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 المنازعات لتسوية البحرين غرفة

 

 مع باالشتراك نظمت

 المقارن، والقانون الدولي للقانون البريطاني المعهد

 االستثمار اتمعاهد منتدى

 

 أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق منطقة فً الدولً االستثمار تحكٌم مؤتمر

 5102 ديسمبر 01

 بلو راديسون الدبلومات فندق

 البحرين المنامة،

 

 البرنامج

 

 فطاراالو التسجٌل 0388 – 03:8

 قانونٌون ومستشارون محامون – خلٌفة آل راشد هٌا برعاٌة

 

  الترحٌبٌة الكلمة 03:8 – 0388

 اإلسالمية والشؤون العدل وزير خلٌفة، آل عبدهللا بن علً بن خالد الشٌخ لًمعا

 البحرين واألوقاف،

 المنامة ،المنازعات  لتسوية البحرين غرفة ،ةزٌاد نسٌب

 الدولي للقانون البريطاني المعهد االستثمار، اتمعاهد منتدى كاالمٌتا، جانسن إن.

 لندن المقارن، والقانون

 فيينا األونسيترال، لٌماي، تٌموثً

   

 عالجتهاوم التحكٌمٌة التعٌٌنات فً المصالح تعارض بتجن   3األولى النقاشٌة الجلسة  18301 – 03:8

 باريس ومشاركوه، بوالنجيول بوالنجً،ول فٌلٌب 3الجلسة مدٌر   

 الهاي للتحكيم، الدائمة المحكمة دالً، بروكس 3 ونالمتحدث   

 القاهرة الدولة، قضايا هيئة ،خلٌفة فاطمة

 المنامة المنازعات، لتسوية البحرين غرفة زٌادة، نسٌب
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 استراحة  11388 – 18301

 

 المتاحة اإلجراءات التفاحة؟ من أخرى قضمةب ترغب هل 3الثانٌة النقاشٌة الجلسة  11311 – 11388

 الحكم بعد

 الدولي البنك بارا، آر أنطونٌو 3 جلسةال مدٌر   

 دبي ،األوسط الشرق "DWF إف دبليو ي"د بالنك، غوردن 3 ونالمتحدث   

 ،"Crowns Three كراونز ثري" ٌلوس،كبٌترو ٌوسجورج

 باريس

Smith Herbert  فريهلز سميث هيربرت" ،ماكسوٌل إٌان

Freehills"، لندن  

 

 استراحة  113:8 – 11311

 

 العالم فً األطراف والمتعددة الثنائٌة االستثمار تفاقٌاتإ 3 الثالثة النقاشٌة جلسةال  :0131 – 113:8

 العربً

 الدولي، التجاري للتحكيم اإلقليمي القاهرة مركز ،وفءعبدالر محمد 3 جلسةال مدٌر

 القاهرة

 ،"Chambers MENA تشيمبرز مينا" بٌنو، عمخان عدنان 3 ونالمتحدث

 المنامة

ار نجالء       القاهرة ، "Law Nassar للمحاماة ارنص  " ،نص 

 باريس "،Brown reMay براون ماير" خٌاط، دانً     

 

 الغداء  11311 – 1:301

 المنامة ،ومشاركوه التمٌمً برعاٌة

 

 واتفاقٌات األوسط الشرق لمنطقة المستقبل ٌحمل ذاما 3 الرابعة النقاشٌة جلسةال  123:8 – 11311

 ؟السرب خارج العربٌة الدول تركت هل االستثمار؟

 البريطاني المعهد االستثمار، اتفاقية منتدى كاالمٌتا، جانسن إن. 3الجلسة مدٌر

 لندن المقارن، والقانون  الدولي للقانون

 باريس ،"Prat Bredin برا بريدن" هللا، فتح رائد 3 ونالمتحدث   
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 دبي ،القانونية واالستشارات للمحاماة ومشاركوه التميمي وفمان،ه ك. آن

Legal Amereller  قانونيون مستشارون آميريلير" ٌوسف، كرٌم

Consultants"، ودبي القاهرة 

 

 ختامٌةال المالحظات  10388 – 123:8

  واشنطن ،"Crowns Three كراونز ثري" بولسون، ٌان   
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