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أفضل محامي بالمدينة المنورة لعام 1444
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي بالمدينة المنورة فقد وصلت للمكان الصحيح؛ مكتب

الصفوة للمحاماة واالستشارات القانونية ُيقّدم كافة الخدمات القانونية لعمالئنا
األعزاء في المدينة المنورة.

الخدمات القانونية التي يقدمها محامي بالمدينة المنورة تشمل الترافع أمام
المحاكم والصياغة القانونية للشكاوى والتظلمات وصحيفة الدعوى والالئحة

االعتراضية باإلضافة إلى تقديم االستشارات القانونية.
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فريق المحامون لدينا يتميز بالخبرة والمهارة ويستطيع تقديم المساعدة القانونية
للجميع من مقيمين ومواطنيين وزوار.

تخصصات قانونية تتضمن تقديم خدمات متنوعة واحترافية، ولهذا يبحث األشخاص
اليوم عن الخدمة االنتقائية والمخصصة ويبتعدون عن الحلول والقوالب والنماذج

الجاهزة التي قد ال تنفع في مشكالتهم الخاصة، وقد وضعنا ذلك في ذهننا عندما
أنشأنا مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية، لنلبي احتياجات عمالء اليوم،

فنحن نطمح إلى صنع مكتب محاماة عصري فيه الخدمات المميزة والمساعدة الحقة،
بعيدًا عن االنتقاد والمماطلة وأشكال الخدمات المستهلكة.

محامي طالق بالمدينة المنورة

يمتلك مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية مجموعة رائعة من محامي
بالمدينة المنورة المتخصصين في المسائل القانونية المتنوعة، بحيث يشكلون معا

كادر عمل مميز يتألف من:

يعد المحامي المتخصص في قضايا الطالق في مكتب الصفوة للمحاماة أشطر
محامي بالمدينة المنورة وذلك في مجال اختصاصه القانوني، فهو خبير بكل تفاصيل

األنظمة الخاصة باألحوال الشخصية وبما تحتويه من قواعد وأحكام الطالق وحقوق
وواجبات المقدمين عليه من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

يمكن استشارة محامي طالق بالمدينة المنورة لالستفسار عن قضية الطالق قبل
البدء بها ودراسة احتياجاتها والمدة التي قد تستغرقها وتكاليفها وواجباتها ومن
ثم التأكد من قرارك وقدرتك على الخوض في هذه القضية، ويستطيع بعد ذلك أن

يؤدي محامي الطالق اإلجراءات واألعمال الخاصة بالقضية في حال اتخذت قرارك
وذلك بتمثيلك في المحكمة وكتابة صحيفة الدعوى وصياغة األدلة وإثباتها.

أفضل 7 محامين بالمدينة المنورة في السعودية



محامي خلع بالمدينة المنورة

محامي حضانة أطفال بالمدينة المنورة

تحتاج النساء اللواتي يرغبن بإنهاء عالقة الزواج في حين ال يقبل األزواج بذلك إلى
محامي خلع بالمدينة المنورة خبير ومتخصص في قضايا الخلع وأحكامه وشروطه
القانونية وكيفية إجراءاته داخل محكمة األحوال الشخصية في المدينة المنورة

المملكة العربية السعودية.

محامي األحوال الشخصية لدينا متخصص بقضايا الخلع وهو أكثر األشخاص قدرة على
المساعدة في هذه القضايا، والتي تعد صعبة نوعًا ما ألنها قائمة في بعض الحاالت

على رفض الزوج إلنهاء عقد الزواج حتى ولو تنازلت الزوجة في المقابل عن كافة
حقوقها من العالقة الزوجية كالنفقة والمؤخر وغيرها من الحقوق.

لذلك فإن مهمة المحامي أن يقوم بإيجاد األسباب الشرعية والقانوينة التي تبيح
للمرأة ضرورة إنهاء العالقة الزوجية بسبب ما تلحقه بها من أذى، ولكن هذا يأتي

بعد أن يسعى إلنهاء الخالف بتقديم النصيحة القانونية للزوجة إذا كان باإلمكان حل
المشكلة دون إنهاء عقد الزواج والتي تتم في منصة تراضي.

إن إنهاء عقد الزواج سواء بإثبات واقعة الطالق أو بالخلع ال يعني بالضرورة انتهاء
العالقات األخرى أو التواصل الطبيعي، فذلك ممكن إن لم يكن هناك أبناء بينهما،

أما في حال وجود أبناء فإن هذا غير ممكن، وذلك لضرورة التواصل بين الطرفين لما
فيه مصلحة لألطفال سواء حصل األب على الحضانة أو األم.

حيث يترتب على إنهاء الزواج في حال وجود أطفال إجراءات قضائية لتحديد الطرف
الذي سيحصل على حضانة األطفال بما أن الوالدين افترقا، وهذا ال يعد مشكلة في 
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محامي نفقة بالمدينة المنورة

حال اتفق الطرفين على حصول األم على الحضانة خاصة وأن األنظمة في المملكة
العربية السعودية أقرت بحصول األم على الحضانة بعد الطالق دون حاجة لخوض

دعوى قضائية، فحضانة األطفال تمنح لألم بشكل افتراضي وفقًا للقانون.

