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برنامج الشراكة
الهيئة السعودية للمحامين



App4Legal
الشركة

App4Legalساس لكل ممارسي صمم من األرائدهو برنامج

.شكالهاأمهنة المحاماة على شتى 

ة عمال من مختلف الزوايا بطريقيساعد البرنامج في ادارة األ

والحياة تتوازى مع التقدم التقني والتغير الجذري في نمط العمل

.االجتماعية بعد جائحة كورونا

اعمال هو الحل المتكامل األمثل إلدارة كافة App4Legalبرنامج 

ة واألقسام القانونيأالمحاماة مكاتب المحامين اثناء عملهم  في 

.المجاالتفي مختلف او البنوك أوللشركاتالداخلية 

يقع المقرالرئيسي في نيويورك

با باإلضافة لمقر دبي لخدمة دول أورو

والشرق األوسط وأفريقيا

نطاق اإلنتشار

نظام بيئي ريادي من 

عدة شركاء في جميع 

.أنحاء العالم

الشركاء

New 

York



App4Legal
والمميزاتاتستضافاال: البرنامج 

SaaSوساس متوفر بإمكانيات التخزين السحابي وسيرفر

(اإلنجليزية ، الفرنسية ، اإلسبانية ، العربية ، الروسية)يدعم لغات متعددة 

(امهاكذلك جميع القطاعات ومكاتب المحاماة بمختلف أحجالبنوك ووالشركات األقسام القانونية داخل )حلول لجميع الفرق القانونية 

ت
زا

مي
لم

ا

مكتب محاماة 1500أكثر من 

حول العالم

قسم قانوني 2000أكثر من 

داخلي

تنبيهات ورسائل إشعار•

القانونيةالمستندات إدارة •

إدارة الملكية الفكرية•

Microsoft Outlookالربط مع •

Gmailالربط مع •

خاصية نافذة العمالء ومرونة تأسيسها•

المستشارين الخارجينخاصية نافذة •

وتهيئته حسب اسم العميل ليصبح خاص تطبيق للجوال •

إعداد التقارير ومتابعة ومؤشرات األداء الرئيسية•

االستشاراتإدارة •

وغيرهاوجلسات اإلستماعالدعاوى إدارة •

إدارة المهام اليومية•

.خاصية انشاء سير عمل داخلي•

إدارة العقود•

الشركاتإدارة •

والمصروفاتتتبع الوقت•

ماليةإدارة •

إدارة الفواتير والعمالء•

البحث عن بياناتخاصية •



الباقات

التخزين السحابي سيرفر

األساسيةالباقة الشركاتباقة  الكبرىباقة الشركات  الشركاتباقة  الكبريباقة الشركات 

لكل مستخدماإلشتراك الشهري

س.ر 75

لكل مستخدم شهريًا

تدفع سنويًا

(للدفع الشهريس.ر90)

س.ر 110

لكل مستخدم شهريًا

تدفع سنويًا

(للدفع الشهريس.ر140)

س.ر 150

لكل مستخدم شهريًا

تدفع سنويًا

(للدفع الشهريس.ر185)

س.ر 150

لكل مستخدم شهريًا 

تدفع سنويًا

(مستخدمين10الحد األدنى )

س.ر 165

لكل مستخدم شهريًا 

تدفع سنويًا

(مستخدمين10الحد األدنى )

األساسية

وجلسات اإلستماع والمهامالدعاوى القانونية الدخول الى االعمال 

واألمور المالية

√ √ √ √ √

إدارة العقود √ √ √ √

Iالمميزات اإلضافية 

دمة مثل محررالبيانات الداخلي واألذونات المتقدمة التهيئة المتق

إلخوالمساعدة في ترحيل البيانات،

√ √ √ √

IIالميزات اإلضافية 

هيئة البحث داخل المستندات والمساعدة المتقدمة في سير العمل وت

، إلخمالتصديق على المها

√ √

للشركاتمميزات 

وتهيئة  LDAP Active Directory ،Azureدمج مع تطبيقات

إلخ،SLAمخصصة إلتفاقيات مستوى الخدمة 

√ √

مساحة التخزين جيجيا بايت لكل مستخدم25 محدودال  محدودال  محدودال  محدودال 

www.app4legal.comجميع االسعار تجدونها على موقع الشركة* 



العمالءنافذة 

.    مالءبين المحامي أو الفريق مع العتواصل لمنصة متكاملة ل

خدمة عمالء ذاتية لتبادل المعلومات هي عبارة عن نصة الم

للتواصل فيالحل األمثل . الدعاوى أو االستشارات حول 

دمة ومشاركة الوثائق مع العمالء لتحسين جودة الخمكان واحد 

.المقدمة

س.ر85| سحاب

س.ر95| سيرفر

App4Legal(1 )

