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نبذة مختصرة :
المستشار /عبـد الحميـد سليمـان هو محامي مصري  ،لديه أكثر من  7سنوات خبرة في مجال
العقود والشركات بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والجمهورية التركية.
-

جمهورية مصر العربية :
-

قبل التخرج من كلية الحقوق عمل المستشار  /عبـد الحميـد سليمـان كمحامي متدرب
لدى مكتب الشلقاني للمحاماة – وهو إحدى المكاتب الرائدة في مجال الشركات
والتقاضي بجمهورية مصر العربية.

-

بعد التخرج عمل كمحامي شركات في شركة ماير رويمان أند بارتنرز للمحاماة
والإستشارات القانونية وهي شركة محاماة دولية ذات أصول ألمانية لديها أكثر من 9
أفرع في الشرق الأوسط  ،و قد قام المستشار  /عبـد الحميـد سليمـان بتقديم الخدمات
والإستشارات القانونية للعملاء الألمان والسويسرين و النمساويين على سبيل المثال "
شركة إيتون للصناعات جي أم بي أتش  ،شركة سانديفيك للتعدين والمقاولات  ،شركة
مان ديزل وتربو ،وشركة براديجيم.

 دولة الكويت :في عام  ، 2013أنتقل المستشار  /عبـد الحميـد سليمـان للعمل في دولة الكويت لإكتساب مزيد
من الخبرات في منطقة الخليج العربي  ،حيث عمل كمستشار قانوني بقسم الإستشارات والعقود
في المركز للمحاماة بدولة الكويت  ،وهو إحدى المكاتب ذائعة الصيت و الرائدة في مجال
المحاماة والإستشارات القانونية والمصنفة دولياً وفقاً لمؤسسة  Legal 500العالمية  ،وقد قام
بتقديم العديد من الإستشارات القانونية للشركات المحلية والعالمية وهي كالتالي  :شركة
المزيني للصيرفة  ،شركة ياكو الطبية  ،مجموعة بوشهري  ،شركة هاليبيرتون للبترول  ،شركة سي
إم إس  ،المؤسسة العامة للرعاية السكنية  ...... ،إلخ.
 الجمهورية التركية :في عام  ، 2017أنتقل المستشار  /عبـد الحميـد سليمـان للعمل في الجمهورية التركية لإكتساب
مزيد من الخبرات في السوق الأوروبي و الآسيوي  ،حيث عمل كمستشار قانوني لعملاء الشرق
الأوسط في مكتب إسينيال وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية و هو إحدى المكاتب الرائدة
و المتخصصة في مجال القانون البحري في الجمهورية التركية  ،ثم عمل كمستشار قانوني

وعقاري لعملاء الشرق الأوسط بشركة تيب للاستثمار العقاري.

 شركة أرتون كابيتال العالمية :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.
 شركة جوردينش وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية :تم إختياره من قبل شركة جوردينش وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية كمستشار قانوني
لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا  ،وهي إحدى شركات المحاماة الدولية والتي تضم أكثر من 5
فروع 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 إعادة هيكلة الشركات
،عقود نقل الأموال  ،الإستثمار الأجنبي المباشر  ،البحث النافي للجهالة  ،حوكمة الشركات ،
الإندماج والإستحواذ  ،الإستثمار العقاري.
.
المقالات القانونية :
خلال عمله في شركة ماير رويمان بالقاهرة  ،حرص المستشار عبـد الحميـد سليمـان على كتابة
ونشر عدة مقالات في مواضيع مختلفة متعلقة بأحدث التعديلات بالقوانين والتشريعات
المصرية ومناقشة العوائق القانونية التي تواجه الشركات في كل من مصر واليمن  ،وذلك من
خلال مجلة  Lex Aarbaieوهي مجلة مختصة بمناقشة أحدث القوانين و التشريعات في منطقة
الشرق الأوسط.
وخلال عمله في المركز للمحاماة والإستشارات القانونية في دولة الكويت  ،ساهم كمحرر بصفة
دائمة في مجلة المركز للمحاماة  ،وهي مجلة 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 خاصة بقانون الإستثمار في دولة الكويت.
المؤهلات العلمية:
ماجستير المعاملات القانونية التجارية الدولية واللوجيستات | برنامج اللغة الإنجليزية | الإكاديمية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -مصر
ليسانس الحقوق | كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية | جامعة الإسكندرية

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/mowww.linkedin.com/in/abdelhamid-soliman-62478123

