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 نبذة عن
الـمـكـتـب

واالستشارات  المحاماة  مجال  في  الرائدة  المكاتب  أحد  للمحاماة  السالمة  مكتب  يعد 
القانونية وحماية الملكية الفكرية منذ تأسيسه عام ٢٠٠٨ م في مدينة جدة 

المملكة العربية السعودية.

نجح مكتب السالمه في تلبية احتياجات عمالئه من االفراد والشركات من خالل تقديم حلول 
قانونية تحمي وتحافظ على حقوقهم، وتؤدي الى متانة مراكزهم القانونية 

مما جعل المكتب يبرز كأحد افضل جهات االستشارة الموثوقة في المنطقة.

 كما يضم المكتب نخبة من الكوادر القانونية المؤهلة التي تتمتع بخبرة طويلة في 
مجال القانون والتقاضي وطرح الحلول القانونية في مجال االعمال في المملكة.

A BRIEF ABOUT THE FIRM



2 A BRIEF ABOUT THE FIRM

A Brief 
About 
The Firm

Al Salamah Law Firm is a pioneer firm in the Legal Profession, 
Legal Consulting and Property Protection industry. Since foundation 
in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Al Salamah Law Firm went through 
successfully in meeting the demands and needs of its customers, 
individuals and organizations by providing legal solutions preserving 
and maintaining their titles solidifying thereby their legal stand; this 
caused Al Salamah Legal to emerge as one of the best reliable legal
consulting firm in the region. 

The firm includes qualified legal staff with extended legal, litigation
experience and offering legal solutions for developing business in 
the Kingdom.
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أن نكون مستشارك القانوني المعتمد عليه.

الرسالةالرؤية VisionMission
التي  الموثوقة  االستشارات  جهة  نكون  ألن  نسعى 
القانونية  اإلجراءات  وسالمة  لجودة  عليها  يعتمد 

المتبعة في قطاع األعمال واألفراد .
To be your reliable legal consultant

Seeking to be a reliable law firm for providing legal 
procedures with quality and integral in the busi-
ness sector and individuals. 

MISSION AND VISION



4 OFFERED SERVICES

قطاعات  مع  تتناسب  التي  الخدمات  بتقديم  السالمه  مكتب  يقوم   
العمالء، ويقدم  المكتب الخدمات التالية.

Al Salamah Law Firm offers services in line with that required 
by the customer sectors. The firm will particularly offer the fol-
lowing services.

الخدمات المقدمة
Offered Services 
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1 التقاضي والترافع
Litigation and Advocacy 

قدم في المكتب خدمات تمثيل العمالء أمام الجهات القضائية والشبه 
ُ
 ن

يتناسب  بما  المختلفة  الحكومية  الجهات  وأمام  دولًيا ومحلًيا،  قضائية 

القانونية  مراكزهم  يحمي  مختص  فريق  خالل  من  العمالء  حاجة  مع 

ويحقق لهم األهداف المنشودة بأفضل الوسائل والطرق.

Through our specialised team, we represented our clients before 

the judicial and semi judicial authorities locally and internationally, 

and before different governmental entities, in line with our client’s 

needs, and in order to protect their legal status, achieve their pros-

pected goals by best means and methods. 

LITIGATION AND ADVOCACY
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 عدد وانواع
 القضايا في

المكتب

 • أكثر من ٧٠٠ قضية     

 • أكثر من ٣٥٠٠ مراجعة قضائية 

 • قرابة ٥٠٠٠ اجتماع عمل     

 More than 700 Case  

More a 3500 case followup 

Nearly 5,000 business meeting

٣0%

21%

20%

20%
4.5%

4.5%

قضايا تجارية

قضايا جنائية
Criminal Cases

Civil Cases

Personal Status Cases

Labor Cases
Commercial Cases

administrative 
Cases

قضايا مدنية

قضايا عمالية

قضايا احوال شخصية

قضايا إدارية



7LEGAL ADVISORY

االستشارات القانونية2
Legal Adviasory

 واستشادات قانونية تتناسب مع احتياجات 
ً

يقدم مكتب السالمه حلوال

العمالء وذلك من خالل التعرف الدقيق على هذه االحتياجات، والوقوف 

في  نفخر  المتنوعة.  ألنشطتهم  موافقتها  ومدى  متطلباتهم  على 

مكتب السالمة بتقديم أكثر من ستة االف مراجعة.

