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استطعــــنا بنـــــــاء سمعـــة
متميزة ،متصلـــــة بالخبــرة
الماضية ،ومسايرة ألحـدث

من نحن

ABOUT US

تأسســت شــركتنا لتكــون امتــدادً ا لخبــرةٍ قانونيــةٍ اســتمرت ألكثــر مــن
ســتين عامً ــا (بــدأت منــذ عــام  1954م)- ،مشــهود لهــا بجــودة صياغتهــا
ً
ومنطلقــا
أساســا لرســالتنا،
وقــوة ممارســتها -فجعلنــا منهــاج الخبــرة
ً
لرؤيتنــا ،دامجيــن إليهــا أنفــع المســتجدات القانونيــة ،لمقاصــد رفيعــة
هدفهــا حمايــة عمالئنــا ،وإبــداء الحلــول ،وتفعيــل المعالجــات لمختلــف
الوقائــع والقضايــا ،مبتكريــن وســائل إلكترونيــة لخدمــة عمالئنــا،
وتنفيـ ً
ـذا ألعمالنــا .وقــد اتخذنــا مدينــة مكــة المكرمــة مق ـ ًر ا رئيســي ًا لنــا،
وأنشــأنا تِباعً ــا فرعيــن بمدينتــي جــدة والريــاض ،بهــدف تغطيــة خدمــات
عمالئنــا ،وبذلــك اســتطعنا بنــاء ســمعة متميــزة ،متصلــة بالخبــرة
الماضيــة ،ومســايرة ألحــدث المناهــج واآلليــات المتطــورة .كمــا أننــا
نرتبــط بعالقــات تعــاون وشــراكات دوليــة بعــدد مــن شــركات المحامــاة
والكيانــات االستشــارية والماليــة ،للوصــول إلــى الحلــول الفعالــة التــي
تلبــي احتياجــات عمالئنــا.

المناهج واآلليات المتطورة
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تحقيقــــــ ًا ألعلـــــــــــى قيمـــــــــــــة
مضافــــــــــة ومزايــا تنافســية
لجميــــــــع أصحــاب المصلحــة
والمتعامليــن معنــــــا

نتطلــع إلــى أن نكــون أحــد أفضــل ثــاث شــركات محامــاة بالمملكــة
ً
تحقيقــا ألعلــى قيمــة مضافــة
العربيــة الســعودية فــي عــام 2030م ،وذلــك
ومزايــا تنافســية لجميــع أصحــاب المصلحــة والمتعامليــن معنــا.

OUR VISION

رؤيتنا

11

10

نطمــح لتحقيــق أفضــل عوائــد ومزايــا
لشــركائنا بحوكمة مســتمرة ،ونعمل
علــى تعزيــز رأس المــال البشــري
وتطويــره بأعلــى ســمات الكفــاءة

OUR MESSAGE

رسالتنا
نســعى لتقديــم أجــود الخدمــات القانونيــة ،بمعاييــر عالميــة ،وبأعلــى
مؤشــرات الحمايــة ،مــن خــال مختصيــن في جميع المجــاالت القانونية،
مبتكريــن ومســتخدمين أحــدث النظــم الرقميــة ،إنجا ًز ا ألعمالنــا واتصا ًلا
ً
حرصــا علــى كســب ثقتهــم بأعلــى درجــات التواصــل
مباش ـ ًر ا بعمالئنــا،
لبناء العالقة المســتديمة ،المبنية على أســاس وثيق من الخصوصية
والمصداقيــة ،كمــا نطمــح لتحقيــق أفضــل عوائــد ومزايــا لشــركائنا
بحوكمــة مســتمرة ،ونعمــل علــى تعزيــز رأس المــال البشــري وتطويــره
بأعلــى ســمات الكفــاءة ،بمميــزات تفضيليــة ،ونســاهم بفاعليــة وثيقــة
دائمــا وأبــدً ا.
لخدمــة المجتمــع الســعودي
ً
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عمالؤنا أو ًلا

النزاهة والسرية

حوكمة اإلجراءات

قيمنا

OUR VALUES

العمل بروح الفريق

االبتكار والشغف الدائم

التطوير التكاملي المستمر

الممارسات القانونية
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LEGAL PRACTICES

