
الملف التعريفي



ضالريامدينةفيللمكتبالرئيسيالفرعيقع
الملكمؤسسةبرجفي،فهدالملكطريقعلى

مرخصمحاماةمكتبوهو.التاسعبالدورفيصل
المحاماةنشاطلممارسة(38/401)بالرقمله

.والشرعيةالقانونيةواالستشارات

املـوقـع

منسوبي املكتب

المستشارينوالمحاميينمنمميزةنخبةالمكتبيضم
واالستشاراتالمحاماةمجالفيطويلةخبراتلهـمالذين

ةحملومنالسابقينالقضاةمننخبةلديهالمكتبأنكما
المملكةفيالمكاتبأكبرمـنمكتبناويـعـد،الدكتوراة

.والتجاريةاإلداريةالقضايافيوالمتخصصة

مـهـام املكتب

دفعنادقيقبشكلالعملاحتياجاتوتحديدللعمالءالمتقنةالخدماتتقديمعلىمناحرصًا
ألعلىًاـوفقةـاألنظمعــممتوائمةبمخرجاتعمالئنالتزويدالمالئمةالخبراتتوفيرإلىذلك 

.وأفضلهاالمجالهذافيالممارسات
اتجهمنالعمالءألعمالمساندًامهنيًاذراعًانكونأنإلىجهدوبكلباستمرارنسعىفنحن

أهدافهمعلىتؤثرعقباتأيعنويبعدهمأعمالهمأداءحسنيضمنبماأفرادمؤسسات وو
لعمالءانشاطعلىيؤثرالبماعملأليالسابقالقانونيالدعمتوفيرإلىأيضًانسعىكما
كـذلفياـمـب، القانونيةالحلولاستخراجفيالمعاييرأعلىوتوفير، أعمالهممجالفي

.ومراجعتهاواالتفاقاتالعقودصياغة
المحاماةمجالفيبنشاطهبـكتـمـالومـقــيالمشكالتوقوعومعأخرىناحيةومن

يقوممتخصصفريقخاللومن، المظالموديوانالشرعيةالمحاكمأماموالترافع
القضايا اإلداريةخاص بشكل المكتبالجـيعـف،تخصصهالـجـمفيكلعملـبال

.والتجارية ، باإلضافة الي بقية القضايا األخرى 
إرتباطكما يقوم المكتب بمراجعة الجهات الحكومــيـــة إلنهاء أيـة أعـمـال ذات 

.وعالقة بتلك القضايا 



واالتفاقياتالعقودصياغةفيالكافيةالخبرةالمكتبلدىكما
ألنظمةوفقًاوتدقيقهاومراجعتهاأنواعهابكافةالتفاهمومذكرات

ونيةالقانالخطاباتصياغةالىإضافة،السعوديةالعربيةالمملكة
اكلوالهيوالسياساتالداخليةاللوائحوإعدادودراستهاوالمستندات

.للمنشاءاتالتنظيمية

املكتب بتقديممن خالل فريق عمل خمتص ذي كفاءة عالية يقوم 
-:العديد من اخلدمات ومنها 

الرتافع أمام احملاكم
ضاياالقالسيما،المختلفةالقضاياجميعفيوالترافعالعمالءتمثيلتولي

التجاريةالمحكمةلدىالتجاريةوالقضايا،المظالمديوانلدىاإلدارية
أمامالقضاياجميعفيوأفرادجهاتمنالعمالءتمثيلتوليإلىباإلضافة
تالفباخوذلك،التنفيذومحكمةوالعماليةالعامةكالمحاكمالشرعيةالمحاكم
.درجاتها

ةومتابعوالهيئاتالحكوميةالجهاتبمراجعةذلكأثرعلىالمكتبيقومكما
.اإلجراءاتسير

صـيـاغـة الـعـقـــود

فض النزاعات بالطرق البديلة

يمتد نطاق خدماتنا ليشمل كل ما من شأنه أن
سوية يكفل تسوية النزاع بكل الطرق البديلة للت

