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Who We Are  
 

Codengines is an organization that understands the stringent 

requirements of business and is committed to meet those exacting 

standards by leveraging Information Technology.  

  

With decades of industry experience, our highly technical team 

understands its clients’ business requirements and provides 

software/web/mobile solutions utilizing relevant expertise. Our UI/UX 

experts make sure that the user interface and experience is up to the 

mark and easy to use. What is inherent in each of our tasks is the ability 

to understand the underlying Business Issue and to be able to address it 

in a manner that delivers maximum value to our client with minimum 

upfront investment. 

  

At Codengines, we believe digitalizing anything means increasing 

effectiveness and reducing cost & time. Our application does a fantastic 

job and completely serves its purpose.  

  

Our team of software engineers is well placed with respect to industry 

standards. Being vigilant to customer needs, they mould technology in 

the service of customers. We have solution for each business irrespective 

of nature. We follow various parameterized approaches of delivery 

depending on specific requirements of our clients. 

  

Currently serving some of the major players in Legal, Real Estate, 

Hospitality and Education domains.  
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 من نحن؟ 

هي شركة متخصصة في تقنيات الخدمات القانونية وتلم تماًما بمتطلبات العمل الُملحة   كود انجنز

كما تُعني بتلبية المعايير المطلوبة من خالل تطوير تكنولوجيا المعلومات. نحن نؤمن بشدة أن أنظمة 

 األتمتة ستتولى زمام العمل في الصناعة القانونية على مستوى العالم. 

برنامج القانونية، كما يتميز نظام   ُصمم  انجين مع مراعاة متطلبات خبراء وممتهني الصناعة  كيس 

بأحجامها   للشركات  يتيح  مما  معقولة  أسعار  بنماذج  وُيطرح  اللغة  ثنائي  بأنه  بنا  الخاص  األتمتة 

ة  المختلفة معالجة المشكالت، ومن ثم زيادة إنتاجيتها. تم اختيار فريقنا من مهندسي البرمجيات بعناي

احتياجات العميل، يعملون على تسخير التكنولوجيا  لتلبية  وبما يلبي معايير الصناعة. ومع حرصهم  

 لخدمة العمالء. 

CodEngines’ mission is to automatize the 

interface of legal industry consumption, making 

an impact on the practice of law and the 

administration of justice overall. We promote 

legal awareness and aim to endorse a principle 

that helps the legal industry to take a step ahead 

in the future. We currently serve major players in 

industries such as Legal, Real Estate, Hospitality, 

and Education. 

 كود إينجينز سوفت وير ذ.م.م. 

إي دي جي أم   الفرع الرئيسي           www.codengines .com  

  info@codengines.com       أبوظبي، اإلمارات   دبي، اإلمارات 
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 الشركة تاريخ وفلسفة 

األتمتة هي  كإحدى الشركات المطورة ألنظمة األتمتة المختصة بالصناعة القانونية، نحن نؤمن بأن "

القانوني". المجال  يزيد عن ستة عشر عاًما،   مستقبل  لما  القانونية  الصناعة  لطالما مثلنا جزًءا من 

العربية المتحدة والشرق  وشمل ذلك خبرات في إجراءات المحاكم والممارسات القانونية في اإلمارات  

تأثيًرا   والذي سيعني   ، األنظمة  في  المطلوب  الدراماتيكي  التغيير  تحقيق  مما ساعدنا على  األوسط 

 إيجابًيا هائاًل حول النظام القضائي في المنطقة.

.  يتمحور هدف الشركة الرئيسي حول ابتكار حلول برمجيات/ ويب/ جوال سلسة وسهلة اإلستخدام 

نقدم حلوالً تزيد اإلنتاجية في العمل وبأقل و وبعد دراسة شاملة ألبرز مشكالت العمل التي تواجهها،  

    تكلفة ممكنة. فالبرمجة الرقمية تعزز من الكفاءة وتوفر الوقت والتكلفة.

