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٫ԕكԽڠڥ֬ګ�ي

Ԅكٰٱًْ�يڜ١ٕڙԽ�ҵ�٦ًيڜ٧ڪԓيڶ�
يڜًٕٝ٪ڮ�(لڐӱڮ

 تم تأسيس اإلتحاد الدويل ملؤسسات التحكيم التجاري يف سنة ١٩٨٥. يضم اإلتحاد اليوم ٥٧ منظمة عىل مستوى العامل. ويهدف اإلتحاد إىل خلق وبناء جسور التواصل ما بني
 مؤسسات التحكيم التجاري والحفاظ عليها وإستمرارها وتطويرها ويشمل ذلك تبادل املعلومات والخربات يف مجال التحكيم والتوفيق بقصد تشجيع وتفعيل إستخدام تلك

الوسائل ما بني أعضاء اإلتحاد.

(

ڌ٫ڐّ�يڜ٫١ُڰڢ�ڜٕٱګڰّ�يԽڥ٬ًڈًْ

 يف عام ٢٠٠٩ أنشئت غرفة البحرين لتسوية املنازعات كمركز تسوية منازعات مستقل. باإلشرتاك مع جمعية التحكيم األمريكية توفر الغرفة لكافة األطراف واملستثمرين يف
الخاصة املرافق  أحدث  توفرالغرفة  كام  واإلستثامرية،  واملالية  اإلقتصادية  النزاعات  تسوية  يف  وفعالة  رسيعة  حلول  العامل  دول  وبقية  العريب  الخليج  يف  والخاص  العام   القطاع 

بالتحكيم والوساطة يف املنازعات، وعىل األخص منها املنازعات التجارية واملنازعات يف مجال اإلستثامر.
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�ڠڙٍٕ�يڜՔ؍�ڪڠٵً٪ژګڦ
ش�Գؔ؎غҫؔت؛�ٴئؙ؛�٦ؔٗرؔ؇

 باعتباره أكرب مكاتب املحاماة يف منطقة الرشق األوسط، فإن مكتب التميمي ومشاركوه يعرفون ما هو أبعد من القانون. إننا نعتز مبعرفتنا لبيئة األعامل التي نعمل فيها مبا
 يفيد موكلينا مبارشة. أسس املكتب يف ديب يف عام ١٩٨٩، ولدينا مكاتب يف البحرين و العراق و األردن و الكويت و قطر و عاْمن و السعودية و اإلمارات يعمل فيها اكرث من
 ٣٠٥ محامني و اكرث من ٥٦٥ موظف. نحن فخورون مبا وصلنا إليه ومتحمسون ملا سنصل إليه. وكمكتب محاماة شامل، نحن متخصصون يف مجاالت قانونية متنوعة، وكل مجال
 منها يعد قوة حقيقية لنا. وال يكتفي املكتب بتقديم الخربة املهنية فقط، بل اعىل مستويات خدمة العمالء وجودة عالية من اإلستشارات اإلسرتاتيجية. ولقد قمنا بدمج املحامني
   .الدوليني و ذوي الخربة العاملية مع املحامني ذوي الخربة املحلية من أجل امكانية الرتافع أمام املحاكم املحلية املختلفة التي تتواجد فيها فروعنا، وذلك هو ما مييزنا عن غرينا

  وقد قدمنا اإلستشارات يف بعض من أعقد املسائل القانونية، ومستمرون يف مواجهة تحديات األعامل والتحديات القانونية التي تواجه موكلينا.

يڜ٫ڈًِ

Ԅ١ًڠًِ�ڪيڜ١ٕڙ՞ڜ�ԅڠڙٍٕ�ـڠ��
пؕػԇؔت�٥ٛؔڀغ؟�٤ؙٟؕ�Գؔش

 يعترب مكتب أميـن للمحامـاة والتــحكيــم من املكاتب القانونية الحيوية املتخصصة يف املعامالت التجارية يف مملكة البحرين والخليج العريب والتي متثل عدداً من املؤسسات يف
 املعامالت الدولية الضخمة املرتبطة بترشيعات مختلفة باإلضافة إىل األفراد والرشكات واملكاتب املهنية و املؤسسات الحكومية واألفراد من ذوي الرثوات العالية. يختص مكتبنا
 بعدة مجاالت من القانون مثل القانون املدين، القانون التجاري والقانون البحري  وقانون العمل. ميلك املكتب ويقوم عىل إدارته مجموعة من القانونيني املحرتفني ذو أعىل
 مستوى وخربة سنوات عديدة يف مختلف مجاالت القانون . ويضع مكتب أميــــــــــــــــــــــــن للمحامـــــــــــــاة والتــحكيــم نفسه يف الصف األول من املكاتب التي توفر
 خدمات قانونية يف اململكة والتي تشمل خدمات الرشكات التجارية ، املشاريع اإلسكانية خصوصاً املشرتكة بني القطاع العام والخاص ، البنوك ، صناديق النقد ،املال واإلستثامر ،
 األرايض والعقارات التجارية والسكنية ،  العمل ، العقود ، دمج الرشكات ، إعادة الهيكلة ، الدعاوى وحل املنازعات والتحكيم . ومن أهم ما ميّيز مكتبنا هو تقديم اإلستشارات
 العملية لعمالئنا والحلول الخالقة مبا يتناسب مع احتياجاتهم.  باإلضافة لهذا وبالتعاون مع رشكائنا من مكاتب قانونية يف الخليج العريب نقدم اإلستشارات ذات الخربة والدعم
 فيام يتعلق بالقوانني والترشيعات يف دول مجلس التعاون  العريب. تم تصنيف  مكتب أميــن للمحامـاة والتــحكيــم ضمن أربعة مكاتب قانونية بحرينية معتمدة من قبل

.aminlawfirm.net التاميز الربيطانية. موقعنا  
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�ڠڙٍٕ�لԾًڞ�ڈ٠�Ӹٱڣ
ڪڠٵً٪ژګڨً

пؕػԇؔت�٥ٛؔڀغ؟�٤ؙٟؕ�Գؔش
 مع خربة متتد ألكرث من ٢٢ عاما، فإن مكتب إلهام عيل حسن مستمر يف تقديم خدماته القانونية بحيوية مقرونة مبا يتطلع إليه املوكلون، بشكل يضمن الدفاع عن مصالحهم
 وضامن اتخاذ القرارات السليمة لتحقيق أعىل مستوى من املصداقية القانونية. ويجمع املكتب مابني املهنيني من ذوي الكفاءات العالية، واالبتكار، واملعرفة بالسوق مع توافر
وقد أخرى.  عن  مسألة  كل  خصوصية  مع  يتالئم  ومبا  وعملية  مبتكرة  حلول  من  يقدمه  فيام  ومرن  مبارش  بشكل  بالتعامل  بقوة  املكتب  ويؤمن  املوكلني.  يخدم  فيام   املرونة 
 استثمر املكتب يف التكنولوجيا الرائدة سعياً لتحقيق وضامن حصول املوكلني عىل أفضل ما ميكن تقدميه من خدمات.وفيام يتعلق باملعامالت التجارية املهمة، والقضايا الحرجة
 واملعامالت األخرى، فإن املكتب ملتزم بتحقيق أهداف املوكلني بفعالية وكفاءة.وينتهج املكتب يف طريقته لحل مشكالت املوكلني، بالبدء يف الفهم الشامل ألهداف املوكلني مبا
 يؤدي إىل الوصول لحلول مصممة خصيصا الحتياجاتهم. ولدى محامو املكتب خربة معمقة يف مجاالت واسعة ملختلف القطاعات إضافة إىل الخربة املعمقة يف التخصصات املهنية
 املتنوعة ، مع الرتكيز عىل الوسائل البديلة لتسوية املنازعات وعىل األخص التحكيم، الحر واملؤسيس ، وذلك متثيال لألطراف أو تعيينا كمحكمني يف هيئات التحكيم. ولدى املكتب
 التزام تجاه كل من  العدالة والجودة، وقد ساهمت سمعة املكتب يف استقطاب تشكيلة واسعة من املوكلني املتنوعني من الذين ميثلهم. واملكتب مستمر يف تطوير  مجاالت
 جديدة من الخربات، كام هو مستمر يف تقديم  نطاق متكامل من املهارات لألفراد، واملؤسسات، واملنظامت. ويتمتع املكتب بعالقات قوية مع مكاتب يف اململكة العربية
 السعودية، والكويت، وقطر، وعامن، واإلمارات العربية املتحدة، ولبنان. كام وللمكتب مكاتب رشيكة يف أغلب دول الرشق األوسط، وشامل أفريقيا فضال عن أوروبا وأمريكا

www.elhamlaw.com الشاملية. موقعنا  

ڠڙٍٕ�ٰڝځًڢ�يڜډ٧ُا�ڪڠٵً٪ژګڦ
ش�Գؔ؎غҫؔت؛�ؔڀًٚؕش

 مكتب سلطان العبدلله ومشاركوه أحد املكاتب العريقة يف تقديم الـخدمات القانونية، واملكتب متخصص يف مجال أعامل الرشكات واملعامالت التجارية والرتافع أمام املحاكم
 يف القضايا التجارية املعقدة إضافًة إىل تخصصه يف مجال التحكيم.  أسس املكتب يف سنة ١٩٩٩ ويدار من قبل سلطان العبدلله، قطري الجنسية، والذي عمل ألكرث من عقدين
 لدى رشكة النفط الوطنية يف قطر.  ويهدف مكتب سلطان العبدلله ومشاركوه إىل تقديم خدماته القانونية ملوكليه بفعالية وتكلفة مناسبة، ويغطي ذلك كافة مجاالت األعامل
 والقانون.  يتمتع محامو مكتب سلطان العبدلله ومشــاركوه بخربة عالية وفهم عميق ملختلف األسواق وقطاعاتها والهياكل التي تنظم األعامل التجارية بدولة قطر.  يضم مكتب
 سلطان العبدلله محامني ذوي خربة من مختلف الجنسيات ومن أنظمة قانونية متعددة (مبا فيها النظام الالتيني والنظام األنجلوسكسوين إضافًة إىل الرشيعة اإلسالمية) ويقدم
 ،املكتب خدماته يف مجال التقايض وتسوية املنازعات، الرشكات، القانون التجاري، الرياضة والفعاليات، املناطق الـحرة، حقوق امللكية الفكرية، البنوك واملالية، قانون العمل

الطاقة، الهندسة واملقاوالت، اإلتصاالت وتقنية املعلومات.
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�ڠڙٍٕ�ڨڱً�٪يٴ�٧ؾښ�٤ڝڱڑՀ�ًّڠګڢ
ڪڠٱٕٵً٪ڪڢ�ڔًڤګڤڱګڢ
ش�Գؔ؎غҫؔت؛�ؘٓر�٦ُؔٳص

