
Course & Conference 

International Investment Arbitration 

6 - 10 December 2015 
The Radisson Blu Hotel - Manama 

The one-day conference will be 
hosting some of the leading investment 
arbitration specialists, and is expected 
to be attended by key players in the 
investment industry. The conference 
will revolve around key topics including: 

• Avoiding and Addressing Conflicts of 
Interest in Arbitral Appointments. 

• Post Award Recourse. 
• Bilateral and Multilateral Investment 

Agreements in the Arab World. 
• What’s next for the MENA region and 

Investment Treaties?  Are Arab States 
Being Left Behind? 

The four-day course will provide the 
theoretical knowledge and the practical 
know-how from some of the biggest 
names and leading practitioners in the 
field of international investment both in 
the region and abroad. The course will 
revolve around key issues, including: 

• General overview. 
• Developments in the second half of the 

20th century and recent global trends. 
• The settlement and management of 

investor-state disputes. 
• The conduct of investor-state arbitration 

proceedings, including initiation of such 
proceedings, constitution of tribunals and 
the challenges of arbitrators. 

• Awards, post-award remedies and 
enforcement of awards.

International investment is one of the growing markets in the world. The year 2013 
witnessed the largest number (59 cases) of arbitrations directly related to international 
investment agreements, with 42 cases filed in 2014. It is estimated that the MENA 
region will generate investments worth more than 755 billion USD in the coming five 
years. This growth will inevitably have an effect on the number of disputes. 

The Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR-AAA), in conjunction with the 
Investment Treaty Forum (ITF) of the British Institute of International and Comparative 
Law (BIICL), will be holding a four-day (6 to 9 December 2015) intensive course on 
International Investment Arbitration specifically tailored for the MENA region, followed 
by a one-day (10 December 2015) conference. 

For inquiries contact us on: email: invscc2015@bcdr-aaa.org , phone: +973   17  511  378 
or by visiting the course website: www.bcdr-aaa.org/invest  

or conference website: www.bcdr-aaa.org/investconference

Registration: 

The four-day course only (6-9 December 2015) 
US$ 1,600 

The one-day conference only (10 december 2015) 
US$ 400 

Both the four-day course and the one-day 
conference (6-10 December 2015) 
US$ 1,800

 Media Partner

 Sponsors

 Supporters
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 الدولي اإلستثمار تحكيم حول ومؤتمر تدريبية دورة

   افريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في
 2015 ديسمبر 6-10

  المنامة - بلو راديسون الدبلومات فندق
 
 
 
 

 

 المعارف أيام أربعة مدار على التدريبّية الدورة توّفر
 التي والعملّية النظرّية والمعلومات والخبرات

 المتخّصصة األسماء أبرز من نخبة ستعرضهاتس
 المنطقة في الدولي االستثمار مجال في والمرموقة
 قضايا التدريبّية الدورة محاور تتناولو وخارجها.

 منها:و والعالم بالمنطقة مباشر بشكل تعنى أساسّية
 
  الدولي باالستثمار المتعلّق التحكيم حول عاّمة نظرة •
 نالعشري القرن من األخير النصف في التطّورات أهم •

  الحديثة الدولّية واألنماط
  والدول المستثمرين بين المنازعات وإدارة تسوية •
 بين الناشئة المنازعات تحكيم إجراءات إدارة •

 بها العمل بدء كيفّية والمتضمنة والدول، المستثمرين
 يواجهها التي والتحديات التحكيمّية الهيئات وتشكيل

 المستثمرون
 وتنفيذ كام،األح صدور بعد الطعونو األحكام •

 والمزيد…األحكام

 من ا  بعض ويستضيف واحد يوم مدار على المؤتمر يعقد
 الدولي. اإلستثمار تحكيم مجال في المتخّصصين أبرز

 وإقليمّية محلّية شخصّيات ومشاركة حضور يتوقعو
 المؤتمر تناولي حيث ،المجال هذا في بارزة ودولّية

 :التالية ساسّيةاأل المحاور
 
مين تعيينات في المصالح تعارض تفادي •  وكيفّية المحكَّ

 معالجتها
 التحكيم حكم صدور بعد الطعون •
 يف األطراف والمتعّددة الثنائّية اإلستثمارّية اإلتفاقّيات •

 العربي العالم
 وشمال األوسط الشرق لمنطقة المستقبل يحمل ذاما •

 ُتركت هل اإلستثمار؟ بمعاهدات يتعلّق بما أفريقيا
 ؟السرب خارج العربّية الدول

 فورية ترجمة وتوجد يزيةاإلنجل اللغة هي والمؤتمر الدورة لغة
 العربية اللغة إلى
 

  التسجيل:
 

