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 :EDUCATION : األكاديمية المؤهالت

أعمال   • إدارة  الكويت،   -بكالوريوس  جامعة 

 . 1976الكويت 

إدا • عامة  ماجستير  جنوب   -رة  جامعة 

األمريكية  كاليفورنيا المتحدة  الواليات   ،

1983. 

حقوق   • جمهورية  جامعة    -ليسانس  القاهرة، 

 . 1989مصر العربية  

• Bachelor of Business Administration - 

Kuwait University, Kuwait 1976. 

• Master of General Administration - 

University of Southern California, USA 

1983. 

• Bachelor of Law - Cairo University, Arab 

Republic of Egypt 1989. 

 

 :PRACTICE AREA :مجال التخصص

 التحكيم، حلول المنازعات البديلة  •

 األنشطة المتعلقة بأعمال النفط والغاز •

 إعداد ومراجعة العقود وتقييم االستشارات. •

حول   • المشورة  بجلب تقديم  الخاصة  القوانين 

 االستثمار 

مدير الصحيفة االلكترونية المسماه )المجموعة   •

 (. 2021/ 478القانونية( )ترخيص رقم 

• Arbitration, alternative dispute resolution  

• Business activities related to oil and gas  

• Development and revision of contracts and 

consultations' quality control monitoring.  

• Investment attracting laws.  

• Director of the E-Magazine called “Legal 

Group” (License No. 478/2021) 

 

 

 :EXPERIENCE الخبرات:

بقضايا   • يتعلق  فيما  للموكلين  المساعدة  تقديم 

في  الخبرة  ولديه  والدولية  المحلية  التحكيم 

واسع   نطاق  تتضمن  التي  المسائل  مع  التعامل 

غرفة   فيها  بما  التحكيم  وقواعد  هيئات  من 

التجارة العالمية ومركز التحكيم التجاري لدول  

دبي   ومركز  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

ال ومركز  وذلك للتحكيم  الدولي  للتحكيم  كويت 

المناسبة   التحكيم  ومشارطات  شروط  لصياغة 

أو   التحكيم  هيئات  أمام  الموكلين  وتمثيل 

وكذلك  التحكيم  هيئات  في  كعضو  الحضور 

• Assisting clients in domestic and 

international arbitration cases with wide 

experience in dealing with the issues 

involving a wide range of arbitration 

tribunals and rules, including the 

International Chamber of Commerce, GCC 

Commercial Arbitration Center, Dubai 

International Arbitration Centre (DIAC) 

and Kuwait International Arbitration Center 

where he worked on the formulation of 

appropriate arbitration terms and 

conditions. Mr. Al-Twaijri also represented 

many clients by various arbitration tribunals 

and attended as a member of arbitration 
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بتنفيذ   الخاصة  القضائية  الدعاوى  في  التعامل 

ألحكام   التصدي  وكذلك  المحكمين  أحكام 

 المحكمين وإبطالها. 

وال  • المطالبات  مع  الخاصة  التعامل  منازعات 

حتى   أو  التجارية  االتفاقيات  عن  الناتجة 

مختلف المدنية أمام  العمالء  تمثيل  وكذلك   .

 الجهات العامة والخاصة. 

النفط   • قطاع  في  والشركات  األفراد  مع  العمل 

والغاز وتمثيل الموكلين المشاركين بمناقصات  

والمشروعات   والغاز  النفط  مزايدات  أو 

)ال واالتحادات  -كونسورتيومالمشتركة 

Consortia  عقود في  كأطراف  والداخلين   )

 التسويق والتوزيع. 

خبرة في إدارة الصفقات التجارية والتي تشمل  •

وعقود   العقود  وصياغة  التفاوض  عمليات 

اإليجار واتفاقيات الخدمات الرئيسية واتفاقيات 

 المشاريع المشتركة. 

من رواد المرافعة في دعاوى الخصومة بدولة   •

ومن المتمرسين    الكويت  القانون  رجال 

في المرافعة امام المحاكم المختلفة  المشهود لهم  

وله اهتمام شخصي بالقوانين المتعلقة بالشئون 

المرتبطة   والمجاالت  والحريات  اإلنسانية 

 بحقوق اإلنسان. 

والي   • فتحي  أ/د.  لمكتب  عاميـن  لمـدة  انضـم 

فقهاء  أهم  وأحد  السابق  القاهرة  جامعة  رئيس 

الم العالم  قانون  في  والتحكيم  والتنفيـذ  رافعات 

 العربي والشرق األوسط. 

