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شمس العدالة لتحصيل الديون

هو شريان حياة األعمال ، ومقياس 
النجاح واالستمرارية في أي صناعة.

التدفق النقدي
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شمس العدالة لتحصيل الديون

مقدمة

توجد أسباب عدة تجعل مهنة تحصيل الديون هي األسوأ واألكثر قلًقا لدى قطاع 
األعمال خاصة لما يترتب عليها من تبعات إقتصادية سلبية واستهالك للموارد 

البشرية واإلدارية لعمليات التحصيل مما يضعف من جدواى تحصيلها.
لذلك تعتبر مكاتب تحصيل الديون هي المالذ اآلمن للعمالء ، سواء من قطاع 
تمثل عقبة  التحصيل  تبعات ومشاكل في  ُيعانون من  الذين  األفراد  أو  األعمال 

في سير وتقّدم أعمالهم، 

نحن في شمس العدالة نوفر حلول متكاملة في مجال تحصيل الديون وإدارتها، 
على  المحافضة  لضمان  أقل  وبتكلفة   ، والقانونية  اإلداري��ة  المتابعة  خالل  من 

جودة الديون وجدوها إقتصادية.

إن مكتب تحصيل الديون يمنعك من الدخول في التقديرات العشوائية ويقدم 
الحلول المثلى في الحصول على الديون في مواعيدها.

;
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شمس العدالة لتحصيل الديون

من نحن
12 عامًا ُكنا مصدر ثقة لعمالئنا في تحصيل الديون، داخل  ألكثر من 
العربية السعودية وخارجها، طورنا خاللها أعمالنا وتوسعنا  المملكة 
في ذلك بشراكات إقليمية ودولية، ونحن على يقين أن هذا التطوير 

هو جذر نجاحنا بعد توفيق اهلل.

الجودة.  معايير  بأعلى  الديون  تحصيل  مجال  في  خدمتنا  قدمنا 
القانونية،  بخبراتنا  وصقلناه  العلمي،  األسلوب  عملنا  في  انتهجنا 
متكاملة  عمل  مجموعة  لنكّون  البشرية،  الكوادر  أفضل  واستقطبنا 
متخصصة،  أقسامًا  استحدثنا  مجاالت.  ع��دة  في  الخبرات  ذوي  من 
ولنصبح  النتائج  أفضل  لتحقيق  متطورة  تشغيل  أنظمة  وفعلنا 

الرواد في مجالنا محليًا وإقليميًا.

سنة+12 خبرة

;
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شمس العدالة لتحصيل الديون

الرؤية

األهداف

نتطلع ألن نكون مساهمين فاعلين في نهضة 
اقتصاد منطقتنا في الخليج خاصة والعالم 

العربي بشكل عام.

نهدف أن نكون الخيار األفضل 
في تقديم الخدمات ذات الجودة 

العالية في مجال تحصيل الديون.

القّيم

عام من الخبرة

نستقي قّيمنا من ديننا اإلسالمي الحنيف، ونلتزم بها. 
فنحن نعتقد بأن قّيمنا هي هويتنا ونسعى جاهدين 

ليكون هذا المعنى حاضًرا في كل تعامالتنا.

محاماة  مجموعة  من  كجزء  أعمالنا  بدأنا 
خاللها  أسسنا  عريقة  قانونية  واستشارات 
و  ال��داف��ع  الحقًا  كانت  كبيرة  عمالء  قاعدة 
2013م،  ع��ام  خدماتنا  الستقاللية  المحفز 
تطلعاتنا  تحقق  أكثر  بحرفية  أعمالنا  لنبدأ 

عمالئنا. تجاه  ومسؤوليتنا 

الديون في مجال متابعة وتحصيل 

12+
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المتخصصين  لدينا كادر من  بأن  نفخر 
إنجازات  ولهم  واسعة  خبرات  يملكون 
األعمال  من  الكثير  في  مميزة  وبصمة 
القانونية  المجاالت  في  بها  عملو  التي 

ومصرفية وإدارية .

فريق العمل

القانونيين  من  نخبة  استقطاب  تم 
ال��م��ؤه��الت  ذوي  م���ن  وال��ش��رع��ي��ي��ن 
كافة  في  تمّرسوا  العالية،  العلمية 
اإلدارية  الجهات  أمام  المنازعات  أشكال 
المستشارين  من  كذلك  والقضائية، 
في  العمل  لهم  سبق  الذين  والخبراء 
والمصارف ومن ذوي  الشركات  كبريات 
واإلداري��ة  العملية  والممارسة  الخبرة 

والميدانية في أعمال التحصيل.

محامي ومحكم معتمد بدول 
الخليجي،  التعاون  مجلس 
المجامع  من  ع��دد  في  عضو 
الفقهية والجمعيات القانونية 
وال���ق���ض���ائ���ي���ة، وم��س��ت��ش��ار 

قانوني لدى عدة شركات.

