
عنوان الندوة: 

مدى  -شرط التحكيم في أوامر الشراء 
إلزاميته إذا لم يتم التوقيع عليه؟

: الندوة هدف

بين   الرضائي  االتفاق  على  الملزمة أساساً  قوته  تقوم  للقضاء  بديلة  التحكيم كوسيلة  اتفاق إن  ويعد  أطرافه. 
التحكيم هو دستوره. لذلك يشترط لوجود اتفاق التحكيم وصحته الرضا من األطراف إيجاباً وقبوالً، أياً كان شكل  
االتفاق على التحكيم شرطاً أو مشارطة. واتفاق التحكيم قد يرد كبند في العقد األساسي محل النزاع أو في 

 .اتفاق خاص 

م التجارة الدولية خاصة في مجال المقاوالت واألشغال والتوريدات بات أكثر سرعة من  إن الواقع العملي في عال
ذي قبل ويحتاج إلى مزيد من المرونة في التعاقدات، فلم تعد تلك التعاقدات في ذلك المجال، والتي تتضمن بند 

احد للتعاقد المكتوب،  التحكيم، تتم بالشكل التقليدي الكالسيكي بأن يتم التوقيع من األطراف على مستند و
وإنما أضحى يأخذ شكل أوامر شراء أو بيع أو توريد أو فواتير، متضمنًة لبند تحكيم، صادرة من أحد األطراف ثم  
التحكيم.   المتضمنة شرط  الورقة  توقيعه على  دون  الواقع  أرض  اآلخر على  الطرف  األوامر من  تنفيذ هذه  يتم 

لفواتير وتنفيذها تعد اتفاق )شرط( تحكيم صحيح؟ هل يجوز االدعاء  فالسؤال المطروح هل هذه األوامر وتلك ا
 بانعدام الرضا أو بطالن االتفاق على التحكيم في هذه الحالة أمام هيئة التحكيم أو القضاء الوطني، وما مدى

صحتها وإلزاميتها في ضوء قانون التحكيم القطري؟ 

العربية: الندوة لغة
اإلنجليزية سيتوافر ترجمة فورية للغة 

المتحدثين 

 العذبة ناصر/  دكتور
الشريك المدير , مكتب عماني و شركاه

أستاذ مشارك في جامعة قطر  
رئيس المعهد الملكي للمحكمين فرع قطر  

يحاوره

حجازي سعد/  المهندس
ط ومحكم يخبير ووس

ريسولف العالمية لالستشاراتفي شريك 
نائب رئيس فرع قطر للمجمع الملكي للتحكيم 

هنا للتسجيل فضال اضغط 

 :الندوة تاريخ

2022سبتمبر  7األربعاء 

 :التوقيت

عصرا بتوقيت قطر ,   3:30
ظهرا بتوقيت جرينتش 1:30

  :المكان

عبر اإلنترنت ندوة تُبث

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uQurLpJiTAKkrmaTiYRuJg


  

 

 المتحدثين عن
 

 
 

 العذبة  ناصر/  الدكتور
 وشركاه مكتب عماني  المدير،الشريك 

 أستاذ مشارك في جامعة قطر  
 رئيس المعهد الملكي للمحكمين فرع قطر  

 
الدكتور ناصر العذبة محاٍم ممارس في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وقد قام بالتحكيم والدفاع  
في قضايا على نطاق واسع وفي مختلف الدول عالمياً.  وهو متخصص في قضايا شركات االنشاءات في كل من  
التقاضي وتسوية المنازعات. الدكتور العذبة أيًضا متخصص مجاالت قانون االستثمار الدولي والتجارة الدولية، وقد  

وهو أستاذ متفرغ يدرّس مجاالت القانون الدولي  (WTO) تم اختياره في قائمة لجنة منظمة التجارة العالمية
 .العام وتسوية المنازعات وتحكيم االستثمار في جامعة قطر

 
 .في قطر - CIArb تم مؤخًرا انتخاب الدكتور العذبة رئيًسا للمعهد الملكي للمحكمين

  
 :المؤهالت االكاديمية 
  
المفاوضات   عالي فيدبلوم • المملكة المتحدة  مانشستر،دكتوراه في تحكيم االستثمار الدولي من جامعة •  

ماجستير •  الدولية والوساطة وتسوية المنازعات من كلية الحقوق بجامعة هارفارد ، الواليات المتحدة األمريكية  
بكالوريوس في القانون من  جامعة  •  من معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية واإلنمائية ، جنيف ، سويسرا 

 قطر.
 

 
   حجازي سعد/  المهندس
 ط ومحكم يخبير ووس

 ريسولف العالمية لالستشاراتفي شريك 
 نائب رئيس فرع قطر للمجمع الملكي للتحكيم 

 
سعد حجازي هو محكم دولي معتمد وخبير هندسي متخصص في تحليل التأخيرات ومطالبات اإلنشاءات وإدارة  

عاًما في مجال التخطيط وعقود اإلنشاءات والمطالبات والمنازعات الهندسية،    17المنازعات يتمتع بخبرة تزيد عن  
ون الخليجي، والشرق األوسط، وآسيا،  وله خبرة متنوعة في مختلف الصناعات والمشاريع في دول مجلس التعا



  

 

