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1-1 : (LSLF) هـو فـريـق عـمل Legal Steer Law Firm أيـنما وجـد ويـمكن 
الرجوع إلى الموقع اإللكتروني www.legalsteer.com لإلطــــــالع على 
فـريـق الـعمل والشـركـاء ونـطاق عـملهم، والـكائـن مـقرهـا الـرئيسـي فـي 15 
شـارع رشـدي، بـرج سـلمى، مـكتب 104، بـاب الـلوق، عـابـديـن، الـقاهـرة، مـصر 
كـود بـريـدي 11511، أو الكـياناـت األخرـى المـدمجـة أو الشـقيقة التـي تجرـي أعمـاال 
خــارج مــصر بــاســم Legal Steer Law Firm أو (LSLF) أو تــحت مــظلة 
مشـروع مشـترك أو تـرتـيبات مشـتركـة مـع (LSLF) فـي أي مـناطـق أخـرى 
 Legal Steer) بـحيث يـشار إلـى كـل كـيان مـن هـذه الـكيانـات عـلى انـه

 (Law Firm

1-2 الخـدمـات: كـافـة الخـدمـات الـمقدمـة مـن (LSLF) ويـرجـى الـرجـوع الـى 
www.legalsteer.com لـإلطـالع عـلى الخـدمـات الـمقدمـة. وفـي حـالـة 
الـتعارض بـين شـروط وأحـكام الـتعاقـد لـتقديـم هـذه الخـدمـات وأي شـروط 
وأحكــام اخــــرــى يتــم اإلتفــاق علــيها إستــقالالً، وتســري الشــروط واألحــكام 

األخيرة.  

1-3 الـمعامـلة: وتـعني اإلسـتشارة الـقانـونـية أو الخـدمـة الـتي تـقدم لـكم 
بـشأنـها مـشورة قـانـونـية أو خـدمـات عـلى أنـها "مـعامـلة" (دعـوى أو اسـتئناف 
أو نــقض) ويــكون لــكل عــمل مــعامــلة مســتقلة عــن األخــرى وفــقا لــلعقد 
الـمبرم بـيننا دون أن يـمتد ألـي مـعامـالت أخـرى او الشـركـات الـمدمـجة أو 
الـصديـقة. وتـكون اإلشـارات إلـى "نـحن" أو "لـنا" أو (LSLF) هـي إشـارات إلـى 
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1-4 الـمصروفـات الـفرعـية: وتـشمل كـافـة الـرسـوم الـقضائـية أو الـرسـمية 
و تـذاكـر الـسفر و الـفاكـسات و الـنسخ و الـترجـمة والـمطالـبات الـقانـونـية و 
حـفظ المسـتندات وغـيرهـا مـن الـمصروفـات الـتي تـتكبدهـا (LSLF) نـيابـة 

عن سيادتكم حتى إتمام المعاملة.  

1-5 األتـعاب الـتكميلية: وهـى كـافـة األعـمال الـسابـقة أو الـمعاصـرة أو 
الــالحــقة لــلمعامــلة ســواء اإلســتعانــة بــاإلســتشاريــين الــمحاســبين أو 
الـــهندســـيين أو الـــمحكمين أو إعـــداد تـــقريـــر بـــاألعـــمال أو إســـتئناف أو 
نـقض ..الـخ. كـذلـك كـافـة مـا يـبذلـه (LSLF) مـن تـنفيذ األحـكام الـقضائـية 

 .(LSLF) لصالحكم أو متابعة معامالت مسندة لغير
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2-1 سـيتم اإلتـفاق فـيما بـيننا وبـينكم مـن حـين ألخـر بـشأن نـطاق مـا اسـند 
الينا. 

2-2 يــتأســس الــرأي اإلســتشاري الــمقدم مــن (LSLF) بــناء عــلى الــلوائــح 
والـقوانـين والتشـريـعات ومـا اسـتقر عـليه بـالـمحاكـم الـعليا فـي نـطاق 
الــمعامــلة، وأي تــغييرات الحــقة فــي الــقانــون أو الــعمل أو أحــكام الــقضاء 
تـكون (LSLF) غـير مـلتزمـة بتحـديـث رأيـها اإلسـتشاري مـا لـم نـتفق مـعكم 

خصيصا في هذا الشأن. 

