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حول المؤتمر 
في  النزاعات  مبعاجلة  املباشر  وتأثيره  الهندسي  التحكيم  أهمية  من  إنطالقا 
املبادرة  تأتي   ، الكويت  في  التنمية  عجلة  بتسريع  وللمساهمة  اإلنشائية  املشاريع 
بتنظيم  مؤمتر الكويت للتحكيم الهندسي لتسليط الضوء على املستجدات في مجال 
كبيراً  تسارعاً  الكويت  دولة  فيها  تشهد  التي  احلالية  املرحلة  في  خاصة  التحكيم 
في حجم ونوع املشاريع التنموية واالنشائية الهائلة مما يضاعف االهتمام بالتحكيم 
الهندسي ومراجعة القواعد واألنظمة املتعلقة بالتحكيم الهندسي وتطويرها لتواكب 

التعامل مع متطلبات التحديات املستقبلية. 

وألهمية املوضوع يقام مؤمتر الكويت للتحكيم الهندسي حتت رعاية الهيئة العربية للتحكيم الهندسي بإحتاد املهندسني 
العرب وبالتعاون مع جمعية املهندسني الكويتية خالل الفترة من 16-18 أكتوبر 2016 بهدف تأهيل املهندسني للدخول في 
مجال التحكيم والفصل في حل املنازعات وتفضيل مبدأ الوساطة من منطلق هندسي لتفادي املشاكل قبل وقوعها وتطوير 
انظمة وقوانني التحكيم احمللية للمساهمة بتسريع حل اخلالفات بني أطراف العقد واالستفادة من جتارب الدول التي 

سبقتنا في هذا اجملال.

 رسالة المؤتمر  
نحو تسريع عجلة التنمية في الكويت من خالل معاجلة أسباب تعثر البرامج الزمنية للمشاريع اإلنشائية.

 أهداف المؤتمر 
التحكيم  أهمية  وإبراز  الكويت  دولة  في  التحكيم  واقع  ودراسة  التحكيم  ثقافة  نشر  الى  أساسي  بشكل  املؤمتر  يهدف 
الزمني  بالبرنامج  اإلخالل  دون  والنزاعات  اخلالفات  حلل  وناجعة  سريعة  آليات  واقتراح  النزاعات  لفض  الهندسي 

للمشروع اإلنشائي. 

 محاورا لمؤتمر 

يناقش خمسة محاور هي :

أساليب التسويات الودية والتحكيم لحل النزاعات.

أسباب تعثر المشاريع اإلنشائية في دولة الكويت والعالم العربي.

دور الخبير الفني في الوساطة و التحكيم. 

دور مجلس فض النزاعات في المشاريع اإلنشائية. 

تشريعات التحكيم في الدول العربية وقانون التحكيم القضائي في الكويت.
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حول المؤتمر 
Given the importance of Engineering Arbitration and its direct impact to address disputes in 
construction projects and to contribute to accelerating the wheel of development in Kuwait, 
comes the initiative to organize Kuwait Conference on Engineering Arbitration to highlight the 
latest developments in the field of arbitration at the current stage in which the State of Kuwait 
is witnessing a significant acceleration in the size and type of development and construction 
projects compounding the enormous interest in Engineering Arbitration and reviewing the 
rules and regulations relating to Engineering Arbitration and development to keep pace with 
the requirements of dealing with future challenges.

Hence, Kuwait Conference on Engineering Arbitration will be held during the period from 
16 - 18 October 2016 under the auspices of Arab Authority for engineering arbitration, the 
Federation of Arab Engineers Arab and Kuwait Society of Engineers offering a unique learning 
experience for participating engineers to learn how to adopt  Engineering Arbitration of 
dispute resolution in order to avoid problems before they occur. 

Conference Mission
toward accelerating the development in Kuwait wheel by addressing the causes of stumbled 
time schedules for construction projects.

