
محامي شركات
في جدة

خدمات محامي شركات في جدة
ال شك أن إنجازات أي شركة هي ُخالصة جهد مشترك لمجموعة من األفراد يتعاونون

في تقديم خبراتهم المختلفة إلعالء شأن مؤسستهم، وألن الهدف األساسي من
الحياة هو العمل وليس العلم.. فالعلم دون استثماره في العمل ليس له قيمة كما

قال توماس هكسلي، فإن محامي شركات في جدة يسعى الستثمار علمه
القانوني والتعاون مع اآلخرين ومنحهم خالصة جهده وخبرته.
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نحن نعلم أن هدفك من إنشاء شركة ذو جانبين أولهما االستثمار في عملك الخاص
وثانيهما تقديم ما يمكنك من خدمات وإضافة تحسين للواقع وخلق بصمة خاصة من

خالل الخدمات التي تقدمها، ولذلك فإننا ندرك مخاوفك الخاصة بالتورط في
مشكالت قانونية وسعيك لعدم االنخراط في عقود تعود عليك بالخسائر بما يدفعك

إليقاف العمل وإفالس الشركة.
مكتب الصفوة للمحاماة واالستشارات القانونية هو حصنك القانوني؛ يمكنك التأكد

بأن شركتك تتمثل لكافة اللوائح واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية
السعودية من خالل انضمام محامي شركات في جدة إلى شركتك من خالل عقٍد

سنوي أو شهري أو الحصول على استشارات قانونية بشكل متقطع.

تعّرف على مهام وخدمات محامي شركات في جدة وأكثر األسئلة التي تطرح عليه
مع أجوبة على بعض استفساراتك.

ندرك جميعًا موقع المملكة العربية السعودية اليوم في خريطة مراكز التجارة
المالية سواء في العالم العربي أو الشرق األوسط أو العالم بأكمله، وتلك آثار

التطورات واإلنجازات على كافة مستويات العمل وفي مختلف مجاالته واختصاصاته،
وقد أدى ذلك إلى نشوء حاجة إلى الضمان ومشروعية األعمال بوجود محامي

الشركات في جدة ليتولى جميع الشؤون القانونية واالستشارات المتعلقة بأعمال
الشركات والمؤسسات.

أفضل محامي شركات في جدة
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فيمثل محامي شركات في جدة تبعًا لذلك قاعدة اإلطار القانوني والمسؤول األول
واألساسي عن مختلف األعمال والشؤون القانونية وأحكامها في الشركة التي

ينتمي لها أو يعمل لصالحها، باإلضافة إلى كونه المرجع القانوني الذي يشرف على
كافة األعمال وعقود الشركة واإلجراءات الخاصة بالشركة لذا فهو يتصرف بما يمكنه

من توظيف خبرته ورأيه القانوني لدعم الشركة ونجاحها من خالل الموقع الموجود
به ووفقًا ألدواته ومهاراته.

حيث يعمل محامي شركات في جدة على سير خطط الشركة وأعمالها والتأكد بأنها
ممتثلة ألنظمة المملكة العربية السعودية بما يؤكد مشروعية أعمالها وقانونيته
من ناحية، وبما يعود عليها بالنجاح واألرباح من ناحية أخرى، مع ضمان عدم تورطها

في أي قضية أو مشكلة قانونية تحملها الخسائر وتشويه سمعة الشركة.
فإذا ما كنت منشئ شركة تجارية في المملكة العربية السعودية فإن هدفك

األساسي بدون شك هو استثمار خبرتك وعلمك وطاقاتك في إدارة أعمالك التجارية
وتنمية األنشطة الخاصة بها وتنظيمها، وهذا ما يجعلك مفتقرًا للوقت والخبرة

الخاصة بتولي الشؤون القانونية للعمل كما أنك ستكون عاجزًا عن مجاراة القوانين
واألحكام واألنظمة الخاصة بالعمل والشركات في المملكة العربية السعودية، وهذا

ما سيجعل من محامي شركات في جدة شريكًا ورديفًا مهم الوجود في شركتك.
عندما تدرك أهمية هذا األمر يمكنك طلب التواصل مع محامي تجاري بالرياض من
مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية، وهو محامي معتمد ومتخصص في

قضايا الشركات وأعمالها ونشاطاتها التجارية وسيساعدك على إدارة شركتك بأفضل
شكل وحمايتها مما يؤدي إلى تدهور عملها وخسارتها.

هل تريد أن تتعرف اكثر على الخدمات التي نقدمها للشركات؟ تابع قراءة الفقرة
التالية.
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اإلشراف على كافة اإلجراءات التي تتخذها الشركة بمختلف أنواعها.
تدقيق ومتابعة عقود العمل والمفاوضات الخاصة بهذه العقود وصياغتها

القانونية وشروطها سواء كانت مع أفراد أو شركات وكيانات تجارية أخرى
وطنية أو أجنبية -انظر: محامي القضايا العمالية.

تقديم االستشارات القانونية والتوصيات الخاصة بمسار عمل وأنشطة الشركة
باالستناد إلى رأيه وخبرته القانونية.

أداء إجراءات التصفية وحل الشركات وإفالس الشركات وعمليات إعادة هيكلة
الشركات.

تقديم اإلقرارات الضريبة للشركة.
حل المشكالت والنزاعات القانونية المتعلقة بالشركة مع األفراد أو الشركاء

والشركات األخرى.
القيام بكافة اإلجراءات القانونية الخاصة بأعمال الشركة وحضور االجتماعات

التي تتطلب وجود محامي.
 تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية وتسجيل الشركات.

