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ABOUT THE CONFERENCE معلومات عن المؤتمر

المؤتمر السعودي للقانون

ــعودية  ــة الس ــع الهيئ ــتراتيجية م ــراكة االس ــدل و بالش ــر الع ــي وزي ــد الصمعان ــن محم ــد ب ــور ولي ــي الدكت ــة معال ــت رعاي تح
ــون األول  ــعودي للقان ــر الس ــاق المؤتم ــن إط ــان ع ــم االع ــس ، ت ــيس نكس ــة ولكس ــان المعرف ــم بره ــن، وبتنظي للمحامي
الــذي أقيــم فــي 30 ســبتمبر و1 أكتوبــر 2018 فــي فنــدق كــراون بــازا الرياض-الرائــدة المدينــة الرقميــة، المملكــة العربيــة 
الســعودية. هــدف SLC 2018 أن يكــون منصــة يمكــن للخبــراء القانونييــن مــن خالهــا مشــاركة خبراتهــم فــي إيجــاد حلــول 
للتحديــات التــي يواجههــا التنظيــم القانونــي، واستكشــاف المواعيــد والتطــورات الحديثــة باإلضافــة إلــى تســريع االبتــكار فــي 

النظــام القانونــي الســعودي. 

ــة  ــات المتعلق ــعودية، والتحدي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــون ف ــات القان ــع سياس ــر توزي ــية للمؤتم ــع الرئيس ــملت المواضي ش
ــجيع  ــة تش ــة، وكيفي ــي المملك ــة ف ــورات القانوني ــر التط ــث، وآخ ــي الحدي ــام القانون ــي النظ ــات ف ــى المعلوم ــول إل للوص
االبتــكار فــي صناعــات المعلومــات والخدمــات القانونيــة، ودمــج الشــباب الســعودي فــي قطــاع األعمــال وأخيــرًا التحديــات 

ــة الســعودية.  ــي تواجــه المملكــة العربي ــة الت ــة الحالي القانوني

SAUDI LAW CONFERENCE

Under the Patronage of H.E. Dr. Waleed bin Mohammad Al Samaani, Minister of Justice 

and Saudi Bar Association Board Chairman and the strategic partnership of the Saudi Bar 

Association, and the organizations of Burhan Al Marifa and Lexis Nexis, the 1st Saudi Law 

Conference was held on September 30th and October 1st 2018 at Crowne Plaza Riyadh RDC 

Hotel & Convention, Kingdom Saudi Arabia. SLC 2018 aimed to be a platform where legal 

experts can share their expertise in finding solutions to the challenges the legal system 

faces, explore the recent developments as well as accelerate innovation in the Saudi legal 

system.

The conference’s main topics included the dissemination of law policies in Saudi Arabia, 

the challenges of access to information in a modern legal system, the latest legal 

developments in the Kingdom, how to encourage innovation in the information and 

legal services industries, Saudi youth’s engagement in the business sector and lastly the 

challenges facing the legal system. 



الحضور المستهدف

ضم المؤتمر السعودي للقانون خبراء ومهنيين قانونيين محليين ودوليين أصحاب الريادة في مجالهم، وسيشمل ذلك ما يلي:

مسؤوليين حكوميين	 
المستشارون الداخليون	 
رؤساء مكاتب المحاماة	 
المحامون	 
كبار المديرين التنفيذيين	 
أصحاب األعمال	 
مستشارو إدارة الثروات	 
موظفو مراقبة االلتزام	 
المستثمرون وشركات االستثمار	 

ABOUT THE CONFERENCE معلومات عن المؤتمر

TARGET AUDIENCE
The Saudi Law Conference gathered the LOCAL AND INTERNATIONAL LEADING LEGAL 

PROFESSIONALS AND EXPERTS, including:

• Public officials
• In-house counsels
• Heads of law firms 
• Lawyers
• CEOs 
• Business owners
• Wealth management advisors
• Compliance officers
• Investors and investment firms



األهداف
يعتبر المؤتمر السعودي للقانون حدثًا فريدًا من نوعه. وهدفت دورة عام 2018 إلى:

استكشاف خصائص وتطورات القطاع القانوني التجاري السعودي

التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات في تنظام قانوني حديث

تسريع عملية االبتكار في صناعات المعلومات والخدمات القانونية السعودية

توفير منصة للخبراء القانونيين لتبادل خبراتهم ومناقشة الحلول الفعالة والمالئمة

ABOUT THE CONFERENCE معلومات عن المؤتمر

The Saudi Law Conference is a  UNIQUE SOLUTION-DRIVEN EVENT. 

The 2018 edition of the conference aimed to:

OBJECTIVES

Explore the specificities and developments of the Saudi business legal sector

Overcome the challenges of access to information in a modern legal system

Accelerate innovation in the Saudi information and legal services industries

Provide a platform for legal experts to share their expertise and debate 

effective and fitting solutions
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WELCOMING NOTE كلمة اإلفتتاح

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

يطيب لي أن أشكركم على حضوركم المؤتمر األول للقانون بالمملكة العربية السعودية. 

الشــك أنــه مــن دواعــي االبتهــاج أن نحظــى بشــرف تنظيــم مؤتمــر يكــون القانــون مادتــه وعنوانــه وبدعــم مــن وزارة العــدل 
والهيئــة الســعودية للمحاميــن.

بطبيعــة الحــال هنــاك الكثيــر مــن األهــداف نســعى إليهــا مــن خــال هــذا التجمــع الكبيــر يأتــي فــي مقدمتهــا رفــع مســتوى 
الوعــي القانونــي لــدى الكيانــات، حكوميــة كانــت أو خاصــة أو حتــى علــى صعيــد األفــراد، حيــث تعتبــر الثقافــة القانونيــة أحد 
أهــم ركائــز تحفيــز المجتمــع علــى العمــل وفقــا لمقتضيــات القانــون ومحدداتــه، وبذلــك فــإن هــذا النوع مــن الفعاليات يســهم 
بشــكل مباشــر فــي زيــادة درجــة الوعــي القانونــي وتطويــر العمــل مــن خــال االطــاع علــى آخــر المســتجدات والتطــورات 

فــي هــذا المجــال والنقاشــات المثريــة التــي نأمــل أن تحقــق الهــدف المنشــود منهــا. 

وال شــك أن المملكــة العربيــة الســعودية التــي تعمــل كل قطاعاتهــا مــن أجــل تحقيــق رؤيــة 2030 تســعى إلــى أن تحفــل 
ببيئــة جاذبــة علــى الصعيــد االقتصــادي للمســتثمرين فــي شــكل عــام، المحلييــن منهــم أو األجانــب، وال شــك أن االهتمــام 
ــب  ــف الجوان ــًا وفــي مختل ــم حالي ــدؤوب القائ ــًا مــن خــال العمــل ال ــات أمــرًا الفت ــي ب ــي والقانون ــر القطــاع القضائ بتطوي
ولعــل مــن أبرزهــا اإلصاحــات العديــدة التــي تــم إجراؤهــا مثــل اســتصدار وتطويــر العديــد مــن األنظمــة واللوائــح القضائيــة أو 
التحــول الرقمــي فــي مختلــف أعمــال الــوزارة، وغيرهــا مــن المبــادرات والتــي حققــت المرونــة والشــفافية فــي إطــار تحقيــق 

الرؤيــة مــن خــال البنيــة القضائيــة والقانونيــة المتينــة. 

وهنا ال يفوتني أن أشكر معالي الوزير الدكتور وليد الصمعاني 
ــًة  ــن و حضــور متمني ــن وللمشــاركين فــي المؤتمــر مــن متحدثي ــة الســعودية للمحامي ــه للمؤتمــر والهيئ ــى دعمــه ورعايت عل

ــق. ــع التوفي للجمي

وإلى لقاٍء في مؤتمركم الثاني، بإذن اهلل.

هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون 

مؤسس شركة برهان المعرفة



In the name of Allah, most gracious, most merciful

I would like to thank everyone for attending the first law conference held in the Kingdom 

of Saudi Arabia. 

It is an honor and privilege to organize a conference that focuses on law, and with the 

support of the Ministry of Justice and the Saudi Bar Association. 

We of course seek many goals through this large gathering, at the forefront of which is 

raising the level or legal awareness for both governmental and private entities as well as for 

individuals. Legal culture is one of the most important pillars of stimulating the community 

to work in accordance with the requirements of law and its determinants. As such, these 

types of conferences contribute directly to increasing the level of legal awareness and the 

development of the sector through exposure to the latest developments in the field and 

through the rich and constructive discussions in forums such as this one.

Indeed, the Kingdom of Saudi Arabia seeks to achieve an environment that is economically 

attractive to local and foreign investors alike through the collaborative work of all of its 

sectors to achieve Vision 2030. Undoubtedly, attention to the development of the judicial 

and legal sectors is remarkable through the hard work currently underway in various 

aspects, the most important of which are the numerous reforms that have occurred, such 

as the issuance and development of many laws and regulations, the digital transformation 

in the Ministry’s various activities, and other new initiatives, which have all led to flexibility 

and transparency in the framework of achieving the Vision through the judicial and legal 

structure.   

Finally, I would like to thank His Excellency Dr. Waleed Al-Samaani for his support and 

sponsorship of the Saudi Law Conference. I also thank the Saudi Bar Association and 

participants of the Conference. 

We look forward to host you all again in the second edition of the Saudi Law Conference.

HALA BINT KHALED BIN SULTAN BIN ABDULAZIZ

Chairman of the Saudi Law Conference Organizing Committee

Founder of Burhan Almarifa

WELCOMING NOTE كلمة اإلفتتاح
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 الكلمة االفتتاحية لرئيس اللجنة المنظمة  

سمو االميرة هالة بنت خالد بن سلطان

بــدأت فعاليــات المؤتمــر الســعودي للقانــون بحفــل االفتتــاح الــذي القــت فيــه ســمو االميــرة هالــة بنــت خالــد بــن ســلطان رئيســة 
اللجنــة المنظمــة كلمــة رحبــت فيهــا بالضيــوف والحضــور .

 أصحاب السموِّ والمعالي والسعادة ،  العلماُء والباحثون ،  الحضور الكرام.
السالم عليكم ورحمة اهلل.

يســعدني ويشــرفني أن أقــف أمامكــم مرحبــة باســم اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر األول الســعودي للقانــون. أقــف أمــام أســاتذة 
ــن  ــوة م ــام صف ــف أم ــاالت. أق ى المج ــتَّ ــي ش ــراء ف ــوم، وخب ــف العل ــي مختل ــاطين ف ــرار، وأس ــاب ق ــؤولين أصح ــار، ومس كب
مجتمعنــا الســعودي، ومــن يشــاركهم مــن الخبــراء الدولييــن. أرحــب بالشــخصيات، التــي ُنِكــن لهــا كلَّ احتــرام، ونقــدر لهــا تاريخهــا 
ــَن جهودهــا فــي اإلســهام فــي إنجــاح هــذا المؤتمــر، واإلبــداع فــي عــرض  ج باإلنجــازات، وُنَثمِّ الحافــل بالبــذل والعطــاء، والمتــوَّ

ــاءة، والخــروج بالتوصيــات الفاعلــة وُخطــط تنفيذهــا. الموضوعــات الهادفــة، وإجــراء الحــوارات البّن

الحضور الكرام
لعلي في حضور أهل الرأي واإلبداع«؛ أنتهز الفرصة ألقدم تساؤالٍت، وأطرح أمنياٍت، وَأْذُكُر ما لفتني من مشاهدات.

ــال.  ــار محــاور المؤتمــر وشــعاره: »تعزيــز بيئــة أعمــال مســتدامة شــاملة«. شــعار شــامل فعَّ ــا إلــى اختي أواًل: نحمــد اهلل أن وفقن
ولكــن هــل يمكــن تحقيقــه مــن دون بيئــة عدليــة قانونيــة مســتقرة؟ وهــل لبيئــة أعمــال أن تنشــأ وتترعــرع مــن دون مرتكــزات 
ــي  ــع وتلب ــلوك المجتم ــم س ــن، تنظ ــي المظلومي ــن وتحم ــردع المعتدي ــات، ت ــى الواجب ــوق وترع ــن الحق ــة، تضم ــة عادل قانوني
ــاِة  ــُه ِفــي اْلَحَي ــَك َقْوُل ــن ُيْعِجُب ــا ِممَّ َرَن احتياجاتــه؛ فيأمــن المجتمــع وترتقــي الدولــة؟! وصــدق مــن أمرنــا ِباْلَعــْدِل َواإِلْحَســاِن، وَحذَّ

ــدُّ اْلِخَصــاِم. ــِه َوُهــَو َأَل ــٰى َمــا ِفــي َقْلِب ــَه َعَل ــا َوُيْشــِهُد اللَّ ْنَي الدُّ

ــر  ــس، يقضــي بمــا يســتقر فــي الوجــدان والضمي ــة فــي المملكــة؛ القضــاء الجال ــة القضائي ــة العدلي ــي الهيئ ــًا: نرحــب بقطب ثاني
ِتــِه مــا ليــس لــه  ويتفــق مــع مــواد القانــون، والقضــاء الواقــف، يســاعد فــي إظهــار الحــق والحقيقــة، حتــى ال يأخــذ َأأللَحــَن بُحجَّ
بحــق. قطبــان يعمــالن فــي تناغــم، مــن خــالل إعــادة بنــاء البيئــة التشــريعية فــي المملكــة، لتواكــب تطلعــات المرحلــة الحاليــة 

ــة )2030(، فــي جميــع جوانبهــا.  وتطوراتهــا، وتحقــق رؤي
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ثالثــًا: مــا يزيــد مــن أهميــة المؤتمــر، الهــدف منــه، وتحديــده الجمهــور المســتهدف، مــن: الموظفيــن العمومييــن، والمستشــارين 
ــك هــو  ــس ذل ــن، وأصحــاب األعمــال والمســتثمرين. ألي ــن، والرؤســاء التنفيذيي ــروات، والمحامي ــن ومستشــاري إدارة الث ي الداخليِّ
ــي ننشــدها فــي المجــاالت كافــة فــي مســتوياتها المختلفــة، لضمــان حصــول  المقصــود بالحوكمــة فــي معناهــا العــام، الت
جميــع أصحــاب المصالــح علــى حقوقهــم العادلــة، ومــا يتبعهــا مــن ضــرورة منــع تعــارض المصالــح، وتعزيــز الشــفافية والمنافســة، 
والمســاءلة والرقابــة، والمســاواة بيــن صغــار المســتفيدين وكبارهــم، وغيرهــا؛ ممــا يعــود بالنفــع العام علــى الوطــن والمواطنين، 
ومواكبــة النظــام القانونــي فــي المملكــة لبرنامــج اإلصالحــات، وتعزيــز البنيــة التحتيــة القانونيــة؟ وبذلــك يتحقــق: االســتخدام 

األمثــل لألصــول والمــوارد، واســتقطاب االســتثمارات الخارجيــة، واســتقرار أســواق المــال واألعمــال.

رابعــًا: إننــي علــى ثقــة أنــه بحضــور هــذه الكوكبــة مــن العلمــاء والخبــراء، والباحثيــن والمبدعيــن، شــبابًا وشــيوخًا، ســيخرج مؤتمرنــا 
ــة لهــا؛ فضــاًل عــن  ــات، مشــتملة علــى ُخطــط تنفيذهــا، مرفقــة بالنفقــات التقريبي ــدة عــن العمومي ــات محــددة، بعي هــذا بتوصي

تحديــد مســتويات مســؤولية التنفيــذ ومســؤولية الرقابــة؛ حتــى َيْســـُهَل اتخــاذ المالئــم مــن القــرارات.

خامســًا: إن اللجنــة المنظمــة علــى ثقــة مــن أن جلســات الحــوار والموضوعــات المطروحــة فيهــا، لــن تغفــل عّمــا يشــغل النــاس، 
ويهــدد حياتهــم، وُيزيــد خســائرهم؛ َأاَل وهــو كيفيــة النجــاة مــن التهديــدات الســيبرانية، وعــدم الخضــوع البتــزاز مرتكبيهــا بالفديــة 
الواجــب علــى الــدول دفعهــا خلســة، وعلــى اســتحياء، لتجنــب مــا ال ُيحمــد عقبــاه. وال نجــاة مــن ذلــك إالَّ ببنــاء منظومــة فّعالــة 

لألمــن الســيبراني.

ــاج كافــة، جرائــم مــا زالــت  ــراق الشــبكات الذكيــة، وأنظمــة التحكــم اآلليــة، فــي قطاعــات اإلنت إن الهجمــات الســيبرانية، واخت
ترتكــب كل يــوم علــى نحــو يفــوق التصــور، ُتنفــذ مــن خــالل قــدرات تكنولوجيــة فائقــة غيــر تقليديــة؛ ال حــدود جغرافيــة لهــا؛ وال 
تتطلــب مجهــودًا ُيذكــر؛ وال تحتــاج إلــى عنــف أو قتــال. فضــاًل عــن صعوبــة اكتشــافها، وعــدم تركهــا أثــرًا يســهل تعقبــه، والضحيــة 

ال تشــعر بالجريمــة إالَّ بعــد تنفيذهــا. 

وال يخفــى علــى جمعكــم الكريــم أن النصــوص القانونيــة الســارية َلــْم َتُعــّد قــادرة علــى مواجهــة هــؤالء اإلرهابييــن؛ بــل تحتــاج 
إلــى قوانيــن رادعــة حديثــة غيــر تقليديــة؛ فضــاًل عــن تعزيــز التعــاون الســيبراني فــي مســتوياته المختلفــة: الوطنــي واإلقليمــي 
ــًا، أفــرادًا وجماعــات، دواًل  والدولــي. واهلل نســأل أن يوفقكــم إلــى مــا يحفــظ أمننــا الوطنــي، ويــردع اإلرهــاب، داخليــًا وخارجي

ومنظمــات.

ختامًا: أشكر لكم حضوركم، وإسهامكم، وجهودكم. مع التقدير العميق، واالحترام الكامل لكم. 
وبسم اهلل نبدأ.
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ــة صناعــة  ــي ، ناقشــت هــذه الجلســة مواكب ــة عــن مســتقبل صناعــة الخدمــات القانون ــك الجلســة االفتتاحي ــدأت بعــد ذل ــم ب ث
ــة ، ــة العدلي ــة للمنظوم ــورات اإلجرائي ــريعية والتط ــرات التش ــة للتغيي ــات القانوني الخدم

 أدار الحــوار االســتاذ بكــر بــن عبداللطيــف الهبــوب األميــن العــام الهيئــة الســعودية المحاميــن ، بــدأ الحــوار بترحيبــه بالضيــوف ، 
اصحــاب الســمو االمــراء ،اصحــاب الفضيلــة ، اصحــاب المعالــي والســعادة ، حفلنــا الكريــم ، الســالم عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه :
مســاء يــزدان بتشــريفكم لحفــل افتتــاح المؤتمــر الســعودي للقانــون الــذي يقــام برعايــة كريمــة مــن معالــي وزيــر العــدل ورئيــس 
مجلــس ادارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن ويســعدنا أن نســتهل حفلنــا بلقــاء يجمعنــا بمعالــي وزيــر العــدل ورئيــس مجلــس ادارة 
الهيئــة الســعودية للمحاميــن الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي ، ومعالــي وزيــر الماليــة االســتاذ محمــد بــن عبــداهلل الجدعــان 
وبمشــاركة مــن معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار الدكتــور ماجــد القصبــي الــذي ابــدى اعتــذاره لتكليفــه بمهمــة رســمية وأنــاب 
ســعادة االســتاذ بــدر بــن عبدالمحســن الهــداب وكيــل وزارة التجــارة واالســتثمار للشــئون الفنيــة ليحدثونــا مشــكورين عــن مرئيــا 
ــر العــدل ،  تهــم بشــأن مســتقبل صناعــة الخدمــات القانونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، اســتهل الحديــث بمداخلــة لوزي
معاليكــم فــي ظــل التطــور الــذي تشــهده المنظومــة العدليــة فــي المملكــة إلــى أي مــدى يــرى معاليكــم تواكــب صناعــة 

الخدمــات القانونيــة مــع المتغيــرات التشــريعية والتطــور االجرائــي للمنظومــة العدليــة؟ 

معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاميين
بســم اهلل والحمــد اهلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل، الحقيقــة ان مواكبــة صناعــة الخدمــات القانونيــة للتغييــرات 
ــد أن  ــة ، نعتق ــرد المواكب ــن مج ــى م ــة اعل ــرض درج ــة يفت ــة العدلي ــي المنظوم ــي ف ــور االجرائ ــريعية والتط ــات التش والتحديث
الخدمــات القانونيــة عالقتهــا بالمنظومــة العدليــة هــي عالقــة الجــزء بالــكل ، وبالتالــي فــأن المفتــرض أن تصــل هــذه العالقــة 
درجــة التكامــل ، باعتبــار أن أغلــب المدخــالت للمنظومــة العدليــة مــن مختلــف جوانبهــا ســواء فــي العمليــة القضائيــة أو قضــاء 
التنفيــذ أو التوثيــق غالبــه مــن مدخــالت  المتخصصيــن مــن المحامييــن والمستشــارين ، وكذلــك القضــاة وكذلــك أهــل القضــاء 
والقانــون هــم االســاس فــي تقديــم الخدمــات واالستشــارات القانونيــة ، ولذلــك قــد يكــون مــن المهــم فــي هــذه المرحلــة أن 
ــر العدلــي باتفــاق االهــداف االساســية التــي تحكــم  ــة وفــي مجــال التطوي ــر فــي مجــال الخدمــات القانوني ينظــر إلــى التطوي
عمليــة التطــور هــذه ، بحيــث يكــون مــن ضمــن االهــداف الرئيســية ألي تشــريع أو عمــل قانونــي أو قضائــي هــو التوجــه نحــو 
ــة  ــة هــي الفاعلي ــأن تكــون الغاي ــم ب ــاس والتقوي ــاء  مؤشــرات القي ــد المســؤولية وبن ــك تحدي ترســخ العمــل المؤسســي وكذل
والســرعة فــي االجــراء ثــم أن القائميــن علــى العمــل القضائــي هــم مــن القضــاة والمحاميــن والمستشــارين والشــك أن تأهيلهــم 
العلمــي وتكوينهــم المهنــي أســاس فــي عمليــة التطويــر هــذه والبــد فــي هــذه المرحلــة مــن بنــاء الشــراكات مــع مؤسســات 
التعليــم والجامعــات لترســيخ  مســألة التأهيــل العلمــي ومــن ثــم ايضــا مــع مراكــز التدريــب ومــن ضمنهــا مركــز التدريــب العدلــي 
لبنــاء الجانــب المهنــي واســتمرار التدريــب ، وكذلــك مــع المؤسســات التعليميــة االخــرى فــي داخــل المملكــة وخارجهــا وهــذا مــا 
تقــوم بــه حاليــا الجهــات العدليــة ، وكذلــك الهيئــة الســعودية للمحاميــن تبــذل جهــد ا جيــدا فــي هــذه المرحلــة مــع الحاجــه الــى 

تفاعــل المتخصصيــن مــن المحاميــن وغيرهــم  فــي هــذا المجــال.

مستقبل صناعة الخدمات القانونية

الجلسة االفتتاحية
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األستاذ بكر بن عبد اللطيف الهبوب, امين عام للهيئة السعودية للمحامين
شــكرا لكــم معاليكــم احــد أهــم ممكنــات صناعــة الخدمــات القانونيــة هــو وجــود بيئــة عدليــة حديثــة فكيــف ينظــر معاليكــم إلــى 

مســتقبل ممارســة المهنــة فــي المملكة ؟

معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاميين
الشــك أن النظــرة إلــى المســتقبل تتبيــن مالمحهــا مــن معطيــات الواقــع ومــن خــالل انشــاء الهيئــة لســعودية للمحاميــن التــي 
نــص تنظيمهــا علــى التركيــز علــى الجانــب المهنــي تعــد أول مالمــح المســتقبل المبشــر بالخيــر ثــم أن العنصــر القانونــي هو أســاس 
فــي كافــة مجــاالت التطويــر التــي تبنتهــا رؤيــة المملكــة 2030 ، فالخدمــات القانونيــة والتشــريعات واالنظمــة واللوائــح اســاس 
كل تطويــر ســواء فــي المجــال التخصصــي أو غيــرة وبالتالــي فكــون تقديــم الخدمــة القانونيــة عنصــر ثابــت فــي كافــة مجــاالت 
التطويــر يعطيهــا بعــد أقــوى للتوجــه لهــا، كذلــك المالحــظ فــي وزارة العــدل االقبــال بشــكل كبيــر علــى مهنــة المحامــاة وفــي 
اآلونــة االخيــرة مــن المالحــظ زيــادة نســبة التراخيــص إلــى 60% وكذلــك تراخيــص المحاميــات تجــاوزت اكثــر مــن 300% ، وهــذا 
الشــك يــدل داللــه واضحــه أن مســتقبل صناعــة الخدمــات القانونيــة ســيفرض نفســة وســتكون المرحلــة القادمــة قفــزة نوعيــة 
ــدي ال أن  ــر تقلي ــاء غي ــة بن ــاء الخدمــات القانوني ــة بن ــر أن األهــم هــو كيفي ــة ، غي واضحــه فــي مجــال صناعــة الخدمــات القانوني
يكــون التطويــر هــو اســتمرار لمرحلــة واقــع بكافــة جوانبهــا ســواء االيجابيــة أو الســلبية ، ومــن ذلــك مســألة اختصــار االجــراءات 
ــي  ــك مقدم ــام االول ، وكذل ــة بالمق ــة والعدلي ــات القانوني ــى الجه ــه عل ــع عبئ ــك يق ــكان وذل ــدر االم ــد ق ــن التعقي ــد ع والبع
الخدمــات القانونيــة مــن المهنييــن محاميــن ومستشــارين وغيرهــم ، باإلضافــة إلــى أن ذلــك االقبــال الكبيــر والمســتقبل الواعــد 
لصناعــة الخدمــات القانونيــة ســيؤثر ايضــا علــى التشــريعات وســيكون هنــاك تحديثــات وتغييــرات تشــريعية كبيــرة لتمكيــن هــذه 
المهنــة بشــكل أكبــر،  باإلضافــة  الــى أنــه مــن المتوقــع صــدور العديــد مــن االنظمــة ســواء فــي القطــاع العدلــي او غيــرة مــن 
القطاعــات واذكــر علــى ســبيل المثــال فــي المجــال العدلــي ننتظــر قريبــا صــدور نظــام التوثيــق ، ونظــام تملــك العقــار،  وكذلــك 
نظــام التكاليــف القضائيــة وغيرهــا ، مــن االنظمــة التــي تحتــاج الــى متخصصيــن باإلضافــة الــى حاجــة القطــاع العدلــي عمومــا 
الــى تفعيــل الجانــب الوقائــي اكثــر مــن غيــرة الكثيــر مــن المتخصصيــن والمحاميــن قــد يتجهــون الــى الجانــب العالجــي وتقديــم 
االستشــارات القانونيــة ، وايضــا الترافــع القضائــي ولكــن الجانــب الوقائــي فــي مفهــوم الخدمــات القانونيــة ســواء بمفهومــه 
العــام او بمفهومــه الخــاص اولــى مــن غيــرة والتنبــؤ بحــل المشــكالت القانونيــة قبــل وقوعهــا ســواء مــن صياغــة التشــريعات 
ــل صياغــة العقــود ، والتوجــه نحــو  ــة الخاصــة مث ــة الوقائي ــم الخدمــات القانوني ــات العمــل ، وكذلــك مــن تقدي ــح أو آلي أو اللوائ

التحكيــم ، وهــذا الشــك فيــه سيســهم فــي زيــادة وتيــرة التطويــر بشــكل أكبــر إن شــاء اهلل.

األستاذ بكر بن عبد اللطيف الهبوب, امين عام للهيئة السعودية للمحامين
مســتقبل واعــد يرســمه معالــي وزيــر العــدل وتوجيهــه الدائــم للهيئــة الســعودية للمحاميــن االهتمــام بتثقيــف المخرجــات وأن 
تركــز علــى الكيــف وليــس الكــم وأن المســتقبل رهــن لمــن يســتفيد منــه اشــكر لكــم معالــي الوزيــر الدكتــور وليــد بــن محمــد 
الصمعانــي وأنتقــل بمداخلــة لمعالــي وزيــر الماليــة معاليكــم تشــير االحصائيــات الى اســتحواذ شــمال أمريكا على نســبة 49% من 
الحصــة الدوليــة لصناعــة الخدمــات القانونيــة ويعــود الســبب الــى ارتفــاع عمليــات االســتحواذ واالندمــاج والطلــب العالــي علــى 
الخدمــات الســيما التقاضــي واالستشــارات الضريبيــة والماليــة، كيــف يــرى معاليكــم اســتفادة المملكــة مــن النمــو المصاحــب 
للتنميــة التــي تشــهدها وزيــادة حصــة مســاهمة قطــاع االستشــارات وتحديــدا قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة مــن ذلــك 

النمــو الســيما مــع ارتفــاع نمــو الناتــج المحلــي االجمالــي للقطــاع الخــاص غيــر النفطــي ؟

معالي األستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان, وزير المالية
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم الســالم عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه  ســعيد بوجــودي بمعيــة معالــي وزيــر العــدل،  وســعيد أمانــة 
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ــي  ــرا ســاعات وليال ــة ،  حياكــم اهلل جميعــا افتقــدت كثي ــت معهــم لســنوات  طويل ــرة لزمــالء عمل أن أرى وجــوه مألوفــة كثي
ــة المحامــاة مــن وجهــة  ــه ، مســتقبل مهن ــه اعتقــد انهــا مــن ارقــى واهــم المهــن فــي كل دول ــة فــي مهن النقاشــات الجميل
ــا وطالمــا  ــة محترفــه ، طالمــا وجدن ــن افــذاذ والــى ممارســات مهني ــاج الــى محامي نظــري مســتقبل باهــر، اعتقــد سنســتمر نحت
فيــه تجــارة وطالمــا كان فيــه احتيــاج لتبــادل الســلع والخدمــات بيــن االفــراد والشــركات وبيــن الــدول ،  لــم يــأت تطــور صناعــة 
المحامــاة واالستشــارات القانونيــة فــي شــمال امريــكا أو فــي اوروبــا أو حتــى فــي آســيا لــم يأتــي مــن فــراغ ، جــاء بعــد ســنين 
طويلــه جــدا بــدأوا قبلنــا بعقــود ويمكــن اقــول بقــرون بعــض شــركات المحامــاة تعــود الــى عقــود طويلــة ايضــا اتــت مــن خــالل 
ــة  ــكار ادوات وطــرق ووســائل قانوني ــداع اذا تمكــن الممارســين مــن مســاعدة الجهــاز التشــريعي فــي ابت ــة مــن خــالل اب مرون
ــب العقــد  ــا تكت ــؤ عندم ــة مــن التنب ــة التقاضــي بدرجــة عالي ــة التعاقــد والوصــول لمرحل ــة التجــارة تســهيل لعملي لتســهيل عملي
وتذهــب للمحكمــة وانــت تعــرف الــى درجــة كبيــرة مــاذا ســيحكم القاضــي هــذه مهمــة جــدا جــزء مــن تطويــر المنظومــة بمــا 
فيهــا المحامــاة واالستشــارات القانونيــة، ال اجامــل ولــم يعهــد علــي المجاملــة هنــاك قفــزة كبيــرة فــي الســعودية خــالل 20 
ســنة الماضيــة أو أكثــر قليــال فــي مجــال المهــن أتذكــر قبــل دخولــي فــي المهنــة علــى وشــك ايــام دخولــي كانــت عيــب كان 
ينتقــد المحامــي مــا يقــول محامــي كانــت ينظــر لــه ببخــس امــوال النــاس بالباطــل وينظــر لــه بمنظــار مختلــف، االن نــرى تطــور 
كبيــر جــدا نــرى اقبــال عليهــا ونــرى اقبــال مــن المتعامليــن مــن االفــراد مــن الــدول  ينظــر لهــا نظــرة محتفلــة ينظــر لــه بمنظــور 
التطــور االقتصــادي ونحــن ننطلــق بــأذن اهلل الــى مســتقبل واعــد مــن النمــو االقتصــادي نحتــاج الــى المزيــد مــن ممارســي هــذه 
ــات  ــم المقترح ــريعات وتقدي ــين التش ــة لتحس ــخصية او للدول ــالت الش ــارة او المعام ــواء للتج ــر س ــم الكبي ــوا الدع ــة ليقدم المهن
واالبتــكارات فــي مجــال الوســائل القانونيــة لتحقيــق اهــداف عمالئهــم ودي اخــذ 30 ثانيــة فقــط للتنويــه اننــي ال ازال كعميــل 
ــي  ــة الت ــون الخدم ــين يقدم ــول لممارس ــي الوص ــدا ف ــرة ج ــة كبي ــد صعوب ــة  اج ــت اآلي ــا انقلب ــوم عندم ــاة الي ــب المحام لمكات
احتاجهــا وهــذا الــكالم قبــل ال اجــي اليــوم قــررت ان ال ابنــي علــى رأي شــخصي تواصلــت مــع مجموعــة كبيــرة جــدا مــن رجــال 
االعمــال ومــن محتاجــي الخدمــة مــن الجهــاز الحكومــي انــا اقــدر اســمي حــاالت ارســلنا طلبــات تقديــم عــروض لخدمــات قانونيــة 
لــوزارة الماليــة نــص اللــي ارســلنا لهــم طلبــات لــم يقدمــوا عــروض وأنــا أزعــم وال أعلــم ان ســبب رئيســي منهــا ان هــذه المكاتــب 
مشــغولة جــدا لدرجــة مــا يبغــون شــغل  زيــادة وبالتالــي مــن يدعــي ان هنــاك نقــص فــي العمــل او مــا فيــه طلــب علــى الخدمــات 
القانونيــة البــد أن تبحــث أكثــر الن الطلــب موجــود لكــن الطالــب يريــد خدمــة متميــزة الزلنــا نركــز بشــكل كبيــر علــى الثقافــة اتفــق 
مــع وزيــر العــدل اتفــاق تــام وخاصــة جانــب الوقايــة مــن المهــم جــدا أن نركــز علــى الوقايــة ومــن المهــم جــدا أن هنــاك مكاتــب 
ــه وليســت  ــة العقــود بطريقــة احترافي ــة وصياغــة وكتاب ــة العقــود وعلــى كتاب ــة تركــز علــى هيكل محامــاة واستشــارات قانوني
بالطريقــة التــي الزلنــا نشــاهدها يذكــر بعــض الزمــالء ايــام المكتــب عندمــا نقــدم عقــود 60 او 50 صفحــة انتــا تألــف نقولــه ال نحــن 
نحميــك بهــذه العقــود لــو صــارت مشــكلة الن العقــود نأخــذ فــي االحتمــال اغلــب مــا نتوقــع يحصــل عمومــا ال اريــد ان اطيــل انــا 
اعتقــد  ان رؤيــة 2030 بالتطــور والنمــو االقتصــادي مــن االن وعلــى مــدى 10 او 20 ســنة القادمــة نحتــاج ليــس 600 بــل اكثــر 
مــن 600 لكــن ايضــا اود ان اســتغل هــذه المعلومــة وادعــي ان هنــاك فرصــة ايضــا طالمــا فيــه اقبــال كبيــر معنــاه فيــه فرصــه 
لرفــع مســتوى االعــداد طالمــا انــه فيــه اقبــال كبيــر معنــاه  فيــه فرصــة ان نشــترط اشــتراكات اكثــر فيمــا يتعلــق بالتأهيــل عشــمي 
فــي مكاتــب المحامــاة تألمــت فــي الخــارج عندمــا يقولــون متدربيــن وال يجــدون مــن يدربهــم اذا مــا دربتهــم كمكاتــب محامــاة 
ــى  ــادر عل ــل ق ــف نتوقــع ان ننشــأ جي ــة كي ــا القانوني ــة وفــي الشــركات فــي ادارته ــا القانوني ــة فــي ادارته وكجهــات حكومي
ممارســة فاعلــه بطريقــة احترافيــه ادعــوا الزمــالء والجهــات الحكوميــة والشــركات مــن القطــاع الخــاص لفتــح المجــال لتدريــب 

الزمــالء حديثــي التخــرج وشــكرا جزيــال  .

األستاذ بكر بن عبد اللطيف الهبوب, امين عام للهيئة السعودية للمحامين
شــكرا لكــم معاليكــم يشــير الــى احــد مبــادرات الهيئــة التــي دشــنها معالــي وزيــر العــدل بإنشــاء شــركة تابعــه للهيئــة تســعى مــن 
خاللهــا الــى توظيــف الكــوادر للعمــل والتدريــب فــي القطاعــات الحكوميــة والخاصــة كذلــك ليكــون تدريــب علــى راس العمــل 
حديــث معاليكــم يرســب الفــأل لــكل محامــي يســعى للتميــز فــي فــي تقديــم الخدمــة وتعــد رؤيــة 2030 خارطــة طريــق ومنصــة 
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نمــو متنوعــة وتبــذل الدولــة مســاعي حثيثــة لتعزيــز لمســارات النمــو مــن خــالل عــدة برامــج وحــزم الحوافــز للقطــاع الخــاص نــود 
مــن معاليكــم التكــرم بتســليط الضــوء علــى فــرص نمــو صناعــة الخدمــات القانونيــة واســتفادته مــن تلــك البرامــج التــي تطرحهــا 
الدولــة لمســاعدة المنشــآت الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر الســيما أن المكاتــب يقعــون فــي تلــك الفئــة خاصــة أن الدولــة تنظــر 

الــى القطــاع الخــاص علــى أنــه شــريك للتنميــة فــي المشــاريع االصالحيــة ؟

معالي األستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان, وزير المالية
واهلل اعتقــد الســؤال مهــم جــدا، المجــال كبيــر اتحــدث مــع بعــض الزمــالء فــي المكاتــب المجــال كبيــر جــدا التحــدي ليــس فــي 
الطلــب صراحــه التحــدي فــي العــرض وتقديــم العــرض بطريقــة احترافيــة انــا ازعــم جــزء كبيــر جــدا مــن الخدمــات القانونيــة التــي 
تحتاجهــا الســعودية تقــدم مــن خــارج الســعودية ليــس عيبــا ان كان الهــدف ان تســتقطب بخبــرة للتعاقــد وفــق نظــام او اطــراف 
خــارج المملكــة لكــن يصبــح عيبــا ان نتعاقــد وفــق القانــون الســعودي ويصيــغ العقــد شــخص خــارج الســعودية فــي مجــاالت لــن 
اســتطيع أن اذكــر التخصصــات بالتحديــد لكــن اســتطيع ان اتحــدث يشــكل واضــح عــن التقنيــة ومجــاالت الخدمــات القانونيــة فــي 
التقنيــة كبيــرة جــدا، ســمو االميــرة تحدثــت االن عــن االمــن الســيراني والمشــاكل الكبيــرة جــدا القانونيــة التــي تحــدث مــن االمــن 
الســيراني مجــال كبيــر وال يوجــد فيــه متخصصيــن وان وجــدوا قلــة او انــا ال اعــرف ان هنــاك متخصصيــن فــي االمــن الســيراني 
ــعوديين  ــدودة س ــداد مح ــد اال اع ــى االن ال يوج ــن ال ــنة لك ــن 20 س ــل م ــاريع تموي ــى مش ــت عل ــي، عمل ــال القانون ــي المح ف
تعــد علــى كــف اليــد الواحــدة يســتطيعوا التعامــل مــع هيكلــة وتوثيــق عقــود المشــاريع الكبــرى وال اعلــم مــا لســبب مجلــس 
الــوزراء االســبوع الماضــي وافــق علــى مشــاريع كبيــرة جــدا لــوزارة البيئــة فــي مجــال التحليــة ســتطرح للقطــاع الخــاص مــن خــالل 
عقــود البنــاء واالدارة ثــم التحويــل هــذه عقــود معقــدة جــدا فــي مجــال كبيــر جــدا للزمــالء الســعوديين علــى مراحــل وينجحــون 
فيهــا وفيهــا دخــل مســتمر يعمــل المحامــي عليهــا لمــدة ســنة كاملــة دخــل مســتمر وفيهــا ابــداع كبيــر جــدا وخصوصــا بالنســبة 
للقانــون الســعودي، هنــاك الكثيــر انــا ال ارغــب فــي الدخــول فــي تفاصيــل للتخصــص لكــن ازعــم بحكــم الخبــرة الســابقة ادعــي 
ان زعمــي هــذا فيــه درجــة كبيــرة مــن الصحــة ان مجــال الخدمــات االستشــارية القانونيــة اليــزال يشــكو الــى درجــة كبيــر جــدا مــن 
قلــة العــرض، ال يوجــد عــرض الطلــب موجــود والعــرض اليــزال ناقــص وادعــوا الهيئــة ان تتبنــى هــذه المســألة بشــكل فاعــل نتــرك 
شــوي التقليديــة العمــل التقليــدي زي مــا قــال وزيــر العــدل ينبغــي ان ننظــر لهــا بنظــرة مختلفــة نتعامــل معهــا بطريقــة غيــر عاديــة 

المســألة غيــر عاديــة .

األستاذ بكر بن عبد اللطيف الهبوب, امين عام للهيئة السعودية للمحامين
ــة فــي  شــكرا معاليكــم يترجــم الدعــم المالــي الحكومــي واالســتثمار دعــم اقتصــاد المملكــة لتكــون مــن أحــد الــدول الفاعل
مجموعــة العشــرين حيــث تركــز رؤيــة 2030 علــى االســتفادة مــن موقــع المملكــة كمركــز للعالــم العربــي واالســالمي وككونها 
أكبــر أقتصــاد فــي الشــرق االوســط وســبق لمعالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار التأكيــد فــي اكثــر مــن موقــع علــى اهميــة اقتنــاص 
الفــرص ومســابقة الزمــن وعــدم الرغبــة فــي اهدارهــا لوصــول المملكــة الــى افضــل اقتصاديــات العالــم كيــف يــرى ســعادتكم 
فــرص نمــو صناعــة الخدمــات القانونيــة فــي ظــل مشــاريع الخصخصــة التــي تعتــزم الدولــة طرحهــا وزيــادة معــدالت االســتثمار 

االجنبــي ؟

بدر بن عبدالمحسن الهداب, وكيل الوزارة للشؤون الفنية - وزارة التجارة واالستثمار
ــدة  ــة الجدي ــة واشــكال التعامــالت التجاري ــة تطــور االنشــطة االقتصادي ــك، اتصــور حقيقــة مــن الضــروري لمواكب ــاًل ل شــكرًا جزي
والمفاهيــم المســتحدثة فــي االنشــطة االقتصاديــة أن يتزامــن مــع هــذا نمــو فــي الوعــي القانونــي بطبيعــة المنتجــات 
االســتثمارية والتعامــالت التجاريــة المعقــدة واشــكالها الجديــدة فــي الحقيقــة البنيــة القانونيــة المتينــة بكافــة مكوناتهــا 
التشــريعية والقضائيــة والتطبيقيــة تبــث الثقــة واالطمئنــان لــدى كافــة المؤسســات ســواء القضائيــة او العدليــة او المؤسســات 
الحكوميــة او المســتثمرين، جــذب االســتثمارات والقــرار االســتثماري يتأثــر بشــكل كبيــر فــي جاذبيــة البيئــة القانونيــة لــذا مــن 
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الضــروري االســتمرار فــي ارســاء ومبــادئ الوضــوح والشــفافية واالســتقرار لجــذب مزيــد مــن االســتثمارات النوعيــة وجــذب الفرص 
ــة عامــل  ــة القانوني ــة البيئ ــة المتخصصــة ومتان ــن المعرفــة القانوني ــة نقــل وتوطي لتوطينهــا، هــذا يتطلــب وجــود شــراكات قوي
مؤثــر فــي اســتدامة المشــاريع وايجــاد الحلــول المالئمــة لهــا مــن الناحيــة القانونيــة بمــا يضمــن الحلــول دون الوقــوع بالمشــاكل 
او التعامــل معهــا لــو وقعــت ال ســمح اهلل، توفيــر خدمــات قانونيــة متنوعــه تحــدي كبيــر يتطلــب تضافــر الجهــود واالســتفادة 
مــن الخبــرات المتراكمــة الطويلــة للشــركات المتخصصــة فــي تأســيس بيئــة مؤسســية بثقافــة جديــدة تحفــز وتحمــي المدخــرات 

ــة  االقتصادي

األستاذ بكر بن عبد اللطيف الهبوب, امين عام للهيئة السعودية للمحامين
ــك مــزج  ــة كذل ــن التقني ــر الفــرص االســتثمارية ونقــل المعرفــة وتوطي ــة فــي تطوي ــة الحثيث شــكرا لكــم ضمــن مســاعي الدول
ــرى ســعادتكم اســتفادة قطــاع  ــف ي ــة، كي ــات المحلي ــى القطاع ــا عل ــة بمــا ينعكــس ايجاب ــرات الوطني ــة بالخب ــرات االجنبي الخب
المحامــاة واالستشــارات القانونيــة فــي ظــل المشــاريع االنشــائية التــي تقودهــا الدولــة وازديــاد اعــداد القانونييــن والحاجــه الــى 
تأهيــل فعلــي للمحامــي وفــق مواصفــات دوليــة ومــن جهــة اخــرى حمايــة المهنييــن المحلييــن مــن هيمنــة الشــركات االجنبيــة ؟

بدر بن عبدالمحسن الهداب, وكيل الوزارة للشؤون الفنية - وزارة التجارة واالستثمار
ــتقطاب  ــابهة، اس ــا متش ــكالها وتفاعالته ــدول واش ــي كل ال ــودة ف ــارة موج ــية والتج ــه جنس ــس ل ــتثمار لي ــة االس ــي الحقيق ف
اســتثمارات نوعيــة يتطلــب توفيــر حزمــة مــن الخدمــات القانونيــة المتكاملــة االمــر اللــي يتطلــب النهــوض والعمــل المؤسســي 
ــة وتوطينهــا  ــرات االجنبي ــة المتخصصــة واالســتفادة مــن الخب ــن ثقافــة العمــل الجماعــي وثقافــة االستشــارات القانوني وتكوي
فــي مؤسســات وطنيــة تعــي وتمــزج بيــن الخبــرة المحليــة الناشــئة مــن فهــم واســتيعاب البيئــة القانونيــة بمكوناتهــا بالمبــادئ 
الشــرعية االنظمــة واالعــراف والتقاليــد وقيــم المجتمــع فــي جانــب الخبــرة المتخصصــة، هــذه الحزمــة مــن الخدمــات هــي التــي 
توفــر حلــول متكاملــة تطمئــن المســتفيد وتطمــن البيئــة وتجــذب المزيــد مــن االســتثمارات الــى حيــن ايجــاد فــرص وظيفيــة كبيــرة 
الن العمــل المؤسســي يقــوم علــى تضافــر جهــود المئــات مــن المحاميــن مــن شــركة واحــدة ســيخلق فــرص وظيفيــة متنوعــة 
والتعــاون مــع المؤسســات االجنبيــة المتخصصــة ســيضمن نقــل وتوطيــن للمعرفــة بمزيــج مــن المعرفــة الوطنيــة فــي الحقــوق 
فــي الشــرع والقانــون، هــذا يتطلــب تدريــب متخصصيــن واحتــكاك واســتفادة اكثــر مــن المؤسســات فــي ظــل تأســيس هيــاكل 
ــر خدمــات  ــى النمــو وتوف ــات وممارســات متخصصــة ناضجــة تســاعد الســوق عل ــر تقني ــر فــرص وتوف ــج هــذا توف تتضمــن المزي

متكاملــة تتمتــع بالكفــاءة والجــودة .

ــاء  ــة فــي العــزم والبن ــدي يرتقــي لطمــوح الدول ــر تقلي ــح مســتقبل واعــد غي ــرة ومفاتي ــع يحمــل شــفرات الخب ــث شــيق مات حدي
ــة . ــز واالحترافي ــكار والتمي ــم االبت وتقدي

باســمكم جميعــا اشــكر اصحــاب المعالــي علــى كريــم قبولهــم الدعــوة وتخصيــص جــزء مــن وقتهــم الثميــن لمشــاركة الــرؤى 
ــة فــي المملكــة  ، نســتكمل الحــوار بعــد شــكركم ألصحــاب المعالــي . بشــأن مســتقبل الخدمــات القانوني
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Opening address by the Chairman of the Organizing Committee

Her Royal Highness Princess Hala bint Khaled bin Sultan

The Saudi Law Conference proceedings started with an opening ceremony where Her Royal Highness 
Princess Hala bint Khaled bin Sultan, Chairman of the Organizing Committee, delivered the conference 
opening speech welcoming guests and attendees.

Princess Hala:

“ In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate
Praise be to Allah, and May His Peace and Blessings be upon the Noblest of Prophets and Messengers, our 
Prophet Mohammad.

Your Highnesses, and Excellencies, experts and researchers,  honored guests;
Peace be with you.

I am humbled and privileged to stand before you, welcoming you on behalf of the Organizing Committee 
of the first Saudi Law Conference. I am standing before distinguished scholars, policymakers, and experts 
in various fields. I am also standing before elites of our Saudi community and participating international 
experts. I welcome personalities who we all have the utmost respect for, whose efforts and achievements we 
hold in high regard, appreciating their efforts contributing to the success of this conference, through offering 
and submitting meaningful topics, creating  constructive dialogues, aiming for effective recommendations; 
and plans of their implementation.

Honored Guests, 
I take this opportunity, in the attendance of persons of expertise and creativity, to present questions, propose 
hopes, and express observations that have caught my attention. 

First: I thank Allah we selected the inclusive and effective axes and slogan of the conference which is 
“reinforcing a comprehensive and sustainable working environment”. Can this be achieved without a stable 
legal juridical environment? And how can a working environment be established and grow without justiciable  
legal stepping stones that assure rights and obligations, deterring offenders and saving the oppressed, 
organizing and regulating the community’s conduct and meeting its needs? Only then will the community 
will be protected and the country be elevated.  Indeed, we are directed to “justice and good conduct” and 
warned  “of the people  whose speech pleases you in worldly life, and he calls Allah to witness as to what is 
in his heart, yet he is the fiercest of opponents”. 

Second: We welcome the two pillars of justice in Saudi Arabia,  the “seated judicial system” which decides in 
conscience and in compliance with articles of law, and the “standing justice system”, which works to present 
rights and realities,  not to allow the simply eloquent to take what is not rightfully his. Two pillars that work 
in harmony, throughout the reconstruction of the legislative environment in the Kingdom of Saudi Arabia, 
in order to realize the aspirations and development of the current phase and to achieve Vision (2030) with 
all its aspects. 
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Third: What adds to the Conference’s importance, is its purpose, and its definition of its target audience of: 
public officials, in-house counsels, wealth management advisors, attorneys, executives, business owners and 
investors. Is this not the meaning of governance in its general definition? Is this not what we seek in all fields  
at its different levels in order for all stakeholders to get their fair rights and avoid any conflict of interest, 
reinforcing transparency and competitive, accountability and supervision, equality between beneficiaries 
whether big or small, and others, which will ultimately benefit the nation and its citizens, allow the legal 
system in the Kingdom of Saudi Arabia to keep pace with the development program,  and reinforce the legal 
infrastructure? Through this we achieve: the best use of assets and resources, attracting foreign investment, 
and stability of the capital market and businesses.

Fourth: I am confident that those attending from pioneers of science and experts, researchers and creative 
personnel, whether young or elderly through this conference, will reach constructive recommendations, 
away from generalities, including plans of implementation, with approximate expenditures, as well as defining 
the levels of implementation and supervision responsibilities in order to facilitate the appropriate decisions. 

Fifth: The Organizing Committee has the confidence that the dialogue sessions and topics proposed shall 
not ignore the concerns of individuals, what may threaten their lives or increase their losses. What is currently 
a major concern is how to avoid cyber threats, and how not to be subject to blackmail of the perpetrators 
and ransoms that nations surreptitiously and reluctantly pay in order to avoid the ominous. The surest way 
to survive these brutal acts is by establishing an effective system of cyber security. 

The cyber-attacks, hacking smart grids and automatic controls systems, at all sectors of production, are crimes 
that are committed daily with unimaginable magnitude through untraditional and advanced technological 
abilities, with unlimited geographical reach, not requiring much effort, nor the need for violence or combat. 
Rather, they are difficult to discover, not leaving any impact that is easily tracked, and which the victim shall 
realize only after the crime is committed. 

It is surely evident to all honored guests that the current legislation is not able to effectively face these 
threats, and that there is a need for modern, untraditional deterrent laws, in addition to reinforcing cyber 
cooperation on different levels: national, regional, and international.  I pray to Allah for your successful 
efforts to maintain our national security, deter terrorism, internally and externally, individually or in groups, 
countries and organizations. 

Finally, Thank you for your attendance, your contributions, and your efforts with profound appreciation and 
full respect. 

In the Name of Allah, let us begin.”



SPEECHES الكلمات

Thereafter, the opening session about the future of legal services industry started. The session discussed 
how the legal services industry coped with the legislative changes and the procedural developments of the 
justice system.  

The Session Speakers were: 
[1] Dr. Waleed Mohammed Al-Samaany, Minsiter of Justice and Chairman of the Board of the Saudi Bar 

Association
[2] Mr. Mohammed Abdullah Al-Jadaan, Minister of Finance
[3] Mr. Bader Abdulmohsin Al-Haddab, Director General of the Ministry of Commerce and Investment 

for Technical Affairs, speaking on behalf of Dr. Majed Abdullah Al-Kasabi, Minister of Commerce and 
Investment

[Q] Moderator: Mr. Baker Abdullatif Al-Haboob, Secretary General of the Saudi Bar Association 

[Q] Mr. Bakr Al-Haboob 
- starts the session by welcoming their Royal Highnesses, their excellencies, and distinguished guests saying:
“It is a pleasure to host you at the opening ceremony of the Saudi Law Conference that is held under 
the patronage of the Minster of Justice and the Chairman of the Saudi Bar Association. We are pleased 
to start the ceremony by having the Minister of Justice and Chairman of the Saudi Bar Association, Dr. 
Waleed bin Mohammed Al-Samaani, the Minister of Finance, Mr. Mohammed bin Abdullah Al Jadaan and the 
participation of Minister Commerce and Investment, Dr. Majed Al-Kasabi, who apologized for not coming 
due to an official mission and appointed Mr. Badr bin Abdul Mohsen Al-Haddab, the Director General of the 
Ministry of Commerce and Investment for Technical Affairs, to act on his behalf to express their opinions 
regarding the future of the legal services industry in The Kingdom of Saudi Arabia. We start with a statement 
from the Minister of Justice. Your excellency, in light of the developments the justice system in Saudi Arabia 
is witnessing, how far do you believe the legal services industry will be in line with the legislative changes 
and procedural developments of the justice system?” 

[1] Dr. Waleed Al-Samaany: 
“In the name of Allah, praise be to Allah, and peace be upon the Messenger of Allah. In fact, keeping 
the legal services industry in line with the legislative changes, updates and procedural developments of 
the justice system requires a higher degree of accompaniment. We believe that the relationship of legal 
services with the justice system is a part-to-whole relationship. Consequently, such relationship must reach 
the point of integration as most of the justice system inputs, whether in the judicial process, enforcement 
or authentication, are provided by specialized attorneys and consultants. Additionally, judges are the 
fundamental base of providing services and legal consultancy, so it is important at such a stage to consider 
the development in the legal and justice services to be in line with the main objectives of such a development 
process. Therefore, the main objectives of any legislation, legal or judicial act should promote institutional 
work, determine the responsibility, and set up measurement and evaluation indicators in order to make 
the objective effectiveness and prompt performance. Judges, attorneys and consultants are responsible 
for conducting judicial work, and so their educational qualifications and professional development are the 
fundamental base of such development process. 

The Legal Services Industry’s Future 

Opening Session
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During this stage, we have to enter into partnerships with educational institutions and colleges to further 
establish educational qualification, and training centers including the justice-training center to further 
establish the professional aspect, and other educational institutions existing inside and outside of the 
Kingdom. That is exactly what the judicial authorities are doing right now. Furthermore, the Saudi Bar 
Association is doing its best in this stage to urge the interaction between the specialized attorneys and 
others working in this field.” 

[Q] Mr. Bakr Al-Haboob: 
“Thank you Your Excellency. One of the most important elements in the legal services industry is having a 
modern justice environment. How do you view the future of the practice in the Kingdom?”

