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ك املشروع املشتر االول في فئة املركز 
«باشر أعمالك» 



كلمة رئيس الدائرة

أحمد محمد الخاطري 
رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة

هة أية نسعى في دائرة محاكم رأس الخيمة إلى التطوير الفعال واملستمر، والنهوض باألداء واالرتقاء بالخدمات، ومواج
نترجم من تحديات وتذليلها، للوصول إلى أفضل مستويات األداء املؤسس ي، ونعمل في دائرة املحاكم برؤية مستقبلية

افة اإلمكانات خاللها توجهات قيادتنا الرشيدة، لنواكب املستقبل ونستشرفه ونتماش ى مع مستجدات العصر، ونستثمر ك
ان والفرص املتاحة للتحسين، وقد حققت الدائرة العديد من اإلنجازات على الصعيد القضائي واإلداري، وكل هذا ما ك
طن ليتحقق لو ال وجود فريق عمل متميز بالدائرة، يعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الرقم واحد، همه خدمة للو 

.وإسعاد املتعامل



كلمة املدير العام

إبراهيم أحمد الزعابي
مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة

رفع اسم مة للمحاكم، لتقدإننا في دائرة محاكم رأس الخيمة نحث الخطى ونسارع الزمن، لنصل بالدائرة إلى مصاف الجهات القضائية العاملية، ونحقق مراكز ريادية وم

العاملية القضائية والتطوراتة، دولة اإلمارات عاليا وفي كافة املحافل، حيث حرصنا على املساهمة في تحقيق استراتيجية حكومة الدولة، ومواكبة عصر التكنولوجيا الحديث

ى إثرها تم إطالق ورق، وعلال والعلمية والتكنولوجية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكية، وفق أفضل املمارسات العاملية، عبر اعتماد استراتيجيات ومبادرات كمحاكم ب

القضايا عن بعد تسجيلدمةخدمات التقاض ي عن بعد كخدمة االتصال املرئي لنزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية، وخدمة االتصال املرئي للموقوفين، باإلضافة إلى خ

يلبي تطلعات الرائدة، و ويةواالستعالم عن تفاصيل القضايا، وهو ما يعكس تحقيق إنجازات فريدة ونوعية خالل فترة وجيزة من الزمن، للمساهمة في مسيرة الدولة التنم

. للقيادة الرشيدةالرؤية الحكيمة 

، والتوجهات االستراتيجية لحكومة رأس 2071، ومع مئوية اإلمارات 2021وتسير دائرة املحاكم وفق رؤية وطنية بعيدة املدى، تتوافق مع األجندة الوطنية لدولة اإلمارات 

فل الحقوق تطور يكي مالخيمة، فضال عن االلتزام بالحفاظ على حقوق الجميع عبر رؤية املحاكم التي تتمثل في عدالة رائدة ملجتمع سعيد، والعمل وفق نظام قضائ

، بما يؤكد 2018دولي لعام الوالحريات والواجبات ألفراد املجتمع كافة، وتعد دائرة املحاكم أسرع محكمة بالعالم في سرعة الفصل بالقضايا التجارية وفق تقرير البنك

يل عمل املحاكم، ساهمة في تسهللموصولها إلى العاملية، كما أولت الدائرة بالغ األهمية ملوضوع الشراكة وتوقيع الشراكات االستراتيجية سواء من القطاع العام أو الخاص 

.  والسرعة في تقديم الخدمات، وبذل الجهود لتحقيق عملية الربط الحكومي، وتمكينها من تحقيق رؤيتها

اإليجابي، لتحقيق أهدافنا افسلتنوسنمض ي بكل عزيمة وإصرار، الستشراف املستقبل واالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي، وتعزيز بيئة عمل مليئة باالبتكار واإلبداع وا

.  االستراتيجية وتوجهات الدولة، ورؤية قيادتنا الرشيدة، ونشحذ كافة الطاقات واإلمكانات ووضعها في خدمة الدولة واملجتمع بكافة شرائحه



اإلطار العام لدائرة املحاكم



رأس الخيمةمالمح استراتيجية دائرة محاكم

عدالة رائدة ملجتمٍع سعيدالرؤية

الرسالة
حقيق العدالة و الحماية القانونية للمجتمع باالعتماد على كوادر  بشرية مؤهلة ت