دمج الشركات أو انفصالها.

يقوم محامي شركات في جدة بتقديم الكثير من الخدمات المتنوعة والواقعة ضمن
مجال عمله واختصاصه القانونية؛ وهي كالتالي:

خدمات محامي الشركات في مكتب الصفوة
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عقد توظيف المؤسسة بشكل قانوني وفق نظام العمل.
عقد خدمات المؤسسة بشكل قانوني وفق قوانين التجارة واالستثمار في

المملكة.
اللوائح االعتراضية وصحف الدعاوى والرد على المذكرات القانونية في القضايا

العمالية.
اللوائح والدعاوى وصياغتها في القضايا التجارية.

لوائح االعتراض على القرارات القضائية في محاكم االستئناف في قضايا
الشركة.

التماسات إعادة النظر على القرارات القضائية في المتعلقة بقضايا الشركة.

أولى مهام المستشار القانوني للشركات هي تقديم االستشارات القانونية
للشركة، ويمكن إمضاء عقد استشارات قانونية سنوي أو شهري بين المكتب

وشركتك؛ وتشمل عقود الشركات التي نقدمها ما يلي:

أوًال: صياغة ما يلي:

هذه الخدمات يقدمها محامي صياغة عقود في جدة متخصص بالصياغة القانونية
الصحيحة.

خدمات المستشار القانوني للشركات في مكتب الصفوة
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االستشارات القانونية المتعلقة بقضايا المؤسسة.
دراسة الدعاوى للمؤسسة وتقديم الرأي القانوني قبل التقاضي.

تنفيذ القرارات القضائية و األحكام للمؤسسة.
تقديم الرأي القانوني فيما يتعلق بالخالفات العمالية.

خدمة االستقصاء والتحري القانوني.

رفع الدعاوى القضائية بناًء على طلب الشركة.
تمثيل الشركة في جميع الهيئات العامة والخاصة بناًء على طلب الشركة.

الدفاع عن إدارة وموظفي الشركة أمام أي جهة حكومية أو خاصة.
الترافع في الدعاوى المقامة على الشركة و إعداد و كتابة مذكرات الدفاع

المناسبة.

ثانيًا: االستشارات القانونية للشركة:

حضور االجتماعات مع إدارة الشركة بالتنسيق مع المكتب.

ثالثًا: الترافع والتقاضي:



تحتاج الشركة إلى محامي شركات في جدة في حال قصد أحد العاملين السابقين ها
محاكمة الشركة عبر رفع دعوى عمالية على الشركة بسبب تعرضه «من وجهة
نظرة» للظلم أو حرمانه من حقوقه األساسية التي نص عليها قانون العمل أو
المماطلة بها أو ربما بحجة فصله من العمل أو التعدي عليه بمختلف أشكال

االعتداء.

وبالنسبة لذلك في المملكة العربية السعودية فإن مكتب العمل هو الجهة
الحكومية التي تم اعتمادها لتقديم الشكاوى ورفع الدعاوى ضد أصحاب العمل
والشركات تحت أحكام القانون في المملكة، وتستطيع قصد محامي شركات في
جدة لمساعدتك على صياغة المذكرات الدوابية للرد على الدعوى التي تم رفعها ضد

الشرك.

مهام محامي الشركات هنا هي الدفاع عن حقوق الشركة ومصالحها بما يتوافق مع
نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

ماذا يفعل محامي الشركات عند رفع دعوى عمالية على الشركة؟
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نجيب فيما يلي على أكثر األسئلة شيوعًا فيما يتعلق بعمل محامي شركات في
جدة وأعمال الشركات في المملكة العربية السعودية والتي نعتقد أنها تهم فئة

واسعة من القراء.

نقدم للشركات كافة الخدمات القانونية من صياغة للعقود وصحيفة الدعوى والالئحة
االعتراضية باإلضافة إلى االستشارات القانونية وحضور االجتماعات بالتنسيق مع

المكتب.

حدد القانون العديد من الشروط الخاصة بعمل الشركات في المملكة العربية
السعودية وقد حافظت على سياساتها الخاصة باالستثمارات األجنبية، والذي يعد
أبرزها ضرورة امتالك مواطن سعودي لنسبة ال تقل عن 51% من أسهم الشركة

ويمكن أن يحصل أشخاص أجانب على نسبة 49% على األكثر.

كما أنها وضعت العديد من الشروط الخاصة بمجاالت عمل الشركات األجنبية وإتباع
نظام السعودة وحددت معايير وممارسات الشركات داخل المملكة العربية
السعودية مع منحها العديد من المميزات والحقوق التي تشجع االستثمار األجنبي.

أسئلة شائعة حول عمل محامي شركات في جدة

ما هي الخدمات التي تقدمونها للشركات؟

ما قواعد وجود شركات أجنبية في السعودية؟
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التضامن: وهي شركة تقوم بين شخصين أو أكثر وهم المسؤولين عن الشركة
وأعمالها وأموالها.

المحاصة: هي شركات ال يتم تقييدها في السجل التجاري وليس لها شخصية
اعتبارية.

التوصية البسيطة: وهي شركة تتم بين فريقين أحدهما مسؤول عن الشركة
والتزاماتها وأموالها واآلخر غير مسؤول.

المساهمة: هي شركة أسهم متساوية القيمة ويمكن تداولها بين األشخاص.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي.

الشركة القابضة: هي شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة تهدف للسيطرة
على شركات تابعة.
الشركات األجنبية.

ما أنواع الشركات في السعودية؟
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