
... األعمال تمكين 
… الجسوربناء 





في  رائداُ و ناجحاُ نموذجاُهدفي األول أن تكون بالدنا 
و سأعمل معكم على  , العالم على كافة األصعدة

.تحقيق ذلك 
الشريفينالحرمينخادم

.سعودآلعبدالعزيزبنسلمانامللك



محمد بن حمد الصعيب، والذي اسسه عام / املكتب السيد املحاميبتأسيس 
بمدينة الرياض، عاصمة اململكة العربية السعودية، وذلك لقناعته بأهمية 1995

العمل القانوني ونبل رسالته وأهدافه، ومسئوليته العميقة تجاه املجتمع 
.بأشخاصه الطبيعيين واالعتباريين

وكان تأسيس املكتب بمثابة ثمرة رحلة عمل طويلة وناجحة، بعد عمله لدى إحدى 
حمد بن عبد / أكبر شركات املقاوالت بالرياض، واململوكة لوالده املغفور له، الشيخ

الرحمن الصعيب، وكانت تلك الفترة التي أمضاها بشركة والده مدخال للخبرة الواسعة  
التي اكتسبها في قطاع األعمال، مما أكسبه الحقا فهما عميقا ملصادر 

االستثمار مؤهال إياه لبناء فهم واضح ملعوقات وعراقيل االستثمار باململكة، 
.وكذلك لنقاط القوة التي يمكن للعمل االستثماري االنطالق منها

وتوجت تلك الرحلة بالعضوية التي نالها في مجلس األعمال السعودي األمريكي، 
الخطوة التي عمدت إلى تأكيد خبرته املتنوعة والتي تراكمت على مدار السنين،  

وهي خبرة تمزج بين اإلملام العميق بالقانون واإلملام العميق بقطاع املال  
واألعمال، وهما مجاالن يندر تواجدهما معا لدى مكاتب املحاماة األخرى باململكة، 

.وهو ما شكل حجر البدء لالنطالق نحو البراعة والتفوق .

عضويات املؤسس
محمد الصعيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة املكتب، / حصل األستاذ املحامي

:على العضويات التالية خالل رحلة عمله املثمرة

KSA–الدولية التجارةعضو غرفة  عضو أساسي بالهيئة السعودية 
للمحامين

عضو برنامج الهيئة العامة لالستثمار
x 1010

التجاريةعضو االتحاد الدولي للعالمات  الخمسمائةعضو القانونيين  عضو مجلس األعمال السعودي  
األمريكي  

العربعضو اتحاد املحامين 
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 الرئيس كلمة
منذاملقامالعالية،الشأنالعظيمةاملهنةبهذهالعملاختياريكان

احترافهاالىيومبعديوماتدفعنيبرحتمالرغبةتحقيقا،م1995العام
نحواندفاعاانهاذاكحينالبعضاعتبرهامجازفةفي،بهاواالنخراط
–وقتها–املهنةلضعفذلك،مدروساومحسوبغيرواختيارااملجهول

الواضحوالتحديدالخاصةالتنظيماتوغياب،وامكانياتمكانة
الىبالكثيرحدىالذياالمرمستقبلهاوضبابيةوواجباتحقوقاللمهنة
كانتالتيواملعوقاتالصعوباتعنفضالبهااالشتغالوعنعنهااالنصراف

.االيامتلكفيبهاالعاملينتواجه

شغفيواشبعحلمياحققاناالآثرتاالعتراضاتوتلكالصعابهذهكلوبرغم
الصعيب"مكتبتأسيسفكانبهاآمنتطاملاالتيمهنتيوامتهن

البداياتوبرغم..واحدانفيواملاتعالشاقالعملهذاالحترافاالنطالقةبدايةالقانونيةواالستشاراتللمحاماة
ثقة–لحظةارادتيتضعفولميومايفترلمعزمياناال،احياناواملرهقةاحيانااملتعثرةواالنطالقةاملتواضعة

،تنظيماواهتمامدون–كثيرا–هكذااالمرتتركلنوانهاورعاهااللهحماهاالدولةفيثم–اوالسبحانهاللهفي
امستقبلهيبداعندمامستعدااكونانوعليأوانهبعديبدألماملهنةهذهمستقبلبانوايمانابنفسيوثقة

