
عرض تقديم خدمات قانونية
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متهيد 
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نبذة عامة

امللفاتمقاربةيفالواقعيةواملرونةمنعاليةبدرجةيتحَلوناملكتبحماموبأننعتزكما

والقطاعاتمنواسعةشرحيةاملكتباختصاصجماالتتغطيكما.إليهماملوجهة

ايضابلفحسبطاقمهمهاراتومعارفمنليستتغذىواالقتصاديةوالتجاريةاألنشطة

.املكتبنسجهااليتالدوليةواإلقليميةحتالفاتناشبكةخاللمن

حماماةمكتبهو،قانونيونمستشارونوحمامونالشهريمشاريبنحسنيمكتب

قانونوالتجارةقانونجماالتيفالقانونيةاخلدماتتقديميفمتخصصسعودي

دولمنالعمالءمنواسعةلشرحيةالصناعيةوالفكريةامللكيةقانونوالشركات

.خمتلفةوقطاعات
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رؤيتنا
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الريااا ة ت تقااديم اتاادمات" 
با ئ القانونية والشرعية، وفقًا مل

املصاااداقية وال قاااة وا لتااا ا 
ل املهني والدفاع عن احلق والعد

".وشرف املهنة 

رسالتنا
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.إجنازهاوسرعةأعمالنايفاجلودةمعايريأعلىتطبيق•

قيمنا
:نبني أعمالنا على القيم التالية 

القصوىالقيمةلتحقيقمتمكنعملبفريقاحرتافيةخدماتتقديم•

.لعمالئنا

.األخالقيةاملعايريأعليتطبيقخاللمنوالنزاهةالصدق•

القانونيةاملخاطرمبوازنةلعمالئناالقانونيةاخلدماتأفضللتقديمنسعى•

.العميلومصلحة

.والشرعيالقانونيبالقطاعومتميزةومتينةواسعةعالقاتعلىاحملافظة•
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تاجملااليفوالقانونيةالشرعيةاالستشاراتتقديم

واملاليةواملصرفيةالتجاريةواملدنيةاجلنائية

وعملالشخصيةواألحوالوالعماليةواإلدارية

الشرعيةاجملاالتكافةيفوالبحوثالدراسات

.واحلقوقيةوالنظامية

ووالتجاريةاملدنيةالعقودوصياغةبإعدادنقوم

بشأنالغريمعوالتفاوضومراجعتهااإلدارية

واملقرتحاتاحللولووضعومتطلباتها،شروطها

شرعيةمشاكلمنتنفيذهايعرتضماحيال

القراراتضوءعلىتنفيذهاومتابعةوقانونية

ةاململكيفبهااملعمولاحملليةباألنظمةاملتعلقة

.السعوديةالعربية

خدماتنا
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خدماتنا 

األساسيةوالنظمواالكتتابالتأسيسعقودصياغة-➢

.الشركةوأغراضنشاطضوءيفالتجاريةللشركات

أوضاعدراسةبعدالداخليةالعملتنظيملوائحإعداد-➢

تلكوإقراراعتمادثمومقدراتهااملؤسسةأوالشركة

.السعوديةالعملوزارةمناللوائح
أوالشركاتتربمهااليتالقانونيةالعقودصياغة-➢

اليتالعقودودراسةومراجعةاألخرىاجلهاتمعاملؤسسات

.بشأنهاالقانونيالرأيوابدأبهاترتبط

الوظيفيوالوصفوالتنظيميةاإلداريةاهلياكلإعداد-➢

الشركاتلكافةواملكافآتاألجوروسياسات

.واملؤسسات

تنظيميكفلالذيبالشكلالعملعقودصياغة-➢

حقوقهليعرفعملهومقرالعاملبنيالعماليةالعالقة

.العملصاحبجتاهوالتزاماتهوواجباته
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خدماتنا 

