
 
 
 
 

 
 
 

 

 وسفارة مملكة البحرين تجارة األمريكية العربية الوطنيةغرفة ال
 "حل النزاع في الشرق األوسط"تشاركان في ندوة عن 

 

يقول إن التحكيم يقدم حلوال مبنية على أساس " حـل النزاع"المدير التنفيذي لمركز 
 "لثمنالهدف المرجو في التوصل إلى حلول سريعة ومرضية وفعالة وليست باهظة ا

 
 

غرفة التجارة األمريكية  كل من استضافت اليوم
ين في واشنطن روسفارة مملكة البح العربية الوطنية

إدارة : "بعنوان العاصمة ندوة حوار المائدة المستديرة
حضر ". األزمات في األعمال في الشرق األوسط

حفل اإلفطار عدد كبير من رجال األعمال من 
ت القانون الدولي حيث الشركات األمريكية وشركا

لمة ألقاها السيد جيمس مكفيرسون استمع الحضور لك
نفيذي لغرفة البحرين لفض الرئيس والمدير الت

 .النزاع
 

أشار السيد ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية إلى أن مثل 
يساعد الشركات األعضاء للدخول إلى األسواق في جميع مناطق الشرق األوسط وشمال  هذا اللقاء

الستضافتها للقاء اليوم كما نتقدم بالشكر  ونحن نتقدم بالشكر الجزيل لسفارة مملكة البحرين. أفريقيا
 .للمالحظات التي أدلى بها السيد رئيس غرفة البحرين لحل النزاع

 
تكون على علم بالخيارات  عمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أنال بد للشركات التي لها أ"

التي لديها في حال نشوب نزاع  ناشئ بسبب العقود والتي اتفق األطراف فيها على اللجوء إلى الحل 
وكل األطراف يكون قد تم االتفاق بينهم على كيفية الوصول إلى حل . عن طريق التواسط  أو التحكيم

واألطراف األخرى لتلك العقود اختيار القانون  مبإمكانكم أنت.  بأقصر الطرق وأقلها كلفة لمعضلتهم 
 ".المطبق واللغة والمكان لتسيير اإلجراءات للوصول إلى حل يرضي الجميع بشكل كامل



 
 
 
 

 
 
 

 

 
إن الخيارات : "واستمر السيد مكفيرسون قائالا 

المتوفرة عن طريق غرفة البحرين لفض النزاع 
عن ( FAZ) "الحرة الخيارات"م هذه يمكن أن تقد

وهذا يتطلب  طريق التحكيم في المحاكم البحرينية
كما . الموافقة الكتابية على تحكيم القانون في البحرين

أن تلك الخيارات الحرة هي األفضل بالنسبة 
للشركات التي تتعامل مع الشرق األوسط وشمال 

 .أفريقيا
 

في عام تم تأسيس غرفة البحرين لفض النزاعات 
 األمريكيةحيث انضمت إلى مؤسسة التحكيم  9002

وهي أكبر مؤسسة عالمية لشؤون التحكيم والتي 
توفير خدمات التحكيم لفض النزاعات وإدارة 

واإلقليمي والمحلي لفض النزاعات التي تتعلق باألعمال  المعضالت في العالم على المستوى العالمي
توفر هذه . ؤسسات الحكومية خارج قاعات المحكمة المعروفةبين الشركات وأيضا بين الشركات والم

الوقائع وإصدار رأيها في النزاع ويكون هذا الرأي المؤسسة أشخاصا من ذوي الخبرات في مراجعة 
يوماا من بداية تقديم  401هذه تحتاج إلى ما يقرب من  .قضايا التحكيم. ملزما ألطراف المتنازعة

 .من اللجوء إلى الطرق التقليدية ألف دوالر وسطيا أقل 99بمبلغ الطلب إلى وقت إصدار الحكم و
 

تم تأسيس غرفة البحرين لفض النزاع بهدف كونها المرجع األول وكخيار لتوفير خدمات حل النزاع 
في المنطقة لتقدم لها خدمات  سواء للعالم أو للشرق األوسط بشكل خاص ولتجذب الشركات التجارية

كما أشار السيد مكفيرسون إلى . فض النزاع بطريقة تعتبرها الغرفة مناسبة ومرضية وبأقل كلفة ممكنة
وعلى مستوى عال من المهارات  أن العاملين في هذه الغرفة يتقنون اللغتين العربية واإلنجليزية وهم

مكاتبنا في المنامة يمكننا عقد اللقاءات بأي لغة وبأي  كما أننا من خالل.  والخبرات في قضايا التحكيم
 ".بلد أيضاا تقريباا 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

البجرين  رّكزت سعادة السفيرة هدى نونو، سفيرة
لدى الواليات المتحدة، على أن مركز غرفة البحرين 

نقطة انطالق لها في منطقة لفض النزاعات يعتبر 
وإلى أن البحرين والواليات المتحدة . الشرق األوسط

عدة يتمتعان بعالقة عمل قوية ومتأصلة تمتد إلى 
وبما أن البحرين كانت أول دولة . عقود من الزمن

من دول الخليج توقع مع الواليات المتحدة اتفاقية 
التجارة الحرة، فإنها تعتبر نقطة انطالقة  أولى 
للمستثمرين األمريكيين في منطقة الخليج ألسواق 

لشركات قطاع الخدمات كما مثلها مثل  التفاقية أيضا تعتبر منطلقا مثالياا تلك ا. تصل إلى تريليون دوالر
 .نموذج المشاركة بين الغرفة البحرينية مع مؤسسة التحكيم األمريكية

 
وأنا  بين بلدينا لفتح الفرص توطيد العالقة إن مثل هذه اللقاءات تخدم في: "واختتمت السفيرة نونو قائلة

 .رفة التجارة األمريكية العربية الوطنية إلمكانية تحقيق لقاء اليومبدوري  أتوجه بالشكر إلى غ


