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:)I pad( سعر البرنامج لجهاز اآليباد

279.99 درهم للمجلدات من �سنة 2009-1988م.

:)I phone( سعر البرنامج لجهاز اآليفون
184.99 درهم للمجلدات من �سنة 1988 - 2009 م.

للحصول على المبادئ القانونية المطبوعة:
يتطلب التوا�سل مع المكتبة القانونية، وطلب العدد وفقًا لقائمة االعداد التالية:

مجموعة الأحكام ال�صادرة عن محكمة تمييز دبي #

العدد االول  ل�سنة 1988 الى 11991

العدد الثاني ل�سنة 21991

العدد الثالث ل�سنة 31992

العدد الرابع ل�سنة 41993

العدد الخام�س ل�سنة 51994

العدد ال�ساد�س ل�سنة 61995

العدد ال�سابع ل�سنة 71996

العدد الثامن  )جزءان( ل�سنة 81997

العدد التا�سع ل�سنة 91998

العدد العا�سر ل�سنة 101999

العدد الحادي ع�سر ل�سنة 112000

العدد الثاني ع�سر ل�سنة 122001

العدد الثالث ع�سر ل�سنة 132002

العدد الرابع ع�سر )جزءان( ل�سنة 142003

العدد الخام�س ع�سر ثالثة اأجزاء ل�سنة 152004

العدد ال�ساد�س ع�سر ثالثة اأجزاء ل�سنة 162005

العدد ال�سابع ع�سر ثالثة اأجزاء ل�سنة 172006

العدد الثامن ع�سر ثالثة اأجزاء ل�سنة 182007

العدد التا�سع ع�سر ثالثة اأجزاء ل�سنة 192008

العدد الع�سرون اأربعة اأجزاء ل�سنة 202009

المبادي الجزائية على مدى ع�سر �سنوات من 1988 الى 211997

لمزيد من المعلومات:

يرج���ى التوا�ص���ل عل���ى الرق���م 97143347777+ وطل���ب الخدم���ة عن طري���ق المكتبة 

القانونية.

خدمة المبادئ القانونية:
ه����ي خدمة تت�سم����ن ا�ستعرا�س االأحكام والمب����ادئ القانونية ال�س����ادرة من محكمة 

التميي����ز باإم����ارة دبي في الم����واد الجزائية والمدني����ة والتجارية والعمالي����ة واالأحوال 

ال�سخ�سي����ة بدءا من �سنة 1988، حيث يمكن الح�سول عل����ى هذه الخدمة الكترونيا 

عن طريق:

• الموقع االلكتروني لمحاكم دبي. 	

• برنامج موقع متجر اآبل االلكتروني.	

علم����ا باأن المبادئ القانونية لمحكمة التمييز متوف����رة مطبوعة في مجلدات لدى المكتبة 

القانونية بمحاكم دبي.

المميزات:
- االطالع على القاعدة القانونية وموجزها ون�س الحكم تف�سيليا.

- الت�سفح بوا�سطة الفهر�س واالطالع على المبادئ واالأحكام.

- البحث بوا�سطة النوع وال�سنة ورقم القاعدة.

- البحث بوا�سطة الكلمة اأو الجملة.

للحصول على المبادئ القانونية الكترونيًا:
يتطل����ب تعبئ����ة  ا�ستمارة طل����ب ا�ستراك ف����ي خدمات محاكم دب����ي االإلكتروني����ة واإح�سار 

الم�ستندات المطلوبة كالتالي:

- لل�ص���ركات والموؤ�ص�ص���ات: )اإح�سار الرخ�سة التجارية - اإح�سار الوكالة في حال وجود 

وكال����ة من مدير ال�سركة اإلى الطرف اأو ر�سالة �سادرة من مدير ال�سركة للموظف المعني 

بمراجع����ة المحكمة  وتقديم الطلب - �س����ورة جواز مدير ال�سركة اأو الهوية - �سورة جواز 

�سفر اأو هوية الوكيل في حال وجود وكالة( الر�سوم )1000 درهم(.

- للأفراد: تقديم �سورة الهوية والر�سوم )1000 درهم(.

تتوفر هذه الخدمة لمكاتب المحاماة.

للحصول على برنامج مبادئ من متجر آبل االلكتروني:
تحميل البرنامج من موقع متجر اآبل )Apple Store(على اأجهزة االآيباد واالآيفون.
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