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ا
فريقتكوينعلىوحرصمنفردا

.تبهبمكللعملاملهنيةالخبرة.ذوي منواألجانبالعربالقانونيينواملستشاريناملحامينمنعمل

ل
َّ
 كانواسواءا العمالءمنالعديدحازممث

ا
رةكبيمجموعةفيوذلكوأجنبية،سعوديةمؤسساتأوأفرادا

عقدالتجاريةالقضايامختلفوفيالقضائيةشبهوالهيئاتاملحاكممنكثيرأمامالقضايامن
ُ
ةامل

األضرارعناملطالبات,العماليةالقضايا,الفكريةامللكيةمنازعات,البناءمجاالتودعاوى كمطالبات

حكيم،التوقضاياالتسويةمفاوضاتذلكفيبماالتحصيلقضايا,األجنبيةاألحكامتنفيذ,الشخصية

عيتمتفهوالسعودية،العربيةاململكةفيالتقاض يمجالفيالرائدينالقانون رجالأحدأصبحأنإلى

 يكون أنإلىقادتهواسعةقانونيةبخبرات
ا
 مستشارا

ا
لياتواملمثالدولية،الشركاتمنملجموعةقانونيا

 أنهكماالسعوديةالعربيةباململكةاألجنبيةوالتجاريةالقنصلية
ا
 متحدثا

 
.القانونيةاملنتدياتفيلبقا

س   
َ
ؤ
ُ
سعن امل



رؤيتنا
مالئنا مع في تلبية حاجات عنحن نتحدى أنفسنا لتقديم أفضل االستشارات القانونية في أكثر األمور تعقيدا، تتمثل رؤية شركتنا

.معالجة مشكالتهم بشكل قانوني من خالل توفير الوقت املستغرق مع تقديم الخدمات االستثنائية وإيجاد الحلول املبتكرة

 أول أولوياتنا عن طريق التأكد من إرضائهم من خالل التسوية بطريقة الئقة ونزيهة مع ت
ا
عزيز لطاملا كان عمالؤنا وسيظلون دائما

.عنصر السرعة، الجودة، الدقة، الكفاءة واملرونة في تقديم خدماتنا، نحن نضع جودة الخدمة التي نقدمها لعمالئنا قبل كل ش يء



مهمتنا

نحن ملتزمون بتقديم خدمات عالية الجودة وحلول قانونية :الجودة

 والعمل على تحقيق أفضل 
ا
مبتكرة لعمالئنا، مع مساعدة العمالء عامليا
.النتائج للمعامالت املعقدة مع مراعاة التكلفة