نخبـــــــة مـــــــــن المحاميـــــن
والمستشـــــارين والقضـــاة
السابقيــــــن والمحكميــــــــن
والموثقين

الممارسات القانونية
نقــدم لعمالئنــا ممارســات خدماتنــا القانونيــة المتكاملــة مــن خــال
نخبــة مــن المحاميــن والمستشــارين والقضــاة الســابقين والمحكميــن
والموثقيــن وفريــق عمــل إداري يســهل جميــع طــرق الدعــم واالتصــال
والمســاندة المســتمرة ،ونعتنــي فــي إخــراج خدماتنــا بأجــود المعاييــر
المهنيــة والشــمولية الموضوعيــة واالجرائيــة التــي تحقــق المقصــود
مــن ذلــك للمحافظــة علــى حقــوق العمــاء والدفــاع عنهــم .
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الشركات ورواد األعمال:

اإلدارة القانونية:

تعــد مــن الركائــز فــي الوزارات والهيئــات الحكوميــة ،والقناة الصحية
لضمــان صحــة العالقــات التعاقديــة والقــرارات والتصرفــات،
لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة ، 2030وتفاديًــا الرتــكاب األخطــاء
الضــارة باســتقرار األداء ،نقــدم لعمالئنــا خدماتنــا القانونيــة
المتكاملــة ،حيــث نوفــر لهــم االستشــارات القانونيــة ،وإعــداد
الدراســات والمذكــرات ،وصياغــة العقــود واالتفاقيــات
والنمــاذج ،وتمثيلهــم فــي االجتماعــات وأمــام الجهــات
القضائيــة والتحكيميــة ،وتوفيــر جميــع مــا تتطلبــه
اإلدارة القانونيــة.
التقاضي التجاري:

اعتنــى المنظــم الســعودي بالقضــاء
التجــاري ،تعزيــ ًز ا لبيئــة االســتثمار ،فأصــدر
أنظمــة تضفــي ضما ًنــا أعلــى لحقــوق المتقاضيــن،
واســتحدث منظومــة رقميــة متكاملــة تســهي ًلا
ودعمــا منــا للمســتثمرين ،نقــدم
للفصــل فــي المنازعــات.
ً
لعمالئنــا االستشــارات والمذكــرات القانونيــة المالئمــة ألدق
احتياجاتهــم ،والترافــع عنهــم أمــام المحاكــم ،واضعيــن خبراتنــا
وأفضــل كفاءاتنــا فــي خدمتهــم بجــودة متناهيــة بعــد دراســة
موضــوع النــزاع ،وفحــص المســتندات ،وإرســاء األدلــة مــن مبــدأ حريــة
اإلثبــات.
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تلبيــة ألهــداف رؤيــة المملكــة  ،2030لتنميــة القطــاع الخاص؛ فإننا نســخر
لعمالئنــا جميــع خبراتنــا القانونيــة فــي تأســيس الشــركات وتحويلهــا،
وتعديــل عقودهــا ،واختيــار الشــكل النظامي المناســب لهــا ،ومراجعة
القــرارات ،واإلشــراف علــى توســيع أعمالهــا ،وزيــادة رأس
المــال فيهــا ،وحمايــة حقوقهــا الفكريــة والتجاريــة ،وإســداء
المشــورة القانونيــة ،وتمثيلهــا فــي الجمعيــات العموميــة
وأمــام الجهــات القضائيــة والتحكيــم ،والقيــام بــدور
الوســاطة والتســوية فــي المنازعــات التــي قــد تقــع
بيــن الشــركاء.
التجارة البحرية:
تمثــل القلــب النابــض لالقتصــاد العالمــي،
والقاعــدة األساســية للتجــارة الدوليــة ،ويكمــن
معقــل التجــارة البحريــة فــي الناقــات البحريــة،
والعالقــة التعاقديــة والمســؤولية التقصيرية الناشــئة
عنهــا ،ووعيــا منــا بضخامــة هــذه التجــارة نولــي عنايــة خاصة
بتقديــم جميــع الخدمــات القانونيــة لإلشــكاليات الناجمــة عــن
عقــد النقــل والعمــل البحــري ،وعقــد النقــل المتعــدد الوســائط،
وعقــد بيــع وإيجــار الســفينة ،ونتولــى قضايــا الحــوادث البحريــة
والـــتأمين البحــري والخســائر البحريــة الخاصــة والمشــتركة.
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التجارة اإللكترونية:

ً
وعزوفــا متســارعً ا عــن التجــارة التقليديــة،
تشــهد نمــوً ا متزايــدً ا
لســرعة الحصــول علــى الخدمــات ،وتطويــر طــرق الدفــع ،ووســائل
الشــحن ،وقــد كانــت شــركتنا رائــدة فــي تقديــم خدماتهــا القانونيــة
المتكاملــة إلكترون ًيــا ،والوقايــة القانونيــة لجميــع مراحــل التجــارة
اإللكترونيــة وأنشــطتها ،ومنهــا :صياغــة وفحــص شــروط
االســتخدام وسياســة الخصوصيــة ،والـــتأكد مــن آليــة
ونمــاذج التعاقــدات اإللكترونية وســامة الممارســات
والتوقيعــات ،وصياغــة ومراجعــة وثائــق العالقــات
وااللتزامــات.

التجارة والتوريد:

تشــكل ممارســتها الفرصــة االســتثمارية
الضخمــة فــي المملكــة ،نظــر ًا لتنامــي معــدالت
االســتهالك ،والتوســع فــي إنشــاء المشــروعات
االقتصاديــة والمتاجــر اإللكترونيــة ،ممــا زاد مــن حــدة
المنافســة ،فــإن شــركتنا تتميــز بتفعيــل الوقايــة القانونيــة
لجميــع عمليــات التجــارة ووســائل التوريــد وآليــات العمــل
اللوجســتية ،بطــرق مؤسســية مبنيــة علــى خبــرة عميقــة ،وننشــئ
لبيئــة األعمــال جميــع العقــود واالتفاقيــات والمذكــرات ،وإيجــاد
الحلــول البديلــة ،ونمثــل عمالءنــا قانونيًــا أمــام الجهــات القضائيــة.

االستثمار األجنبي:
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مهمــا فــي التنميــة االقتصاديــة ،لتدفــق رؤوس
يلعــب االســتثمار دو ًر ا
ً
األمــوال األجنبيــة ،ونقــل الخبــرات ،وتوطيــن التقنيــة ،وتطويــر آليــات
العمــل التجــاري ،وتعزيــز التنافــس االقتصــادي ،ومــن هــذا المنطلــق
فإننــا نســهم فــي دعــم هــذا التوجــه مــن خــال خدماتنــا القانونيــة،
ومنهــا اســتصدار التراخيــص االســتثمارية ،وتأســيس
الشــركات ،وبنــاء اإلدارة القانونيــة النموذجيــة ،وتوعيــة
المســتثمرين بالقوانين الســعودية الالزمــة ،والحماية
الدائمــة للتعاقــدات والتصرفــات التــي ترتبــط
اإلفالس:
بالمســتثمر ين.
أضحــت البيئــة القانونيــة للمشــاريع
فــي المملكــة -بعــد صــدور نظــام اإلفــاس-
مشــجعة علــى االســتثمار ،ومحســنة لمكانــة
المملكــة التنافســية؛ وإننــا فــي ســبيل ذلــك نقــدم
للكيانــات والشــركات المتعثــرة جميــع الخبــرات القانونيــة
المتعلقــة بإجــراءات تســوية حــاالت اإلفــاس ،وبمــا يتناســب
مــع حجــم أنشــطتها وأحوالهــا التجاريــة والماليــة ،باتخــاذ إجــراء
التســوية الواقيــة ،أو إعــادة التنظيــم المالــي ،أو التصفيــة ،كمــا أن لنــا
دو ًر ا فعــا ًلا فــي إعــداد مقترحــات اإلجــراءات إلقنــاع أصحــاب المصلحــة.
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عمليات االندماج واالستحواذ:

التأمين:

أصبــح قطــاع التأميــن فــي المملكــة مــن أكثــر القطاعــات نمــوً ا علــى
مســتوى العالــم ،لتحســين البيئــة التنظيميــة والرقابيــة وتطبيــق
التأميــن اإللزامــي ،وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور العديــد مــن المنازعــات
بسبب حداثة الممارسة ،ونحن ندعم عمالئنا بالحلول القانونية
الموثوقــة لجميــع القضايــا التأمينيــة ،بتقديــم االستشــارات
القانونيــة وصياغــة المذكــرات ،ودراســة العقــود والوثائــق
واعتمــاد التصرفــات الجديــدة وتمثيــل عمالئنــا قانون ًيــا
أمــام لجــان الفصــل فــي المنازعــات والمخالفــات
التأمينيــة.