[1] Dr. Waleed Al-Samaany: 
“The view of the future is based on the current status of the field and the establishment of the Saudi Bar 
Association that will focus on the professional aspect; the first feature of a promising future. The legal 
element is the fundamental base of all developments adopted by the Kingdom’s vision 2030. Legal services, 
legislations, laws and regulations are the fundamental base of development, whether in a specialized sector 
or any other sector, so providing legal services is considered a constant element in all development fields. 
It is notable that the Ministry of Justice has witnessed great interest in legal practice during the latest 
periods, where the percentage of licenses has increased to 60%, while the percentage of female licenses has 
exceeded 300%, indicating the future of the legal service industry and making the upcoming phase a turning 
point in field of legal services. Most significantly, we have to build legal services in a non-conventional way; 
not to be limited by the development that is represented in the continuation of the current stage with all its 
aspects, whether positive or negative. 

Consequently, legal and judicial entities shall be responsible for minimizing the respective procedures and 
avoiding complexity as much as possible; with the assistance of legal service providers, whether professionals, 
attorneys, consultant or others. Furthermore, the promising future of the legal services industry will affect 
legislation and there will be significant legislative changes and updates empowering the profession. It is 
expected to issue several regulations and laws, within the justice sector as well as other sectors to act 
accordingly. For example, we will soon witness the issuance of the following systems:  documentation, 
property ownership, and judicial cost. Additionally, the justice sector will require to follow the preventive 
measures more than other sectors, as most attorneys provide legal consultancy and judicial pleadings, such 
measures shall have the upmost priority, whether general or special. predicted solutions of legal issues prior 
to its occurrence can be attained by drafting legislations, regulations or business mechanisms, and applying 
legal measures by drafting contacts and arbitration. ”
 
[Q] Mr. Bakr Al-Haboob: 
“A promising future set out by the Minister of Justice, directing the Saudi Bar Association, reviewing outputs; 
focusing on the qualitative details, with much benefit to those whom employ his guidance.”
“I would like to thank his excellency Minister Walid bin Mohammed Al-Sama’ani”
Then, I will move to the speech of the Minister of Finance -
“Your excellency, statistics reveal that North America has acquired 49% of the international share in the legal 
services industry due to the increase of acquisition, merging and demand of services, specifically litigation, 
taxation and financial consultancy. How can the Kingdom benefit from its development and the increase 
of the consulting sector contribution, particularly legal sector and consultancy sectors especially with the 
growth of the private sector?”

[2] Mr. Mohammed Al-Jadaan: 
“Peace, Mercy and Blessings be upon you all”
“I am very pleased to be amongst you in the presence of His Highness the Minister of Justice. I am honestly 
happy to see so many familiar faces of colleagues with whom I have worked for many years. May Allah 
please you All.”
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“I dearly miss the hours and nights of fruitful discussions in a profession which I believe is the most noble 
and most important in every country. I believe the future of the legal profession is promising. We will always 
need distinguished lawyers and professional practices if there are businesses and the need for commodities 
and service exchange between people, companies and countries. Development in the legal and consultancy 
sectors in North America, Europe, or even Asia, did not appear haphazardly. It took a long time, decades, 
even centuries, before us. Some law firms go back to long decades. They also stemmed out of flexibility 
and creativity as the legal professionals helped the legislative bodies in innovating legal tools, methods and 
procedures to facilitate the business transaction, and contracting process, reaching the litigation stage with 
a high degree of prediction and expectation.

When you draft a contract and go to court knowing exactly what the judge’s sentence will be, this is a very 
critical part in the development of the legal and consultancy service industry. I do not compliment and I am 
not accustomed to it, however, there has been a great leap in the profession within Saudi Arabia over the 
past 20 years or more. I remember that prior to joining, nearly joining the profession, it was disappointing. 
The lawyer was criticized for taking money from the people unjustly. He was thought of negatively. Now, we 
see a great deal of development as we find demand for it from individuals within countries.

It is seen positively now from an economic perspective. God willing, we head towards a promising future 
of economic development were we need more and more of these legal professionals to provide great 
support either in business, or personal dealings, and civil, or state affairs to improve legislations and provide 
suggestions and innovations in the field of legal methodology to achieve their clients’ objectives. I would like 
to  take 30 seconds to mention that now. I, as a client to law firms, I rarely find professionals providing the 
service I need. Before I came today, I decided not to have a subjective opinion. I contacted a great number 
of businessmen and those who require the service from the governmental body.

I can mention some cases if you like; When we requested quotations for legal services for the Ministry of 
Finance. Half of the contacted firms and offices didn’t give us offers. I claim unknowingly that the main 
reason behind that is that these firms and offices were too busy to accept more work. Consequently, to 
anyone claiming that there is deficiency in work or the demanded legal services, you have to search more as 
demand is available but the requester needs a distinguished service, we still focus greatly on culture.

I completely agree with the Minister of Justice particularly in respect of prevention. It is very important to 
have law offices and legal consultancy firms that focus on contract structuring and drafting professionally, 
not like what is done today. Some colleagues remember the office days when we used to submit 60 or 50-
page contracts, we were told that we were composing. 

We used to tell the client that we protect you by these contracts if there were a problem, as contracts deal 
with probability. Most of what we predict really happens. I do not want to take up too much time on this, 
I think with Vision 2030 and the economic growth and development associated with it, over the coming 
10 or 20 years, we need not only 600 but more. Furthermore, I want to seize this opportunity to claim; 
with the growth of demand, there is a chance to uplift the qualification standards with high hopes on law 
offices. I suffered when they said that there are trainees and no trainers. If legal offices, companies,  and 
governmental bodies do not train them within their legal departments, how can we expect to prepare a 
generation able to practice the profession effectively? 

I call for colleagues, governmental bodies and private sector companies to open the field to train our fellow 
fresh graduates , thank you very much!”
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[Q] Mr. Bakr Al-Haboob: 
“Thank you, Your Excdllency, you point to one of the initiatives of the Association inaugurated by His 
Excellency, the Minister of Justice of setting up a company affiliate to the association through which we seek 
to recruit cadres for work and training in both the governmental and private sectors, and in addition, applying 
what is called on-the-job or in-service training. Your Excellency, your speech bears optimism to every lawyer 
seeking excellence and prominence in providing the service. Vision 2030 is a roadmap and a variant growth 
platform. The country has made strenuous efforts to enhance growth through many stimulus programs 
and packages for the private sector. We wish, Your Excellency, if you would please highlight the growth 
opportunities to the legal-service industry and how to benefit from such government-launched programs 
to help small and micro enterprises, especially the legal offices, that are part of this category, especially that 
the government considers the private sector as a development partner in the reform projects.”

[2] Mr. Mohammed Al-Jadaan: 
“I think the question is very important since the field is really broad and wide. I keep talking with some 
colleagues in offices. Frankly, the challenge is not in demand, but in supply, and offering it professionally. I 
claim that a great part of the legal services required by Saudi Arabia is provided from abroad. There is no 
shame in doing so, if the objective is to attract expertise in contracting according to systems and parties 
outside the Kingdom, however, it is appalling to make contracts according to Saudi law, and those contracts 
are drafted by a person outside of Saudi Arabia, in fields and specializations I that I cannot mention in detail. 
I can speak about technology, as legal services in technology are so great. 

Her Royal Highness just talked about cybersecurity and the great legal problems resulting from it. It is a huge 
field and lacks specialists. Even if they are available, they are often rare. I do not know if there are specialists 
in cybersecurity in the legal field. I have been working on financing projects for 20 years. Until now, there 
are a handful of Saudis who can tackle the structuring and documentation of major-enterprise contracts 
and I’m not sure why that is. Last week, the Cabinet of Ministers approved very large projects relative to the 
Ministry of Environment in the field of desalination to be released to the private sector through transferrable 
construction and management contracts. 

These contracts are very complicated in a huge field that our Saudi colleagues can be successful in. It 
has a continuous income upon which the lawyer can work on for a full year. A continuous income with 
great creativity especially for Saudi Law. There are lots of specialization details I do not want to indulge in. 
However, I correctly claim due to my previous experience that the field, that the legal consultancy service 
field still faces a great of lack of supply. There is no supply, demand is abundant but supply is lacking. I call 
for the Association to adopt this matter seriously. We have to shun traditionalism a little bit. As the Minister 
of Justice stated we have to look differently and deal with such an extraordinary matter in a different way.”

[Q] Mr. Bakr Al-Haboob: 
“Thank you, Your Excellency; you interpret the governmental financial support by providing a wide range of 
opportunities through which the lawyer can look at development tracks. This interesting insight leads us to 
the Ministry of Commerce and Investment.

My inquiry now, is to His Excellency Mr Badr al-Haddab, especially when one of the agendas of the Ministry 
is to support the economy of the Kingdom to be one of the acting states of (G20). Thus, Vision 2030 
focuses on utilizing the location of Saudi Arabia as the center of the Arab and Islamic World, and as the 
largest economy in the Middle East. His Excellency, the Minister of Commerce and Investment, stated in 
many events, the importance of seizing the opportunities and not wasting time to enable the Kingdom 
to become one of the world economies. Your Excellency, how do you see the chances of growth in the 
legal-service industry in line with the privatization projects intended by the government and the increase in 
foreign investment?”
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[3] Mr. Bader Al-Haddab: 
“Thank you very much. I really think that it is essential, and should be parallel with the growth in legal 
awareness of the nature of investment products, and the complicated business transactions with its new 
shapes coping with the development of the economic activities, new business dealings and innovative 
concepts in economic activities. Actually, a solid legal infrastructure with all its legislative, judicial and 
applied components, inspires trust and tranquility in all institutions, judicial, justice, governmental and 
investments. Attracting investments and decision-making are greatly affected by the attractiveness of the 
legal environment. Thus, it is necessary to continue to establish the principles of clarity, transparency and 
stability to attract more specific investments and opportunities for their localization.

This requires the existence of strong partnerships, transfer, localization of specialized legal knowledge. A 
solid legal environment is an effective agent in the sustainability of projects and finding convenient legal 
solutions to ensure lesser problems, or dealing with them successfully if occurred, God forbid. Providing 
various legal services is a great challenge requiring concerted efforts and benefiting from the accumulative 
experiences of the specialized companies to establish an institutional environment with a new culture that 
stimulates and protects the economic savings.”

[Q] Mr. Bakr Al-Haboob: 
“Thank you! Considering the diligent endeavors of the government to develop the investment chances, 
transferring knowledge and localizing technology as well as merging foreign expertise with local ones that 
is positively reflected on local sectors, how do you think the legal and consultancy sector can benefit within 
the state-led construction projects, the increase of the number of lawyers, and the need for preparing the 
lawyers effectively according to international standards? Also, how can we protect local professionals from 
the hegemony of the foreign companies?”

[3] Mr. Bader Al-Haddab:
 “Actually, investment does not have a nationality, and business is available in all countries with similar forms 
and interactions. Attracting specific investments requires the provision of integrated legal service packages. 
This necessitates revival, institutional work, building a culture based on teamwork and specialized legal 
consultancies. 

Also, to benefit from the foreign expertise and localizing it in institutions aware of the importance of mixing 
the emerging local expertise’s understanding, and awareness of the legal environment with all its components 
of legitimate principles, regulations, customs and traditions of the community in respect of the specialized 
expertise. This package of services, provides integrated solutions that assures the beneficiary and the 
environment, and attracts more investments, until it establishes large scale employment opportunities. This 
is because institutional work depends on the concerted efforts of hundreds of lawyers from one company 
which will create various career opportunities.

Cooperation with specialized foreign institutions will secure the transfer and localization of knowledge with 
a mixture of the local knowledge of rights in Shri’aa and law. This requires specialists training, involvement, 
and benefitting more from the institutions and establishing structures that includes such mixture and that 
provides opportunities, mature specialized practices that will help the market grow and provide integrated 
services of competency and quality.”

[Q] Mr. Bakr Al-Haboob: 
“An interesting talk filled with enriching experience, and the keys to a non-traditional promising future in-line 
with the government’s aspiration of determination, construction, innovation, excellence and professionalism.”

“On behalf of all, I thank their Excellencies, for their generous acceptance of the invitation, and giving us a 
part of their precious time to share their visions regarding the future of the legal services in the Kingdom. 
We shall resume our dialogue after thanking their Excellencies. ”
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االستقبال والتسجيل 

اسرتاحة قهوة

صالة الظهر

الجلسة االفتتاحية: التطور القانوين يف وزارة العدل )املوضوعي واإلجرايئ(

إدارة الحوار:  الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي

الخبري السعودي يف التجارة العاملية واملستشار يف القطاعني الحكومي والخاص 

عرض مريئ عن وزارة العدل

تطور القضاء التجاري يف اململكة العربية السعودية

فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدورسي، رئيس املحكمة التجارية بالرياض

مركز التدريب العديل ودوره يف تطوير املرفق العديل واملجتمع القانوين

األستاذ بندر بن عبدالعزيز املحيميد، مدير برنامج إعداد املحامني مبركز التدريب العديل

دور مركز البحوث يف نرش الثقافة العدلية والقضائية

الدكتور أحمد بن محمد الجوير، مستشار مبركز البحوث بوزارة العدل

الجلسة الثانية: كيفية تشجيع االبتكار يف صناعة املعلومات والخدمات القانونية

إدارة الحوار: الدكتور فيصل بن منصور الفاضل

عضو مجلس الشورى

القانون كعنرص من عنارص القدرة التنافسية للدولة، والتأثري عىل املهن القانونية وأصحاب املصالح 

املستهدفون “الحكومات، القطاع الخاص، رشكات املعلومات، رشكات املحاماة”

األستاذ قييوم ديروبيه، املدير العام - ليكسيس نيكسيس الرشق األوسط

البيانات القانونية املفتوحة: رحلة جديدة للحكومات واملحاميني

األستاذة نايومي االنتصار، مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون – أكادميية سنغافورة للقانون

القانون والذكاء االصطناعي: أين نحن يف الحارض، والرؤية املستقبلية للمملكة العربية السعودية

الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب واملعلومات – جامعة امللك سعود، 

مستشار الذكاء اإلصطناعي – وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

تقنية البلوكتشني يف القطاع العديل

األستاذ نواف بن غزاي املطريي، مدير عام حوكمة البيانات املؤسيس والتحليل – رشكة االتصاالت السعودية

09:00 – 07:00

10:30 – 10:15

12:15 – 11:45

10:15 – 09:00

11:45 – 10:30
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REGISTRATION

Coffee Break 

Prayer 

OPENING SESSION: LEGAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF JUSTICE )THEMATIC & PROCEDURAL(

MODERATOR: 

Dr. Fawaz Al-Alamy, Saudi Expert in Global Trade and Advisor to the Public and Private Sectors

Documentary on the Ministry of Justice 

The Commercial Judiciary’s Development in the Kingdom of  Saudi Arabia 

Sheikh Faraj Al-Dosari, President of the Commercial Court in Riyadh

The Justice Training Center and Its Role in the Development of the Legal Community

Mr. Bandar Al-Mahaimed, Director of Lawyers Preparation Program at The Justice Training Center

The Role of the Ministry’s Research Center in the Dissemination of the Judicial and Legal Culture

Dr. Ahmed Al-Jowair, Consultant of Ministry of Justice’s Research Center

SESSION TWO: ENCOURAGING INNOVATION IN THE INFORMATION AND LEGAL SERVICES INDUSTRIES

MODERATOR: 

Dr. Faisal Al-Fadhel, Member of the Shoura Council

Law as an Aspect of a Country’s Competitiveness and the Impact on the Legal Profession and the 

Players )Governments, Private Sector, Information Companies, Law Firms(?

Mr. Guillaume Deroubaix, Managing Director - LexisNexis MENA

Open Legal Data: A New Journey for Government and Legal Professionals

Ms. Noemie Alintissar, Future Law Innovation programme Manager - Singapore Academy Of Law

Law and Artificial Intelligence: Where We Are Now and a Vision of the Kingdom’s Future

Dr. Latifa Al-Abdulkarim, Assistant Professor of Computer Science and Artificial Intelligence Advisor- 

MCIT And KSU

Blockchain Technology in the Justice Sector

Mr. Nawaf Al Mutairi, Director of Data Governance and Analysis – STC

07:00 – 09:00

10:15 – 10:30

11:45 – 12:15

09:00 – 10:15

10:30 – 11:45
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الجلسة الثالثة: آخر التطورات القانونية باململكة العربية السعودية

إدارة الحوار: األستاذ سعود بن سلطان الريس، رئيس تحرير جريدة الحياة يف اململكة العربية السعودية

التطورات الترشيعية للمملكة خالل 20 سنة

الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله النارص، وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدويل – وزارة العدل

نظام اإلفالس الجديد

األستاذ محمد بن عبد العزيز العقيل، الرشيك املدير - مكتب محمد عبد العزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون 

نظام رضيبة القيمة املضافة ونظام الرضيبة االنتقائية

األستاذ أنس بن عبدالعزيز العقال، مدير عام اإلدارة القانونية – الهيئة العامة للزكاة والدخل

ترخيص الهيئة العامة لالستثامر وارتباط املنشآت السعودية الصغرية واملتوسطة بالعامل

الدكتور عايض بن هادي العتيبي، وكيل محافظ الهيئة العامة لالستثامر لتطوير البيئة االستثامرية

13:30 – 12:15

اسرتاحة قهوة

تأسيس مكتب محاماة

 الدكتور وليد بن نارص النويرص

محام ومستشار قانوين  - رشيك إداري 
برشكة النويرص ورشكاؤه

تسوية املنازعات بالطرق البديلة 

الدكتور حامد بن حسن مرية

الرئيس التنفيذي للمركز السعودي 
للتحكيم التجاري

الرشكات املهنية

الدكتور عالء بن عبدالحميد ناجي

محام ومستشار قانوين – رشيك 
مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة

ترشيعات األرايض البيضاء

األستاذ حسان إبراهيم السيف

رشيك – السيف والتويجري محامون 
مستشارون محكمون

تسويق الخدمات القانونية

الدكتور أحمد بن سهيل عجينة

رئيس قسم التسويق – جامعة األمري 
سطام بن عبدالعزيز

الذكاء االصطناعي القانوين كأساس 

لتقنية البيانات املتسلسلة يف البناء 

والتشييد

األستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر

رشيك مدير – آل مسفر ورشكاه للمحاماة

الغداء

ثالث ورش عمل متوازية

ثالث ورش عمل متوازية

13:45 – 13:30

15:30 – 14:45

14:45 – 13:45

1

4

23

6 5

16:30 – 15:30

ورشة العمل الثالثة:

ورشة العمل السادسة:

ورشة العمل الثانية:

ورشة العمل الخامسة:

ورشة العمل األوىل:

ورشة العمل الرابعة:

األحد 30 سبتمرب 2018  - اليوم األول
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SESSION THREE: THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA’S LATEST LEGAL DEVELOPMENTS

MODERATOR: 

Mr. Saud Al-Rayes, Editor in Chief of Al Hayat Newspaper, Kingdom of Saudi Arabia

Legislative Developments of the Kingdom within 20 years

Dr. Abdulaziz Al-Nasser, Undersecretary of the Ministry for International Cooperation and Systems - 
Ministry of Justice

New Bankruptcy Law

Mr. Mohammed Al Aqeel, Managing Partner  - Mohammed  Abdulaziz Al-Aqeel, Law Firm

Value-Added Tax Law and Excise Tax Law 

Mr. Anas AlOqla, General Manager, Legal and Compliance Department - General Authority of Zakat & Tax - GAZT

SAGIA Licenses and Connecting Saudi SMEs to the World

Dr. Ayedh Al-Otaibi, Deputy Governor of Investment Climate at the Saudi Arabian General 
Investment Authority (SAGIA)

12:15 – 13:30

Coffee Break 

Lunch

THREE PARALLEL WORKSHOPS

THREE PARALLEL WORKSHOPS

13:30 – 13:45

14:45 – 15:30

13:45 – 14:45

1

4

2

5

3

6

15:30 – 16:30

WORKSHOP

WORKSHOP WORKSHOP WORKSHOP

WORKSHOP WORKSHOP

Establishing a Law Firm 

Dr. Waleed N. Al-Nuwaiser

Managing Partner - Dr. Al-Nuwaiser 
& Partners (WAN & Partners)

Alternative Dispute Resolution

Dr. Hamed Mirra

CEO - Saudi Center for Commercial 
Arbitration 

Vacant Land Legislation

Mr. Hassan Alseif

Partner - Alseif and Altwijry 
Lawfirm 

Artificial Intelligence & Law as 

Foundation to the Construction 

Blockchain Technology

Mr. Tariq Al Mesfer, Managing 
Partner - Al Mesfer and Partners

Professional Companies 

Dr. Alaa Naji

Founding Partner - Naji Law Firm

Marketing of Legal Services 

Dr. Ahmed Ajinah

Head of Marketing Department - 
Sattam bin Abdul Aziz University
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اإلثنني 01 أكتوبر  2018  - اليوم الثاين

االستقبال والتسجيل 

اسرتاحة قهوة

الجلسة الرابعة: إعداد قادة مستقبل املامرسني القانونيني

إدارة الحوار:  الدكتور مبارك بن محمد الطامي

نائب املحافظ املساعد للتخطيط والتطوير - املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

التحديات الترشيعية للمنشآت الصغرية واملتوسطة ولرواد األعامل

الدكتور ملحم بن حمد امللحم، محامي – امللحم للمحاماة

رأس املال البرشي القانوين وتطوير القيادات

املهندس فوزي بوبشيت، نائب الرئيس لرشاكات التعليم والتطوير – رشكة معادن

الزمالة القانونية والتعليم املهني املستمر

املهندس زياد بن عبدالله الصالح، مستشار اسرتاتيجي وتطوير أعامل

تدريب املحامني كقادة املستقبل: تجارب محاكم ديب

الدكتور أحمد بن حزيم، رشيك رئييس - يب إس أي أحمد بن حزيم ورشكاه

09:00 – 07:00

10:30 – 10:15

10:15 – 09:00

صالة الظهر

الجلسة الخامسة: التحديات القانونية الحالية التي تواجه اململكة العربية السعودية

إدارة الحوار:  الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، املحامي واملستشار القانوين

املتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمحامني

قرارات التوطني وأثرها عىل عقود العمل األجنبية

املهندس غازي بن ظافر الشهراين، وكيل وزارة العمل والتنمية االجتامعية للتوطني

آخر التطورات يف نظام املنافسة واملشرتيات

األستاذ يوخن هونت، رئيس هونت ليجال كنسولتنيس بالتحالف مع مكتب خالد عمر العطاس للمحاماة واإلستشارات القانونية

ترشيعات تعزيز الشفافية ومكافحة االحتيال والفساد

األستاذ زيد سلطان، املدير األول لخدمات التحاليل الجنائية والنزاهة – ارنست ويونغ الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

الترشيعات واالنظمة الجديدة يف اململكة وارصها االيجايب عىل بيئة األعامل

الدكتور سعود العامري - رئيس مكتب الدكتور سعود العامري

12:15 – 11:45

11:45 – 10:30
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REGISTRATION

Coffee Break 

SESSION FOUR: DEVELOPING FUTURE LEADERS IN THE LEGAL FIELD  

MODERATOR: 

Dr. Mubarak Al Tami, Deputy Assistant Governor for Planning and Development 
Technical and Vocational Training Corporation

Legislative Challenges for SMEs And Entrepreneurs

Dr. Mulhim Almulhim, Attorney - Almulhim Law

Human Capital in the Legal Field and Development of Future Leaders

Eng. Fouzi Bubshait, Vice President, Strategic Human Capital Programs - Maaden

Legal Fellowship and Continuing Education

Eng.  Zyad AlSaleh, Strategic Consultant and Business Development

Training of Lawyers as Future Leaders: Dubai Courts Experiences

Dr. Ahmad Bin Hezeem, Senior Partner - BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLP

07:00 – 09:00

10:15 – 10:30

09:00 – 10:15

Prayer

SESSION FIVE: LEGAL CHALLENGES CURRENTLY FACING THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

MODERATOR: 

Dr. Ahmed Al-Saqih, Lawyer and Legal Counsel, Spokesperson for the Saudi Bar Association

Nationalization Regulations and Their Impact on Foreign Employment Contracts

Eng. Ghazi Al-Shahrani, Deputy Minister for Nationalization - Ministery of Labor and Social Development

Latest Developments in Government Contracts & Procurement Regulations

Mr. Jochen  Hundt , Chairman, Hundt Legal Consultancy in association with the Law Office of Khalid O. Alattas

Legislation Promoting Transparency and Combatting Fraud and Corruption

Mr. Zaid Sultan, Senior Manager of Forensics & Integrity Services - Ernst & Young Middle East & North Africa

New Legislations and Regulations in The Kingdom and Its Positive Impact on the Business 

 Environment

Dr. Saud Al Ammari - Head of Dr. Saud Al Ammari Office

11:45 – 12:15

10:30 – 11:45
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10

13

11

14

12

15

ورشة العمل العارشة:

ورشة العمل الثالثة عرشة:

ورشة العمل الحادية عرشة:

ورشة العمل الرابعة عرشة:

ورشة العمل الثانية عرشة:

ورشة العمل الخامسة عرشة:

مهارات اإلدارة القانونية

الدكتور فهد بن محمد املاجد

 عميد كلية الحقوق – جامعة األمري سلطان

 حوكمة الرشكات ملكافحة 

الفساد الداخيل

األستاذ غالب بن عبدالرحمن العسكر 

املدير العام، العسكر للمحاماة

الصحة وتوازن العمل بالحياة

الدكتور خالد بن عبدالله النمر

استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة 
الرشايني

صيغة اإليجار املنتهي بالتمليك وفق 

أنظمة التمويل باململكة العربية 

السعودية

الدكتور سلطان بن محمد العيدان 

أستاذ مساعد – جامعة دار العلوم

محاسبة التكاليف ملكاتب املحاماة

األستاذ صالح بن محمد الثنيان، الرشيك 

الرئيس / األستاذ حسام وائل أبو الفضل، 
املدير العام التنفيذي 

رشكة صالح الثنيان ورشيكه محاسبون 
ومراجعون قانونيون

اإلطار القانوين للفضاء السيرباين 

واألمن السحايب يف اململكة العربية 

السعودية: السياسة والتحديات

األستاذة مصباح صبوحي، محارض يف 

القانون - جامعة األمري سلطان

ورشتا عمل متوازيتان 13:15 – 12:15

اسرتاحة قهوة

الغداء

تجارب ناجحة يف االبتعاث القانوين )للطلبة(

األستاذة رشا زهري أبو نجم

األستاذ عبدالله بن صالح الجمعة

ثالث ورش عمل متوازية

ثالث ورش عمل متوازية

13:30 – 13:15

15:15 - 14:30

17:00 - 16:15

14:30 – 13:30

16:15 – 15:15

89 ورشة العمل التاسعة:ورشة العمل الثامنة:

 مسار املامرسة القانونية 

البداية والنهاية

األستاذ ماجد بن محمد قاروب

رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة 
واإلستشارات القانونية

 االبتكار والتميز يف أساليب تقديم 

الخدمات القانونية

االستاذ حسني الشاميس 

مستشار قانوين 
خشيم محامون ومستشارون
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10

13

11

14

12

15

TWO PARALLEL WORKSHOPS12:15 – 13:15

Coffee Break 

Lunch

THREE PARALLEL WORKSHOPS

THREE PARALLEL WORKSHOPS

13:15 – 13:30

14:30 - 15:15

16:15 - 17:00

13:30 – 14:30

15:15 – 16:15
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WORKSHOP

WORKSHOP

WORKSHOPWORKSHOP

WORKSHOPWORKSHOP

WORKSHOPWORKSHOP

Successful Experiences in Legal Scholarship )for students(

Ms. Rasha Abu Najm 

Mr. Abdullah Al-Jumaa

Legal Framework for Cyber Space 

& Cloud Security in Saudi Arabia: 

Policy and its Challenges

Ms. Misbah Saboohi, Lecturer In 
Law - Prince Sultan University

Accounting for Law Firms  

Mr. Saleh Al-Thunayan, Chairman 
& Partner / Mr. Hossam Abu El Fadl, 
Executive Manager
Saleh Al-Thunayan & Partner 
Accountants & Auditors

Innovation and Excellence in Legal 

Service Delivery Methods  

Mr. Hussian Al Shammasi 

Legal Advisor - Khoshaim Law Firm

The Path of Legal Practice

Mr. Majed Garoub

Chairman - Majid Mohammed 
Garoub Law Firm

The Importance of Health and a 

Work-Life Balance

Dr. Khalid Al-Nemr

Consultant and Professor 
of Cardiology and Arterial 
Catheterization

Legal Management Skills   

Dr. Fahad Al Majid

Dean of the College of Law - Prince 
Sultan University

The Term of Leasing Ending with 

Ownership According to the 

Financing Systems in the Kingdom of 

Saudi Arabia

Dr. Sultan Alaydan, Assistant Professor 
Faculty of Law, Dar AlUloom University

Corporate Governance to Combat 

Internal Corruption

Mr. Ghaleb Al Askar

Director General, Lawyer And Legal 
Advisor - Alaskar Law Firm



CONFERENCE
RECOMMENDATIONS

المؤتمر توصيات 



أوال: توصيات محور التشريع و القانون الموضوعي

التوصية األولى
اإلشادة بما صدر من القوانين الموضوعية 
مؤخرًا، واإلشادة بالجهود المبذولة إلخراج 

مدونة األحكام القضائية

التي يمثل األمر بها حرص القيادة الرشيدة على التشريع النابع من أحكام الشريعة اإلسالمية؛ لتتواكب مع ما تعيشه المملكة من 
نهضة، والتوصية بقيام المحكمة العليا بالتصدي لألحكام الصادرة بالمخالفة للمدونة، وفي حال عدول المحكمة العليا عن حكم 

من أحكام المدونة فيكون هذا العدول بمثابة التعديل على نص المدونة. 

 الهدف والمبررات:  

   آليات التنفيذ: 
العمل بالقانون الموضوعي 1

للقضاة في المحاكم 
االستفادة من الخطط 2

والمنهجيات التي عملت عليها اللجان 
التي تم تشكيلها في وزارة العدل 

لوضع المدونة. 

قيام مراكز البحوث الحكومية 3
والخاصة بخدمة المدونة وابتكار أدوات 

ذكاء اصطناعي للتعامل معها.

حاجة المؤسسة القضائية إلى جمع شتات األحكام 1
والمبادئ القضائية والنصوص واألقوال والفتاوى واألبحاث 

الفقهية القضائية وإعادة صياغتها صياغة فنية بحيث تحول إلى 
مواد شرعية يحكم بها القضاة. 

المرونة في التشريع بحيث تتواكب التشريعات مع 2
المتغيرات بشكل سريع ونابع من القضاء الذي يتيح إبداء الحجج 

واالجتهادات من كافة أطراف الخصومة القضائية.



التوصية الثانية: التسريع في إيجاد سياسات عامة 
للتشريع بحيث تكون هي الموجه األساسي 

 إلصدار األنظمة واللوائح لتحقيق خطط 
وأهداف التنمية.

 الهدف والمبررات:  
تنظيم آلية العمل اإلداري في 1

صياغة التشريعات من تعدد السياسات 
لدى كل جهة حكومية راغبة في وضع 

مشروع تشريع إلى سياسات تشريعية 
موحدة.  

العمل باستمرار على مراجعة 4
األنظمة واللوائح السارية وتطويرها 

بما يكفل حماية وتعزيز النزاهة وتقليل 
فرص الفساد و مكافحته.

تطوير األنظمة التشريعية و 2
القضائية لجذب االستثمار و تعزيز تحقيق 

أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة و 
استقرار االقتصاد الوطني.

معالجة اإلشكاليات التشريعية 5
وسد الثغرات والقصور فيها. 

لقد أصبحت تتولى هيئة 3
الخبراء غالبا مهام تنفيذية، فأدى 

ذلك إلى ترحيل وضع سياسات 
التشريع إلى اإلدارات القانونية في 

مؤسسات الدولة، ولطبيعة تكوينها 
وتراكم مهامها، مما أضعف التنسيق 

بين السياسات العامة االقتصادية 
واالجتماعية وبين التشريعات وتضخمت 

اإلدارة عبر التعاميم والتعليمات التي 
تؤدي إلى إرباك وتكرار وتضارب 

وضعف في الشفافية.

المساهمة من خال التشريعات إلى تحقيق وإنجاح خطط التنمية بحيث تشارك األجهزة المعنية بالتشريعات مع المعنين 6
برسم ومراقبة أداء الخطط التنموية نحو أهداف استراتيجية تنتظم بها المنظومة التشريعية مع التنموية.

أوال: توصيات محور التشريع و القانون الموضوعي



عقد ورش عمل مركزة يدعى 13
لها المعنين والمتخصصين والمهتمين 

من القطاع الحكومي والخاص 
والدولي من أجل وضع اقتراحات 

مبتكرة تهدف إلى تطوير وضع 
التعديات التشريعية التي تتطلبها 

الخطة التنموية.

إعداد دراسة للبيئة المحلية 15
مبنية على أسس علمية ذات مخرجات 

وتوصيات معمقة مبنية على أرقام 
وإحصائيات دقيقة وحديثة تساهم في 
تشخيص الواقع الحالي للبنية التشريعية 

والقضائية في المملكة.

وضع آلية تتناسب مع ضخامة 14
متطلبات الربط بين التشريع وخطط 

التنمية الحكومية، وذلك من أجل 
ردم الفجوات الواسعة بين الوضع 

التشريعي وبين الخطط.

عمل دراسة مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية والمنظمات الدولية وعكس توصيات تلك الدراسة على تطوير الواقع 16
المحلي في تطوير البنية التشريعية والقضائية للمملكة. 

أوال: توصيات محور التشريع و القانون الموضوعي

   آليات التنفيذ: 
االستفادة من السياسات 1

التشريعية التي وضعتها اإلدارات 
القانونية في الجهات الحكومية 

وتوحيدها وتطويرها من خال عمل 
تشارك فيه جميع الجهات الحكومية 

لتصبح دليل لسياسات الصياغة 
التشريعية.

مراعاة السياسات التي وضعتها 2
مؤسسات الدولة كمجلس الوزراء 

ومجلس الشورى وهيئة الخبراء. 

تعزيز هيئة الخبراء لتتولى 3
االشراف على تنسيق وتوحيد الجهود 

في وضع السياسات التشريعية.

وضع ألية لمشاركة القطاع 4
الخاص في عملية الصياغة التشريعية.

االستفادة من التجارب الدولية 5
الرائدة في مجال تأسيس كيان مستقل 

متخصص في الصياغة التشريعية.

تقويم التشريعات من خال 6
وضع مقياس علمي يبين مدى 

ماءمتها لألهداف التشريعية.

تفعيل مقياس وضوح الحقوق 7
والواجبات، وجزاء المماطلة وإعاقة 

تنفيذ االلتزام، 

تفعيل دور المحكمة العليا في 10
المساهمة في تقويم التشريعات 

قياس مدى تشتت قواعد 8
حقوق وواجبات الموضوع الواحد 

لتافي التكرار والتعارض، 

قياس مدى مواكبة التشريع 9
للمستجدات االقتصادية واالجتماعية 

لضمان فعاليتها، 

قياس مدى مواكبة التشريع 11
للمستجدات االقتصادية واالجتماعية 

لضمان فعاليتها، 

تقويم التشريعات لمعرفة 12
نتائج تطبيق التشريع ما قبل وبعد 

نفاذه، ومعرفة آثار التشريع بالمقارنة 
مع التشريعات المحلية واإلقليمية 
والدولية، ومدى مواكبته لخطط 

التنمية وتوجهاتها. 



التوصية الثالثة: تبني الذكاء االصطناعي على 
مستوى وطني من خالل إنشاء مركز متخصص 
لدراسات الذكاء االصطناعي، يمكن من خالله 
تزويد المختصين القانونيين بكامل احتياجاتهم.

 الهدف والمبررات:  
يعزز الوعي القضائي لدى 1

أفراد المجتمع ويثري االجتهاد الفقهي 
ويحد من تضارب األحكام التي تصدر 

بموضوعات متضاربة ومتشابهة.

تسهيل وصول العاملين في 2
القطاع القانوني من قضاة و محامين 

و طلبة و العاملين في القطاع 
العام من الوصول إلى و التعامل مع 
التشريعات و األحكام الصادرة بشكل 

فعال و موثوق.

إيجاد الشفافية المطلوبة 3
لتنمية قطاع األعمال  للمستثمرين 

المحليين و الدوليين لتحقيق خطط و 
أهداف التنمية للدولة من خال إيجاد 

قاعدة بيانات قانونية متكاملة للملكة 
العربية السعودية.

استخدام الذكاء االصطناعي لمساعدة القضاة في استخدام سلطاتهم التقديرية لما يخدم العدالة. 4

أوال: توصيات محور التشريع و القانون الموضوعي

   آليات التنفيذ: 
نشر األنظمة و القوانين و 1

القرارات  و األحكام القضائية و غيره عبر 
منصة إلكترونية عالية الجودة و ذات 

طابع شبه حكومي )تحتفظ الدولة من 
خال الجهات المختصة بحقوق الطبع، 

و يكون التنفيذ من جهة خاصة(. 

نشر األحكام بحذف األسماء 2
بعد اكتساب الحكم القضائي للقطعية 

والنفاذ  خال مدة ال تتجاوز )10( أيام 
عمل من تاريخ اكتسابه القطعية.

التنسيق مع القطاعات 3
الحكومية التي لديها لجان شبه قضائية 

إلنشاء جهة تختص بنشر ما لديها 
من أحكام وقرارات وفق التعليمات 

المنظمة لنشر األحكام. 

تبني وزارة العدل وكليات الحقوق والشريعة بجامعات المملكة برامج الذكاء االصطناعي القانونية الرائدة والمتخصصة في 4
عدة مجاالت:
بناء قاعدة بيانات ذات إمكانيات بحثية متطورة و ذات طابع امن سيبراني عالي تشمل، على سبيل المثال ال 	 

الحصر: التشريعات، األحكام القضائية، القرارات، دليل تسبيب قضائي، المدونات القانونية و القضائية، األدلة 
االسترشادية ، البحوث العلمية و غيرها.

إنشاء محاكم ودوائر قضائية قادرة على التعامل مع تقنية البلوكتيشن     )Blockchain Courts(  وتواكب 	 
التطورات في البيئة التجارية ومن ذلك إنشاء دوائر متخصصة لتسوية النزاعات التجارية إلكترونيًا.

استخدام الذكاء االصطناعي في قضاء التنفيذ ألتمتة إجراءه.	 

تكليف لجنة مشتركة من المتخصصين في مجال الذكاء االصطناعي والقانوني إلعداد دراسة علمية لتقريب عملية 5
االستعانة بالذكاء االصطناعي في المجال القانوني عبر:

العمل على تحديد أعضاء اللجنة المتخصصة لدراسة االستعانة بالذكاء االصطناعي في المجال القانوني.	 
دراسة التجارب الدولية التي استعانت بالذكاء االصطناعي في المجال القانوني.	 
تحديد التطبيقات األولية لدخول الذكاء االصطناعي في مجال القانون وكيفية االستفادة منه في المجال 	 

الحكومي.



التوصية الرابعة:
بناء منظومة تشريعية

فّعالة لألمن السيبراني

 الهدف والمبررات:  
وجود خطر حقيقي للتهديدات 1

السيبرانية يزيد خسائر الناس و يهدد 
حياتهم

ال  تتضح الجريمة إالَّ بعد 3حماية الفضاء السيبراني2
تنفيذها،

الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ترتكب كل يوم 4
على نحو يفوق التصور، ال حدود جغرافية لها، ُتنفذ من خال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية، صعبة االكتشاف وال تترك أثرًا 

يسهل تعقبه،

أوال: توصيات محور التشريع و القانون الموضوعي

   آليات التنفيذ: 
تكليف لجنة مشتركة من 1

المتخصصين في مجال األمن السيبراني 
والقانوني إلعداد دراسة علمية و 

عملية لتعزيز واقع األمن السيبراني 
في المجال القانوني و الحماية من 

مخاطره.

تعزيز التعاون السيبراني 4
في مستوياته المختلفة: الوطني و 

اإلقليمي و الدولي.

دراسة التجارب الدولية في 2
التصدي للهجمات السيبرانية و القوانين 

المعدة لذلك

تأهيل القانونيين من قضاة و 5
محامين في تخصص األمن السيبراني.

إيجاد أنظمة و قوانين و 3
إجراءات حديثة لتقنين مجال األمن 

السيبراني و  سبل التصدي لهجماته.

رفع الوعي المجتمعي عن 6
خطورة الهجمات السيبرانية و كيفية 

التصدي لها.



التوصية الخامسة: تحويل العمل التشريعي من 
اقتراحات لمعالجة ازمات أو مشكالت محددة 

إلى عمل مؤسسي منظم ومستقر يتسـم بالثبات 
واالستقرار يشارك فيه القطاع الحكومي والخاص.

 الهدف والمبررات:  
تحويـل العمـل التشـريعي 1

مـن اقتراحـات لمعالجـة أزمـات أو 
مشكات محـددة كلمـا دعـت الحاجـة، 
إلـى عمـل مؤسســي شــمولي يتســم 

بالثبــات واالستقرار  ليوائم أفضــل 
الممارســات العالميــة، ويــوازن بيــن 

الحاجـة للتطويـر والتحديـث وبيـن 
اسـتقرار المراكـز القانونيـة التـي 
تدعـم اسـتدامة التنميـة وجـذب 

االستثمار فيهـا، وتحافـظ علـى الهويـة 
التشـريعية. 

عمل الجهات المعنية )وزارة 2
التجارة واالستثمار، وزارة العدل، 
مؤسسة النقد( على استكمال 

المنظومة القانونية التجارية الشاملة 
لتلبية احتياجات القطاعات التجارية 

وتطورات األنشطة والفعاليات 
االقتصادية وتوفير مناخ تجاري 

واستثمار محفز ومنافس وذو موثوقية 
عالية يحقق العدالة الناجزة في الفصل 

في المنازعات التجارية.

أهمية تفعيل ومشاركة 3
وتطوير دور األجهزة الحكومية ذات 

العاقة واإلدارات القانونية والقطاع 
الخاص في المشاركة في معالجة 

اإلشكاليات النصية و العملية وتقديم 
المقترحات القانونية. 

ثانيًا: توصيات محور التشريع والقضاء
وأثره على التنمية واالستثمار في المملكة العربية السعودية

وضع خطة موحدة لتعزيز 1
قدرات اإلدارات القانونية في األجهزة 

الحكومية. 

وضع أدلة إرشادية ونماذج 4
للعمل التشريعي. 

تحديد الدور التشريعي لكل 2
جهة حكومية مشاركة. 

تطوير آلية و محتوى التشريع 5
من خال سد الفراغات في األنظمة 
القائمة، كما تم العمل به من خال 

نظام اإلفاس على سبيل المثال.

تعديل ضوابط إعداد مشروعات 3
األنظمة.

تهيئة البيئة المناسبة لمشاركة 6
القطاع الخاص والمختصين في كل 

مرحلة من مراحل التشريع حتى مرحلة 
الصدور.

   آليات التنفيذ: 



 التوصية السادسة: أهمية مراجعة األنظمة
 القضائية عموما وتحديثها بشكل مســـتمر، 

خصوصًا ما يتعلق بمعالجة الفراغات التشريعية 
وتنازع االختصاص وحقوق المستفيدين

 الهدف والمبررات:  
فـي ظـل جهـود المملكـة بشـأن تطويـر البنية االقتصادية، يجب أن تكون 1

هناك مراجعة دقيقة لألنظمة القضائية لتكون موازية للنهضة االقتصادية التي تقوم 
بها الدولة وذلك بمـا يتماشـى مـع الممارسـات الدوليـة الجيدة، وبما يحقق غايات 
وأهداف القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات الحكومية ذات العاقة بما 

فيها مشـروعات ودراسات تطـور المنظومـة القضائيـة بحيث تكون من عناصـر القـوة 
في جلب االستثمارات وتكون نقاط قوة في مجاالت التطويـر والتحفيـز وذات 

انعكاس وأثر واضح علـى االقتصاد الوطنـي.

الحاجـة للتطويـر والتحديـث 2
لتبين اسـتقرار المراكـز القانونيـة التـي 

تدعـم اسـتدامة التنميـة وجـذب 
االستثمار فيهـا، وتحافـظ علـى الهويـة 

التشـريعية.

ثانيًا: توصيات محور التشريع والقضاء
وأثره على التنمية واالستثمار في المملكة العربية السعودية

دراسة واقع التشريعات بناء 1
على أبرز وأحدث المعايير والتجارب 

الدولية لتحديد نقاط القوة والضعف 
فيها ومعالجة القصور.

استعراض التجارب الدولية 4
المشابهة واالستفادة منها.

إشراك القطاع الخاص و 7
الجامعات.

فحص التشريعات اإلجرائية 2
واستقصاء حركة سير المعامات فيها، 
والمدد الزمنية التي تستغرق معاملتها 

وتقديم مقترحات في تقويض المدد 
واإلجراءات التي تتسبب في طول 

مدة وتعدد اإلجراءات. 

استحداث »دليل إجراءات 5
التشريع« و تحديد معايير إعداد  

لألنظمة من الناحية اللغوية و الصياغة، 
و  تنسيق المواد.

قياس أثر التشريع  و تحديد 8
الجهة المسؤولة و المخولة بذلك.

إجــراء البحــوث والدراســات 3
اإلدارية واالقتصادية والقانونيــة وذلك 

لوضع السياسات وعكس ذلك على 
مقترحات تعديل التشــريعات. 

تصحيح مفهوم التشريع من 6
الناحية العملية، و يمكن فعل ذلك من 

خال مؤتمرات أو ورش عمل تعنى 
بصياغة القوانين و إعداد التشريعات.

إعداد خطط تشريعية معلنة  9
للدولة.

   آليات التنفيذ: 

تبسيط اللغة القانونية 10
المستخدمة في صياغة األنظمة و 

األحكام و العقود بحيث تكون مقربة 
لمن يقرأها و ال تزيد القارئ تعقيدًا

تطوير المناهج القانونية و برامج التأهيل ليصبح للقانوني خبرة و خلفية علمية 11
إضافية، ُيفّضل أن تصل للمتخصصة )إدارة أعمال، محاسبة، عاقات دولية، اقتصاد، 

أنظمة عامة، تحليل و إدارة المخاطر، و، مبادئ طبية، غيره( 



التوصية السابعة: االستثمار في رأس المال 
البشري من خالل تطوير منظومة التعليم 

والتدريب ورفع كفاءته تمهيًدا للتحول 
القتصاد المعرفة. 

 الهدف والمبررات:  

ثانيًا: توصيات محور التشريع والقضاء
وأثره على التنمية واالستثمار في المملكة العربية السعودية

حسن ودقة اختيار العنصر 1
البشري في المنظومة القضائية و 

البيئة القانونية من خال ديمومة 
التعليم و التأهيل والتدريب وقياس 

االحتياج التدريبي بشكل مستمر.

النهوض بمستوى المرفق 4
العدلي والمحاماة ليتمكنوا من تأدية 
وتنفيذ أي عمل ُيسند إلى المتخصص 

بحيث يملك المهارة والكفاءة التي 
تجعله يجمع مع القدرة العلمية، الخبرة 

العملية.

تطوير مناهج الجامعات والكليات الخاصة بتدريس الشريعة والقانون بحيث تشتمل المناهج على المعامات الحديثة 7
والتطبيقات الفقهية للمعامات وتحديثها بما يتوازى مع الحركة التطويرية لألنظمة وتضمينها لإلجراءات التي تدار بها المحاكم 

ومؤسسات الحكومة والمجتمع بحيث تتخلص المقررات والمناهج في الجامعات من المقررات الدراسية ذات الطابع النظري 
واألكاديمي البحت. 

ضمان جودة وكفاءة أداء 2
المنضمين إلى المؤسسة القضائية 

والمحاماة وضمان مواكبتهم 
وتحقيقهم ألهداف وطموحات الرؤية 
التطويرية للمؤسسة القضائية الهادف 

إلى تطوير مرفق القضاء والمحاماة. 

ضمان االبتكار  والتجديد في 5
األساليب و بقاء هيبة المهنة القضائية 

والمحاماة وذلك بإحال المبتكرين 
وأصحاب التجديد محل من استنفذوا 

كل ما لديهم من أساليب وأفكار 
وعطاء.

ضمان استمرارية رفع مستوى 3
وقدرات منسوبي المؤسسات القضائية 

والمحاماة.

تحديث خبرات منسوبي 6
السلك القضائي من خال برامج تدريب 

مصممة ليتمكن الكادر القضائي من 
االطاع على جديد مهنته ومهاراتها 

بحيث تضمن الجهات القضائية حصول 
منسوبيها على التدريب والتأهيل 

الكافي للنهوض بالمؤسسة القضائية 
وتنفيذ خططها وتحقيق أهدافها.



تطوير المناهج القانونية و برامج التأهيل ليصبح للقانوني خبرة و خلفية عملية و علمية إضافية:4
إعداد دراسة تحليلية للمضمون الفني لمقررات الفقه في كليات الشريعة ومقررات القانون وعمل استبيان بغرض 	 

تشخيص ومعرفة حجم التأسيس القانوني في كلية القانون الذي يحتاجه خريج القانون للتخصص للدخول في أقسام 
القضاء والمحاماة. 

إعداد دراسة تحليلية للمضمون الفني لمقررات القانون في كليات القانون وعمل استبيان بغرض تشخيص ومعرفة حجم 	 
التأسيس الفقهي في كلية الشريعة الذي يحتاجه خريج الشريعة للتخصص للدخول في أقسام القضاء والمحاماة. 

وضع خارطة علمية تطبيقية للرفع من مستوى المخرجات التعليمية وتأهيل كادر التدريس في كليات الشريعة والقانون.	 
محاولة التقريب بين التخصصات الشرعية والقانونية في مجاالت الشريعة واألنظمة بحيث يصبح هناك مناهج تكاملية 	 

بين الشريعة والقانون.
العمل على إيجاد برامج ماجستير في كليات الحقوق متخصصة في المجاالت التي يحتاجها سوق العمل السعودي 	 

كقانون الملكية الفكرية وقانون التمويل والقانون الضريبي واألمن السيبراني.
مواصلة إلزامهم بالتطوير  في مجاالتهم كل بحسب تخصصه من خال برامج التعليم المستمر  )مالية، إدارة أعمال، 	 

محاسبة، عاقات دولية، اقتصاد، أنظمة عامة، تحليل و إدارة المخاطر، أمن سيبراني، ذكاء اصطناعي، و غيره( 
يمكن أن يكون ذلك عن طريف التعاون مع الهيئات المهنية المتخصصة )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، هيئة 	 

المهندسين السعوديين، الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، و غيرها( 

وضع آلية قانونية تنظم طريقة استبعاد األفراد أو 5
إعادة تأهيل الذين يثبت لدى الجهة المختصة بالمنتمين إلى 

المؤسسة القضائية أو المحاماة عدم كفاءة ذلك الشخص 
المنتمي إلى المؤسسة بحيث تحافظ المهنة القضائية 
والمحاماة على هيبتها وتقديرها من الدولة والمجتمع.

تأهيل العنصر البشري و تطوير مهارات الكوادر القانونية 6
)مهارات التفاوض، إدارة المخاطر، القيادة، إدارة الوقت و غيرها( 

عن طريق التعاون مع الهيئات المهنية األخرى و الدورات 
التأهيلية المتخصصة .

الــتركيـــــز عــلى النوعــية وليــس الكميــة وذلك من خال تحديث عــوامل قياس الجـــــــودة في مخــرجات التعلــيم 7
واالنفتاح بدرجـــة أكبر عــلى العـــالم الخارجي في المجاالت المطلوبة لاقتصاد المعرفي وإعادة هيكلته وتطويره.

إتباع سياسة االستيعاب الكامل في مراحل التعليم العام والتقني لتخفيض معدالت التسرب 	 
التوسع في إنشاء المدارس والجامعات الذكية الجديدة وتطوير الحالي منها. 	 
تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التعليم العالي والعام والتقني.	 
التركيز على برامج التوســـــع في إعداد خريجي معاهد ومدارس التعليم والتدريب التقني والمهني.	 

   آليات التنفيذ: 

ثانيًا: توصيات محور التشريع والقضاء
وأثره على التنمية واالستثمار في المملكة العربية السعودية

وضع آلية لسياسة اختيار الكادر 1
ابتداء من وضع اختبارات متخصصة 
في مجال التعيين سواء القضائي 

أو الترخيص للمحامين و المحكمين 
والموثقين على أن يشتمل االختيار 

الجوانب المتعلقة بالذكاء والقدرات 
والمهارات فضا عن الجوانب العلمية 

والعقلية والنفسية .

االستفادة من تجارب الدول 2
الرائدة في هذا المجال. 

تأهيل العنصر البشري و تطوير 3
مهارات الكوادر القانونية )مهارات 

التفاوض، إدارة المخاطر، القيادة، إدارة 
الوقت و غيرها( عن طريق التعاون مع 

الهيئات المهنية األخرى و الدورات 
التأهيلية المتخصصة .



التوصية الثامنة:  إنشاء كيان مؤسسي مرتبط 
بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية يهتم 

باالقتصاد المعرفي في المجال القانوني وتحديد 
األولويات والتنسيق بين المؤسسات الحكومية 
ذات العالقة لوضع البرامج واألهداف للخطط 

التنموية لذلك .
 الهدف والمبررات:  

   آليات التنفيذ: 

ثانيًا: توصيات محور التشريع والقضاء
وأثره على التنمية واالستثمار في المملكة العربية السعودية

الحاجة الماسة لوضع خطط جديدة لاقتصاد المعرفي وتحديد األولويات والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والبرامج 1
واألهداف للخطط التنموية.

إنشاء لجنة مكونة من عدة جهات حكومية والقطاع 1
الخاص ذات العاقة للبدء برسم خطة أولية للكيان وتحديد 

مهامها واختصاصاتها. 

تشكيل لجان فرعية تابعة للجنة الرئيسية وتكليف كل 2
لجنة بركـيزة من ركائز اقتصــاد المعرفة.



التوصية التاسعة: التوعية القانونية من خالل نشر 
البيانات األساسية التي تقدم لغير المتخصصين في 

مجال القانون بلغة واضحة ومفهومة. 

 الهدف والمبررات:  

ثانيًا: توصيات محور التشريع والقضاء
وأثره على التنمية واالستثمار في المملكة العربية السعودية

نشر ثقافة التوعية القانونية بين المجتمع وتسهيل الحصول عليها بحيث تصل إلى من يحتاجها بمجرد بذل جهد معقول متوقع 1
من مثله.

تقديم المعلومات القانونية 1
بأسلوب مبسط وواضح لتعريف 

غير المتخصصين بالبيانات القانونية 
األساسية، على غرار مبادرة )تعريف( 

التي أطلقتها وزارة العدل.

عرض البنية العامة للتشريعات 2
الوطنية، ومؤسسات القانون، والقضاء، 

وتقسيم المحاكم، وأنواع الخدمات 
التي تقدمها، وإجراءات النفاذ إليها، 

والنماذج النمطية لطلب خدماتها.

نشر أنواع األنشطة في 3
قطاع معين كالشركات، أو المهن، 

أو الصناعات، ومتطلبات ترخيصها، 
وغير ذلك من البيانات األساسية التي 

تقدم لغير المتخصصين بلغة واضحة 
ومفهومة، وواسعة االنتشار.

   آليات التنفيذ: 



التوصية العاشرة: تفعيل دور المكتب القضائي 
 بحيث توكل إليه جميع األعمال اإلدارية والتي

هي ليست من صميم عمل القاضي فيما تكمن 
مهمة القاضي في رفع القضية للدراسة والتأمل 

والنطق بالحكم

 الهدف والمبررات:  

   آليات التنفيذ: 

ثانيًا: توصيات محور التشريع والقضاء
وأثره على التنمية واالستثمار في المملكة العربية السعودية

تعديل الئحة أعوان القضاء 1
بحيث يفوض المشرف اإلداري على 

الدائرة القضائية وكاتب الضبط ببعض 
التفويضات التي كان يقوم بها القضاة.

وضع  كادر خاص يتضمن حوافز 2
ومزايا للعاملين في الدائرة القضائية 

من موظفين و إداريين لينالوا الثقة في 
تولي مهام المكتب القضائي اإلدارية 

وتكليفهم بإنجاز كافة الخطابات 
والتبليغات والتوقيعات.

االستفادة من التجارب الدولية 3
الرائدة في مجال تطوير عمل المكتب 

القضائي، 

إنهاء إشكالية تكليف القاضي بتنفيذ أعمال إدارية 1
والتي كان لها األثر البالغ في إحداث ضغوطات وتراكم أعمال 

وتأخر في سير عمل القاضي في نظر الدعاوى.

