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 صادیةاالقت الطفرات من العدید على شاھًدا كنت القانونیة، مسیرتي من عقدین خالل
 التي المزدھرة ةبالحقب القانون وسیادة باألنظمة النوعیة للنقلة تأسیس دعائم كونت التي

 ھیئة كلیش الذي والثقافي االقتصادي التنوع من الجدیدة الحقبة ھذه .الیوم نعیشھا
  طموحة ةبرؤی المتقدمة الدول مصاف إلى بالمملكة نوعیة قفزة إلى أدت مرنة تنظیمیة
 على تقوم التي 2030  المملكة رؤیة وتوجھات رؤیة أھداف لتالئم السماء عنان تعانق
.دقیقة قانونیة تنظیمات على ترتكز عدة أساسات

 مختلف في 2030  المملكة رؤیة ستحدثھا التي الرئیسیة التغییرات ندرك بدورنا 
 في قوي حضور ذات محاماة شركة بصفتنا .والدولي المحلي االقتصاد مجاالت
 فإنھ ولذا ,الرؤیة مبادرات علیھا تنطوي التي المھمة الفرص إلى نتطلع فإننا المملكة،
 التقدم ھذا كبةموا في لعمالئنا سندا نكون بأن ووعینا وخبرتنا معرفتنا نوظف أن یسعدنا
 خالل من المملكة تعیشھ الذي االقتصادي االزدھار في یساھم فعال دور ولعب

.أجمع العالم أنظار محط جعلتھا التي الرشیدة قیادتھا طموحات

رسالة                           “

المؤِسس

عادل محمد رشید جمجوم 
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مرموقة تحولت شركتنا إلى واحدة من أكثر شركات المحاماة ال, وبفضل هللا
، كما أننا  2030مع تقدم المملكة في رؤیة . في المملكة العربیة السعودیة

ي جمیع نھدف إلى لعب دور فعال في تقدیم خدماتنا القانونیة للكیانات ف
.أنحاء العالم

عـــن الـــشـــركـــة

 محاميال ید على القانونیة واالستشارات للمحاماة جدة بیت مكتب تأسس
 غنیة عملیة خبرة على الحاصل ،1995  عام في جمجوم رشید محمد عادل
 أن قبل .األمریكیة المتحدة والوالیات السعودیة العربیة المملكة داخل
 .2019  عام ”للمحاماة وشریكھ جمجوم محمد عادل شركة"  إلى یتحول
 صفةب القانوني والقطاع عام بشكل البالد تعیشھ الذي للتطور مواكبة
 .خاصة

 لدینا وعةوالمتن الواسعة الممارسة بمجاالت نفخر فإننا الشركة في بدورنا 
 ال المثال سبیل على–   العالمیة التعاون مجاالت مع جنب إلى جنبًا ،

 إسبانیاو وإیطالیا المتحدة والمملكة األمریكیة المتحدة الوالیات :  -الحصر
 سمحت والتي ومصر، المتحدة العربیة واإلمارات والیونان وفرنسا
.الخارج في عمیقة ثقة على مبنیة شراكات بإنشاء لشركتنا
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التعلیم
جمجومعبدالعزیز عبدالرؤوف
الفالحمدرسةمؤسس

السیاسة
جمجومصالح أحمد
سابقا التجارةوزیر

التجارة
جمجومصالح نورمحمد

بیجوسیاراتوكیل

االتصاالت 
شھاب محمد مكي جمجوم

وكیل وزارة اإلعالم لإلعالم الخارجي 
سابقا

الترفیھ
فؤاد عیسى جمجوم
دار جمجوم للسینما

الطب
عدنان محمد رشید جمجوم. د

قٍامدیر الشؤون الصحیة بالمنطقة الغربیة ساب

جمجومعائلةرموز
العربیةالمملكةفي

السعودیة

 ٢٠٠٣ 
 ولي اإلشراف على األمور القانونیةت

– بمشروع وقف الملك عبدهللا لوالدیھ
بالمدینة المنورة  -یرحمھم هللا

٢٠١٩
     2030 المملكةرؤیةمعتماشیًامھنیةمحاماةشركةإلىالمكتبتحول 

 ١٩٩٥
تأسیس مكتب بیت جدة للمحاماة 
 واالستشارات القانونیة بمدینة جدة

قانون والریاضةال

المؤسس جمجومرشیدمحمدعادل
لشركة عادل محمد جمجوم وشریكھ 

ا سابقً نادي اإلتحاد رئیسو للمحاماه
والحاصل على بطولة كأس الملك  
.وبطولة كأس آسیا لكرة السلة
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مـــھمتـــنـــا ورؤیـــتـــنـــا 

