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  مكتبينا عن عام تعريف تقديم للمحاماة وهاملنز وتراوز واالستشارات للمحاماة األول المكتب شركة يسر•
 .وفروعنا عملنا وفريق خبراتنا لسابق وبيان نقدمها، التي واالستشارية القانونية الخدمات وعن

  أعلى على وتجاربنا خبراتنا من يحتاجونه ما لعمالئنا نقدم أن لنا يتيح مثالي بوضع نتمتع معًا نحن•
 .لمصالحهم الرعاية ومن الخدمة من مستوى

  تعاون إتفاقية توقيع م2014/11/11 بتاريخ تم ،م2011 عام منذ مشروعات عدة في سويًا العمل وبعد•
  وهاملنز تراورز لشركة ممثاًل للمحاماة، وهاملنز وتراورز واالستشارات للمحاماة األول المكتب بين حصرية
  المملكة في لعمالئهما ودولية محلية قانونية إستشارات المكتبان بموجبها يقدم المحدودة، الدولية

 :خالل من وذلك السعودية، العربية

  المكتب قام حيث ،البروشور هذا في سيتضح كما /العالمي أو المحلي السوق في سواء العميقة خبرتنا1.
 خدمات بتقديم أيضًا قاما كما وخارجها، المملكة في متعددة مشاريع بتنفيذ معًا وتراورز األول

 من عدد بوجود تميزت التي التقاضي خدمات إلى باإلضافة مختلفة مجاالت في متنوعة استشارية
 .المجاالت مختلف في الكبيرة القضايا

 المشتركة األعمال من بالعديد لقيامهم وذلك كثب، عن البعض لبعضهم الفريقين معرفة2.
  والتوائم االنسجام جعل مما ،م2014 عام إلى 2011 عام من سنوات األربع طوال القانونية واالستشارات

 .وجه أكمل على عمالئنا مصلحة سيحقق الذي التحالف لهذا األساسي الدافع هو الفريقين عمل بين
 

 مقدمه
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 التعريف بنا
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                مكاتب وأبرز أنجح من واحدًة تصبح أن الزمن من قصيرة مدة خالل "األول المكتب شركة” استطاعت
       واسعة بخبرات يتمتع فريق اآلن الشركة لدى أصبح كما السعودية، العربية المملكة في المحاماة
        مهني التزام أساس على والمحلي الدولي المستويين على العمل على قادرًا تجعله عالية ومرونة

        التكلفة بفعالية يتسم نحو وعلى والجودة المستوى عالية واستشارية قانونية خدمات بتقديم
             باللغتين خدماتها "األول المكتب شركة”تقدم .واحتياجاتهم عمالئنا أعمال طبيعة فهم في وسرعة
 :اآلتي النحو على أيدينا بين الذي بالمشروع الخاصة العمل منهجية أساس على واإلنجليزية العربية
           المستقبلية المستجدات ووضع اإلبداع بين يجمع الذي القانونية االستشارات من مزيج تقديم

 .الحسبان في المتوقعة
       من مستوى بأعلى عمالئنا أهداف تحقيق تستهدف واضحة رؤية خالل من األمور مختلف مع التعامل

 .الالزمة الجودة
 .عمالئنا مع وفعالة واضحة وتواصل اتصال خطوط وجود ضمان

 .بها العميل يزودنا والتي بالعميل الخاصة المعلومات كافة مع كاملة وخصوصية بسرية التعامل
     مكان بنجاح يتبوأ أن استطاع عمله مجال في ومتمرس متخصص محاماة مكتب هو "األول المكتب"و

            القانونية الخدمات وكفاية جودة خالل من السعودية العربية المملكة في أقرانه بين الصدارة
     القطاعين في والجهات والمؤسسات الشركات من العديد إلى يقدمها زال وما قدمها التي االستشارية

 .والخاص العام
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 التعريف بشركة المكتب األول للمحاماة واالستشارات



 :وتشتمل أنشطة شركة المكتب األول على مجموعة واسعة من الخدمات القانونية منها
 

 نظام الشركات• النظام المالي والتجاري•

 الملكية الفكرية• التجارة االلكترونية وتقنية المعلومات•

 القانون البحري والجوي• الخصخصة•

 التحكيم والمصالحة• اإلنشاءات والتطوير العقاري•

 التقاضي• التركات وإدارة الثروات•

 التوثيق• نظام العمل•

  القانون الجنائي•

 www.primaconsultants.com.saولمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقعنا اإللكتروني 
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 التعريف بشركة المكتب األول للمحاماة واالستشارات

http://www.primaconsultants.com.sa/


 السيرة الذاتية
 لمؤسس و رئيس

شركة المكتب األول         
 للمحاماة واالستشارات
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 السيرة الذاتية

 املؤهالت العلمية

الكبريالرمحن بن سعود عبد / الدكتور األمري السمو صاحب   
 ”الرئيس العام“

بكالوريوس يف الشريعة من كلية                •

الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود    

   (.م1991/  هـ1411)عام  اإلسالمية 

بتقدير             بكالوريوس يف االقتصاد •

التجارة جبامعة              جيد جدًا من كلية 

                            ( الرياض سابقًا)سعود امللك 

 (.م1973/  هـ1393)عام 

دكتوراه يف الفقه املقارن بتقدير ممـتاز  •

مع مرتبة الشرف األوىل من كلية الشريعة        

اإلسالمية جبامعة اإلمام حممد  بن  سعود  

  (.م2001/هـ1421)

ماجستري يف الفقه املقارن بتقدير ممتاز •

من كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن 

   (.م1995/  هـ1415)عام  سعود اإلسالمية 
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 السيرة الذاتية
 العضوية يف اهليئات

                 حمكم معتمد يف جدول حمكمي مركز التحكيم •

اخلليج               لدول جملس التعاون لدول التجاري 

 .العربية

              حمكم معتمد لدى املركز السعودي للتحكيم •

 .التجاري

اململكة           –وزارة العدل  –عضو جلنة احملكمني •

 .العربية السعودية

         عضو مركز التوفيق، التحكيم واخلربة التجاري، •

 .التجارية العربية الفرنسيةالغرفة 

 .موثق معتمد لدى وزارة العدل•

 

