




WHO IS AH LAW ?
A & H Law Firm is the right choice for the legal needs of individuals and businesses in Saudi Arabia &internationally. 

A & H Law Firm is committed to providing our clients with quality legal services accomplished through serious and 
sound representation. Finding  solutions to your legal needs is our top priority. We have a demonstrated track 
record of obtaining the best resolution for our clients. Our staff and attorneys are experienced, compassionate 
and effective. 

The extensive legal training, significant cross-border experience, and vast local knowledge make our attorneys 
uniquely positioned to meet your needs, both domestically and abroad.



Mission Statement
At AH Law Firm, our mission is to serve and empower, local, and international clients 
with unparalleled legal guidance and reliable services tailored to  their financial needs. 
Our firm is dedicated to resolving legal problems and enabling our clients to reach 
constructive long-term outcomes through our collaborative team of proficient multi-lingual 
and result-oriented attorneys with significant cross-border experience. 

Vision Statement
As AH Law Firm looks to the future, our vision is to establish a preeminent law firm that 
reflects our core values to provide legal expertise. We will strive to live up to our 
reputation for tenacity and advocacy to represent our clients We strive to contribute to 
our community with an ethically sound law firm where clients can have an abiding 
confidence in our excellence in professionalism and fluency of legal and business 
technologies and methodologies. 



Core Values
The following guiding core values are the cornerstones of our client-centered firm:

Client commitment. Client confidentiality, trust, and an understanding of their needs 
are our top priorities. We customize solutions to respond to individual concerns and 
serve with compassion and empathy to bring transformational changes for our clients.

Integrity and fairness. Our firm works vigorously to maintain high moral and ethical 
standards in every action. We are dedicated to guiding our clients through each step 
with honesty, fairness and justness.

Excellence in service. We strive to provide our clients with a network of legal resources 
in a timely manner to exceed their expectations in all aspects of their legal representation. 
We value the pursuit of excellence in results and professionalism.

Collaboration. With open communication among our legal professionals, we bring forth 
the collective genius teamwork our firm demands. We work individually and function 
together as a skilled team, embracing diverse perspectives, to communicate transparently 
and constructively.

Professional diligence. Our attorneys are authentic, responsive, and hard working. 
They act with complete loyalty for their clients and truly “go the extra mile” to help 
them succeed.   



ABOUT OUR PRACTICE
A & H Law Firm offers a full range of advocacy, advisory and transactional legal services 
catered to a diverse client base.
Our practice areas include:

Litigation (courts, Judicial 
committees, executive 
bodies, judicial custody)

Dispute 
resolution (domestic and 
international mediation, 
conciliation, and arbitration)

Legal Consultation 
(all legal fields) 

Notary 
(commercial contracts and 
appendices documentation, 
real estate discharge, 
power of attorney issuance , 
internal rules and regulations 
ratification) Human Resource 

Management (rules and 
procedures, compliance, 
code of conduct and internal 
regulations) 

Contracts (draft review and 
negotiate all  types of 
agreements including FIDIC 
contracts)

Estate (inheritance 
settlement, issuing decree 
of distribution ,will and 
trust)

Corporations 
(restructuring, governance, 
formation, mergers & 
acquisitions, joint ventures, 
bankruptcy, liquidation, 
foreign investment)

Intellectual Property 
(trademark registration, 
patenting , name registration,
 copyright)

Real Estate 
(o w n e r s  a s s o c i a t i o n  
creation, removal and 
compensation )



We have experience and knowledge of the unique requirements of several industries, 
and have provided legal services in the following sectors:

Healthcare

Energy sector (oil & gas)

Human resources

International projects 
and infrastructure

Entertainment 
and Tourism

Banking and 
Finance

Outsourcing projects 

Capital markets

Construction

Telecommunications

Diplomatic entities



Ahmed AbuSulayman, J.D.
OUR TEAM 

is an attorney at law with a diverse range of skills and expertise in his field. 
With a bachelor of Art in political science from American University of 

Cairo, a  Doctorate Jurisprudence from the Massachusetts School of 
Law, and a Masters in Laws with double specialization in economic 

development and healthy policy from the Northeastern University 
School of Law, Ahmed has a love and passion for learning and 

gaining knowledge as well as delving into empowering activities. 
He also has had plenty of experience in multiple law firms, adding 

to his knowledge and skills set. He worked as an attorney in 
Bassim A.Alim and Associates Law Firm before co-founding 

the AbuSulayman and Hashim Law Firm alongside his 
partners. Now he is a Managing Partner at his own firm as 

well as an Adjunct Assistant Professor at the University of 
Business and Technology School of Law. Ahmed is 

bilingual in English and French on top of Arabic.