نشارك في دعم وحماية مجتمعنا للمساعدة في تطوير: الحماية

.وتوفير االحتياجات المتزايدة لمهنة المحاماة

فريقنا بارع في التكنولوجيا ومعاصر للتطورات وقادر على: املعاصرة

.ممارسة أحدث التقنيات

نتميز باملحافظة على السرية التامة ملعلومات لعمالئنا وقضا: السرية

.ياهم وكل ما يخصهم

نركز على بيئة موجهة نحو النتائج ونبذل قصارى : ضمان النتائج

.جهدنا للوصول الى النتائج املرجوة



فريق العمل

هوعملأيإنجاحفيتساهمالتيالرئيسيةالعواملمن

خطىعلىيعملومتكاملقويعملفريقعلىاالتكاء

علىحازمالمحاميحرصفقدمستنير،وتفهمثابته

لخبرةومالكا  علميتأهيلمؤهلعملفريقتشكيل

لسدوذلكواألنظمة،القطاعاتكافةفيكافيه

.وآمالهمرغباتهمتحققخدماتلتقديمعمالئهاحتياجات



الخدمات املهنية

oخدمات الشركات

oاالستثمار األجنبي

oةاتفاقيات االمتياز والوكاالت التجاري

oالتقاض ي وفض املنازعات

oالعمل واملوارد البشرية

oحقوق امللكية الفكرية

o استرداد وتحصيل الديون

oالقضايا األسرية

oالبناء والتشييد واملقاوالت

oتوثيق املستندات

o االمتياز التجاري



خدمات الشركات
كوينها،وتالشركاتبنظاماملتعلقةالخدماتمنالعديديقدماملدنيحازمشركةفإن

إجراءفيلالعميمصلحةنهجإتباعطريقعنعمالئه،لثقةالوصول الىتهدفبطريقة

لهاتخلقيوالتاملعقدةالقانونيةاملشاكلمواجهةأثناءتحميهوالتيالصفقاتكافة

 
ا
علىالعاليةنيةاملهالخبراتيمتلكعملبفريقالشركةتتمتع.فيهاالدخول قبلحلوال

علىول الحصخاللمنالـتأسيسعمليةبإتمامويقومون املجال،هذافيالتحديدوجه

ِظمبالهيئاتالشركاتوتسجيلاملطلوبةوالتراخيصاملوافقات ن 
ُ
زمنيإطارفيةامل

.معوقاتأيدون معقول 

 بإسداء املشورة القانونية للعمالء في كافة ومختلف قطاعات األعمال بالحلول املمتازة التي تساعد بشكل
ا
أفضل كما يقوم الفريق أيضا

 لألنظمة واللوائح السعودية
ا
.على تقنين أوضاع الشركات وتسجيلها وفقا

تعقيد، باإلضافة إلى أن فريق العمل لديه الحلول املهنية السليمة بالنسبة لعملية تسجيل الشركات أو فروعها التي يوجد بها ش يء من ال

.  سةكما يقوموا باقتراح طرق أخرى بديلة للعمالء لغايات إتمام تسجيل شركاتهم أو تغيير الكيانات القانونية لها بطريقة يسيرة وسل



خدمات الشركات
كما أن الشركة لديها العديد من الخبرات في مجال صياغة عقود التأسيس وتكييفها على ضوء

ظمة متطلبات الشركاء والتحكم في بنود اإلدارة وتقديم املشورة املطلوبة بهذا الصدد وكذا األن

يح األساسية للشركات بناءا على الشكل القانوني و نشاط وأغراض الشركة، باإلضافة إلى توض

كامل لكافة أنواع الشركات للعمالء الراغبين الدخول في عالم األعمال الحرة بما يتناسب مع 

ات على سبيل املثال شركات التضامن، التوصية البسيطة، املحاصة، الشركات ذ, متطلباتهم

.اتاملسئولية املحدودة واملساهمة املقفلة وغيرها من أشكال الكيانات األخرى القانونية للشرك 

يما يلييتمتع فريقنا باملهارات الكافية ف

oتأسيس الشركات واألعمال التجارية

oإعادة هيكلة الشركات وتغيير الكيان القانوني

oافتتاح وتسجيل فروع الشركات واملؤسسات

oاالندماج واالستحواذ

oتقديم املشورة القانونية من أجل تأسيس األعمال وتنظيمها

o واملساهمين( شركات املحاصة)اتفاقيات الشراكة

oصياغة العقود وترجمتها

oالحصول على التصاريح الرسمية



ياالستثمار األجنب

، وكذلك استراتيجية 2030، رؤية اململكة العربية السعودية ةمع مبادرة املشروع االستثماري الجديد

قوة على املشاركة لالستثمار الوطني الصادرة عن وزارة االستثمار، والتي شجعت املستثمرين األجانب ب

ا الستثمارات في التطورات االقتصادية الكبرى في اململكة العربية السعودية، فقد أصبحت مركزا  ا مثاليا

لى هذا ع. الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الشركات الصغيرة واملتوسطة، على نطاق عاملي

 إلى مرحلة ا
ا
لتشغيل النحو، نحن هنا ملساعدتك في إنشاء عملك، ومرافقتك في كل خطوة وصوال

.الكاملة

لكــه مــن إمكانيــات تعتبــر اململكــة العربيــة الســعودية مــن أن ــق البيئــات االقتصــادية فــي املنطقــة، ملــا تمت

، باإلضـــافة إلـــى موقعهـــا (G20)وفـــرص لجـــذب املســـتثمرين، فضـــي أحـــد أعضـــاء دول مجموعـــة العشـــرين 