2-3 فــي حــالــة الــتعامــل فــي مــوضــوع مــع (LSLF) تــقدم لــكم مــسودة 
للمسـتندات الـمعدة مـن جـانـبنا، كخـطابـات الـرأي أو الـتقاريـر وذلـك لـإلطـالع 
عـليها مـن جـانـبكم. ولـكن ال يـجوز لـكم اإلعـتماد عـلى أي مـسودة مـنها 
حـتى إتـمام مـحتواهـا وإصـدار تـأكـيد كـتابـي مـن جـانـبنا لـكم بـشـأنـها أي 
إصـدار نـسخة نـهائـية مـن هـذا الـرأي أو ذلـك الـتقريـر، وقـد يـرد الـعديـد مـن صـور 
ونــسخ المســتندات والــتقاريــر الــتي أجــري صــياغــتها بــشكل نــهائــي فــي 
وســائــل التخــزيــن، و فــي حــالــة وقــوع أي تــعارض بــينهما تــكون الــصورة 

المستندية الموقعة هي النسخة النهائية الحاسمة لهذا الشأن. 

2-4 تــحقيقا لــألغــراض الــمهنية لــلعمل، ســوف يــتم الــتعامــل مــعكم 
بـصفتكم عـميل لـديـنا ولـن تـمتد خـدمـات (LSLF) لـتشمل شـركـاتـكم 
الـتابـعة أو الـمدمـجة أو الـصديـقة أو أي مـن الـغير مـا لـم يـتم اإلتـفاق كـتابـة 
بهـذا الـشأن وكـذلـك ال يـجوز ألي شـخص أخـر اإلعـتماد عـلى رأيـنا اإلسـتشاري 
الـمقدم ألـيكم مـن جـانـبنا، وال يـفترض أن يـتمتع ذلـك الـشخص بـأي حـمايـة 
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مـن واقـع الـتزامـاتـنا أو أن يـطلب إلـزامـنا بـأي شـرط مـن الشـروط مـعكم 
بموجب أي قانون ساري. 

2-5 تــلتزم (LSLF) أثــناء الــمعامــلة، بــتنفيذ كــافــة الــتعليمات الــمرســلة 
بـالـبريـد السـريـع أو االيـميل المحـدديـن مسـبقًا عـلى الـموقـع الـرسـمي لـها أو 
الـتي تسـلم مـن قـبل مـندوبـيكم بـالـيد وال يـعتد بـأي تـعليمات مـرسـلة 
خــالف ذلــك، عــلى أن يــراعــى قــبل تــنفيذ الــمعامــلة ثــالثــة أيــام فــي حــالــة 
اســتيفاء المســتندات وفــقًا لــلقوانــين والــقرارات الــساريــة بــنطاق تــقديــم 

الخدمة. 

2-6 تـحتفظ (LSLF) بـحقها فـي عـدم إيـفاد أي مـن شـركـاؤه أو مسـتشاريـه 
أو الــعامــلين بــه إلــى أي محــل أو مــكان، إذا كــان فــي ذلــك مــا يــعرض 

سالمتهم الشخصية للخطر. 
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 Legal  3-1 يــتم اإلســتعانــة فــي عــملنا مــعكم بشــركــاء وعــامــلين مــن
Steer Law Firm سـواء كـانـوا مـعينين مـن جـانـب (LSLF) أو مـتعاونـين 
مــعه أو مــشاركــين بــواســطة أي طــرف مــن الــغير يــعمل لــدى (LSLF) أو 
لــصالــحها مــمن نــراهــم مــالئــمين لــتولــى مــهمتنا مــعكم، إن مــحامــونــا 
واألشـخاص االخـريـن مـمن يـتولـون الـعمل فـي مـعامـلتكم قـد ال يـكونـون 
جـميعا مـن الـممارسـين الـقانـونـين الـمؤهـلين لـلعمل فـي اإلخـتصاصـات 
الـقانـونـية الـساريـة عـلى مـهمتنا مـعكم. ولهـذا يـتعين عـليكم مـبدئـياً 
الـموافـقة عـلى اإلسـتعانـة بـعامـلين آخـريـن فـي حـالـة الـضرورة لـتقديـم 

خدمات تتعلق بالمهمة المذكورة في أي دولة نعمل بها.  

3-2 فـي حـالـة إسـناد أي مـن الـتعليمات ألي مسـتشاريـن بـخالف (LSLF) فـي 
أطــار أي مــعامــلة، يــترتــب عــليكم مســئولــية مــباشــرة عــن أتــعابــهم 
وخـدمـاتـهم االخـري ومـصروفـاتـهم وأي ضـرائـب مـبيعات أو ضـرائـب قـيمة 
مـضافـة وأي فـوائـد. ولـن نـقبل تحـمل أي مسـئولـية عـما يـقوم بـه هـؤالء 
المسـتشاريـن مـن تـصرفـات أو مـا يـرتـكبونـه مـن أخـطاء سـواء بـالـفعل 

االيجابي أو باالمتناع.  

