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من نحن ؟ 

نحن مكتب محاماة رائد في تقديم الخدمات القانونية واالستشارات الشرعية والقانونية
نسعى لتحقيق افضل الخدمات القانونية بافضل معايير الجودة العالمية 

تم تاسيس المكتب في عام ٢٠٢٠ م في منطقة القصيم 

هاتف : ٠١٦٣٨١١٧٧٤ 
جوال رقم : ٠٥٠٤٢٩٥٩٢٢

office@baselalhwaikem.sa : بريد الكتروني

ارقام التواصل

https://baselalhwaikem.sa : الموقع االلكتروني

https://baselalhwaikem.sa
mailto:office@baselalhwaikem.sa


السيرة الذاتية

باسل بن فالح الحويكم
المؤهالت العلمية

حاصل على البكالريوس في تخصص القانون من جامعة الحدود 
الشمالية ومعدل ٤.٦٤ ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية .

حاصل على الدبلوم العالي في المحاماة من جامعة القصيم 
ومعدل ٤.٦٥ ممتاز . 

العضويات

١- عضو الهيئة السعودية للمحامين
٢- عضو في مركز التحكيم الدولي المصري .

٣ - عضو في عدد من المبادرات القانونية .

الدورات التدريبية

١- حاصل على دورة بعنوان تقديم االستشارات القانونية
٢- حاصل على دورة بعنوان اعداد المحكمين

٣- حاصل على دورة بعنوان مدخل الى التحكيم
٤- حاصل على دورة بعنوان قضايا االحوال الشخصية
٥- حاصل على دورة بعنوان تنمية المهارات الشخصية 

العديد من الدورات التدريبية االخرى 

المشاركات 

١- تدريب واعطاء عدد من الدورات القانونية عن بعد .
٢- تدريب طالب الجامعة على ادارة مكاتب المحاماة .

٣- انشاء عدد من الحقائب القانونية المتعلقة بمهنة 
المحاماة .

محام ومستشار قانوني

*مستشار قانوني وشرعي في عدد من مكاتب المحاماة .
* مستشار قانوني وشرعي لعدد من المؤسسات والشركات .

الخبرات العملية

العضويات



x

انجازات مستمرة

العضويات

سعيا منا لتحقيق مبدأ االستمرار 
والتطور نحن نتحدث بلغة االرقام 

سنوات من العطاء والتطور 

لغة االرقام في الخدمات القانونية
نعتمد في مكتب المحامي باسل الحويكم على لغة االرقام في العمل القانوني لتحقيق الشفافية 
والتعامل بمصداقية مع القضايا  والعمالء واتاحة االرقام للعموم ليكون لك الخيار في التعاقد 

وطلب الخدمات 

253عميل حالي

380عميل محتمل

348خدمات وقضايا

2الفروع

20فريق العمل

2عدد السنوات



سعيا منا لتقديم خدمات قانونية بكفاءة عالية نستقطب اهم الموارد البشرية في المنشأة لتقديم افضل 
الخدمات القانونية والشرعية سواءا لالفراد او المنشات 

العضويات

فريق العمل

نقوم بتدريب فريق العمل على كافة المهام القانونية واالدارية 

ال يتواجد فقط فريق عمل متخصص في القانون لدينا نخبة من المستشارين االداريين وشراكات مع 
مكاتب ومنشات اخرى للتطور المستمر وسعيا منا لتحقيق افضل االرقام خالل مدة قصيرة 



x

رسالتنا

١- رفع جودة الخدمات القانونية وتحقيق افضل المعايير العالمية في التقاضي.  

٢- تحقيق افضل المعايير في ادارة مكاتب المحاماة  لرفع الكفاءة والجودة في العمل واختصار 
الوقت لخدمة العميل باسرع وقت ممكن والرقي بمهنة المحاماة ونزاهتها.

