


سفير السالمة المرورية.سفير النوايا الحسنة.



تعتبر مكاتب عبدالله الكعبي للمحاماة واالستشارات القانونية بفروعها أبوظبي دبي والعين من أهم و

 أفضل مكاتب المحـــاماة علــى مستوى دولة اإلمــارات العــربــية المتحــدة ، لما تتمتع به من سمعــة طيبة 

ومستوى أداء متميز وراق يجعلها رائدة في مجال المحاماة واالستشـارات القانونية ، مع ما يلمسـه عمالئها 

من مصداقية وثقة في التعــــامل وتحقيق نتائج مرجوة حيث تشمل أعمال ونشاطات مكاتبنا المرافعة

أمام كافة محاكم الدولة على اختالف أنواعها وتنوع درجاتها ، وتمثيل موكلينـا سـواء كانـوا أشـخاص طبيعيـة

أو اعتبارية فـي مختلف القضايا المدنية والتجارية والجزائية والشـرعية ، كــما نقوم بتقديم االستشـارات

القانونية إلى عمالئنا بالشـركات التجارية الوطنية أو األجنبية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها،

كما نقوم بتقديم االستشارات الخاصة باألعمال المصرفية والبنوك وتمثيلها قانونا أمام المحاكم فـي

كـــافة القضايـا التـي ترفـع منها أو ضدها ، وقضايـا التأمين البحري والجوي والعالمـات التجارية وعقود

المقاوالت والقضايـا الناشـئة عنهـا ، وكذلك تقديم خدمات تسـجيل براءات االختراع وحقوق الملكيـة الفكرية 

والصناعية ،وإعدادالعقود واالتفاقيات والمشارطات الدولية والمحلية ، كذلك تقوم مكاتبنا بتمثيل الموكلين

في قضايا التحكيم الدولي ،هذا وتضم مكاتبنا نخبة متميزة من المحاميين والمستشارين القانونيين

باإلضافة إلى باحثين قانونيين وإداريين محترفين.
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                    أن نحافظ دوما على أن تكون مجموعة مكاتبنا من المكاتب الرائدة والمتميزة في مزاولة مهنة 

            المحـاماة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، وتقديم الخدمات القانونية وفقا ألفضل المعايير العالمية

    للدفاع عن حقوق ومصالح عمالئها لدى وأمام كافة المحاكم بدولة اإلمارات العربية المتحدة بمختلف أنواعها 

    ودرجاتها.

العمل على ترسيخ مبدأ العدالة والمساهمة الفعّالة في تطبيقها يهدف تام وصوال إلى إيصال الحقوق إلى

 أصحابها (موكلينا) في أقل وقت ممكن ، وإزالة كافة العقبات أمامهم بتقديم أفضل االستشارات القانونية

 لهم، لتوفير الجــهد والوقت وهو ما يسهّل عليهم ارتقاء سلم النجاح.

العمل الدائم والمستمر على التطور ومتابعة التعديالت القانونية في مختلف المجاالت ، بغية تأمين وإعطاء

االستشارة القـانونية الصادقة لموكـلينا مع التأكيد على المحــافظة المطلقة على سريـة ومصــالح مـوكلينا ،

ملتزميـن فـي كل مـا نقـوم بـه بأخالقيـات مهنة المحاماة من سـرية وأمانة وشـفافية وبذل أقصى الجـــهد



المحافظة على ثقة موكلينا داخل وخارج الدولة والتواصل المستمر معهم والعمل الدائم على  
راحتهم وتزويدهم بكافة التعديـالت القانونيـة فـي حينـه لإلستشـارات القانونيـة ، والتواصل معهم 

بأفضل الوسـائل والتقنيـات الحديثة ، والتواجد المستمر لبذل الجهد ورعاية مصالح العمالء.

تتميـز مكاتبنـا فـي دولـة اإلمـارات العربية المتحـدة بتقديم خدمات التقاضـي والخدمات القانونية لقاعـدة 
عريضة من كبار الموكلين والشركات والمؤسسات واألفراد ... والذين نوفر لهم خدمات قانونية متكاملة

ومتميزة وهي : 

 تقديم كافة أشكال المشورة والرأي القانوني لمختلف المسائل والقضايا واالستشارات 
القانونية شفاهة ً وكتابة وتوجيه اإلنذارات .

