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مـــركـز
د /محمد بن راشد الهزاني
لالستشارات الشرعية والقانونية والمحاماة

الرؤية :
العمــل ىلــى رفــع كألــاءة اعداء مــع يفــري الدقــة

العمــل وب ـ ل ال اقــة

تصــار

اإلجراءات وفق اعسس النظامية والقانونية لاللتزام املهين الرشيد .

الرسالة :
اإلبـــداا والتميـــز

اعداء مـــع اســـتادام متاحـــات العصـــر التقنيـــة وتو يـــف قـــدرات

ومهـــارات العـــاملن مبـــا
املراكز اعفضل

قـــق الريـــادة املومولـــة ملـــو أم يكـــوم املركـــز

مقدمـــة

مهام وجما ت ىمله .

املسئولية األخالقية :
املركــز يســاىديف

تعامالتــك ويهــتم بــك وفــق مــا يعتقــد أنــه يُظه ـرُ احلــق ويُب ـلُ

الباطل .

املسئولية االجتماعية :
املسئولية ا جتماىية واجب اجتماىي يعتز املركز بتقدميه وفق سياسته .

املــهـــام :
يض لع املركز مبهام و دمات متعددة

جما ت واسعة ولألئات كثرية وفـق لليـة

وضوابط حسب ما يلي :

أو ًال  :مهام املركز :
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من أبرز املهام اليت يقدمها املركز  ،ما يلي :
 - 1ا ستشارات  :تقديم ا ستشارات الشرىية والقانونية .
 - 2العقـــــــــــــــود  :إىداد العقود وا تألاقيات وصياغتها ومراجعتها وتدقيقها .
 - 3املرافعـــــــــات  :مباشرة الدىاوى واملرافعات

اجلهات القضائية وشبه القضائية .

 - 4التحكيـــــم  :إىداد وثائق التحكيم واستكمال إجراءاته وفض املنازىـات ىـن
طريق التحكيم .
 - 5الصـــــــلـــــح  :القيام بدور اإلصالح بن اعطراف املتنازىة وتثبيت وثيقة الصلح اجلهات املعنية .
 - 6التوثيــــــــــق  :بيع ىقارات وكا ت ىقود شركات قسمة أموال ..

ثاني ًا  :جماالت مهام املركز :
من أبرز اجملاالت اليت خيدم فيها املركز  ،ما يلي :
 - 1املعامالت املاليــة  :قضايا املعامالت املالية بونواىها املاتلألـة مـن بيـوا وشـراكة
ورهن ووكالة وإجارة وسلم وهبة وكألالة ووقف وملو ذلك .
 - 2اعوراق التجاريـة  :قضايا اعوراق التجارية املاتلألة مع اجلهات احلكومية وغريها .
 - 3الســــــوق املالية  :قضـايا السـوق املاليـة ومـا يتعلـق بهيئـة سـوق املـال وغريهـا مـن
اجلهات املالية اع رى حكومية وغريها .
 - 4القضايا العمالية :قضايا العّمال

الشركات مع اجلهات احلكومية وغريها .

 - 5الشـــركـــــــــــات  :مباشرة إجراءات توسـيس الشـركات وحوكمتهـا وتسـجيل
الوكا ت والعالمات التجارية .
 - 6املساهمــــــــــــــات  :تصألية املساهمات العقارية وتداول اعسهم .
 - 7الرتكـــــــــــــــــات  :إىداد الوصايا وقسمة وإدارة الرتكات .
 - 8التــــــــوميــــــــــــــن  :قضايا التومن .
 - 9اعنـــظمـــــــــــــــــة  :إىداد مشاريع اعنظمة واللوائح وصياغتها وت ويرها .
 - 10الـــــبنـــــــــــــــــويف  :ا ستشارات الشرىية للبنويف .
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الـــــــــتدريـــــــــــب  :من بن اجملا ت تدريب العاملن

سلك القضـاء و ا ستشـارات

الشرىية والقانونية واحملاماة والتحكيم ىلى شكل ندوات ولقاءات وورش ىمل ..

ثالث ًا  :الفئات املستهدفة باخلدمة :
يقــوم املركــز مبهماتــه املاتلألــة ــــ دا ــل اململكــة و ارجهــا ( مبــا

ذلــك ا ســتثمار

اعجنيب ) للألئات التالية :
- 1اعفراد .

 - 2الشركات اخلاصة .

- 3املؤسسات العامة .

 - 4اجلهات احلكومية .

 - 5الشركات الدولية العاملة

اململكة .
اململكة .

 - 6الشركات الدولية الراغبة بالعمل

رابعاً  :ضوابط العمل يف املركز :
يتم التعامل

املركز ــ مـع القضـايا احملليـة ـــ وفـق اعنظمـة واللـوائح املعمـول بهـا

اململكــة العربيــة الســعودية ومبــا يتوافـق مــع مت لبــات التجــارة العامليــة وا تألاقيــات
الدولية اليت تكوم اململكة طرفاً فيها .

