30% املتبقية هي عن اإلجراءات 
العامة للمحاكم، وأكملت إن أكثر الشهور في عدد املكاملات الواردة 
لبدالة محاكم دبي هو شهر مايو بـ)17996( مكاملة، أما بالنسبة لعدد 
املراجعني فأكثر عدد هو في شهر يونيو )2052( مراجع مت استقباله، 
السريع  الرد  إن  الشعبة  تقدمها  التي  اخلدمات  أهم  عن  وأضافت 
الواردة إلى احملاكم باللغتني العربية واإلجنليزية،  على جميع املكاملات 
وتوفير كافة املعلومات التي يطلبها العميل والرد على استفساراته، 

كاتب  مع  بالتعاون  اخلارجيني  للعمالء  العدلية  اإلنذارات  ومراجعة 
جميع  واستقبال  القضايا،  استفسارات  على  الرد  يتم  كما  العدل، 
االختصاص  جهات  إلى  ورفعها  واالقتراحات  والشكاوي  املالحظات 

ومتابعتها.
أطلقتها  التي  املبادرات  من  العديد  هناك  إن  اجلليل  عبد  وأكملت 
اإلجراءات  العمالء  على  للتسهيل  وذلك  اخلدمات  تقدمي  في  الشعبة 
تنفذ من  التي  اإلجراءات  إن هناك بعض  بها، كما  القيام  التي يجب 
خالل مركز االتصال والذي يسهل من عملية حضور العميل في كل 
مرة إلى محاكم، ومن أبرز تلك املبادرات التي أطلقت برنامج )سهيل( 
التطوعي والذي يوجه املتعاملني في أروقة احملاكم وتقدمي اخلدمة لهم 
على أكمل وجه وذلك في ساعات الذروة والتي ساهم فيه املتطوعون 
حققها  التي  النتائج  أن  اجلليل  عبد  وأكدت  اإلدارات،  مختلف  من 
البرنامج كانت ممتازة، والذي يدل على مدى أهمية مثل تلك املبادرات 
االقتراحات  من  العديد  الشعبة  وتلقت  العمالء،  على  التسهيل  في 
التي تقدم بها املشاركون ومت تطبيق العديد منها التي أسهمت في 

تطوير البرنامج وبقية اخلدمات.

كما أشارت عبد اجلليل إلى إن هناك مبادرة حلصر أكثر أسئلة ترد إلى 
عن  يجيب  والذي  املعرفة(  )دليل  كتيب  إصدار  مت  وقد  االتصال،  مركز 
وذلك  واإلجنليزية  العربية  باللغتني  الزواج،  إجراءات  حول  سؤال   100
اإلجراءات،  تلك  املعلومات حول  إلى  الوصول  العمالء  للتبسيط على 
إلى  ترد  التي  األسئلة  ألكثر  نتيجة  وذلك  كتيبات  طرح  سيتم  كما 
املركز، كما أكملت إن هناك العديد من اخلطط واملبادرات التي سيتم 
على  التسهيل  في  يصب  جميعه  وذلك  اجلاري  العام  خالل  تنفيذها 

العمالء اإلجراءات. 
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أطلقت إدارة التنفيذ مبحاكم دبي برنامج »الراصد« لقياس ومتابعة 
مؤشرات أداء اخلدمات و العمليات في اإلدارة، وذكر إبراهيم احلوسني 
الداخلية  بالعمليات  لالرتقاء  تسعى  اإلدارة  إن  التنفيذ  إدارة  مدير 
في  احملاكم  غايات  مع  يتوافق  مبا  للمتعاملني  املقدمة  واخلدمات 
تعزيز ثقة املتعاملني بالنظام القضائي وتعزيز فاعلية وكفاءة األداء 

الداخلي.

وأضاف احلوسني إن »الراصد« سيرصد كافة العمليات الرئيسية في 
اإلدارة وسيتابع مؤشرات األداء اخلاصة بها، وذلك من خالل فريق عمل 
مت تشكيله خصيصاً لهذه املهمة يضم كفاءات من العاملني باإلدارة 
ليقوم بتحديد العمليات الرئيسية في اإلدارة، ومتابعة تقارير االجناز 
مؤشرات،  لتطوير  مستمرة  توصيات  ورفع  األقسام،  من  الصادرة 

ومستهدفات لقياس هذه العمليات.