3-3 يـتعين عـليكم تـقديـم كـافـة المسـتندات مـترجـمة إلـى (LSLF) وفـقاً 
لـدولـة نـطاق الخـدمـة ومـصدق عـليها وفـقاً لـلقوانـين والـلوائـح الـمعمول 
بـها، وكـذلـك كـافـة الـمعلومـات قـبل الـبدء فـي الـمعامـلة بـفترة عشـرة أيـام 

على األقل.  
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4-1 يــوفـــر (LSLF) لـعمالئـه مــعـلومـات واضـحـة عــن مــتـطلبات الـعـمـل و 
الـجــدول الــزمــنـي و الــتـكـالــيف لـكل عـملية، فـضال عـن بـيان اتـصال خـاص 
 (LSLF) بــكل عــميل، بهــدف التسهــيل عــلى الــعمالء والــموكــلين يــقوم
أيـضا بـتقديـم طـرق عـديـدة فـيما يـتعلق بـاألتـعاب بحسـب طـبيعة الخـدمـة 
حــيث يــمكن لــلعميل االخــتيار بــين الــتسعير حســب ســاعــات الــعمل أو 
تحـديـد مـبلغ بنسـبه ثـابـتة أو إقـتراح وسـط مـن الـبديـلين لـيتمكن الـعميل 

من اختيار ما يناسبه من تلك البدائل.  

4-2 يـشمل نـطاق الخـدمـات االسـتشاريـة الـتي سـتقدمـها (LSLF) بـشكل 
عـام، الـمشورة الـمؤسسـية و اإلسـتثماريـة و الـضرائـبية وصـياغـة الـعقود و 
اإلتـفاقـيات وحـضور الـمفاوضـات أو الـمعامـالت مـع أي طـرف ثـالـث سـواء كـان 
أفـراد أو شـركـات أو حـكومـة…الـخ. بـاسـتثناء الـتقاضـي، حـيث يـتم اإلتـفاق 

على أتعاب التقاضي مسبقا على أساس كل معاملة.  

4-3 فـيما يـتعلق بـتقديـر األتـعاب: بـعد اإلطـالع عـلى طـبيعة الـمعامـلة 
وتـقديـرنـا لحجـم الـمعامـلة بـيننا وإرسـال كـافـة الـتفاصـيل مـن مـعلومـات و 
مسـتندات،  وبـناء عـليها تـتقدم (LSLF) بـبيان تـقديـري فـي الـوقـت الـذي 
أجـري فـيه الـتقييم وفـي حـالـة عـدم صـحة مـا ورد إلـينا بـشأن الـمعامـلة أو تـم 
تـغيير مـقدار الـعمل تـغييرا جـوهـريـا خـالل سـير الـمعامـلة،  فـال يـجوز حـينئذ 
اإلعـتداد بـدقـة هـذا الـتقديـر وبـالـتالـي ال يـعتبر أي بـيان تـقديـري هـو بـيان 

نهائي أو يضع حد أقصي ألتعابنا.  
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4-4 وفـي حـالـه تحـديـد أتـعاب بحـد أقـصي أو أتـعاب ثـابـتة يـنبغي الـموافـقة 
عــليها مســبقا مــع بــيان مــقدار الــعمل الــمتفق عــليه وفــي حــالــة تــغيير 
الـعمل تـغييراً جـوهـريـا أو زيـادة حجـم الـتعامـالت فـلنا الـحق فـي إعـادة الـنظر 

في مقدار األتعاب بقيمة الزيادة بما يتناسب مع إتفاق األتعاب األصلي.  

4-5 أتـعابـنا ال تـشمل ضـريـبة الـقيمة الـمضافـة (أو أي ضـرائـب أخـري مـباشـرة 
تـفرضـها السـلطات الـمختصة بـدولـة الـمعامـلة) وسـوف تـزداد فـواتـيرنـا 
بـقيمة هـذه الـضريـبة الـتي يـتعين عـليكم سـدادهـا بـاإلضـافـة لـألتـعاب 
بـصفتكم مـتلقين للخـدمـة. كـما أن أتـعابـنا واجـبة السـداد كـامـلة حـيث أنـها 

األتعاب الصافية وال تشمل أي إستقطاعات أخري قد تفرض قانونياً .  

4-6 خـالل الـتعامـل بـيننا سـيتم اإلتـفاق وفـقاً لـلبند( 1-4 ) عـما نـقدمـه مـن 
خـدمـات قـانـونـية بـشأن أي مـعامـلة،  مـع الـعلم أن (LSLF) لـها بـدائـل فـي 

تحديد األتعاب وفقاً لما يأتي:  

الـحالـة األولـى - سـاعـات الـعمل:  تـعتمد رسـومـنا عـلى الـمعدل الـفعلي 
لـساعـات الـعمل أي الـوقـت الـفعلي الـذي يـقضيه الـمحامـي والمسـتشار 
األقـدم ومـوظـفي الـدعـم، وهـو مـعدل يـعتمد عـلى خـبرة ومـؤهـالت كـل فـرد 

و ذلك وفقا ً لإلتفاق المسبق بيننا.  

