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خدمات مكتب أمحد راغب للمحاماة واالستشارات  

 القانونية

 خدمات الشركات أواًل:

يقدم مكتب أحمد راغب لممحاماة واالستشارات القانونية عدد من الخدمات لمشركات سواء 
 فى مرحمة التأسيس أو بعد تأسيس الشركات ومن ىذه الخدمات. 

 روج شريك وزيادة أو إنقاص رأس تأسيس الشركات وما يطرأ عمييا من تعديل بدخول أو خ
 . المال

 أعداد الموائح الداخمية والييكل التنظيمي لممنشأة . 

 تسجيل العالمات واألسماء التجارية وبراءات االختراع    

 اعداد لوائح االدعاء والموائح االعتراضية أمام الجيات القضائية . 

 تمثيل المنشأة في حالة الطمب أمام الجيات القضائية . 

 ور االجتماعات مع مالك المنشأة أو ممثميا لتقديم المشورة والرأي القانوني بشكل مباشر حض
 . عند إبرام عقود الصفقات التجارية
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  من 01تحصيل كافة حقوق المنشأة من ديون ثابتة ومطالبات مالية لدى الغير مقابل نسبة %
 .مبمغ التحصيل

  العماليةتمثيل المنشأة أمام المجان والييئات الجمركية و . 

  الترافع عن المنشأة في كافة الدعاوي التي تخصيا. 

  ، التعامل مع جميع المصالح الحكومية و والييئات و المؤسسات و التأمينات ، مكتب العمل
الوزارات ، إلنياء األعمال المختمفة من التأمين االجتماعي لمموظفين و صاحب العمل ، 

 السجل التجاري ، الخ . واستخراج التراخيص المختمفة  ، تجديد

 التقاضي والمنازعات القضائيةثانيًا: 

خدمة التمثيل القانوني والقضائي  مكتب أحمد راغب لممحاماة واالستشارات القانونيةيقدم 
وتشمل ىذه الخدمات تمثيل العميل أمام كافة الجيات القضائية وتمثيمو أمام جميع المحاكم 

صة بكافة أنواعيا ودرجاتيا، والييئات العمالية ومكتب والجيات القضائية واإلدارية المخت
الفصل في منازعات األوراق التجارية والمجنة المصرفية والمجنة الجمركية وجميع الدوائر 

 . الحكومية

عداد العرائض والمذكرات أمام الجيات القضائية المختمفة سواءفى  كما نقوم بالترافع وا 
ه، وتشمل مجاالت عمل المكتب عدد من المنازعات قضايا المرفوعة من العميل أو ضدال

 وىي: 

  قضايا األسرة منازعات 

ثبات النسب  نمثل عمالئنا فى  قضايا النفقة بأنواعيا والحضانة وقضايا الطالق والخمع وا 
 وكافة المنازعات المتعمقة بالعالقات الزوجية.

 وقضايا التعويضات  المنازعات العمالية 
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العمالية مثل قضايا الفصل قضايا التعويضات بأنواعيا وكذلك ال فى قضايانمثل عمالئنا 
التعسفي ورصيد االجازات والمطالبات العمالية والترقيات وكافة المنازعات المتعمقة بعمل 

 سواء وفقا لقانون العمل أو قانون الخدمة المدنية.

 القضايا الجنائية 

متيمين فى القضايا الجنائية أو المجني القضايا الجنائية سواء لعمالئنا النمثل عمالئنا فى 
 عمييم وفقا لقانون العقوبات أو أي قوانين أخري.

  ومنظمات العمل األهميقضايا الجمعيات األهمية 

يمعب المجتمع المدني دورًا متزايد فى المجتمع حيث وصل عدد المنظمات العمل األىمي 
ت األجنبية العاممة فى ألف منظمة فضال عن المنظما 01المسجمة فى مصر أكثر من 

وانين المنظمة لعمل ىذه المنظمات والمجرمة لبعض مصر، وأرتبط ذلك بوجود عدد من الق
األعمال بيا، لذلك فأننا نقدم خدمة لتوعيو القائمين عمى عمل ىذه المنظمات من خالل 

ى حال االستشارات والنصائح القانونية وكذلك نقدم خدمة التمثيل القانوني والقضائي ليم ف
 وجود منازعات قضائية.

  قضايا الجرائم اإللكترونية 

السيبراني  ظيور قوانين وقرارات تتعمق بتنظيم الفضاءبإنتشار الوسائل التقنية الحديثة و 
وتجريم بعض األفعال أصبح  ىذا المجال جزء من الحياة اليومية لمكثير من األفراد 

ا نقدم خدمات التوعية والتمثيل القانوني فى المنازعات المتعمقة والشركات، لذلك فأنن
 بالفضاء السيبراني.