الحارثي العرابي  حسينفيحان  الدين  الحارثيصالح  عيضة  نايف 
القانونيةالمؤسس و المدير العام الشئون  العمليات إدارة  إدارة 

ومحكم  ق��ان��ون��ي  مستشار 
المالية،  النزاعات  في  معتمد 
خ��ب��رة ك��ب��ي��رة ف��ي األن��ظ��م��ة 
ال��دول��ي��ة وت��س��وي��ة ال��ن��زاع��ات 
لعدة شركات  قانوني  وممثل 

دولية.

بكالوريوس إدارة أعمال ، خبرة 
وإدارة  التحصيل  مجال  ف��ي 
والعمليات  اإلت��ص��ال  م��راك��ز 
وتعقب  الميدانية  والمتابعة 
داخ��ل  ال��ه��ارب��ي��ن  المدينين 

الدولة وخارجها.

;
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باإلجراءات  التامة  المعرفة  نملك 
التي تضمن سير  والنظامية  القانونية 

وفعال. التحصيل بشكل سريع  عمليات 

خبرات 
قانونية 
وشرعية 
ونظامية

7



شمس العدالة لتحصيل الديون

متقدم،  إلكتروني  نظام  استحدثنا 
الدخول  العميل  يستطيع  خالله  من 
أي  وم��ن  وق��ت  أي  ف��ي  حسابه  على 
جميع  لمتابعة   ، وأمان  بسرية  مكان 

معامالته المنجزة أول بأول.

تابع 
معامالتك
إلكترونيـًا
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;

كافة  بتحصيل  نقوم  المصارف  عن  نيابة 
األسهم  مستحقات  م��ن  ال��دي��ون  أن���واع 
الممنوحة  وال��ق��روض  المالية  واألوراق 
أفضل  وتوفير  األف��راد،  أو  األعمال  لقطاع 
األش��خ��اص  أو  ال��ج��ه��ات  لتحفيز  ال��ح��ل��ول 

مديونيتهم. لسداد  المتعثرين 

الكثير  وال��م��ؤس��س��ات  للشركات  ن��وف��ر 
الديون  تحصيل  في  والوقت  الجهد  من 
المعدومة  وحتى  المستجدة  أو  المتعثرة 
داخل  س��واء  وفعال  سريع  بشكل  منها 
من  شبكة  خالل  من  خارجها  أو  المملكة 

18 دولة عربية وأجنبية. الشركاء تغطي 

ال��دي��ون  وت��ح��ص��ي��ل  م��ت��اب��ع��ة  أن  ش��ك  ال 
مزعج  امر  هو  الغير  لدى  باألفراد  الخاصة 
ديون  تحصيل  أمر  نتولى  نحن  للغاية، 
على  ونعمل  األف���راد  فئة  م��ن  عمالئنا 
األمر،  لزم  إذا  وقضائيًا   ميدانيًا  متابعتها 

وفي مدة وجيزة.

تحصيل ديون األفرادتحصيل ديون الشركاتتحصيل ديون المصارف >>>>>>

خدمات التحصيل
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القطاعات سواء  لجميع  األهمية  غاية  أمر في  الديون هو  تحصيل 
أجل  من  وذلك  مستمر،  نقدي  تدفق  إلى  تحتاج  والتي  التجارية 
الكثيرون  يخشى  الصناعات.  من  العديد  نجاح  في  االستمرارية 
المتابعة والتي قد  الديون وتكلفة عمليات  من مشاكل تحصيل 
منحنى  خلق  في  يتسبب  ما  نفسه،  الدين  قيمة  احيانا  تتجاوز 

هابط مخيف ربما يؤدي إلى اإلفالس.

في “شمس العدالة” نوفر على عمالئنا كل هذا العناء بمجرد أن 
الخبرة ما يجعلك تضمن إستعادة  تستعين بنا، الننا نمتلك من 

األموال بأقل تكلفة وأدنى حد من المشكالت.

المدفوعات  مالحقة  عدم  ألّن  المستحقة،  الحسابات  تسديد  يضمن  رسميًا  نظامًا  المستحقات  لتحصيل  الفعالة  السياسة  تتطلب 
النقدي ويضّر بفرص نجاح األعمال. التدفق  المتأخرة قد يعرقل 

تدفق نقدي مستمر!

إن التزامنا بالجودة فيما نقدمه من خدمات متابعة وتحصيل 
نوليها  زلنا  وما  بها،  بدأنا  التي  أهدافنا  أهم  أحد  هو  الديون 
وثقة  المجال  ه��ذا  في  ريادتنا  على  لنحافظ  اهتمام  أكبر 

بها. نتشرف  التي  عمالئنا 

التزام تام بالجودة .. 