المستشارين الخارجييننافذة 

ن بشكلمنصة متكاملة تمكن األقسام القانونية الداخلية من التعاو

الل من خوالمكاتب الخارجية مع المستشارين الخارجيين منظم 

الدعاوى من     االستشارات أوتوزيع المهام وإدارة كافة أوجه

غيرهاجلسات وتقارير ةوسجالت وقت والمصاريف والفواتير و

بحيث

ة والدائر( المحامي الخارجي)تكون العالقة بين مقدم الخدمة 

.  القانونية أو مكتب اخر بشكل موحد ومنظم في قناة واحدة

س.ر110| سحاب

س.ر150| سيرفر

GMAILمع الربط 

لتسهيل تتبع ومزامنة  App4Legalمع Gmailادمج 

نواألمور القانونية الهامة مبالدعاوى البيانات الخاصة 

ريد يمكنك أرشفة رسائل الب. خالل البريد اإللكتروني

سهولة ومرفقاته ووضعها بمكانها في النظام واإللكتروني 

.في المستقبلالوصول اليها واستخدامها

س.ر30| سحاب

ال يوجد| سيرفر

OUTLOOKمع الربط 
لتسهيل  App4Legalمع  Microsoft Outlookادمج

نونية الهاتتبع ومزامنة البيانات الخاصة بالقضايا واألمور القا

بريديمكنك أرشفة رسائل ال. مة من خالل البريد اإللكتروني

.اإللكتروني  الستخدامها في المستقبل

س.ر30| سحاب

س.ر55| سيرفر

App4Legal متجر



دردشة من خالل الرسائل والفيديو ومشاركة الشاشات

ناقشةيمكنك الدردشة مع أعضاء فريقك عن بعد وعلى الفور لم

أية مستجدات وذلك من خالل المكالمات الصوتية والمرئية 

أوود االستشارات والعقوكذلك ومشاركة الشاشات للتعاون في 

أنك في للحفاظ على روح التعاون والكفائة واالنتاجية وكغيرها 

مكتبك

مؤتمرات الفيديو

تواصل مع فريقك وعمالئك وشركائك من أي مكان من

و خالل تطبيق زوم لعقد المؤتمرات عن طريق الفيدي

والذي يتيح ارتباط متكامل ومجاني بينه وبين 

App4Legal.

تواصل وتعاون

للدردشة وذلك Slackمع تطبيق  App4Legalادمج 

ريقك عبر لتحقيق التعاون والتواصل الفعال بين أعضاء ف

غرف الدردشة ومكالمات الصوت والفيديو مع من أي

.مكان

نسخة مجانية

75س .رنسخة الشركات

App4Legal(2  )إضافات 

13س .رالنسخة االساسية 

32س .ر2الشركات نسخة 

App4Legal متجر

60س .رمتقدم 

نسخة مجانية

50س .رمتقدم 

س .ر 26 اساسي

أفضل حلول لتحقيق التعاون

والمشاركة تناسب كافة 

اإلحتياجات

.قابلة للخصوماتاألسعار قابلة للتغيير من قبل الشركة األم وغير. برامج الفيديو والدردشة مقدمة بالتكلفة التي يقررها مقدم الخدمة* 



Monthly subscription per user الفضيةالباقة  الذهبيةالباقة  البالتينيةالباقة 

اإلشتراك
س.ر 1,875
لكل شهر

تدفع سنويًا

س.ر 3,000
لكل شهر

تدفع سنويًا

س.ر 3,750
لكل شهر

تدفع سنويًا

خدمات تقدم عن بعد

يل من ملفات اإلكسونقل البيانات التركيب والتهيئة 

.للعميلالتنفيذوتوثيق اليةاإلدارية والمساعدة 

√ √ √

تدريبات مباشرة عن بعد غير محدود غير محدود غير محدود

تحديد اسماء المسؤول عن المشروع في الشركة ميزة √ √

عن بعدالتحديث مساعدة في  √ √

متقدم للبيانات عن بعدنقل √

 Case)للممارسين دراساة بالمجال اإلداريتقديم أفضل 

studies)من المتخصصة بالمجالواإلستشارات الفنية

.شتى جوانبة

√

CSE المستمرالتعاونالىالتهيئةمن)التحولمراحلتشميلالتيالتحولعمليةانجاحعلىالعميلمعيعملخبرةذوالشركةمناخصائيهو*