مھمتنا

أن نكون في الواجھة القانونیة لبرنامج التحول  
وأن نقدم خدمات  2030الوطني المبني على رؤیة 

.بخبرة واسعة للعدید من الكیانات بنزاھة واحترافیة
 

رؤیتنا

وضع معاییر للتمیز وأن نصبح شركة محاماة رائدة 
.تخدم العمالء داخل المملكة العربیة السعودیة وخارجھا
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منھجنا في خدمة العمیل

خبراء في الشریعة والقانون

الحلول الفعالة

تنوع مجاالت العمل

فریق متعدد اللغات
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تـــمـــیـــــزنـــــا 



المساعدة واالستشارة القانونیة

التقاضي وحل النزاعات

التوثیق خدمات

برامج التدریب القانوني

الحلول البدیلة لفض المنازعات

إعداد وصیاغة العقود بأنواعھا

خـــدمــــاتـــنــــا
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المساعدة واالستشارة القانونیة

ت تقدیم االستشارات القانونیة للوزارا §
والجھات الحكومیة وھیئاتھا، والشركات 
ونیة والمؤسسات واألفراد في المجاالت القان
نین والتجاریة والمالیة حسب األنظمة والقوا

.السعودیة و الدولیة

إعداد وصیاغة العقود بأنواعھا

تقدیم االستشارات بخصوص إعداد §
ایة وصیاغة وتعدیل وتجدید العقود لحم

مصالح وأھداف العمالء والتي توضح 
ود التزاماتھم وحقوقھم العقدیة في العق

:-رعلى سبیل المثال ال الحص–التالیة 
.الدولیة•
.اإلداریة •
. عقود الشركات•
.عقود العمل•
.أیة عقود أخرى•
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الحلول البدیلة لفض المنازعات

. الوساطة §
.التحكیم §
.التفاوض §
.الصلح§

التقاضي وحل النزاعات

رة تقدیم االستشارات للعمالء قبل مباش §
لى الدعاوى لتقییم الخیارات ، باإلضافة إ
ات تقدیم االستشارات المناسبة لمفاوض

.التسویة والصلح
 صیاغة ورفع لوائح الدعاوى إلى الجھات §

.ذات العالقة
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برامج التدریب القانوني

.الجامعات لطلبة القانوني التدریب برامج§
 نظمةباأل القانوني المتدرب وتعریف تثقیف §

 السعودیة العربیة المملكة في بھا المعمول
 نظريال الواقعین بین بالربط الدولیة واألنظمة
.والعملي

.انونالق فروع بمختلف تدریبیة دورات إعداد §
 ارسةالمم على لتأھیلھم المتدربین وتوجیھ دعم§

.السلیمة القانونیة
 اءالقض لساحات الدخول من المتدربین تمكین§

.القضائي العمل بآلیة وتعریفھم
 اجتماعات حضور من المتدربین تمكین§

.العمالء

خدمات التوثیق

.بیع وإفراغ العقار §
.الرھن وتعدیلھ وفكھ §
.قسمة المال المنقول §
.الوكاالت وفسخھا §
عقود الشركات، ومالحق التعدیل، وقرارات  §

.ذوي الصالحیة فیھا
.وفكھا والغرمیةإقرار الكفالة الحضوریة  §
.اإلقرار بالدیون، وتسلمھا، والتنازل عنھا §
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الملكیة الفكریة

الشركات

القانون الجوي والبحري

التأمین

الشراكة بین القطاعین العام والخاص

الشركات العائلیة

الزكاة والدخل 

اإلفالس وأعمال التصفیة

المنازعات المصرفیة والتمویلیة 

التمویل اإلسالمي

االندماج واالستحواذ 

الحوكمة

مـــــجـــــاالت عـــــمـــــلـــــنـــــا
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 متابعة و وبیعھا ھاتصفیت و الشركات ھیكلة جانب إلى تجاري عمل بتأسیس المتعلقة والنصائح االستشارات§
.المالیة السوق في اإلدراج بعملیة المتعلقة األعمال

