
 

 م ــاكـ وم المحـــدول رســـج
 

 التصنيف 
 حماكم ديب  

 درهم معرفة وابتكار(  20)
 حماكم أبو ظيب

 احملاكم االحتادية 
 درهم إدارية(  350)

 إجيارات ديب حماكم رأس اخليمة 

إذا كانددددد   20000% حبدددددى    ددددد  6 رسوم الدعاوى االبتدائية 
&  500000املطالبددددددددددددد    ددددددددددددد   ددددددددددددد  

 كثددد  يف حدداك كانددد  املطالبدد   30000
 1000000إىل  500000 دددددددددددددددددددددددددد  

 احلى األ      40000&  درهم

 20000% حبدددددددى    ددددددد  5 العماااااااااي
 100000فيما زاد  بلغ املطالب  ع  

%  دددددددد   يمدددددددد  املطالبدددددددد  5
  ال يقددددد  ال  دددددم عددددد علددددد  
وال يزيددددددددددددددددددى عددددددددددددددددددد   100

40000   
 : بىون ر ومالعماي

% فيمدددددددا ذاد عدددددددد  %5& 4
حبددددددددددددددددى    دددددددددددددددد   100000
30000   
  : بىون ر ومالعماي

%  ددد   يمددد  املطالبددد  حبدددى  د  10
 30000وحبددددددددددددددى    ددددددددددددددد   100

% 5و ابلنسددددددددددددب  للمليددددددددددددون األوىل 
بددددددىون حددددددى    دددددد  فيمددددددا زاد عدددددد  

 املليون.
 : بىون ر ومالعماي

%     يم  عقدى اجيادار حبدى 3.5
 اإلخالءيف حال    20000      
 املطالبااااة املاليااااة%  ددد   يمددد  3.5

   15000حبى      
يف حدددددددددددداك  لدددددددددددد   سددددددددددددليم  500

  ستنىات
 إعالنر وم   245ابجيضاف  إىل 

 20 500   500 300   12000 رسوم الدعاوى املستعجلة
 دددددد   يمدددددد  االاددددددار السددددددنو   2.5

حبدددى    ددد  النتقددداك  دددل ور التن يددد  
3000   

  500   500 750   2000 رسوم تعيني احملكم
رسااااوم دعااااااوى التصااااادي  علااااا  

 حكم احملكمني
%  دددددددد   يمدددددددد  املطالبدددددددد  5   320

يقددددد  ال  دددددم عدددددم علددددد  اال 
وال يزيددددددددددددددددددى عددددددددددددددددددد   100

40000   

3000 3000  

رسااااااوم الاااااادعاوى  اااااا  م اااااادر  
 ال يمة

  3000 3000 4000   12001  =200001 عترب  يمتها  

  500 500 500 500 طلب اإلدخال
%  دد  ال  ددم املسدددتوحم   ددام   مددد  50 رسوم االستئناف

 أت ني 1000 وك درج  + 
%     يم  املطالبد  حبدى 5

+  10000   ددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 أت ني    2000

%  ددددد  القيمددددد  امل فدددددو   دددددا 5
اال ددددددددددددددت نا  حبددددددددددددددى    دددددددددددددد  

 أت ني 1000+   10000

%  ددددددددددد  القيمددددددددددد  امل فدددددددددددو   دددددددددددا 5
وحدددددى  100اال دددددت نا  حبدددددى  د  

 أت ني  1000+   30000      

 ر م إعالن  250
ابجيضدددداف  إىل  دددددىاد ن ددددد  املبلدددددغ 
احمل ددوم بددا   دددام   مدد   وك درجددد   



 (املىع  علياكتل ني )
م اساااتئناف رااارارات را ااا  رساااو 

 التنفيذ  
300   500 500   

 ات ني  3000 رسوم الطعن ابلتمييز
 ر م اثب   2000
 و    ن ي   1000

 أت ني  3000
 ر م اثب   2000
 و    ن ي   1000

 أت ني  2000
 ر م اثب   2000
 و    ن ي   1000

 أت ني  3000
 ر م اثب   5000
 و    ن ي   1000

 