اعد علــى دفــع ففــي الفتــرة األخيــرة ن حــت فــي إحــداث ثــورة إصــالحية فــي شــتى املجــاالت ممــا ســ, الجغرافــي

ألجانـــــب عجلـــــة النمـــــو االقتصـــــادي ومنهـــــا تطـــــوير نظـــــام االســـــتثمار األجنبـــــي وإجراءاتـــــه، التـــــي ســـــمحت ل

يم أو الحصول على إقامة دائمة أو سنوية، لذلك تقـوم الشـركة بتقـد% 100بامتالك الشركات بنسبة 

تحكم وتنظم املشورة لرجال األعمال وأصحاب املصانع والشركات األجنبية حول األنظمة واللوائح التي

. االستثمار األجنبي في اململكة



االستثمار األجنبي

كما يقوم فريقنا بتقديم النصق واملشورة حول إجراءات الحصول على شهادات الترخيص من 

ي وزارة االستثمار والهيئات الحكومية األخرى لتأسيس الشركات أو لفتح فرع أو مكتب تمثيل

للشركات باململكة

:نقدم املشورة واملساعدة في الحصول على

oتراخيص االستثمار األجنبي

oاملوافقات والتراخيص الالزمة من الوزارات

oفتح الحسابات املصرفية

oالسجالت التجارية وشهادات الغرف التجارية

oتماعيةفتح ملف للشركة في مكتب العمل ومؤسسة التأمينات االج

o تسجيل الشركة في هيئة الزكاة والضرائب

oالعنوان الوطني

oتأشيرات املستثمرين



صياغة العقود

العربيةاململكةفيوترجمتهاالعقودصائغيروادمنرائدةاملدنيحازمشركةتعتبر

 املختصينمننخبةمنعملهفريقيتشكلحيثالسعودية،
ا
 قانونيا

ا
حريرتفيولغويا

وضماناملعامالتعصبإنهاحيثالعقودألهميةوذلكوترجمتها،واالتفاقياتالعقود

طريقعنوذلكالصفقاتإتمامعلىقادرينبالشركةالصياغةفريقفإنلذاالحقوق،

 الهون منخاليةبعقودعمالئهآمالتحقيق
ا
.والنظاميةالشرعيةحقوقهمعلىمحافظة



االمتياز التجاري 

كانتإذاممابالقلقالعمالءيشعراالمتياز،اتفاقياتفي

ملكةاملقوانينمعمتوافقةاإلفصاحووثيقةاالمتيازاتفاقية

فإننامضمونة،حقوقهمكانتإذاوماالسعوديةالعربية

مناملخاوفهذهمنللحدالالزمةواملشورةالنصقنقدم

 اإلفصاحووثيقةاالتفاقياتوصياغةمراجعةخالل
ا
وفقا

نقومكما.اململكةفياملطبقةولوائحهاالمتيازلقانون 

مستنداتوتسجيلتصديقفيوإرشادهمالعمالءبمساعدة

قاماملفينهتمنحن.املختصةالحكوميةالجهاتلدىاالمتياز

اوواجباتهمحقوقهمفهمعلىالعمالءبمساعدةاألول  وفقا

ومراجعةصياغةفيومساعدتهمالتجاريةالوكاالتلقانون 

إجراءاتبشأنالقانونيةاملشورةطريقعناالتفاقيات

.االمتيازعقودبصياغةونقوموالتشريعالصالحية



ت التقاض ي و فض املنازعا

والسريعالشاملالتحديثعلىوسرعةقوةبكلبالعملاألخيرةباآلونةاململكةتقوم

تناسبوتشريعاتمستجداتمنيتبعهاوما2030رؤيةمعيتوافقبماالقضائيةلألنظمة

املهاممنفإناملستثمرين،وجذباالقتصادحركةيعزز مماتشهده،الذيالتطور 

اتدرجكافةأمامعمالئهعننيابةواملدافعةاملرافعةهيالشركةبهاتقومالتيالرئيسية

,ةاملصرفياملنازعاتتسويةلجنة,املظالمديوان,الشرعيةاملحاكمكافةلدىالتقاض ي

,التجاريةاألوراقمنازعاتفيالفصللجان,العماليةاملحكمة,العماليةالتسويةلجان

يةوالدولاملحليةالتحكيمهيئةأمامواملنازعاتالجمركيةاللجان,القضائيةشبةاللجان

مظلةتحتالسريعةوالحلول القانونيةواملشوراتاآلراءبتقديمعملهفريقيقومكما

ةبالشريعاإلملامأنحيث,السعوديةالعربيةاململكةداخلبهااملعمول الشرعيةاألنظمة

يماسالالتشريعاتكافةعليهتعتمدملااململكةداخلالعملفيرئيس يعنصراإلسالمية

قهوالتفالشاملاالطالعفإنالدولة،بهتحكمالذيالدستور وهوللحكماألساس يالنظام

ائج،النتأفضللتحقيقوذلكالعملفريقبهايتحلىوأنالبدالتياملميزاتأهممنفيها

الدعاوى فيالعمالءتمثيلفيمختصين,املحامينمنعملبفريقالشركةتتمتعكما

 بالتفاوضالقضائية
ا
 عنهمنيابة

ا
صلحينأمامتمثيلهموأيضا

ُ
 الوسطاء,امل

ُ
مينوامل

ّ
ك .ح 

.



ات التقاض ي و فض املنازع

كما أنه لم تخل ممارسات الشركة من الترافع في قضايا األخطاء الطبية والتظلم من قرارات الهيئة

السعودية للتخصصات الصحية، باإلضافة إلى تمثيل العمالء أمام مراكز الشرطة، النيابة العامة 

وحضور التحقيقات وذلك عن طريق فريق عمل متخصص من أهل العلم والكفاءة في نظام 

. اإلجراءات الجزائية

إن التقاض ي هو ليس امللجأ الوحيد في حالة حصول أي نزاع ففريقنا يقدم حلول بديلة لفض 