إعداد وصياغة سائر أنواع العقود والصكوك والتعهدات والكفاالت والوكاالت وغيرها من المحررات التي 
 يطلبها العمالء في مختلف األمور والنواحي فور طلبها متضمنة منظور مستقبلي لتلك العالقة العقدية.

كافة إجراءات تأسيس الشركات الجديدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بجميع أنواعها 
(شركات األموال وشركات األشخاص).

تمثيل الموكلين والمتعـــاملين مع مكاتبنا بمختلف أنواع القضايا وأمام كافة درجات المحاكم ، سيما وأن 
مكاتبنا مرخصة لمزاولة مهنة المحاماة لدى المحاكم االبتدائية واالستئنافية والنقض ومحكمة أمن الدولة 

واالتحادية العليا .

www.advo-ak.ae



                      وعليه فإن مكاتبنا تتميز بتقديم خدماتها لعمالئها والنيابــــة عنهم على النحو التالي :

                 القضايا المدنية والتجارية والعمالية واإلدارية واألحوال الشخصية والجنائية بكافة درجاتها.

          تقدم مكــاتبنا االستشارات والخــــدمات القانونية لقاعدة واسعة من العمالء بشأن األمور المتعلقة 
          بكـل من:  

 

تنتشر مكــاتبنا على مستوى إمارات الدولــة (أبــوظبي ، دبــــــي ، العــين) ، وتعــمل من خــالل فريق عمل

كــبير من المستشارين والباحثين القانونيين وممثلين لمكاتبنا لدى كافة محاكم الدولة ، ونخبة من اإلداريين 

المتخصصين للتواصل مع الموكلين والربط بينهم وبين قضايـاهم وإطالعهم على كــل ما يتـخـذ من إجراءات 

أوال بأول في القضايا ،والتواصل معهم بكــافة الوسائل الحديثة لطمأنتهم على وضعية القضايا الخــاصة بهم.

 الخدمات المصرفية (البنوك) – التأمين – الشحن والنقل البري والبحري – االستيراد والتصدير –
 القطاع السياحي - األجور واالستحقاقات (العــمل والعمال) – الملكية الفكرية – العقارات والحقوق العقارية – 

التحــكيم والحــــلول البـــديلة للنزاعات (فإننا متخصصون ومتميزون في تسوية النزاعات ، ونعمل كوسطاء 
محايدين لحــل وتسوية المنــازعات التي تنشأ بين األطراف) – مجـــاالت الطــاقة – القضايا الجنائية – 

قضايا األحــوال الشخصية – القضايا المقامة أمام لجنة فض المنازعات اإليجارية....





نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات لمساعدة عمالئنا في الحفاظ على أعمالهم باستمرار.

 

تعمل االستدامة كنواة لنا تقود مهمتنا ورؤيتنا واستراتيجيتنا وعملياتنا وأنشطتنا التشغيلية الصغيرة 
لضمان تجربة عمالئنا لنموهم المستدام.

  
مساعدة المنظمات في الحصول على نموها المستدام

  

التطوير المستمر للحلول المبتكرة للمنظمات للحفاظ على ازدهارها

  مساعدة المنظمات في صياغة وتنفيذ نماذج األعمال المستدامة لمنعها من أوجه القصور المحتملة 
في األعمال ولتعزيز نموها االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

  تسهيل البحث والتطوير بما في ذلك أنشطة االبتكار.

  تقديم أنشطة تنموية للعمالء بشكل مستمر لمواكبة المعارف والمهارات المطلوبة المحدثة.



خدماتنا هي:

يوفر نهج CriM الخاص بنا حلوًال لتحويل األزمات إلى فرص مستدامة.

نحن نضمن أن يتمتع عمالؤنا باستراتيجيات نمو عميقة بشكل مستدام عند تنفيذها بنجاح.

خدماتنا االستشارية المبنية على األدلة مبنية على االستخدام الدؤوب والواضح والمدروس لممارسات

 العمالء الحالية إلعادة تنظيمهم التخاذ القرارات الصحيحة بشأن القيم التي يقدمونها لمستخدمي خدمتهم.

  

يساعد برنامج SusT الخاص بنا العمالء في تخطيط المواهب وتوفير المصادر والتطوير للبقاء على قيد 
الحياة وازدهار مؤسساتهم.

يساعد OrgPerform في تحقيق األداء العالي للمؤسسة والموظفين األفراد.