Thamer Nagro
Is an innovative and dedicated legal consultant who 
   loves what he does. He gained his Bachelor of Law 
      from the Lebanese University in 1998, and since 
          then, he has had vast experience in wide range of 
             fields.  Thamer has worked as general manager 
                  of production for Rotana company then moved 
                   to A.R.T Radio and Television company for 
                        the same position. After gaining experience 
                            in such creative and detailed line of work, 
                                 he went back to his passion which is law. 
                                      Thamer worked in multiple law positions 
                               such as in Union Corporates Holding 
                                    Company as the head of legal department, 
                               in Osama Yamani Law Firm and for Dallah’s 
                      law department. Now he has compiled all 
                 that knowledge into being the executive 
               partner and law consultant at AbuSulyman 
            and Hashim Law Firm. He is bilingual in Arabic 
         and English.

Anmar Hashim
Is a lawyer with a passion for law and 
supporting startups and entrepreneurs 
to reach higher standards. He holds 
Bachelor's in Law from King Abdulaziz 
University, and Masters of Law from Widener 
University School of Law. Anmar has worked 
for ( Bassim A.Alim and Associates ) Law Firm 
litigating diverse kinds of cases, reviewing contracts, 
gaining an intercultural understanding as well as 
attending hearings, and managing negotiations 
amicably. Now he is the managing partner and 
co-founder of AH Law and mainly specializes in 
corporate law and finance. He is bilingual in Arabic 
and English. 



Fawaz Bandar Al-Rashidi Rothana Kamel Shaikh
A proficient lawyer who strives to work towards the 
progress of our firm while developing his professional 
skills. He holds a Bachelor's degree from Umm Al-Qura 
University, College of Judicial Studies and Regulations. 
His experience with Statistics Authority drove him 
to be a brilliant statistician and keen researcher in 
several fields. Prior to being a part of our firm, he 
acquired experience by working as an assistant 
and volunteer supervisor at Amjad and Fouad. 
He demonstrates his extensive knowledge 
obtained through courses on Criminal 
Investigation and on Advocacy Skills on 
a wide range of associated issues.

An innovative and influential communicator 
with skills of meticulous detailing & proficient 

documenting. With a Bachelors of Laws from 
Dar Al-Hekma University, Rothana is 

exceptional in legal drafting and works with 
professional diligence. Interested in IP, corporates, 

and contracts, he is well versed in trial preparations, 
drafting adequate legal documents, research along 

with many other skills. Together with being an organized 
and adaptive Lawyer, Rothana excels in providing clients 

with both oral and written legal consultations on varying 
matters. His dedicated self is an efficient asset to our team.



Mohammed  Almarzougi Nourhan Abdulmonim Zaher
A legal consultant who thrives in a dynamic 
legal environment and adapts to the ever 
changing demands of the legal field. 
With Bachelors of Law from Future University 
coupled with other courses in Law, Mohammed 
is adept in achieving favorable outcomes at court 
cases. His experience in multiple private legal firms 
and non-profit sectors has refined his skills in legal 
guidance. Being an accomplished and authentic lawyer, 
his analytical mindset allows him to tackle cases with 
tenacity. He provides appellate expertise while reflecting 
our core values which makes him the strength of our firm. 

A combatant yet persuasive lawyer with abundant 
knowledge in negotiation, arbitration, and litigation. 

Nourhan holds a Bachelor's degree of Law from 
King Abdulaziz University and Masters degree of 

law in International Business Law from Anglia 
Ruskin University. Prior to AH Law Firm, she 

worked as Corporate Legal Consultant and 
Secondee Legal Consultant at Khalid Khalawi 

Law Firm. Her training at Hammad and Al 
Mehdar in alliance with Simmons and 

Simmons and Bassim Alim & Associates 
added beneficially to her skill set. Her 

assistance in propelling resolutions to 
complex disputes in legal matters. 





مـن نـحـن  ؟

إن إيجاد الحلول المالئمة لمتطلباتكم القانوينة يندرج في ُصلب أولوياتنا، إذ لدينا ســجل مشــهود في إيجاد الحلول الُمثلى
للمسائل العائدة لعمالئنا، ال سّيما وأن الموظفين والمحامين العـاملين لدينـا يتمتعـون بـكل مـا يلزم مـن الخبرات الالزمة 

ويتسمون بالفعالية واللطافة. 

