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 مهمتنا
السهر على رضاء موكلينا

بسرية تامة



تم تأسيس مكتب ضيدان العجمي للمحاماة من قبل

المحامي الكويتي السيد ضيدان العجمي وهو محامي أمام

محكمة التمييز و الدستورية .

يتمتع المحامي ضيدان العجمي بسنوات من الخبرة مايقارب

العشرين عام .

مكتب المحاماة لديه الخبرة والدراية الكافية لتزويد

الشركات بقاعدة قانونية متينة تواكب خطة تنمية

المستدامة المتسارعة في الكويت.

يهدف مكتب ضيدان العجمي للمحاماة إلى تكوين فريق

عمل من المحامين الدوليين  األكثر خبرة ومعرفة على

النطاق الدولي مع  موظفين  متعلمين ومهرة. 

الميزة التنافسية لمكتب المحاماة هي تجربة خدمة

الموكلين والنهج الجيد لجميع الموكلين وهو أمر واضح

ويحظى بتقديرا عالياً من الجميع .

نبذة عن المكتب



معلومات عنا

يقدم مكتب ضيدان العجمي للمحاماة خدمات قانونية عالية الجودة ويحافظ على قاعدة عمالء جيدة مع الشركات القائمة. 
 

من أجل تقديم خدمات قانونية فريدة وعالية الجودة ، يعتمد مكتب ضيدان العجمي للمحاماة على العقلية القانونية المنفتحة. واستجابًة
للعولمة وجوانبها االجتماعية واالقتصادية : يعتمد مكتب ضيدان العجمي للمحاماة منهجية خبراء القانون متعددي الجنسيات مع خبرة

مستشارين متخصصين في مجاالت القانون المختلفة لذلك يحتوي مكتب ضيدان العجمي  على قسمين محلي ودولي .



يقدم المكتب كافة الخدمات القانونية لموكليه في الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية واألفراد باحترافية
ومهنية عاليتين ، وتتم هذه الخدمات بواسطة نخبة من األساتذة المحامين والمستشارين والسكرتارية والمندوبين على المستوى المحلي
والدولي ، وتتنوع الخدمات القانونية ما بين تقديم االستشارات القانونية ، وإعداد وصياغة العقود بكافة أنواعها ، ومباشرة القضايا بكافة

أنواعها :-

2.  المطالبات العمالية وقانون العمل

4.  قضايا العمل مع شركات النفط

       البحري

      حقوق التأليف 

1.     المطالبات المالية

3.  تعويض حوادث السيارات

5.  قانون الشركات
6.  مطالبات التامين البحري والقانون

7.  قانون األسرة (األحوال الشخصية)
8. براءات االختراع - العالمات التجارية -

9.  عقود األفراد والشركات

11.   القانون المدني

13.  التوثيق
14.  قانون الطيران

15.  التحكيم والوساطة

10.  قانون اإليجار

12. القانون التجاري

١

المقدمة 



االستشارات والدراسات القانونية

تقديم االستشارات القانونية في المجاالت الجنائية والمدنية والتجارية
واإلدارية والعمالية واألحوال الشخصيه

توفير الخدمات االستشارية الفنية والهندسية والمحاسبية ودراسة وإعداد
دراسات الجدوى بالتعاون مع مكاتب متخصصة في هذه المجاالت .

كذلك فإن تقديم االستشارات والفتاوي المتعلقة بالقوانين والتشريعات
الكويتية أو القوانين األخرى األجنبية هو من الصعوبة بمكان والتي دعت
إدارة المكتب إلى التعاون مع مكاتب محاماة دوليين خارج الكويت حسب
طبيعة الدعوى  بمن هم ذي خبرة في هذه القوانين والتي تقدم إلى
الموكل مكتوبة بحيث يستفيد منها الموكل ويتفادى بعض المخاطر

التي قد تواجهه مستقبًال .

٢

 عمل الدراسات واألبحاث في كافة
المجاالت القانونية 



إعداد وصياغة العقود

إعداد وصياغة العقود المدنية والتجارية واإلدارية بشقيها (المحلي
والدولي) ومراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها ومتطلباتها
ووضع الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها من مشاكل

قانونية ومتابعة تنفيذها في الموضوعات اآلتية :-

البيع - اإليجار- المقاولة - المقاولة من الباطن - العمل - الوكالة -
الوديعة - الحراسة - الكفالة .

العقود المدنية :-

العقود التجارية :

الوكاالت والعالمات التجارية (والبيوع التجارية) - الشركات بكافة
أنواعها - الرهن التجاري - الكفالة - النقل- العقود التجارية -التمويل -

االستثمار - التوريد .
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  العقود اإلدارية :

مراجعة العقود التي يبرمها موكلي المكتب مع الجهات الحكومية واإلشتراك في المفاوضات قبل إبرامها وحل المشاكل التي تعترض
تنفيذها والمطالبة بالحقوق عنها رضاًء وقضاًء .

