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١

من نحن 



ــذ العــام  تأسســت رشكــة الســويكت والبصيــص لالستشــارات القانونيــة واملحامــاة يف اململكــة العربيــة الســعودية من
2006 ويقــع مقرهــا الرئيــس مبدينــة الــخرب ولديهــا عــدد مــن الفــروع يف مــدن اململكــة العربيــة الســعودية الرئيســية، 

وتهــدف إىل تزويــد العــمالء بخدمــات قانونيــة عاليــة االحرتافيــة مــن قبــل محــامني مؤهــلني وذوي خربة عاليــة يف تنفيــذ 
اسرتاتيجيــات ومهــام العميــل، وملتزمــون بتلبيــة توقعــات العميــل. محامونــا ومستشــارونا متخصصــون للغايــة يف كل 
اقســام القانــون ومجهــزون باملعرفــة القانونيــة الالزمــة التــي متكنهــم مــن فهــم احتياجــات العميــل وتنفيذهــا 

بالصورة املثىل.

ــل  ــد أفض ــة كأح ــاة معروف ــة واملحام ــارات القانوني ــص لالستش ــويكت والبصي ــة الس ــت رشك ــزة، أصبح ــة وجي خالل فرتة زمني
ــاض،  ــدن الري ــاً يف م ــة، وخصوص ــاء الدول ــع أنح ــا يف جمي ــعودية بتواجده ــة الس ــة العربي ــاة يف اململك رشكات املحام
املرصفيــة  واملؤسســات  الرشكات،  لــكربى  احرتافيــة  قانونيــة  خدمــات  لتقديــم  والجبيــل  الدمــام،  الظهــران،  الــخرب، 
واملاليــة، والجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة، والرشكات املتعــددة الجنســيات.  فالرشكــة تتعــاون مــع رشكات محامــاة 
متخصصــة وخرباء مــن جميــع أنحــاء العــامل لتزويــد عمالؤنــا بخدمــات قانونيــة موثوقــة ورسيعــة. إن فريقنــا املتخصــص مــن 

املهنيني القانونيني ملتزمون بتقديم خدمات دقيقة.
ــا  ــد قيمن ــي أح ــاءة وه ــة وكف ــكل مهني ــا ب ــدم خدماتن ــن نق ــد. نح ــة يف املواعي ــل والدق ــاين يف العم ــا التف ــن قيمن م

الجوهرية مقارنة برشكات املحاماة األخرى. 

تشــمل مجــاالت التخصــص عىل ســبيل املثــال ال الــحرص: إعــداد اآلراء القانونيــة يف الرشاكات واألنشــطة التجاريــة، تقديــم 
الخدمــات القانونيــة يف مجــاالت تأســيس الرشكات، االســتثامر األجنبــي، نظــام التجــارة واالســتثامر، الشــحن، النظــام 
البحــري، أنظمــة البنــوك والتمويــل، صياغــة ومراجعــة العقــود، أنظمــة العمــل والــعامل، حاميــة امللكيــة الفكريــة، أنظمــة 
التــأمني، أنظمــة الطاقــة والنفــط، أنظمــة الرضائــب، تســوية املنازعــات، التصفيــة، الوســاطة، التحكيــم والتقــايض، ومتثيــل 

العمالء أمام جميع أنواع ودرجات املحاكم والهيئات القضائية والسلطات الحكومية األخرى.

هدفنا 

رؤيتنا 

رسالتنا 

نطاق و مجال  الخدمات القانونية

نحن فخورين بخدمة 1000 عميل متعددي الجنسيات من جميع أنحاء العامل. 

تلبيــة احتياجــات العــمالء القانونيــة وتزويدهــم بخدمــات قانونيــة احرتافيــة عاليــة الجــودة، متكنهــم مــن 
املحافظة عىل مصالحهم وتطوير أعاملهم وخدمتهم يف الوقت املناسب، وبأتعاب معقولة.

ــا.  ــرواد يف مجــال تقديــم الخدمــات القانونيــة يف الرشق األوســط وشامل افريقي ــا أن نكــون ال رؤيتن

ــودة  ــة ذات ج ــات قانوني ــم خدم ــث لتقدي ــارص والحدي ــج املع ــتخدم النه ــيني يس ــن املهن ــق م ــاء فري بن
عالية.

املصارف و التمويل
امللكية الفكرية 
العمل و العامل

العقارات 

صناعة الشحن
التأمني التجارة و الصناعة

النفط و الطاقة 
الرضائب و تسوية املنازعات

تأسيس الرشكات 
العقود و اإلستثامر األجنبي

متثيل العمالء أمام كافة املحاكم و الجهات القضائية 
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فریق العمل 



عبدالرحمن العبداللطيف
محامي

مشاري السحيمي
محامي متدرب

دانه عادل الجرب
محامية

مالك أحمد الرشدان 
مستشار قانوين

املحامون واملستشارون القانونيون

بدر بن بهيشان البصيص
املؤسس واملدير الرشيك

فهد بن محمد السويكت
املؤسس و الرشيك

حسبو يوسف ادم احمد
مستشار قانوين

زين العابدين يوسف 
كبري املستشارين القانونيني

محمد املبيض
 عالقات الحكومية

اسامة الصوينع
مدير الحسابات

نواس طاراكوزي
مساعد إداري

ربيع الحسن عبدالقدوس
مساعد املكتب

املساعدون القانونيون

٤

عالء بورسور
محامي متدرب
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خدماتنا 



ــة  ــعودية عىل رخص ــوق الس ــه يف الس ــيع أعامل ــب يف توس ــذي يرغ ــي ال ــتثمر األجنب ــل املس ــب أن يحص يج
اســتثامر وهنــاك العديــد مــن الكيانــات التــي ميكــن للمســتثمر األجنبــي مــن الدخــول فيهــا بحيــث متكنــه مــن أن 
ينشــئ أعاملــه التجاريــة ومامرســة نشــاطه التجــاري بصــورة قانونيــة ووفقــاً لألنظمــة الســارية حيــث ميكنــه 
ــة  ــة أجنبي ــرع لرشك ــح ف ــعودي أو فت ــاهم س ــع مس ــاون م ــان بالتع ــاء كي ــة أو انش ــة فردي ــان ذو ملكي ــاء كي انش

وغريها من الكيانات األخرى التي تتيح له مامرسة نشاطه التجاري بصورة قانونية.

