االسم:

طارق فارس رشيد

العنوان:

مكتب ،904 :برج سماء ،شارع الشيخ زايد ،دبي

رقم الهاتف:

0097143425552/00971551209000

الفاكس:

0097143425553

البريد
االلكتروني:
الجنسية:

t.rasheed@deaifis.com
سوري

المؤهالت العلمية:
 −بكالوريوس قانون -جامعة بيروت العربية1998 ،
جامعة بيروت العربية هي مؤسسة خاصة للتعليم العالي وتضم أكثر من  300برنامج للتعليم العالي .يتجاوز
عدد خريجيها  100,000خريج حتى وقتنا الحاضر.

سنوات الخبرة:
 12 −سنة
الخبرة في مجال التحكيم:
مارس  - 2006حتى اآلن
مدير
دعيفس محامون ومستشارون قانونيون
 −إدارة مكتب المحاماة.
 −تطوير العالقات مع العمالء.
 −وضع سياسات واستراتيجيات تطوير األعمال.
 −إعداد الموازنات والميزانيات بما فيها ميزان األرباح والخسائر باإلضافة للمسائل المالية األخرى.
 −تمثيل العمالء في قضايا التحكيم الدولي والمحلي.
 . −تشمل الخبرة الدولية في قضايا التحكيم الدولية بما فيها قضايا تحكيم في نزاعات المقاوالت والمسؤولية المهنية
لدى محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية.
 −تقديم المشورة بشأن المشاريع الخاصة والعمالء الخاصين ،بما في ذلك تأسيس الشركات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة والواليات القضائية األخرى ،والمشاريع المشتركة ،واتفاقات المساهمين والشركاء.
 −تقديم المشورة للعمالء بشأن هيكلة أعمالهم القانونية وإعادة الهيكلة وإنشاء الشركات القابضة ومجموعات الشركات.
 −نصح وتمثيل المنظمات غير الحكومية (المنظمات الغير ربحيه)
 −تمثيل العمالء في التقاضي (التأمين والعقارات وسوء الممارسة الطبية والبناء).
 −تمثيل وتقديم المشورة للعمالء خالل المفاوضات المعقدة.
 −العمل كمستشار في العديد من الصفقات المتعددة األسواق والعابره للحدود.

أبريل  - 2005مارس 2006
باحث قانوني  /مستشار  /مترجم
ترينش وشركائها
 −إدارة تأسيس الشركات للعمالء ،بما في ذلك صياغة ومراجعة عقود التأسيس
 −تمثيل العمالء في المنازعات اإليجارية عن المالك  /المستأجر ،صياغة المذكرات وحضور الجلسات أمام اللجنة
القضائية لفض المنازعات اإليجارية
 −تقديم المشورة وصياغة المذكرات الخاصة بالنزاعات أمام المحكمة العمالية
 −تقديم المشورة للعمالء على المسائل التجارية والشركات
 −الترجمة القانونية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية.
أغسطس  - 2002أبريل 2005
مستشار قانوني  /باحث قانوني
هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي
 −تقديم المشورة للهيئة لجميع المسائل والقواعد واللوائح الداخلية.
 −تقديم المشورة للمستثمرين في مختلف المسائل القانونية وإجراء األبحاث المتعلقة في قوانين الشركات التجارية وقوانين
التجارة الدولية وقوانين العمل.
 −المساعدة في تطوير وتحديث العديد من االتفاقيات ،وإجراءات التحصيل وسياسات وأنظمة السالمة واألمن والصحة.
 −القيام بالعديد من المشاريع المتعلقة باألبحاث القانونية بخصوص الشركات التجارية وقوانين المعامالت التجارية وكذلك
القانون الجنائي وقانون اإلجراءات الجنائية ،وتقديم المشورة للهيئة في هذا الشأن.
اللغات:
 −العربية
 −اإلنجليزية