. النزاعات، تتضمن الوساطة والصلق عن طريق اتخاذ اإلجراءات القانونية دون أي تأخير



تنفيذ األحكام 

رغينهائيحكمأيإنحيثاألحكام،تنفيذيتولىمتخصصفريقلدينا

ارإجبيمكنوالالتنفيذ،محكمةخاللمنتنفيذهيجبلالستئنافقابل

لخالمنعليهاملصادقةيتملمماوتنفيذهللحكماالمتثالعلىاملدين

قمناكمااألحكام،تنفيذفيالعمالءفريقنايساعد.التنفيذمحكمة

بيةالعر اململكةفياألجنبيةاألحكامتنفيذفياألجانبالعمالءبمساعدة

خاللمنأموالهاستردادعلىالعميلمساعدةإلىباإلضافةالسعودية،

ماوفي.والكمبياالتالسنداتالشيكات،مثلللتداول قابلةتجاريةأوراق

اواملشورةالنصقلهمنقدمفإنناوالتجار،الشركاتعمالءيخص وفقا

 التجاري التمويلوترتيباتالشركاتتمويللترتيبات
ا
أجلمنأيضا

.املستردةاملاليةاملبالغهذهبشأنضمانعلىالحصول 



العمل و املوارد البشرية

العملشؤونتحكمالتياللوائحخاللمنالكياناتبمساعدةيقومفريقنا

اليةاملاملخاطرلتجنبللكيانحيوي عنصرهيالبشريةاملوارد.البشريةواملوارد

خاللنمالبشريةاملواردإلىاملشورةبتقديمفريقنايقوم.موظفيهامعوالقانونية

عالقةإدارةوكيفيةوالضروريةاإللزاميةواملمارساتوالسياساتالتعهدات

ال،املثسبيلعلىالقانونية،املخاطرتجنبأجلمنواملوظفينالبشريةاملوارد

 
ا
بببسأواملشروعغيراإلنهاءبسببالنزاعاتمنالكثيرالكياناتتواجهماعادة

.املخاطرهذهمثلعلىللتغلبفريقناأهميةتكمنوهناالركيكة،العملعقود

اتالشرك بينماعمالؤنايتراوح.واملوظفينالتوظيفدعاوى معنتعاملأيضانحن

لهندسة،االبناء،:مثلومجاالتهمأنشطتهمباختالفالكبيرةالشركاتإلىاملبتدئة

الرعايةالتعليم،بالتجزئة،البيعسالسلالتمويل،املصارف،والنفط،الغاز

.املعلوماتوتكنولوجياالبرمجياتالعقارات،التصنيع،التأمين،الصحية،



خدماتنا
oتها نساعد في صياغة اللوائح والسياسات للجهات بعد دراسة أوضاعها واحتياجا

.  وقدراتها بما يتوافق مع أنظمة قانون العمل

oته أو صياغة عقود العمل بشكل يضمن تنظيم عالقات العمل بين املوظف وشرك

يم املشورة مؤسسته لتحقيق حقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم تجاه صاحب العمل وتقد

.بشأن املخاطر املحتملة

oتقديم مشورة منتظمة بشأن النزاعات العمالية والتعامل مع مكتب العمل  .

oية باململكة تمثيل وإجراء خطوات التقاض ي في محاكم العمل في جميع الواليات القضائ