القانونية  الممارسات  القانونية لتطوير  أتمتة واجهة استخدامات الصناعة  انجنز في  تكمن مهمة كود 

إدارة المعامالت القضائية بشكل عام، حيث تساعد األتمتة في دعم الكفاءة وتقليص بعض المهام و

األقل أهمية وتوفير التكلفة ذات الصلة. نتيًجة لذلك، ستتمكن مكاتب المحاماة من مواجهة وتحمل 

واصلة  ضغط العمل الخارجي لتزيد من إنتاجيتها بأقل جهد ممكن مع استعراض المهارات والقيمة وم

 التميز في قطاع متطور وتنافسي.
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 ميزة تنافسية 

أنه    CASENGINEأهم ما يتميز به برنامج  

ثنائي اللغة، مما سيساعد المحامين في فهم  

 النظام بمنتهى السهولة وبلغتهم المفضلة.

أصبحت أتمتة سير العمل ضرورة ُملحة في 

أتمتة   تتيح  حيث  اليوم،  القانون  مجال 

المرهقة والتي تستغرق وقت أطول  المهام  

للمحامين توفير مزيد من الوقت للقيام بمهام أخرى مثل اجتذاب أعمال أخرى ومضاعفة االستجابة  

 وتعزيز جودة العمل الذي يقدمه المحامون لعمالئهم مع تخفيض النفقات العامة. 

برنامج   اللغوي    CASENGINEمن سمات  التصميم  المميزة ذات  والتي األساسية خواصه  الخاص 

 القانونية القدرة على استمرارية اإلتصال والتواصل القانوني. فنحن   اإلداراتتتيح لمكاتب المحاماة /  

قنوات   فتح   يمكن  وكذلك  المجال،  القانونية في هذا  الشركات  بين  الوصل  يمثل حلقة  نقدم منتج 

البر  عبر  وعمالئهم  القانونية  اإلدارات   / المحاماة  مكاتب  بين  منصة  إتصال  إدارة  إمكانية  مع  نامج 

 التواصل بشكل رائع بين الجهتين. 
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 المشاركة في الفعاليات القانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019فبراير   18التكنولوجيا القانونية واالبتكار  •

www.keynotic.com/LegalTech 

 2019مارس  26و 25المجلس الدولي القانوني  •

ilc.com-www.connect 

 2019أبريل  29تقنيات الخدمات القانونية  •

www.legaltech.ae 

 2019نوفمبر  5-3المؤتمر السعودي للقانون  •

www.saudilawconf.com 

 

http://www.keynotic.com/LegalTech
http://www.connect-ilc.com
http://www.legaltech.ae/
http://www.saudilawconf.com
http://www.keynotic.com/LegalTech
http://www.connect-ilc.com/
http://www.legaltech.ae/
http://www.saudilawconf.com/
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 الندوات والمؤتمرات 

 " كوروناائحة المحاماة ما بعد جندوة بعنوان "

https://www.youtube.com/watch?v=3Xfr6cxUuvI 

 

 

. 

 

 ججج 
 

 نتيجة استبيان ندوة "المحاماة ما بعد جائحة كورونا“ 

https://www.youtube.com/watch?v=cz_KFxcgYYU 

 

 

 
 

 

Setting up a Hybrid Virtual Law Firm in 5 easy steps! 

https://www.youtube.com/watch?v=03QM0pVE4w4&t 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3Xfr6cxUuvI
https://www.youtube.com/watch?v=cz_KFxcgYYU
https://www.youtube.com/watch?v=03QM0pVE4w4&t
https://youtu.be/cz_KFxcgYYU
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  األخبار  واألحداث 

 

  

Read more 

Read more 
Read more 

https://lexshots.com/digitization-of-the-legal-industry/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6645943330335268864
https://www.arabianbusiness.com/technology/440567-dubai-cultiv8-invests-in-uae-based-legal-technology-firm
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 للصناعة القانونية  CASENGINEبرنامج 
 

