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The Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR-AAA) is an independent dispute-settlement institution
established in 2009. In partnership with the American Arbitration Association (AAA), the BCDR-AAA provides
commercial and governmental users contracting in the Arab Gulf and beyond with solutions for rapid and effective
resolution of economic, financial and investment disputes. The BCDR-AAA provides state-of-the-art facilities for 
arbitration and mediation of commercial disputes, with a particular expertise in the commercial and investment
sectors.



SPONSORS

Hassan Radhi & Associates, Bahrain

Dr. Hassan Ali Radhi founded Hassan Radhi Law Office in 1974. Later, Hassan Radhi Law Office associated itself with the 
U.S. legal firm Coudert Brothers and both established an international business law firm in the name of “Coudert Brothers in
association with Hassan Radhi” and worked together for eight years. In 1994, Hassan Radhi & Associates came into existence with 
the induction of partners. Currently the firm has seven partners including Dr. Hassan Ali Radhi who is the senior partner of the 
firm. The number of lawyers presently working the firm is 18, and have been educated at prestigious universities from Bahrain, 
Egypt, England, France, Canada, Kuwait, Morocco, Jordan and India. The firm renders legal consultancy and advice on all facets of 
Bahraini laws to national and international clients. The firm is a member of Lex Mundi, the world’s leading association of
independent law firms. Some awards and nominations received by by the firm include; Best Middle Eastern Law Firm awarded by 
International Legal Alliance in 2011, Law Firm of the Year (Bahrain) awarded by World Finance, Best Lawyer in Bahrain awarded 
by World Finance, Best Middle Eastern Law Firm awarded by International Legal Alliance in 2012; National Law Firm of the Year 
(Bahrain) awarded by International in 2013; Financial Law Review (IFLR) in 2013; Best Dispute Resolution Firm awarded by 
World Finance in 2014. The firm’s practice areas include Corporate, Banking & Finance, Insurance, Telecommunication,
Construction, General Litigation & others. Languages: Arabic, English, French and Hindi.

The Law Firm of Salah Al-Hejailan in 
association with Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP, Kingdom of Saudi Arabia

The Law Firm of Salah Al-Hejailan is the oldest and largest law firm in Saudi Arabia. Established by Royal Decree in 1968, the firm 
maintains offices in Riyadh, Jeddah and Al-Khobar. Sheikh Salah Al-Hejailan, CBE, is regarded as one of Saudi Arabia’s leading 
attorneys and his firm has been the pre-eminent Saudi law firm over the past forty-seven years. Joined in the practice by his three 
sons and daughter, Sheikh Salah Al-Hejailan heads a team of Saudi and foreign attorneys with extensive experience in the Kingdom 
representing a broad base of Saudi and international clients. The firm maintains an association with Freshfields Bruckhaus 
Deringer that combines far-reaching local Saudi knowledge with Freshfields’ cross-border international reach. Freshfields’ 
relationship with the Middle East is highlighted by the successful resolution of the border dispute between Bahrain and Qatar, the 
longest case in the history of the International Court of Justice. Combined, the firm has an unrivaled team in Saudi Arabia because 
of size, resources, expertise and experience, providing an unparalleled platform in Saudi Arabia.

Dr. Saud Al-Ammari Law Firm in association with 
Blake, Cassels & Graydon LLP, Kingdom of Saudi Arabia

Dr. Saud Al Ammari Law Firm in association with Blake, Cassels & Graydon LLP (Blakes) has offices in Al-Khobar, Saudi Arabia 
and Manama, Bahrain. The office focuses on clients with interests in the Gulf Cooperation Council (GCC), wider Middle East and 
North Africa (MENA) region. Our Middle Eastern presence strengthens our strategic reach, complementing our offices in Canada, 
United States, United Kingdom and China. Blakes developed unique expertise in the Middle East in mergers and acquisitions, 
project development, financings, corporate and commercial law, regulatory matters, dispute resolution, ownership and operational 
issues. We provide strategic advice for clients active in the region. The Blakes Middle East group includes both native English and 
Arabic speakers and lawyers licensed to practise in Saudi Arabia / Bahrain and a number of leading international jurisdictions. 
Lawyers in the Middle East offices have particular expertise doing business in the GCC, wider MENA region and extensive
experience with North American, European, Asian transactions and markets. This depth of talent and experience located in the 
Middle East provides our clients with unique resources whether the client is a foreign company looking to invest in the MENA 
region or a company located in the Middle East seeking advice internationally. 