.وواجباتهاحقوقهايوضحونظامبهاخاصبتنظيمالحقيقي

فترةفي،واالهتمامالتنظيمغيابوسندانوالتميزالنجاحعلىاالصرارمطرقةبينونحنوالسنينااليامومرت
يةالعاملاالقتصادياتمنالعديدمعوشراكتهوانفتاحه،جوانبهبكلالسعودياالقتصادلحركةمذهالتطوراشهدت

التحررلعمليةمواكبة2000عامفيلالستثمارالعامةالهيئةانشاءالىادتومتسارعةمتالحقةانطالقةفي
فيادياالقتصالتطوروتعزيز،االستثماريباملناخلالرتقاءللمستثمرينوالتسهيالتالخدماتوتقديماالقتصادي

.السعوديةالعربيةاململكة

منتبعيتهاونقلالسعودياملرافعاتونظاماملحاماةنظامبصدوراملحاماةمهنةلتنظيممواكباذلكوكان
نحووانطالقهااملحاماةومكاتباملهنةلتطورالحقيقيةاالنطالقةبدايةذلكفكان،العدلوزارةالىالتجارةوزارة
ختاريفيالكبيرالتحولهذااستثمارعلينالزاماوكان،دورهاوتعظيممكانتهالتعزيزلهاومحفزاوارحباوسعافاق

ناهااكتسبالتيالخبرةبسنينمتسلحينمجالنافيعمالقةقفزةلتحقيق–وننتظرهنتوقعهكناوالذي–املهنة
.التأسيسمنذواملهنيةاالقتصاديةاملتغيراتهذهكلظلفيبالعمل

ىعلتعملالقانونيةواالستشاراتللمحاماةالصعيبمحمدمكتبفيسبحانهاللهبفضلونحنالحينذلكومنذ
نظاماًاملهنيةاملكاتبواكبرأفضلمن–واملنهالحمدولله–بتناحتى...املجالهذافيمكانتناوتأكيدتعزيز

.السعوديةالعربيةاململكةفيوتنظيماً

براتالخلتبادلالعامليةاملكاتبكبرياتمعالقانونيةالشراكةتحقيقفياستطعنااملثمرةاملسيرةهذهوخالل
يفيرغبوناللذينواملستثمرينالشركاتلكبارواالقتصاديةالقانونيةاملشورةانواعكافةوتقديموتسهيل

لوتبادوتسهيلبهااملذهلةاالستثماروفرصاململكةفياالستثماريللمناخااليجابيالتطورمناالستفادة
دخولعمليةتسهيلعلىوالعملوالخاصالعامالقطاعينبينواالقتصاديةالقانونيةاملمارساتافضل

بكافةالحكومةوالسعودينظيرهامامالعاملياالعمالقطاعتمثيلطريقعنالسوقالىاالجانباملستثمرين
.ودوائرهاووزاراتها

اللهفضلبعد-يرجعالذيللمحاماةالصعيبمحمدمكتبحققهالذياملتفردوالتطوراملذهلالنجاحهذافكان
ةوثقاملكتبمنسوبيمنالنجاحشركاءجميعوالى–اللهحفظهاالرشيدةحكوماتنامنالدائمالدعمالى–سبحانه
تهتواناملعوقاتمنبكثيربدأتكفاحقصةشاركوناوقدلدينادائمواحترامتقديرلهمنكنالذيناالفاضلعمالئنا

.النجاحمنايقونةالىاللهبفضل

5



كل جزء من رحلتنا 
...  قصةيحكي

قصتنا



القانونيةواالستشاراتللمحاماةالصعيبمحمد"املحاميمكتبتأسيستم
،السعوديةالعربيةاململكةعاصمة–الرياضبمدينةم1995عاممنذ"وشركاؤه

املجتمعتجاهمسئوليتهاوعمقاهدافهاونبلاملحاماةمهنةبأهميةايمانا
.واالعتباريةالطبيعيةمكوناتهبكافة