رؤيتنا

تحقيق تطلعات العمالء سواء كانوا افراد او شركات او جهات حكومية وكسب ثقتهم 



x

االهداف

جودة المرافعات لدى 
المحاكم واللجان القضائية 

رفع جودة االستشارات القانونية 
والشرعية المكتوبة والشفوية  

تقديم خدمات الكترونية للعمالء 
وتشمل الترافع االلكتروني وقيد 

الدعاوى والمذكرات والطلبات .

كتابة ودراسة العقود والمحررات القانونية 
بدقة عالية وجودة في الصياغة والضبط

بذل العناية الكاملة لدى جهات الضبط 
والتحقيق من نيابة عامة وشرط 

وغيرها وتحقيق الحماية القانونية 

تقديم الخدمات لذوي االعاقة وذوي 
الظروف الخاصة من االُسر التي ال 
تَستطيعُ دفع تكاليف المحامي مجاناً

اإلصالح بين اطراف الخصومة 
ومحاولة تقريب وجهات النظر بين 

االطراف لعدم الفرقة والعداوة 

توثيق المعامالت والوقائع القانونية لحفظ 
الحقوق وتحقيق الكفائة في عدم ارهاق 

المحاكم وجهات التقاضي في الخصومات



قيمنا

جودة العمل والخدمات المقدمة

حفظ االسرار والمستندات

سرعة تنفيذ الخدمات القانونية

الثقة في التعامل ومناسبة االسعار
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اوال : الخدمات االلكترونية

نـقـدم لـكـم خـدمـات الـكـتـرونـيـة مـن خـالل الـمـكـتـب وذلـك لـقـيـد الـدعـوى عـن طـريـق الـنـظـام االلـكـتـرونـي الـخـاص •

بـالـمـحـكـمـة ( نـاجـز – مـعـيـن – نـافـذ - مـنـصـة تـراضـي - مـوثـق ) وذلـك بـأسـعـار تـنـافـسـيـة ودقـة عـالـيـة فـي قـيـد الـطـلـب 
ومتابعة الحالة للطلب  . 

  

الـخـدمـات الـمـتـعـلـقـة بـحـضـور الـجـلـسـات االلـكـتـرونـيـة ( عـن بـعـد ) , نـقـدم لـكـم مـن خـالل الـمـكـتـب اتـاحـة حـضـور •
الـجـلـسـات مـن خـالل (شـاشـة مـنـفـصـلـة) ومـشـاهـدة الـقـاضـي وسـمـاع الـمـرافـعـه الـتـي يـقـوم بـهـا الـمـحـامـي وتـهـيـئـة الـجـو 

المناسب لك لحضور الجلسة عن بعد .  

نـقـدم مـن خـالل الـمـكـتـب الـردود االلـكـتـرونـيـة عـن طـريـق الـنـظـام االلـكـتـرونـي ورفـع الـمـذكـرات الـقـانـونـيـة وتـقـديـم •
الـمـشـورة فـي ذلـك مـن خـالل مـسـتـشـاريـن مـتـخـصـصـيـن فـي ذلـك , لـوضـع الـرد األمـثـل مـن خـالل الـنـظـام االلـكـتـرونـي 

وكذلك المذكرات القانونية التي يتم صياغتها باحترافية وجودة عالية وأسعار تنافسية .  

يـمـكـنـنـا تـقـديـم الـطـلـبـات عـلـى الـقـضـايـا وكـتـابـتـهـا مـثـل : ( االعـتـراضـات – الـتـمـاس إعـادة نـظـر – الـنـقـض ) بـجـودة •
عالية وحسب المعايير المختصة في كل طلب مع نسبة مرتفعة لقبول الطلب .  



x

نقدم من خالل المكتب خدمات االستشارات القانونية والشرعية من مختصين في جميع المجاالت 
ودراسة حاالت كل استشارة ومتابعتها من قبل اكثر من مستشار قانوني وشرعي وذلك لتحقيق هدف 
وهو جودة االستشارة القانونية سواء كان ذلك في منازعة او واقعة حاصلة او قبل حصولها ( وقائية ) 

وذلك لحماية العميل من أي مخاطر مستقبلية في موضوع االستشارة . 

