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الرؤيـة
التميز والفعاليـــة فــي نظــام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلــية 

عالمية الجودة

الرسالة
التمســـك بســـيـادة القـــانـــون من خالل تحقيق العدالة وصيانة 

الحقوق ونشر السالم في المجتمع.

القيـم
 االلتزام بالتميز

 العمل الجماعي
 خدمة الجمهور

 االهتمام بالمتعاملين
 االستقاللية

 العدالة
 النزاهة

اXهداف
قضاء عادل وناجز:

 تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي
 ضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية 

دائرة القضاء أبوظبي

دائـرة القضـاء - أبوظبـي  |  التقريــر الســنوي 2016        20





الــمــؤشــرات 
القضائيــة
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المحاكـم
المؤشرات العامـة

1

92%

الدعاوى الجديدة 1389222016

الدعاوى المعروضة 1653872016

الدعاوى المحكوم فيها 1517732016
نسبة الفصل (المحكومة إلى 
المتداولة)

91.8%

نســبة الفصل (المحكومة إلى 
المقيدة

109.3%

%4.2 2016

133271 138922

.2015

%17

 %7 %9

 %16 – %2

%6

 %9.4  % 8.5

%91 2016 %92

.%89

نسبة الفصـل
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المحاكـم
المحاكم االبتدائيـة

الدعاوى المقـيــــدة 1.11161862016

الدعاوى المتداولة 1385612016

الدعاوى المحكوم فيها 1274102016

%67.5
  %29.1

.%3.4

 %89.7
%97.3

.%100

92%

109.7%

نســبة الفصل (المحكومة إلى 
المتـــداولة

نســبة الفصل (المحكومة إلى 
المقيدة
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151528

22222

155668

39102136

 36164194

253350

243556

3980114

37140171

3571100

31186208

257580

الوقت المستغرق بين المراحل في دعاوى المحاكم االبتدائية 2016
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336091

345486

3199128

4592134

28150176

386398

3481113

المحاكـم
محاكم االستئناف

نسبة الفصل المحكومة إلى المقيدة

110.5%

نســبة الفصل المحكومة إلى المتداولة

90.4%

1.2

 18399

18648 %1.3 2016

%2.1 22498

22041

%  90.4
 .(%94.5

%55

%9.5 %10.5 %14.2
 .%4.5 %4.8

الدعاوى المقـيــــدة 183992016

الدعاوى المتداولة 224982016

الدعاوى المحكوم فيها 203372016
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المحاكـم
محكمة النقض

1.3

93.1%

 الطعون المقـيــــدة 43372016

الطعون المتداولة 43282016

الطعون المحكوم فيها 40262016
نسبة المحكومة إلى المتداولة

92.8%

93%

نسبة الفصـل

 2016 4337
4423 %1.9–

 %93.1 4026 4328
2016 %65.10 2015 %61.25

الوقت المستغرق بين المراحل في طعون محكمة النقض 2016 

 
 

45911546160

58591674

5178731117

نسبة المحكومة إلى المقيدة
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النيابة العامة

2

99.9%

الدعاوى المعروضة 839032016

الدعاوى التي تم التصرف فيها83779

نسبة ا]نجاز

2016

%99.9 

 83903 2016

 .% 99.9 83779
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بيان إحصائي بالقضايا المعروضة على نيابات إمارة أبوظبي لعام 2016

 9392929993% 99.0

 23952395-%100

 25312531-%100

 53045304-%100

 19271927-%100

18141814-%100

 138201380416%99.9

 98469846-%100

  807180719%100

 95379537-%100

 24262426-%100

 61796179-%100

 48274827-%100

 11931193-%100

157157-%100

689689-%100

 223222293%99.9

156315603% 99.9

8390383779124%99.9
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97.8%

نسبة ا]نجاز
النزاعات المقـيــــدة 25840

النزاعات المتداولة31615

الملفات المنجزة30911
الحلول البديلة 
لفض النزاعات

3

التوجيه اXسري

 2016
 9493 13276 %40

2015  
%47 2016

 .2015 5214 2756

 

 

13276

16105

15931

5302

12299

15931

(ádhGóàŸG ≈dEG IõéæŸG äÉØ∏ŸG )RÉ‚E’G áÑ°ùf% 98.92
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2016 16105

2015 (%8

 %33.3 %39.9
%3

%22.8

2016 %99

4575 1106.6)

