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تحت رعاية معالي الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
ير الداخلية  رئيس مجلس الوزراء ووز

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر 
المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي

واحتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
18–19  أكتوبر 2016

الدوحة ـ فندق ويستن ـ قاعة ويستن
      



اليوم األول : الثالثاء  18 أكتوبر 2016                                    

ً
التسجيل9:30 - 11:00 صباحا

 12:00 - 11:00َ
ظهرا

كلمة ترحيبية 
آيات عطرة من القران الكريم 

ير العدل كلمة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي - وز
كلمة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني -  رئيس مجلس إدارة غرفة 

قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
كلمة سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني - عضو مجلس إدارة مركز قطر 

الدولي للتوفيق والتحكيم
كلمة سمواألمير بندر بن سلمان آل سعود - الرئيس الفخري التحاد 

المحامين الخليجيين
ينود سوريول - األمين العام للجنة األمم المتحدة  كلمة سعادة السيد / ر

للقانون التجاري الدولي            ) األونسيترال (
كلمة سعادة السيد / بروك دالي -  نائب األمين العام المحكمة الدائمة 

للتحكيم
ً
استراحة صالة الظهر + الغداء ) عرض فيلم وثائقي (12:00 - 1:30 ظهرا

 
الجلسة األولى : 

ً
قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها1:30 - 2:30 ظهرا

األستاذ الدكتور / محمد الخليفي - عميد كلية القانون رئيس الجلسة :
ـ جامعة قطر

األستاذ المحامي/ 
سلطان العبد اهلل

نظرات في مشروع قانون التحكيم الجديد

األستاذ المحامي/ 
يوسف الزمان

اجتهادات محكمة التمييز القطرية في التحكيم

األستاذ / فيصل 
السحوتي

 قراءة في مشروع قانون التحكيم القطري الجديد 
على ضوء المعايير الدولية للتحكيم التجاري الدولي

األستاذ المحامي 
/ راشد بن سعد آل 

سعد الكواري

صور الرقابة القضائية على أعمال المحكمين

ً
استراحة قهوة2:30 - 3:00 عصرا



الجلسة الثانية :   
 
ً
دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة الستخدام التحكيم 3:00 - 4:00 عصرا

في حسم المنازعات

السيد / يوسف الجيدة - الرئيس التنفيذي - هيئة مركز رئيس الجلسة :
قطر للمال

األستاذ الدكتور / 
أنس التورة 

األستاذ / بدر البدر

األهداف االستراتيجية لمراكز التحكيم لدول مجلس 
يز أهمية التحكيم بوصفه  التعاون الخليجي في تعز

ية أداة لتسوية المنازعات التجار
السيد/ عبد اهلل 
إبراهيم دعيفس

الطريق إلى إنشاء مراكز تحكيم خليجية جاذبة للتحكيم 

السيد / أحمد نجم 
النجم

 مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطالن حكم التحكيم 
الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون

االستاذ الدكتور / 
حبيب المال

قدرة مراكز التحكيم المحلية على البقاء فى ضوء 
منافسة المراكز األجنبية

الجلسة الثالثة :
ً
االتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية4:00 - 5:00 عصرا

األستاذ المحامي / سلطان العبد اهللرئيس الجلسة :
ينود  السيد / ر

سولاير
استعراض لقواعد التحكيم الصادرة عن األونسيترال )2013( 

استعراض لقواعد الشفافية في التحكيم المرتبط 
باتفاقيات االستثمار الثنائية ) اتفاقية موريشيوس (

السيد / بروكس 
دالي

تجربة محكمة التحكيم الدائمة في التحكيمات بين 
المستثمر والدولة المضيفة لالستثمار

الداتوك األستاذ 
سوندرا راجو

يا تسهيل مهمة المحكم في ماليز

السيد / أليكسندر 
فيساس

المالمح الرئيسية في قواعد التحكيم في ضوء احدث 
القرارات لمحكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية

