
76

AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON FIRM FOR 
LEGAL CONSULTANCIES, ADVOCACY AND 
ACCOUNTING MANAGEMENT, LTD.

Phone : 009647809030275

 WE SUPPORT 

YOUR BUSINESS
Email : info@ulf-iraq.com 

Website : www.ulf-iraq.com

نحن ندعم أعمالكم



About the Company :

 Al Muhamoon Al Mutahidoon is a full-service firm duly incorporated and 
 laoperating in Iraq bringing more than 31 years of experience in the leg 
 eand consulting industry. Since its foundation; our firm major objectiv 
 is to practice its activities in accordance to the highest level of integrity, 
 f o l l o w e d  a people-oriented approach, and given back to the society

whenever possible

AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON FIRM FOR 
LEGAL CONSULTANCIES, ADVOCACY AND 
ACCOUNTING MANAGEMENT, LTD.

Phone : 009647809030275 Email : info@ulf-iraq.com

Website : www.ulf-iraq.com

International Ranking :

 Notwithstanding the local success achieved  by Al Muhamoon Al Mut-
 tahdoon locally, our firm adopts high international standards and  was

  recently ranked by Legal500, a research ranking and publishing firm
 based in United Kingdom, as a leading law firm in Iraq for the years
2021 2022.and

Team :

 All of Al Muhamoon Al Mutahidoon cadre of attorneys, CPAs, consultants
 and other professionals were educated in prestigious institutions in
 Iraq and aboard. In addition to rich local experiences, most of our
 professionals have also worked with internationals firms and
 governments-related legal organizations. All that had effectively
 contributed to our team in having the adequate and professional
 knowledge to serve our clients in Arabic, English, and German

languageslanguages.

whenever possible.
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AL MUHAMOON AL MUTAHIDOON FIRM FOR 
LEGAL CONSULTANCIES, ADVOCACY AND 
ACCOUNTING MANAGEMENT, LTD.

Phone : 009647809030275 Email : info@ulf-iraq.com
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Qatar, Bahrain, Kuwait and Saudi Arabia.

 Al Muhamoon Al Mutahidoon continously and diligently work on
 promoting the value added to its clients serving a wide range of
 services in one integrated gateway, these includes the legal services,
 such as but not limited to litigation, corporate services, tax, social
 security, arbitration and ADR, consultancies, intellectual property
 rights, accounts management, bookkeeping and payroll services. As
 required, the firm ensures assigning experts and consultants, such as
 financial consultant, banking consultant, and so on as the need may
be.

 In order for Al Muhamoon Al Mutahidoon to fulfill its clients’ needs; our
firm establishes and always keen on maintaining an integrated-

 services formula extending its range of services Iraq wide as well as
 other countries in the region and internationally through its affiliated
 firms, including France, Jordan, Turkey, Egypt, United Arab Emirates,

Qatar,  Arabia

Regional & Interntional Presence :

Services :
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نبــــذة عـن الـشــــركــــــــة :
تقديم  يف  الخربة  من  عاما   (31) من  اكرث  ولديها  العراق  يف  مؤسسة  رشكة  وهي 

االستشارات والخدمات القانونية وقد كان هدفا لرشكة األساس منذ تأسيسها هو تقديم 

خدماتها وفق اعىل معايري الجودة والنزاهة وتاباع نهج الفريق املوحد والعطاء للمجتمع 

اينام سنحت الفرصة بذلك.

التصنيف العاملي :

الخدمات  مجال  يف  محليا  املتحدون  املحامون  رشكة  حققته  الذي  النجاح  اىل  باإلضافة 

القانونية واالستشارات فقد اعتمدت الرشكة املعايير العاملية يف تقديم خدماتها حيث تم 

الرائدة  الرشكة   (Legal  500) ليكال500  مؤسسة  قبل  من  املتحدون  املحامون  رشكة  تصنيف 

يف العراق يف مجال الخدمات القانونية لعامي 2021 و 2022 عىل التوايل.

فريق العمل :

الخرباء  من  وغريهم  مستشارين  مدققني  (محامني،  من  املتحدون  املحامون  عمل  كادر  أن 

واملهنيني) تلقوا تعليامً رفيع املستوى يف مؤسسات تعليمية رفيعة املستوى ورصينة 

الخربة  سنوات  من  املكتسبة  الواسعة  للخربات  باإلضافة  خارجه.  او  العراق  داخل  كانت  سواء 

الطويلة لديهم، فقد عمل معظم املهنيني من كادرنا مع مؤسسات حكومية وعاملية كانت 

افضل  لتقديم  تؤهلهم  والتي  الالزمة  واللغوية  املهنية  املعرفة  لتكوين  األساس  السبب 

الخدمات لعمالء الرشكة باللغات العربية واالنجليزية واألملانية.

009647809030275

  info@ulf-iraq.com :عنوان الربيد اإللكرتوين

رقم الهاتف الجّوال:www.ulf-iraq.comاملوقع اإللكرتوين:

رشكة املحامون املتحدون

لإلستشارات القانونية واملحاماة 

وتنظيم الحسابات املحدودة



الرشاكات والتعاون اإلقليمي والعاملي:

بغية تغطية متطلبات عمالئها املستجدة واملتطورة فقد حرصت رشكتنا عىل إنشاء وادامة 

عالقات تعاون متكنها من تقديم خدمات متكاملة يف كافة انحاء العراق باإلضافة اىل دول 

تلك  يف  القانونية  والرشكات  املكاتب  من  رشكائها  خالل  من  والعامل  املنطقة  يف  أخرى 

الكويت  البحرين,  قطر,  املتحدة,  العربية  االمارات  مرص,  تركيا,  األردن,  فرنسا,  مثل  الدول 

. واململكة العربية السعودية

خدماتنا

التي  للخدمات  املضافة  القيمة  تعزيز  عىل  وحثيث  مستمر  وبشكل  عىل  رشكتنا  تعمل 

تقدمها لعمالئها من خالل توسيع نطاق خدماتها حيث تشمل الخدمات القانونية املختلفة 

مثل خدمات التقايض, الرضائب, الرشكات, الضامن االجتامعي, التحكيم والطرق البديلة لحل 

خرباء  لتعيني  الرشكة  تحرص  حيث  وغريها  الفكرية  امللكية  االستشارات,  النزاعات, 

ومستشارين مختصني لكل قضية يتم التعامل معها, مثل مستشار مايل, مستشار مرصيف 

. او غري ذلك وحسب متطلبات كل قضية

رشكة املحامون املتحدون

لإلستشارات القانونية واملحاماة 

وتنظيم الحسابات املحدودة

009647809030275

  info@ulf-iraq.com :عنوان الربيد اإللكرتوين

رقم الهاتف الجّوال:www.ulf-iraq.comاملوقع اإللكرتوين:
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