ومن جانبه أكد علي الزرعوني رئيس شعبة التنفيذ املدني اجلزئي 

أداء  وحتسني  تطوير  إلى  يهدف  البرنامج  إن  »الراصد«  فريق  رئيس 
بشكل  باإلدارة  اخلاصة  واإلحصائيات  البيانات  وتوثيق  العمليات 
دوري ورفع كفاءة العاملني وزيادة رضا املتعاملني، وأضاف إن الفريق 
سيقوم بقياس الوقت املستغرق لتقدمي اخلدمة واجنازها وأهم هذه 
العمليات هي املدة املستغرقة النتظار العميل و تسجيل الطلبات 
املناسب  القرار  واتخاذ  امللفات للقاضي  والوقت املستغرق إلرسال 

بشأنها وتنفيذ هذه القرارات خالل الفترات املناسبة.

ونسب  للعمليات  الكمي  األداء  بحساب  الفريق  سيقوم  كما 
اجنازها وأهمها اإلجراءات املنفذة وعدد الرسائل والقرارات والطلبات 
املقدمة من املتعاملني واإلعالنات العامة وإعالنات النشر ورسائل 
والوثائق احملجوزة  اإللكترونية  والطلبات  وإلغائها  اإلحضار واحلبس 
ولسات الدعاوي املستعجلة واإلشكاالت واألحكام ومعدل تنفيذ 

كل منها.

»الراصد« يرصد إجراءات تنفيذ األحكام 

بإنهاء  املعرفة  إدارة  لقسم  التابعة  دبي  محاكم  مكتبة  قامت 
متميزة  صورة  خلق  في  أسهمت  متنوعة  مشاركات  عبر  عامها 
ألفراد  تقدميه  على  دبي  محاكم  حترص  التي  املعرفي  العمل  على 
اجملتمع من قضاة ورجال قانون ومختصني باإلضافة إلى الطلبة في 

التخصصات املعنية على مستوى الدولة.
 وجاء في إحصاءات عن مشاركاتها أن عدد املشاركات في املعارض 
وهي  الدولة،  مستوى  على  معارض   6 العام  هذا  بلغت  اخملتلفة 
رأس  ومعرض  الدولي  الشارقة  ومعرض  الدولي  أبوظبي  معرض 
اخليمة، باإلضافة إلى معرض األدلة اجلنائية الذي نظمته اجلمعية 
العلمية لطالبات القانون في جامعة الشارقة، واملعرض القانوني 
في  القضائية  والدراسات  التدريب  معهد  مؤخرا  نظمه  الذي 

الشارقة.
كما كان لشعبة املكتبة في احملاكم هذا العام إسهام مميز في نشر 
املعرفة حيث نظمت وللمرة األولى معرضا للكتاب القانوني داخل 
أروقة احملاكم، شارك فيه 19 دار من دور النشر احمللية باإلضافة إلى 
مشاركات من دور نشر خليجية، في حني حققت مكتبة محاكم 
املاضية  الثالثة  األعوام  درهم خالل  بـ 524450  تقدر  دبي مبيعات 

الثقافية  واللقاءات  املعارض  تلك  في  مشاركتها  خالل  من  وذلك 
والقانونية.

وأكدت اجلالف إن ما حققته املكتبة من نتائج وجناحات متواصلة 
مدير  هزمي  بن  أحمد سعيد  للدكتور  احلثيثة  املتابعة  نتيجة  يأتي 
عام محاكم دبي الذي يولي  املعرفة ونشرها أهمية بالغة كما ال 
ننسى جهود العاملني بالشعبة وتفاعلهم املستمر مع مشاركات 
املكتبة، وأشارت اجلالف أن قياس معدل النجاح لهذا العام جاء بعد 
إجراء إحصائيات تفصيلية بعد كل مشاركة في املعارض اخملتلفة 
حيث جتاوزت إيرادات هذا العام عن العام املاضي بنسبة ملحوظة، 
التي نفذتها شعبة املكتبة حيث  إلى األحكام  وأرجعت األسباب 
والقوانني  الشخصية  األحوال  في  متخصصة  أحكاما  أصدرت 
والتشريعات اخلاصة باملرأة، وكذلك العقارية من عام 2008 وحتى 
املبادئ  مجموعة  من  األولى  األعداد  إلى  باإلضافة   ،2010 نهاية 

واألحكام القانونية من العدد األول وحتى الرابع عشر. 
وأكملت بأن أعمال مكتبة محاكم دبي ال تقتصر على املشاركة 
أو تنظيم املعارض فقط، حيث تقدم مكتبة محاكم دبي خدماتها 
إلى شريحة عريضة من رجال القانون وطلبة علم من الراغبني في 

االستفادة من املوسوعات املتوافرة لدى املكتبة.