الـحالـة الـثانـية - النسـبة: تـعتمد أتـعابـنا عـلى مـبلغ ثـابـت يـتم االتـفاق 
عــليه مســبقا ً ودفــع نســبة 50 % مــقدمــة قــبل مــزاولــة الــعمل عــلى أن 
يسـتحق بـاقـي النسـبة حـال إنـتهاء الـمعامـلة صـلحاً او قـضاءً دون تـنفيذهـا،  
وتجـدر اإلشـارة إلـي كـافـة الـتكالـيف الـتي نتحـملها عـن سـيادتـكم وفـقاً 
لــلبند ( 4-1،  5-1) يــتعين عــليكم ســدادهــا بــمدة أقــصها 10 أيــام وفــقاً 

للبند(5-2).  

الـحالـة الـثالـثة - حـالـة الـمعامـلة الـغير محـددة الـقيمة: سـيتم 
تـقديـر أتـعابـنا الـمسندة إلـينا فـي الـمعامـلة الـغير محـددة الـقيمة،  إلـى 
تحـديـد أتـعاب مجـملة تسـدد ربـع سـنويـة حـالـة مـباشـرة الـمعامـلة، مـع مـراعـاة 

المبالغ المستثناة وفقا للبند (5-1  ،4-1 ). 
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5-1 يتحـــمل (LSLF) قـــدراً مـــن الـــنفقات فـــي مـــقابـــل إنـــجاز الـــمعامـــلة، 
الـمصروفـات الـفرعـية وفـقاً لـلبند ( 4-1 ) بـاألسـعار الـفعلية لـها أو بـالـسعر 
المحـدد بـشأنـها بـاإلضـافـة لـألتـعاب الـتكميلية الـموضـحة بـالـبند ( 5-1 ) 
ووفـقاً إلتـفاق المسـبق بـيننا ونـحيط عـلم سـيادتـكم أنـنا نـقوم بـبعض 
األعـمال الـخاصـة بـالـمعامـلة أثـناء اإلجـازة األسـبوعـية أو الـعطالت الـرسـمية أو 

أوقات العمل اإلضافية.  

2-5 (LSLF) قـد تـفصح عـن سـياسـة دفـع الـفواتـير مـنذ بـدايـة الـمعامـلة أو 
إنـنا سـنوافـيكم بـأخـر مسـتجدات الـفواتـير عـلى فـترات مـالئـمة (يـكون ذلـك 
بـصفة شهـريـة) ويـجوز إرسـال الـفواتـير إلـيكم الـيكترونـيا بـاإليـميل و تـشمل 
كـل فـاتـورة بـيان تـفصيلي بـالـعمل الـمؤدى مـن جـانـبنا أو مـن جـانـب اآلخـريـن 
الــعامــلين لــدى (LSLF) أو الــمعاونــين لــها ويــتعين عــليكم تــسويــة 
الـحسابـات خـالل 10 أيـام وفـي حـالـة حـدوث خـالف حـول الـمبالـغ الـمطالـب بـها 
جـزئـيا، نـلزمـكم عـلى الـفور بسـداد الجـزء األخـر الـغير قـائـم بـشأنـه خـالف، كـما 
إنـكم تـلتزمـون بسـداد األتـعاب بـصفة أصـلية حـتى فـي حـالـة إقـرار ومـوافـقة 
طـرف آخـر بـالسـداد نـيابـة عـنكم وسـنحتفظ بـحقنا فـي إحـتساب فـوائـد 
تحسـب عـلى أسـاس يـومـي بـمعدل سـبعة فـي الـمائـة (أو إذا كـان سـعر 
الـفائـدة عـلى الـمدفـوعـات الـمتأخـرة مـنصوص عـلية فـي الـقانـون الـمختص 
فـيكون بـالـسعر الـمنصوص عـليه فـي ذلـك الـقانـون) وإذا بـلغ الـخالف أقـصاه 
يـتم إجـراء مـقاصـة بـين الـمبالـغ الـتي فـي حـيازتـنا والـمبالـغ المسـتحقة لـنا 
وكـذلـك اإلحـتفاظ بـأي مسـتندات فـي حـوزتـنا إذا كـانـت تـتعلق بـالـفواتـير 