ABOUT DR. AHMED EL-KOSHERI

Professor Dr. Ahmed El-Kosheri is the Senior Partner 
of the Kosheri, Rashed and Riad law firm in Cairo, 
Egypt. He has been counsel or arbitrator in hundreds 
of arbitration proceedings, including many seminal
 cases. He was a member of the first ICSID ad hoc
committee which examined the first request for
annulment of an ICSID award and established
foundational principles followed by later ad hoc
committees. He was the President of the ICSID
tribunal which for the first time identified consent 
on the basis of a bilateral investment treaty thereby
revolutionizing investment treaty arbitration. He also 
served as arbitrator in the Eritrea-Yemen boundary 
dispute at the Permanent Court of Arbitration. His
influence on ICC arbitration is also notable. He served 
as the Vice Chair of the ICC International Court of
Arbitration from 1998 to 2009. He is today the Chair of 
the Advisory Committee of the Cairo Regional Centre 

for International Commercial Arbitration and a Member of its Board of Trustees.

Dr. El-Kosheri has also had a great impact on international administrative law. He serves as 
a judge with the World Bank Administrative Tribunal, having served previously as a judge 
with the African Development Bank Administrative Tribunal and as a member of the Redesign
Panel which revamped the internal grievance system of the United Nations.

Dr. El-Kosheri is a former judge ad hoc at the International Court of Justice, a Member of 
the Institut de droit international, a former Professor of Law and President of the Senghor
University in Alexandria, a former Visiting Professor at the Nanterre University Paris X, a
former Professor at the Ain Shams University, and a former Professor at the Beirut Arab
University.



Shaikh Ebrahim Bin Mohammed
Al Khalifa Center for Culture & Research

The Ceremony
18:30 - 20:00

Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa was a well-known
intellectual in the early part of the 20th century. The Shaikh
Ebrahim Bin Mohammed Al Khalifa Center for Culture &
Research (The Center) opened in 2002 and it is home to research, 
a library and a lecture hall. This building today hosts a series of 
rotating lectures, exhibitions and recitals by prominent writers,
philosophers and artists from all over the world. The Center hosts 
a great line up of academics and humanists giving lectures and as 
well as singers, musicians, poets and authors throughout the year.

ABOUT THE VENUES

Bu Zaboon House
(approximately 5 minutes walking
distance from Shaikh Ebrahim Center)

The Dinner
20:10 - 22:00

Originally built in the 1940s as a shop supplying
materials to the fishing and pearl-diving
communities, this building with its traditional
decorative and architectural features has
transformed into a venue that showcases aspects 
of Bahrain’s rich heritage.



DATE AND VENUE

Sunday evening, 22 March 2015

The Ceremony
18:30 - 20:00
Shaikh Ebrahim Bin Mohammed Al Khalifa Center for Culture & Research, Muharraq

The Dinner
20:10 - 22:00
Bu Zaboon House, Muharraq (approximately 5 minutes walking distance from Shaikh Ebrahim Center)

REGISTRATION FEES

The Ceremony:  Free, registration required (http://www.bcdr-aaa.org/ceremony)
The Dinner:  US $150

ENTRY VISA

Delegates can apply for an Entry Visa to Bahrain directly via https://www.evisa.gov.bh/. Hotels in Bahrain provide visa assistance 
at a nominal fee for guests who will be staying in the same hotel. You may contact the hotels directly for this service.

METHODS OF PAYMENT

1. Debit or Credit Card online at http://www.bcdr-aaa.org/ceremony.

2. Bank Transfer to the following account (to be made after completing the online registration): 
Account Name: Bahrain Chamber for Dispute Resolution
Account IBAN: BH48 BBKU 0010 0000 2874 93
Swift Code: BBKUBHBM
Bank Name: Bank of Bahrain and Kuwait 

The sender bears all the costs.

GENERAL INFORMATION

Registrations must be made online at http://www.bcdr-aaa.org/ceremony
All enquiries to ceremony@bcdr-aaa.org
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ڌ٫ڐّ�يڜ٫١ُڰڣ�ڜٕٱګڰّ�يԽڥ٬ًڈًْ

 يف عام ٢٠٠٩ أنشئت غرفة البحرين لتسوية املنازعات كمركز تسوية منازعات مستقل. باإلشرتاك مع الجمعية األمرييكية للتحكيم توفر الغرفة لكافة األطراف
 واملستثمرين يف القطاع العام والخاص يف الخليج العريب وبقية دول العامل حلول رسيعة وفعالة يف تسوية النزاعات اإلقتصادية واملالية واإلستثامرية، كام توفر الغرفة

أحدث املرافق الخاصة بالتحكيم والوساطة يف املنازعات، وعىل األخص منها املنازعات التجارية واملنازعات يف مجال اإلستثامر

ڠڥڅڟ�يԻڑڛ

.



