ش .هوروفيتس
ملحة عن املكتب

تأسس مكتب املحامني ش .هوروفيتس يف عام  1921وهو يُعتَ َب ,منذ ٍ
امد بعيد ,مكتباً مرموقا من
يتجسد
املكتب
نجاح
ائيل.
حيث كفائته املِ َهن َّية واالدائ ّية  ,و ُمد َّرجا يف صدارة مكاتب املحامني يف ارس
َّ

يف كونِ ِه ُملتزِماً ,بال كلل ,بتحقيق اهداف زبائنه يف مجال االعامل والتجارة.

وهذا بدوره قد جعلنا ,يف ش .هوروفيتس ,محل ثقة الكثريين من ارباب االعامل املحليني والدوليني

وبهذا نستمر يف ش .هوروفيتس ,يف مسرية قرن كامل ,نرفع انجازات
زبائننا من قمة اىل اخرى ونحو االفضل دامئا .وتشهد عىل هذه االنجازات
شهادات ِعدة يعت ُّز مكتبنا بها ومن ِضم ِنها:

الذين طاملا سعوا للحصول عىل خدماتنا ك ُمحكَّمني يف مجالس التحكيم (حل النزاعات) كام يف
متثيلهم ِ
والحرص عىل مصالِ ِحهم يف مجاالت قانونية شتّى مبا يف ذلك مجاالت ادارة الرشكات والتجارة.
باالضافة اىل كون مكتب ش .هوروفيتس يتمركز يف موقعٍ مرموقٍ يف الصدارة ,فإنه ايضا يُد َّرج يف
قامئة اكرب مكاتب املحامني يف ارسائيل اذ يضم اكرث من  180محامٍ من ذوي الخربة الواسعة يف
مم يسهل التواصل الدويل ,كام
مجاالت قانونية متعددة فضال عن كونهم يجيدون ِعدّة لغات ّ
ان جز ًءا من املحامني يف مكتب ش .هوروفيتس مرخَّصون ملزاولة ِمهنة املحاماة يف دو ٍل مختلف ٍة.

يقف مكتب ش .هوروفيتس اىل جانِبِكم يف كافه املراحل يف اعاملكم ومشاريعكم التجارية
واالستثامريّة واالعامريّة ,و ُميدُّكم بالدعم املطلوب يف هذه االطر .اذ يرافقكم املكتب  ,منذ املرحله
االوىل  ,حيث تضعون الخطة االسرتاتيج ّية ملرشو ِعكم ,ومن ث ّم يف مراحل تجنيد الدعم االستثامري
الصلة بقوانني امل ُنافسة
املطلوب كام ويف ارشا ِدكم ,قانونياً وتجارياً ,يف كافة االبعاد القانونية ذات ّ

كوننا مكتب موازي يف ادائه ملكتاب محامني يف مركز مدينه لندن او يف منطقة “وول سرتيت” يف
مدينة نيو -يورك.

“Services on the level of City of London
”and Wall Street law firms
()Chambers Global

التجاريّة العادلة وغريها من االمور.
كام ويرافقكم مكتبنا يف املراحل املتقدمة ملشاريعكم التجارية ،التي تشمل قوانني الرضائب وامل ُلكيه
ال ِفكرية وبيع او رشاء او دمج الرشكات  ,وكل هذا من ُمنطلق التزام املكتب بتوفريالتمثيل االفضل

وعىل كوننا متمييزين

الذي ِ
يهدف اىل احراز النتائج امل ُثىل ملصلحة زبائِ ِننا الكرام.

هكذ كان ,وسيبقى ,نهجنا منذ تأسيس مكتب ش .هوروفيتس قبل  100عام

”“Simply Outstanding
()Legal 500

مكتبنا ش .هوروفيتس ِ
يقدم لكم خربة وتجربة واسعة يف مجاالت قانونية عديدة جدا مبا يف ذلك
التجارية واالقتصادية منها ,والتي تنبثق عن خربة كوادره يف مجال االعامل عىل املستوى املحيل
والعاملي ,والنابعة ايضا من تعاون اسرتاتيجي واسع مع رشكائنا املتمييزين ايضا ,يف دو ٍل اخرى.
وبهذا فنحن يف ش .هوروفيتس نسهر عىل الحصول عىل افضل النتائج لزبائننا الكرام وذلك من
خالل كوادرنا التي تتشكل من افضل املحامني واكرثهم تخصصا يف الدولة ,ومن خالل بناء افضل
االسرتاتيجيّات القانونية ,وايجاد اكرث الحلول ِحك َمة وإحكاماً.

ويختص مكتب ش .هوروفيتس يف مجاالت عدة من الناحية القانونية ,تشمل:

عىل كوننا مؤسسة يف ارسائيل تُريس معايري رفيعة املستوى

“An institution in Israel that really sets
”the gold standard
()Chambers Global

احكام املنافسه ,قوانني البنوك والتمويل ,القوانني التجارية وقوانني الرشكات ,فك وحل النزاعات
التجارية ,قوانني العمل ,قوانني حامية البيئة ,التطوير والصناعات املتقدمة تقنيا ,امل ُلكية ال ِفكرية,
قوانني التملُّك واإلعامر وقوانني الرضائب والجامرك.

وعىل كون مكتبنا مكتبا مميزا ال يُجارى

اما زبائننا يف ش .هوروفيتس فهم من مجاالت متعددة وتشمل:
البناء واإلعامر ,رشكات طريان ,بنوك ومؤسسات اسثامريّة ,األمن السيرباين والخصوصية
وحامية البيانات ,الغذاء واالدوية ,التجارة امل ُ َحوسبَة ,الطاقة مبا يف ذلك مصادر املواد الخام
الصحة مبا يف ذلك اجهزه
والطاقة املتج ّددة ,اإلعالم والرتفيه ,االبتكارات الدفاعية االمنيّةّ ,
طبيّة ,البُنية التحتيه ,التأمينات ,والتواصل االكرتوين عىل كافة اشكاله.

”“In a class of its own
()Chambers Global

مجاالت عملنا
فك وحل النزاعات

الرشكات والتجارة

البنوك والتمويل

املنافسة ومكافحة
االحتكار

امل ُلكيه ال ِفكرية

االبتكارات
والصناعات املتطورة

البيئة

العمل

الرضائب

ال َعقارات

الصناعات
األدوية والغذاء

األمن السيرباين
والخصوصية وحامية
البيانات

البنوك واملؤسسات
املالية

الطريان والنقل

الخدمات املاليّة
واملرصف ّية االستثامريّة

الرتفيه واالعالم

الطاقة واملوارد
الطبيعية

التجارة اإللكرتونية

تأمينات

بُنية تحت ّية

الرعاية الصحية

صناعات امن ّية

االتصاالت التليفونيّة

األجهزة الطبيّة
والتشخيص ّية
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