ــوين يف  ــم القان ــدم الدع ــي تق ــدة الت ــن الرشكات الرائ ــدة م ــا كواح ــعرتف به ــص م ــويكت والبصي ــة الس رشك
تأســيس الرشكات واإلجــراءات والخدمــات املتعلقــة بتأســيس الرشكات يف اململكــة العربيــة الســعودية والتــي 
ــاًء عىل  ــات بن ــن الخدم ــوع م ــذا الن ــاءة يف ه ــبرية وكف ــا خربة ك ــي. ولديه ــتثامر األجنب ــاع االس ــت قط ــدرج تح تن

سجل عمالئنا متعددو الجنسيات والكيانات املختلفة األنواع التي تم تأسيسها بواسطة الرشكة

تشمل خدماتنا يف هذا املجال ما ييل:
تزويد العمالء مبعلومات كاملة عن الهيكل االستثامري وإرشادهم الختيار الكيان القانوين املناسب 

الذي يتوافق مع أنشطتهم التجارية.

االجتامء مع املستثمرين ورشح قوانني االستثامر والرشكات   السائدة يف اململكة العربية 

واملختلطة  والخليجية  املحلية  الرشكات  أنواع  جميع  وترخيص  بتأسيس  املتعلقة  الرتتيبات  اتخاذ 
واألجنبية.

صياغة االتفاقيات القانونية مثل االتفاقيات التي تسبق إنشاء املشاريع املشرتكة ، وخطابات النوايا ، 
وخطابات   ، التفاهم  ومذكرات   ، االلتزام  وخطابات   ، الرشكاء  وقرارات   ، واالتفاقيات   ، التأسيس  وعقود 

التعهد ، وخطابات االرتباط ، وغريها من االتفاقيات املامثلة.

ترخيص وفتح جميع أنواع الرشكات والفروع.

نتعامل مع إجراءات االندماج واالستحواذ.

وفتح  السعودية  البنوك  يف  مرصيف  حساب  فتح  مثل  للمستثمرين  التأسيس  بعد  ما  خدمات  نقدم 
والزكاة  املدين  والدفاع  والبلدية  التجارية  الغرفة  مثل  الصلة  ذات  الحكومية  الجهات  لدى  امللفات 
ورضيبة الدخل واملؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية ومكتب العمل ومكتب االستقدام وأي جهات 

حكومية أخرى تخضع لنشاط املستثمر من أجل بدء أعاملهم التجارية عىل الفور.

طريق  عن  للرشكة  األسايس  والنظام  التجارية  والسجالت  االستثامر  رخص  تعديل  عىل  املستثمرين  نساعد 
إضافة أو حذف بعض البنود أو األنشطة الرشكة وفًقا للتغيريات يف اللوائح املعتمدة من قبل حكومة اململكة 

العربية السعودية.
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االستثامر األجنبي وتأسيس الرشكات



التقايض والتحكيم 

الخدمات القانونية يف قطاع املقاوالت

خربتنا يف مجال التقايض ثرية جداً وتشهد بذلك اإلنجازات التي تحققت يف هذا املجال والرضاء الذي ابداه 
عدد كبري من العمالء عن الخدمات املقدمة من جانبنا يف هذا املجال والنتائج التي تحققت لصالحهم، حيث 
التقايض  مجال  يف  متخصصني  ومحامني  مستشارين  بواسطة  التقايض  وإجراءات  الدعوى  ملف  إدارة  يتم 
ولديهم خربات طويلة صقلتها التجارب وانعكست بصورة إيجابية يف نتائج ومخرجات االعامل يف هذا املجال.
محامونا من ذوي الخربة والكفاءة يف متثيل العميل يف املنازعات املدنية، التجارية، العاملية، والجنائية 

أمام جميع املحاكم والهيئات القضائية ومبختلف درجاتها.

وفيام ييل اللجان والهيئات واملحاكم التي منثل عمالئنا أمامها:
جميع أنواع ودرجات املحاكم.

ديوان املظامل.
لجان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية.

صياغــة ومراجعــة وتعديــل االتفاقيــات والعقــود والتفــاوض بشــأنها وأوامــر الرشاء وكراســة العطــاءات 
واملناقصــات، خطابــات التفــاوض لــلرشكات واملؤسســات الصــغرية واملتوســطة وتزويدهــا باالستشــارات 

القانونية املالمئة لتحقيق الحامية من اي أخطار أو مسؤوليات أو تحديات واملطالبة بالتعويضات

التمثيــل القانــوين يف مجــال التقــايض والتحكيــم يف كافــة انــواع قضايــا املقــاوالت لــدى املحاكــم 
التجارية والهيئات القضائية ذات العالقة يف اململكة العربية السعودية.

مكاتب العمل واملحاكم العاملية.
هيئات التحكيم.

جميع اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضايئ.
اإلرشاف والتنسيق للتقايض خارج اململكة العربية السعودية.