يڜ٫ڈًِ

٠ٱڣ�٪�չڪڠٵً٪ژګڦ�-�يڜ٫١ُڰڣ

 يف سنة ١٩٧٤ أسس الدكتور حسن ريض مكتب حسن ريض للمحاماة. بعدها قام باالشرتاك مع مكتب محاماة أمرييك يعرف بكودرت بروذرز (األخوان كودرت)
 حيث قاما معاً بتأسيس مكتب محاماة يف القانون التجاري الدويل بإسم كودرت بروذرز باالشرتاك مع حسن ريض ودامت تلك العالقة ملدة مثان سنوات. يف سنة
 ١٩٩٤ تم تحويل املكتب وتغيري إسمه إىل حسن ريض ومشاركوه، وذلك إلنضامم مشاركني فيه. و يضم املكتب سبعة محامون رشكاء من ضمنهم الدكتور حسن ريض
 بصفته الرشيك الرئيس. ويبلغ عدد املحامني املشتغلني يف املكتب اليوم ١٨ محام تخرجوا من أعرق الجامعات من دول عديدة، هي البحرين، مرص، إنجلرتا، فرنسا،
 كندا، الكويت، املغرب، األردن والهند. يقوم املكتب بتقديم خدمات و استشارات قانونية لألشخاص الدولية و املحلية يف كل جوانب القانون البحريني. وُيشار أيضاً
 بأن املكتب عضو يف لكس موندي وهي أبرز مؤسسة ملكاتب املحاماة املستقلة. قامئة الجوائز والرتشيحات التي حصل عليها املكتب، ٢٠١١: أفضل مكتب محاماة
 يف الرشق األوسط من اإلتحاد القانوين الدويل٢٠١٢: أفضل مكتب محاماة للعام ٢٠١٢ من التمويل العاملي (وورلد فايننس) وأفضل محام يف البحرين من التمويل
 العاملي (وورلد فايننس)، وأفضل مكتب محاماة رشق أوسطي من االتحاد القانوين الدويل ٢٠١٣: أفضل مكتب محاماة محيل (البحرين) من مجلة قانون التمويل
 الدويل.٢٠١٤: أفضل مكتب تسوية منازعات من التمويل الدويل مجاالت مامرسة املكتب الرشكات، التمويل والصريفة، التأمني، االتصاالت، اإلنشاءات، التقايض العام

وأخرى. اللغات: العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، الهندية

�ڠڙٍٕ�ٸڹٞ�يԻٝڱڹڢ�ڜ١՞ًڠًِ
�ًَڶٴӡيږ�ڠڇ�ڐ٫ٴڑڱڝ٫َ�٬٧ڪژکًڪٮ

٦ڰ�٫Ճ٫-�يڜٱډګ٦ڰّ
 تأسس مكتب صالح الحجيالن مبرسوم مليك يف عام ١٩٦٨ وهو أقدم وأكرب مكتب محاماة يف السعودية. للمكتب فروع يف الرياض، جدة، والخرب. يعترب الشيخ صالح
 الحجيالن من أبرز املحامني يف السعودية و يأيت مكتبه يف مقدمة مكاتب املحاماة يف السعودية طوال األربعة والسبعون عاما املاضية. يقود الشيخ صالح الحجيالن،
 مع أبناءه الثالثة وابنته، فريق عمل يتكون من محامني محليني ودوليني ميتلكون خربة واسعة يف السعودية ولهم قاعدة كبرية من العمالء املحليني والدوليني. وميتلك
 املكتب عالقة رشاكة مع مكتب فرشفيلدز، نتج عنها دمج ما ميلكه املكتب من الخربة املحلية السعودية مع ما ميلكه فرشفيلدز من الخربة الدولية. وعالقة فرشفيلدز
 مبنطقة الرشق األوسط جلية من خالل التسوية الناجحة لقضية النزاع الحدودي مابني البحرين وقطر ، والتي تعترب من أطول القضايا املنظورة يف تاريخ محكمة
 العدل الدولية. وبالرشاكة مع فرشفيلدز، فإن مكتب الحجيالن لديه فريق ال يضاهى من حيث الحجم، املصادر، العلم، والخربة، مام يجعله يف موقع األفضلية يف

