
محامي جدة

تحتاج إلى محامي جدة أو خدمات قانونية؟
استشارة محامي غير مختص و/أو غير خبير هو أمر خطير بالفعل، ومحاولة حل

المشكلة القانونية بمفردك فهو أيضًا أمٌر خطير؛ لذا أصبح السؤال: كيف يمكن حل
مشكلة قانونية أو التخلص من تهمة جنائية دون خسارة حقوق أو السكوت عن الظلم

بالحد األدنى من التصرف والحد األقصى من التأثير؟ ال شك أن اإلجابة مرتبطة
باستشارة محامي في جدة خبير في األنظمة السعودية ولوائحها التنفيذية وعلى

اطالع دائم على كل التعاميم ذات الصلة بقضية العميل.
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لماذا تختارنا؟

الخبرة

نحن نتميز بالخبرة و اإلحترافية وااللتزام المهني؛ وهذه المزايا مكنتنا من الفوز
بنسبة كبيرة من القضايا التي وكلنا فيها العمالء ليكون مكتب الصفوة للمحاماة
واالستشارات القانونية مكتب مشهور بالكفاءة ومشهود له بالخبرة اليومية في

مهنة المحاماة.
يستلم مكتبنا القضايا في مختلف مجاالت القانون السعودي مثل القضايا العمالية

– التجارية – الجزائية – المالية ولجان المنازعات المصرفية في المملكة العربية
السعودية. محامونا الخبراء والمحترفون سيقدمون الدعم القانوني للعمالء بأفضل

شكل وبأعلى معايير الجودة القانونية الممكنة.



المهارة

مكتب الصفوة مقصدًا لكل صاحب مشكلة قانونية يريد حًال لها، ولنكون باعثين لألمل
في تحصيل الحقوق ومؤكدين على سيادة العدل في قضاء المملكة العربية

السعودية.
من واجبنا مساعدتك، فإن من واجبك مساعدة نفسك، والسير ولو بخطوة حقيقة

واحدة تجاه إنهاء مشكلتك وذلك بتوكيل مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات
القانونية وترك الباقي له ليحل األمور في أي شأن قانوني وأي محكمة في

المملكة العربية السعودية.



مجاالت الممارسة

خدمات الصياغة القانونية يقوم بها مستشارون قانونيون محترفون وعلى درجة
عالية من الخبرة في صياغة المستندات القانونية؛ وتشمل هذه الخدمة صياغة

المستندات القانونية التالية:
صياغة صحيفة الدعوى: وهذه الخدمة تتم بناءًا على دراسة معمقة وتفصيلية

للمشكلة القانونية التي تواجه العميل؛ وتدعيم الالئحة بالمواد القانونية
لتكون صحيفة دعوى تطالب بحقوق العميل.

صياغة الالئحة االستئنافة االعتراضية: في حال وجود أخطاء في الحكم الصادر
عن المحكمة ذات الدرجة األولى التي أصدرت الحكم؛ وكان الحكم من األحكام
القابلة لالعتراض, فيمكن للعميل تقديم الئحة اعتراضية لمحكمة ذات الدرجة

الثانية يطلب فيها رفض الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى وُيعرف بـ
االستئناف.

كتابة التماس إعادة النظر: حدد النظام حاالت محددة على سبيل الحصر لجواز
قبول التماس إعادة النظر في األحكام النهائية؛ ونقوم بصياغة التماس إعادة

النظر في الحكم في حال ورود حالة من الحالة التي حددها النظام.
صياغة المذكرات القانونية: وتشمل كتابة االنذارات القانونية للموظفين الذين
يقومون بمخالفة نظام الشركة؛ أو بكتابة انذار قانوني لسداد دين وغير ذلك

الكثير.
صياغة العقود: ويقوم بها محامي صياغة عقود في جدة بشكل احترافي بحيث
يضمن كافة حقوق العميل وأطراف العقد. وتشمل العقود بأنواعها مثل عقود

البيع والشراء والعقود القانونية وعقود االستيراد والتصدير وغيرها من األنواع.

الصياغة القانونية:

https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%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%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/


محامي قضايا أحوال شخصية في جدة في مكتب الصفوة للمحاماة يديره
محامي جدة خبير ومختص في األحوال الشخصية؛ ويتولى هذا القسم كافة

القضايا التي تنظر بها محكمة األحوال الشخصية في جدة ومنها:
الطالق وفسخ عقد الزواج: الطالق وفسخ عقد الزواج هما من طرق إنهاء

العالقة الزوجية في اإلسالم وفي المملكة العربية السعودية والتي يتوالها
محامي طالق في جدة متخصص في قضايا الفسخ وقضايا الطالق، حيث ينبغي

إثبات أحد األسباب المباحة لفسخ الطالق ليتم ذلك بأمر من القاضي، وحفظ
الحقوق الخاصة بكال الطرفين.

الزواج: إن قضايا الزواج كغيرها من القضايا التي ينظمها نظام األحوال
الشخصية في المملكة العربية السعودية ولها إجراءاتها وشروطها، وجميع

هذه الشروط واإلجراءات قائمة على تعاليم الدين اإلسالمي.

محامي خلع في جدة: عندما تحتاج الزوجة إلى إنهاء العالقة الزوجية واالنفصال
عن زوجها بأي شكل كان فإنها تستطيع طلب الطالق، ولكن إن لم يحدث وأصر
الزوج على عدم منحها ما أرادته فإن بإمكانها إنهاء العالقة من خالل اللجوء

إلى محامي خلع في جدة متخصص في قضايا الخلع، ورفع قضية خلع في
محكمة األحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية.