40

%31
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2016  

23676

24414

23806

4998

4101

% 97.5

2016

23767 %44.8
16347

.2016 24414 2015 16669

%97.5
2016 %1.5

%40.2
%28.2 2016

.%31.6

%  69.5
%3.9 %26.6

 793.8 556.5 1973.0
622.7

التوفيق والمصالحة
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730
.2016

160 703
543

34
633 36

323

21 75 271
6 7

176 49-40
 77 39 30-
-50

63 60

إدارة شؤون المحاماة
شؤون المحاماة

 عدد المحامين المقيدين4.1
لدى إدارة شؤون المحاماة

730

عدد المحامين المشتغلين703

عدد المحامين الذكور 543

عدد المحامين ا]ناث160
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الخبرة
القضائية

الملفات الواردة 4.259642016

الملفات المنجزة 50492016

نسبة ا]نجاز( المنجز/المتداول 83%
المعروض)

5964
%1 %21 %78

%51
%33

%5
%83 %11

نسبة ا]نجاز( المنجز/ المتداول المعروض)

83%
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 الخبرة
المتخصصة

الملفات المقيدة 4.315442016

الملفات المتداولة المعروضة1629

الملفات المنجزة1587

 1074 2016 1544 %43.8

%44.2
2016

.%24.5 %31.2

129
3.5

495 8.9

 نسبة ا]نجاز
( المنجز/ المتداول المعروض)

97.4%
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 إدارة
التنفيذ

5
نسبة ا]نجاز

95%

الملفات المقيدة 199672016

الملفات المتداولة المعروضة48537

الملفات المنجزة 461032016

2016

 18391 2016 19967 %9

46103 %4

%93 44137

%7

 %19 %21

 .%12 %15

%86

3841.9 1663.9

.2016

22686 22577 72096

34 2268 24521

كما أنجزت شعبة المحجوزات 6713 معاملة متنوعة، يبينها الجدول اpتي:

1598142424032163296710715032
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 إدارة 
قضايا الحكومة

عدد قيد الدعاوى الجديدة61922

عدد قيد الدعاوى الصادر بها حكم 1576
قطعي لصالح حكومة أبوظبي

عمل مذكرة ورد مذكرات الخصم1133

2016

1922 2015 1497

.%28.4 2016

1576

%54 %55

%18

 .%7 %21

1133

7304

%61

%10 %16

.%3 %9

 نسبة الفصل لصالح
حكومة أبوظبي

55%
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اtعالنات 
القضائية

ا]عالنات الواردة 73521512016

ا]عالنات المتداولة المعروضة353595

ا]عالنات المنجزة353461

352151
2015 %17 2016

2016 353461 %18
 .2015 300546

 %9 %12 %29

%27  %41
 .%16

نسبة ا]نجاز

99.9%
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إدارة الكاتب 
العدل والتوثيق
الكاتـب الـعـدل

عدد المعامالت8.1121751

المتوسط الشهري لحجم عمل 10145.9
الكاتب العدل الواحد

 8 22
8 6

 %52 %62
%19

 %5 %6
 .2016

 %69
%28  

.%3
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التوثيقات

8.2
عدد التوثيقات65915

المتوسط الشهري لحجم العمل5492.9

 فروع التوثيقات
في إمارة أبوظبي

7 6
65915 8

 .2015 73893

 %12.3 %64.4
 .2016 %11.0

 %43
%51.6

.%5.4

  %27  %62
 .%6

 %65
.%15 %14

%36
.%9 %12  %22 %16

21
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 إشــهار
ا]سالم

8.3
1679

 عدد اbشخاص
الذين أشهروا إسالمهم

 المتوسط الشهري139.9
لعدد توثيق المعامالت

2016 1679
139.9 %53

 %0.2
1682 2015

.%4 %26 %70

 %42 %43
%1 %7

 775 
52 %20.6 345 %73.2

.%15.1

 نسبة حملة الشهادات الجامعية
ممن أشهروا اسالمهم

43%
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مــع االنطالق فــي تنفيذ الخطة االســتراتيجية لدائــرة القضاء 2016-
2020 برزت اtنجازات في مختلف القطاعات واtدارات لتكون شــاهدة 
على حجم الجهد المبذول لتحقيق اXهداف واXولويات االستراتيجية 

وصوال إلى تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية. 

واتخذت دائرة القضاء من أولوياتها االستراتيجية، المنطلق اXساسي 
لجميع الخطط والمبادرات لتتســق جميعا في إطار متكامل لتحقيق 

هدفها الرئيس "قضاء عادل وناجز".