ثانيا : االستشارات القانونية والشرعية

٤
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x x

ثالثا :-المرافعات لدى المحاكم واللجان 

الـتـرافـع فـي جـمـيـع الـقـضـايـا الـتـي تـحـصـل بـيـن الـخـصـوم ( تـجـاريـة او مـدنـيـة او •
اداريـة ) و نـقـوم بـدراسـتـهـا أيـا كـان حـال هـذه الـقـضـيـة ثـم عـمـل مـفـاصـل 
قـانـونـيـة تـتـيـح لـنـا الـمـرافـعـة وبـذل الـعـنـايـة الـكـامـلـة فـي الـقـضـيـة لـتـحـقـيـق الـنـتـيـجـة 

المرجوه من خالل جهات التقاضي المختلفة. 

الترافع لدى جميع المحاكم وجميع درجات التقاضي     •
   ( محاكم الدرجة االولى - محاكم االستئناف) 

مـتـابـعـة قـضـايـا مـنـظـورة لـدى الـقـضـاء او الـلـجـان سـابـقـا او يـرغـب الـعـمـيـل فـي •
مـتـابـعـتـهـا مـن قـبـل الـمـحـامـيـن والـمـسـتـشـاريـن فـقـط وتـحـديـد الـوجـهـه لـلـقـضـيـة 
ونـقـاط الـضـعـف والـقـوة وتـقـديـم االسـتـشـارات بـالـقـضـيـة الـى ان تـنـتـهـي هـذه 

القضية . 
  

حـضـور الـجـلـسـات الـقـضـائـيـة ( جـلـسـة واحـده فـقـط ) نـسـتـطـيـع تـقـديـم خـدمـة •
الـحـضـور لـجـلـسـة واحـدة فـقـط لـلـقـضـايـا الـمـنـظـورة وذلـك اذا كـان هـنـاك عـذر 
ال يـسـتـطـيـع مـعـه طـرف الـدعـوى الـحـضـور لـلـجـلـسـة وتـقـديـم تـقـريـر كـامـل عـن 
الـجـلـسـة والـطـلـبـات ومـجـريـات الـجـلـسـة بـاحـتـرافـيـة ودقـه عـالـيـه حـمـايـة 

لمصلحة العميل .  

مـتـابـعـة الـقـضـايـا الـمـتـعـثـرة لـلـعـمـالء وإعـادة الـسـيـر فـيـهـا حـسـب حـال كـل قـضـيـة •
ومـنـهـا الـقـضـايـا الـمـشـطـوبـة او الـقـضـايـا الـتـي تـوقـفـت إجـراءاتـهـا او تـوقـفـت 

على اجراء معين وتوقف السير فيها لسبب من االسباب.

الخدمات 



يـقـدم الـمـكـتـب خـدمـة كـتـابـة االعـتـراضـات عـلـى االحـكـام الـصـادرة •
مـن الـمـحـاكـم االبـتـدائـيـة وذلـك بـاحـتـرافـيـة ودقـة عـالـيـة ونـسـبـة قـبـول 
لـالعـتـراض ونـقـض الـحـكـم الـصـادر مـن الـمـحـكـمـة االبـتـدائـيـة , 
ويــتــولــى كــتــابــة االعــتــراض مــســتــشــاريــن مــخــتــصــيــن فــي كــتــابــة 
االعــتــراضــات بــشــكــل مــفــصــل وذلــك بــعــد دراســة الــدعــوى 
والـبـيـنـات الـمـقـدمـة مـن الـطـرفـيـن وحـسـب الـمـعـايـيـر الـمـخـتـصـة 
بـاالعـتـراض ومـدة االعـتـراض الـمـحـددة مـن قـبـل الـمـحـكـمـة سـواء 
في االحكام العاجلة او االحكام العادية (تدقيقا او مرافعة ).  