دعم القاضي بالمعاونين من باحثين أو مستشارين 4
ومنحهم دورات فنية متخصصة، بحيث يكون لديهم تصور 

ويقوم بمهمة قراءة ملفات القضية والسماع للمدعي 
والمدعى عليه، ويعرض ذلك على القاضي الذي يقرأ القضية، 

ويعاون القاضي في وضع التصور النهائي.

المساهمة في معالجة ظاهرة تأخر انعقاد الجلسات 2
في وقتها المحدد بدقة ، بسبب وجود مسؤوليات على 

القاضي تتعلق بإتمام األعمال اإلدارية ختام كل جلسة.

العمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على 5
التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية 

والمساندة وخصوصًا في الدوائر القضائية المختصة بقضايا 
االسرة ومكاتب التسوية والصلح.



First: The Recommendations focusing on 
Legislation and Substantive Law 

The First Recommendation: Recognition 

of the recent issuance of substantive 

laws  and the efforts to publish the Code 

of Judicial Decisions (the “Code”)

which represents the Kingdom’s Leadership’s eagerness for legislation derived from the provisions of Islamic 
Sharia to cope with the evolution that the Kingdom is currently witnessing, and recommending the Supreme 
Court to confront sentences made in contradiction to the Code. In case the Supreme Court waives any of 
the provisions of the Code, this waiver shall be deemed as an amendment to the Code. 

 The Objective and Justifications:  

 The Implementation Mechanisms: 

1 2 3

21
The need of the judicial system to 

consolidate judicial principles, decisions, 
texts, statements, Shariah advisory opinions, 
jurisprudence, and judicial researches, and 
reformulate them into legitimate laws by which 
judges rule. 

Applying of Substantive 
Laws by court judges.

Employing the 
methodologies which the 
Ministry of Justice committees 
used in the publication of the 
Code. 

Involving governmental 
and private research centers 
in developing the Code, and 
creating and utilizing artificial 
intelligence tools to further 
develop it. 

Flexibility in enactment so that the 
legislations can promptly keep up with the 
developments which allows litigants better 
opportunities in presentation of arguments and 
jurisprudence.



First: The Recommendations focusing on 
Legislation and Substantive Law 

The Second Recommendation: 

Accelerate the creation of general 

policies of legislation in order to be 

the main guide for issuing laws and 

regulations to achieve the Kingdon’s 

development plans and objectives

 The Objective and Justifications:  

1

4

2

5
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6

Organizing the 
administrative work 
mechanism to draft legislations 
from multiple policies in every 
governmental entity willing 
to turn such drafts into a 
standardized legislative policy. 

Continuous review 
of laws and regulations and 
their development to protect 
and promote integrity, and to 
mitigate corruption. 

Developing the legislative and judicial systems to attract investment, promote the achievement of 
the of the Kingdom future objectives, and stability of the national economy. 

Contribution 
through legislation to the 
successful implementation 
of the development plans by 
involving legislative bodies 
with those concerned with 
preparing and monitoring 
the development plans’ 
performance toward strategic 
objectives and making them in 
line with one another.

Solving legislative 
problems, filling gaps, and 
remedying defaults within 
them. 

The Bureau of Experts 
has taken over executive 
duties. This resulted in 
forwarding the drafting of 
enactment policies to the legal 
departments of governmental 
institutions. Due to the nature 
of the legal departments’ 
formation and duties 
accumulation, the coordination 
between the public, economic 
and social policies, in one 
hand, and the legislations, on 
the other hand, weakened. 
Management became inflated 
by circulars and instructions, 
which led to the confusion, 
repetition, conflict, and decline 
of transparency. 



 The Implementation Mechanisms: 

First: The Recommendations focusing on 
Legislation and Substantive Law 
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Employ, standardize, and 
develop the legislative policies 
made by the legal departments 
for all governmental bodies, 
through a practice in which all 
governmental bodies shall be 
involved, in order to develop 
a framework for legislative 
drafting policies. 

Take policies used by 
state institutions such as 
the Council of Ministers, the 
Shoura Council and the Bureau 
of Experts into consideration 
when developing the 
framework.  

Employ leading 
international experiences 
in establishing specialized 
independent entities for 
legislative drafting. 

Evaluate the simplicity 
of procedures and remove the 
unnecessary ones. 

Create a mechanism to 
include the private sector in 
the legislative drafting process. 

Activate measures of 
clarity of rights and duties, the 
penalty of procrastination and 
impeding implementation. 

Measure the integration 
of legislation with economic 
and social developments to 
guarantee their effectiveness. 

Develop comparative studies with the best international practices and organizations and reflect 
the recommendations of these studies on the development of the legislative and judicial structure in the 
Kingdom. 

Hold intensive workshops 
that include concerned 
parties, specialized individuals 
and interested bodies from 
the local and international 
public and private sectors, in 
order to develop innovative 
recommendations for the 
development of legislative 
amendments required for the 
development plan.

Evaluate the legislations 
in order to scope its outcome 
and application before and 
after its enforcement, its 
effects compared to local, 
regional and international 
legislations and how it endures 
with the development plans 
and directions. 

Activate the role of the 
Supreme Court in evaluating 
legislations. 

Create a mechanism 
appropriate for the immense 
requirements associated 
with linking legislation to 
governmental development 
plans, in order to fill the major 
gaps between the legislative 
status and plans. 

Promoting the 
Bureau of Experts to lead in 
supervising the coordination 
and standardization efforts for 
legislative policies. 

Evaluat legislations via 
scientific measures indicating 
their appropriateness with the 
legislative objectives.

Measure the 
fragmentation of rules related 
to duties and rights within 
the same subject to avoid 
repetition and conflict. 

Prepare a study of 
the local market based on 
scientific grounds, with 
thorough outputs and 
recommendations founded 
on accurate, modern figures 
and statistics to diagnose the 
current status of the legislative 
and judicial structure within 
the Kingdom.
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First: The Recommendations focusing on 
Legislation and Substantive Law 

The Third Recommendation: 
Adopting artificial intelligence (AI) on a 
national level through the establishment 
of a specialized AI studies center that 
can provide legal experts with all their 
requirements.

 The Objective and Justifications:  

Promoting judiciary 
awareness for society 
members, enriching 
jurisprudence and minimizing 
conflict of judgments made for 
conflicting and similar subjects. 

Using AI to aid judges in use of their authority in court 
proceedings.

Facilitating access to 
and effective and reliable 
engagement of the legal sector 
including judges, lawyers, 
students, as well as the public 
sector officials with enacted 
legislations and judgments. 

Finding the transparency 
needed to develop the 
business sector for local and 
international investors to 
achieve the government’s 
development goals through 
the development of a 
comprehensive legal  
database for the  
Kingdom of Saudi Arabia. 



1
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Publish laws regulations, 
judicial decisions, judgements, 
and other through a high 
quality, semi-governmental 
electronic platform (The 
government retains the data’s 
copyright through the felevant 
governmental bodies and 
a private sector entity will 
implement). 

Adoption by the Ministry of Justice and faculties of law and Sharia within the Kingdom of the 
leading and specialized AI legal applications in the following fields:

• Building an integrated database with strong research capabilities and a high cyber security 
sense, including but not limited to: legislation, judicial decisions, rulings, judicial reasoning 
guides, legal and judicial journals, practical guides, scientific research, and others.

• Establishing courts and judiciary departments able to deal with Blockchain (Blockchain 
Courts) and keep up  with developments in the commercial domain. This includes the 
establishment of specialized departments to resolve commercial disputes electronically.

• Using AI in judgment implementation to automate its procedures.

Assign a specialized committee composed of AI and legal specialists to conduct a study to 
practicalize employing AI in the legal field by:
• Determining the members of the specialized committee to study employing AI in the legal 

sector. 
• Benchmarking against international best practices in applying AI in the legal sector.  
• Determining primary applications of using AI in the legal sector and how to make use of it 

within the governmental sector. 

Publish final judgments, 
and with deleting the names 
of the parties, within (10) days 
of the final judgment and 
enforcement date. 

Coordinate with 
governmental bodies that 
have semi-judicial committees 
to establish an entity tasked 
the publication of rules and 
decisions in accordance with 
the publication framework. 

 The Implementation Mechanisms: 

First: The Recommendations focusing on 
Legislation and Substantive Law 



1 2

First: The Recommendations focusing on 
Legislation and Substantive Law 

The Fourth Recommendation: 

Building an Effective

Legislative System

for Cybersecurity

 The Objective and Justifications:  

There is real danger of 
cyber threats, which concerns 
individuals which threatens 
their lives and increases there 
losses .

Cyber-attacks, hacking smart grids and automatic controls 
systems, at all sectors of production, are crimes that are committed 
daily with unimaginable magnitude through untraditional and 
advanced technological abilities, with unlimited geographical reach, 
not requiring much effort, nor the need for violence or combat. 
Rather, they are difficult to discover, not leaving any impact that is 
easily tracked. 

43
Crimes are discovered after they are 

committed. 
Protecting Cyberspace.

 The Implementation Mechanisms: 
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Assign a specialized 
committee composed of 
cybersecurity and legal 
specialists to conduct a 
scientific and practical study 
to promote cybersecurity 
within the legal sector and 
protection against its threats.

Promoting cyber-
cooperation on a national, 
regional, and international 
scale.

Study international 
benchmarks in confronting 
cyberattacks and related laws. 

Qualifying judges 
and lawyers in the field of 
cybersecurity. 

Finding modern laws, 
regulations, and procedures to 
codify cybersecurity and to be 
prepared for their attacks.

Increasing public 
awareness on the threat of 
cyberattacks and how to be 
prepared for them. 
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Second: Key Recommendations on
Legislation, Judgment, and their Impact on Development 

and Investment in the Kingdom of Saudi Arabia 

The Fifth Recommendation: 

Transforming legislative efforts from 

recommendations made to solve crises 

or problems, to organized, stable 

institutional performance involving the 

public and private sectors.

 The Objective and Justifications:  

Transforming legislative 
efforts from recommendations 
made to solve crises or 
problems when the need 
arises, to a wide-scale and 
stable institutional body 
of work collaborating with  
the leading international 
practices, balancing between 
the required development, 
and improvement, on one 
hand, and the stability of 
legal entities supporting 
sustainability and attracting 
investment, and the 
preservation of the legislative 
identity on the other. 

Integrating the initiatives 
made by the competent 
authorities (The Ministry of 
Commerce and Investment, 
the Ministry of Justice and 
SAMA) to an inclusive legal 
and commercial system, 
fulfilling the requirements 
of commercial sectors and 
the economic development 
activities and events, in 
addition, to providing a 
motivating, highly-reliable 
and competitive commercial 
and investment environment 
applying full justice in 
commercial disputes.

 Emphasizing the 
importance of implementing 
and developing the role 
of related governmental 
agencies, legal departments, 
and the private sector in the 
participation of solving the 
textual problems, operational 
problems, and presenting 
practical legal suggestions..

 The Implementation Mechanisms: 

Establishing a 
unified plan for developing 
the capabilities of legal 
departments in governmental 
agencies.

Developing guidance 
and models for legislative 
work. 

Determining the 
legislative role for every 
participating governmental 
entity. 

Developing the 
mechanism and content for 
legislation by bridging gaps 
in the existing regulations, 
such as was done with the 
bankruptcy law.

Amending the 
procedure for drafting laws.

Providing appropriate 
conditions for the participation 
of the private sector and 
experts at every stage of the 
legislation process to the 
promulgation stage. 



Second: Key Recommendations on
Legislation, Judgment, and their Impact on Development 

and Investment in the Kingdom of Saudi Arabia 

The Sixth Recommendation:  

The importance of effectively reviewing 

and updating judicial regulations, 

especially in filling legislative gaps, 

conflicts in jurisdiction, and the rights of 

beneficiaries.

 The Objective and Justifications:  

1 2
With the efforts made by the Kingdom in the development of 

the economic infrastructure, an accurate review should be applied 
to judicial regulations in order to endure the economic renaissance 
developed by the government and in line with international best 
practices, in order to achieve the ends and objectives of decisions 
made by the Council of Ministers and related governmental bodies 
including the plans and studies of judicial system development to 
be a strong-point in attracting investments, and represent points of 
strength in the fields of development and motivation and having a 
strong impact on the national economy. 

The need for 
development and 
modernization in order to 
demonstrate the stability of 
legal centers in supporting 
development sustainability 
and attracting investment, in 
addition to the preservation of 
the legislative identity.



 The Implementation Mechanisms: 
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Studying the current 
state of legislation according 
to the most notable and 
updated standards and 
international experiences in 
order to determine the points 
of strength and points of 
weakness and improve those 
weaknesses. 

Reviewing and 
employing similar international 
experiences.

Involving the private 
sector and universities. 

Simplifying the legal 
language used in drafting 
regulations, provisions, and 
contracts to be more practical 
for the layman.

Developing legal curriculums and qualification programs 
in order to provide the legal expert with additional expertise and 
background and promote knowledge in: business administration, 
accounting, international relations, economy, public policy, risk 
management and analysis, medical principles, and others.

Measuring the impact 
of legislation and determining 
the responsible government 
body. 

Correcting the practical 
concept of legislation through 
conferences or workshops 
focused on legislation drafting 
and enactment. 

Inspecting procedural 
legislations, investigating 
their course of dealing, 
their timeline, and give 
recommendations on how 
to make the procedure more 
efficient and with a shorter 
timeline. 

Developing “The 
Legislation Procedures 
Guide” and determining the 
drafting standards in terms of 
linguistics, phrasing as well as 
articles classification.

aConducting 
departmental, economic 
and legal studies in order to 
make legislation policies and 
have them reflect the same 
in legislation amendment 
proposals. 

Preparing declared 
government legislative plans. 

Second: Key Recommendations on
Legislation, Judgment, and their Impact on Development 

and Investment in the Kingdom of Saudi Arabia 



Second: Key Recommendations on
Legislation, Judgment, and their Impact on Development 

and Investment in the Kingdom of Saudi Arabia 

The Seventh Recommendation:  

Investment in human capital through 

the further development of the 

education system and training programs 

and enhancing their effectiveness 

to in preparation to a transition to a 

“knowledge economy”. 

 The Objective and Justifications:  
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High standard and 
accurate selection of the 
human element in the judicial 
system and legal environment 
through the durability of 
education, qualification, 
and training in addition to 
continually measuring the 
training needs.

Elevating the level of 
effectiveness of the judicial 
and advocacy institutions to 
empower them to perform 
and enforce any acts assigned 
to the specialized party and 
enable the said party to have 
the skill and efficiency required 
to combine knowledge and 
field experience. 

Developing the curriculums of Sharia and law in public and private universities to include 
modern transactions, jurisprudence applications of said transactions and their practical applicability to 
comply with the developmental process of those systems and integration methods of managing the 
courts, governmental and social institutions which would remove the purely theoretical and academic 
curriculums. 

Guaranteeing the quality 
and performance efficiency 
of staff of the judicial and 
advocacy services institutions, 
ensuring their ability to 
achieve the aims and goals of 
the vision for the development 
of the judicial and advocacy 
services institutions. 

Guaranteeing creativity 
and innovation of employed 
methods, while maintaining 
the prestige of the judiciary 
and legal profession by 
introducing human capital that 
is innovative and creative one. 

Guaranteeing the 
continuity of enhancement of 
the capacities of the judiciary 
and advocacy institutions staff.

Enhancing the expertise 
of the judiciary staff through 
training programs designed 
to enable the judiciary cadre 
to have access to updates in 
their profession and its skills. 
This guarantees judiciary 
body employees to receive 
the training and qualifications 
required to enhance and 
implement its objectives. 
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 The Implementation Mechanisms: 

Second: Key Recommendations on
Legislation, Judgment, and their Impact on Development 

and Investment in the Kingdom of Saudi Arabia 

Preparing a mechanism 
for the selection of staff, from 
the beginning of preparing 
professional tests for 
recruitment in the judiciary 
field or licensing of lawyers, 
arbitrators and notaries. 
such process should include 
intelligence, abilities and 
skills examinations, as well 
as academic, mental and 
psychological aspects. 

Recognizing the social element and 
developing the skills of legal professionals 
(negotiation skills, risk management, leadership, 
time management, and others) through 
cooperating with the other professional entities, 
as well as specialized qualifying courses. 

Developing the legal curriculums and qualification programs to ensure that legal professionals are 
experienced with additional academic and practical background by:

• Preparing an analytical study of the substantive content in the jurisprudence curriculums in 
Sharia colleges and legal courses and creating a questionnaire to determine and identify the 
extent of the legal foundations required by law graduate in order to specialize in the judiciary 
and advocacy departments. 

• Preparing an analytical study of the substantive content of the law faculties’ curriculums and 
creating a questionnaire with the purpose of identifying and determining the extent of the 
jurisprudence foundations in Sharia colleges required for its graduates to specialize in the 
judiciary and legal profession. 

• Creating a practical academic plan to develop the educational outcomes and qualifying the 
teaching faculty of the Sharia and law faculties. 

• Initiatives to converge jurisprudence and legal specialties in the field of Sharia and law to 
create an integrated core curriculum in the faculties of Sharia and law.

• Working to develop a Masters Program in the faculties of law to be specialized in the fields 
required by the Saudi market such as: Intellectual property law, financial law, taxation law and 
the cybersecurity. 

• Require continuing education programs for career development, each according to his/her 
specialty in finance, administration, business, accounting, international relations, cybersecurity, 
artificial intelligence and others.

• This can be applied through cooperation between the specialized professional bodies; Saudi 
Organization for Certified Public Accountants, Saudi Council of Engineers, Saudi Commission 
for Health Specialties and others. 

Employing experiences 
of the leading countries in this 
field. 

Creating legal mechanisms to organize 
employee’s removal, or re-qualifying and 
developing those deemed unqualified by the 
judiciary and legal institution staff in order for 
the judiciary and legal profession to preserve its 
prestige and appreciation by the government 
and community. 

Recognizing the social 
element and developing the 
skills of legal professionals 
(negotiation skills, risk 
management, leadership, time 
management, and others) 
through cooperating with the 
other professional entities, as 
well as specialized qualifying 
courses. 

Focusing on quality rather than quantity by improving the expectations of educational outcomes, 
and to encourage more openness to global standards in the fields required for the “knowledge 
economy”, its structure and development by:

• Following the comprehensive apprehension policy in general and technical education to 
reduce the drop-out rates. 

• Expansion in the establishment of smart universities and schools and improving the existing 
ones. 

• Activatign the participation of the private sector in higher education and technical education.
• Focusing on expansion programs in preparing the graduates of vocational and technical 

education institutes and schools.
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Second: Key Recommendations on
Legislation, Judgment, and their Impact on Development 

and Investment in the Kingdom of Saudi Arabia 

The Eighth Recommendation:  
Establishing an institutional entity 
related to the Economic and 
Development Affairs Council focused 
on the knowledge economy within 
the legal field and determining the 
priorities, as well as coordination 
between the related governmental 
bodies to define the programs and goals 
for the development plans.

 The Objective and Justifications:  

Immense requirement in creating new plans for a knowledgeable economy and determine the 
priorities in coordination between the governmental institutions, programs, and objectives of the 
development plans.

Establishing a committee composed of 
several governmental bodies, and the related 
private sector parties to begin planning for an 
initial project for the entity, and determine its 
responsibilities and specialties. 

Convening subsidiary committees 
following the main committee and assigning 
each of them with one aspect of the knowledge 
economy.

 The Implementation Mechanisms: 
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Second: Key Recommendations on
Legislation, Judgment, and their Impact on Development 

and Investment in the Kingdom of Saudi Arabia 

The Ninth Recommendation:  

Legal awareness through the publication 

of an information baseline for non-

legal professionals in a clear and 

understandable language. 

 The Objective and Justifications:  

 The Implementation Mechanisms: 

Promoting social legal awareness to facilitate access to information of those in need just by 
exerting reasonable effort for it. 

Providing legal 
information in a simplified 
manner to educate the 
non-specialists about legal 
information, such as the 
awareness initiative launched 
by the Ministry of Justice. 

Presenting the general 
structure of national legislations, 
the legal institutions, judiciary 
institutions, and court divisions, 
as well as the services they 
provide, their procedures 
and the models of service 
applications. 

Explaining the activities 
in certain sectors such as; 
companies, professions, 
industries, and the license 
requirements, as well as other 
information to be provided 
to non-specialists in a clear, 
common language and wide-
spread reach. 
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Second: Key Recommendations on
Legislation, Judgment, and their Impact on Development 

and Investment in the Kingdom of Saudi Arabia 

The Tenth Recommendation:  
Activating the role of the judiciary office 
to be assigned with all administrative 
work which do not fall within the judge’s 
core duties. This is to enable the judge to 
efficintly study cases and make rulings. 

 The Objective and Justifications:  

 The Implementation Mechanisms: 

Reducing the judge’s role in administrative 
work which causes strain, backlogs, and delay in 
hearing the cases.

Eleviating the issue of delayed hearings 
due to the burden of responsibilities on the judge 
related to the completion of some administrative 
duties at the end of each hearing. 

Amending the regulations 
on judicial assistants so that the 
administrative supervisor of the 
judiciary department together 
with the court clerk can in 
practice take over some of the 
administrative work the judge 
usually does. 

Creating special 
incentives and benefits for 
members of the judiciary office 
to work as administrators with 
the judiciary department and 
be assigned to complete all 
required letters, notifications, 
and signatures. 

Employing of the leading 
international benchmarks in the 
field for developing the judiciary 
office. 

Enabling women who obtain the required 
jurisprudence and legal qualification to be 
appointed in judiciary office vacancies especially 
in family cases and settlement and reconciliation 
offices.

Supporting the judge by having assistant 
investigators or justices, and qualifying them with 
professional training courses so that they are 
able to read the case files, hear the claimant and 
defendant, as well as submitting the same to the 
case judge and assist the judge in reaching the final 
decision. 
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أ. أسيل أبابطين
أ. عبداهلل اباحسين

أ. احمد ابراهيم
د. عبدالحميد ابن خنين

أ. رغد  ابو شريع
أ. خالد أبو ناصر

أ. محمد ابوحيمد
أ. عصام أبوزيد

أ. محمد أبوساق
أ. ايمان ابوطالب
أ. مرام  ابوظهير

أ. انوار إحسان
أ. يزيد أحمد
أ. أحمد أزهر

أ. عبدالرحمن أفلح
أ. مي آل الشيخ
أ. نجود ال بقيه
أ. أفنان آل ثنيان
أ. ثنيان آل ثنيان
أ. منيرة  ال جبر

أ. حسين ال جعران
أ. أحمد آل جوبان
أ. نجود آل حجاب 
أ. فيصل آل حماد

أ. عبدالوهاب ال داود
أ. مريم  آل داود
أ. محمد آل راشد

أ. سوسن  ال رزوق 
أ. محمد ال سعد

أ. فهده بنت عبداالله آل سعود
أ. فيصل بن محمد بن سعد آل سعود

أ. هالة آل سعود
أ ريم آل سلطان

أ. دعاء ال سليس 
أ. ريم ال شهراني 

أ فاطمة  آل عبدالرحمن
أ. نوره  ال عثمان 

أ. منال آل عمار 
أ. علي آل عمار

أ. عبير ال عمران 
أ. أنس بن محمد آل فريان

أ. نوره آل فريان
أ. أحمد آل مريع

أ. طارق آل مسفر
أ. تركيه ال مضّحي
أ. تركي  ال معمر

أ. منال ال مفرج
أ. أحمد األحمد

أ. سعاد  االحمدي
أ. فائز األحمري

أ. عـبدالعزيز األسـعدي
أ. نوال االسمري

أ. أماني األكلبي
أ. رغداء  البار

أ. أسماء الباز 
أ. احمد  الباز

أ. شروق البداح
أ. غيداء البدري

أ. خالد البديوي
د.  والء عبدالرحمن محمد البرادعي

أ. عادل بن عبدالمحسن البراهيم
أ. عبداهلل البرغش

أ. عبداهلل البريك
أ سليمان  البصيلي 

أ. شجاع البقمي
أ. موضي البقمي

أ. هيفاء البقمي
أ. يزيد البقيشي

أ عبداهلل البكران
أ. أماني  البلوي 
أ. شيخه البلوي 

أ. حنين البلوي
أ. فيصل البلوي

أ. علي البهكلي
أ. روان البهالل

أ. نوره عبدالعزيز البواردي
أ. تركي البيوض
أ. سعد التركي
أ. لمى التركي

أ. نوف  التريكي
أ. محمد التمامي

أ. محمد  التمبكتي
أ. إبراهيم  التميمي

أ. تركي التميمي
أ. محمد التميمي

أ. مالك  التنم 
د. عبدالعزيز التويجري

أ. ناصر التويم
أ. جنان التيسان
أ. تهاني الثابت

أ. عبداهلل الثاقب
أ. محمد زبن  الثبيتي

أ. مشعل الثبيتي
أ. خالد الثقفي
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أ. باسل الثنيان
أ. مهند الثوعي

أ. عيسى الجابري
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أ. عبداهلل الحربي
أ. عبداهلل الحربي
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أ. يارا الحربي

أ. رائد الحركان 

أ. أحمد الحريقي
أ. خيال الحريول

أ. نواف الحسني
أ. نوف الحسين

أ. الجوهرة الحسيني 
أ. وليد الحصين

أ. وجدان الحصيني
أ. ابراهيم الحكمه
أ. حكم الحكمي

أ. حمود فهد الحكمي
أ. خوله الحماد

أ. عبداهلل الحمد
أ. شهد الحمدان

د. عبداهلل بن عبدالعزيز الحمدان
صالح سالم الحمراني

أ ضاري الحمزة
أ. وليد الحمزه

أ. سامي الحمود
أ. رهف  الحموي 

أ. هند الحميد
أ. إبراهيم الحميدي

أ. عبدالرحمن الحميدي
أ. نوف الحميدي

اس أ. يوسف الحوَّ
أ. ابراهيم الحوسني
أ. عبدالعزيز الخالدي

أحمد مفرح جابر الخالدي
أ. ندى الخاير

أ. عمر الخراشي
أ. مساعد الخرب

أ. مشعل  الخريجي
أ. منيرة  الخزيم 

أ. سطام  الخشيبان
أ. إبراهيم الخضير
أ. هدى الخطيب
أ. ماجد الخلطي
أ. ابراهيم الخلف

أ. جوزاء الخلف
أ. نايف  الخليف 

أ. مشاري الخليفي
أ. فهد بن شافي الخليل

أ. سلطان الخليلي
أ. خولة الخليوي

أ. ايثار الداعج

أ. عبدالرحمن الداعج
أ. نورة الداعج

أ. فواز  الداهش 
أ. مها الدبالن
أ. سمر الدحيم

أ. طارق الدحيم
أ. فهد الدحيم

أ. أفنان  الدخيل 
أ. راكان  الدخيل 

أ. اثير الدخيل
أ. أحمد الدخيل

أ. ريما الدخيل
أ. رناد الدخيني
أ. وفاء الدرعان
أ. أنس الدعجان
أ. مناير الدعيلج

أ. غازي  الدلبحي
أ. حصه الدليمي

أ. ميساء الدهلوي
أ خالد  الدوسري 

أ.  فايز بن عبداهلل الدوسري
أ. بثينه الدوسري

أ. شيخة  الدوسري
أ. عبداهلل الدوسري

أ. عهود بخيت الدوسري
أ. غادة الدوسري
أ. فراج الدوسري

أ. محمد الدوسري
أ. محمد الدوسري
أ. نواف  الدوسري

أ. هيا الدوسري
أ. مشعل الدويش
أ. سعد الراجحي
أ. فيصل الراشد 
أ. اثير الراشدي

أ. طارق الربيعه 
أ. نوره الربيعه

أ. فايزة الرحيلي
أحمد محمد عبيد الرحيلي

أ. بدر الرحيمي
أ. شهد الرشيد 
أ. مها الرشيد 

أ. سارة  الرشيد
أ. فيصل الرشيد
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أ. ماجد الرشيد
أ. مالك الرشيد

أ. حسن الرشيدي 
أ. خالد الرشيدي

أ. يوسف الرصيص
أ. محمد الرفدان

أ. خلود خالد الرميان
أ. خولة الرميان
أ. طالل الرميان

أ. ياسمين الرميخاني
أ. عبير  الروقي
أ. أحمد الزامل

أ. يوسف الزامل
أ. أريج الزعاقي

أ. شادن الزعاقي
أ. منصور  الزغيبي
أ. سامي الزنيدي
أ. نورة  الزهراني 
أ. أروى  الزهراني

أ. رائد الزهراني
أ. صالح الزهراني

أ. محمد الزهراني
أ. مرام الزهراني
أ. مي الزهراني

أ. نايف الزهراني
أ. سلطان  الزوبع
أ. العنود الزومان
أ. هلي الزومان

أ. عبدالعزيز ناصر الزيد
أ. معاذ الزيد

أ عبدالكريم الزيدان
أ. هديل السالم

أ. هتون  السبتي
أ. عطا بن حمود السبيتي

أ. هند  السبيعي 
أ. نايف السبيعي
أ. آالء السحيباني

أ. محمد السحيمي
أ. مرام مرزوق السحيمي

أ. سليمان السديس
أ. لينا السراج

أ. خالد  السريحي
أ. سلطان السعدون

أ. وعد السفياني

أ. محمد عبداهلل السالمة
أ. بدران السالمه

أ. عبدالعزيز السلطان
أ. مشاري السلمان

أ. ياسر السلمان
د. فهد  السلمي

د. فهد عون اهلل السلمي
أ. شهد  السليم 

أ. راشد السليم
أ. أنس  السليمان

أ. عبداهلل السليمان
أ. نايف السمنان

أ. ساميه السميري
أ. اعتماد السنيدي
أ. بلسم السنيدي

أ. فهد السهلي
أ. نورا السويد

أ. شيماء  السويدان
أ. وفاء السويدان

أ. عبد المحسن السويلم
أ. فتون السويلم
أ. فهد السويلم

أ. محمد السويلم
أ. سيلين السياري

أ. عاصم السياط
أ. حسان السيف

أ. رغد السيف
أ. عبدالرحمن السيف
أ. طامي  الشاطري 
أ. عبدالرحمن الشاعر

أ. وسام الشامي
مقدم علي شايع علي الشايع

أ. رغد الشبانات
أ. نهى الشبرقي

أ. غادة  الشبرمي
أ. هناء الشبل

أ. أحمد  الشبلي 
د. محمد بن حمود الشثري 

أ لينا  الشثري
أ. عبدالعزيز الشثري
أ. إبراهيم الشخص
أ. رهف الشدوخي

أ. طارق الشدي
أ. فواز الشرقي

أ. شعاع الشريدة
أ. أبكر الشريف

أ. اصيله  الشريف
أ. تركي الشريف

أ. رندا  الشريف
أ. عال الشريف

أ. محمد بن عبداهلل الشريف
أ. ندى الشعالن

أ. أروى  الشغرود
أ. حنين الشالش

أ. خالد  الشمراني
أ. شهد الشمراني

أ. خالد  الشمري
أ. مشعل الشمري
أ. مشعل الشمري

أ. مها سبهان  الشمري
أ. ناصر الشمري

أ. نواف الشمري
أ. وعد الشمري

د. محمد الشمري
أ. نورة الشنيفي

أ. اسماء الشهراني
أ. ثامر الشهراني
أ. لينا الشهراني

أ. محمد الشهراني
أ. حنان الشهري
أ. صالح الشهري

أ. عبدالرحمن الشهري
أ. عبداهلل الشهري

أ. لمى الشهري
أ. منيره الشهري
أ. نوره الشهري
أ. هاله الشويرخ
أ. يارا  الشويمان
أ. االء الشيباني

أ. دالل  الشيخي 
أ. سلطان الصالح

م. زياد الصالح
أ. شادن  الصالحي 
أ. خزامى الصالحي

أ. رانيا الصالحي
أ. هيا الصانع

أ. يوسف الصباغ 
أ. محمد الصبيحي
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أ. هيفاء  الصعب
أ. محمد الصعيب
أ. وجدان الصغير 

أ. نوره الصقار
أ. ساره الصقيه

أ. ساره الصليمي
أ. نايف الصم

أ. عبدالرحمن الصهيل
أ. فهد  الصوينع

أ. جواهر الضاوي
أ. وعد فواز  الضباح 

أ. عبدالملك الطريري
أ. لينا الطريفي

أ. سامي  الظفيري 
أ. عبدالعزيز الظفيري

أ. نوره صالح الظفيري
أ. راكان العازمي
أ. سمر  العاشور 

أ. عبداهلل العامري
أ. وصايف  العبدالقادر
د. لطيفة العبدالكريم

علي عيسى فهد  العبداللطيف
أ. فهد العبداهلل
أ. نجد العبداهلل

أ. روان العبدالوهاب
د. عبد العزيز بن خلف العبدلي

أ. الهنوف  العبره
أ. ندى العبيري

أ. عساف العتيبي 
أ. نوضا  العتيبي 
أ. العنود العتيبي
أ. حسام العتيبي

أ. خالد العتيبي
أ. رحاب  العتيبي
أ. شروق العتيبي
أ. علي  العتيبي
أ. عناد العتيبي

أ. فهد  العتيبي
أ. محمد بن عبداهلل بن دغيليب العتيبي

أ. محمد بن مفرح العتيبي
أ. موضي بدر العتيبي

أ. ندى العتيبي
أ. وداد العتيبي
أ. منى العثمان 

أ. غيداء العثمان
أ. عبدالعزيز العجالن

أ. عهود العجمي
أ. هيا العجمي

أ. مها العجيمي
أ. هيفاء العذل

أ. خديجة العربي
أ. عبداهلل العرفج
أ. محمد العرفج

أ. عبدالعزيز العريني
أ. عمر العريني
أ. يارا العساف

أ. منى  العسبلي
أ. غالب العسكر

د. مصعب العسكري
أ. شهد العشماوي
أ. لطيفة العضيبي
أ. محمد العطااهلل

أ. خالد العطاس
أ. لجين  العفالق
أ. وليد العفيف

أ. خالد العقل
أ. المعتصم باهلل العقال

أ. أنس العقال
أ. نوف العقيل 
أ. شذى العقيل
أ. محمد العقيل
د. فواز العلمي
أ وجدان العمار
أ. فلوة العمار

د. سعود العماري
أ شهد العمر

أ هيفاء العمران
أ. راشد العمرو

أ. روان  العمري 
أ. أشواق العمري
أ. حليمه العمري
أ. سدين العمري

أ. سلمان العمري
أ. عبدالكريم العمري

أ. لمى العمري
أ. هاجر العمري

نايف ضيف اهلل عزيز العمري
أ. عمر بن ابراهيم العمودي

أ. فاطمة العمودي
أ. محمد العندس
أ. تهاني العنزي
أ. شروق العنزي

أ. عبدالعزيز العنزي
أ. عويد بن عبداهلل العنزي

أ. غادة  العنزي
أ. فاطمة العنزي

أ. ليلى العنزي
أ. محمد العنزي

أ. ناصر العنزي
أ. نوف العنزي

سعود قعيميل صخنان العنزي
أ. مها العواجي
أ. ابتهال العواد

أ. زينب العواد
أ. أروى  العوفي

أ. عبدالرحمن العوفي
أ. نورة العوهلي

أ. ساره العويمر
أ. منصور العياف

أ. تركي بن محمد العيدان
د. سلطان العيدان

أ. عايشة  العيسى 
أ. حامد العيسى

أ. محمد العيسى
أ. عبدالرحمن بن يحيى العيوني

أ. خلود الغامدي 
أ. غادة  الغامدي 

أ.  عبدالرحمن بن خلف الغامدي
أ. ابرار الغامدي

أ. رناد   الغامدي
أ. طارق الغامدي
أ. غدير الغامدي
أ. وعد الغامدي

د. ُخمّيس بن سعد الغامدي
أ. فهد الغانم

أ. خالد الغربي
أ. سامي  الغريبي

أ. نوره الغصن
أ. الهنوف الغفيلي

أ. موضي الغليقه
أ. رهف الغنيمي

أ. أسامة الغيث



PARTICIPANTS المشاركون

أ. أسماء الغيث
أ. محمد الغيث

د. فيصل الفاضل
أ. ساره  الفالح 

أ. سحر الفالح
أ. لينا الفالح

أ. بتول  الفايز 
أ. عريب الفائز

أ. ورود  الفراج 
أ. لما الفراج

أ. سارة الفرحان
أ. الوليد الفريح
أ. هديل الفريح

أ. شهد  الفضلي 
أ. خلود الفهيد

أ. فواز الفواز
أ. نايف  الفواز

أ. سلمان الفيفي
أ. عبدالرزاق بن موسى  الفيفي

أ. محمد الفيفي
أ. منصور القاضي
أ. الجازي القبالن

أ. لطيفه القثامي
أ. العنود  القحطاني 

أ. خلود القحطاني 
أ. منيرة  القحطاني 

أ. بدران القحطاني
أ. ثامر القحطاني

أ. حمد القحطاني
أ. دانه القحطاني

أ. عبد العزيز القحطاني
أ. عفاف القحطاني

أ. عمر القحطاني
أ. غيداء القحطاني
أ. فلوة  القحطاني

أ. فّي القحطاني
أ. موضي القحطاني

أ. ناصر القحطاني
أ. هياء  القحطاني

أ. هيفاء القحطاني
أ. سالم علي سعد القرني 

أ. سالم القرني
أ. محمد القرني
أ. أسماء القزالن

أ. عبدالهادي القسامي
أ. مشاعل القصير

أ. أرجوان القضيبي
أ. منصور القعود
أ. حصه القفاري

أ. اسامة القوسي
أ. فيصل القويعاني

أ. العنود الكثيري
أ. عبداهلل  الكنعان 

أ. رهف  الكنهل 
أ. صالح اللحيدان 
د. معاذ اللويحق

أ. أحمد الماجد
أ. رغد الماجد

أ. عبداهلل الماجد
أ. ريما الماضي
أ. في الماضي
أ. زياد المالكي

أ. عبدالرحمن  المالكي
أ. فهد  المبارك

أ. باسل المجحدي
أ عبدالمحسن  المحارب

أ. نايف المحارب
أ. صالح المحروقي

أ. نورة المحمود
أ. فيصل المحيا 

أ. راشد  المحيسن
أ. سعاد المحيميد

د. عاصم المدخلي
أ. حازم المدني

أ. ندى المديهش
أ. رائد المرزوقي

أ. علي المري
أ. امجاد  المريشد

أ. لورا محمد المزروع
أ. محمد المزروع

أ. خليل المزعل
أ. رشا المسعود
أ. رغد المسيطير

أ. علي المشرفي
أ. ريناد المشيقح

أ. محمد المصري
أ. ياسمينا  المطبقاني 

أ. مساعد المطرفي

أ. رغد  المطلق 
أ. أسيل المطلق
أ. ريان المطوع

أ. انوار المطيري
أ. تهاني المطيري

أ. روان المطيري
أ. عبدالعزيز المطيري

أ. عبدالعزيز  المطيري
أ. فاطمه  المطيري
أ. لطيفة  المطيري
أ. محمد المطيري

أ. ملكوت المطيري
أ. نواف المطيري
أ. هديل المطيري
أ. عبداهلل المعجل

أ. غاده المعمر
أ. أحمد بن مرزوق المعيتق

أ. ريم المعيذر
أ. عبداللطيف المغربي

أ. سلطان احمد يوسف المغيري
أ. محمد المقبل
أ. سارة المقرن 

أ. نجالء المقوشي
أ. شهد الملحم

د. ملحم الملحم
أ. نور المنصور

أ. شهد المنيف
أ. عبداهلل المنيف

أ. فهد المهنا
أ. غفران المهندس

أ. عبدالكريم المهيدب
أ. لمى المهيدب

أ. بشرى الناصر
أ. مشاعل الناصر

أ. الهنوف النافع
أ. سلطان النافع
أ. لطيفة النافع

أ. محمد النجاشي
أ. نواف النشار

أ. العنود النفيسه
أ. خالد النفيعي
أ. رؤيا النفيعي

د. خالد النمر
أ. منيرة النويصر



PARTICIPANTS المشاركون

أ. مازن الهاجري
أ. اسامة الهبوب

أ. بكر  الهبوب
أ. مساعد الهريش
د. محمد الهزاني 

أ. راشد الهزاني
أ. دينا الهليس
أ. نجالء الهليل
أ. أمل الهندي

أ. سارة  الهويدي
أ. راكان الهويش
أ. تركي الهويمل

د. ناصر بن عبداهلل الودعاني
أ. فيصل بن محمد الوزاب

أ. رند الوزان
أ. أفنان الوعيل

أ. سمية الوهيبي
عبدالمجيد احمد اليافي

أ. الجوهره اليامي
أ. محمد بن عماد اليحي

أ. سارة اليحيا
أ. عبدالرحمن اليماني

أ. غيداء  اليوسف 
أ. نوره اليوسف

أ. محمد  باحمدين
أ. ليان بادغيش
أ. داليا باسمح

أ. جمانه باسنبل
أ. لجين باشراحيل

أ. ندى باشماخ
أ. هديل باضريس
أ. سارة باطرفي
أ. نوران باغانم 

أ. ميار بافقيه
د. عبداهلل بن عمر بالبيد

أ. احمد علي بالحمر
د. هاديه احمد بالخيور

أ. ريمان  باموسى 
أ. أريج باوزير
أ. انس بحه 

أ. سلطان بدوي
أ. مريم بزرون

أ. نايف بن ثاقب
أ. روان  بن جديد 

أ. لمياء بن حسن
أ. ماجد بن خثيله

أ. فيصل  بن داود
أ. محمد بن سحيم

أ. عبدالحكيم بن سعيد
أ. ناصر  بن سعيدان

أ. الجوهرة بن شبيب
أ. محمد بن شديد
أ. خالد بن طالب

أ. ميمونة  بن طاهر
أ. فهد بن طواله

أ. عبدالعزيز  بن عبداهلل الدخيل
أ. فيصل بن عسكر

أ ماجد بن عنزان
أ. محمد  بن عوين

أ. عبداهلل بن خالد بن عبداهلل بن الدن
أ. عبدالعزيز  بن معمر 

أ. ابراهيم بن منصور الدوخي
م. فوزي بوبشيت

أ. محمد جبرتي
أ. بيان  جبالوي

أ. رنا جلفان
أ. احمد جنة

أ. إبراهيم  حافظ 
أ. روان حداد

أ. بشاير حسن مدني
أ. ياسر  حفظي
أ. فهد حلواني
أ. غالية حناوي

أ. فيصل حواري
أ. نورة خالد العقيل

أ. رزان  خان
أ. امنه خبراني
أ. إسراء خلف
أ. تيسير خلف
أ. هناء خليص
أ. هناء خوجة

أ. ريمه دليم
أ. لؤي محمد رضوان

أ. مقصود الرحمن رفيق
أ. رهف زيني

أ. مي  سلطان 
أ. أحمد شراحيلي

أ. أسامة شرقاوي

أ. محمد سعود سعيد صالح المالكي
أ. صخر صالح

أ. مصطفى  ظافر 
أ. ناريمان عاصي

أ. ريما عبدالرحمن الجهيمي
أ. آالء عبدالرحمن باروم

أ. تاال عبدالرحمن
أ. رجب عبدالصمد
أ. أحمد عبدالعزيز

أ. سلطانه عبداهلل 
أ. طفله عبداهلل القحطاني

أ. فيصل عبداهلل
أ. لينة عبداهلل

أ. وديان عبداهلل
أ. سارة  عبدالمحسن

د. أحمد عجينة
عبداهلل محمد  عسيري

أ. أمل  عسيالن
أ. رغد عسيالن

أ. يوسف عسيالن
أ فيصل  عقيل

أ. شوق علي البارقي
أ. حنان عيسى
أ. لميس غالب
أ. فيصل غربي
أ. خلود غروي
أ. احمد غريب
أ. سمر غزاوي

أ. ماهر عيسى فطاني
أ. تذكار  فقيه

أ. بكر فالته
أ. رفيدة فالته

أ. ماجد قاروب
أ. نجود قاسم
أ. ريان  قربان 

أ. عبدالرزاق قروش 
أ. تيسير قصار

أ. سعود قويد
أ. فتون كردي

أ. منى منصور يعقوب  كرم الدين 
أ. سارة  كمال

أ. جيمس ماكفيرسون
أ. ياسمين متبولي

ابراهيم محمد حافظ



PARTICIPANTS المشاركون

أ. عبدالرحمن  محنشي 
أ. خديجة مختار

أ. روان مختار
أ. عبدالعزيز بن مشرف آل مشرف

أ. احمد  مطاعن
أ. نورالدين  مغامس

أ.د. رفا مغربي
أ. محمد  موسى 

د. عالء ناجي
أ. مزن حسن ناظر

أ. عبدالملك نور الهي 
أ. علي الحسين  يحيى قاسم

أ. عواطف   القحطاني
أ. طرفة   المشرف

أ. عبداهلل جمال  الهاشم
أ. بدريه   بن شفلوت 



STATISTICS

إحصاءات



STATISTICS إحصاءات

NATIONALITY - الجنسية

سعودي  94%6%جنسيات أخرى

GENDER - الجنس

ذكورإناث

%40  FEMALE%60 MALE



STATISTICS إحصاءات

16 COUNTRIES REPRESENTED - مشاركة من 16 دولة

SPEAKERS FROM 6 COUNTRIES - متحدثون من 6 دول

CONFERENCE ATTENDEES - حضور المؤتمر

Germany

Germany

Oman

South Africa

France

France

United Arab 
Emirates

United Arab 
Emirates

Kuwait

Sudan

United 
Kingdom  

Kingdom of 
Saudi Arabia

Kingdom of 
Saudi Arabia

United 
States  

United 
States  

Pakistan

Pakistan

Lebanon

Turkey

Egypt

India

Yemen

المانيا

المانيا

عمان

جنوب أفريقيا

فرنسا

فرنسا

 االمارات العربية
 المتحدة

 االمارات العربية
 المتحدة

الكويت

السودان

المملكة 
المتحدة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

الواليات 
المتحدة

الواليات 
المتحدة

باكستان

باكستان

العارضين الجهات اإلعالمية المشاركين المتحدثين

لبنان

تركيا

مصر

الهند

اليمن

EXHIBITORS

45

MEDIA  

15

PARTICIPANTS 

756

SPEAKERS

26



STATISTICS إحصاءات

45.9%  - Excellent - ممتاز

11.3% - Fair- مقبول

40.3% - Good- جيد

2.5% - Poor - ضعيف

Papers and Content -  المحاضرات و المحتوى

0% - Poor - ضعيف

91.2% - Excellent - ممتاز

 

2.5% - Fair - مقبول

6.3% - Good - جيد

Audio Visual Equipment - األنظمة السمعية والبصرية



STATISTICS إحصاءات

80.5% - Excellent - ممتاز

5.1% - Fair - مقبول

13.8% - Good - جيد

0.6% - Poor - ضعيف

Registration Team - فريق التسجيل 

61.6% - Excellent - ممتاز

10.7% - Fair - مقبول

23.9% - Good - جيد

3.8% - Poor - ضعيف

Reception and Hospitality - االستقبال والضيافة 



STATISTICS إحصاءات

0% - Poor - ضعيف

77.5% - Excellent - ممتاز

21.9% - Good - جيد

0.6% - Fair - مقبول

Opening Ceremony  -  حفل االفتتاح 

76% - Excellent - ممتاز

19% - Good - جيد

3.8% - Fair - مقبول

1.2% - Poor - ضعيف

Information Team  -  فريق االستعالمات 



STATISTICS إحصاءات

68% - Excellent - ممتاز

20.1% - Good - جيد

8.8% - Fair - مقبول

3.1% - Poor - ضعيف

The Venue  -  قاعة المؤتمر 

79.3% - Excellent - ممتاز

16.4% Good - جيد

4.3% - Fair - مقبول

0% - Poor - ضعيف

Overall Satisfaction Indicator -  االنطباع العام عن المؤتمر 



STATISTICS إحصاءات

  االستفادة من موضوع املؤمتر 91.1%

Interested in a specific topic 

االستامع إىل متحدث معني 8.9%

Listen to a specific speaker  

The main reason for attending -  السبب الرئيسي للحضور



CONFERENCE PHOTOS
REGISTRATION

صور المؤتمر
التسجيل



CONFERENCE PHOTOS
REGISTRATION

صور المؤتمر
التسجيل



CONFERENCE PHOTOS
OPENING CEREMONY

صور المؤتمر
اإلفتتاح حفل 



CONFERENCE PHOTOS
OPENING CEREMONY

صور المؤتمر
حفل اإلفتتاح

إدارة الحوار

الجلسة االولى: مستقبل صناعة الخدمات القانونية 

SESSION 01: THE LEGAL SERVICES INDUSTRY’S FUTURE

MODERATOR

األستاذ بكر بن عبد اللطيف الهبوب
امين عام للهيئة السعودية للمحامين

معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة

الهيئة السعودية للمحاميين

معالي األستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان
وزير المالية

األستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب 
وكيل الوزارة للشؤون الفنية 

وزارة التجارة واالستثمار

Mr. Baker Alhaboob
Secretary general of the Saudi Bar 
Association

H.E. Dr Waleed bin Mohammad Al Samaani
Minister of Justice and Chairman of 
Saudi Bar Association

H.E. Mr. Mohammad bin Abdullah AlJadaan 
Minister of Finance

Mr. Bader Abdulmohsen Al-Haddab
Deputy Minister for Technical Affairs
Ministry of Commerce and Investment 



CONFERENCE PHOTOS
OPENING CEREMONY

صور المؤتمر
حفل اإلفتتاح



CONFERENCE PHOTOS
OPENING CEREMONY

صور المؤتمر
حفل اإلفتتاح



CONFERENCE PHOTOS
OPENING CEREMONY

صور المؤتمر
حفل اإلفتتاح



CONFERENCE PHOTOS
OPENING CEREMONY

صور المؤتمر
حفل اإلفتتاح

إدارة الحوار

الجلسة الثانية: القيمة المضافة للخدمات القانونية وتوقعات أصحاب المصالح 

SESSION 01: THE VALUE ADDED TO THE LEGAL SERVICES  
AND EXPECTATIONS

MODERATOR

األستاذ بكر بن عبد اللطيف الهبوب
امين عام للهيئة السعودية للمحامين

االستاذ إيسوف بادو 
الرئيس المنتخب

لاتحاد الدولي للمحاميين

األستاذ ديفد غالو
مدير أكادمية القانون

مركز دبي العالمي

Mr. Baker Alhaboob
Secretary general of the Saudi Bar 
Association

Mr. Issouf Baadhio
President-Elect, International Aaaociation of 
lawyers

Mr. David Gallo
Director,DIFC Academy of Law



CONFERENCE PHOTOS
OPENING CEREMONY

صور المؤتمر
حفل اإلفتتاح



CONFERENCE PHOTOS
OPENING CEREMONY

صور المؤتمر
حفل اإلفتتاح



CONFERENCE PHOTOS
CONFERNCE SESSIONS

صور المؤتمر
جلسات المؤتمر



CONTRIBUTING SPEAKERS
DAY 01

المتحدثون المساهمون
اليوم األول

إدارة الحوار

الجلسة االولى: التطور القانوني في وزارة العدل )الموضوعي واإلجرائي(

SESSION 01: LEGAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF JUSTICE 
(THEMATIC & PROCEDURAL)

MODERATOR

د. فواز بن عبدالستار العلمي
الخبير السعودي في التجارة العالمية 

والمستشار في القطاعين الحكومي والخاص

فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري
رئيس المحكمة التجارية بالرياض

المؤهالت العلمية:
 البكالوريوس في الشريعة من جامعة 	 

اإلمام محمد بن سعود اإلسامية 
ماجستير )األنظمة( من المعهد العالي للقضاء 	 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود

بندر بن عبدالعزيز المحيميد
مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي

المؤهالت العلمية:
بكالوريوس بالشريعة	 
ماجستير باإلدارة وتخطيط.	 

د. أحمد بن محمد الجوير
مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل

المؤهالت العلمية:
كليــة 	  الشــريعة:   فــي  س  البكالوريــوس  درجــة 

الشــريعة بالرياض-جامعــة اإل مــام محمــد بــن ســعود 
اإلســامية .

القانــون 	  كليــة  القانــون:  فــي  الماجســتير  درجــة 
جامعــة إنديانــا بلومنجتون-أمريــكا - مجــال التخصص: 

ــاري. ــون التج القان
درجــة الماجســتير فــي السياســة الشــرعية: المعهــد 	 

العالــي للقضاء-قســم السياســة الشــرعية - جامعــة 
اإلمــام محمــد ابــن ســعود اإلســامية.

درجــة الدكتــوراه فــي القانــون: كليــة القانــون - 	 
جامعــة واشنطن-ســانت لويــس-أ مريــكا- مجــال 

التجــاري (الشــركات التخصــص: القانــون 

Dr. Fawaz Al-Alamy
Saudi Expert in Global Trade and 
Advisor to the Public and Private Sectors

Sheikh Faraj Al-Dosari
President of the Commercial Court 
in Riyadh

Academic Qualifications: 
• Bachelor’s degree of Sharia from Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University
• Master’s degree in Systems from the 

Higher Institute of Law, University of 
Imam Mohamed Bin Saud.

Bandar Al-Mahaimed
Director of Lawyers Preparation Program  
at The Justice Training Center

Academic Qualifications: 
• Bachelor’s degree in Sharia
• Master’s degree of Management and 

Planning

Dr. Ahmed Al-Jowair
Consultant of Ministry of Justice’s Research 
Center

Academic Qualifications: 
• Bachelor’s degree in Shari’a: Faculty of 

Sharia in Riyadh - Imam Muhammad bin 
Saud Islamic University.

• Master of Laws: College of Law - Indiana 
University Bloomington - USA - Field of 
Specialization: Commercial Law.

• Master’s Degree in Sharia Policy: Higher 
Institute of Jurisdiction - Sharia Policy 
Department - Imam Muhammad Ibn 
Saud Islamic University.

• Doctoral degree in Law: Faculty of Law, 
University of Washington, St. Louis-USA, 
Field of Specialization: Commercial Law 
(Corporate).
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CONTRIBUTING SPEAKERS
DAY 01

المتحدثون المساهمون
اليوم األول

إدارة الحوار

الجلسة الثانية: كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية  

SESSION 02: ENCOURAGING INNOVATION IN THE INFORMATION AND 
LEGAL SERVICES INDUSTRIES

MODERATOR

د. فهد بن حمود العنزي
عضو مجلس الشورى

قييوم ديروبيه
المدير العام - ليكسيس نيكسيس الشرق األوسط

المؤهالت العلمية:
درجة الماجستير في القانون الخاص	 
درجة الماجستير في التجارة الدولية	 
الدراسات العليا في القانون التجاري الدولي.	 

نايومي االنتصار
مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون – أكاديمية سنغافورة 

للقانون

نواف بن غزاي المطيري
مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل – شركة 

االتصاالت السعودية

د. لطيفة محمد العبدالكريم
أســتاذ مســاعد بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات – 
ــذكاء االصطناعــي –  ــك ســعود، مستشــار ال جامعــة المل

وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات

المؤهالت العلمية:
االصطناعي 	  الذكاء  تطبيقات  في  الدكتوراه  درجة 

في القانون من جامعة ليفربول 
الماجستير مع مرتبة الشرف في الذكاء االصطناعي	 

Dr. Fahad AlAnazi
Member of the Shoura Council

Sheikh Faraj Al-Dosari
Managing Director - LexisNexis MENA

Academic Qualifications: 
• Master’s degree in private law
• Master’s degree of International 

Business 
• Post graduate in International Business 

law.

Noemie Alintissar
Future Law Innovation programme Manager 
Singapore Academy of Law

Mr. Nawaf Al Mutairi
Director of Data Governance and Analysis 
STC

Dr. Latifa Al-Abdul Karim
Assistant Professor of Computer Science and 
Artificial Intelligence Advisor- MCIT And KSU

Academic Qualifications: 
• PhD in Artificial Intelligence Applications 

in Law from the University of Liverpool
• Master’s degree with honors in Artificial 

Intelligence
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CONTRIBUTING SPEAKERS
DAY 01

المتحدثون المساهمون
اليوم األول

إدارة الحوار

الجلسة الثالثة: آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية  

SESSION 03: THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA’S LATEST LEGAL 
DEVELOPMENTS

MODERATOR

د. سعود بن سلطان الريس
رئيس تحرير جريدة الحياة في 

المملكة العربية السعودية

د. عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر
وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدولي – وزارة العدل

المؤهالت العلمية:
لدكتوراه في السياسة الشرعية )األنظمة العامة(	 

من المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود

أنس بن عبدالعزيز العقال
مدير عام اإلدارة القانونية – الهيئة العامة للزكاة والدخل

محمد بن عبد العزيز العقيل
الشــريك المديــر - مكتــب محمــد عبــد العزيــز العقيــل 

قانونيــون ومستشــارون  محامــون 

Saud Al-Rayes
Editor in Chief of Al Hayat Newspaper, 
Kingdom of Saudi Arabia

Dr. Abdulaziz Al-Nasser
Undersecretary of the Ministry for 
International Cooperation and Systems -
Ministry of Justice

Academic Qualifications: 
• PhD in Legal Policy (General Systems) 

from the Higher Judicial Institute at 
Imam Muhammad Bin Saud University.