التمويل:

حظــي التمويــل باهتمـ ٍ
ـام كبي ـر ٍ مــن المنظــم
الســعودي ،نظــ ًر ا لــدوره فــي رفــع كفــاءة
المؤسســات االقتصاديــة ،وتأثيــره علــى األســواق
الماليــة؛ وإيما ًنــا منــا بــدور الكيانــات التمويليــة ،فإننــا
نوفــر لهــا كل الخدمــات القانونيــة المتعلقــة بممارســات
التمويــل وإجراءاتــه العمليــة وأنواعــه الغالبــة فــي :التمويــل
العقــاري والـــتأجيري واالســتهالكي ،ومعالجــة جميــع المشــكالت
واآلثــار الضــارة والتصرفــات الخاطئــة حمايـ ًـة لالســتثمارات فــي ظــل
القواعــد والمبــادئ الحاكمــة لعمليــات التمويــل.
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تســاهم عمليــات االندمــاج واالســتحواذ فــي دوران عجلــة النمــو
االقتصــادي ،وقــد أحاطها المنظم الســعودي بعــدة ضوابط وإجراءات
تكفــل حمايــة الشــركات التجاريــة مــن اآلثــار الناتجــة عنهــا ،ونحــن
نســخر خبراتنــا وكفاءاتنــا لتقديــم خدماتنــا القانونيــة الخاصــة
بتنفيــذ عمليــة االندمــاج واالســتحواذ ،وآليــات اســتيفاء
الحلــول المقنعــة والمبتكــرة ،ومجابهــة وموازنــة اآلثــار
المترتبــة عليهمــا ،واتخــاذ اإلجــراءات العمليــة المتبعــة
إلتمــام تلــك العمليــات فــي إطــار القواعــد المقــررة
العمليات المصرفية:
لحمايــة المنافســة.
تعاظــم شــأن العمليــات المصرفيــة فــي
ظــل انتهــاج االقتصــاد الحديــث فــي المملكــة،
تدعيمــا لحركــة التجــارة واالســتثمار الوطنيــة
ً
ً
وإنفــاذا لــدور الشــركات المصرفيــة،
والعالميــة،
ً
حلــوال
وحمايتهــا مــن مخاطــر االســتثمار ،فإننــا نمتلــك
جذريــة ومبتكــرة لعمالئنــا ،لــدرء المخاطــر القانونيــة الخاصــة
بعمليــات التمويــل ،والعقــود التجاريــة ،وتبعــات إصــدار األوراق
الماليــة والتجاريــة ،واالئتمــان المصرفــي باالســتعانة بخبرائنــا فــي
تقديــم خدماتنــا القانونيــة الســليمة فــي إطــار القواعــد المنظمــة.
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المقاوالت واإلنشاءات:

الملكية الفكرية:

أســهمت الملكيــة الفكريــة فــي رفــع مســتوى التنميــة االقتصاديــة
مــن خــال تشــجيع االســتثمارات الوطنيــة ،وجــذب االســتثمار األجنبــي
وتوطينه ،وعبر ما نمتلك من خبرات وتخصصنا المميز في مساندة
الشــركات التجاريــة ،فإننــا قــادرون علــى اســتيفاء جميــع الخدمــات
القانونيــة المتعلقــة بالجوانــب القانونيــة والعمليــة لحمايــة
العالمــات التجاريــة ،وحقــوق الملكيــة الصناعيــة ،وحقــوق
المؤلــف ،وبــراءات االختــراع ،ملتزميــن بالقواعــد فــي
ضــوء تطبيــق مبــادئ حقــوق الفكــر النظامــي.