ولكن في  بعض الحاالت تبرز الحاجة إلى محامي قضايا حضانة األطفال ومنها إقدام
األب على رفع دعوى حضانة في محكمة األحوال الشخصية لعدم تحقيق األم لشروط

الحضانة كزواجها من رجل آخر أو تعنيفها لألطفال أو مرضها بما يمنعها من رعايتهم
بشكل صحيح، وهنا يسعى المحامي إلى تقديم األدلة واإلثباتات للقاضي في سبيل

تحقيق أهداف العميل.

للنفقة أنواع مختلفة وهي حق للعديد من األشخاص الذين بإمكانهم المطالبة بها
فللزوجة الحق في طلب النفقة من زوجها ولألم واألب حق في طلب النفقة من

أبنائهم، كما يحق لألم الحاضنة لألبناء أن تطالب بنفقتهم من والدهم، وذلك من
خالل االستعانة بمحامي قضايا نفقة في المملكة العربية السعودية.

كما ال تقتصر دعاوى النفقة على هؤالء وال تنجح النساء دائمًا في كسب قضايا
النفقة وذلك ألن القوانين منصفة بحق جميع األطراف وقائمة على أحكام الشريعة
اإلسالمية، فال يمكن للزوجة طلب نفقة بما يفوق قدرة زوجها المادية وال يمكنها

المطالبة بها أساسًا في حاالت سقوط النفقة عنها وعدم تحقيقها للشروط التي
توجب النفقة عليها من قبل الزوج كأن تكون ناشزًا على سبيل المثال.
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محامي تجاري بالمدينة المنورة
يمكن القول أن األعمال التجارية تقوم بشكل أساسي على ركنين أساسيين هما

اإلدارة والقانون فال يمكن النجاح في األعمال التجارية دون تخطيط وتنظيم لألعمال
واألموال الخاصة بالعمل التجاري، كما ال يمكن ذلك دون االلتزام بالقوانين واألنظمة

التجارية وقواعد العمل التجاري في المملكة العربية السعودية.

ولذلك يلجأ التجار بشكل أساسي باإلضافة إلى بعض المواطنين أصحاب األعمال
التجارية البسيطة إلى محامي تجاري بالمدينة المنورة خبير في القضايا التجارية لحل

أي خالف أو نزاع أو إنهاء أي مشكلة تعيق العمل التجاري وتؤدي إلى الخسائر أو
المساءلة القانونية والحصول على حكم قضائي يشمل السجن أو إلغاء الترخيص أو

دفع غرامة وغيرها من األشياء.

وكذلك األمر بالنسبة للشركات التجارية المختلفة في المملكة العربية السعودية
والتي تقتضي أعمالها وجود عقود قانونية ومفاوضات واتفاقيات مشتركة تتطلب

وجود محامي شركات ذو خبرة واسعة، ولذلك فإن محامي بالمدينة المنورة
المتخصص في القضايا التجارية في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية

على جاهزية تامة لتولي أي قضية تجارية أو حل أي خالف خاص بالعمالء.
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محامي عقاري بالمدينة المنورة

محامي عمالي بالمدينة المنورة

يستغرب الكثيرين وجود محامي متخصص في شؤون العقار فالمسألة بالنسبة لهم
هو صك بيع عقاري ينتهي خالل ساعة دون أي مشكالت، وهذا ال شك اعتقاد غير

صحيح حيث من المهم استشارة محامي عقارات للعديد من األسباب، أولها أنه خبير
في األنظمة العقارية في المملكة العربية السعودية ولذلك فإنه يدرك حقوقك

التي يمكن أال تدركها وأال تطالب بها، كما أن بإمكانه القيام بكافة اإلجراءات للتأكد
من صحة العقد وضمان شروطه وصحة األوراق الخاص بالعقار من حيث سجالته وأنك

ال تتعرض ألي عملية احتيال.

ومن ثم فإن محامي بالمدينة المنورة المتخصص في قضايا العقارات يتولى مختلف
القضايا العقارية حيث أن خدماته ال تقتصر على عقود البيع والشراء وإنما تتعلق أيضًا

بالدعاوى العقارية وتقديم االستشارات للقانونية واإلشراف على عقود التطوير
العقار وغيرها كاألعمال االستثمارية في العقارات.

عملت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على إيجاد جميع المقومات
لخلق بيئة عمل نظيفة ومتوازنة بحيث يحصل العمال في المملكة على اختالف

جنسياتهم على حقوقهم كاملة بوصفهم عمال يقومون بأداء أعمال مختلفة تحت
إدارة صاحب العمل المرخص له في المملكة.

حيث تم إيجاد نظام العمل ووضع الحقوق الخاصة بالعمال وكذلك أصحاب العمل وتم
فرض قواعد خاصة باإلجازات والعطل والرواتب وساعات العمل ال يمكن لصاحب

العمل تجاوزها فهي حق للعامل، ومن ثم تم إيجاد مكاتب العمل والمحاكم العمالية
وكذلك وجد محامين متخصصين في القضايا العمالية.
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كل هذا يدفع العامل إلى توكيل محامي متخصص في مكتب العمل من مكتب
الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية عند تعرضه ألي ظلم من صاحب العمل أو خالف

به ما تنص عليه القواعد الخاصة بحقوق العمال ونظام العمل في المملكة العربية
السعودية.