 يقدم مكتب هيا راشد آل خليفة خدمات قانونية متكاملة وُيعترب واحداً من أكرث مكاتب املحاماة  الواعدة والفاعلة يف البحرين.  وبخربة تزيد عن عرشين سنة يف مجال التقايض
 والتعامالت التجارية فإن املكتب يتمتع بأعراف راسخة من اإلمتياز والسمعة املميزة يف تقديم استشاراته القانونية وأداءه املهني الرفيع وإستجاباته وخدماته املصممة لتلبية
 حاجات من يرغب يف متثيل املكتب له وتقديم الخدمات إليه.  وتعد األعامل التي قدمها املكتب مبثابة سجل لإلبتكار والـجودة العالية  بـام يلبي إحتياجات املوكلني املحليني
 والدوليني.  ويقدم املكتب إستشارات قانونية عىل مستوى عال يف مجال املعامالت املحلية والدولية، ويأخذ املكتب الوقت الالزم لتفهم اإلحتياجات التي يواجهها كل موكل عىل
 حدة، وهذا ما يجعل املكتب يف عالقة مميزة مع موكليه فيام يقدمه من خدمات.  ُيعرف مشاركو املكتب بأنهم مستشارين قانونيني ميلكون خربة واسعة ومتنوعة  تجعلهم
 قادرين عىل خلق حلول مبتكرة وعملية.  واملكتب مستمر يف بناء شبكة عالقات مهنية مع مكاتب محاماة من مختلف الدول حيث يقوم محاموا املكتب باإللتقاء معهم ومع
 موكيل املكتب لتبادل األفكار وتقوية العالقات املهنية فيام بينهم.  وللمكتب سمعة يف تقديم خدمات قانونية إستثنائية، كام إنه معروف  بسعيه لإلمتياز وقدرته عىل التفوق

واإلبداع يف إيجاد الحلول املبتكرة ألصعب املشاكل القانونية. للمزيد من املعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكرتوين.
www.hraklf.com

�ڠڙٍٕ�يڜ٭ڈ�ӠڪҨվقՀ�Ӄًڠګڢ
ڪڠٱٕٵً٪ڪڢ�ڔًڤګڤڱګڢ�5يڜ٫١ُڰڣ

ش�Գؔؔڀغҫؔت؛�٦ؔكؙؕتٻ؛
 الزعبي ورشكاؤه هم إندماج إلثنني من أكرب مكاتب املحاماة يف البحرين: مكتب حاتم رشيف الزعبي ورشكاه، وهو أقدم مكتب محاماة مؤسس يف البحرين، ومكتب قيس حاتم
 الزعبي، محامون واستشاريون قانونيون. موقعنا يف مجال تقديم الخدمات القانونية عالية املستوى يف البحرين والخليج وغريها من الدول مرموق ومعرتف به من قبل املطبوعات
والعامة، الخاصة  املؤسسات  فيها  مبا   ٥٠٠ فورتشون  وبنوك  رشكات  مثل  مجاالتهم  يف  الرواد  من  تتكون  التي  عمالؤنا  قاعدة  عىل  ينعكس  وهذا  املستقلني،  القانونيني   والنقاد 
 والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، املحلية منها والدولية، باإلضافة إىل األفراد من أصحاب الرثوات. وعىل مدى السنوات، نسجنا عالقات اسرتاتيجية مع مكاتب املحاماه الرائدة
 إقليمياً وعاملياً، ونستمر بتوفري آراء قانونية محلية  تكون رضورية لعقد العديد من اتفاقيات ومعامالت البنى التحتية واإلتفاقيات املالية التي يتم إبرامها يف البحرين، والتي عادًة
 ما يحكمها القانون البحريني. إن الخدمات التي نقدمها تتضمن جميع مجاالت قانون الرشكات، البنوك، املال والقانون التجاري، والتقايض والتحكيم واجراءات املحاكم املحلية.
 ونحن مرخصون يف عدة دول ومدن، من ضمنها نيويورك، لوس آنجيليس، إنجلرتا وويلز، الهند، باكستان، األردن، السودان ومرص وغريها من الدول، باإلضافة للبحرين وغريها
 من دول منطقة الخليج العريب. كام أننا نعرف «باملدرسة» للمحامني املحليني والوافدين الذين انتقل العديد منهم للعمل يف أهم مكاتب املحاماة اإلقليمية واملحلية يف الدول

املجاورة مام يعني أن الزعبي ورشكاؤه توفر للعمالء منظور فريد من نوعه وعمق يف الخربة يف أغلب مجاالت القانون املحيل والدويل.
املوقع اإللكرتوين:

www.zubipartners.com
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 һڰڗ�لڈڹվ

 املصدر املستقل الرائد ألخبار التحكيم الدويل ومعلومات مجتمع التحكيم، ويتم استخدامها من قبل آالف املحكمني حول العامل (GAR) «تعترب «دورية التحكيم العاملي – غار
 للبقاء عىل اطالع مبا يجري يف عامل التحكيم. فريق صحفيي غار يقوم بالسفر حول العامل والتنسيق مع الشبكة الواسعة من جهات اإلتصال لتوفري األخبار وامللخصات للقراء مبا
 فيها آخر املطالبات، أهم التطورات، والتحركات وعمليات الدمج، والتحليالت املتعمقة حول أهم القضايا العاملية، وتقارير املؤمترات لحرص القرارات والتوجهات من أهم صانعي
 ١٠٠)، و الدليل للتحكيم اإلقليمي: ”القوائم البيضاء»GAR) «القرارات واآلراء. كام نصدر اإلحصائيات النوعية مثل قامئة التصنيف السنوية ملمتهني التحكيم الرواد «غار١٠٠
 وأدلة موفري الخدمات التحكيمية املتواجدة يف مناطق محددة. ونعمل  مع خرباء إقليميني من حول العامل إلصدار مراجع املعلومات اإلقليمية، املتوفرة لالطالع عليها مجاناً،
 ويتضمن ذلك اآلراء حول املواضيع الساخنة يف حينها واإلجابات عىل التساؤالت املطروحة حول تسوية املنازعات الدولية.  تصدر «غار» موادها بالشكل املطبوع واإللكرتوين

      لتوفر الصيغة املالمئة الحتياجاتك. للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع:
www.globalarbitrationreview.com أو اتصال: subscriptions@globalarbitrationreview.com.

 һڰڗ�لڈڹվ

 إدارة املنازعات الدولية يت دي إم هي خدمة إعالمية شاملة ومبتكرة تختص بإدارة املنازعات الدولية، وتركز عىل وجه الخصوص عىل مجال   التحكيم يف املنازعات اإلستثامرية
 الذي هو يف تطور متسارع، وكذلك باإلضافة إىل مجاالت إستثامرية مهمة أخرى مثل النفط والغاز والطاقة، والبنية التحتية، وإستخراج املعادن، والخدمات. وتتعامل يت دي إم
  مع وسائل الحسم املعروفة بشكل أسايس يف مجال التحكيم التجاري واإلستثامري، وكذلك تختص أيضاً بالوساطة/الوسائل البديلة لتسوية املنازعات كالتفاوض والطرق اإلدارية

 إلدارة املنازعات الدولية بشكل فعال.
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع

www.transnational-dispute-management.com
 وميكنكم الحصول عىل عضوية تجريبية مجانية يف قامئة مراسلة

OGEMID  
وللطالب االشرتاك املجاين يف قامئة الشباب

 Young- OGEMID
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٫ԕكԽګ�يԬ٦ي

ҵيڜًٕٝ٪ڮ�يڜ٧ڪ�Ԅڜڝ١ٕڙ�ѻڠ٫ژ٭�٦�
қ٦ي

 يعترب مركز ديب للتحكيم التجاري الدويل (املركز) مركزاً بارزاً يف الرشق األوسط. تم إنشاء املركز من قبل غرفة التجارة والصناعة بديب يف سنة ١٩٩٤. يعمل املركز كمؤسسة غري
 ربحية وبشكل مستقل عن حكومة ديب وغرفة التجارة والصناعة.يوفر املركز  مستوى عايل من خدمات التحكيم املؤسيس املحيل واإلقليمي والدويل. من ضمن تلك الخدمات هي
 إدارة مجريات التحكيم، تعيني املحكمني من ما لديها من موسوعة من املحكمني املحليني والدوليني، التعامل مع إشكاالت تعارض املصالح، وكل ما يخص رسوم الغرفة. يحتفظ
 املركز أيضاً بقامئة من الخرباء املعروفني مبستواهم العلمي والعميل العايل. يقع املركز يف وسط مدينة ديب يف الطابق ١٤ من مبنى غرفة التجارة والصناعة الرئييس، حيث تتوافر

أحدث التقنيات واألجهزة اإللكرتونية وقاعات اإلجتامعات والجلسات.

�ڠ٫ژ٭�يڜ١ٕڙ�Ԅيڜًٕٝ٪ڮ
�ڜ٧ڪښ�Կڝٯ�يڜٕډًڪڢ�ڜ٧ڪښ�يԼڝڱٛ

يڜډ٫َڱّ�(٦ي٪�يڜڕ٫ي٪)
қ٦ي

 يعترب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (املركز) مؤسسة تحكيم إقليمية تتشكل من ستة أعضاء وهي دول مجلس التعاون، من ضمنها البحرين
 وهي مقر املركز. للمركز كيان وشخصية إعتبارية مستقلة وتتمتع بإدارة، وميزانية، وتقنية مستقلة. إختصاص املركز الفصل يف املنازاعات التجارية بني دول مجلس التعاون
 الخليجي أو بني أحد دولها مع الغري، سواء كان األطراف أشخاص طبيعية أو إعتبارية. إضافًة لذلك لها أن تنظر يف املنازعات الناشئة من اإلتفاقية اإلقتصادية لدول مجلس التعاون

وما تبعها من قرارات بنيت عليها إذا إتفق األطراف كتابًة عىل اللجوء إىل التحكيم املؤسيس للمركز.
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التسجيل واإلفطار
برعاية مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه، قطر

8:30 - 9:00

9:45 - 9:00 الكلامت اإلفتتاحية

معايل الشيخ خالد بن عيل آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية ململكة البحرين
ديانا درولرز رئيس اإلتحاد الدويل ملؤسسات التحكيم التجاري

معايل الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية املنازعات
إنديا جونسون الرئيس واملدير التنفيذي لجمعية التحكيم األمريكية

 سمو األمري الدكتور بندر بن سلامن بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري ملركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)
- اململكة العربية السعودية

الجلسة الصباحية
املواضيع الساخنة يف التحكيم الدويل يف العامل العريب

9:45 - 13:00

:املواضيع
• محل التحكيم يف العامل العريب   
• دْور املحاكم العربية يف التحكيم الدويل   
• تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف العامل العريب   
• التغيريات يف األنظمة يف العامل العريب والتحكيم الدويل   
• التحكيم الدويل وتسوية منازعات اإلستثامر بني أطراف عربية  

:يدير هذه الجلسة
• أحمد صادق القشريي، محامي، مكتب القشريي راشد ورياض، القاهرة، مرص  
• فيليب لوبوالنجي، محامي، مكتب لوبالنجي ومشاركوه، باريس، فرنسا  