تنهي عامها بـ"ريادة معرفية"

أكثر من نصف مليون درهم مبيعات مكتبة محاكم دبي
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سابقاً  تعرف  كانت  والتي  الورثة  حصر  خدمة  دبي  محاكم  طورت 
الذي كان  الدعاوي  بعد تطويرها من نظام  وذلك  الشرعي،  باإلعالم 
يستغرق أكثر من أسبوعني إلى نظام االشهادات الذي يستغرق 30 
دقيقة فقط في حال اكتمال كافة املتطلبات ووجود الشاهدين، وقد 
اعتمدت محكمة األحوال الشخصية باحملاكم خالل الفترة املاضية 
عدد من املبادرات التي تهدف إلى تيسير التقاضي وتبسيط وحتسني 

اإلجراءات مبا يخدم املتعاملني للحصول على خدمات احملاكم.
القسم  أن  واإلعالمات  التركات  رئيس قسم  الهاشمي  وأكد صالح 
ومترجم  املتطلبات  كافة  يحوي  والورثة  حلصر  موحد  منوذج  اعتمد 
باالجنليزية واألوردو والروسية والفارسية والصينية وهي أكثر اللغات 
التي تصادف هذا النوع من املعامالت وبحضور أحد الورثة شاهدين 
اإلعالمي  كان  أن  بعد  قياسي،  وقت  خالل  املعاملة  هذه  إمتام  ميكن 

وحتى  الدعوى  تسجيل  منذ  أسبوعني  من  أكثر  يستغرق  الشرعي 
صدور احلكم.

كافة  قدمت  الشخصية  األحوال  إدارة  أن  الهاشمي  وأضاف 
إدارة تقنية  التسهيالت الالزمة إلجناح املشروع وذلك بالتنسيق مع 
عملية  من  سهلت  والتي  التقنية  االحتياجات  لتوفير  املعلومات 
استقبال الطلبات والتي بلغت 70 معاملة منذ بداية العام احلالي 
كافة  لتفادي  جتريبي  بشكل  اخلدمة  بتفعيل  القسم  قام  حيث 

املشكالت التي ميكن أن تواجه املشروع.
اإلشهاد  تطوير  مبشروع  خاص  عمل  فريق  دبي  محاكم  وشكلت 
العاملني  من  وعدد  قبج  مازن  سامر  القاضي  برئاسة  الورثة  حصر 
بإدارة األحوال الشخصية إليجاد أسهل الطرق الختصار الزمن الالزم 
حلصر الورثة في قضايا التركات مما يسهم في التسريع الفصل في 

هذه القضايا.

يستغرق 30 دقيقة فقط

محاكم دبي تطور اإلعالم الشرعي ليصبح إشهاد حصر الورثة

في  ويتبع  الدولي«  »التميز  قسم  باستحداث  دبي  محاكم  قامت 
الهيكل التنظيمي إلدارة اإلستراتيجية واألداء املؤسسي، وذلك في 
املشاريع  إدارة  عبر  التميز  ثقافة  نشر  إلى  دبي  إطار سعي محاكم 
بالتزامن  القرار  هذا  وجاء  واإلداري،  القضائي  بالعمل  واالرتقاء 
اإلستراتيجية  إلدارة  التنظيمي  الهيكل  على  تعديالت  إجراء  مع 
التخطيط  قسم  دمج  مت  حيث  دبي  محاكم  في  املؤسسي  واألداء 
التخطيط  قسم  ليصبح  املؤسسي  األداء  وقسم  االستراتيجي 
بشعبه  اجلودة  قسم  إلى  باإلضافة  املؤسسي  واألداء  االستراتيجي 
اإلداري  القطاع  في  واجلودة  القضائي  القطاع  في  اجلودة  الثالث 

واستطالع الرأي والشكاوى واالقتراحات. 
وحول هذه اخلطوة التي تعد مبثابة نقلة نوعية في مجال التميز أشار 
جلنة  وعضو  دبي  محاكم  عام  مدير  هزمي  بن  سعيد  أحمد  الدكتور 
ونائب  دبي  إلمارة  التنفيذي  للمجلس  التابعة  واألمن  العدل  قطاع 
الدولي  التميز  أن قسم  االحتادي،  القضائي  التنسيق  رئيس مجلس 

