


الــمــلـف الــتــعــريفـي

 )بــروفــايـــل(



رؤيــتـــنــــا
نعمل على أن نكون المؤسسة المهنية 

األولى في مجال المحاماة والتحكيم 
واالستشارات القانونية والرياضية.

رســـــالــتــنــا
تقديم أفضل الخدمات القانونية بما يكفل 

رضا العميل، وتحقيق تطلعاته، والحفاظ 
على مصالحه وفق أحكام القانون.



المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  القانونيــة  واالستشــارات  للمحامــاة  درويــش  أمانــي  مكتــب 
لألشــخاص  القانونيــة  واالستشــارات  الحلــول  تقديــم  علــى  تعمــل  شــاملة  قانونيــة  مؤسســة 
القضائيــة  والجهــات  درجاتهــا  بمختلــف  المحاكــم  أمــام  وللموكليــن  واالعتبارييــن،  الطبيعييــن 
مــن  وغيرهــا  والتحكيــم،  الوســاطة  وخدمــات  والدوليــة،  المحليــة  العقــود  وصياغــة  المختلفــة، 
الخدمــات التــي تتطلــب التمثيــل القانونــي، وذلــك مــن خــال فريــق عمــل مؤهــل ُكــفء مــن المحاميــن 

الواســعة.  الخبــرة  ذوي  المتخصصيــن  والمستشــارين 

وإلدراكنــا التــام بمتطلباتهــم نســعى جاهديــن لتحقيــق أفضــل النتائــج لموكلينــا بتوفيــر الدعــم 
الكامــل.  واإلداري  القانونــي 

ونحــن نؤمــن أن المحامــاة مهنــة ســامية، تقــوم أساســًا علــى الشــرف واألمانــة واإلخــاص لواجبــات 
المهنــة وأخاقياتهــا؛ حيــث إن العميــل هــو غايتنــا األساســية فــي العمــل ودليــل نجاحنــا، ونتطلــع 
إلــى تقديــم خدماتنــا القانونيــة بآفــاق جديــدة متمســكين بتقاليــد وأخاقيــات مهنــة المحامــاة 
فــي المحافظــة علــى مصالــح وأســرار موكلينــا، ونســتند إلــى خبــرات تراكميــة وممتــازة فــي مجــال 
القانــون معتمديــن علــى مجموعــة متميــزة مــن المحاميــن و القانونيين واالستشــاريين مـــن مختلف 
ــرات قانونيــة واســعة ومعرفــة جيــدة بجميــع القوانيــن المعمــول  الجنســيات الذيــن يتميــزون بخب

بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

المكتــب علــى اســتعداد لتمثيــل مصالــح موكليــه أمــام جميع الـجهـــات القـضائـــية وغير القـــضائية 
القانونيــة  النصــح والمشــورة  المحاكــم، وتقديــم  الشــرطة وأمــام جميــع  والنيابــات ومراكــز 
الازمــة لهــم؛ لتجنــب الـمـــخاطر الـقـانـــونية التــي قــد تنشــأ مــن جــّراء المعامــات اليوميــة التــي 

يتعرضــون لهــا.

مكتب أماني درويش للمحاماة واالستشارات القانونية



أهــدافــنــــا
كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.	 
إدراك وتفهم متطلبات العميل والسعي لتحقيقها.	 
السرعة والجودة في تقديم الخدمات القانونية للعميل.	 

قــيــمــــنــــا
االحترافية في تقديم الخدمات القانونية والتميز في كل عمل نقوم به.	 
الجودة واإلتقان في األداء، والسرعة في اإلنجاز.	 
النقد الذاتي البناء، وتحسين الذات بالتعلم المستمر، وتطوير أداء موظفينا.	 
 الحفاظ على عاقة مستدامة، والتواصل الفعال مع العماء القائم على 	 

  االحترام وسعة الصدر.



فريق العمل
إن نجاحنــا وجــودة خدماتنــا القانونيــة يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
روح فريــق العمــل المتعــاون والمتجانــس. وهــذا الفريــق يقــوم 
الخدمــات  تقديــم  احتياجاتــه و  العميــل وتفهــم  بدراســة طلبــات 
القانونيــة التــي تكفــل حمايــة حقوقــه ومصالحــه. ويعمــل فــي 
مكتبنــا نخبــة مــن ذوي الخبــرة القانونيــة والممارســة الميدانيــة.



درويش أحمد الزرعوني
رئيس مجلس اإلدارة



أماني درويش أحمد الزرعوني
المؤسسة والمديرة التنفيذية



نادية محمد رمضان
عضو مجلس إدارة



عمر درويش أحمد الزرعوني
عضو مجلس إدارة



حـــامـــد الــنــوري
مستشار إداري وتطوير



نادية محمد رمضان 
<  محامية ومستشارة قانونية

أماني درويش أحمد الزرعوني 
<  محامية ومستشارة قانونية

هيثم حمدي الفرماوي 
<  باحث ومستشار قانوني

وليد عادل أبو سمرة 
<  باحث ومستشار قانوني



رامي علي أبو السعود 
<  معاون قانوني

وفاء جميل الشافعي 
<  سكرتيرة

محمد أحمد حمزة 
<  معاون قانوني



خــــدمـــاتـــنــا

القضايا المدنية

القضايا العقارية

قضايا اإلفاس واإلعسار

صياغة العقود
بمختلف أنواعها

كاتب العدل الخاص
)قريبًا(

مترجم قانوني معتمد
)قريبًا(

القضايا العمالية

القضايا التجارية

قضايا التحكيم 

تأسيس الشركات
قضايا

األحوال الشخصية

تمثيل العماء
)الموكلين( في

جميع مراحل التقاضي

االستشارات القانونية
في المجال الرياضي

والعقود الرياضية

القضايا الجزائية

القضايا اإليجارية

تحصيل الديون

قضايا التركات والمواريث

لجان تسوية المنازعات
بمختلف أنواعها

تقديم المشورة
والنصح للعماء

القضايا المتعلقة
بالملكية الفكرية

وبراءة االختراع
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