:املتحدثون
• سلطان العبدالله، الرشيك املدير، مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه، الدوحة، قطر  
• عصام التميمي، رشيك مؤسس، مكتب التميمي ومشاركوه  
• محمد عبدالرءوف، مدير مركز القاهرة  اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، القاهرة، مرص  
• أحمد الورفيل، قاض سابق، تونس، تونس  
• حسن ريض، الرشيك الرئيس، مكتب حسن ريض ومشاركوه، املنامة، البحرين  
• كريم يوسف، شـريك ورئيــس قسم التحكيم يف الشـرق األوسط، مكتب أمرلر لإلستشارات القانونية، ديب، اإلمارات والقاهرة، مرص 

اإلسرتاحة الصباحية
برعاية مكتب الزعبي ورشكاؤهم محامون ومستشارون قانونيون، البحرين

11:20 - 11:40

٫ԕكԽًښ�يԬ٧ٜڪښ�ـ
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إسرتاحة وجبة الغداء
برعاية مكتب التميمي ومشاركوه، البحرين

 13:00 – 14:30

جلسة بعد الظهر
 كيف تتعامل مؤسسات التحكيم مع إشكاليات تعارض املصالح

14:30 – 17:30 

:يدير هذه الجلسة
• ويليام سليت الثاين الرئيس واملدير التنفيذي السابق لجمعية التحكيم األمريكية  
• لورتا مالينتويب، مستشار قانوين، مكتب إيفرشيدز، سنغافورة  

تقرير مقدم من:
نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية املنازعات، املنامة، البحرين

املتحدثون:
• ستيفانو أزايل، األمني العام، مركز ميالن للتحكيم، ميالن، إيطاليا  
• أندريا كارلفاريس، األمني العام، محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، باريس، فرنسا  
• حميد غرايف، رشيك مؤسس، مكتب درينز وغرايف، باريس، فرنسا  
• طارق رياض، رئيس املجلس التنفيذي ملركز ديب للتحكيم الدويل  
• هانو وهالند، مستشار قانوين، املحكمة الدامئة للتحكيم، الهاي، هولندا  

إسرتاحة بعد الظهر
برعاية مكتب هيا راشد آل خليفة محامون ومستشارون قانونيون 

15:50 - 16:10

الجلسة الختامية 17:30 - 18:00

ملخص الجلسة الصباحية أحمد حسني، املسجل العام لغرفة البحرين لتسوية املنازعات

ملخص الجلسة املسائية عائشة مطيويع، مدير دعوى، غرفة البحرين لتسوية املنزاعات

 املالحظات الختامية:
• ريتشارد نيامرك، نائب رئيس جمعية التحكيم األمريكية  
• نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية املنازعات  

حفل اإلستقبال املسايئ
برعاية مكتب أمني للمحاماة والتحكيم 
ومكتب إلهام عيل حسن ومشاركوها 

18:00 - 20:00
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�٠ڑڛ�ڈٵًؽ�ٔڙ�Ӊ٫يڜ٧ژٕګ٪�ـ�٧ԛٸ٦ًڒ�يڜڕٵԂڮ
ؘصْؕٺ؛�ٖصٚ؛�٦ؙؔثصٺ٭�٦؟ػٵٺ؛�ԇؔٯؕضْؕ

 ستقيم غرفة البحرين لتسوية املنازعات حفل تكريم الـدكتور أحمـد الـقـشـيـري مساء يوم األحد
والبحوث للدراسات  خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  مركز  يف  وذلك   ٢٠١٥ مارس   ٢٢  املوافق 

العلمية يف املحرق، وسيتبعه حفل عشاء يف بيت بو زبون يف املحرق.

َصـت مقاعد محدودة لحــضـــور حـفــل التكريم للمشــاركـيـن بالـمـؤتـمـر ذلك دون مقابل.  ُخصِّ
بقيمة١٥٠ متوفرة  وهي  العشاء  لحفل  محدودة  تذاكر  اإلفكاي  مؤمتر  يف  للمشاركني  َصـت  ُخصِّ  كام 

 دوالر أمرييك للشخص الواحـد.

ceremony@bcdr-aaa.org ُيرجى املعلومات  من  وللمزيد  اإللكرتوين  الربيد  طريق  عن   للتواصل 
http://www.bcdr-aaa.org/ceremony زيارة املوقع اإللكرتوين 
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معايل الشيخ خالد بن عيل آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية ململكة البحرين

 عني وزيراً للعدل والشئون اإلسالمية يف ديسمرب من العام ٢٠٠٦ وتم إعادة تعيينه كوزير للعدل والشئون اإلسالمية واألوقاف يف نوفمرب من العام ٢٠١٠
 ، شغل منصب وكيل وزارة العدل منذ العام ٢٠٠٤ ، حيث ساهم يف العديد من املشاريع املرتبطة بالتطوير القضايئ وتحسني الخدمات العدلية، وخالل
 مسريته املهنية توىل منصب القضاء يف العام ١٩٩٨ وحتى العام ٢٠٠٣ . وعمل كرئيس بالنيابة العامة عند تأسيسها يف العام ٢٠٠٣. وكان قد انضم إىل

وزارة العدل يف العام ١٩٩٤ كباحث قانوين، ثم عمل يف مجال التعاون القضايئ الدويل.
 ،يحمل شهادة ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٩١، وشهادة املاجستري يف القانون العام والعلوم الجنائية من جامعة القاهرة عام ١٩٩٣

وشهادة املاجستري يف القانون الدويل العام من جامعة نوتنجهام باململكة املتحدة عام ١٩٩٧,
 هو عضو مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية مبملكة البحرين، ونائب رئيس املجلس العريب للدراسات القضائية والقانونية بعامن ـ األردن،
 شارك يف العديد من مؤمترات األمم املتحدة املتعلقة باملحكمة الجنائية الدولية وحقوق اإلنسان والحوار بني الحضارات، وساهم يف العديد من املؤمترات
 الدولية واإلقليمية يف املجال العديل، رشح من قبل األمني العام لجامعة الدول العربية عام ٢٠٠٢ كأحد الخرباء العرب املعنيني بدراسة سبل مالحقة

مجرمي الحرب يف األرايض املحتلة، له عدة أبحاث وأوراق عمل يف القانون الجنايئ والدويل وحقوق اإلنسان.

معايل الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية املنازعات

الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة هي عضو مؤسس يف مكتب هيا راشد آل خليفة للمحاماة.
 شغلت الشيخة منصب نائب رئيس لجنة التحكيم يف نقابة املحامني الدولية وكانت مستشارة سابقة يف وزارة الدولة للشؤون القانونية يف البحرين وهي

عضوة يف جمعية املحامني البحرينية ونائب رئيس الجمعية سابقاً.
 حصلت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة عىل بكالوريوس يف الحقوق من جامعة الكويت، ودبلوم يف الحقوق املدنية والقانون الخاص من جامعة

االسكندرية يف مرص ودبلوم يف القانون املقارن من جامعة عني شمس يف مرص ودروس يف القانون الدويل العام يف جامعة باريس /السوربون١٩٧٧.
منصب سفرية غري مقيمة للبحرين يف بلجيكا وسويرسا  وكانت الشيخة هيا أول سفرية بحرينية، حيث كانت سفرية البحرين يف فرنسا وشغلت أيضاً 
للجمعية العامة لألمم املتحدة  واسبانيا. وهي ممثل البحرين الدائم يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) وقد انتخبت رئيساً 
 للدورة الواحدة والستني عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦، مام جعلها ثالث امرأة تشغل هذا املنصب. واستلمت الشيخة العديد من الجوائز املرموقة، منها: جائزة األمم

املتحدة الخاصة ألهداف األلفية التنموية، وجائزة الطريق اىل السالم، وجائزة اتحاد الفكر العريب لإلبداع االجتامعي.
 الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة كانت عضوة يف عدة منظامت دولية مثل لجنة التحكيم يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومحكمة التحكيم يف غرفة
 منذ عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٠. وهي  حاليا رئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية املنازعات يف البحرين منذ ٢٠١٠. ورئيسة (ICC) التجارة الدولية
 ،١٠٠٠ كمحامية رائدة يف البحرين يف املجاالت املالية واملرصفيةIFLR يف غرفة تجارة وصناعة البحرين. تم وسمها من قبل  ICC اللجنة الوطنية لـ

وأسواق رأس املال والدمج واالستحواذ.

ي٧١ٕԽ٘ګڢ��ңيڜӹ՜ْ�يڶڐ٠ًٕٕڱّ
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إنديا جونسون الرئيس واملدير التنفيذي لجمعية التحكيم األمريكية

جونسون. السيدة  تتوىل  تنفيذي،  املنازعاتكرئيس  لتسوية  الدويل  األمريكية/املركز  التحكيم  لجمعية  التنفيذي  والرئيس  رئيس  هي  جونسون   السيدة 
 املسؤوليات اليومية يف املؤسسة باإلضافة للمبادرات االسرتاتيجية، كام انها عضو يف مجلس إدارة جمعية التحكيم األمريكية ومجلس أمناء غرفة البحرين
 لتسوية املنازعات، وعضو يف مجلس اإلتحاد الدويل ملؤسسات التحكيم التجاري (اإلفكاي)، ويف مجلس أمناء منظمة مساندة التحكيم التجاري الدويل،
 وهي عضو يف «النساء املحّكامت». وقد شاركت السيدة جونسون يف العديد من املنظامت والجهود الداعمة للوسائل البديلة لتسوية املنازعات وكان لها
 دور فعال يف توعية العديد من  املحاكم واملجالس الترشيعية الوطنية حول الوسائل البديلة لتسوية املنازعات وكيفية تطبيقها. كام قدمت العديد من
 الندوات للمدراء التنفيذيني، وللمحامني وأطراف أخرى حول التحكيم والوساطة. وقد قامت بتأليف مقاالت تستهدف  مجال األعامل ومجال القانون.
 عىل مدى سنوات خربتها، قامت السيدة جونسون بالعمل كوسيط يف العديد من قضايا التحكيم يف الجمعية التحكيم األمريكية وقضايا أخرى وصوالً
 للصلح. كام شاركت يف هيئات تحكيمية تطوعية لقضايا تحكيم غري ملزمة ذات املطالبات الصغرية والتي تم إدارتها من قبل منظامت أخرى. وقد حصلت

السيدة جونسون عىل شهادة البكالوريوس من جامعة ميامي واملاجستري من جامعة جورجيا ستيت.