خامس ًا  :آلية العمل :
ــرص املركــز ىلــى ا ســتألادة مــن بيــوت اخلــربة احملليــة والعامليــة والتعــاوم مــع
أسات ة اجلامعات ومراكز البحوث دا ل اململكة و ارجها .

سادساً  :فروع املركز :
بدأ املركز ــ حبمد اهلل تعـا ـــ بافتتـاح املركـز الرئيسـي

مدينـة ( الريـاض ) ثـم

سيتبع ذلك ــ مبشيئة اهلل تعا ــ افتتاح الألروا دا ل اململكـة و ارجهـا وفـق سياسـة
املركز التوسعية

فتح الألروا الدا لية واخلارجية وىقود الشراكة مع مراكـز

ا ستشارات واحملاماة اعجنبية .
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إدارة املركـــز :
أوالً  :املالك والرئيس :

الدكتور  /حممد بن راشد بن ىلي اهلزاني .

املــهلالت العلمية :
 دكتوراه

الألقه املقارم مع مرتبة الشرف الثانية .

من املعهد العالي للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ىام 1409هــ .
 ماجستري

الألقه املقارم بتقدير ممتاز .

من املعهد العالي للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ىام 1403هــ .
 رشح للقضاء بعد خترجه من كلية الشريعة واىت ر عجل مواصلة الدراسة .

وقد اشتملت رسالته يف الدكتوراه ىلى موضوىات ذات ىالقة مباشرة باملعامالت
املالية .
كما اشتملت رسالته يف املاجستري ىلى موضوىات ذات ىالقة مباشرة بالعقار .

التدريب :
حصل ىلى العديد من الدورات اإلدارة و احلاسب اآللي باإلضـافة إ اللغـة
اإلجنليزية الو يات املتحدة اعمريكية و بري انيا .

اخلربات الوظيفية :
ىمل ىـدة جهـات حكوميـة ( وزارة اخلدمـة املدنيـة الصـندوق السـعودي للتنميـة
وزارة التعليم الديوام امللكي ) .
وتقاىد مبكرًا ىلى املرتبة اخلامسة ىشرة .
وتقلد عدة مناصب ومسئوليات خالل حياته الوظيفية  ،من ألمها :
 مدير ىام تعليم البنات مبن قة تبويف .
 وكيل مساىد للت وير الرتبوي بوزارة التعليم " تعليم البنات " .
 مستشار بديوام رئاسة جملس الوزراء ــ سابق ًا ــ .
 مستشار بالديوام امللكي .
 كمــا تــرأا وشــاريف العديــد مــن اللجــام وجلســات املــؤ رات والنــدوات
دا ل اململكة و ارجها .
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اخلربات األكادميية :
شاريف

التدريس جبامعة امللك سعود ( النظام السياسي

اإلٍسالم ) .

املــهلفات :
من بني مهلفاته :
)1

بيع العقار والثمار

)2

أحكام اعجل

الألقه اإلسالمي
الألقه اإلسالمي

( مقارم بن امل اهب )
( مقارم بن امل اهب )

)3

رسالة

اعجل القضائي وا ىسار

( مقارم بن امل اهب )

)4

رسالة

اعجل للمعامالت املالية واملصرفية

( مقارم بن امل اهب )

العضويات والرتاخيص :
)1

موثـِّـق معتمد لدى وزارة العدل .

)2

مُحكَّم معتمد لدى وزارة العدل .

)3

مُحكَّم معتمد لدى املركز السعودي للتحكيم التجاري .

)4

حمكَّم و بري  /مركز التحكيم التجاري لدول جملس التعاوم اخلليجي .

)5

ىضو اجلمعية العلمية القضائية السعودية .

)6

ىضو اجلمعية الألقهية السعودية .

)7

ىضو مجعية اعنظمة السعودية .

)8

مستشار معتمد /

ا ستشارات الرتبوية والتعليمية .

)9

مستشار معتمد /

ا ستشارات اإلدارية .

)10

مستشار معتمد /

ا ستشارات املالية .

يتعاون مع املركز عدد من املستشارين يف خمتلف التخصصات

 ملزيد من املعلومات ميكن الد ول ىلى الرابط التالي www.ANA212.com :
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ثانياً  :نائب الرئيس - :
الدكتور  /يزيد بن حممد بن راشد اهلزاني .
املــهلالت العلمية :
 درجة الدكتوراه ( إدارة التغيري والت وير )- :
جامعة برونيل ــ لندم ــ كلية إدارة اعىمال .
 درجة املاجستري ( اعىمال التجارية واإلدارة )- :
جامعة ساوثهامبتوم ـــ بري انيا ـــ كلية اإلدارة .