AlSalamah law firm provides legal counsultaions in line with our cli-

ents’ needs through closely understanding of their needs and require-

ments, and how these counsultaions suitable with their activities.

.
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3 الشركات والخدمات التجارية

Companies and Commercial Services
يقدم المكتب خدمة تأسيس جميع أنواع الشركات، وتقديم الرأي حول 

وطبيعة  عمالؤنا،  احتياجات  مع  يتناسب  بما  القانونية  الكيانات  أفضل 

تصفية  الشركاء،  قرارات  ومراجعة  صياغة  إلى  باإلضافة  مشاريعهم. 

الشركات، وتمثيل الشركات واألفراد في مشاريع اإلندماج واإلستحواذ، 

واإلمتياز التجاري 

COMPANIES AND COMMERCIAL SERVICES

.

Al-Salamah Law Firm provides the service of establishing all types 

of companies, providing opinion on the best legal entities to suit 

the needs of our clients, and the nature of their projects. As well as 

drafting and reviewing resolutions, liquidation of companies, repre-

sentation of companies and individuals in M & A projects, and com-

mercial excellence.
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الملكية الفكرية4

Intellectual Property
خالل  من  لدينا  الرئيسية  المجاالت  أحد  الفكرية  الملكية  حماية  خدمات  تعد 

شراكاتنا مع اكثر من ٣٦٠ مكتب متخصص حول العالم في تسجيل العالمات 

التجارية عالمًيا  التجارية، حيث نقوم بتسجيل العالمات واألسماء والوكاالت 

ومحلًيا، والنماذج الصناعية، باإلضافة إلى حمايتها من التقليد أو اإلستغالل.

INTELLECTUAL PROPERTY

Intellectual Property (IP) protection services are one of our key function 

through our partnerships with more than 360 offices specialized in 

trademarks registration around world. We register trademarks, names, 

commercial agencies and industrial models globally and locally, as 

well as protect them from imitation or exploitation and infringement.
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العقود والصفقات التجارية 5
Contracts and commercial
 transactions

يقدم المكتب خدمات صياغة العقود الدولية والمحلية وإعداد مذكرات 

ا لألصول القانونية ومراجعتها 
ً

التفاهم واإلتفاقيات الجانبية وذلك وفق

خالل  من  عمالؤنا  ندعم  أننا  كما  العمالء.  مصالح  يحقق  بما  وتدقيقها 

 عنهم، واإلشراف على مراحل المفاوضات والتنفيذ. 
ً

التفاوض نيابة

Al-Salamah Law Firm provides drafting services for interna-

tional and local contracts, preparing memorandums of under-

standing (MoU) and side agreements according to legal prin-

ciples, reviewing and auditing them in the interests of clients. 

We also support our clients by negotiating on their behalf, 

and oversee the stages of negotiations and implementation.
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من الخدمات األخرى التي يقدمها المكتب 

التدريب والتطويرالتحكيم والوساطة التوثيق
Arbitration and MediationTraining and Developments Notarization

Other Services Provided By The Office

OTHER SERVICES
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االستشارات القانونية
Legal Consultation

30%

45%

12%

16%
تقاضي

Litigation

خدمات الشركات
Companies Services

Other Services

 نسبة الخدمات من اعمال
المكتب

services ratio of the firm duty

INTELLECTUAL PROPERTY 

باقي الخدمات
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شركاء النجاح
Success Partners

 نفخر في مكتب السالمه للمحاماة واالستشارات القانونية بتمثيل ما يقارب ٥٥٠

عميل من مختلف القطاعات ولمختلف الخدمات

.

.

