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المـوقـع

منســوبي المكتب

يقــع الفــرع الرئيســي للمكتــب فــي مدينــة الريــاض علــى طريــق الملــك فهــد ، فــي بــرج 
مؤسســة الملــك فيصــل بالــدور التاســع . وهــو مكتــب محامــاة مرخــص لــه بالرقــم )401/38( 

لممارســة نشــاط المحامــاة وتقديــم االستشــارات القانونيــة والشــرعية .

يضــم المكتــب نخبــة مميــزة مــن المحامييــن و المستشــارين الذيــن لهـــم خبــرات طويلــة فــي 
ــابقين  ــاة الس ــن القض ــة م ــه نخب ــل ب ــب يعم ــا أن المكت ــارات كم ــاة واالستش ــال المحام مج
ومــن حملــة الدكتــوراه ، ويـعـــد مكتبنــا مـــن أكبــر المكاتــب فــي المملكــة والمتخصصــة فــي 

ــا اإلداريــة والتجاريــة . القضاي

The head office is located in Faisaliah Tower  Riyadh ,  King Fahd Road, 
Riyadh. The office operates under licensed No. )38/401( providing legal 
and Sharia advice.

The office includes a distinguished elite of lawyers and consultants who 
have long experiences in the field of law and consultancy, and the office 
is staffed by a group of former judges and PhD holders, and our office is 
one of the largest offices in the Kingdom specialized in administrative and 
commercial cases.

Location

About Usمن نحن

Office’s  Work force
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حرصــاً منــا علــى تقديــم الخدمــات المتقنــة للعمــاء وتحديــد احتياجــات العمــل بشــكل دقيــق 
دفعنــا ذلــك إلــى توفيــر الخبــرات المائمــة لتزويــد عمائنــا بمخرجــات متوائمــة مــــع األنظمـــة 

وفقـــاً ألعلــى الممارســات فــي هــذا المجــال وأفضلهــا.
فنحــن نســعى باســتمرار وبــكل جهــد إلــى أن نكــون ذراعــاً مهنيــاً مســانداً ألعمــال العمــاء 
مــن جهــات ومؤسســات وأفــراد بمــا يضمــن حســن أداء أعمالهــم ويجنبهــم أي عقبــات تؤثــر 

علــى أهدافهــم
ــى نشــاط  ــر عل ــي الســابق ألي عمــل بمــا ال يؤث ــر الدعــم القانون  كمــا نســعى أيضــاً إلــى توفي
العمــاء فــي مجــال أعمالهــم، وتوفيــر أعلــى المعاييــر فــي اســتخراج الحلــول القانونيــة ، بـمـــا 

فــي ذلـــك  صياغــة العقــود واالتفاقــات ومراجعتهــا.
ــع   ــام جمي ــع أم ــاة والتراف ــال المحام ــي مج ــاطه ف ــب بنش ــوم الـمـكتـ ــرى يــقـ ــة أخ ــن ناحي وم

الجهــات القضائيــة وشــبه القضائيــة، ومــن خــال فريــق متخصــص.
ــا  ــة  القضاي ــي بقي ــة ال ــة، باإلضاف ــة والتجاري ــا اإلداري ــاص القضاي ــكل خ ــب بش ــى المكت ويتول

ــرى . األخ
كمــا يقــوم المكتــب بمراجعــة الجهــات الحكومــيـــــة إلنهــاء أيـــة أعـمـــال ذات إرتبــاط وعاقــة 

بتلــك القضايــا .

We committed to   provide elaborate services to customers and accurately 
identify business needs, this prompted us to provide the appropriate 
expertise to provide our customers with outputs compatible with the systems 
in accordance with the highest and best practices in this field.
We strive constantly and with every effort to be a professional arm supporting 
the business of clients from entities, institutions and individuals to ensure the 
good performance of their work and avoid any obstacles that affect their goals 
We also seek to provide prior legal support for any business in a way that does 
not affect customer activity in their field of work, and to provide the highest 
standards in extracting legal solutions, including Drafting and reviewing 
contracts and agreements.
On the other hand, the office carries out its activities in the legal field and 
pleads before all Judicial and quasi-judicial authorities, and through a 
specialized team.
The office in particular handles administrative and commercial issues, in 
addition to the rest other issues.
The office also reviews government agencies to finish any related work and 
relationship to those issues.

