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 انًحتوى

 .(انزؤَت وانزسبنت)انىثُمت االسخزاحُجُت  •

 .(انغبَبث االسخزاحُجُت)انىثُمت االسخزاحُجُت •

 .(فؼبنُت وكفبءة االداء انذاخهٍ)انىثُمت االسخزاحُجُت •

 .يببدراث سَبدة كفبءة إدارة انذػبوي•

 .انخذىل االنكخزوٍَ نهخذيبث•
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 رؤيتنا  

 

تحقيق انعذانت، ين خالل انسزعت وانذقت، في انتسويت وانفصم في  

انذعاوى، وتنفيذ االحكاو وانقزاراث واألوايز انقضائيت، وتوثيق انعقود  

وانًحزراث، باالعتًاد عهي كوادر وطنيت يؤههت، ونظى وإجزاءاث  

 .وتقنياث حذيثت ويتطورة

 انزياده في عًم انًحاكى

 

 رسانتنا
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انغبَبث االسخزاحُجُت ظًٍ انخطت االسخزاحُجُت 

 (2011 -2009)نًذبكى دبٍ 

 انغبَت االونً

 تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي

 

 انغبَت انثبَُت

 تعزيز فعالية وكفاءة االداء الداخلي

 

 انغبَت انثبنثت

 استقطاب واستثمار وتنمية موارد بشرية محفزة وذات كفاءة عالية
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 أهى االهذاف اإلستزاتيجيت ضًن تعشيش فعانيت وكفاءة االداء انذاخهي

 .سَبدة كفبءة َظبو إدارة انذػبوي •

 .حؼشَش انخذىل االنكخزوٍَ نهخذيبث •

 .إدارة انًؼزفت انمعبئُت •
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 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 

 انًببدراث 

 (.صبنت َبَف اإلنكخزوَُت)إدارة انخذيبث انًزكشَت  •

 . َظبو اإلصالح وانخىجُّ االسزٌ •

 .َظبو حسىَت انخزكبث •

 .َظبو لبظٍ انخذعُز وانصهخ •

 .حشكُم انًذبكى االبخذائُت انًخخصصت •
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 (صبنت َبَف اإلنكخزوَُت)إدارة انخذيبث انًزكشَت  

 .خذيت إنكخزوَُت(  21)حمذَى ػذد   •

 .حسجُم جًُغ أَىاع انمعبَب وانطهببث فٍ يكبٌ وادذ •

 .انًىظف انشبيم نجًُغ أَىاع انطهببث وحذصُم انزسىو •

 %93حذمُك إرحفبع فٍ َسبت رظب انؼًالء إنً •

 .حىفُز بىابت وادذة نخسجُم وحمذَى جًُغ انطهببث •

 .اخخصبر سيٍ اَجبس انًؼبيهّ •

 

 

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 
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 (صبنت َبَف اإلنكخزوَُت)إدارة انخذيبث انًزكشَت  

 

 

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 
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 َظبو اإلصالح وانخىجُّ االسزٌ

 .ثىاٍَ نهطزف انىادذ 7دلبئك إنً ( 10-7)خفط يذة حسجُم انبُبَبث يٍ •

 .يزوَت فٍ حذذَذ جهسبث انصهخ غُز يمُذ بمبَىٌ اإلجزاءاث •

يٍ انذبالث % 60و  2008يٍ انذبالث فٍ % 62.7انصهخ واالحفبق فٍ  •
  2009فٍ 

 .ػذو انذبجت نشَبدة ػذد انمعبة َخُجت الَخفبض ػذد لعبَب انطالق•

 

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 
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 َظبو حسىَت انخزكبث

 َىو إنً َىيبٌ 15حمهُص سيٍ اَخظبر انجهست االونٍ يٍ •

 َىو إنً َىيبٌ 15حمهُص إجزاءاث انجزد يٍ  •

 نمبءاث انخسىَت يزَت وفك رغبت انًخمبظٍُ •

 لعُت 35إنً  350خفط ػذد لعبَب انخزكبث يٍ  •

 2007يٍ لعبَب % 90حسىَت َهبئُت ل  •

 2008يٍ لعبَب % 93حسىَت َهبئُت ل  •

ػبو  % 94ارحفبع َسبت انخسىَبث فٍ َشاػبث انخزكبث إنً  •
2009  

 

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 
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 َخبئج َظبو حسىَت انخزكبث

 

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 
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 لبظٍ انخذعُز وانصهخ

 اسخُفبء االػالَبث وكبفت انًسخُذاث لبم يىػذ انذكى•

 دسى انًُبسػبث بطزَك انصهخ •

 حىفُز انىلج وانجهذ ػهً انمبظٍ نذراست انمعُت وكخببت االدكبو •

 خفط ػذد انمعبَب انًذىنّ نًذكًت االسخئُبف َخُجت انصهخ •

 انخمهُم يٍ انُفمبث ػهً انًخمبظٍُ •

 %45.82إنً % 13,67ارحفبع يؼذل َظز انذػبوي فٍ اسبىع يٍ  •

 انسزػت و انخبسُط وانثمت وانخًُش فٍ حمذَى انخذيت •

 %93رفغ َسبت رظب انًخؼبيهٍُ إنً  •

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 
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 لبظٍ انخذعُز وانصهخ
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 َسبت لعبَب انصهخ لبم وبؼذ انخجزبت فٍ 
 9/30إنً  3/1انفخزة يٍ 