تضمنت الدراسة ىدداً من املواد الدراسية من ضمنها - :
 إدارة املشاريع . إدارة املوارد البشرية . اسرتاتيجيات التسويق . اإلدارة ا سرتاتيجية . طرق يفليل اختاذ القرارات . درجة املاجستري ( التجارة اإللكرتونية )- :
جامعة أكسألورد بروكس ـــ بري انيا ـــ كلية احلاسب .

تضمنت الدراسة ىدداً من املواد الدراسية من ضمنها - :
 مستقبل تقنية التجارة اإللكرتونية . مناهج البحث العلمي . اسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوني . درجة البكالوريوا ( نظم املعلومات )- :
جامعة امللك سعود كلية ىلوم احلاسب واملعلومات .
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التدريب :

جامعــة أكســألورد وجامعــة

حصــل ىلــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة بــاإلدارة

سري وجامعة برونيل واعكادميية الربي انية لإلدارة .

اخلربات العملية :
مشرف أكادميي ىلى أحباث املاجستريأستاذ مساىد-متعاوم

اعكادميية اعو للرتبية

إىداد بعض املناهج

-أستاذ مساىد

جامعة وورويك
بري انيا .

اإلدارة جبامعة كامربدج

جامعة كوفنرتي

بري انيا .

العضويات :
-ىضو اعكادميية الربي انية لإلدارة  2011مستمر .
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بري انيا .
بري انيا .

ثالثاً  :املدير التنفيذي - :
املستشار  /راشد بن حممد بن راشد اهلزاني .
املــهلالت العلمية :
 درجة املاجستري ( القانوم التجاري )- :
جامعة أوكسألورد بروكس ــــ بري انيا ــــ كلية القانوم .

تضمنت الدراسة ىدداً من املواد الدراسية من ضمنها - :
 قانوم التجارة الدولية . قانوم حقوق امللكية الألكرية . قانوم التجارة ا لكرتونية . التحكيم التجاري الدولي . حل املنازىات التجارية . مناهج البحث العلمي . ىنوام الرسالة  :التحكيم السعودي والدولي ( دراسة مقارنة ) . درجة البكالوريوا - :
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  /كلية الشريعة .
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رابعاً  :اهليكل التنظيمي :
يت لع املركز إ أم يقوم بتنألي مهامه وفق اهليكل التنظيمي املوضح أدناه بشكل تدرجيي
الـرئيس
المتابعة والتقاريــــر

السكــرتاريــــة
المستشــارون

إدارة الجــــودة

نائـــب الــرئيس

وحـــدة

وحــــدة

وحـــدة

وحــــدة

بناء وتطوير األنظمة واللوائح

إدارة فــــروع المركــــز

االستشارات الشرعية للبنوك

التــــدريـــــب

الجهات
الحكومية

االستشارات
والمحامـــــاة

ســلك
القضــاء

الشركات

المدير التنفيـذي

وحـــدة

وحــدة

وحــدة

الفحص والعقود

الــدراسـات

المــرافعات

الموارد البشرية والمالية

التأمين
والمساهمات

عقـارات
الموارد البشرية

شئون

شئون

العاملين

المتعاونين

وحـــدة
المعامـــــــالت

شركات

الصلح والتحكيم

العالقات والتسويق

تركــات
عـالقات

الموارد المالية

المحاسبة

العمالء والتسويق

داخل المملكة

المشتريات

خارج المملكة

األفــراد

وحـــدة المعلومات

الكتب والمراجع

وثائق العمالء

األنظمة واللوائح

األفـــراد

-9-

الشركـــات

الشركات

العالقات الرسمية

الحكومية

اإلعــالم

من مكتب  Taylor Wessingلندم املستشار واحملامي Dr.Mustafa Hussein
والرئيس الدولي للثروات Mr.Nicholas War
زيارة ملركز الدكتور  /حممد اهلزاني لالستشارات الشرىية والقانونية واحملاماة الرياض
1434/12/2هــ ــ 2013/10/7م

من جملس اعىمال السعودي اعمريكي  Dr.Edward Burtonالرئيس التنألي ي
والعضو املنتدب للمجلس واعستاذ  /سعود الصويلح مدير مكتب الرياض
زيارة ملركز الدكتور حممد اهلزاني لالستشارات الشرىية والقانونية واحملاماة
1435/1/11هــ ــ 2013/11/14م
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اعستاذ  /حسن محاد نائب رئيس مركز التحكيم الدولي  /القاهرة
زيارة ملركز الدكتور حممد اهلزاني لالستشارات الشرىية والقانونية واحملاماة
1435/5/12هــ ـــ 2014/3/ 13م

احملامي  Dr.Selim SarIibrahimogluمن تركيا

زيارة ملركز

الدكتور حممد بن راشد اهلزاني لالستشارات الشرىية والقانونية واحملاماة
1439/1/4هــ ـــ 2017/9/24م
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