Anas Al Oqla
General Manager, Legal and Compliance 
Department - General Authority of Zakat & 
Tax – GAZT

Mohammed Al Aqeel
Managing Partner
Mohammed Abdulaziz Al-Aqeel, Law Firm

د. عايض بن هادي العتيبي
وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثمار لتطوير البيئة 

االستثمارية

المؤهالت العلمية:
دكتوراه في القانون من جامعة قولدن جيت 	 

بأمريكا
 ماجستير في القانون من جامعة كيس وسرن 	 

ريزيرف
 بكالوريوس األنظمة من جامعة الملك سعود	 

Dr. Ayedh Al-Otaibi
Deputy Governor of Investment Climate at the 
Saudi Arabian General
Investment Authority (SAGIA)

Academic Qualifications: 
• PhD in Law from the University of Golden 

Gate in America
• Master’s of Law from Case Western 

Reserve University
• Bachelor’s degree of Systems from King 

Saud University
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CONTRIBUTING SPEAKERS
DAY 02

المتحدثون المساهمون
اليوم الثاني

الجلسة الرابعة: إعداد قادة مستقبل الممارسين القانونيين  

SESSION 04: DEVELOPING FUTURE LEADERS IN THE LEGAL FIELD

MODERATORإدارة الحوار

د. مبارك بن محمد الطامي
مدير عام التدريب األهلي بالمؤسسة العامة للتدريب 

التقني والمهني

د. ملحم بن حمد الملحم
محامي – الملحم للمحاماة

م. فوزي بوبشيتر
نائب الرئيس لشراكات التعليم والتطوير 

شركة معادن

د. أحمد بن حزيم
شريك رئيسي - بي إس أي أحمد بن حزيم وشركاه

م. زياد بن عبداهلل الصالح
مستشار استراتيجي وتطوير أعمال

المؤهالت العلمية:
بكالوريوس علوم الحاسب اآللي – جامعة الملك 	 

سعود
ماجستير إدارة أعمال – جامعة هل البريطانية	 

Dr. Mubarak Al Tami
Director of Private Training - TVTC

Dr. Mulhim Almulhim
Attorney - Almulhim Law

Eng. Fouzi Bubshait
Vice President, Strategic Human Capital 
Programs - Maaden

Dr. Ahmad Bin Hezeem
Senior Partner - BSA Ahmad Bin Hezeem & 
Associates LLP

Eng. Zyad Al Saleh
Strategic Consultant and Business 
Development

Academic Qualifications: 
• Bachelor of Computer Science - King 

Saud University
• MBA - University of Hull, UK
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CONTRIBUTING SPEAKERS
DAY 02

المتحدثون المساهمون
اليوم الثاني

MODERATORإدارة الحوار

د. أحمد بن عبدالعزيز الصقيه
المحامي والمستشار القانوني

المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمحامين

م. غازي بن ظافر الشهراني 
وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتوطين 

يوخن هونت
رئيس هونت ليجال كنسولتنسي بالتحالف مع مكتب 

خالد عمر العطاس للمحاماة واالستشارات القانونية

زيد سلطان
 – والنزاهــة  الجنائيــة  التحاليــل  لخدمــات  األول  المديــر 

إفريقيــا األوســط وشــمال  الشــرق  ارنســت ويونــغ 

المؤهالت العلمية:
درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة 	 

ــي  ــة ف ــة األمريكي ــي الجامع ــال ف ــود  لألعم كوج
واشــنطن.

درجــة البكالوريــوس مــن كليــة إدارة األعمــال فــي 	 
جامعــة بيتســبرغ

Dr. Ahmed Al-Saqih
Lawyer and Legal Counsel, Spokesperson 
for the Saudi Bar Association

Eng. Ghazi Al-Shahrani
Deputy Minister for Nationalization - 
Ministry of Labor and Social Development

Mr. Jochen Hundt 
Chairman, Hundt Legal Consultancy in 
association with the Law Office of Khalid O. 
Alattas

 Zaid Sultan
Senior Manager of Forensics & Integrity 
Services - Ernst & Young Middle East & North 
Africa

Academic Qualifications: 
• Master’s degree in Business 

Administration from American 
University’s Kogod School of Business in 
Washington DC. 

• Bachelor’s degree from the University 
of Pittsburgh’s College of Business 
Administration

الجلسة الخامسة: التحديات القانونية الحالية التي تواجه المملكة العربية السعودية

SESSION 05: LEGAL CHALLENGES CURRENTLY FACING 
THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

د. سعود العماري  
رئيس مكتب الدكتور سعود العماري

Dr. Saud Al Ammari 
Head of Dr. Saud Al Ammari Office
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WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

  %10  NO %90 YES

 %7.5  NO %92.5 YES

  %6.25  NO %93.75 YES

1. تأسيس مكتب محاماة

Establishing a Law Firm

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 01 ورشة العمل األولى

تأسيس مكتب محاماة
الدكتور وليد بن ناصر النويصر

 محام ومستشار قانوني 
شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه

Establishing a Law Firm
Dr. Waleed N. Al-Nuwaiser
Managing Partner - Dr. Al-Nuwaiser
& Partners (WAN & Partners)
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WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

WORKSHOP 02 ورشة العمل الثانية

الشركات المهنية
الدكتور عالء بن عبدالحميد ناجي

 محام ومستشار قانوني 
شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة

Professional Companies
Dr. Alaa Naji
Founding Partner - Naji Law Firm

  %3  NO %97 YES

 %5  NO %95 YES

  %1  NO %99 YES

2. الرشكات املهنية

Professional Companies

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?
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WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

WORKSHOP 03 ورشة العمل الثالثة

تسويق الخدمات القانونية
الدكتور أحمد بن سهيل عجينة

رئيس قسم التسويق 
جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

Marketing of Legal Services
Dr. Ahmed Ajinah
Head of Marketing Department
Sattam bin Abdul Aziz University

  %5  NO %95 YES

 %6  NO %94 YES

  %5  NO %95 YES

3. تسويق الخدمات القانونية

Marketing of Legal Services

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?
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WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

WORKSHOP 04 ورشة العمل الرابعة

تسوية المنازعات بالطرق البديلة
الدكتور حامد بن حسن ميرة

 الرئيس التنفيذي 
للمركز السعودي للتحكيم التجاري

Alternative Dispute Resolution
Dr. Hamed Mirra
CEO - Saudi Center  
for Commercial Arbitration

 %6  NO %94 YES

  %5  NO %95 YES

  %5  NO %95 YES

4. تسوية املنازعات بالطرق البديلة

Alternative Dispute

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?
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WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

5. ترشيعات األرايض البيضاء

Vacant Land Legislation

 %3.5  NO %96.5 YES

  %5  NO %95 YES

%7 NO %93 YES

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 05 ورشة العمل الخامسة

تشريعات األراضي البيضاء
حسان إبراهيم السيف

 شريك – السيف والتويجري 
محامون مستشارون محكمون

Vacant Land Legislation
Hassan Alseif
CEO - Saudi Center  
Partner - Alseif and Altwijry Law firm
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WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

6. الذكاء االصطناعي القانوين كأساس لتقنية البيانات املتسلسلة يف البناء والتشييد

 %3  NO %97 YES

  %7  NO %93 YES

%6 NO %94 YES

Artificial Intelligence & Law as Foundation to the Construction Blockchain Technology

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 06 ورشة العمل السادسة

الذكاء االصطناعي القانوني كأساس
لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد

طارق بن عبدالرحمن آل مسفر
شريك مدير – آل مسفر وشركاه للمحاماة

Artificial Intelligence & Law as
Foundation to the Construction
Blockchain Technology
Mr. Tariq Al Mesfer
Managing Partner - Al Mesfer and Partners
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WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

8. مسار املامرسة القانونية البداية والنهاية

 %8  NO %92 YES

  %12  NO %98 YES

%2 NO %98 YES

�e Path of Legal Practice

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 08 ورشة العمل الثامنة

مسار الممارسة القانونية
البداية والنهاية

ماجد بن محمد قاروب
رئيس مكتب ماجد محمد قاروب
 للمحاماة واالستشارات القانونية

The Path of Legal Practice
Majed Garoub
Chairman - Majid Mohammed
Garoub Law Firm



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Eight  -  ورشة العمل الثامنة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Eight  -  ورشة العمل الثامنة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Eight  -  ورشة العمل الثامنة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Eight  -  ورشة العمل الثامنة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

9. االبتكار والتميز يف أساليب تقديم الخدمات القانونية

 %4  NO %96 YES

  %9  NO %91 YES

%9  NO%91 YES

Innovation and Excellence

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 09 ورشة العمل التاسعة

االبتكار والتميز في أساليب تقديم
الخدمات القانونية

االستاذ حسين الشماسي 
مستشار قانوني - خشيم محامون ومستشارون

Innovation and Excellence in Legal
Service Delivery Methods
Mr. Hussian Al Shammasi 
Legal Advisor - Khoshaim Law Firm



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Nine  -  ورشة العمل التاسعة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Nine  -  ورشة العمل التاسعة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Nine  -  ورشة العمل التاسعة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

10. مهارات اإلدارة القانونية

 %2  NO %98 YES

 %2  NO %98 YES

 %2  NO %98 YES

Legal Management Skills

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 10 ورشة العمل العاشرة

مهارات اإلدارة القانونية
الدكتور فهد بن محمد الماجد

رعميد كلية الحقوق
 جامعة األمير سلطان

Legal Management Skills
Dr. Fahad Al Majid
Dean of the College of Law
Prince Sultan University



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Ten  -  ورشة العمل العاشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Ten  -  ورشة العمل العاشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Ten  -  ورشة العمل العاشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Ten  -  ورشة العمل العاشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 %7.5  NO %92.5 YES

 %5  NO %95 YES

 %7.5  NO %92.5 YES

11. الصحة وتوازن العمل بالحياة

�e Importance of Health and a Work-Life Balance

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 11 ورشة العمل الحادية عشرة 

الدكتور خالد بن عبداهلل النمر
الدكتور حامد بن حسن ميرة

استشاري وأستاذ أمراض القلب 
وقسطرة الشرايين

المؤهالت العلمية:
تخرج من كلية الطب
جامعة الملك سعود

The Importance of Health and 
a Work-Life Balance
Dr. Khalid Al-Nemr
Consultant and Professor of Cardiology 
and Arterial Catheterizationfor Commercial 
Arbitration

Academic Qualifications:
Graduated from the Faculty of Medicine
King Saud University



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Eleven  -  ورشة العمل الحادية عشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Eleven  -  ورشة العمل الحادية عشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 %5.13  NO %94.78 YES

 %7.69  NO %92.31 YES

 %2.5  NO %97.5 YES

12. محاسبة التكاليف ملكاتب املحاماة

Accounting for Law Firms

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 12 ورشة العمل الثانية عشرة

محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة
صالح بن محمد الثنيان

 الشريك الرئيس
حسام وائل أبو الفضل

المدير العام التنفيذي
شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون

ومراجعون قانونيون

Accounting for Law Firms
Saleh Al-Thunayan
Chairman & Partner
Hossam Abu El Fadl
Executive Manager
Saleh Al-Thunayan & Partner
Accountants & Auditors



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Twelve  -  ورشة العمل الثانية عشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 %15.22  NO %84.78 YES

 %15.65  NO %84.44 YES

 %10.64  NO %89.36 YES

13. حوكمة الرشكات ملكافحة الفساد الداخيل

Corporate Governance to Combat Internal Corruption

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 13 ورشة العمل الثالثة عشرة

حوكمة الشركات لمكافحة
الفساد الداخلي

غالب بن عبدالرحمن العسكر
المدير العام، العسكر للمحاماة

المؤهالت العلمية:
حصل على دبلوم عالي في القانون من معهد 	 

اإلدارة العامة 
درجة الماجستير من جامعة الملك سعود في 	 

اإلدارة من كلية إدارة األعال عام 

Corporate Governance to Combat
Internal Corruption
Ghaleb Al Askar
Director General, Lawyer And Legal
Advisor - Alaskar Law Firm

Academic Qualifications:
• Received a high diploma in law from the 

Institute of Public Administration 
• Master degree from King Saud 

University in Management from the 
College of Public Administration



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Thirteen  -  ورشة العمل الثالثة عشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Thirteen  -  ورشة العمل الثالثة عشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 %5.71  NO %94.29 YES

 %2.86  NO %97.14 YES

 %5.56  NO %94.44 YES

14. صيغة اإليجار املنتهي بالتمليك وفق أنظمة التمويل باململكة العربية السعودية

�e Term of Leasing Ending with Ownership According to the Financing Systems in KSA

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 14 ورشة العمل الرابعة عشرة

صيغة اإليجار المنتهي بالتمليك وفق
أنظمة التمويل بالمملكة العربية

السعودية
الدكتور سلطان بن محمد العيدان

أستاذ مساعد – جامعة دار العلوم

The Term of Leasing Ending with
Ownership According to the
Financing Systems in the Kingdom 
of Saudi Arabia
Dr. Sultan Alaydan
Assistant Professor
Faculty of Law, Dar Al Uloom University



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Fourteen  -  ورشة العمل الرابعة عشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Fourteen  -  ورشة العمل الرابعة عشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 %5.88  NO %94.12 YES

%5.88  NO%94.12  YES

 %5.71  NO %94.29 YES

15. اإلطار القانوين للفضاء السيرباين واألمن السحايب يف 

اململكة العربية السعودية: السياسة والتحديات

Legal Framework for Cyber Space & Cloud Security in Saudi Arabia: Policy and its Challenges

هل استفدت من حضورك لهذه الورشة؟

Did you benefit from attending this workshop?

سأقوم بتطبيق ومامرسة ما تعلمته يف عميل

I will implement and use what I learned in my line of work

 هل محتوى هذه الورشة له عالقة مبضمون وموضوع املؤمتر؟

Was the content of the workshop in line with the conference’s theme?

WORKSHOP 15 ورشة العمل الخامسة عشرة

اإلطار القانوني للفضاء السيبراني
واألمن السحابي في المملكة العربية

السعودية: السياسة والتحديات
مصباح صبوحي

محاضر في القانون - جامعة األمير سلطان

المؤهالت العلمية:
ليسانس الحقوق في القانون والشريعة من 	 

باكستان
ماجستير في الحقوق من جامعة كامبريدج، 	 

المملكة المتحدة في القانون الدولي العام 
والقانون التجاري.

Legal Framework for Cyber Space
& Cloud Security in Saudi Arabia:
Policy and its Challenges
Ms. Misbah Saboohi
Lecturer In Law - Prince Sultan University

Academic Qualifications:
• LLB in law & shariah from Pakistan 
• LLM from the University of Cambridge, 

UK in Public International law and 
commercial law.



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Fifteen  -  ورشة العمل الخامسة عشرة 



CONFERENCE PHOTOS
WORKSHOPS

صور المؤتمر
ورش العمل

 Workshop Fifteen  -  ورشة العمل الخامسة عشرة 



SUCCESSFUL EXPERIENCES 
IN LEGAL SCHOLARSHIPS
(FOR STUDENTS)

تجارب ناجحة في
االبتعاث القانوني )للطلبة(

Ms. Rasha Abu Najm  -  األستاذة رشا زهير أبو نجم
 



SUCCESSFUL EXPERIENCES 
IN LEGAL SCHOLARSHIPS
(FOR STUDENTS)

تجارب ناجحة في
االبتعاث القانوني )للطلبة(

Mr. Abdullah Al-Jumaa  -  األستاذ عبداهلل بن صالح الجمعة
 



CONFERENCE PHOTOS
VOLUNTEER MARATHON

صور المؤتمر
ماراثون التطوع



CONFERENCE PHOTOS
VOLUNTEER MARATHON

صور المؤتمر
ماراثون التطوع



CONFERENCE PHOTOS
VOLUNTEER MARATHON

صور المؤتمر
ماراثون التطوع



CONFERENCE PHOTOS
CLOSING SESSION

صور المؤتمر
الجلسة الختامية



CONFERENCE PHOTOS
EXHIBITION

صور المؤتمر
المعرض



CONFERENCE PHOTOS
EXHIBITION

صور المؤتمر
المعرض



CONFERENCE PHOTOS
EXHIBITION

صور المؤتمر
المعرض



CONFERENCE PHOTOS
EXHIBITION

صور المؤتمر
المعرض



CONFERENCE PHOTOS
EXHIBITION

صور المؤتمر
المعرض



CONFERENCE PHOTOS
EXHIBITION

صور المؤتمر
المعرض



CONFERENCE PHOTOS
EXHIBITION

صور المؤتمر
المعرض



CONFERENCE PHOTOS
EXHIBITION

صور المؤتمر
المعرض

EXHIBITION FLOORPLAN  -  خريطة المعرض 



OTHER ACTIVITIES 

األنشطة األخرى



OTHER ACTIVITIES األنشطة األخرى



OTHER ACTIVITIES األنشطة األخرى



SOCIAL MEDIA

وسائل التواصل االجتماعي



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

TWITTER تويتر



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

YOUR FANS BY GENDER

FEMALE
34%

MALE
66%

From July Till October we had 

65K
PROFILE VISITS

PROFILE VISITORS

From July Till October we had 

399.6K
IMRESSIONS

AVERAGE OF 4.4K impressions per day

PROFILE IMPRESSIONS

FOLLOWERS USED LANGUAGE

98%
Arabic

21%
English

المتابعون بالتصنيف الجندري

 اللغة المستخدمة للمتابعون



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

AUGUST & JULY IN NUMBERS AUGUST & JULY IN NUMBERSAUGUST & JULY IN NUMBERSAUGUST & JULY IN NUMBERS

OCTOBER & SEPTEMBER IN NUMBERSOCTOBER & SEPTEMBER IN NUMBERS

MONTHLY NUMBERS

اكتوبر وسبتمبر باألرقام

األرقام الشهرية

اغسطس ويناير باألرقام اغسطس ويناير باألرقام



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

YOUR FOLLOWERS BY COUNTRY & REGION

YOUR FOLLOWERS BY COUNTRY & REGION المتابعون بالدول ومناطق 



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

FACEBOOK فايسبوك



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

YOUR FANS BY GENDER

FEMALE
14%

MALE
86%

The number of people who had any posts from your Page enter their screen

From July till October we had 

13,120
People Reached

WHAT IS REACH?
The sum of reactions, comments and shares received by content associated

with your Pages (for the selected timeframe)

From July till October we had 

1.4K
Reactions, Comments and Shares

WHAT IS ENGAGEMENT?

July 2018

September 2018

August 2018201يوليو ٨ اغسطس 201٨

سبتمبر 201٨

المتابعون بالتصنيف الجندري



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

YOUR FOLLOWERS BY COUNTRY المتابعون بالدول



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

LINKEDIN لينكد إن



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

Page Views

From July till October we had 

104
PAGE VIEWS

Visitors senioritis

Visitors job functions

Visitors Industries



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي

iNSTAGRAM إنستاغرام



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي



SOCIAL MEDIA وسائل التواصل االجتماعي
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 Analytics
Saudi Law conference

All Web Site Data Go to report 

Language Users % Users

1. en-us 10,311 50.44%

2. ar 7,486 36.62%

3. en-gb 973 4.76%

4. ar-sa 670 3.28%

5. en-sa 305 1.49%

6. ar-ae 288 1.41%

7. ar-eg 70 0.34%

8. fr-fr 60 0.29%

9. en-au 39 0.19%

10. en 33 0.16%

Audience Overview

Feb 1, 2018 - Feb 17, 2019

Overview

 Users

April 2018 June 2018 August 2018 October 2018 December 2018 February 2019

1,0001,0001,000

2,0002,0002,000

3,0003,0003,000

Users

20,474
New Users

20,248
Sessions

42,612

Number of Sessions per User

2.08
Pageviews

71,984
Pages / Session

1.69

Avg. Session Duration

00:03:45
Bounce Rate

55.40%

New Visitor Returning Visitor

23.7%

76.3%

© 2019 Google

All Users
100.00% Users

GOOGLE ANALYTICS تحليالت قوقل

23.7%

76.3%



 Analytics
Saudi Law conference

All Web Site Data Go to report 

Language

Rows 1 - 10 of 68

Language

Feb 1, 2018 - Feb 17, 2019

Explorer

Summary

Acquisition Behavior Conversions

Users New Users Sessions Bounce Rate Pages / Session Avg. Session Duration Goal Conversion Rate Goal Completions Goal Value

20,474
% of Total:

100.00%
(20,474)

20,248
% of Total:

100.00%
(20,248)

42,612
% of Total:

100.00%
(42,612)

55.40%
Avg for View:

55.40%
(0.00%)

1.69
Avg for View:

1.69
(0.00%)

00:03:45
Avg for View:

00:03:45
(0.00%)

0.00%
Avg for View:

0.00%
(0.00%)

0
% of Total:

0.00%
(0)

$0.00
% of Total:

0.00%
($0.00)

1. en-us 10,311
(50.44%)

10,283
(50.79%)

20,397
(47.87%)

62.12% 1.99 00:02:58 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

2. ar 7,486
(36.62%)

7,386
(36.48%)

12,981
(30.46%)

66.32% 1.82 00:02:16 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

3. en-gb 973
(4.76%)

961
(4.75%)

2,216
(5.20%)

49.50% 1.83 00:04:07 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

4. ar-sa 670
(3.28%)

643
(3.18%)

2,729
(6.40%)

17.08% 0.61 00:09:43 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

5. en-sa 305
(1.49%)

303
(1.50%)

2,692
(6.32%)

0.11% <0.01 00:10:13 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

6. ar-ae 288
(1.41%)

270
(1.33%)

693
(1.63%)

55.70% 1.24 00:04:51 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

7. ar-eg 70
(0.34%)

68
(0.34%)

144
(0.34%)

60.42% 1.44 00:02:47 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

8. fr-fr 60
(0.29%)

60
(0.30%)

104
(0.24%)

59.62% 2.18 00:02:32 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

9. en-au 39
(0.19%)

39
(0.19%)

86
(0.20%)

72.09% 1.52 00:01:27 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

10. en 33
(0.16%)

31
(0.15%)

120
(0.28%)

21.67% 1.21 00:06:32 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

 Users

April 2018 June 2018 August 2018 October 2018 December 2018 February 2019

1,0001,0001,000

2,0002,0002,000

3,0003,0003,000

© 2019 Google

All Users
100.00% Users

GOOGLE ANALYTICS تحليالت قوقل



 Analytics
Saudi Law conference

All Web Site Data Go to report 

Country

Rows 1 - 10 of 74

Location

Feb 1, 2018 - Feb 17, 2019

Map Overlay

Summary

Acquisition Behavior Conversions

Users New Users Sessions Bounce Rate Pages / Session Avg. Session Duration Goal Conversion Rate Goal Completions Goal Value

20,474
% of Total:

100.00%
(20,474)

20,248
% of Total:

100.00%
(20,248)

42,612
% of Total:

100.00%
(42,612)

55.40%
Avg for View:

55.40%
(0.00%)

1.69
Avg for View:

1.69
(0.00%)

00:03:45
Avg for View:

00:03:45
(0.00%)

0.00%
Avg for View:

0.00%
(0.00%)

0
% of Total:

0.00%
(0)

$0.00
% of Total:

0.00%
($0.00)

1. Saudi Arabia 18,182
(87.81%)

17,918
(88.49%)

38,741
(90.92%)

54.28% 1.67 00:03:54 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

2. United States 567
(2.74%)

531
(2.62%)

638
(1.50%)

85.27% 1.39 00:00:44 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

3. United Arab Emirates 355
(1.71%)

335
(1.65%)

533
(1.25%)

61.73% 1.79 00:01:57 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

4. United Kingdom 215
(1.04%)

181
(0.89%)

306
(0.72%)

66.34% 2.02 00:01:43 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

5. Peru 200
(0.97%)

200
(0.99%)

200
(0.47%)

100.00% 1.00 00:00:00 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

6. Egypt 121
(0.58%)

114
(0.56%)

151
(0.35%)

71.52% 1.58 00:01:38 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

7. Lebanon 87
(0.42%)

82
(0.40%)

827
(1.94%)

41.96% 2.51 00:05:46 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

8. Philippines 76
(0.37%)

74
(0.37%)

81
(0.19%)

96.30% 1.12 00:00:12 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

9. Germany 62
(0.30%)

38
(0.19%)

67
(0.16%)

68.66% 1.81 00:01:49 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

10. Turkey 54
(0.26%)

48
(0.24%)

74
(0.17%)

75.68% 1.69 00:00:59 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

111 18,18218,18218,182

© 2019 Google

All Users
100.00% Users
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 Analytics
Saudi Law conference

All Web Site Data Go to report 

City

Rows 1 - 10 of 352

Location

Feb 1, 2018 - Feb 17, 2019

Map Overlay

Summary

Acquisition Behavior Conversions

Users New Users Sessions Bounce Rate Pages / Session Avg. Session Duration Goal Conversion Rate Goal Completions Goal Value

20,474
% of Total:

100.00%
(20,474)

20,248
% of Total:

100.00%
(20,248)

42,612
% of Total:

100.00%
(42,612)

55.40%
Avg for View:

55.40%
(0.00%)

1.69
Avg for View:

1.69
(0.00%)

00:03:45
Avg for View:

00:03:45
(0.00%)

0.00%
Avg for View:

0.00%
(0.00%)

0
% of Total:

0.00%
(0)

$0.00
% of Total:

0.00%
($0.00)

1. Riyadh 13,898
(63.75%)

13,355
(65.96%)

30,509
(71.60%)

51.85% 1.65 00:04:19 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

2. Jeddah 2,847
(13.06%)

2,576
(12.72%)

4,634
(10.87%)

63.55% 1.77 00:02:15 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

3. Dammam 911
(4.18%)

812
(4.01%)

1,425
(3.34%)

64.00% 1.77 00:02:36 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

4. (not set) 634
(2.91%)

576
(2.84%)

743
(1.74%)

75.77% 1.56 00:01:40 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

5. Mecca 537
(2.46%)

412
(2.03%)

754
(1.77%)

57.82% 1.80 00:02:35 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

6. Medina 395
(1.81%)

328
(1.62%)

617
(1.45%)

64.83% 1.80 00:02:14 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

7. Dubai 275
(1.26%)

259
(1.28%)

414
(0.97%)

61.11% 1.85 00:02:11 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

8. Abha 192
(0.88%)

129
(0.64%)

230
(0.54%)

68.70% 1.53 00:01:50 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

9. London 120
(0.55%)

103
(0.51%)

184
(0.43%)

64.13% 2.33 00:02:14 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

10. Al Hofuf 117
(0.54%)

89
(0.44%)

139
(0.33%)

73.38% 1.35 00:01:46 0.00% 0
(0.00%)

$0.00
(0.00%)

111 13,89813,89813,898

© 2019 Google

All Users
100.00% Users

GOOGLE ANALYTICS تحليالت قوقل
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NEWSPAPER ADVERTISEMENTS إعالنات صحفية



NEWSPAPER ADVERTISEMENTS إعالنات صحفية

{   المنامة – محمد الشهراني 

<   توقع مسؤولون بحرينيون أمس (الثلثاء) 
بدء العمل في مشـــروع جســـر الملـــك حمد بعد 
عامين، بكلفـــة تقدر بنحو أربعـــة باليين دوالر، 
بتمويـــل وشـــراكة مع القطـــاع الخـــاص، لربط 
البحرين بالســـعودية بواسطة جسر مواٍز لجسر 
الملك فهد، مكون من أربعة مســـارات للمركبات، 

ومسارين لسكة الحديد.
وتم أخيرًا االنتهاء من إعداد وثائق مناقصة 
تعيين شركة استشارية إلدارة المرحلة االنتقالية 
للمشروع، التي من المؤمل أن تطرح خالل الربع 
األخير من العام الحالي بالتعاون مع وزارة النقل 
السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، 
على أن تعين الشـــركة االستشارية خالل النصف 
األول من العام المقبل. ويمتد المشروع على طول 
٧٥ كيلومتـــرًا في كال البلدين، منها ٢٥ كيلومترًا 
في البحر لجســـر الملك حمد، وبحســـب دراسة 
جدوى، فإن هذا المشـــروع سيحقق منافع مالية 
واقتصادية كبيرة للبلدين بعد التشغيل مباشرة. 
وقال نائب رئيـــس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
الوزارية لإلعمار والبنية التحتية الشيخ خالد آل 
خليفة، في تصريح صحافي بعد اجتماع ترأســـه 

في مكتبـــه بالقضيبية أمس، إن «البحرين تعتبر 
مشروع الجسر أحد أهم مشاريعها االستراتيجية 
المعززة لعالقاتها األخوية والتاريخية الراسخة 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية، والداعمـــة 
لجهـــود تطويـــر البنيـــة التحتيـــة الخليجيـــة 
والخدمات اللوجيستية، السيما نقل المسافرين 

والبضائع».
وأضاف: «منـــذ صدور اإلعالن الســـامي من 
عاهـــل البالد الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
وخـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود العام ٢٠١٦ في شأن االتفاق 
على إجراء دراســـة لمشروع جســـر الملك حمد، 
فـــإن اللجنة الوزارية لإلعمار والبنية التحتية لم 
تأُل جهدًا في ســـبيل متابعة تقدم ســـير األعمال 
التحضيرية والفنية لهذا المشروع، الذي يحظى 

باهتمام ومتابعة قيادتي البلدين».
ه آل خليفة الوزارات والجهات الحكومية  ووجَّ
الخدمية المعنية بتسهيل إجراءاتها وموافقاتها 
على حجز المســـار الداخلي المســـتقبلي لجسر 
الملك حمد، وحصر األراضي والممتلكات العامة 
والخاصة التي ســـتتأثر وسيمر عليها المشروع 
وأعمـــال الحماية األرضيـــة أو تحويل الخدمات 
المتأثرة، تمهيدًا لحجز المســـار، بغرض تحديد 

كلفتها المالية. وكان الشيخ خالد بن عبدالله عقد 
اجتماعًا حضـــره وزير شـــؤون الكهرباء والماء 
الدكتور عبدالحســـين ميـــرزا، ووزير األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس 
عصـــام عبداللـــه خلـــف، ووزيـــر المواصـــالت 
واالتصاالت المهندس كمال محمد، ومســـؤولون 
من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لبحث 
آخـــر المســـتجدات، وللوقوف علـــى المتطلبات 
الفنيـــة المتعلقـــة بمشـــروع جســـر الملك حمد 
والربط بشبكة ســـكة حديد دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
من جانبه، قال وزير المواصالت واالتصاالت 
البحرينـــي، فـــي عـــرض قدمه خـــالل االجتماع، 
إن «مشـــروع الجســـر سيربط خط ســـكة الحديد 
بين محطة الشـــحن في ميناء خليفة بن ســـلمان 
مـــرورًا بمحطـــة الـــركاب المزمع إنشـــاؤها في 
منطقة ســـلماباد، وصوًال إلـــى المحطة المحددة 
في الســـعودية». وتتضمن األعمال االستشـــارية 
تحديد النموذج المالي للمشروع، وأنسب الطرق 
للتمويـــل، واإلطـــار العـــام للتعاون مـــع القطاع 
الخاص، وإعـــداد وثائق مناقصة عقـــد االمتياز 
لتنفيذ المشـــروع، التي ســـتكون جاهزة للطرح 

نهاية العام ٢٠٢٠». 

  موازٍ جلسر امللك فهد ويتكون من ٦ مسارات للمركبات والسكة احلديد 

 ٤ باليني دوالر كلفة جسر امللك محد.. وإجنازه بعد عامني 

 صورة ختيلية جلسر امللك محد املتوقع إجنازه بعد عامني. (&) 

{   األحساء – حسن البقشي 

<   أطلق مستشـــفى الملك عبدالعزيز التابع 
للشـــؤون الصحية بوزارة الحـــرس الوطني في 
األحســـاء، حملـــة لتطعيـــم ثمانيـــة آالف موظف 
وكادر صحـــي وتمريضي وزائر ضـــد األنفلونزا 

الموسمية، طوال فصل الشتاء.
وأوضح المدير اإلقليمي التنفيذي للشـــؤون 
الصحية فـــي الوزارة بالقطاع الشـــرقي الدكتور 
أحمـــد العرفـــج، أن الحملـــة التي تقام ســـنويًا، 
تســـتهدف جميع العاملين الصحيين، وأصحاب 
األمراض المزمنة، مثل الســـكر والربو وأمراض 

القلب والكلى والرئتين وغيرهم.
وقال إن هذه الحملة «تنشر ثقافة الوقاية من 
األمراض، ومنها أنفلونزا الشـــتاء، وتســـتهدف 
العاملين ســـواًء األطبـــاء أو اإلداريين والفنيين، 
والمراجعيـــن والمرضى أيضًا، وخصص قســـم 
الطـــب الوقائي ومكافحة العدوى ركنًا خاصًا في 
مدخل المستشفى لتسهيل عملية التطعيم، وعربة 
متنقلة تصل لجميع اإلدارات واألقسام، ليحصل 
الموظفون على اللقاح وهـــم في مكاتبهم، والقت 
الحملة تجاوبًا كبيرًا من الراغبين في التطعيم».

ونشـــرت الحملـــة عبر عرض مصـــور، ثقافة 
النظافـــة الشـــخصية خصوصـــًا غســـل اليدين 
واالهتمـــام بهمـــا، وطـــرق الوقاية مـــن اإلصابة 
باألمراض المعدية، إلى جانب الطرق الصحيحة 
لغســـل ونظافـــة اليديـــن، وشـــرحًا عـــن أنـــواع 
الفايروسات الموســـمية، وطرق انتشارها. وتعد 
هذه الحملـــة واحدة من األنشـــطة التي تحرص 

الشؤون الصحية على إقامتها دوريًا.
إلـــى ذلك، نّظـــم قســـم تعليـــم التمريض في 
مستشفى الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع جمعية 

القلب السعودية ممثلة في المجموعة السعودية 
للوقايـــة من أمـــراض القلب والتأهيـــل، فعاليات 
اليـــوم العالمـــي للقلب، من خالل معرض شـــمل 
منصات توعوية. وقال العرفج: «إن هذه الفعالية 
تأتـــي مكملة لسلســـلة متواصلة مـــن الفعاليات 
التي تســـتهدف الصحة بصـــورة عامة وأمراض 
القلـــب خصوصًا، والتي نحـــاول من خاللها رفع 
مســـتوى الوعي بتلك األمـــراض وكيفية الوقاية 
منهـــا، وحققت نجاحات ملموســـة خالل األعوام 
الماضيـــة». وقدم المعرض منصـــات عدة هدفت 
لتوعيـــة الجمهـــور والمرضى والـــكادر الصحي 
بأهمية تشـــخيص أمراض القلب والوقاية منها، 
والتأكيـــد على أهميـــة الرياضة بالنســـبة للفرد 
والمجتمـــع. وأكـــدت الفعاليات ضـــرورة ضبط 
عوامل مســـببات أمـــراض القلب، مثل: الســـكر، 

والضغط، وارتفاع الدهون.
وقال ممثل جمعية القلب السعودية استشاري 
أمـــراض القلب للكبـــار في المستشـــفى الدكتور 
أنـــور جيالني: «قامت الفعاليـــة بنظام المنصات 
التوعوية، وشاركت فيها إدارات وأقسام مختلفة، 
من أبرزها إدارة الصيدلة التي تحدثت عن أدوية 
القلـــب والضغـــط والســـكر والدهـــون الثالثية، 
وعالقتهـــا بمرض القلب». وتحدث قســـم التغذية 
عـــن أهمية الغـــذاء، فيما تولـــت إدارة التمريض 
فحص وقياس كتلة الجسم ومعدل السمنة لزوار 
الفعاليـــة، وشـــاركت طالبـــات التمريض بمنصة 
توعويـــة، إلى جانـــب مشـــاركة إدارة التمريض 
ممثلة في الطوارئ وغيرها من األقســـام. واطلع 
الزوار والمشاركون على الطريقة المثلى لإلنعاش 

القلبي في حال الحاجة إلى ذلك. 

   األحساء: محلة لتطعيم ٨ آالف شخص ضد «أنفلونزا الشتاء» 

    مستشفى امللك عبدالعزيز أطلق محلة للتطعيم ضد األنفلونزا املومسية. (&) 
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{   الرياض - «الحياة» 

<   شـــددت الهيئة العامة للغذاء والـــدواء على منع 
بيـــع وتداول أنـــواع التبغ غيـــر المدخن كافة، مشـــيرًة 
إلى أن األمر الســـامي أكد علـــى منع تداول وبيع مادتي 
الســـويكة والشـــمة. وذكرت الهيئة أن مادتي الســـويكة 
والشـــمة من أنواع التبغ غير المدخن، وُتســـتخدم غالبًا 
عـــن طريق المضغ، وتنتشـــر تحت أســـماء عـــدة منها 
(التمباك، البردقان، الحقة، القرحة، الســـفة، الســـعوط، 

قوتـــكا)، مشـــيرًة إلـــى أنها ســـتتخذ 
اإلجراءات النظامية بحـــق المخالفين. 
ُيذكـــر أن الهيئة ُأســـندت إليها أخيرًا 
مهمـــات منتجـــات التبـــغ وفحصهـــا، 
اللوائح  واعتمـــاد  وإصـــدار  وإعـــداد 
الفنية والمواصفات القياسية الخاصة 

بمنتجات التبغ. 
إلـــى ذلك،   قـــررت الهيئـــة العامة 
للغذاء والدواء إلغاء تسجيل مستحضر 

دوائي، وتعليق تسجيل عدد من المستحضرات الدوائية، 
لعـــدم مطابقتها المعايير الفنية، وعدم تكافئها حيويًا مع 

المستحضر المرجعي.
وخاطبـــت الهيئة الجهات الصحيـــة المعنية إليقاف 
استخدام تلك المســـتحضرات في حال وجودها لديها، 
كما ألزمت وكالء المستحضرات بسحب التشغيالت من 
جميع الجهات المســـتفيدة. وأوضحت «الغذاء والدواء» 
أن لجنة تســـجيل شـــركات ومصانع األدوية ومنتجاتها 
اتخذت قرارات بخصوص سحب وتعليق وإلغاء عدد من 
المســـتحضرات، شملت ســـحب وتعليق تسجيل جميع 

التشغيالت من مستحضر Angiotec ٥ mg Tablet برقم 
 mg Tablet ١٠ Angiotecتســـجيل (٣١-١٧١-٠٠)  و
 mg ٢٠ Angiotec)برقـــم تســـجيل (٣٢-١٧١-٠٠) و
Tablet) برقم تسجيل (٣٣-١٧١-٠٠) وتنتجها الشركة 
األردنية إلنتاج األدوية (JPM)، وكذلك جميع التشغيالت 
من مســـتحضر (Lipomax ٤٠ mg F.C Tablet) برقم 
 mg F.C  ٢٠  Lipomax)و  (٣٦-٣٧٠-٠٧) تســـجيل 
 Lipomax)برقـــم تســـجيل (٣٥-٣٧٠-٠٧) و (Tablet
١٠ mg F.C Tablet) برقـــم تســـجيل (٣٤-٣٧٠-٠٧) 
وتنتجها الشـــركة الســـعودية اليابانية 
للمنتجات الصيدالنية (ســـاجا)، وذلك 
لعـــدم تكافئه حيويًا مع المســـتحضر 
المرجعـــي. كمـــا تضمنت القـــرارات 
سحب جميع التشغيالت من مستحضر 
 (mg F.C Tablet  ٥٠٠  Dialon)
برقم تســـجيل (١٦١-١٨٦-٠٢) الذي 
ينتجـــه مصنـــع الخليـــج للصناعـــات 
الدوائية (جلفار)، بســـبب عدم مطابقة 
المســـتحضر المعايير الفنية (فشـــله في اجتياز تحليل 

الذوبانية المقارنة بالمستحضر المرجعي).
وإضافة إلى ذلك، ألغت الهيئة تسجيل المستحضر 
(Glymide ٥ mg Tablet) الذي يحمل رقم التســـجيل 
(٢٧٩-١٨٦-١٠)، وينتجـــه مصنـــع الخليج للصناعات 
الدوائية (جلفار) الذي ســـبق سحبه وتعليق تسجيله بناًء 
على قـــرار اللجنة الصادر بتاريخ ٢٥ - ١٠ - ١٤٣٩هـ. 
وأشارت الهيئة إلى وجود بدائل مسجلة للمواد العالجية 
نفسها، داعية إلى مراجعة الطبيب المعالج أو الصيدلي 

لمعرفة تلك البدائل. 

   «الغذاء والدواء» متنع بيع 
وتداول «التبغ غري املدخن» 

تخذ 
فين. 
خيرًا 
ـــا، 
وائح 
صة 

عامة 
ضر

 إلغاء وتعليق تسجيل 
مستحضرات دوائية لعدم 
مطابقتها املعايري الفنية 
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عام / تواصل جلسات أعمال المؤتمر السعودي للقانون
تواصلت اليوم جلسات المؤتمر السعودي للقانون تحت عنوان »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة » الذي بدأ أعماله مساء أمس برعاية معالي وزير 

العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني .

وبدأت الجلسات العلمية في محور التطور القانوني في وزارة العدل الموضوعي واإلجرائي حيث تطرقت الجلسة األولى في المحور األول عن تطور 
القضاء التجاري في المملكة لفضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج بن محمد الدوسري، الذي اوضح مدى أهمية الحاجة للقضاء التجاري 

لتعزيز بيئة قطاع األعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة واالستقرار وحفظ الحقوق وتشجيع وتحفيز االستثمار في المملكة .

وبين الدوسري أن دوائر االستئناف التجارية تتكون من ثاث قضاة عددها ثمان دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية 
وعسير ، كما تحدث مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي بندر بن عبدالعزيز المحيميد، عن دور مركز التدريب العدلي منذ انشاؤه بقرار مجلس 
الوزراء رقم 162 بتاريخ 25 4 1435 هـ وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل ، مشيرًا إلى أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى لدراسة التجارب 
العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج خاص بالمركز يتماشى مع افضل الممارسات بما يحقق نتائج مؤثرة في تطوير 

العاملين في المجال العدلي ويحقق المركز رؤية أن يكون المركز رائدَا وشريكَا متميزَا في المجال العدلي والقانوني .

من جانبه تحدث مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل الدكتور أحمد بن محمد الجوير، عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال : إن 
الفقرة 3 من المادة 71 من نظام القضاء الحالي عام 1428 نصت على أن ينشأ في وزارة العدل ويؤلف من عدد كاف من األعضاء المتخصصين ال يقل 
مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية ويتولى نشر االحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس األعلى للقضاء ، مشيرًا إلى أنه تم نشر األحكام 

القضائية إلكترونيَا بما يقارب 5384 حكمَا .

وفي مستهل الجلسة الثانية بعنوان »كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية » عبر المدير العام ليكسيس نيكسيس الشرق 
األوسط الخبير الدولي األستاذ قييوم ديروبيه عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على المهن القانونية وأصحاب المصالح 

المستهدفون في هذا المحور “الحكومات، والقطاع الخاص، وشركات المعلومات، وشركات المحاماة .

وتحدثت مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون بأكاديمية سنغافورة للقانون نايومي االنتصار، عن البيانات القانونية المفتوحة » رحلة جديدة للحكومات 
والمحاميين » أوضحت فيها أن البيانات اآلن اصبحت متاحة وأصبح الفضاء مفتوح للحصول على أي معلومة ، كما تحدثت استاذ مساعد بكلية علوم 
الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود مستشار الذكاء االصطناعي بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وأهمية الذكاء الصناعي الدكتورة لطيفة 

محمد العبدالكريم عن القانون والذكاء االصطناعي » أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية « .
عام / تواصل جلسات أعمال المؤتمر السعودي للقانون / إضافة أولى واخيرة 

القطاع  البلوكتشين في  تقنية  المطيري، عن  غزاي  بن  نواف  السعودية  االتصاالت  بشركة  والتحليل  المؤسسي  البيانات  وتحدث مدير عام حوكمة 
العدلي وقال : اذا تحققت 4 من 6 كما فسوف يكون للـبلوكشين قيمة إضافية ألي إجراء أو خدمة واالشتراط الستة هي تشارك عدة أطراف في 
بيانات معينة تحتاج إلى عرض مشترك لكل البيانات ويتم تعديل تلك البيانات من قبل عدة أطراف ويحتاج إلى تسجيل هذه اإلجراءات وكذلك يحتاج 
جميع األطراف المشاركين إلى الوثوق في أن اإلجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد وأن التفاعل مع 

البيانات حساس جدَا من حيث الوقت وأن العمليات التي يتم انشاؤها من قبل األطراف المشاركة يعتمد على بعضها البعض .

وكانت الجلسة الثانية تحت محور ) آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية( وعبر فيها وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل 
الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر عن المحور األول عن التطورات التشريعية للمملكة خال 20 سنة وقال : إن المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات 
تتشارك في وضع األنظمة  الجهات  أن  المفاجئات، مبينًا  أكثر ما يخشاه  الذي  الخاص  القطاع  أن تكون متوائمة مع  العليا يجب  للجهات  الحكومية 
نظام  الموضوعية وسيذلل  األنظمة  التجارية وضعت  المحاكم  ولكن في  أولي،  بشكل  القضائية  األنظمة  تم وضع مدونة  أنه  الموضوعية، مؤكدًا 

المرافعات التجارية العقبات عن المجال التجارية وصواًل إلى بيئة قضائية تجارية كاملة، ونشر األحكام التجارية هو فوري في المرحلة الحالية .

نظام  للجلسة عن  الثاني  المحور  العقيل في  عبدالعزيز  بن  قانونيون محمد  العقيل محامون ومستشارون  عبدالعزيز  بن  المدير مكتب محمد  وتحدث 
التنفيذية  الائحة  المملكة كدولة جاذبة لاستثمارات خصوصًا بعد صدور  : رفع تصنيف  النظام وأهمها  الذي أوضح فيها مزايا هذا  الجديد  اإلفاس 
وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم وأخذ بعين االعتبار حجم المنشأة في إجراءات اإلفاس الواردة نظامًا وتحديد المدين الصغير والمعيار الذي من 
خاله اعتبر صغيرًا وفرق بين إجراءات إفاس المدين الصغير ومن يفوقه حجمًا ، مستعرضًا أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة 
االنتقائية ، مبينًا معنى مصطلح الضريبة المضافة وأن قيمة الضريبة المضافة تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من الموردين 

في كافة مراحل سلسلة التوريد وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.

وتحدث وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثمار لتطوير البيئة االستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي عن ترخيص الهيئة العامة لاستثمار وارتباط 
، باإلضافة إلى 6 ورش عمل 3 ورش  المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو االستثمار 

متوازية في الفترة األولى ، و3 ورش متوازية في الفترة الثانية .
30-09-2018
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عام / اختتام أعمال المؤتمر السعودي للقانون بالرياض
الرياض 21 محرم 1440 هـ الموافق 01 أكتوبر 2018 م واس

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر السعودي للقانون المنعقدة بفندق كراون بازا بالرياض .
وبــدأت اولــى الجلســات العلميــة اليــوم بالجلســة الرابعــة تحــت محــور » إعــداد قــادة مســتقبل الممارســين القانونييــن »، فيمــا كان المحــور الثانــي عــن 
التحديــات التشــريعية للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ولــرواد األعمــال التــي نوقشــت فيهــا بعــض مــن التحديــات التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة 

إلــى المتوســطة فــي ســوق العمــل وكيــف لــرواد االعمــال تجاوزهــا .

وتحــدث نائــب الرئيــس لشــراكات التعليــم والتطويــر بشــركة معــادن المهنــدس فــوزي بوبشــيت، عــن رأس المــال البشــري القانونــي وتطويــر القيــادات 
وكيــف يتــم تطويــر القيــادات وتأهيلهــم وأن رأس المــال الحقيقــي هــو القــوة البشــرية .

وفــي محــور الزمالــة القانونيــة والتعليــم المهنــي المســتمر تحــدث المستشــار االســتراتيجي وتطويــر األعمــال فــي التعليــم المهنــي المهنــدس زيــاد بــن 
عبــداهلل الصالــح، وأهميتــه كعنصــر مــن عناصــر التعليــم ، فيمــا تحــدث شــريك فــي شــركة بــي إس أي الدكتــور أحمــد بــن حزيــم عــن تدريــب الممارســين 

القانونييــن وأهــم الطــرق فــي التدريــب وتأهيــل الممارســين القانونييــن .
وفــي مســتهل الجلســة الخامســة بمحــور التحديــات القانونيــة الحاليــة التــي تواجــه المملكــة التــي نوقشــت فيهــا التحديــات القانونيــة التــي يواجههــا 
نظــام القانــون الســعودي الحالــي وكيفيــة التعامــل معهــا للوصــول للحلــول الصحيحــة ، بينمــا كان المحــور الثانــي عــن قــرارات التوطيــن وأثرهــا علــى 
عقــود العمــل األجنبيــة حيــث تحــدث فيهــا وكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة للتوطيــن المهنــدس غــازي بــن ظافــر الشــهراني، وعــن توطيــن 

المهــن الســعودية وكيــف يؤثــر ذلــك علــى التعاقــد مــع االجانــب .

ــاس  ــر العط ــد عم ــب خال ــع مكت ــف م ــي بالتحال ــال كنسولتنس ــت ليج ــس هون ــدث رئي ــتريات تح ــة والمش ــام المنافس ــي نظ ــورات ف ــر التط ــن آخ وع
للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة يوخــن هونــت، عــن المنافســة وطــرق التســويق للمشــتريات ومــا تــم التوصــل لــه مــن تطــور فــي هــذا المجــال .

وفــي محــور تشــريعات تعزيــز الشــفافية ومكافحــة االحتيــال والفســاد قــدم المديــر األول لخدمــات التحاليــل الجنائيــة والنزاهــة ارنســت ويونــغ الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا زيــد ســلطان، الطــرق الصحيحــة للوصــول لمرحلــة الشــفافية التــي تقضــي علــى التحايــل الــذي يــؤدي إلــى الفســاد ، كمــا 
تحــدث رئيــس مكتــب ماجــد محمــد قــاروب للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة ماجــد بــن محمــد قــاروب، عــن التشــريعات القادمــة وأثرهــا علــى بيئــة 

األعمــال والســوق الماليــة .

وقدمــت فــي أعمــال اليــوم 9 ورش عمــل علــى ثــاث مراحــل بمعــدل ثــاث ورش عمــل متوازيــة لــكل مرحلــة ، ثــم بعــد ذلــك اختتمــت أعمــال المؤتمــر 
بالتوصيــات النهائيــة علــى أن تعقــد الــدورة الثانيــة فــي نوفمبــر مــن عــام 2019 .
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قاروب يثمن جهود األميرة هالة بنت خالد.. ويمتدح ثراء »المؤتمر« العلمي
ــة  ــان المعرف ــه بره ــذي نظمت ــون ال ــعودي للقان ــر الس ــه المؤتم ــذي تضمن ــي ال ــراء العلم ــاروب الث ــد ق ــي ماج ــار القانون ــي والمستش ــن المحام ثم
ولكســيس نكســس، ممتدحــًا الجهــود التــي بذلتهــا رئيــس اللجنــة المنظمــة األميــرة هالــة بنــت خالــد بــن ســلطان مــن أجــل إنجــاح الفعاليــات، مشــيدًا 
ــن واالتحــاد الدولــي  ــة الســعودية للمحامي ــوزارة العــدل والهيئ ــزة ل ــن والمشــاركة المتمي ــع المتحدثي ــة لجمي ــة والمشــاركة الفاعل بالجهــود التنظيمي

ــون. للقان

ونــوه قــاروب بكلمــة وزيــر الماليــة محمــد الجدعــان التــي ألقاهــا فــي حفلــة افتتــاح المؤتمــر معتبــرًا إياهــا وثيقــة هامــة واساســية لواقــع ومســتقبل 
مهنــة االستشــارات والخدمــات القانونيــة خصوصــًا أنــه كان يديــر أحــد أكبــر وأهــم مكاتــب المحامــاة فــي الوطــن. 

ودعــا مكاتــب المحامــاة والمحاميــن إلــى اخــذ كلمــة وزيــر الماليــة فــي االعتبــار لتأهيــل المحاميــن ومكاتــب المحامــاة الســعودية الوطنيــة لتكــون 
ــة  ــي نشــأت بســبب رؤي ــة والحوكمــة الت ــة واالجرائي ــى خدمــة الوطــن ومجتمــع االعمــال واالســتفادة مــن الطفــرة التشــريعية والقضائي قــادرة عل
2030 ومــا أعلــن مــن مشــاريع عماقــة وجبــارة تؤســس القتصــاد ســعودي جديــد اساســه نقــل المعرفــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم والترفيــه 
والرياضــة واالعــام والثقافــة والفنــون. جــاء ذلــك خــال ورشــة عمــل »المســار المهني...البدايــة والنهايــة« والتــي شــهدت حضــورًا الفتــًا كان األبــرز 

علــى مســتوى الــورش التــي عقــدت.

ــات  ــى الخدم ــز عل ــي ترك ــاتها الت ــا وممارس ــا واقتصاداته ــي امكاناته ــرة ف ــة وفقي ــعودية ضعيف ــاة الس ــب المحام ــم مكات ــاروب أن معظ ــح ق واوض
ــعودية. ــي الس ــاة ف ــب المحام ــع مكات ــدل لواق ــر الع ــف وزي ــع وص ــق م ــي تطاب ــي ف ــال التقاض ــة واعم ــة التعقيبي ــراءات القانوني واالج

واضــاف: »بالتالــي فالمكاتــب غيــر قــادرة علــى القيــام بأعمــال التدريــب والتأهيــل لخريجــي القانــون والشــريعة الذيــن يقــدر عددهــم بأكثــر مــن ثاثــة 
آالف طالــب مــن الجامعــات الســعودية وبرنامــج االبتعــاث الخارجــي«. 

ودعــا قــاروب خريجــي القانــون إلــى التوجــه فــي بحثهــم عــن الوظائــف والعمــل إلــى الــوزارات والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة خصوصــًا العدليــة 
والحقوقيــة مثــل وزارة العــدل وديــوان المظالــم والنيابــة العامــة باإلضافــة إلــى هيئــات االقتصــاد الســعودي الجديــد المتمثلــة فــي الرياضــة والثقافــة 

والترفيــه واالعــام ومــا شــابهها.

وتابــع: »وكذلــك التوجــه الــي القطــاع الخــاص الــذي بــدأ بفضــل التشــريعات الجديــدة خصوصــًا نظــام الشــركات واالفــاس والحجــز والتنفيــذ والحوكمة 
إلــى االهتمــام بإنشــاء االدارات القانونيــة واالســتعانة بالمستشــار القانونــي ومكاتــب المحاماة«.

وبيــن قــاروب أهميــة تطويــر االدارة والتســويق لمكاتــب المحامــاة والشــراكات المهنيــة لخلــق كيانــات قانونيــة أكبــر وأفضــل مــن العلــم الفــردي 
لتتمكــن مــن اقتنــاص الفــرص واحتياجــات الســوق والقيــام بواجباتهــا تجــاه العمــاء مــن القطاعيــن العــام والخــاص، وكذلــك القــدرة علــى اســتيعاب 

المحاميــن الجــدد ووفــق برامــج تأهيــل وتدريــب دائمــة ومســتمرة.

ــي  ــص ف ــة النق ــي لمواجه ــب العدل ــز التدري ــي مرك ــب ف ــل التدري ــد مقاب ــن الجدي ــص للمحامي ــح التراخي ــي من ــدل ف ــادرة وزارة الع ــاروب مب ــن ق وثم
ــدد. ــن الج ــتقطاب الخريجي ــاة الس ــب المحام ــات مكات امكاني

 وطالــب خريجــي القانــون بالتأقلــم مــع المتغيــرات مــن الحيــاة الطابيــة إلــى حيــاة العمــل والجــد واالجتهــاد التــي تســتمر بمعــدل خمســين ســنة فــي 
االحــوال الطبيعيــة مؤكــدًا أن مهنــة المحامــاة هــي مهنــة النضــوج التــي تحتــاج إلــى الصبــر وتحمــل الضغــوط االجتماعيــة والعمليــة للتطــور والرقــي 
والنجــاح والتميــز لكســب ثقــة المجتمــع والعمــاء للحصــول علــى اعمــال وعمــاء اكبــر مــع مــرور الســنين وااليــام فــي الممارســة المهنيــة الجــادة 
التــي ال تتحمــل الخطــأ أو التهــاون مشــيدًا بالخطــوات التطويريــة لتفعيــل وحمايــة مهنــة المحامــاة والمحامــي مــن قبــل هيئــة المحاميــن الســعودية.

