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شركة  10في    ا  مكتب  17 ؛  توسع لا دول  المنطقة  في  الرائدة  محاماة 
 نشاطها

 

، شركة المحاماة الرائدة في    شركة التميمي ومشاركوهأعلنت    :  2022مارس,    21  -  مصرالقاهرة,  
المغرب ،  في    الدار البيضاء    مدينة  ، عن افتتاح مكتب جديد لها في  افريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال  

في منطقة  البصمة اإلقليمية لشركة المحاماة    نموالى  التوسع  يؤدي هذا  . س2022في األول من أبريل  
  دول. 10مكتًبا في  17إلى  افريقياالشرق األوسط وشمال 

  ، اإلستراتيجية للقارة األفريقية   التوسعية  الشركة  خططإلى المغرب بناًء على    وهركاشميأتي انتقال التميمي و 
مصر. المكتب الجديد في    في بورسعيد    مدينة  في  2021افتتاح مكتب ناجح عام    عقاب أ ذلك في    ويأتي 

)القاهرة وبورسعيد والدار البيضاء( وسوف يلعب دوًرا   افريقياالدار البيضاء هو المكتب الثالث للشركة في  
 طويلة المدى. وهركاشمالتميمي و  مهًما في تحقيق رؤية

قاعدة إستراتيجية  وهي ُتعتبر بمثابة  ،    افريقيا كبوابة لالستثمار في    هتم تحديد المغرب كوجهة نظًرا لموقع
لشركات المحاماة والشركات الدولية التي تتطلع للعمل في المنطقة. هذه العوامل جنًبا إلى جنب مع سوق  

جعلت المغرب    ،  دعم العمالء عبر مجموعة متنوعة من األقاليم األفريقيةل، وفرصة    بشكل جيد   متطور
 ه إلنشاء مكتبها الجديد.و ركاشمموقًعا جذاًبا لشركة التميمي و 

  Roudane & Partners، الشريك اإلداري لشركة     2022أبريل    1عتباًرا من  إ ستصبح نسرين رودان  
 ومشاركوه وتعمل كرئيس لمكتب المغرب.شركة التميمي في  للمحاماة ، شريًكا 

 

 على افتتاح مكتب الدار البيضاء  معلقا  ، في شركة التميمي ومشاركوه شريك إداري  ، هقال سامر قضا

و "  التميمي  ، ويسعدنا توسيع عالمة  لنا  بالنسبة  وتنمية بصمتنا في    مشاركوههذه لحظة مهمة  التجارية 
نكون شركة  ا.  افريقيا أن  تحقيق رؤيتنا ، وهي  نقترب خطوة من  يجعلنا  البيضاء  الدار  نشاء مكتب في 

مؤشًرا على   هذا الوقت . يعد افتتاح المكتب الجديد في  افريقياالمحاماة الرائدة في الشرق األوسط وشمال  
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استراتيجية لعمالئنا  منطقة ذات أهمية    ال تزال، حيث    افريقيا ، ال سيما في    حضورنالمواصلة توسيع    ناطموح
 ".  للشركةو 

 ه. و ك شار معصام التميمي ، رئيس مجلس إدارة شركة التميمي و  عّلقكما  

يعد تذكيًرا في الوقت المناسب بمدى   افريقيا"مع دخول الشركة عامها الثالث والثالثين ، فإن التوسع في  
تفعيل  ، ونتطلع إلى    افريقياأكبر االقتصادات في    باعتباره أحد   ُيعد المغرب سوًقا جذابًا للشركة  تقدمنا.
، والعمل مع عمالئنا ، وتقديم مستوى عاٍل من الخبرة والخدمة التي يتوقعونها من شركة التميمي    نشاطنا

   "هو ركاشمو 

 قالت نسرين رودان ، الشريك ورئيس مكتب المغرب في شركة التميمي ومشاركوه:و 

وأن أقود الفريق في الدار البيضاء. أتطلع    مشاركوهشركة التميمي  في    أصبح شريكا  ألن    جداً متحمسه    اان“
للسوق    مشاركوهالتي ستوفرها شركة التميمي و   و  التي ال تضاهى بالقدرات والخبرات  عمالئنا  الى تزويد  

 لضمان حصول عمالئنا على أفضل الخدمات القانونية في المغرب ".  مستعدون المغربي. نحن 

 مالحظات للمحررين

  17( ولها  MENA)  افريقيا التميمي ومشاركوه هي شركة محاماة رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال  
عاًما. يجمع    30دول. تتمتع الشركة بخبرة ال مثيل لها ، حيث عملت في المنطقة ألكثر من    10في    مكتباً 

 محامونا بين الخبرة والمؤهالت الدولية والمعرفة والفهم اإلقليمي. 

شركة   والبنوك  نحن  الكبرى  الدولية  للشركات  والدعم  المشورة  تقديم  في  متخصصة   ، الخدمات  متكاملة 
خبرتنا   مجاالت  تشمل  والدولية.  واإلقليمية  المحلية  والشركات  الحكومية  والمنظمات  المالية  والمؤسسات 

والمل  ، التجارية  والشركات   ، والمالية  المصرفية  والخدمات   ، والتقاضي  التحكيم  ،  الرئيسية  الفكرية  كية 
والعقارات ، والبناء والبنية التحتية ، والتكنولوجيا ، واإلعالم واالتصاالت. يقدم محامونا المشورة القانونية  

 عالية الجودة والدعم للعمالء في جميع مجاالت ممارستنا.

الت مع  تماشًيا  التوسع  من  المزيد  إلى  ونسعى   ، النمو  في  اإلقليمية  وبصمتنا  أعمالنا  بتلبية  تستمر  زامنا 
 . افريقيااحتياجات العمالء الذين يمارسون األعمال التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال  
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 نسرين رودان  نبذة عن

عام   منذ  البيضاء  الدار  في  المحامين  نقابة  لدى  محامية  رودان  لـ    2002نسرين  اإلداري  والشريك 
Roudane & Partners Law Firm    وهي أيًضا وسيطة مدربة ومحكمة تجارية. وهي  2008منذ عام .

عضو سابق في مجلس نقابة المحامين في الدار البيضاء ، وتعمل حالًيا كمنسق للمنتدى اإلقليمي العربي  
( وترأس أيًضا لجنة الشركات الناشئة ورأس المال االستثماري التابعة  IBA / ARFلرابطة المحامين الدولية )

( واللجنة القانونية والضريبية للغرفة الفرنسية الدولية للتجارة والصناعة في  UIAمحامين )  لالتحاد الدولي لل
 (. وهي أيًضا معّلقة قانونية ومحّللة للعديد من المؤسسات اإلخبارية المغربية. CFCIMالمغرب )

 


