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ُتعــد منظومــة مكتــب د. عبدالعزيــز آل فريــان مستشــارون قانونيــون فريــدة مــن نوعهــا مــن ناحيــة تعــدد التخصصــات ومــن ناحيــة تميــز   

فريــق العمــل، حيــث يتمتــع المكتــب بمجموعــة مــن الخبــرات والكفــاءات فــي مجــال االستشــارات القانونيــة فــي الســوق الســعودي. يعتمــد 

ــودة وســرعة العمــل. ــة ج ــة فــي مراقب ــات الحديث ــدث التقني ــى أح ــة عل ــه اليومي ــه ألعمال ــب فــي أدائ المكت

يؤمن المكتب بأن سر تميزه هو التفاني في خدمة عمالئه وبنجاحهم في أعمالهم وزيادة قيمتها التنافسية.  

ــي  ــل القضائ ــة والتمثي ــم الخدمــات القانوني ــاًء بتقدي ــة وانته ــداًء مــن الشــؤون اإلداري ــة العمــل الجماعــي ابت ــب بأهمي يؤمــن المكت  

للعميــل، وذلــك باالســتفادة مــن جميــع العقــول المبدعــة العاملــة فــي فريــق المكتــب، كل هــذا وغيــره بهــدف ضمــان نتائــج تفــوق مــا يمكــن أن 

تحققــه الجهــود الفرديــة.  يديــر المكتــب كادر مــن الشــباب الســعودي متفــاوت الخبــرة، يدعمهــم طاقــم مؤهــل مــن كبــار الخبــراء مــن مستشــارين 

ــن فــي المجــاالت المســاندة. ــن ومتخصصي ــن ومحاميي قانونيي

مكتب د. عبدالعزيز آل فريان مستشارون قانونيون ملتزم بتلبية حاجات عمالئه عبر تعزيز التواصل الفّعال بين العمالء و فريق العمل.  

يعتمد المكتب في أدائه ألعماله طريقة العمل التالية:

دراسة طلب العميل وحاجته القانونية في ضوء المعطيات المتوفرة والوضع القانوني للعميل. 	 

تقييم الدعم القانوني المالئم ووضع خيارات لماهية العمل الذي يمكن للمكتب تقديمه للعميل.	 

عرض استراتيجيات العمل وأخذ موافقة العميل عليها قبل البدء بالتنفيذ.	 

أثناء ســير العمل يحرص المكتب على دعم العميل بتقديم اقتراحات ومالحظات بّناءة يعتقد المكتب أنها ســتعزز موقف ووضع العميل.	 

مـن نحـن
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الصدق واألمانة:	 
مبادئ مهنية راسخة وقيم أصيلة للمكتب وفريق العمل.  

االحتراف والتميز:	 
فريق عمل ذو كفاءة عالية وبيئة عمل محّفزة.  

جودة العمل:	 
تميز في المخرجات تضمن الدقة والجودة والسرعة.  

ثقة العميل:	 
اكتساب ثقة العميل واستشعار المسؤولية تجاهه.  

المسؤولية االجتماعية:	 
تقديم خدمات لألعمال ذات النفع العام التي تدعم التنمية االجتماعية ورؤية المملكة )2030(.  

قيمنا
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يعنــى مكتــب د. عبدالعزيــز آل فريــان مستشــارون قانونيــون بتقديــم أفضــل الخدمــات القانونيــة لألشــخاص االعتبارييــن   
مــن شــركات ومؤسســات عامــة وخاصــة محليــة ودوليــة،  كمــا يقــدم المكتــب خدماتــه لألفــراد،  إذ يقــوم المكتــب بتمثيــل شــريحة 

واســعة مــن العمــالء تشــمل:

 الجهات الحكومية وشبه الحكومية.	 

 الشركات التجارية على مختلف أنشطتها.	 

 الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.	 

تخصصنا



8

مجاالت عمل المكتب
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يعمل مكتب د. عبدالعزيز آل فريان مستشارون قانونيون في عدد من المجاالت القانونية أهمها:

االستشارات القانونية 

تعتبــر القلــب النابــض للمكتــب، فــكل قضيــة أو استشــارة يجــب أن تمــر عبــر هــذه البوابــة. يبــدأ العمــل علــى االستشــارة باســتالمها   
مــن المســؤول اإلداري حيــث يتــم تصنيفهــا أواًل وبيــان موضوعهــا، وبعــد ذلــك يتــم تســليمها إلــى الفريــق المختــص حســب مجــال االستشــارة، 
ثــم يتــم دراســة موضوعهــا بعنايــة فائقــة عبــر طــرق مختلفــة أهمهــا جمــع المعطيــات وســبر النصــوص الشــرعية والقانونيــة الحاكمــة للموضــوع، 
وقــد تدعــو الحاجــة إلــى مراجعــة الجهــات المختصــة وســؤال ذوي الخبــرة، وكل ذلــك فــي ضــوء مــا يقــرره العميــل، ويســتخدم المكتــب مــا يتيســر 
مــن الوســائل التــي مــن شــأنها إنتــاج رأي قانونــي صحيــح وكامــل ومفصــل ودقيــق بصــورة ترضــي فريــق العمــل وتلبــي احتيــاج العميــل. يتكــون 
أعضــاء الفريــق االستشــاري عــادة مــن مستشــارين قانونييــن وأســاتذة قانــون لهــم بــاع طويــل فــي المجــال القانونــي، ممــن أثــرى مكتبــة القانــون 

الســعودي بالعديــد مــن المؤلفــات.