 قضايا مجمس الدولة 

يقدم مكتب أحمد راغب لممحاماة واالستشارات القانونية خدمات التمثيل القانوني فى 
 المنازعات اإلدارية وقضايا محاكم مجمس الدولة بإختالف أنواعيا ودرجاتيا.
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 عات اإليجارات واألراضي وتسجيل الممكية ز مناثالثًا: 

يقدم مكتب أحمد راغب لممحاماة واالستشارات القانونية خدمات التمثيل القانوني فى 
ولعدم سداد اإلجرة وقضايا عدم امتداد اإليجار منازعات اإليجارات وقضايا الطرد لمغصب 

القانوني فى قضايا الممكية  وغيرىا من قضايا اإليجارات، كما نقدم خدمات التمثيلوالتسميم 
 وتسجيميا والصحة والنفاذ والفرز والتجنيب وغيرىا من منازعات الممكية.

 التحكيم الرياضيرابعًا: 

وما نص  عميو من صالحيات  7101لسنة  10رقم ب قانون الرياضة الصادربصدور 
 وسمطات لمجنة األولمبية المصرية وكذلك أصبحت كافة المنازعات الرياضية من

، وقد نظم قانون الرياضة ومن بعدىا الئحة أختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي
جراءات المنازعات الرياضية والتى تشمل كافة المنازعات  مركز التحكيم الرياضي ضوابط وا 

 الخاصة باألندية الرياضية والرياضيين وغير ذلك.

التمثيل االستشارات و نية خدمات يقدم مكتب أحمد راغب لممحاماة واالستشارات القانو لذلك 
 بإختالف أنواعيا ودرجاتيا. التحكيم الرياضيوقضايا  الرياضيةالقانوني فى المنازعات 

 والتقاضي الدولي توثيق زواج االجانب واإلقامة والجنسيةخامسًا: 

يعاني المتعاممين فى إجراءات توثيق زواج اإلجانب واإلقامة وطمبات اكتساب الجنسية 
ثباتي من صعوبة فى فيم اإلجراءات والتعميمات الجديدة لذلك فأننا نقوم بيذه اإلجراءات ا وا 

سواء فى مرحمة إنياء اإلجراءات اإلدارية أو فى حال المجوء لمقضاء، كما أننا نقوم بتوثيق 
 شيادات الميالد والوفاة وترجمتيا.

م خدمات التقاضي الدولية كما يقوم مكتب أحمد راغب لممحاماة واالستشارات القانونية بتقدي
من خالل اإلليات الدولية أو االقميمية مثل المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان أو بالتعاون مع 

 مكاتب محاماة دولية وأقميمية.
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 الدراسات واألبحاث القانونية واالستشاراتسادسًا: 

واالستشارة  قدم المشورةكافة مجاالت عمل المكتب ونقوم بتنقدم المشورة القانونية فى 
،كما نقدم خدمات االبحاث والدراسات القانونية ويشمل ذلك تحميل لمموكمين لمعمالء و 

 التشريعات والقوانين ووضع االستراتيجات القانونية المناسبة.

 والعقود التدريبات القانونية سابعًا: 

ات التجارية و و الشرك  التدريبات القانونية المختمفة لممؤسسات و الجمعيات الحقوقيةنقدم 
صياغة العقود بكافة أنواعيا ومراجعتيا مثل عقود الخدمات ، البيع األفراد ، كما نقوم ب

التوريد، التصدير ، عقود ,،اإليجار ، الرىن ،الوكالة، القروض ،التبادل التجاري ،المقاوالت
 تسجيل العالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق النشر والطبع .

ه الخدمات مراجعة عقود العمل مع الموظفين وابراميا وفقا لمقوانين كما تتضمن ىذ
 المصرية.

 الخدمات التطوعية ثامنًا: 

إنطالقًا من المسئولية اإلخالقية والقانونية لمكتب أحمد راغب لممحاماة واالستشارات 
 قضاياالقانونية فأننا نقدم بعض من خدماتنا تطوعًا دون تقاضي أتعاب وذلك فى بعض ال

وكذلك لمغير قادرين، وذلك وفقا إلمكانيات المكتب وقدراتو ولمضوابط والمعايير التى 
 يضعيا المكتب.

 معمومات االتصال:
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