الخدمات القانونية
تقدم دلتا قلف كابٌتال لعمالئها بشكل حصري باقة خدمات قانونٌة متعددة وواسعة إضافية لخدماتها األساسٌة
وذلك من خالل حلفائها من مكاتب استشارات قانونٌة عالمٌة وذلك لتعزٌز مستوى خدماتها للمستثمرٌن
الراغبٌن بالدخول إلى السوق السعودي بالتوافق مع الخدمات األخرى التً تقدمها دلتا بهدف اختصار الوقت
والجهد وتقلٌل التكالٌف على عمالئنا .

وتغطي الخدمات القانونية الفروع التالية للقانون :


















القوانٌن اإلدارٌة والعقود مع القطاع الحكومً .
قوانٌن الدعاٌة واإلعالن .
القوانٌن الناظمة لقطاعً المقاوالت والبناء .
األنظمة المتعلقة بالتراخٌص المهنٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة (ترخٌص االستثمار  ,التراخٌص
الصناعٌة.تراخٌص هٌئة الدواء والغذاء . )...
قوانٌن الشركات (تأسٌس  ,تعدٌل  ,أعادة هٌكلة .استشارات فً أنظمة الشركات  .شراء وبٌع الشركات
والحصص والمؤسسات واألنشطة التجارٌة ) .
عقود التوكٌالت التجارٌة بأنواعها من توزٌع  ,تمثٌل  ,ووساطة  ,وامتٌاز
التأمٌن وإعادة التأمٌن .
قوانٌن األعمال ( عقود داخلٌة ودولٌة  ,شركات بشتى أنواعها  ,قطاع مصرفً وتموٌلً والملكٌة
الفكرٌة) .
التجارة الدولٌة والخدمات الجمركٌة (. )WTO
االستقصاء والتحري ( الدراسة النافٌة للجهالة) .
القوانٌن االقتصادٌة ( حماٌة المنافسة  ,حماٌة المستهلك  ,ومنع االحتكار ) .
المنازعات القضائٌة أمام مختلف أنواع المحاكم .
التحكٌم الدولً والداخلً  ,الوساطة والوسائط البدٌلة لحل المنازعات . ADR
تكنولوجٌا المعلومات وقوانٌن االتصاالت .
قوانٌن الملكٌة الفكرٌة ( حماٌة العالمات التجارٌة  ,األسماء التجارٌة  ,برأت االختراع  ,حقوق
المؤلف).
قوانٌن وأنظمة العمل ( إبرام وإنهاء عقود العمل  ,قوانٌن العمل والضمان االجتماعً ) .
القوانٌن الضرٌبٌة .

عقود االستشارات المتخصصة المستوى األول:


عقود استشارات تجارية  :للشركة األجنبٌة التً ترغب بالحصول من دلتا أو أحد حلفائها الفنٌٌن على
دراسات عامة حول التعامل مع السوق السعودي واإلطار التجاري للدخول إلى السوق.



عقود دراسات سوقيه  :تهدف هذه العقود إلى تنظٌم العالقة مع الشركة األجنبٌة التً تعتزم التصدٌر أو
االستٌراد من السوق السعودي وقد تطلب من دلتا تزودٌها بإحصائٌات معٌنه  ,أو بدراسات عن السوق
ودراسات عن توجهات ومتطلبات السوق االستهالكٌة السعودٌة فً مجال معٌن أ ,السلع أو الخدمات .



عقود المحافظة على المعلومات التجارية  :من الطبٌعً أن ٌسبق التوقٌع على عقود االستشارات
التجارٌة وعلى عقود الدراسات السوقٌة  ,توقٌع عقد ٌهدف إلى حماٌة المعلومات التجارٌة السرٌة العائدة
للطرف األجنبً.