االتصاالت وتقنية المعلومات:

يُعــد الداعــم الرئيســي لتعزيــز البنيــة التحتيــة،
وتعــزى أهميتــه لتأثيــره المباشــر علــى أداء
مختلــف القطاعــات؛ وإيما ًنــا منــا بضــرورة حمايــة
أعمــال عمالئنــا قانونيًــا لتحقيــق تنميــة مســتدامة،
فإننــا نوفــر لهــم جميع خدماتنا القانونيــة المالئمة ومنها:
دراســة الباقــات والخدمــات والتصرفــات القائمــة ،ومعالجــة
المشــكالت وتطبيــق الحلــول الذكيــة والفعالــة للحــد مــن آثــار
النزاعــات علــى ممارســات الشــركة ،وتمثيلهــم قانون ًيــا لــدى اللجنــة
واالعتــراض علــى قراراتهــا أمــام ديــوان المظالــم.

العقارات:
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يأتــي هــذا القطــاع فــي مقدمــة القطاعــات المســاندة لنمــو االقتصــاد،
لمســاهمته الفاعلة في تحقيق التنمية المســتدامة ،وتنفيذ المشــاريع
ً
وإدراكا منــا للتحديــات
التنمويــة لتعزيــز القــدرة التنافســية للدولــة،
القادمــة التــي يواجههــا القطــاع ،التزمنــا لعمالئنــا بتفعيــل جميــع
قــدرات الحمايــة القانونيــة لمراحــل تنفيــذ اإلنشــاءات ،ومعالجة
ممارســات أعمــال نظــام المنافســات والمشــتريات،
وإعــداد العقــود وتدقيقهــا ،وإعــادة التنظيــم القانونــي
للمشــروعات المتعثــرة ،وابتــكار الحلــول وتمثيلهــم
ود ًيــا وقضائ ًيــا.

يعــد مــن العناصــر األساســية فــي مجــال
االســتثمار ،ومــن األصــول الثابتــة لألفــراد
والكيانــات والشــركات ،وقــد اعتلــت شــركتنا وبرعــت
فــي تقديــم الخدمــات القانونيــة المتعلقــة بالعقــارات،
وذلــك عبــر التمثيــل القانونــي فــي قضايــا نــزع الملكيــات
وإعــادة التقديــر ،وقضايــا المنازعــات العقاريــة ،وتصفيــة
المســاهمات العقاريــة ،وصناديــق االســتثمار العقاريــة ،ودراســة
الصكــوك وفحــص أصولهــا ،وتتبــع تفريعاتهــا ،وصياغــة عقــود
التطويــر العقــاري وعقــود المشــاريع االســتثمارية والمشــتركة.
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الرعاية الصحية:

الضرائب:

هــي أحــد الركائــز األساســية التــي تتحقق بهــا الرؤية المســتقبلية للدولة،
لتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة والعالجيــة لجميــع أطيــاف المجتمــع،
وإلشــراك القطــاع الخــاص فــي خطــة التحــول الصحــي ،وتضاف ـ ًر ا منــا
للوصــول للرؤيــة نقــدم للكيانــات والمنشــآت الصحيــة الوقايــة
القانونيــة ،بمنحهــا االستشــارات القانونيــة ،والمنتجــات
القانونيــة ،وتنظيــم األعمــال الداخليــة لــكل المتطلبــات،
وتمثيلهــا لــدى اللجــان والجهــات القضائيــة والحكوميــة،
وتوعيــة وتدريــب الممارســين الصحييــن قانونيًــا

فــرض المنظــم الســعودي فــي اآلونــة األخيــرة أنظمة ألزمــت الكيانات
والشــركات ورجــال األعمــال بدفــع ضرائــب متنوعــة بحســب النشــاط،
فــازدادت االلتزامــات الماليــة والمحاســبية ،إذ قــد تحســب هيئــة
الــزكاة والدخــل عليهــم ضرائــب أو عقوبــات خاطئــة قانونيًــا أو
محاســبيًا ،فإننــا -بمــا نملــك مــن خبــرة فــي القضايــا الضريبيــة-
نقــدم لعمالئنــا االستشــارات القانونيــة ،وإعــداد اللوائــح
ومذكــرات الطعــن فــي التقديــرات الضريبيــة ،والتمثيــل
القانونــي أمــام لجــان الفصــل فــي المخالفــات
والمنازعــات الضريبيــة.