ــدث  ــة اح ــات الحكومي ــات والمؤسس ــوزارات والهيئ ــع ال ــي جمي ــة ف ــع االدارات القانوني ــه لجمي ــوزراء 713 الموج ــس ال ــرار مجل ــاروب أن ق ــد ق وأك
ــام بواجباتهــا االساســية المطلوبــة باإلضافــة إلــى مســتجدات التطــور  نقلــة تطويريــة جذريــة باإلحــال والتطويــر والتدريــب والتأهيــل لكوادرهــا للقي
االقتصــادي والحقــوق والقضائــي فــي المملكــة الــذي يشــهد ممارســة القضــاء المتخصــص فــي المحاكــم وخصوصــًا المحاكــم التجاريــة والجزائيــة 

ــة. ــة واإلداري والعمالي

وتابــع: »إن ذلــك يســتتبع ايضــًا علــى القطــاع الخــاص ومكاتــب المحامــاة أن تعمــل علــى رفــع مســتوى منســوبيها ودفعهــم نحــو التخصــص النوعــي«، 
مستشــهدًا بوجــود 55 لجنــة نوعيــة متخصصــة فــي االتحــاد الدولــي للمحاميــن الــذي شــارك فــي دعــم مؤتمــر القانــون بوجــود رئيــس االتحــاد أيســوف 

بــادو الــذي تشــرف بلقــاء وزيــري العــدل والماليــة.
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المؤتمر السعودي للقانون يختتم أعماله بمحاضرات ثرية و9 ورش عمل
ــى  ــدأت اول ــث ب ــي، حي ــي للتوال ــوم الثان ــس، للي ــيس نكس ــة ولكس ــان المعرف ــه بره ــذي تنظم ــون وال ــعودي للقان ــر الس ــال المؤتم ــتمرت أعم اس
ــي  ــب األهل ــر عــام التدري ــي أدارهــا مدي ــن والت ــن( بجلســة تحــت محــور ٕاعــداد قــادة مســتقبل الممارســين القانونيي ــة أمــس )االثني الجلســات العلمي
بالمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي الدكتــور مبــارك الطامــي، فيمــا ناقــش المحــور المحــور الثانــي التحديــات التشــريعية للمنشــٓات الصغيــرة 

ــرواد األعمــال. والمتوســطة ول

ــرة إلــى المتوســطة فــي ســوق العمــل متطرقــا إلــى  ــات التــي تواجههــا المنشــآت الصغي ــن حمــد الملحــم بعــض التحدي ــور ملحــم ب وناقــش الدكت
كيفيــة تجــاوز رواد االعمــال لهــا، فيمــا تطــرق نائــب الرئيــس لشــراكات التعليــم والتطويــر شــركة معــادن فــوزي بوبشــيت إلــى رٔاس المــال البشــري 

ــادات وتأهيلهــم وأن رأس المــال الحقيقــي هــو القــوة البشــرية. ــر القي ــم تطوي ــادات وكيــف يت ــر القي القانونــي وتطوي

ــم  ــن التعلي ــح ع ــاد الصال ــدس زي ــال المهن ــر ٔاعم ــتراتيجي وتطوي ــار االس ــدث المستش ــتمر تح ــي المس ــم المهن ــة والتعلي ــة القانوني ــور الزمال ــي مح وف
المهنــي وأهميتــه كعنصــر مــن عناصــر التعليــم، فيمــا تحــدث شــريك رئيســي بــي ٕاس ٔاي ٔاحمــد بــن حزيــم وشــركاه الدكتــور ٔاحمــد بــن حزيــم عــن تدريــب 

الممارســين القانونييــن، واهــم الطــرق فــي تدريبهــم وتأهيلهــم.

ــة  ــم الهيئ ــمي باس ــدث الرس ــا المتح ــي اداره ــة والت ــه المملك ــي تواج ــة الت ــة الحالي ــات القانوني ــور التحدي ــة بمح ــة الخامس ــدأت الجلس ــك ب ــد ذل بع
ــون  ــي يواجههــا نظــام القان ــة الت ــات القانوني ــه ناقــش خالهــا التحدي ــور ٔاحمــد الصقي ــي الدكت ــن المحامــي والمستشــار القانون الســعودية للمحامي

ــة. ــول الصحيح ــول للحل ــا للوص ــل معه ــة التعام ــي وكيفي ــعودي الحال الس

وناقــش المحــور الثانــي قــرارات التوطيــن ؤاثرهــا علــى عقــود العمــل األجنبيــة حيــث اســتعرض وكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة للتوطيــن 
المهنــدس غــازي الشــهران توطيــن المهــن فــي الســعودية وتأثيــر ذلــك علــى التعاقــد مــع االجانــب.

ــة يوخــن هونــت عــن ٓاخــر  ــد عمــر العطــاس للمحامــاة واالستشــارات القانوني وتحــدث رئيــس هونــت ليجــال كنسولتنســي بالتحالــف مــع مكتــب خال
التطــورات فــي نظــام المنافســة والمشــتريات وطــرق التســويق للمشــتريات.

وعــن محــور تشــريعات تعزيــز الشــفافية ومكافحــة االحتيــال والفســاد قــدم المديــر األول لخدمــات التحاليــل الجنائيــة والنزاهــة ارنســت ويونــغ الشــرق 
األوســط وشــمال ٕافريقيــا زيــد ســلطان، الطــرق الصحيحــة للوصــول لمرحلــة الشــفافية التــي تقضــي علــى التحايــل الــذي يــؤدي إلــى الفســاد.

فيمــا ناقــش رئيــس مكتــب ماجــد محمــد قــاروب للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة ماجــد بــن محمــد قــاروب، التشــريعات القادمــة ؤاثرهــا علــى بيئــة 
األعمــال والســوق الماليــة.

وقدمت في أعمال اليوم الثاني 9 ورش عمل أقيمت على ثاث مراحل بمعدل ثاث ورش عمل متوازية لكل مرحلة.
وجــاء ورش عمــل المرحلــة األولــى عــن االبتــكار والتميــز فــي ٔاســاليب تقديــم الخدمــات القانونيــة وقدمهــا المحامــي والمستشــار القانونــي زيــاد بــن 
ســمير خشــيم، فيمــا تحــدث ماجــد قــاروب فــي ورشــة عمــل عــن مســار الممارســة القانونيــة البدايــة والنهايــة، بينمــا قدمــت األســتاذ المســاعد بكليــة 
علــوم الحاســب والمعلومــات فــي جامعــة الملــك ســعود، ومستشــار الــذكاء االصطناعــي بــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الدكتــورة لطيفــة 

محمــد العبدالكريــم، ورشــة عمــل عــن األدوات الذكيــة المســتخدمة فــي تحليــل العقــود والقضايــا القانونيــة.

وشــهدت ورش المرحلــة الثانيــة عــن الصحــة وتــوازن العمــل بالحيــاة مشــاركة كل مــن استشــاري ؤاســتاذ ٔامــراض القلــب وقســطرة الشــرايين الدكتــور 
خالــد بــن عبــداهلل النمــر، فيمــا قــدم عميــد كليــة الحقــوق بجامعــة األميــر ســلطان ومحاســبة التكاليــف لمكاتــب المحامــاة الدكتــور فهــد بــن محمــد 
ــبين  ــريكه محاس ــان وش ــح الثني ــركة صال ــذي لش ــام التنفي ــر الع ــل المدي ــي ورس العم ــارك ف ــا ش ــة، كم ــارات اإلدارة القانوني ــن مه ــة ع ــد ورش الماج

ومراجعيــن قانونييــن صالــح بــن الثنيــان.

ــاء  ــي للفض ــار القانون ــن اإلط ــك ع ــي وذل ــاح صبوح ــلطان مصب ــر س ــة األمي ــي جامع ــون ف ــي القان ــر ف ــة المحاض ــة الثالث ــي ورش المرحل ــارك ف وش
ــن  ــور ســلطان ب ــوم الدكت ــات األســتاذة، فيمــا قــدم ٔاســتاذ مســاعد جامعــة دار العل الســيبراني واألمــن الســحابي فــي المملكــة: السياســة والتحدي
محمــد العيــد ورشــة صيغــة اإليجــار المنتهــي بالتمليــك وفــق ٔانظمــة التمويــل بالمملكــة وأخيــرا قــدم ورشــة حوكمــة الشــركات لمكافحــة الفســاد 

ــن عبدالرحمــن العســكر. ــب ب ــب العســكر للمحامــاة غال ــر العــام لمكت ــي المدي الداخل
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وزير العدل: العنصر القانوني أساس مجاالت التطوير وفق رؤية المملكة 2030
مؤتمر قانوني سعودي يؤسس لبيئة أعمال شاملة ومستدامة

انطلقت مساء أمس السبت أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة« برعاية وزير العدل الشيخ د. وليد بن 
محمد الصمعاني وبحضور وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.

وأكد وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى عن »مستقبل صناعة الخدمات القانونية«، بأن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي عاقة الجزء 
بالكل، ويجب أن تصل إلى التكامل، وأهل القانون هم األساس في تقديم الخدمات واالستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر في 

التطوير، واالتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

وأضاف: »تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية هو مهم جدا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات 
التعليمية األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 
وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدًا أقوى في مجال التطوير.. كاشفًا عن االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، والتي 

وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60«.

من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان: إن مستقبل مهنة المحاماة باهر، ونحتاج إلى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين األفراد والدول، 
واالزدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأِت من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة إلى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، وهو 

جزء من عمل القانون.

وزير المالية: طلبنا عروضًا من جهات قانونية ولم يتجاوب إال النصف.. إنهم متشبعون بأعمالهم
وأردف: »هناك قفزة في مجال المحاماة، وأيام دخولي في هذا المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس اآلن الذي ينظر إليه بكل تقدير 

واحترام، وهناك حاجة البتكار وسائل قانونية لتحقيق أهداف العماء«.

وبين انه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحاماة المؤهلين في مكاتب المحاماة، كاشفًا عن تقديم وزارة المالية طلب عروض لعدة جهات 
السعودية،  السعودية هي إلدارة مكاتب من خارج  العقود  أكثر  أن  بأعمالهم، موضحا  إلى تشبعهم  قانونية ولم يرسل نصفهم عروضا، ويعود ذلك 
مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت التهديدات السيبرانية التي ال يوجد فيها إال أعداد قليلة، ومجال تمويل 
المشاريع التي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل واإلعداد، وطالب 
بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل. بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر األميرة هالة 
بنت خالد بن سلطان في كلمتها: إن ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديدا الجمهور المستهدف، من: الموظفين العموميين، والمستشارين 
ين ومستشاري إدارة الثروات، والمحامين، والرؤساء التنفيذيين، وأصحاب األعمال والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها  الداخليِّ
العام، التي ننشدها في المجاالت كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة 
بالنفع العام  منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود 
على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة لبرنامج اإلصاحات، وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: االستخدام األمثل 

لألصول والموارد، واستقطاب االستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال واألعمال.

وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها، لن تغفل عّما يشغل الناس، ويهدد حياتهم، وُيزيد خسائرهم؛ 
َأاَل وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع البتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما ال 

ُيحمد عقباه؛ وال نجاة من ذلك إالَّ ببناء منظومة فّعالة لألمن السيبراني.

ورأت أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو 
يفوق التصور، ُتنفذ من خال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية؛ ال حدود جغرافية لها؛ وال تتطلب مجهودًا ُيذكر؛ وال تحتاج إلى عنف أو قتال. فضًا 
عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثرًا يسهل تعقبه، والضحية ال تشعر بالجريمة إالَّ بعد تنفيذها. هذا وستستمر أعمال المؤتمر اليوم األحد وغدا االثنين 
عبر عدة جلسات حوارية للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر، والتي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع القانوني ودعم وتمكين المجتمع 

المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
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وزيــر العــدل يؤكــد أهميــة االبتــكار فــي تقديــم الخدمــات القانونيــة والبعــد عــن التعقيــد والتقليديــة  شــدد معالــي وزيــر العــدل رئيــس مجلــس إدارة 
الهيئــة الســعودية للمحاميــن الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي علــى أهميــة التركيــز فــي كيفيــة بنــاء الخدمــات القانونيــة بنــاًء غيــر تقليــدي، 
وأال يكــون التطويــر هــو اســتمرار لمرحلــة واقــع بجوانبهــا كافــة، ســواء اإليجابيــة أو الســلبية ومــن ذلــك مســألة اختصــار اإلجــراءات والبعــد عــن التعقيــد 
قــدر اإلمــكان، وهــذا بــا شــك يقــع عبئــه علــى الجهــات القانونيــة والعدليــة فــي المقــام األول، وكذلــك مقدمــي الخدمــات القانونيــة مــن المهنييــن 

مــن محاميــن ومستشــارين وغيرهــم. 

وأكــد معاليــه خــال كلمتــه فــي المؤتمــر الســعودي للقانــون الــذي أطلــق أمــس الســبت فــي الريــاض، علــى حاجــة القطــاع العدلــي عمومــًا إلــى 
تفعيــل الجانــب الوقائــي أكثــر مــن غيــره، مشــيرًا إلــى ضــرورة إعطــاء األولويــة للجانــب الوقائــي فــي مفهــوم تقديــم الخدمــات القانونيــة، والتنبــؤ بحــل 
المشــكات القانونيــة قبــل وقوعهــا ســواء فــي صياغــة التشــريعات أو اللوائــح أو آليــات العمــل.  وأوضــح معالــي الوزيــر خــال كلمتــه فــي المؤتمــر 
الســعودي للقانــون الــذي افتتحــه أمــس، أن العديــد مــن المتخصصيــن والمحاميــن قــد يتجهــون إلــى الجانــب العاجــي بتقديــم االستشــارات القانونيــة، 
وأيضــًا الترافــع القضائــي، غيــر أن تقديــم الخدمــات القانونيــة الوقائيــة الخاصــة مثــل صياغــة العقــود والتوجــه نحــو التحكيــم هــذا بــا شــك سيســهم فــي 

زيــادة وتيــرة التطويــر بشــكل أكبــر -إن شــاء اهلل-. 

وشــدد علــى أن المرحلــة الحاليــة تتطلــب بنــاء الشــراكات مــع مؤسســات التعليــم والجامعــات لترســيخ مســألة التأهيــل العلمــي، وكذلــك مــع مراكــز 
التدريــب ومــن ضمنهــا مركــز التدريــب العدلــي لبنــاء الجانــب المهنــي واســتمرار التدريــب، إلــى جانــب العمــل مــع المؤسســات التعليميــة األخــرى فــي 
داخــل المملكــة وخارجهــا  وتابــع معاليــه قائــًا: وهــذا مــا تقــوم بــه حاليــًا الجهــات العلميــة, وأيضــًا الهيئــة الســعودية للمحاميــن تبــذل جهــدًا جيــدًا فــي 

هــذه المرحلــة مــع الحاجــة إلــى تفاعــل المتخصصيــن مــن المحاميــن وغيرهــم فــي هــذا المجــال. 

ــد  ــال يزي ــًا كان اإلقب ــنتين تقريب ــر س ــاة وأن آخ ــة المحام ــى مهن ــر عل ــال الكبي ــت اإلقب ــدل الحظ ــى أن وزارة الع ــر إل ــي النظ ــور الصمعان ــت الدكت ولف
علــى 60 فــي المائــة مقارنــة بالعــام الــذي قبلــه، وكذلــك زيــادة نســبة تراخيــص المحاميــات التــي بلغــت أكثــر مــن 300 فــي المائــة، وأضــاف: هــذا 
يــدل بــا شــك داللــة واضحــة علــى أن مســتقبل صناعــة الخدمــات القانونيــة ســيفرض نفســه، وســتكون المرحلــة المقبلــة قفــزة نوعيــة واضحــة فــي 
صناعــة الخدمــات القانونيــة.  وأشــار الدكتــور الصمعانــي إلــى أن النظــرة إلــى المســتقبل تتبيــن علــى العديــد مــن معطيــات الواقــع، وأن إنشــاء الهيئــة 
الســعودية للمحاميــن التــي نــص تنظيمهــا علــى التركيــز علــى الجانــب المهنــي، ُتعــد أول مامــح المســتقبل المبشــر بــكل خيــر، ثــم إن العنصــر القانونــي 

هــو أســاس لجميــع مجــاالت التطويــر التــي تبنتهــا رؤيــة 2030. 

ــره،  ــص وغي ــال التخصي ــي مج ــر، ســواء كان ف ــي كل تطوي ــاس ف ــح أس ــة واللوائ ــة والتشــريعات واألنظم ــات القانوني ــر أن الخدم ــي الوزي ــن معال وبّي
وبالتالــي فكــون تقديــم الخدمــة القانونيــة عنصــًرا ثابًتــا فــي مجــاالت التطويــر كافــة يعطيهــا ُبعــدًا أقــوى للتوجــه.  وكشــف أن هــذا اإلقبــال الكبيــر 
والمســتقبل الواعــد لصناعــة الخدمــات القانونيــة ســيؤثر أيضــًا علــى التشــريعات، وســيكون هنــاك تحديثــات وتغيــرات تشــريعية كبيــرة لتمكيــن هــذه 
المهنــة بشــكل أكبــر، إضافــة إلــى أنــه مــن المتوقــع صــدور العديــد مــن األنظمــة ســواء فــي القطــاع العدلــي أو غيــره مــن القطاعــات، وتابــع »أذكــر 
علــى ســبيل المثــال فــي المجــال العدلــي ننتظــر قريبــًا صــدور نظــام التوثيــق ونظــام تملــك العقــار، وكذلــك نظــام التكاليــف القضائيــة، وغيرهــا مــن 

األنظمــة التــي تحتــاج إلــى متخصصيــن«. 

وأضــاف إن مواكبــة صناعــة الخدمــات القانونيــة مــع المتغيــرات التشــريعية والتطــور اإلجرائــي للمنظومــة العدليــة يفتــرض درجــة أعلــى مــن مجــرد 
ــرض أن تصــل هــذه  ــة هــي عاقــة الجــزء بالــكل، وبالتالــي مــن المفت ــة وعاقتهــا بالمنظومــة العدلي ــع: أعتقــد أن الخدمــات القانوني ــة، وتاب المواكب

العاقــة إلــى درجــة التكامــل. 
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بدء أعمال المؤتمر السعودي للقانون..
وزير العدل: 60 % نسبة الزيادة في االلتحاق بمهنة المحاماة

بدأت اليوم أعمال المؤتمر السعودي للقانون، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة » برعاية معالي 
وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور معالي وزير المالية األستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.

 وأوضح معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى للمؤتمر عن »مستقبل صناعة الخدمات القانونية«، أن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية 
هي عاقة الجزء بالكل، مشيرًا إلى ضرورة االتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

 وأكد أهمية تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية 
األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، مبينًا أن العنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 

وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعًدا أقوى في مجال التطوير.

ولفت معاليه إلى االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، حيث وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60.
 بدوره أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أهمية المحامين في ظل تداول السلع بين األفراد والدول، مشيرًا إلى الحاجة إلى ابتكار وسائل قانونية 

لتحقيق اهداف العماء في ظل التطور والنمو الذي يشهده مجال المحاماة.

وبين أنه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحاماة المؤهلين في مكاتب المحاماة، مطالبا بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات 
العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل، وكذلك التخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت األمن السيبراني .

من جهتها تحدثت صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر عن أهمية المؤتمر وتناوله 
للحوكمة في معناها العام، معربة عن ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق الهدف من تنظيمه.

وأشارت إلى جلسات الحوار والموضوعات المطروحة في المؤتمر، من ضمنها التصدي للتهديدات السيبرانية، وقالت :« إن الهجمات السيبرانية، واختراق 
الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب

كل يوم على نحو يفوق التصور، مطالبة في هذا الصدد بقوانين رادعة حديثة غير تقليدية؛ فضًا عن تعزيز التعاون السيبراني في مستوياته المختلفة 
الوطني واإلقليمي والدولي«.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الهيئة السعودية للمحامين.

ثم كرم معالي وزير العدل المشاركين في المؤتمر.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى االثنين القادم عبر عدة جلسات حوارية لإلسهام في تحقيق أهداف المؤتمر التي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع 
20/See more at: http://www.al-jazirahonline.com/news - .القانوني، ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة

sthash.EBymDDik.dpuf#136594/20180930/18
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300% jump in number of female lawyers 
RIYADH — There has been a tremendous increase in the number of women lawyers in the Kingdom in recent 
years, Minister of Justice Sheikh Waleed Al-Samaani said here on Sunday.

Addressing the Saudi Law Conference, the minister said the number of women who have obtained a license 
to practice law shot up to 300 percent.

“This shows that women’s participation in the legal profession will witness a big leap in coming years and a 
subsequent promising future for law in the Kingdom,” he said.

The minister said there has been a 60% increase in the number of those who have entered the legal profes-
sion during the last two years.

Al-Samaani, who is also chairman of the board of the Saudi Bar Association, emphasized that it was high 
time to focus on the prevention side rather than the therapeutic side of the legal profession.

Preventive law seeks to encourage new methods and concepts for how legal services can be delivered in 
the future to avoid conflicts and disputes.

“In the concept of providing legal services, the preventive aspect should be given top priority with a serious 
move to resolving legal problems before they occur, whether in the drafting of legislation or its working 
mechanisms.

“Many specialists and lawyers may turn to the therapeutic side by providing legal advice but the provision 
of special preventive legal services such as contract drafting and arbitration will undoubtedly contribute to 
further development of this profession,” he added.

The conference of the Bar Association, which started on Saturday, is discussing a wide range of topics per-
taining to the legal profession.
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بدء أعمال المؤتمر السعودي للقانون
بدأت اليوم أعمال المؤتمر السعودي للقانون، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة ” برعاية معالي 

وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور معالي وزير المالية األستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.
 وأوضح معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى للمؤتمر عن “مستقبل صناعة الخدمات القانونية”، أن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي 

عاقة الجزء بالكل، مشيرًا إلى ضرورة االتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

 وأكد أهمية تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية 
األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، مبينًا أن العنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 

وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعًدا أقوى في مجال التطوير.

ولفت معاليه إلى االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، حيث وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60.
 بدوره أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أهمية المحامين في ظل تداول السلع بين األفراد والدول، مشيرًا إلى الحاجة إلى ابتكار وسائل قانونية 

لتحقيق اهداف العماء في ظل التطور والنمو الذي يشهده مجال المحاماة.

وبين أنه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحاماة المؤهلين في مكاتب المحاماة، مطالبا بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات 
العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل، وكذلك التخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت األمن السيبراني .

من جهتها تحدثت صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر عن أهمية المؤتمر وتناوله 
للحوكمة في معناها العام، معربة عن ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق الهدف من تنظيمه.

وأشارت إلى جلسات الحوار والموضوعات المطروحة في المؤتمر، من ضمنها التصدي للتهديدات السيبرانية، وقالت :” إن الهجمات السيبرانية، واختراق 
الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو يفوق التصور، مطالبة في هذا الصدد 

بقوانين رادعة حديثة غير تقليدية؛ فضًا عن تعزيز التعاون السيبراني في مستوياته المختلفة الوطني واإلقليمي والدولي”.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الهيئة السعودية للمحامين.

ثم كرم معالي وزير العدل المشاركين في المؤتمر.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى االثنين القادم عبر عدة جلسات حوارية لإلسهام في تحقيق أهداف المؤتمر التي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع 
القانوني، ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
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Riyadh to host first Saudi law conference

Experts will explore developments and innovations in the legal system, including the business legal sector, 
when Riyadh hosts the first Saudi law conference in September.

To be held under the patronage of Justice Minister Waleed Al-Samaani, the two-day conference will open 
on Sept. 30.

The conference, to be organized under the theme “Re-enforcing a sustainable and inclusive business en-
vironment,” aims to be a platform where legal experts can share their expertise in finding solutions to the 
challenges the legal system faces.

Legal developments and legislative improvement will contribute to Vision 2030 to help create a healthy 
business environment that encourages participation by foreign and domestic investors.
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Riyadh to host first Saudi Law Conference end of month
Riyadh is to host the first Saudi Law Conference, a two-day event opening on 30 September, under the pa-
tronage of Justice minister Waleed Al-Samaani.

Legislative developments
The  event aims to be a platform where participants can share their expertise in finding solutions to the 
challenges the legal system faced by Saudi which is undergoing domestic and regional changes. The king-
dom has been undergoing legislative developments of the Kingdom, including a new bankruptcy system, 
introduction of VAT and selective tax systems, connecting Saudi SMEs to the world, Saudisation regulations 
and their impact on foreign employment contracts, and, legislation to promote transparency and combat 
fraud and corruption.

The conference takes place in the context of the Vision 2030 initiative, led by Crown prince Mohammad 
bin Salman, aims to help create a healthy business environment that encourages participation by foreign 
and domestic investors in the kingdom. A number of domestic and foreign legal firms are involved in Vision 
2030, and some have been close to the on-off planned IPO of Saudi Aramco.

Sovereignty dispute 
Saudi is also locked into an ongoing dispute with neighbours Qatar, and a senior Saudi official has appeared 
to confirm Riyadh’s plans to dig a canal separating Qatar from the mainland, turning it into an island. Qatar 
has been diplomatically isolated from its neighbors for over a year. Saud al-Qahtani, a senior adviser to  MBS, 
tweeted ‘I am impatiently waiting for details on the implementation of the Salwa island project, a great, his-
toric project that will change the geography of the region.’

Reports of the canal first emerged back in April and Mr al-Qahtani’s remarks is the clearest reference yet 
that the Saudi regime is serious about the initiative.

The Saudi kingdom and its regional allies, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt, cut diplomatic 
and trade ties with Qatar in June 2017, accusing it of harboring close ties to Iran and supporting various 
terrorist groups.

Doha denies the charges and claims the boycott is an attempt to encroach its sovereignty.
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المؤتمر السعودي للقانون ينطلق 30 سبتمبر الجاري

تنطلق فعاليات المؤتمر السعودي للقانون وذلك يوم 30 سبتمبر الجاري ولمدة يومان، في كراون بازا الرياض.
ــة  ــة العدلي ــر الثقاف ــي نش ــوث ف ــة، ودور مركزالبح ــي المملك ــاري ف ــاء التج ــور القض ــدل، وتط ــي وزارة الع ــي ف ــور القانون ــر التط ــش المؤتم ويناق

والقضائيــة.

وتضــم جلســات المؤتمــر مناقشــات عــن كيفيــة تشــجيع االبتــكار فــي صناعــة المعلومــات والخدمــات القانونيــة، وكيفيــة التأثيــر علــى المهــن القانونيــة 
وأصحــاب المصالــح المســتهدفون، وتقنيــة البلوكتشــين فــي القطــاع العدلــي.

ويديــر الحــوار العديــد مــن الخبــراء الســعوديين مــن بينهمــا الدكتــور فــواز العلمــي؛ الخبيــر فــي التجــارة العالميــة، وبندرالمحيميــد؛ مديــر برنامــج إعــداد 
المحاميــن بمركــز التدريــب العدلــي، وأحمــد الجويــر؛ مستشــار بمركــز البحــوث بــوزارة العــدل.

كتب- مصطفى صاح
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برعاية وزير العدل.. انطاق أعمال المؤتمر السعودي للقانون بالرياض االحد القادم
تحت رعاية وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ” تنطلق خال الفترة 20 
– 21 ُمحّرم 1440 – 30 سبتمبر – 1 اكتوبر 2018في فندق كراون بازا الرياض الرائدة المدينة الرقمية أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار: تعزيز 
بيئة أعمال مستدامة وشاملة، ويعتبر المؤتمر حدثًا فريدًا من نوعه و يهدف إلى أن يكون منصة يمكن للخبراء القانونيين من خالها مشاركة خبراتهم 
في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واكتشاف الخصائص والتطورات األخيرة، باإلضافة إلى تسريع االبتكار في المجال القانوني 

السعودي ويستهدف المؤتمر للمشاركة الفئات التالية:

1. منسوبي وزارة العدل والقضاة
2. أعضاء الهيئة السعودية للمحامين عن فئات األكاديميين والمهنيين

3. طاب وطالبات كليات الحقوق والشريعة واالقتصاد واألعمال
4. مشاركين من شركات االستثمار واالستشارات بمختلف أنواعها

5. مشاركين من مكاتب المحاماة والحقوق

بن  فواز  الدكتور  الجلسة  وسيدير  واإلجرائي(  )الموضوعي  العدل  وزارة  في  القانوني  التطور  عنوان  تحت  االفتتاحية  بالجلسة  المؤتمر  يبدأ  وسوف 
العدل. ثم  يلي ذلك عرض مرئي عن وزارة  الحكومي والخاص،  القطاعين  العالمية والمستشار في  التجارة  السعودي في  الخبير  العلمي،  عبدالستار 
بعد ذلك يستعرض فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض تطور القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية، ثم 
سيناقش األستاذ بندر بن عبدالعزيز المحيميد، مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي دور مركز التدريب العدلي في تطوير المرفق العدلي 
والمجتمع القانوني، وسيستعرض أهم ما يقدمه المركز من التطوير والتدريب، وعن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية سيستعرض 

المستشار بمركز البحوث بوزارة العدل الدكتور أحمد بن محمد الجوير، أهم ما قدم من بحوث في نشر الثقافة العدلية.

بعد استراحة قصيرة تستأنف الجلسات بالجلسة الثانية بعنوان كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية وسيدير الجلسة الدكتور 
فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى ثم سيستعرض األستاذ قييوم ديروبيه المدير العام من شركة ليكسيس نيكسيس الشرق األوسط محور 
القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على المهن القانونية وأصحاب المصالح والذي يستهدف “الحكومات، القطاع الخاص، شركات 
المعلومات، شركات المحاماة “، ومع التطور التكنولوجي اصبحت البيانات متاحة للجميع بفضاء مفتوح حول محور البيانات القانونية المفتوحة: رحلة 
جديدة للحكومات والمحاميين تستعرض األستاذة نايومي االنتصار، مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون من أكاديمية سنغافورة للقانون هذا المحور 
الحالية في شتى المجاالت ستناقش  الفترة  الهائل، وحيث أن الذكاء االصطناعي يشكل دور كبير في  ومدى االستفادة من االنفتاح المعلوماتي 
الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، مستشار الذكاء االصطناعي بوزارة 
االتصاالت وتقنية المعلومات محور القانون والذكاء االصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية وفي مجال 
التقنية واستخدامها في القطاع العدلي يتحدث األستاذ نواف بن غزاي المطيري، مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل في شركة االتصاالت 

السعودية عن تقنية البلوكتشين في القطاع العدلي والتعريف بهذه التقنية وكيفية االستفادة منها.

ثم تبدأ الجلسة الثالثة عن آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية وسيدير الحوار األستاذ سعود بن سلطان الريس، رئيس تحرير جريدة الحياة 
في المملكة العربية السعودية، وتحت محور التطورات التشريعية للمملكة خال 20 سنة سيستعرض الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر، وكيل وزارة 
، بعد ذلك سيناقش  الماضية  الـ 20 سنة  المملكة خال  التشريعية في  التي طرأت على األنظمة  التطورات  الدولي أهم  العدل لألنظمة والتعاون 
األستاذ محمد بن عبد العزيز العقيل، الشريك المدير لمكتب محمد عبد العزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون نظام اإلفاس الجديد، ومن جانب 
محور نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة االنتقائية يستعرض األستاذ أنس بن عبدالعزيز العقا ، مدير عام اإلدارة القانونية بالهيئة العامة للزكاة 
والدخل أهم ما اشتمل عليه نظام الضريبة والقيمة المضافة، وحول ترخيص الهيئة العامة لاستثمار وارتباط المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة 
بالعالم سيناقش الدكتور عايض بن هادي العتيبي، وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثمار لتطوير البيئة االستثمارية أهم اشتراطات التراخيص والتطوير 

الذي تشهده البيئة االستثمارية .

أما الجلسة الرابعة فهي عن إعداد قادة مستقبل الممارسين القانونيين، سيدير الحوار الدكتور مبارك بن محمد الطامي
مدير عام التدريب األهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتبدأ الجلسة باستعراض التحديات التشريعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ولرواد األعمال من قبل الدكتور ملحم بن حمد الملحم، من مكتب الملحم للمحاماة، والذي سيلقي الضوء على أبرز التحديات التشريعية التي تواجه 
رواد االعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحول رأس المال البشري القانوني وتطوير القيادات سيستعرض المهندس فوزي بوبشيت، نائب الرئيس 
المهني  القانونية والتعليم  الزمالة  القيادات، وفي مجال  البشري والحاجه لتطوير  المال  التعليم والتطوير في شركة معادن أهمية راس  لشراكات 
الزمالة  المهني في مجال  التعليم  أهمية  أعمال  استراتيجي وتطوير  الصالح، مستشار  عبداهلل  بن  زياد  المهندس  المحور سيناقش  المستمر في هذا 
القانونية، كما يستعرض الدكتور أحمد بن حزيم، شريك في شركة بي إس أي أحمد بن حزيم وشركاه تجارب محاكم دبي في تدريب المحامين كقادة 

المستقبل وكيفية تأهيلهم عمليا.
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ثم تبدأ الجلسة الخامسة تحت عنوان التحديات القانونية الحالية التي تواجه المملكة العربية السعودية، حيث سيدير الحوار الدكتور أحمد بن عبدالعزيز 
الصقيه، المحامي والمستشار القانوني المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمحامين، وفيما يختص بقرارات التوطين وأثرها على عقود العمل 
األجنبية، سيتناول هذا المحور المهندس غازي بن ظافر الشهراني، وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتوطين، وسيلقي الضوء على أهم القرارات 
في هذا المجال، وأيضا سيقدم األستاذ يوخن هونت، رئيس هونت ليجال كنسولتنسي بالتحالف مع مكتب خالد عمر العطاس للمحاماة واالستشارات 
القانونية آخر التطورات في نظام المنافسة والمشتريات، ثم بعد ذلك سيستعرض األستاذ زيد سلطان، المدير األول لخدمات التحاليل الجنائية والنزاهة 
في أرنست ويونغ الشرق األوسط وشمال إفريقيا أهم تشريعات تعزيز الشفافية ومكافحة االحتيال والفساد، أما من حيث التشريعات القادمة وأثرها 
على بيئة األعمال والسوق المالية، في هذا المحور سيناقش األستاذ ماجد بن محمد قاروب رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة واالستشارات 

القانونية األثر المتوقع للتشريعات القادمة على بيئة االعمال .
ويشتمل البرنامج العلمي على 15 ورشة عمل متوازية بمحاور مهمة في مجال القانون وهي :

ورشة تأسيس مكتب محاماة الدكتور وليد بن ناصر النويصر محام ومستشار قانوني – شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه	 
ورشة الشركات المهنية الدكتور عاء بن عبدالحميد ناجي محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة	 
ورشة تسويق الخدمات القانونية الدكتور أحمد بن سهيل عجينة رئيس قسم التسويق – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز	 
ورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري	 
ورشة تشريعات األراضي البيضاء األستاذ حسان إبراهيم السيف شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون	 
ورشة الذكاء االصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد األستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر شريك مدير – آل 	 

مسفر وشركاه للمحاماة
ورشة األدوات الذكية المستخدمة في تحليل العقود و القضايا القانونية الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب 	 

والمعلومات جامعة الملك سعود، مستشار الذكاء االصطناعي، وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
ورشة مسار الممارسة القانونية البداية والنهاية األستاذ ماجد بن محمد قاروب رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة واالستشارات القانونية	 
ورشة االبتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية األستاذ زياد بن سمير خشيم محام ومستشار قانوني خشيم محامون ومستشارون	 
ورشة مهارات اإلدارة القانونية الدكتور فهد بن محمد الماجد عميد كلية الحقوق – جامعة األمير سلطان	 
ورشة الصحة وتوازن العمل بالحياة الدكتور خالد بن عبداهلل النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين	 
ورشة محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة األستاذ صالح بن محمد الثنيان، الشريك الرئيس / األستاذ حسام وائل أبو الفضل، المدير العام التنفيذي 	 

شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون
ورشة حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي األستاذ غالب بن عبدالرحمن العسكر المدير العام، العسكر للمحاماة	 
ورشة صيغة اإليجار المنتهي بالتمليك وفق أنظمة التمويل بالمملكة العربية السعودية الدكتور سلطان بن محمد العيدان أستاذ مساعد – جامعة 	 

دار العلوم
ورشة اإلطار القانوني للفضاء السيبراني واألمن السحابي في المملكة العربية السعودية: السياسة والتحديات األستاذة مصباح صبوحي ، محاضر 	 

في القانون – جامعة األمير سلطان

بن صالح  عبداهلل  واألستاذ  نجم  أبو  زهير  رشا  األستاذة  (للطلبة) ستستعرضها  القانوني  االبتعاث  ناجحة في  تجارب  باستعراض  المؤتمر  أعمال  تنتهي 
الجمعة .
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Riyadh to host first Saudi law conference
RIYADH: Experts will explore developments and innovations in the legal system, including the business legal 
sector, when Riyadh hosts the first Saudi law conference in September.
To be held under the patronage of Justice Minister Waleed Al-Samaani, the two-day conference will open 
on Sept. 30.

The conference, to be organized under the theme “Re-enforcing a sustainable and inclusive business en-
vironment,” aims to be a platform where legal experts can share their expertise in finding solutions to the 
challenges the legal system faces.

Legal developments and legislative improvement will contribute to Vision 2030 to help create a healthy 
business environment that encourages participation by foreign and domestic investors.

27-09-2018
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المؤتمر السعودي للقانون ينطلق في الرياض بشعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة
شكرا لقرائتكم المؤتمر السعودي للقانون ينطلق في الرياض بشعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما المدادكم بكل 

ماهو جديد وحصري واالن ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - يرعى وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس مجلس القضاء األعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني 
وبتنظيم من برهان المعرفة وليكسس نيكسس انطاق أعمال المؤتمر السعودي للقانون بشعار: “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة”. 

يأتي ذلك خال الفترة من الـ30 من )سبتمبر( وحتى األول من )أكتوبر( ويعتبر المؤتمر حدثًا فريدًا من نوعه ويهدف إلى أن يكون منصة يمكن للخبراء 
القانونيين من خالها مشاركة خبراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واكتشاف الخصائص والتطورات األخيرة، إضافة إلى 

تسريع االبتكار في المجال القانوني. 

الشركات  تأسيس مكتب محاماة، وورشة  “ورشة  القانون وهي:  بمحاور مهمة في مجال  متوازية  ورشة عمل  على 15  العلمي  البرنامج  واشتمل 
المهنية، وورشة تسويق الخدمات القانونية، وورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وورشة تشريعات األراضي البيضاء، وورشة الذكاء االصطناعي 
القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد، وورشة األدوات الذكية المستخدمة في تحليل العقود والقضايا القانونية، وورشة 
مسار الممارسة القانونية البداية والنهاية، االبتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية، وورشة مهارات اإلدارة القانونية، وورشة الصحة وتوازن 
العمل بالحياة، وكذلك ورشة محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة، وورشة حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي، وورشة صيغة اإليجار المنتهي 
العربية  المملكة  السيبراني واألمن السحابي في  القانوني للفضاء  العربية السعودية، وأيضا ورشة اإلطار  بالمملكة  التمويل  بالتمليك وفق أنظمة 

السعودية: السياسة والتحديات”. 

يذكر أن شهادة حضور المؤتمر يتم إصدارها لمن حقق حضور 75 في المائة من إجمالي الجلسات الرئيسة )4 من أصل 5( أو يمكن للمشارك الحصول 
على شهادة المؤتمر بدون حضور أي جلسة ولكن بشرط تحقيق حضور عدد 5 ورش عمل أما بالنسبة لشهادة حضور ورشة العمل: سيتمكن أي مشارك 

يحضر ورشة عمل من الحصول على شهادة بعنوان الورشة. 

27-09-2018
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المؤتمر السعودي للقانون ينطلق في الرياض بشعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة
يرعى وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس مجلس القضاء األعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبتنظيم من برهان 

المعرفة وليكسس نيكسس انطاق أعمال المؤتمر السعودي للقانون بشعار: “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة”.

يأتي ذلك خال الفترة من الـ30 من )سبتمبر( وحتى األول من )أكتوبر( ويعتبر المؤتمر حدثًا فريدًا من نوعه ويهدف إلى أن يكون منصة يمكن للخبراء 
القانونيين من خالها مشاركة خبراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واكتشاف الخصائص والتطورات األخيرة، إضافة إلى 

تسريع االبتكار في المجال القانوني.

الشركات  تأسيس مكتب محاماة، وورشة  “ورشة  القانون وهي:  بمحاور مهمة في مجال  متوازية  ورشة عمل  على 15  العلمي  البرنامج  واشتمل 
المهنية، وورشة تسويق الخدمات القانونية، وورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وورشة تشريعات األراضي البيضاء، وورشة الذكاء االصطناعي 
القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد، وورشة األدوات الذكية المستخدمة في تحليل العقود والقضايا القانونية، وورشة 
مسار الممارسة القانونية البداية والنهاية، االبتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية، وورشة مهارات اإلدارة القانونية، وورشة الصحة وتوازن 
العمل بالحياة، وكذلك ورشة محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة، وورشة حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي، وورشة صيغة اإليجار المنتهي 
العربية  المملكة  السيبراني واألمن السحابي في  القانوني للفضاء  العربية السعودية، وأيضا ورشة اإلطار  بالمملكة  التمويل  بالتمليك وفق أنظمة 

السعودية: السياسة والتحديات”.

يذكر أن شهادة حضور المؤتمر يتم إصدارها لمن حقق حضور 75 في المائة من إجمالي الجلسات الرئيسة )4 من أصل 5( أو يمكن للمشارك الحصول 
على شهادة المؤتمر بدون حضور أي جلسة ولكن بشرط تحقيق حضور عدد 5 ورش عمل أما بالنسبة لشهادة حضور ورشة العمل: سيتمكن أي مشارك 

يحضر ورشة عمل من الحصول على شهادة بعنوان الورشة.
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المؤتمر السعودي للقانون .. ينطلق في الرياض بشعار »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة«

يرعى وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس مجلس القضاء األعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبتنظيم من برهان 
المعرفة وليكسس نيكسس تنطلق خال الفترة من30 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر أعمال المؤتمر السعودي للقانون بشعار: »تعزيز بيئة أعمال مستدامة 
إيجاد حلول  القانونيين من خالها مشاركة خبراتهم في  للخبراء  أن يكون منصة يمكن  إلى  المؤتمر حدثًا فريدًا من نوعه ويهدف  وشاملة«، ويعتبر 

للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واكتشاف الخصائص والتطورات األخيرة، إضافة إلى تسريع االبتكار في المجال القانوني.

الشركات  وورشة  محاماة،  مكتب  تأسيس  ورشة  وهي:  القانون  مجال  في  مهمة  بمحاور  متوازية  عمل  ورشة   15 على  العلمي  البرنامج  واشتمل 
المهنية، وورشة تسويق الخدمات القانونية، وورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وورشة تشريعات األراضي البيضاء، وورشة الذكاء االصطناعي 
القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد، وورشة األدوات الذكية المستخدمة في تحليل العقود والقضايا القانونية، وورشة 
مسار الممارسة القانونية البداية والنهاية، االبتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية، وورشة مهارات اإلدارة القانونية، وورشة الصحة وتوازن 
العمل بالحياة، وكذلك ورشة محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة، وورشة حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي، وورشة صيغة اإليجار المنتهي 
العربية  المملكة  السيبراني واألمن السحابي في  القانوني للفضاء  العربية السعودية، وايضا ورشة اإلطار  بالمملكة  التمويل  بالتمليك وفق أنظمة 

السعودية: السياسة والتحديات.

يذكر أن شهادة حضور المؤتمر يتم إصدارها لمن حقق حضور 75 في المئة من اجمالي الجلسات الرئيسة )4 من أصل 5( أو يمكن للمشارك الحصول 
على شهادة المؤتمر بدون حضور أي جلسة ولكن بشرط تحقيق حضور عدد 5 ورش عمل أما بالنسبة لشهادة حضور ورشة العمل: سيتمكن أي مشارك 

يحضر ورشة عمل من الحصول على شهادة بعنوان الورشة.
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هالة بنت خالد: يجب تأهيل المتخصصين في التهديدات السيبرانية لمواجهة التحديات
بدأت أعمال المؤتمر السعودي للقانون أمس في مدينة الرياض، وسط حضور كبير من المهتمين بالمجال، وطالب وزير العدل بالتكامل بين القضاء 

السعودي والمحاماة، فيما دعت األميرة هالة بنت خالد بن سلطان إلى االعتناء بتأهيل المتخصصين في مجاالت التهديدات السيبرانية.

الهدف منه، وتحديده  المؤتمر،  أهمية  يزيد من  ما  الحفلة:  بداية  بن سلطان في كلمتها في  بنت خالد  للمؤتمر هالة  المنظمة  اللجنة  رئيس  وقالت 
وأصحاب  التنفيذيين،  والرؤساء  والمحامين،  الثروات،  إدارة  ومستشاري  ين  الداخليِّ والمستشارين  العموميين،  الموظفين  من:  المستهدف،  الجمهور 
المختلفة، لضمان  المجاالت كافة في مستوياتها  التي ننشدها في  العام،  بالحوكمة في معناها  أليس ذلك هو المقصود  األعمال والمستثمرين. 
حصول جميع أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، 
والمساواة بين صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة لبرنامج 
اإلصاحات، وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: االستخدام األمثل لألصول والموارد، واستقطاب االستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال 

واألعمال، بحسب صحيفة “الحياة”.

وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها لن تغفل عّما يشغل الناس، ويهدد حياتهم، وُيزيد خسائرهم 
َأاَل وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع البتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما ال 

تحمد عقباه، وال نجاة من ذلك إالَّ ببناء منظومة فّعالة لألمن السيبراني.

ورأت األمير هالة بنت خالد أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب 
كل يوم على نحو يفوق التصور، ُتنفذ من خال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية، ال حدود جغرافية لها، وال تتطلب مجهوًدا ُيذكر، وال تحتاج إلى 

عنف أو قتال. فضًا عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثًرا يسهل تعقبه، والضحية ال تشعر بالجريمة إالَّ بعد تنفيذها.

وفي جلسة مستقبل صناعة الخدمات القانونية األولى، قال وزير العدل وليد الصمعاني: إن خدمات القانونية للمنظمات العدلية هي عاقة الجزء 
بالكل، ويجب أن تصل إلى التكامل، وأهل القانون هم األساس في تقديم الخدمات واالستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر في 

التطوير في هذا الوقت، االتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.
والمؤسسات  العدلي  التدريب  ومركز  والجامعات  التعليم  مع  الشراكات  بناء  عبر  ا،  جدًّ القضائية مهم  الخدمات  تقديم  على  القائمين  تأهيل  وأضاف: 
التعليمية األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 
وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير، ونلحظ لدينا في الوزارة ارتفاًعا ملحوًظا لالتحاق بمهنة المحاماة، 

و60 في المائة نسبة الزيادة في االلتحاق بالمحاماة، وزيادة 300 في المائة زيادة الترخيص للمحاميات.

وتابع: أن المستقبل سيؤثر على التشريعات وسيكون هناك صدور كثير من التنظيمات، فننتظر قريبا صدور نظام التوثيق ونظام التملك العقاري ونظام 
التكاليف القضائية، ومن المهم أن يكون هناك توجه للجانب الوقائي هو مهم، مثل صياغة العقود ونظام التحكيم.

من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن مستقبل مهنة المحاماة باهر، وقال: نحتاج إلى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين األفراد 
والدول، واالزدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأِت من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة إلى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، 

وهو جزء من عمل القانون.

وأصاف: هناك قفزة في المجال، وأيام دخولي في المجال كان من المعيب أن تكون محامًيا، عكس اآلن الذي ينظر إليه بكل تقدير واحترام، وهناك 
حاجة البتكار وسائل قانونية لتحقيق أهداف العماء.

وبين أنه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، وقال: قدمنا عروضا لجهات قانونية ولم يرسل نصفهم 
عروًضا ويعود ذلك إلى تشبعهم بأعمالهم، موضًحا أن أكثر العقود السعودية هي إلدارة مكاتب من خارج السعودية، مطالًبا بالتخصص في مجال 
التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت التهديدات السيبرانية التي ال يوجد فيها إال أعداد قليلة، ومجال تمويل المشاريع التي فيها دخل كبير 
للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل واإلعداد، وطالب بفتح المجال للتدريب للمحامين 

في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريًبا على رأس العمل.
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غًدا..انطاق فعاليات المؤتمر السعودي للقانون
تنطلق غًدا فعاليات المؤتمر السعودي للقانون لمدة يومان، وذلك في كراون بازا الرياض.

ويناقش المؤتمر التطور القانوني في وزارة العدل، وتطور القضاء التجاري في المملكة، ودور مركزالبحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية.
وتضم جلسات المؤتمر مناقشات عن كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية، وكيفية التأثير على المهن القانونية وأصحاب 

المصالح المستهدفون، وتقنية البلوكتشين في القطاع العدلي.

ويدير الحوار العديد من الخبراء السعوديين من بينهما الدكتور فواز العلمي؛ الخبير في التجارة العالمية، وبندرالمحيميد؛ مدير برنامج إعداد المحامين 
بمركز التدريب العدلي، وأحمد الجوير؛ مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل.
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تحت شعار  تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة  يفتتح غدا أعمال المؤتمر السعودي للقانون 
تحت رعاية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل و بالشراكة االستراتيجية مع الهيئة السعودية للمحامين يفتتح مساء غدا السبت في مدينة 
الرياض أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار “ تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة “ والذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين ويستمر ليومين 

على التوالي والمقام في كروان بازا الرياض .

يهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة يمكن للخبراء القانونيين من خالها مشاركة خبراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، 
واستكشاف المواعيد والتطورات الحديثة باإلضافة إلى تسريع االبتكار في النظام القانوني السعودي.

تناولت  كما  العدل  وزارة  في  القانوني  التطور  االفتتاحية  الجلسة  محاول  ثاثة  االول  اليوم  جلسات  وتشمل  االحد  يوم  المؤتمر  فعاليات  وتنطلق 
الجلسة الثانية كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية والجلسة االخيرة تناولت اخر التطورات القانونية في المملكة العربية 

السعودية ..كما ستشمل الفترة المسائية ستة ورش عمل متوازية في مجال مختلفة في القانون والقضاء والتشريعات ..

كما سيتناول يوم االثنين جلسة بعنوان التحديات القانونية الحالية التي تواجه المملكة العربية السعودية وجلسة اخيرة بعنوان اعداد قادة المستقبل 
الممارسين القانونيين وستتناول الفترة المسائية تسع ورش عمل .
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وزير العدل يؤكد على أهمية تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية
انطلقت مساء أمس السبت أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار ” تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة ” برعاية معالي وزير العدل الشيخ د. وليد 

بن محمد الصمعاني وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان, ونخبة من رجال القضاء والقانون.

 وأكد معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى عن ” مستقبل صناعة الخدمات القانونية ” ، بأن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي عاقة 
الجزء بالكل، ويجب ان تصل الى التكامل، وأهل القانون هم األساس في تقديم الخدمات واالستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر 

في التطوير، واالتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

 وأضاف: ” تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية هو مهم جدا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات 
التعليمية األخرى، مع الحاجة الى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 
وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير.. كاشفًا عن االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، والتي 

وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60 “.

 من جهته قال معالي وزير المالية محمد الجدعان أن مستقبل مهنة المحاماة باهر، ونحتاج الى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين األفراد 
والدول، واالزدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأتي من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة الى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، 

وهو جزء من عمل القانون.
 وأردف: “هناك قفزة في مجال المحاماة، وأيام دخولي في هذا المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس اآلن الذي ينظر اليه بكل تقدير 

واحترام، وهناك حاجة البتكار وسائل قانونية لتحقيق اهداف العماء ” .

 وبين انه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، كاشفًا عن تقديم وزارة المالية طلب عروض لعدة جهات 
السعودية،  السعودية هي إلدارة مكاتب من خارج  العقود  اكثر  أن  بأعمالهم، موضحا  تشبعهم  إلى  ذلك  يرسل نصفهم عروضا ويعود  قانونية ولم 
مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت التهديدات السيبرانية التي ال يوجد فيها إال أعداد قليلة، ومجال تمويل 
المشاريع التي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل واإلعداد، وطالب 

بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل.

 بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر األميرة هالة بنت خالد بن سلطان في كلمتها أن ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديده الجمهور 
األعمال  وأصحاب  التنفيذيين،  والرؤساء  والمحامين،  الثروات،  إدارة  ومستشاري  ين  الداخليِّ والمستشارين  العموميين،  الموظفين  من:  المستهدف، 
والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها العام، التي ننشدها في المجاالت كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع 
أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين 
لبرنامج اإلصاحات،  بالنفع العام على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة  صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود 
وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: االستخدام األمثل لألصول والموارد، واستقطاب االستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال واألعمال.

 وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها، لن تغفل عّما يشغل الناس، ويهدد حياتهم، وُيزيد خسائرهم؛ 
َأاَل وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع البتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما ال 

ُيحمد عقباه. وال نجاة من ذلك إالَّ ببناء منظومة فّعالة لألمن السيبراني.

 ورأت أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو 
يفوق التصور، ُتنفذ من خال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية؛ ال حدود جغرافية لها؛ وال تتطلب مجهودًا ُيذكر؛ وال تحتاج إلى عنف أو قتال. فضًا 

عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثرًا يسهل تعقبه، والضحية ال تشعر بالجريمة إالَّ بعد تنفيذها.

 هذا وستستمر أعمال المؤتمر اليوم األحد وغدا األثنين عبر عدة جلسات حوارية للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر والتي منها دعم وتعزيز التعاون 
بين ركائز القطاع القانوني ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
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بمشاركة أعضاء من دار العلوم وزير العدل يرعى المؤتمر السعودي للقانون
يرعى معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، ورئيس مجلس القضاء األعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني المؤتمر السعودي 

للقانون خال الفترة 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

ويشارك في المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه عضو مجلس األمناء بجامعة دار العلوم، المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية 
للمحامين، متحدثا في جلسة بعنوان “التحديات القانونية التي تواجه المملكة العربية السعودية”.

بالتمليك وفق  ويقدم الدكتور  سلطان بن محمد العيدان أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق ورشة عمل بعنوان “صيغة اإليجار المنتهي 
أنظمة التمويل بالمملكة العربية السعودية.

ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة للخبراء القانونيون لمشاركة خبراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، وتسريع االبتكار 
في النظام القانوني السعودي.
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برعاية وزير العدل.. بدء أعمال المؤتمر السعودي للقانون
بدأت أمس السبت، أعمال المؤتمر السعودي للقانون، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة ” برعاية 

معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.
 وأوضح معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى للمؤتمر عن “مستقبل صناعة الخدمات القانونية”، أن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي 

عاقة الجزء بالكل، مشيرًا إلى ضرورة االتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

 وأكد أهمية تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية 
األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، مبينًا أن العنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 

وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعًدا أقوى في مجال التطوير.

ولفت معاليه إلى االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، حيث وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60.
 بدوره أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أهمية المحامين في ظل تداول السلع بين األفراد والدول، مشيرًا إلى الحاجة إلى ابتكار وسائل قانونية 

لتحقيق اهداف العماء في ظل التطور والنمو الذي يشهده مجال المحاماة.

وبين أنه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحاماة المؤهلين في مكاتب المحاماة، مطالبا بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات 
العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل، وكذلك التخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت األمن السيبراني.

من جهتها تحدثت صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر عن أهمية المؤتمر وتناوله 
للحوكمة في معناها العام، معربة عن ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق الهدف من تنظيمه.

