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جرينربغ وتروريغ )GT( هي رشكة املحاماة الدولية الوحيدة التي يوجد لها مكتب متعدد التخصصات يف ارسائيل ومسجل 
يف نقابة املحامني يف ارسائيل.

يقدم مكتب جرينربغ تروريغ يف تل أبيب خدمتني أساسيتني. يشكل مكتبنا بوابة  للرشكات االرسائيلية التي  التي 
ترغب يف الحصول عىل استشارة قانونية يف كل أنحاء العامل. 

باإلضافة اىل ذلك، يشكل مكتبنا قاعدة عمالء عاملية لرشكة جرينربغ تروريغ وذلك نتيجة معرفتنا عىل أرض الواقع 
العمالء  مساعدة  يف  الكبرية  وخربتنا  االرسائيليني،  مع  التجارية  األعامل  املتعلقة مبامرسة  القانونية  الجوانب  بجميع 

باألمور القانونية املتعلقة بالفرص يف ارسائيل.  

يعمل املحامون يف مكتبنا كتفا اىل كتف مع أعضاء مكتبنا العاملي، مام يتيح للعمالء امكانية الوصول اىل شبكة مهنية 
ذات خربة قانونية، فطنة تجارية، معرفة تقنية، خربة سياسية، قدرات لغوية، واملعرفة الثقافية املطلوبة ملزاولة األعامل 

التجارية يف ارسائيل ومعها.

لدينا فهم عميق للتحديات القانونية التي تواجه ساحة األعامل املرتبطة بارسائيل، ونقدم لكم فريقا مهنيا متكامال 

ومتعدد االختصاصات يف مجموعة كبرية من قضايا قانون الرشكات والقانون التجاري مبا يف ذلك:

عمليات اإلندماج واالستحواذ. 	 

امللكية الخاصة ورأس املال االستثامري. 	 

براءات االخرتاع والعالمات التجارية وحقوق التأليف والنرش. 	 

املشاريع املشرتكة والرشاكات االسرتاتيجية.	 

يفخر مكتب جرينربغ تروريغ تل- ابيب بكونه املكتب األول والوحيد لرشكة محاماة دولية يف ارسائيل ومعرتف بها من قبل 
 القانون االرسائييل. صنف ال- BDiCode املكتب عىل أنه مكتب بارز يف مجال املامرسة التجارية الدولية )2020-2016( 
إطار  يف  كريادي  املكتب  تصنيف  تم  ذلك،  اىل  باإلضافة   .  )2020-2018( املحلية  التجارة  مجال مامرسة  وكذلك يف 
)2018- 2020(، معروف يف أفضل 100 مكتب يف  العقارات  )2016-2020( ومجاالت  اإلندماج واالستحواذ  مامرسة 

مجال املامرسات التجارية والدولية )2020-2016(. 
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العقارات الدولية.	 

تكنولوجيا، ترخيص واألمن االلكرتوين. 	 

الرضائب الدولية 	 

تجارة عاملية 	 
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