.واألفراد الخاصة والمؤسسات للشركات الجدوى دراسات إجراء خالل من المساعدة تقدیم§
.وفعالیة بكفاءة التجاریة النزاعات حل§
.أخرى جھة وأي المحاكم في والمؤسسات الشركات تمثیل§
.التفاھم مذكرات أو االتفاقیات وصیاغة إعداد§
 السجل تعدیالت .والمؤسسات للشركات الداخلیة واإلجراءات والسیاسات اللوائح ومراجعة وصیاغة إعداد §

 إلى افةباإلض بھا، المعمول لألنظمة مطابقتھا من للتأكد األخرى المستندات أو األساسي النظام أو التجاري
 نونیةقا مصطلحات تتطلب التي األخرى والوثائق اإلدارة مجلس قرارات مثل األخرى اإلداریة اإلجراءات

.دقیقة

الــــشـــــركــــات
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الشركات  العائلیة

 على للحفاظ العائلیة الشركات عمل وثیقة §
  .ودیمومتھا الشركة

 شركاتال لتحویل القانونیة الدراسات تقدیم §
 مفتوحة أو مغلقة مساھمة إلى العائلیة
.استمرارھا لضمان

.العائلیة الشركات ھیكلة§
 باألنظمة الشركة وتقید التزام ضمان§

 ومؤسسات جھات عن الصادرة والتعلیمات
 .الدولة

الزكاة والدخل

 یتعلق فیما الالزمة القانونیة االستشارة تقدیم§
 ةللزكا العامة الھیئة من الصادرة بالقرارات
. والدخل

 للجان العامة األمانة أمام القانوني التمثیل§
 بیةالضری والمنازعات المخالفات في الفصل
 الزكویة الخالفات تسویة لجنة وأمام

. والضریبیة
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الحوكمة

ري إعداد القواعد والقوانین والمعاییر التي تج§
مین بموجبھا إدارة المنظمات والتي تساعد القائ
على تحدید توجھ وأداء المنظمات وتنظیم 
.العالقة بین اإلدارة وأصحاب المصالح

حمایة حقوق أصحاب المصالح، وتنظیم §
مسؤولیات مجالس اإلدارة، ومعالجة حاالت 

تنظیم ، و)الفعلیة أو المحتملة(تعارض المصالح 
جھ رؤیة عملیة اإلفصاح والشفافیة تماشیا مع تو

.2030المملكة 

الشراكة بین القطاعین العام والخاص

.بالشراكة الخاصة العقود وصیاغة إعداد§
 شركاء ارباختی یتعلق فیما االستشارات تقدیم §

 قطاعال الستثمارات المناسبین الخاص القطاع
 بببس واسعة خبرة یتطلب الذي األمر العام،
.األعمال لھذه المعقدة الطبیعة
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التمویل اإلسالمي 

ة تقدیم االستشارات وإعداد العقود الخاص §
.بالتمویل اإلسالمي

القانون الجوي والبحري

إعداد وصیاغة ومراجعة العقود لشركات  §
ق مع الطیران وشركات النقل البحري بما یتواف

.الممارسات العالمیة المعترف بھا
حل السیر بإجراءات التقاضي أو التحكیم ل §

-يالنزاعات الناشئة بین شركات النقل الجو
.النقل البحري والجھات المتعاقدة معھا

 التسجیل الرسمي للطائرات والسفن لدى§
.الجھات المختصة
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الملكیة الفكریة

ق تسجیل براءات االختراع وحقو §
ریة المؤلف والنشر والعالمات التجا
وأسماء الخدمات وكل ما تشملھ 

.حقوق الملكیة الفكریة
ید معالجة قضایا االحتیال والتقل §

.والتضلیل

التأمین  

 صلالف لجنة أمام العمالء تمثیل§
 والمنازعات المخالفات في

  .التأمینیة
 تعلقی فیما االستشارات تقدیم§

 والمنازعات التأمین بشركات
 التأمین عقود من تنشأ التي

 أمام المستفیدین وتمثیل
 لفض المختصة الجھات
.النزاع

المنازعات المصرفیة والتمویلیة

ان تمثیل العمالء أمام اللج §
ي المصرفیة والتمویلیة ف
نھما النزاعات التي تطرأ بی
نوك فیما یتعلق بأعمال الب

.والتمویل
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االندماج واالستحواذ والسیطرةاإلفالس وأعمال التصفیة

وص تقدیم االستشارات القانونیة بخص§
عملیات االندماج واالستحواذ بموجب 

حواذ الالئحة التنفیذیة لالندماج واالست
.بھیئة السوق المالیة

وص تقدیم االستشارات القانونیة بخص§
صیاغة عقود وإعداد لوائح االندماج 
 واالستحواذ والسیطرة، والمفاوضات

