
 

 

م. فيرون وشركاهمكتب   

هو أحد أكبر الشركات وأكثرها تقديرا في  وشركاه،مكتب م. فيرون 

عقود  7حيث تبرز الشركة في المشهد المحلي على مدار  إسرائيل،

وهي واحدة من أوائل الشركات التي اخترقت حدود الدولة وأصبحت 

 العالم،شركة دولية. تدير الشركة حاليًا تسعة فروع في البلاد وحول 

 محام ومتدرب. 300ولديها فريق قانوني يضم أكثر من 

 

 40يمن على أكثر من تميز الشركة يتضمن في تنوعها، حيث ته

تحت سقف  والتقاضي،تخصًصا في مجالات قانون الأعمال التجارية 

واحد. تقدم الشركة لعملائها خدمة قانونية عالية الجودة وشاملة مما 

تتيح المرافقة المستمرة لكل عميل في كل موضوع، طوال جميع 

 ة،الشركجنبًا إلى جنب مع خبراء من أقسام  المطلوبة،مراحل العلاج 

كل ذلك مع ضمان المرافقة الشخصية الوثيقة والدعم المهني من 

 الشريك المسؤول عن امور العميل.

 

منذ البداية، قامت الشركة بصياغة رزمة من القيم التي بقي وليا 

الاحتراف  أخرى،من بين أمور  تشمل،والتي  هذا،لها حتى يومنا 

إلى جنب مع  جنبًا -والولاء وحسن التقدير الذي لا هوادة فيه 

الابتكار والإبداع والمساهمة المجتمعية والمشاركة الاستراتيجية 

في اتخاذ قرارات العملاء، لمعرفة المتعمقة بميدان الأعمال 

التجارية الدولية، والالتزام المطلق باحتياجات العميل وفهم شامل 

 القانونية والتجارية على حد سواء. -لاحتياجات العملاء الحالية 

 

ح هذا المزيج الفريد للشركة تنمية علاقات تمتد لعقود مع يتي

وفي الوقت ذاته سرعة تطوير وفهم متعمق  عملائها،العديد من 

للاحتياجات القانونية وأنشطة الأعمال لعملائها الجدد. يشمل عملاء 

الشركة رجال أعمال وشركات نشطاء ومعروفين في البلاد وحول 

كومية، شركات الحكومية، شركات بما في ذلك: وزارات ح العالم،

صناعية، شركات عالمية، شركات عامة والخاصة الرائدة في 

مجالهن. ينشط عملاء الشركة في جميع مجالات الصناعات 

 التقنية،بما في ذلك: التكنولوجيا والتكنولوجيا عالية  والتجارة،

العقارات،  الدفاعية،البنية التحتية، المشاريع والصناعات  التأمين،

صناديق رأس مال المصارف والتمويل، التوزيع والتجارة ،  السياحة،

الاتصالات، وسائل الإعلام ، الطاقة ، الأدوية والطب، استثماري

 .وغيرها

 

يفتخر المكتب بالمحامين الذين يعملون فيه ونجاحاته هي نتيجة 

 ن،القانونييمباشرة للصفات والمهنية التي لا هوادة فيها للطاقم 

والتي تضم من أفضل المحامين في المجتمع القانوني. هذه 

 التعلم،توازن في صفوفها بين الرغبة المستمرة في  النخبة،

والمحافظة التقليدية للمهنة وقيمها، مما  الحدود،الابتكار وكسر 

اتاح لها ترك بصماتها على مدى سبعة عقود، في جميع فروع 

 .القانون الإسرائيلي

 

 

م. فيرون تقدم الاستشارات القانونية في أكثر من 

 واحد،مجالًا من مجالات القانون تحت سقف  40

بما في ذلك: العقارات والبنية التحتية وتمويل 

المشاريع * التقاضي على أنواعها من المجالات * 

سوق المال والأوراق المالية * عمليات الدمج 

ت الجماعية والاستحواذ * التجارة الدولية * الدعوا

* الطاقة * التكنولوجيا عالية التقنية والشركات 

* التجديد المدنيالناشئة * الملكية الفكرية * 

 منافسة مكافحة الاحتكار * قانون العمل والمزيد.

 

 

لم تمر قدرات الشركة الرائعة دون أن تلاحظ من 

في إسرائيل وحول  المرموقة،قبل أدلة التصنيف 

و  Chambers Globalبما في ذلك:  العالم،

Legal 500  وIFLR 1000  وDun's 100  وBDI  و

GCR ثابًتا،تتلقى الشركة اعتراًفا  الطريقة،. وبهذه 

لجودتها العالية ونشاطها الممتاز  عام،عاًما بعد 

في العديد من مجالات الممارسة المتنوعة. 

يتم تصنيف العديد من شركاء  ذلك،بالإضافة إلى 

مما يعكس  مجالاتهم،الشركة شخصيًا كقادة في 

مكانة الشركة المنتظمة في أعلى شركات 

 المحاماة لأكثر من سبعين عاًم.

فريق فيرون هو واحد من "

 الأفضل في البلاد

من حيث التعمق، الاحترافية، 

 "الخبرة الدولية والتوجه التجاري.