القضاء  دائــرة  إنجازات  أبــرز 
في عام 2016

وفقa ل`ولويات االستراتيجية
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1. افتتاح المبنى الجديد لدائرة القضاء 

5  

اbولوية االستراتيجية اbولى

 تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية 
وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات

:â∏ª°T 2016 ΩÉY ‘ äGRÉ‚EG 5 IôFGódG â≤≤M ≈dhC’G á«é«JGÎ°S’G ájƒdhC’G ò«ØæJ ó«©°U ≈∏Y
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مدخالن رئيسان

4 مناطق

إطالله بانورامية

منطقة اXبراج الخمسة
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ممرات خاصة

قاعات محكمتي االستئناف والنقض

منطقة النيابات

الفصل بين حركة الموقوفين والمراجعين

مجموعة متميزة من الخدمات
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Awards 2. حصد جائزة أفضل تطبيق تقني 2016 من 

 IT Application Project "
"of the Year

" "

3. إطالق نظام المناقصات اtلكتروني الجديد
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22301:2012
31000:2009

 4. الحصول على شهادتي اpيزو في استمرارية اXعمال وإدارة المخاطر 

% 100 2016 

 5. مركز االتصال في المرتبة اXولى
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 اbولوية االستراتيجية الثانية

"دعم الكفاءات القضائية وا]دارية عبر استقطاب الكوادر المواطنة والتدريب "
:øjóFGQ ÚYhô°ûe IôFGódG â≤∏WCG á«é«JGÎ°S’G ájƒdhC’G √òg ≥«≤– QÉWEG ‘

 1. مشروع تطوير أكاديمية أبوظبي القضائية
بالتعاون مع معهد القضاء الفرنسي

2. البوابة اtلكترونية للتدريب التفاعلي
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اbولوية االستراتيجية الثالثة

"ضمان جودة واتساق اbحكام وتميز الخدمات العدلية "
 :â∏ª°T äGRÉ‚E’G øe ôaGh Ö«°üæH áãdÉãdG á«é«JGÎ°S’G ájƒdhC’G â«¶M

 1. الحصول على المركز الثاني إقليميا والخامس عالمي� 
في مؤشر إنفاذ العقود لدى البنك الدولي

2. استحداث دوائر المطالبات التجارية الصغرى

20
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3. إطالق جوائز التميز الداخلية في دورتها اXولى

2016 18

2017 2016-

4. إطالق نظام الربط اtلكتروني بين النيابة العامة والمحاكم الجزائية
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6. إطالق برنامج درب التميز 

5. استحداث جهة متخصصة في قضايا الطفل لدى نيابة اXسرة
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 اbولوية االستراتيجية الرابعة

 المساهمة في الحفاظ على اbمن عبر المشاركة المستدامة
مع مكونات المجتمع المحلي والدولي

:äÉ¡÷G øe OóY ™e á∏YÉØdG ácGô°ûdÉH ÉgOƒ¡L AÉ°†≤dG IôFGO äRõY

 

1.شراكة استراتيجية مع شرطة أبوظبي 

 2. تـوقيـع مذكـرة تفـاهـم مـع 
محاكم سوق أبوظبي العالمي
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.2030

3.توقيع مذكرة تفاهم مع مركز اtحصاء- أبوظبي

 4. رعايـة المؤتمـر الدولي لمحامي كرة القدم
في نسخته اXولى في منطقة الشرق اXوسط
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5.نشر الثقافة القانونية وتوعية المجتمع 

 
.  

4

40 2016 120

 2000  1200

 إعالم نشط
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النشر القانوني

فعاليات متنوعة
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وبخيت) (سلطان 

ابتكار شخصيات كرتونية
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" "
4 50

4

حملة «حقوقهم مسؤوليتنا»
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 منصة التواصل ا]لكتروني بين
التفتيش القضائي والجمهور

تطوير منظومة التدريب 
القضائي بالشراكة مع المعهد 

القضائي الفرنسي 

مشروع الفترات 
الزمنية للتقاضي

المشاريع االستراتيجية 
لدائرة القضاء 2020-2016
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 البوابة ا]لكترونية
للتدريب التفاعلي

تصميم وانشاء مباني للمحاكم 
والخدمات العدلية

تطوير منظومة الربط ا]لكتروني بين أنظمة 
القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأنظمة النيابة 

العامة والمحاكم المحلية
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بناء منظومة مشتركة بين 
دائرة القضاء وشرطة أبوظبي 

لمكافحة الجرائم 

مشروع تطبيق نظام أبوظبي 
للسالمة والصحة المهنية

.

 

مبادرة التقاضي ا]لكتروني الذكي لرفع كفاءة 
العمليات القضائية
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منظومة التطوير المتكاملة لدور الحلول 
البديلة في التقاضي

تطوير منظومة التبادل المعرفي 
لالرتقاء بالكادر اbمني والعدلي
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