صـدر ضـدك حـكـم نـهـائـي ? ال تـقـلـق …  لـك الـحـق فـي تـقديـم •
الـتـمـاس إعـادة نـظـر فـي الـحـكـم الـصـادر ضـدك حـسـب الـحـاالت 
الــواردة فــي نــظــام الــمــرافــعــات الــشــرعــيــة وحــســب الــشــروط 
الــمــوضــحــة فــي الــنــظــام , وخــالل الــمــدد الــمــنــصــوص عــلــيــهــا 
اللــتــمــاس إعــادة الــنــظــر ونــقــدم هــذه الــخــدمــة بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة 
وجـودة لـقـبـولـهـا ونـقـض الـحـكـم الـصـادر ضـدك او فـتـح جـلـسـات 

قضائية الستكمال اإلجراءات حسب الحال . 

 الـنـقـض لـدى الـمـحـكـمـة الـعـلـيـا نـقـوم بـتـقـديـم طـلـبـات الـنـقـض لـدى •
المحكمة العليا حسب الشروط الواردة في النظام .  

رابعا:-   االعتراض على االحكام  واالستئناف

x

الخدمات 

محكمة االستئناف

المحكمة العليا



نقوم بتنفيذ االحكام القضائية او السندات التنفيذية للعمالء بشكل احترافي ومتابعة حالة السند التنفيذي وتقديم المعونة واالستشارة •
المتعلقة باالوامر الصادرة ضد العميل او لصالح العميل . 

نقوم بفتح منازعات تنفيذية على سندات التنفيذ المقدمة وتقديم المشورة في ذلك ومتابعة منازعة التنفيذ وحضور جلساتها على أي •
حال كان السند التنفيذي . 

خامسا : التنفيذ ومنازعات التنفيذ

الخدمات 
قرارات

٧٢ ٤٦

حجز االموال

بيع بالمزادحبس تنفيذي



x

الـعـقـود والـمـسـتـنـدات هـي مـايـحـدد الـتـزامـات اطـراف الـعـالقـة ومـن الـمـمـكـن ان يـكـون 
الـعـقـد او الـمـسـتـنـد مـخـالـف فـي بـعـض بـنـوده او نـصـوصـه الحـكـام الـشـريـعـة اإلسـالمـيـة 
وكـذلـك مـخـالـف لـلـنـظـام وفـي هـذه الـحـالـة قـد يـتـضـرر اطـراف الـعـالقـة مـن الـمـسـتـنـد نـفـسـة 

ويصبح هناك إشكاالت وخالف انت بغنى عنه . 

كـمـا ان الـعـقـود واالتـفـاقـيـات الـتـي يـبـرمـهـا األشـخـاص بـيـنـهـم يـجـب ان تـكـون بـصـيـاغـه 
قانونية وتحديد لمواطن الضعف والقوة للعقد واال أصبحت عقود اذعان . 

ومـن األسـاسـيـات الـتـي يـجـب تـوافـرهـا فـي الـعـقـود الـشـائـعـة هـي قـدرة طـرفـي الـعـقـد عـلـى 
الــتــفــاوض, واذا لــم يــتــمــكــن احــد اطــراف الــعــقــد الــتــفــاوض عــلــى الــعــقــد , وتــحــديــد 

الشروط التي يرغبها يصبح احد طرفي العقد ضعيفا في مواجة الطرف االخر . 

 ومـن خـالل الـمـخـتـصـيـن فـي مـكـتـب الـمـحـامـي بـاسـل الـحـويـكـم نـقـوم بـتـحـديـد الـبـنـود 
والـشـروط لـطـرفـي الـعـقـد ونـقـوم بـتـنـبـيـه الـعـمـيـل لـلـعـقـد ونـقـاط الـضـعـف والـقـوة والـتـزامـاتـه 

التعاقدية وحل المشكالت. 