كما   • العقود  وصياغة  إعـداد  في  طويلة  خبرة 

المتخصصة   الدراسات  إعداد  في  شارك 

والضـرائب   واألوفسـت  االستثمـار  بقوانين 

الخصخصة   ومشاريع  المالية  األوراق  وسوق 

 والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في  االشراف   • االجنبي  القسم  اعمال  ومتابعة 

 المجموعة. 

 

tribunals, and also handled many lawsuits 

related to enforcement of arbitration awards 

as well as defending against some awards 

and annulling them.  

• Handling special claims and disputes 

resulting from commercial and civil 

agreements as well as representing clients at 

various public and private agencies. 

• Working with individuals and companies in 

the oil and gas sectors, and representing 

clients participating in oil and gas tenders or 

auctions, joint ventures and consortia, and 

those entering as parties into the marketing 

and distribution contracts. 

• Versed in managing commercial deals 

covering negotiation and drafting of 

contracts, lease contracts, major service 

agreements and joint venture agreements. 

• One of the pioneers in contentious 

proceedings in the State of Kuwait and also 

one of the prominent jurists acting in the 

fields of personal rights as well as 

humanitarian affairs, liberties and other 

areas related to human rights. 

• Mr. Al-Twaijri joined the law firm of Prof. 

Fathi Wali, former president of Cairo 

University, and one of the most prominent 

jurists in the law of pleadings, enforcement 

and arbitration in the Arab world and the 

Middle East. 

• Thanks to his wide experience in 

development and draft of contracts and 

legal studies, Mr. Al-Twaijri participated in 

developing studies in the fields of 

investment laws, offset, taxes, stock 

markets, privatization projects, and Public-

Private Partnerships.  

• Supervision and follow up of the tasks 

completed by TLF's International 

Department.  

 

 :PPREVIOUS EXPERIENCE :السابقة الخبرات

القطاع النفطي لمدة تزيد على ) • (  18عمل في 

فعمل  عاما   العمالية  ،  العـالقات  إلدارة  كمدير 

العمل(   أعد ثم  )منازعات  حيث  العقود  إدارة 

وشارك ونقـح العقـود الخاصة بأعمال البترول 

• Mr. Al-Twaijri worked in the oil sector as 

Labor Relations Manager for a period 

exceeding (18) years. After that, he joined 

the Contracts Department where he drafted, 

co-drafted and revised all types of contracts 

related to oil industry. He ended his career 

in the position of Senior Advisor in the 



أنواعها   الوظيفية بمختلف  حياته  وختم 

فـي اإلدارة القانونية وقد أكسبه    أعلىكمستشار  

لتشعـب   نتيجـة  دوليا   قانونيا   بعـدا   العمل  ذلك 

 . لنفطية محليا  ودوليا  أعمال الشركات ا

Legal Department. This wide experience 

made him acquire an international legal 

knowledge as a result of the multiple fields 

related to oil business domestically and 

internationally.   
 

 أهم الندوات والدورات المتخصصة: 

 

Important Seminars and Specialized 

Courses: 

 تنـميـة المهـارات اإلداريـة )أثينا(  •

 تطوير مفاهيم األجور والمزايا )أثينا(  •

 الرقابة الناجحة )أثينا(  •

 استراتيجيات المشورة والتدريب )أثينا(  •

 المهارات التفاوضية)أثينا( تنمية  •

المتحدة  • )الواليات  التفاوض  مهارات 

 األمريكية( 

 فن التدريب )الواليات المتحدةاألمريكية(  •

التحكيم   • مجال  فـي  عديدة  وندوات  دورات 

 )دول مختلفة( 

في  • عديدة  ومؤتمرات  ندوات  في  محاضر 

)دول   التحكيم  ومنها  مختلفة  قانونية  جوانب 

 مختلفة( 

 

• Management Skills Development (Athens) 

• Development of wages and benefits 

concepts (Athens) 

• Successful oversight (Athens) 

• Counseling and Coaching Strategies 

(Athens) 

• Negotiation Skills Development (Athens) 

• Negotiation Skills (USA) 

• The art of coaching (USA) 

• Many courses and seminars in the field of 

arbitration (different countries) 

• Lectured in numerous seminars and 

conferences on various legal subjects, 

including arbitration (different countries) 

 

 :Legal Literature مؤلفات قانونية: 

بدولة   • والعمال  العمل  ودول قانون  الكويت 

العربية   مصر  وجمهوريـة  التعاون  مجلس 

 )دراسة مقارنة(. 