يتميز المكتب بتوافر الخبرة الطويلة في إعداد ودراسة وصياغة العقود واالتفاقيات المختلفة والتدقيق العقدي والمتمثل في مراجعة كافة
كلمات العقد وبنوده في كافة أنواع العقود المختلفة وترجمتها , عقود المقاوالت واالستثمار والشركات والبيوع بكل أنواعها , ويعمل

المكتب على إيجاد حلول للخالفات التي قد تنتج عن تنفيذ تلك العقود أو تفسير بنودها مستقبًال .
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إعداد ومراجعة العقود واإلتفاقات المحلية والدولية وإبداء الرأي القانوني بشأنها وتصويب أخطائها اللغوية والقانونية وتفادي كافة الثغرات
التي من الممكن أن تعود بالضرر على الموكل وكذلك يؤدي المكتب خدمة إدارة المفاوضات وحضور اإلجتماعات وتمثيل الموكل بتوفير

العناصر المتمرسة في هذا المجال .
التعامل في المجال القانوني في اختيار النص القانوني الالزم تطبيقه على الدعوى المزمع رفعها أو المرفوعة أمام المحاكم ومن هنا توظف
الخبرات القانونية والفنية المتوافرة بالمكتب ويتم ذلك عبر إتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة لضمان حقوق الموكل قبل الغير عن طريق
القضاء العادي أو الخاص ( التحكيم ) داخل الكويت وخارجها بواسطة القسمين المحلي والدولي أو باإلستعانة بالمكاتب المتعامل معها

والمتفق عليها مسبقا خارج دولة الكويت .
 اإلعداد المسبق للقضايا التي تقام من الموكل أو عليه في كافة درجات التقاضي بما يهيئ دعواه بالشكل القانوني األمثل ومواجهة

خصومة بالدفاع الالزم . 
يتولى المكتب مباشرة مختلف القضايا ( المدنية والجنائية والتجارية واإلدارية والعمالية واألحوال الشخصية ) وتعني مباشرة القضايا بتمثيل الغير

والترافع نيابة عنه في كافة مراحل القضية - مرورا بمرحلة التنفيذ لكل قضية حسب طبيعتها القانونية .
يعتبر مكتبنا من مكاتب المحاماة ذات الخبرة في مجال القضايا المدنية وقضايا الشركات والملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري وتصفية

الشركات وقسمتها رضاًء أو قضاًء بما يمتلكه من كوادر متميزة .

٥



البنوك والتمويل واالستثمار

يتمتع اللمكتب بخبرات عالية في مجال المنازعات البنكية والمصرفية
وما ينتج عنها من مطالبات قانونية ناشئة بمناسبة القروض
واالعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة العقود االئتمانية

.
دراسة وصياغة عقود الرهن والقرض المضمون ومتابعة قيدها

وتجديدها وفق القواعد القانونية داخل وخارج دولة الكويت .

الملكية الفكرية والعالمات
التجارية وبراءة االختراع

يعمل المكتب على تقديم خدمات لموكليه وتشمل تسجيل
العالمات التجارية وبراءة االختراع وحقوق النشر وتقديم المشورة
حول المشاكل التي يمكن أن تثور في المستقبل وتفاديها ووضع
الحلول المناسبة بشأنها في ذلك تولى الدعاوي القضائية المتعلقة
بالمنازعات الناشئة حول العالمات التجارية واالسم التجاري والتعدي
عليها كذلك ماينتج عن حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع
ووكالء العالمات التجارية المسجلة وتأمين تسجيل واستعمال هذه

الحقوق وحمايتها من القرصنة الفكرية .
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مجال القضاء اإلداري

 يتمتع القضاء اإلداري بوضعية خاصة تميزه عن أي قضاء آخر نظرا لخلو األمر من نصوص تحكم العالقات اإلدارية والشك أن الكثير من أعمال

الدول قد بدأ يؤثر ويتأثر بالقطاع الخاص واالفراد وبذلك اكتسب القضاء اإلداري دوره المؤثر والهام نظرا لصعوبة العمل بالقضايا اإلدارية والتي

تحتاج إلى متخصصين في المجال فقد عملت إدارة المكتب على اقتضاب عددا من المستشارين المعهود بهم الكفاءة العلمية في القضاء

اإلداري ومتخصصين في هذا الفرع دون غيره من فروع القانون بما يضمن عمال ًدقيقاًومتميزاً في هذا المجال .

يتميز المكتب بأن لديه خبرات استشارية في مجال التحكيم ( القضاء الخاص وتمثيل موكليه لدى إدارات التحكيم المحلية والدولية وإعداد

مشارطات التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بوجه عام ، حيث أن التحكيم والوساطة والمفاوضات تتم بالخبرات المتوفرة بالمكتب ,

والمكتب على استعداد تام لتأمين كافة الخبرات الفنية المؤهلة في هذا المجال .

التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات

٧

منازعات العمل

يتمتع عدد من المستشارين في المكتب بخبرات عالية في مجال العمل والعمال بالقطاعين األهلي والنفطي وقانون الخدمة المدنية وللمكتب

خبرة طويلة في مجال التعويض عن الحوادث الناشئة عن إصابات العمل وإنهاء الخدمات الوظيفية وتحرير عقود العمل والمنازعات الناشئة عنه

والمتعلقة براتب الموظف وترقيته وقضايا المستحقات العمالية .