Objectives of the Conference
The Conference aims at spreading the culture of arbitration and studying the reality of 
arbitration in the State of Kuwait and to highlight the importance of engineering arbitration 
to resolve disputes, and suggesting quick and effective mechanisms to resolve disputes and 
conflicts without prejudice to the time schedule of the project construction.

CONFERENCE TOPIC

Discusses the five areas are:

Methods of amicable settlement and arbitration to resolve disputes.

Reasons behind stumbled construction projects in the State of Kuwait and the Arab world.

The role of technical expert in mediation and arbitration.

The role of conflict resolution council in construction projects.

Arbitration legislation in Arab countries and the law of Judicial Arbitration in Kuwait.

CONFERENCE OVERVIEW
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رئيس اللجنة العلمية 
المهندس داود خلف  

رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة العربية للتحكيم الهندسي 
وزير املياه والري ووزير السياحة واالثار السابق في اململكة األردنية الهاشمية

عضو
دكتور مهندس نبيل محمد  عباس

مدير عام مركز اخلبرة الهندسية بجدة
عضو جلنة تعريب عقود الفيديك

وممثل دول اخلليج في اللجنة

عضو
المهندس محمد سعيد فتحه

نائب رئيس اللجنة التنفيذية - الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

عضو
المهندس علي ابو شهال

عضو اللجنة التنفيذية  - الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

رئيس املؤمتر
المهندس طالل متلع القحطاني

الرئيس السابق جلمعية املهندسني الكويتية

املنسق العام للمؤمتر
المهندس ناصر حسن المطيري

رئيس جلنة التحكيم - جمعية املهندسني الكويتية
رئيس جلنة العضوية بغرفة الكويت للتحكيم الدولي

المنظمون واللجنة العلمية



دعوة لتقديم البحوث و أوراق العمل
ارشادات حول البحوث و أوراق العمل :

gg.تكون املشاركة من خالل بحث أو ورقة علمية مستوفية لقواعد البحث العلمي املتعارف عليها 
gg للراغبني في تقدمي ورقة علمية إرسال ملخص الورقة قبل نهاية شهر آب )أغسطس( 2016 مبا ال يزيد عن 250 كلمة
gg dr@spatialco.com  إرسال كامل الدراسة قبل نهاية شهر أيلول )سبتمبر( 2016 الى البريد اإللكتروني

فرص الرعاية
الرعاية البالتينية   10 آالف دينار كويتي

ggاسم و شعار الراعي يظهر في جميع مطبوعات و دعائيات املؤمتر
ggاسم و شعار الراعي يظهر على املوقع اخلاص باحلدث مع رابط ملوقع الراعي
ggطاولة عرض للراعي
gg )يخصص للراعي عدد 15 مقعد مجاني حلضور فعاليات املؤمتر )موظفني وضيوف الشركة / طلبة اجلامعات
gg VIP يخصص للراعي عدد 4 مقاعد
ggتصريح صحفي
gg4 صفحات اعالنية في دليل املعرض

الرعاية الذهبية   7500 دينار كويتي

ggاسم و شعار الراعي يظهر في جميع مطبوعات و دعائيات املؤمتر
ggاسم و شعار الراعي يظهر على املوقع اخلاص باحلدث مع رابط ملوقع الراعي
ggطاولة عرض للراعي
gg )يخصص للراعي عدد 10 مقعد مجاني حلضور فعاليات املؤمتر )موظفني وضيوف الشركة / طلبة اجلامعات
gg VIP يخصص للراعي عدد 2 مقاعد
ggتصريح صحفي
gg3 صفحات اعالنية في دليل املعرض

الرعاية الفضية    5000 دينار كويتي

ggاسم و شعار الراعي يظهر في جميع مطبوعات و دعائيات املؤمتر
ggاسم و شعار الراعي يظهر على املوقع اخلاص باحلدث مع رابط ملوقع الراعي
ggطاولة عرض للراعي
gg )يخصص للراعي عدد 5 مقاعد مجانية حلضور فعاليات املؤمتر )موظفني وضيوف الشركة / طلبة اجلامعات
gg VIP يخصص للراعي عدد 1 مقعد
ggتصريح صحفي
ggصفحتني اعالنيتني في دليل املعرض