 (2015 ديسمبر 9-6) فقط المكثفة التدريبية الدورة
 أمريكي دوالر ١٦٠٠

 
 (2015 ديسمبر 10) فقط المؤتمر
 أمريكي دوالر ٤٠٠

 
 ديسمبر 10-6) معا   والمؤتمر المكثفة التدريبية الدورة
2015) 
 أمريكي دوالر ١٨٠٠

 التحكيم قضايا لعدد معّدل ىأعل تسجيل ٢٠١٣ عامال شهد حيث ،العالم في النامية األسواق أحد الدولي اإلستثمار يعد
 عام في قضّية (٤٢) تسجيلب مقارنة   قضّية، (٥٩) عددها بلوغ مع واحد عام في الدولّية اإلستثمار باتفاقيات المتعلّقة
 مليار ٧٥٥ من أكثر قيمتها تخطىت ضخمة استثمارات افريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تستقطب أنّ  ويقّدر .٢٠١٤
 على مباشر تأثير له سيكون االستثمارات في النمو هذا فإنّ  الحال، وبطبيعة المقبلة. الخمس السنوات في أميركي دوالر
  المنازعات. عدد
 للقانون البريطاني للمعهد التابع (ITF) اإلستثمار ةمعاهد منتدى مع بالتعاون ،المنازعات لتسوية البحرين غرفة تنّظمو

 منطقة في الدولي اإلستثمار منازعات في بالتحكيم مختصة مكّثفة تدريبّية دورة ،(BIICL) المقارن والقانون الدولي
 .٢٠١٥ ديسمبر ١٠ في مؤتمر يليها ،٢٠١٥ ديسمبر ٩-٦ الفترة خالل أيام ألربعة تمتد ،افريقيا وشمال األوسط الشرق

 +9٧٣1٧511٣٧٨ :  الهاتف أو aaa.org-invscc2015@bcdr :  االلكتروني البريد على معنا التواصل الرجاء المعلومات من للمزيد 
  aaa.org/investconference-www.bcdr للمؤتمر اإللكتروني والموقع aaa.org/invest-www.bcdr للدورة: اإللكتروني الموقع عبر او

 اإلعالمي الشريك
 
 
 
 
 

 الراعون
 
 
 
 
 
 
 الداعمون
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International Investment Arbitration Week 
Four-day Course & One-day Conference 

6-10 December, Manama 
Radisson Blu Hotel 

!  of 21

☐ Mr.      ☐ Mrs.     ☐ Ms.     ☐ Dr.      ☐ Prof.    ☐ Others, please specify: ________________________________

 Personal
 Information

Full Name

Job Title

Directorate

Firm/Organisation

Address

Mobile No. P.O.Box

Work Phone No. Fax No.

City Country

E-Mail

 Registration

Please select your preference  Amount
(USD)

 Total Amount
(USD)

Four-Day Course Registration ONLY (6-9 December 2015) ☐ USD 1600 ـــــــــــــــــــــــــــــ

One-Day Conference Registration ONLY (10 December 2015) ☐ USD 400 ـــــــــــــــــــــــــــــ

Both, Course & Conference Registration (6-10 December 2015) ☐ USD 1800 ـــــــــــــــــــــــــــــ

Total   USD  ـــــــــــــــــ

For those interested to register,  
Students or Academics or Group of more than two persons from the same firm/organisation, 

 please contact us by email: invscc2015@bcdr-aaa.org or by phone: +973-17511378                                           
to receive a discounted rate for either or both events.

mailto:invscc2015@bcdr-aaa.org
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How did you know about this event:  

 ☐ BCDR-AAA Website             ☐ Email                 ☐ Friend/Colleague    

 ☐ Others, please specify: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Please fill in the registration form and then send it to us by e-mail: invscc2015@bcdr-aaa.org, or  
by fax no.: (+97317511300) or courier to: 

Bahrain Chamber for Dispute Resolution  

Suite 701, Park Plaza Building, Entrance No. 1 
Building 247, Road 1704, Block 317 
P.O. Box. 20006 
Diplomatic Area, Manama 
Kingdom of Bahrain 

Payment (please mark appropriate box below)

Credit Card (VISA/ MASTER /JCB CARD)

Please charge US $ ____________ to my credit card:

Card Number  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Card Security Code CVC/CSC:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Expiry Day:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Name of Cardholder   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   Signature ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Registered Cardholder’s Name & Address (if different from name & address given above) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

I will transfer the total payment due to the account details below:

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 

Note: The sender bears all the costs

 By Cash/ Cheque enclosed

!   !   Master Card!   !  Visa Card !   !  JCB Card

!  of 22
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 7$'6 $مؤتمـــــــــر تحکيــــــــــم &إلستثما' &لد$لـــــــي
  في منطقة &لشر? &أل$سط $شما; &فريقيا

DEF7يسمبر ٥ FE - ٦ 
 فند? &لدبلوماP '&7يسوO بلو K &لمنامة

%$ من !