استشر محاميك قبل التعاقد ... 
كـثـيـر مـن األشـخـاص يـتـفـاجـأ بـبـنـود فـي الـعـقـد مـجـحـفـة فـي حـقـة ويـكـون هـو الـطـرف 

األضعف في العقد مما يرتب عليه التزامات مادية كبيرة او ضرر بسبب هذا العقد . 

سادسا : دراسة المستندات وصياغتها

الخدمات 

خطابات ومراسالت

 انظمة وقرارات

مذكرات واجتماعات

عقود او اتفاقيات



x

x

لـكـل شـركـة عـقـد تـأسـيـس ولـكـل شـركـة نـظـام اسـاسـي ونـظـام عـمـل وانـظـمـة مـتـعـلـقـة بـعـمـلـهـا فـي شـتـى الـجـهـات , بـدورنـا كـمـكـتـب 
مـحـامـاة نـقـوم بـتـاسـيـس الـشـركـات حـسـب اتـفـاق الـشـركـاء وبـالـمـعـايـيـر الـعـالـيـة مـراعـيـن بـذلـك نـظـام الـشـركـات الـتـجـاريـة وكـذلـك نـظـام 

الشركات المهنية .  

ال يــمــكــن لــشــركــة ان تــقــوم بــشــكــل خــاطــئ او تــتــخــذ قــرارات بــشــكــل خــاطــئ واال واجــهــة عــقــوبــات وغــرامــات حــســب نــظــام 
الشركات .  

تـوجـيـه الـشـركـاء وادارة االقـسـام الـقـانـونـيـة بـالـشـركـة لـصـيـاغـة الـقـرارات والـعـقـود دور مـكـاتـب الـمـحـامـاة , وتـقـديـم االسـتـشـارات 
الـشـفـويـة والـمـكـتـوبـه حـسـب االنـظـمـة ومـواجـهـة الـقـضـايـا الـتـي تـقـام عـلـى الـشـركـات او الـقـضـايـا الـتـي تـضـطـر الـشـركـات القـامـتـهـا عـلـى 

المتعاملين ومعها  

حل الخالفات التي تحدث بين الشركاء انفسهم او بين الشركاء والمدير او مجلس االدارة . 

سابعا : الشركات
الخدمات 

التوصية البسيطةشركة تضامنشركة محاصةشركة مساهمةذات مسؤولية محدودة

شركات مهنيةشركات تجارية



x

- المراجعات لمختلف الجهات الحكومية والخاصة وتخليص 
المعامالت المتعثرة في هذه الجهات مثل وزارة التجارة - 

وزارة الموارد البشرية وغيرها من الجهات الخاصة 
والحكومية . 

- يحدث أحيانا ان يتم استدعاء شخص الى الشرطة او النيابة 
العامة وذلك للتحقيق معه او استجوابه حسب الحال او اخذ 
استدالل اولي له من قبل مركز الشرطة ومن خالل المكتب 

يقوم المحامي بالذهاب الى مركز الشرطة او حضور التحقيق 
مع العميل في النيابة العامة وتقديم كافة المعونة للعميل 

واإلرشاد القانوني في الموضوع حسب الحال ومراجعة النيابة 
لتحديد المشكالت وحلها وإخراج العميل من االضرار التي 

ستلحق به عند عدم حضور المحامي .  

- حضور المحامي مع المتهم هو حق من حقوقه ويمكنك في 
أي حال ان تطلب حضور المحامي معك اثناء التحقيق  .  

- ومن خالل المكتب نقوم بمراجعة مراكز الشرط للتبليغ عن 
حاالت معينة او سرقات او مشاكل تستدعي ذلك وباحترافية 

وسرعة في اإلنجاز وذلك من خالل خبرتنا في إجراءات 
الشرطة او الجهات المختصة .  

ثامنا :مراجعة الجهات

الخدمات 

بريء المتهم 
حتى تثبت ادانته 

العقوبة ال تسوغ اال عند تحقق السبب الموجب لها 

مراجعات لكل الجهات

االشراف على االجراءات

السير حسب القانون

تعزيز الشفافية



المجلة التعريفية