 اخلربات العملية
 .سنة 24اخلربة العملية •

بن  سعود             حممد اإلمام  قام بالتدريس يف جامعة •

منذ      ، وأستاذًا   مساعدًا، معيدًا وحماضرًا اإلسالمية

 (.م2002-  م1991)املوافق ( هـ1422 -هـ 1411)عام 

         دراسة أول   وهو " الكفاالت املعاصرة"مؤلف كتاب •

 اقتصادية مقارنة من وجهة نظر إسالمية قانونية 

                       ، الضمان  التسهيالت االئتمانية، خطابات حول 

             ، البنكية      االئتماناتاملستندية،  االعتمادات

        بني فجمع      بذلك من الناحية الفقهية، وتكييفها 

والفقه       االقتصاد يف  األكادميية  املتخصصة دراسته 

 .املقارن وبني خرباته العمليةاإلسالمي 

            التجارية واملؤسسات  من الشركات أسس العديد •

 .  الناجحةواخلدمية 

                           صاحب ومؤسس املكتب األول للمحاماة •

 .  م2003واالستشارات،   

 

 شارك يف العديد من املؤمترات 
ذات العالقة والندوات   

التجارية باألعمال   
. اململكة وخارجهاداخل   

 

 الندوات واملؤمترات

 اللغات

 العربية واالجنليزية حتدثا وكتابة
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 قائمة ببعض عمالئنا
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 قائمة ببعض عمالئنا

 املكتب األول عمالء لبعض قائمة

 املاحلة املياه لتحلية العامة املؤسسة

 والكهرباء املياه وزارة

 لالستثمار العامة اهليئة

 الوطنية املياه شركة

 السعودية (والصناعية) التجارية الغرف جملس

 اجلريسي جمموعة شركات

 سابك األساسية للصناعات السعودية الشركة

 للحبوب العامة املؤسسة

 السعودية العربية اجلوية اخلطوط

ومنا الصناعية للمدن السعودية اهليئة

 التقنية طق

 لالستثمار نعيم شركة

 القابضة عقار شركة

 زينل جمموعة

 بالرياض الصناعية التجارية الغرفة

 لالتصاالت أفاياشركة 

 برودكتز إيفرشركة فور 

 Ex–IM Bankالبنك االمريكي 

 بنك الياباني شينسي

 اوف امريكا الوفريا

 ماكييناا م اس كامريون  سي

 السفارة الربازيلية
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 املكتب األول عمالء لبعض قائمة

 للمجوهرات افاكيان

 احلكري احملسن عبد جمموعة

 العويضةشركة 

 للمياه والكهرباء الشعيبةشركة 

 السفارة الرتكية

هيئة الربط الكهربائي لدول جملس             

 التعاون اخلليجي

 حتالف مشروع مرتو مكة

 للمقاوالت باولشركة أبسل 

 شركة تقنية الدفاع واألمن

 شركة أسلسان إلكرتونيك

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج        

 املزدوج

 فاكيشن كلوب كونرتيشركة 

 الشركة السعودية القابضة

 لالستثمار ترابط شركة

 التجارية هيف شركة

 سامسونج شركة

 الشعيبةشركة مشروع توسعة 

  كورسان أيزولكسشركة 

وزارة املوارد البشرية والتنمية             

 االجتماعية

 وزارة املالية

 للمجوهرات داماسشركة 

 شركة باس خلدمات املوانئ

 املصرف العراقي للتجارة

 احملدودة سودروباوشركة 

 قائمة ببعض عمالئنا
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     تراورزبـ التعريف 
هاملنزو   
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 هاملنزو  تراورز بـالتعريف 

 األوسط، الشرق بمنطقة العاملة األجنبية المحاماة شركات أقدم من بأنها "وهاملنز تراورز" تتميز
         من وهاملنز تراورز يجعل مما 1959 عام إلى تاريخه يعود األوسط الشرق في سجلها أن حيث

 .المنطقة في خبرة األكثر الدولية المحاماة شركات

 التاريخ يف املنطقة (1)

            منطقة في موزعين موظًفا 900 وحوالي شريًكا 150 تضم دولية محاماة شركة هي "وهاملنز تراورز"
         ودبي والبحرين ظبي أبو في مكاتب ولها األقصى الشرق ومنطقة المتحدة والمملكة األوسط الشرق

    كوااللمبور في إقليمي تمثيلي مكتب لها أن كما ومانشستر، وإكستر وبرمنجهام ولندن ُعمان وسلطنة
     المكتب مع تعاون باتفاقية السعودية العربية المملكة في تواجدها وهاملنز تراورز توجت ومؤخرًا

          االستشارية الخدمات من مجموعة لعمالئنا نقدم كله ذلك خالل ومن واالستشارات، للمحاماة األول
     المحاماة لمكاتب الدولية الجمعية في يعملون محامون الجغرافي االنتشار هذا يدعم كما .المتكاملة
      ومن .العالم مستوى على مدينة 125 من أكثر في يعملون محامون تضم والتي Interlaw المستقلة

    لهذه القانونية والمعارف بالخبرات واالستعانة من االستفادة وبسرعة نستطيع العضوية هذه خالل
 .بها يعملون منطقة أي وفي مكان أي في لعمالئنا دعًما الدولية الشبكة
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                 مجال في راسخة بسمعة نتمتع أصبحنا األوسط الشرق منطقة في القوي تواجدنا خالل ومن
و الدوليين والمستثمرين السيادية، االستثمارية الثروات وصناديق للحكومات، نقدمها التي االستشارات

          من الكثير بتمثيل أيضًا نقوم أننا كما الجنسيات، متعددة والشركات والمحلية اإلقليمية الشركات
  المشروعات من الكثير في يعملون زالوا وما لمحامينا سبق وقد .العالية المالية المالءة ذوي من األفراد

             من العديد تغطي مبتكرة أخرى مشروعات إلى إضافة المنطقة، في والرائدة "نوعها من األولى"
  األساسية البنية وتجهيزات العامة، والمرافق الشركات، وقطاع المصرفي، القطاع تشمل التي القطاعات

 .وغيرها العقارات وقطاع االتصاالت وقطاع الهيدروكربونية، المنتجات وقطاع التحتية،
        من األوسط الشرق منطقة في العاملة الرائدة المحاماة مكاتب كأحد منتظمة بصفة نصنف ونحن
     شراء إلى الساعين والمحليين األجانب للمستثمرين واستشارية قانونية خدمات من نقدمه ما خالل

 :يلي ما األساسية خبراتنا مجاالت تشمل .المنطقة في العاملة الشركات في ذلك غير أو وأسهم حصص

 هاملنزو  تراورز بـالتعريف 
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التجاريالشركات والقطاع قطاع               

 القطاع العقاري

 قطاع الطاقة

 التقاضي والمنازعات

 المشروعات

 القطاع المصرفي والتمويل شاماًل التمويل اإلسالمي

 الثروات الخاصة

 جماالت اخلربة

 هاملنزو  تراورز بـالتعريف 
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 األسبوع القانوني »م، جوائز مجلة 2016جائزة أفضل فريق عقاري لعام(Legal Week) »         البريطانية
 .الستشارات الشركات بمنطقة الشرق األوسط

 اإلسالمي                             أخبار التمويل »م، وفقًا لمجلة 2016أفضل فريق متخصص في األسواق المالية لعام
(Islamic Finance News)». 

