
للمحاماة واالستشارات القانونية

مكتب الصفوة للمحاماة واالستشارات القانونية لديه فريق من المحامين

والمستشارين القانونيين الخبراء في القضايا التجارية والعمالية

لحفظ حقوق المنشات وضمانة حقوقهم



دراسة الدعاوى الخاصة بالشركة مع تقديم الرأي القانوني فيها قبل التقاضي.

تقديم الرأي القانوني فيما يتعلق بالخالفات العمالية.

تقديم االستشارات القانونية التي تتعلق بقضايا الشركة.

صياغة عقود الخدمات بالشكل القانوني وفقًا لقوانين التجارة واالستثمار في السعودية.

صياغة عقود التوظيف بالشكل القانوني وفقًا ألنظمة العمل ومصلحة الشركة.

تنفيذ القرارات القضائية واألحكام للشركة.

خدمة الباقة البرونزية للمؤسسات والشركات وتشمل ما يلي:

�� ريال شهريًا��الرسوم الشهرية: 



خدمة الباقة الفضية للمؤسسات والشركات وتشمل ما يلي:

��ريال شهريًا���الرسوم الشهرية: 

صياغة عقود الخدمات بالشكل القانوني وفقًا لقوانين التجارة واالستثمار في السعودية.

دراسة دعاوى المؤسسة وتقديم الرأي القانوني قبل أن يتم التقاضي.

تقديم االستشارات القانونية التي تتعلق بقضايا المؤسسة.

صياغة عقد توظيف المؤسسة بالشكل القانوني وفقًا لنظام العمل ومصالح المؤسسة.

تنفيذ القرارات القضائية و األحكام الخاصة بالمؤسسة.

كتابة لوائح االعتراض على القرارات القضائية في محاكم االستئناف في قضايا الشركة.

كتابة التماسات إعادة النظر على  األحكام القضائية التي تتعلق بقضايا الشركة.

كتابة اللوائح والدعاوى والرد على مذكرات القضايا العمالية.

كتابة اللوائح والدعاوى وصياغتها في القضايا التجارية.

تقديم خدمة االستقصاء والتحري القانوني.

تقديم الرأي القانوني بكل ما يتعلق بالخالفات العمالية.



خدمة الباقة الذهبية للمؤسسات والشركات وتشمل ما يلي:

القيام بدراسة الدعاوى للمؤسسة  مع تقديم الرأي القانوني قبل أن يتم التقاضي.

تقديم االستشارات القانونية التي تتعلق بقضايا المؤسسة.

تقديم الرأي القانوني التي يتعلق بالخالفات العمالية.

صياغة عقود الخدمات بالشكل القانوني وفقًا لقوانين التجارة واالستثمار في السعودية.

تقديم خدمة االستقصاء والتحري القانوني.

حضور االجتماعات في المكتب بالتنسيق مع إدارة الشركة.

صياغة عقد توظيف المؤسسة بالشكل القانوني وفقًا لنظام العمل ومصالح المؤسسة.

كتابة اللوائح والدعاوى وصياغتها فيما يتعلق بالقضايا التجارية.



كتابة لوائح االعتراض على القرارات القضائية في محاكم االستئناف لقضايا الشركة.

كتابة اللوائح والدعاوى والرد على المذكرات فيما يتعلق بالقضايا العمالية.

كتابة التماسات إعادة النظر على  القرارات القضائية فيما يتعلق بقضايا الشركة.

تنفيذ القرارات القضائية و األحكام للمؤسسة.

رفع الدعاوى القضائية بناًء على طلب الشركة.

تمثيل الشركة في جميع الهيئات العامة والخاصة بناًء على طلب الشركة.

الترافع في الدعاوى المقامة على الشركة و إعداد و كتابة مذكرات الدفاع المناسبة.

الدفاع عن إدارة وموظفي الشركة أمام أي جهة حكومية أو خاصة.

�� ريال شهريًا��الرسوم الشهرية: 



من نحن

تأسس مكتب الصفوة للمحاماة واالستشارات القانونية في مدينة جدة
بالمملكة العربية السعودية، ومنذ التأسيس وحتى اآلن يسعى المحامون

المتخصصون داخل المكتب إلى إعالء شأنه وإبراز اسمه كواحد من أهم
مكاتب المحاماة في جدة على وجه الخصوص وعلى مستوى المملكة

بشكل عام.

وقد اتبعنا في ذلك أسلوبًا محددًا من خالل تقديم الخدمات القانونية
بأمانة وموضوعية، وتقديم أي نصيحة قانونية من شأنها مساعدة العميل

على استعادة حقه وتحقيق مصالحه بما كفله له القانون وأكدت عليه
األنظمة في المملكة العربية السعودية.

كما أننا استطعنا اكتساب ثقة العمالء وذلك لوضعنا العميل في محور
القضية وتوضيح كافة اإلجراءات له، وذلك في سبيل منحه رؤية موضوعية
للمشكلة القانونية ومعرفته لطريقة سيرها منذ بدايتها في كتابة صحيفة

الدعوى وحتى إصدار الحكم الخاص بالقضية.

باإلضافة إلى ذلك يقوم المحامي المتخصص في مجال قضية العميل
بتقديم استشارات قانونية له بما يحقق له الفائدة مهما كان نوع االستشارة،

سواء أثناء توقيع عقد أو عند صياغة صحيفة دعوى أو حتى في المرافعات
القضائية، وتوجيه النصيحة القانونية وتوضيح كافة الخيارات التي يمكنه

إتباعها وما هو الحل األفضل.



جدة - شارع التحلية - مبنى اليمامة - مقابل باريس غاليري
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معلومات التواصل:

للمحاماة واالستشارات القانونية