القضائي  بالعمل  واالرتقاء  املؤسسي  التميز  مشاريع  بإدارة  معني 
بجهود  دبي  محاكم  بها  تسهم  التي  املشتركة  املشاريع  خاصة 

وعرض أفضل املمارسات على املستوى احمللي والوطني والدولي. 
وأضاف بن هزمي على سبيل املثال سيكون من اختصاص القسم إدارة 
املشاريع التي تتصدى لها احملاكم والتي تقع ضمن اختصاص جلنة 
قطاع العدل واألمن التابعة للمجلس التنفيذي لدبي، أو املشاريع التي 
تتولى محاكم دبي قيادتها ضمن أعمال مجلس التنسيق القضائي 

االحتادي أو مشاريع تخص تقارير التنافسية للبنك الدولي. 
وكانت محاكم دبي قد أصدرت قرارا بناء على اجتماع فريق القيادة 
احملاكم  ورؤساء  دبي  محاكم  عام  مدير  بحضور   2011 للعام  األول 
ومديري اإلدارات بتعيني الدكتور أحمد سليمان رئيسا لقسم التميز 
الدولي نظرا خلبرته الواسعة في مجال العمل القضائي والتواصل 

املشترك مع املعنيني في البنك الدولي. 

استحداث قسم التميز الدولي في "إستراتيجية" محاكم دبي

سعيًا لالرتقاء بخدماتها 

محاكم دبي تقدم خدمات قسم الخدمات المركزية على فترتين
مع  يتالءم  مبا  وتقدميها  بخدماتها  لالرتقاء  دبي  محاكم  من  سعياً 
احتياجات املتعاملني، قامت احملاكم بتغيير أوقات العمل في صالة 
الساعة  من  األولى  فترتني  في  اخلدمة  وستقدم  املركزية،  اخلدمات 
الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والثانية في الثانية والنصف إلى 
السابعة مساءاً وقال عبد اهلل الريس رئيس قسم اخلدمات املركزية 
بأن القسم سيقدم كافة خدماته في فترتني وذلك مبا يتناسب مع 

أوقات املتعاملني.
وسيقدم القسم خدمات الدعاوى والطلبات واألوامر وتنفيذ الطلبات، 
باإلضافة إلى األمور الوقتية املستعجلة، وأكد الريس أن محاكم دبي 

تسعى لتحقيق نقلة نوعية إلى اخلدمات املقدمة للمتعاملني، وذلك 
من خالل توحيد أماكن تقدمي خدمات عدد من اإلدارات في مكان واحد 
باإلضافة إلى تقدميها في الفترة املسائية التي سهلت على العديد 

من املتعاملني احلصول على خدمات احملاكم.
بناًء على دراسة مستفيضة الحتياجات  أن تغيير جاء  الريس  وأكد 
باإلضافة  جتارب  عدة  بعد  وذلك  لهم  املناسبة  واألوقات  املتعاملني 
تقسيم  أن  وأضاف  السابقة،  الفترات  توزيعها خالل  مت  الستبيانات 
العمل لفترتني سيسهم في تقدمي اخلدمات بجودة أكبر وذلك ألنها 

تقلل من الضغط احلاصل في الفترة الصباحية.
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الشراكات

استقبل الدكتور أحمد سعيد بن هزمي مدير عام محاكم 
دبي، املستشار مايكل واجن رئيس محكمة مركز دبي املالي 
إدارة  في  املتبعة  املمارسات  أفضل  لتدارس  وذلك  العاملي، 
الدعاوي باحملكمتني، ويأتي هذا االجتماع في إطار التكامل 
عالية  بكفاءة  يعمل  قضائي  نظام  خللق  احملكمتني  بني 
خالل  بحث  وقد  دبي،  إمارة  في  الشرائح  كافة  ويغطي 
سكسوني  األجنلو  النظام  في  املتبعة  املمارسات  اللقاء 
واملستخدمة في محاكم مركز دبي املالي العاملي في إدارة 

محاكم  في  منها  لالستفادة  أفضلها  ودراسة  الدعاوي 
دبي.

رئيس  نائب  كوملان  أنتوني  القاضي  من  كالً  اللقاء  حضر 
فجير  عمر  والقاضي  العاملي  املالي  دبي  مركز  محاكم 
املركز، كما حضرها  بيير مسجل محاكم  ومارك  املهيري 
محكمة  رئيس  باقر  جاسم  القاضي  دبي  محاكم  من 
إدارة  مدير  السويدي  يوسف  والدكتور  االبتدائية  دبي 

اإلستراتيجية واألداء املؤسسي.