التقاضي 
يعتبــر الــذراع الفّعــال الســتيفاء الحقــوق وردع الظلــم، يبــدأ العمــل باســتالم طلــب الترافــع بعــد اســتنفاد كافــة الطــرق الودّيــة لحــل   
النــزاع أيــًا كان، وفــي ضــوء مــا يقــرره العميــل. يتــم عمــل القضيــة بإعــداد اللوائــح والمذكــرات ومراجعتهــا مــن قبــل المستشــار المختــص فــي 
المكتــب ثــم عرضهــا علــى العميــل العتمادهــا، ويمكــن عقــد اجتمــاع أو أكثــر لغــرض الوصــول إلــى مذكــرة واضحــة وشــاملة ومحكمــة وموزونــة.
يتكــون أعضــاء الفريــق مــن طاقــم مــن القضــاة الســابقين والمحاميــن المتميزيــن ممــن يحــوز الخبــرة الكافيــة فــي ممارســة أعمــال التقاضــي 
ــات ولجــان  ــة والمحاكــم واللجــان علــى اختــالف أنواعهــا ودرجاتهــا، وأمــام هيئ ــدى الجهــات القضائي ــل العمــالء ل والمرافعــة والمدافعــة وتمثي
التحكيــم فــي مختلــف انــواع القضايــا، وســجلوا العديــد مــن النجاحــات فــي قضايــا كبــرى معروفة ومشــهورة، يتميز أفــراد الفريق بالنباهــة والذكاء 

وســرعة الحجــة والمواجهــة وحســن التصــرف وقــوة الشــخصية واألمانــة.



11

الحوكمة
يوفــر المكتــب الدعــم االستشــاري  فــي كافــة جوانــب الحوكمــة الماليــة واإلداريــة، وتعــد الحوكمــة الصحيحــة حجــر أســاس الســتدامة   
المنشــآت والوصــول بهــا لتكــون كيانــات اســتثمارية موثوقــة. يقــوم الفريــق المختــص بالحوكمــة بدارســة الوضــع الحالــي للمنشــأة أو الجهــة 
المعنيــة ثــم قيــاس الفجــوات واقتــراح آليــات التصميــم بمــا يشــمل أحــكام عقــد االجتماعــات لمجالــس اإلدارة ومصفوفة الصالحيات للمســؤولين 
وآليــات إدراج وعــرض الموضوعــات والتصويــت عليهــا، وسياســة تعــارض المصالــح. يؤمــن المكتب بأن الحوكمة من أهم مزايا العمل المؤسســي 
الســليم وطريــق لتحقيــق الشــفافية وحمايــة مصلحــة الجهــة أّيــًا كانــت حكوميــة أم خاصــة أم غيــر ربحيــة، ويــدرك المكتــب أهميتهــا وتأثيرهــا علــى 
الجوانــب القانونيــة واإلداريــة والماليــة، حيــث إن الحوكمــة المتميــزة ألي منظمــة، ســتقلل مــن المخاطــر القانونيــة المحتملة وتســاهم فــي زيادة 

موثوقيــة عملهــا.

صناعة األنظمة واللوائح
تعــد صناعــة األنظمــة والتشــريعات مــن الجوانــب القانونيــة الدقيقــة، وللمكتــب خبــرة واســعة فــي تقديــم الدعــم القانونــي للجهــات   
الحكوميــة المختلفــة فــي إعــداد وصياغــة األنظمــة واللوائــح وتعديلهــا، حيــث تشــمل هــذه الخدمــة توفيــر كافــة االحتياجــات القانونيــة التشــريعية 
ابتــداًء مــن دراســة الوضــع الحالــي للتشــريع مــن حيــث القوانيــن واألنظمــة ومــن حيــث الجهــات ذات العالقــة، ثــم المقارنــة مــع أنجــح التجــارب 
العالميــة المشــابهة ومراعــاة أحــكام المعاهــدات الدوليــة التــي تعــد المملكــة طرًفــا فيهــا، مــروًرا برســم االحتيــاج التشــريعي بدقــة وصــواًل إلــى 
صياغــة النظــام أو الالئحــة بالطريقــة الســليمة حســب العــرف، كمــا تتضمــن هــذه الخدمــة توفيــر الدعــم فــي االجتماعــات وورش العمــل مــع 
الجهــات الحكوميــة المختلفــة بمــا فيهــا هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء ومجلــس الشــورى وغيرهــا مــن الجهــات ذات العالقــة بالتشــريع وتطبيقــه 
واإلشــراف عليــه. ومــن الجديــر بالذكــر أن المكتــب شــارك فــي إعــداد وصياغــة  نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة، ونظــام االتصــاالت 