530513030 966+اتصل بنا

>>

;
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شمس العدالة لتحصيل الديون

متخصصون  العدالة«  »شمس  في  نحن 
مجهزة  تحتيه  بنية  نملك  ومؤهلون 
لمتابعة كل ما يتعلق بتحصيل الديون. 
نقوم بإدارة أعمال موكلينا في ما يخص 
من  ابتداء  ومتابعتها  الديون  تحصيل 
الودية  بالطرق  المدينين  مع  التواصل 
الترافع  إلى  وصوال  للسداد  وتحفيزهم 

الحاجة. عند  قضائيًا 

تحصيل الديون هو أمر في غاية األهمية له ادواته وطرق 
ال يتقنها  اال الخبراء والمتمرسون في هذا المجال .

لماذا نحن؟ ;
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1

4

2

5

3
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ال شك ان االختيار الصائب لشركاء العمل ينتج عنه نجاح وتطور في مسيرة األعمال . نحن نّقدر ثقة عمالئنا التي يمنحونا اياها ونجتهد 
الخيار األفضل لعمالئنا. كثيرا ألن نقدم أفضل الخدمات وبجودة عالية لنصبح فعاًل 

موظفينا يملكون خبرات طويلة في 
يحملون  ال��دي��ون  تحصيل  عمليات 
المحاماة  ف��ي  تخصصية  ش��ه��ادات 

وإدارة األعمال والمحاسبة. 

ح��ق��ق��ن��ا ن��س��ب ن��ج��اح ع��ال��ي��ة خ��الل 
خالل  م��ن  األخ��ي��رة  س��ن��وات  الخمس 
من   %95 من  أكثر  وتسوية  تحصيل 

الديون لصالح عمالئنا.

األعمال  النجاز  قصوى  أهمية  نولي 
مسبقا  محددة  عمل  ج��داول  ضمن 
عمليات  إن���ه���اء  ي��ض��م��ن  ب��ش��ك��ل 

التحصيل في أوقات قياسية.

نقوم بتحصيل الديون داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها من خالل 
أكثر  في  الشركاء  من  دولية  شبكة 

من 18 دولة عربية وأجنبية .

خالله  من  متطور  إلكتروني  نظام 
على  ال��دخ��ول  عمالئنا  يستطيع 
ومن  وقت  أي  في  الخاص  حسابهم 

أي مكان لمتابعة معامالتهم.

نقوم  متقدم  عمليات  م��رك��ز  عبر 
للمدينين  والمتابعة  ب��ال��ت��واص��ل 
الهاربين  وتعقب  مستمر  بشكل 

داخل وخارج المملكة.

فترات زمنية أقصرنسب نجاح عاليةفريق عمل متخصص

مركز اتصال ومتابعةخدمات إلكترونيةتغطية جغرافية أكبر

6 اسباب تجعلنا الخيار األفضل لتطوير أعمالك
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    تحصيل ديون 
المصارف

المالية  وال��م��ؤس��س��ات  ال��ب��ن��وك  نساعد 
والمشكوك  المستحقة  الديون  بتحصيل 
البنوك.  تلك  عمالء  من  تحصيلها  فى 
ف���ي “ش���م���س ال���ع���دال���ة” ب��ال��ت��ض��ام��ن 
العربية  المملكة  خ���ارج  ش��رك��ائ��ن��ا  م��ع 
متكاملة  حلول  لعمالئنا  نوفر  السعودية 
نقوم  كما  ال��دي��ون.  تحصيل  مجال  ف��ي 
وسداد  تسوية  على  المدينين  بمساعدة 
ج��دول��ة  وض���ع  ط��ري��ق  ع��ن  مديونيتهم 
)خطط سداد( وفقا لقدرتهم علي السداد 
الكاملة  التسوية  خدمات  الي  باإلضافة 

مديونيتهم. لسداد 

;
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>>>>>>
ه����ي خ���دم���ة م��ت��خ��ص��ص��ة ب��ت��ح��ص��ي��ل 
التمويل  وشركات  المصارف  مستحقات 
من  السداد  في  المتعثرين  عمالئها  لدى 
أشكال  جميع  ذلك  ويشمل  األف��راد،  فئة 

للعمالء. المقدمة  التمويل  منتجات 

األعمال  بجميع  المصرف  عن  نيابة  نقوم 
لدى  المديونيات  بتحصيل  المتعلقة 
الشركات والمؤسسات التجارية ، من خالل 
المتابعة  أو  الودية  والتسويات  التفاوض 

القضائية إذا لزم األمر.