بحث النظام األنجلو سكسوني مع محاكم مركز دبي المالي العالي

محاكم دبي تستعرض األرشفة اإللكترونية 
وأنظمة المكتبة مع محاكم رأس الخيمة

استقبلت محاكم دبي فداً من محكمة رأس اخليمة وذلك في 
الدولة  في  القضائية  املؤسسات  بني  والتواصل  التعاون  إطار 
وتفعيالً ملذكرة التفاهم التي مت توقيعها سابقاً بني احملكمتني 
العمل القضائي في  املمارسات وتطوير  لالستفادة من أفضل 

احملكمتني.
وأكد وحيد اجلاسم رئيس قسم احلفظ أن الزيارة تأتي لالطالع 
على نظام احلفظ اإللكتروني املستخدم في محاكم دبي والذي 
القضايا مما  يعد واحداً من أكثر األنظمة تطوراً حلفظ ملفات 
يسهل على األقسام واإلدارات الوصول للملفات واستخدامها 

في خدمة املتعاملني بشكل سريع وفوري.
ومن جهتها أكدت فاطمة اجلالف رئيس شعبة املكتبة أن لزيارة 
الذي وضعته محاكم  للبرنامج  تأتي استمراراً  احملاكم  ملكتبة 
دبي لتطوير مكتبة محاكم رأس اخليمة التي تأتي لالستفادة 

لكافة  رئيسياً  مرجعاً  تعد  التي  دبي  محاكم  مكتبة  من 
العاملني في اجملال القانوني.

التي  والبرامج  اخلطط  على  اخليمة  رأس  محاكم  وفد  واطلع 
التي  واألنظمة  دبي  محاكم  مكتبة  بها  وتشارك  تنظمها 
تتبعها احملاكم في االستعارة والبحث في العناوين واملوضوعات 
خالل  ومبادراتها  مراجع  من  القضاة  احتياجات  توفير  وطرق 
االلكترونية  املعرفة  بوابة  الوفد على  اطلع  القادم، كما  العام 
والتقسيمات اجلديدة التي تخدم كافة العاملني باحملاكم وتوثق 

مبعارفهم مبا يسهم في االرتقاء بالعمل القضائي باحملاكم.
ومرمي  احلفظ  قسم  رئيس  املنصوري  أمل  من  كالً  الوفد  وضم 
محمد أمينة املكتبة وذلك لالطالع على األنظمة املتبعة في 
كل من قسم احلفظ وقسم إدارة املعرفة والذي يضم كالً من 

شعبة إدارة املعرفة وشعبة املكتبة.
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الشراكات

عقدت محاكم دبي لقاء تنسيقي جمع املعنيني بشؤون التنفيذ 
الطرق  هيئة  من  االختصاص  ذوي  من  ممثلني  مع  احملاكم  في 
واملواصالت بدبي، ويأتي اللقاء ضمن مبادرة أطلقتها محاكم دبي 
الرأي« تهدف من خاللها إلى طرح قضايا  حتت مسمى »مجالس 
مختارة ودراسة سبل تطوير األداء في القطاعات احليوية املشتركة 
مع القطاع القضائي وتلمس تأثير القرارات القضائية في مختلف 

اجلوانب.
تنفيذ  بجانب  يتعلق  ما  في  خاصة  القضائية  القرارات  وكانت 
اجلانبني  بني  للنقاش  الرئيسي  احملور  هو  وتأثيراتها  املركبات  حجز 
باإلضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التخطيط االستراتيجي من 
التوصيات  بينهما، حيث خرجت  والبيانات  املعلومات  تبادل  خالل 
لتؤكد أهمية الوصول إلى األهداف املرجوة وأبرزها احملافظة على 

املال العام وحقوق املتعاملني.
تنسيقي  لقاء  عقد  على  االتفاق  أيضا  التوصيات  أبرز  ومن 
حسن  وضمان  لتطوير  املعلومات  تقنية  مجال  في  متخصص 
سير الربط اإللكتروني بني اجلهتني، وكذلك لقاء تنسيقي آخر بني 

في  املالية  واإلدارة  دبي  محاكم  في  واإلدارية  املالية  الشؤون  إدارة 
هيئة الطرق، كما أقر اجلانبني وعلى ضوء اللقاءات املذكورة إعداد 
اتفاقية تعاون جتمع محاكم دبي وهيئة الطرق واملواصالت، ويتم 
االتفاق على كافة تفاصيلها وبنودها بناء على ما تقتضيه حاجة 