التي لم يتم سدادها.  
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5-3 يـحق لـ (LSLF) كـامـل األتـعاب الـمنصوص عـليها بـالـبند (الـرابـع) فـوراً 
فـى حـالـة اإلنـتهاء او تـركـكم لـلمعامـلة او إنـتهاء الـدعـوى صـلحاً او إلـغاء 
الـوكـالـة أو الـعزل أو عـدم تـقديـم المسـتندات الـمؤيـدة لـلمعامـلة أو حـجب 
عـن لـ (LSLF) مـعلومـات وبـيانـات عـن الـخصوم أو إذا طـلب مـن سـيادتـكم 
حــلف الــيمين الــحاســمة او اإلســتجواب وامــتنعتم عــن الــحضور لــتأيــيد 

دعواكم.  

4-5 ( LSLF ) غـير مسـئولـة عـن المسـتندات واألوراق …الـخ. وغـير ذلـك بـعد 
إنـتهاء الـمعامـلة مـباشـرة أو الـعزل أو الـتنحى إذا لـم تـقومـوا سـيادتـكم 
بـإسـتالمـها خـالل ثـالث أشهـر مـن تـاريـخ إنـتهاء الـمعامـلة ويـعتبر مـرور هـذه 
الـمدة إقـرارا مـن سـيادتـكم بـإسـتالم األوراق أو المسـتندات إن لـم تـقومـوا 

 بطلب حفظها لدينا.
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6-1 مـا لـم يـتم اإلتـفاق عـلى خـالف ذلـك يـتم الـتواصـل بـيننا خـالل الـمعامـلة 
بـأي وسـيلة تـواصـل نـراهـا مـالئـمة مـراعـين حـاالت الـضرورة إلنـجاز الـمعامـلة 
حـيث يـتم الـتواصـل مـباشـرة مـع فـريـق الـعمل لـديـكم وكـذلـك مسـتشاريـكم 
اآلخـريـن، ويـتم الـتواصـل عـبر الـبريـد اإللـكترونـي أو الـفاكـس أو غـيرهـا مـن 
الـوسـائـل اآلمـنة ونـحيط عـلم سـيادتـكم بـأن مـراسـالت الـبريـد اإللـكترونـي 
ليسـت وسـائـل إتـصال مـأمـونـة تـمامـا أو خـالـية مـن الـعيوب فـال يـنبغي 
عـليكم إفـتراض تسـلمنا ألي رسـائـل بـريـد الـكترونـي فـيتعين عـليكم إجـراء 

متابعة ألهم المراسالت وذلك عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد.  

6-2 نـظرا إلسـتالم رسـائـل غـير مـرغـوب فـيها أو الـتعرض لـفيروسـات تـقوم 
(LSLF) بــإســتخدام بــرامــج فــلترة لحــمايــة أنــظمتها اإللــكترونــية ولــكن 
نــحيطكم عــلمًا بــإنــتفاء أي مســئولــية مــن جــانــبنا إذا لــم يــعمل نــظام 
الـفلترة لـديـنا بـالـشكل الـمالئـم مـما يـترتـب عـليه تـعرض أنـظمتكم ألي 

فيروس يرد من رسالة بريد الكتروني مرسل من جانبنا.  

6-3 قـد يـتم الـتواصـل شـفاهـةً أثـناء االتـصاالت الـتليفونـية أو اإلجـتماعـات 
الـمخصصة لـمتابـعة سـير إجـراءات الـمعامـلة. (LSLF) غـير مـلتزمـة بـأي رأي 

 إستشاري أو قانوني ما لم يكن كتابيا ومعتمد. 
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7-1 تــسعى (LSLF) لــلحفظ وتــأمــين مــعلومــات ســيادتــكم اثــناء وبــعد 
إنـتهاء الـمعامـلة وهـذا مـن الـمبادئ الـراسـخة الـتي تـنتهجها (LSLF) فـي 

كافة معامالتها معكم ومع غيركم. 

7-2 تـلتزم (LSLF) بـالسـريـة الـتامـة أثـناء أي تـعامـل بـيننا، وال يـجوز اإلفـصاح 
عــن أي مــعلومــات لــلغير إال بــموافــقة مــن جــانــبكم ويســتثنى مــن ذلــك 
الـقوانـين والـقرارات الـساريـة أو األحـكام الـقضائـية وكـذلـك الـغير الـذي يـعمل 
لـصالـحكم وكـذلـك ال يـمكننا اإلفـصاح لـكم عـن أي مـعلومـات فـي حـوزتـنا 
بـشأن أي مـعامـلة أخـري حـتى لـو كـانـت تـتصل اتـصاالً وثـيقا بـموضـوعـكم، مـا 
لـم تـصدر لـنا مـوافـقة مسـبقة مـن الـعميل األخـر، ونـحيطكم عـلما بـأن فـريـق 
عـمل (LSLF) يـمكنه اإلطـالع عـلى أي مـعلومـات نـظرا لـلعمل الـمسند إلـيه 
ســواء الــترجــمة ااو الــنسخ…الــخ. ويــكونــوا مــلتزمــين بــالــقيود الــمالئــمة 

للحفاظ على السرية. 