Other Services Provided By The Office
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2017 لمحة عن انجازات مكتب السالمة للمحاماة
Other Services Provided By The Office

 إيقاف وإلغاء قرار إداري

بإستغالل الطرق

Obtain a no-removal rul-

ing within two days and 

a no-conviction verdict 

on the use of roads

في واحده من أهم القضايا، والتي أخذت صدى كبير في اإلعالم على 

خلفية إدعاء أمانة جدة بقيام شركة مستثمرة باإلعتداء على شارعين 

صدر 
ُ
أ القضية  تولي  يومين من  عاًما، وخالل  على عشرين  يزيد  ما  منذ 

قرار عاجل بوقف اإلزالة، وتمكنا من الحصول على حكم المحكمة اإلدارية 

بمحافظة جدة المتضمن إلغاء قرار األمانة إلزالة جزء من السوق.

Through our specialised team, we represented our clients before 

the judicial and semi judicial authorities locally and internation-

ally, and before different governmental entities, in line with our 

client’s needs, and in order to protect their legal status, achieve 

their prospected goals by best means and methods. 

.
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2018
إعادة تشغيل خط إنتاج

لمصنع مياه 

Re-operate the water 

plant in just two weeks. 

صدر ألحد مصانع المياه الكبرى في المملكة أمر إغالق خط إنتاج نظًرا إلختالف 

المياه،  لمصانع  بالنسبة  كارثي  القرار  ذلك  ويعد  المياه،  في  التركيبات  نسبة 

حيث يتم سحب الكميات المنتجة وإغالق الخط لفترات طويلة تصل لعدة أشهر 

إلى حين صدور قرار بإعادة التشغيل. وعندما كلفنا بالدفاع عن المصنع؛ حققنا 

إنجازين لصالح  الشركة وهما: إعادة تشغيل خط اإلنتاج خالل عشرة أيام، وإصدار 

عمل  تاريخ  في  سابقة  تعد  حيث  والدواء،  الغذاء  هيئة  من  تصحيحي  خطاب 

الهيئة أن يتم إصدار خطاب تصحيح لصالح منشأة تجارية.

Through our specialised team, we represented our clients before 

the judicial and semi judicial authorities locally and internation-

ally, and before different governmental entities, in line with our 

client’s needs, and in order to protect their legal status, achieve 

their prospected goals by best means and methods. 

.
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2019
 المشاركة بجدولة قرض مع بنك

التصدير واالستيراد األمريكي

Participate in a loan 

schedule with the Amer-

ican Export Bank of 100 

million riyals

في ظل األزمة اإلقتصادية وتغير أوضاع السوق، أصبح عدد من المصانع 

المحلية أمام ضغوط نحو سداد إلتزاماتها المالية، مما جعل التعثر في 

األصول  بيع  بين  تتمحور  الحلول  وكانت  المصانع،  يؤرق  السداد هاجس 

بسعر منخفض، أو تراكم الديون واإلفالس، أو جدولة المديونيات. 

وقد شاركنا بصفتنا المستشار القانوني ألحد المصانع في إعادة جدولة 

واالستيراد  التصدير  بنك  مع  ريال  مليون   ١٠٠ قيمته  تبلغ  بنكي  قرض 

األمريكي

Through our specialised team, we represented our clients before 

the judicial and semi judicial authorities locally and internation-

ally, and before different governmental entities, in line with our 

client’s needs, and in order to protect their legal status, achieve 

their prospected goals by best means and methods. 

.
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2019

 تخارج شركة مساهمة من

 مشغل ألحد مشاريعها

الرئيسية

Exiting a company from 

an operator to one of its 

main projects

على خلفية رغبة إحدى الشركات المشغلة لمستشفى خاص في إجراء 

القانوني  الجانب  لتولي  بمكتبنا  أستعان  عليه  المشروع،  من  التخارج 

المالي،  الجانب   ”Ernst & Young“ شركة  تتولى  فيما  التخارج،  لعملية 

للمالك دون أي عثرات  الحيوي  المشروع  بالنجاح وإنتقال  تكللت  والتي 

قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية

Through our specialised team, we represented our clients before 

the judicial and semi judicial authorities locally and internation-

ally, and before different governmental entities, in line with our 

client’s needs, and in order to protect their legal status, achieve 

their prospected goals by best means and methods. 

OTHER SERVICES PROVIDED BY THE OFFICE

.
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Corporate Social Responsibiltiy 
المسؤولية االجتماعية
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Memberships
العضويات

مرخص