الطرفني.
باقر رئيس  اللقاء من جانب محاكم دبي القاضي جاسم  وشهد 
االبتدائية  احملكمة  من  أحمد  معتز  والقاضي  االبتدائية  احملاكم 
واألداء  اإلستراتيجية  إدارة  مدير  السويدي  يوسف  والدكتور 
التنفيذ  إدارة  مدير  بأعمال  قائم  احلوسني  وإبراهيم  املؤسسي 
عبد  ومحمد  القضايا  خدمات  إدارة  مدير  العبيدلي  ومحمد 
رئيس  البلوشي  ويعقوب  الشخصية  األحوال  إدارة  مدير  الرحمن 
قسم  رئيس  سليمان  أحمد  والدكتور  والبيوع  احلجوزات  قسم 
الشاعر مدير  الرحمن  عبد  »الطرق« كل من  ومن  الدولي،  التميز 
ترخيص  إدارة  مدير  الكرمي  عبد  ومحمد  القانونية  الشؤون  إدارة 
املركبات وخالد األميري مدير التشريعات املؤسسية وناصر محمد 

مدير تسجيل املركبات.

محاكم دبي تبحث مع »الطرق« تأثيرات القرارات القضائية في حجز المركبات

أفضل  على  دبي  محاكم  في  املدنية  القضايا  إدارة  اطلعت 
املمارسات املتبعة في مجال خدمة العمالء واخلدمات املقدمة 
لهم، وذلك خالل زيارتها ملؤسسة دبي العقارية في إطار تعزيز 
إلدارة  التشغيلية  للخطة  وتنفيذاً  الشركاء  مع  التواصل 

القضايا املدنية في محاكم دبي. 

استقبال  في  املتبعة  اإلجراءات  أبرز  الطرفان  واستعرض 
تقدميها  من  ساعة   24 خالل  وحلها  الشكاوى  مع  والتعامل 
وكذلك طرق التعامل في حال تعطل األجهزة الداعمة لألعمال 

في املؤسسة وطرق قياس رضا املتعاملني. 

وضم وفد محاكم دبي كل من عبد الرحيم غريب رئيس قسم 
الطعون  رئيس قسم  الرحمن  عبد  ومحمد  العقارية  القضايا 
وعمر أبو فرحه أمني سر رئيسي وفريبا محمد أمني سر وهنادي 
أمني  علي  استقبالهم  في  وكان  اإلدارة،  سكرتيرة  السويدي 
إدارة  رئيس  وعبد اهلل اسحاق  للمؤسسة  القانوني  املستشار 
التسويق  مدير  السويدي  وشيماء  العمالء  وخدمة  التأجير 
إدارة الشؤون القانونية،  واالتصال املؤسسي وروال الزهار رئيس 
وفي ختام الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية واالتفاق على 
اخلبرات  اجلانبني لكسب مزيد من  الزيارات بني  تكرار مثل هذه 

والتجارب في اجملاالت املشتركة.

محاكم دبي تطلع على تجارب مؤسسة دبي العقارية
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املقاالت

التربية  ضعاف  بعض  عن  يقولون  اليوم  العامة  يتداولها  كلمة 
وضعاف العزم والهمة ، يقولون عنه:

تربية امرأة !!.. وهذه الكلمة ليست على إطالقها
فكم من األئمة األعالم ربتهم أمهاتهم وكانوا هداة مهتدين

- رحمه  أحمد  اإلمام  واجلماعة  السنة  أهل  إمام  رأسهم  يأتي على 
اهلل – 

فكم قدمت له أمه من عناية ورعاية حتى أصبح إماما للدنيا ولها 
مثل أجره.

كذلك احلافظ ابن حجر رحمه اهلل فقد رّبته أخته... وغيرهم كثير...
وعلى   .. ؟؟  التربية  التاريخ على صدق  اخلنساء من شواهد  أليست 
شدتها ؟؟ .. وعلى علو همتها ؟؟ .. وقبلها أسماء بنت أبي بكر رضي 

اهلل عنها وعن أبيها وقد يُقال:
ونحو  وفنت  مغريات  هناك  تكن  لم  يوم  املاضي  الزمن  في  كان  هذا 

ذلك
فأقول :

بل حتى في هذا الزمن نساء صادقات وفي التربية جاّدات .. نساء ممن 
األقارب  أحد  زوجة   .. أعرفها شخصياً  امرأة   .. عاصرناهم وعاصرونا 
بعد  الزواج  عليها  ُعرِض  فلما   .. أبناء  ستة  لها  وترك  زوجها  توفي 

انقضاء عدتها بََكت
فقيل : ما يُبكيك ؟ 

قالت : أخشى أن أترك تربية أبنائي لغيري فيضيعوا .. فلم تتزوج بعد 
زوجها ، بل أوقفت حياتها على أبنائها .