التحتية   والبنية  والمترو  المطارات  مشاريع  في  أن عمل  بعد  والمعرفة  الخبرة  من  بثروة  يتمتع سعد  وأفريقيا. 
والمالعب والنفط والغاز ومعالجة المياه والمرافق والمشاريع الصناعية ومشروعات المباني الشاهقة في معظم  

إلى التحكيم والوساطة والفصل في المنازعات بمشاركة واسعة في الجوانب التعاقدية   انحاء العالم. تمتد خبرته
 .والقانونية للمطالبات

 
يشمل تعليمه بكالوريوس الهندسة المدنية وماجستير في إدارة المشاريع االستراتيجية وماجستير في قانون  

، وشاهد خبير وعضو في المعهد (FCIArb) البناء والتحكيم الدولي. سعد هو زميل المجمع الملكي للمحكمين
 ، و عضو أكاديمية الخبراء بالمملكة المتحدةCEDR ، ووسيط معتمد من(MRICS) الملكي للمساحين القانونيين

Academy of Experts ومحكم مدرج في قوائم، QICCA و SCCA و CIArb و W&W 
 

التجارة   التابع لغرفة  نائب رئيس فرع (ICCYAF) الدوليةسعد مثل قطر في منتدى شباب المحكمين  ، وحاليا 
ورئيس الوفد  ,AACE ، ورئيس فرع للجمعية االمريكية لمهندسي التكاليف(CIArb) للمجمع الملكي للمحكمين

, وحائز على جائزة مدير المشروع    2009المصري في اللجنة الدولية لمواصفات إدارة المشاريع باأليزو منذ عام  
 .2010عام  IPMA لي إلدارة المشاريعالشاب من اإلتحاد الدو

 



Arbitration Clause in Purchase 
Orders – is it legally binding  
if it is not signed?

7 September 2022

3.30pm – 4.30pm 
(GMT +3)

Online (Zoom)

Event description

The binding power of Arbitration, as an alternative dispute resolution, is based on mutual consensual 
agreement of its parties considering that this arbitration agreement is its constitution. Therefore, the 
existence and validity of the arbitration agreement requires the consent of the parties whatever its 
form as an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement.    
 
The practice in world of international trade, particularly in field of contracting, works and supplies, 
has become more rapid than before and needs more flexibility in concluding contracts. Thus, those 
contracts, including the arbitration clause, are no longer concluded in the classic form with signature 
of the parties in a single document, but rather takes the form of “purchase, sale, supply orders “or 
“invoices”, including an arbitration clause, issued by one of the parties and performed by the other 
party without need of a mutual signature.
 
Accordingly, the matter is, are these orders, invoices and their performance consist a valid arbitration 
agreement? Is it permissible to claim the inexistence or invalidity of that arbitration agreement before 
the arbitral tribunal or the national judiciary, and to what extent is this form of arbitration agreement 
valid and binding in the light of the Qatari Arbitration Law?

Webinar language: Arabic

Simultaneous translation into the English language will be available.

Registration

To book your place, please CLICK HERE

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uQurLpJiTAKkrmaTiYRuJg


Speaker

Dr. Nasser Al-Adba
Managing Partner, Omani & Partners LLP
Assistant Professor, Qatar University
Chair of CIArb Qatar Branch

Dr. Nasser Al-Adba is an accomplished and highly recognized lawyer in Qatar and MENA region, 
having practiced law extensively throughout the world. He specializes of major Corporate and 
Construction matters both litigation and ADR. Dr. Al-Adba practices also the fields of International 
Investment Law and International Trade, having been chosen for the World Trade Organization roster 
of panelists (WTO). He is full time assistant Professor teaching the areas of Public International Law, 
ADR and Investment Arbitration at Qatar University (QU). Recently, Dr. Al-Adba is elected as the 
Chair of Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) Qatar Branch.
 
Academics:
• Ph.D. in International Investment Arbitration from University of Manchester, UK
• G.D.L. in International Negotiation, Mediation and Dispute settlement from Harvard 
 Law School, USA
• L.L.M. from Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland
• L.L.B. Qatar University, Qatar.

Moderator

Saad Hegazy
Partner, Resolve International
Vice Chair of CIArb Qatar Branch

Saad Hegazy is a Delay and Quantum Testified Expert Witness, Member of the Academy of Experts 
with over 20 appointments, Expert Determinator, Arbitrator and CEDR Accredited Mediator based 
between Doha and Dubai with more than 17 years’ experience in Delay Analysis, Construction 
Contracts, Quantity Surveying, Claims, and Disputes Resolution in various industries and project types 
in GCC, Middle East, Asia, and Africa.Saad has a wealth of experience and knowledge having worked 
on airports, metros, infrastructures, industrials, oil & gas, water treatment, utilities, luxuries and high-rise 
buildings projects. His expertise extends to arbitration, mediation and litigation work. His education 
includes BSc in Civil Engineering, MSc in Strategic Project Management, LLM in Construction Law and 
International Arbitration.  
 
Saad is the President of AACE Qatar Branch, and Vice-Chair of CIArb Qatar Branch, previous ICC YAF 
MENA Regional Representative. Saad is a Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb), 
Expert Witness and Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), CEDR 
Accredited Mediator, and Arbitrator listed at QICCA, SCCA, CIArb, and W&W rosters.

www.ciarb.orgCIArb is a registered Charity in England and Wales, No: 803725