 د. سمو األمري الدكتور بندر بن سلامن بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري ملركز التحكيم التجاري لدول
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) - اململكة العربية السعودية

 عمل سمو األمري د. بندر بن سلامن بن محمد آل سعود مستشاراً لخادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وترأس
 سموه فريق التحكيم السعودي، وحالياً يرتأس سموه مجلس إدارة مدينة املعرفة االقتصادية، اململكة العربية السعودية. ويرشف سمو األمري عىل برنامج
 القضاة للدراسات العليا يف الخارج . ويعد سمو األمري الرئيس الفخري للمحامني السعوديني وملحامي دول مجلس التعاون الخليجي  وملركز التحكيم يف
 دول مجلس التعاون الخليجي . وهو عضو محكمة التحكيم الدامئة الدولية ، الهاي – هولندا وهيئة التدريس بجامعة اكسفورد – اململكة املتحدة وعضو
 جامعة امللك عبد العزيز ، جدة – اململكة العربية السعودية واملعهد املليك للشئون الدولية – لندن ويف عدد من املعاهد واملنظامت الدولية. ويعد سمو
 األمري عضًوا رئيسًيا يف جمعية القانون الدويل – لندن. وقد نظم سمو األمري بندر بن سلامن بن محمد آل سعود بعض املؤمترات والندوات الدولية الخاصة
 وقام بالحضور واملشاركة واملساهمة يف العديد من املؤمترات والندوات يف مختلف أنحاء العامل وساهم بكتابة عدة مقاالت وتقارير يف مجال التحكيم.
 وقد شارك سمو األمري يف وضع العديد من قوانني اململكة العربية السعودية. وقد حصل سمو األمري بندر بن سلامن بن محمد آل سعود عىل بعض

األوسمة الدولية واإلقليمية وهو ممثل اململكة العربية السعودية يف غرفة التجارة الدولية- فرنسا. وهو حاصل عىل دكتوراه يف القانون الدويل.

ديانا درولرز رئيس اإلتحاد الدويل ملؤسسات التحكيم التجاري

 املدير التنفيذي ملركز التحكيم التابع لكاراكاس ورئيس االتحاد الدويل ملؤسسات التحكيم التجاري (اإلفكايونائب رئيس فرع فنزويال يف نادي التحكيم),
اإلسباين، وعضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية. متثل فنزويال يف لجنة التحكيم التجاري للدول األمريكية.

 من خالل عملها يف مركز التحكيم، قامت ديانا درولرس باإلرشاف عىل أكرث من ٤٠٠ قضية تحكيم وأكرث من ٥٠ قضية وساطة. وقد عملت كوسيط
 ومحكم يف العديد من القضايا الخاضعة لقواعد جمعية التحكيم األمريكية وقواعد األونسرتال باإلضافة اىل قضايا الوساطة املستقلة. كام عملت كرئيس

للجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بكراكاس عىل مدى مثانية أعوام.
 كام انها عضو يف لجنة التحكيم ومجموعة التحكيم يف أمريكا الالتينية التابعتني لغرفة التجارة الدولية. وبوصفها رئيس اإلتحاد الدويل ملؤسسات التحكيم
 التجاري فلها وضع مراقب يف مجموعة العمل الثانية يف لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسرتال) كام انها عضو يف املجموعة املعنية

مبناقشة التحكيم املؤسيس . وهي أيضاً عضو يف املجلس االستشاري ملعهد التحكيم عرب الوطني وعضو باملجلس الدويل للتحكيم التجاري.
 قامت بتدريس تسوية املنازعات يف جامعة كاتوليكا أندرياس بيلو ويف جامعة العاصمة يف كراكاس وهي ترتأس اإلرشاف عىل املجموعات املختلفة يف
 املنافسات الدولية ولها العديد من املؤلفات املنشورة. كام إنها عضو يف مجلس العاصمة ملدينة كراكاس، وعضو باملعهد الفرنيس يف كراكاس وعضو يف

مؤسسة فرانسيسكو هرييرا لوكالسيدة درولرس تحمل الجنسيتني الفنزويلية والفرنسية وتتحدث اإلسبانية والفرنسية واإلنجليزية بطالقة.
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أحمد صادق القشريي، محامي، مكتب القشريي راشد ورياض، القاهرة، مرص
 الربوفسور الدكتور أحمد القشريي هو الرشيك الرئيس يف مكتب القشريي وراشد ورياض يف القاهرة، مرص وعمل القشريي كمحام أو محكم يف املئات.
 .من قضايا التحكيم وكان القشريي أحد أعضاء أول لجنة خاصة تم تأسيسها من قبل املركز الدويل لتسوية املنازعات اإلستثامرية والتي كان هدفها النظر
 يف أول طعن يرفع أمامها ببطالن حكم تحكيم صادر من املركز، وقد وضعت اللجنة املبادئ األساسية التي احتذت بها اللجان الالحقة. ترأس القشريي
 هيئة التحكيم التي أقرت واعرتفت وألول مرة بإمكانية إستخالص قبول األطراف باللجوء إىل التحكيم عن طريق إتفاقيات اإلستثامر الثنائية، مام أّدى
 إىل قيام تغيري جذري يف التحكيم الخاص مبعاهدات اإلستثامر. وكان القشريي أحد املحكمني يف النزاع الحدودي بني إريرتيا واليمن أمام محكمة التحكيم
 الدامئة. كام أن تأثريه يف تحكيم غرفة التجارة الدولية ملحوظ، وقد شغل منصب نائب الرئيس ملحكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية من عام
 ١٩٩٨ إىل ٢٠٠٩. ويشغل القشريي اليوم منصب رئيس اللجنة اإلستشارية ملركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، وهو أيضاً أحد أعضاء مجلس
 أمناء املركز. وللدكتور القشريي تأثري كبري يف مجال القانون اإلداري الدويل. وهو يعمل كقاٍض يف املحكمة اإلدارية للبنك الدويل، وعمل كقاٍض يف املحكمة
القشريي أحمد  الدكتور  وتوىل  املتحدة.  لألمم  الداخلية  التظلم  وإجراءات  نظام  بتعديل  املختصة  اللجنة  يف  وكعضو  للتنمية  اإلفريقي   اإلدارية.للبنك 
 مناصب عديدة أخرى منها عمله كقاٍض مختار يف محكمة العدل الدولية، وعضو معهد القانون الدويل، وأستاذ يف القانون ورئيس لجامعة سنجور يف

اإلسكندرية، وأستاذ زائر لكلية الحقوق يف جامعة نانرت باريس العارشة، وأستاذ يف جامعة عني شمس، وأستاذ يف جامعة بريوت العربية.

فيليب لوبوالنجي، محامي، مكتب لوبالنجي ومشاركوه، باريس، فرنسا
محام وعضو نقابة املحامني يف باريس، وهو متخصص يف القانون التجاري الدويل والقضاء والتحكيم الدويل.

 عمل كمحام، ومستشار، ومحكم، ومحكم فرد، وخبري، ورئيس لهيئات تحكيمية يف العديد من القضايا التحكيمية الدولية املشكلة تحت مظلة غرفة
 التجارة الدولية، واملركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر (اإلكسيد)، ومحكمة لندن للتحكيم الدويل، ومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل
 ومنظمة توحيد قانون األعامل يف أفريقيا (أوهادا) وتلك املشكلة مبوجب قواعد لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسرتال) وذلك يف القضايا
 التي تتناول: عقود الدولة، والبناء، واملبيعات والتوزيع واالستثامرات والنفط والغاز ونقل التكنولوجيا واملشاريع املشرتكة وغري ذلك من القضايا. وهو أيضاً
 مدرج كعضو يف العديد من قوائم املحكمني يف املؤسسات التحكيمية الدولية ومنها: غرفة التجارة الدولية (اللجنة الفرنسية) ، محكمة لندن للتحكيم
 الدويل ، مركز القاهرة الدويل للتحكيم ، مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل (وعضو مبجلس األمناء ومجلس محافظي املركز)، مركز ديب
 للتحكيم الدويل، ومركز كواالملبور للتحكيم (عضو مجلس املحافظني)، مركز فيلينيوس للتحكيم الدويل (ليتوانيا)، مركز داكار للتحكيم (السنغال)، ومركز
 مدغشقر للتحكيم والوساطة. محارض وأستاذ زائر يف جامعات مختلفة وله العديد من املقاالت والكتابات يف مجال التحكيم الدويل ، وشارك كمتحدث

يف مختلف املؤمترات والندوات يف اململكة املتحدة وأوروبا وأفريقيا والهند وأمريكا الشاملية والجنوبية والرشق األوسط.

سلطان العبدالله، الرشيك املدير، مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه، الدوحة، قطر
 متتد خربة سلطان العبدالله املهنية عىل مدى ما يقارب خمسة وثالثون عام، قىض معظم هذه الفرتة  يعمل يف الرشكة الوطنية للنفط يف قطر (قطر
 برتوليوم) ألكرث من اثنني وعرشون عام، شغل خاللها عدة مناصب. قام يف تلك الفرتة بتمثيل الحكومة القطرية، وقطر برتوليوم والرشكات التابعة لها يف
 العديد من تعاقدات النفط والغاز كمفاوض أسايس. منذ تأسيس مكتبه الخاص يف ١٩٩٩، قام بتقديم االستشارات يف ما يتعلق مبجال الرشكات واملجاالت
 التجارية للعديد من الهيئات الحكومية والرشكات الوطنية واملتعددة الجنسيات. سلطان العبدالله يركز حالياً عىل متثيل عمالئه أمام الهيئات القضائية
 وهيئات التحكيم يف داخل وخارج قطر كام يعمل أيضاً كمحكم يف قضايا التحكيم. وقدم االستشارة لعمالء محليني ومتعددي الجنسيات وتفاوض بالنيابة
اىل محكمة التمييز. وهو حائز  عىل  عنهم يف مشاريع ومعامالت ضخمة. كمحامي، ميثل سلطان العبدالله العمالء أمام كافة املحاكم يف قطر وصوالً 
 الدرجة األوىل يف تسوية املنازعات من تشيمربز ورشكاه. سلطان العبدالله حاصل عىل بكالوريوس الحقوق من جامعة بريوت العربية يف لبنان وماجستري
 يف القانون يف مجال القانون الدويل واملقارن من جامعة ساوث ميثوديست يف الواليات املتحدة األمريكية وهو عضو فعال يف العديد من نقابات املحامني

من ضمنها نقابة املحامني الدولية.

ي٧١ٕԽ٘ګڢ��ңيԺڝٱّ�يڜٹ٠ًُڱّ
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 د. محمد عبدالرءوف، مدير مركز القاهرة  اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، القاهرة، مرص
من العديد  يف  الدويل  التجاري  التحكيم  يف  محارض  وهو  الدويل،  التجاري  للتحكيم  اإلقليمي  القاهرة  مركز  مدير  منصب  عبدالرءوف  الدكتور   يشغل 
  الجامعات املرموقة. وهو محامي (غري مشتغل) يف مكتب عبدالرءوف للمحاماة يختص بالتحكيم التجاري الدويل والوسائل البديلة لتسوية املنازعات
 باإلضافة إىل القانون التجاري، وقانون األعامل، وقانون االستثامر. كام أنه حاصل عىل شهادة الدكتوراة يف القانون الخاص من جامعة مونتبيليري األوىل
 يف فرنسا، باإلضافة اىل عدد من املؤهالت األكادميية من عدة جامعات مرموقة. وقد عمل الدكتور عبدالرءوف كعضو هيئة تحكيم يف العديد من قضايا
 التحكيم التجارية والعائلية، كام عمل كمستشار قانوين ملنظامت خاصة وحكومية ومن ضمنها الحكومة املرصية يف العديد من قضايا التحكيم الدولية.
 وهو مؤلف  مشارك للعديد من املطبوعات القانونية التي تختص بالتحكيم. كام أنه عضو ونائب رئيس للعديد من منظامت التحكيم الدولية، ووسيط
 معتمد يف مركز تسوية املنازعات الفعالة ( السيدر ) ، وخبري يف اتفاقيات االستثامر الدولية ومنازعات االستثامر لدى كل من منظمة مؤمتر األمم املتحدة
محكمة محكمي  هيئة  يف  مسجل  ومحكم  والدول،  املستثمر  منازعات  تسوية  يف  خبري  و  االقتصادية،  والتنمية  التعاون  ومنظمة  والتنمية  التجارة   عن 
 التحكيم للرياضة، كام أنه محارض معتمد عىل قامئة املحارضين واملقمومني  يف املعهد املعتمد للمحكمني، وعضو مجلس تحرير يف العديد من املطبوعات

املرموقة التي تختص بوسائل تسوية املنازعات.