المحاماة   CASENGINEبرنامج   لمكاتب  ُصمم  القانونية  للمهام  أتمتة  نظام  هو 

 د وتذبذب نظام المعامالت القانونية التقليدي.يواإلدارات القانونية ليحد من تعق

أنه ثنائي اللغة، األمر الذي سيساعد المحامين   CASENGINEمن أهم مزايا برنامج  

 بلغتهم المفضلة.وفي فهم النظام بسهولة 

 

اإلدارات القانونية في أتمتة سير العمل وتوفير وقت    CASENGINEيساعد برنامج  

وجهد وإبداع الموظفين مما ثبت تأثيره على مضاعفة اإلنتاجية والربحية وكذلك دّر 

األتمتة الوقت الذي يمكنك استغالله في كسب عمالء جدد لك  اإليرادات. أيًضا توفر  

الك من  بمزيد  العمل  سير  ومتابعة  المحاماة،  خالل  لمكتب  من  والسهولة  فاءة 

   الخصائص التالية:

 

 دعم ثنائي اللغة 

واإلنجليزية، مع   العربية  باللغتين  رئيسية  وواجهة  بيانات 

 توفر جميع الخصائص في البرنامج باللغتين. 

 

مستخدم  واجهة  مع  الويب  على  قائم  تطبيق 

 تصميم سريع االستجابة 

 بسيطة االستخدام يمكن الدخول من أي جهاز مع واجهة رئيسية 

  سير العمل أتمتة 

 

 وسيلة سريعة وسهلة ألتمتة المهام اليدوية المستهلكة للوقت
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 إدارة شؤون العمالء )الشركات( 

يمكنك إدارة شؤون عمالئك )من شركات أو هيئات( من مستودع مركزي باإلضافة إلى تحميل 

 . االنتهاءالمستندات ذات الصلة وتصنيفها مع إدراج تواريخ 

 إدارة الدعاوى القضائية 

تعتبر إدارة القضايا من أهم خواص هذا النوع من المنتجات، فالبرنامج يسهل تسجيل الدعوى مع  

إدراج أدق التفاصيل وهو ما يعد غاية في األهمية ، عالوًة على إضافة أطراف متعددة والربط واإلرفاق  

 للدعوى الرئيسية ورفع المستندات وغيرها من إجراءات.  

 إدارة المشروعات/ أقسام الشركات  

يمكنك إدارة جميع أنواع المشروعات مثل الشركات 

والملكية الفكرية وصياغة العقود مع الخيار ألتمتة المهام 

اليدوية والوصول السريع لتحديد الفريق المختص بالمهام  

 وذلك بناًء على األدوار والصالحيات في البرنامج.  

 ات والجلسات   إدارة المواعيد ،اإلجتماع

 CASENGINEيتيح لك برنامج 

تحديد مواعيد عقد االجتماعات )الداخلية/ الخارجية( وتنظيم مواعيد جلسات  

 القضائية المرتقبة. 

 تقويم تفاعلي  

يوفر لك البرنامج تقويم تفاعلي مع خيارات الستعراض المستجدات واالستجابة  

 للمهام والفعاليات.  

 المهام ورسائل التذكير  

يقدم لك البرنامج مهام ورسائل تذكير مؤتمتة مع خيار تلقي المستخدم لها عبر  

كثر فاعلية.    البريد اإلكتروني مما يجعل البرنامج أ
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 خارجًيا   -مكتب المحاماة المعني أو دخول العميل إتصال

يقدم لك البرنامج منصة دخول آمنة للعميل لمطالعة وتلقي مستجدات  

القضية مع خيار توفير دخول آمن لمستخدمين خارجيين حسب أدوارهم 

الوظيفية وتصاريح الدخول الممنوحة لتطلع على تفاصيل ومستجدات  

 التابعين لك.  القضايا من خالل مقدمي الخدمة

 أداة متابعة وإدارة العقود 

يمكنك تسجيل وإدارة جميع عقودك القانونية والوكاالت القانونية 

واإلقرارات في مستودع مركزي مع خيار ربط ما سبق بالشؤون او القضايا 

 ذات الصلة.