اململكة العربية السعودية

٪ڮ�ڜ١՞ًڠًِ Nӹڠڙٍٕ�ٰډګ�٦يڜډ�
ًَڶٴӡيږ�ڠڇ�َڝڱڙ٭�-�يڜٱډګ٦ڰّ

 ميتلك مكتب الدكتور سعود العاّمري للمحاماة باإلشرتاك مع بليّك، كاسلز، وغرايدون (بليّكز) فروعاً يف الخرب بالسعودية، واملنامة بالبحرين. يقوم املكتب بالرتكيز
 عىل املوكلني ممن لديهم إهتاممات يف منطقة دول مجلس التعاون، الرشق األوسط وشامل أفريقيا. إن تواجدنا يف الرشق األوسط يقوي من هدفنا اإلسرتاتيجي، مبا
 يكمل مكاتبنا يف كندا، الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا والصني. وقد طور مكتب بليّكز خربات متميزة يف الرشق األوسط يف مجال إندماج واستحواذ الرشكات،
 تطوير املشاريع، التمويل، قانون الرشكات والتجارة، هيئات التنظيم، تسوية املنازعات، امللكية ومسائل التشغيل. ونقدم أيضاً إستشارات إسرتاتيجية للموكلني يف
 املنطقة. ويتضمن فريق عمل بليّكز يف الرشق األوسط من محامني لغتهم األم هي اإلنجليزية والعربية، وهم مجازون للعمل يف السعودية والبحرين وعدة أنظمة
 قانونية دولية أخرى. وميتلك محامونا يف الرشق األوسط خربات خاصة  يف مجال مامرسة األعامل يف دول مجلس التعاون الخليجي، وما يتعدى ذلك من دول الرشق
 األوسط وشامل أفريقيا باإلضافة إىل خربات واسعة يف مجال املعامالت واألسواق يف أمريكا الشاملية، أوروبا وآسيا. وهذا العمق يف الخربات واملواهب املتوفرة يف
 مكتبنا يف الرشق األوسط يوفر ملوكلينا مصادر فريدة، سواء كان موكلينا من الرشكات األجنبية التي ترغب يف اإلستثامر داخل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ً أم كانوا من الرشكات يف الرشق األوسط ممن ترغب يف اإلستثامر دوليا

.

.

.



يف الرئيس  الرشيك  هو  القشريي  أحمد  الدكتور  الربوفسور 
وعمل مرص.  القاهرة،  يف  ورياض  وراشد  القشريي  مكتب 
التحكيم قضايا  من  املئات  يف  محكم  أو  كمحام  .القشريي 
من تأسيسها  تم  خاصة  لجنة  أول  أعضاء  أحد  القشريي  وكان 
(ICSID) اإلستثامرية املنازعات  لتسوية  الدويل  املركز  قبل 
ببطالن أمامها  يرفع  طعن  أول  يف  النظر  هدفها  كان  والتي 
املبادئ اللجنة  وضعت  وقد  املركز،  من  صادر  تحكيم  حكم 

األساسية التي احتذت بها اللجان الالحقة.
مرة وألول  واعرتفت  أقرت  التي  التحكيم  هيئة  القشريي  ترأس 
عن التحكيم  إىل  باللجوء  األطراف  قبول  إستخالص  بإمكانية 
قيام إىل  أّدى  مام  الثنائية،  اإلستثامر  إتفاقيات   طريق 
اإلستثامر مبعاهدات  الخاص  التحكيم  يف  جذري  .تغيري 
بني الحدودي  النزاع  يف  املحكمني  أحد  القشريي   وكان 
كام الدامئة.  التحكيم  محكمة  أمام  واليمن  إريرتيا 
ملحوظ، الدولية  التجارة  غرفة  تحكيم  يف  تأثريه   أن 
التحكيم ملحكمة  الرئيس  نائب  منصب  شغل  وقد 

الدولية لغرفة التجارة الدولية من عام ۱۹۹۸ إىل ۲۰۰۹ .
التجاري للتحكيم  اإلقليمي  القاهرة  ملركز  اإلستشارية  اللجنة  رئيس  منصب  اليوم  القشريي  ويشغل 