 صلح المقيد

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 
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 حشكُم انًذبكى انًخخصصت

 (انًخخصصت)انًذبكى االبخذائُت   
 

 

 

 

 

 يذكًت

 األدىال انشخصُت

انًذكًت 

 انؼًبنُت

انًذكًت 

 انخجبرَت

انًذكًت 

 انًذَُت

انًذكًت 

 انؼمبرَت

انًذكًت 

 انجشائُت

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 
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 انًسجهت 

 انًذكىيت 

2007 2008 2009 
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 انًذكىيت   انًسجهت  

75% 

+58% 

82% 
86% 

 حشكُم انًذبكى انًخخصصت

 يؼذل انفصم فٍ انًذبكى االبخذائُت َخُجت حشكُم انًذبكى انخخصصُّ 

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 



16 

 حشكُم انًذبكى انًخخصصت

 انًذكًت االبخذائُت

 2008-(َىو)121

 (لعُّ)8674

 2009 -(َىو)119

 (لعُت)12600

 يؼذل يذة انذكى   يؼذل سيٍ االَخظبر نهجهست األونً

 انًبادراث ضًن سيادة كفاءة إدارة انذعاوى وتبسيط اإلجزاءاثأهى 
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 “انحكويت االنكتزونيت” انتحول االنكتزوني نهخذياث

 بىابت دكىيت دبٍ االنكخزوَُت•

 .دكىيت دبٍ االنكخزوَُت –بىابت انذفغ االنكخزوٍَ  •

 .دكىيت دبٍ االنكخزوَُت –َظبو انشكبوي االنكخزوٍَ •

دكىيت دبٍ  –( GRP)َظبو حخطُط انًىارد انذكىيُت  •

 .االنكخزوَُت

 . دكىيت دبٍ االنكخزوَُت –( GIN)شبكت انذكىيت االنكخزوَُت  •

خذيت إنكخزوَُت ػبز يىلغ يذبكى دبٍ  400أكثز يٍ  •

 .االنكخزوَُت

 .  َسبت انخذىل االنكخزوٍَ نهخذيبث%  81•
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 www.dc.gov.ae. انخذيبث االنكخزوَُت نهمعبة ػبز االَخزَج•

نهًذبيٍُ، انخبزاء، )انخذيبث االنكخزوَُت ػبز االَخزَج  •
 www.dc.gov.ae(. انشزكبث، اطزاف انذػىي

 .يٍ اجزاءاث انخمبظٍ% 97أحًخت •

 .َظبو لزاءة بطبلت انهىَت •

 (.َظبو حسجُم انمعبَب ػبز انًىلغ االنكخزوٍَ)انسبنفت  •

 (.َظبو انذنُم االنكخزوٍَ)َبزاص  •

 (.شبشبث انمبػبث االنكخزوَُت)انبزسِ  •

 

 “انحكويت االنكتزونيت” انتحول االنكتزوني نهخذياث
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 .يٍ يصبدر انًؼزفت ػبز انًىلغ االنكخزوٍَ% 95حىفُز •

 %85حىفُز انىلج وانجهذ ػهً انمبظٍ بُسبت •

 .ػًم لعبة يذكًت االسخئُبف وانخًُُش يٍ يُبسنهى•

 .سزػت ودلت انمزاراث واألدكبو•

 .إَجبس ػذد أكبز يٍ  انمعبَب•

انخؼهى انًسخًز يٍ خالل انخغذَت انزاجؼت يٍ االدكبو وانمىاػذ  •
 .انمبَىَُت

 “إدارة انًعزفت انقضائيت” انتحول اإلنكتزوني نهخذياث
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 يجًوعت أنظًت انتقاضي اإلنكتزونيت

 َظبو االرشفت

 اإلنكخزوَُت

 َظبو انذجىساث

 وانبُىع

 َظبو انخُفُذ

 َظبو انًذاوالث

 َظبو االػالَبث 

 وانًذعزٍَ

 َظبو 

 دزكت انًهفبث

 َظبو إدارة 

 انذوائز انمعبئُت

 

 

 

 َظبو

 حسجُم انذػبوي
 

 

 

 أَظًت انخمبظٍ
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 يجًوعت األنظًت اإلنكتزونيت انًسانذة

 انخذيبث

 االنكخزوَُت

 َظبو االلخزادبث

 َظبو حخطُط 

 انًىارد

 انذكىيُت

 َظبو انخذيبث

 االدارَت

 َظبو انخىثُك

انًذٍَ   

 َظبو انخىثُك 

 انشزػٍ

 َظبو يبنُت

 انمعبَب

 

 

 َظبو انصبدر 

  وانىارد

 

 

 َظبو انًذبيٍُُ 

 وانخبزاء

 األَظًت

 انًسبَذة
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 أنظًت انًعزفت انقضائيت

 َظبو 

 انمىاػذ

 انمبَىَُت

 إدارة األدكبو

 انمعبئُت

 َظبو انمىاٍَُ

 دنُم

 االجزاءاث

 انًؼزفت 

 انمعبئُت
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