عقود االحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية ٌ :ظل بإمكان شركة دلتا أن تطلب من الطرف األجنبً الذي
كلفها إعداد الدراسات السوقٌة والتجارٌة عدم نشر تلك الرسالة واحتفاظها بحقوق المؤلف العائدة لها ,
كما ٌظل من حق الطرف األجنبً أن ٌشتري حقوق الملكٌة الفكرٌة  ,وفً كال الحالٌن تنظم اتفاقٌة ملحقة
الشق تتعلق بحقوق الملكٌة الفكرٌة.



عقود خدمات التسويق واإلعالن  :قد ٌتم تكلٌف شركة دلتا ( أو ٌطلب منها تعٌٌن شركات إعالنٌه
محلٌة) لغرض إطالق حملة دعائٌة لمنتجات الطرف األجنبً .وتكون االتفاقٌة ناظمة للعالقة بٌن شركة
دلتا والطرف األجنبً فً الخدمات التً تؤدٌها دلتا أثناء إشرافها على الحملة .



عقود بيع المنتجات  :قد ٌتم تكل ٌف دلتا أن تبٌع منتجات مورد أجنبً دون أن ٌتم اللجوء الى اعتماد صٌغ
حصرٌه كعقد توزٌع أو تمثٌل تجاري ٌ .كون هذا العقد فً هذه الحالة عقد وساطة فً تصرٌف المنتجات
والسلع .



عقود استشارات قانونية  :قد ٌطلب الطرف األجنبً المهتم باالستثمار بالمملكة العربٌة السعودٌة من
شركة دلتا تزوٌده باستشارات قانونٌة من مكاتب محاماة موثوقة  .تنظم هذه الفئة من العقود مسؤولٌة دلتا
عن اختٌار المكتب المناسب ومتابعة هذا المكتب لحٌن صدور دراسة قانونٌة موثوقة للعمٌل .

العقود الفنية ( المستوى الثاني ) :
تتركز تلك الخدمة دخول دلتا أو أحد شركائها أو بٌن عمالئها فً السعودٌة بصورة مادٌة ملموسة مع
الطرف األجنبً فً استثماراته فً المملكة العربٌة السعودٌة سواء كتحالفات تجارٌة أو تأسٌس شركات
مشتركة .
 التحالفات التجارية ٌ :دخل ضمن هذا الحٌز عقود الوكاالت التجارٌة  .التوزٌع التجاري ,االمتٌاز التجاري  ,عقود تراخٌص استخدام العالمة التجارٌة  ,وبراءات االختراع وبرامج
الكمبٌوتر .
 إنشاء تحالفات بٌن مجموعه شركات لزوم التقدم منافسات (حكومٌة أو خاصة) على أساستضامنً وسٌتبع عقود التحالف إلى مجموعه من العقود :


عقود تأجٌر واستئجار اآللٌات والمعدات



عقود تأجٌر العقار



عقود البناء



عقود التشغٌل



عقود الصٌانة



عقود اإلشراف على المقاولٌن



عقود المقاولة من الباطن

خدمات قانونية إضافية من خال حلفائنا القانونيين ( المستوى الثالث ):
 االستشارات القانونية المحددة ٌ :قوم طاقم العمل فً دلتا بالتضامن مع حلفائها من مكاتباالستشارات القانونٌة فً حال طلب العمٌل بصٌاغة ومراجعه العقود واالتفاقٌات الخارجٌة
للعمٌل وإبداء الرأي وضمان مشروعٌتها ومطابقتها للقوانٌن ذات العالقة ومرافقه العمٌل فً
االجتماعات إذا تطلب األمر.
 التفاوض ٌ :قوم الفرٌق بمساعدتكم وتمثٌلكم فً التفاوض مع أي طرف ثالث للوصول إلى تفاهمأ ,اتفاق أو تسوٌة تتعلق بنشاط العمٌل وإبداء الرأي القانونً بها .

(( للحصول على األسعار ( لعمالئنا فقط ) أرسل طلب بالخدمة المطلوبة لفريق العمل في دلتا
 info@deltagci.comأو لمستشاركم التسويقي لتزويدكم بالمطلوب وإرشادكم إلى أفضل الخيارات )).

