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5 خدمة واصل االلكتروني:

تتيح هذه الخدمة توا�صل مكاتب المحاماة مع الوحدات الإدارية في محاكم دبي 

من خ���الل البريد الإلكتروني لال�صتفادة من متابع���ة تنفيذ الطلبات الإلكترونية 

الم�صجل���ة عب���ر الموق���ع الإلكتروني للمحاك���م ومتابعة تنفيذ ق���رارات الجل�صات 

بالإ�صاف���ة اإلى ال�صتعالم عن جاهزي���ة طباعة الأحكام الق�صائية قبل ا�صتالمها 

و تجهي���ز ملف���ات الق�صايا قبل الح�صور كما يمكن ا�صتقب���ال ومتابعة مالحظات 

المتعاملين الواردة حول دقة وجودة تنفيذ القرارات و الطلبات. 

6 خدمات إدارة الدعاوى الكترونيا:
ت�صه���ل هذه الخدم���ة الطالع على معلومات الق�صاي���ا التابعة لمكاتب المحامين  

وج���دول جل�ص���ات الق�صايا , ومتابعة طلباتهم وما تم تنفي���ذه منها كما اأنها توفر 

الوقت والجهد الالزم في مراجعة المحاكم.

7 إدارة األداء اإللكتروني:
تتيح هذه الخدمة لمكاتب المحاماة الطالع على البيانات الإح�صائية اليومية و 

ال�صهرية و ال�صنوية على جميع م�صتويات المحاكم الثالث والتي ت�صاهم في قيا�س 

اأداء مكاتب المحاماة ومتابعة اأعمالها.

8 المعرفة اإللكترونية :
توفر محاك���م دبي لمكاتب المحاماة قاعدة بيان���ات بجميع عمالء المكتب, كما 

توف���ر خدمة الط���الع على المب���ادئ القانوني���ة والقوانين بالإ�صاف���ة اإلى مكتبة 

الأحكام .

9 تسجيل المعامالت الكترونيا :
تتي���ح ه���ذه الخدم���ة لمكات���ب المحام���اة مبا�صرة اإج���راءات ت�صدي���ق الوكالت 

والإن���ذارات العدلية وجميع اأنواع المعامالت من التفاقيات والعقود والقرارات 

اإلكترونيا كما اأن هذه الخدمة متوفرة للمتعاملين الآخرين .

10 تطبيقات الهواتف الذكية :
توف���ر هذه الخدمة ال�صتف�صار عن الق�صاي���ا والبحث في القوانين والطالع على 

ج���داول الجل�صات واأخبار المحاكم ودليل الإجراءات من خالل تحميل  التطبيق 

على الهواتف الذكية.

يمك���ن ال�س���تفادة من خدمات الطلب���ات الإلكترونية من خ���ال موقع محاكم 

دبي على الإنترنت 

 للمزيد من المعلومات الت�سال : 3347777 4 971+ / 3030800 4 971+

1 تسجيل القضايا عن بعد:
تتيح هذه الخدمة لمكاتب المحاماة ت�صجيل الدعاوى اإلكترونيا من خالل الموقع 

الإلكترون���ي لمحاكم دب���ي واإمكانية اإرفاق الوثائق و دف���ع الر�صوم وتحديد موعد 

الجل�صة وذلك دون الحاجة للح�صور.

2 الدفع االلكتروني للرسوم واالمانات:
تتي���ح هذه الخدمة للمحامي دفع ر�صوم واأمانات الق�صايا والغرامات وغيرها من 

الر�صوم اإلكترونيا.

3 تقديم طلبات القضايا الكترونيا :
توفر محاكم دبي خدمة تقديم الطلبات اإلكترونيا لجميع اأنواع الق�صايا  ومتابعة 

تنفيذها  ,والطالع على نتائجها اإلكترونيا.

4 التواصل والتراسل اإللكتروني :
توف���ر محاكم دب���ي لمكاتب المحاماة خدم���ة التقرير اليومي م���ن خالل البريد 

الإلكترون���ي, حيث يت�صمن التقرير قرارات الجل�صات الخا�صة بمكاتب المحاماة  

كم���ا توف���ر خدم���ة الر�صائل الن�صي���ة الت���ي تت�صمن بيان���ات مواعي���د الجل�صات 

والق���رارات المتعلق���ة بها كذل���ك تر�ص���ل ر�صائل ن�صي���ة حول جاهزي���ة ا�صتالم 

ال�صيكات. 
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