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األحد 3 نوفمرب 2019 - اليوم األول

االستقبال والتسجيل

حفل االفتتاح

اسرتاحة قهوة

حلقة النقاش 1: تركيز فنتك السعودية: أحدث التطورات يف اململكة العربية السعودية

إدارة الحوار: أ. مشاري بن عبدالرحمن العسيالن، مستشار تنفيذي – إس يت يس باي

فنتك السعودية

أ. نجود بنت صالح املليك، مدير فنتك السعودية - مؤسسة النقد العريب السعودي

الرتاخيص التجريبية لفنتك

أ. خالد بن عبداللطيف الحسن، مدير إدارة تطوير السياسات - هيئة السوق املالية

دور مؤسسة النقد العريب السعودي )SAMA( يف تطوير فنتك السعودية

م. وائل بن حمد النجيدي، رشيك املبادرات واملساهامت الوطنية - مؤسسة النقد العريب السعودي

اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية

م. مازن بن محمد النارص، مدير إدارة التنظيامت - هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

صالة الظهر

حلقة النقاش 2: النظام البيئي لتطوير فنتك 

إدارة الحوار: أ. تريك بن عبد الرحمن الروييل، مدير إدارة التواصل والتوعية واملتحدث الرسمي - لجنة اإلفالس

التنظيامت وحل املنازعات لتمكني تطوير فنتك

أ. رميا مراد، رشيك - يب إس أي أحمد بن هزيم ورشكاه

األصول املشّفرة واالقتصاد الوطني/االستقاللية

أ. محسن بن عيل الزهراين، نائب الرئيس لالسرتاتيجية والتميز - املدفوعات السعودية 

استخدام الحكومة لسلسلة الكتل )تكنولوجيا البلوكشني( يف وثائقها

توماس هوملي، محام - ماكريل ترينر غاريت

اسرتاحة قهوة

حلقة النقاش 3: التمويل الجامعي واملكافآت: منظور 360 درجة

إدارة الحوار: أ. جامل بن أسعد املعيقل، صحايف اقتصادي، مقدم برامج رئييس - روتانا خليجية

مكتب املحاماة

أ. محمد بن عبد العزيز العقيل، مؤسس مكتب محمد عبد العزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون

منصة التمويل الجامعي

أ. عبدالرحمن بن عامر الذيب، الرئيس التنفيذي - سكوبيري

املؤسسة املالية

أ. عامر بخيت، الرئيس التنفيذي - منصة رقمية

ورشة عمل موازية لحلقة النقاش 3: قواعد املصالحة وتأثريها يف بيئة العمل املستدامة

)مقدمة من وزارة العدل(

أ. بدر بن عّذال العنزي، مساعد األمني العام ملركز املصالحة يف وزارة العدل

م. رائد بن محمد املنصور، مدير مبادرة تفعيل منظومة املصالحة – وزارة العدل

أ. حسان بن إبراهيم السيف، محامي

الغداء والصالة

09:30 – 07:00

10:30 – 09:30

10:45 – 10:30

12:00 – 11:45

11:45 – 10:45

13:00 – 12:00

14:10 – 13:10

13:10 – 13:00

14:10 – 13:10

15:00 – 14:10
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األحد 3 نوفمرب 2019 - اليوم األول

خمس ورش عمل متوازية 16:00 – 15:00

خمس ورش عمل متوازية 17:10 – 16:10

ورشة العمل األوىل: أسس فنتك

أ. صهيب عديل حاّمد، رشيك - حامد واملحضار للمحاماة واالستشارات القانونية

ورشة العمل السادسة: مستجدات التكنولوجيا القانونية

أ. سليامن رفاعي، الرئيس التنفيذي للعمليات، رشيك إداري – إس تو إي ترانسفورميشن الرشق األوسط وإفريقيا

ورشة العمل الثانية: استخدام سلسلة الكتل )تكنولوجيا البلوكشني( يف إعداد العقود الذكية والتطبيقات املبارشة

باول كايروز، رئيس فنتك وبلوكشني والتقنيات الناشئة - يب دبليو يس الرشق األوسط للمحاماة واالستشارات القانونية

ورشة العمل السابعة: عملة اإليثريوم: العقود الذكية مقارنة بالعمالت املعدنية

أ. طه ساجد، رئيس املستشارين الفنيني - إيه إس يت يس

ورشة العمل الخامسة: تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل التقنيات الناشئة والدور الهام للمهنة القانونية