7-3 فـيما يـتعلق بـشأن الـضرائـب قـد تسـري فـي دولـة نـطاق الـمعامـلة 
قـوانـين ولـوائـح عـلى اإلسـتشاريـين بـحيث يـتعين عـلينا اإلفـصاح مـبدئـيًا عـن 
مــعامــالتــكم ولــكن فــي الــعديــد مــن الــحاالت ال نــلتزم بــاإلفــصاح عــن أي 
مـعلومـات عـلى اعـتبار أن رأيـنا اإلسـتشاري يـتمتع بـميزة قـانـونـية سـاريـة قـد 
تـعفينا مـن اإلفـصاح، وفـي حـالـة اإلفـصاح عـن تـلك الـتفاصـيل أو عـما ابـديـناه 
مـن مـشورة قـانـونـية مـتعلقة بـالـضرائـب وتـنازلـتم عـن أي مـيزة قـانـونـية 
بـعدم اإلفـصاح هـنا تـلتزم (LSLF) بـاإلفـصاح عـن أعـمالـها اإلسـتشاريـة إلـى 

الجهات المختصة قانونيا ً . 
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4-7 (LSLF) تـفترض أن الـمعلومـات الـمقدمـة إلـيها، والـتي تـخضع للسـريـة 
تجاه الغير أنها قد قدمت لنا دون اإلخالل بهذه اإللتزامات. 

7-5 فـي حـالـة الـتواصـل مـع (LSLF) بـشأن مـعامـلة مـن الـمحتمل الـتعامـل 
فـيها، وإذا قـررتـم الـعدول عـن تـكليفنا بـها فـالـيكن مـعلوم لـديـكم أنـنا غـير 
مــلتزمــين بــاإلمــتناع عــن الــتعامــل لــصالــح عــميل أخــر تــكون مــصالــحة 
مـتعارضـة مـع مـصالـحكم فـي هـذه الـمعامـلة و (LSLF) مـلتزمـة بحـمايـة 

معلوماتكم السرية طبقا لنظامنا المعتاد وبموجب القواعد السارية. 
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8-1 فـي حـالـة وجـود تـعارض أثـناء مـعامـلة مـا بـين مـصالـحكم ومـصالـح عـميل أخـر 
عـليكم رفـع األمـر عـلى الـفور إلـى (LSLF) ونـلتزم نـحن فـريـق عـمل (LSLF) بـإخـطاركـم 
بـأي تـعارض مـحتمل فـي حـدود مـا هـو مـالئـم مـراعـيين إلـتزامـنا بـالسـريـة أمـام جـميع 
عـمالئـنا ومـيثاق الـعمل الـقانـونـي. وفـي حـالـة وجـود هـذا الـنوع مـن الـتعارض يـكون الـقرار 
لـنا، إمـا أن نـعمل لـصالـح كـال الـطرفـين أو لـصالـح طـرف مـنهما أو عـدم الـتعامـل مـع كـل 
مــنهما مــرعــيين مــصلحتكم ومــصلحة الــعميل األخــر، وفــي حــالــة عــدم مــوافــاتــنا 
بـالـمعلومـات الـالزمـة بـشأن مـعامـلة مـا يـكون لـ (LSLF) حـريـة الـتعامـل مـع عـميل أخـر 

بشأن تلك المعاملة.  

8-2 فضالً عـما ورد بـعالـية، (LSLF) تـنتهج مـيثاق الـعمل الـمهني بـعدم إمـتناعـها عـن 
تـقديـم خـدمـاتـها فـي شـتى الـمجاالت. ولهـذا السـبب فـبغير إعـمال الـبند الـملزم بـالـتنازل 
عـن الـتعارض وذلـك فـي حـدود مـا تـسمح بـه قـوانـين دولـة الـمعامـلة، فـقد تـكون حـاالت 
تـعارض الـمصالـح بـمثابـة عـائـق يـمنعكم بـل ويـمنع الـعمالء اآلخـريـن مـن إسـتخدام الـحق 
فـي اخـتيارنـا كمسـتشار قـانـونـي لـهم وكـذلـك يـمنع (LSLF) مـن تـقديـم الـمشورة 
والـمعامـلة ألي مـن األطـرف. وبـالـتالـي يـتعين عـليكم الـموافـقة عـلى انـه يـجوز لـنا – حـالـيا 
ومسـتقبال- أن نـمثل عـمالء آخـريـن يـتعارضـون مـعكم أو مـع أي كـيان تـابـع لـكم فـي أي 
مـعامـالت ال تـرتـبط إرتـباطـا وثـيقا بـمعامـالت فـي حـوزتـنا (الـمعامـالت الـغير مـرتـبطة) 
وكـذلـك عـليكم الـموافـقة عـلى انـه ال يـجوز لـكم إلـزامـنا بـأن يـكون تـمثيلنا لـكم أو ألي 
كـيان تـابـع لـكم فـي أي مـوضـوع سـابـق أو حـالـي أو مسـتقبلي بـمثابـة عـمل أسـاسـي 

