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  الغامدي بن حممد  عالء احملامي ملكتب–امللف التعريفي 
 : من حنن •

الغامدي   محمد  بن  عالء  قانونيون محامون  "مكتب  باململكة    " ومستشارون  املحاماة  مهنة  في  الرائدة  املكاتب  من 

 ثم بفضل   بفضلذلك  وخارج اململكة و داخل  ممتدة  عالقات  جسور    لكويم  العربية السعودية 
ً
  املكتبمزايا    هللا أوال

 املهنية والفنية.  بأعلى املعايير لهم   خدماتنا القانونية وخبرته في التعامل مع عمالئه من خالل تقديم 

القانون   ن ين واملستشار يمن نخبة متميزة من الكوادر املهنية من املحام  املكتب   عمل ريق  يتكون ف   في معظم مجاالت 

و  فني  كادر  إلى  مميزإإضافة  الخدما داري  املكتب  يقدم  ب،  القانونية  احتت  و آداء  عالية  رافي  الشركات    في خدمةجودة 

   شبه الحكومية واألفراد.و  الخاصة والقطاعات الحكومية 

بين    لكام ال تضامن  الو   ة العمليةبفضل انتهاج سياسة فريق العمل الواحد ذو التأهيل العالي والكفاءة املهنية والخبر و 

في غاية اإلحكام والدقة املتسقة مع    تكون   مكتبنا رجات  ع مخ جمي  ن وخبرته، فإ  تخصصهبحسب    كل    ء الفريقأعضا

عمل   لخطط   
ً
وفقا واللوائح  واألنظمة   فتكو   ةمكح مالقوانين 

ً
محكمة النهائية  نسختها  في  أعمالنا  جميع     ن 

ً
  ومؤدية

 . توفيق هللا تعالىب  لنتائجها املرجوة

مقره   من خالل  القانونية  املكتب خدماته  العامة  امل  حصل   وقد   ، جدة  محافظة في  يقدم  اإلدارة  ترخيص  على  كتب 

العدل  -للمحاماة   )   وزارة  عام    (91/29برقم  كما  ه1429في  على  ،  الهيئة  حصل  من  القانونية  املنشأة  عضوية 

 ه. 1440في عام   السعودية للمحامين 

   :املواكبة والتطور •
ى استخدامها بمهارات  تب عل بي املكمع تدريب منسو الحديثة    صلبنا بكافة سبل ووسائل التواد مكتتزوي  على عمدنا  

و حتى    عالية  املستجدات  بكل  دورية  تقارير  عبر  التواصل مع عمالئنا  من  معلومات    ما هم  تسليم نتمكن  من  يطلبونه 

ن خالل  ونسعى م ، ر جميع الوسائل املتاحةبالتواصل مع عمالئنا عب في مكتبنا  إننا ملتزمون . بكل يسر وسهولةوبيانات 

    أننا   حيث   ة بدء تواصلهم معنا من لحظ يهم  دلالثقة  خلق جو من    في لك  ذ
ً
فهم  من خالل  نوليهم اهتماما وحرصا كبيرا

واحتياجاتهم واستيعاب طلباتهم  ثم    ،مواضيعهم  بكل عميلومن  وبعد    فتح ملف خاص  ووثائقه  لحفظ مستنداته 

  مقترحات و   جية نهم   عمل ة  خط م  قدن و   يلع الخاص بالعمللقضية أو املوضو وافية  قانونية    ةدراسنقوم بإعداد  ذلك  

مفصلية  في كل خطوة    هومشاورت  العميلبالتنسيق املستمر مع    ، ويتم كل ذلكمتوافقة مع األنظمة والقوانين عملية  

 .  اطالع مستمر بكل ما يتعلق بملفهلننال ثقته وليكون على 

 : الرئيسية خدمات املكتب •
ومميزة  بطريقة رائدة    ونية لعمالئهت قانيم خدمايس أي مكتب محاماة هو تقدالغرض االساس ي من إنشاء وتأس  إن

تحقيق    تمكنهم  بتقديم   وتطلعاتهم، احتياجاتهم  من  نحن    ال   نا خدمات   ونفخر 
ً
أفرادا املجتمع  شرائح  لجميع  قانونية 

من    يجعل بنا  فمكت  ، اسية داخل اململكة وخارجهاوشركات ومؤسسات ودوائر حكومية ومصالح أهلية وبعثات ديبلوم 
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شريك  ي    ا العميل 
 
املع كاف  ه كمل حل  ة  في  تسهم  ومتميزة  راقية  قانونية  خدمة  على  حصوله  في  ويجتهد  الالزمة  لومات 

 مشاكله وتضع له الخطط املستقبلية لتفاديها أو لتالفي آثارها الضارة عليه.  