وأشارت إلى جلسات الحوار والموضوعات المطروحة في المؤتمر، من ضمنها التصدي للتهديدات السيبرانية، وقالت :” إن الهجمات السيبرانية، واختراق 
الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو يفوق التصور، مطالبة في هذا الصدد 

بقوانين رادعة حديثة غير تقليدية؛ فضًا عن تعزيز التعاون السيبراني في مستوياته المختلفة الوطني واإلقليمي والدولي”.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الهيئة السعودية للمحامين، ثم كرم معالي وزير العدل المشاركين في المؤتمر.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى االثنين القادم عبر عدة جلسات حوارية لإلسهام في تحقيق أهداف المؤتمر التي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع 
القانوني، ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.

30-09-2018



MEDIA COVERAGE

local newspapers and websites

التغطية اإلعالمية
الصحف ومواقع االلكترونية محلية

برعاية وزير العدل.. بدء أعمال المؤتمر السعودي للقانون 
تواصل أعمال المؤتمر السعودي للقانون، الذي افتتح امس وتنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة ” برعاية 

معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.
 وأوضح معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى للمؤتمر عن “مستقبل صناعة الخدمات القانونية”، أن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي 

عاقة الجزء بالكل، مشيرًا إلى ضرورة االتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

 وأكد أهمية تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية 
األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، مبينًا أن العنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 

وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعًدا أقوى في مجال التطوير.

ولفت معاليه إلى االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، حيث وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60.
 بدوره أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أهمية المحامين في ظل تداول السلع بين األفراد والدول، مشيرًا إلى الحاجة إلى ابتكار وسائل قانونية 

لتحقيق اهداف العماء في ظل التطور والنمو الذي يشهده مجال المحاماة.

وبين أنه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحاماة المؤهلين في مكاتب المحاماة، مطالبا بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات 
العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل، وكذلك التخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت األمن السيبراني.

من جهتها تحدثت صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر عن أهمية المؤتمر وتناوله 
للحوكمة في معناها العام، معربة عن ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق الهدف من تنظيمه.

وأشارت إلى جلسات الحوار والموضوعات المطروحة في المؤتمر، من ضمنها التصدي للتهديدات السيبرانية، وقالت :” إن الهجمات السيبرانية، واختراق 
الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو يفوق التصور، مطالبة في هذا الصدد 

بقوانين رادعة حديثة غير تقليدية؛ فضًا عن تعزيز التعاون السيبراني في مستوياته المختلفة الوطني واإلقليمي والدولي”.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الهيئة السعودية للمحامين، ثم كرم معالي وزير العدل المشاركين في المؤتمر.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى االثنين القادم عبر عدة جلسات حوارية لإلسهام في تحقيق أهداف المؤتمر التي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع 
القانوني، ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
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بدء أعمال المؤتمر السعودي للقانون
بدأت أعمال المؤتمر السعودي للقانون، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة “، برعاية وزير العدل 

الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور وزير المالية األستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.

 وأوضح وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى للمؤتمر، أن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي عاقة الجزء بالكل، مشيرًا إلى ضرورة االتجاه 
نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

 وأكد أهمية تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية 
األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، مبينًا أن العنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 

وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعًدا أقوى في مجال التطوير.
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بالصور.. انطاق أعمال المؤتمر السعودي للقانون
انطلقت اليوم األحد أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار ” تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة ” برعاية معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد 
الصمعاني وزير العدل الذي افتتح اعمال المؤتمر مساء يوم غدًا السبت بحضور وزير المالية معالي االستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان وحضور وكيل 

الوزارة للشئون الفنية في وزارة التجارة واالستثمار االستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب نيابة عن وزير التجارة معالي الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي .
وتبدأ الجلسات العلمية بالجلسة االولى:بمحور التطور القانوني في وزارة العدل (الموضوعي واإلجرائي) يدير الحوار الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي 

الخبير السعودي في التجارة العالمية والمستشار في القطاعين الحكومي والخاص .

المحور االول عن تطور القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية لفضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض الذي 
اوضح مدى أهمية الحاجة للقضاء التجاري لتعزيز بيئة قطاع االعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة واالستقرار وحفظ الحقوق وتشجيع وتحفيز 
االستثمار في المملكة وذكر الدوسري أن دوائر االستئناف التجارية تتكون من ثاث قضاة عددها ثمان دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة 

المنورة والمنطقة الشرقية وعسير .

و تحدث األستاذ بندر بن عبدالعزيز المحيميد، مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي عن دور مركز التدريب العدلي منذ انشاؤه بقرار مجلس 
الوزراء رقم 162 بتاريخ 25 \ 4 \ 1435 هـ وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل واستطرد أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى لدراسة التجارب 
العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج حاص بالمركز يتماشى مع افضل الممارسات بما يحقق نتائج مؤثرة في تطوير 

العاملين في المجال العدلي ويحقق المركز رؤية أن تكون المركز رائدَا وشريكَا متميزَا في المجال العدلي والقانوني .

من جانبه تحدث الدكتور أحمد بن محمد الجوير، مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال 
االعضاء  من  كاف  عدد  من  ويؤلف  العدل  وزارة  في  ينشأ  أن  على  نصت   1428 عام  الحالي  القضاء  نظام  من   71 المادة  من   3 الفقرة  أن  الجوبر 
المتخصصين ال يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية ويتولى نشر االحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس االعلى للقضاء وذكر الجوير 

أنه تم نشر االحكام القضائية الكترونيَا بما يقارب 5384 حكمَا .

الجلسة الثانية: كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية يدير الحوار الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى تحدث 
الخبير الدولي األستاذ قييوم ديروبيه المدير العام ليكسيس نيكسيس الشرق األوسط عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير 

على المهن القانونية وأصحاب المصالح المستهدفونفي هذا المحور “الحكومات، القطاع الخاص، شركات المعلومات، شركات المحاماة
جديدة  رحلة  المفتوحة:  القانونية  البيانات  عن  للقانون  سنغافورة  أكاديمية  القانون  ابتكار  مستقبل  برنامج  مدير  االنتصار،  نايومي  األستاذة  وتحدثت 

للحكومات والمحاميين وذكرت أن البيانات االن اصبحت متاحة واصبح الفضاء مفتوح للحصول على أي معلومة .

وعن القانون والذكاء االصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية تحدثت الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، 
أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود مستشار الذكاء اإلصطناعي بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وأهمية الذكاء 

الصناعي .

تحدث األستاذ نواف بن غزاي المطيري، مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل شركة االتصاالت السعودية عن تقنية البلوكتشين في القطاع 
العدلي وقال اذا تحققت 4 من 6 كما فسوف يكون للـبلوكشين قيمة اضافية الي اجراء او خدمة واالشتراط السته هي تشارك عدة اطراف في 
بيانات معينة تحتاج الى عرض مشنرك ليلك البيانات ويتم تعديل تلك البيانات من قبل عدة اطراف ويحتاج الى تسجيل هذه االجراءات وكذلك يحتاج 
جميع االطراف المشاركين الى الوثوق في أن االجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد وأن التفاعل 
مع البيانات حساس جدَا من حيث الوقت بحيث يشكل التأخير زيادة في لباكاليف وأن العمليات التي يتم انشاؤها من قبل االطراف المشاركة يعتمد 

على بعضها البعض .

وكانت الجلسة الثانية تحت محور ) آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية( والذي أدار الحوار فيها سعادة األستاذ سعود بن سلطان الريس 
رئيس تحرير جريدة الحياة في المملكة العربية السعودية وبدأ الحديث عن المحور األول عن التطورات التشريعية للمملكة خال 20 سنة قدمها الدكتور 
عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل وقال الناصر ان المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات الحكومية 
للجهات العليا يجب ان تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجئات، والتزم المجلس بوجود النصوص القانونية، وبعد رفع المقترح 
وموافقته من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ترفع إلى هيئة الخبراء، ليجتمع الجهات الحكومية للنظر إلى المقترح، وبموافقتها تحال للدراسة 
النهائية، وهناك مرحلة نشر الفكرة والتي تكون مهمة بالنسبة للمستشارين القانونين، واعتقد ان التشريع فرصة للعاملين في مجال القانون، والعمل 
مع الجهات الحكومية والتعاون معها، ورفد أقسامها بالكفايات المؤهلة وبين أن الجهات تتشارك في وضع األنظمة الموضوعية، وأكد انه تم وضع 
مدونة األنظمة القضائية بشكل أولي، ولكن في المحاكم التجارية وضعت األنظمة الموضوعية وسيذلل نظام المرافعات التجارية العقبات عن المجال 

التجارية وصوال إلى بيئة قضائية تجارية كاملة، ونشر األحكام التجارية هو فوري في المرحلة الحالية..
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وتحدث االستاذ محمد بن عبدالعزيز العقيل الشريك المدير مكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون في المحور الثاني للجلسة 
عن نظام االفاس الجديد الذي أوضح العقيل مزايا هذا النظام وأهمها : رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة لاستثمارات خصوصًا بعد صدور الائحة 
التنفيذية وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم وأخذ بعين االعتبار حجم المنشأة في إجراءات اإلفاس الواردة نظاما وتحديد المدين الصغير والمعيار 
الذي من خاله اعتبر صغيرا وفرق بين إجراءات إفاس المدين الصغير ومن يفوقه حجما وأسس »لجنة اإلفاس« بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الثقة في سوق االئتمان والتعامات التجارية وتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغاقه ويعد 
محورًا أساسيًا من المحاور التي تقوم عليها المملكة لمؤشرات التقدم وسهولة ممارسة أنشطة األعمال الدولية لعام 2018 وفق تقرير مجموعة البنك 

الدولي، الذي صّنف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصاحيًا في العالم.

واستعرض االستاذ أنس بن عبدالعزيز العقا مدير عام االدارة القانونية الهيئة العامة للزكاة والدخل أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام 
الضريبة االنتقائية وأوضح معنى مصطلح الضريبة المضافة وأن قيمة الضريبة المضافة تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من 

الموردين في كافة مراحل سلسلة التوريد وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.

وتحدث الدكتور عايض بن هادي العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثمار لتطوير البيئة االستثمارية عن ترخيص الهيئة العامة لاستثمار وارتباط 
المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو االستثمار .

باإلضافة الى 6 ورش عمل 3 ورش متوازية في الفترة االولى وهي :
ورشة تأسيس مكتب محاماة الدكتور وليد بن ناصر النويصر محام ومستشار قانوني – شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه	 
ورشة الشركات المهنية الدكتور عاء بن عبدالحميد ناجي محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة	 
ورشة تسويق الخدمات القانونية الدكتور أحمد بن سهيل عجينة رئيس قسم التسويق – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز	 
و3 ورش متوازية في الفترة الثانية وهي :	 
ورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري	 
ورشة تشريعات األراضي البيضاء األستاذ حسان إبراهيم السيف شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون	 
ورشة الذكاء االصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد األستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر شريك مدير – آل 	 

مسفر وشركاه للمحاماة .

يم غدَا االثنين اليوم االخير في المؤتمر وستبدأ أعماله الساعة السابعة صباحَا بجلستين رئيسية و9 ورش عمل متوازية بثاث مراحل بمعدل ثاث ورش 
عمل للمرحلة الواحدة ثم تعرض تجارب ناجحة لابتعاث )للطاب (

30-09-2018
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انطاق أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة 
برعاية معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل انطلقت اليوم األحد أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال 

مستدامة وشاملة ”

وقد افتتح معاليه اعمال المؤتمر مساء السبت بحضور وزير المالية معالي االستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان وحضور وكيل الوزارة للشئون الفنية في 
وزارة التجارة واالستثمار االستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب نيابة عن وزير التجارة معالي الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي .

وتبدأ الجلسات العلمية بالجلسة االولى:بمحور التطور القانوني في وزارة العدل (الموضوعي واإلجرائي) يدير الحوار الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي 
الخبير السعودي في التجارة العالمية والمستشار في القطاعين الحكومي والخاص .

المحور االول عن تطور القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية لفضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض الذي 
اوضح مدى أهمية الحاجة للقضاء التجاري لتعزيز بيئة قطاع االعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة واالستقرار وحفظ الحقوق وتشجيع وتحفيز 
االستثمار في المملكة وذكر الدوسري أن دوائر االستئناف التجارية تتكون من ثاث قضاة عددها ثمان دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة 

المنورة والمنطقة الشرقية وعسير .

و تحدث األستاذ بندر بن عبدالعزيز المحيميد، مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي عن دور مركز التدريب العدلي منذ انشاؤه بقرار مجلس 
الوزراء رقم 162 بتاريخ 25 \ 4 \ 1435 هـ وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل واستطرد أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى لدراسة التجارب 
العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج حاص بالمركز يتماشى مع افضل الممارسات بما يحقق نتائج مؤثرة في تطوير 

العاملين في المجال العدلي ويحقق المركز رؤية أن تكون المركز رائدَا وشريكَا متميزَا في المجال العدلي والقانوني .

من جانبه تحدث الدكتور أحمد بن محمد الجوير، مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال 
االعضاء  من  كاف  عدد  من  ويؤلف  العدل  وزارة  في  ينشأ  أن  على  نصت   1428 عام  الحالي  القضاء  نظام  من   71 المادة  من   3 الفقرة  أن  الجوبر 
المتخصصين ال يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية ويتولى نشر االحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس االعلى للقضاء وذكر الجوير 

أنه تم نشر االحكام القضائية الكترونيَا بما يقارب 5384 حكمَا .

الجلسة الثانية: كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية يدير الحوار الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى تحدث 
الخبير الدولي األستاذ قييوم ديروبيه المدير العام ليكسيس نيكسيس الشرق األوسط عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير 

على المهن القانونية وأصحاب المصالح المستهدفونفي هذا المحور “الحكومات، القطاع الخاص، شركات المعلومات، شركات المحاماة
جديدة  رحلة  المفتوحة:  القانونية  البيانات  عن  للقانون  سنغافورة  أكاديمية  القانون  ابتكار  مستقبل  برنامج  مدير  االنتصار،  نايومي  األستاذة  وتحدثت 

للحكومات والمحاميين وذكرت أن البيانات االن اصبحت متاحة واصبح الفضاء مفتوح للحصول على أي معلومة .

وعن القانون والذكاء االصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية تحدثت الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، 
أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود مستشار الذكاء اإلصطناعي بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وأهمية الذكاء 

الصناعي .

تحدث األستاذ نواف بن غزاي المطيري، مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل شركة االتصاالت السعودية عن تقنية البلوكتشين في القطاع 
العدلي وقال اذا تحققت 4 من 6 كما فسوف يكون للـبلوكشين قيمة اضافية الي اجراء او خدمة واالشتراط السته هي تشارك عدة اطراف في 
بيانات معينة تحتاج الى عرض مشنرك ليلك البيانات ويتم تعديل تلك البيانات من قبل عدة اطراف ويحتاج الى تسجيل هذه االجراءات وكذلك يحتاج 
جميع االطراف المشاركين الى الوثوق في أن االجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد وأن التفاعل 
مع البيانات حساس جدَا من حيث الوقت بحيث يشكل التأخير زيادة في لباكاليف وأن العمليات التي يتم انشاؤها من قبل االطراف المشاركة يعتمد 

على بعضها البعض .

وكانت الجلسة الثانية تحت محور ) آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية( والذي أدار الحوار فيها سعادة األستاذ سعود بن سلطان الريس 
رئيس تحرير جريدة الحياة في المملكة العربية السعودية وبدأ الحديث عن المحور األول عن التطورات التشريعية للمملكة خال 20 سنة قدمها الدكتور 
عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل وقال الناصر ان المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات الحكومية 
للجهات العليا يجب ان تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجئات، والتزم المجلس بوجود النصوص القانونية، وبعد رفع المقترح 
وموافقته من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ترفع إلى هيئة الخبراء، ليجتمع الجهات الحكومية للنظر إلى المقترح، وبموافقتها تحال للدراسة 
النهائية، وهناك مرحلة نشر الفكرة والتي تكون مهمة بالنسبة للمستشارين القانونين، واعتقد ان التشريع فرصة للعاملين في مجال القانون، والعمل 
مع الجهات الحكومية والتعاون معها، ورفد أقسامها بالكفايات المؤهلة وبين أن الجهات تتشارك في وضع األنظمة الموضوعية، وأكد انه تم وضع 
مدونة األنظمة القضائية بشكل أولي، ولكن في المحاكم التجارية وضعت األنظمة الموضوعية وسيذلل نظام المرافعات التجارية العقبات عن المجال 

التجارية وصوال إلى بيئة قضائية تجارية كاملة، ونشر األحكام التجارية هو فوري في المرحلة الحالية..
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وتحدث االستاذ محمد بن عبدالعزيز العقيل الشريك المدير مكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون في المحور الثاني للجلسة 
عن نظام االفاس الجديد الذي أوضح العقيل مزايا هذا النظام وأهمها : رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة لاستثمارات خصوصًا بعد صدور الائحة 
التنفيذية وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم وأخذ بعين االعتبار حجم المنشأة في إجراءات اإلفاس الواردة نظاما وتحديد المدين الصغير والمعيار 
الذي من خاله اعتبر صغيرا وفرق بين إجراءات إفاس المدين الصغير ومن يفوقه حجما وأسس »لجنة اإلفاس« بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الثقة في سوق االئتمان والتعامات التجارية وتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغاقه ويعد 
محورًا أساسيًا من المحاور التي تقوم عليها المملكة لمؤشرات التقدم وسهولة ممارسة أنشطة األعمال الدولية لعام 2018 وفق تقرير مجموعة البنك 

الدولي، الذي صّنف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصاحيًا في العالم.

واستعرض االستاذ أنس بن عبدالعزيز العقا مدير عام االدارة القانونية الهيئة العامة للزكاة والدخل أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام 
الضريبة االنتقائية وأوضح معنى مصطلح الضريبة المضافة وأن قيمة الضريبة المضافة تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من 

الموردين في كافة مراحل سلسلة التوريد وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.

وتحدث الدكتور عايض بن هادي العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثمار لتطوير البيئة االستثمارية عن ترخيص الهيئة العامة لاستثمار وارتباط 
المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو االستثمار .

باإلضافة الى 6 ورش عمل 3 ورش متوازية في الفترة االولى وهي :
ورشة تأسيس مكتب محاماة الدكتور وليد بن ناصر النويصر محام ومستشار قانوني – شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه	 
ورشة الشركات المهنية الدكتور عاء بن عبدالحميد ناجي محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة	 
ورشة تسويق الخدمات القانونية الدكتور أحمد بن سهيل عجينة رئيس قسم التسويق – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز	 
و3 ورش متوازية في الفترة الثانية وهي :	 
ورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري	 
ورشة تشريعات األراضي البيضاء األستاذ حسان إبراهيم السيف شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون	 
ورشة الذكاء االصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد األستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر شريك مدير – آل 	 

مسفر وشركاه للمحاماة .

يم غدَا االثنين اليوم االخير في المؤتمر وستبدأ أعماله الساعة السابعة صباحَا بجلستين رئيسية و9 ورش عمل متوازية بثاث مراحل بمعدل ثاث ورش 
عمل للمرحلة الواحدة ثم تعرض تجارب ناجحة لابتعاث )للطاب(
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المملكة تدعم مجموعة دول الساحل اإلفريقي بـ 100 مليون يورو
لدعم  يورو  مليون   100 مبلغ  السعودية  العربية  المملكة  تقديم  اليوم،  قطان  عبدالعزيز  بن  أحمد  األستاذ  اإلفريقية  الدول  لشؤون  الدولة  وزير  أعلن 

مجموعة دول الساحل اإلفريقي الخمس.

وقال ، خال افتتاح مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج االستثمارات ذات األولوية لمجموعة دول الساحل الخمس، المنعقد حالًيا في 
العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه اهلل -، أمر بتقديم مبلغ مئة مليون يورو لدعم 
مجموعة الخمس، مضيًفا أن نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم االستثمارات ذات األولوية لمجموعة الخمس في الساحل التي يسعى المؤتمر لجمع 

التمويات لها.

ويهدف مؤتمر نواكشوط إلى التنسيق مع الشركاء والمانحين من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتمويل برنامج االستثمارات ذات األولوية في مجموعة 
دول الخمس بالساحل الذي اعتمدته هذه الدول لمكافحة اإلرهاب والجماعات المسلحة في منطقة الساحل وتحقيق أكبر قدر من االستقرار واالزدهار 

المشترك.

وتضم المرحلة األولى من هذا البرنامج، التي تستمر لثاث سنوات، حوالي أربعين مشروعا قطاعيا يتطلب تمويلها ملياري يورو، تحاول دول الخمس 
بالساحل من خال مؤتمر نواكشوط رصد التمويات الازمة لتغطيته.

ويهدف المؤتمر إلى تعبئة موارد الشركاء والمانحين لمجموعة دول الساحل الخمس لتغطية االحتياجات التمويلية لبرنامج االستثمارات وتمكين دول 
الروابط مع  تعميق  إلى  يهدف  إلى شركائها، كما  األمد  والطويلة  المتوسطة  التنموية  االستراتيجية  وتوجيهاتها  رؤيتها  تقديم  الخمس من  الساحل 

الشركاء غير التقليديين مثل صناديق الثروة السيادية والبلدان الناشئة.

وتعلق الدول المعنية آماال كبيرة للتوصل إلى جملة من النتائج، في مقدمتها إعان شركاء المجموعة موافقتهم المبدئية على تغطية االحتياجات 
التمويلية لبرنامج االستثمار.

ويعد هذا المؤتمر الثاني من نوعه بعد مؤتمر بروكسل في فبراير الماضي، والذي جمع 414 مليون دوالر لصالح القوة العسكرية المشتركة لدول 
الساحل.
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المؤتمر السعودي للقانون يبدأ أعماله بجلسة حوارية مع وزيرا العدل والمالية 
انطلقت مساء أمس السبت أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة » برعاية معالي وزير العدل الشيخ د. وليد 

بن محمد الصمعاني وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان, ونخبة من رجال القضاء والقانون.

 وأكد معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى عن »مستقبل صناعة الخدمات القانونية«، بأن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي عاقة 
الجزء بالكل، ويجب ان تصل الى التكامل، وأهل القانون هم األساس في تقديم الخدمات واالستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر 

في التطوير، واالتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

 وأضاف: »تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية هو مهم جدا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات 
التعليمية األخرى، مع الحاجة الى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 
وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير.. كاشفًا عن االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، والتي 

وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60 ».

 من جهته قال معالي وزير المالية محمد الجدعان أن مستقبل مهنة المحاماة باهر، ونحتاج الى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين األفراد 
والدول، واالزدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأتي من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة الى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، 

وهو جزء من عمل القانون.
 وأردف: »هناك قفزة في مجال المحاماة، وأيام دخولي في هذا المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس اآلن الذي ينظر اليه بكل تقدير 

واحترام، وهناك حاجة البتكار وسائل قانونية لتحقيق اهداف العماء«.

 وبين انه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، كاشفًا عن تقديم وزارة المالية طلب عروض لعدة جهات 
السعودية،  السعودية هي إلدارة مكاتب من خارج  العقود  اكثر  أن  بأعمالهم، موضحا  تشبعهم  إلى  ذلك  يرسل نصفهم عروضا ويعود  قانونية ولم 
مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت التهديدات السيبرانية التي ال يوجد فيها إال أعداد قليلة، ومجال تمويل 
المشاريع التي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل واإلعداد، وطالب 

بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل.

 بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر األميرة هالة بنت خالد بن سلطان في كلمتها أن ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديده الجمهور 
األعمال  وأصحاب  التنفيذيين،  والرؤساء  والمحامين،  الثروات،  إدارة  ومستشاري  ين  الداخليِّ والمستشارين  العموميين،  الموظفين  من:  المستهدف، 
والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها العام، التي ننشدها في المجاالت كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع 
أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين 
لبرنامج اإلصاحات،  بالنفع العام على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة  صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود 
وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: االستخدام األمثل لألصول والموارد، واستقطاب االستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال واألعمال.

 وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها، لن تغفل عّما يشغل الناس، ويهدد حياتهم، وُيزيد خسائرهم؛ 
َأاَل وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع البتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما ال 

ُيحمد عقباه. وال نجاة من ذلك إالَّ ببناء منظومة فّعالة لألمن السيبراني.

 ورأت أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو 
يفوق التصور، ُتنفذ من خال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية؛ ال حدود جغرافية لها؛ وال تتطلب مجهودًا ُيذكر؛ وال تحتاج إلى عنف أو قتال. فضًا 

عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثرًا يسهل تعقبه، والضحية ال تشعر بالجريمة إالَّ بعد تنفيذها.

 هذا وستستمر أعمال المؤتمر اليوم األحد وغدا األثنين عبر عدة جلسات حوارية للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر والتي منها دعم وتعزيز التعاون 
بين ركائز القطاع القانوني ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
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المؤتمر السعودي للقانون يبدأ أعماله بجلسة حوارية مع وزيرا العدل والمالية
انطلقت مساء أمس السبت أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة » برعاية معالي وزير العدل الشيخ د. وليد 

بن محمد الصمعاني وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان, ونخبة من رجال القضاء والقانون.

 وأكد معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى عن »مستقبل صناعة الخدمات القانونية«، بأن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي عاقة 
الجزء بالكل، ويجب ان تصل الى التكامل، وأهل القانون هم األساس في تقديم الخدمات واالستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر 

في التطوير، واالتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.
وأضاف: »تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية هو مهم جدا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات 
التعليمية األخرى، مع الحاجة الى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 
وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير.. كاشفًا عن االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، والتي 

وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60 ».
من جهته قال معالي وزير المالية محمد الجدعان أن مستقبل مهنة المحاماة باهر، ونحتاج الى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين األفراد 
والدول، واالزدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأتي من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة الى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، 

وهو جزء من عمل القانون.

 وأردف: »هناك قفزة في مجال المحاماة، وأيام دخولي في هذا المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس اآلن الذي ينظر اليه بكل تقدير 
واحترام، وهناك حاجة البتكار وسائل قانونية لتحقيق اهداف العماء«.

 وبين انه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، كاشفًا عن تقديم وزارة المالية طلب عروض لعدة جهات 
السعودية،  السعودية هي إلدارة مكاتب من خارج  العقود  اكثر  أن  بأعمالهم، موضحا  تشبعهم  إلى  ذلك  يرسل نصفهم عروضا ويعود  قانونية ولم 
مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت التهديدات السيبرانية التي ال يوجد فيها إال أعداد قليلة، ومجال تمويل 
المشاريع التي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل واإلعداد، وطالب 

بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل.

 بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر األميرة هالة بنت خالد بن سلطان في كلمتها أن ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديده الجمهور 
األعمال  وأصحاب  التنفيذيين،  والرؤساء  والمحامين،  الثروات،  إدارة  ومستشاري  ين  الداخليِّ والمستشارين  العموميين،  الموظفين  من:  المستهدف، 
والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها العام، التي ننشدها في المجاالت كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع 
أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين 
لبرنامج اإلصاحات،  بالنفع العام على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة  صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود 
وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: االستخدام األمثل لألصول والموارد، واستقطاب االستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال واألعمال.

 وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها، لن تغفل عّما يشغل الناس، ويهدد حياتهم، وُيزيد خسائرهم؛ 
َأاَل وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع البتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما ال 

ُيحمد عقباه. وال نجاة من ذلك إالَّ ببناء منظومة فّعالة لألمن السيبراني.

 ورأت أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو 
يفوق التصور، ُتنفذ من خال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية؛ ال حدود جغرافية لها؛ وال تتطلب مجهودًا ُيذكر؛ وال تحتاج إلى عنف أو قتال. فضًا 

عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثرًا يسهل تعقبه، والضحية ال تشعر بالجريمة إالَّ بعد تنفيذها.
هذا وستستمر أعمال المؤتمر اليوم األحد وغدا األثنين عبر عدة جلسات حوارية للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر والتي منها دعم وتعزيز التعاون 

بين ركائز القطاع القانوني ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
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الصمعاني يؤكد أهمية االبتكار في تقديم الخدمات القانونية والُبعد عن التعقيد والتقليدية
شّدد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ على أهمية التركيز في كيفية بناء الخدمات 
بناًء غير تقليدي، وأال يكون التطوير هو استمرار لمرحلة واقع بجوانبها اإليجابية أو السلبية ومن ذلك مسألة اختصار اإلجراءات والبعد عن  القانونية 
التعقيد قدر اإلمكان، وهذا با شك يقع عبئه على الجهات القانونية والعدلية في المقام األول، وكذلك مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من 

محامين ومستشارين وغيرهم.

وأكد خال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون الذي أطلق أمس السبت في الرياض، حاجة القطاع العدلي عمومًا، إلى تفعيل الجانب الوقائي 
أكثر من غيره، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء األولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكات القانونية قبل وقوعها 

سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.

الترافع القضائي، غير أن تقديم  القانونية، وأيضًا  بتقديم االستشارات  الجانب العاجي  المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى  وقال: »إن عديدًا من 
الخدمات القانونية الوقائية الخاصة مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا با شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر إن شاء اهلل«.

وشّدد الدكتور الصمعاني؛ على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك 
مع مراكز التدريب، ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية األخرى في 

داخل المملكة وخارجها.

تفاعل  إلى  الحاجة  مع  المرحلة  هذه  في  جيدًا  جهدًا  تبذل  للمحامين  السعودية  الهيئة  وأيضًا  العلمية,  الجهات  حاليًا  به  تقوم  ما  وهذا  قائًا:  وتابع 
المتخصصين من المحامين وغيرهم في هذا المجال.

ولفت وزير العدل النظر إلى أن وزارة العدل الحظت اإلقبال الكبير على مهنة المحاماة، وأن آخر سنتين تقريبًا كان اإلقبال يزيد على 60 % مقارنة بالعام 
الذي قبله، وكذلك زيادة نسبة تراخيص المحاميات التي بلغت أكثر من 300 %.

وأضاف: هذا يدل با شك داللة واضحة على أن مستقبل صناعة الخدمات القانونية سيفرض نفسه، وستكون المرحلة القادمة قفزة نوعية واضحة في 
صناعة الخدمات القانونية.

وأشار الدكتور الصمعاني؛ إلى أن النظرة إلى المستقبل تتبين على عديد من معطيات الواقع، وأن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي نص تنظيمها 
على التركيز على الجانب المهني، ُتعد أول مامح المستقبل المبشر بكل خير، ثم إن العنصر القانوني هو أساس لجميع مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية 

.2030

وبّين الوزير أن الخدمات القانونية والتشريعات واألنظمة واللوائح أساس في كل تطوير، سواًء كان في مجال التخصيص وغيره، وبالتالي فكون تقديم 
الخدمة القانونية عنصرًا ثابتًا في مجاالت التطوير كافة يعطيها ُبعدًا أقوى للتوجه.

وكشف أن هذا اإلقبال الكبير والمستقبل الواعد لصناعة الخدمات القانونية سيؤثر أيضًا في التشريعات، وستكون هناك تحديثات وتغيرات تشريعية 
كبيرة لتمكين هذه المهنة بشكل أكبر، إضافة إلى أنه من المتوقع صدور عديد من األنظمة سواًء في القطاع العدلي أو غيره من القطاعات.

وقال: »أذكر، على سبيل المثال، في المجال العدلي ننتظر قريبًا صدور نظام التوثيق ونظام تملك العقار، وكذلك نظام التكاليف القضائية، وغيرها من 
األنظمة التي تحتاج إلى متخصصين«.

وَأضاف: إن أغلب المدخات في المنظومة العدلية في مختلف جوانبها سواًء في العملية القضائية أو قضاء التنفيذ أو التوثيق هي من مدخات 
القانونية،  الخدمات واالستشارات  تقديم  والقانون هم األساس في  القضاء  أهل  القانونيين، وإن  القضاة والمحامين والمستشارين  المتخصصين من 
األهداف  باتفاق  العدلي،  التطوير  مجال  وفي  القانونية  الخدمات  مجال  في  التطوير  إلى  ُينظر  أن  المرحلة  هذه  في  المهم  من  يكون  قد  ولذلك 

األساسية التي تحكم عملية التطوير هذه.

وحث على ضرورة أن تتضمن األهداف الرئيسة ألي تشريع أو عمل قانوني أو قضائي التوجه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وكذلك تحديد المسؤولية 
الخدمات  تقديم  على  للقائمين  العلمي  التأهيل  بأن  مفيدًا  اإلجراء،  في  والسرعة  الفاعلية  هي  الغاية  تكون  وأن  والتقويم،  القياس  مؤشرات  وبناء 

القانونية، وتقديم الخدمات والعمل القضائي، وتكوينهم المهني، أساس لعملية هذا التطوير.
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الرياض.. تواصل جلسات أعمال المؤتمر السعودي للقانون برعاية وزير العدل
تواصلت اليوم جلسات المؤتمر السعودي للقانون تحت عنوان »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة«، الذي بدأ أعماله مساء أمس برعاية وزير العدل 

الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وبدأت الجلسات العلمية في محور التطور القانوني في وزارة العدل الموضوعي واإلجرائي. وتطرقت الجلسة األولى في المحور األول إلى تطور 
للقضاء  الحاجة  أهمية  أوضح مدى  الذي  الدوسري،  بن محمد  فراج  الشيخ  بالرياض  التجارية  المحكمة  رئيس  لفضيلة  السعودية  التجاري في  القضاء 

التجاري لتعزيز بيئة قطاع األعمال، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة واالستقرار وحفظ الحقوق، وتشجيع وتحفيز االستثمار في السعودية.
ن »الدوسري« أن دوائر االستئناف التجارية تتكون من ثاثة قضاة، وعددها ثماني دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة  وبيَّ
الشرقية وعسير. كما تحدث مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي بندر بن عبدالعزيز المحيميد عن دور مركز التدريب العدلي منذ إنشائه 
بقرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 25/ 4/ 1435 هـ، وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل. وأشار إلى أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى 
لدراسة التجارب العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج خاص بالمركز، يتماشى مع أفضل الممارسات، بما يحقق نتائج 

مؤثرة في تطوير العاملين في المجال العدلي، ويحقق المركز رؤية أن يكون رائًدا وشريًكا متميًزا في المجال العدلي والقانوني.

من جانبه، تحدث مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل الدكتور أحمد بن محمد الجوير عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية، وقال: إن 
ف من عدد كاف من األعضاء المتخصصين،  الفقرة الـ3 من المادة الـ71 من نظام القضاء الحالي عام 1428 نصت على أن ينشأ في وزارة العدل، ويؤلَّ
ال يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر األحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس األعلى للقضاء. مشيًرا إلى أنه تم نشر 

ا بما يقارب 5384 حكًما. األحكام القضائية إلكترونيًّ

نيكسيس  ليكسيس  العام  المدير  ر  عبَّ القانونية«  والخدمات  المعلومات  صناعة  في  االبتكار  تشجيع  »كيفية  بعنوان  الثانية  الجلسة  مستهل  وفي 
الشرق األوسط الخبير الدولي قييوم ديروبيه عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على المهن القانونية وأصحاب المصالح 

المستهدفين في هذا المحور »الحكومات، والقطاع الخاص، وشركات المعلومات، وشركات المحاماة«.

وتحدثت مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون بأكاديمية سنغافورة للقانون نايومي االنتصار عن البيانات القانونية المفتوحة »رحلة جديدة للحكومات 
والمحامين«، أوضحت أن البيانات اآلن أصبحت متاحة، وأصبح الفضاء مفتوًحا للحصول على أي معلومة. كما تحدثت األستاذ المساعد بكلية علوم 
الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود مستشار الذكاء االصطناعي وأهمية الذكاء الصناعي بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات الدكتورة لطيفة 

محمد العبدالكريم عن القانون والذكاء االصطناعي من خال »أين نحن في الحاضر.. والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية«.

وتحدث المدير العام لحوكمة البيانات المؤسسي والتحليل بشركة االتصاالت السعودية نواف بن غزاي المطيري عن تقنية البلوكتشين في القطاع 
العدلي، وقال: »إذا تحققت 4 من 6 فسوف يكون للـبلوكيشن قيمة إضافية ألي إجراء أو خدمة. واالشتراط الستة بتشارك أطراف عدة في بيانات 
معينة، تحتاج إلى عرض مشترك لكل البيانات، ويتم تعديل تلك البيانات من قبل أطراف عدة، ويحتاج إلى تسجيل هذه اإلجراءات، وكذلك يحتاج جميع 
األطراف المشاركين إلى الوثوق بأن اإلجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها، وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد، وأن التفاعل مع البيانات 

ا من حيث الوقت، وأن العمليات التي يتم إنشاؤها من ِقبل األطراف المشاركة تعتمد على بعضها«. حساس جدًّ

ر فيها وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدولي بوزارة  الثانية تحت محور »آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية«، وعبَّ وكانت الجلسة 
العدل، الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر، عن المحور األول متحدًثا عن التطورات التشريعية للمملكة خال 20 سنة، وقال: »إن المذكرات القانونية التي 

ترفعها الجهات الحكومية للجهات العليا يجب أن تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجآت«.

التجارية  المحاكم  القضائية بشكل أولي، ولكن في  أنه تم وضع مدونة األنظمة  الموضوعية، مؤكًدا  الجهات تتشارك في وضع األنظمة  أن  ن  وبيَّ
التجاري وصواًل إلى بيئة قضائية تجارية كاملة.. ونشر األحكام  التجارية العقبات عن المجال  وضعت األنظمة الموضوعية، وسيذلل نظام المرافعات 

التجارية فوري في المرحلة الحالية.

نظام  للجلسة عن  الثاني  المحور  العقيل في  عبدالعزيز  بن  قانونيون( محمد  )محامون ومستشارون  العقيل  عبدالعزيز  بن  وتحدث مدير مكتب محمد 
الائحة  بعد صدور  السعودية بوصفها دولة جاذبة لاستثمارات، وخصوًصا  تصنيف  رفع  النظام، وأهمها:  أوضح فيه مزايا هذا  الذي  الجديد  اإلفاس 
الصغير  المدين  وتحديد  نظاًما،  الواردة  اإلفاس  إجراءات  في  المنشأة  حجم  االعتبار  بعين  واألخذ  دائنيهم،  بخصوص  المستثمرين  وطمأنة  التنفيذية، 

ق بين إجراءات إفاس المدين الصغير ومن يفوقه حجًما. والمعيار الذي من خاله اعتبر صغيًرا.. وفرَّ

واستعرض أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة االنتقائية، مبيًنا معنى مصطلح الضريبة المضافة، وأن قيمة الضريبة المضافة 
تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من الموردين في مراحل سلسلة التوريد كافة؛ وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.

وتحدث وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثمار لتطوير البيئة االستثمارية، الدكتور عايض بن هادي العتيبي، عن ترخيص الهيئة العامة لاستثمار، وارتباط 
المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم، وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو االستثمار، إضافة إلى ست ورش عمل: ثاث ورش 

متوازية في الفترة األولى، وثاث ورش متوازية في الفترة الثانية
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أعمال المؤتمر السعودي للقانون تنطلق تحت شعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة 
 انطلقت اليوم األحد أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة » برعاية معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد 
الصمعاني وزير العدل الذي افتتح اعمال المؤتمر مساء يوم غدًا السبت بحضور وزير المالية معالي االستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان وحضور وكيل 

الوزارة للشئون الفنية في وزارة التجارة واالستثمار االستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب نيابة عن وزير التجارة معالي الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي .

وتبدأ الجلسات العلمية بالجلسة االولى:بمحور التطور القانوني في وزارة العدل (الموضوعي واإلجرائي) يدير الحوار الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي 
الخبير السعودي في التجارة العالمية والمستشار في القطاعين الحكومي والخاص .

المحور االول عن تطور القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية لفضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض الذي 
اوضح مدى أهمية الحاجة للقضاء التجاري لتعزيز بيئة قطاع االعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة واالستقرار وحفظ الحقوق وتشجيع وتحفيز 
االستثمار في المملكة وذكر الدوسري أن دوائر االستئناف التجارية تتكون من ثاث قضاة عددها ثمان دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة 

المنورة والمنطقة الشرقية وعسير .

و تحدث األستاذ بندر بن عبدالعزيز المحيميد، مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي عن دور مركز التدريب العدلي منذ انشاؤه بقرار مجلس 
الوزراء رقم 162 بتاريخ 25 \ 4 \ 1435 هـ وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل واستطرد أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى لدراسة التجارب 
العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج حاص بالمركز يتماشى مع افضل الممارسات بما يحقق نتائج مؤثرة في تطوير 

العاملين في المجال العدلي ويحقق المركز رؤية أن تكون المركز رائدَا وشريكَا متميزَا في المجال العدلي والقانوني .

من جانبه تحدث الدكتور أحمد بن محمد الجوير، مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال 
االعضاء  من  كاف  عدد  من  ويؤلف  العدل  وزارة  في  ينشأ  أن  على  نصت   1428 عام  الحالي  القضاء  نظام  من   71 المادة  من   3 الفقرة  أن  الجوبر 
المتخصصين ال يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية ويتولى نشر االحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس االعلى للقضاء وذكر الجوير 

أنه تم نشر االحكام القضائية الكترونيَا بما يقارب 5384 حكمَا .

الجلسة الثانية: كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية يدير الحوار الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى تحدث 
الخبير الدولي األستاذ قييوم ديروبيه المدير العام ليكسيس نيكسيس الشرق األوسط عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير 

على المهن القانونية وأصحاب المصالح المستهدفونفي هذا المحور “الحكومات، القطاع الخاص، شركات المعلومات، شركات المحاماة.

جديدة  رحلة  المفتوحة:  القانونية  البيانات  عن  للقانون  سنغافورة  أكاديمية  القانون  ابتكار  مستقبل  برنامج  مدير  االنتصار،  نايومي  األستاذة  وتحدثت 
للحكومات والمحاميين وذكرت أن البيانات االن اصبحت متاحة واصبح الفضاء مفتوح للحصول على أي معلومة .

وعن القانون والذكاء االصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية تحدثت الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، 
أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود مستشار الذكاء اإلصطناعي بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وأهمية الذكاء 

الصناعي .

تحدث األستاذ نواف بن غزاي المطيري، مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل شركة االتصاالت السعودية عن تقنية البلوكتشين في القطاع 
العدلي وقال اذا تحققت 4 من 6 كما فسوف يكون للـبلوكشين قيمة اضافية الي اجراء او خدمة واالشتراط السته هي تشارك عدة اطراف في 
بيانات معينة تحتاج الى عرض مشنرك ليلك البيانات ويتم تعديل تلك البيانات من قبل عدة اطراف ويحتاج الى تسجيل هذه االجراءات وكذلك يحتاج 
جميع االطراف المشاركين الى الوثوق في أن االجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد وأن التفاعل 
مع البيانات حساس جدَا من حيث الوقت بحيث يشكل التأخير زيادة في لباكاليف وأن العمليات التي يتم انشاؤها من قبل االطراف المشاركة يعتمد 

على بعضها البعض .

وكانت الجلسة الثانية تحت محور ) آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية( والذي أدار الحوار فيها سعادة األستاذ سعود بن سلطان الريس 
رئيس تحرير جريدة الحياة في المملكة العربية السعودية وبدأ الحديث عن المحور األول عن التطورات التشريعية للمملكة خال 20 سنة قدمها الدكتور 
عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل وقال الناصر ان المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات الحكومية 
للجهات العليا يجب ان تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجئات، والتزم المجلس بوجود النصوص القانونية، وبعد رفع المقترح 
وموافقته من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ترفع إلى هيئة الخبراء، ليجتمع الجهات الحكومية للنظر إلى المقترح، وبموافقتها تحال للدراسة 
النهائية، وهناك مرحلة نشر الفكرة والتي تكون مهمة بالنسبة للمستشارين القانونين، واعتقد ان التشريع فرصة للعاملين في مجال القانون، والعمل 
مع الجهات الحكومية والتعاون معها، ورفد أقسامها بالكفايات المؤهلة وبين أن الجهات تتشارك في وضع األنظمة الموضوعية، وأكد انه تم وضع 
مدونة األنظمة القضائية بشكل أولي، ولكن في المحاكم التجارية وضعت األنظمة الموضوعية وسيذلل نظام المرافعات التجارية العقبات عن المجال 

التجارية وصوال إلى بيئة قضائية تجارية كاملة، ونشر األحكام التجارية هو فوري في المرحلة الحالية..
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وتحدث االستاذ محمد بن عبدالعزيز العقيل الشريك المدير مكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون في المحور الثاني للجلسة 
عن نظام االفاس الجديد الذي أوضح العقيل مزايا هذا النظام وأهمها : رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة لاستثمارات خصوصًا بعد صدور الائحة 
التنفيذية وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم وأخذ بعين االعتبار حجم المنشأة في إجراءات اإلفاس الواردة نظاما وتحديد المدين الصغير والمعيار 
الذي من خاله اعتبر صغيرا وفرق بين إجراءات إفاس المدين الصغير ومن يفوقه حجما وأسس »لجنة اإلفاس« بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الثقة في سوق االئتمان والتعامات التجارية وتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغاقه ويعد 
محورًا أساسيًا من المحاور التي تقوم عليها المملكة لمؤشرات التقدم وسهولة ممارسة أنشطة األعمال الدولية لعام 2018 وفق تقرير مجموعة البنك 

الدولي، الذي صّنف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصاحيًا في العالم.

واستعرض االستاذ أنس بن عبدالعزيز العقا مدير عام االدارة القانونية الهيئة العامة للزكاة والدخل أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام 
الضريبة االنتقائية وأوضح معنى مصطلح الضريبة المضافة وأن قيمة الضريبة المضافة تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من 

الموردين في كافة مراحل سلسلة التوريد وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.

وتحدث الدكتور عايض بن هادي العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثمار لتطوير البيئة االستثمارية عن ترخيص الهيئة العامة لاستثمار وارتباط 
المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو االستثمار .

باإلضافة الى 6 ورش عمل 3 ورش متوازية في الفترة االولى وهي :
ورشة تأسيس مكتب محاماة الدكتور وليد بن ناصر النويصر محام ومستشار قانوني - شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه	 
ورشة الشركات المهنية الدكتور عاء بن عبدالحميد ناجي محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة	 
ورشة تسويق الخدمات القانونية الدكتور أحمد بن سهيل عجينة رئيس قسم التسويق – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز و3 ورش متوازية في 	 

الفترة الثانية وهي :
ورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري	 
ورشة تشريعات األراضي البيضاء األستاذ حسان إبراهيم السيف شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون	 
ورشة الذكاء االصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد األستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر شريك مدير – آل 	 

مسفر وشركاه للمحاماة .

يم غدَا االثنين اليوم االخير في المؤتمر وستبدأ أعماله الساعة السابعة صباحَا بجلستين رئيسية و9 ورش عمل متوازية بثاث مراحل بمعدل ثاث ورش 
عمل للمرحلة الواحدة ثم تعرض تجارب ناجحة لابتعاث )للطاب (.

30-09-2018
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طيــران نــاس الناقــل الجــوي للمؤتمــر الســعودي للقانــون األول رعــى طيــران نــاس، الناقــل الوطنــي الســعودي ، “المؤتمــر الســعودي للقانــون” األول، 
ــدق  ــه أمــس  فــي فن ــدأ أعمال ــن، وب ــة الســعودية للمحامي ــذي تنظمــه “برهــان المعرفــة” و”لكســيس نكســس” بالشــراكة االســتراتيجية مــع الهيئ ال

كــراون باز-الريــاض، برعايــة وزيــر العــدل الســعودي الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي ويســتمر لمــدة يوميــن.

ولهــذه المناســبة، أوضــح مديــر عــام االتصــال المؤسســي، المتحــدث الرســمي باســم طيــران نــاس األســتاذ أحمــد المســيند أن مشــاركة طيــران نــاس 
فــي هــذا المؤتمــر، تأتــي مــن ضمــن مبــادرات طيــران نــاس الســاعية إلــى تعزيــز مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة مــن خــال دعــم القطاعــات المختلفــة 
فــي المملكــة، وذلــك فــي ســبيل العمــل علــى تعزيــز تنميــة المجتمــع والمســاهمة بشــكل فاعــل فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، مشــيرًا إلــى أن 

فكــرة المؤتمــر مــن شــأنها أن تســلط الضــوء علــى الكثيــر مــن األطــر القانونيــة الهامــة بالنســبة إلــى كل أفــراد وفئــات المجتمــع الســعودي.

ــن  ــارين الداخليي ــن والمستش ــن العموميي ــتهدف الموظفي ــى، ويس ــخته األول ــي نس ــد ف ــون يعق ــعودي للقان ــر الس ــى أن المؤتم ــارة إل ــدر اإلش وتج
ورؤســاء مكاتــب المحامــاة والمحاميــن والرؤســاء التنفيذييــن وأصحــاب األعمــال ومستشــاري إدارة الثــروات وموظفي مراقبــة االمتثال والمســتثمرين 
وشــركات االســتثمار. ويهــدف إلــى أن يكــون منصــة للخبــراء القانونييــن بحيــث يمكنهــم مــن خالــه مشــاركة خبراتهــم فــي إيجــاد الحلــول للتحديــات 

التــي يواجههــا التنظيــم القانونــي، واستكشــاف المواعيــد والتطــورات الحديثــة، باإلضافــة إلــى تســريع االبتــكار فــي النظــام القانونــي الســعودي.

ويناقــش المؤتمــر توزيــع سياســات القانــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتحديــات المتعلقــة للوصــول إلــى المعلومــات فــي النظــام القانونــي 
ــباب  ــج الش ــة، ودم ــات القانوني ــات والخدم ــات المعلوم ــي صناع ــكار ف ــجيع االبت ــة تش ــة، وكيفي ــي المملك ــة ف ــورات القانوني ــر التط ــث، وآخ الحدي

الســعودي فــي قطــاع األعمــال وأخيــرًا التحديــات القانونيــة الحاليــة التــي تواجــه المملكــة.

01-10-2018
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السعودية | المؤتمر السعودي للقانون يبحث تطوير القضاء التجاري وصناعة المعلومات
ــار  ــك| اخب ــار المل ــوم | مباشــر وعاجــل |اخب ــار المملكــة | الســعودية الي ــوم | كل أخب ــة الســعودية الي ــار المملكــة العربي تقــدم صحيفــة عاجــل كل اخب

ــة. ــه األلكتروني ــر بوابت ــن ســلمان عب ــر محمــد ب ــى العهــد االمي ــار ول ــار الســعودية مباشــر | وكل مــا يخــص اخب الســعودية االن | اخب

تواصلــت جلســات المؤتمــر الســعودي للقانــون تحــت عنــوان »تعزيــز بيئــة أعمــال مســتدامة وشــاملة«، الــذي بــدأ أعمالــه مســاء أمــس، برعايــة وزيــر 
العــدل الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي.

وبــدأت الجلســات العلميــة فــي محــور التطــور القانونــي فــي وزارة العــدل الموضوعــي واإلجرائــي؛ حيــث تطرقــت الجلســة األولــى في المحــور األول 
عــن تطــور القضــاء التجــاري فــي المملكــة لفضيلــة رئيــس المحكمــة التجاريــة بالريــاض الشــيخ فــراج بــن محمــد الدوســري، الــذي أوضــح مــدى أهميــة 
الحاجــة للقضــاء التجــاري لتعزيــز بيئــة قطــاع األعمــال وتوفيــر منــاخ اقتصــادي تســوده الثقــة واالســتقرار وحفــظ الحقــوق وتشــجيع وتحفيــز االســتثمار 

فــي المملكــة.

ــورة والمنطقــة  ــة المن ــاض ومكــة المكرمــة والمدين ــر فــي الري ــة تتكــون مــن 3 قضــاة عددهــا 8 دوائ ــر االســتئناف التجاري ــن الدوســري أن دوائ وبي
الشــرقية وعســير، كمــا تحــدث مديــر برنامــج إعــداد المحاميــن بمركــز التدريــب العدلــي بنــدر بــن عبدالعزيــز المحيميــد، عــن دور مركــز التدريــب العدلــي 
منــذ إنشــائه بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 162 بتاريــخ 25 4 1435 هـــ وهــو كيــان رســمي ضمــن هيــكل وزارة العــدل، مشــيًرا إلــى أنــه منــذ صــدور القــرار 
ووزارة العــدل تســعى لدراســة التجــارب العالميــة ونمــاذج التدريــب المتخصــص فــي المجــال العدلــي لتكويــن نمــوذج خــاص بالمركــز يتماشــى مــع 
أفضــل الممارســات بمــا يحقــق نتائــج مؤثــرة فــي تطويــر العامليــن فــي المجــال العدلــي، ويحقــق المركــز رؤيــة أن يكــون المركــز رائــًدا وشــريًكا متميــًزا 

فــي المجــال العدلــي والقانونــي.

ــة  ــة العدلي ــر الثقاف ــي نش ــوث ف ــز البح ــن دور مرك ــر، ع ــد الجوي ــن محم ــد ب ــور أحم ــدل الدكت ــوزارة الع ــوث ب ــز البح ــار بمرك ــدث مستش ــه تح ــن جانب م
ــى أن ينشــأ فــي وزارة العــدل ويؤلــف مــن عــدد  ــي عــام 1428 نصــت عل ــة وقــال: إن الفقــرة 3 مــن المــادة 71 مــن نظــام القضــاء الحال والقضائي
كاف مــن األعضــاء المتخصصيــن ال يقــل مؤهــل أي منهــم عــن الشــهادة الجامعيــة، ويتولــى نشــر األحــكام القضائيــة المختــارة بعــد موافقــة المجلــس 

ــا بمــا يقــارب 5384 حكًمــا. األعلــى للقضــاء، مشــيًرا إلــى أنــه تــم نشــر األحــكام القضائيــة إلكترونًي

ــيس  ــام ليكس ــر الع ــر المدي ــة »، عب ــات القانوني ــات والخدم ــة المعلوم ــي صناع ــكار ف ــجيع االبت ــة تش ــوان »كيفي ــة بعن ــة الثاني ــتهل الجلس ــي مس وف
نيكســيس الشــرق األوســط الخبيــر الدولــي األســتاذ قييــوم ديروبيــه عــن القانــون كعنصــر مــن عناصــر القــدرة التنافســية للدولــة، والتأثيــر علــى المهــن 

ــح المســتهدفين فــي هــذا المحــور »الحكومــات، والقطــاع الخــاص، وشــركات المعلومــات، وشــركات المحامــاة«. ــة وأصحــاب المصال القانوني

وتحدثــت مديــر برنامــج مســتقبل ابتــكار القانــون بأكاديميــة ســنغافورة للقانــون نايومــي االنتصــار، عــن البيانــات القانونيــة المفتوحــة »رحلــة جديــدة 
للحكومــات والمحاميــن«، أوضحــت فيهــا أن البيانــات اآلن أصبحــت متاحــة وأصبــح الفضــاء مفتوًحــا للحصــول علــى أي معلومــة، كمــا تحدثــت أســتاذ 
مســاعد بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات جامعــة الملــك ســعود مستشــار الــذكاء االصطناعــي بــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وأهميــة 
الــذكاء االصطناعــي، الدكتــورة لطيفــة محمــد العبدالكريــم عــن القانــون والــذكاء االصطناعــي »أيــن نحــن فــي الحاضــر، والرؤيــة المســتقبلية للمملكــة 

العربيــة الســعودية«.

وتحــدث مديــر عــام حوكمــة البيانــات المؤسســي والتحليــل بشــركة االتصــاالت الســعودية نــواف بــن غــزاي المطيــري، عــن تقنيــة البلوكتشــين فــي 
القطــاع العدلــي وقــال: إذا تحققــت 4 مــن 6 كمــا فســوف يكــون للـــبلوكشين قيمــة إضافيــة ألي إجــراء أو خدمــة واالشــتراط الـــ6 هــي تشــارك عــدة 
أطــراف فــي بيانــات معينــة تحتــاج إلــى عــرض مشــترك لــكل البيانــات، ويتــم تعديــل تلــك البيانــات مــن قبــل عــدة أطــراف ويحتــاج إلــى تســجيل هــذه 
اإلجــراءات وكذلــك يحتــاج جميــع األطــراف المشــاركين إلــى الوثــوق فــي أن اإلجــراءات المســجلة يتــم التحقــق مــن صحتهــا وأن الجهــات الوســيطة 
تزيــد التكلفــة والتعقيــد، وأن التفاعــل مــع البيانــات حســاس جــًدا مــن حيــث الوقــت وأن العمليــات التــي يتــم إنشــاؤها مــن قبــل األطــراف المشــاركة 

يعتمــد علــى بعضهــا البعــض.