األحوال الشخصية:

يمكنك طلب خدمات محامي طالق في جدة من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات
القانونية سواء كنت بحاجة إلى استشارة أو لتوكيل محامي.

يتولى محامي في جدة المتخصص في قضايا الزواج في مكتب الصفوة القضايا
الخاصة بالزواج.
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الحضانة: لدينا محامون محترفون في قضايا الحضانة, يسعدنا تواصلكم مع
محامي قضايا حضانة في جدة من مكتبنا.

حيث أن قضايا الخلع هي واحدة من القضايا األسرية التي تسعى فيها الزوجة إلى
انفصالها عن زوجها حتى ولو تنازلت عن كافة حقوقها المادية، والتي ينبغي لنا

توضيح أحد األفكار الخاصة بهذه التنازالت، حيث تقوم بعض النساء بالقول أنها
ستتنازل عن كل شيء بما فيها حضانة األطفال أو يشترط الرجل تنازل المرأة عن كل

شيء بما فيها حضانة األطفال، وهذا خطأ شائع في هذه الحاالت ولكنها غير صحيحة
قانونية.

فحتى لو قالت األم أنها ستتنازل أو اشترط الرجل تنازلها عن األطفال فإن القانون
والمحكمة ال تعترف هكذا أقوال وإذا ما كانت األم تمتلك شروط الحضانة فإنها

تحصل عليها حتى ولو تم طالقها بعد دعوى خلع حيث أن الحضانة حق للطفل وحده.
وحتى تتمكن الزوجة من خوض جلسات المحكمة المتعلقة بدعوى الخلع فإنها بحاجة

إلى محامي في جدة متخصص في هذه القضايا وذو خبرة واسعة في قوانينها
وإجراءاتها في المملكة العربية السعودية حيث بإمكانه إثبات األسباب التي تقنع

القاضي بقبول طلبها.
فإذا كنت بحاجة إلى محامي في جدة متخصص في قضايا الخلع وذو خبرة لمساندتك

في جلسات محكمة األحوال الشخصية حتى تحصلي على الحكم القضائي المناسب
لك، يمكنك االتصال بمكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية في المملكة

العربية السعودية والحصول على أفضل محامي في جدة.
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النفقة: النفقة أيضًا أحد اختصاصات محامي األحوال الشخصية في مكتبنا؛ تواصل
اليوم مع محامي قضايا نفقة في جدة.

 
قضايا الفساد اإلداري:

تعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية كأي هيئة
أخرى من حيث أداء مهامها المتمثلة في القبض على المخالفين وفقًا لنوع تخصصها
والذي يتمثل في كشف قضايا الرشوة والفساد اإلداري بأنواعه المختلفة المتعلقة

باستغالل النفوذ والسلطة والموقع الوظيفي داخل المؤسسة الحكومية، ومن ثم
توجيههم إلى المحكمة المختصة مرورا بالنيابة العامة وتحقيقاتها، لتلقي األحكام

القضائية في حال اإلدانة وحكم البراءة في حال عدم وجود ما يثبت االتهام أو نقص
األركان.

 
لذلك يحتاج المتهمين في قضايا الرشوة والفساد إلى اللجوء إلى محامي في جدة

متخصص في قضايا الرشوة والفساد للحصول على المساعدة من خالل الدفاع عنهم
واثبات عدم التورط في القضية، كما يحتاج إليه المشتبهين في حاالت فساد أو

الذين اجبروا على دفع رشوة ويريدون التبليغ عنها دون معرفتهم باإلجراءات التي
ينبغي القيام بها.
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القضايا األخالقية.
االبتزاز.

الجرائم المعلوماتية – ومن ضمنها قضايا التشهير.
التستر التجاري.

التزوير.

تأسيس الشركات في كافة مدن المملكة العربية السعودية.
تسجيل الشركات وحجز االسم التجاري وتسجيله.

القضايا الجزائية:
القضايا الجزائية عديدة ولكن مهما كان نوع القضية فلدينا أفضل محامي قضايا

جنائية في جدة يستطيع تقديم المساعدة أثناء كافة مراحل القضية الجزائية مثل
التحقيق والمحاكمة في المحكمة واالعتراض على األحكام وفيما يلي بعض مجاالت

الممارسة للقضايا الجزائية:

 
الشركات:

خدماتنا للشركات والمؤسسات في جدة تشمل عقود شهرية يمكن االطالع على
تفاصيلها من هنا › خدمات محامي الشركات.

كما يشمل اختصاص محامي شركات في جدة ما يلي:
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الملكية الفكرية:
وتشمل تسجيل العالمات التجارية ومراقبتها ومنع انتهاكها وحماية الملكية

الفكرية وبراءات االختراع بمختلف أنواعها.

تشمل خدماتنا: الصياغة القانونية لكافة المستندات القانونية وتقديم االستشارات
القانونية والترافع والتقاضي أمام المحاكم بمختلف تخصصاتها ودرجاتها في

المملكة العربية السعودية.

استشارة عن طريق الواتساب.
استشارة عن طريق االتصال المباشر بالمحامي.

االستشارة المرئية أو التفصيلية وتكون بحجز موعد مسبق.

لها ثالث أنواع وهي كالتالي:

ماهي الخدمات التي سقدمونها؟

ما هي أنواع االستشارات القانونية التي يقدمها محامي جدة لديكم:

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/


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