يـــتمتع المحـــامون لـدينا بـقدرة فـريدة على تلبيـة احتيـاجاتكم على الصعيديـن المحلي والخارجي ، وذلك بفضل مالديهم
من خبرات غنية عابرة للحدود ومعارف محلية واسعة النطاق وبفـضل دورات التأهيل القانونية المكثفة التي خضعوا لها. 

بتزويد عمالئنا بالخدمات القانوينة الرفيعة المستوى عن طريق عمليات التمثيل التي تتسم بالجدية والدقة.

 ( A & H LAW FIRM )    هي الخيار ،الصائب لكل ما يتعلق بمتطلباتكم القانونية ســواء أكنتم أفراد أم شــركات إن شركتنا
 .( A & H LAW FIRM ) في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد العالمي نـحـــن كـشـركـــة



الرسالة:
نحن في مكتب أبو سليمان وهاشم للمحاماة مهمتنا هي خدمة العمالء المحليين والدوليين
وتمكينهــم، مع إرشــادات قانونية ال مثيل لها وخدمات موثوقــة مصممة وفًقا الحتياجاتهم 
المالية. شركتنا مكرسة لحل المشاكل القانونية وتمكين عمالئنا من الوصول إلى نتائج بناءة 
على المدى الطويل من خالل فريقنا التعاوني الماهر متعدد اللغات، والمحامين الذين يركزون 

على النتائج مع خبرة كبيرة عبر الحدود. 

الرؤية:
نظرًا ألننا في مكتب أبو سليمان وهاشم للمحاماة نتطلع إلى المستقبل، فإن رؤيتنا هي إنشاء

شــركة محاماة بارزة تعكس قيمنا األساســية لتقديم الخبرة القانونية. سوف نسعى جاهدين 
لالرتقـاء إلى مستـوى سمعة طيبة في المثـابرة والتفـان لتقديـم األفضـل في المـرافعـات 
القضائية لتمثيل عمالئنا كمـــا نســـعى جـاهدين للمسـاهمة في مجتمعنـا كشركـة محامـاة 
ســليمة أخالقيًا حيث يمكن للعمالء الثقة بتميزنا في االحتراف والطالقة القانونية والتجارية 

والتقنية والمنهجية. 



قيمنا األساسية
القيم األساسية اإلرشادية التالية هي حجر الزاوية لشركتنا التي يفضلها العمالء

التزام العميل. سرية العميل وثقته وفهم احتياجاته هي أهم أولوياتنا. نقوم بتخصيص الحلول
لالستجابة للشواغل الفردية والخدمة بتراحم وتعاطف إلحداث تغييرات تحويلية لعمالئنا. 

النزاهة واإلنصاف. تعمل شركتنا بقوة للحفاظ على األخالق والتزام المعايير العالية في كل
عمل نحن ملتزمون بتوجيه عمالئنا خالل كل خطوة بصدق وإنصاف. 

التميز في الخدمة. نســعى جاهدين لتزويد عمالئنا بشــبكة من الموارد القانونية في الوقت
المناســب لتجاوز توقعاتهم في جميع جوانب تمثيلهم القانوني نحن نقدر الســعي لتحقيق 

التميز في النتائج واالحتراف. 

التعــاون. من خالل التواصل المفتوح بين المتخصصين القانونيين لدينا، يأتي العمل الجماعي
ا كـفريق مـاهر، يتبنى  ـً العبقري الذي تطلبه شركتنا.نـحـن نـعمل بـشكل فـردي ونـعمل مع

وجهات نظر متنوعة، للتواصل بشفافية وبطريقة بناءة. 

االجتهاد المهني. محامونا هم أصليون ومســتجيبون ويعملون بجد. إنهم يتعاملون بإخالص
تام لعمالئهم ويتبنون فكر واحد يتضمن "بذل جهد إضافي للمساعدة" وهذا ما يميزهم. 



 ( A & H LAW FIRM ) 

أنـشـطـتـنـا
 تقدم شركتنا

واالستشارات التي تخدم مجموعة متنوعة من العمالء.
مجموعة كاملة من خدمات المعامالت القانونية والمرافعة

التقاضي
(أمام جميع المحاكم واللجان
- القضائيــة وجهات التنفيذ 

الحراسة القضائية) 

الــعــقــود
الصياغة ،المراجعة والتفاوض
بما فــي ذلك عقود فيديك

االتحاد الدولي لالستشارات 
الهندسية. 

تسوية المنازعات البديلة
( الـوسـاطــــة والـتـوثـيــق
والتحـكيم على الصـعيديـن 

المحلي والدولي ) 

كـــافـــة الــــمـــجـــاالت
الــقــانــونـيـة 

الــتــوثــيــق الــعــدلـي

إدارة الــمـوارد البشريـة
- إعـداد الـلـوائـح الـداخلـيـة
- الـتـحـقـيـقات العـمـالـيـة 

الهـيكـلـة الـداخـليـة. 

