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عرض مل�شأتكم  يقدم  أن  ومس�شارون  محامون  العسكر  عبدهللا  بن  نواف  مكتب   �سعد 
تقديم خدمات قانونية، وذلك ع�� النحو اآل�ي:ا

الباقة األولى: عقد إشراف وتقديم خدمات قانونية؛ و�شمل:ا

مدة العقد: سنة ميالدية واحدة قابلة للتجديد بناء ع�� اتفاق الطرف�ن، مع منح ف��ة تجر�ة بداية التعاقد.ا
 تتضمن عدد ا��دمات القانونية املقدمة للم�شأة -املنصوص عل��ا �� هذه الباقة- طوال مدة العقد ما عدده

(120) مائة وعشرون خدمة أو اس�شارة.ا

 ت�ون األ�عاب مقابل ا��دمات املنصوص عل��ا �� الباقة األو�� مبلغا قدره    (60,000) ستون ألف ر�ال، تدفع

ع�� اث�� عشر دفعة، مقدار �ل دفعة (5000) خمسة آالف ر�ال تدفع بداية �ل شهر ميالدي.ا

صياغة وتدقيق ومراجعة العقود واالتفاقيات ال�� يتم إبرامها مع الغ��.ا

الرد ع�� االستفسارات واالس�شارات الشرعية والقانونية الصادرة من اإلدارات واألقسام وذوي الشأن.ا

تقديم دراسة قانونية مفصلة لقضايا امل�شأة سواء املزمع رفعها أو املرفوعة ضدها دون تول��ا.ا

تقديم املشورة القانونية ��ل ا��الفات واملنازعات.ا

 مراجعة اللوائح والقرارات التنظيمية الداخلية ا��اصة بالعمل داخل امل�شأة وال�� ��دف إ�� حسن س��

العمل.ا

إبداء الرأي القانو�ي بخصوص ما يحصل من مخالفات إدار�ة أو تجاوزات مالية.ا

نطاق الباقة األولى:ا

أتعاب الباقة األولى :
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 الباقة الثانية : عقد إشراف وتقديم خدمات قانونية؛ و�شمل جميع ما تضمنتھ الباقة األو��

ا إل��ا خدمة: ز�ارة مس�شار قانو�ي ملقر امل�شأة ��ضور اجتماع أو إجراء تحقيق إداري أو ألي
ً
 من خدمات مضاف

أعمال قانونية �ستد�� بطبيع��ا ا��ضور والتواجد، و��ون ذلك بناء ع�� طلب امل�شأة.ا

ا

مدة العقد: سنة ميالدية واحدة قابلة للتجديد بناء ع�� اتفاق الطرف�ن، مع منح ف��ة تجر�ة بداية التعاقد.
 تتضمن عدد ا��دمات القانونية املقدمة للم�شأة -املنصوص عل��ا �� هذه الباقة- طوال مدة العقد ما عدده (180)

 مائة وثمانون خدمة أو اس�شارة، مع عدد (12) اث�� عشر ز�ارة للم�شأة بمعدل ز�ارة واحدة شهر�ا حسب طلب

ا

العميل.

 ت�ون األ�عاب مقابل ا��دمات املنصوص عل��ا �� الباقة الثانية مبلغا قدره (90,000) �سعون ألف ر�ال، تدفع ع��

ا

اث�� عشر دفعة، مقدار �ل دفعة (7500) سبعة آالف وخمسمائة ر�ال تدفع بداية �ل شهر ميالدي.

نطاق الباقة الثانية:ا

 الباقة الثالثة: عقد إشراف وتقديم خدمات قانونية؛ و�شمل جميع ما تضمنتھ الباقة األو��

واحد يوم  الم�شأة  مقر  لدى  �امل  �دوام   �
قانو�� مس�شار  حضور  إل��ا خدمة:  ا 

ً
 من خدمات مضاف

ا

ا. أسبوع��

مدة العقد: سنة ميالدية واحدة قابلة للتجديد بناء ع�� اتفاق الطرف�ن، مع منح ف��ة تجر�ة بداية التعاقد.ا
 تتضمن عدد ا��دمات القانونية املقدمة للم�شأة -املنصوص عل��ا �� هذه الباقة- طوال مدة العقد ما عدده (240)

مائتان وأر�عون خدمة أو اس�شارة، مع ز�ارة مس�شار قانو�ي بمعدل يوم واحد أسبوعيا لدى مقر امل�شأة.ا

 ت�ون األ�عاب مقابل ا��دمات املنصوص عل��ا �� الباقة الثالثة بمبلغ إجما�� قدره (120,000) مائة وعشرون ألف

ر�ال، تدفع ع�� اث�� عشر دفعة، مقدار �ل دفعة (10,000) عشرة آالف ر�ال تدفع بداية �ل شهر ميالدي.ا

نطاق الباقة الثالثة:ا

أتعاب الباقة الثانية :