الجهات املعنيةو تعاون فعال مع كافةو تقنيات حديثة

االبتكاروالتميز املصداقيةاالستقاللية و العدالة:ةالقيم املؤسسي

املسؤولية املجتمعيةالوالء و االنتماءالشفافية



تعزيز الثقة بالنظام القضائي ورفع مستوى التنافسية

تقرار تعزيز دور التسويات الودية والوساطات القضائية في تحقيق االس

والسعادة املجتمعية

تعزيز خدمات التطوير املؤسس ي واالبتكار

تعزيز العالقة مع الشركاء واملجتمع 

التميز في تقديم الخدمات واالرتقاء بتجربة املتعاملين

ةاألهداف االستراتيجية لدائرة محاكم رأس الخيم



اختصاصات محاكم رأس الخيمة 

محكمة التمييز محكمة االستئناف  املحكمة االبتدائية 

–ناف االستئ–االبتدائي )أولى درجات التقاض ي الثالث 
 للنظام القضائي القائم واملعتمد( التمييز

ً
رأس في وفقا

مة واإلمارات العربية املتحدة، ومعروف أن املحكالخيمة 
االبتدائية هي صاحبة الوالية العامة في منظومة كل
قضاء وذلك التساع وشمول املناط بها من أقضية 

عجلة ذات وتوثيقات واضطالعها بالنظر بكافة األمور املست
العالقة بنزاعات األشخاص وحماية حقوقهم بالعدل 

 بالتنفيذ الق
ً
ضائي واألمن والسالمة، واضطالعها أيضا

الجبري لكل ما حدده ونص عليه القانون من سندات 

إنشاء م ت. تنفيذية، وفي نطاقه تنفيذ اإلحاالت واإلنابات
ة املحاكم االبتدائية املتخصصة تحت مظلة املحكم
:هياالبتدائية ولكل منها رئيسها ودوائرها القضائية و 

املحكمة العمالية•
محكمة اليوم الواحد•
املحكمة التجارية •
محكمة املطالبات الصغرى •

النظر تمثل الدرجة الثانية من درجات التقاض ي وتختص ب
ة لم فيما يرفع إليها أو يحال من أحكام وقضايا ابتدائي
ة أم يرتضها املحكومون سواًء كانت هذه األحكام جنائي

مدنية جزئية أو كلية صادرة عن املحاكم االبتدائية 
عمالية لألحوال الشخصية واملدنية والتجارية والعقارية وال

.واالمور املستعجلة والتنفيذ والتظلمات
:يةوتنظر محكمة االستئناف في أنواع القضايا التال

الدعاوى املدنية •
الدعاوى التجارية•
الدعاوى العمالية •
دعاوى األحوال الشخصية •
دعاوى التظلم •
إشكاالت التنفيذ•

ئي في مرحلة التقاض ي الثالثة والعليا في النظام القضا
دنية امارة دبي واختصاصاتها ينظمها قانون اإلجراءات امل
تتألف دوائر محكمة التمييز كحد ادنى من الرئيس 

ة وخمس قضاة وتنظر هذه الدوائر في الطعون املرفوع
:اليها في الدعاوى 

الجزائية •
األحوال الشخصية •
العمالية •
املدنية •
.التجارية•





2019أبرز إنجازات دائرة املحاكم خالل عام 

تسجيل القضايا عن بعد
طلبات قضائية عن بعد
االستعالم عن القضايا والطلبات عن بعد
 املأذون الرقمي
 الدفع السريع
دفع االمانات عن بعد
 (مصرمكاتب الخبراء في/ املؤسسة العقابية واالصالحية)االتصال املرئي

 محكمة املطالبات الصغرى
 املحكمة التجارية
االستعالم االلكتروني مع سوق دبي لألوراق املالية
«رونيمتابعة إصدار األوامر في قضايا األمور الوقتية الكت: «امللف الورقي 

 
ا

 إعالنات النشر  بالتعاون مع شركة االمارات للمزادات
اإلعالن الذكي
 املحكمة العمالية مبنى توافقافتتاح



املؤشرات االستراتيجية والتشغيلية 



معدل دقة األحكام % 202099قضية مرحلة لعام 41نسبة الفصل % 100محكومة  4233قضية تجارية 4326
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«صفرية البواقي» أداء قضائي متميز 



دائرة قضائية 18املحكمة االبتدائية 
معدل دقة األحكام % 202099قضية مرحلة لعام 41دائرة قضائية  13نسبة الفصل في % 100محكومة  4233قضية مسجلة  4326
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معدل الفصل من تاريخ أو جلسة قضاء 