نتــوىل جميــع إجــراءات الدعــاوى والتقــايض ابتــداءاً مــن دراســة ملــف الدعــوى ومســتنداتها ومــن ثــم اعــداد 
رأى قانــوىن حــول املوقــف القانــوين للعميــل يف النــزاع ومــن ثــم إعــداد الئحــة الدعــوى التــي تــبني الوقائــع 
النــزاع اذا كان العميــل مدعــى او مدعــى عليــه وتقييــم األدلــة والقرائــن، واألســاس  واثباتاتهــا ونقــاط 
النظامــي للقضيــة، اعــداد املذكــرات القانونيــة، وترتيــب حضــور الشــهود امــام املحاكــم او عــن بعــد، وتقديــم 
الدفــوع القانونيــة ، كام نقــدم بدائــل اختياريــة لتســوية النزاعــات وديــاً لتحقــق مصالــح العــمالء مــن خالل 
الدخــول كوســطاء تســوية يف النزاعــات التجاريــة املختلفــة أو كمحكمني.النزاعــات التجاريــة املختلفــة أو 

كمحكمني.

يعــد قطــاع املقــاوالت يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن اهــم القطاعــات الرائــدة، التــي مــن املتوقــع أن 
تشــهد منــواً ملموســاً ومتزايــداً يف الســنوات القليلــة املقبلــة، وملواكبــة ذلــك النمــو متتلــك رشكــة 
ــد  ــة لس ــعة ومتخصص ــة واس ــة احرتافي ــاة خربات قانوني ــة واملحام ــارات القانوني ــص لالستش ــويكت والبصي الس
كافــة االحتياجــات القانونيــة بشــتى أنواعهــا للعامــلني يف قطــاع املقــاوالت والبنــاء ســواء الكيانــات العامــة أو 

الخاصة.

ــم  ــك تقدي ــاء و ذل ــاوالت والبن ــاع املق ــال قط ــاملة يف مج ــة الش ــات القانوني ــن الخدم ــدد م ــة ع ــدم الرشك تق
االستشــارات القانونيــة يف املســائل التنظيميــة، قضايــا العمــل، قضايــا التحكيــم، تســوية النزاعــات والوســاطة  

وذلك عىل النحو التايل:
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ترخيص وتأسيس وتسجيل الرشكات  والكيانات القانونية بكافة انواعها يف اململكة العربية السعودية، 
وتقديم جميع طلبات الرتاخيص االستثامرية مبختلف أنواعها وذلك وفقاً لنظام االستثامر األجنبي ونظام 

الرشكات السعودي.

الوســاطة  الخصــوص مــن خالل  بذلــك  للعــمالء  العــون  أروقــة املحاكــم وتقديــم  النزاعــات   خــارج  فــض 
واملفاوضــات واملصالحــة، حيــث تضــم رشكتنــا نخبــة مــن املحــامني ذوي درايــة تامــة وخربة لتقديــم خدمــات 

قانونية احرتافية يف مجال الوساطة والتفاوض واملصالحة نحو تحقيق أفضل النتائج لعمالئنا.

تقديــم املشــورة القانونيــة لعمالئنــا مبختلــف املســائل واألمــور املتعلقــة مبجــال املقــاوالت والبنيــة 
التحتية.

خدمات البحرية
ــا  ــدى رشكتن ــعودية. ول ــة الس ــة العربي ــواً يف اململك ــات من ــن أرسع القطاع ــة م ــات البحري ــاع الخدم ــد قط يع
ــة  ــة ذات الصل ــات الدولي ــة واالتفاقي ــح البحري ــوانني واللوائ ــن الق ــة ع ــات الكافي ــه املعلوم ــص لدي ــق متخص فري

وذلك ملساعدة العميل حسب احتياجه.

تشــمل خدماتنــا املقدمــة للعميــل يف املجــال البحــري استشــارات حــول املســائل التنظيميــة القانونيــة، 
الهيكلــة املاليــة، االستشــارات اإلداريــة يف املســائل البحريــة، قضايــا العمــل، قضايــا التحكيــم، باإلضافــة إىل 

تسوية املنازعات والتعامل مع األمور املعقدة. 

فيام ييل قامئة بخدماتنا وخرباتنا القانونية يف القطاع البحري والشحن البحري: 

تقديم الخدمات املتعلقة بالتحكيم والتقايض يف املسائل البحرية التالية:

استشارات قانونية حول القوانني البحرية واألنظمة املتعلقة بها.

منازعات بوليصة الشحن وأطراف النقل. 
دعاوى الركاب والطاقم البحري، واإلصابات الشخصية واالصابات املهنية. 

منازعات التأمني البحري وسياسات إعادة التأمني البحري. 

التعامل مع املنازعات الناشئة من مستندات بوليصة الشحن.

ــات  ــاق االشرتاط ــراف ميث ــة، أط ــة البحري ــن، الرحل ــة، الزم ــفينة العاري ــار الس ــد إيج ــة عق ــة ومراجع صياغ
البحرية لكالً من مالك السفينة ومستأجرها. 

التعامــل مــع منازعــات غرامــات التــأخري، تلــوث البضائــع، نقــص أو فقــدان البضائــع، منازعــات الشــحن 
والتأجري، قضايا تزويد الوقود. 

حجز السفينة واإلفراج عنها.

تقديــم املشــورة ملالك الســفن وأحــواض اصالح الســفن فــيام يتعلــق بعقــود بنــاء الســفن وإصالح 
السفن أو تحويلها.  

تقديــم املشــورة حــول ترتيبــات متويــل احــواض اصالح وبنــاء الســفن، تســجيل الســفن والرهــن، وضامنــات 
االسرتداد، والوثائق الخاصة بالسفن.