 التخطيط جوائز »م، مجلة 2015جائزة أفضل مكتب محاماة في مجال التخطيط لعام                                       
(Planning Awards) »البريطانية. 

 م، جوائز الجمعية القانونية للتميز، 2015جائزة التميز في الخدمات القانونية الدولية لعام                               
 .المتحدةالمملكة 

 م، جوائز الجمعية القانونية للتميز2015جائزة التميز في الخدمات القانونية الدولية لعام                                ،
 .المتحدةالمملكة 

 م2014مجلة التمويل الدولي،  –جائزة أفضل مكتب محاماة لالستشارات اإلسالمية في البحرين. 
 م2014القانونية لعام اإلدراج ضمن القائمة النهائية ألفضل فريق عقاري للحصول على جوائز مانشستر. 
 م2013اإلدراج ضمن القائمة النهائية لتصنيف أفضل مكتب محاماة في مجال االستشارات العقارية لعام                             

 .مكتب محاماة في المملكة المتحدة 500لجوائز أفضل ( اإلسكان اإلجتماعي –التخصص )
 م2013لعام ( الحكم المحلي –التخصص )الفوز بجائزة أفضل شركة في مجال استشارات القطاع العام             

 .مكتب محاماة في المملكة المتحدة 500أفضل  جوائز ضمن 

 جوائز وتصنيفات حديثة (2)

 هاملنزو  تراورز بـالتعريف 
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 خبراتنا
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األول  شركةالمكتب( أ)
 للمحاماة واالستشارات

18 



أمثلة من خبراتنا -  
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 أمثلة من خبراتنا

 أواًل

   املوارد وزارة مع التعاقد مت حيث "العمل نظام تعديالت مشروع" بتنفيذ واالستشارات للمحاماة األول املكتب شركة قامت

 .م2020/05/12  بتاريخ االجتماعية والتنمية البشرية

 .التالي النحو على وذلك ادناه اإلنجاز شهادات وفق المشروع مراحل جميع انجاز تم وقد
  .العمل نظام ومراجعة الراهن الوضع تحليل :واًلأ
         مناسبة وتبرير الممارسات أفضل وبيان العمل لنظام والدولية المرجعية المقارنات دراسة :انيًاث

 .عدمه من المملكة في تبنيها
    المدة خالل عليها العمل سيتم والتي المقترحة التشريعية الوثيقة من األولية النسخة إعداد :الثًاث

 .المشروع تنفيذ من المتبقية
 .إلنفاذها اإلجراءات وتفاصيل التعديالت لكافة التشريعية الوثيقة إعداد :ابعًار

 .للمشروع النهائي التقرير :امسًاخ
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 أمثلة من خبراتنا

 شهادة إجناز املخرج الثالث شهادة إجناز املخرج الثاني شهادة إجناز املخرج األول

 شهادة إجناز املخرج اخلامس شهادة إجناز املخرج الرابع
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 أمثلة من خبراتنا

 ثانيًا

                   جمال يف سواء اجلوانب مجيع تشمل واليت اخلاص القطاع أو العام القطاع سواء املشاريع من كثري يف املكتب عمل

     واللوائح األنظمة وتعديل مراجعة أو املذكرات وكتابة واالتفاقيات العقود ومراجعة صياغة أو القانونية اإلستشارات
 .والتقاضي احملاماة أو القانونية باإلستشارات املتعلقة الفنية األمور من ذلك وغري

 المشاريع من وهو األول المكتب به قام الذي العمل طبيعة توضح التي المشاريع أحد هنا نبرز وسوف
            وتأسيس والعقود واإلستشارات والتقارير الدراسات من الكثير عمل خاللها من يتم التي المركبة

 .ذلك وخالف الشركات
      التي المختلفة المجاالت في المكتب عمل عن واضحة فكرة يعطي المشروع هذا على اإلطالع ولعل

 .للمقاولين السعودية الهيئة تنشدها
     المشاريع تلك من االستفادة في قويًا عاماًل تكون سوف المكتب لدى المكتسبة الخبرات أن شك وال

 .المشروع هذا يتطلبها التي والمقترحات الحلول جميع إلعداد
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 أمثلة من خبراتنا

 املؤسسة العامة للحبوب

 فيها يدخل مجاالت عدة على يشتمل متكامل مشروع وهو للحبوب العامة المؤسسة خصخصة مشروع
       متكامل مثال وهذا التنفيذية واللوائح واألنظمة االستشارية والتقارير القانونية والدراسات العقود

   :يلي بما ذلك لتنفيذ المكتب قام وقد .الكبرى المشاريع في قدمت التي الشاملة للخدمات
    التنفيذية، والالئحة المطاحن، ونظام للحبوب، العامة المؤسسة نظام مشروع وتسليم إعداد :والا أ 

 .بها المرتبطة الثمانية التنفيذية للوائح األولية المسودات وكذلك

 .المؤسسة هيكلة وإعادة خصخصة لدراسة القانونية االستشارية الخدمات إعداد :انياا ث

 .وتخصيصها المؤسسة هيكلة إعادة لبرنامج قانونية استشارات تقديم :الثاا ث

 .المطاحن وتشغيل إنشاء مشروع في الخاص القطاع بمشاركة الخاصة الوثائق إعداد :ابعاا ر

 .إعداد النموذج المالي والترجمة لوثائق عقد إنشاء وتشغيل المطاحن بواسطة القطاع الخاص: امساا خ
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 أمثلة من خبراتنا

(1)رقم شهادة إجناز   (2)رقم شهادة إجناز   (3)رقم شهادة إجناز    

(4)رقم شهادة إجناز  (5)رقم شهادة إجناز    
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مجاالت الخبرة -  
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 شركة المكتب األول للمحاماة واالستشارات[ أ]