التحكيم والوساطة:

يعــد التحكيــم والوســاطة األيقونــة األمثــل
لتســوية المنازعــات ،لمرونــة وســرعة إجراءاتــه
التــي تتميــز بســرية وخصوصيــة التســوية التــي تحقق
مقاصد الشــركات ورجال األعمال ،وتحفز المســتثمرين
علــى التواجــد فــي الســوق الســعودي ،فأعضــاء شــركتنا
يمارســون التحكيــم بصفتنــا محكميــن معتمديــن ،ونمتلــك
خبــرات كبيــرة فــي هــذا المجــال ،كمــا نتولى الوســاطة بين األطراف
التجاريــة ،وتفعيــل جميــع الطــرق االحترافيــة اللتئــام عالقــة الطرفيــن،
والتوصــل لتســوية مرضيــة ،تخــدم مصلحــة الطرفيــن.
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اإلعاشة والتغذية:

توصف خدمات اإلعاشــة والتغذية المقدمة
للمعتمريــن والحجــاج بأنهــا مــن أهــم إمــدادات
الطاقــة ألداء المناســك ،وتحــرص الشــركات
والمنشــآت علــى إخــراج الخدمــات بجــودة عاليــة ،وقــد
وضعــت الجهــات الحكوميــة اشــتراطات وإجــراءات كثيــرة
لتنظيــم نشــاط الخدمــة ،ونحــن نوفــر لعمالئنــا خدمــة الحماية
القانونيــة المتكاملــة ،والتحقــق مــن تنفيــذ التزامــات العالقــة
التعاقديــة مــع البعثــات ومعالجتهــا ،والمطالبــة بالحقــوق الماليــة
والمحافظــة عليهــا ،ومواجهــة قــرارات اللجــان الحكوميــة
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تنفيذ األحكام:

العالقات العمالية:

توصــف بأنهــا المحطــة األخيــرة للحصــول علــى الحقــوق ،وقــد اهتــم المنظــم
الســعودي بهــذه المرحلــة ،وأفــرد لهــا محكمــة مســتقلة لحوكمــة إجــراءات
التنفيــذ ،وألهميــة تلــك المرحلــة ،فقــد صقلنــا بعــض أعضــاء شــركتنا
بالعلــم والدرايــة لتنفيــذ األحــكام القضائيــة والتحكميــة واألجنبيــة،
واألوراق التجاريــة ،وغيرهــا مــن الســندات التنفيذيــة ،ونحــن نترافــع
عــن عمالئنــا فــي المنازعــات التنفيذيــة ،ونعتنــي بتنفيــذ األحــكام
اإلداريــة ،وتحريــك الدعــاوى أمــام دوائــر التنفيــذ بديــوان
المظالــم ،والمطالبــة بالتعويــض.

يحتــل نظــام العمــل مكانــة كبيــرة لــدى اقتصــادات الــدول ،فهــو الــذي
ينظم العالقة بين صاحب العمل والعمال في الشــركات والمنشــآت،
ومــن هــذا المنطلــق فإننــا نســاند عمالءنــا فــي كل مــا مــن شــأنه
المحافظــة علــى اســتقرار هــذه العالقــة واســتدامتها ،ومــن ذلــك
صياغــة العقــود واللوائــح الداخليــة بمــا يتوافــق مــع طبيعــة
المنشــأة ومجالهــا ،وتقديــم االستشــارات القانونيــة،
وإجــراء التحقيقــات اإلداريــة مــع موظفيهــا ،والتمثيــل
القانونــي أمــام المحاكــم العماليــة وجهــات التوافــق.