والتجاريـة   • المدنيـة  المرافعات  ألحكام  الجامع 

مجلس   دول  وقوانين  الكويتي  القانـون  فـي 

)دراسة   العربية  مصر  وجمهورية  التعاون 

 مقارنة( )الجزء األول و الثاني(.

 ( لدولة الكويت 2010/ 6قانون العمل الجديد ) •

 تعليق على قانون المرافعات البحريني. ال •

 

• Labor and laborers Law in the State of 

Kuwait, GCC Countries, and the Arab 

Republic of Egypt (comparative study). 

• "Al-Jame'a" the comprehensive on the 

provisions of civil and commercial 

pleadings in the Kuwaiti law and the laws 

of GCC countries and the Arab Republic of 

Egypt (a comparative study) (Part 1 and 2). 

• The new Labor Law no. (6/2010) of the 

State of Kuwait 

• Commentary on the Bahraini Procedures 

Law. 

 

 :Other Literature مؤلفات أخرى: 

)ملخص   • المحاكم.  أروقة  جنائية  من  لقضايا 

 لبيان كيفية إعداد الدفاع فيها(

 دليل المستثمر بدولة الكويت. •

العربي   • الوطن  ألقطار  موجز  دليل 

 )اقتصادي/قانوني(.

 

• Stories from the Courtrooms (a summary of 

criminal cases to show how to prepare a 

defense) 

• Investor's Guide in the State of Kuwait 

• Brief Guide to the Countries of the Arab 

World (economic/ legal). 



 :Legal Studies : دراسات قانونية

 برنامج العمليات المقابلة )األوفست(. •

 خيارات التعامل مع الشركات المتعثرة. •

في  • اإلدراج  شروط  بعض  تعديل  في  قراءة 

 البورصة. 

 المال.قراءة في مشروع هيئة سوق  •

والنشر   • المطبوعات  قانون  على  التعليق 

(3 /2006 .) 

أشرف وساهم في إعداد دراسات مختلفة حول  •

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  

الهيكلة  وإعادة  واإلعسار  الشركات  وحوكمة 

 واالندماج أو االستحواذ. 

 

• The corresponding operations program 

(Offset). 

• Options for dealing with distressed 

companies. 

• Study on amending some provisions for 

listing in the stock exchange. 

• Study on the project of the Capital Markets 

Authority 

• Commentary on the Press and Publications 

Law no. (3/2006). 

• Supervised and contributed in the 

development of various studies on public-

private partnership projects, corporate 

governance, insolvency, restructuring, and 

merger and acquisition. 

 

 :Membership in the Scientific Bodies : ة في الهيئات العلميةالعضوي

التمييز والمحكمة الدستورية  محام أمام محكمة   •

 العليا.

للتحكيم   • الكويت  مركز  لدى  معتمد  محكم 

 الدولي.

محكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول   •

 مجلس التعاون الخليج العربية .

 ( A.B.Aعضو جمعية المحامين األمريكية )  •

 ( I.B.Aعضو اتحاد المحامين الدولي ) •

 عضو جمعية اتحاد المحامين العرب .  •

 عضو جمعية المحامين الكويتية .  •

دولية  • تجارية  وغرف  اتحادات  في  عضو 

 عديدة.

االلكترونية • الصحيفة  امتياز  المسماه   صاحب 

 )المجموعة القانونية(.  بــ

 

• Ambassador-at-large at the International 

Organization for Human Rights 

• Lawyer at the Court of Cassation and the 

Supreme Constitutional Court. 

• Certified arbitrator at the Kuwait Center for 

International Arbitration. 

• Certified arbitrator at G.C.C. Commercial 

Arbitration Centre  

• Member of the American Bar Association 

(A.B.A) 

• Member of the International Bar 

Association (I.B.A) 

• Member of the Arab Lawyers Union. 

• Member of Kuwait Society of Lawyers. 

• Member of multiple international unions 

and commercial chambers 

• Owner of the e-magazine called “Legal 

Group) 

 

 :Languages اللغات: 

 اللغة العربية. •
 إجادة اللغة اإلنجليزية  •

• Arabic 

• Fluent English 

 