 يف جمال الدراسات االسرتاتيجية: أوالا 
 :واالستشارات للمحاماة األول المكتب شركة بتنفيذها قامت التي األعمال بعض يلي فيما

     أهم على الوقوف استهدفت لالستثمار، العامة للهيئة السعودية العربية بالمملكة القضائية األحكام وتنفيذ إصدار عن دراسة إعداد

   برفعها لالستثمار العامة الهيئة وقامت القضائية، شبه اللجان وقرارات القضائية األحكام وتنفيذ صدور في تؤثر أو تعيق التي القضايا

   .االعتبار  في  فيها الواردة  التوصيات من العديد وضعت التي المختصة الجهات إلى

    من الغرض وكان . لالستثمار العامة الهيئة لصالح المقدم السعودية العربية المملكة في التقاضي إلجراءات االسترشادي الدليل إعداد

 القضائي النظام عن وواضحة عامة فكرة القارئ إلعطاء بالمملكة بالتقاضي المتعلقة واإلجراءات األنظمة كافة على التعرف الدليل هذا

 .القضائية الجهات أمام المرافعات وقواعد وإجراءاته

 الدراسات تلك ،وكانت لالستثمار العامة للهيئة السعودية باألنظمة الخاصة األخرى القانونية الدراسات من عدد بإعداد األول المكتب قام

 .المملكة في التنفيذية والئحته األجنبي االستثمار ونظام الحكومية والمشتريات المنافسات بنظام تتعلق

           والمؤسسة والكهرباء المياه وزارة منها الحكومية الجهات من لعدد المقترحة األنظمة وصياغة الدراسات من بعدد األول المكتب قام

 .الوطنية المياه وشركة الدقيق ومطاحن الغالل لصوامع العامة

       لشركة وقدمت المتحدة، والمملكة السعودية العربية المملكة في الرشوة بمكافحة المتعلقة لألنظمة مقارنة قانونية دراسة إعداد

(Berkeley Group). 

    الشركات نظام أحكام مع للتوافق العامة المساهمة الشركات قبل من إتباعها الالزم النظامية المتطلبات حددت قانونية دراسة إعداد

   وشركة (SWEC) العامة المساهمة والكهرباء للمياه الشعيبة لشركتي الدراسة هذه وقدمت .هـ1437/م2015 لعام الجديد السعودي

 (SEPCO) العامة المساهمة الشعيبة توسعة مشروع

 .الكربونية االنبعاثات بخصوص األوروبي االتحاد قرار مع تعاملها شأن في السعودية العربية الجوية للخطوط قانونية  تقارير إعداد
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 العمل نظام تعديالت لمشروع االجتماعية والتنمية البشرية الموارد لوزارة القانوني المستشار

       االستثمار بنظام الصلة ذات القانونية والخدمات  االستشارات بتقديم يتعلق فيما لالستثمار العامة للهيئة القانوني المستشار
 العالقة ذات واللوائح األجنبي

               المنازعات ودراسة التقاضي وخدمات القانونية االستشارات بتقديم يتعلق فيما الوطنية المياه لشركة القانوني المستشار
 فيها مواقفها عن الدفاع مذكرات وإعداد ضدها أو الوطنية المياه شركة من المقامة القضائية

               مطاحن لثالث  (BOT)اإلعادة – التشغيل – البناء عقود وثائق إلعداد وذلك للحبوب العامة للمؤسسة القانوني المستشار
 سعودي ريال مليون 600 بقيمة للدقيق

 وآيرباص بوينج طائرة 70 من مكون طائرات أسطول شراء تمويل لمشروع السعودية العربية الجوية للخطوط القانوني المستشار

   ماليزي سعودي شركات التحاد والمياه الكهرباء إلنتاج المستقل 2 الشقيق مشروع

 .ريال مليار 6,5  بقيمة الكبرى السعودية البنوك أحد مع السعودية المالية الشركات إحدى ودمج هيكلة إعادة مشروع

 ريال مليار 2,5 بقيمة المنورة بالمدينة النجار بني حي أراضي بيع مزاد لمشروع  والشرعي االستراتيجي المستشار

 السعودية العربية المملكة في "المحدودة أفايا" األمريكية الدولية االتصاالت لشركة التجاري النشاط وتحويل نقل اتفاقية

 يف جمال االستشارات القانونية: ثانياا 

 شركة المكتب األول للمحاماة واالستشارات[ أ]
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          البنوك مواجهة في (مقابلة بنكية لضمانات) المقدمة األجنبية البنوك اللتزامات القانوني الوضع بينت قانونية استشارة إعداد

 (Export Import Bank of China) بنك إلى االستشارة قدمت و .(أصلية بنكية لضمانات) المقدمة المحلية

   المزمع المحدودة المسؤولية ذات الشركة عليه تكون أن يفترض الذي للشكل األنسب القانوني اإلطار بينت قانونية استشارة إعداد

  الحيوية المشاريع أهم أحد تنفيذ على تعمل ومحلية عالمية شركات ثالث تحالف قبل من السعودية العربية المملكة في  إنشاؤها

                        كورفيام كورسان شركة) .مكة مترو مشروع تنفيذ شركات تحالف إلى الدراسة قدمت .السعودية العربية المملكة في

 (السعودية والمقاوالت للتجارة هيف شركة)و (التركية العامة للمقاوالت كولين شركة)و (اإلسبانية العامة للمقاوالت كونستراكسيوم

    العامة المساهمة الشركات وحقوق اللتزامات النظامية األوضاع بينت السعودي العمل نظام ألحكام وفقًا قانونية استشارة إعداد

 هذه وقدمت .تابعة أو حليفة أخرى لشركات اإلعارة وإمكانية اإلضافي العمل ومسؤوليات بساعات يتعلق فيما عامليها مواجهة في

           العامة المساهمة الشعيبة توسعة مشروع وشركة (SWEC) العامة المساهمة والكهرباء للمياه الشعيبة  لشركتي االستشارة

(SEPCO) 

        محلية أطراف ضد الصادرة األجنبية القضائية األحكام لتنفيذ الالزمة القانونية واإلجراءات المتطلبات بينت قانونية استشارة إعداد

                        المخلة السعودية األطراف مواجهة في األجنبية األطراف قبل من إتباعها الممكن البديلة القانونية الوسائل أيضًا وبينت سعودية

