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شهادة بكالوريوس الفنون في التاريخ المعاصر (مع مرتبة الشرف) جامعة أكسفورد
محامي إجراء مرخص للعمل في إنجلترا وويلز ومحامي اجراء مرخص للعمل في هونغ كونغ
وسيط معتمد لدى مركز التسوية الفعالة للمنازعات ()CEDR
عضو الزمالة بمعهد المحكمين القانونيين ()CIA
محكم معتمد لدى مركز كوااللمبور اإلقليمي للتحكيم ()KLRCA

سنوات الخبرة:
 30 −سنة
الخبرة في مجال التحكيم:
 −كليفورد تشانس – لندن خالل الفترة من  1972حتى 1977
كاليد آند كو ال ال بي – غلدفورد ،هونغ كونغ ،لندن ،دبي (اعتبارا من  1977حتى اآلن) .وشريك مدير هونغ
كونغ خالل الفترة من  1984حتى  1996؛ ورئيس فريق تسوية المنازعات بمنطقة الشرق األوسط وشمالي
إفريقيا خالل الفترة من  1999حتى  2008؛ ومستشار خالل الفترة من  2008حتى تاريخه
 −العمل كمستشار في مئات دعاوى التحكيم ،والتعيين كمحكم منفرد ،وكرئيس لجنة التحكيم أو محكم مشارك في
ما يربوعلى مائة وعشرون دعوى تحكيم منذ عام  2008عقدت في دبي ،وأبوظبي ،والكويت ،وعمان،
وسنغافورة ،وهونغ كونغ ،ولندن ،وباريس ،خضوع ا لمختلف أحكام القوانين واجبة التطبيق ضمن مجموعة
كبيرة من المنازعات التجارية والتي شملت قطاعات الشحن  /بناء السفن ،الطاقة ،التأمين وإعادة التأمين ،البنية
التحتية  /االنشاءات ،العقارات،المشاريع المشتركة ،اتفاقيات التوزيع  /الوكالة ،االتصاالت ،وتكنولوجيا
المعلومات ،والقطاعات المالية  /االستشارية.
 −العمل كمحكم في العديد من إجراءات التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية ( , )ICCوجمعية لندن
للمحكمين البحريين ( )LMAAومركز سنغافورة للتحكيم الدولي ( )SIACومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم
التجاري (، )ADCCACومركز دبي للتحكيم الدولي ( )DIACومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز
التحكيم الدولي ( )DIFC‐LCIAومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ( )GCCACوقواعد
الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة األمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي (قواعد األونسيترال
للتحكيم) وفي إجراءات التحكيم الخاصة وفقا لقوانين االمارات ،وسنغافورة ،وهونغ كونغ ،والقانون االنجليزي.
عضو لدى الهيئات التالية:

•

•

مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ( ، )ADCCACومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري
الدولي (، )CRCICAومركز دبي للتحكيم الدولي ( ، )DIACومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي
( )HKIACوالمجلس الكوري للتحكيم التجاري ( )KCABومركز كوااللمبور اإلقليمي للتحكيم
( )KLRCAومحكم معتمد لديه أيضا ،ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي ( )SIACفي ذلك لجنة
الطوارئ) ،ولجنة التحكيم الصينية() SZAC
لجنة التظلمات لدى هيئة االمارات لسباق الخيول ،وعضو بمحكمة مركز التحكيم الدولي ،ونائب رئيس
غرفة التجارة الدولية ( )ICCلجنة االمارات للتحكيم وآليات تسوية المنازعات البديلة والرئيس التنفيذي
لمعهد التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي بدوام جزئي

اللغات:
 −االنجليزية
 −االلمام باللغة الفرنسية في حدود العمل ومجال القراءة وفهم الوثائق القانونية والتجارية