.العربية السعودية



امللكية الفكرية
 هــي تنظــيم مجــ

ا
االت امللكيــة إن مــن األهــداف التــي ســعت إلــى تحقيقهــا اململكــة العربيــة الســعودية مــؤخرا

 اسـتراتيجالفكرية، دعمها، تنميتها وحمايتها ولهذا
ا
 للتوصـل إلـى تتبنـى شـركة حـازم املـدني منهجـا

ا
 شـامال

ا
يا

علـــق بامللكيـــة أفضـــل الحلـــول للشـــركات والوـكــاالت التجاريـــة ومـــانوي االمتيـــاز الـــذين تـــواجههم مشـــاكل تت

. الفكرية

 املشـــورة فيمـــا يخـــص حمايـــة امللكيـــة الفكريـــة وإعـــداد اتفاقيـــات االمتيـــاز ومســـ
ا
تندات عـــدم نقـــدم أيضـــا

.بية السعوديةاإلفصاح وااللتزام بمدونة قواعد السلوك واألخالقيات الخاصة باالمتياز باململكة العر 

ن مختلـف نوفر املشورة للعمالء من مختلف املؤسسات والشـركات واالتحـادات والجمعيـات واألفـراد مـ

رفيـه، التـأمين، قطاع تجارة التجزئة، الضـيافة، الت: الخلفيات والقطاعات، على سبيل املثال ال الحصر

.يةالخدمات املالية، البرمجيات، تكنولوجيا املعلومات، التصنيع واملنتجات االستهالك

املجاالت

(.حقوق املؤلف–العالمات التجارية )تسجيل كافة أنواع امللكية الفكرية •

.دارية املختصةتقديم تظلم للجهات الحكومية املختصة في حال رفض طلب التسجيل، ومقاضاة السلطات والهيئات اإل •

.التعامل مع كافة أنواع التقاض ي املتعلقة بمخالفة حقوق امللكية الفكرية•



استرداد و تحصيل الديون 
فيصعوباتتاملؤسسامنكثيرتواجهفاآلنأنواعها،بمختلفوالشركاتاملؤسساتيواجهالذياألكبرالتحديالديون تحصيلأمرأصبح

العميلرفضحالفيإليهاوءاللجينبغيالتيالجهاتاملؤسساتتلكوتجهلتسويتها،يتملموالتيالزمنمنفترةعليهامض ىالتيالديون تحصيل

أيتقبلالالتييباألسالبعضخاللمنوذلكالخدماتأفضلبتقديميتميزعملفريقبتكوينقمناولذلكاملستحقات،تلكسداداملدينأو

القدرةلديهمون الديتحصيلعلىقادرونفهمالحالي،االقتصاديالوضعفيخاصةالتحصيلقضايامنالعديدمعالتعاملفيوذلكتنازالت

نهمالتيالقانونيةواألدوات
ّ
مك
ُ
.وأنواعهاأشكالهابكافةالديون استرجاعمنت

وإطارحدودضمنالديون لتحصيلفعالةاستراتيجياتاستخداممنتمكنناالزمنمنفترةمدارعلىاملحاماةمهنةممارسةفيخبرتناإن