كالوساطة والتوفيق، مراعين في ذلك حماية 
.مصالح عمالئنا



.م2006بكالوريوس كلية الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض عام •

.م2008دبلوم األنظمة الجزائي من معهد اإلدارة العامة بالرياض عام •

.م2017دبلوم المحاماة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام •

صاحب السمو الملكي األمير عبد اهلل بن بندر بن عبد العزيز مستشار ومدير عام مكتب•

(.سابقًا ) نائب أمير منطقة مكة المكرمة 

م2012م حتى عام 2008عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام من عام •

م2017م حتى عام 2012من عام ( نزاهة)مستشار قانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد •

عضو فريق الخبراء الحكومي الدولي عن المملكة المعني باستعراض تنفيذ اتفاقـيـة األمـم الـمتحدة لـمكافحـة الفـــسـاد•

.لدى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا

.المعني باالتفاقية العربية لمكافحة الفساد لدى األمانة العامة لجامعة  الدول العربية عضو فريق الخبراء الحكومي عن المملكة •

عضو لجنة المختصين من األجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون المّشّكلة بقرار أصحاب •

.المعالي رؤساء تلك األجهزة 

.ممّثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العديد من االجتماعات المنعقدة في هيئة الخبراء بــمجـلس الوزراء •

.عضو في العديد من اللجان المحلية والدولية •

.عضو في وفد المملكة المشارك في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية المختلفة •

مقررئيـس وفـد المملكة المشـارك في اجتماع الدورة الثالثـة لفـريق الخبـراء الحكومي الـمعني بالتعاون الدولي المنعقد في•

.مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا 

ـسـاد رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الخامسة لفريــق استعراض تنفيذ اتـفـاقية األمــم المتحدة لمكافحة الـف•

.المنعقد في مقر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا 

المنعقد األمم المتحدة لمكافحة  الفسادرئيس وفد المملكة المشارك في االجتماع السادس لفريق خبراء استعراض تنفيذ اتفاقية •

.في مقر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا 

جلس ضابط االتصال الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع األجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافـحة الفساد بدول م•

.التعاون لدول الخليج العربية واألمانة العامة لمجلس التعاون 

لعالقة ُمعد تقرير المملكة الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتنسيـق مــع الجـهــات الحكومية ذات ا•

( .UNODC)ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

ُمعد مشروع اتفاقية لمكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون والتي تم اعتمادها من قبل لجنـة المختصين المشّكـلــة•

.بقرار أصحاب المعالي رؤساء األجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد كأساس للمناقشات المقررة لذلك 

ُمعد دراسة بشأن تحديث نظام مكافحة الرشوة تم الرفع بها للمقام السامي من قبل الهيئة الوطنية لمكافحـــة •

لدراستها ، وقد صدر األمر الملكيعليها لجنة في وزارة الداخلية من الجهات الحكومية ذات العالقة الفساد وُشّكل بناًء 

.الرشوة بتحديث نظام مكافحة( هــ 1440-1-2)وتاريخ ( 4/م)رقم 

ُمعد الدراسة التي تمت الموافقة عليها من قبل المقام السامي حول انضمام الهيئة الوطنــيــة لمكافحة •

( .G20)الفساد إلى عضوية مجموعة عمــل مكافــحة الفســاد المنبثقة عن  مجموعة الدول العشرين 

.لمكافحة الفساد كلمات المملكة في العديد من المحافل الدولية التي تشارك فيها الهـيئـة الـوطنية ُمعد •

.ودوليًا المتخصصة في المجال القانوني محلياً العمل حضور العديد من الدورات التدريبية وورش •



هدفنا

رؤيتنا

رسالتنا

ثقة التطوير المستمر لبناء ال

ونية في تلبية االحتياجات القان

لعمالئنا

ديم تحقيق الريادة والتميز في تق

الخدمات القانونية وفق أفضل 

المعايير وبما يتوافق مع رؤية 

2030المملكة 

ل نشر الوعي القانوني والعم

علي تحقيق العدالة 

المجتمعية
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