Office’s duties مـهـام المكتب
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التطويــر المســتمر لبنــاء الثقــة فــي تلبيــة االحتياجــات 
لعمائنــا القانونيــة 

هـــدفــنــا

تحقيــق الريــادة والتميــز فــي تقديــم الخدمــات القانونيــة 
وفــق أفضــل المعاييــر وبمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 

2030

رؤيـــتــنــا

نشــر الوعــي القانونــي والعمــل علــي تحقيــق العدالــة 
لمجتمعيــة ا

رســالتـنـا
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Our objectives

Continuous development to build confidence in 
meeting the legal needs of our clients

Our vision 

Achieving leadership and excellence in providing 
legal services according to the best standards 
and in line with the Kingdom’s Vision 2030

Our mission 

Promoting  legal awareness and working to 
achieve societal justice
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 بكالوريــوس كليــة الشــريعة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود بالريــاض 
2006م. عام 

 دبلوم األنظمة الجزائي من معهد اإلدارة العامة بالرياض عام 2008م.
 دبلــوم المحامــاة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية بالريــاض 

عــام 2017م.
ــن  ــد هللا ب ــر عب ــي األمي ــمو المل ــب الس ــب  صاح ــام مكت ــر ع ــار ومدي  مستش

ــر منطقــة مكــة المكرمــة ) ســابقاً (. ــز نائــب أمي ــد العزي ــدر بــن عب بن
 عضو هيئة التحقيق واالدعاء العام من عام 2008م حتى عام 2012م

ــام   ــن ع ــة( م ــاد )نزاه ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــي بالهيئ ــار قانون  مستش
2012م حتــى عــام 2017م

ــتعراض  ــي باس ــة المعن ــن المملك ــي ع ــي الدول ــراء الحكوم ــق الخب ــو فري  عض
تنفيذ اتفاقـيـــة األمـــم الـــمتحدة لـمكافحـــة الفـــســـاد لدى مكتب األمم المتحدة 

المعنــي بالمخــدرات والجريمــة فــي فيينــا.
 عضــو فريــق الخبــراء الحكومــي عــن المملكــة المعنــي باالتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة الفســاد لــدى األمانــة العامــة لجامعــة  الــدول العربيــة .
ــة  ــة ومكافح ــة النزاه ــة بحماي ــزة المعني ــن األجه ــن م ــة المختصي ــو لجن  عض
الفســاد بــدول مجلــس التعــاون المّشــّكلة بقــرار أصحــاب  المعالــي رؤســاء تلــك 

األجهــزة .
 ممّثــل عــن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي العديــد مــن االجتماعــات 

المنعقــدة فــي هيئــة الخبراء بــمجـــلس الــوزراء .
 عضو في العديد من اللجان المحلية والدولية .

 عضــو فــي وفــد المملكــة المشــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والمحافــل 
الدوليــة المختلفــة .

 رئيـــس وفـــد المملكــة المشـــارك فــي اجتمــاع الــدورة الثالثـــة لفـــريق الخبـــراء 
الحكومــي الـــمعني بالتعــاون الدولــي المنعقــد فــي مقــر مكتــب األمــم المتحــدة 

ــا . المعنــي بالمخــدرات والجريمــة فــي فيين

السيرة الذاتية للمحامي

ثامر بن فيصل الراجحي
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 رئيــس وفــد المملكــة المشــارك فــي اجتمــاع الــدورة الخامســة لفريــــق 
ــاد المنعقــد فــي  اســتعراض تنفيــذ اتـفـــاقية األمــــم المتحــدة لمكافحــة الـفـسـ

مقــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة فــي فيينــا .
 رئيــس وفــد المملكــة المشــارك فــي االجتمــاع الســادس لفريــق خبــراء 
اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة  الفســاد المنعقــد  فــي 

مقــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة فــي فيينــا .
 ضابــط االتصــال الخــاص بالهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــع األجهــزة 
المســؤولة عــن حمايــة النزاهــة ومكافـــحة الفســاد بــدول مجلــس التعــاون 

ــاون . ــس التع ــة لمجل ــة العام ــة واألمان ــج العربي ــدول الخلي ل
 ُمعــد تقريــر المملكــة الســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد بالتنسيـــق مــــع الجـهــــات الحكوميــة ذات العاقــة ومكتــب األمــم 