وكانــت الجلســة الثانيــة تحــت محــور ) آخــر التطــورات القانونيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية( وعبــر فيهــا وكيــل الــوزارة لألنظمــة والتعــاون الدولــي 
ــرات  ــال: إن المذك ــنة، وق ــال 20 س ــة خ ــريعية للمملك ــورات التش ــن التط ــور األول ع ــن المح ــر ع ــداهلل الناص ــن عب ــز ب ــور عبدالعزي ــدل الدكت ــوزارة الع ب
القانونيــة التــي ترفعهــا الجهــات الحكوميــة للجهــات العليــا يجــب أن تكــون متوائمــة مــع القطــاع الخــاص الــذي أكثــر مــا يخشــاه المفاجئــات، مبيًنــا 
أن الجهــات تتشــارك فــي وضــع األنظمــة الموضوعيــة، مؤكــًدا أنــه تــم وضــع مدونــة األنظمــة القضائيــة بشــكل أولــي، ولكــن فــي المحاكــم التجاريــة 
وضعــت األنظمــة الموضوعيــة وســيذلل نظــام المرافعــات التجاريــة العقبــات عــن المجــال التجاريــة وصــواًل إلــى بيئــة قضائيــة تجاريــة كاملــة، ونشــر 

األحــكام التجاريــة هــو فــوري فــي المرحلــة الحاليــة.
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وتحــدث المديــر مكتــب محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل محامــون ومستشــارون قانونيــون محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل فــي المحــور الثانــي للجلســة 
عــن نظــام اإلفــاس الجديــد الــذي أوضــح فيهــا مزايــا هــذا النظــام وأهمهــا: رفــع تصنيــف المملكــة كدولــة جاذبــة لاســتثمارات خصوًصــا بعــد صــدور 
ــد  ــا وتحدي ــواردة نظاًم ــاس ال ــراءات اإلف ــي إج ــأة ف ــم المنش ــار حج ــن االعتب ــذ بعي ــم، وأخ ــوص دائنيه ــتثمرين بخص ــة المس ــة وطمأن ــة التنفيذي الائح
المديــن الصغيــر والمعيــار الــذي مــن خالــه اعتبــر صغيــًرا وفــرق بيــن إجــراءات إفــاس المديــن الصغيــر ومــن يفوقــه حجًمــا، مســتعرًضا أهــم مــا ورد فــي 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام الضريبــة االنتقائيــة، مبيًنــا معنــى مصطلــح الضريبــة المضافــة وأن قيمــة الضريبــة المضافــة تفــرض علــى توريــد 

واســتيراد الســلع أو الخدمــات، ويتــم تحصيلهــا مــن المورديــن فــي كافــة مراحــل سلســلة التوريــد وبالتالــي يتحملهــا المســتخدم النهائــي.

وتحــدث وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة لاســتثمار لتطويــر البيئــة االســتثمارية الدكتــور عايــض بــن هــادي العتيبــي عن ترخيــص الهيئــة العامة لاســتثمار، 
وارتبــاط المنشــآت الســعودية الصغيــرة والمتوســطة بالعالــم وأهــم مزايــا تراخيــص الهيئــة لحمايــة المســتثمر ونمــو االســتثمار، باإلضافــة إلــى 6 ورش 

عمــل 3 ورش متوازيــة فــي الفتــرة األولــى، و3 ورش متوازيــة فــي الفتــرة الثانيــة.

المصدر:- صحيفة عاجل 
01-10-2018
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المؤتمر السعودي للقانون يبحث تطوير القضاء التجاري وصناعة المعلومات القانونية
تواصلــت أمــس األحــد، جلســات المؤتمــر الســعودي للقانــون تحــت عنــوان “تعزيــز بيئــة أعمــال مســتدامة وشــاملة “، الــذي بــدأ أعمالــه مســاء أمــس، 

برعايــة وزيــر العــدل الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي .
وبــدأت الجلســات العلميــة فــي محــور التطــور القانونــي فــي وزارة العــدل الموضوعــي واإلجرائــي؛ حيــث تطرقــت الجلســة األولــى في المحــور األول 
عــن تطــور القضــاء التجــاري فــي المملكــة لفضيلــة رئيــس المحكمــة التجاريــة بالريــاض الشــيخ فــراج بــن محمــد الدوســري، الــذي أوضــح مــدى أهميــة 
الحاجــة للقضــاء التجــاري لتعزيــز بيئــة قطــاع األعمــال وتوفيــر منــاخ اقتصــادي تســوده الثقــة واالســتقرار وحفــظ الحقــوق وتشــجيع وتحفيــز االســتثمار 

فــي المملكــة .

ــورة والمنطقــة  ــة المن ــاض ومكــة المكرمــة والمدين ــر فــي الري ــة تتكــون مــن 3 قضــاة عددهــا 8 دوائ ــر االســتئناف التجاري ــن الدوســري أن دوائ وبي
الشــرقية وعســير، كمــا تحــدث مديــر برنامــج إعــداد المحاميــن بمركــز التدريــب العدلــي بنــدر بــن عبدالعزيــز المحيميــد، عــن دور مركــز التدريــب العدلــي 
منــذ إنشــائه بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 162 بتاريــخ 25 4 1435 هـــ وهــو كيــان رســمي ضمــن هيــكل وزارة العــدل، مشــيرًا إلــى أنــه منــذ صــدور القــرار 
ووزارة العــدل تســعى لدراســة التجــارب العالميــة ونمــاذج التدريــب المتخصــص فــي المجــال العدلــي لتكويــن نمــوذج خــاص بالمركــز يتماشــى مــع 
أفضــل الممارســات بمــا يحقــق نتائــج مؤثــرة فــي تطويــر العامليــن فــي المجــال العدلــي، ويحقــق المركــز رؤيــة أن يكــون المركــز رائــدًا وشــريكًا متميــزًا 

فــي المجــال العدلــي والقانونــي .

ــة  ــة العدلي ــر الثقاف ــي نش ــوث ف ــز البح ــن دور مرك ــر، ع ــد الجوي ــن محم ــد ب ــور أحم ــدل الدكت ــوزارة الع ــوث ب ــز البح ــار بمرك ــدث مستش ــه تح ــن جانب م
ــى أن ينشــأ فــي وزارة العــدل ويؤلــف مــن عــدد  ــي عــام 1428 نصــت عل ــة وقــال: إن الفقــرة 3 مــن المــادة 71 مــن نظــام القضــاء الحال والقضائي
كاف مــن األعضــاء المتخصصيــن ال يقــل مؤهــل أي منهــم عــن الشــهادة الجامعيــة، ويتولــى نشــر األحــكام القضائيــة المختــارة بعــد موافقــة المجلــس 

ــًا بمــا يقــارب 5384 حكمــًا . األعلــى للقضــاء، مشــيرًا إلــى أنــه تــم نشــر األحــكام القضائيــة إلكتروني

وفــي مســتهل الجلســة الثانيــة بعنــوان “كيفيــة تشــجيع االبتــكار فــي صناعــة المعلومــات والخدمــات القانونيــة “، عبــر المدير العام ليكســيس نيكســيس 
الشــرق األوســط الخبيــر الدولــي األســتاذ قييــوم ديروبيــه عــن القانــون كعنصــر مــن عناصــر القــدرة التنافســية للدولــة، والتأثيــر علــى المهــن القانونيــة 

وأصحــاب المصالــح المســتهدفين فــي هــذا المحــور “الحكومــات، والقطــاع الخــاص، وشــركات المعلومــات، وشــركات المحامــاة” .

وتحدثــت مديــر برنامــج مســتقبل ابتــكار القانــون بأكاديميــة ســنغافورة للقانــون نايومــي االنتصــار، عــن البيانــات القانونيــة المفتوحــة “رحلــة جديــدة 
للحكومــات والمحاميــن”، أوضحــت فيهــا أن البيانــات اآلن أصبحــت متاحــة وأصبــح الفضــاء مفتوًحــا للحصــول علــى أي معلومــة، كمــا تحدثــت أســتاذ 
مســاعد بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات جامعــة الملــك ســعود مستشــار الــذكاء االصطناعــي بــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وأهميــة 
الــذكاء االصطناعــي، الدكتــورة لطيفــة محمــد العبدالكريــم عــن القانــون والــذكاء االصطناعــي “أيــن نحــن فــي الحاضــر، والرؤيــة المســتقبلية للمملكــة 

العربيــة الســعودية “.
وتحــدث مديــر عــام حوكمــة البيانــات المؤسســي والتحليــل بشــركة االتصــاالت الســعودية نــواف بــن غــزاي المطيــري، عــن تقنيــة البلوكتشــين فــي 
القطــاع العدلــي وقــال: إذا تحققــت 4 مــن 6 كمــا فســوف يكــون للـــبلوكشين قيمــة إضافيــة ألي إجــراء أو خدمــة واالشــتراط الـــ6 هــي تشــارك عــدة 
أطــراف فــي بيانــات معينــة تحتــاج إلــى عــرض مشــترك لــكل البيانــات، ويتــم تعديــل تلــك البيانــات مــن قبــل عــدة أطــراف ويحتــاج إلــى تســجيل هــذه 
اإلجــراءات وكذلــك يحتــاج جميــع األطــراف المشــاركين إلــى الوثــوق فــي أن اإلجــراءات المســجلة يتــم التحقــق مــن صحتهــا وأن الجهــات الوســيطة 
تزيــد التكلفــة والتعقيــد، وأن التفاعــل مــع البيانــات حســاس جــدًا مــن حيــث الوقــت وأن العمليــات التــي يتــم إنشــاؤها مــن قبــل األطــراف المشــاركة 

يعتمــد علــى بعضهــا البعــض .

وكانــت الجلســة الثانيــة تحــت محــور ) آخــر التطــورات القانونيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية( وعبــر فيهــا وكيــل الــوزارة لألنظمــة والتعــاون الدولــي 
ــرات  ــال: إن المذك ــنة، وق ــال 20 س ــة خ ــريعية للمملك ــورات التش ــن التط ــور األول ع ــن المح ــر ع ــداهلل الناص ــن عب ــز ب ــور عبدالعزي ــدل الدكت ــوزارة الع ب
القانونيــة التــي ترفعهــا الجهــات الحكوميــة للجهــات العليــا يجــب أن تكــون متوائمــة مــع القطــاع الخــاص الــذي أكثــر مــا يخشــاه المفاجئــات، مبينــًا 
أن الجهــات تتشــارك فــي وضــع األنظمــة الموضوعيــة، مؤكــدًا أنــه تــم وضــع مدونــة األنظمــة القضائيــة بشــكل أولــي، ولكــن فــي المحاكــم التجاريــة 
وضعــت األنظمــة الموضوعيــة وســيذلل نظــام المرافعــات التجاريــة العقبــات عــن المجــال التجاريــة وصــواًل إلــى بيئــة قضائيــة تجاريــة كاملــة، ونشــر 

األحــكام التجاريــة هــو فــوري فــي المرحلــة الحاليــة .
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وتحــدث المديــر مكتــب محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل محامــون ومستشــارون قانونيــون محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل فــي المحــور الثانــي للجلســة 
عــن نظــام اإلفــاس الجديــد الــذي أوضــح فيهــا مزايــا هــذا النظــام وأهمهــا: رفــع تصنيــف المملكــة كدولــة جاذبــة لاســتثمارات خصوصــًا بعــد صــدور 
ــد  ــًا وتحدي ــواردة نظام ــاس ال ــراءات اإلف ــي إج ــأة ف ــم المنش ــار حج ــن االعتب ــذ بعي ــم، وأخ ــوص دائنيه ــتثمرين بخص ــة المس ــة وطمأن ــة التنفيذي الائح
المديــن الصغيــر والمعيــار الــذي مــن خالــه اعتبــر صغيــرًا وفــرق بيــن إجــراءات إفــاس المديــن الصغيــر ومــن يفوقــه حجمــًا، مســتعرضًا أهــم مــا ورد فــي 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام الضريبــة االنتقائيــة، مبينــًا معنــى مصطلــح الضريبــة المضافــة وأن قيمــة الضريبــة المضافــة تفــرض علــى توريــد 

واســتيراد الســلع أو الخدمــات، ويتــم تحصيلهــا مــن المورديــن فــي كافــة مراحــل سلســلة التوريــد وبالتالــي يتحملهــا المســتخدم النهائــي.

وتحــدث وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة لاســتثمار لتطويــر البيئــة االســتثمارية الدكتــور عايــض بــن هــادي العتيبــي عن ترخيــص الهيئــة العامة لاســتثمار، 
وارتبــاط المنشــآت الســعودية الصغيــرة والمتوســطة بالعالــم وأهــم مزايــا تراخيــص الهيئــة لحمايــة المســتثمر ونمــو االســتثمار، باإلضافــة إلــى 6 ورش 

عمــل 3 ورش متوازيــة فــي الفتــرة األولــى، و3 ورش متوازيــة فــي الفتــرة الثانيــة 
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المؤتمر السعودي للقانون يبحث تطوير القضاء التجاري وصناعة المعلومات القانونية
تواصلــت أمــس األحــد، جلســات المؤتمــر الســعودي للقانــون تحــت عنــوان »تعزيــز بيئــة أعمــال مســتدامة وشــاملة »، الــذي بــدأ أعمالــه مســاء أمــس، 

برعايــة وزيــر العــدل الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي .

وبــدأت الجلســات العلميــة فــي محــور التطــور القانونــي فــي وزارة العــدل الموضوعــي واإلجرائــي؛ حيــث تطرقــت الجلســة األولــى في المحــور األول 
عــن تطــور القضــاء التجــاري فــي المملكــة لفضيلــة رئيــس المحكمــة التجاريــة بالريــاض الشــيخ فــراج بــن محمــد الدوســري، الــذي أوضــح مــدى أهميــة 
الحاجــة للقضــاء التجــاري لتعزيــز بيئــة قطــاع األعمــال وتوفيــر منــاخ اقتصــادي تســوده الثقــة واالســتقرار وحفــظ الحقــوق وتشــجيع وتحفيــز االســتثمار 

فــي المملكــة .

ــورة والمنطقــة  ــة المن ــاض ومكــة المكرمــة والمدين ــر فــي الري ــة تتكــون مــن 3 قضــاة عددهــا 8 دوائ ــر االســتئناف التجاري ــن الدوســري أن دوائ وبي
الشــرقية وعســير، كمــا تحــدث مديــر برنامــج إعــداد المحاميــن بمركــز التدريــب العدلــي بنــدر بــن عبدالعزيــز المحيميــد، عــن دور مركــز التدريــب العدلــي 
منــذ إنشــائه بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 162 بتاريــخ 25 4 1435 هـــ وهــو كيــان رســمي ضمــن هيــكل وزارة العــدل، مشــيرًا إلــى أنــه منــذ صــدور القــرار 
ووزارة العــدل تســعى لدراســة التجــارب العالميــة ونمــاذج التدريــب المتخصــص فــي المجــال العدلــي لتكويــن نمــوذج خــاص بالمركــز يتماشــى مــع 
أفضــل الممارســات بمــا يحقــق نتائــج مؤثــرة فــي تطويــر العامليــن فــي المجــال العدلــي، ويحقــق المركــز رؤيــة أن يكــون المركــز رائــدًا وشــريكًا متميــزًا 

فــي المجــال العدلــي والقانونــي .

ــة  ــة العدلي ــر الثقاف ــي نش ــوث ف ــز البح ــن دور مرك ــر، ع ــد الجوي ــن محم ــد ب ــور أحم ــدل الدكت ــوزارة الع ــوث ب ــز البح ــار بمرك ــدث مستش ــه تح ــن جانب م
ــى أن ينشــأ فــي وزارة العــدل ويؤلــف مــن عــدد  ــي عــام 1428 نصــت عل ــة وقــال: إن الفقــرة 3 مــن المــادة 71 مــن نظــام القضــاء الحال والقضائي
كاف مــن األعضــاء المتخصصيــن ال يقــل مؤهــل أي منهــم عــن الشــهادة الجامعيــة، ويتولــى نشــر األحــكام القضائيــة المختــارة بعــد موافقــة المجلــس 

ــًا بمــا يقــارب 5384 حكمــًا . األعلــى للقضــاء، مشــيرًا إلــى أنــه تــم نشــر األحــكام القضائيــة إلكتروني

ــيس  ــام ليكس ــر الع ــر المدي ــة »، عب ــات القانوني ــات والخدم ــة المعلوم ــي صناع ــكار ف ــجيع االبت ــة تش ــوان »كيفي ــة بعن ــة الثاني ــتهل الجلس ــي مس وف
نيكســيس الشــرق األوســط الخبيــر الدولــي األســتاذ قييــوم ديروبيــه عــن القانــون كعنصــر مــن عناصــر القــدرة التنافســية للدولــة، والتأثيــر علــى المهــن 

ــح المســتهدفين فــي هــذا المحــور »الحكومــات، والقطــاع الخــاص، وشــركات المعلومــات، وشــركات المحامــاة« . ــة وأصحــاب المصال القانوني

وتحدثــت مديــر برنامــج مســتقبل ابتــكار القانــون بأكاديميــة ســنغافورة للقانــون نايومــي االنتصــار، عــن البيانــات القانونيــة المفتوحــة »رحلــة جديــدة 
للحكومــات والمحاميــن«، أوضحــت فيهــا أن البيانــات اآلن أصبحــت متاحــة وأصبــح الفضــاء مفتوًحــا للحصــول علــى أي معلومــة، كمــا تحدثــت أســتاذ 
مســاعد بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات جامعــة الملــك ســعود مستشــار الــذكاء االصطناعــي بــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وأهميــة 
الــذكاء االصطناعــي، الدكتــورة لطيفــة محمــد العبدالكريــم عــن القانــون والــذكاء االصطناعــي »أيــن نحــن فــي الحاضــر، والرؤيــة المســتقبلية للمملكــة 

العربيــة الســعودية«.

وتحــدث مديــر عــام حوكمــة البيانــات المؤسســي والتحليــل بشــركة االتصــاالت الســعودية نــواف بــن غــزاي المطيــري، عــن تقنيــة البلوكتشــين فــي 
القطــاع العدلــي وقــال: إذا تحققــت 4 مــن 6 كمــا فســوف يكــون للـــبلوكشين قيمــة إضافيــة ألي إجــراء أو خدمــة واالشــتراط الـــ6 هــي تشــارك عــدة 
أطــراف فــي بيانــات معينــة تحتــاج إلــى عــرض مشــترك لــكل البيانــات، ويتــم تعديــل تلــك البيانــات مــن قبــل عــدة أطــراف ويحتــاج إلــى تســجيل هــذه 
اإلجــراءات وكذلــك يحتــاج جميــع األطــراف المشــاركين إلــى الوثــوق فــي أن اإلجــراءات المســجلة يتــم التحقــق مــن صحتهــا وأن الجهــات الوســيطة 
تزيــد التكلفــة والتعقيــد، وأن التفاعــل مــع البيانــات حســاس جــدًا مــن حيــث الوقــت وأن العمليــات التــي يتــم إنشــاؤها مــن قبــل األطــراف المشــاركة 

يعتمــد علــى بعضهــا البعــض .

وكانــت الجلســة الثانيــة تحــت محــور ) آخــر التطــورات القانونيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية( وعبــر فيهــا وكيــل الــوزارة لألنظمــة والتعــاون الدولــي 
ــرات  ــال: إن المذك ــنة، وق ــال 20 س ــة خ ــريعية للمملك ــورات التش ــن التط ــور األول ع ــن المح ــر ع ــداهلل الناص ــن عب ــز ب ــور عبدالعزي ــدل الدكت ــوزارة الع ب
القانونيــة التــي ترفعهــا الجهــات الحكوميــة للجهــات العليــا يجــب أن تكــون متوائمــة مــع القطــاع الخــاص الــذي أكثــر مــا يخشــاه المفاجئــات، مبينــًا 
أن الجهــات تتشــارك فــي وضــع األنظمــة الموضوعيــة، مؤكــدًا أنــه تــم وضــع مدونــة األنظمــة القضائيــة بشــكل أولــي، ولكــن فــي المحاكــم التجاريــة 
وضعــت األنظمــة الموضوعيــة وســيذلل نظــام المرافعــات التجاريــة العقبــات عــن المجــال التجاريــة وصــواًل إلــى بيئــة قضائيــة تجاريــة كاملــة، ونشــر 

األحــكام التجاريــة هــو فــوري فــي المرحلــة الحاليــة .
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وتحــدث المديــر مكتــب محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل محامــون ومستشــارون قانونيــون محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل فــي المحــور الثانــي للجلســة 
عــن نظــام اإلفــاس الجديــد الــذي أوضــح فيهــا مزايــا هــذا النظــام وأهمهــا: رفــع تصنيــف المملكــة كدولــة جاذبــة لاســتثمارات خصوصــًا بعــد صــدور 
ــد  ــًا وتحدي ــواردة نظام ــاس ال ــراءات اإلف ــي إج ــأة ف ــم المنش ــار حج ــن االعتب ــذ بعي ــم، وأخ ــوص دائنيه ــتثمرين بخص ــة المس ــة وطمأن ــة التنفيذي الائح
المديــن الصغيــر والمعيــار الــذي مــن خالــه اعتبــر صغيــرًا وفــرق بيــن إجــراءات إفــاس المديــن الصغيــر ومــن يفوقــه حجمــًا، مســتعرضًا أهــم مــا ورد فــي 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام الضريبــة االنتقائيــة، مبينــًا معنــى مصطلــح الضريبــة المضافــة وأن قيمــة الضريبــة المضافــة تفــرض علــى توريــد 

واســتيراد الســلع أو الخدمــات، ويتــم تحصيلهــا مــن المورديــن فــي كافــة مراحــل سلســلة التوريــد وبالتالــي يتحملهــا المســتخدم النهائــي.

وتحــدث وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة لاســتثمار لتطويــر البيئــة االســتثمارية الدكتــور عايــض بــن هــادي العتيبــي عن ترخيــص الهيئــة العامة لاســتثمار، 
وارتبــاط المنشــآت الســعودية الصغيــرة والمتوســطة بالعالــم وأهــم مزايــا تراخيــص الهيئــة لحمايــة المســتثمر ونمــو االســتثمار، باإلضافــة إلــى 6 ورش 

عمــل 3 ورش متوازيــة فــي الفتــرة األولــى، و3 ورش متوازيــة فــي الفتــرة الثانيــة .
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اخبار السعودية اليوم : الرياض.. تواصل جلسات أعمال »المؤتمر السعودي للقانون« برعاية وزير العدل 
اخبــار الســعودية اخبــار الســعودية اليــوم : الريــاض.. تواصــل جلســات أعمــال »المؤتمــر الســعودي للقانــون« برعايــة وزيــر العــدل مصــدر الخبــر - اخبــار 

الســعودية -ســبق محلــي مــع تفاصيــل الخبــر الريــاض.. تواصــل جلســات أعمــال »المؤتمــر الســعودي للقانــون« برعايــة وزيــر العــدل.

تواصلــت اليــوم جلســات المؤتمــر الســعودي للقانــون تحــت عنــوان »تعزيــز بيئــة أعمــال مســتدامة وشــاملة«، الــذي بــدأ أعمالــه مســاء أمــس برعايــة 
ــة فــي محــور التطــور القانونــي فــي وزارة العــدل الموضوعــي  ــدأت الجلســات العلمي ــد بــن محمــد الصمعانــي. وب ــور ولي ــر العــدل الشــيخ الدكت وزي
واإلجرائــي. وتطرقــت الجلســة األولــى فــي المحــور األول إلــى تطــور القضــاء التجــاري فــي الســعودية لفضيلــة رئيــس المحكمــة التجاريــة بالريــاض 
الشــيخ فــراج بــن محمــد الدوســري، الــذي أوضــح مــدى أهميــة الحاجــة للقضــاء التجــاري لتعزيــز بيئــة قطــاع األعمــال، وتوفيــر منــاخ اقتصــادي تســوده 

الثقــة واالســتقرار وحفــظ الحقــوق، وتشــجيع وتحفيــز االســتثمار فــي الســعودية. 

ــن »الدوســري« أن دوائــر االســتئناف التجاريــة تتكــون مــن ثاثــة قضــاة، وعددهــا ثمانــي دوائــر فــي الريــاض ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة  وبيَّ
والمنطقــة الشــرقية وعســير. 

كمــا تحــدث مديــر برنامــج إعــداد المحاميــن بمركــز التدريــب العدلــي بنــدر بــن عبدالعزيــز المحيميــد عــن دور مركــز التدريــب العدلــي منــذ إنشــائه بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 162 بتاريــخ 25/ 4/ 1435 هـــ، وهــو كيــان رســمي ضمــن هيــكل وزارة العــدل. 

وأشــار إلــى أنــه منــذ صــدور القــرار ووزارة العــدل تســعى لدراســة التجــارب العالميــة ونمــاذج التدريــب المتخصــص فــي المجــال العدلــي لتكويــن نمــوذج 
خــاص بالمركــز، يتماشــى مــع أفضــل الممارســات، بمــا يحقــق نتائــج مؤثــرة فــي تطويــر العامليــن فــي المجــال العدلــي، ويحقــق المركــز رؤيــة أن يكــون 

رائــًدا وشــريًكا متميــًزا فــي المجــال العدلــي والقانونــي. 

ــة  ــة العدلي ــر الثقاف ــي نش ــوث ف ــز البح ــن دور مرك ــر ع ــد الجوي ــن محم ــد ب ــور أحم ــدل الدكت ــوزارة الع ــوث ب ــز البح ــار بمرك ــدث مستش ــه، تح ــن جانب م
ــف مــن عــدد  والقضائيــة، وقــال: إن الفقــرة الـــ3 مــن المــادة الـــ71 مــن نظــام القضــاء الحالــي عــام 1428 نصــت علــى أن ينشــأ فــي وزارة العــدل، ويؤلَّ
كاف مــن األعضــاء المتخصصيــن، ال يقــل مؤهــل أي منهــم عــن الشــهادة الجامعيــة، ويتولــى نشــر األحــكام القضائيــة المختــارة بعــد موافقــة المجلــس 

ــا بمــا يقــارب 5384 حكًمــا.  األعلــى للقضــاء. مشــيًرا إلــى أنــه تــم نشــر األحــكام القضائيــة إلكترونيًّ

ــيس  ــام ليكس ــر الع ــر المدي ــة« عبَّ ــات القانوني ــات والخدم ــة المعلوم ــي صناع ــكار ف ــجيع االبت ــة تش ــوان »كيفي ــة بعن ــة الثاني ــتهل الجلس ــي مس وف
نيكســيس الشــرق األوســط الخبيــر الدولــي قييــوم ديروبيــه عــن القانــون كعنصــر مــن عناصــر القــدرة التنافســية للدولــة، والتأثيــر علــى المهــن القانونيــة 

ــح المســتهدفين فــي هــذا المحــور »الحكومــات، والقطــاع الخــاص، وشــركات المعلومــات، وشــركات المحامــاة«.  وأصحــاب المصال

وتحدثــت مديــر برنامــج مســتقبل ابتــكار القانــون بأكاديميــة ســنغافورة للقانــون نايومــي االنتصــار عــن البيانــات القانونيــة المفتوحــة »رحلــة جديــدة 
ــا للحصــول علــى أي معلومــة.  ــح الفضــاء مفتوًح ــات اآلن أصبحــت متاحــة، وأصب للحكومــات والمحاميــن«، أوضحــت أن البيان

كمــا تحدثــت األســتاذ المســاعد بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة الملــك ســعود مستشــار الــذكاء االصطناعــي وأهميــة الــذكاء الصناعــي 
بــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الدكتــورة لطيفــة محمــد العبدالكريــم عــن القانــون والــذكاء االصطناعــي مــن خــال »أيــن نحــن فــي الحاضــر.. 

والرؤيــة المســتقبلية للمملكــة العربيــة الســعودية«. 

وتحــدث المديــر العــام لحوكمــة البيانــات المؤسســي والتحليــل بشــركة االتصــاالت الســعودية نــواف بــن غــزاي المطيــري عــن تقنيــة البلوكتشــين فــي 
القطــاع العدلــي، وقــال: »إذا تحققــت 4 مــن 6 فســوف يكــون للـــبلوكيشن قيمــة إضافيــة ألي إجــراء أو خدمــة. واالشــتراط الســتة بتشــارك أطــراف 
عــدة فــي بيانــات معينــة، تحتــاج إلــى عــرض مشــترك لــكل البيانــات، ويتــم تعديــل تلــك البيانــات مــن قبــل أطــراف عــدة، ويحتــاج إلــى تســجيل هــذه 
اإلجــراءات، وكذلــك يحتــاج جميــع األطــراف المشــاركين إلــى الوثــوق بــأن اإلجــراءات المســجلة يتــم التحقــق مــن صحتهــا، وأن الجهــات الوســيطة تزيــد 
ا مــن حيــث الوقــت، وأن العمليــات التــي يتــم إنشــاؤها مــن ِقبــل األطــراف المشــاركة تعتمــد  التكلفــة والتعقيــد، وأن التفاعــل مــع البيانــات حســاس جــدًّ

علــى بعضهــا«. 

ــاون  ــة والتع ــوزارة لألنظم ــل ال ــا وكي ــر فيه ــعودية«، وعبَّ ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــورات القانوني ــر التط ــور »آخ ــت مح ــة تح ــة الثاني ــت الجلس وكان
الدولــي بــوزارة العــدل، الدكتــور عبدالعزيــز بــن عبــداهلل الناصــر، عــن المحــور األول متحدًثــا عــن التطــورات التشــريعية للمملكــة خــال 20 ســنة، وقــال: 
ــر مــا يخشــاه  ــا يجــب أن تكــون متوائمــة مــع القطــاع الخــاص الــذي أكث ــة للجهــات العلي ــة التــي ترفعهــا الجهــات الحكومي »إن المذكــرات القانوني

ــآت«.  المفاج
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ــن أن الجهــات تتشــارك فــي وضــع األنظمــة الموضوعيــة، مؤكــًدا أنــه تــم وضــع مدونــة األنظمــة القضائيــة بشــكل أولــي، ولكــن فــي المحاكــم  وبيَّ
التجاريــة وضعــت األنظمــة الموضوعيــة، وســيذلل نظــام المرافعــات التجاريــة العقبــات عــن المجــال التجــاري وصــواًل إلــى بيئــة قضائيــة تجاريــة كاملــة.. 

ونشــر األحــكام التجاريــة فــوري فــي المرحلــة الحاليــة. 

وتحــدث مديــر مكتــب محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل )محامــون ومستشــارون قانونيــون( محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل فــي المحــور الثانــي للجلســة 
عــن نظــام اإلفــاس الجديــد الــذي أوضــح فيــه مزايــا هــذا النظــام، وأهمهــا: رفــع تصنيــف الســعودية بوصفهــا دولــة جاذبــة لاســتثمارات، وخصوًصــا 
بعــد صــدور الائحــة التنفيذيــة، وطمأنــة المســتثمرين بخصــوص دائنيهــم، واألخــذ بعيــن االعتبــار حجــم المنشــأة فــي إجــراءات اإلفــاس الــواردة نظاًمــا، 

ق بيــن إجــراءات إفــاس المديــن الصغيــر ومــن يفوقــه حجًمــا.  وتحديــد المديــن الصغيــر والمعيــار الــذي مــن خالــه اعتبــر صغيــًرا.. وفــرَّ

واســتعرض أهــم مــا ورد فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام الضريبــة االنتقائيــة، مبيًنــا معنــى مصطلــح الضريبــة المضافــة، وأن قيمــة الضريبــة 
ــد كافــة؛ وبالتالــي يتحملهــا  ــم تحصيلهــا مــن المورديــن فــي مراحــل سلســلة التوري ــد واســتيراد الســلع أو الخدمــات، ويت المضافــة تفــرض علــى توري

المســتخدم النهائــي. 

ــة  ــة العام ــص الهيئ ــن ترخي ــي، ع ــادي العتيب ــن ه ــض ب ــور عاي ــتثمارية، الدكت ــة االس ــر البيئ ــتثمار لتطوي ــة لاس ــة العام ــظ الهيئ ــل محاف ــدث وكي وتح
لاســتثمار، وارتبــاط المنشــآت الســعودية الصغيــرة والمتوســطة بالعالــم، وأهــم مزايــا تراخيــص الهيئــة لحمايــة المســتثمر ونمــو االســتثمار، إضافــة إلــى 

ســت ورش عمــل: ثــاث ورش متوازيــة فــي الفتــرة األولــى، وثــاث ورش متوازيــة فــي الفتــرة الثانيــة.

الرياض.. تواصل جلسات أعمال »المؤتمر السعودي للقانون« برعاية وزير العدل
وكالة األنباء السعودية )واس( سبق 30-09-2018 

تواصلــت اليــوم جلســات المؤتمــر الســعودي للقانــون تحــت عنــوان »تعزيــز بيئــة أعمــال مســتدامة وشــاملة«، الــذي بــدأ أعمالــه مســاء أمــس برعايــة 
وزيــر العــدل الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي.  وبــدأت الجلســات العلميــة فــي محــور التطــور القانونــي فــي وزارة العــدل الموضوعــي 
واإلجرائــي. وتطرقــت الجلســة األولــى فــي المحــور األول إلــى تطــور القضــاء التجــاري فــي الســعودية لفضيلــة رئيــس المحكمــة التجاريــة بالريــاض 
الشــيخ فــراج بــن محمــد الدوســري، الــذي أوضــح مــدى أهميــة الحاجــة للقضــاء التجــاري لتعزيــز بيئــة قطــاع األعمــال، وتوفيــر منــاخ اقتصــادي تســوده 

الثقــة واالســتقرار وحفــظ الحقــوق، وتشــجيع وتحفيــز االســتثمار فــي الســعودية. 

ــن »الدوســري« أن دوائــر االســتئناف التجاريــة تتكــون مــن ثاثــة قضــاة، وعددهــا ثمانــي دوائــر فــي الريــاض ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة  وبيَّ
والمنطقــة الشــرقية وعســير.  كمــا تحــدث مديــر برنامــج إعــداد المحاميــن بمركــز التدريــب العدلــي بنــدر بــن عبدالعزيــز المحيميــد عــن دور مركــز التدريــب 
العدلــي منــذ إنشــائه بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 162 بتاريــخ 25/ 4/ 1435 هـــ، وهــو كيــان رســمي ضمــن هيــكل وزارة العــدل.  وأشــار إلــى أنــه منــذ 
صــدور القــرار ووزارة العــدل تســعى لدراســة التجــارب العالميــة ونمــاذج التدريــب المتخصــص فــي المجــال العدلــي لتكويــن نمــوذج خــاص بالمركــز، 
يتماشــى مــع أفضــل الممارســات، بمــا يحقــق نتائــج مؤثــرة فــي تطويــر العامليــن فــي المجــال العدلــي، ويحقــق المركــز رؤيــة أن يكــون رائــًدا وشــريًكا 

متميــًزا فــي المجــال العدلــي والقانونــي. 
ــة  ــة العدلي ــر الثقاف ــي نش ــوث ف ــز البح ــن دور مرك ــر ع ــد الجوي ــن محم ــد ب ــور أحم ــدل الدكت ــوزارة الع ــوث ب ــز البح ــار بمرك ــدث مستش ــه، تح ــن جانب م
ــف مــن عــدد  والقضائيــة، وقــال: إن الفقــرة الـــ3 مــن المــادة الـــ71 مــن نظــام القضــاء الحالــي عــام 1428 نصــت علــى أن ينشــأ فــي وزارة العــدل، ويؤلَّ
كاف مــن األعضــاء المتخصصيــن، ال يقــل مؤهــل أي منهــم عــن الشــهادة الجامعيــة، ويتولــى نشــر األحــكام القضائيــة المختــارة بعــد موافقــة المجلــس 

ــا بمــا يقــارب 5384 حكًمــا.  األعلــى للقضــاء. مشــيًرا إلــى أنــه تــم نشــر األحــكام القضائيــة إلكترونيًّ

ــيس  ــام ليكس ــر الع ــر المدي ــة« عبَّ ــات القانوني ــات والخدم ــة المعلوم ــي صناع ــكار ف ــجيع االبت ــة تش ــوان »كيفي ــة بعن ــة الثاني ــتهل الجلس ــي مس وف
نيكســيس الشــرق األوســط الخبيــر الدولــي قييــوم ديروبيــه عــن القانــون كعنصــر مــن عناصــر القــدرة التنافســية للدولــة، والتأثيــر علــى المهــن القانونيــة 

ــح المســتهدفين فــي هــذا المحــور »الحكومــات، والقطــاع الخــاص، وشــركات المعلومــات، وشــركات المحامــاة«.  وأصحــاب المصال
وتحدثــت مديــر برنامــج مســتقبل ابتــكار القانــون بأكاديميــة ســنغافورة للقانــون نايومــي االنتصــار عــن البيانــات القانونيــة المفتوحــة »رحلــة جديــدة 

ــا للحصــول علــى أي معلومــة.  ــح الفضــاء مفتوًح ــات اآلن أصبحــت متاحــة، وأصب للحكومــات والمحاميــن«، أوضحــت أن البيان

كمــا تحدثــت األســتاذ المســاعد بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة الملــك ســعود مستشــار الــذكاء االصطناعــي وأهميــة الــذكاء الصناعــي 
بــوزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الدكتــورة لطيفــة محمــد العبدالكريــم عــن القانــون والــذكاء االصطناعــي مــن خــال »أيــن نحــن فــي الحاضــر.. 

والرؤيــة المســتقبلية للمملكــة العربيــة الســعودية«. 
وتحــدث المديــر العــام لحوكمــة البيانــات المؤسســي والتحليــل بشــركة االتصــاالت الســعودية نــواف بــن غــزاي المطيــري عــن تقنيــة البلوكتشــين فــي 
القطــاع العدلــي، وقــال: »إذا تحققــت 4 مــن 6 فســوف يكــون للـــبلوكيشن قيمــة إضافيــة ألي إجــراء أو خدمــة. واالشــتراط الســتة بتشــارك أطــراف 
عــدة فــي بيانــات معينــة، تحتــاج إلــى عــرض مشــترك لــكل البيانــات، ويتــم تعديــل تلــك البيانــات مــن قبــل أطــراف عــدة، ويحتــاج إلــى تســجيل هــذه 
اإلجــراءات، وكذلــك يحتــاج جميــع األطــراف المشــاركين إلــى الوثــوق بــأن اإلجــراءات المســجلة يتــم التحقــق مــن صحتهــا، وأن الجهــات الوســيطة تزيــد 
ا مــن حيــث الوقــت، وأن العمليــات التــي يتــم إنشــاؤها مــن ِقبــل األطــراف المشــاركة تعتمــد  التكلفــة والتعقيــد، وأن التفاعــل مــع البيانــات حســاس جــدًّ

علــى بعضهــا«. 

ــاون  ــة والتع ــوزارة لألنظم ــل ال ــا وكي ــر فيه ــعودية«، وعبَّ ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــورات القانوني ــر التط ــور »آخ ــت مح ــة تح ــة الثاني ــت الجلس وكان
الدولــي بــوزارة العــدل، الدكتــور عبدالعزيــز بــن عبــداهلل الناصــر، عــن المحــور األول متحدًثــا عــن التطــورات التشــريعية للمملكــة خــال 20 ســنة، وقــال: 
ــر مــا يخشــاه  ــا يجــب أن تكــون متوائمــة مــع القطــاع الخــاص الــذي أكث ــة للجهــات العلي ــة التــي ترفعهــا الجهــات الحكومي »إن المذكــرات القانوني

ــآت«.  المفاج
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ــن أن الجهــات تتشــارك فــي وضــع األنظمــة الموضوعيــة، مؤكــًدا أنــه تــم وضــع مدونــة األنظمــة القضائيــة بشــكل أولــي، ولكــن فــي المحاكــم  وبيَّ
التجاريــة وضعــت األنظمــة الموضوعيــة، وســيذلل نظــام المرافعــات التجاريــة العقبــات عــن المجــال التجــاري وصــواًل إلــى بيئــة قضائيــة تجاريــة كاملــة.. 

ونشــر األحــكام التجاريــة فــوري فــي المرحلــة الحاليــة. 

وتحــدث مديــر مكتــب محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل )محامــون ومستشــارون قانونيــون( محمــد بــن عبدالعزيــز العقيــل فــي المحــور الثانــي للجلســة 
عــن نظــام اإلفــاس الجديــد الــذي أوضــح فيــه مزايــا هــذا النظــام، وأهمهــا: رفــع تصنيــف الســعودية بوصفهــا دولــة جاذبــة لاســتثمارات، وخصوًصــا 
بعــد صــدور الائحــة التنفيذيــة، وطمأنــة المســتثمرين بخصــوص دائنيهــم، واألخــذ بعيــن االعتبــار حجــم المنشــأة فــي إجــراءات اإلفــاس الــواردة نظاًمــا، 

ق بيــن إجــراءات إفــاس المديــن الصغيــر ومــن يفوقــه حجًمــا.  وتحديــد المديــن الصغيــر والمعيــار الــذي مــن خالــه اعتبــر صغيــًرا.. وفــرَّ

واســتعرض أهــم مــا ورد فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام الضريبــة االنتقائيــة، مبيًنــا معنــى مصطلــح الضريبــة المضافــة، وأن قيمــة الضريبــة 
ــد كافــة؛ وبالتالــي يتحملهــا  ــم تحصيلهــا مــن المورديــن فــي مراحــل سلســلة التوري ــد واســتيراد الســلع أو الخدمــات، ويت المضافــة تفــرض علــى توري
المســتخدم النهائــي.  وتحــدث وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة لاســتثمار لتطويــر البيئــة االســتثمارية، الدكتــور عايــض بــن هــادي العتيبــي، عــن ترخيــص 
الهيئــة العامــة لاســتثمار، وارتبــاط المنشــآت الســعودية الصغيــرة والمتوســطة بالعالــم، وأهــم مزايــا تراخيــص الهيئــة لحماية المســتثمر ونمو االســتثمار، 

إضافــة إلــى ســت ورش عمــل: ثــاث ورش متوازيــة فــي الفتــرة األولــى، وثــاث ورش متوازيــة فــي الفتــرة الثانيــة
ناقشت تطور القضاء التجاري بالمملكة وأهميته لتعزيز بيئة قطاع األعمال
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طيران ناس الناقل الجوي للمؤتمر السعودي للقانون األول
ــة”  ــان المعرف ــه “بره ــذي تنظم ــون” األول، ال ــعودي للقان ــر الس ــعودي، “المؤتم ــي الس ــل الوطن ــاس، الناق ــران ن ــى طي رع
و”لكســيس نكســس” بالشــراكة االســتراتيجية مــع الهيئــة الســعودية للمحاميــن، وبــدأ أعمالــه األحــد )30 ســبتمبر( فــي فنــدق 

كــراون باز-الريــاض، برعايــة وزيــر العــدل الســعودي الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي ويســتمر لمــدة يوميــن.

ولهــذه المناســبة، أوضــح مديــر عــام االتصــال المؤسســي، المتحــدث الرســمي باســم طيــران نــاس األســتاذ أحمــد المســيند أن 
مشــاركة طيــران نــاس فــي هــذا المؤتمــر، تأتــي مــن ضمــن مبــادرات طيــران نــاس الســاعية إلــى تعزيــز مفهــوم المســؤولية 
االجتماعيــة مــن خــال دعــم القطاعــات المختلفــة فــي المملكــة، وذلــك فــي ســبيل العمــل علــى تعزيــز تنميــة المجتمــع 
والمســاهمة بشــكل فاعــل فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، مشــيرًا إلــى أن فكــرة المؤتمــر مــن شــأنها أن تســلط الضــوء 

علــى الكثيــر مــن األطــر القانونيــة الهامــة بالنســبة إلــى كل أفــراد وفئــات المجتمــع الســعودي.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المؤتمــر الســعودي للقانــون يعقــد فــي نســخته األولــى، ويســتهدف الموظفيــن العمومييــن 
والمستشــارين الداخلييــن ورؤســاء مكاتــب المحامــاة والمحاميــن والرؤســاء التنفيذييــن وأصحــاب األعمــال ومستشــاري إدارة 
الثــروات وموظفــي مراقبــة االمتثــال والمســتثمرين وشــركات االســتثمار. ويهــدف إلــى أن يكــون منصــة للخبــراء القانونييــن 
بحيــث يمكنهــم مــن خالــه مشــاركة خبراتهــم فــي إيجــاد الحلــول للتحديــات التــي يواجههــا التنظيــم القانونــي، واستكشــاف 

المواعيــد والتطــورات الحديثــة، باإلضافــة إلــى تســريع االبتــكار فــي النظــام القانونــي الســعودي.

ويناقــش المؤتمــر توزيــع سياســات القانــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتحديــات المتعلقــة للوصــول إلــى 
ــي  ــكار ف ــجيع االبت ــة تش ــة، وكيفي ــي المملك ــة ف ــورات القانوني ــر التط ــث، وآخ ــي الحدي ــام القانون ــي النظ ــات ف المعلوم
ــة  ــات القانوني ــرًا التحدي ــال وأخي ــاع األعم ــي قط ــعودي ف ــباب الس ــج الش ــة، ودم ــات القانوني ــات والخدم ــات المعلوم صناع

ــة. ــه المملك ــي تواج ــة الت الحالي
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ختام المؤتمر السعودي للقانون
اســتمرت أعمــال المؤتمــر الســعودي للقانــون علــى اليــوم الثانــي للتوالــي حيــث بــدأت اولــى الجلســات العلميــة اليــوم بالجلســة الرابعــة تحــت محــور 
ٕاعــداد قــادة مســتقبل الممارســين القانونييــن يديــر الحــوار الدكتــور مبــارك بــن محمــد الطامــي مديــر عــام التدريــب األهلــي بالمٔوسســة العامــة للتدريــب 

ــي والمهني. التقن
وكان المحور الثاني عن التحديات التشريعية للمنشٓات الصغيرة والمتوسطة ولرواد األعمال

حيــث ناقــش الدكتــور ملحــم بــن حمــد الملحــم، محامــي الملحــم للمحامــاة بعــض مــن التحديــات التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة إلــى المتوســطة 
فــي ســوق العمــل وكيــف لــرواد االعمــال تجاوزهــا .

وتحــدث المهنــدس فــوزي بوبشــيت، نأيــب الرٔييــس لشــراكات التعليــم والتطويــر شــركة معــادن عــن رٔاس المــال البشــري القانونــي وتطويــر القيــادات 
وكيــف يتــم تطويــر القيــادات وتأهيلهــم وأن رأس المــال الحقيقــي هــو القــوة البشــرية .

ــر ٔاعمــال عــن  ــح، مستشــار اســتراتيجي وتطوي ــداهلل الصال ــن عب ــاد ب ــدس زي ــي المســتمر تحــدث المهن ــم المهن ــة والتعلي ــة القانوني وفــي محــور الزمال
التعليــم المهنــي وأهميتــه كعنصــر مــن عناصــر التعليــم . وعــن تدريــب الممارســين القانونييــن تحــدث الدكتــور ٔاحمــد بــن حزيــم، شــريك رٔييســي بــي ٕاس 

ٔاي ٔاحمــد بــن حزيــم وشــركاه عــن اهــم الطــرق فــي التدريــب وتأهيــل المملرســين القانونييــن 
ثــم بعــد ذلــك بــدأت الجلســة الخامســة بمحــور التحديــات القانونيــة الحاليــة التــي تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية ادار الحــوار الدكتــور ٔاحمــد بــن 
عبدالعزيــز الصقيــه المحامــي والمستشــار القانونــي المتحــدث الرســمي باســم الهئيــة الســعودية للمحاميــن ناقــش التحديــات القانونيــه التــي يواجههــا 

نظــام القانــون الســعودي الحالــي وكيفيــة التعامــل معهــا للوصــول للحلــول الصحيحــة .

ــة تحــدث فيهــا المهنــدس غــازي بــن ظافــر الشــهراني، وكيــل وزارة  وكان المحــور الثانــي عــن قــرارات التوطيــن ؤاثرهــا علــى عقــود العمــل األجنبي
ــر ذلــك علــى التعاقــد مــع االجانــب  العمــل والتنميــة االجتماعيــة للتوطيــن عــن توطيــن المهــن الســعودية وكيــف يؤث

وعــن ٓاخــر التطــورات فــي نظــام المنافســة والمشــتريات تحــدث األســتاذ يوخــن هونــت، رٔييــس هونــت ليجــال كنسولتنســي بالتحالــف مــع مكتــب 
خالــد عمــر العطــاس للمحامــاة واإلستشــارات القانونيــة عــن المنافســة وطــرق التســويق للمشــتريات ومــا تــم التوصــل لــه مــن تطــور فــي هــذا المجــال 
وعــن محــور تشــريعات تعزيــز الشــفافية ومكافحــة االحتيــال والفســاد قــدم األســتاذ زيــد ســلطان، المديــر األول لخدمــات التحاليــل الجنأييــة والنزاهــة 
ارنســت ويونــغ الشــرق األوســط وشــمال ٕافريقيــا الطــرق الصحيحــة للوصــول لمرحلــة الشــفافية التــي تقضــي علــى التحايــل الــذي يــؤدي إلــى الفســاد 
وتحــدث األســتاذ ماجــد بــن محمــد قــاروب، رٔييــس مكتــب ماجــد محمــد قــاروب للمحامــاة واإلستشــارات القانونيــة عــن التشــريعات القادمــة ؤاثرهــا 

علــى بئيــة األعمــال والســوق الماليــة .

وقدمت في أعمال اليوم 9 ورش عمل على ثاث مراحل بمعدل ثاث ورش عمل متوازية لكل مرحلة .
ــن ســمير خشــيم محــام ومستشــار قانونــي خشــيم  ــاد ب ــة األســتاذ زي ــم الخدمــات القانوني ــز فــي ٔاســاليب تقدي ــكار والتمي ــة األولــى االبت ورش المرحل
محامــون ومستشــارون ومســار الممارســة القانونيــة البدايــة والنهايــة األســتاذ ماجــد بــن محمــد قــاروب رٔييــس مكتــب ماجــد محمــد قــاروب للمحامــاة 
واإلستشــارات القانونيــة واألدوات الذكيــة المســتخدمة فــي تحليــل العقــودو القضايــا القانونيــة الدكتــورة لطيفــة محمــد العبدالكريم،ٔاســتاذ مســاعد 
بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات جامعــة الملــك ســعود، مستشــار الــذكاء اإلصطناعــي، وزارة االتصــاالت وتقنيــة  وورش المرحلــة الثانيــة ورشــة 
ــد بــن عبــداهلل النمــر استشــاري ؤاســتاذ ٔامــراض القلــب وقســطرة الشــرايين ومهــارات اإلدارة القانونيــة  ــاة الدكتــور خال الصحــة وتــوازن العمــل بالحي
ــن محمــد  ــح ب ــر ســلطان ومحاســبة التكاليــف لمكاتــب المحامــاة األســتاذ صال ــة الحقــوق جامعــة األمي ــد كلي ــن محمــد الماجــد عمي ــور فهــد ب الدكت
ــون  ــان وشــريكه محاســبون ومراجعونقانوني ــح الثني ــذي شــركة صال ــر العــام التنفي ــو الفضــل، المدي ــل ٔاب ــان، الشــريك الرٔييــس األســتاذ حســام وأي الثني
ــات  ــة والتحدي ــعودية: السياس ــة الس ــة العربي ــي المملك ــحابي ف ــن الس ــيبراني واألم ــاء الس ــي للفض ــار القانون ــة اإلط ــة ورش ــة الثالث وورش المرحل
األســتاذة مصبــاح صبوحــي، محاضــر فــي القانــون جامعــة األميــر ســلطان, وورشــة صيغــة اإليجــار المنتهــي بالتمليــك وفــق ٔانظمــة التمويــل بالمملكــة 
العربيــة الســعودية الدكتــور ســلطان بــن محمــد العيــدان ٔاســتاذ مســاعد جامعــة دار العلــوم وورشــة حوكمــة الشــركات لمكافحــة الفســاد الداخلــي 

األســتاذ غالــب بــن عبدالرحمــن العســكر المديــر العــام، 

ــر  ــن ســلطان آل ســعود كلمــة لغــرب أوال اشــكر صحيفــة غــرب لمتابعتهــا المؤتمــر والنشــر وهــو يعتب ــد ب ــن خال ــة ب ــرة هال وقــد صرحــت ســمو األمي
ــرات مــع  ــادل الخب ــن والشــرعييين علــى أســاس تب ــادة الوعــي وجمــع القانونيي ــه وزي ــه التوجي ــون بالمملكــة وكانــت فكرت المؤتمــر األول فــي القان
المســتثمرين أصحــاب األعمــال والتعلــم مــن الغيــر وهــذا مايهــدف المؤتمــر مــن خــال المناقشــات وورش العمــل والجلســات بأننــا نخــرج بتوصيــات 
بنــاءة وداعمــة للملكــة وبنيــة األســتثمار فــي المملكــة بــإذن اهلل والتوصيــات ســتقدم للجهــات المعنيــة المختصــة ونأمــل بــأن يكــون بشــكل دوري 
كل عــام يقــام وتكــون الموضوعــات تعكــس ذات اإلهتمــام فــي المملكــة ودوليــا وتمــت مشــاركة مؤسســة شــركة برهــان للمعرفــة وهــي رئيســة 

اللجنــة التنظيميــة للمؤتمــر ورئيــس هيئــة المحاميــن الســعودية 

وشكرا لك األعامية المميزة األستاذة هدى الخطيب

ثم بعد ذلك اختتمت أعمال المؤتمر بالتوصيات النهائية على أن تعقد الدورة الثانية في نوفمبر من عام 2019
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اليوم الثاني للمؤتمر السعودي للقانون ينطلق بإعداد قادة المستقبل
اســتمرت أعمــا المؤتمــر الســعودي للقانــون علــى اليــوم الثانــي للتوالــي حيــث بــدأت اولــى الجلســات العلميــة اليــوم بالجلســة الرابعــة تحــت محــور 
ٕاعــداد قــادة مســتقبل الممارســين القانونييــن يديــر الحــوار الدكتــور مبــارك بــن محمــد الطامــي مديــر عــام التدريــب األهلــي بالمٔوسســة العامــة للتدريــب 

التقنــي والمهنــي.

وكان المحور الثاني عن التحديات التشريعية للمنشٓات الصغيرة والمتوسطة ولرواد األعمال
حيــث ناقــش الدكتــور ملحــم بــن حمــد الملحــم، محامــي الملحــم للمحامــاة بعــض مــن التحديــات التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة إلــى المتوســطة 

فــي ســوق العمــل وكيــف لــرواد االعمــال تجاوزهــا.

وتحــدث المهنــدس فــوزي بوبشــيت، نأيــب الرٔييــس لشــراكات التعليــم والتطويــر شــركة معــادن عــن رٔاس المــال البشــري القانونــي وتطويــر القيــادات 
وكيــف يتــم تطويــر القيــادات وتأهيلهــم وأن رأس المــال الحقيقــي هــو القــوة البشــرية .

ــر ٔاعمــال عــن  ــح، مستشــار اســتراتيجي وتطوي ــداهلل الصال ــن عب ــاد ب ــدس زي ــي المســتمر تحــدث المهن ــم المهن ــة والتعلي ــة القانوني وفــي محــور الزمال
ــم . ــه كعنصــر مــن عناصــر التعلي ــي وأهميت ــم المهن التعلي

وعــن تدريــب الممارســين القانونييــن تحــدث الدكتــور ٔاحمــد بــن حزيــم، شــريك رٔييســي بــي ٕاس ٔاي ٔاحمــد بــن حزيــم وشــركاه عــن اهــم الطــرق فــي 
التدريــب وتأهيــل المملرســين القانونييــن ثــم بعــد ذلــك بــدأت الجلســة الخامســة بمحــور التحديــات القانونيــة الحاليــة التــي تواجــه المملكــة العربيــة 
الســعودية ادار الحــوار الدكتــور ٔاحمــد بــن عبدالعزيــز الصقيــه المحامــي والمستشــار القانونــي المتحــدث الرســمي باســم الهئيــة الســعودية للمحاميــن 

ناقــش التحديــات القانونيــه التــي يواجههــا نظــام القانــون الســعودي الحالــي وكيفيــة التعامــل معهــا للوصــول للحلــول الصحيحــة .

