
األهداف
 بناء واجهات للدفع اإللكتروني والذكي للمستحقات التي يتم تحديدها من قبل محاكم دبي

على موقع المحاكم قابلة لالستخدام من قبل المتعاملين دون الحاجة لتسجيل الدخول

 سداد رسوم، تأمينات، وغرامات القضايا للخدمات التي ال تندرج تحت مظلة تطبيق الطلبات
)الذكية وبرنامج تسجيل القضايا عن بعد )السالفة

الميزات

الخدمات
دفع رسوم القضايا خالل مراحل التقاضي و التنفيذ

 تمكين المتعاملين من سداد
 مستحقاتهم لمحاكم دبي  من أي

مكان عن بعد
 

 إشعار المتعامل بشكل فوري عند إصدار
 تذاكر توريد الرسوم عن طريق البريد

  اإللكتروني والرسائل   النصية القصيرة
 مع توفير رابط مباشر للذهاب إلى صفحة

الدفع الخاصة بالتذكرة

 إمكانية االستعالم عن الرسوم،
 األمانات، والغرامات المستحقة

 على القضايا التي تم تحديدها من
 قبل امين السر او إدارة الدعوى

 تسريع إجراءات التقاضي
وإجراءات التنفيذ

توفير قنوات دفع متعددة عبر
الموقع اإللكتروني
 التطبيقات الذكية

 مكاتب تقديم الخدمة

:

دفع أمانات القضايا وأمانات الخبرة

 دفع غرامات القضايا 

إرسال ايصاالت الدفع عن طريق البريد اإللكتروني و الرسائل النصية

Goals
Build electronic and smart online payment interfaces that allow public (non-
authenticated) users to remotely pay Case fees, Case deposits, and Case fines 
determined by Judge secretaries or case managers during the litigation process 
without the need to visit the courts or any of its’ authorized service centers.

Allow users to submit 
payment remotely

The ability to inquire about 
court fees, trusts, and  
cases fines, identified 
by the Secretary or case 
department

Expedite litigation and 
Execution procedures

Case Fees Payment Service for fees tokens during the litigation or execution stages.

Payment can be done through 
multiple channels:
Website
Smart Applications
Customer Service Centers

notify the users when issuing 
payment tokens fines that are 
payable online by e-mail and SMS. 
And provide them with direct link to 
the payment page

Features

Services

Case Deposits Payment Service for expertise deposits 

Case Fines Payment Service
Receipts are sent through email, and SMS Messages



خدمة الدفع الذكي لمحاكم دبي

Dubai Courts Smart Payment System

www.dc.gov.ae

@DubaiCourts


