
 تهديكم شركة القلم المبين للستشارات والخدمات
 القانونية والقتصادية  المساهمة

وتشكركم علي اهتمامكم وحسن تعاونكم.
وتقدم لكم بهذه المناسبة تعريف مختصر عن الشركة  

 شركة القلم  البي للستشارات والعمال  القانونية  الساهة، شركة مساهة ليبية  متخصصة ف مال الستشارات
 والعمال القانونية ، تدار الشركة  من قبل لنة ادارية  مكونة  من كوادر ليبية متخصصة   وذات  كفاءة وخبة

عالية ف مال القانون  .   
يترأس الشركة الستشار// رمزي ممد ممود -  خبة تزيد عن اربعة عشرة سنة ف مال الستشارات القانونية .
 ونائب اللجنة الستشار// وسام عبد الغفار بشي قواس -  خبة تزيد عن إحدي عشرة سنة ف مال الستشارات

القانونية .
كادر الشركة 

المستشارون القانونيون .
  تتميز الشركة  بنخبة  من الستشارين  القانونيي  من ذوي البة  الكفاءة  ف  مال الستشارة

 القانونية ( الدارية – القضائية - الدنية – البحرية – النفطية – الصرفية – العقارية -   الستثمارية -
الدمية ) و ف كافة الالت القانونية الخري بشأن  الشركات الجنبية القيمة أو الغي مقيمة  ف ليبيا .

المحامون 
 يوجد لدي الشركة  كوكبة من  الاميي التميزين والتفوقي  ف مال الاماة  مقبلوا الترافع امام جيع

 الاكم ف الماهيية  (جزئي-  ابتدائي – استئناف عال – عليا ) و بكافة التخصصات (مدن – حنائي-
تاري - عمال- اداري- التحكيم الدول- البحري  ).

كما للشركة اتفاقات تعاون  مع شركات قانونية  وماميي متحصصي ف خارج الماهيية .
محرر ي العقود 

  تتعامل الشركة مع نبة من مرري العقود  العتمدين رسيا والقيدين  ف دائرة  اكثر من مكمة  ف
الماهيية   :- 

   مكمة جنوب طرابلس البتدائية .
  مكمة شـال  طرابلس البتدائية.
   مكـمة السـوان  البتدائيـة.



العمال التي تقوم بها الشركة 
أول8/ الستشارات :- 

 من هذا النطلق نقدم استشاراتنا لعملئنا أفراداc ومؤسسات وشركات سواء كان هذا العمل بصورة متقطعة
 أو بصورة دائمة من خلل عقود الستشارات السنوية الت نبمها مع عملئنا با يكفل حاية القوق

وإثباتا.
 ثانيا / التقاضي و التمثيل القانوني عن الغير أمام

الغير:- 
 يتم لوءنا إل القضاء أو تثيل الغي  . نيابة عن موكلينا . ف القضايا الت توكل إلينا، من خلل حضور

 اللسات وتقدي الذكرات والبينات، إل صدور الحكام وتقدي التظلمات والستئناف والتنفيذ حت يتم
استيفاء القوق وذلك لدى جيع أنواع ودرجات الاكم بليبيا. 

 ثالثا/ صياغة وتدقيق العقود والتفاقيات وإعداد اللوائح
 والدراسات:-

 يتم صياغة وتدقيق كافة أنواع العقود وباللغتي العربية والنليزية وإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية وفقا
 للنظمة العمول با ف ليبيا وطبقاc لرغبات الشركاء وموضوع التعاقد على الستوى اللي وطبقاc لقواعد

القانون الدول ، إضافة إل إعداد الدراسات القانونية حول متلف الواضيع .
 رابعا / تأسيس وتسجيل ودمج وتصفية الشركات:-

 إعداد عقود تأسيس الشركات بختلف أنواعها ومن ث اتاذ وإناء كافة الجراءات اللزمة لتأسيسها فضل
 عن اتاذ كافة الجراءات اللزمة لدمج الشركات سواء مع شقيقاتا أو مع الشركات الملوكة لطراف

أخرى ، وكذلك اتاذ كافة الجراءات  اللزمة لتصفية الشركات وإعطاء كل ذي حق حقه. 
 خامسا/ تسجيل الوكالت والسماء والعلمات التجارية:-

 بدءاc من صياغة عقد الوكالة بي الوكل سواء كان موطناc أو أجنبياc وبي الوكيل وانتهاء بتسجيل الوكالة
 واعتمادها لدى الهات الكومية وإصدار شهادة تسجيل وكالة تارية واتاذ كافة الجراءات القانونية
 الكفيلة لماية حقوق موكلينا من خلل تسجيل أسائهم وعلماتم التجارية رسياc سواء داخل ليبيا أو

خارجها لتكون حقاc لم وملحقة كل من يتعدى على هذا الق ومقاضاته 



 سادسا8 / استخراج التراخيص الخاصة بالشركات  :-
 تر عملية الستثمار ف النشطة التجارية أو الدمية بعدد من الراحل والطوات , وتتطلب مموعة من

الجراءات الت بدر بالستثمر أو الراغب ف الستثمار التعرف على أبعادها وتبعاتا ومتطلباتا من الوقت 
 والهد والال ، وبناءاc عليه نقوم باتاذ كافة الجراءات  اللزمة للحصول على التراخيص التجارية أو

الدمية  فضلc عن التراخيص الخرى . 
سابعا / التحصيل والمتابعة :- 

 نتول تصيل كافة البالغ الالية الستحقة لعملئنا بدءاc من الطالبة الودية من ث الطالبة القضائية وحت
استيفاء كافة  القوق فضلc عن متابعة كافة العمال ذات الصبغة القانونية لعملئنا داخل وخارج ليبيا . 

ثامنا  / تصفية التركات :- 
 بدءاc من استخراج حكم حصر الورثة وانتهاء� بإكمال كافة الجراءات اللزمة لتقسيم التركة طبقاc للقواعد

الشرعية وإعطاء كل وريث نصيبه الشرعي من الرث . 
تاسعا / الستثمار الجنبي في ليبيا . 

 وذلك وفقاc للنظام الديد للستثمار الجنب بدءاc بالجتماع بالشركات الجنبية وتعريفها بالنظام وميزاته
 ومساونه  وبث أفضل النشاطات الناسبة للدخول بالستثمار ليبيا مروراc براحل التسجيل القانونية

 واستخراج الوافقة من الهة وانتهاء باستخراج السجل الستثماري واستخراج الرخص اللزمة للنشاطات
 التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الدمية بأسرع وقت وأقل كلفة . كما يكننا التنسيق مع  أبرز  رجال

العمال والؤسسات ف ليبيا بالدخول كشركاء مع الشركات الجنبية إذا رغبت ذلك 

عنوان  الشركة 
- القر الدارى   شارع  خالد بن الوليد . مقابل اللجنة الشعبية العامةللتخطيط -  الظهرة / طرابلس  .

- الهواتف 
0213334230 – 021444883                              الاتف الرضي والفاكس

 -0912116155الهواتف المحمولة                        
0926718329 

0925432279 – 0925217194
www.qalamco.com                             الوقع الكترون للشركة

 info@qalamco.comالبريد اللكتروني  للشركة  

http://www.qalamco.com/
mailto:info@qalamco.com