االستثمارلشركاتاألساسيةوالنظمالتأسيسعقودصياغة-➢

وصياغةاالكتتابنشرةبياناتوإعدادلالكتتابالدعوةوصياغة

ذاتاالتفاقياتوكافةاالستثمارأمنيواتفاقيةاالكتتاباتفاقيات

.الصلة

العقودخمتلفومراجعةوصياغةالتجاريةالقروضوثائقإعداد-➢

واملشاركةواملضاربةواملراحبةاالستصناععقدكصيغةاإلسالمية

.وغريهاواإلجارة

آللياتالتوسعظليفخاصةاالستثماريةاملشاريععقودصياغة-➢

.احلراالقتصاد

االستثماريةللشركاتواألجنيباحمللياالستثماراتفاقياتصياغة-➢

.بهايتعلقماوكافة

العقاراتوإدارةاالستئجارحيثمنالعقاريةالعقودكافةصياغة-➢

والشراءوالبيعاملفتاحوتسليمالعقاريواالستثمارالشروطبأفضل

افقتتواليتالعقودمنوغريهاالعقاريوالرهنبالتمليكاملنتهيواإلجيار

.باململكةالعقاريةواألنظمةاإلسالميةالشريعةمع
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خدماتنا 

وإجراءاتالشركاتلتأسيسالالزمةاإلجراءاتاختاذ➢

عامةأومقفلةمساهمةشركاتإىلحتويلهاأوتعديلها

.املاليةالسوقهيئةمتطلباتووفقالشركاتنظاموفق

:وتشمل ما يلي( الصناعية واأل بية) تسجيل الشركات والعالمات التجارية وبراءات ا خرتاعات والنماذج الصناعية وامللكية الفكرية بشقيها

وجتديدهاواملؤسساتللشركاتالتجاريةالسجالتاستخراج➢

هلافروعوافتتاحهلافاقدبدلواستخراجوتعديلهاوحتديثها

.اململكةوخارجداخل

يتفقمباللشركاتالداخليالعملتنظيملوائحإعداد-➢

يفاملستخدمةوالنماذجوالعمالالعملنظامأحكاممع

ذلك

احلكوميةاجلهاتمنالالزمةالرتاخيصمجيعاستخراج-➢

اهليئةمنالرتاخيصذلكيفمبااختصاصهاحبسباملاحنة

.املاليةالسوقوهيئةلالستثمارالعامة
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خدماتنا 

واإلداريةواملاليةواملصرفيةالتجاريةواجلنائيةواملدنيةالقضاياخمتلفمباشرةاملكتبيتوىل➢

يفعنهنيابةوالرتافعالغريمتثيلالقضايامباشرةوتعينالشخصية،واألحوالوالعماليةوالشرعية

لدىاملرافعةمرحلةإىلووصواًلالتحقيقمبرحلةمرورًااالستداللمرحلةمنالقضيةمراحلكافة

درجاتهامبختلفواخلارجيةالداخليةالتحكيموجهاتالقضائيةاللجانأومستوياتهابكافةاحملاكم

.والشرعيةالقانونيةطبيعتهاحسبقضيةلكلالتنفيذمبرحلةوانتهاءواختصاصاتها
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خدماتنا 

اململكةداخلالقضائيةاجلهاتمنالصادرةاحملاكمأحكاملتنفيذالالزمةباإلجراءاتالقيام➢

سواًءاوقضاًءارضاًءااحلقوقواستيفاءواألجنبيةالداخليةالتحكيموأحكاماألجنبيةواألحكام

أوضدهاملنفذممتلكاتعلىاحلجزاألمراقتضىوسواءاململكةخارجأوداخلاإلجراءاتهذهكانت

.السفرمنومنعهضدهالوقائيةالتدابرياختاذ

.وقضاءرضاءاململكةوخارجداخلالغريلدىالعمالءديونحتصيل➢
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خدماتنا 

وهيئةاملدنيةواحلقوقالشرطةأقسامذلكيفمبااحلكوميةاجلهـاتأماماإلجـراءاتكافةمباشرة➢

.اإلداريةالدوائرومجيعوالتحقيقالضبطجهاتوكافةالعامواالدعاءالتحقيق

.احلكوميةوغرياحلكوميةاجلهاتلدىعمالئنامطالباتتنفيذمتابعة➢

.عنهاالنامجةاملشكلومعاجلةاالجتماعيةالتأميناتوقضاياالعماليةالقضايايفالنظر➢

.بهاوعالقتهمالعمالءبوضعاملتعلقةاملشاكلوحلوالدخلالزكاةمصلحةمعالتفاوض➢
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خدماتنا 