.القانون 

تلكحصيللتاملحاكمإلىاللجوءقبلوذلكاملحاكمنطاقخارجالتسويةطريقةخاللمنالديون تحصيلفيمختلفأسلوبلدينابداية

 والتفاوضالقانونيةاإلنذاراتوإرسالميدانيةزياراتبعملالديون تحصيلأثناءنقومأنناكماالديون،
ا
.العميلعننيابة

يعطيممااملدينينمعالديون تسويةاتفاقياتإبرامطريقعنوذلكلالستردادقابلةديون إلىواملعدومةاملتعثرةالديون تحويلفين حناوقد

 
ا
.قانونيبشكللتحصيلهااملعدومةللديون فرصا



القضايا األسرية

 صدرقدألنهوذلكاململكةأنظمةفيتحديثاألخيرةاآلونةفيظهر
ا
 يحملمشروعا

ا
نظاما

 ريةاألساملنازعاتوتنظيمتقنينيتمبهوالذيباململكةالشخصيةلألحوال
ا
قضائيا

للمحاماةاملدنيحازمشركةبهتتمتعوملاالصلق،منصاتمناملحكمةقبلماومرحلة

الشخصيةالواألحو األسريةبالقضاياتتعلقالتيالخدماتتقديمفيالواسعةبالخبرة

علىون حريصفإنناإلخ،...والنفقةوالطالقالطفلحضانةاألساسفيتشملوالتي

.موقفهالحساسيةاالحترافيةمنبشكلالقضايامنالنوعهذامعالتعامل

 ُمحبطةالشخصيةواألحوالاألسريةالقضاياتكون أنيمكن
ا
 عىنسلذاما،نوعا

ا
فيدائما

 األكثرالقانونيةاإلجراءاتاتخاذإلىشركتنا
ا
.اإلمكانقدروسالسةوضوحا

.املناسبناملكاهوفهذاالسعودية،العربيةاململكةفيأسري محاميعنتبحثكنتإذا



خدمة البناء و التشييد و املقاوالت

جميعفيالكبيرةنالخبرتنظراوالتشييدواملقاوالتالبناءقضايامجالفياملتخصصينمنفريقنحن

والنصيحةورةاملشبتقديمسنقومرحلتك،فيبمساعدتكالقانونيون مستشاريناسيقوممجاالته

الحلول إيجادمعاملالكأواملستشارينأواملقاولينبينكانتسواءا التعاقدعمليةمنابتداء

التقدملىعالقدرةلديناممااملعاملةأطرافبينخالفنشوءحالةفياملناسبةوالوديةالقانونية

عالميفمهمامروهو(عاجلبشكلحالةأثبات)علىللحصول الحالبحسباملتخصصةللمحاكم

.املقاوالت

 التيالقانونّيةالوثائقاهمباعتبارهااملقاوالتعقودمنالعديدبصياغةقمنا
ّ
العملإجراءاتمتنظ

مستوى علىيراملعاياهمأحدتعتبروالتيالفيديكعقودومعايرأحكامعلىبناءواإلنشائيالهندس ي
باعتبارهلعديدايستخدمهوالذياملقاوالتمجاالتفيواالستشاراتاألنشطةكافةتشملالتيالعالم
ا امرجعا .املختلفةاملشاريعأنواعلكافةهاما

التوزيععلىيةاملبناملقاوالتأنواعمنالعديدفياملتخصصةالعقودصياغةفيمباشرةخبرةلدينا

حامون منحنفخروبكلأنناكماواالستحواذاالندماجوعملياتاألطرافبينللمخاطرالنموذجي

الدعميروتوفبتقديمتقوموالتي(هندسية)الهندسيةللخدماتالخيريةالجمعيةعنمتطوعين

.لسعوديةاالعربيةاململكةفيربحيةالغيرللقطاعاتاملناسبةالهندسيةوالتسهيالتالالزم



ستنداتخدمة توثيق امل

ا لقواني شركة حازم . دولةن لوائح النقدم لك هذه الخدمة في اململكة العربية السعودية والتي ستساعدك في الحصول على تصديق وتوثيق شهاداتك ومستنداتك وفقا