تـسوية الـتركـة - إصـدار
شباك الوراثة - حصر الورثة 

الــشــركــات
التأسيس ،عمليات االنـدمـاج
والحيازة،المشاريع المشتركة
والحوكمة،التصفية،اإلفالس

واإلستثمار األجنبي.

الملكية الفكرية
تـسـجيل الـعالمات التجاريـة

وبـراءات االخـتـراع.

األوقاف وإدارة العقارات
إنــشــاء اتـحـادات الــمــالك
،قـضـايـا النـزع والـتـعـويـض 



االتصاالت السلكية
والالسلكية

أعمال البناء

اسواق رأس المال

المشاريع المسندة
لمصادر خارجية

المصرفي والمالي الترفيه والسياحة

المشاريع الدولية
والبنية التحتية

الموارد البشرية

الطاقة
( النفط والغاز ) 

الصحي

الجهات الدبلوماسية

نحن نتمتع بالخبرة المطلوبة والمعرفـــة في مـا يتعلق بالمتلطبـات الفريدة للعديد
من الصناعات، وقد سبق لنا تقديم خدمات قانونية في القطاعات التالية: 



فــريــقــنــا
أحمد أبو سليمان

 محامي يمتلك مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات في المجال القانوني،
 يـحمل درجـة البـكالوريوس فـي العـلوم السيـاسيـة مـن الجـامعة األمريكية

 بالقاهرة، وماجستير في القانون مع تخصص مزدوج في التنمية االقتصادية
 والسياسة الصحية من كلية الحقوق بجامعة نورث ويسترن، وحصل على

 الدكتــوراه مــن كلية الحقوق بوالية ماساتشوســتس. أحمد لديه حب
 وشــغف مستمر للتطوير والكتساب المعرفة والخوض في األنشطة

 الخارجيــة، يتمتــع بخبرات عديدة في مكاتــب المحاماة مما يضيف
 إلى معرفته ومهاراته، عمل كمحامي في مكتب ”باســم عالم“

 وشـركائـــه، قـبـل أن يشـارك فـي تـأسيس مكتب أبـو سليـمـان
 وهاشــم للمحاماة، وهو اآلن شريك إداري في شركته الخاصة

 وأستاذ مساعد في كلية
أحمد يجيد اللغتين العربية واإلنجليزية متوسط الفرنسية.



ثامر ناقرو
ثـامر نـاقرو هو مستشـار قـانوني مبتكـر ومتفاني يحب
مـا يفعله. حصل علـى ليسانس الحقـوق من الجـامعـة 

اللـبنـانيـة في عـام 1998 ، (وقبـل) ذلك الحـين (كـان) 
لديـه (خبـرات) متنـوعة في مجموعة من المجاالت 

اإلعالمية. عمل (ثامرتحذف) كمدير عام لإلنتاج في 
شركة روتانا (لإلنتاج اإلعالمي) ثم انتقل إلى شركة 

راديو وتلفزيون (العرب) ايه آر تي(بنفس) المنصب 
بعد اكتساب الخبرة في (مثل) هذا النوع من 

العمل اإلبداعي والمفصل ، عاد إلى شغفه 
وهو القانون. عمل (ثامرتحذف) كمستشار 

قـانوني في ( شركة تحذف ) (مجموعة 
المستشــار) أسامة يماني للمحاماة ثم 

في شركة دلة البركة القابضة (التي تدير 
قســم القانون تحــذف) (اإلدارة القانونية 

المركزيــة) وعمل كمديــر(اإلدارة القانونية 
المركزيــة وإدارة العقــود في شــركة اتحاد 

الشــركات التنفيذيــة القابضــة)  وقــد قام اآلن 
بتجميــع كل هــذه المعرفــة (والخبــرات) ليصبح 

الشريك التنفيذي والمستشار القانوني في شركة 
أبـو سليـمـان وهاشم للمحاماة. 
يجيد اللغتين العربية واإلنجليزية.