التقاضي اإلداري:
تجــذرت دعائــم القضــاء اإلداري ،ليكــون رقيبا
علــى مشــروعية تصرفــات الســلطة التنفيذيــة،
وضما ًنــا لتطبيــق مبــدأ ســيادة النظــام ،فقــد تألــق
المنظــم الســعودي مؤخــ ًر ا فــي منظومتــه العدليــة
بتقديــم أغلــب خدمــات التقاضــي إلكترون ًيــا ،وتماش ـيًا مــع
هــذا التطــور ،نقــدم لعمالئنــا خدمــة التمثيــل القضائــي ،وإعــداد
المذكــرات القانونيــة لجميــع دعــاوى إلغــاء القــرارات اإلداريــة،
ودعــاوى التعويــض ومباشــرة منازعــات العقــود اإلداريــة والتأديبيــة،
ودعــاوى الحقــوق الماليــة المقــررة لموظفــي الدولــة.
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التركات:

تكفــل المشــرع بتفصيــل قســمة المواريــث
ألهميــة هــذا األمــر ،وقــد أصــدر وزيــر العــدل مؤخـ ًر ا
الئحــة قســمة األمــوال المشــتركة ،لحوكمــة إجــراءات
تقســيم التــركات ،ولذلــك فإننــا نعتنــي بقضايــا التــركات
لمــا نمتلكــه مــن خبــرات متراكمــة ،ســاهمت فــي قســمة
وتصفيــة عــدد مــن التــركات الضخمــة ،وتقــوم شــركتنا قضائ ًيــا
بــكل مــا يلــزم إلتمــام وتســريع قســمة التــركات مــن العقــارات
واألمــوال النقديــة بالبنــوك واألســهم المتداولــة أو األنصبــة فــي
الشــركات ،ونهتــم بإجــراء القســمة الرضائيــة والمخارجــة لمقاصــد رفيعــة.

مميزات منصة نصر
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مواكبـ ًـة للعصــر وتحقيق ـ ًا لرؤيــة المملكــة  ،2030الهادفــة للتحــول الرقمــي لجميــع القطاعــات،
ً
واســتجابة لتطلعــات المســتقبل فقــد ســخرنا طاقاتنــا ألكثــر مــن عاميــن ماضييــن لنتولــى
دول ًيــا ريــادة التحــول الرقمــي وأتمتــة مهنــة المحامــاة التقليديــة ،وذلــك بتدشــين منصــة «نصــر»
للمحامــاة اإللكترونيــة ،التــي تقــدم جميــع الخدمــات القانونيــة إلكترونيًــا ،مــن خــال الموقــع
اإللكترونــي ،أو علــى إحــدى تطبيقــات الهواتــف الذكيــة التفاعليــة؛ توفيـ ًر ا للوقــت ،وتيســي ًر ا علــى
عمالئنــا ،وتلبيــة دائمــة الحتياجاتهــم ،فصنعنــا لهــم مســتقب ًلا وقائ ًّيــا ذك ًّيــا يتميــز باآلتــي:

حمله اآلن ..

NASSR APP FEATURES

مميزات منصة نصر :
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تدعــم المنصــة والتطبيقــات اللغتيــن :العربيــة
 /اإلنجليزيــة للمهــام المشــابهة لهــا.
سهولة التسجيل ببيانات مختصرة
 .1االســم  .2البريــد اإللكترونــي .3رقــم الجــوال .4الرقــم
الســري وتأكيــده.

خاصيــة الدخــول بخطوتيــن حفاظــ ًا علــى أمــان البيانــات
وســريتها (الجوال والرقم الســري  /إضافة رمز التحقق).
ســهولة طلــب الخدمــات القانونيــة
وإرفــاق المســتندات وإتاحة التســجيل
الصوتــي لشــرح الموضــوع.
معرفــة النتيجــة المتوقعــة لموضــوع الخدمــة
القانونيــة قبــل التعاقــد ،مــن خــال مســار
الدراســة المبدئيــة.
إمكانيــة االتفــاق علــى قيمــة الخدمــة
والتعاقــد وســداد أتعــاب المحامــاة
بجميــع طــرق الدفــع الرقميــة.
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إرســال إشــعارات نصيــة لتطــورات تنفيــذ الخدمــة
بدايـ ًـة بقبــول طلــب الخدمــة وإنجــا ًز ا بتنفيذ المحامي
للخدمــة.
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إيجــاد عــداد زمنــي تنازلــي لمعرفــة مــدة إنجــاز جميــع
الخدمــات القانونيــة ،وجــداول للمهــام المشــابهة لهــا.

التواصــل المباشــر مــع المحامــي
المســؤول عــن الخدمــة مــن خالل
مســار «المحادثــة».