. )UNODC( المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة
التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  الفســاد  لمكافحــة  اتفاقيــة  مشــروع  ُمعــد   
والتــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل لجنـــة المختصيــن المشّكـلــــة بقــرار أصحــاب 
المعالــي رؤســاء األجهــزة المعنيــة بحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد كأســاس 

للمناقشــات المقــررة لذلــك .
 ُمعــد دراســة بشــأن تحديــث نظــام مكافحــة الرشــوة تــم الرفــع بهــا للمقــام 
ــا  ــاًء عليه ــّكل بن ــاد وُش ــة  الفس ــة لمكافحـــ ــة الوطني ــل الهيئ ــن قب ــامي م الس
لجنــة فــي وزارة الداخليــة مــن الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة لدراســتها ، وقــد 

صــدر األمــر الملــي
 رقم )  م/4( وتاريخ ) 2-1-1440هــ ( بتحديث نظام مكافحة  الرشوة .

 ُمعــد الدراســة التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل المقــام الســامي حــول 
ــل  ــة عمــ ــة مجموع ــى عضوي ــاد إل ــة  الفس ــة لمكافح ــة الوطنــيــ ــام الهيئ انضم

. )G20( ــاد المنبثقــة عــن  مجموعــة الــدول العشــرين مكافــــحة الفســ
 ُمعــد كلمــات المملكــة فــي العديــد مــن المحافــل الدوليــة التــي تشــارك فيها 

الهـيئـة الـــوطنية لمكافحة الفساد .
 حضــور العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل المتخصصــة فــي 

المجــال القانونــي محليــاً ودوليــاً .
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  Head of the Kingdom›s delegation participating in the meeting of 
the fifth session of the team to review the implementation of the United 
Nations Convention against Corruption, held at the headquarters of 
the United Nations Office on Drugs and Crime in Vienna.

  Head of the Kingdom›s delegation participating in the sixth meeting 
of the expert group to review the implementation of the United Nations 
Convention against Corruption, held at the headquarters of the United 
Nations Office on Drugs and Crime in Vienna.

  liaison officer of the National Anti-Corruption Authority with the 
agencies responsible for protecting integrity and combating corruption 
in the countries of the Cooperation Council for the Arab States of the 
Gulf and the General Secretariat of the Cooperation Council.

 Drafting of Kingdom’s report for the  review the implementation of 
the United Nations Convention against Corruption in coordination with 
the relevant government agencies and the United Nations Office on 
Drugs and Crime )UNODC(.

 Drafting anti-corruption agreement has been prepared between 
the countries of the Cooperation Council, which was approved by the 
committee of specialists formed by the decision of their Excellencies, 
heads of agencies concerned with protecting integrity and combating 
corruption, as a basis for the scheduled discussions.

 Preparation of the study  related to  the modernization of the anti-bribery 
system, which was submitted to the Supreme Court by the National 
Anti-Corruption Authority, and accordingly a committee was formed 
in the Ministry of Interior from the relevant government agencies to 
study it. Royal Order No. )M/4( dated )2-1-1440 AH( was issued.
Updating the anti-bribery system.

 Prepared the study that was approved by the High Commissioner 
on the accession of the National Anti-Corruption Commission to the 
membership of the Anti-Corruption Working Group emanating from 
the Group of Twenty )G20(.

 The Kingdom›s speeches are prepared in many international 
forums in which the National Anti-Corruption Authority participates.

 Attending many training courses and workshops specialized in the 
legal field locally and internationally.
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 Bachelor degree from the Sharia   College, Imam Muhammad bin 
Saud University, Riyadh in 2006.

 Diploma in Criminal Systems, Institute of Public Administration, 
Riyadh in 2008.

 Law Diploma, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 
Riyadh in 2017.

 Adviser and Director General of the Office of His Royal 
Highness Prince Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz, Deputy 
Governor of Makkah Al Mukarramah Region )formerly(.

 Member of the Bureau of Investigation and Public Prosecution 
from 2008 to 2012

 Legal Adviser at the National Anti-Corruption Authority )Nazaha( 
from 2012 to 2017

 Member of the Intergovernmental Group of Experts for the 
Kingdom of Saudi Arabia related to the review of the implementation 
of the United Nations Convention against Corruption at the United 
Nations Office on Drugs and Crime in Vienna.