أ. سليامن رفاعي، الرئيس التنفيذي للعمليات، رشيك إداري – إس تو إي ترانسفورميشن الرشق األوسط وإفريقيا

ورشة العمل العارشة: صياغة بند فّض املنازعات يف عقود التقنية املالية

أ. حسان بن إبراهيم السيف، محامي - رشكة السيف والتويجري للمحاماة

ورشة العمل الرابعة: تأثري الذكاء االصطناعي عىل املهنيني القانونيني

قييوم ديروبيه، املدير العام - ليكسيس نيكسيس الرشق األوسط ومدير تطوير األعامل يف أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا

ورشة العمل التاسعة: الوساطة والتسوية الودية: مهارات عملية للنجاح

د. فهد بن محمد املاجد، عميد كلية القانون - جامعة األمري سلطان

ورشة العمل الثالثة: نظام الجرائم املعلوماتّية يف اململكة العربية السعودية

أ. ساره الغانم، محامية و متخصصة يف مجال حوكمة الرشكات و القوانني املالية

ورشة العمل الثامنة: األصول الفكرية وإدارة امللكية الفكرية ألعامل فنتك

د. مشبب بن سعيد القحطاين، مستشار امللكية الفكرية، باحث يف قوانني امللكية الفكرية، كلية القانون - جامعة سوفلك - بوسطن
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االثنني 4 نوفمرب 2019 - اليوم الثاين

09:30 – 07:00

10:45 – 10:30

12:00 – 11:45

13:10 – 13:00

11:45 – 10:45

10:30 – 09:30

14:10 – 13:10

13:00 – 12:00

15:00 – 14:10

االستقبال والتسجيل

حلقة النقاش 4: أحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية )IP(- خرباء من وزارات ورشكات خاصة ومحامون

إدارة الحوار: أ. صالح بن عودة العطوي، مدير عام الشؤون القانونية - وزارة الدفاع

إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية 

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي - الهيئة السعودية للملكية الفكرية

حامية امللكية الفكرية واالستثامر الدويل

د. عايض بن هادي العتيبي، وكيل املحافظ لتطوير البيئة االستثامرية -  الهيئة العامة لالستثامر

اإلطار القانوين واالتفاقيات واألنظمة الجديدة

أ. نضال نارص بن كدسه، الرشيك املدير - نضال بن كدسه محامون، مستشارون، محكمون

اسرتاحة قهوة

جلسة وزارة العدل: التحول يف وزارة العدل

إدارة الجلسة: أ. صقر بن محمد القرين، مدير إدارة التغيري والتواصل - وزارة العدل

منذجة اإلجراءات القضائية

فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز الهوميل، رئيس محكمة االحوال الشخصية - وزارة العدل

تطبيقات فنتك يف صندوق النفقة

م. عبدامللك بن محمد السعيد، مدير عام صندوق النفقة - وزارة العدل

تأهيل الكوادر العدلية

أ. عبدالرحمن بن عبدالله الدريهم، املرشف العام عىل محفظة املوارد البرشية - وزارة العدل

الصالة

حلقة النقاش 5: إنفاذ حامية امللكية الفكرية

إدارة الحوار: أ. عبدالله بن صالح الجمعة، مؤلف ومستشار قانوين

حامية العالمات التجارية الشهرية

مارك ديفاين، رشيك - كاليد ورشكاه للمحاماة

مكافحة الغش

أ. عبداملحسن بن عيل السويلم، محامي رشيك - املكتب السعودي، محامون ومستشارون

التسجيل االختياري ملصنفات حقوق املؤلف

أ. سعيد بن محمد القرين، رشيك - الربهان للمحاماة

تحديد نزاعات امللكية الفكرية املرتبطة بالسعودية داخل وخارج اإلقليم: وجهة نظر محامي إنجليزي

ريتشارد كولبي، محامي مامرس - المب تشامربز

اسرتاحة قهوة

حلقة النقاش 6: تحديات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية

إدارة الحوار: د. عبدالرحمن بن نبيل الصالح، أستاذ مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة امللك سعود

األرسار التجارية

د. مشبب بن سعيد القحطاين، مستشار امللكية الفكرية، باحث يف قوانني امللكية الفكرية، كلية القانون - جامعة سوفلك - بوسطن

