
English Bio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Eyad R. Reda 

Managing Partner - Dr. Eyad Reda, Lawyers and Legal Consultants  
 

 
Dr. Eyad is the Managing Partner of Dr. Eyad Reda Law firm.  He has extensive experience with the financial 

services sector in Saudi Arabia as well as international trade agreements and negotiations. He has undertaken a 

range of Government, corporate and commercial work including advising regulated financial institutions on 

doing business in Saudi Arabia, on PPP projects, initial public offerings, joint ventures, acquisitions, foreign 

investments, companies incorporations, financial sector compliance arrangements as well as commercial 

agreements and dispute resolution. 

 

Dr. Eyad provides specialized advice and complete solutions to family controlled businesses locally and 

internationally in all aspects of family business such as:  

 Management & establishment of family offices.  

 Family constitutions.  

 Family & Corporate governance systems.  

 Management and resolution of inter-generational conflicts 

 Traditional corporate restructuring.  

 Limited liability structures tailored to manage business risks.  

Dr. Eyad has experience in the following:  

 Legal Structures protecting against and managing legal risks and exposures associated with family 

business investments.  

 Tailor made legal entities and arrangements which eliminate business disruption at times of family 

transition (e.g. retirement, incapacity or death).  

 Binding family constitutions which manage and channel dialogues and debates, and pave the way for a 

clear and orderly transition to future stewardship.  

 Bespoke governance policies based on specific family and business circumstances including: 

Educational developments of younger family members, best practice distribution of Zakat and general 

philanthropic giving.  

 Buy back mechanisms for family members desiring liquidity.  

 Rules, policies and structures for family venture funds.  
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اياد رشاد رضا. د  

اياد رضا، محامون ومستشارون قانونيون .د -شريك تنفيذي   

 

التشريعات وتسوية وحل النزاعات القانونية، ومنها،  في كافة المسائل القانونية ةسن 51من  ألكثرإياد رضا  . تخصص د

 .الستثمارية والتجارية الوطنية واالقليميةايز بشكل خاص على التشريعات االتفاقيات الدولية واإلقليمية مع الترك
 

إياد رضا االستشارات القانونية والحلول المتكاملة للشركات والمؤسسات الخاصة باألسر محليا ودوليا في جميع . يقدم  د

:جوانب األعمال التجارية مثل  

 

.إدارة وإنشاء المكاتب الخاصة بأعمال األسر•   

.قوانين األساسية الخاصة باألسرال•   

.نظم حوكمة الشركات الخاصة باألسر•   

.إدارة وتسوية النزاعات بين أفراد األسرة•   

.إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات الخاصة باألسر•   

.إعادة هيكلة الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلدارة مخاطر األعمال•    

 

:ما يليإياد لديه خبرة واسعة في .  د  

 

.حماية وإدارة المخاطر القانونية المرتبطة باستثمارات الشركات الخاصة باألسر•   

مثل التقاعد أو )إدارات الكيانات والترتيبات القانونية التي تزيل تعطل األعمال في الفترات االنتقالية الخاصة باألسرة • 

(.العجز أو الوفاة  

.وتنظيم اعمال األسرة إدارة السياسات المتبعة الخاصة بأعمال•   

.خطط التعليم، الزكاة واألعمال الخيرية بشكل عام: إعداد ووضع السياسات الخاصة باألسرة بما في ذلك•   

.العمل على ايجاد الحلول ووضع اآلليات ألفراد األسرة الراغبين بالحصول على تمويل•   

.لتمويل مشاريع األسرة إعداد ووضع القواعد والسياسات المتعلقة بالحصول على أموال •   


