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 اإلمارات العربية المتحدة. الجنسية:

 

 المؤهالت العلمية:

 .1981جامعة اإلمارات  -بدرجة إمتياز  ليسانس شريعة وقانون  -

 .1983 - 1981 فرنسا عام فيران -جامعة كليرمون -الدولي  القانون التجاري في دراسات -

 

 : سنوات الخبرة

 سنة 30 −

  الخبرة في مجال التحكيم:

 

مرخص هو عاماً و 25علي لمدة تزيد يمارس العمل القانوني  وخبير قانوني علي العيدروس محامي مترافعاألستاذ  −

( ويتولى القضايا التجارية DIFCوكذلك محاكم مركز دبي المالي العالمي ) واالتحاديةمحاكم الدولة المحلية كافة أمام 

 . المعقدة في مختلف المجاالت
 

حيث تولى التحكيم كرئيس وعضو هيئات  واإلقليمي منذ فترة طويلة ً التحكيم الدولييمارس األستاذ علي العيدروس  −

ومركز ( DIACلدى مركز دبي للتحكيم الدولي )كل من معتمد محكم  وهو ،في قضايا تحكيمية متنوعةالتحكيم 

( ومركز ICCومركز التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ) ( DIFC-LCIAالتحكيم بمركز دبي المالي العالمي )

( ومركز التحكيم ADCCOCالشارقة للتحكيم التجاري الدولي )تحكيم( ومركز أبوظبي للتوفيق والتحيكم التجاري )

 التحكيمية عند الطلب(. بقضاياه قائمة مفصلةيمكن تزويدكم بل مجلس التعاون الخليجي بالبحرين )دوالتابع ل
 

 اآلن ( كما أنه ICCمحكمة غرفة التجارة الدولية للتحكيم بباريس )لدى الدولة كان ممثل علي العيدروس ذ ااألست −

عضو في هيئة و(، ICC - UAE Committeeمجلس إدارة اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية )في  عضو

الكثير من الهيئات اإلستشارية كهيئة فض المنازعات بمركز دبي المالي و ( DFSAاإلستئناف بسوق دبي المالي )

 كلية القانون. –( وجامعة دبي DRAالعالمي )
 

وانين دولة اإلمارات في قكخبير قانوني  الخبرة  يتم تعيينه لتقديم آراءعلي العيدروس األستاذ إضافة إلى ما سبق فإن  −

نظام القانون العام الدولية وباألخص تلك التي تتبع المحاكم األجنبية وهيئات التحكيم أمام  العربية المتحدة 

(Common Law.) 
 

في مختلف االستشارات القانونية  خدماتلهم قدم مثل العمالء وعلي العيدروس ومفإن األستاذ  كمستشار قانوني،و −

عقود اإلمتياز والمسائل المصرفية و  قود البيع الدولية و عقود الوكاالت و التوزيعبما في ذلك ع مجاالت األعمال

( والمقاوالت والتطوير العقاري والملكية الجوي و البحري)النقل والتمويل اإلسالمي والتأمين وإعادة التأمين وعقود 
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شركات )سواًء في الدولة أو في المناطق الحرة( ( وتأسيس الJoint Ventures) حالف بين الشركاتوالتالفكرية 

 واألسواق المالية واألسهم والسندات والحوكمة والتحكيم الدولي.
 

 من خاللعلي العيدروس يتمتع بخبرة واسعة في مجال التمويل والمصارف األستاذ فضالً عن خلفيته القانونية فإن  −

) مصرف اإلمارات الصناعي والبنك العربي المتحد  مثلمالية المؤسسات دى عدد من اللمستشار قانوني ك هعمل

 .(فرنسا Societe Generalبنك سوسيتيه جنرال أحد الشركات الشقيقه   الذي كانو
 

 ق العمل فيو مشارك بالعديد من أورا 1995علي العيدروس عضو فاعل في نقابة المحامين الدولية منذ إن األستاذ  −

 (. GAR) و( ICC)وال( IBA)مؤتمرات ال اإلقليمية والدولية منها المهنية الندوات والمؤتمرات 

 

 غات:ـــالل

 العربية −

 اإلنجليزية −

 الفرنسية −

 .الروسية −