ــة تحــدث فيهــا المهنــدس غــازي بــن ظافــر الشــهراني، وكيــل وزارة  وكان المحــور الثانــي عــن قــرارات التوطيــن ؤاثرهــا علــى عقــود العمــل األجنبي
ــي  ــورات ف ــر التط ــن ٓاخ ــب وع ــع االجان ــد م ــى التعاق ــك عل ــر ذل ــف يؤث ــعودية وكي ــن الس ــن المه ــن توطي ــن ع ــة للتوطي ــة االجتماعي ــل والتنمي العم
نظــام المنافســة والمشــتريات تحــدث األســتاذ يوخــن هونــت، رٔييــس هونــت ليجــال كنسولتنســي بالتحالــف مــع مكتــب خالــد عمــر العطــاس للمحامــاة 
واإلستشــارات القانونيــة عــن المنافســة وطــرق التســويق للمشــتريات ومــا تــم التوصــل لــه مــن تطــور فــي هــذا المجــال وعــن محــور تشــريعات تعزيــز 
الشــفافية ومكافحــة االحتيــال والفســاد قــدم األســتاذ زيــد ســلطان، المديــر األول لخدمــات التحاليــل الجنأييــة والنزاهــة ارنســت ويونــغ الشــرق األوســط 
وشــمال ٕافريقيــا الطــرق الصحيحــة للوصــول لمرحلــة الشــفافية التــي تقضــي علــى التحايــل الــذي يــؤدي إلــى الفســاد وتحــدث األســتاذ ماجــد بــن 
محمــد قــاروب، رٔييــس مكتــب ماجــد محمــد قــاروب للمحامــاة واإلستشــارات القانونيــة عــن التشــريعات القادمــة ؤاثرهــا علــى بئيــة األعمــال والســوق 

الماليــة .

وقدمت في أعمال اليوم 9 ورش عمل على ثاث مراحل بمعدل ثاث ورش عمل متوازية لكل مرحلة .
ــن ســمير خشــيم محــام ومستشــار قانونــي خشــيم  ــاد ب ــة األســتاذ زي ــم الخدمــات القانوني ــز فــي ٔاســاليب تقدي ــكار والتمي ــة األولــى االبت ورش المرحل
محامــون ومستشــارون ومســار الممارســة القانونيــة البدايــة والنهايــة األســتاذ ماجــد بــن محمــد قــاروب رٔييــس مكتــب ماجــد محمــد قــاروب للمحامــاة 
واإلستشــارات القانونيــة واألدوات الذكيــة المســتخدمة فــي تحليــل العقــودو القضايــا القانونيــة الدكتــورة لطيفــة محمــد العبدالكريم،ٔاســتاذ مســاعد 

بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات جامعــة الملــك ســعود، مستشــار الــذكاء اإلصطناعــي، وزارة االتصــاالت وتقنيــة.

وورش المرحلة الثانية ورشة الصحة وتوازن العمل بالحياة الدكتور خالد بن عبداهلل النمر استشاري ؤاستاذ ٔامراض القلب وقسطرة
الشرايين ومهارات اإلدارة القانونية

الدكتور فهد بن محمد الماجد
عميد كلية الحقوق جامعة األمير سلطان ومحاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة

األســتاذ صالــح بــن محمــد الثنيــان، الشــريك الرٔييــس األســتاذ حســام وأيــل ٔابــو الفضــل، المديــر العــام التنفيــذي شــركة صالــح الثنيــان وشــريكه محاســبون 
ومراجعونقانونيون.

ــات  ــة والتحدي ــعودية: السياس ــة الس ــة العربي ــي المملك ــحابي ف ــن الس ــيبراني واألم ــاء الس ــي للفض ــار القانون ــة اإلط ــة ورش ــة الثالث وورش المرحل
ــلطان. ــر س ــة األمي ــون جامع ــي القان ــر ف ــي، محاض ــاح صبوح ــتاذة مصب األس

وورشــة صيغــة اإليجــار المنتهــي بالتمليــك وفــق ٔانظمــة التمويــل بالمملكــة العربيــة الســعودية الدكتــور ســلطان بــن محمــد العيــدان ٔاســتاذ مســاعد 
جامعــة دار العلــوم وورشــة حوكمــة الشــركات لمكافحــة الفســاد الداخلــي األســتاذ غالــب بــن عبدالرحمــن العســكر المديــر العــام، العســكر للمحامــاة

ثم بعد ذلك اختتمت أعمال المؤتمر بالتوصيات النهائية على أن تعقد الدورة الثانية في نوفمبر من عام 2019
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إعداد قادة مستقبل الممارسين القانونيين« في ختام أعمال المؤتمر السعودي للقانون
اختتمت أمس اإلثنين، أعمال المؤتمر السعودي للقانون المنعقدة بفندق كراون بازا بالرياض .

وبــدأت أولــى الجلســات العلميــة اليــوم بالجلســة الرابعــة تحــت محــور »إعــداد قــادة مســتقبل الممارســين القانونييــن«، فيمــا كان المحــور الثانــي عــن 
التحديــات التشــريعية للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ولــرواد األعمــال التــي نوقشــت فيهــا بعــض مــن التحديــات التــي تواجههــا المنشــآت الصغيــرة 

إلــى المتوســطة فــي ســوق العمــل وكيــف لــرواد األعمــال تجاوزهــا .

وتحــدث نائــب الرئيــس لشــراكات التعليــم والتطويــر بشــركة معــادن المهنــدس فــوزي بوبشــيت، عــن رأس المــال البشــري القانونــي وتطويــر القيــادات 
وكيــف يتــم تطويــر القيــادات وتأهيلهــم وأن رأس المــال الحقيقــي هــو القــوة البشــرية .

وفــي محــور الزمالــة القانونيــة والتعليــم المهنــي المســتمر، تحــدث المستشــار االســتراتيجي وتطويــر األعمــال فــي التعليــم المهنــي المهنــدس زيــاد بن 
عبــداهلل الصالــح، وأهميتــه كعنصــر مــن عناصــر التعليــم، فيمــا تحــدث شــريك فــي شــركة بــي إس أي الدكتــور أحمــد بــن حزيــم عــن تدريــب الممارســين 

القانونييــن وأهــم الطــرق فــي التدريــب وتأهيــل الممارســين القانونييــن.

وفــي مســتهل الجلســة الخامســة بمحــور التحديــات القانونيــة الحاليــة التــي تواجــه المملكــة ونوقشــت فيهــا التحديــات القانونيــة التــي يواجههــا 
نظــام القانــون الســعودي الحالــي وكيفيــة التعامــل معهــا للوصــول للحلــول الصحيحــة، بينمــا كان المحــور الثانــي عــن قــرارات التوطيــن وأثرهــا علــى 
عقــود العمــل األجنبيــة؛ حيــث تحــدث فيهــا وكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة للتوطيــن المهنــدس غــازي بــن ظافــر الشــهراني، وعــن توطيــن 

المهــن الســعودية وكيــف يؤثــر ذلــك علــى التعاقــد مــع األجانــب .

ــاس  ــر العط ــد عم ــب خال ــع مكت ــف م ــي بالتحال ــال كنسولتنس ــت ليج ــس هون ــدث رئي ــتريات، تح ــة والمش ــام المنافس ــي نظ ــورات ف ــر التط ــن آخ وع
للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة يوخــن هونــت، عــن المنافســة وطــرق التســويق للمشــتريات ومــا تــم التوصــل لــه مــن تطــور فــي هــذا المجــال .

وفــي محــور تشــريعات تعزيــز الشــفافية ومكافحــة االحتيــال والفســاد، قــدم المديــر األول لخدمــات التحاليــل الجنائيــة والنزاهــة ارنســت ويونــغ الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا زيــد ســلطان، الطــرق الصحيحــة للوصــول لمرحلــة الشــفافية التــي تقضــي علــى التحايــل الــذي يــؤدي إلــى الفســاد، كمــا 
تحــدث رئيــس مكتــب ماجــد محمــد قــاروب للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة ماجــد بــن محمــد قــاروب، عــن التشــريعات القادمــة وأثرهــا علــى بيئــة 

األعمــال والســوق الماليــة .

وقدمــت فــي أعمــال اليــوم 9 ورش عمــل علــى ثــاث مراحــل بمعــدل ثــاث ورش عمــل متوازيــة لــكل مرحلــة ، ثــم بعــد ذلــك اختتمــت أعمــال المؤتمــر 
بالتوصيــات النهائيــة علــى أن تعقــد الــدورة الثانيــة فــي نوفمبــر مــن عــام 2019 .
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Riyadh to host first Saudi Law Conference end of month
Justice minister to host legal profession as legislative changes take place in context of Vision 2030, Aram-
co’s IPO, Yemen and Qatar.

Riyadh is to host the first Saudi Law Conference, a two-day event opening on 30 September, under the 
patronage of Justice minister Waleed Al-Samaani. The conference, to be organized under the theme ‘Re-en-
forcing a sustainable and inclusive business environment.’
Legislative developments

The  event aims to be a platform where participants can share their expertise in finding solutions to the 
challenges the legal system faced by Saudi which is undergoing domestic and regional changes. The king-
dom has been undergoing legislative developments of the Kingdom, including a new bankruptcy system, 
introduction of VAT and selective tax systems, connecting Saudi SMEs to the world, Saudisation regulations 
and their impact on foreign employment contracts, and, legislation to promote transparency and combat 
fraud and corruption. The conference takes place in the context of the Vision 2030 initiative, led by Crown 
prince Mohammad bin Salman, aims to help create a healthy business environment that encourages partici-
pation by foreign and domestic investors in the kingdom. A number of domestic and foreign legal firms are 
involved in Vision 2030, and some have been close to the on-off planned IPO of Saudi Aramco.
Sovereignty dispute

Saudi is also locked into an ongoing dispute with neighbours Qatar, and a senior Saudi official has appeared 
to confirm Riyadh’s plans to dig a canal separating Qatar from the mainland, turning it into an island. Qatar 
has been diplomatically isolated from its neighbors for over a year. Saud al-Qahtani, a senior adviser to  MBS, 
tweeted ‘I am impatiently waiting for details on the implementation of the Salwa island project, a great, his-
toric project that will change the geography of the region.’ Reports of the canal first emerged back in April 
and Mr al-Qahtani’s remarks is the clearest reference yet that the Saudi regime is serious about the initiative. 
The Saudi kingdom and its regional allies, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt, cut diplomatic and 
trade ties with Qatar in June 2017, accusing it of harboring close ties to Iran and supporting various terrorist 
groups. Doha denies the charges and claims the boycott is an attempt to encroach its sovereignty.
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برعاية وزير العدل.. انطاق أعمال المؤتمر السعودي للقانون بالرياض االحد القادم
تحت رعاية وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ” تنطلق خال الفترة 20 
– 21 ُمحّرم 1440 – 30 سبتمبر – 1 اكتوبر 2018في فندق كراون بازا الرياض الرائدة المدينة الرقمية أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار: تعزيز 
بيئة أعمال مستدامة وشاملة، ويعتبر المؤتمر حدثًا فريدًا من نوعه و يهدف إلى أن يكون منصة يمكن للخبراء القانونيين من خالها مشاركة خبراتهم 
في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واكتشاف الخصائص والتطورات األخيرة، باإلضافة إلى تسريع االبتكار في المجال القانوني 

السعودي ويستهدف المؤتمر للمشاركة الفئات التالية:

1. منسوبي وزارة العدل والقضاة
2. أعضاء الهيئة السعودية للمحامين عن فئات األكاديميين والمهنيين

3. طاب وطالبات كليات الحقوق والشريعة واالقتصاد واألعمال
4. مشاركين من شركات االستثمار واالستشارات بمختلف أنواعها

5. مشاركين من مكاتب المحاماة والحقوق

بن  فواز  الدكتور  الجلسة  وسيدير  واإلجرائي(  )الموضوعي  العدل  وزارة  في  القانوني  التطور  عنوان  تحت  االفتتاحية  بالجلسة  المؤتمر  يبدأ  وسوف 
العدل. ثم  يلي ذلك عرض مرئي عن وزارة  الحكومي والخاص،  القطاعين  العالمية والمستشار في  التجارة  السعودي في  الخبير  العلمي،  عبدالستار 
بعد ذلك يستعرض فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض تطور القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية، ثم 
سيناقش األستاذ بندر بن عبدالعزيز المحيميد، مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي دور مركز التدريب العدلي في تطوير المرفق العدلي 
والمجتمع القانوني، وسيستعرض أهم ما يقدمه المركز من التطوير والتدريب، وعن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية سيستعرض 

المستشار بمركز البحوث بوزارة العدل الدكتور أحمد بن محمد الجوير، أهم ما قدم من بحوث في نشر الثقافة العدلية.

بعد استراحة قصيرة تستأنف الجلسات بالجلسة الثانية بعنوان كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية وسيدير الجلسة الدكتور 
فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى ثم سيستعرض األستاذ قييوم ديروبيه المدير العام من شركة ليكسيس نيكسيس الشرق األوسط محور 
القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على المهن القانونية وأصحاب المصالح والذي يستهدف “الحكومات، القطاع الخاص، شركات 
المعلومات، شركات المحاماة “، ومع التطور التكنولوجي اصبحت البيانات متاحة للجميع بفضاء مفتوح حول محور البيانات القانونية المفتوحة: رحلة 
جديدة للحكومات والمحاميين تستعرض األستاذة نايومي االنتصار، مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون من أكاديمية سنغافورة للقانون هذا المحور 
الحالية في شتى المجاالت ستناقش  الفترة  الهائل، وحيث أن الذكاء االصطناعي يشكل دور كبير في  ومدى االستفادة من االنفتاح المعلوماتي 
الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، مستشار الذكاء االصطناعي بوزارة 
االتصاالت وتقنية المعلومات محور القانون والذكاء االصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية وفي مجال 
التقنية واستخدامها في القطاع العدلي يتحدث األستاذ نواف بن غزاي المطيري، مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل في شركة االتصاالت 

السعودية عن تقنية البلوكتشين في القطاع العدلي والتعريف بهذه التقنية وكيفية االستفادة منها.

ثم تبدأ الجلسة الثالثة عن آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية وسيدير الحوار األستاذ سعود بن سلطان الريس، رئيس تحرير جريدة الحياة 
في المملكة العربية السعودية، وتحت محور التطورات التشريعية للمملكة خال 20 سنة سيستعرض الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر، وكيل وزارة 
، بعد ذلك سيناقش  الماضية  الـ 20 سنة  المملكة خال  التشريعية في  التي طرأت على األنظمة  التطورات  الدولي أهم  العدل لألنظمة والتعاون 
األستاذ محمد بن عبد العزيز العقيل، الشريك المدير لمكتب محمد عبد العزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون نظام اإلفاس الجديد، ومن جانب 
محور نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة االنتقائية يستعرض األستاذ أنس بن عبدالعزيز العقا ، مدير عام اإلدارة القانونية بالهيئة العامة للزكاة 
والدخل أهم ما اشتمل عليه نظام الضريبة والقيمة المضافة، وحول ترخيص الهيئة العامة لاستثمار وارتباط المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة 
بالعالم سيناقش الدكتور عايض بن هادي العتيبي، وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثمار لتطوير البيئة االستثمارية أهم اشتراطات التراخيص والتطوير 

الذي تشهده البيئة االستثمارية .

أما الجلسة الرابعة فهي عن إعداد قادة مستقبل الممارسين القانونيين، سيدير الحوار الدكتور مبارك بن محمد الطامي
مدير عام التدريب األهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتبدأ الجلسة باستعراض التحديات التشريعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ولرواد األعمال من قبل الدكتور ملحم بن حمد الملحم، من مكتب الملحم للمحاماة، والذي سيلقي الضوء على أبرز التحديات التشريعية التي تواجه 
رواد االعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحول رأس المال البشري القانوني وتطوير القيادات سيستعرض المهندس فوزي بوبشيت، نائب الرئيس 
المهني  القانونية والتعليم  الزمالة  القيادات، وفي مجال  البشري والحاجه لتطوير  المال  التعليم والتطوير في شركة معادن أهمية راس  لشراكات 
الزمالة  المهني في مجال  التعليم  أهمية  أعمال  استراتيجي وتطوير  الصالح، مستشار  عبداهلل  بن  زياد  المهندس  المحور سيناقش  المستمر في هذا 
القانونية، كما يستعرض الدكتور أحمد بن حزيم، شريك في شركة بي إس أي أحمد بن حزيم وشركاه تجارب محاكم دبي في تدريب المحامين كقادة 

المستقبل وكيفية تأهيلهم عمليا.
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ثم تبدأ الجلسة الخامسة تحت عنوان التحديات القانونية الحالية التي تواجه المملكة العربية السعودية، حيث سيدير الحوار الدكتور أحمد بن عبدالعزيز 
الصقيه، المحامي والمستشار القانوني المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمحامين، وفيما يختص بقرارات التوطين وأثرها على عقود العمل 
األجنبية، سيتناول هذا المحور المهندس غازي بن ظافر الشهراني، وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية للتوطين، وسيلقي الضوء على أهم القرارات 
في هذا المجال، وأيضا سيقدم األستاذ يوخن هونت، رئيس هونت ليجال كنسولتنسي بالتحالف مع مكتب خالد عمر العطاس للمحاماة واالستشارات 
القانونية آخر التطورات في نظام المنافسة والمشتريات، ثم بعد ذلك سيستعرض األستاذ زيد سلطان، المدير األول لخدمات التحاليل الجنائية والنزاهة 
في أرنست ويونغ الشرق األوسط وشمال إفريقيا أهم تشريعات تعزيز الشفافية ومكافحة االحتيال والفساد، أما من حيث التشريعات القادمة وأثرها 
على بيئة األعمال والسوق المالية، في هذا المحور سيناقش األستاذ ماجد بن محمد قاروب رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة واالستشارات 

القانونية األثر المتوقع للتشريعات القادمة على بيئة االعمال .
ويشتمل البرنامج العلمي على 15 ورشة عمل متوازية بمحاور مهمة في مجال القانون وهي :

ورشة تأسيس مكتب محاماة الدكتور وليد بن ناصر النويصر محام ومستشار قانوني – شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه	 
ورشة الشركات المهنية الدكتور عاء بن عبدالحميد ناجي محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة	 
ورشة تسويق الخدمات القانونية الدكتور أحمد بن سهيل عجينة رئيس قسم التسويق – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز	 
ورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري	 
ورشة تشريعات األراضي البيضاء األستاذ حسان إبراهيم السيف شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون	 
ورشة الذكاء االصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد األستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر شريك مدير – آل 	 

مسفر وشركاه للمحاماة
ورشة األدوات الذكية المستخدمة في تحليل العقود و القضايا القانونية الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب 	 

والمعلومات جامعة الملك سعود، مستشار الذكاء االصطناعي، وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
ورشة مسار الممارسة القانونية البداية والنهاية األستاذ ماجد بن محمد قاروب رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة واالستشارات القانونية	 
ورشة االبتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية األستاذ زياد بن سمير خشيم محام ومستشار قانوني خشيم محامون ومستشارون	 
ورشة مهارات اإلدارة القانونية الدكتور فهد بن محمد الماجد عميد كلية الحقوق – جامعة األمير سلطان	 
ورشة الصحة وتوازن العمل بالحياة الدكتور خالد بن عبداهلل النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين	 
ورشة محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة األستاذ صالح بن محمد الثنيان، الشريك الرئيس / األستاذ حسام وائل أبو الفضل، المدير العام التنفيذي 	 

شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون
ورشة حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي األستاذ غالب بن عبدالرحمن العسكر المدير العام، العسكر للمحاماة	 
ورشة صيغة اإليجار المنتهي بالتمليك وفق أنظمة التمويل بالمملكة العربية السعودية الدكتور سلطان بن محمد العيدان أستاذ مساعد – جامعة 	 

دار العلوم
ورشة اإلطار القانوني للفضاء السيبراني واألمن السحابي في المملكة العربية السعودية: السياسة والتحديات األستاذة مصباح صبوحي ، محاضر 	 

في القانون – جامعة األمير سلطان
بن صالح  عبداهلل  واألستاذ  نجم  أبو  زهير  رشا  األستاذة  (للطلبة) ستستعرضها  القانوني  االبتعاث  ناجحة في  تجارب  باستعراض  المؤتمر  أعمال  تنتهي 

الجمعة .
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Riyadh to host first Saudi law conference
RIYADH - Experts will explore developments and innovations in the legal system, including the business 
legal sector, when Riyadh hosts the first Saudi law conference in September.

To be held under the patronage of Justice Minister Waleed Al-Samaani, the two-day conference will open 
on Sept. 30.

The conference, to be organized under the theme “Re-enforcing a sustainable and inclusive business en-
vironment,” aims to be a platform where legal experts can share their expertise in finding solutions to the 
challenges the legal system faces.

Legal developments and legislative improvement will contribute to Vision 2030 to help create a healthy 
business environment that encourages participation by foreign and domestic investors.

Copyright: Arab News © 2018 All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).

Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party 
provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or 
media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been 
edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions 
expressed in this article
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المواطن المؤتمر السعودي للقانون ينطلق في الرياض بشعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة
المواطن - الرياض

يرعى وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس مجلس القضاء األعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبتنظيم من برهان 
المعرفة وليكسس نيكسس انطاق أعمال المؤتمر السعودي للقانون بشعار: “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة”. 

يأتي ذلك خال الفترة من الـ30 من )سبتمبر( وحتى األول من )أكتوبر( ويعتبر المؤتمر حدثًا فريدًا من نوعه ويهدف إلى أن يكون منصة يمكن للخبراء 
القانونيين من خالها مشاركة خبراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واكتشاف الخصائص والتطورات األخيرة، إضافة إلى 

تسريع االبتكار في المجال القانوني. 

الشركات  تأسيس مكتب محاماة، وورشة  “ورشة  القانون وهي:  بمحاور مهمة في مجال  متوازية  ورشة عمل  على 15  العلمي  البرنامج  واشتمل 
المهنية، وورشة تسويق الخدمات القانونية، وورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وورشة تشريعات األراضي البيضاء، وورشة الذكاء االصطناعي 
القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد، وورشة األدوات الذكية المستخدمة في تحليل العقود والقضايا القانونية، وورشة 
مسار الممارسة القانونية البداية والنهاية، االبتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية، وورشة مهارات اإلدارة القانونية، وورشة الصحة وتوازن 
العمل بالحياة، وكذلك ورشة محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة، وورشة حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي، وورشة صيغة اإليجار المنتهي 
العربية  المملكة  السيبراني واألمن السحابي في  القانوني للفضاء  العربية السعودية، وأيضا ورشة اإلطار  بالمملكة  التمويل  بالتمليك وفق أنظمة 

السعودية: السياسة والتحديات”. 

يذكر أن شهادة حضور المؤتمر يتم إصدارها لمن حقق حضور 75 في المائة من إجمالي الجلسات الرئيسة )4 من أصل 5( أو يمكن للمشارك الحصول 
على شهادة المؤتمر بدون حضور أي جلسة ولكن بشرط تحقيق حضور عدد 5 ورش عمل أما بالنسبة لشهادة حضور ورشة العمل: سيتمكن أي مشارك 

يحضر ورشة عمل من الحصول على شهادة بعنوان الورشة. 
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بدء أعمال المؤتمر السعودي للقانون 
الرياض )پاکستان پوائنٹ نیوز     30 سبتمبر 2018ء(  بدأت اليوم أعمال المؤتمر السعودي للقانون، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار 
»تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة » برعاية معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور معالي وزير المالية األستاذ محمد 

بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.

 وأوضح معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى للمؤتمر عن »مستقبل صناعة الخدمات القانونية«، أن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية 
هي عاقة الجزء بالكل، مشيرًا إلى ضرورة االتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

 وأكد أهمية تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية 
األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، مبينًا أن العنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 

وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعًدا أقوى في مجال التطوير.

ولفت معاليه إلى االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، حيث وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60.
 بدوره أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أهمية المحامين في ظل تداول السلع بين األفراد والدول، مشيرًا إلى الحاجة إلى ابتكار وسائل قانونية 

لتحقيق اهداف العماء في ظل التطور والنمو الذي يشهده مجال المحاماة.

وبين أنه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحاماة المؤهلين في مكاتب المحاماة، مطالبا بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات 
العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل، وكذلك التخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت األمن السيبراني .

من جهتها تحدثت صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر عن أهمية المؤتمر وتناوله 
للحوكمة في معناها العام، معربة عن ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق الهدف من تنظيمه.

وأشارت إلى جلسات الحوار والموضوعات المطروحة في المؤتمر، من ضمنها التصدي للتهديدات السيبرانية، وقالت :« إن الهجمات السيبرانية، واختراق 
الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو يفوق التصور، مطالبة في هذا الصدد 

بقوانين رادعة حديثة غير تقليدية؛ فضًا عن تعزيز التعاون السيبراني في مستوياته المختلفة الوطني واإلقليمي والدولي«.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الهيئة السعودية للمحامين.
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بدء أعمال المؤتمر السعودي للقانون 
هناء حسين : الرياض 19 محرم 1440 هـ الموافق 29 سبتمبر 2018 ) مصدر : واس ( انطلقت مساء السبت أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت 
شعار »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة » برعاية معالي وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبداهلل 

الجدعان, ونخبة من رجال القضاء والقانون

 وأكد معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى عن »مستقبل صناعة الخدمات القانونية«، بأن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي عاقة 
الجزء بالكل، ويجب ان تصل الى التكامل، وأهل القانون هم األساس في تقديم الخدمات واالستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر 

في التطوير، واالتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

وأضاف: »تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية هو مهم جدا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات 
التعليمية األخرى، مع الحاجة الى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 
وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير.. كاشفًا عن االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، والتي 

وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60 «.

من جهته قال معالي وزير المالية محمد الجدعان أن مستقبل مهنة المحاماة باهر، ونحتاج الى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين األفراد 
والدول، واالزدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأتي من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة الى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، 

وهو جزء من عمل القانون.

  وأردف: »هناك قفزة في مجال المحاماة، وأيام دخولي في هذا المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس اآلن الذي ينظر اليه بكل تقدير 
واحترام، وهناك حاجة البتكار وسائل قانونية لتحقيق اهداف العماء«.

  وبين انه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، كاشفًا عن تقديم وزارة المالية طلب عروض لعدة جهات 
السعودية،  السعودية هي إلدارة مكاتب من خارج  العقود  اكثر  أن  بأعمالهم، موضحا  تشبعهم  إلى  ذلك  يرسل نصفهم عروضا ويعود  قانونية ولم 
مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت التهديدات السيبرانية التي ال يوجد فيها إال أعداد قليلة، ومجال تمويل 
المشاريع التي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل واإلعداد، وطالب 

بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل.

  بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر األميرة هالة بنت خالد بن سلطان في كلمتها أن ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديده الجمهور 
األعمال  وأصحاب  التنفيذيين،  والرؤساء  والمحامين،  الثروات،  إدارة  ومستشاري  ين  الداخليِّ والمستشارين  العموميين،  الموظفين  من:  المستهدف، 
والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها العام، التي ننشدها في المجاالت كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع 
أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين 
لبرنامج اإلصاحات،  بالنفع العام على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة  صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود 
وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: االستخدام األمثل لألصول والموارد، واستقطاب االستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال واألعمال.

  وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها، لن تغفل عّما يشغل الناس، ويهدد حياتهم، وُيزيد خسائرهم؛ 
َأاَل وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع البتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما ال 

ُيحمد عقباه. وال نجاة من ذلك إالَّ ببناء منظومة فّعالة لألمن السيبراني.

  ورأت أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو 
يفوق التصور، ُتنفذ من خال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية؛ ال حدود جغرافية لها؛ وال تتطلب مجهودًا ُيذكر؛ وال تحتاج إلى عنف أو قتال. فضًا 

عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثرًا يسهل تعقبه، والضحية ال تشعر بالجريمة إالَّ بعد تنفيذها.

هذا وستستمر أعمال المؤتمر اليوم األحد وغدا األثنين عبر عدة جلسات حوارية للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر والتي منها دعم وتعزيز التعاون 
بين ركائز القطاع القانوني ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة
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المؤتمر السعودي للقانون يبدأ أعماله بجلسة حوارية مع وزيرا العدل والمالية تحت شعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة 
هناء حسين : الرياض 19 محرم 1440 هـ الموافق 29 سبتمبر 2018 م واس

انطلقت مساء السبت أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة ” برعاية معالي وزير العدل الشيخ د. وليد بن 
محمد الصمعاني وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان, ونخبة من رجال القضاء والقانون.

 وأكد معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى عن “مستقبل صناعة الخدمات القانونية”، بأن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي عاقة 
الجزء بالكل، ويجب ان تصل الى التكامل، وأهل القانون هم األساس في تقديم الخدمات واالستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر 

في التطوير، واالتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

وأضاف: “تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية هو مهم جدا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات 
التعليمية األخرى، مع الحاجة الى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 
وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير.. كاشفًا عن االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، والتي 

وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60 “.

من جهته قال معالي وزير المالية محمد الجدعان أن مستقبل مهنة المحاماة باهر، ونحتاج الى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين األفراد 
والدول، واالزدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأتي من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة الى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، 

وهو جزء من عمل القانون.

 وأردف: “هناك قفزة في مجال المحاماة، وأيام دخولي في هذا المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس اآلن الذي ينظر اليه بكل تقدير 
واحترام، وهناك حاجة البتكار وسائل قانونية لتحقيق اهداف العماء”.

 وبين انه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، كاشفًا عن تقديم وزارة المالية طلب عروض لعدة جهات 
السعودية،  السعودية هي إلدارة مكاتب من خارج  العقود  اكثر  أن  بأعمالهم، موضحا  تشبعهم  إلى  ذلك  يرسل نصفهم عروضا ويعود  قانونية ولم 
مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت التهديدات السيبرانية التي ال يوجد فيها إال أعداد قليلة، ومجال تمويل 
المشاريع التي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل واإلعداد، وطالب 

بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل.

 بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر األميرة هالة بنت خالد بن سلطان في كلمتها أن ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديده الجمهور 
األعمال  وأصحاب  التنفيذيين،  والرؤساء  والمحامين،  الثروات،  إدارة  ومستشاري  ين  الداخليِّ والمستشارين  العموميين،  الموظفين  من:  المستهدف، 
والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها العام، التي ننشدها في المجاالت كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع 
أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين 
لبرنامج اإلصاحات،  بالنفع العام على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة  صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود 
وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: االستخدام األمثل لألصول والموارد، واستقطاب االستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال واألعمال.

وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها، لن تغفل عّما يشغل الناس، ويهدد حياتهم، وُيزيد خسائرهم؛ 
َأاَل وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع البتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما ال 

ُيحمد عقباه. وال نجاة من ذلك إالَّ ببناء منظومة فّعالة لألمن السيبراني.

هذا وستستمر أعمال المؤتمر اليوم األحد وغدا األثنين عبر عدة جلسات حوارية للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر والتي منها دعم وتعزيز التعاون 
بين ركائز القطاع القانوني ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة
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األميرة هالة بنت خالد بن سلطان تكشف أهداف وتفاصيل أول مؤتمر قانوني في المملكة 
تنطلق يوم األحد المقبل في تمام التاسعة صباًحا فعاليات المؤتمر السعودي للقانون، تحت رعاية وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية 
للمحامين ورئيس مجلس القضاء األعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بشعار: “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة”، وبحضور نخبة من الشخصيات 

البارزة ورجال القانون، بحسب صحيفة “الحياة”. 

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون، األميرة هالة بنت خالد بن سلطان، مؤسسة شركة برهان المعرفة، أن المؤتمر يهدف إلى 
أن يكون منصة لتطوير القطاع القانوني، ويسعى إلى أن يسهم في الرفع من كفاءته وفعاليته من خال تحفيز النقاشات الهادفة، وتبادل الخبرات 

التي تسهم في الوصول إلى حلول فّعالة ومائمة تواكب التطورات المحلية واإلقليمية والدولية. 

وأوضحت أن المؤتمر يسعى إلى تمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة تتفق مع قيم ومبادئ الباد، باإلضافة إلى تسريع 
وتسهيل االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية. 

نص الحوار: 
* ما الهدف من المؤتمر؟ 

– من أهداف المؤتمر دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع القانوني من جهات مشرعة نظامية وقضائية وهيـئات مساندة ومستفيدين، والتي من 
خالها تزيد كفاءة وفعالية القطاع لتواكب التطورات التكنولوجية وغيرها. وإذا نظرنا إليها من منطلق أوسع، فإن الهدف يكون دعم وتمكين المجتمع 

المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة تتفق مع قيمنا ومبادئنا. 
* ما هو الجديد؟ 

– أول مؤتمر قانوني في المملكة، والذي يهدف إلى أن يكون منصة لتطوير هذا القطاع، الذي يعد ركيزة من ركائز الدولة، من خال تحفيز النقاشات 
الهادفة، وتبادل الخبرات التي تساهم في الوصول إلى حلول فّعالة ومائمة تواكب التطورات المحلية واإلقليمية والدولية. 

* ما أهّم تطورات القطاع الحالية؟ 
فعالية  زيادة  على  العدل  وزارة  حرص  على  تدل  التي  العمالية،  والمحاكم  التجارية  المحاكم  إطاق  أخيًرا  القطاع  شهدها  التي  التطورات  أبرز  من   –
المنظومة القضائية من خال التخصص في المحاكم، والذي بدوره يقود إلى تطوير ورفع كفاءة المنظومة القضائية، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب 

األعمال وتحفيزهم على االستثمار عبر بيئة قانونية تمتاز بالشفافية وتضمن حقوق المستثمرين. 
وال يقل أهمية ما قامت به وزارة العدل بنشر األحكام القضائية التجارية، فهي با شك تعزز من الشفافية العدلية، وتمنح الفرصة للعاملين في المجال 
القانوني من قضاة ومحامين وطاب لاطاع على مختلف القضايا، وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم في بناء المقارنات القانونية والمرافعات وغيرها من 
الفوائد التي ال حصر لها من هذه الخطوة. وهذا ما تسعى إليه شركة برهان المعرفة من خال شراكتها مع شركة “ليكسس-نكسس” أعرق دار نشر 

قانونية ومنصة إلكترونية ذات قدرات بحث متقدمة. 
وهذان فقط اثنان من الكثير من المبادرات المهمة التي قامت بها وزارة العدل أخيًرا، والتي تدل على حرصها على تسهيل وتنظيم خدماتهم لتزامن 

التطورات الحديثة. 
ومن األعمال الجديرة بالذكر التي تدل على ترابط المجتمع القانوني وحرص أعضائه على المشاركة المجتمعية، مبادرة ماراثون التطوع القانوني، الذي 
نظمته الهيئة السعودية للمحامين تزامًنا مع اليوم العالمي للقانون واليوم الوطني السعودي لمدة عشرة أيام، حيث بلغت الساعات التطوعية ما 
يفوق 29 ألف ساعة تطوع بها 350 محامًيا ومحامية بوقتهم، واستفاد منها 8795 مستفيًدا في مختلف مناطق المملكة، وهذا غير مستغرب على 

أبناء وبنات وطننا. 
* ما الخطوات التالية؟ 

– هذا مجهود متكامل بين برهان المعرفة وليكسس-نكسس مع وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، لتسليط الضوء على الخصائص والتطورات 
القانونية.  العربية السعودية، باإلضافة إلى تسريع وتسهيل االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات  القانوني في المملكة  المجال  الجديدة في 
ونظًرا للتطور السريع في هذا المجال، فآمل أن يكون هذا المؤتمر بداية للمزيد من التعاون بين األطراف المعني، وبإذن اهلل نخطط ألن يكون المؤتمر 

ا.  حدًثا سنويًّ
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مؤتمر قانوني سعودي يؤسس لبيئة أعمال شاملة ومستدامة
انطلقت مساء أمس السبت أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار )تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة( برعاية وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد 

الصمعاني وبحضور وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.

وأكد وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى عن )مستقبل صناعة الخدمات القانونية(، بأن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي عاقة الجزء 
بالكل، ويجب أن تصل إلى التكامل، وأهل القانون هم األساس في تقديم الخدمات واالستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر في 

التطوير، واالتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

وأضاف: )تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية هو مهم جدا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات 
التعليمية األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 
وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدًا أقوى في مجال التطوير.. كاشفًا عن االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، والتي 

وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60(.

من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان: إن مستقبل مهنة المحاماة باهر، ونحتاج إلى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين األفراد والدول، 
واالزدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأِت من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة إلى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، وهو 

جزء من عمل القانون.

وأردف: )هناك قفزة في مجال المحاماة، وأيام دخولي في هذا المجال كان من المعيب أن تكون محاميا، عكس اآلن الذي ينظر إليه بكل تقدير 
واحترام، وهناك حاجة البتكار وسائل قانونية لتحقيق أهداف العماء(.

وبين انه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحاماة المؤهلين في مكاتب المحاماة، كاشفًا عن تقديم وزارة المالية طلب عروض لعدة جهات 
السعودية،  السعودية هي إلدارة مكاتب من خارج  العقود  أكثر  أن  بأعمالهم، موضحا  إلى تشبعهم  قانونية ولم يرسل نصفهم عروضا، ويعود ذلك 
مطالبا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت التهديدات السيبرانية التي ال يوجد فيها إال أعداد قليلة، ومجال تمويل 
المشاريع التي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل واإلعداد، وطالب 
بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل. بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر األميرة هالة 
بنت خالد بن سلطان في كلمتها: إن ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديدا الجمهور المستهدف، من: الموظفين العموميين، والمستشارين 
ين ومستشاري إدارة الثروات، والمحامين، والرؤساء التنفيذيين، وأصحاب األعمال والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها  الداخليِّ
العام، التي ننشدها في المجاالت كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة 
بالنفع العام  منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود 
على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة لبرنامج اإلصاحات، وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: االستخدام األمثل 

لألصول والموارد، واستقطاب االستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال واألعمال.

وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها، لن تغفل عّما يشغل الناس، ويهدد حياتهم، وُيزيد خسائرهم؛ 
َأاَل وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع البتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما ال 

ُيحمد عقباه؛ وال نجاة من ذلك إالَّ ببناء منظومة فّعالة لألمن السيبراني.

ورأت أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو 
يفوق التصور، ُتنفذ من خال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية؛ ال حدود جغرافية لها؛ وال تتطلب مجهودًا ُيذكر؛ وال تحتاج إلى عنف أو قتال.

فضًا عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثرًا يسهل تعقبه، والضحية ال تشعر بالجريمة إالَّ بعد تنفيذها. هذا وستستمر أعمال المؤتمر اليوم األحد وغدا 
االثنين عبر عدة جلسات حوارية للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر، والتي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع القانوني ودعم وتمكين 

المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
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اخبار السعودية اليوم - برعاية وزير العدل.. بدء أعمال المؤتمر السعودي للقانون 
بدأت أمس السبت، أعمال المؤتمر السعودي للقانون، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة ” برعاية 
معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور معالي وزير المالية محمد بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون. 

 وأوضح معالي وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى للمؤتمر عن “مستقبل صناعة الخدمات القانونية”، أن الخدمات القانونية للمنظمات العدلية هي 
عاقة الجزء بالكل، مشيرًا إلى ضرورة االتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية. 

 وأكد أهمية تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية 
األخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، مبينًا أن العنصر القانوني هو أساس مجاالت التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، 

وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعًدا أقوى في مجال التطوير. 

ولفت معاليه إلى االرتفاع الملحوظ لالتحاق بمهنة المحاماة، حيث وصلت نسبة الزيادة فيه إلى %60. 
 بدوره أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أهمية المحامين في ظل تداول السلع بين األفراد والدول، مشيرًا إلى الحاجة إلى ابتكار وسائل قانونية 

لتحقيق اهداف العماء في ظل التطور والنمو الذي يشهده مجال المحاماة. 

وبين أنه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحاماة المؤهلين في مكاتب المحاماة، مطالبا بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات 
العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل، وكذلك التخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجاالت األمن السيبراني. 

من جهتها تحدثت صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر عن أهمية المؤتمر وتناوله 
للحوكمة في معناها العام، معربة عن ثقتها بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق الهدف من تنظيمه. 

وأشارت إلى جلسات الحوار والموضوعات المطروحة في المؤتمر، من ضمنها التصدي للتهديدات السيبرانية، وقالت :” إن الهجمات السيبرانية، واختراق 
الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم اآللية، في قطاعات اإلنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو يفوق التصور، مطالبة في هذا الصدد 

بقوانين رادعة حديثة غير تقليدية؛ فضًا عن تعزيز التعاون السيبراني في مستوياته المختلفة الوطني واإلقليمي والدولي”. 

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الهيئة السعودية للمحامين، ثم كرم معالي وزير العدل المشاركين في المؤتمر. 
وتستمر أعمال المؤتمر حتى االثنين القادم عبر عدة جلسات حوارية لإلسهام في تحقيق أهداف المؤتمر التي منها دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع 

القانوني، ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة. 

30-09-2018



MEDIA COVERAGE

International newspapers and websites

التغطية اإلعالمية
الصحف ومواقع االلكترونية الدولية

إختراق الشبكات.. قضية تشغل بال القانونين في المملكة
تداولت الصحف ووكاالت األنباء العالمية باإلضافة إلى مواقع التواصل اإلجتماعي، إعان شركة »فيسبوك« تعرضها لخرق أمني كبير عرض نحو 50 
مليون مستخدم لخطر القرصنة، حيث فوجئ مايين المستخدمين صباح الجمعة بأنهم مطالبون بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الولوج 
لحساباتهم، ووفق شبكة »بلومبيرج« أن هاكر تايوانى يدعى تشانج تشي-يوان أعلن مسؤوليته عن عملية القرصنة، مهددا بمسح حساب زوكربيرج، 
مثل هذه الخسارات الفادحة، لن تمضي دون تتبع ومساءلة قانونية، من قبل الجهات المسؤولة، المملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن مثل 
تلك الهجمات، حيث تولي حكومة المملكة مختلف المواقع والجهات المعنية والمستهدفة الحماية تحت مظلة قانونية، »يجب التصدي للتهديدات 
ترتكب كل يوم  زالت  ما  اإلنتاج كافة، هي جرائم  اآللية، في قطاعات  التحكم  الذكية، وأنظمة  الشبكات  السيبرانية، واختراق  الهجمات  السيبرانية، 
على نحو يفوق التصور، نطالب في هذا الصدد بقوانين رادعة حديثة غير تقليدية، فضًا عن تعزيز التعاون السيبراني في مستوياته المختلفة الوطني 
واإلقليمي والدولي«، كلمة ألقتها األميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي تنظمه 
الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة » برعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور وزير 

المالية األستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان، ونخبة من رجال القضاء والقانون.

 ووفق وزير العدل في الجلسة الحوارية األولى للمؤتمر: »يشهد قطاع المحاماة، إرتفاعًا ملحوظًا في طلبات لالتحاق بمهنة المحاماة، حيث وصلت 
المجال  بفتح  لذا نطالب  المحاماة،  المؤهلين في مكاتب  المحاماة  إلى ممارسي  الوصول  المئة، ونجد صعوبة في  إلى 60 في  الزيادة فيه  نسبة 
للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبا على رأس العمل، وكذلك التخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة 

إلى مجاالت األمن السيبراني «.

جدير بالذكر أن أعمال المؤتمر ستستمر حتى اإلثنين القادم عبر عدة جلسات حوارية لإلسهام في تحقيق أهداف المؤتمر التي منها دعم وتعزيز التعاون 
بين ركائز القطاع القانوني، ودعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة.
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أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة 
هدى الخطيب انطلقت اليوم األحد أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار »تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة » برعاية معالي الشيخ الدكتور 
وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل الذي افتتح اعمال المؤتمر مساء يوم غدًا السبت بحضور وزير المالية معالي االستاذ محمد بن عبداهلل الجدعان 
وحضور وكيل الوزارة للشئون الفنية في وزارة التجارة واالستثمار االستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب نيابة عن وزير التجارة معالي الدكتور ماجد بن 

عبداهلل القصبي .

وتبدأ الجلسات العلمية بالجلسة االولى:بمحور التطور القانوني في وزارة العدل (الموضوعي واإلجرائي) يدير الحوار الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي 
الخبير السعودي في التجارة العالمية والمستشار في القطاعين الحكومي والخاص .

المحور االول عن تطور القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية لفضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض الذي 
اوضح مدى أهمية الحاجة للقضاء التجاري لتعزيز بيئة قطاع االعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة واالستقرار وحفظ الحقوق وتشجيع وتحفيز 
االستثمار في المملكة وذكر الدوسري أن دوائر االستئناف التجارية تتكون من ثاث قضاة عددها ثمان دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة 

المنورة والمنطقة الشرقية وعسير .

و تحدث األستاذ بندر بن عبدالعزيز المحيميد، مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي عن دور مركز التدريب العدلي منذ انشاؤه بقرار مجلس 
الوزراء رقم 162 بتاريخ 25 \ 4 \ 1435 هـ وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل واستطرد أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى لدراسة التجارب 
العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج حاص بالمركز يتماشى مع افضل الممارسات بما يحقق نتائج مؤثرة في تطوير 

العاملين في المجال العدلي ويحقق المركز رؤية أن تكون المركز رائدَا وشريكَا متميزَا في المجال العدلي والقانوني .
من جانبه تحدث الدكتور أحمد بن محمد الجوير، مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال 
االعضاء  من  كاف  عدد  من  ويؤلف  العدل  وزارة  في  ينشأ  أن  على  نصت   1428 عام  الحالي  القضاء  نظام  من   71 المادة  من   3 الفقرة  أن  الجوبر 
المتخصصين ال يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية ويتولى نشر االحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس االعلى للقضاء وذكر الجوير 

أنه تم نشر االحكام القضائية الكترونيَا بما يقارب 5384 حكمَا .

الجلسة الثانية: كيفية تشجيع االبتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية يدير الحوار الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى تحدث 
الخبير الدولي األستاذ قييوم ديروبيه المدير العام ليكسيس نيكسيس الشرق األوسط عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير 

على المهن القانونية وأصحاب المصالح المستهدفونفي هذا المحور “الحكومات، القطاع الخاص، شركات المعلومات، شركات المحاماة
جديدة  رحلة  المفتوحة:  القانونية  البيانات  عن  للقانون  سنغافورة  أكاديمية  القانون  ابتكار  مستقبل  برنامج  مدير  االنتصار،  نايومي  األستاذة  وتحدثت 

للحكومات والمحاميين وذكرت أن البيانات االن اصبحت متاحة واصبح الفضاء مفتوح للحصول على أي معلومة .
وعن القانون والذكاء االصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية تحدثت الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، 
أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود مستشار الذكاء اإلصطناعي بوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وأهمية الذكاء 

الصناعي .

تحدث األستاذ نواف بن غزاي المطيري، مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل شركة االتصاالت السعودية عن تقنية البلوكتشين في القطاع 
العدلي وقال اذا تحققت 4 من 6 كما فسوف يكون للـبلوكشين قيمة اضافية الي اجراء او خدمة واالشتراط السته هي تشارك عدة اطراف في 
بيانات معينة تحتاج الى عرض مشنرك ليلك البيانات ويتم تعديل تلك البيانات من قبل عدة اطراف ويحتاج الى تسجيل هذه االجراءات وكذلك يحتاج 
جميع االطراف المشاركين الى الوثوق في أن االجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد وأن التفاعل 
مع البيانات حساس جدَا من حيث الوقت بحيث يشكل التأخير زيادة في لباكاليف وأن العمليات التي يتم انشاؤها من قبل االطراف المشاركة يعتمد 

على بعضها البعض .

وكانت الجلسة الثانية تحت محور ) آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية( والذي أدار الحوار فيها سعادة األستاذ سعود بن سلطان الريس 
رئيس تحرير جريدة الحياة في المملكة العربية السعودية وبدأ الحديث عن المحور األول عن التطورات التشريعية للمملكة خال 20 سنة قدمها الدكتور 
عبدالعزيز بن عبداهلل الناصر وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل وقال الناصر ان المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات الحكومية 
للجهات العليا يجب ان تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجئات، والتزم المجلس بوجود النصوص القانونية، وبعد رفع المقترح 
وموافقته من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، ترفع إلى هيئة الخبراء، ليجتمع الجهات الحكومية للنظر إلى المقترح، وبموافقتها تحال للدراسة 
النهائية، وهناك مرحلة نشر الفكرة والتي تكون مهمة بالنسبة للمستشارين القانونين، واعتقد ان التشريع فرصة للعاملين في مجال القانون، والعمل 
مع الجهات الحكومية والتعاون معها، ورفد أقسامها بالكفايات المؤهلة وبين أن الجهات تتشارك في وضع األنظمة الموضوعية، وأكد انه تم وضع 
مدونة األنظمة القضائية بشكل أولي، ولكن في المحاكم التجارية وضعت األنظمة الموضوعية وسيذلل نظام المرافعات التجارية العقبات عن المجال 

التجارية وصوال إلى بيئة قضائية تجارية كاملة، ونشر األحكام التجارية هو فوري في المرحلة الحالية..

وتحدث االستاذ محمد بن عبدالعزيز العقيل الشريك المدير مكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون في المحور الثاني للجلسة 
عن نظام االفاس الجديد الذي أوضح العقيل مزايا هذا النظام وأهمها : رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة لاستثمارات خصوصًا بعد صدور الائحة 
التنفيذية وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم وأخذ بعين االعتبار حجم المنشأة في إجراءات اإلفاس الواردة نظاما وتحديد المدين الصغير والمعيار 
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الذي من خاله اعتبر صغيرا وفرق بين إجراءات إفاس المدين الصغير ومن يفوقه حجما وأسس »لجنة اإلفاس« بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الثقة في سوق االئتمان والتعامات التجارية وتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغاقه ويعد 
محورًا أساسيًا من المحاور التي تقوم عليها المملكة لمؤشرات التقدم وسهولة ممارسة أنشطة األعمال الدولية لعام 2018 وفق تقرير مجموعة البنك 

الدولي، الذي صّنف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصاحيًا في العالم.
واستعرض االستاذ أنس بن عبدالعزيز العقا مدير عام االدارة القانونية الهيئة العامة للزكاة والدخل أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام 
الضريبة االنتقائية وأوضح معنى مصطلح الضريبة المضافة وأن قيمة الضريبة المضافة تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من 

الموردين في كافة مراحل سلسلة التوريد وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.
وتحدث الدكتور عايض بن هادي العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة لاستثمار لتطوير البيئة االستثمارية عن ترخيص الهيئة العامة لاستثمار وارتباط 

المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو االستثمار .
باإلضافة الى 6 ورش عمل 3 ورش متوازية في الفترة االولى وهي :

ورشة تأسيس مكتب محاماة الدكتور وليد بن ناصر النويصر محام ومستشار قانوني - شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه	 
ورشة الشركات المهنية الدكتور عاء بن عبدالحميد ناجي محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة	 
ورشة تسويق الخدمات القانونية الدكتور أحمد بن سهيل عجينة رئيس قسم التسويق – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز و3 ورش متوازية في 	 

الفترة الثانية وهي :
ورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري	 
ورشة تشريعات األراضي البيضاء األستاذ حسان إبراهيم السيف شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون	 
 ورشة الذكاء االصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد األستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر شريك مدير –	 

 آل مسفر وشركاه للمحاماة .

يوم غدَا االثنين اليوم االخير في المؤتمر وستبدأ أعماله الساعة السابعة صباحَا بجلستين رئيسية و9 ورش عمل متوازية بثاث مراحل بمعدل ثاث ورش 
عمل للمرحلة الواحدة ثم تعرض تجارب ناجحة لابتعاث )للطاب (
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نافذة على العالم / أخبار العالم : الرياض.. تواصل جلسات أعمال »المؤتمر السعودي للقانون« برعاية وزير العدل
نافذة على العالم - ناقشت تطور القضاء التجاري بالمملكة وأهميته لتعزيز بيئة قطاع األعمال 

تواصلــت اليــوم جلســات المؤتمــر الســعودي للقانــون تحــت عنــوان »تعزيــز بيئــة أعمــال مســتدامة وشــاملة«، الــذي بــدأ أعمالــه مســاء أمــس برعايــة 
وزيــر العــدل الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي. 

وبــدأت الجلســات العلميــة فــي محــور التطــور القانونــي فــي وزارة العــدل الموضوعــي واإلجرائــي. وتطرقــت الجلســة األولــى فــي المحــور األول 
إلــى تطــور القضــاء التجــاري فــي الســعودية لفضيلــة رئيــس المحكمــة التجاريــة بالريــاض الشــيخ فــراج بــن محمــد الدوســري، الــذي أوضــح مــدى أهميــة 
الحاجــة للقضــاء التجــاري لتعزيــز بيئــة قطــاع األعمــال، وتوفيــر منــاخ اقتصــادي تســوده الثقــة واالســتقرار وحفــظ الحقــوق، وتشــجيع وتحفيــز االســتثمار 

فــي الســعودية. 
ــن »الدوســري« أن دوائــر االســتئناف التجاريــة تتكــون مــن ثاثــة قضــاة، وعددهــا ثمانــي دوائــر فــي الريــاض ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة  وبيَّ

والمنطقــة الشــرقية وعســير. 

كمــا تحــدث مديــر برنامــج إعــداد المحاميــن بمركــز التدريــب العدلــي بنــدر بــن عبدالعزيــز المحيميــد عــن دور مركــز التدريــب العدلــي منــذ إنشــائه بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 162 بتاريــخ 25/ 4/ 1435 هـــ، وهــو كيــان رســمي ضمــن هيــكل وزارة العــدل. 

وأشــار إلــى أنــه منــذ صــدور القــرار ووزارة العــدل تســعى لدراســة التجــارب العالميــة ونمــاذج التدريــب المتخصــص فــي المجــال العدلــي لتكويــن نمــوذج 
خــاص بالمركــز، يتماشــى مــع أفضــل الممارســات، بمــا يحقــق نتائــج مؤثــرة فــي تطويــر العامليــن فــي المجــال العدلــي، ويحقــق المركــز رؤيــة أن يكــون 

رائــًدا وشــريًكا متميــًزا فــي المجــال العدلــي والقانونــي. 

ــة  ــة العدلي ــر الثقاف ــي نش ــوث ف ــز البح ــن دور مرك ــر ع ــد الجوي ــن محم ــد ب ــور أحم ــدل الدكت ــوزارة الع ــوث ب ــز البح ــار بمرك ــدث مستش ــه، تح ــن جانب م
ــف مــن عــدد  والقضائيــة، وقــال: إن الفقــرة الـــ3 مــن المــادة الـــ71 مــن نظــام القضــاء الحالــي عــام 1428 نصــت علــى أن ينشــأ فــي وزارة العــدل، ويؤلَّ
كاف مــن األعضــاء المتخصصيــن، ال يقــل مؤهــل أي منهــم عــن الشــهادة الجامعيــة، ويتولــى نشــر األحــكام القضائيــة المختــارة بعــد موافقــة المجلــس 

ــا بمــا يقــارب 5384 حكًمــا.  األعلــى للقضــاء. مشــيًرا إلــى أنــه تــم نشــر األحــكام القضائيــة إلكترونيًّ

ــيس  ــام ليكس ــر الع ــر المدي ــة« عبَّ ــات القانوني ــات والخدم ــة المعلوم ــي صناع ــكار ف ــجيع االبت ــة تش ــوان »كيفي ــة بعن ــة الثاني ــتهل الجلس ــي مس وف
نيكســيس الشــرق األوســط الخبيــر الدولــي قييــوم ديروبيــه عــن القانــون كعنصــر مــن عناصــر القــدرة التنافســية للدولــة، والتأثيــر علــى المهــن القانونيــة 

ــح المســتهدفين فــي هــذا المحــور »الحكومــات، والقطــاع الخــاص، وشــركات المعلومــات، وشــركات المحامــاة«.  وأصحــاب المصال
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