التعامــل مــع جميــع أطــراف الشــحن البحــري، مــن وكالء الشــحن (إعــادة التوجيــه، والخطــوط املالحيــة، 
والســفن، إلــخ)، ومــوردي الوقــود، ومســتأجري الســفن، ورشكات التــأمني (التــأمني البحــري وسياســات 

إعادة التأمني البحري ومنازعاتهم). 
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اعداد ومراجعة ميثاق العائلة واالتفاقيات العائلية.

خدمات الرشكات العائلية 
األعامل التجارية الرائدة يف الرشق األوسط يف الواقع اغلبها خاضع لسيطرة العائالت التجارية فهي متتلك 
وتأثريها  االستثامرات  تلك  لحجم  ونسبة  اخرى  ومجاالت  والتجارة  الصناعة  مجاالت  يف  العاملة  الكيانات  اغلب 

املبارش والقوى عىل السوق فإن رشكتنا توليها اهتامماً خاصاً وتقدم لها الخدمات التالية:
خدماتنا للرشكات العائلية كالتايل:

متثيلهم امام كافة املحاكم واللجان شبه القضائية.
املساعدة بالراي واملشورة يف الهيكلة القانونية لتلك الكيانات.

صياغة وتعديل ومراجعة عقود التأسيس، القرارات، االتفاقيات واللوائح الداخلية لتلك الكيانات مبا يتوافق مع 
األنظمة السارية.

نظام العمل والعامل
تعد رشكة السويكت والبصيص من الرشكات الرائدة يف مجال نظام العمل والعامل بغض النظر عن كون العميل 
مدعي او مدعى عليه حيث نتوىل جميع القضايا العاملية كوننا من الرشكات املتخصصة يف هذا املجال كام 
نؤمن بأن العالقة العاملية هي أحد أهم ركائز النجاح يف الرشكة لذلك نهتم بقسم املوارد البرشية ويقوم 
محامونا بالعمل بكفاءة عالية يف إعداد ومراجعة وصياغة اللوائح الداخلية للرشكات ورفعها وحتى اجازتها 
من قبل وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية لتنظيم العالقة بني العامل ورب العمل مبا يحقق تطلعات 

عمالئنا بهذا الخصوص ويحميهم ويحفظ حقوقهم.

حيث نقدم الخدمات التالية:
تقديم املشورة فيام يتعلق العمل.

العمل  أنظمة  الواسعة يف  الخربة  لديهم  العمل. ومحامونا  العامل ورب  لكل من  القانوين  بالتمثيل  نقوم 
السارية يف اململكة العربية السعودية.

الرتافع.

منازعات مزودي الوقود.
فقد البضائع وتلفها.

التصادم البحري. 
الحرائق واالنفجارات. 

دعاوى التحقيق يف االحتيال البحري. 
أعامل الحامية والتعويض.

منازعات اإلنقاذ البحري والسحب وإزالة الحطام البحري والخسائر البحرية. 
حجز السفن واإلفراج عنها.

منازعات بيع ورشاء السفن.
منازعات املوانئ واملرايس الغري اآلمنة.

اتفاقيات مشاركة السفن، واستئجار مكان يف مرىس السفن والتجمع.

حل النزاعات بالطرق الودية.

العمل  تنظيم  ولوائح  التوظيف،  بأدلة  يتعلق  فيام  النصائح  تقديم  طريق  عن  الرشكات  مبساعدة  نقوم 
الداخلية وسياسات املوارد البرشية وغري ذلك من الخدمات ذات العالقة.

الوساطة والتحكيم.

نقوم بصياغة ومراجعة وتعديل عقود العمل مبا يتناسب مع طبيعة العمل ونظام العمل السعودي.
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إعادة هيكلة الرشكات االرسية.
هيكلة الرشكات ذات املسؤولية املحدودة إلدارة مخاطر العمل

مراجعة نظام حكم الرشكة العائلية
إدارة قرارات املنازعات بني األجيال

تأسيس وإدارة املكاتب العائلية
توزيع اإلرث

رشكتنا تتمتع بعالقات واسعة مع مستشارين متخصصني يف الرشكات العائلية يف حال حاجة العميل للخدمات 
املتخصصة.

خدمات العقارات 
تصنيفنا  ويتم  زائد  اهتامم  العقار  جانب  توىل  التي  املحاماة  رشكات  من  والبصيص  السويكت  رشكة  تعترب 
من  مستوى  وبأقىص  العقارات    قطاع  يف  عالية  كفاءة  ذات  خدمات  بتقديم  معروفني  عقاريني  كمحامني 
املثال  سبيل  عىل  العقاري  باالستثامر  املتعلقة  والنزاعات  القضايا  مختلف  مع  التعامل  ونتوىل  االلتزام. 
العقارات السكنية والتجارية اململوكة للرشكات واألفراد. ولدى فريقنا املهني من املستشارين الخربة يف 
والوساطة  املنازعات  مامرسة  يف  وشاملة  مكتسبة  وخربة  العقارية  األنظمة  يف  املتنوعة  املامرسات 
ومزودي  واملطورين،  األرايض،  ماليك  من  العقارات  مجال  يف  العمالء  أبرز  من  قامئة  ولدينا  العقارية. 

املرافق، واملساهمني، واملمولني، واملؤجرين.

 خربتنا ومامرستنا تشمل اآليت:

صياغة ومراجعة وتعديل جميع أنواع عقود اإليجار، الصكوك واتفاقيات التأجري يف التعامالت العقارية.
إعداد الئحة الدعوى واملرافعة أمام املحاكم أو أي هيئات قضائية أخرى. 

إعداد الرأي القانوين وتقديم املشورة حول مختلف النزاعات يف القطاع العقاري. 
خدمات املرياث.