االطــاع الكامــل علــى بيانات الخدمة ،وإتاحــة تعديلها ،وإضافة
وتبادل المستندات وتنزيلها بصيغة (.)pdf

إصــدار تقريــر تفصيلــي لجميــع نتائــج الخدمــات وإرفــاق
جميــع المســتندات المرتبطــة بهــا.
أرشــفة تلقائيــة لجميــع الخدمــات والتقاريــر والمحادثــات
والفواتيــر الماليــة.

ميثاق استدامة العالقة
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ميثاق استدامة العالقة
مــن جــذور الخبــرة إلــى فضــاء التطــور  ..نضــع بيــن أيديكــم «ميثــاق اســتدامة
ً
حرصــا علــى رســوخ رابطــة مميــزة ومســتمرة مــع عمالئنــا ،وعلــى
العالقــة»
أســاس متيــن مــن الثقــة والقيمــة المتبادلــة ،إذ يُعــرب ميثاقنــا عــن معاهــدة
حوكمــة خدماتنــا القانونيــة الرائــدة واالحترافيــة التــي ُتالئــم تطلعــات عمالئنــا،
وبمــا يتناســب مــع حجــم أعمالهــم ومــا يتوافــق معهــا مــن تكاليــف ،ومــا قــد
يطــرأ عليهــا مــن أحــداث ،بحيــث نحقــق مســتوً ى فريــدً ا يتجــاوز توقعاتهــم أثنــاء
فتــرة التعاقــد وحتــى بعــد انتهــاء تقديــم الخدمــات ،وذلــك مــن خــال أربعــة
محــاور رئيســية:

قيمة متبادلة

فكما نطمح إلى أن تكون شركتكم قيمة
مضافــة مســتمرة لمجموعــة عمالئنــا،
فإننــا نضمــن أن نكــون إضافــة قيّمــة
دائمــة لكــم بمــا نوفــره مــن خبــرات متميزة
وجــودة اتصــال دائبــة وإمكانــات ابتكاريــة
فائقــة تلبــي تطلعاتكــم واحتياجاتكــم.

بـــاقـات مرنة

ولتحقيـــق أعلـــى مســـتويات الرضـــا وأثمـــن المنافـــع لعمالئنـــا
الك ــرام ،نس ــخر له ــم خدماتن ــا عل ــى هيئ ــة باق ــات متنوع ــة ،متفاوت ــة
التكالي ــف بحس ــب حج ــم األعم ــال المطلوب ــة والمتوقع ــة ،ليتمك ــن
العميـــل مـــن اختيـــار مـــا يناســـبه بشـــكل مـــرن ومتـــوازن ،ونتيـــح
لعمالئن ــا االنتق ــال لباق ــة أخ ــرى ً
تبع ــا لتغي ــر أح ــوال أعماله ــم زي ــادة
أو نقصانـــ ًا ،كمـــا نســـهل عليهـــم إمكانيـــة إلغـــاء الباقـــة بتـــوازن
مُ ـ ـر ٍ
ْض واالكتف ــاء بطل ــب الخدم ــات الفردي ــة حس ــب احتياجاته ــم.
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تقييـــم األداء

وتفــرد ًا فــي ضمــان جــودة تقديــم خدماتنــا
القانونيــة ،يمكــن لعمالئنــا –حصري ًا -متابعة
أعمالهــم بشــكل فــوري مــن خــال مؤشــر
األداء واإلشــعارات والتقاريــر ،وغيرهــا مــن
المميــزات المبتكــرة فــي صفحتهم بمنصة
«نصــر» للمحامــاة اإللكترونيــة.

تكامـــل ووقــــــاية

وتتميــز شــركتنا بتقديــم الخدمــات القانونيــة المتكاملــة،
وذلــك مــن بدايــة عقــود تأســيس الشــركات ومتابعــة
مســؤولياتها القانونيــة ،وحتــى المشــاركة فــي تحقيــق
أهدافهــا وأرباحهــا .كمــا توفــر شــركتنا خدمــات الوقايــة
القانونيــة مــن خــال تفعيل ممارســات الحماية الســليمة
لتفــادي المشــكالت القانونيــة قبــل وقوعهــا.