أحمد الورفيل، قاض سابق، تونس، تونس
 مولود بالّرسس (الجمهورية التونسية) يف ٢٣ نوفمرب ١٩٧٠. متخرج من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، حيث تحصل عىل األستاذية يف قانون
 املؤسسات (١٩٩٣) وشهادة الدراسات املعمقة يف القانون الخاص (١٩٩٥). متخرج من املعهد األعىل للقضاء (١٩٩٥). عمل قاضيا باملحكمة اإلبتدائية
 بأريانة (١٩٩٥-١٩٩٧) ثم مبحكمة االستئناف بتونس (دائرة الرئيس األول). ومنذ سنة ٢٠٠٠ عنّي قاضيا باحثا مبركز الدراسات القانونية والقضائية ثم
 رئيس فريق عمل بنفس املركز، حتى مارس ٢٠١١ حيث تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية. ويف سبتمرب ٢٠١٤ استقال من
 مهنة القضاء ثم استقال من خطة مستشار لدى رئيس الجمهورية يف فيفري ٢٠١٥ ليلتحق مبهنة املحاماة. درّس القانون املدين والقانون الجبايئ وقانون
 التحكيم وقانون التجارة الدولية ومكافحة الفساد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية. كام ألقى
 دروسا باملعهد األعىل للقضاء (قانون جبايئ – قانون الرشكات). صاحب مؤلفات يف قانون التحكيم (الداخيل والدويل) والقانون الجبايئ وقانون الرشكات
ومغربية ولبنانية  ومرصية  وهولندية  وأملانية  وسويرسية  وفرنسية  تونسية  مبجالت  القانون  مجاالت  مختلف  يف  مقاالت  عدة  له  نرشت  كام   التجارية 

 ومينية وعراقية وغريها.

عصام التميمي، رشيك مؤسس، مكتب التميمي ومشاركوه
 ميتلك عصام التميمي ما يفوق التسعة وعرشين عاماً من الخربة يف مجال التقايض وتسوية املنازعات يف اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الخليج العريب.
منصب الرشيك الرئيس يف املكتب. كام  يف عام ١٩٨٩، أسس ما يعترب اليوم أكرب مكتب محاماة يف الرشق األوسط: التميمي ومشاركوه، ويشغل حالياً 
 ساهم التميمي يف صياغة العديد من األنظمة والقوانني وساعد الحكومات املحلية واإلتحادية يف صياغة قوانينها ولوائحها.  لدى السيد التميمي خربة
 واسعة يف تقديم االستشارات للعمالء والعمل كمحكم وكمستشار مشارك يف العديد من القضايا يف الخليج. وقد عمل كإستشاري وكمحكم يف عدد من
 املنازعات اإلقليمية والدولية. كام يرتأس التميمي لجنة اإلمارات املتحدة العربية يف غرفة التجارة الدولية للتحكيم. وللتميمي دوراً فعاالً يف تطوير قوانني
 التحكيم يف املنطقة، وهو عضو يف عدة محاكم وجمعيات دولية مختصة يف الوسائل البديلة لتسوية النزاعات. وقد قام التميمي بتأليف عدة مقاالت
وكتب حول التحكيم والتقايض يف اإلمارات العربية املتحدة وتأسيس األعامل يف املنطقة، كام أنه عضو يف مجالس تحرير عدد من املطبوعات املرموقة.
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حسن ريض، الرشيك الرئيس، مكتب حسن ريض ومشاركوه، املنامة، البحرين
 حسن عيل ريض الرشيك الرئيس يف حسن ريض ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون، حاصل عىل بكالوريوس القانون من جامعة امللك محمد
 الخامس الرباط- املغرب ودكتوراة يف القانون من جامعة لندن. وهو محام مجاز أمام جميع درجات املحاكم يف البحرين.  يعمل يف مختلف املجاالت
 القانونية مبا يف ذلك املال واملصارف، التجارة، التأمني، القانون املدين والبحري، بارش ويبارش نزاعات تحكيمية محلية ودولية يف مجال التحكيم التجاري
 كمحكم أو محاٍم عن األطراف يف التحكيم الحر واملؤسيس.  شارك كعضو أو كمحكم فرد أو رئيساً للهيئة يف أعامل تحكيم تحت مظلة مؤسسات دولية
 كمحكمة التحكيم يف الغرفة الدولية يف باريس ومحكمة لندن للتحكيم الدويل ومركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي. حاز عىل تقدير أفضل
 محاٍم يف البحرين من قبل املالية الدولية لسنة ٢٠١٢. وهو عضو يف مجلس املعهد التجاري الدويل التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس كعضو يف لجنة
 التحكيم فيها، كام أنه عضو سابق يف محكمة لندن للتحكيم الدويل ونائباً لرئيس مجلس املستخدمني العرب التابع للمحكمة، وعضو سابق يف مجلس
 األمناء لغرفة البحرين لتسوية املنازعات، ورئيس مشارك للمنتدى العريب التحاد املحامني الدويل، ورئيس سابق لجمعية املحامني البحرينية. وهو مشارك
 بصفة أستاذ يف جامعة لندن ٢٠٠٧-٢٠٠٩  ومحارض زائر سابق يف جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات املرصفية واملالية وكذلك عضو هيئة تحرير

يف دورية القانون العريب.

 كريم يوسف، شـريك ورئيــس قسم التحكيم يف الشـرق األوسط، مكتب أمرلر لإلستشارات القانونية، ديب، األمارات والقاهرة،
مرص

أستاذ مشارك  يشغل كريم يوسف منصب الرشيك الرئيس يف مكتب أمرييلري لإلستشارات القانونية كام يرتأس التحكيم الدويل يف املكتب. وهو أيضاً 
من العديد  يف  تحكيم  هيئة  كرئيس  أو  األطراف  قبل  من  معني  ومحكم  كإستشاري  يوسف  كريم  تعيني  تم  وقد  القاهرة.  بجامعة  الحقوق  كلية   يف 
ومحكمة الدويل،  للتحكيم  ديب  ومركز  الدويل  التجاري  للتحكيم  اإلقليمي  القاهرة  ,مركز  الدولية  التجارة  غرفة  للوائح  التابعة  الدولية  التحكيم   قضايا 
 لندن للتحكيم الدويل، ولجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسرتال) واملركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر (اإلكسيد). كام قدم كريم
األوسط. بالرشق  يتعلق  فيام  األجنبية  واملحاكم  التحكيم  محاكم  قضايا  من  عدد  يف  كخبري  شهادته  وقدم  والعربية  املرصية  القوانني  يف  اآلراء   يوسف 
إدارة مجلس  ضمنها:  من  املنظامت  من  العديد  يف  عضو  أنه  كام  مرص.  وزراء  مجلس  رعاية  تحت  املشّكلة  للتحكيم  العليا  اللجنة  يف  عضو   وهو 
محرري ومجلس  ملرص،  الوطني  عرب  التحكيم  معهد  مراسيل  مجلس  ديب،  الدويل،  للتحكيم  لندن  ومحكمة  املايل  ديب  مرفأ  بني  املشرتك  التحكيم   مركز 
 مجلة التحكيم العريب. وقد درس يوسف يف كلية الحقوق بجامعة ييل حيث حصل عىل شهاديت املاجستري يف القانون والدكتوراه العلمية يف القانون،
املنازعات تسوية  يف  ييل  هولتزمان  هاورد  زمالة  عىل  يوسف  كريم  حصل  ييل،  جامعة  يف  دراسته  خالل  القاهرة.  وجامعة  باريس  بجامعة  درس   كام 

 الدولية. يتحدث كريم اإلنجليزية والفرنسية والعربية بطالقه ولديه دراية أساسية يف اإليطالية واإلسبانية.
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ويليام سليت الثاين الرئيس السابق واملدير التنفيذي السابق للجمعية األمرييكية للتحكيم

دوك، جامعة  يف  الحقوق  بكلية  زائر  كزميل  عمل  وقد  كمحكم.  يعمل  كام  التنفيذي.  رئيسها  أيضاً  وهو  املنازعات  تسوية  بيانات  قاعدة  بيل   يرتأس 
 وشــغل منــصب الرئيس التنــفيذي الســابق لــجمعية التحــكيم األمـريكة، كام عمل ملدة أربعة عرش سنة كعضو مجموعة عمل التحكيم التابعة
حول كتب  وفصول  مقاال  وأربعني  اثنني  بتأليف  بيل  قام  وقد  الخاص.  الدويل  للقانون  األمريكية  الخارجية  بوزارة  اإلستشارية  واللجنة   لألونسرتال 
يف سجلت  قد  صديقة  ملخصات  سبعة  وتحرير  بتخويل  قام  وقد  الدولية.  املنازعات  بإدارة  املتعلقة  والثقافة  البيانات  وقاعدة  والوساطة   التحكيم 
من بيل  تكريم  وتم  كام  و٢٠١٢.   ١٩٩٥ العام  بني  ما  بالتحكيم  املتعلقة  القضايا  من  بالعديد  املتعلقة  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العليا   املحكمة 
له قدمت  التي  ريتشموند  وجامعة  للمحامني،  فريجينيا  والية  ونقابة  والرابعة،  الثالثة  االتحادية  الدوائر  فيها  مبا  وقانونية  قضائية  منظامت  عدة   قبل 

جائزة امتياز الخريجني وقد حصل عىل جائزة الهورا آو مرييتو من املعهد الربازييل الوطني للتحكيم والوساطة.