حل املنازعات والوساطة يف القضايا العقارية. 
متثيل العمالء أمام جميع أنواع املحاكم والدرجات والجهات الحكومية والقضائية. 

إلنشاء  املناسبة  واملمتلكات  األرايض  معرفة  يف  تساعدهم  والتي  لعمالئنا  الخدمات  بتقديم  نقوم 
مصانعهم، مستودعاتهم أو وحدات التخزين. 

نظام التأمني 
الرشق  يف  التأمني  قطاع  جوانب  كافة  لتلبية  الـتأمني  مجال  يف  متخصصني  والبصيص  السويكت  رشكة  تضم 
االوسط، مبا يف ذلك رشكات التأمني اإلقليمية والدولية ووسطاء التأمني وجهات معالجة مطالبات التأمني 

ومعيدي التأمني.

خدماتنا القانونية يف مجال قطاع التأمني والتي تشمل:

كام نقدم املشورة بشأن جميع أنواع الحامية التأمينية واملطالبات للرشكات يف نطاق واسع للقطاعات.

التمثيل القانوين يف العديد من املطالبات العادية واملحالة.

١٠



الفحص النايف للجهالة

التجارية،  للقطاعات  القانوين  الوضع  حول  وتقيص  تحقيق  عملية  مبثابة  للجهالة  النايف  الفحص  يعترب 
الفحص  نطاق  ويشمل  املعلومات.  وتقنية  الفكرية،  وامللكية  والتوظيف،  والسالمة،  والصحة  والصناعية، 
النايف للجهالة مراجعة ودراسة الوثائق القانونية والتجارية التي ميتلكها الكيان املستهدف بالفحص للتأكد 
من سالمة العملية القانونية املراد إنجازها. ويختلف حجم املستندات فحصها وفقاً لنوع وقطاع عمل الرشكة 

املستهدفة.

قبل  الرشكة  قرارات  يف  والشامل  الدقيق  بالبحث  القيام  للجهالة  النايف  بالفحص  املرتبطة  خدماتنا  تشمل 
اتخاذها. عادة، ويشمل ايضاً الفحص النايف للجهالة تقييم املعلومات املالية الهامة، وكذلك تحديد ما إذا 

كانت الرشكة أو الكيان قد قدم معلومات دقيقة حول التدفقات النقدية ورأس املال املتداول.

تقديم املشورة ملجموعات التأمني املشهورة حول متطلبات التأمني الصحي، واللوائح املتعلقة برشكات 
التأمني االجنبية، والرتخيص، والتأسيس يف املنطقة.

التفاوض والتسويات والتمثيل يف مسائل التحكيم والتقايض.
تقديم املشورة اىل رشكات إعادة التأمني العاملية حول مطالبات التأمني، والتفاوض بشأن التسويات 

ومتثيلها يف التقايض.
تقديم املشورة حول تأمني االئتامن التجاري.

فيام ييل أمثلة عىل املستندات والوثائق التي يتم مراجعتها بشكل عام عند القيام بإجراء العناية الواجبة 
لعمليات االندماج واالستحواذ:

معلومات الرشكاء مبا يف ذلك الحصص والتفاصيل املتصلة بها.
شهادات ووثائق الرشكة وبنيتها وهيكلها القانوين مبا يف ذلك فروعها إن وجدت

أنظمة ولوائح الرشكة.
عقود واتفاقيات كبار موظفي الرشكة.

أصول وممتلكات الرشكات بكافة أنواعها.
اإلجراءات القانونية القامئة من الرشكة أو ضدها.

املناقصات والعقود واالتفاقيات الرئيسية.
املستندات الرسمية للرشكة من تراخيص وسجالت

عقود عمل املوظفني
عقود ملكية مقر الرشكة او عقود االيجار

االستحواذ واالندماج
يعــد القيــام بعمليــات االســتحواذ واالندمــاج مــن أهــم املامرســات يف املعــامالت التجاريــة لــلرشكات وتقــوم 
رشكــة الســويكت والبصيــص لالستشــارات القانونيــة واملحامــاة بــدور رئــييس يف هــذا املجــال وذلــك بتقديــم 
النصــح لعمالئهــا تلبيــة الحتياجاتهــم بــأقىص درجــات الفهــم والعنايــة للجوانــب التنظيميــة والقانونيــة للدولــة 

حيثام يجرى االستحواذ واالندماج ومساعدتهم مبختلف قطاعات األعامل إىل جانب االختصاص القضايئ.
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تتضمن خربتنا يف مجاالت االستحواذ عىل الرشكات وهيكلة وإعادة هيكلة الرشكات ما ييل:
الفحص النايف للجهالة.

تصميم هيكلة االستحواذ.
إعداد ومراجعة وتقديم املشورة حول جميع االتفاقيات املتعلقة بالهيكلة.

تقديم املشورة حول االسرتاتيجية التنظيمية واالمتثال.
إعادة التنظيم والهيكلة.

تنسيق املعامالت العابرة للحدود.
الحصول عىل املوافقات من الجهات الرسمية املختصة.

تقديم املشورة حول جميع جوانب ترخيص الرشكات وعمليات االغالق للعمليات.