فحفظ   .. القرآن  وحتفيظهم  وتعليمهم  تربيتهم  في  َفَسَعْت 
بعضهم القرآن كامال

واليوم 
أكبر أوالدها نال ) الدكتوراه (

وأصغرهم يدرس في كلية الطب
والبقية بني معّلم وموظف وطبيب

تـربـيـة امـرأة!!
بقلم / عبدالعزيز محمد احلمادي

رئيس شعبة احلاالت األسرية

وهم من خيار أهل البلد إذا ُعـد األخيار
هذه نتيجة جهد امرأة صادقة ال تركض وال تلهث خلف ) املوضة ( 

وال جتري وراء كل جديد

وحدثني أحد املشايخ عن امرأة لها ثالثة أوالد:
كأنهم أيتام وما هم بأيتام !!

في  وسعت   ، اجلد  ساعد  عن  األم  فشّمرت  أبوهم  عنهم  تخّلى 
الليل بعضهم يحضر للمسجد قبل  تربية جادة يقومون  تربيتهم 

األذان، بل أحدهم يؤذن أحيانا لصالة الفجر، عندما يتأخر املؤذن.
أحلَقْتُهم بحلقات حتفيظ القرآن الكرمي .. وما هذه النسوة – حفظهن 
وقّوة   ، النشأة  وجدية   ، التربية  صدق  على  شاهد  خير  إال   – اهلل 

العزمية.

إذاً ملاذا يقول بعض الناس عن الضعيف : تربية امرأة ؟!
ألن بعض األمهات العصريات ممن همهن اجلري وراء كل جديد ، واللهث 

خلف سراب املوضة، والركض إثر شهوات النفس ومتعها وملذاتها
آثرن ذلك على حساب أوالدهن

ورابع   .. للمالهي  وثالث   .. للحديقة  وآخر   .. التسوق  ملركز  فيوٌم 
للتمشية .. وضاع االبن بني أوقات األم ومتشياتها وزياراتها

وآخر ما تسأل عنه األم اليوم أوالدها من بنني وبنات !!
هذا هو السبب – في نظري – في رخاوة تربية بعض األمهات في هذه 

األزمنة .
عظماء  من  فكم   ، امرأة  يد  على  الرجل  يتربى  أن  العيب  ليس  إذا 

ـة واحدة ! الرجال تربوا على أيدي أمهاتهم فأفادوا أممـاً ال أمَّ
ولكن العيب في بعض النساء واهتماماتهن .. كذلك يُقال عن بعض 
الرجال .. فأعرف رجالً من األقارب ال يهش وال ينّش !! في تربية أوالده .. 

وأوالده أحق بوصف الرخاوة والضياع.

إخواني وأخواتي:
التربية مسؤولية مشتركة بني الزوجني، وإن اهلل سائل كل راع عما 

استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع..

فبارك اهلل في نساء مؤمنات تفوق إحداهن عشرات الرجال..
وبارك اهلل في رجال ليسوا بأشباه رجال..
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املعرفة

إدارة المعرفة المؤسسية
 جبل اإلنسان مبشيئة اهلل على حب االستطالع وهذا أمر مهم ليتمكن من العيش بني الظواهر واألشياء التي أحاطها اخلالق به وتسخيرها 

لالستفادة منها ملنفعته وجتنب أخطارها. فاملعرفة ال تقتصر على نوع معني إمنا تشمل كافة ما يحيط باإلنسان وكل ما يتصل به فمنا ما 

يتعلق بتكوينه البيولوجي والنفسي ومنها ما يتصل بعناصر بيئته الطبيعية والثقافية واالجتماعية واملهنية. وهنالك العديد من التعاريف 

»اإلدارة  بأنها  املعرفة، عرفها  إدارة  تناول مفهوم  أبرز من  يرم« وهو أحد  املعرفة« فقد عرفها »سكا  »إدارة  أن حتدد بدقة مفهوم  التي حتاول 

واستغاللها،  واستخدامها،  ونشرها،  وتنظيمها،  وجمعها،  باستحداثها،  واخلاصة  بها  املرتبطة  والعمليات  للمعرفة  والواضحة  النظامية 