 (بيرهاد هولدنج إيربورت ماليزا) لشركة وقدمت .التعاقدية بالتزاماتها

        المتحدة الواليات في بسيطة توصية شركة قبل من مؤسس عقاري استثماري صندوق لمستندات قانونية مراجعة تقرير إعداد

   المملكة في الصندوق ألسهم تسويقي ومنظور األوسط الشرق منطقة في استثماري قانوني منظور من التقرير إعداد تم األمريكية،

 (محدودة مسؤولية ذات شركة) بي جي ستار نورث صندوق  الى وقدم .السعودية العربية
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     عالماتها وحماية منتجاتها طرح بخصوص "برودكتس ليفينج ايفر فور " األمريكية للشركة قانونية استشارية خدمات تقديم

 السعودية العربية المملكة في التجارية

                الشركة لمشروع الثالثة للتوسعة المقترح التمويل بخصوص الياباني شاينسي لبنك قانونية استشارية خدمات تقديم

 (شرق) للبتروكيماويات الشرقية

   ،طوكيو مقرها يابانية شركة وهي للتأمين، المحدودة سوميتومو متسوي أس /أم لشركة قانونية استشارية خدمات تقديم

 السعودية العربية المملكة في لتنفيذها الشركة تخطط مشروعات بخصوص

                للشريعة وفقا تمويل عملية بخصوص (بانك ام –أكس) والتصدير لالستيراد األمريكي للبنك قانونية استشارية خدمات تقديم

 اإلسالمية
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                العربية المملكة في الهيكلة إعادة ومشاريع الخصخصة مشاريع من للعديد قانونيًا  مستشاراً  األول المكتب شركة عملت
                 بالبيئة العالقة ذات األخرى التقارير إلى باإلضافة منها، مشروع لكل القانونية المراجعة تقارير بإعداد وقام السعودية،
   .الهيكلة إعادة خطة وتقارير والعقود، االتفاقيات وتقارير القانونية، المخاطر وتقارير الموافقات،  وتقارير التنظيمية،

                وصياغة إعداد ذلك وشمل الخصخصة خيارات لتنفيذ  الشركات تأسيس في األول المكتب شركة شاركت ذلك، على عالوة
 .المملكة في المختصة الجهات مع ومتابعتها التأسيس بإجراءات والقيام العميل لتعليمات وفقًا الشركات هذه تأسيس مستندات

  :يلي ما  المشاريع هذه  تشمل

            .العالم في نوعه من مشروع أكبر يعتبر والذي والثانية، األولى المرحلة المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة خصخصة•
 .سعودي ريال مليار 100 من أكثر بقيمة

 .(الثالثة المرحلة - الثانية المرحلة - األولى المرحلة) للحبوب العامة المؤسسة خصخصة•

   والكهرباء المياه وزارة إشراف تحت جدة مدينة في الصحي والصرف المياه قطاع خصخصة•

 الوطنية المياه لشركة المكرمة مكة مدينة في الصحي والصرف المياه قطاع خصخصة•

   الوطنية المياه لشركة الطائف مدينة في الصحي والصرف المياه قطاع خصخصة•

 الوطنية المياه لشركة المنورة المدينة في الصحي والصرف المياه قطاع خصخصة•

 الوطنية المياه لشركة والخبر الدمام مدينتي في الصحي والصرف المياه قطاع خصخصة•

           سعودي ريـال مليون 600 بقيمة للدقيق مطاحن لثالث (BOT) الملكية ونقل والتشغيل البناء بنظام عقود وثائق إعداد•
 .للحبوب العامة للمؤسسة

 

 يف جمال اخلصخصة: ثالثاا 

 شركة المكتب األول للمحاماة واالستشارات[ أ]

30 



الصناعية                  إعداد عقود للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعدد من المشاريع الخاصة بتطوير المدن 

  :يليوشملت ما   TORونظام  BOTبمشاركة القطاع الخاص في مختلف أنحاء المملكة بنظام 

 الملكية ونقل والتشغيل البناء بنظام الخاص القطاع بواسطة بسدير الصناعية المدينة تطوير عقد•

 الملكية ونقل والتشغيل التأهيل إعادة بنظام الخاص القطاع بواسطة بالرياض والثانية األولى الصناعية المدينة تطوير عقد•

 القصيم في الصناعية للمدينة والصناعي الصحي والصرف المياه مرافق تأهيل وإعادة معالجة محطة وإنشاء تصميم عقود•

 اإلحساء في الصناعية للمدينة والصناعي الصحي والصرف المياه مرافق تأهيل وإعادة معالجة محطة وإنشاء تصميم عقود•

           الثانية الصناعية بالمدينة والصناعي الصحي والصرف المياه مرافق وصيانة وإدارة وتشغيل تأهيل إعادة مشروع عقود•

 بالرياض

   بجدة األولى الصناعية بالمدينة اإلعادة ثم ومن الشرب مــياه مــرافق وصيانة وإدارة وتشغيل تأهيل إلعادة انتفاع عقد•

 (TOR) بنظام

 ( BOT) الملكية ونقل والتشغيل البناء بنظام المناطق تبريد خدمات عقد •
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       القضائية وشبه القضائية الجهات مختلف لدى المتنوعة والمنازعات القضايا من العديد بمباشرة المكتب قام
  :يلي ما أبرزها من نماذج ونعرض واإلدارية

 :دويل قضائي اختصاص تنازع
             شركة من أقيمت دعوى في باريس استئناف لمحكمة المقدمة المذكرات وإعداد بالدراسة المكتب توالها

        إنشاء عقد عن بها المدعى مستحقاتها عن الجنسية سعودية كبرى صناعية شركة ضد الجنسية متعددة
  .سعودي ريال مليار نصف تتجاوز المنازعة قيمة وكانت

 :أسعار بفروق مطالبة
       800 من بأكثر بالمطالبة كبرى صناعية شركة وهو المكتب موكلي ألحد خصم من المظالم ديوان أمام أقيمت
 .المكتب موكل لصالح واستئنافيًا ابتدائيًا كسبها وتم سعودي ريال مليون

 :املالية األوراق منازعات يف الفصل جلنة

   وانتهت موكله عن المكتب فيها ترافع وقد سعودي ريال مليون 300 بمبلغ المال سوق هيئة من مطالبة دعوى
 . بتوقيعها االتهام قرار  طالب التي السجن عقوبة واستبعاد المطالبة قيمة بتخفيض واستئنافيًا ابتدائيًا

 يف جمال التقاضي: رابعاا 
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 :تعويض