خدمات التصفية 
والتعلــيامت  الســعودي  الرشكات  لنظــام  وفقــا  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  الرشكات  تصفيــة  تتــم 
ــة يف  ــخربة واملامرس ــن ال ــال م ــدر ع ــا عىل ق ــتثامر. محامون ــارة واالس ــن وزارة التج ــة م ــة دوري ــة بصف املحدث
مجــال تصفيــة الرشكات يف اململكــة العربيــة الســعودية، ونقــوم بتقديــم خدمــات موثوقــة لعمالئنــا وعىل 
قــدر عــال مــن االحرتافيــة وااللتــزام. الخدمــات املقدمــة يف مجــال تصفيــة الرشكات تتطلــب اتبــاع نهــج ذو خربة 
احرتافيــة عاليــة حيــث ان مــن لديهــم الفهــم الدقيــق والعــايل لألنظمــة املعمــول بهــا ميكنهــم املســاعدة 
يف تلبيــة احتياجــات العــمالء والتحقــق مــن متطلبــات التصفيــة وفقــا ملا تنــص عليــه األنظمــة. ويتمتــع 
املحــدودة  الرشكات  تصفيــة  مجــال  يف  القانونيــة  الخدمــات  تقديــم  يف  واســعة  بــخربة  مستشــارونا 

املسؤولية، وفروع الرشكات األجنبية.

قوانني الطاقة 
كمحــامني متخصــصني يف مجــال الطاقــة نقــدم املشــورة القانونيــة االســتباقية لقطــاع الطاقــة. ومتتلــك 
الســويكت والبصيــص فريــق مــن املحــامني القادريــن عىل تقديــم مجموعــة مــن متنوعــة مــن الــخربات 
ــز  ــذي يرك ــوين ال ــا القان ــاع يف فريقن ــك القط ــة يف ذل ــا الجوهري ــن قيمن ــاع. وتكم ــذا القط ــة يف ه القانوني

وباحرتافية عالية عىل األنظمة املعتمدة من الهيئات والجهات الحكومية األخرى يف اململكة.

خدماتنا
ــوارد  ــوزات، وامل ــة، والج ــة، والبلدي ــات االجتامعي ــة كالتأمين ــات الحكومي ــن الهيئ ــة م ــول عىل املخالص الحص

البرشية والتنمية االجتامعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل،
نرش اعالن بتصفية الرشكة يف الصحيفة االلكرتونية لوزارة التجارة،

متابعــة جميــع الهيئــات الحكوميــة لتصفيــة وضــع الرشكــة لــدى الســلطات املختصــة وذلــك إىل أن يتــم إصــدار 
شهادات التصفية من جميع الدوائر الحكومية.

فريقنا القانوين قادر عىل تقديم املشورة واملعلومات املالمئة لعمالئنا يف قطاع الطاقة املتجددة.
نقــدم مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات القانونيــة يف األمــور التنظيميــة املؤثــرة عىل قطــاع النفــط والطاقــة 
ــة  ــة، األنظم ــاريع املشرتك ــتحواذ، املش ــج واالس ــئة، الدم ــة، والرشكات الناش ــارة، والخصخص ــك التج ــا يف ذل مب

البيئية، التقايض، التحكيم، يف كل من األسواق العاملية واملحلية.

بقــوم قســم الطاقــة يف الرشكــة بتقديــم النصــح يف مجــال الطاقــة ملختلــف القضايــا القانونيــة املتعلقــة 
ــية  ــود الهندس ــاء والعق ــل والبن ــر والتموي ــك التطوي ــا ذل ــاه مب ــاء واملي ــددة والكهرب ــة املتج ــط والطاق بالنف

والبيئة وغريها من الخدمات.
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الخدمات القانونية املتعلقة بالزكاة والرضائب 

ــة واإلملام  ــات الرضيبي ــع الهيئ ــاون م ــوم بالتع ــب نق ــزكاة والرضائ ــال ال ــة يف مج ــامني ذوي خربات عالي كمح
بتحديثــات األنظمــة مــن أجــل تقديــم الحلــول القانونيــة املتكاملــة والدقيقــة لعمالئنــا. إن أنظمــة الــزكاة 
والدخــل تســتوجب دامئــا الحصــول عىل مشــورة قانونيــة ســليمة مــن الــخرباء لذلــك محامونــا عىل درجــة عاليــة 
العربيــة  اململكــة  يف  الرضائــب  مــن  فئــتني  هنالــك  التجاريــة.  واملعــامالت  الرشكات  يف  التخصــص  مــن 
الســعودية؛ رضيبــة الدخــل لألجانــب، والــزكاة للمواطــنني الســعوديني، ورضيبــة القيمــة املضافــة هــي رضيبــة 

غري مبارشة تفرض عىل سلع وخدمات مختارة مبوجب نظام الرضيبة املضافة.

يضــم مكتبنــا مهنــيني ذوي مهــارات وخربة عاليــة يقدمــون مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الرضيبيــة. ونقــوم 
مبســاعدة عمالئنــا املحلــيني والدولــيني يف التخطيــط الرضيبــي لــلرشكات، تقديــم االستشــارات الرضيبيــة، 
إعــداد االعرتاضــات  بالرضائــب ونحــن متخصصــون يف  التقــايض يف املنازعــات املتعلقــة  ومتثيلهــم يف 
ــداء الــرأي  ــات املختصــة. كام نقــوم بأب والطعــون عىل الربــط الرضيبــي والربــط الزكــوي وتقدميــه إىل الهيئ
القانــوين حــول مســائل الــزكاة والرضيبــة، واختيــار الرتتيبــات الرضيبيــة األكرث مالمئــة. كام نقــوم بالتمثيــل 

القانوين لألفراد أيضا.

نظام البنوك والتمويل
رشكــة الســويكت والبصيــص تقــدم خدماتهــا املتعلقــة بقطاعــي البنــوك والتمويــل، مــن خالل فريــق العمــل 
املتخصــص وذلــك مبعــايري عاليــة مــن حيــث الجــودة والكفــاءة. نقــدم خدماتنــا لعمالئنــا الــذي يواجهــون قضايــا 
قانونيــة يف االعامل املرصفيــة، مبــا يف ذلــك إعــادة الهيكلــة، املتطلبــات التنظيميــة، السياســات واملشــورة 

القانونية، اعداد ومراجعة الوثائق.