وتقنيــة المعلومــات، ونظــام العمــل، ونظــام التعامــالت اإللكترونيــة وعــدد كثيــر مــن اللوائــح.
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الدعم القانوني

يقدم المكتب العديد من الخدمات القانونية األخرى خالف ما سبق، ومن أبرز هذه الخدمات:  
تأسيس الشركات.	 
صياغة العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم.	 
تسجيل براءات االختراع والعالمات التجارية.	 
تصفية التركات.	 
تصفية المنشآت التجارية وغير الربحية.	 
المفاوضات.	 
الترجمة القانونية.	 

الضرائب
يعتبــر المكتــب مــن المختصيــن فــي مجــال الضريبــة بالمملكــة، ويعمــل علــى إعــداد مذكــرات االعتــراض والترافــع أمــام لجــان االعتــراض   
االبتدائيــة واالســتئنافية، كمــا يراجــع العقــود واالتفاقيــات وقيــاس األثــر الضريبــي وتقديــم المشــورة فيمــا يخــص الضريبــة وكل مــا يســتجد فــي 
هــذا المجــال. كمــا يقــوم المكتــب بمراجعــة المذكــرات واللوائــح والعقــود واالتفاقيــات مــن قبــل مستشــارين متخصصيــن فــي مجــال الضريبــة 

ــة المختلفــة. ــة فــي األنشــطة التجاري ــة المتعلقــة بالضريب ــم االستشــارات القانوني وتقدي
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أبرز عمالء المكتب



15



16



17



18

المكاتب األجنبية القانونية المتعاونة

مكتب بيتر براون وشركاؤه	 
      

الســيبراني  واألمــن  المعلومــات  تقنيــة  قوانيــن  مجــال  فــي  متخصــص 
والمعامــالت المتعلقــة بالتقنيــة والملكيــة الفكريــة، يديــر المكتــب الســيد 
بيتــر بــراون وهــو محامــي ومستشــار قانونــي حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه 
مــن جامعــة كولومبيــا وتزيــد خبــرة الســيد بيتــر عــن 27 ســنة، وقــد ســبق 
ــا، وحــاز علــى لقــب محامــي  لــه العمــل كمحكــم ووســيط لعديــد مــن القضاي
العــام فــي قانــون تكنولوجيــا المعلومــات لعــام 2018 مــن مجلــة أفضــل 
محامــون أمريــكا، كمــا شــارك فــي هيكلــة وصياغــة القوانيــن واألنظمــة 
ــد مــن المؤسســات  ــل العدي ــت، وقــام بتمثي ــا واإلنترن المتعلقــة بالتكنولوجي
ــة  ــن تقني ــي تشــمل قواني ــة فــي المعامــالت الت ــات الحكومي ــة والكيان المالي
ــات،  ــالت البيان ــة والحوســبة الســحابية وتحلي ــارة اإللكتروني المعلومــات والتج
ولــه العديــد مــن المنشــورات المحكمــة فــي مجــال التقنيــة مــن قبــل المعاهــد 

المتخصصــة ونقابــة المحاميــن فــي نيويــورك.

 	Van Bael & Bellis مكتب
      

مــن المكاتــب العالميــة الرائــدة فــي قوانين المنافســة في االتحــاد األوروبي 
وقوانيــن منظمــة التجــارة العالميــة )WTO(، يتكــون فريــق المكتــب مــن 
أكثــر60 محاميــا مــن أكثــر مــن 20 دولــة، وللمكتــب بخبــرة واســعة في تمثيل 
ــم،  ــات التحكي ــم أمــام عــدد مــن هيئ ــا التحكي العمــالء فــي إجــراءات وقضاي
ــة  ــم األمريكي ــة )ICC(، ورابطــة التحكي ــارة الدولي ــك غرفــة التج بمــا فــي ذل
)AAA(، ومعهــد التحكيــم الهولنــدي NAI(( والمركــز البلجيكــي للتحكيــم 

)CEPANI( والوســاطة
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أوقات الدوام :

األحد -الخميس 08:00 ص – 04:00 م

العنوان :

مكتب د. عبدالعزيز آل فريان مستشارون قانونيون – رقم

المبنى )3888( رقم الوحدة )2( الرمز البريدي )13524(

الرقــم اإلضافــي )6548( طريــق أنــس بــن مالــك -رضــي اللــه 

عنــه– حــي الملقــا - الريــاض – المملكــة العربيــة الســعودية

عنوان المكتب وبيانات التواصل

+966112996662

+966530563333

info@alfrayanlaw.com
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