           ووزارة المالية، وزارة ضد (ريـال مليون 1400) ريـال مليون وأربعمائة مليار بمبلغ عقاري تعويض دعوى
 .العميل لصالح الدعوى هذه في الحكم وتم ،والقروية البلدية الشؤون

         الشركات إحدى ضد سعودي ريال مليون 600  بمبلغ تعويض دعوى الكبرى التجارية الشركات إحدى أقامت
 .المختصة المحكمة لدى النظر قيد  تزال   وال المملكة في الحكومية

 :عقارية

           بعضها سعودي، ريال مليار 3 قيمتها مجموع يتجاوز متنوعة عقارية دعاوى عدة بمباشرة المكتب قام
 .المختصة المحكمة لدى النظر قيد  يزال ال اآلخر والبعض موكلينا لصالح انتهى

 :إدارية

 المقاوالت شركات إحدى فيها نمثل الحكومية الجهات إحدى ضد دعوى أبرزها إدارية دعاوى عدة المكتب باشر
 .سعودي ريال مليون 200 تقارب بمبالغ للمطالبة المملكة في الكبرى

   :عمالية
      وتسويق توزيع بشركات األجانب العاملين بعض من موكليه عن نيابة عمالية دعاوى عدة المكتب باشر
   .كاملة موكليه مستحقات فيها واستعاد بالمملكة كبرى
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هاملنزو  تراورز( ب)  
 خبراتنا في المنطقة
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 خبراتنا في المنطقة – وهاملنز تراورز

 :السعودية العربية اململكة يف خرباتنا
   إلى الدولية والشركات العامة الشركات بين تتراوح العمالء من واسعة لمجموعة المشورة تقديم السعودية العربية المملكة في تجربتنا تشمل

  والمجموعات المركزية، الحكومة اإلدارات وحتى األساسية التحتية البنية مشروعات في االستثمار وصناديق والمصارف الخاصة اإلقليمية الشركات
 .العالية المالية المالءة ذوي من واألفراد العائلية

     العائلية والمجموعات للشركات الحدود عبر المركبة الصفقات من ابتداًء المتنوعة والمعامالت المشروعات من مجموعة في بالعمل قمنا وقد
      الطاقة ومشروعات العقاري والتمويل الشركات تمويل مجال في خاصة قوة نقاط ولدينا أفراد، ويملكها يديرها أعمال من والتخارج البيع الى

 .اإلسالمي والتمويل الخاصة والثروات عامة بصفة والمشروعات

 :التجاري والقطاع الشركات قطاع
          استثماراتها بخصوص الكبرى، السعودية والمالية الصناعية الشركات إحدى وهي القابضة، الجميح شركة بتمثيل قمنا :اجلميح جمموعة

         في الصناعية الحد منطقة في مشروعات لثالث النهائية القابضة الشركة وهي Gulf Infrastructure Limited شركة في االستراتيجية

 وقد .التسليح حديد إلنتاج مصنع والثالث الحديد سبائك إلنتاج مصنع والثاني ميجاواط 50 بطاقة الكهرباء لتوليد محطة أحدهم البحرين مملكة

  أيضًا مؤخًرا قمنا وقد .فقط ساعة 48 خالل (للجهالة نافي فحص) شاملة قانونية دراسة إجراء أخرى، أمور ضمن التكليف، هذا في عملنا تضمن

 ."ميلز رولنج يونيفرسال" شركة مال رأس زيادة حصة من %20 على استحواذها بخصوص المحدودة الجميح شركة بتمثيل

  نسبة تمثل أمريكي دوالر مليون 48 بقيمة حصة شراء مشروع في بالعمل تكليفنا تم :التحتية للبنية للتنمية اإلسالمي البنك صندوق

            إلنتاج مصنع :هما رئيسيين مشروعين بتطوير قامت والتي (سبكيم) للبتروكيماويات العالمية السعودية الشركة أسهم نم تقريبًا 23%

            قمنا ذلك وبعد سنوًيا، متري طن 75,000 بطاقة البوتانيديول إلنتاج ومصنع سنوًيا، طن 970,000 قدرها سنوية إجمالية بطاقة الميثانول

 .الشركة من كاملة تخارج عملية في البنك بتمثيل

       في أمريكي دوالر مليون 40 بقيمة أقلية حصة شراء عملية في بالعمل تكليفنا تم :التحتية للبنية للتنمية اإلسالمي البنك صندوق

            متكامل مجمع وتشغيل إنشاء لغرض السعودية العربية المملكة في أسست جديدة مساهمة شركة وهي المتقدمة البوليبروبلين شركة

 .االستثماري المشروع هذا من كاملة تخارج عملية في البنك بتمثيل قمنا ذلك وبعد الجبيل، في والبوليبروبلين البروبين وإنتاج لتصنيع
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     للشركة الجديد اإلقليمي االستثمار لصندوق استثماريين مشروعين ألول استشارات بتقديم قمنا :لالستثمار BNP Paribas شركة

       صفقة أول في الصندوق بتمثيل قمنا كذلك .الثالث االستثماري المشروع في بالعمل مؤخرًا ُكلفنا كما أمريكي دوالر مليون 300 بقيمة

 وقد .النجاح الصفقة لهذه ُيكتب ولم الشرقية، بالمنطقة السريعة للوجبات سعودية شركة في أقلية حصة شراء وهي البحرين خارج له

 .للعميل الحمائية األحكام على واالتفاق التفاوض بعمليات القيام على التكليفين هذين كال في عملنا اشتمل

    السعودية الكابالت شركة رأسمال لزيادة عام الكتتاب طرح لعملية قانوني كمستشار بالعمل تكليفنا تم :السعودية الكابالت شركة

 .(أمريكي دوالر مليون 55) سعودي الـري مليون 210 بقيمة

     لحصة الشركة شراء عملية في بحرينية، استثمار شركة وهي االستثمارية، استيراد شركة بتمثيل قمنا :االستثمارية استرياد شركة

                التركيبات مجال في متخصصة خدمات تقدم حيث ُعمان سلطنة وفي السعودية في أنشطتها تمارس سعودية شركة في أقلية

   التي الشركات إحدى وهي "تبريد" شركة في حصتها هيكلة إعادة في "استيراد" شركة ساعدنا األخيرة اآلونة وفي .النفطية والتجهيزات

