
تسجيل جهات االتصال: يمكنك من تسجيل جميع جهات
االتصال الخاصة بك والتي تم التعامل معهم او لكم رغبة

مستقبلية في التعامل معهم.
المحامين العاملين في المكتب: يمكنك من تسجيل جميع

بيانات المحامين العاملين لديك وصالحيات كل محامي
والقضايا المحالة اليه.

القضايا: يمكنك النظام من تسجيل جميع قضايا العمالء
بجميع البيانات الالزمة من رقم القضية وبيانات القضية
وأسماء المدعين والمدعي عليهم واسم فضيلة القاضي
ورقم الدائرة وجميع التحديثات على القضية مع معرفة

تاريخ التعديل والملفات المرفقة مع كل تحديث.
الجلسات: يقدم النظام خدمة تسجيل الجلسات لكل قضية

مع تفاصيل الجلسة الحالية والجلسة القادمة والتاريخ
والطلبات وكذلك التنبيه وتحديد الجلسات القابلة

لالستئناف والتذكير بتاريخ االستئناف.
االحكام: يسجل النظام جميع االحكام لكل قضية والتنبيه

على تاريخ االستئناف او التاريخ القادم.
تقرير الجلسة: يمكنك النظام من تسجيل محاضر

الجلسات وارسالها للعميل عن طريق االيميل من النظام.
االشعارات: يقدم النظام خدمة االشعارات للمحامي والتنبيه
على الجلسة القادمة او اخر موعد لالستئناف وكذلك تنبيه

العميل بتحديث جديد في القضية.
األمور المالية: يمكنك البرنامج من معرفة جميع التفاصيل

المالية لكل قضية والدفعات المقبوضة او المتبقية او
النسب المتفق عليها مع العميل.

المواعيد: يتم جدولة مواعيد العمالء وكذلك الجلسات في
صورة واضحة وتنبيه من النظام بذلك.

 خدمة تسجيل العمالء: تساعدك على تسجيل بيانات
العمالء كاملة وتحديد نوعية العميل وكتابة مالحظات عن

العميل.
مكتب العمل : ينشأ السستم صحيفة دعوى للقضايا

العمالية تحتوي على كل تفاصيل العقد العمالي.
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Contact Us

معلومات عن البرنامج
برنامج سحابي يمكن مالك المكتب من إدارة مكتب
المحاماة الخاص به، وإدارة المحامين العاملين لديه،
وجميع العقود، والقضايا وجميع التفاصيل المالية ، 

 ونظام اإلدارة الكامل بنسبة 100 ٪ من داخل وخارج
المملكة.

برنامج المحام� األول
ما هو برنامج المحامي األول ؟

@arabbadia

0508040305

arabbadia.com

يم�نك البرنامج من التال� :

مميزات البرنامج 
البرنامج سحابي 

يمكن استخدامه على جميع أنواع األجهزة
يمكن استخدامه في أي وقت وفي أي مكان داخل

المملكة العربية السعودية أو خارجها
 يرسل النظام اشعارات لمواعيد الجلسات القابلة
لإلستئناف ويرسل اشعارات للمحاميين والعمالء

ألي تحديثات عن القضايا
 



Registering contacts: You can register all your contacts
that have been dealt with or that you have a future
desire to deal with.
Lawyers working in the office: You can register all the
data of the lawyers working for you and the powers of
each lawyer and the cases referred to him.
Cases: The system enables you to record all customer
cases with all the necessary data from the case number,
case data, the names of the plaintiffs, the defendants,
the name of the judge, the circuit number, and all
updates on the case with knowledge of the date of
modification and the files attached with each update.
Sessions: The system provides a session recording
service for each case, with details of the current
session, the next session, the date and requests, as well
as alerting and identifying the sessions that can be
appealed and reminding of the date of the appeal.
Judgments: The system records all judgments for each
case and alerts the date of appeal or the next date.
Session Report: The system enables you to record the
minutes of the sessions and send them to the client via
e-mail from the system.
Notifications: The system provides a service of
notifications to the lawyer, alerting the next session or
the last date for appeal, as well as alerting the client of
a new update in the case.
Financial matters: The program enables you to know all
the financial details of each case and the received or
remaining payments or the percentages agreed upon
with the client.
Appointments: Clients’ appointments as well as
sessions are scheduled in a clear picture and alerted by
the system.
 Customer Registration Service: It helps you to register
complete customer data, determine the type of
customer and write notes about the customer.
The Labor Office: The system creates a lawsuit sheet for
labor issues that contains all the details of the labor
contract.
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First Lawyer Program
What  i s  the  f i r s t  l awyer  program?

Program information
A cloud program that enables the office

owner to manage his law firm, manage his

lawyers, all contracts, cases and all

financial details, and a 100% complete

management system from inside and

outside the Kingdom.

Contact Us

@arabbadia

0508040305

arabbadia.com

THE PROGRAM ENABLES YOU TO DO

THE FOLLOWING:

Program Advantages
cloud software

It can be used on all kinds of devices

It can be used anytime and anywhere

inside or outside the Kingdom of Saudi

Arabia

 The system sends notifications of the

dates of the appealable sessions and

sends notifications to lawyers and clients

for any updates on cases