يعزز هذا البرنامج إنتاجية األفراد والمؤسسات من خالل المزج بين األساليب العلمية واإلنسانية تماًما.
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نحدد ونخصص معايير مشاركة الموظفين وطرق تنفيذها بفعالية.  يتم قياس هذه المعايير من خالل 

استطالعات مشاركة الموظفين من خالل المقارنة مع المنظمات النظيرة.

 نحن نطبق نموذًجا مخصًصا لتقييم الوظيفة بحيث يمكن تنفيذ نظام تعويض ومزايا عادل يعزز فعالية تكلفة 

المنظمة ومستويات مشاركة الموظفين ورضاهم.

يتم مساعدة المنظمات في تطوير استراتيجيات التوطين من خالل التأكد من أنها تلبي متطلبات أعمالها

 التجارية والحكومية والفردية

يساعد نظام AcRed العمالء في الحصول على اعتمادهم أو متطلباتهم التنظيمية أو الحفاظ عليها 

نحن نساعد العمالء في تحديد مجاالت البحث وطرق تنفيذه بالتعاون مع الشركاء المطلوبين من خالل التحكم

 في التكاليف.



شارع
 الشيخ زايد

+971 4 359 8998
 Fax : +971 4 359 8994
 P.O. Box: 113713 

www.advo-ak.ae info@advo-ak.ae

+971 2 667 7701 
Fax : +971 2 667 7702  
P.O. Box: 86595 عود التوبةالخالدية

+971 3 766 5808 
Fax : +971 3 766 5707 
P.O. Box: 86595 

لماذا ال تحصل على فوائد من خدمات الموارد البشرية الخارجية لدينا لتوفير التكاليف وتجنب التعقيدات 
التشغيلية التي تستغرق وقًتا طويًال ؟.
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Head of the Administrative Board of Emirates Bar Association for Lawyer & Legal - Abu Dhabi.

Head of the Committee of Lawyers and Legal in Al-ain.
Head of the Group of Crime – combating.
Legal accredited Trainer & member of the of Arab Trainers Union.
Accredited commercial Arbitrator with the International Islamic Center for Reconciliation &
Arbitration – Dubai.
Approved arbitrator in sports disputes.
International Arbitrator at the International Academy of Mediation and Arbitration (IAMA).
Member of the Advisory Council, College of Law - Al Ain University.
Vice-President of Emirates Association for Cancer support.
General Manager of Emirates Association for Honoring Parents.
Goodwill Ambassador.           Traffic safety Ambassador. 

Abdulla Al Kaabi Advocates & Legal Consultants is a United Arab Emirates based law firm, 
providing specialized legal support for both the corporate and individuals, in commercial
corporate laws, litigations & arbitrations.
We have vast legal exposures in corporate structuring, litigations, arbitrations and drafting
of various commercial and corporate documents..
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سفير النوايا الحسنة.

At Abdulla Al Kaabi Advocates & Legal Consultants Highest endeavor to render 
comprehensive quality legal services to our clients, in time Proactive and 
pragmatic approach to the needs of the business.

Corporate
Litigation & Arbitration

Offer advises on various legal issues in relation to asset protection, asset
management, exposures of the individual shareholders and the companies against 
potential legal risks & claims. Establish offshore companies and trusts for our
clients to position themselves in different geographical jurisdictions meeting
their tailor made requirements.



Civil
Commercial
Criminal
Labor

Rental
Real Estates
Banking

High Integrity
Strive For Excellence
Service Of Highest Quality

Our legal consultants and associate lawyers have worked with the attorneys,
auditors, private wealth managers, and consultants of several countries in Europe,
Far East, Middle East and India.
They are aware of various issues relating to international trade and business.
We always maintain good relationship with our valued lawyer, auditor and consultant
network across the continents.

Dedication And Team Work
Honesty And Straightforwardness

Insurance
Debt Recovery
Maritime claims
Intellectual Property Disputes etc.
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Incorporation of Companies in various onshore and offshore jurisdictions including
the United Arab Emirates and its various Free Zones, other jurisdiction such as BVI,
Cayman Island, Bermuda, Liechtenstein, Jersey, Mauritius etc.
We advise on the most appropriate legal structure the client shall have considering
the long term and short business consequences of the decision making.

Drafting, reviewing and/or revising corporate legal documents including
Joint Venture and Shareholders Agreements, Share Purchase Agreements,
Memorandum & Articles of Association, Conducting Mergers and Acquisitions,
preparing MOU’s to facilitate various commercial transactions etc.

