
والجلساتإدارة القضايا

الخدمات القانونيةإدارة 

يةالمالية والفواتير الإلكترون

HR))الموارد البشرية 

والاجتماعاتإدارة المواعيد

إدارة المهام

إدارة العقود والخطابات، إدارة 

النماذج والقوالب

بوابة دخول العملاء

إدارة الوثائق

عدد المستخدمين

الاقرار الضريبي

المحادثات بين الموظفين، محادثات 

الأقسام

(العربية، الإنجليزية)تعدد اللغات 

إدارة العملاء وجهات الاتصال

غير محدود مستخدم5حتى 

ةساعات تدريبي6تدريب على استخدام البرنامج ةساعات تدريبي4

إدارة معلومات المنشأة والأصول 

والعهد المسندة للموظفين

مستخدم7حتى 

ةساعات تدريبي4

:السعريشمل

دةرخصة استخدام البرنامج تدفع لمرة واح

%  50+ الدعم الفني والصيانة لمدة سنة 

خصم بعد السنة الأولى

رسوم التأسيس

السعر العام

ريال 4.500

%(25)السعر لأعضاء الهيئة 

ةالباقة الأساسي

للـمنشآت القانونية الصغيرة والأفراد

ةالباقة المتقدم

للـمنشآت القانونية الصغيرة 

والمتوسطة

ةالباقة المتقدم

للـمنشآت القانونية المتوسطة 

والكبيرة

إدارة القوانين والمراجع، ربط 

القوانين والمراجع بالقضايا

ريال 6.000

السعر العام

ريال 4.875

%(35)السعر لأعضاء الهيئة 

ريال 7.500

السعر العام

ريال 5.400

%(40)السعر لأعضاء الهيئة 

ريال 9.000



Cloud 4استضافة Cloud 3استضافة 

(:Cloud Hosting)الاستضافة السحابية 

تضافة بيانات تختلف الاستضافة السحابية عن بقية الأنواع من الاستضافات في طريقة الاستضافة حيث يتم اس

ا يوفر حماية وليس خادماً واحداً كما في بقية الأنواع م( سيرفر)تطبيق الويب أو الموقع الإلكتروني على أكثر من خادم 

ي تتلقى عدداً واستقراراً مرتفعاً وسرعة عالية وأداء أفضل لتطبيق الويب أو الموقع، خاصة للمواقع والتطبيقات الت

.كبيراً من الزوار

سنة/ ريال900

Cloud 2استضافة 

40GB SSD Storage

2 GB RAM

2 CPU Cores

Speed Increase

99.99% Uptime

Automated Daily Backups

SSL Certificate

سنة/ ريال2.292سنة/ ريال1.680

80GB SSD Storage

2 GB RAM

2 CPU Cores

99.99% Uptime

Automated Daily Backups

SSL Certificate

120GB +(30GB for SBA)

SSD Storage

2 GB RAM

4 CPU Cores

99.99% Uptime

Automated Daily Backups

SSL Certificate

SSD Storage :مساحة تخزين القرص

RAM :ذاكرة الوصول العشوائية

CPU Cores :وحدة المعالجة المركزية

Speed Increase :السرعة

Uptime :نسبة التشغيل

Automated Daily Backups :النسخ الاحتياطي اليومي

SSL Certificate :نات هي شهادة أمان البرنامج التي تعمل على تشفير البيا

وحماية المعلومات

Cloud 5استضافة 

سنة/ ريال4.320

200GB +(50GB for SBA) 

SSD Storage

12 GB RAM

6 CPU Cores

99.99% Uptime

Automated Daily Backups

SSL Certificate

شهر/ ريال360شهر/ ريال191شهر/ ريال140شهر/ ريال75

ريال 4.404السعر العام *ريال 2.400السعر العام *ريال 1.896السعر العام *ريال 1.152السعر العام *

سنة/ ريال600

Cloud 1استضافة 

20GB SSD Storage

2 GB RAM

2 CPU Cores

Speed Increase

99.99% Uptime

Automated Daily Backups

SSL Certificate

شهر/ ريال50

ريال 700السعر العام *

التخزين السحابي



يةخدمات ما بعد البيع المجان

نشآتهم من لأن نجاح عملائنا يهمنا، يتمتع عملاؤنا بعدد من الخدمات المجانية التي تساهم في تمكين م

.  التحول الرقمي، والحصول على أعلى كفاءة من البرنامج

دعم تقني وصيانة 

دليل استخدام البرنامج 

بكفاءة

مركز دعم ومساعدة 

رقمي

ات دليل متكامل يشرح جميع مكون

وأدوات البرنامج ويعطي إرشادات 

.لاستخدمها بالشكل الصحيح

تدريب على استخدام 

البرنامج

استشارات مجانية 

للتخصيص

دعم تقني وصيانة مجاني طول 

تدريب عملي ومنهجي لفريق.رنامجفترة الاشتراك في باقات الب

عمل مكتب المحاماة لغايات 

من تحقيق الاستفادة القصوى

.مزايا البرنامج

ر في حال رغبة العميل بتطوي

مزايا أو اجراءات خاصة به، 

شكل فتقدم جميع الاستشارات ب

.مجاني

نظام دعم عملاء كامل من 

.خلال الانترنت

تحديثات البرنامج

يحصل عملاء برنامج لوم على

ة تحديثات مستمرة طول فتر 

الاشتراك بخدمة الدعم الفني

.والصيانة



ملخص المزايا والخصومات المقدمة لأعضاء الهيئة السعودية للمحامين

المزاياعلىقبلهامنالمحالةأوللمحامينالسعوديةالهيئةلعضويةالمنتسبةالقانونيةالمنشآتتحصل

:التاليةوالخصومات

.الأساسيةالباقةعلى%25خصمالمتقدمة،الباقةعلى%35خصمالكاملة،الباقةعلى%40خاصخصم1.

ريال1.575منبدلاً سنة/ريال1.000ليكونالسنويوالصيانةالفنيالدعماشتراكتجديدقيمةعلىخصم2.

.العامةالحالةفي

فيمجانيةالالأولىالسنةبعدالثانيةللسنةوالصيانةالفنيالدعمخدمةتجديدرسومعلى%50خاصخصم3.

.والمتقدمةالأساسيةالباقتينفيالمجانيالدعممنأشهر6انتهاءوبعدالكاملة،الباقة

.السنويةالسحابيةالاستضافاتباقاتعلىخصم4.

جيجابايت30سحابيةتخزينومساحة،(5كلاود)باقةفيمجانيةجيجابايت50سحابيةتخزينمساحةإضافة5.

.(4كلاود)باقةفيمجانية

أنعلىيدة،والجدالناشئةالقانونيةللمنشآتدفعتينعلىالبرنامجاستخدامرخصةقيمةدفعفيتسهيل6.

وأحكامروطشتطبيقمعالتوقيع،تاريخمنشهرينبعدالثانيةوالدفعةالاتفاقية،توقيععنددفعةتكون

.دفعاتعلىالدفع

ابط التالي جميع الباقات تشمل الفاتورة الإلكترونية، لمعرفة تفاصيل ومزايا الباقات يرجى زيارة الر 

https://bit.ly/lom-packages من هنا أو طلب التفاصيل من خلال الواتساب

info@lomerp.comالبريدخلالمنأو0508913244الرقمعلىالاتصاليرجىالخصملطلب

لوم أحد منتجات شركة كامل

https://bit.ly/lom-packages
https://wa.me/message/BU6MMW3PQ52SH1