يحول دون قيام (LSLF) بتمثيل عميل أخر في أي موضوعات غير مرتبطة. 

8-3 طـبقا لـلقوانـين دولـة الـمعامـلة، (LSLF) لـها حـريـة الـتعامـل مـع أكـثر مـن عـميل 
وذلـك فـي الـحاالت الـتي قـد يـتواجـد فـيها أكـثر مـن عـميل لـديـه اهـتمام فـعلى أو مـحتمل 
بـنفس مـوضـوع الـمعامـلة أو لـديـة الـرغـبة فـي الـمنافـسة عـلى نـفس األصـل (بـمعنى 

تملك شركة معروضة بالمزاد العلني).  
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9-1 تتحـمل (LSLF) كـافـة أعـمال تـابـعيها وإن نـتج عـنه خـطأ مـهني جسـيم 
ترتب عليه ضرر مادي مباشر لكم من جراء هذا الفعل.  

9-2 تــلتزمــون بتحــمل كــافــة األضــرار الــتي تــصيب (LSLF) جــراء الــغش 
واإلهـمال الجسـيم أو سـوء الـتصرف الـمتعمد أو تـأخـير مـدنـا بـالـمعلومـات 

والمستندات بشكل عام وال يجوز الرجوع على (LSLF) جراء هذا الفعل. 

3-9 (LSLF) غـير مسـئولـة بـما قـد يـصيبكم نـتيجة لـتقديـم خـدمـاتـنا أو 
اسـتيفاءنـا إللـتزامـاتـنا الـقانـونـية (أو تـصرفـنا وفـقاً لـرؤيـتنا الـقانـونـية ) طـالـما 
أنـــنا تـــصرفـــنا بـــحسن نـــية. وفـــي جـــميع األحـــوال فـــان الحـــد األقـــصى 

لمسئوليتنا يخضع لتقدير القضاء. 

4-9 (LSLF) غــير مســئولــة فــي حــالــة فــوات مــواعــيد الــطعون فــى حــالــة 
إمــتناعــكم عــن ســداد الــرســوم و األتــعاب وفــقاً لــلبند ( 4 , 5 ) وتــقديــم 

المستندات وفقاً للبند ( 5-2 ) وبإيصال موقع منا باإلستالم. 

9-5 يـقر الـعميل بـأنـه طـلب مـن (LSLF) إتـالف كـامـل األوراق والمسـتندات 
والـعقود والـسندات واإلقـرارات واإليـصاالت وغـير ذلـك مـن األوراق المسـلمة 

إليه وفقاً للمادة (4-5). 
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10-1فـي بـعض الـظروف، نـضطر لـلتوقـف عـن مـباشـرة الـمعامـلة، دون تـوضـيح حـيث 
أنـه فـي مـناطـق مـعينه قـد نـخضع لـقوانـين ولـوائـح تـتعلق بـمكافـحة غسـيل األمـوال 
أو الـمساءالت الـقانـونـية الـتي تـفرض عـلى دول مـعينة أو كـيانـات أو أفـراد محـددة. 
وقـد يـدخـل ضـمن هـذه الـقوانـين الجـزائـية أعـمال حـظر أو قـيود محـددة أو عـامـة عـلى 

أعمال التجارة أو قيود مالية. 

وحتى يمكن االلتزام بالقيام بالمعاملة يجب: 

أ - مـوافـتنا بـالـمعلومـات والمسـتندات الـمتعلقة بـنشاطـكم خـارجـياً 
وداخـلياً ومـصدر أمـوالـكم ويـكون عـليكم مـوافـاتـنا بـها فـور طـلبنا إيـاهـا، 
بـل وعـليكم أيـضا الـموافـقة عـلى قـيامـنا بـإجـراء تـحقيق بـطرق مـختلفة 

عن شخصكم. 

