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نخفف عنك عبء ا�دارة لتتفرغ للمسائل و القضايا



 لقد صممنا ا�جندة لتلبي حاجات مكاتب المحاماة �دارة الملفات القانونية
و القضايا و ا�عمال المرتبطة بها بكفاءة  ويسر

 إنشاء و حفظ كافة المعلومات و الملفات و القضايا
 المتعلقة بالعمالء و جهات ا�تصال في مكان واحد

 قابل للبحث حسب الفئة ووفق الحاجة

 نظام إنشاء نماذج عقود  وإدارتها  و المتابعة على
 تنفيذ بنودها  مع الننبيهات على المواعيد و المدد
 ذات العالقة و ضبط الجهد و النفقات وفقا للسقوف

المحددة

 تسجيل ساعات العمل المتعلقة بأي عمل أو ملف
 أو قضية لغايات تقييم ا�نتاجية ورصد التكلفة و

إصدار الفواتير

توزيع الملفات والقضايا و المهام
 تحديد صالحيات ا�طالع على الملفات وفق السياسة

و الحاجة

 نظام إرسال البريد الصادر و ربطه بالملف و القضية 
 أو جهة ا�تصال و منصة خاصة للتواصل الداخلي

 بين أعضاء الفريق

 عدد كبير من التقارير المصممة خصيصا لمكاتب
 المحاماة مع إمكانية إنشاء تقارير خاصة بعمل

المؤسسة

 نظام إعداد وفق ا�تفاقيات و مراجعتها وفق
الصالحيات

رزنامة 
 نظام جدولة المواعيد و المدد  و التنبيهات

 نظام تسجيل و توثيق النفقات و ربطها بالعميل
أو الملف أو القضية كما يلزم

 نظام إنشاء ملف خاص بالدعوى و ربط موحد لكافة
  المعلومات و الوثائق و ا�طراف إضافة الى جدولة

المواعيد و المدد و متابعة مراحله  و حيثياتها

 إنشاء الملفات و ربط موحد لجميع المدخالت
 المتعلقة بما في ذلك كافة المعلومات و الوثائق و
 العقود و المواعيد و العمالء و ا�طراف و ا�عمال و

الساعات و النفقات و المنجزات و ا�نشطة ... إلخ



 إدارة كاملة للعمالء المتعثرين وجمع كافة معلوماتهم من حساباتهم 
 الرئيسية والضمانات والكفالء الخاصين بهم

 ربط الملفات برقم حساب العميل البنكي وفرعه والتعامل معه في 
  كافة التقارير ونتائج البحث

 رصد القيم الُمطالب بها العميل ليتم التعامل معها سواء قضائيا او 
 ضمن تسويات ومقارنتها مع الكفاالت والضمانات الخاصة بالعميل

 تصنيف الملفات حسب ا�جراء أو مواضيع الملف 
بيان أي تسويات تطرأ على القضية سواء قبل رفع دعوى او بعد ذلك 
 معلومات السيارة والعقار والتعامل معهم عند عمل اجراء على 

القضية او الملف (تنفيذ السيارات والتنفيذ العقاري
 فصل القضايا الخاصة بالبنك عن القضايا ضد البنك لتسهيل استخراج 

تقاريرهم والتعامل معهم
 تثبيت التبليغات على الملفات الخاصة بها وكذلك مذكرات الضبط واي 

 وثائق قضائية وربطها مع احداث الملف
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أهم المزايا الخاصة
بمكاتب المحاماة

 مزايا ا�جندة العديدة تجعل من
  إدارة الملفات و القضايا  القانونية
 عملية سلسة ومتناسقة بدال من

ان تكون مصدر قلق وتوتر

(



متوفر من خالل رخصة دائمة و عقد صيانة سنوي
أو رخصة متجددة تشمل الصيانة وقت الحاجة 
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العمالت
الدول والمدن

البنوك والفروع
بطاقات االئتمان

الوثائق
العالقات

المصاريف
الصناديق

الحسابات البنكية
انواع الشركات
حاالت الدعاوى

ا�قسام
ا�لقاب

الوظائف والتخصصات
الفئات

المجموعات
العمالت

الدول والمدن
البنوك والفروع

بطاقات االئتمان

جهات االتصال
منظمات

العمالء
الملفات
الدعاوى

اعادة فتح واغالق القضية
دمج جهات االتصال

كفاالت
اماكن الملفات

ملفات ضد البنك
استشارات قانونية

الرد على االستشارات
نظام االرشفة
اغالق الملفات

اعادة فتح ملف
الرقم الوطني

الموظفين
القضاة

المحامون
أجندة المحامي

اوراق العمل
مالحظات النظام

اوراق العمل بالنسبة للمسؤول
أوامر الدفع والمصاريف

الجلسات
القضايا

المصاريف
الملفات

الملفات حسب المحامي
المفات حسب الموضوع

العمالء حسب القسم
تقارير الدعاوى

تقارير السيارات
التقارير التاريخية

الدعاوى
تقارير التنفيذ العقاري

كشف القضايا
التكاليف

تقرير حسب التسويات
المطالعات

المواعيد
المستخدمين
اعمار القضايا

الوثائق
العالقات

المصاريف
الصناديق

الحسابات البنكية
انواع الشركات
حاالت الدعاوى

ا�قسام
ا�لقاب

الوظائف والتخصصات
الفئات

المجموعات


