عرض تقديم خدمات قانونية

متهيد

2

نبذة عامة
مكتب حسني بن مشاري الشهري حمامون و مستشارون قانونيون  ،هو مكتب حماماة
سعودي متخصص يف تقديم اخلدمات القانونية يف جماالت قانون التجارة و قانون
الشركات و قانون امللكية الفكرية و الصناعية لشرحية واسعة من العمالء من دول
وقطاعات خمتلفة .
كما نعتز بأن حمامو املكتب يتحلَون بدرجة عالية من املرونة و الواقعية يف مقاربة امللفات
املوجهة إليهم .كما تغطي جماالت اختصاص املكتب شرحية واسعة من القطاعات و
األنشطة التجارية و االقتصادية و تتغذى ليس من معارف و مهارات طاقمه فحسب بل ايضا

من خالل شبكة حتالفاتنا اإلقليمية و الدولية اليت نسجها املكتب .
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رؤيتنا

4

رسالتنا

" الريااا ة ت تقااديم اتاادمات
ً
القانونية والشرعية ،وفقا ملبا ئ
املصاااداقية وال قاااة وا لتااا ا

املهني والدفاع عن احلق والعدل

وشرف املهنة ".
5

قيمنا
نبني أعمالنا على القيم التالية :
• تقديم خدمات احرتافية بفريق عمل متمكن لتحقيق القيمة القصوى
لعمالئنا.
• الصدق والنزاهة من خالل تطبيق أعلي املعايري األخالقية.

• نسعى لتقديم أفضل اخلدمات القانونية لعمالئنا مبوازنة املخاطر القانونية
ومصلحة العميل.

• احملافظة على عالقات واسعة ومتينة ومتميزة بالقطاع القانوني والشرعي.
• تطبيق أعلى معايري اجلودة يف أعمالنا وسرعة إجنازها.
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خدماتنا

نقوم بإعداد وصياغة العقود املدنية والتجارية و
تقديم االستشارات الشرعية والقانونية يف اجملاالت
اجلنائية واملدنية التجارية واملصرفية واملالية
واإلدارية والعمالية واألحوال الشخصية وعمل
الدراسات والبحوث يف كافة اجملاالت الشرعية
والنظامية واحلقوقية .
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اإلدارية ومراجعتها والتفاوض مع الغري بشأن
شروطها ومتطلباتها ،ووضع احللول واملقرتحات
حيال ما يعرتض تنفيذها من مشاكل شرعية
وقانونية ومتابعة تنفيذها على ضوء القرارات

املتعلقة باألنظمة احمللية املعمول بها يف اململكة
العربية السعودية.

خدماتنا

➢  -صياغة عقود التأسيس واالكتتاب والنظم األساسية

للشركات التجارية يف ضوء نشاط وأغراض الشركة.
➢  -صياغة العقود القانونية اليت تربمها الشركات أو
املؤسسات مع اجلهات األخرى ومراجعة ودراسة العقود اليت

ترتبط بها وابدأ الرأي القانوني بشأنها.

وسياسات

واملؤسسات.
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األجور

واملكافآت

الشركة أو املؤسسة ومقدراتها ثم اعتماد وإقرار تلك
اللوائح من وزارة العمل السعودية.

➢  -صياغة عقود العمل بالشكل الذي يكفل تنظيم
العالقة العمالية بني العامل ومقر عمله ليعرف حقوقه

➢  -إعداد اهلياكل اإلدارية والتنظيمية والوصف الوظيفي
لكافة

➢  -إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية بعد دراسة أوضاع

الشركات

وواجباته والتزاماته جتاه صاحب العمل.

خدماتنا

➢  -صياغة عقود التأسيس والنظم األساسية لشركات االستثمار

➢  -إعداد وثائق القروض التجارية وصياغة ومراجعة خمتلف العقود

وصياغة الدعوة لالكتتاب وإعداد بيانات نشرة االكتتاب وصياغة

اإلسالمية كصيغة عقد االستصناع واملراحبة واملضاربة واملشاركة

اتفاقيات االكتتاب واتفاقية أمني االستثمار وكافة االتفاقيات ذات

واإلجارة وغريها.

الصلة.
➢  -صياغة اتفاقيات االستثمار احمللي واألجنيب للشركات االستثمارية
وكافة ما يتعلق بها.
➢  -صياغة عقود املشاريع االستثمارية خاصة يف ظل التوسع آلليات
االقتصاد احلر.
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➢  -صياغة كافة العقود العقارية من حيث االستئجار وإدارة العقارات
بأفضل الشروط واالستثمار العقاري وتسليم املفتاح والبيع والشراء
واإلجيار املنتهي بالتمليك والرهن العقاري وغريها من العقود اليت تتوافق
مع الشريعة اإلسالمية واألنظمة العقارية باململكة.

خدماتنا

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

➢ اختاذ اإلجراءات الالزمة لتأسيس الشركات وإجراءات

➢ استخراج السجالت التجارية للشركات واملؤسسات وجتديدها

تعديلها أو حتويلها إىل شركات مساهمة مقفلة أو عامة

وحتديثها وتعديلها واستخراج بدل فاقد هلا وافتتاح فروع هلا

وفق نظام الشركات ووفق متطلبات هيئة السوق املالية .

داخل وخارج اململكة.