.الخاصة بھا
حمایة حقوق العارضین والشركات §

.المعروض علیھا

تقدیم االستشارات الخاصة §
.بأعمال التصفیة

.إعادة التنظیم المالي§
مباشرة إجراءات اإلفالس §

.والتسویة الوقائیة للدائنین

18



عــــــمـــــــالؤنــــــــا
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امین یضم فریقنا نخبة من المستشارین القانونیین والمح

 والمحكمین والمتخصصین في العقود والموثقین في

المجاالت المذكورة مع القدرة على تقدیم حلول فریدة 

ومبتكرة في مجموعة واسعة من المجاالت والخدمات 

التي تقدمھا الشركة، إلى جانب قدرتنا على التمثیل 

لى والحمایة القانونیة السلیمة النابعة من اطالع فریقنا ع

باإلضافة إلى وجود قسم . األنظمة بصفة مستمرة

فة إداري یُعنى بتزوید العمالء بتقاریر سیر العمل بص

. دوریة مما أدى إلى الحفاظ على ثقة عمالئنا
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فریــــــــــق الـــــــعـــــمـــــــل



باسالمنایف أحمد 
الشریك المدیر

بكالوریوس أنظمة، جامعة الملك عبدالعزیز

naif@ajlaw.sa

عادل محمد رشید جمجوم
الشریك المؤسس

بكالوریوس أنظمة، جامعة الملك عبدالعزیز، 
ماجستیر قانون األعمال، كلیة واشنطن 

للقانون، الجامعة األمریكیة بالوالیات المتحدة 
األمریكیة

adel@ajlaw.sa

الشـــركـــاء 
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باعظیمفراس أحمد 
محام

بكالوریوس أنظمة، جامعة الملك عبدالعزیز

firas@ajlaw.sa

عائشة عثمان فالتھ  
محامیة

بكالوریوس أنظمة، جامعة الملك عبدالعزیز

aisha@ajlaw.sa

المـــحامـــون
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   القثاميمحمد فھد 
محام متدرب

بكالوریوس أنظمة، جامعة الطائف

mohammed@ajlaw.sa
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ساریة عادل جمجوم
محام متدرب   

إنجلترا ،میدلسیكسجامعة  بكالوریوس قانون،
، إنجلترابرونیلماجستیر قانون، جامعة 

saria@ajlaw.sa



توفیق الیافي عبدالبدیع
محام متدرب   

جامعة الملك عبدالعزیز  بكالوریوس أنظمة،

abdulbadie@ajlaw.sa
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   زھره حسن العمري
متدربةمحامیة 

بكالوریوس قانون االعمال،
جامعة الملك عبدالعزیز  

zahra@ajlaw.sa



علي أحمد أبو الرجال
مستشار قانوني

لیسانس حقوق، جامعة المنصورة، مصر

ali@ajlaw.sa

رزق بركات الصباغ
كبیر المستشارین القانونیین

لیسانس حقوق، جامعة المنصورة، مصر

reazk@ajlaw.sa
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المستشارین القانونیین 



 الحرازيریم عباس 
مستشارة قانونیة

بكالوریوس قانون مع فرع في قانون 
الشریعة، الجامعة االسالمیة العالمیة 
المالیزیة، كوااللمبور مالیزیا

reem@ajlaw.sa

ھدى شاھد علي
مستشارة قانونیة

جامعة ساري، إنجلترا بكالوریوس قانون،

huda@ajlaw.sa



آیة السید البیومي
سكرتیرة تنفیذیة

جامعة المنصورة، مصر

info@ajlaw.sa
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الـــــشـــؤون اإلداریـــــة 



جدة، المملكة العربیة السعودیة
الخالدیة 7588

14الوحدة رقم 
23423: الرمز البریدي

:ھاتف 6062022 12 966+ 


ساعات 
:العمل
م ٤:٠٠ -ص  ٨:٠٠الخمیس، -األحد

الریاض ، المملكة العربیة السعودیة
حي الیاسمین 3712

192شارع رقم 
13326-7756: الرمز البریدي

:ھاتف 2251537 11 966+

ساعات 
:العمل
م ٤:٠٠-ص  ٨:٠٠الخمیس، -األحد

ajlaw.sa

info@ajlaw.sa

+966 11 225 1537

@AjlawCo

/ajlawsa

/ajlawsa

27

تواصل معنا