(األيام)
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ام متوسط زمن االنتظار للجلسة األولى ام
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(األيام)معدل الفصل 
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متوسط عدد األيام من تاريخ أول جلسة 

دعوى وحتى تاريخ أول جلسة قضاء
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ةنسبة الدعاوى املتداولة ألكثر من سن
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دوائر قضائية 4محكمة االستئناف 
معدل دقة األحكام%202088قضية مرحلة لعام 1دوائر قضائية  3نسبة الفصل في %100محكومة  1100قضية مسجلة  1103
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معدل الفصل من تاريخ أو جلسة قضاء 

(األيام)

46
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(األيام)معدل الفصل 
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97.8%
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دعوى وحتى تاريخ أول جلسة قضاء

0.3%
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ةنسبة الدعاوى املتداولة ألكثر من سن
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دوائر قضائية 4محكمة التمييز 
2020قضية مرحلة لعام 1دوائر قضائية  3نسبة الفصل في %100محكومة  270قضية مسجلة  266

14 15

53
66

83

معدل الفصل من تاريخ أو جلسة قضاء 

(األيام)

54 41

95
124

226

(األيام)معدل الفصل 

99.6% 97.8% 99.6% 93.4%
78.7%

نسبة الفصل

1 1

3

5 5

ام متوسط زمن االنتظار للجلسة األولى أم

مكتب إدارة الدعوى 

20
25 25

30 30

متوسط عدد األيام من تاريخ أول جلسة 

دعوى وحتى تاريخ أول جلسة قضاء

1.8% 0.40%

8.1%

14.1%

26.1%

ةنسبة الدعاوى املتداولة ألكثر من سن

2019          2018        2017          2016         20152019          2018        2017          2016         2015
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محكمة املطالبات الصغرى  املحكمة التجارية  محكمة اليوم الواحد

محكومة10صلح 3مسجلة11

100.0%

30.0%

المحكومة  الصلح

محكومة345صلح 42مسجلة348

99.1%

12.1%

المحكومة  الصلح

املحكمة التجارية منذ إنشاءها

99.6% 97.8% 99.6%
93.4%

78.7%

محكومة116صلح  25مسجلة116تجاري -نسبة الفصل 
100%

21.5%

المحكومة  الصلح

الجلسة الواحدة

منتهية بالصلح1288مسجلة1309

100.0% 100.0% 100.0%

نسبة الفصل

98.0%
90.00%

60.0%

نسبة الصلح

2019                    2018                      2017

2019                    2018                      2017
2019          2018        2017          2016         2015



ملف منتهي من األعوام السابقة 20192369ملف مسجل ومنتهي في 725ملف تنفيذي مسجل 3094

651 685

976

1353 1317

معدل املدة الزمنية للتنفيذ

23.4%

17.2%
21.8%

25.8%

1.5%

فس املسجل واملنفذ في ن)معدل التنفيذ 

(العام
27.9%

22.5%
18.9%

4.1% 4.3%

معدل التنفيذ العام

725

351
464

350

23

ي نفس إجمالي امللفات املسجلة واملنتهية ف

العام 2463

1681
1267

196 151

إجمالي امللفات املنتهية

2019          2018        2017          2016         20152019          2018        2017          2016         20152019          2018        2017          2016         2015

2019          2018        2017          2016         2015 2019          2018        2017          2016         2015



اإلعالنات القضائية 
إعالن بالحظر42إعالن باالنتقال مبلغ 1929إعالن باالتصال مبلغ  12144إعالنات مبلغة 14115إعالن قضائي 14274

86.0%

64.8%
58.1%

24.8%

التصالنسبة تبليغ اإلعالنات القضائية با

2019      2018        2017      2016

98.9% 98.8% 99.5% 98.9%

90.9%

نسبة تبليغ اإلعالنات القضائية 

2019        2018        2017        2016       2015 

14274

20791 21310

13681

5859

إجمالي عدد اإلعالنات القضائية

2019        2018        2017        2016       2015 

2 2
3

5
7

متوسط عدد األيام لتبليغ اإلعالنات 

القضائية

0.3%

0.70%
0.8%

الحظر نسبة اإلعالنات القضائية املبلغة ب

2019  2018      2017

13.7%
34.5%

75.2%
100.0%

نسبة التبليغ اإلعالنات القضائية 

باالنتقال

2019        2018     2017      20162019        2018        2017        2016       2015 



