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نبذة مختصرة :
المستشار  /محمـد عــمارة هو محامي مصري  ،لديه أكثر من  5سنوات خبرة في مجالي التقاضي
والشركات بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والجمهورية التركية.
-

جمهورية مصر العربية :

قبل التخرج من كلية الحقوق عمل المستشار  /محمـد عـمارة كمحامي متدرب لدى مكتب جمال
ياسين للمحاماة – وهو إحدى المكاتب الرائدة والمتخصصة في مجال القضايا الجنائية والمدنية
بجمهورية مصر العربية.
 دولة الكويت :-

بعد التخرج في عام  ، 2013أنتقل المستشار  /محمـد عـمارة للعمل في دولة الكويت
لإكتساب مزيد من الخبرات في منطقة الخليج العربي  ،حيث عمل كمستشار قانوني
للتقاضي لدى مكتب الفريشي وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية وهي إحدى
مكاتب المحاماة الرائدة في مجال التقاضي داخل دولة الكويت  ،خاصة في القضايا
المتعلقة بالقضايا العمالية  ،الجرائم الإلكترونية  ،الأحوال الشخصية  ،القضايا الجنائية و
القضايا التجارية .حيث أكتسب مزيد من الخبرة الواسعة في مجال التقاضي  ،و قدم
العديد من الإستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا العمالية والتجارية والجنائية والمدنية
للعديد من السفارات والشركات والأفراد.

-

في عام  ، 2015رغبة منه في إكتساب مزيد من الخبرة في مجال الشركات والعقود أنتقل
المستشار  /محمـد عـمارة للعمل كمستشار قانوني بقسم الإستشارات والعقود في
المركز للمحاماة بدولة الكويت  ،وهو إحدى المكاتب الرائدة و ذائعة الصيت في مجال
المحاماة والإستشارات القانونية والمصنفة دولياً وفقاً لمؤسسة  Legal 500العالمية ،
حيث قام بتقديم العديد من الإستشارات القانونية للشركات المحلية والعالمية المختلفة
وهي كالتالي  :شركة دار الإستثمار  ،شركة دسمان الخليج القابضة  ،شركة مشاريع
دسمان القابضة  ،شركة الدار الإقليمية للتجارة والأعمال الإنشائية  ،شركة المز يني
للصيرفة  ،شركة ياكو الطبية  ،شركة هاليبيرتون للبترول  ،شركة المجموعة البلجيكية
الإستثمارية  ،المؤسسة العامة للرعاية السكنية  ...... ،إلخ.

 الجمهورية التركية : في عام  ، 2017أنتقل المستشار  /محمـد عـمارة إلى الجمهورية التركية لإكتساب مزيد منالخبرات في السوق الأوروبي و الآسيوي  ،حيث عمل على دراسة اللغة التركية ودارسة السوق
التركي لتوسيع مجال عمله.
 خلال دراسته للسوق التركي أكتسب مزيد من الخبرة في مجال العقارات والإستثمار الأجنبيالمباشر في الجمهورية التركية.
 شركة أرتون كابيتال العالمية :وخلال إقامته في الجمهورية التركية تم أختياره من قبل شركة أرتون كابيتال العالمية كوكيل
للشرق الأوسط و الجمهورية التركية  ،وهي إحدى الشركات الرائدة و ذائعة الصيت في مجال منح

الجنسية من خلال الإستثمار في عدة دول مختلفة حول العالم.
 شركـة عمـارة و سليمـان للمحامـاة والإستشـارات القانونيـة :في عام  ، 2018قرر المستشار  /محمـد عمـارة و المستشار  /عبـد الحميـد سليمـان تأسيس شركـة
محامـاة دوليـة في قلب العاصمة المصرية  -القاهرة  ،متخصصة في تقديم كافة الخدمات

القانونية لتكون همزة الوصل بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية.
مجالات العمل :
يتركز مجال عمله على تقديم الإستشارات القانونية وصياغة ومراجعة العقود وفقاً للقوانين
والتشريعات المختلفة  ،بالإضافة إلى ذلك لديه خبرة واسعة في مجال تأسيس الشركات  ،إعادة
هيكلة الشركات  ،الوكالات التجارية  ،الرهون التجارية  ،النزاعات العمالية  ،التمويل الإسلامي ،
تسجيل العلامات التجارية  ،الإستثمار الأجنبي المباشر  ،البحث النافي للجهالة  ،حوكمة الشركات ،
الإندماج والإستحواذ  ،الإستثمار العقاري.
المقالات القانونية :
خلال عمله في المركز للمحاماة والإستشارات القانونية في دولة الكويت  ،ساهم كمحرر بصفة
دائمة ورئيس قسم القوانين المستحدثة في مجلة المركز للمحاماة  ،وهي مجلة رائدة و ذائعة
الصيت والتي كان يتم توز يعها على كثير من المكاتب والشركات المحلية والدولية في شتى أنحاء
العالم  ،حيث قام بكتابة مقالات متعددة في مختلف القضايا المهمة والمتعلقة بقانون الطيران
المدني  ،قانون حماية المستهلك  ،قانون الوكالات التجارية  ،قانون التأمين و فروع شركات
التأمين الأجنبية في دولة الكويت.
المؤهلات العلمية:
ليسانس الحقوق – كلية الحقوق  -جامعة الزقازيق.
اللغات:
عربي
انجيليزي

النقابات و العضويات المهنية :
نقابة المحامين المصرية.
جمعية المحامين العرب – إنجلترا.

لمزيد من التفاصيل :

يرجى زيارة الملف كامل على لينكد أن :
www.linkedin.com/in/mohamed-emara-2032b390