سواءالتجاريةوالشركاتاملؤسساتبأعماليتعلقمابكافةكاملةودرايةخبربةاملكتبيتمتع➢

املستوىعليوذلكاألجنيباالستثمارشركاتأعمالأوأموالشركاتأوأشخاصشركاتكانت

:لالتيوفقًاباجملموعةاملختصةالقانونيةالكوادربفضلوالدولياحمللي

.الشركةوأغراضنشاطضوءيفللشركاتاألساسيةوالنظمالتأسيسعقودصياغة➢

وللقواننيلألنظمةطبقًاالسعوديةالعربيةاململكةوخارجداخلالشركاتوإعدادتأسيس-➢

.هلااملنظمةوالقراراتواللوائح
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خدماتنا 

املختصةاجلهاتكافةأمام(التأسيسحتت)الشركاتمتثيل-➢

.التأسيسعملياتأثناءحتدثقداليتالعوائقكافةوإزالة

القانونيةالناحيةمنالشركاتأعمالكافةمتابعة-➢

.بهااملنوطةوااللتزاماتبأنشطتهايتعلقفيما

بالشركاتاخلاصةواألنظمةالداخليةاللوائحإعداد-➢

األسهمشراءخياروأنظمةالئحةإعدادضمنهاومن

.للموظفني

أخريبشركاتودجمهاالشركاتحتويلأعمال-➢

.اإلفالسقضاياومتابعةوتصفيتها

ذكرماخالفالشركاتأعمالخدماتكافةتقديم-➢

.سابقًا

الناحيةمنومراجعتهاالنشرةوملخصاالكتتابنشرةإعداد-➢

اجلهاتاشرتاطاتلكافةمالئمتهامدىحيثمنالقانونية

.املساهمةللشركاتبالنسبةوذلكاملعنية

ضوءيفاملساهمةشركاتيفلالكتتابالدعوةإعداد-➢

قانونيفعليهاواملنصوصلالكتتاباخلاصةالشروط

سوقإدارةمنالصادرةالتنظيميةالقراراتوكافةالشركات،

.والصناعةالتجارةووزارةاملصرفيةاألوراق
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من عمالئنا 

شركة التطوير وا ست مار 
(ريديكو ) العقاري 

شركة النبأ العاملية

وشركاهاحلمرانيشركة حممد علي 

شركة خدمات الدعم الصناعي 
الدقيق احملدو ة 

جمموعة فنار املتحدة 
للنقلياتالعايدشركة 

شركة اجلو ي العربية للمقاو ت 

سفارة  ولة اندونيسيا 

للنقلياتسيتيجيشركة 
( اجلاسم)

ة شركة خليج ا متياز للخدمات التجاري

شركة بو ي الكويتية 

املسحل للمقاو تعبداهللمؤسسة 

http://www.redicoksa.com/index.php
http://www.alnaba.com/
https://www.intertrade.com.sa/ait/
http://accurateiss.com/index.php
http://www.fanarunited.com/
http://www.al-ayed.com.sa/ar-sa/Pages/default.aspx
http://aljudiarabia.com/ar/
http://www.kemlu.go.id/riyadh/id/default.aspx
http://www.jtckw.com/
http://www.gulfsupremesa.com/
http://www.boodaitrading.com/
http://www.boodaicorp.com/
http://www.misshal.com/
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3436 King Fahd Ibn Abdul Aziz Rd - Al Badiyah
Unit No 6 - Ad Dammam 32243 - 6629

Kingdom of Saudi Arabia

info@hslaw.com.sa

+ 966 138412955

+966  133637343

+ 966 566476216

+ 966 506326900

www.hslaw.com.sa

Jubail Albalad- Al Madina Street - Radaa Hotel 
Building - Formerly the Chamber of Commerce.

https://goo.gl/maps/dEeZmNXCAXU2
https://goo.gl/maps/dEeZmNXCAXU2
https://goo.gl/maps/dEeZmNXCAXU2
http://www.hslaw.com.sa/
https://goo.gl/maps/GgYRbmuWQSq
https://goo.gl/maps/dEeZmNXCAXU2

