


ِليس امُلحاُموَن ُمحاِمْيَن َكَلِهم ِبالَضُروَرة
 ِليس َعَمل امُلحاِمي َفَقط َمْعِرَفة القاُنون .. َفالَكِثير ُيَعرِّف الُنُصوص َحتَّى
 ِمن َغيََّر امُلحاِمْيَن .. َلُكنَن َحِقيَقة َدْور امُلحاِمي َتْكُمن ِفيَّ َدّراَسة الَوقاِئع
َكَدّراَسة القاُنون َوالَنَظر ِإَلى ما َيْمُثل ٰهِذِه الَوقاِئع ِفيَّ َنَصْوص القاُنون

د.عبدالرزاق السنهوري



 املحاماة مهنة عظيمة ورسالة سامية، تعتبر خط الدفاع األول وخط النصرة األبرز يف صف صاحب
 الحق، فهي مهنة حرة مستقلة تسهم إسهاما كبيرا يف تحقيق العدالة واالنتصار للمظلوم، هذا

 باإلضافة إلى أنها تشارك السلطة القضائية يف تحقيق العدالة السيما و إن املحامي شريك القاضي
 يف الوصول إلى الحكم وكل منهما يبحث عن طرق تحقيق العدالة ناهيك أن املحامي بماله من

 مهارات وخبرات وملكات واطالع واسع يف أحكام الشريعة اإلسالمية وىلع مجمل القوانين يشرف
 من خالل ذلك ىلع مراقبة القضاة يف تطبيقهم للقانون كما ينبه القاضي إلى أي خطأ قد يقع فيه

 .يخالف نص النظام
 فاملحامي يسعى من خالل مرافعاته و أطروحاته ودفاعه ودفوعه واعتراضاته إلى حماية املظلوم
أيا كان يف حياته وماله، وحماية حقوق اإلنسان أيا كانت واليمكن للحياة أن تستقيم دون الحماية

أهمية املهنة



نبذة عن الشركة
 شركة مرافعة للمحاماة واإلستشارات القانونية واملسّجلة بوزارة التجارة سجل تجاري رقم
 )1010685638( ملمارسة أعمال املحاماة واإلستشارات القانونية أمام كاّفة الجهات ذات

اإلختصاص القضائي واإلداري يف اململكة العربية السعودية
تعّد شركة مرافعة من أحد أبرز الشركات الناجحة يف اململكة العربية السعودية

 حيث أن الخدمات املتمّيزة والرؤية الواضحة كانت حافزًا للعديد من الشركات التي قامت
 بتأمين سالمة إجراءاتها النظامّية من خالل تعاقدها معنا، وهو ما يعكس بال شّك قدرتنا

 وتنوع خبراتنا من خالل فريق عمل متكامل من املحامين واملستشارين البارزين يف
املجال



املؤسس واملستشار
عبدالعزيز بن حجاج الثنيان 

ماجستير من املعهد العالي للقضاء
 محامي مرخص و أمين سر لعدد من الشركات

املساهمة
مختص بإعداد لوائح حوكمة الشركات



املؤسس واملستشار
محمد بن سليمان الخضيري 

 قاضي سابق يف وزارة العدل
محامي مرخص



رؤيتنا
 شركة رائدة يف عالم املحاماة املحلي واإلقليمي وذلك من خالل تطوير
 املهارات ودقة العمل وجودة اإلنجاز وكل ذلك يف سبيل تحقيق العدالة

من خالل الوصول إلى اهدافنا السامية

 لكل مجال بصمة ونحن يف مجالنا نثق بقدراتنا يف وضع بصمة بارزة لنشر
 الثقافة الشرعية والنظامية يف كل مجاالت الحياة الواسعة كما نسعى

إليها من خالل أهدافنا

 نسعى لتوحيد الجهود البشرية لتحقيق كيانات مستقرة نظاميا وتذليل كافة
 املعوقات القانونية لكافة عمالؤنا مما جعلهم يزاولون أنشطتهم التجارية
 يف السوق السعودي والدولي بشكل قانوني كما نهدف لتحقيق العدل
 بكل مجاالته والعمل ىلع جعله ميثاق التعامل بين البشر من خالل توعية

املجتمع عبر ابراز األنظمة وفهمها

أهدافنا

رسالتنا



الخدمات التي يقدمها املكتب        

 إعداد وصياغة ومراجعة كافة1
العقود واإلتفاقيات املحلية

2
3
4

5
6  إعداد وتنظيم ومراجعة الوثائق

واملستندات القانونية

 تقديم اإلستشارات الشرعية
والقانونية

 دراسة وتحليل وتقسيم الوضع
القانوني للشركة

صياغة مختلف الوثائق

 التأكد من سالمة أعمال الشركة
ومطابقتها لألنظمة

 إجراء عمليات فحص وتدقيق7
قانوني

تقديم الدعم القانوني8



9
10
11
12

13
14

15
16

 اعداد اللوائح والسياساتتزويد الشركة بالرأي القانوني
الداخلية و حوكمة الشركات

 تأسيس وتسجيل الشركات
وإصدار التراخيص الالزمة

قضايا التركة

 املساعدة يف تفسير أحكام
القوانين واللوائح

القضايا املالية والتجارية

 حضور إجتماعات الشركة ولقاءاتها
بممثلي الجهات الحكومية والشركات

 أمانة سر مجالس إدارة الشركات
املساهمة



بكالوريوس يف القانون
محامي مرخص

 بكالوريوس شريعة
إسالمية

محامي متدرب

 بكالوريوس شريعة
إسالمية

محامي متدرب

بكالوريوس يف القانون
محامي مرخص 

املحامي
محمد بن عبدالعزيز القفاري 

املحامي
تركي بن خالد السويل 

املحامي
محمد بن طالل الخميس 

املحامي
حسن بن عبداملجيد املطلق

فريق العمل      



www.morafaah.com
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