Drafting dealership agreements, distribution agreements, agency and franchise
agreements (in the Middle East and other countries).
Drafting construction contracts, construction bonds, guarantees etc.



LLC related main stream and side agreements affording protection for beneficial
owner, legal owner etc. Structuring of the assets after careful evaluation of the laws
relating to the Companies in the UAE and other Middle East countries.

Various litigations and arbitrations relating to Real Estate disputes in various courts,
Tribunals, Committees and Authorities like RERA.The high quality of service is
always maintained by taking proactive steps to protect the interests of Real Estate
developers, investors, financiers, tenants and landlords, all the while keeping in mind
the objectives of our clients and commercial realities.The firm renders its services to
resolve disputes relating to recovery of amounts in relation to Sale and Purchase of
Real Estate Units, Acquisition and Disposals Real Estate companies, Rental Disputes,
Finance and Mortgages and dispute involving the Development of Projects
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The various options on remedies available to a litigant are considered and then 
take a practical approach to resolve the dispute in a timely manner. The relevant
government regulations and procedures with respect to banking, insurance and
investment are considered while prosecuting or defending a claim.The disputes
relating to Mortgages, Letters of Credits, Bank Guarantees, breach of Islamic Finance
and General Finance agreements and those relating to Negotiable Instruments are
given appropriate attention without any compromise on quality of services relating
to breach of various other contracts on banking and finance

The Debt Recovery was always a branch of litigation with maximum number of cases.
What makes the difference in Abdulla Al Kaabi Advocates & Legal Consultants is on
taking an appropriate strategy to ensure speedy recovery by taking timely actions.
The firm establishes three-way communication links between itself, the client and
the debtor, if requires advises debtors of the legal consequences they would have to
face in the event of failure to liquidate the debts within an agreed time frame, initiates
legal action when persuasive methods fail to elicit the desired result, initiate effective
litigation process, and execute judgements delivered against debtors to recover
client's dues.





www.advo-ak.ae

We provide a wide range of services to assist our clients in sustaining their business 
consistently.

Sustainability acts as a nucleus for us that drives our mission, vision, strategy, operations 
and micro operational activities to ensure our clients experience their sustainable growths.

To assist organizations in gaining their sustainable growths

To continuously develop innovative solutions for organizations to maintain their prosperity

   Assisting organizations in formulating and implementing sustainable business models
to prevent them from potential business shortcomings and to enhance their economic, 
social andenvironmental growths.
 
  Facilitating Research and development including innovation activities.
 
  Consistently offering clients leaning and developmental activities to abreast with the 
updated required knowledge and skills.
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Our CriM approach provides solutions to turn crises into sustainable opportunities
STrans Strategic Transformation
We ensure, our clientsenjoy profound growthstrategies sustainably on its successful execution

Our Evidence-Based Advisory services arebuilt on diligent, plain and thoughtful use of clients’ 
current practices to realign them to make the right decisions about the values they are offering 
to their service users.

Our SusT program helps clients from talent planning, sourcing and development to survive 
and prosper their organizations.

Management OrgPerform helps In achieving high performance for the organization and
 individual employees.

This program enhances individuals and organizations’ productivity by blending scientific and 
humanistic approaches altogether.



Our SusT program helps clients from talent planning, sourcing and development to survive 
and prosper their organizations.

Management OrgPerform helps In achieving high performance for the organization and 
individual employees.

Productivity This program enhances individuals and organizations’ productivity by blending 
scientific and humanistic approaches altogether.

We define and customize employee engagement standards and the ways to implement it 
effectively. These standards are than measured through employee engagement surveys 
by benchmarking with peer organizations.

We apply customized model to evaluate a job so a fair compensation and benefit system 
could be implemented that enhances organization’s cost- effectiveness and employees’ 
engagements and satisfactions levels.

Organizations are assisted in developing Emiratization strategies by ensuring they meet 
their business, governmental and individual requirements.



AcRed system assists clients in gaining or sustaining their accreditation or regulatory requirements

We assist clients in identifying the areas of research and the ways to carry out it in collaboration with 
required partners by controlling the costs.

Why not to get benefits from our HR outsource services to save costs and avoid time consuming 
operational complexities.

+971 4 359 8998
 Fax : +971 4 359 8994
 P.O. Box: 113713 

+971 2 667 7701 
Fax : +971 2 667 7702  
P.O. Box: 86595 

+971 3 766 5808 
Fax : +971 3 766 5707 
P.O. Box: 86595 
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