أنمار هاشم
 محـام لديـه شـغـف بالقانون وبدعم الشركات
 النـاشئـة ورجـال األعمـال للوصـول إلـى معـايير
 أعلــى، يحمل درجة البكالوريوس في القانون من
 جامعة الملك عبد العزيز، ويتخصص بشــكل رئيسي
 فــي قانون الشــركات والتمويل. وقد عمل أنمار في
 مكـــتب ”باسم عالم“ وشركـائه للمحـاماة الـذي يقـوم
 بـالتعـامـل مع أنـواع مختـلفـة من القضـايـا، ومـراجـعـة
 العقود، واكتســاب التفاهم بين الثقافات، وحضور جلســات
 االســتماع وإدارة المفاوضات وديًا. وهو اآلن شــريك إداري
ومؤسس مشـــارك لـمكتب أبـــو سليمـان وهاشـم للمحامـاة

يتقن اللغتين العربية واإلنجليزية كتابًة ولفظًا.



فواز بندر الرشيدي روتانا كامل الشيخ
 محام ماهر يســعى جاهدًا للعمل من أجل تقدم شــركتنا مع
 تـطويـــر مهـاراته المهنيـة. حـاصل على بكـالوريـوس مـن
 جـــامعة أم القـرى كليـة الدراسـات القضـائية واألنظمـة.
 قـــادته تجـربته مع جهـاز اإلحصـاء ليكون إحصائًيا المًعا
 وباحًثــا حريًصا فــي العديد من المجاالت. قبل أن يصبح
 جزءًا مـن شـركتنا، اكـتسب خـبـرة مـن خـالل العمل
 كمساعد ومشرف متطوع في مكاتب أمجد وفؤاد
 كاتب. وتظهر معرفته الواسعة التي حصل عليها
 من خـــالل دورات في الـتـحقيـقـات الجنـائـيـة
 ومهارات الترافع أمام القضاء حول مجموعة

واســعة من القضايا ذات الصلة

 متواصلـة مبتكـرة ومؤثـرة تتمتع بمهارات
 التفصيــل الدقيق والتوثيق البارع. تحمل درجة

 البكالوريوس في القانون من جامعة دار الحكمة،
 تعتبــر روتانا اســتثنائية في الصياغــة القانونية

 وتعمل باجتهاد مهني. مهتمة بالملكية الفكرية
 والشــركات والعقود، فهي ضليعة في االستعدادات

 للمحاكمــة، وصياغــة الوثائــق القانونية المناســبة،
 والبحــوث إلــى جانب العديد مــن المهارات األخرى. جنًبا

 إلــى جنــب مع كونهــا محاميــة منظمة وقابلــة للتكيف،
 تـتـفوق روتـانـا في تـزويـد العـمـالء بكـل من االسـتشـارات

 الـقـانونيـــة الـشفويـــة والمكتـــوبة في مسائـــل مختلفـة .
تفانيها والتزامها هو أحد األصول الفعالة لفريقنا



محمد  المروزقي نورهــان عبدالمنعــم زاهر
 مستشـار قـــانوني يـزدهر في بيئـة قـانونيـة
 دينـاميكيـــة ويتـــكيف مع المتطلبات المتغيرة
 بـاستمـــرار في الـمجـال القانونـي.  يـحمـل درجـة
 البكالوريــوس في القانون من جامعة المســتقبل
 إلــى جانب دورات أخرى في القانون، محمد ماهر في
 تحقيــق نتائــج إيجابية في قضايــا المحاكم. أدت خبرته
 في العديد من الشــركات القانونيــة الخاصة والقطاعات
 غير الربحية إلى تحســين مهاراته فــي التوجيه القانوني.
 كونــه محاميًا بارعًا وأصيًال، فإن عقليته التحليلية تســمح له
 بمعالجــة القضايــا بإصرار. يقدم خبرة في اســتئناف الدعاوى
مما يعكس قيمنا األساسية مـــا يجعله قـوة داعمـة لشركتـنـا

 محـــامية مكـــافحة ومقنـــعة مـع معـــرفة وفـيـرة في
 التفــاوض والتحكيم والتـقـــاضي. نـــورهان حاصلة على

 درجــة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد
 العزيــز ودرجة الماجســتير في قانون األعمال الدولي

 مــن جامعة أنجليا روســكين. قبل العمل في مكتب
 أبو سليمان وهاشم للمحاماة، عملت كمستشارة
 قانونـيـــة للشركـــات ومستشـــارة قانونـيـة في

 مكتــب خالد خالوي للمحاماة. أضاف تدريبـــها
 بـالـتـحـالـف مع Hammad & Al Mehdar في

Simmons and Simmons و Bassim Alim 
& Associates   تســاعد قدرتها في إيجاد 
 الحلــول للنزاعات المعقدة في المســائل

 القانونية إلى تحســين معرفتها ومهاراتها
 في الممـارســـة القـانونـيـــة . مع االهـتمـام

 بالتفاصيل فهي باحثة رائعة في اللغة العربية
واالنجليزية