الدويل، وهو أيضاً أحد أعضاء مجلس أمناء املركز.
اإلدارية املحكمة  يف  كقاٍض  يعمل  وهو  الدويل.  اإلداري  القانون  مجال  يف  كبري  تأثري  القشريي  وللدكتور 
املختصة اللجنة  يف  وكعضو  للتنمية  اإلفريقي  اإلدارية.للبنك  املحكمة  يف  كقاٍض  وعمل  الدويل،  للبنك 

بتعديل نظام وإجراءات التظلم الداخلية لألمم املتحدة.
العدل محكمة  يف  مختار  كقاٍض  عمله  منها  أخرى  عديدة  مناصب  القشريي  أحمد  الدكتور  وتوىل 
وأستاذ اإلسكندرية،  يف  سنجور  لجامعة  ورئيس  القانون  يف  وأستاذ  الدويل،  القانون  معهد  وعضو  الدولية، 
جامعة يف  وأستاذ  شمس،  عني  جامعة  يف  وأستاذ  العارشة،  باريس  نانرت  جامعة  يف  الحقوق  لكلية  زائر 

بريوت العربية.

ڤ٩ُِ�ڈڣ�يڜ٧ژٕګ٪�ـ�٧ԛيڜڕٵԂڮ



للدراسات خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ   مركز 
والبحوث العلمية يف املحرق

حفل التكريم ١۸:٣۰ إىل ٠۰:٢۰
القرن بدايات  يف  خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ   ُعرف 
إفتتاح تم   ۲۰۰۲ سنة  ويف  معروفة.  مثقفة  كشخصية  العرشين 
والبحوث للثقافة  خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ   مركز 
املركز يتضمن  حيث  للبحث،  أساسياً  مقراً  املركز  ويعترب  العلمية، 
و محارضات  عدة  بإستضافة  املركز  ويقوم  ثقافية.  وصالة   مكتبة 
أنحاء جميع  من  دوري  بشكل  وكّتاب  وفالسفة  لفنانني  فعاليات 
 العامل. كام يستضيف املركز أيضاً عدداً كبرياً من األكادميني والفنانني والشعراء طوال

.العام

بيت بو زبون حفل العشاء ٢۰:١۰ إىل ٠۰:٢۲
 والذي يبعد حوايل ٥ دقائق مشياً من مركز )الشيخ

(إبراهيم
 تم إنشائه إبتداًء يف األربعينات من القرن املايض كمحل لبيع أدوات صيد
 السمك واللؤلؤ. أصبح املبنى بتصاميمه التقليدية وهندسته املميزة َعلاًم

.يربز فيه عراقة تراث البحرين



ڠډڝګڠًْ�ڈًڠّ
يتم التسجيل حرصياً عن طريق املوقع اإللكرتوين http://www.bcdr-aaa.org/ceremony وترسل

ceremony@bcdr-aaa.org جميع اإلستفسارات إىل الربيد اإللكرتوين

التاريخ واملكان
مساء يوم األحد املوافق ٢۲ مارس ٢٠۱٥

حفل التكريم:
۱۸:۳۰ إىل ۲۰:۰۰

مركز الشيخ أبراهيم بن محمد آل خليفة للدراسات والبحوث العلمية

حفل العشاء:
۲۰:۱۰ إىل ۲۲:۰۰

بيت بوزبون (والذي يبعد حوايل ٥ دقائق مشياً من مركز الشيخ إبراهيم)

رسوم الحفل:
حفل التكريم: بدون مقابل، خاص للمدعّوين.

حفل العشاء: ۱٥۰ دوالر أمرييك للشخص الواحد

تأشرية الدخول (الفيزا)
ميكن للمشاركني الحصول عىل تأشرية دخول ململكة البحرين مبارشًة عرب املوقع اإللكرتوين

https://www.evisa.gov.bh كام تقوم الفنادق باملساعدة يف ذلك أيضاً مقابل رسوم رمزية
إضافية ، وباإلمكان التواصل مع الفندق مبارشًة للحصول عىل هذه الخدمة.

طريقة السداد
• السداد إلكرتونياً عن طريق البطاقة عرباملوقع اإللكرتوين

http://www.bcdr-aaa.org/ceremony
• تحويل مرصيف إىل الحساب املبني بعد إستكامل كافة إجراءات التسجيل للمؤمتر:

Account Name: Bahrain Chamber for Dispute Resolution
Account IBAN: BH48 BBKU 0010 0000 2874 93

Swift Code: BBKUBHBM
Bank Name: Bank of Bahrain and Kuwait

املشرتك يتحمل كافة رسوم التحويل املرصفية


