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اإلمارات العربية المتحدة.

المؤهالت العلمية:
 ليسانس شريعة وقانون بدرجة إمتياز  -جامعة اإلمارات .1981 دراسات في القانون التجاري الدولي  -جامعة كليرمون -فيران فرنسا عام .1983 - 1981سنوات الخبرة:
 30 −سنة
الخبرة في مجال التحكيم:
 −األستاذ علي العيدروس محامي مترافع وخبير قانوني يمارس العمل القانوني لمدة تزيد علي  25عاما ً وهو مرخص
أمام كافة محاكم الدولة المحلية واالتحادية وكذلك محاكم مركز دبي المالي العالمي ( )DIFCويتولى القضايا التجارية
المعقدة في مختلف المجاالت .
 −األستاذ علي العيدروس يمارس التحكيم الدولي واإلقليمي منذ فترة طويلة ً حيث تولى التحكيم كرئيس وعضو هيئات
التحكيم في قضايا تحكيمية متنوعة ،وهو محكم معتمد كل من لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ( )DIACومركز
التحكيم بمركز دبي المالي العالمي (  )DIFC-LCIAومركز التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ( )ICCومركز
الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) ومركز أبوظبي للتوفيق والتحيكم التجاري ( )ADCCOCومركز التحكيم
التابع لدول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين (يمكن تزويدكم بقائمة مفصلة بقضاياه التحكيمية عند الطلب).
 −األستاذ علي العيدروس كان ممثل الدولة لدى محكمة غرفة التجارة الدولية للتحكيم بباريس ( )ICCكما أنه اآلن
عضو في مجلس إدارة اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية ( ،)ICC - UAE Committeeوعضو في هيئة
اإلستئناف بسوق دبي المالي ( )DFSAو الكثير من الهيئات اإلستشارية كهيئة فض المنازعات بمركز دبي المالي
العالمي ( )DRAوجامعة دبي – كلية القانون.
 −إضافة إلى ما سبق فإن األستاذ علي العيدروس يتم تعيينه لتقديم آراء الخبرة كخبير قانوني في قوانين دولة اإلمارات
العربية المتحدة أمام المحاكم األجنبية وهيئات التحكيم الدولية وباألخص تلك التي تتبع نظام القانون العام
(.)Common Law
 −وكمستشار قانوني ،مفإن األستاذ علي العيدروس ومثل العمالء وقدم لهم خدمات االستشارات القانونية في مختلف
مجاالت األعمال بما في ذلك عقود البيع الدولية و عقود الوكاالت و التوزيع و عقود اإلمتياز والمسائل المصرفية
والتمويل اإلسالمي والتأمين وإعادة التأمين وعقود النقل (الجوي و البحري) والمقاوالت والتطوير العقاري والملكية

الفكرية والتحالف بين الشركات ( )Joint Venturesوتأسيس الشركات (سوا ًء في الدولة أو في المناطق الحرة)
واألسواق المالية واألسهم والسندات والحوكمة والتحكيم الدولي.
 −فضالً عن خلفيته القانونية فإن األستاذ علي العيدروس يتمتع بخبرة واسعة في مجال التمويل والمصارف من خالل
عمله كمستشار قانوني لدى عدد من المؤسسات المالية مثل مصرف اإلمارات الصناعي والبنك العربي المتحد (
والذي كان أحد الشركات الشقيقه بنك سوسيتيه جنرال  Societe Generalفرنسا).
 −إن األستاذ علي العيدروس عضو فاعل في نقابة المحامين الدولية منذ  1995و مشارك بالعديد من أوراق العمل في
الندوات والمؤتمرات المهنية اإلقليمية والدولية منها مؤتمرات ال ( )IBAوال( )ICCو( .)GAR
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