حيــث ان الرشكــة واحــدة مــن أفضــل رشكات املحامــاة التــي تقــدم خدمــات االستشــارات املرصفيــة. فإننــا حيــث 
ــز  ــة. نرك ــداف االسرتاتيجي ــر إىل األه ــة بالنظ ــات اليومي ــا يف العملي ــح لعمالئن ــورة والنص ــم املش ــوم بتقدي نق
عىل الحلــول القانونيــة املهنيــة الفعالــة، يتمتــع املحامــون واملستشــارون لدينــا بالــخربة العاليــة التــي تخــدم 
ــوك  ــمل البن ــي تش ــا الت ــة عمالئن ــورون بقامئ ــن فخ ــة. نح ــة يف املنطق ــات املالي ــوك واملؤسس ــف البن مختل
واملؤسســات الدوليــة الرائــدة، ومديــري األصــول، وأســواق املال واملشــاركني فيهــا، هيئــات التنظيــم، رشكات 
امللكيــة الخاصــة، منــظامت الخدمــات املهنيــة التــي تعمــل بشــكل رئــييس يف الخدمــات املاليــة والعمليــات 
وبنــوك التجزئــة، وذلــك بتكليفنــا يف التعامــل مــع القضايــا واملســائل القانونيــة لديهــم يف اململكــة العربيــة 

السعودية.

فيام ييل بعض الخدمات القانونية التي تقدمها الرشكة يف مجال أنظمة التمويل والبنوك وتشمل:

املمتلكات غري املطالب بها.

نظام ولوائح البنوك وااللتزام.
نظام الوسطاء واملتعاملني وااللتزام.

مستشار االستثامر ومدير األصول وااللتزام.
نظام متويل املستهلك وااللتزام.

تأسيس املؤسسات املالية وعمليات الدمج واالستحواذ وسحب االستثامر.
تنظيم العقود اآلجلة واالشتقاقية وااللتزام.

نظام اإلقراض العقاري.
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امللكية الفكرية
تعــترب رشكتنــا مــن الرشكات الرائــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية والرشق األوســط فــيام يتعلــق بخدمــات 
امللكيــة الفكريــة حيــث متتلــك رشكتنــا خربات واســعة يف هــذا املجــال النامــي  بصــورة مضطــردة فقــد ظلــت متــارس 
تلــك الخدمــات بــكل احرتافيــة منــذ العــام ٢٠٠٦ وحتــى االن مام أهلهــا لتكــون واحــده مــن أفضــل محامــي العالمــات 
ــة  ــدوات وورش امللكي ــم لن ــا املنتظ ــكل حضورن ــط  ويش ــعودية والرشق األوس ــة الس ــة العربي ــة يف اململك التجاري
الفكريــة  التــي تنظمهــا املنظمــة الدوليــة للملكيــة الفكريــة (الوايبــو) ومدينــة امللــك عبــد العزيــز للتقنيــة (ســابقا) 
والهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة إضافــة كــبرية ورصيــد ضخــم جعــل مــن رشكتنــا ســباقه يف هــذا املجــال وأتــاح 
ــن  ــا م ــاء عمالئن ــة ورض ــت ثق ــة نال ــة عالي ــة و مهني ــة باحرتافي ــة الفكري ــال امللكي ــات يف مج ــم الخدم ــك تقدي ــا ذل لن

داخل وخارج اململكة من كربيات الرشكات العاملية.

وتشمل خربتنا يف مجال امللكية الفكرية االيت:
تسجيل العالمات التجارية والبحث فيها وتجديدها.

اعداد عقود بيع والتنازل عن منفعة العالمات التجارية.
تسجيل براءات االخرتاع.

حامية حقوق املؤلف والنرش.
تسجيل وحامية مناذج املنفعة والتصاميم الصناعية.

تسجيل وحامية الدارات املتكاملة والتصاميم.
تقديم املشورة للعمالء يف كافة أنواع ومجاالت امللكية الفكرية.

تقدم الرشكة االستشارات يف املجاالت التالية:       
التخطيط االسرتاتيجي، تحليل وتفسري األنظمة، التعديالت، واإلدارة.

نظام الوسطاء واملتعاملني وااللتزام.
القواعد املنظمة لقطاع الخدمات املالية.

تقديم املشورة حول املجموعة الكاملة ملعامالت اإلقراض التجاري املضمونة وغري املضمونة، مبا يف 
القامئة عىل األصول،  القروض  النقدية ومتويل  التدفقات  بالرافعة املالية، متويل  ذلك متويل االستحواذ 

وتعامالت إقراض الرشكات األخرى.
متطلبات رأس املال التنظيمي.

أنظمة مكافحة غسيل األموال ومامرسات الفساد األجنبية.
النزاعات مع الهيئات التنظيمية، والتحقيقات التنظيمية، وإجراءات التنفيذ.

الدين والتمويل املنظم (املهيكل) واإلقراض بالرافعة املالية.

دمج البنوك، وإعادة هيكلة الرشكات واالستثامرات الرئيسية.
البيانات العاملية، حامية الخصوصية واألمن السيرباين.

امللكية  وحقوق  الدين  ذلك  يف  مبا  املال،  رأس  أسواق  بيئة  أشكال  جميع  يف  املال  رأس  رفع 
(يتضمن الطرح األويل العام، العائد املرتفع والعروض االستثامرية).