القانون الجزائي

يعد هذا الفرع من القانون من أدق أنواعه نظرا الرتباطه بحياة اإلنسان وما

يتهدده من إعتداء على نفسه وعرضه وماله كذلك بما فرضته

النصوص الجزائية من حماية المال العام لما يحتاج إليه من دقة في فهم

القضية المطروحة وإنزال النص القانوني الالزم لها والمنطبق عليها

السيما وأنه في أغلب األحيان يكون المتهم قد قيدت حريته على ذمة

القضية كما في قضايا االختالس واإلستيالء على المال والتزوير والنصب

وجرائم اإلفالس وغيرها من الجرائم المتعلقة باألموال ويعمل المكتب

من خالل فريق عمله المتخصص أيضا في هذا المجال والوصول بموكله

إلظهار حقوقهم بما لمستشاري المكتب من الخبرات العملية الطويلة

في هذا المجال والذي يشمل أيضا تمثيل الموكل في القضايا الجنائية

باالدعاءات المدنية كما يقدم المشورة الجنائية المشفوعة بالنصوص

القانونية واألحكام القضائية المشابهة للحالة المطروحة والعمل على

تقديم النصح القانوني للموكل بما يتفادى به الوقوع تحت طائلة القانون

الجزائي في المستقبل .
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القسم الدولي

نظراً لتعدد الشركات الدولية العاملة بدولة الكويت في مجاالت مختلفة والتي قد ينجم عنها عالقات قانونية مع شركات مشابهة كويتية أو

أفرادًا فقد أنشأ المكتب قسما خاصًا بفرع القانون الدولي و يوفر خدمات في مجاالت عديدة للمؤسسات والشركات المحلية والدولية

كتمثيلها في السوق الكويتي كما يضمن المكتب للشركات المحلية انجاز أعمالها في الخارج دون معوقات قانونية وللمكتب خبرة طويلة في

تقديم العون للشركات األجنبية لتتواءم مع القواعد والقوانين واللوائح الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي عامة ودولة الكويت خاصة كذلك

العمل على إبرام المفاوضات واالتفاقيات وما ينشأ عن ذلك من حماية لحقوق الملكية للشركة الموكلة في الكويت والدول األخرى ويحتل

المكتب مركزًا مرموقًا في مجال العالقات الدولية لما ألحد أعضاءه من خبرات في هذا المجال ويشمل هذا القسم العديد من األعمال

القانونية التي يمكن تقديمها للعميل األجنبي باالستعانة بمكاتب ترجمة معتمدة داخل وخارج الكويت ومنها :

تحرير ومراجعة عقود االتفاقيات الدولية وترجمتها بما اليكتنفها الغموض أو التأويل .

االستشارات الخاصة بالتبادل التجاري الدولي واالستثمارات والقوانين المنطبقة عليها وتأسيس الشركات ذات العنصر األجنبي .

تفسير القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمعامالت الخاصة بالتجارة الدولية. 

إيجاد الحلول القانونية المناسبة إلنشاء شركة دولية داخل دولة الكويت لتقديم المعونة القانونية من خالل طرح المواد القانونية على الشركة

األجنبية لإلطالع عليها وبيان مدى مطابقتها لنظام الشركة . 
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تنفيذ األحكام وتحصيل الديون

يتولى مكتبنا القيام باإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام المحاكم الصادرة
من الجهات القضائية داخل دولة الكويت واألحكام األجنبية وأحكام
التحكيم الداخلية واألجنبية واستيفاء الحقوق رضاًء أوقضاًء سواء

كانت هذه اإلجراءات داخل أو خارج الكويت .
تحصيل ديون الموكلين لدى الغير داخل وخارج الكويت رضاًء أوقضاًء

ونود أن نشير إلى أن مكتبنا يتشرف بأنه وكيل لكثير من الشركات
والعمالء المتميزين على مستوى دولة الكويت وقد حقق لصالحهم

نتائج ممتازة ويمكنك الرجوع اليهم .
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نبذة عن بعض الموكلين

السفارات

سفارة الواليات المتحدة األمريكية
سفارة المملكة المتحدة

سفارة كندا
سفارة ايرلندا

سفارة نيوزيلندا
سفارة اليمن
سفارة بولندا

الشركات

نقابة شركة ناقالت النفط
TNT شركة تي ان تي

شركة ناصر سعيد الهاجري
شركة العراقه لتحصيل اموال الغير

مركز إبتسامة لألسنان
جمعية الرقة التعاونية
شركة كيان العالمية

معهد سبا رست الصحي للسيدات
مؤسسة البادية للتحف والهدايا

شركة دلتا الشرق
شركة وادي الطائف

شركة سكوير للتجارة العامة والمقاوالت
شركة دانه للتشييد

شركة الركن األزرق التجاره العامه والمقاوالت
شركة جالكسي العالميه للتجاره

مركز المدينه العقاري

يسعدنا أن ننال ثقتكم
]المحامي / ]
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