 :  مكتبنا ما يليومن أبرز اخلدمات القانونية التي يقدمها 

األفر  .1 و تمثيل  واملؤسس اد  والجها الشركات  الحكو ات  و ميت  في  ة  الحكومية  واملدافعةبالدعاوى  شبه    املرافعة 

   .التنفيذ(–الشخصية  األحوال-الجزائية  –العمالية  –اإلدارية  –التجارية  –  املحاكم )العامةميع لدى ج

   .فرادأل واواملؤسسات لجهات الحكومية والشركات ل  القانونية تقديم االستشارات .2

 . بمختلف أنواعها اللوائح واملذكرات و  صياغة العقود واالتفاقيات .3

 التعويض. ومعامالت قضايا متابعة  .4

 ا.وغيره  بيضاء(م األراض ي ال)رسو مثل  اإلدارية ارات االعتراض على القر  .5

التجارية  يذية  التنف ت  السندا تقديم   .6 ومتابعتها    املختصة   التنفيذ   لدى محكمة  مر( أل سند    –  )شيك واألوراق 

 . إتمام التنفيذحتى 

 . حةاملصالو وض لتفاات االتمثيل في اجتماع .7

 . ة والعقارية وغيرهاميع التعامالت التجاريلجانوني لرأي الق وتقديم ات  إعداد الدراسا  .8

 . والت(نقم –أسهم  –قارات ع  –  )أموال التركات تقسيم  .9

 .....(. -ة صناديق االستثمار الوقفيانشاء  –  وقف )تسجيل  األوقاف خدمات  .10

  -إصدار السجالت التجارية  -  تعديل عقود التأسيس  -ركات  تأسيس الشرة ) زارة التجاو مات  تقديم جميع خد .11

 ..(-  االمتياز التجاري  عقود -ية تسجيل الوكاالت التجار - تحويل املؤسسات إلى شركات

 االستثمار األجنبي.  إلصدار تراخيص  االستثمار  وزارة خدمات يع م ديم جقت .12

 (.. -املؤلف حقوق  – اءات االختراعبر   –رية  التجا العالمات) لكية الفكريةية للمالهيئة السعودات خدمتقديم  .13

 التحكيم:  .14

في   العمل  فريق  السعودي  يتميز  التحكيم  نظام  بموجب  نظرها  يتم  التي  التحكيم  قضايا  في  بخبرة  مكتبنا 

   ين لتمثيل موكلينا في مثل هذه الدعاوى.تحكيم مختارين من قبل أحد طرفي النزاع أو كمحام   كأعضاء سواءً 

 : ل، وتشمالتوثيقخدمة  .15

 .(توثيق االقرار بالدين  -  لهبةت عن طريق البيع أو اافراغ العقارا - خها وفس  الشرعية الوكاالت  اصدار)

   :ماتتقديم اخلد و التعاقد آليات •

 ( يةالقانون  عقود سنوية يتم من خاللها تقديم عدد من األعمال )ابرام  . السنويةعقود االستشارات  -

 بعة قضية محددة حتى يتم االنتهاء منها( مخصص ملتا عقد  )إبرام  بعة القضايا.عقود متا -

 ( ة السابقةمات القانونيمن الخدا  واحد أو مجموعات أعمال محددة عمليم لتقد)  .أعمال محددةبالتكليف  -
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   :اب سياسة حتديد األتع •
وفيما يخص    ،وما تستغرقه من وقت وما يبذل فيها من جهد  ملعاملة القضية أو ا لحجم   د أتعاب املكتب وفقاتحدييتم  

من    ذلك يتم  و   املكتب،   ن قبلات املقدمة مدمعقود االستشارات السنوية تقدر أتعابها بناًء على حجم األعمال والخ

بات  جميع الواج  فيه  أتعاب توضح  عقد تحرير   يتم على العرضته موافق وبعد أخذ  أتعاب للعميلعرض   خالل إرسال

 وااللتزامات والحقوق لكل طرف. 

