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عامة ملحة 
منــذ عام 2000، بدأت اململكة العربية الســعودية 

يف تطبيــق قانون االســتثامر األجنبي )“القانون”( والذي أدى 
بــدوره إىل تحريــر القوانني الخاصة باالســتثامر األجنبي يف اململكة.

ومنــذ ذلك الحــني أصبحت اململكة العربية الســعودية العضو الـ 149 يف 
منظمــة التجارة العاملية يف 11 ديســمرب 2005، وقد التزمــت ببعض االلتزامات 

املتعلقــة مبجموعــة متنوعة من األنشــطة االقتصاديــة. وتعكس بعض التزامات 
اململكــة العربيــة الســعودية ملنظمة التجارة العاملية األحــكام القامئة يف القانون 
الســعودي يف حــني أن البعــض اآلخر ميثل تغيريات يف القوانني الســعودية القامئة.

 ومــع ذلــك، فإن خصوصية القانون الســعودي تتمثل بشــكل رئييس يف أن أهم مكوناته 
مســتمدة من تعاليم وأحكام الرشيعة اإلســامية، والتي ال تتســق يف كثري من األحيان مع 

الدولية. القوانني 

ومــن أهم العنارص الرئيســية يف رؤية 2030 هو التــزام اململكة بدعم الرشكات 
املحليــة الصغرية واملتوســطة )SMEs(، وذلك بجانب إعادة هيكلــة االقتصاد وجعله 

أكرث جاذبية للمســتثمرين األجانب.

كونــه حدثــاً فريداً من نوعه، يهدف املؤمتر الســعودي للقانون لعام 
2018 إىل أن يكــون منصــة ميكن للخــرباء القانونيني من خالها 
مشــاركة خرباتهــم يف إيجاد حلول للتحديــات التي يواجهها 

التنظيــم القانوين، واكتشــاف الخصائص والتطورات 
األخــرية، باإلضافة إىل ترسيع االبتكار يف 

املجال القانوين الســعودي. 

املؤمتر برنامج 



األحد 30 سبتمرب 2018  - اليوم األول

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 فهد بن حمود العنزي

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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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 لاستثامر لتطوير البيئة االستثامرية

13:30 – 12:15

األحد 30 سبتمرب 2018  - اليوم األول

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

2

5

3

6

16:30 – 15:30

ورشة العمل الثالثة:

ورشة العمل السادسة:

ورشة العمل الثانية:

ورشة العمل الخامسة:

ورشة العمل األوىل:

ورشة العمل الرابعة:
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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

مدير عام التدريب األهيل باملؤسسة 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 القادمة وأثرها عىل بيئة األعامل والسوق املالية

األستاذ ماجد بن محمد قاروب، رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة واإلستشارات القانونية

12:15 – 11:45

11:45 – 10:30
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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

اإلثنني 01 أكتوبر  2018  - اليوم الثاين

ثالث ورش عمل متوازية 13:15 – 12:15

اسرتاحة قهوة

الغداء

تجارب ناجحة يف االبتعاث القانوين )للطالب(

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

789 ورشة العمل التاسعة:ورشة العمل الثامنة:ورشة العمل السابعة:

األدوات الذكية املستخدمة يف تحليل 

العقود و القضايا القانونية

الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم،أستاذ 

مساعد بكلية علوم الحاسب واملعلومات 
جامعة امللك سعود، مستشار الذكاء 

اإلصطناعي، وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

 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

األستاذ زياد بن سمري خشيم

محام ومستشار قانوين 
خشيم محامون ومستشارون
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