املسددتوحم   ددام احمل مدد   ال  ددم%  دد  25 إعاد  النظرالتماس رسوم 
 اليت  صىرت احل م امللتمس فيا

 ر م االلتماس  5000 1000 1000
 و   التن ي   1000

500   
 ر م إعالن  245ابجيضاف  إىل 

%  دددد   يمدددد   بلددددغ التن يدددد  حبددددى  د  2 رسوم التنفيذ
   5000وحى        200

%     يم   بلغ التن ي  2
 100بشدد ا اال يقددد  عددد  

  3000ى ع  وال يزي

%  دددد   يمدددد   بلددددغ التن يددددد  2
وال  500ال يقدد  عدد  بشدد ا  
  3000يزيى ع  

ثلددددددم ال  ددددددم النسدددددد  حبددددددى    ددددددد  
3000 

ر ددددوم إعددددالن ابجيضدددداف  إىل  250
%  دددد   يمدددد  عقددددى اجياددددار حبددددى 1

 اإلخالءيف حاك   5000      
%  دددد  املبلددددغ املن دددد  بددددا 1   500 رسوم أول اشكال 

 3000حبى      
  م إعالن ر   250 500 500

 غ ا   يف حاك اخلسارة  5000
 للمنقوالت  750 %    ال  م املستحق عل  الىعوى 50 رسوم احلجز التحفظ  

للعقددارات والسدد    7500
 والطائ ات

%  دددد   يمدددد  املدددداك احمل ددددوز  دددد  4 5000
وحدددددددددى    ددددددددد   100 جلددددددددا حبدددددددددى 
30000 

20 

رسااوم الااتظلم ماان اصماار الصااادر 
 ابحلجز التحفظ 

 ر وم إعالن  250 300 300 300   300

رسااااااام دعاااااااوى  اااااااحة احلجاااااااز 
 التحفظ 

500   750 100 1000  

  20 2000 2000 400   1000 رسم املنع من السفر 
 ر وم إعالن  250 300 100 200   300 رسم التظلم من املنع من السفر

  70 200 300 200   200 رسوم العرض وااليداع 
رسااااااوم ا فاااااااال احلكاااااام لااااااابع  

 الطلبات
 بىون ر م 300 300 300   300



  300 300 300 300 طلب إعاد  الدعوى للمرافعة 
حبددددددى    دددددد   % ن دددددس ر ددددددم املطالبددددد 6 رسوم أمر اصداء

40000   
مدددددددد  املطالبدددددددد  %  دددددددد   ي5

 علدددددددد  اال يقدددددددد  ال  ددددددددم  
وال يزيددددددددددددددددددى عددددددددددددددددددد   100

40000   

%  ددد   يمددد  املطالبددد  حبدددى  د  10   30000% حبى      4
 30000وحبى        100

20 

%  دد  ر ددم  لدد  ا ت ددىار األ دد  50 التظلم من أمر اصداء رسوم
  10000مبا ال يزيى ع  

 ر وم إعالن  250 ن   ر م األ   ن   ر م األ   ن   ر م األ  

     %    ر م  ل  ا ت ىار األ  50 رسوم االستئناف صمر اصداء

رسااااااااوم عديااااااااد الاااااااادعوى ماااااااان 
 الشطب

%  دددد   يمدددد  الددددىعوى حبددددى  د  2 درهم   300 450 %    ال  م املستوحم لقيىها 20
    ددا 10000وحددى    دد   100

الدددددددىعوى املقددددددد ر  دددددددا ر دددددددم اثبددددددد  
 في  ض ن   رمسها الثاب 

%  ددددددد   يمددددددد  املطالبددددددد  حبدددددددى 1.5
  دددددام   مدددددد   وك  7000   ددددد  
 درج 
   ام اال ت نا   120

 