تحديات حامية امللكية الفكرية الخرتاعات فنتك والذكاء االصطناعي

لويس ترويلو، محامي براءات االخرتاع - فينيجان، هندرسون للمحاماة

تحديات منشئي وأصحاب العالمة التجارية

أ. زياد بن طارق اورقنجي، مؤسس واملدير العام - براند شب لالستشارات

الغداء والصالة
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االثنني 4 نوفمرب 2019 - اليوم الثاين

ورشة العمل الحادية عرشة: تقاطع اإلفالس وامللكية الفكرية

كريستوفر فويل، رشيك - فينيجان، هندرسون، فارابو، غاريت ودنر للمحاماة

ورشة العمل السادسة عرشة: آليات مكافحة غسيل األموال يف مكاتب املحاماة

أ. د. ريتشارد جوردون، أستاذ القانون واملدير املؤسس ملعهد النزاهة املالية - جامعة كيس ويسرتن ريزيرف

ورشة العمل الثانية عرشة: تحديات التطبيق الفعال لحقوق امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية

د. الهنوف بنت محمد الدبايس، مؤلفة و باحثة يف مجال حقوق امللكية الفكرية، و أستاذ مساعد يف قانون امللكية الفكرية - 

جامعة األمرية نوره بنت عبدالرحمن

ورشة العمل الرابعة عرشة: املنازعات الزكوية والرضيبية

أ. منصور بن محمد الجدعاين، مستشار قانوين 

ورشة العمل الخامسة عرشة: حوكمة مكاتب املحاماة

أ. لــؤي خالد بن موىس، مستشار حوكمة الرشكات

ورشة العمل العرشون: العالمات التجارية ملكاتب املحاماة

أ. زياد بن طارق اورقنجي، مؤسس واملدير العام - براند شب لالستشارات

ورشة العمل التاسعة عرشة: التكنولوجيا يف مجال القانون

أ. صالح بن أحمد العبيديل، املدير الرشيك - مكتب صالح العبيديل للمحاماة واإلستشارات القانونية، رشيك مؤسس - رشكة كود 

إنجنز سوفتوير، دولة اإلمارات العربية املتحدة

ورشة العمل الثالثة عرشة: التحكيم يف غرفة التجارة الدولية: طريقة حل نزاع مناسب ومفّضل لقطاعات “فنتك والتكنولوجيا 

وامللكية الفكرية

 أ. سامي الهواريب، محكم مستقل، مدير املحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية مكلّف مبنطقة الرشق 

األوسط وإفريقيا 
د. عمر الجازي، مدير رشيك - الجازي ورشكاه )محامون ومستشارون قانونيون(

ورشة العمل الثامنة عرشة: سد الفجوة بني الرشكات القانونية املحلية والدولية

أ. محمد بن عبد العزيز العقيل، مؤسس مكتب محمد عبد العزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون
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خمس ورش عمل متوازية 16:00 – 15:00

خمس ورش عمل متوازية

ورشة العمل السابعة عرشة: إلغاء العالمات التجارية املسجلة مبوجب القوانني الدولية وقانون العالمات التجارية السعودي

أ. آصف إقبال، رئيس امللكية الفكرية القانونية - مكتب كدسه للملكية الفكرية

17:10 – 16:10
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يوم قادة املستقبل

09:30 – 07:00

10:30 – 09:30

10:45 – 10:30

11:45 – 10:45

12:00 – 11:45

14:00 – 12:00

15:00 – 14:00

11:45 – 09:30

االستقبال والتسجيل

الجلسة 1: دور الهيئة السعودية للمحامني يف متكني املهن القانونية

إدارة الجلسة: د. أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، املحامي واملتحدث الرسمي - الهيئة السعودية للمحامني

دور القضاء يف متكني مهنة املحاماة 

الشيخ عبدالله بن فريج البهالل، رئيس محكمة التنفيذ بالرياض - وزارة العدل

 دور اإلدارة العامة للمحاماة يف التمكني للمهنة

فضيلة الشيخ فواز بن محمد التميمي، مدير االدارة العامة للمحاماة - وزارة العدل

مهنة املحاماة بني التحديات والتمكني

أ. نزيه بن عبدالله موىس، محامي، عضو مجلس اإلدارة - الهيئة السعودية للمحامني

اسرتاحة قهوة

الجلسة 2: بناء قادة املستقبل، تعليم، تأهيل، متكني

إدارة الجلسة: د. عبدالعزيز بن أحمد التويجري، أستاذ القانون املساعد ومدير مركز التدريب واالستشارات القانونية - 