 :باإلضافة إلى لغة اإلشارة  وهي كالتاليلغة15يقوم قسم الترجمة بترجمة عدد 

اإلنجليزية
الهندية
األوردية
الباشتو
السندية

البولندية
الروسية
الصينية
األثيوبية
الفيتنامية

البلوشية
البنجابية
السيرلنكية
السريالنكية
البنغالية

الترجمة القانونية
307198

59760
25000

الترجمة الشفوية

206362
156000

90000

الترجمة التحريرية

2019            2018            2017 

تقارير الخبرة
هندسية

مالي و مصرفي
عقارية

تكنولوجية
صحية 
بيئية 

24

38

املدة الزمنية املستغرقة لتقرير الخبرة

700

753

املنجزةإجمالي عدد تقارير الخبرة

2019                2018                2017

2019                    2018                      2017
2019                    2018                      2017



التوثيقات والتصديقات

2554

1146 1183
1391 1447

توثيقات املأذونين

7392

7919

8550

7968

7392

توثيقات اإلشهادات

36104
34326 34900

33361

30745

التوثيقات العدلية 

29%

69%

35% 39%
27%

نسبة إحالة التركات

71%

31%

65% 61%
73%

نسبة تسويات التركات

214 180

313 281

504

توثيقات التركات
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اإلصالح األسري وعام التسامح
أسرة تم حمايتها من التفكك االسري 351نزاع أسري 1071

1000

584
443 442

276

اإلحاالت إلى املحكمة

351

287
327

273 262

االتفاقيات والصلح

1071
1188

1071 1066
921

إجمالي النزاعات االسرية

375

287
327

273 262

امللفات االسرية املحفوظة

35%
31%

23%

36%
40%

نسبة اإلحالة

48%
44%

57%

41% 42%

نسبة الصلح والتسوية
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2019          2018        2017          2016         20152019          2018        2017          2016         20152019          2018        2017          2016         2015



نتائج رأس املال البشري 



98%

97%

2018 2019

نفيذيةنسبة املتدربين للفئة الت

98% 98%

2018 2019

صصيةنسبة املتدربين للفئة التخ

93%

96%

2018 2019

رافيةنسبة املتدربين للفئة اإلش

100%

97%

2018 2019

نسبة املوظفين املدربين

19
23

2018 2019

في معدل الساعات التدريبية ملوظ

الفئة التنفيذية

19

28

2018 2019

في معدل الساعات التدريبية ملوظ

الفئة التخصصية

26

41

2018 2019

في معدل الساعات التدريبية ملوظ

الفئة اإلشرافية
58

27

2018 2019

معدل الساعات التدريبية

املوظفينتطوير وتدريب 



45% 45% 45% 45%
45.50%

44%
43%

46%

2016 2017 2018 2019

نسبة التوطين للفئة التخصصية 
املستهدف 

60% 65% 70% 75%76.60% 73.5% 65.7% 62.8%

2016 2017 2018 2019

نسبة التوطين للفئات االشرافية

املستهدف  املحقق

24%

50% 50%
65%

42% 43%
56%

77%

2016 2017 2018 2019

نسبة التوطين

املستهدف املحقق

8 8 8 89
7 7 6

2016 2017 2018 2019

معدل استمرارية الخدمة للمواطنين

املستهدف  املحقق

2%

4% 4%

2%1.56%

9.20%
7.90%

4.10%

2016 2017 2018 2019

نسبة الدوران الوظيفي للمواطنين

املستهدف املحقق

55%
56%

57%
58%

55.10% 55.6%

53.4%

55.5%

2016 2017 2018 2019

نسبة التوطين للفئة التنفيذية

املستهدف  املحقق

التوطين



75.0%

86%

2018 2019

الوالء الوظيفي

73%

78%

2018 2019

التناغم الوظيفي
70.00% 70.00%

2018 2019

نسبة السعادة الوظيفية

السعادة الوظيفية



إنجازات التحول الرقمي
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2015 2016 2017 2018 2019 2020/2021