خالل  من  المدينين  تحفيز  على  نعمل 
ج��دول��ة ال���دي���ون وح��ث��ه��م ع��ل��ى س��داد 
ومتابعة  االئتمانية،  البطاقات  متعثرات 
السداد بشكل مستمر من خالل  عمليات 

اتصال متطور. مركز 

حلول متكاملة في مجال تحصيل الديون المصرفية

البطاقات االئتمانيةقطاع األعمالمتعثرات األفراد

;
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    تحصيل ديون 
الشركات

التجاري تعتبر عملية تحصيل  القطاع  في 
التي  المعضالت  أكبر  م��ن  المديونيات 

تواجه نمو األعمال . 
تتمتع  العدالة” كجهة متخصصة  “شمس 
الديون  تحصيل  مجال  في  كبيرة  بخبرة 
من  لكثير  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي  ال��ح��ل  تعتبر 
الشركات للتغلب على مشكالت عمليات 

الديون. تحصيل 

;
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“

شمس العدالة لتحصيل الديون

من  لعمالئنا  النقدي  التدفق  مستويات  رفع  في  مساهمة  لنا  كان  بأن  نفخر 
الشركات خالل تولينا إدارة تحصيل الديون الخاصة بهم، وكنا العامل األهم في 
انخفاض تكاليف تحصيل المديونيات لديهم إلى مستويات كبيرة، أحدثت فرق 

واضح في نمو أعمالهم.

لدى  ديونك  تحصيل  عدم  على  يترتب  ما  تماما  نفهم  نحن 
 !.. مدمرا  يكون  أن  يمكن  وأثره  المناسب،  الوقت  في  الغير 

مهمتنا في “شمس العدالة” عدم حدوث ذلك .

والخاصة  الحكومية  القطاعات  في  عمالئنا  من  كثير  مع  المتميزة  عالقاتنا 
وكسبنا لثقتهم في متابعة وتحصيل الديون جعلت منا بحمد اهلل المالذ اآلمن 

والموثوق في استعادة أموالهم.

اجعل أعمالك أكثر امانًا;
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من  ط��وي��ل��ة  لقائمة  خ��دم��ات��ن��ا  ق��دم��ن��ا 
العمالء، يعملون في مجاالت متنوعة.

عن  ورضاهم  معنا  باستمرارهم  نفتخر 
خدماتنا.

عمالء راضون عن خدماتنا

مجموعة فهد الرشيد للتجارة

شركة عجالن واخوانه القابضة

شركة بكين اإلمارات الدولية لإلنشاءات

شركة نهر الضيافة للتجارة والمقاوالت

SAUDI ENVIRONMENTAL LTD.

شركة العيون الذكية للحراسات األمنية

شركة الصناديد للحراسات األمنية

NEW INNOVATORS Co. 

بعض 
من عمالئنا

عمالئنا

95%

;
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ن��ش��ك��ر م��ك��ت��ب ش��م��س ال��ع��دال��ة 
جبار  جهد  من  معنا  بذلوه  ما  على 
ال��دي��ون  تحصيل  ف��ي  بمساعدتنا 
االس��ت��ش��ارات  وتقديم  بنا  الخاصة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وإن���ج���از ال��م��ع��ام��الت 
االسلوب  وعلى  باعملنا  المتعلقة 
نتمنى   ، معنا  التعامل  في  الراقي 

لكم التوفيق .

العدالة  شمس  مكتب  مع  نتعامل 
خاللها  وج��دن��ا   ، ع��دة  س��ن��وات  م��ن 
في  عالية  وم��ه��ارة  مميز  تعامل 
واالس��ت��ش��ارات   ، ال��دي��ون  تحصيل 
انهاء  في  اإلنجاز  وسرعة   ، القانونية 
نشكرهم   . لهم  الموكله  األعمال 
ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم��وه م��ن ت��م��ّي��ز في 

الخدمات. 

مكتب  ف��ي  ل��ل��س��ادة  وش��ك��ر  تحية 
الديون  لتحصيل  العدالة  شمس 
العام  المدير  سعادة  رأسهم  على 
خدمات  م��ن  ب��ه  ي��ق��وم��ون  م��ا  على 
السريع  وتجاوبهم  لنا  إحترافية 
التوفيق والنجاح  اتمنى لهم   ، معنا 

في عملهم ومزيد من التقدم.

م.فيصل الشواف عبداهلل فهد الرشيدم.محمد الشومان
مجموعة فهد الرشيد للتجارةشركة سعودي كونسلتشركة بكين اإلمارات لإلنشاءات

قالو عنا! ;
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www.shamsaladalah.com

المملكة العربية السعودية - الرياض
حي المربع - شارع الوشم )مجمع المربع التجاري( 

شمس العدالة لتحصيل الديون
Shams Al Adalah for debt collection

+966 920010225

info@shamsaladalah.com