ً
نهاية برنامج اليوم األول5:00 عصرا

اليوم األول : الثالثاء  18 أكتوبر 2016  



اليوم الثاني : األربعاء 19 أكتوبر 2016                                     

ً
التسجيل لباقي المشاركين8:00 - 9:00 صباحا

الجلسة الرابعة : 
نشر ثقافة التحكيم وتأهيل وإعداد المحكمين 9:00 - 10:30

المحامي الشيخ / ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس الجلسة :
- عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق 

والتحكيم
األستاذ/ علي 

الخواصنة
إعداد وأهلية المحكمين في إجراءات تحكيم محكمة 

التحكيم الدائمة
األستاذ الدكتور / 
محمد بن إبراهيم 

الزدجالي

قانون التحكيم العماني وتنفيذ أحكام التحكيم

األستاذ / ماجد بن 
عبدالرحمن الرشيد

التطور التشريعي في مجال التحكيم في المملكة 
العربية السعودية

البروفيسور / بين 
شيغارا

نشر ثقافة التحكيم في دول العالم

ً
استراحة قهوة10:30 - 11:00 صباحا

الجلسة الخامسة : 
ً
الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكالت العملية في التحكيم 11:00 - 12:30 ظهرا

األستاذ المهندس / محمد الكواري – محكم دوليرئيس الجلسة :

األستاذ الدكتور / 
يوسف الصليلي

المشكالت العملية في التحكيم ـ رؤية من الداخل

األستاذ المحامي / 
مبارك السليطي

بطالن حكم التحكيم

األستاذ المحامي 
الدكتور / حسن 

علي رضي

حديث عن بعض المسائل العملية في التحكيم الدولي 
والنظام القضائي االقليمي
الوكالء والخبراء والشهود

األستاذ / مشعل 
سعد الخنة

المشكالت العملية في اتفاق التحكيم وبعض أحكام 
التمييز والنقض

ً
استراحة الغداء12:30 - 1:30 ظهرا



الجلسة السادسة : 
ً
دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي1:30 - 3:00 عصرا

األستاذ / جابر الهدفه - مدير الشؤون المالية - وقود رئيس الجلسة :

األستاذ المحامي / 
زايد الشامسي 

تطور التشريعات المتعلقة بالتحكيم في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

النقيب / علي 
معيض الغياثين

يع التحكيم القطري  الجاذب لالستثمار نحو تشر

األستاذة الدكتورة 
/ منى المرزوقي

نظرة على التحكيم في المنازعات الدولية

األستاذة المحامية 
/ غادة درويش

دور القضاء الوطني في مساندة التحكيم

ً
استراحة 3:00 - 3:30 عصرا

الجلسة السابعة :
ً
تأمالت في مستقبل التحكيم3:30 - 4:30 عصرا

األستاذ الدكتور ناصر العذبة  - جامعة قطررئيس الجلسة :

األستاذ الدكتور / 
إبراهيم العناني

انعقاد الخصومة في التحكيم الدولي

الدكتور / عمر 
الجازي

مفهوم الحماية الدبلوماسية ضمن اتفاقية المركز 
)ICSID( الدولي لتسوية منازعات االستثمار

األستاذ الدكتور/ 
نادر إبراهيم 

رفض تعيين المحكم المرشح وتوصيات بشأن إعادة 
صياغة القواعد المرتبطة بها

الدكتور / أحمد 
سيد محمود

التحكيم في عقود الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 

واستضافة كأس العالم 2022
ً
استراحة 5:00 – 4:30 عصرا

الجلسة الختاميةالجلسة الثامنة :
ً
مراسم الختام ــ التوصيات -  توزيع شهادات المشاركة 5:30 – 5:00 عصرا

اليوم الثاني : األربعاء 19 أكتوبر 2016   
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مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
هاتف : 44555804  –  44555805  –  44555830  –  44559111

فاكس : 44661693  –  44661697  –  44661728
conferences@qicca.org : يد اإللكتروني البر

 www.qicca.org    www.qatarchamber.com  :الموقع اإللكتروني