أتعاب الباقة الثالثة :
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ما يخص القضايا املرفوعة من امل�شأة ضد الغ��، فت�ون أ�عا��ا وفقا للتفصيل اآل�ي:ا

 ما يخص الدعاوى القضائية ال�� ت�ون امل�شأة مدعية ف��ا وال ��دف املطالبة لتحصيل مستحقات أو ديون فيتم

 االتفاق ع�� تول��ا بموجب عقد منفصل و�أ�عاب مستقلة ع�� أن يتم منح امل�شأة خصم ال يقل عن (15%) خمسة

عشر �� املائة من قيمة األ�عاب.ا

فست�ون ضدها  مرفوعة  عمالية  قضية  أي  بتو��  للمكتب  امل�شأة  �عميد  حال  ففي  العمالية  الدعاوى  يخص   ما 

أ�عاب املكتب بمبلغ مقطوع -عن �امل القضية ح�� ��اي��ا- قدره (5,000) خمسة آالف ر�ال.ا

افع ع��ا أمام ا��اكم، فيضاف  أما ما يخص تمثيل امل�شأة أمام ا��هات الرسمية والقضائية وال��

ع�� الباقة ا��تارة ما ي��:ا

�حة األتعاب المستحقةالمطال�ةال��

من املبلغ ا��صلأقل من 100,000 مائة ألف ر�الاألو�� 20% 

من 100,000 مائة ألف وح�� 500,000الثانية
من املبلغ ا��صلخمسمائة ألف ر�ال 15% 

من املبلغ ا��صلما زاد ع�� 500,000 خمسمائة ألف ر�الالثالثة 10% 
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 إن مكتب نواف بن عبدهللا العسكر محامون ومس�شارون الواقع �� برج القا��� ب�� الر�ان بمدينة الدمام يضم
ً
 فر�قا متم��ا من أفضل ال�وادر الشرعية والقانونية وأ��اب االختصاص، حيث يمتلك املكتب خ��ة طو�لة متمثلة

 بمديره/ أ. نواف بن عبدهللا العسكر ا��اصل ع�� مؤهل املاجست�� �� النظم العامة من املعهد العا�� للقضاء عام

تو�� وقد  2018م،   – 1439ه  عام  منذ  ا��اماة  مهنة  بممارسة  العدل  وزارة  من  لھ  واملرخص  2014م   -  1435ه 

 بصفتھ مس�شارا قانونيا خاصا لك��ى الشر�ات �� مدينة الر�اض والدمام و�صفتھ محاميا ومس�شارا غ�� متفرغ

 لك��ى شر�ات املنطقة إ�� أن أسس مكتبھ ا��اص مطلع عام 2020م الذي حاز بفضل هللا �عا�� ثقة الكث�� من

الشر�ات ورواد األعمال لتو�� أعمالهم القانونية وتمثل��م أمام ا��هات القضائية والرسمية.ا

الشر�ات �عض  مع  املكتب  لدى  -فعليا-  عليھ  العمل  يتم  عرض  هو  سعادتكم  إ��  املقدم  العرض  هذا  أن   كما 

�ش�ل و�حدد  بالعميل  املكتب  عالقة  تجاه  العا��  بالوضوح  يتم��  حيث  مجالها،   �� والرائدة  النا��ة   والكيانات 

 مفصل ما للعميل من حقوق وما عليھ من ال��امات �شفافية عالية، مصطحبا �� ن��ھ املرونة الفائقة مع العمالء

 وما �ستدعيھ طبيعة األعمال من �عاون مثمر واستجابة سر�عة ومهنية عالية، يراقب ف��ا املكتب -أوال- مخافة هللا

 عز وجل �� األمانة ال�� أؤتمن عل��ا، وما يضمن لعميلھ -بمش�ئة هللا- الرضا واالستمرار�ة والعالقة االس��اتيجية،

وأخ��ا ما يحفظ للمكتب سمعتھ وثقتھ ال�� حازها بفضل هللا لدى عمالئھ.ا

لماذا مكتب العسكر للمحاماة ؟

و�� حال رغبتكم املفاهمة حول هذا العرض ف�سعدنا التواصل معنا ع�� الوسائل التالية:ا

عنوان املكتب: املنطقة الشرقية - الدمام، برج القا��� بجوار بنك ساب - الدور الثا�ي

  الهواتف:   0504834893 -  0552224473

www.alaskar-lawfirm.comاملوقع اإللك��و�ي :  info@alaskar-lawfirm.com ال��يد اإللك��و�ي:ا

وتفضلوا بقبول فائق االح��ام والتقدير ،،، 

رسل إليھ، كما أنھ لھ طا�ع السر�ة ب�ن املكتب وامل�شأة أو ممثلها حيث إنھ غ�� قابل لل�شر والتداول.ا
ُ
هذا العرض مقدم �ش�ل خاص ملن أ *