)البرنامجومميزاتخصائصمناالستفادةدراجاتأقصىتحقيقعلىلمساعدتهموالممارسينالقانونيةالفرقمع

TAM/CSE (Client Success Expert)



بين للمشتركين والمنتسخصومات 

في الهيئة وأعطاء الدعم الكامل 

للهيئة وامكانية اقامة دورات 

تدريبية بشتى مجاالت االدارة

ديماالدعم ال

تقديم دعم باللغة المحلية

التقنيالدعم

ي خاصة تحتوالوصول إلى منصة 

ة كافة المواد ومصادر المعرفعلى 

المختصة واألخبار المطلوبة

بأستخدام البرنامج

نامجالمعرفة والتوثيق للبرمنصة 

كأفضل  App4Legalلديك

ئة لهيتكنولوجي قانوني  شريك 

ة  المحامين و الشريك الداعم لرؤي

. والهيئة2030المملكة 

الرؤية والشراكة

ن مساعدة المجتمع المحلي للمحامي

ي على تحقيق التميز واإلبداع ف

ب سالياألعملهم وتطبيق أفضل 

ف دارية في مهنة المحاماة لمختلاإل

.الممارسين

تدريبات متواصلة

ا فريق متخصص لمساعدة شركاؤن

لتطوير مهاراتهم على البرنامج 

ومناقشة جميع العمالء المحتملين 

هملمساعدتوتدريب فريق الشركاء 

.هم على تطويرمهارات

(Channel Manager)الشركاء مدير

الهيئةامتيازات 



اإلمتياز الخدمة

الهيئةلمنتسبي % 30خصم  (كالود وسيرفر)برنامج الخيص راتخصم على 

الهيئةلمنتسبي % 30خصم  (كالود وسيرفر)الموجودة في المتجرإضافات البرنامج

الهيئةلمنتسبي % 30خصم  CSE/TAM “Client)(االشتراك في برنامج  Success Expert”

الهيئةلمنتسبي % 10خصم  تجديد التراخيصخصم على 

√
باللغة المحليةالدعم المحلي

√

التسويق 

اإللكترونية المواقعيمكن مشاركتها على جميع المنصات مثل التيتوفيرالمواد التسويقية الالزمة 

ناتالعامة والمدوومواد العالقاتالمستخدمينشهادات ومواقع التواصل االجتماعي والتي تشمل 
blogs) )العملية للعمالء دراساتالو((Case studies و اجتماعات مباشرة(Webinars)

√
ة مجدولة متتاليوفعاليات تدريب وشهاداتدورات عبراإلنترنت وواجتماعات نقاش ندوات وجلسات

.كما ان جميع المواد ستكون متوفرة باللغة المحلية

المحلي والمحامينمجتمعلل
تسبين وتقديم بشكل دوري مع الهيئة بما يتناسب مع تحقيق اهدافها لتقديم افضل الخدمة للمنعروض

.  الصورة الحقيقية لجهود الهيئة

.ألماألسعار قابلة للتغيير من قبل الشركة ا. برامج الفيديو والدردشة مقدمة بالتكلفة التي يقررها مقدم الخدمة* 

المنتسبين للهيئةامتيازات 
App4Legal   لهيئة المحامين" التقني القانوني"الذراع



1

البداية من كال الطرفين من 

خالل عقد اجتماعات عمل 

.ومناقشات

المقدمة 

2

ن من التعاوضمان تحقيق الفائدة 

لكال الطرفين

تحديد الفرصة

3

اتفاقية ودية للمضي قدماابرام 

الشراكةفي تحقيق 

اإلتفاق

4

النشر واطالق الحمالت من كال

الجانبين ومراجعة مواد المواقع

ل اإللكترونية ومنصات التواص

يةاإلجتماعي والبيانات الصحف

webinarsواقامة الندوات وال

االنطالقما قبل 

5

استقبال األعضاء وتطبيق 

مميزات الهيئة من خصومات 

ز من قبل الشركة للهيئة لتحفي

المحامين على المضي قدما 

وإدارة وموازات التقدم الرقمي 

عمليات الشراكة

نقطة االنطالق

برنامج يضمن تحقيق النجاح لكافة األطراف

الشراكةآلية 



ن يحاكي التحول الرقميالمحاميلمجتمع مبتكر ومبدع من
partners@app4legal.comمزيد من المعلومات  يرجى التواصل معنا على لل


