
www.kuwait-arbitration.com

رئيس اللجنة العلمية
المستشار الدكتور / مجدي أبراهيم قاسم
مدير مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري - اإلمارات العربية المتحدة

رئيس محكمة االستئناف – القاهرة

2 0 1 2 4 – 6 ديسمرب  
فندق هوليدي ان
الكويت - الساملية 

برنامـــج املؤمتــــر
Conference Program



Registration 08:00 - 09:00

املستشار الدكتور  / جمدى إبراهيم قاسم 
مدير مركز أبوظبى للتوفيق والتحكيم التجارى  - االمارات العربية املتحدة

رئيس حمكمة األستئناف بالقاهرة 

املوضوع / نظرة عامة على مشروع قانون التحكيم اخلليجى 

09:15 - 10:15

Coffee Break10:15 - 10:30

د / سامى الطوخى
أستاذ العلوم القضائية والقانون العام املساعد

جامعة زايد - االمارات العربية املتحدة

املوضوع / الوسائل البديلة لفض املنازعات والتحكيم يف العقود اإلدارية 

10:30 - 11:30

Prayer11:30 - 12:00

د يوسف الصليلى
أستاذ قانون املرافعات املدنية والتجارية

كلية احلقوق جامعة الكويت   

املوضوع / التحكيم فى سوق األوراق املالية

12:00 - 13:00

 أ. حممد السعودي أمحد تقي الدين
مستشار قانوني شركة املدينة للتمويل واإلستثمار

 ( االستثمار  منازعات  لتسوية  الدولي  املركز  لقواعد  وفقًا  التحكيم   / املوضوع 

إكسيد (

13:00 - 14:00

Lunch and end of day 114:00
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4th December 2012اليـوم األول
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5th December 2012اليوم الثاني

Registration08:00 - 09:00

املهندس  / ناصر حسن املطريى 
املهندسني  جبمعية  التحكيم  جلنة  رئيس   - الداخلية    – وزارة  املشاريع  ختطيط  إدارة  مدير 

الكويتية 

املوضوع /  واقع التحكيم فى الكويت

09:00 - 09:45

د / سامى الطوخى
أستاذ العلوم القضائية والقانون العام املساعد - جامعة زايد - االمارات العربية املتحدة

املوضوع /  التحكيم فى العقود اإلدارية وإشكاليات القانون الواجب التطبيق 
09:45 - 10:30

Coffee Break10:30 - 10:45

د / أمين رمضان الزينى  
أستاذ القانون كلية احلقوق جامعة املنوفية – عضو أحتاد احملكمني العرب 

املوضوع / األطار القانونى املوضوعى للتحكيم األلكرتونى 
10:45 - 11:30

Break  - Prayer11:30 - 12:00

د / نبيل زيد سليمان املقابلة 
 - األلكرتونى  التحكيم  وحدة  ورئيس  مستشار   - اخلاص  الدوىل  التجارى  القانون  دكتوراة 

اجلمعية العربية لقانون األنرتنت - عميد اجلامعة األسكندينافية 

املوضوع /  تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا ألتفاقية نيويورك

12:00 - 12:45

د / والء الدين أبراهيم 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  يف  معتمد  دولي  حمكم   - املساعد  التجاري  القانون  أستاذ 

املتحدة  العربية  WIPO -  مجعة األمارات 

املوضوع / التحكيم فى منازعات امللكية الفكرية 

12:45 - 13:30

Lunch and end of day 213:30



يمكنكم تحميل المادة العلمية للمؤتمر من خالل الدخول على موقع المؤتمر اإللكتروني

2 0 1 2 4 – 6 ديسمرب  
فندق هوليدي ان

الساملية - الكويت

المستشار الدكتور
مجدى إبراهيم قاسم 

مدير مركز أبوظبى للتوفيق والتحكيم التجارى
االمارات العربية المتحدة - رئيس محكمة األستئناف بالقاهرة 

: الورشة  • أهداف 
سيتم عمل مناقضية مفتوحة لبعض القضايا التحكيمية بشكل عملي لتحقيق اكبر استفادة ممكنة للمشاركين.

الورشة : • موضوعات 
اختالفات جوهرية بين التحكيم والقضاء - مبدأ ) ESTOPPEL (. • 
االثر الدولي لحكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم الخليجي.• 
دور كل من القاضي و المحكم في إعادة تكييف العقود.• 
الرقابة القضائية على حكم التحكيم ضروراتها ثم طبيعتها وحدودها ومداها.• 
فكرة التربص القضائي بحكم التحكيم.• 
تعليق على حكم المحكمة االتحادية العليا ) الطعن رقم 165 لسنة 18 قضائية جلسة السبت 30 نوفمبر 1996 (.• 
الرقابة اإلجرائية على صدور حكم التحكيم خالل األجل المحدد.• 

ورشة عمل : قضايا ومشكالت عملية يف التحكيم

اليوم الثالث - ورشة العمل
6th December 2012


