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 اإلمارات العربية المتحدة  الجنسية:

  

المؤهل العلمي :  المؤهالت العلمية:  

 :كلية الحقوق –جامعة بوسطن  −

 ماجستير في القانون المصرفي والمالي.

 2005-2004سنة :  التركيزات في األوراق المالية والخدمات المصرفية الدولية.
 

 كلية شرطة دبي: −

 1996-1992بكالوريوس قانون. 

 

 سنوات الخبرة: 

 سنة 13 −

 الخبرة في مجال التحكيم: 
 

مرخص للمثول أمام جميع المحاكم في دولة اإلمارات العربية المتحدة بما في ذلك محكمة دبي النقض والمحكمة االتحادية  −

 العليا في أبو ظبي.

 .محاكم مركز دبي المالي العالمي أمامبلمزاولة مرخص  −

 .المحكم −

 .عضو اللجنة التشريعية المالي العالمي )المجلس التشريعى( −

 ).2013يناير -2008محاكم مركز دبي المالي العالمي )في  "عضو سابق في لجنة "مستخدمي −

 حتى االن(. 2015فبراير المالية )عضو في محكمة األسواق  −

 قدم.مارات العربية المتحدة لكرة الالتحاد اإلعضو في محكمة التحكيم التابعة  −
 

 :ايا التحكيم التي تم التعامل معهاقض

 2010/40  :قضية رقم -: مركز دبي للتحكيم الدولي المحكم المشارك −

Integrated Nation Logistic DWC-LLC      المدعي( ضد(Ortolan W. LLL )نزاع البناء    -)المدعى عليه

 والتشييد.

   2009/30قضية رقم:   -: مركز دبي للتحكيم الدولي  المحكم الرئيس −

Euro Emirates LLC UAE   ضدSD (Me) LLC UAE  )نزاع البناء والتشييد.  -)المدعى عليه 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2010/27قضية رقم :  -: مركز دبي للتحكيم الدولي    لمحكم الرئيسا −

 النزاع العقاري. –السيد أرمن بتروسيان )المدعي( ضد أحمد عبدالرحيم أحمد العطار )المدعي عليه(   
 

 2009/289قضية رقم :  -: مركز دبي للتحكيم الدولي   المحكم الرئيس  −

 نزاع البناء والتشييد. -شركة الخدمات الوطنية و المقاوالت  )المدعي( ضد مدينة دبي الرياضية  ذ.م.م. )المدعي عليه(  
 

 2011/141 :قضية رقم -: مركز دبي للتحكيم الدولي  المحكم المشارك  −

 النزاع العقاري. -)المدعي عليه(لسيد مسعود رفوعه )المدعي( ضد السيد أحمد عبد الرحيم العطار للعقارات ا 
 

 2010/47 :قضية رقم -:  مركز دبي للتحكيم الدولي  المحكم الوحيد  −

النزاع   -السيد محمد حسين عوادة فرجاهلل  )المدعي عليه(   السيد أحمد صبحي ابراهيم محمد عمران )المدعي( ضد 

 العقاري.
 

 2012/35 :قضية رقم -:  مركز دبي للتحكيم الدولي المحكم الوحيد  −

 النزاع العقاري.  -السيد عارف أحمد األحمدي )المدعي( ضد السيد أحمد عبد الرحيم العطار للعقارات )المدعى عليه(  
 

 2011/309 :قضية رقم -:  مركز دبي للتحكيم الدولي  المحكم الوحيد  −

A.M.C. Protection LLC      .نزاع البناء والتشييد.  -)المدعي عليه( )المدعي( ضد شركة ماموت للمقاوالت ذ.م.م 
 

 نزاع المساهمون.  -: التحكيم المخصص : أمل المصري )المدعى( ضد نجوم الحديقة )المدعي عليه(   المحكم الرئيس  −
 

 النزاع العقاري.  -)المدعي عليه( DMCC : الفليج ) المدعي( ضد المحكم المشارك  −
 

 التجاري. النزاع -إدارة فندق جلوريا  ضد علي خليفة المهيري  :  التحكيم المخصص : المحكم الرئيس  −
 

 في عدد من قضايا التحكيم. - مستشار  −
 

 في عدد من قضايا التحكيم. -خبير قانوني )المعين من قبل األطراف(   −
 

 شركة دامن شيبياردس الشارقة  -(DSS) رحال اإلمارات لالستشارات الهندسية ذ.م.م ضدالمحكم الوحيد )تحكيم(:   −

 )إنشاء منطقة حرة(. 
 

 براهيم بن ا لوتاه للتطوير العقاري ذ.م.م ضد السيد محي الدين عبد القادر -مركز دبي للتحكيم الدولي المحكم المشارك:  −

 هندي. 
 

 للمقاوالت ذ.م.م & السيد فاديشركة واط لألعمال الكهربائية والصحية ذ.م.م  ضد شركة ايليت المحكم )تحكيم(:   −

 هارون محمد بركات. 
 

 سيف راشد سالم ضد شركة الجزيرة لكرة القدم الرياضية ذ.م.م. –مركز دبي للتحكيم الدولي  المحكم المشارك:  −

 

   اللغات:

 لعربية ا −

 االنجليزية  −

 الهندية −