➢  -إعداد لوائح تنظيم العمل الداخلي للشركات مبا يتفق

➢  -استخراج مجيع الرتاخيص الالزمة من اجلهات احلكومية

مع أحكام نظام العمل والعمال والنماذج املستخدمة يف

املاحنة حبسب اختصاصها مبا يف ذلك الرتاخيص من اهليئة

ذلك

العامة لالستثمار وهيئة السوق املالية .
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خدماتنا

➢ يتوىل املكتب مباشرة خمتلف القضايا املدنية و اجلنائية و التجارية واملصرفية واملالية واإلدارية
والشرعية والعمالية واألحوال الشخصية ،وتعين مباشرة القضايا متثيل الغري والرتافع نيابة عنه يف
كافة مراحل القضية من مرحلة االستدالل مروراً مبرحلة التحقيق ووصوالً إىل مرحلة املرافعة لدى
احملاكم بكافة مستوياتها أو اللجان القضائية وجهات التحكيم الداخلية واخلارجية مبختلف درجاتها
واختصاصاتها وانتهاء مبرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية والشرعية.
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خدماتنا

➢ القيام باإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام احملاكم الصادرة من اجلهات القضائية داخل اململكة
واألحكام األجنبية وأحكام التحكيم الداخلية واألجنبية واستيفاء احلقوق رضاءًا وقضاءًا سواءًا
كانت هذه اإلجراءات داخل أو خارج اململكة وسواء اقتضى األمر احلجز على ممتلكات املنفذ ضده أو
اختاذ التدابري الوقائية ضده ومنعه من السفر .

➢ حتصيل ديون العمالء لدى الغري داخل وخارج اململكة رضاء وقضاء.
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خدماتنا

➢ مباشرة كافة اإلجـراءات أمام اجلهـات احلكومية مبا يف ذلك أقسام الشرطة واحلقوق املدنية وهيئة

التحقيق واالدعاء العام وكافة جهات الضبط والتحقيق ومجيع الدوائر اإلدارية .
➢ متابعة تنفيذ مطالبات عمالئنا لدى اجلهات احلكومية وغري احلكومية .

➢ التفاوض مع مصلحة الزكاة والدخل وحل املشاكل املتعلقة بوضع العمالء وعالقتهم بها .
➢ النظر يف القضايا العمالية وقضايا التأمينات االجتماعية ومعاجلة املشكل النامجة عنها.
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خدماتنا

➢ يتمتع املكتب خبربة ودراية كاملة بكافة ما يتعلق بأعمال املؤسسات والشركات التجارية سواء
كانت شركات أشخاص أو شركات أموال أو أعمال شركات االستثمار األجنيب وذلك علي املستوى
احمللي والدولي بفضل الكوادر القانونية املختصة باجملموعة وفقاً لالتي :
➢ صياغة عقود التأسيس والنظم األساسية للشركات يف ضوء نشاط وأغراض الشركة.
➢  -تأسيس وإعداد الشركات داخل وخارج اململكة العربية السعودية طبقاً لألنظمة وللقوانني

واللوائح والقرارات املنظمة هلا.
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خدماتنا

➢  -متابعة كافة أعمال الشركات من الناحية القانونية
فيما يتعلق بأنشطتها وااللتزامات املنوطة بها.

➢  -متثيل الشركات ( حتت التأسيس ) أمام كافة اجلهات املختصة

وإزالة كافة العوائق اليت قد حتدث أثناء عمليات التأسيس.

➢  -إعداد اللوائح الداخلية واألنظمة اخلاصة بالشركات

➢  -إعداد نشرة االكتتاب وملخص النشرة ومراجعتها من الناحية

ومن ضمنها إعداد الئحة وأنظمة خيار شراء األسهم

القانونية من حيث مدى مالئمتها لكافة اشرتاطات اجلهات

للموظفني.

املعنية وذلك بالنسبة للشركات املساهمة.

➢  -أعمال حتويل الشركات ودجمها بشركات أخري
وتصفيتها ومتابعة قضايا اإلفالس.
➢  -تقديم كافة خدمات أعمال الشركات خالف ما ذكر

سابقاً.
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➢  -إعداد الدعوة لالكتتاب يف شركات املساهمة يف ضوء

الشروط اخلاصة لالكتتاب واملنصوص عليها يف قانون
الشركات ،وكافة القرارات التنظيمية الصادرة من إدارة سوق
األوراق املصرفية ووزارة التجارة والصناعة.

من عمالئنا

شركة النبأ العاملية

جمموعة فنار املتحدة

سفارة ولة اندونيسيا

شركة العايد للنقليات

شركة التطوير وا ست مار

شركة جي تي سي للنقليات

العقاري ( ريديكو )

(اجلاسم)
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شركة خدمات الدعم الصناعي
الدقيق احملدو ة

شركة حممد علي احلمراني وشركاه

شركة اجلو ي العربية للمقاو ت

شركة بو ي الكويتية

شركة خليج ا متياز للخدمات التجارية

مؤسسة عبداهلل املسحل للمقاو ت

3436 King Fahd Ibn Abdul Aziz Rd - Al Badiyah
Unit No 6 - Ad Dammam 32243 - 6629
Kingdom of Saudi Arabia

Jubail Albalad- Al Madina Street - Radaa Hotel
Building - Formerly the Chamber of Commerce.
info@hslaw.com.sa
www.hslaw.com.sa
+ 966 138412955
+966 133637343
+ 966 566476216
+ 966 506326900
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