عُمرُبنُصُالحُالبراهُيم ُ
ُ +9665ُ6669ُُ7300
ُُ
ُ

تاريخُامليالدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ1412/06/09هُُُُ1991/12/15ُُُُ-م ُ
مكانُامليالدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاململكةُالعربيةُالسعوديةُ–ُالرياض ُ
الجنسيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسعودي ُ
الحالةُاالجتماعيةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمتزوجُ ُ
اللغةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالعربيةُُُ(اللغةُاالم) ُ
ً
(جيدُجدا) ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاإلنجليزيةُ
ُ
البريدُااللكترونيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ Omar@Oalbrahim.com

املؤهالتُالعلميُة:
معهدُانتوُُ|ُجامعةُجنوبُفلوريد ُا ُ
• حاصل على شهادة إتمام املستوى الثالث من برنامج اللغة اإلنجليزية االكاديمية

ربيع 2015م

كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ|ُجامعةُامللكُسعو ُد ُ
• حاصل على بكالوريوس الحقوق

يناير 2014م

الدوراتُذاتُالصلةُ :
مركزُحقوقُللتدريبُالقانوني
• برنامج تطوير مهارات املحامين

يناير 2013م

• ( )58ساعة في الدورات التالية:
 .1نظام املحاماة

( )10ساعات
( )10ساعات

 .2نظام اإلجراءات الجزائية
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 .3نظام املرافعات الشرعية
 .4أحكام العقار

ساعة

( )5ساعات

 .5نظام األوراق التجارية

( )10ساعات

 .6املعامالت املالية

( )10ساعات

 .7صياغة العقود

( )10ساعات

 .8لجان االختصاص القضائي

( )10ساعات

 .9العالمات التجارية

( )5ساعات

 .10التحكم التجاري

( )10ساعات

مجموعةُوُاعيُللتوعيةُالقانونية
• ملتقى ثقافة اإلجراءات القانونية
محاور امللتقى:
حفظ الحقوق في العقود
حفظ الحقوق في التوكيل الشرعي
حفظ الحقوق في املرافعات الشرعية

يوليو  2013م

كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ|جامعةُامللكُسعو ُد ُ
مارس 2013م

االسبوعُالقانونيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
• حضور أنشطة األسبوع
• حاصل على شهادة شكر لتنظيم األسبوع
كليةُالحقوقُوُالعلومُالسياسيةُ|ُجامعةُامللكُسعو ُد ُ

مارس 2013م ُ

املرافعات أمام الهيئات العمالية

غيرُذاتُالصلةُ :
الدوراتُ ُ
مركزُاملجموعةُاالستشاريةُللتدريبُُُُ ُ
دورة تدريب اسرار لغة الجسد
( )15ساعة تدريبية للحصول على املهارات التالية:

نوفمبر 2013م
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 .1كيفية قراءة لغة الجسد.
 .2كيفية استخدام لغة الجسد.

بُ
مركزُمطمئنةُللتدري ُ
• دورة التدريب على الذكاء االجتماعي

يونيو 2013م

• مهارات التواصل

أكتوبر 2011م

الخبرةُالعمليُةُ :
مكتبُعمرُبنُصالحُالبراهيمُُُ|ُمحامونُوُمستشارون
• مؤسس و مدير

2018م -اآلن

• محامي ومستشار قانوني

2018م -اآلن

ُ
مكتبُصالحُالعبيديُ|ُمحامونُوُمستشارونُ ُ
• مدير عام املقر الرئيس ي

مايو  2017م  -مايو 2018م

• محامي ومستشار قانوني

مايو  2017م  -مايو 2018م

ُ
مكتبُالصالحُوُالسهل ُيُُ|ُللمحاماةُوُاالستشاراتُالقانونية ُ
• محامي ومستشار قانوني

اكتوبر 2015م  -مايو 2017م

ُ
مكتبُسع ُودُُبنُعليُالصقريُُ|ُمحامونُوُمستشارونُ ُ
• محامي ومستشار قانوني

2013م 2014 -م

كليةُالحقوقُوُالعلومُالسياس ُيةُُ|ُجامعةُامللكُسعودُ ُ
• عضو املجلس االستشاري الطالبي لعميد الكلية

2013م
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شركةُاستثماراتناُالقابضةُ|ُشركةُمساهمةُمقفل ُة ُ
• مساهم مؤسس

2013م  -اآلن

• عضو مجلس اإلدارة

2013م 2017 -م

• رئيس لجنة املراجعة

2017م – اآلن

مجالُاملمارسةُالعمليُةُ :
• االستشـاراتُالق ــانوني ُة ُ
دراسة وتحليل وتقييم الوضع القانوني للعميل من مختلف الجوانب القانونية ،وفق منهجية منتظمة للوصول إلى رأي متكامل يخدم مصالح العميل بالشكل األفضل في
كافة التعامالت .وبما يشمله من :األنظمة املرعية لتنظيم الكيانات التجارية  -نظام العمل – نظام الشركات – الوكاالت التجارية – العالمات التجارية  -املعامالت العقارية -
وغيرها من األنظمة واللوائح.

ُ

ُ

• الصيــاغةُواملراجعـ ُة ُ
صياغة مختلف الوثائق (العقود /اللوائح /املراسالت /املذكرات القانونية  /مذكرات التفاهم ( / )MoUاتفاقيات السرية ( / )NDAأعمال املشاركة ( )... )JVمن أجل تأمين
حماية وقائية لحقوق ومصالح العميل.
ُ

• التدقيقُوالفحصُالقانوني ُ
إجراء عمليات فحص وتدقيق قانوني ( )Legal Due Diligenceتغطي وثائق ومستندات وبيانات ومعلومات العميل أو الغير ممن ينوي العميل التعاقد معهم ،من أجل تحليل
املراكز القانونية وتصميم الحلول املناسبة ووضع خطط التصحيح القانونية والتنظيمية.
ُ

تُ
• أعمـالُالشركا ُ
تزويد العميل بالرأي القانوني والقيام بكافة األعمال التي من شأنها التوسع في أعماله ونشاطاته أمام الجهات املختصة ووزارة التجارة ،وما تشمله من أعمال تحويل في الكيان
القانوني أو تعديل للملكية ونسبتها.
ُ

• الـدعمُواملساند ُة ُ
تقديم الدعم القانوني في املفاوضات واالجتماعات واملراسالت في كافة تعامالت العميل ،وإبداء الرأي القانوني عند حاجة العميل لذلك ،باإلضافة إلى تقديم الدعم في عمليات
التحقيق مع املوظفين وصياغة املحاضر وحضور التحقيقات في مقر العميل.

السماتُالشخصيةُ :
• اكتساب وتطوير املعارف العلمية واملهارات العملية بإستمرار.
• القدرة على قيادة فريق العمل.
• القدرة على تطوير بيئة العمل بما يرفع الجودة ويزيد االنتاجية.
• القدرة على العمل ضمن فريق.
• مهارات االقناع واملناقشة في املواضيع القانونية.
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