وهي تتطلب حتويل املعرفة الشخصية إلى معرفة تعاونية ميكن تقاسمها بشكل جلي من خالل املنظمة«. كما تقدم املدرسة العليا إلدارة 

األعمال وجامعة تكساس في أوسنت تعريفاً إلدارة املعرفة يختلف قليالً عن تعريفنا السابق حيث تعرفه بأنه »العمليات النظامية )اإلدارية( 

إليجاد املعلومات، واستخالصها، وتنظيمها، وتنقيتها، وعرضها بطريقة حتسن من قدرات الفرد العامل في املنظمة في مجال عمله« وتساعد 

إدارة املعرفة املنظمات في احلصول على فهم معمق من خالل خبراتها الذاتية كما تساعد بعض فعاليات إدارة املعرفة في تركيز االهتمام 

والتخطيط االستراتيجي وصناعة  الديناميكي  والتعلم  املعرفة ألغراض مثل حل املشكالت  املنظمة على استخالص وتخزين واستخدام 

القرارات كما أنها حتمي املوارد الذهنية من االندثار وتضيف إلى ذكاء املنظمة وتتيح مرونة أكبر. إدارة املعرفة هي إيجاد الطرق لإلبداع وأسر 

معرفة املؤسسة لالستفادة منها واملشاركة بها ونقلها إلى املوظفني الذين هم في حاجة إليها ألداء أعمالهم بفاعلية وبكفاءة، باستخدام 

اإلمكانيات احلديثة وتكنولوجيا املعلومات بأكبر قدر ممكن، وهنالك من يرى أن إدارة املعرفة هي مفهوم ومنهج يستخدم تقنية املعلومات 

كأداة للتجميع ومشاركة املعلومات واخلبرات وليست أداة من أدوات تقنية املعلومات لذا فإن مفهوم إدارة املعرفة ميكن تطبيقه في جميع 

اجملاالت واألعمال وليس في الشركات واملؤسسات فقط

.

إدارة المعرفة القضائية  
يعد القطاع القضائي من أكثر اجملاالت اعتمادا على احلصيلة املعرفية التي تتسلح بها املوارد البشرية العاملة في هذا اجملال سواء كانوا قضاة 

أو إداريني. تلك احلصيلة عادة ما تكتسب وتتراكم في أذهان مختلف فئات املشاركني في هذه الصناعة الهامة وهي صناعة العدالة بعد جهود 

مؤسسية وفردية من التعلم والتدريب واملمارسة. وبناًء عليه واعتماداً على مفهوم إدارة املعرفة يظهر جلياً أهمية االعتناء بهذه احلصيلة 

وإدارتها بشكل علمي وعملي يحقق للجهاز القضائي قدرات أكبر على النهوض بواجباته في اجملتمع. وميكن تعريف إدارة املعرفة في العمل 

القضائي بأنها العملية التي يتم من خاللها تخطيط وتنظيم وتنفيذ املبادرات والبرامج التي تساعد في استخالص وجتميع وتبويب ونشر 

املعلومات واخلبرات والتجارب املتعلقة بالعمل القضائي، بواسطة اجلهاز اإلداري أو القضائي، واملبادئ التي أرستها احملاكم العليا، والتشريعات 

والقوانني واملراسيم، وأدلة العمل واإلجراءات، والنشرات اإلحصائية، ومحاضر االجتماعات، والتقارير الدورية، وأفضل املمارسات والتجارب. إن 

العمل القضائي صناعة ميثل اجلهد الذهني فيه جوهراً ليس له بديل، كما متثل اخلبرات الذهنية املتراكمة لدى العاملني في هذا اجملال ثروة 

معرفية ال ميكن جتاهل أهميتها أو قيمتها املهنية، لذا كان لزاماً على جميع األجهزة القضائية جعل هذا املفهوم احلديث ضمن أولويات جهود 

تنظيم وتطوير العمل القضائي ملا له من أثر عظيم في االرتقاء بجودة أعمال احملاكم بشكل عام.

أدركت القيادة العليا في محاكم دبي أهمية الثروة املعرفية لدى العاملني باحملاكم ودورها في االرتقاء بالعمل القضائي واإلداري فيها، فأنشأت 

قسم إدارة املعرفة الذي يتولى كافة العمليات املتعلقة بإدارة املعرفة املؤسسية ويسخرها لتحقيقي أهداف احملاكم ورؤيتها املتمثلة في 

الريادة بعمل احملاكم.