لورتا مالينتويب، مستشار قانوين، مكتب إيفرشيدز، سنغافورة

 لوريتا مالينتويب هي مستشار قانوين يف مكتب إيفريشيدز ذ.م.م. بسنغافورة. وهي حاصلة عىل شهادة يف الحقوق من جامعة روما واملاجستري يف دراسات
 القانون العام من مركز الحقوق بجامعة جورجتاون. كام ولديها ترخيص مزدوج (من نقابتي روما وباريس للمحامني) وهي مختصة يف التحكيم الدويل
 بشقيه التجاري واالستثامري ويف القانون العام الدويل. وقد عملت مالينتويب كمستشار قانوين، ومحام ومحكم يف عدد من قضايا التحكيم ذات العالقة
 باملنازعات الناجمة عن العقود التجارية الدولية. كام ومثلت رشكات خاصة، ودول ومنظامت الدول يف قضايا لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
 (األونسيرتال)، وغرفة التجارة الدولية واملركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر (اإلكسيد). وقد عملت كمحام ومستشار قانوين أمام محكمة العدل
التابعة الدويل  التحكيم  محكمة  يف  عضوة  كانت  وقد  العام.  الدويل  بالقانون  املتعلقة  املؤسسية  غري  التحكيم  قضايا  يف  دول  عدة  مثلت  كام   الدولية، 
 لغرفة التجارة الدولية وتشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة غرفة التجارة الدولية. كام وقامت مالينتويب بتأليف عدد من املقاالت حول التحكيم
 االسثـتامري والتقايض ما بني الدول. وهي عضوة أيضاً يف مجلس التحرير يف العديد من املطبوعات املرموقة املختصة بالتقايض والتحكيم. كام وسمت

من الدليل القانوين تشيمربز غلوبال كرائدة يف مجال التحكيم الدويل.

 نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية املنازعات، املنامة، البحرين

  يشغل الربوفسور نسيب زيادة حالياً منصب الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية املنازعات ورئيس تحرير «مجلة غرفة البحرين للتحكيم الدويل».
 وكان قد شغل قبلها منصب املدير التنفيذي ملركز ديب للتحكيم الدويل (دياك)، كام شغل منصب نائب األمني العام (ومنصب األمني العام باالنابة) للمركز

الدويل لتسوية منازعات اإلستثامر(إكسيد)، كام شغل منصب األمني العام التنفيذي يف املحكمة اإلدارية للبنك الدويل.
عضو كذلك  وهو  الدويل  التجاري  للتحكيم  اإلقليمي  القاهرة  مركز  لدى  االستشارية  اللجنة  رئيس  ونائب  الدويل  للتحكيم  لندن  مبحكمة  عضو   وهو 
التحكيم ملؤسسات  الدويل  اإلتحاد  مجلس  يف  وعضو  إكسيد  لدى  واملوفقني  املحكمني  لوائح  يف  وعضو  الهاي  يف  الدامئة  التحكيم  محكمة   لدى 
يف ومحارض  متحدث  وهو  التحكيم  وقانون  الدويل  القانون  مجاالت  يف  الفقهية  ـّـات  املؤلـف من  العديد  زيادة  وللربوفسور  (إفكاي).    التجاري 

العديد من املؤمترات الدولية والندوات القانونية املتخصصة.
 يــدرّس الربفسور زيادة يف كلية الحقوق يف جامعة ميامي، وقد درّس يف جامعة السوربون يف باريس، ولدى أكادميية القانون الدويل يف الهاي ولدى
  أكادميية قانون التحكيم يف باريس. وهو عضو يف اللجنة اإلستشارية ملركز الوترباخت للقانون الدويل يف جامعة كامربدج، وعضو يف اللجنة التنفيذية

للجمعية األمريكية للقانون الدويل، وعضو يف أرس التحرير يف عدد من املجالت القانونية.
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ستيفانو أزايل، األمني العام، مركز ميالن للتحكيم، ميالن، إيطاليا

غرفة من  فرع  وهو  للتحكيم  ميالنو  بغرفة  العام  االمني  منصب  حالياً  ويشغل  بايطاليا.  جينوا  بجامعة  الحقوق  كلية  من  متخرج  محام  آزايل   ستيفانو 
 ميالنو للتجارة متخصصة يف املنازعات التجارية. إن غرفة ميالنو للتحكيم توفر حلول بديلة للمنازعات، عىل سبيل املثال: التحكيم، الوساطة، الوساطة
 االلكرتونية، منازعات أسامء النطاق، كام تساهم الغرفة يف تعزيز املعرفة ونرش ثقافة الحلول البديلة للنزاعات من خالل االنشطة التدريبية وكذلك من

خالل مركزها للبحوث والتوثيق.
التجاري الوساطة  ملركز  عام  أمني  منصب  يشغل  كام  إفكاي،  التجاري  التحكيم  ملؤسسات  الدويل  لالتحاد  الصندوق  أمني  منصب  آزايل  ستيفانو   يشغل 
 اإليطايل-الصيني. ومنذ سنة ٢٠٠٥، يعمل ستيفانو كأستاذ زائر ملادة قانون التحكيم املحيل والدويل يف كلية الحقوق بجامعة بوكوين يف ميالنو.  وكباحث
 منذ عام ٢٠١٢ يف مركز تسوية املنازعات عرب الدولية والقانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة نيويورك. ترأس ستيفانو اللجنة التأديبية التابعة لالتحاد
يف محكمة العدل العليا لهذا االتحاد. كام انه عضو يف العديد من هيئات التحكيم أمام  اإليطايل لكرة القدم من ٢٠٠١ اىل ٢٠٠٧، وأصبح اآلن عضواً 
الدويل التجاري  للقانون  املتحدة  االمم  للجنة  التابع  والتوفيق  بالتحكيم  الخاص  الثاين  العمل  فريق  يف  إيطاليا  مثل  وقد  التحكيم.  مؤسسات   مختلف 

األونسرتال. وقد شغل منصب محكم يف العديد من اإلجراءات املؤسساتية. ولدى ستيفانو عدة مؤلفات ومقاالت ومنشورات تتعلق بالتحكيم.

أندريا كارلفاريس، األمني العام، محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، باريس، فرنسا

ايريدي باباالردو للمحاماة  بروما.غطى عمله يف الرشكة  يف مكتب رشكة بونيليل   قبل انضاممه لغرفة التجارة الدولية، كان السيد كارليفاريز رشيكاً 
يف عضواً  كارليفاريز  السيد  كان  العامة.  املدنية  واإلجراءات  القانون  ونزاعات  العام،  الدويل  بالقانون  املتعلقة  القضائية  واإلجراءات  الدويل،   التحكيم 
 املحكمة  الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ويف لجنة التحكيم التابعة لذات للغرفة. وقبل انضاممه لرشكة بونيليل ايريدي باباالردو كان
 السيد كارليفاريز مستشاراً قانونياً يف سكرتارية املحكمة  الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. كام أنه عضو يف اللجنة التوجيهية للجنة التحكيم
 الدويل التابعة لإلتحاد الدويل للمحامني و عضو يف مجلس إدارة الجمعية اإليطالية للتحكيم. وهو أحد مؤسيس املنتدى اإليطايل للتحكيم الدويل والوسائل
 البديلة لتسوية املنازعات. وقد تخرج السيد كارليفاريز مبرتبة الرشف العالية «ماغنا كم الودي» من جامعة روما «ال سبيينزا» حيث حصل عىل دكتوراة

يف القانون الدويل يف عام ١٩٩٨. كام أنه قد قام بتأليف العديد من املقاالت باإلضافة اىل كتاب عن التدابري التحفظية واملؤقتة يف التحكيم الدويل.

حميد غرايف، رشيك مؤسس، مكتب درينز وغرايف، باريس، فرنسا

 الدكتور حامد غروي هو رشيك مؤسس لرشكة التحكيم دورنس وغروي ومقرها باريس، وهو عضو يف نقابتي باريس ونيويورك للمحاميني. وهو حامل
 للجنسيتني الفرنسية واإليرانية. كام عمل غروي كمستشار يف أكرث من مئة قضية تحكيم وكمحكم يف أكرث من خمسني قضية تحكيم تجاري مؤسيس وغري
 مؤسيس وأيضاً الخاضعة إلتفاقيات اإلستثامر الثنائية واملتعددة األطراف. وذلك يتضمن التمثيل يف القضايا ذات السبق التاريخي مثل أول حكم لألرضار
 ١٧/٠٥، وحكم لصالح/ARB ضد اليمن، قضية إكسيد رقم DTP رشكة ديزرت الين بروجكتس  BIT األخالقية لصالح مستثمر يف إتفاقية استثامر ثنائية
 ١٨/٠٦، وحكم/ARB مستثمر وجد انتهاك إلتفاقية استثامر ثنائية يف نتائج املناقصات العامة جوزيف تشارلز ليمري ضد أوكرانيا، قضية إكسيد رقم
 لصالح رشكة تركية حكومية ملصادرة أسهمها من قبل قضاء الدولة املستضيفة لصالح طرف ثالث خاص رومييل/تلسيم ضد كازخستان قضية إكسيد رقم
ARB/١٦/٠٥، وحكم لصالح جمهورية ألبانيا أدت اىل رفض دعوى ألول مرة عىل أساس رشط يف مفرتق الطرق يف اتفاقية استثامر ثنائية بانتيتشنييك 
 ٢١/٠٧، وحكم آخر لصالح جمهورية ألبانيا يرفض املطالبة لعدم اإلختصاص/ARB س.أ. - مقاولون ومهندسون ضد جمهورية ألبانيا، قضية إكسيد رقم
rationae materiae and personae بورميي س.ر.ل وإيغل غيمز ش.أ ضد جمهورية ألبانيا، قضية إكسيد رقم ARB/١٨/١١، وحكم لصالح مستثمر 
 ٢٣/١١، وحكم لصالح جمهورية تركيا/ARB فرنيس يقيض وللمرة األوىل بأداء محدد السيد فرانك تشارلز عارف ضد جمهورية مولدوفا، قضية إكسيد رقم
 ٢٠/٠٧. كام تتضمن/ARB يرفض أكرب مبلغ مطالبة يف إكسيد عىل اإلطالق: ١٩ مليار دوالر أمرييك سبا فيكس ضد جمهورية تركيا، قضية إكسيد رقم
 مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم، ومركز طهران اإلقليمي للتحكيم، باإلضافة ،DIAC خربة الدكتور غروي قضايا التحكيم التابعة ملركز ديب للتحكيم الدويل
يف أغلب دول الرشق األوسط. كام أنه عضو سابق يف محكمة لندن للتحكيم أو مواقعاً   لقضايا التحكيم املؤسسية وغري املؤسسية التي تتضمن أطرافاً 
 ومعني من قبل مملكة كمبوديا يف هيئة محكمي إكسيد. وقد ألف الدكتور غروي العديد من املؤلفات حول التحكيم مبا فيها كتاب بعنوان  LCIA الدويل

.«الفاعلية الدولية إللغاء حكم التحكيم» والذي أصدرته كلوير
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طارق رياض، رئيس املجلس التنفيذي ملركز ديب للتحكيم الدويل 

 الدكتور طارق رياض هو الرشيك املدير يف مكتب القشريي و راشد و رياض لإلستشارات القانونية الدولية و املحاماه، حيث يعترب من املكاتب الرائدة
 يف مرص يف القضايا التجارية و قضايا التحكيم. وهو حاصل عىل ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٨٠، وماجستري يف القانون من كلية الحقوق
 جامعة هارفارد ١٩٨٢ و دكتوراه يف القانون من كلية الحقوق جامعة هارفارد ١٩٨٥. كام أنه محام مقيد بنقابة املحامني املرصية للرتافع أمام كافة
 املحاكم املرصية، أمام محاكم الواليات املتحدة مبا يف ذلك املحكمة العليا لوالية نيويورك و عضو بنقابة املحامني االمريكية. يشغل  الدكتور طارق رياض
معهد إدارة  مجلس  ويف  بباريس  الدولية  التجارة  غرفة  تحكيم  مبحكمة  مناوب  وهوعضو  الدويل.  للتحكيم  ديب  ملركز  التنفيذية  اللجنة  رئيس   منصب 
 قانون األعامل العاملي التابع للغرفة. كام أنه أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري بالجامعة األملانية بالقاهرة. وقد شارك الدكتور طارق يف العديد من
 التحكيامت كرئيس هيئة تحكيم أو كمحكم أو كمحامي أحد األطراف أمام غرفة التجارة الدولية و مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدويل و مركز ديب
 للتحكيم التجاري الدويل و مركز ابو ظبي للتوفيق و التحكيم التجاري الدويل و مركز التحكيم التابع للبنك الدويل. كام ولديه العديد من املؤلفات و
 الكتب وهي تشمل القانون الواجب التطبيق يف منازعات التحكيم الدويل وقانون الرشكات املرصي باالضافة ايل العديد من املقاالت عن التحكيم و

النظام القانوين للقيام بنشاط تجاري يف مرص.