ب – مـوافـتنا عـلى الـفور إذا نـما إلـي عـلمكم أن أعـمالـنا بـشأن الـمعامـلة 
قد ينتج عنها ثمة إخالل بأي قوانين جزائية. 

وفـى كـلتا الـحالـتين لـن نـكون مسـئولـين تـجاهـكم عـن أي خـسارة أو ضـرر أو تـأخـير 
تـتعرضـون لـه كـنتيجة لـتوقـف الـمعامـلة، إللـتزامـنا بـأي قـانـون أو كـنتيجة لـتصرفـنا 

تصرفا نرى أنه من المطلوب تنفيذه. 

10-2 فيـ حاـلةـ التـعاملـ فيـ نشـاط محلـ شكـوك فنـحن غيـر ملـتزميـن بإكمـالهـ إال 
في حالة مدنا بما يزيل عنه تلك الشكوك. 

10-3 فـي حـالـة الـتأخـرعـن سـداد أي مـن المسـتحقات فـي مـواعـيدهـا الـمنصوص 
عـليها بـالـبند الـخامـس لـمدة أقـصاهـا عشـرة أيـام مـن تـاريـخ اسـتحقاقـها، فـإن 
(LSLF) لـها الـحق فـي الـتوقـف دون إنـذار أو إعـذار عـن مـباشـرة الـعمل الـمتفق عـليه 

 معكم، مع تحملكم كافة النتائج التي قد تلحق بكم من جراء هذا التوقف.
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11-1 طـبقا لسـياسـة (LSLF) الـمتعلقة بـالتخـلص مـن المسـتندات يـتعين عـليكم 
خـالل ثـالثـة أشهـر مـن انـتهاء الـمعامـلة طـلب نـسخة كـامـلة مـن الـملف لـديـنا وفـي 
حـالـة انـقضاء تـلك الـمدة يـكون تـفويـضًا ضـمنياً مـن جـانـبكم بـالتخـلص مـن تـلك 
المسـتندات وعـدم حـفظها، أمـا فـي حـالـة طـلب حـفظها وإيـداعـها لـديـنا تـلتزمـون 
بسـداد قـيمة سـنويـة مـقابـل هـذا الـحفظ واإليـداع فـي مـقابـل تحـملنا مسـئولـية 
مــخاطــر الــحفظ واإليــداع و لــيكن مــعلوم لــديــكم أنــنا قــد نتخــلص مــن الــملف 
اإللــيكترونــي بــعد مــرور ســنة مــن إنــتهاء الــمعامــلة، إال إذا إســتلزم قــانــون دولــة 

المعاملة أن نحتفظ بالمستندات أو الملفات اإللكترونية لمدد أطول.  

11-2 تـخضع اإلتـفاقـيات وأي إلـتزامـات غـير تـعاقـديـة تـنشأ عـن أو تـتعلق بـالـمعامـلة، 
ألحـكام قـانـون بـلد الـمعامـلة مـا لـم نـتفق عـلى خـالف ذلـك مـعكم سـواء ”بـصفة 
عـامـة“ بـالنسـبة لـعمل تـقدمـة (LSLF) أو ”بـصفة خـاصـة“ فـي أي مـنطقة محـددة أو 
بـالنسـبة ألي مـعامـلة محـددة، وسـيخضع أي نـزاع (شـامـل الـتعويـض الـمتعلق بـأي 

إلتزام غير تعاقدي) لمناط إختصاص بلد المعاملة.  

11-3 لـضمان سـير الـعمل بـشأن مـعامـلة يـتطلب مـنكم تـوكـيال رسـميًا داخـل بـلد 
الـمعامـلة لـبعض مـحامـينا بـحيث يـصدر لـهم مـن جـانـبكم تـفويـض بـالـتعامـل بـشان 
الـمعامـلة الـقانـونـية أو الـقضائـية نـيابـة عـنكم ونـحيطكم عـلما بـأن هـؤالء الـمحامـين 
يـعملون نـيابـة عـن Legal Steer Law Firm إلسـتيفاء إلـتزامـاتـنا تـجاهـكم عـلى  
أال تـشمل أو يـدخـل فـي هـذه الـصالحـية الـتي تـمنحونـها لـهم أي عـالقـة تـعاقـديـة 
بـينكم وبـين هـؤالء الـمحامـين، مـا لـم يـتطلب الـقانـون واجـب الـتطبيق ذلـك. وعـليه، 
سـتكون حـقوقـكم وإلـتزامـاتـكم مـبرمـة بـيننا وبـينكم فـقط حـتى لـو كـنتم قـد 
أصــدرتــم لــهم ذلــك الــتوكــيل وبــغض الــنظر عــما إذا كــان هــذا الــتوكــيل قــد تــم 

التعامل به أو ال. 
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