.قيمين األجانباملاملدني للمحاماة هي أحد مقدمي خدمة التصديق املعتمدون في مجال التوثيق الدولي والذي يقدم خدمات التوثيق والتصديق على نسخ مستندات

.لدانهمة في بسيقوم فريق املحامين الخاص بنا بتوثيق املعامالت واملستندات التجارية للكيانات القانونية والتي يمكن أن يستخدموها ألغراض مختلف



خدمة االمتياز التجاري 

متخصصة في االمتياز التجاري أو محاماة سعوديةشركة حازم املدني هي شركة
ياز الفرنشايز، فنحن نقدم جميع االستشارات القانونية والخدمات املتعلقة باالمت

 . التجاري 
ا
لنظام لدينا محامين ومستشارين قانونيين خبراء في االمتياز التجاري وفقا

:فنحن متخصصين في, 2020االمتياز التجاري السعودي الصادر عام 
- (عقود الفرنشايز)صياغة عقود االمتياز التجاري 

توفير الحلول القانونية الخاصة بالعالقات التعاقدية والخالفات بين املانح -
واملمنوح



خدمة التحكيم
ة املحتكمين يعتبر التحكيم من أسرع سبل التقاض ي في اململكة العربية السعودية وذلك لقل

 ما تلجأ إليه الشركات األجنبية، وإلدراك شركت
ا
نا وإيمانها بدور وذلك لعلو تكلفته، ودائما وأبدا

عمل يختص التحكيم في سرعة إنهاء النزاعات، وبناء على ذلك، فإننا نتميز بأننا لدينا فريق

ل تسريع بمنازعات التحكيم وتقديم حلول املنازعات البديلة مثل الوساطة والتسوية من أج

ي حل نزاعاتهم عملية فض املنازعات وتوفير حلول غير متحيزة ومحايدة لعمالئنا الذين يرغبون ف

.في أسرع وقت ممكن بمنتضى الحياد

:لحة أمرينيواجه املكتب بخبرته في حل وفض النزاعات من خالل الوساطة واملصا

ن إن تم أن يقوم املكتب بدور الوسيط بين الطرفي:الثاني

.اختياره وذلك مثل الجلسات واالجتماعات العرفية

 يكون أن:األول 
ا
مثللهمثيكون وهذاالطرفينألحدممثال

يرض يماإلىالوصول وهدفهاملحاكمأمامالتمثيل

.املحاكمأمامالترافعفيالدخول قبلالعميل



تسجيل العالمات التجارية

همةاملوإنجازالعمليةتبسيطخاللمنوسهلةسلسةتجربةلديناالخبراءفريقلكيوفر
للعالماتاإللكترونيللتسجيلاملسبوقةغيرالجديدةالخدمةومعتعقيدات،أيدون 

العالماتلـتسجيلاالختصاصملنحالسعوديةالتجارةوزارةأطلقتهاوالتي،التجارية
بوزارةاملختصالتسجيلمكتبعمليةإلتمامالفكريةللملكيةالسعوديةللهيئةالتجارية
.أوراقأياستخدامدون بعدعنالتجاريةالعالماتتسجيلاآلنويمكن،التجارة



كبار عمالء الشركة

العديد من الشركات السعودية-

مرافق التأمين-

السفارات-

القطاعات الزراعية-

قطاع وسائل املواصالت -

الخدمات املصرفية و املحاسبة-

السلع والخدمات االستهالكية-

املؤسسات و املنظمات الحكومية -
املنظمات واملؤسسات الغير سعودية-

- املنظمات واملؤسسات الغير حكومية
وسائل اإلعالم-
التعدين و املوارد الطبيعية-
البنية التحتية و البناء والتشييد-
عمليات االندماج واالستحواذ وإعادة الهيكلة-



تواصل معنا

ياتواستراتيجخياراتاستكشاففيوترغبنزاعتسويةتريدكنتإذا
ندعوكفنحنالتوسعتريدشركةصاحبكنتأوللتطبيق،قابلة

معمباشرةتتحدثسوف.بناالخاصالمحاماةشركةمعللتواصل
.ةالعاليالقيمةذاتالقضايافيواسعةبخبرةيتمتعقانونيمستشار
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