مع تنوع االختصاصات القانونية ووجود جرائم مختلفة نشأت بسبب التطورات
التكنولوجية والحياتية ومن ثم كثرة مكاتب المحاماة في مختلف مدن المملكة
العربية السعودية، أصبح الخيار صعبًا بالنسبة لألشخاص عند بحثهم عن محامي

بالمدينة المنورة متخصص لمساعدتهم على حل مشكالتهم القضائية أو الحصول
على النصائح القانونية.

ولذلك فإنك تستطيع اختيار مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية وكن واثقًا
بأنك ستجد لدينا أفضل الخدمات القانونية التي يمكن الحصول عليها في المملكة

العربية السعودية بأكملها، والتي تتنوع ما بين خدمات بسيطة وأخرى معقدة
ولكنها بال شك تقدم بكل مهارة وكفاءة مهما كانت بسيطة أو معقدة.

حيث أن كادر العمل في مكتبنا هو كادر متخصص ومتكامل من حيث تلبيته لجميع
الخدمات القانونية التي يمكن أن يحتاجها أي مواطن أو وافد في المملكة العربية
السعودية، وباإلضافة إلى ذلك فإن لدينا محامين متخصصين في مختلف المجاالت

القانوني فهناك محامي قضايا عمالية وكذلك محامي قضايا جزائية والمحامي
العقاري والتجاري ومحامي األحوال الشخصية.

مكتب الصفوة للمحاماة بالمدينة المنورة
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وعليه؛ مهما كانت مشكلتك القانونية ومهما كانت معقدة وبغض النظر عن نوعها
يمكنك االتصال مباشرة لحجز موعد معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات

القانونية للحصول على أفضل خدمات قانونية في المملكة العربية السعودية.

يتم تقديم العديد من الخدمات من قبل محامي بالمدينة المنورة في مكتب الصفوة
للمحاماة والخدمات القانونية والتي يمكن ذكر أبرزها فيما يلي:

خدمات القضايا الجزائية: حيث يتولى القضايا الجنائية في المحكمة الجزائية ويؤدي
جميع إجراءاتها باإلضافة إلى الدفاع عن العمالء في كافة خطواتها.

قضايا األحوال الشخصية: يقدم المحامي االستشارات القانونية األسرية ويتولى
قضاياها المتنوعة من زواج وفسخ زواج وتقسيم ارث وطالق.

القضايا اإلدارية: حيث أن فريقنا يضم محامي متخصص في ديوان المظالم من أهل
الخبرة بالقانون اإلداري ويستطيع تولي مختلف القضايا المرتبطة بمشكالت األفراد

والموظفين مع اإلدارات العامة بما يحافظ على حقوقهم.

الشركات: يقدم محامي مكتب الصفوة الخدمات القانونية للشركات أيضًا حيث أن
بإمكانه متابعة إجراءاتها وأعمالها وتقديم استشاراته فيما يخص أعمالها وعقودها

باإلضافة إلى تأسيس الشركات.

تسجيل العالمات التجارية: لدينا محامي عالمات تجارية مستعد لمساعدة الشركات
واألفراد على تسجيل العالمات التجارية الخاصة بهم بشكل قانوني وتولي قضايا

االعتداء عليها من قبل اآلخرين.

خدمات المحامي للعمالء في المدينة المنورة

https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


إعداد وصياغة العقود: إذا كنت بحاجة لصياغة عقد وليس لديك المعرفة القانونية
الالزمة استعن بمحامي صياغة عقود حيث أننا نقوم بصياغة مختلف العقود التجارية

والعمالية والعقارية وعقود الشركات والعقود المصرفية.

خدمات المستثمرين األجانب: يقوم محامي مكتب الصفوة بمساعدة الوافدين
األجانب إلتمام إجراءات الحصول على رخص االستثمار األجنبي ومن ثم متابعة

أعمالهم بشكل قانوني.

خدمات المقاوالت والتطوير العقاري: يشرف محامي بالمدينة المنورة على عقود
األعمال السكنية والتطوير العقاري ومتابعة أعمالها وكذلك تولي الدعاوى القضائية

الخاصة به.

ومما سبق؛ فإن الخدمات التي يقدمها محامي بالمدينة المنورة في مكتب الصفوة
للمحاماة والخدمات القانونية كثيرة ومتنوعة، أضف عليها خدمات أخرى خاصة

بتأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية وكذلك التحكيم التجاري والمشكالت
المصرفية.

https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a9/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9/


تواصل مع مكتب الصفوة عبر األرقام التالية:

واتساب: 0096666595911136

المكتب: 00966126541504

info@hd-lawfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

العنوان: المملكة العربية السعودية، جدة، شارع األمير محمد بن عبد العزيز
(التحلية)، مبنى اليمامة – مقابل باريس غاليري


