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: التاريخ الوظيفي  

 حتى اآلن  - 6772مارس 
 مدير

 دعيفس محامون ومستشارون قانونيون 

 .إدارة مكتب المحاماة  •
 .تطوير العالقات مع العمالء  •
 .وضع سياسات واستراتيجيات تطوير األعمال  •
 .باإلضافة للمسائل المالية األخرى  ها ميزان األرباح والخسائربما في إعداد الموازنات والميزانيات  •
 .العمالء في قضايا التحكيم الدولي والمحلي تمثيل  •
لدى  في نزاعات المقاوالت والمسؤولية المهنية في قضايا التحكيم الدولية بما فيها قضايا تحكيمتشمل الخبرة الدولية  .

 .محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية
في دولة اإلمارات العربية  تأسيس الشركات، بما في ذلك ينوالعمالء الخاص الخاصة تقديم المشورة بشأن المشاريع  •

 والشركاء. المتحدة والواليات القضائية األخرى، والمشاريع المشتركة، واتفاقات المساهمين
 مجموعات الشركات.بشأن هيكلة أعمالهم القانونية وإعادة الهيكلة وإنشاء الشركات القابضة و  للعمالء تقديم المشورة •
 يه(غير ربحالل المنظمات غير الحكومية )المنظمات ينصح وتمث  •
 (.تمثيل العمالء في التقاضي )التأمين والعقارات وسوء الممارسة الطبية والبناء  •
 .تمثيل وتقديم المشورة للعمالء خالل المفاوضات المعقدة  •
 .لحدودل هبر اعالكمستشار في العديد من الصفقات المتعددة األسواق و العمل   •



 
 

 

 
 
 

  6772مارس  - 6772أبريل 
 باحث قانوني / مستشار / مترجم

 اهئوشركا ترينش
 عقود التأسيس، بما في ذلك صياغة ومراجعة للعمالء إدارة تأسيس الشركات  •
جلسات أمام اللجنة الر و وحض المذكرات المالك / المستأجر، صياغةعن  يةمنازعات اإليجار التمثيل العمالء في   •

 المنازعات اإليجاريةلفض القضائية 
 يةلامحكمة العمأمام الالنزاعات ب الخاصة المذكراتوصياغة  تقديم المشورة •
 لعمالء على المسائل التجارية والشركاتتقديم المشورة ل •
 .الترجمة القانونية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية •
 

  2677 أبريل - 6677 أغسطس
 باحث قانونيقانوني /  مستشار

 هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي
 
 .جميع المسائل والقواعد واللوائح الداخليةتقديم المشورة للهيئة ل •
ة التجارقوانين التجارية والمتعلقة في قوانين الشركات  حباا المسائل القانونية وإجراء األ مختلفمستثمرين في للتقديم المشورة  •

 .العملقوانين الدولية و
 .وسياسات وأنظمة السالمة واألمن والصاة التاصيلإجراءات واالتفاقيات،  العديد من المساعدة في تطوير وتادي  •
الشركات التجارية وقوانين المعامالت التجارية وكذلك القانون  حبخصوص القانونية األحباا حب المتعلقةالعديد من المشاريع حب القيام •

 .لهيئة في هذا الشأنتقديم المشورة لالجنائي وقانون اإلجراءات الجنائية، و

 
 

 : الخبرة في مجال التحكيم

 حتى اآلن  - 6772مارس   
 مدير

 دعيفس محامون ومستشارون قانونيون 

 .إدارة مكتب المحاماة  •
 .العالقات مع العمالء تطوير  •
 .وضع سياسات واستراتيجيات تطوير األعمال  •
 باإلضافة للمسائل المالية األخرى. ها ميزان األرباح والخسائربما في إعداد الموازنات والميزانيات  •
 .تمثيل العمالء في قضايا التحكيم الدولي والمحلي  •
بما فيها قضايا تحكيم في نزاعات المقاوالت والمسؤولية المهنية لدى  في قضايا التحكيم الدوليةتشمل الخبرة الدولية  .

 .محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية
في دولة اإلمارات العربية  تأسيس الشركات، بما في ذلك ينوالعمالء الخاص الخاصة تقديم المشورة بشأن المشاريع  •



 
 

 

 

 والشركاء. اريع المشتركة، واتفاقات المساهمينالمتحدة والواليات القضائية األخرى، والمش
 مجموعات الشركات.بشأن هيكلة أعمالهم القانونية وإعادة الهيكلة وإنشاء الشركات القابضة و  للعمالء تقديم المشورة •
 يه(غير ربحالل المنظمات غير الحكومية )المنظمات ينصح وتمث  •
 (.العمالء في التقاضي )التأمين والعقارات وسوء الممارسة الطبية والبناء تمثيل  •
 .تمثيل وتقديم المشورة للعمالء خالل المفاوضات المعقدة  •
 .لحدودل هبر اعالكمستشار في العديد من الصفقات المتعددة األسواق و العمل   •
 

  6772مارس  - 6772أبريل 
 باحث قانوني / مستشار / مترجم

 اهئوشركا ترينش
 عقود التأسيس، بما في ذلك صياغة ومراجعة للعمالء إدارة تأسيس الشركات  •
جلسات أمام اللجنة الر و وحض المذكرات المالك / المستأجر، صياغةعن  يةمنازعات اإليجار التمثيل العمالء في   •

 لفض المنازعات اإليجاريةالقضائية 
 يةلامحكمة العمأمام الالنزاعات ب الخاصة المذكراتوصياغة  تقديم المشورة •
 لعمالء على المسائل التجارية والشركاتتقديم المشورة ل •
 .الترجمة القانونية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية •
 

  2677 أبريل - 6677 أغسطس
 باحث قانونيقانوني /  مستشار

 المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدوليهيئة 
 
 .جميع المسائل والقواعد واللوائح الداخليةتقديم المشورة للهيئة ل •
التجارة قوانين المتعلقة في قوانين الشركات التجارية و حباا المسائل القانونية وإجراء األ مختلفمستثمرين في للتقديم المشورة  •

 .العملقوانين الدولية و
 .وسياسات وأنظمة السالمة واألمن والصاة التاصيلإجراءات واالتفاقيات،  العديد من في تطوير وتادي المساعدة  •
الشركات التجارية وقوانين المعامالت التجارية وكذلك القانون  حبخصوصالقانونية  األحباا حب المتعلقةالعديد من المشاريع حب القيام •

 .لهيئة في هذا الشأنالمشورة لتقديم الجنائي وقانون اإلجراءات الجنائية، و
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