هانو وهالند، مستشار قانوين، املحكمة الدامئة للتحكيم، الهاي، هولندا

 الدكتور هانو وهالند هو مستشار قانوين يف املحكمة الدامئة للتحكيم يف الهاي، حيث يعمل بشكل أسايس عىل اإلجراءات التحكيمية املتعلقة بالدول يف قضايا
 التحكيم املتعلقة بإتفاقيات إستثامر محددة. عمل سابقاً يف مكاتب رشكة هريبرت سميث فريهلز وويلمر كاتلر بيكرينغ هيل آند دور يف لندن، كام عمل يف مكتب
 رشكة ايفريشيدز يف باريس، ولديه خربة واسعة يف إجراءات التحكيم للقضايا املتعلقة مبجايل اإلتفاقيات اإلستثامرية والتحكيم التجاري. وهو حاصل عىل مؤهالت
 قانونية من: جامعة جينيف (دكتوراة)، كلية لندن الجامعية (ماجستري يف القانون) وجامعة همبولدت يف برلني، كام أنه مؤهل للعمل يف أملانيا. وقد ألف الدكتور
 ويهالند كتاب عن تنسيق اإلجراءات املتعددة يف قضايا تحكيم إتفاقيات اإلستثامر (أصدرته: دار جامعة أوكسفورد للنرش، ٢٠١٣)، باإلضافة اىل العديد من

 املقاالت املتعلقة بقضايا التحكيم الدويل. يعمل الدكتور ويهالند باللغات الفرنسية، واألملانية واإلسبانية.

�١٨



أحمد حسني، املسجل العام لغرفة البحرين لتسوية املنازعات

 يشغل السيد أحمد حــسني مــنصــب الــمســجل العــام ومساعد الرئيس التنفيذي للتحكيم يف غرفة البحرين لتسوية املنازعات. وقد عمل السيد
 حسني كباحث قانوين بإدارة البحوث والشؤون القانونية يف الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية وممثلها أمام املحاكم. وقد مارس السيد حسني املحاماة
 كمحام مجاز أمام محكمة التمييز البحرينية. وهو عضو سابق يف جمعية املحامني البحرينية وشغل منصب أمني الرس يف دورة ٢٠٠٧-٢٠٠٩، وعضو سابق
 يف الهيئة الوطنية لتقويم ومعادلة الشهادات. كام أنه عضو يف العديد من املنظامت الدولية املختصة باملجال القانوين والوسائل البديلة لتسوية املنازعات
 منها: نقابة املحامني الدولية  ، واالتحاد الدويل للمحامني واملعهد املعتمد للمحكمني ، وهو محارض مبعهد الدراسات القضائية والقانونية مبملكة البحرين
 (مادة التحكيم للدورة التدريبية للمحامني الجدد)، كام أنه ميثل غرفة البحرين لتسوية املنازعات يف لجنة التحكيم واملنازعات التجارية التابعة لغرفة

تجارة وصناعة البحرين.
 السيد أحمد حسني حاصل عىل ليسانس رشيعة وقانون من جامعة األزهر (١٩٨٧)، ودبلوم يف اإلدارة املتوسطة من جامعة البحرين. باإلضافة للشهادات
 األكادميية، حصل السيد حسني عىل الشهادة االختصاصية يف التحكيم الدويل من املعهد الدويل للمحكمني. تتم استضافة السيد حسني بشكل مستمر
حول الوعي  نرش  يف  مساهم  دور  وله  املنازعات  لتسوية  البديلة  بالوسائل  املتعلقة  والدولية  اإلقليمية  الفعاليات  من  العديد  يف  كمتحدث   للمشاركة 

الوسائل البديلة لتسوية املنازعات وتطوير هذا املجال يف املنطقة.

عائشة مطيويع، مدير دعوى، غرفة البحرين لتسوية املنزاعات

 تشغل السيدة عائشة مطيويع منصب مدير دعوى أول للتحكيم باإلنابة بغرفة البحرين لتسوية املنازعات. ومن خالل عملها ترشف مطيويع عىل العديد
من القضايا يف مجال إجراءات قضايا التقايض والتحكيم والوساطة كمدير دعوى وكأمني رس هيئات القضاه واملحكمني.

 وقد عملت مطيويع يف قضايا متعددة املجاالت منها: البنوك، واملجال املايل، واإلستثامر، والتأمني، واإلنشاءات، والعقارات، والتوظيف، مع تركيز خاص عىل
 القضايا التجارية الدولية. كام تم تدريبها يف مجايل التحكيم والوساطة من قبل أحد املراكز الرائدة يف مجال الوسائل البديلة لتسوية املنازعات - املركز
 الدويل لتسوية املنازعات التابع لجمعية التحكيم األمريكية. قبل انضاممها للعمل يف مجال الوسائل البديلة لتسوية املنازعات، عملت مطيويع كمحام

تقايض أمام املحاكم البحرينية.
 وهي خريجة جامعة العلوم التطبيقية  ومرخصة ملامرسة املحاماة يف مملكة البحرين، وحاصلة عىل دبلوم عايل يف اإلدارة والقيادة املتقدمة من املعهد

 املعتمد لإلداريني يف اململكة املتحدة.

ريتشارد نيامرك، نائب رئيس الجمعية األمرييكية للتحكيم

 يشغل السيد ريتشارد و. نيامرك منصب نائب رئيس جمعية التحكيم األمريكية وهو مسؤول املركز الدويل لتسوية املنازعات التابع لها. وهو مؤسس
 ومدير تنفيذي سابق للمركز العاملي لبحوث تسوية املنازعات والذي أعد البحوث يف التحكيم والوسائل البديلة لتسوية املنازعات يف منازعات املعامالت
 عرب الحدودية. السيد نيامرك وسيط ومنسق حوار ذو خربة واسعة نتيجة عمله كطرف يف أمور تنظيمية متعددة. تتضمن خربته العمل مع لجنة األمم
 ،املتحدة للقانون التجاري الدويل (األونسرتال)، والحكومات، والجامعات، والرشكات، ومجاالت اإلنشاءات، والحاسوب، والعقارات، وإستخدام األرايض

   والتأمني، واملنظامت غري الربحية.

 نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية املنازعات، املنامة، البحرين

ميكنكم الرجوع لصفحة جلسة بعد الظهر.

ي٧١ٕԽ٘ګڢ��ңيԺڝٱّ�يԼًٕڠڱّ
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ڠډڝګڠًْ�ڈًڠّ
 يتم التسجيل حرصياً عن طريق املوقع اإللكرتوين http://www.bcdr-aaa.org/ifcai وترسل جميع اإلستفسارات إىل

ifcai@bcdr-aaa.org الربيد اإللكرتوين

التاريخ واملكان
اإلثنني املوافق ٢٣ مارس ٢٠١٥

صالة الغزال 
فندق الرتز كارلتون البحرين 

ضاحية السيف
مملكة البحرين 

  الهاتف ٩٧٣١٧٥٨٠٠٠+ 

رسوم التسجيل
التسجيل املبكر قبل أو يف يوم ١٥ مارس ٢٠١٥

٤٠٠ دوالر أمرييك للمشرتك الواحد
 

التسجيل العادي بعد تاريخ ١٥ مارس ٢٠١٥
٥٠٠ دوالر أمرييك للمشرتك الواحد

 رسوم التسجيل تشمل مطبوعات املؤمتر، وجبات اإلفطار والغداء وحفل اإلستقبال
املسايئ، باإلضافة إىل ما تتضمنه اإلسرتاحات من مقبالت ومرشوبات.

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/ifcai

• 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

اإللغاء

الرسوم من   ٪٥٠ إعادة  سيتم  املؤمتر،  حضور  من  باإلنسحاب  رغبتك  حال   يف 
 أو رقم aishaq@bcdr-aaa.org املدفوعة فقط بعد إرسالك رسالة إلكرتونية إىل
عن مسبقاً  نعتذر   .٢٠١٥ مارس   ١٥ يوم  يف  أو  قبل   الفاكس ٩٧٣١٧٥١١٣٠٠+  
 إعادة أية رسوم يف حال اإلنسحاب بعد التاريخ املذكور، علاًم بأنه ميكن تحويل
من بدالً  للحضور  املكتب  أو  املؤسسة  نفس  من  آخر  شخص  إىل  الرسوم   تلك 

املشرتك املنسحب بدون أية رسوم إضافية.
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السفر واإلقامة

 عىل املشاركني تحمل والقيام بكافة إجراءات السفر واإلقامة من ترتيب وحجز تذاكر الطريان وحجوزات الفنادق.
 ستكون هناك عروض خاصة من قبل الفنادق للمشاركني يف املؤمتر وذلك من تاريخ ٢١ إىل ٢٥ مارس ٢٠١٥، وبإمكان املشاركني اإلتصال بالفنادق املذكورة أدناه واإلستفسار مبارشة

من الشخص املختص عن تلك العروض وطلب املساعدة يف الحجز أو أية إستفسارات أخرى.