&لتسجيـــــــــــل

&لمبلغ &لرجاW Xختيا' نوT &لمشا'كة
يکي) (بالد*ال) 'ألمر

&لمجموT &لکلي 
يکي) (بالد*ال) 'ألمر

يبية 'لمکثفة فقط (٦-7 6يسمبر 01٥/) ـــــــــــــــــــــــــــــ١٦٠٠ USD☐'لتسجيل لحضو) 'لد*)A 'لتد)

ـــــــــــــــــــــــــــــ٤٠٠ USD☐'لتسجيل لحضو) 'لمؤتمر فقط (10 6يسمبر 01٥/)

يبية 'لمکثفة *'لمؤتمر معاJ (٦-10 6يسمبر 01٥/) ـــــــــــــــــــــــــــــ١٨٠٠ USD☐'لتسجيل لحضو) 'لد*)A 'لتد)

ــــــــــــــــــ USD&لمبـــلغ &لکـــلي

للر'غبين في 'لتسجيل من 'لطلبة V* 'ألكا6يمين V* 'لمجموعة 'لتي تتكوW من Vكثر من شخصين من نفس جهة 'لعمل،   

يد 'إللکتر*ني V invscc2015@bcdr-aaa.org* 'إلتصاe على هاتف )قم _[^٥11[1^[7+   'لرجاi 'لتو'صل معنا على 'لبر

للحصوe على )سوm 'لتسجيل 'لمخفضّة لکلتا 'لفعاليتين معاk *V Jحد'هما

☐ 'لسيد     ☐ 'لسيدA      ☐ 'آلنسة      ☐ 'لبر*فيسو)      ☐ 'لدكتو)    ☐ غيرها، 'لرجاi 'لتحديد: _____________

معلوماP شخصية 

'السم بالکامل (ثالثي)

'لمسمى 'لوظيفي

A('6ســـــــم 'إل'

جهة 'لعمــــــــــل

sلمر'سال' W'عنو

eيد)قم 'لهاتف 'لنقا صند*t 'لبر

)قم 'لفاكس)قم هاتف 'لعمل

'لبلـــــــــــد'لمدينــــــــــــة

يد 'إللکتر*ني 'لبر
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يد kلکتر*ني مُرسل      'لموقع 'إللکتر*ني للغرفة  كيف عرفت عن هذ_ &لفعالية:  صديق/xميل عمل بر

غيرها، k}كر كيف ؟ ______________________________________________________________________________ 

يد 'إللکتر*ني: V (invscc2015@bcdr-aaa.org)* على فاكس )قم: ( 00^٥11[1^[7+ )  'لرجاi ملk iستما)A 'لتسجيل ثم k)سالها على 'لبر
k *V)سالها على 'لعنو'W 'لتالي: 

 Pعاfغرفة &لبحرين لتسوية &لمنا
بناية 'لبا)~ بالx'، 'لطابق 'لسابع ، جنا{ 01[ ، 'لمدخل )قم 1 

يق 0٤[1 ، مجمع [1^  مبنى [٤/ ، طر
'لمنطقة 'لدبلوماسية، 'لمنامة 

ين  مملکة 'لبحر

7فع 'سوh &لتسجيــــــــل ('لرجاk iختيا) 'حدÅ طرt 'لدفع)

بطاقة &إلئتماO (فيز& كا'7 / ماستركا'7 / جي سي بي كا'7)

يکي من بطاقتي 'إلئتمانية: 'لرجاi خصم مبلغ : ـــــــــــــــــــــــ 6*ال) Vمر

)قم 'لبطاقــــة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخ 'إلنتهاi: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )مز حماية 'لبطاقة CSC/CVC:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تا)

kسم حامل 'لبطاقة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

'لتوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ÜعالV لمبين' W'عن 'السم *'لعنو Jمختلفا Wكا '{k) سم حامل 'لبطاقة 'إلئتمانية *عنو'نهk

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

W'سا; حو&لة مصرفية على &لحساo &لبنكي &لتالي:

 sعاxلبحرين لتسوية 'لمنا'            â على حساà غرفة 
  100000/_]٤7^  : àقم 'لحسا( â                   

  BBKUBHBM : سويفت â                   
ين *'لکويت                     â 'سم 'لمصرç: بنك 'لبحر

 مالحظة: يتحمل &لمرسل جميع تكاليف تحويل &لمبلغ
( sعاxية 'لمنا ين لتسو نقـــــــداu v$ شيــــــك مصرفي ( يحر) بإسم غرفة 'لبحر

è   è ماستركا)6   è   è èفيز' كا)6    è جي سي بي كا)6 
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