 المحاسبة القانونية 

نية وإخطار الفريق المحاسبي بتواريخ  متاح لك خيار تسجيل وربط اتفاقيات تقديم الخدمات بالشؤون المع

 اإلستحقاق والمبالغ على نحو تلقائي وحسب سير العمل والمهام.

 خيارات االستضافة 

تتاح خيارات االستضافة سواء في مقرات العمل أو من خالل تقنية السحاب، فيما يتعلق باستضافة  

 ورمز للتحقق  لدخول خارجي آمن.  (2FA)السحاب، نحن نقدم عامل أمان إضافي 

 أرشفة البريد اإللكتروني تلقائًيا 

يمكنك حفظ رسائل البريد اإللكتروني تلقائًيا في 

المشروعات ذات الصلة وذلك من خالل  القضايا/ 

إدراج الرمز الخاص بالقضية في خانة الموضوع في  

 البريد اإللكتروني 

 إدارة الوقت 

يمكنك تسجيل كافة األمور واإلجراءات المتعلقة 

 بقضية ما وإعداد تقارير قابلة للطباعة.
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 متابعة خطابات الصادر والوارد  

والوارد وتحديد إطار زمني بناًء على نوع  يمكنك متابعة خطابات الصادر 

 المهام والتعاون مع اإلدارة المعنية. 

 

 تقارير قابلة للطباعة 

كسل/ بي دي اف   يمكنك إصدار التقارير بصيغة وورد/ ا

 إدارة شؤون الملكية الفكرية )قيد التطوير( 

المحادثة والتعاون بين فريق  

 العمل )إصدار بيتا(

 تفعيل الدخول

إدارة الفريق، التسليم المؤقت ، اإلطار الزمني، المكتبة 

 القانونية طلب خدمة قانونية، اإلدارة و أرشفة المستندات 

وغيرها من الخواص والمزايا قيد التطوير. لمزيد من  

 www.casengine.appالمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع  

 

 اتف طبيق الهت

  iOSتطبيق يعمل بنظامي  •

 واندرويد

 دخول آمن  •

 تقرير صوتي  •

 لغة عربية وانجليزية  •

  إشعارات •

 ومزيد...... 

 

 

 

 

http://www.casengine.app/
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 األمن 

  bit SSL Security-256المعيار القياسي ألمن التكنولوجيا •

 SHA 512 نظام تشفير كلمة المرور  •

  Two-factor Authenticationتوثيق الثنائي ال •

 الدخول حسب األدوار الوظيفية قائمة تحكم في  •

 Active Directory  خيار اإلندماج مع الدليل التفاعلي  •

 

 فيما يلي بعض عمالئنا 
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ستوف وير ذ.م.م.   هذا المستتند أعد لسستتخدام الحصتري للمرستل إليه وال يمثل أي مستؤولية على عاتق منظم المحتوى أو شتركة كود انجنز

إذا كنت أنت المستتتتتتتتلم المعني، فإن محتوى هذا المستتتتتتتتند موجه إليك فقط وال يجوز تمريره إلى أي طرف ثالث بدون استتتتتتتتصتتتتتتتدار موافقة  

ار  كتابية أواًل من منظم المحتوى أو شتتركة كود انجنز ستتوفت وير ذ.م.م. إذا استتتلمت هذا المستتتند عن طريق الخطأ، ُيرجى إلغا ه فوًرا وإخط

المرستتتتتتل. على المستتتتتتتلم مراعاة وفهم أن وجهات النظر المطروحة في هذا المستتتتتتتند تكون فردية وخاصتتتتتتة بالمرستتتتتتل وغير إلزامية وال تعتبر 

كذلك ما لم يصتترح المرستتل بذلك بموجب تفويض من شتتركة كود انجنز ستتوفت وير ذ.م.م قد يحتوي المستتتند معلومات ستترية وقانونية ال  

 طالع أي طرف ثالث عليها بأي شكل أيًا كان بدون موافقة خاصة من شركة كود انجنز سوفت وير ذ.م.م.يجوز استخدامها أو إ

 

 شكرا ً