متابعة األتمته 
والتخطيط للتحول 

االلكتروني
البدء بالتحول 

االلكتروني للخدمات 
القضائية

البدء بأتمته هذه 
الخدمات واإلجراءات

خدمات وإجراءات 
ورقية تقليدية

استكمال التحول 
الرقمي والتخطيط 

للتحول املرئي

محاكم بال ورق
محاكم رقمية

تقاض ي عن بعد

مراحل تطور خدمات محاكم رأس الخيمة في السنوات السابقة



1

تفعيل االستعالم التفصيلي عن 
القضايا لجميع الشركاء 

2

إطالق خدمة عقود الزواج الرقمية 
عبر تطبيق املأذون الرقمي

3 4

5

إطالق خدمات التسجيل عن بعد لألطراف 
والبنوك واملؤسسات ومكاتب الطباعة

 
 
إطالق خدمات تقديم الطلبات الكترونيا

ومتابعة حالتها لجميع الشركاء

6

 عن 
 
إطالق خدمة عرض ودفع األمانات الكترونيا

بعد 

إطالق خدمة الدفع السريع واآلمن عبر 
متابعة إصدار األوامر في قضايا األمور الوقتية 7بوابات دفع جديدة

الكترونيا
"امللف الالورقي"

29

 خ
 
دمات شاملة ومتكاملة لخدمة عمالء الدائرة الكترونيا

خدمات قضائية على مدار الساعة

"شهر مارس" "شهر أبريل" "شهر أبريل" "شهر يوليو"

"شهر نوفمبر"

"شهر أكتوبر"

"شهر ديسمبر"



30

تفعيل خدمات تسجيل القضايا عن بعد
لى جميع فئات تفعيل التسجيل االلكتروني للقضايا عن بعد للشركات والبنوك واملؤسسات لتسهيل اإلجراءات ع

.الشركاء و خدمات تسجيل الكترونية خاصة بمكاتب الطباعة للتسهيل على مراجعين الدائرة



31

خدمة إلكترونية لتقديم 83إطالق  

طلبات القضايا املدنية
خاصة بالشركات والبنوك واملؤسسات واالطراف، لتقديم 

فة طلبات القضايا املدنية في درجات التقاض ي الثالث باإلضا

دفع إلى طلبات التنفيذ املتعددة، والتي تتيح تقديم الطلب و 

رسومه الكترونيا ومتابعة حالة الطلب واالطالع على قرار 
القاض ي االلكتروني من خالل املوقع االلكتروني أو من خالل 

رسائل البريد االلكتروني والرسائل النصية القصيرة دون 

.الحاجة للحضور إلى مقر املحاكم



االستعالم عن القضايا والطلبات

لبنوك توفير خدمة االستعالم التفصيلي عن بعد ملكاتب املحاماة وا

ة الوصول والشركات واألفراد لتشجيع النزاهة والشفافية وضمان سهول

ملعلومات القضايا

32

االستعالم عن تفاصيل القضايا.

االستعالم عن املرفقات.

االستعالم عن جلسات املحكمة.

االستعالم عن األمانات .

االستعالم عن الحجوزات.

 عن الرسوماالستعالم  .

االستعالم عن حالة الطلب القضائي



33

طالق خدمة املأذون الرقمي من محاكم رأس الخيمةإ

بشكل كامل من خالل تطبيق املأذون الزواج حيث يتم انجاز عقد 
و املتوفر على جهاز مخصص و فريد من نوعه و مزود بقارئ رقميال

.للهوية و قارئ للبصمة

تسجيل الدخول عن طريق البصمة.

قارئ هوية وقارئ جواز سفر.

توقيع الكتروني.

الدفع االلكتروني.

تحضير العقود دون حاجة لالتصال باألنترنت  .



الدفع السريع
دشنت دائرة محاكم رأس الخيمة الخدمة 

الدفع السريع لتسديد عدة "اإللكترونية 
"معامالت في آن واحد

34



 
 
إطالق خدمة دفع األمانات الكترونيا

فع عرض تفاصيل األمانات والدفع االلكتروني ملستحقات تنفيذ األحكام وللنفقات الزوجية واألقساط الشهرية عبر بوابة د
جديدة دون الحاجة ملراجعة الدائرة 

35



"امللف الالورقي"
 متابعة إصدار األوامر في قضايا األمور الوقتية الكتروني
 
ا

مر على تتيح املنظومة الجديدة  ألفراد املجتمع والشركات والبنوك واملحامين تسجيل األ 