جامعة امللك سعود

أ. عبد العزيز بن عيل العودان، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البرشية - سابك

د. فهد بن محمد املاجد، عميد كلية القانون - جامعة األمري سلطان

أ. بدر بن محمد بالغنيم، وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ - هيئة السوق املالية

ورشة عمل موازية للجلستني األوىل والثانية )مقدمة من لجنة اإلفالس(: 

التأهيل القانوين يف مجال اإلفالس

د. عبدالله محمد الشويش، مدير عام إجراءات اإلفالس - لجنة اإلفالس

الصالة

الجلسة 3: التخّصص يف املجال القانوين

إدارة الجلسة: أ. حسام بن صالح الحجيالن، نائب رئيس مجلس اإلدارة - غرفة التجارة الدولية السعودية 

قانون الرشكات الدولية

أ. سلامن بن متعب السديري، الرشيك املدير – مكتب سلامن بن متعب السديري

كيف تصبح محامي امللكية الفكرية

د. طارق بن حمود آل إبراهيم، املدير العام - طارق حمود اإلبراهيم للمحاماة

القانون الدويل اإلنساين 

د. معاذ بن معال اللويحق، رئيس قسم القانون العام - جامعة امللك سعود

كيفية بناء مهنة يف التحكيم الدويل: رؤية ونصائح من مامرس دويل

أ. سامي الهواريب، محكم مستقل، مدير املحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية مكلّف مبنطقة الرشق 

األوسط وإفريقيا 

الغداء والصالة
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يوم قادة املستقبل

ورشة العمل الحادية والعرشون: أخالقيات وسائل التواصل االجتامعي

د. عالء بن عبدالحميد ناجي، محامي ومستشار قانوين، رشيك مؤسس - مكتب ناجي للمحاماة

أ. نضال نارص بن كدسه، الرشيك املدير - نضال بن كدسه محامون، مستشارون، محكمون

أ. حسان بن إبراهيم السيف، محامي - رشكة السيف والتويجري للمحاماة

ورشة العمل السادسة والعرشون: الحامية الدولية لالستثامرات األجنبية يف السعودية

د. ماجد بن مرزوق العتيبي، أستاذ مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة امللك سعود

ورشة العمل الثانية والعرشون: السلوك التدريبي الناجح

أ. رساج االسالم، رشيك إداري - ون تو ون للمحاماة

ورشة العمل السابعة والعرشون: اتجاهات التكنولوجيا القانونية واعتامدها

أ. حسني هادي، رئيس قسم النرش - ليكسيس نيكسيس الرشق األوسط

ورشة العمل الخامسة والعرشون: اإلقراض والتمويل للمنشآت الصغرية واملتوسطة الحجم

أ. مضحي بن فريح الشمري، نائب رئيس أول - مدير مرصفية األعامل الناشئة - بنك الرياض

ورشة العمل الثالثون: صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية

أ. إبراهيم بن عبدالرحمن املشعل، مساعد قانوين - مكتب فضل بن شامان للمحاماة واالستشارات القانونية 

ورشة العمل الرابعة والعرشون: مهارات الرتافع أمام الجهات القضائية

د. حمد بن محمد الرزين، قايض سابق، محكم ومحامي – رشكة الرزين والعيىس للمحاماة

ورشة العمل التاسعة والعرشون: الرسوم القانونية والتعويضات

أ. ريان بن محمد قربان، مؤسس ومدير مكتب ريان محمد قربان للمحاماة، نائب رئيس لجنة املحامني  - غرفة املدينة

ورشة العمل الثالثة والعرشون: امللكية الفكرية للرشكات الناشئة

أ. خالد بن سعود الجوهر، محامي ورشيك مؤسس - خالد الجوهر محامون ومستشارون

ورشة العمل الثامنة والعرشون: الرشاكات املهنية مبكاتب املحاماة

 أ. خالد بن محمد سعيد الرسيحي، الرشيك اإلداري - رشكة الرسيحي وأبو نجم محامون ومستشارون

أ. رشا بنت زهري أبو نجم، رشيك - رشكة الرسيحي وأبو نجم محامون ومستشارون
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خمس ورش عمل متوازية 16:00 – 15:00

خمس ورش عمل متوازية 17:10 – 16:10