أسعار الغرف الشخص املختص إسم الفندق
غرفة فاخرة

شخص واحد ٨٣++ د.ب 
شخصني ١١٦++ د.ب
تشمل وجبة اإلفطار

جناح نادي
شخص واحد ١٥٠++ د.ب

شخصني ١٥٠++ د.ب
يشمل وجبة اإلفطار والنادي الصحي واإلنرتنت

السيد / براكاش راماياه
منسق الحجوزات الجامعية

الهاتف املبارش: ٩٧٣١٧٥٨٦٨٧٠+
الفاكس: ٩٧٣١٧٥٨٠٦٢٧+

الربيد اإللكرتوين:
rc.bahrz.group.reservations@ritzcarlton.com 

فندق الرتز كارلتون البحرين

غرفة فاخرة
شخص واحد ٩٠++ د.ب 

شخصني ٩٥++ د.ب

غرفة تنفيذية
شخص واحد ١٠٥++ د.ب 

شخصني ١٢٠++ د.ب

يشمل وجبة اإلفطار واإلنرتنت

السيدة / إلهام املاي
مدير مبيعات

الهاتف املبارش: ٩٧٣١٧١٧١٤٠٥+
الفاكس: ٩٧٣١٧١٧١٥٥٥+

الهاتف النقال: ٩٧٣٣٨٣٨١٤٣٣+
 الربيد اإللكرتوين:

Ilhame.Almai@starwoodhotels.com

فندق ويسنت سيتي سنرت البحرين

غرفة فاخرة
شخص واحد ٧٠++ د.ب 

شخصني ٧٥++ د.ب

جناح نادي
شخص واحد ٨٥++ د.ب 

شخصني ١٠٠++ د.ب

يشمل وجبة اإلفطار واإلنرتنت

السيدة / إلهام املاي
مدير مبيعات

الهاتف املبارش: ٩٧٣١٧١٧١٤٠٥+
الفاكس: ٩٧٣١٧١٧١٥٥٥+

الهاتف النقال: ٩٧٣٣٨٣٨١٤٣٣+
 الربيد اإللكرتوين:

Ilhame.Almai@starwoodhotels.com

يل مرييديان سيتي سنرت البحرين
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ـڠًژڣ�ٔٱ١ٕړ�يڜ٭ڰً٪ِ
موقع قلعة البحرين ومتحف املوقع

املنطقة: كرباباد
:أوقات الزيارة

 القلعة: يوميا من الساعة ٨:٠٠ صباحا وحتى ٦:٠٠ مساء
 املتحف: من الثالثاء إىل الخميس من الساعة ٨:٠٠ صباحا وحتى ٨:٠٠

مساء
  الهاتف:٠٠٩٧٣١٧٥٦٧١٧١

 يتجىل تاريخ البحرين التجاري الرثي الذي ُعرف يف العصور القدمية باسم دملون يف العديد من املواقع األثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين املسجل عىل قامئة الرتاث العاملي
 لليونسكو. تقع القلعة أعىل تل أثري تبلغ مساحته ١٧ هكتاراً ونصف الهكتار والذي شيد منذ أكرث من ٤٬٠٠٠ عام. إنه موقع عاصمة دملون السابقة وأحد أهم املواقع األثرية يف

الخليج العريب. وقد كشفت البعثات األثرية عىل مدار الخمسني عاماً املاضية عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل عىل أهمية املوقع عىل مر القرون.
 افتتح متحف موقع قلعة البحرين يف ١٨ فرباير ٢٠٠٨ م ليكون شاهداً عىل أهمية املوقع األثرية ويقع عىل طول الواجهة البحرية الشاملية للقلعة مشكًال مدخًال إىل املوقع األثري
 .يرتكز العرض املتحفي حول جدار بإرتفاع ٨ أمتار يجسد الطبقات األثرية املرتاكمة عىل املوقع. ويتوسط الجدار ٥ قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج مع بشكل تصاعدي.
 ويعرض املتحف ٥٠٠ قطعة أثرية تعترب من أهم املقتنيات املستخرجة من املوقع خالل الحفريات األثرية مستعرضًة الحقب التاريخية التي مرت عىل املوقع. ُيقدم مقهى املتحف

املطل عىل البحر منظراً مبهراً للقلعة وبساتني النخيل املحيطة بها.

بيوت املحرق القدمية

 
أوقات الزيارة

 بيت الشيخ عيىس بن عيل: من السبت إىل الثالثاء من الساعة ٩:٠٠ 
 صباحاً

وحتى ١:٠٠ مساًء ومن الساعة ٤:٠٠ مساًء وحتى ٧:٠٠ مساًء
 مركز الشيخ إبراهيم: من السبت إىل الثالثاء من الساعة ٩:٠٠ صباحاً

وحتى ١:٠٠ مساًء  والساعة ٤:٠٠ مساًء وحتى ٧:٠٠ مساًء
الهاتف: ٠٠٩٧٣١٧٣٢٢٥٤٩

 تشتهر املحرّق عاصمة البحرين السابقة بروعتها الّثقافّية، حيث متتّد فيها البيوت البحرينّية الّتقليدّية عىل جانبّي أزّقة املدينة الّضيقة، يف صفٍّ تاريخّي يرشح نسيج املدينة. ومن
 بني تلَك البيوت، يقّدم بيت الّشيخ عيىس بن عيل آل خليفة أروع مثاٍل عىل العامرة اإلسالمّية يف الخليج العريّب، إذ يضّم أربعة أفنية وأبواب خشبّية منحوتة عىل نحو رائع وألواح
 جّص مثقوبة. فيام تبدو البيوت األخرى مناذج ثقافّية وتوثيقّية لسرية هذه املدينة من خالل مركز الّشيخ إبراهيم بن محّمد آل خليفة للّثقافة والبحوث الذي انطلق مبشاريعه
 الّثقافّية عرب ترميم العديد من البيوت لحفظ قيمتها اإلنسانّية والّتاريخّية، وشملت مشاريعه العديد من املامرسات االجتامعّية أيًضا بدًءا من الّتطريز والّزخرفة يف بيت الكورار
 وحّتى تاريخ اّلآللئ يف عامرة بن مطر )البيت الّسابق لتاجر لؤلؤ شهري(. ومن أهّم تلك البيوت: قاعة محارضات مركز الّشيخ إبراهيم بن محّمد آل خليفة للّثقافة والبحوث، مكتبة
 اقرأ للّطفل، ِحرَف الّديار، بيت الّنوخذة )أّول منزل تّم ترميمه يف مرشوع طريق الّلؤلؤ(، بيت الكورار، بيت عبدالله الّزايد، بيت القهوة، عامرة بو زبون، بيت محّمد بن فارس،
 ،قاعة محّمد بن فارس لفّن الّصوت الخليجّي، وجميعها تعرض جوانب مختلفة لتاريخ البحرين الرّثّي. باإلضافة إىل بيت جمشري الذي يستضيف بانتظاٍم معارض فّنّية وتصوير أفالم

وهو مثال آخر للمنازل البحرينّية الّتقليدّية.
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سوق القيرصية

القرن بدايات  إىل  يعود  الذي  القديم  املحرّق  سوق  من  جزءاً  القيرصية  سوق   يشّكل 
مع نشأ  حيث  ذلك،  من  أقدم  القيرصية  سوق  أن  إىل  تشري  الدراسات  لكن   العرشين، 
 بدايات القرن التاسع عرش، واستمر بالتوّسع خالل السنوات الالحقة بناء عىل الحاجات

.االقتصادية املتسارعة للسّكان يف ظل استقرار سيايس واجتامعي وثقايف يف البالد
 كام أن الّسوق ُيعترب أحد األجزاء الهامة من مرشوع طريق اللؤلؤ، الذي ُأدرج عىل قامئة
من ميتد  الذي  الطريق  يف  الّسوق  يقع  حيث  عام٢٠١٢م.  لليونيسكو  اإلنساين   الرتاث 
.هريات اللؤلؤ مقابل قلعة بوماهر، وحتى بيت ومسجد سيادي يف قلب مدينة املحرّق
 قامت وزارة الثقافة»، وبالتعاون مع «وزارة شؤون البلديات والزراعة» و»بلدية املحرق»،
 باتخاذ الخطوات الالزمة نحو إعادة إحياء السوق بكامل تراثه وثقافته التي تركها، بعد
أن كان مجرد مكان يعيد لألذهان أيام كان اللؤلؤ هو عامد اقتصاد مملكة البحرين.

 ومن الجدير ذكره أنه وعىل عكس األسواق يف رشق املحرّق، والتي كانت تظهر يف محيط
 املساجد الكربى، فإن سوق القيرصية ظهر عىل الواجهة الغربية للمحرق، بسبب تنامي العمليات التجارية يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش، إضافة إىل الحامية التي وّفرتها

قلعة بوماهر للواجهة البحرية الغربية للمحرق.
 كام أنه ويف الفرتات األوىل من تطور السوق، احتوى القيرصية عىل ٣٠٠ محل استخدمت للتجارة العامة وتجارة اللؤلؤ وبناء القوارب، ويف نهاية القرن ١٩ منت األنشطة التجارية

بعدما قررت رشكة الهند الرشقية اّتخاذ البحرين كمركز لبيع بضائعها، بالتوازي مع صعود صنعة وتجارة صيد اللؤلؤ بشكل كبري يف هذه املرحلة من تاريخ اململكة.

مرسح البحرين الوطني

ملنطقة الكورنيش الغريب – شارع الشيخ حمد
 مرسح البحرين الوطنّي: وهو املرسح الوطنّي األّول يف اململكة، وأحد أهّم الّرصوح الّثقافّية، إذ يتمّيز بتصميٍم معامرّي ساحر وأنيق. ُيعّد املرسح الوطنّي تحفًة معامرّية فريدة
 تقع عىل املساحة ما بني البحر وبحرية متحف البحرين الوطنّي، وتنعكس بتفاصيلها عىل سطح املاء، وكأنها بذلك صلة وصل بني البحر والّسامء. للمرسح سقٌف محبوك بعناية
 مستوحى من أسقف املنازل الّتقليدّية البحرينّية، لذا يبدو بهيئة أرشطة ألومنيوم تسمح بدخول الّضوء والهواء، أّما تصميم املكان فرغم كونه معاًرصا بانحناءات دقيقة وجميلة،
 إّال أّن تغطيتها داخل األوديتوريوم بخشب الّدردار بشكٍل كامٍل مينحها شكل قوارب صّيادي الّلؤلؤ يف املنطقة. تصميم املرسح مستوحى من تراث البّحارة، ومتتّد الّساحة الخارجّية

له حّتى البحر، فيبدو املرسح وكأّنه يعوم فوق سطح املاء.
 كام يرتفع عن سطح البناء تكويٌن معامريٌّ ذهبّي يلمع وسط املبنى الزجاجّي الخارجّي للمرسح. ُيعّد مرسح البحرين الوطنّي ثالث أكرب مرسح يف العامل العريّب، ويّتسع أللف مقعد
.ومقعد، مرتبًطا بأجمل حكايا ألف ليلة وليلة. تبلغ مساحته ١١٬٨٦٩ مرتًا مرّبًعا، ويحتوي إىل جانب املرسح ورشفَتْيه عىل قاعة أخرى تّتسع ملائة شخص ومقهى سيتّم افتتاحه قريًبا

ويستضيف املرسح العديد من العروض العاملّية املوسيقّية، املرسحّية واألدائّية وغريها. وميكنكم زيارته حّتى خارج مواعيد الحفالت، ملشاهدة املعامر الّثقاّيف املذهل.
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