 .أموالها " استيراد" شركة فيها تستثمر

  لمشروعات االستشارية خدماتنا نقدم زلنا ما :واملياه للكهرباء املزدوج لالنتاج كربى بشركات خاصة ملشروعات متويل عمليات

               تمويل إجراءات عن الناشئة األمور في دولي مستشار بصفتنا والمياه للكهرباء مزدوج إنتاج مشروعات بتنفيذ تقومان شركتين

      وأدواته التحوط بمعدالت المتعلقة واألمور التكميلية، القروض سداد ووسائل المساهمين وقروض مساهمات حجم مثل مشروعاتهما

 وقد .المالية المستندات إدارة فعالية لضمان الالزمة والموافقة التنازل وطلبات ،االستثمارات على العميل من ضمانات وتقديم المالية،

  لنا سبق وقد) المالي إغالقه المشروع تمويل حقق عندما م2006 عام منذ الشركتين هاتين إلحدى االستشارية خدماتنا تقديم على دأبنا

              نقدم أننا كما (المشروع تفيذ بعملية بموجبه فازوا الذي لعطائهم تقديمهم عند المشروع لرعاة االستشارية خدماتنا قدمنا أن

 .م2009 عام منذ األخرى للشركة استشاراتنا
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     وفقًا وتخصيصها هيكلتها إعادة عملية بخصوص المؤسسة لهذه استشارات بتقديم اآلن نقوم :السعودية الوطنية املؤسسات إحدى

        األول المكتب مع قدمناه مشترك عرض خالل من العمل هذا تنفيذ بعقد فزنا وقد ،510/م/32 رقم األعلى االقتصادي المجلس لقرار

 تأسيس (1) :هي رئيسية مراحل ثالثة المشروع هذا ويتضمن .مؤخًرا تجديده تم والذي م2012 عام من  األول الربع في واالستشارات للمحاماة

               القطاع في الخاصة الشركات من عدد تأسيس (2) المملكة في العالقة ذي القطاع على واإلشراف تنظيم يتولى جديد تنظيمي كيان

        تلك حصص بيع (3)و تأسيسها سيتم التي األربع الشركات إلى الوطنية الشركة تلك وخصوم أصول وتحويل (المقرر حسب شركات أربع)

 .المشروع جوانب لكافة الالزمة االستشارات بتقديم األول المكتب مع بالتشارك نقوم وسوف .عامة منافسة خالل من الشركات

       "نت صحارى" شركة حصص من %70 شراء بخصوص الهولندية الشركة لهذه االستشارية خدماتنا بتقديم قمنا :الدولية صحارى شركة

   هيئة من االندماج على موافقة على الحصول بخصوص للمشتري أيًضا استشاراتنا قدمنا كما محدودة، مسؤولية ذات سعودية  شركة وهي

           .السعودية في األجنبي باالستثمار الصلة ذات واللوائح باألنظمة بااللتزام أيًضا يتعلق وفيما السعودية تالمعلوما وتقنية االتصاالت

 .المساهمين واتفاقية الحصص وشراء بيع اتفاقية ومنها الموضوع بهذا المتعلقة المستندات جميع وصياغة بإعداد قمنا وقد

 :العقاري القطاع
               ومشروعات العقاري التطوير في المتخصصة السعودية الشركة لهذه االستشارية خدماتنا قدمنا :العقاري للتطوير الدولية األوىل شركة

        تشمل الخليجي التعاون مجلس دول منطقة تغطي مشتركة مشروعات بإنشاء تتعلق استشارات تقديم ذلك وشمل بالمملكة، اإلسكان

           وعمليات الشركة بتنظيم خاصة أمور إلى إضافة العقاري للتطوير عامة ومشروعات االستخدامات، متعددة مشتركة  تطوير مشروعات

 .التوظيف
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 :الطاقة قطاع
      تيناجانشونال شركة يضم شركات لتحالف االستشارية خدماتنا بتقديم قمنا :السعودية العربية اململكة – الكهرباء لتوليد القرية حمطة

           العرض بخصوص التحالف لهذا رئيسي دولي كمستشار وذلك ديفلوبرز انفراستركشر يوناتيد وشركة السعودية الدن بن ومجموعة بيرهاد

          إنتاجية بطاقة الكهرباء لتوليد غازية محطة وصيانة وتشغيل وإنشاء وتصميم وتمويل لتطوير السعودية الكهرباء شركة إلى منه المقدم

  .السعودية العربية بالمملكة الشرقية بالمنطقة الدمام مدينة جنوب تقريبًا كم 100 مسافة على وتقع ميجاواط 2000 – 1800 بين تتراوح مقترحة

     هندسة  أعمال لعقد شامل نموذج إعداد المشروع، مستندات بخصوص المتنافسين استفسارات على الرد المشروع هذا في دورنا تضمن وقد

           التشغيل  اتفاقية واألتعاب، االلتزام وخطابات والعمل التكليف نطاق مسودة إعداد شاملة، تمويل اتفاقية إعداد ،EPC وتنفيذ وتوريد

 .العروض تقديم على السابقة المرحلة طوال استشارات تقديم إلى إضافة ،والصيانة

            مشروع وشركة والكهرباء للمياه الشعيبة شركة من كل قبل من تكليفنا تم :الشعيبة وتوسعة املزدوج لالنتاج (3) الشعيبة مشروع

        المشورة لتقديم للمشروع قانوني كمستشار 2013 عام حتى سنوات ثالث عن تقل ال لمدة السعودية العربية المملكة في الشعيبة توسعة

         في مؤخرًا بدأت والتي والكهرباء، للمياه المزدوج االنتاج بمحطة الخاصة الشعيبة لتوسعة الثالثة للمرحلة التشغيلية الجوانب جميع بشأن

    والتشغيل والبناء والتمويل المؤسسية، الجوانب جميع في للمالك المشورة تقديم على المشروع هذا في دورنا اشتمل وقد .التجاري التشغيل

            الرئيسيين، للموزعين التعاقدية االستحقاقات في المشورة تقديم ذلك في بما التوسعة، مشروع وتشغيل بامتالك المتعلقة والصيانة

        التمويل اتفاقيات بموجب التقارير وتقديم ،العالقة ذات واللوائح باألنظمة وااللتزام والصيانة والتشغيل والبناء، والتوريد الهندسة وعقود

 .بالمشروع الصلة ذات المختلفة

 محطة بمشروع يتعلق فيما متنافسين لمجموعة االستشارية خدماتنا بتقديم قمنا :والكهرباء للمياه املزدوج لإلنتاج الزور رأس مشروع