 Member of the Governmental Expert Group to represent the 
Kingdom in the Arab Anti-Corruption Agreement at the General 
Secretariat of the League of Arab States.

 Member of the committee of specialists from the bodies 
concerned with protecting integrity and combating corruption in the 
Gulf Cooperation Council, which was formed by a decision of their 
excellencies the heads of those bodies.

 A representative of the National Anti-Corruption Commission in 
several meetings held in the Experts Committee in the Council of 
Ministers.

  Member of various  local and international committees.
 Member of the Kingdom›s delegation participating in different 

international conferences and forums.
  Head of the Kingdom›s delegation participating in the third session 

of the Governmental Expert Group on International Cooperation held 
at Drugs and Crime headquarters , United Nations Office , Vienna.

Lawyer's biography



المحامــاة   : الــرزاق الســنهوري رحمــه هللا  يقــول الشــيخ عبــد 
ــم  ــن كله ــون محامي ــس المحام ــة .. لي ــون مهن ــل أن تك ــن قب ف

 . بالضــرورة 
ــون ..  ــة القان ــط معرف ــي فق ــل المحام ــس عم ــا: لي ــول أيض ويق
فالكثيــر يعــرف النصــوص حتــى مــن غيــر المحاميــن .. لكــن حقيقة 
القانــون  الوقائــع كدراســة  المحامــي تكمــن فــي دراســة  دور 

ــون ..  ــوص القان ــي نص ــع ف ــذه الوقائ ــل ٰه ــا يمث ــى م ــر إل والنظ
ويقــول: المحامــاة فــن الحجــة والجــدل والبرهــان واإلقنــاع .. فقــد 
كان رواد الفلســفة محاميــن بمــا يملكــون مــن حجــج ولغــة عاليــة 
ونظــرة ثاقبــة .. وكثيــر مــن الشــعراء كانــوا محاميــن بمــا يمتلكون 
ــي  ــل المحام ــس عم ــة .. فلي ــة والفطن ــة والباغ ــن أدوات اللغ م

الفصــل فــي النــزاع إنمــا هــو عمــل القاضــي .
 ويقــول أحــد الحكمــاء : »إذا كان اللجــوء للمحكمــة آخــر العــاج 

ــه«.  ــون أول ــد يك ــي ق ــوء للمحام ــإن اللج ف
حمــى  ليســت  والمحامــاة  الطنطــاوي:  علــي  الشــيخ  ويقــول 
مســتباحا، وال عمــارة مفتحــة األبــواب مــا لهــا بــواب فمــن رغــب 

ــاء.  ــرى للقض ــت الصغ ــي األخ ــل ه ــا، ب ــل إليه ــا دخ فيه

قــــالــوا عــن الــمــحــامــــاة
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Sheikh Abd al-Razzaq al-Sanhouri, may God have mercy 
on him, says: The legal profession is an art before rather 
than a profession. Not all lawyers are necessarily lawyers.
He also says: It is not the work of a lawyer just to be 
knowledgeable about   the texts of the  law .. this is valid  
even  to non-lawyers ..however ,the role of the lawyer lies 
in studying the facts as studying the law and looking at 
what represents these facts.
He says the legal art of argument and controversy, and the 
proof and persuasion .. it was the pioneers of philosophy 
lawyers, including own arguments high language and 
insight .. Many of the poets were lawyers, including own 
language and rhetoric tools and acumen .. It is not the 
work of the lawyer chapter in the conflict, but it is the work 
of the judge.
One of the wise men says: “If resorting to the court is the 
last treatment, then resorting to a lawyer may be the first.”
And Sheikh Ali Al-Tantawi says: The legal profession is 
not a permissible fever, nor is an open-door building that 
does not have a gate, so whoever desires it enters it, 
rather it is the younger sister of the judiciary.

