
 

 المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

 مشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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9:30 – 9:00   المشاركينتسجيل  • 

10:00 – 9:30  الجلسة االفتتاحية  • 

  الخبير الوطني للمشروع –اسماعيل أحمد الوزير / كلمة األستاذ -

 كلمة  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة  -

   وزير العدل–غازي شايف األغبري /كلمة راعي الورشة الوطنية معالي د -

11:45 – 10:00 علي سليمان الزامكي نائب رئيس هيئة التفتيش . دجلسة العمل برئاسة   • 

 .القضائي لشئون القضاء التجاري 

عرض موجز لمسودة التقرير الوطني حول إنفاذ وتطبيق العقود واسترداد  -

 ) . د ق15(شاهر الصالحي المستشار الوطني للمشروع / األستاذ. الديون 

من التقرير )  األولالفرع/القسم األول(مداخلة حول التشريعات المضمنة في  -

 ) . د ق15(حمزة شاهر / د. الوطني 

 2 ، 1الفقرات /الفرع الثاني/القسم االول(مداخلة حول تنفيذ العقود المضمنة في  -

 ) . د ق15(إسماعيل المحاقري   / د) 5 ، 4 ، 3، 

عبد الناصر / الستاذأ) القسم الثاني(منة في مداخلة حول تحصيل الديون المض -

 ) . د ق15(ير عام البنك اليمني لإلنشاء والتعمير نعمان نائب مد

. مداخلة حول الوسائل البديلة األخرى في إنفاذ العقود وحسم منازعات الديون  -

  ) .   د ق15(هاني البوعاني  / الستاذأ

  )د ق15( لحيطاهر الصا/د. ئج االستبيان المضمنة في التقريرمداخلة حول نتا - 

  )دق 15(استراحة  12:00 - 11:45
13:30 – 12:00   مناقشة عامة  

 