حمدبنمحمد/للمحاميومثمرةناجحةعملرحلةبدايةبعدذلكتحققوقد
لوالدهاململوكةاملقاوالتشركاتاكبراحدىفيبالعملباإللتحاقالصعيب

واالعمالاملالبسوقخبراتهعظممماالصعيبعبدالرحمنبنحمد/الشيخ
رجالرؤيةعلىواطالعاواهميتهااالستثمارروافدبأهمدقيقةمعرفةومنحه

يالتوالفرصالقوةمكامنواهماالستثماراتتعيقالتيالسلبياتتجاهاالعمال
.والنمواالنطالقيتحققمنها

السعودياالعمالبمجلسعضوابانضمامهالناجحةاملسيرةهذهكللتوقد
املعرفةبينلناجمعتالتيوأهميتهاالخبراتهذهعلىتأكيدااالمريكي
انتفكلغيرناتوفرتماقلالتيواالعمالاملالبسوقالعمليةوالخبرةالقانونية

.العملأداءفيوالريادةالتميزالىانطلقنامنهاالتياالساسالركيزة

نهسبحاباللهاملؤمنينوثقةالواثبينبطموح-االولىاللحظةمنذبداناولقد
الىاالداءبمعدالتيرتقيقانونيكيانلتأسيسوخطةرؤيةوفق–وتعالى

بمنظومةوالتميزالجودةمقاييساعلىووفقالعامليةمستوياتهااعلى
اكبراحدلنصبح،واالخالقيةاملهنيةواملسئوليةالشفافيةقيممنتٌعلي

املنطقةفيبلفحسباململكةداخلليسمجالهافياملتخصصةاملكاتب
.كلها

هذهووفقوالتقدمبالريادةوالطموح،والتعلمبالتطورالشغفلهذاوانتصارا
لالعمعالقاتمنالعديدتكوين-سبحانهاللهبفضل-استطعناوالهدفالرؤية

مختلفمعوااللتزاماملثابرةمنعاماعشرينمدارعلىوالبناءةالناجحةوالشراكة
الخدماتجميعلتقديم،والدوليةاملحلية،والحكوميةالخاصةاالعمالقطاعات

واالقليميةاملحليةاملستوياتكافةعلىالتجاريةباألعمالتتعلقالتي
.والعاملية

والريادةاالولىاللحظةمنذالتميزمنحتنانجاحات–الحمدولله–خاللهاحققنا
سبيلعلىومنهامنافسينابهاونباهياقراننانفاخربهاالتيالبدايةمنذ

-:الحصرالاملثال

تدويراعادةنظاماعدادفي(االستشارية)االملانيةدورنيةشركةتمثيل-*
.السعوديةالعربيةاململكةفيالنفايات
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"واصل"مشروعيخصفيماالعقودومراجعةاعدادفيالفرنسيالبريدتمثيل-*
.عليهوالتوقيع

فيالعامةاالستثماراتوصندوقالعامليةويونجايرنستشركةمعاإلشتراك-*
.االنتركونتيننتالفندقتخصيصمشروع

نقاطتعدوالتيدائمابهاونفخرنعتزالتياالنجازاتمنوالكثيرالكثيروغيرها
فيواملشاركةاالستثمارمجالواثراءاالقتصادلدعممشوارنافيمضيئة
رنامجبضمنباختيارناتوجناهاوالتي،الوطنيلالقتصاداالساسيةالبنيةتشكيل

تقديراًوذلكلالستثمارالعامةالهيئةعنالصادراملحاماهمكاتبألفضل10×10
اخاملنتحسينأجلمنالقانونيةاإلستشاراتمنالكثيرإعدادفيمكتبنالجهود

.باململكةاإلستثماري

يةاستراتيجبشراكةاملسيرةهذهتكللان–الضروريمنبل-الطبيعيمنوكان
لتطويرالعالممستوىعلىاملعروفةواالستشاراتاملحاماةشركاتاهماحدمع

ىعلالتأكيدبمثابةيعتبرالذيالعامليةاملحاماهبشركاتومضاهاتهاخدماتنا
.التميزوذألكالنجاحاتهذه