رعاية الغداء    3000 دينار كويتي

ggاسم و شعار الراعي يظهر على املوقع اخلاص باحلدث مع رابط ملوقع الراعي
ggصفحة اعالنية في دليل املعرض

رعاية استراحة القهوة   2000 دينار كويتي

ggاسم و شعار الراعي يظهر على املوقع اخلاص باحلدث مع رابط ملوقع الراعي
ggصفحة اعالنية في دليل املعرض



أجندة المؤتمر
األحد   16 أكتوبر  2016 اليوم األول :   

التسجيل   09:30 - 08:00
جلسة االفتتاح   10:00 - 09:30

كلمة جمعية المهندسين الكويتية    
م. سعد احمليلبي - رئيس جمعية املهندسني الكويتية    

كلمة اتحاد المهندسين العرب    
د. عادل احلديثي  - األمني العام الحتاد املهندسني العرب     

كلمة راعي احلفل    
استراحة قهوة   10:30 - 10:00

الجلسة األولى: تشريعات التحكيم في الكويت و الدول العربية   12:00 - 10:30
يدير اجللسة د. ناصر الزيد    

د. هادي العجمـي )الكويت(                           القاضي زلفا احلسن )لبنان(                     د. نبيل عباس )السعودية( املشاركون بالنقاش:  

استراحة الصالة   12:30 - 12:00
الجلسة الثانية:  أسباب تعثر المشاريع اإلنشائية في الكويت والدول العربية   14:00 - 12:30

يدير اجللسة : م. ناصر املطيري    

د. حمد بندر مطر )الكويت(                          م. فتوح العصفور )الكويت(                       م.محمد سعيد فتحه )لبنان(   املشاركون بالنقاش:  
الغداء   15:00 -14:00

األثنين   17  أكتوبر  2016 اليوم الثاني :   

الجلسة األولى: طرق و أساليب التحكيم لحل النزاعات   10:30 - 09:00
يدير اجللسة : م. طالل القحطاني    

م. داود خلف ) األردن (                                د. نبيل عباس )السعودية(                        م. مشاعل الياقوت )الكويت( املشاركون بالنقاش:  

الجلسة الثانية:  دور الخبير الفني في الوساطة والتحكيم   12:00 - 10:30
يدير اجللسة م. محمد سعيد فتحه     

عبدالكرمي السعدون )السعودية(                     م. داود خلف )األردن(                            م. علي أبو شهال  )فلسطني( املشاركون بالنقاش:  

استراحة الصالة   12:30 - 12:00

جلسة نقاشية    14:00 - 12:30
 

الغداء   15:00 -14:00

الثالثاء   18  أكتوبر  2016 اليوم الثالث :  

جلسة نقاشية : مهام مجلس فض النزاعات   12:30 - 09:00
يدير اجللسة د نبيل عباس    

م. داود خلف ) األردن (                                  م. محمد سعيد فتحه )لبنان(                  م. علي أبو شهال )فلسطني( املشاركون بالنقاش:  

جلسة نقاشية   14:00 - 12:30
الغداء   15:00 -14:00



Full Name : 

Job Title :

ID Employee :

Department :

Organization :

Mobile :

Email :

Signature :

األســـــم :

المسمى الوظيفي :

الرقم الوظيفي

اإلدارة :

الجــهـــــة :

الهاتــف النقــال :

البريد اإللكتروني :

التوقيــــع :

التسجيل     1   

قيمة المشاركة    2

500    دينار كويتي  قيمة املشاركة في املؤمتر  

www.engarbitration.com

مؤتمر الكويت للتحكيم الهندسي
نحو تأصيـل و تفعيـل دور المهندس  بتسريع عجلة التنمية 