 لتتم متابعتها واالطالع ع
 
ليها واتخاذ قرار عريضة وأمر األداء وإسناد الطلبات للقضاة الكترونيا

 ومن ثم إسنادها للفريق املعني بمتابعة تنفيذ األوام
 
.  ر والقراراتبها وتوقيعها الكترونيا

36



37

تطوير األنظمة بتقنية الذكاء 
االصطناعي

من حيث تم اإلنتهاء من املرحلة التجريبية للتحقق اإللكتروني

هويات األشخاص عن طريق تقنية التعرف على الوجه عن 
بعد وكما تم تطبيق ميزة االحتساب الذكي للرسوم الخاصة 

بدعاوى التمييز



اإلطار التشريعي وتطوير السياسة العامة 



القوانين والتشريعات
 2019بشأن حجر املركبات لسنة 4قرار رقم

 بشان تنظيم مهنة الخبرة القضائية2019لسنة 2قرار رقم.

 بشأن إصدار القضاء ألمر الجزائي2019لسنة 8رقم

 بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاض ي أمام اللجنة الخاصة بالفصل في املنازعات العقارية و اإليجارية2019لسنة 17مرسوم أمير رقم.

بشأن إنشاء قسم الوساطة التسوية الودية للمنازعات املدنية و التجارية2019لسنة 18مرسوم أميري رقم.

 بشأن املحكمة التجارية2019لسنة ( 1)قانون رقم.

بشأن املطالبات الصغرى 2019لسنة ( 56)قانون رقم.

 بشأن تنظيم رفع الدعوى و قيدها2018لسنة 14مرسوم رقم

 2/2018قانون األمر الجزائي رقم

 2018لسنة 8قانون املحكمة املالية رقم

م بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة 2016لسنة ( 9)بتعديل القانون رقم : م2017لسنة ( 2)قانون رقم.

 االيجاريةبتشكيل اللجنة العقارية 2012لسنة 2بشأن تعديل املرسوم رقم 2017لسنة 11مرسوم بقانون رقم.

 بشأن التوقيع اإللكتروني تنظيم العمل باملحررات و التوقيعات االلكترونية 2017لسنة 9قانون رقم.

 بشأن الرسوم القضائية9/2019بتعديل القانون رقم 2017لسنة 6قانون رقم.



املسؤولية واملشاركة املجتمعية



:2019رز املبادرات و الفعاليات التي تم تنفيذها خالل أب

لفحص سرطان الثديالقافلة الوردية
 في كل عام دائرة.
صباح األحد و أنت أسعد.
اليوم الرياض ي.
 طالب متسامحون.
برد على فوادك.
تكريم أصحاب الجهود اإلنسانية بيوم زايد للعمل اإلنساني.
حملة التصويت الختيار الهوية املرئية لإلمارات.

تدشين حملة تحفيزية للموظفين للتوقيع على وثيقة املليون متسامح
بطولة كأس  التسامح لكرة القدم
كتابي بصيرة.
جلسة سعادة مع أصحاب الهمم.
اطمئنان الصحية.
سالمتك تهمنا.
 الكرتونية للمحاكم" سامح"إطالق شخصية.



املبادرات واألنشطة التي تم تنفيذها الشراكة مجال جهة الشراكة 

زيارات من الجهتين لالطالع على أفضل املمارسات واملوظفينتدريب السلطة القضائية تعاون بين دائرة املحاكم ومعهد دبي اتفاقية
القضائي

زيارات من الجهتين لالطالع على أفضل املمارسات ر على مذكرة تفاهم بين املحكمتين لتوفيالتوقيع
أساس التعاون الرسمي بما فيه تبادل املعلومات ، 

.والغرض منه تبادل النوايا فقط

رأس الخيمة ومحاكم دبياتفاقية تعاون بين محاكم

(الربط باإللكتروني)طرشنظام توحيد الجهود بين دائرة محاكم رأس الخيمة و هيئة 
.همبكافة فئاتدبي لألوراق املالية  لخدمة املتعاملين

هيئة و رأس الخيمةمحاكمدائرة ناتفاقية تعاون بي
دبي لألوراق املالية

اإلخالء الوهمي عملية و التعاون بين الدوائر الحكومية املحليةتعزيز اواصر 
.الدوائر الحكومية االتحادية

اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة محاكم رأس 
املدنيالخيمة و إدارة الدفاع

:  برامهاالشراكات االستراتيجية و االتفاقيات التي تم إ