What said about  advocating
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مــن خــال فريــق عمــل مختــص ذي كفــاءة عاليــة يقــوم المكتــب بتقديــم 
العديــد مــن الخدمــات ومنهــا :

المكتــب تمثيــل العمــاء مــن جهــات وأفــراد فــي جميــع القضايــا  يتولــى 
المختلفــة ، الســيما القضايــا اإلداريــة لــدى المحاكــم اإلداريــة )ديــوان المظالــم( 
والقضايــا التجاريــة لــدى المحاكــم التجاريــة باإلضافــة إلــى الترافــع فــي القضايــا 
 ، التنفيــذ  العامــة والعماليــة ومحاكــم  أمــام المحاكــم الشــرعية كالمحاكــم 

ــا . ــاف درجاته ــك باخت وذل
ــات  ــة والهيئ ــات الحكومي ــة الجه ــك بمراجع ــر ذل ــى أث ــب عل ــوم المكت ــا يق كم

ــراءات. ــير اإلج ــة س ومتابع

 يمتــد نطــاق خدماتنــا ليشــمل كل مــا مــن شــأنه أن يكفــل تســوية النــزاع 
ــة  ــك حماي ــي ذل ــن ف ــم، مراعي ــاطة والتحكي ــوية كالوس ــة للتس ــرق البديل بالط

مصالــح عمائنــا.

خــدمـــاتـــنا

فض النزاعات
بالطرق البديلة

01الترافع أمام المحاكم

ــرات  ــات ومذك ــود واالتفاقي ــة العق ــي صياغ ــة ف ــه الكافي ــب بخبرت ــاز المكت يمت
المملكــة  ألنظمــة  وفقــاً  وتدقيقهــا  ومراجعتهــا  أنواعهــا  بكافــة  التفاهــم 
ــتندات  ــة  والمس ــات القانوني ــة الخطاب ــى صياغ ــة ال ــعودية ، إضاف ــة الس العربي
التنظيميــة  والهيــاكل  والسياســات  الداخليــة  اللوائــح  وإعــداد  ودراســتها 

. للمنشــئات 

02صـيـاغـة الـعـقـــود
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Through a highly qualified specialized team, the office provides many 
services, including:

The office represents clients from entities and individuals in all different 
cases, especially administrative cases in the administrative courts 
)the Board of Grievances( and commercial cases in the commercial 
courts, in addition to pleading cases before Sharia courts such as the 
general and labor courts and the enforcement courts, at their various 
levels. This is done by reviewing government agencies and bodies 
and following up the progress of procedures.

The scope of our services extends to include everything that would 
ensure the settlement of the dispute through alternative methods of 
settlement such as mediation and arbitration, taking into account the 
protection of the interests of our clients.

OUR SERVICES

Alternative dispute
resolution

Litigations 01

The office has sufficient experience in drafting contracts, agreements 
and memoranda of understanding of all kinds, reviewing and auditing 
as per  the regulations of the Kingdom of Saudi Arabia, in addition to 
drafting and studying legal notes  and documents and preparing by-
laws, policies and organizational structures for establishments.

Contracts drafting 02
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يفخــر المكتــب بالتعــاون والتعامــل مــع مجموعــة مــن العمــاء 
متنوعــة،  مجــاالت  فــي  التجاريــة  األعمــال  فــي  الريــادة  أصحــاب 

المثــال ال الحصــر: ومنهــم علــى ســبيل 
The office is proud to cooperate and deal with a group of 
clients who are leaders in business in various fields, including 

but not limited to:

 Our clientsعــمـــالؤنـــا
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شركة مصنع الدولية التعاونية 
للمواسير الخرسانية

مؤسسة أنعام الرخاء 
للمقاوالت

الشركة العالمية للتقنية

مؤسسة مصنع التقدم 
للخرسانة الجاهزة

مؤسسة االختصاص 
للتجارة

مؤسسة الكريمية 
للمقاوالت

والمؤسســات  الشــركات  مــن  العديــد  بثقــة  المكتــب  يفخــر  كمــا 
األعمــال ورجــال  والعالميــة  المحليــة 

The office is also proud of the confidence of many local and 
international companies, institutions and businessmen

International  technology 
company

Al Taqaddom Ready 
Mix

Concrete Factory Est

Al-Ikhtisas Trading Est Al Karimi
Contracting Est

Anaam Al Rakha 
Contracting Est

International Cooperative 
for Concrete Pipes. Co



 info@alrajhy.com.sa

 00966112070444

00966546020817

 www.alrajhy.com.sa

ــاض  طريــق الملــك فهــد – مؤسســة الملــك فيصــل –  المملكــة العربيــة الســعودية - الريــ
الــدور التاســع  ص ب  11449 - 37726

Riyadh –Kingdom of Saudi Arabia  King Fahd Road - King Faisal Foundation - Ninth 
Floor P.O Box 3776- Postal code 11449