اإلجراءات  العليا/  التنفيذية  الوظائف  املجلس/  املوحد،  االرشاف  املال،  رأس  كفاية  االحرتازية،  القضايا 
والتعويضات.
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خدمات االمتياز التجاري
خربتنا ومامرستنا تشمل اآليت:

االعالم وتقنية املعلومات
تــم إدراج رشكــة الســويكت والبصيــص كواحــدة مــن الرشكات الرائــدة يف مجــال االعالم وتكنولوجيــا املعلومــات. 
ونقــوم بتقديــم خدمــات االستشــارات القانونيــة لعمالئنــا مــع االلتــزام بالثقــة والشــفافية بغــض النظــر عــن االختصــاص 
القضــايئ واملســائل ذات الصلــة. فقطــاع اإلعالم وتقنيــة املعلومــات هام رشيــك أســايس لــكل نشــاط تجــاري، 
فتقنيــة املعلومــات تنمــو بشــكل رسيــع وملحــوظ وكجــزء ال يتجــزأ مــن جميــع املعــامالت التجاريــة يف الــعرص الحــايل.  
ــم يف  ــبي للجرائ ــو نس ــاك من ــيكون هن ــام فس ــد ع ــاً بع ــات عام ــة املعلوم ــاع اإلعالم وتقني ــو قط ــر يف من وبالنظ

القطاعات يف جميع أنحاء العامل.
نحــن نقــدم املســاعدة القانونيــة لرشكات اإلعالم وتقنيــة املعلومــات حــول إعــداد مختلــف أنــواع االتفاقيــات، الرشوط 
واألحــكام والسياســات ألغــراض مختلفــة تتفــق مــع أنظمــة األعالم وتقنيــة املعلومــات الســائدة يف الدولــة. تشــمل 
الرتخيــص،  تتضمــن  والقانونيــة  التجاريــة  الخدمــات  مــن  واســعا  مجــاال  مميــز  نحــو  عىل  القطــاعني  يف  خربتنــا 
واالســتحواذ، والتوزيــع، وترخيــص الربامــج، وقضايــا حقــوق الــنرش، والتجــارة اإللكرتونيــة، إعــداد ومراجعــة عقــود 

الرشاكة، والبيع، والرشاء، والنزاعات املتعلقة باملعامالت، والتمثيل القانوين.

صياغة ومراجعة عقود االمتياز التجاري.
تقديم الدعم واملساندة للعمالء واملفاوضات مع أطراف التعاقد.

تقديم الرأي واملشورة للعمالء يف كافة أنواع ومجاالت االمتياز التجاري.
إمتام إجراءات قيد االمتياز التجاري.

االجتامع مع العمالء وتوفري الحلول القانونية الخاصة بالعالقات التعاقدية.
متثيل العمالء أمام كافة الجهات املختصة مبنازعات االمتياز التجاري.

خدمات التصديق
ــن  ــدة م ــا، وكواح ــتندات لعمالئه ــق واملس ــق الوثائ ــة تصدي ــم خدم ــص بتقدي ــويكت والبصي ــة الس ــر رشك تفتخ
الرشكات القليلــة التــي يقــدم محاموهــا خدمــات التصديــق عىل املســتندات فــان الســفارات والقنصليــات تحيــل 

إلينا موطنيها املقيمني يف اململكة لتقديم هذه الخدمات لهم.
تشمل مامرستنا يف خدمة التصديق ماييل:

التحقــق مــن أصــول املســتندات التــي يقدمهــا العميــل والتحقــق مــن أنهــا تعــود لحاملهــا الــذي قدمهــا 
إلينا.

التحقــق مــن صحــة التوقيــع عىل اإلفــادات، والعقــود، وصكــوك امللكيــة، وثائــق التعــامالت العقاريــة خــارج 
اململكة العربية السعودية.

الوطنــي  العنــوان  بوابــة  مــن  مبــارشة  والصــادر  الســعودي  الوطنــي  العنــوان  إثبــات  عىل  املصادقــة 
البنــوك األجنبيــة  الطلــب، والــذي تطلبــه  (https://splonline.com.sa/en/national-address-١/) ملقــدم 

مصادقة بطاقة هوية مقيم السعودية ملقدم الطلب إذا طلبت الهيئات الخارجية ذلك.
املصادقــة عىل كشــوفات الحســابات املرصفيــة الصــادرة مــن البنــوك املرخصــة يف الســعودية رشيطــة أن 
تكــون موقعــة ومختومــة مــن قبــل مســؤول بالبنــك أو أن يكــون املوقــع االلــكرتوين للبنــك مصــدر كشــف 

الحساب.
الترصيحات وخطابات التفويض، واإلشهاد عىل التوقيع.
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عمالئنا 
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األداء  درجات  بأعىل  القانونية  بالخدمات  لتزويدهم  رشكتنا  ثقافة  من  مهم  جزء  عمالؤنا  احتياجات  تلبية 
املهني،وهذا ما مكننا من كسب ثقة عمالئنا يوم بعد يوم بتوقع إحتياجاتهم وحامية مصالحهم بكل إخالص.

و تفاين من خالل إنجاز معامالتهم القانونية و القضائية بأقىص رسعة و دقة ممكنة.
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hassanhhahmed@yahoo.com             

sb@sb-lawyersweb.com

info@sb-lawyersweb.com

www.sb-lawyersweb.com
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الدور الثامن - برج الصالح
ص.ب: ٤٧٣٢ – الخرب ٣١٩٥٢

اململكة العربية السعودية

٠٠٩٧٣٣٩٥٨٢٤٨٣

املقر الرئيس

مكتب مشارك (البحرين)
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الدور الثامن عرش- برج الفيصلية
ص.ب: ٥٤٩٩٥ – الرياض ١١٥٢٤
اململكة العربية السعودية

مكتب - الرياض
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نحن يف خدمتك