 المشروع، اتفاقيات ذلك في بما العطاء جوانب جميع ذلك وشمل .السعودية العربية المملكة في الزور رأس في المستقل والكهرباء المياه انتاج

 .الشاملة التمويل واتفاقية والصيانة، والتشغيل واإلنشاء،  والتوريد الهندسة وعقود
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 املشروعات
    تغيير بأوامر تتعلق طويل وقت منذ مستمرة مطالبات وتسوية منازعات بخصوص للمالك استشارية خدمات قدمنا :القصيم أمسنت شركة

 مليون 80 إجمالية بقيمة اآلسيويين المقاولين من مجموعة على موزعة EPC وإنشاء وتوريد هندسة عقود بموجب العمل في وعيوب وتأخيرات

 .جديد أسمنت مصنع بإنشاء خاصة أمريكي دوالر

  بصياغة وقمنا المشروع هذا امتياز بعرض تتعلق استشارات قدمنا :واخلاص العام القطاعني بني الشراكة بنظام املنورة املدينة مطار

 .EPC واإلنشاء والتوريد الهندسة عقد مستندات

              الكالسيوم وكلوريد الصودا لرماد فكرة شركة تقوم :الكالسيوم وكلوريد الصودا رماد إلنتاج جممع أول إلقامة "فكرة" شركة مشروع

 مرحلتين على وذلك الكالسيوم كلوريد من سنويًا طني متر 600,000 إلنتاج األساسية التحتية وتجهيزاته مرافقه بكامل جديد مصنع بإنشاء (أسياك)

     ونحن األسواق، في المباشر البيع خالل ومن المتعهدين طريق عن المصنع منتجات بيع يتم أن المقرر ومن الثانية الصناعية الجبيل مدينة في

       الخدمات هذه تشمل كما المفتاح، تسليم بنظام المصنع وإنشاء واإلنشاء والتوريد الهندسة أعمال عقود كافة تغطي قانونية استشارات نقدم

                إلى إضافة وخارجيين محليين مقاولين مع اتفاقيات) مقطوعة إجمالية مبالغ أساس على المفتاح تسليم عقود وصياغة اإلجراءات إدارة

 .أمريكي دوالر مليون 400 قيمتها البالغ المشروع من األولى للمرحلة الفنية والخدمات التقني الترخيص واتفاقيات (بالضرائب خاصة اتفاقية

 :والتمويل املصريف القطاع
     مقدم أمريكي دوالر مليون 11,4 بقيمة األجل محدد قرض :بخصوص المالية سامبا لمجموعة استشاراتنا بتقديم قمنا :املالية سامبا جمموعة

 وسحب أمريكي دوالر مليون 95 بقيمة األجل محدد وقرض سعودية، كيميائية منتجات شركة رأسمال زيادة في حصتها لتمويل بحرينية شركة إلى

 وقرض قطر، دولة في سكني عقاري مجمع وإنشاء تطوير مشروع لتمويل كبرى سعودية مقاوالت شركات إلى مقدم اعتماد وخطاب المكشوف على

 .دبي في مكاتب وبرج فندق مشروع تنفيذ لتمويل أمريكي دوالر مليون 106,7 بقيمة األجل محدد
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  مجمع افتتاحي قرض بخصوص "تداول" سوق في مدرجة سعودية لشركة استشارات قدمنا :السعودية الشركات إحدى

     التي التسهيالت، هذه .أمريكي دوالر مليون 267 بقيمة العامل المال لرأس وتسهيالت أمريكي دوالر مليون 534 بقيمة

  لسداد تستخدم سوف التأمين، عوائد عن التنازل مع الشركة من وضمانها اإلسالمية الشريعة وأحكام يتوافق بما ستقدم

       من مقدم لعرض ونهائية ابتدائية ضمانات إصدار تشمل بالشركة خاصة عامة أغراض وفي الشركة بها مدينة قروض

 .أخرى وضمانات اعتماد وخطابات المشروعات إلحدى الشركة

 اخلاصة والصناديق الثروات
 ذلك ومع السرية، نطاق في يدخل المجال هذا في أعمالنا من كثيًرا فإن بعمالئنا الخاصة والظروف األحوال لطبيعة نظًرا

              الخاصة، والصناديق التركات إدارة القيمة، مرتفعة سكنية عقارات شراء تشمل السياق هذا   في خبرتنا مجاالت فإن

      في الموزعة والتركات بالوراثات المتعلقة االستشارات العقارية، والمواريث األموال والجنسية، الهجرة العائلية، المكاتب

      ذلك في بما) الضريبية االستشارات الخاصة، اليخوت الخاصة، الخيرية المؤسسات الوفاة، بعد ما ترتيبات دولة، من أكثر

 :األمثلة بعض يلي وفيما واألوقاف، الوصايا (الخارجية الضرائب

53 



 خبراتنا في المنطقة – وهاملنز تراورز

           الشرق منطقة في عمياًل 35 من أكثر إلى قانونية استشارية خدمات قدمنا :األوسط الشرق منطقة يف عمالء•

 بهياكل تتعلق خيارات ذلك في بما القيمة عالية السكنية بالعقارات الخاص الجديد الضرائب نظام بخصوص األوسط

     ملكية هياكل بحل تتعلق إستشارات قدمنا كما والوراثة، بالضريبة المتعلقة األمور االعتبار في تأخذ بديلة ملكية

 .قائمة

                  على المفروضة الضرائب بخصوص الكويتية العائالت إحدى إلى االستشارية خدماتنا قدمنا :كويتية عائلة•

               أحكام مع متوافق استثماري بصندوق تتعلق استشارات ذلك وشمل المتحدة بالمملكة عقارات في استثمارات

 .اإلسالمية الشريعة

  فعال ضريبي هيكل وضع بخصوص اإلمارات بدولة العمالء أحد إلى استشاراتنا قدمنا :اإلمارات بدولة العمالء أحد•

 .والنفقة اإلعالة بتحمل يقضي بريطانية محكمة من أمر صدور عقب المتحدة، بالمملكة مقيمة أسرة لصالح

 إستثماري صندوق وتصفية حل بخصوص البحرينية العائالت إحدى إلى االستشارية خدماتنا قدمنا :حبرينية عائلة•

       وموجودات ألصول شخصية ملكية بخصوص البريطانية للقوانين وفًقا ضريبية إستشارات وتقديم بالخارج خاص

 .بريطانية
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