 فريق العمل: 
املكتب على استقطاب  يح والواملتخصصة    املميزةالكوادر  رص  العالية  الكفاءات  الطويلةخبمن ذوي  ى  حت  رات 

 : يهاملتمثل في األسماء التالوين فريق عمله تك توصل إلى

القانوني  املحامي واملست • ا  عالء بن محمد آل  /شار  العام للمكتب    –  لغامديمليحة    سبكالوريو   –املالك واملدير 

خبتميو   أنظمة من    رةلك  ألكثر  عاماختصل  الدورات    -املحاماة  في    مسة عشر  من  عديد  على  في الحاصل  تدريبية 

ف  وشارك  القانون وحضر  املمجال  من  العديد  والندو ي  ع  –  اتؤتمرات  من  تولى  عدد  في  القيادية  املناصب  من  دد 

 .مكاتب املحاماة

و   ر املستشا • /  الشرعي  الرحمن  القانوني  إسالمية  بكال  عمرطاهر  بن  عبد  شريعة  في    –ريوس  القانون  ماجستير 

 . يايز في مال اإلسالمية من الجامعة املقارن 

الزهرانيبنت  صالحة    /ميةاملحا • وتمكن    أنظمة  سبكالوريو   –  سريحان  خبرة  إعداد  وصاحبة  ت  ساالدرا في 

   . ني في مختلف املعامالتوإبداء الرأي القانو  القانونية

 .مكاتب املحاماةعمل وإدارة في وخبرة طويلة  إدارة أعمال سبكالوريو  – سالم باجمعانبن األستاذ / احمد  •

 ير دراسات قانونية دولية من الجامعة األميركية.جستما - الجوادبراهيم عبد بنت خليل بن إرا سااملحامية/  •

 أنظمة. سبكالوريو  –عبد الرحمن الجنهي بن محمد  /املتدرب املحامي •

 أنظمة. سالوريو بك –لشطيري الد اخبن ياسر /تدربامل املحامي •

 إدارية.مساعدة  –آل شاكر األستاذة/ حصة عبد هللا  •

 : أبرز العمالء •
 عمراني.الشركة البلد األمين للتنمية والتطوير  -

 شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات. -

 تجارة.شركة البابطين لل -

 شركة عقارات للتطوير والتنمية. -

 عة.ناة للتجارة والصمجموعة بن زوم -

 .شركة املنتجات االستهالكية  -

 مكة املكرمة. "صفا" مصنع شركة مياه -
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 ية للتجارة. رواس ي السعود شركة -

 سعودية للتطوير العقاري. شركة رواس ي ال -

 قاري.لعللتطوير واالستثمار ا جدةشركة سعف  -

 تطوير واالستثمار العقاري.لل شركة صرح املطار -

 ي. ار االستثمار العقللتطوير و  شركة صرح األرض -

 الت املحدودة.شركة ورنتل العاملية للمقاو  -

 دن املحدودة. شركة التدوير التجاري للمعا -

 رية.شركة انتماء للخدمات العقا -

 كة كفاءة للوقود.شر  -

 شركة الصملي للمقاوالت. -

 ستثمار العقاري املحدودة.ال دان لشركة  -

 شركة مزارع املعالي املحدودة. -

 حدودة.شركة الجيل الثاني امل  -

 التالل لالستثمار. رضشركة أ  -

      . الورقية والصناعيةاملعهد العالي للتقنيات  -

 واالعالن. لدعايةة رانا بحيص لوكال -

 : ملستقبليةا رؤيتنا •
وسنكون مواكبين لكل    ي لنحافظ على النجاحات التي حققناها حدعمالئنا بأننا سنكون على قدر املسؤولية والت   عدن

 . لهمتقي بخدماتنا التي نقدمها نر حتى   املجاالت مجاالت التطور في شتى

 : مبدأ السرية •
كشف أي مستند إال  أو    علومة تتعلق بأي عميلئه وال يتم إفشاء أي مخصوصية كل عمال   يأخذ مكتبنا بعين االعتبار

فظ  مع االلتزام بح  في حال طلب الجهات الرسمية املعنية، ل أو  ة مباشرة على ملف العميور بصيعمل  للموظف الذي  

املس والوثائق  داتنجميع  وآمنة، ت  مخصصة  أماكن  في  بالعميل  و   ة وإعاد  الخاصة    بعد  للعميل لوثائق  ا املستندات 

 .ل ذلكفي حال رغب العمي عاملتهاالنتهاء من قضيته أو م

 املوقع اإللكرتوني:  •
   .ملزيد من املعلومات عن املكتب وخدماته وعمالئه  كتروني االلارة موقعنا زينرحب ب

www.alaalawfirm.com 