شارلز/السادةمع2014يونيوفياستراتيجيةشراكةالىالحمدوللهوصلناأنالى
الرؤيةنفسيشاركونااللذيناالستراتيجيونشركاؤناليكونوا-بلندن–راسل

ومستوياتللعملجديدةافاقلفتحوالتميزالريادةنحوالشغفوذاتواالهداف
.والتطلعاتالخبراتلتبادلوارقىاعلى
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تعملرائدةمهنيةشركةنصبحان
الهنهجاواالبتكاراالبداعورؤيةبمسئولية
ملتقدياسلوبهاواملسئوليةوالشفافية

ةالقانونيالنصيحةالخدمةمنمستوىاعلى
.االستشاريوالراي

وتسخيرقيمناعلىباملحافظةالتزامنا
بمستوىلالرتقاءوقدراتناامكاناتناكافة

ارقىمستوياتالىبهاواالنطالقاملهنة
.والعامليةالتميزمن

ألعلىوفقامتطورةمنظومةوفقالعمل
ودقتهاالداءجودةمنالعامليةاملعايير
والتخطيطالبحثمنمستوىاعلىوتحقيق
االمانمعدالتاعلىشركاؤناملنحواالبتكار

.والحماية

هــدفنا

رؤيتنا

رسالتنا
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خدماتنا و خبراتنا



االستشارات القانونية

خدمات العقود

خدمات التقاضي

خدمات التدقيق اإللزامي

تأسيس الكيانات القانونية

تعديل الكيانات القانونية

تحويل الكيانات القانونية

دمج الكيانات القانونية

االستحواذ على الكيانات القانونية

تصفية الكيانات القانونية

الخدمات القانونية العقارية

التفاوض والتمثيل

التحكيم

الوساطة

العالمات التجارية

الوكاالت التجارية
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في نهاية األمر
العملكل ما يهم هو 

نتيجة للعمل الجوائز و 

الجوائز و الشهادات



والتي تم منحها  " مساهم في الطليعة"جائزة 
للمكتب عن مؤلفاته القانونية بمشروع  

2018-" املستشار القانوني لدول الخليج"

ةتقديريجائزةاملكتببمنحالدوليالبنكقام
بهااضطلعالتياألعمالفيمساهماتهعن

السعوديةالعربيةباململكةالدوليالبنك
2010و2008،2009ألعوام

املكتببمنحوايراليفكوربوريتقامت
األعمالقوانينفيوالتميزاإلبداع"جائزة

2015-"والتقاضي
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ةالقانونيكيوسيإيهجائزةعلىاملكتبحصل
للقانونالعاممكتب"كـ2014لعامالعاملية

"والشركاتالتجاري

قامت املؤسسة الدولية  2014في عام 
مكتب العام  "لالستحواذ بمنح املكتب جائزة 

"لقوانين التقاضي واألعمال

على جائزة مؤسسة  2010حصل املكتب في عام 
أفضل فريق محاماة في "التمويل العاملي كـ 

مجالي القانون التجاري والشركات باململكة  
"العربية السعودية
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كـإكسبرتسلوجلوبالجائزةعلىاملكتبحصل
باململكةالتجاريةللمنازعاتالعاممكتب"

2017–"السعوديةالعربية

كـ إكسبرتسحصل املكتب على جائزة جلوبال لو 
مكتب العام للمنازعات التجارية باململكة  "

2017–" العربية السعودية

اليف واير بمنح املكتب جائزةكوربوريتقامت 
-"اإلبداع والتميز في قوانين األعمال والتقاضي"

2015
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...نجاحنا يكمن
في نجاح عمالئنا 

عمالئنا



United States Embassy in KSA German Embassy in KSA Embassy of Austria in KSA

Embassy of Belgium in KSATurkish Embassy in KSA

عمالئنا الدبلوماسيين

 عمالئنا من القطاعات التجارية
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.212-211مركز اإلمام التجاري ، البرج الجنوبي ، الطابق الثاني ، 
حي الضباط ، طريق صالح الدين األيوبي

السعوديةاململكة العربية -الرياض 

11361الرياض 305150ب . ص 

+966-11-472 6362               +966-11- 472 5856             soaib@soaiblaw.com



  

تواصل معنا


