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املقدمة

تحت رعاية معايل وزير التجارة واالستثامر د .ماجد بن عبدالله القصبي وبتنظيم برهان املعرفة ولكسيس نكسس ،عقدت الدورة
الثانية من املؤمتر السعودي للقانون من  3حتى  5نوفمرب  2019يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات  -فندق إنرتكونتيننتال،
الرياض ،اململكة العربية السعودية .جاء املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ووزارة العدل والهيئة
السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للمحامني ولجنة اإلفالس والهيئة العامة لالستثامر وفنتك السعودية (إحدى
مبادارت برنامج تطوير القطاع املايل).
شملت املواضيع الرئيسية وتطوير القوانني املتعلقة بالتكنولجيا املالية “فنتك” يف اململكة العربية السعودية وعاملياً،
التطورات القانونية و العملية يف امللكية الفكرية يف اململكة واهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع املختصني
القانونني يف تطويرها يف اململكة العربية السعودية ،باإلضافة إىل دراسة التحديات املتعلقة بهم ،كام تم تخصيص يوم
لقادة املستقبل القانوينن من الشباب السعودي شمل أساسيات العمل القانوين والترشيعات املتعلقة به .
تضمن املؤمتر أيضاً ورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” واعداد عقودها واهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية
بأقسامها وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف
األفكار الخالقة التي ستسهم يف اقتصاد اململكة.

الرشكاء االسرتاتيجيون

تنظيم

ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﻮﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ّ

STRA

جاء املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ووزارة العدل والهيئة السعودية للملكية
الفكرية والهيئة السعودية للمحامني ولجنة اإلفالس والهيئة العامة لالستثامر وفنتك السعودية (إحدى
مبادارت برنامج تطوير القطاع املايل).
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ﺍﻟﺸ

Introduction

Under the patronage of H.E. the Minister of Commerce and Investment Dr. Majid Abdullah Al-Kassabi and the organization

of Burhan Almarifa and LexisNexis, the 2nd Saudi Law Conference (SLC) took place from November 3rd to 5th 2019 at the King

Faisal Conventions Center – InterContinental Riyadh Hotel, Kingdom of Saudi Arabia. The conference was held with the
strategic partnership of the Ministry of Commerce and Investment, Ministry of Justice, Saudi Authority for Intellectual
Property (SAIP), Saudi Bar Association (SBA), the Bankruptcy Commission (BC), Saudi Arabian General Investment Authority
(SAGIA) and Fintech Saudi (An initiative under the Financial Sector Development Program).

The conference topics included developing financial technology “Fintech” laws in Saudi Arabia and globally, legal and

practical Intellectual Property developments in the Kingdom, importance to the local economy and how to encourage legal
specialists to enhance it and the challenges related to them. A day was dedicated to future leaders in the Saudi legal sector,

including the fundamentals of the law profession and related legislations, with special emphasis on commercial legislation.
SLC 2019 also included workshops focused on Financial Technology “Fintech”, drafting its agreements, the most important

global IP practices in all IP forms and their importance to SMEs, in addition to bankruptcy laws protecting entrepreneurs and
promoting risk-taking creative ideas that could contribute to the Kingdom’s economy.

Organized by

Strategic Partners
STRATEGIC PARTNERS

The conference was held with the Strategic Partnership of the Ministry of Commerce and Investment,
Ministry of Justice, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Saudi Bar Association (SBA), the
Bankruptcy Commission (BC), Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) and Fintech Saudi (An
initiative under the Financial Sector Development Program).
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املحاور الرئيسة

تشمل املواضيع الرئيسة للمؤمتر

تطوير القوانني املتعلقة

التطورات القانونية و العملية

يوم مخصص لقادة املستقبل

بالتكنولجيا املالية “فنتك”

يف امللكية الفكرية يف اململكة

القانوينن من الشباب السعودي

يف اململكة العربية السعودية

والتحديات املتعلقة بها واهميتها

ويشمل أساسيات مهنة القانون

وعاملياً ،والتحديات املتعلقة بها

لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع

والترشيعات املتعلقة بها

املختصني القانونني يف تطويرها

وخاصة التجارية

يف اململكة العربية السعودية

ورش العمل
عقدت ورش عمل عن التكنولجيا املالية «فنتك» واعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها
ُ
وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار
الخالقة التي ستُسهم يف اقتصاد اململكة.
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MAIN TOPICS

The main topics of the conference included:

Developing financial technology

Legal and practical Intellectual

A day dedicated to future leaders in

“Fintech” laws in Saudi Arabia

Property developments in the

the Saudi legal sector, including the

and globally, and explore related

Kingdom, its related challenges,

fundamentals of the law profession

challenges

importance to the local economy

and related legislations, with

and how to encourage legal

special emphasis on commercial

specialists to enhance it

legislation

WORKSHOPS

SLC will included workshops focused on Financial Technology “Fintech”, drafting its agreements, the most important global
IP practices in all IP forms and their importance to SMEs, in addition to bankruptcy laws protecting entrepreneurs and
promoting risk-taking creative ideas that will contribute to the Kingdom’s economy.
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الحضور املستهدف
:ضم املؤمتر السعودي للقانون خرباء ومهنيني محليني ودوليني أصحاب الريادة يف مجالهم

املحامون

البنوك

أمناء اإلفالس

رؤساء مكاتب املحاماة

املستشارون الداخليون

موظفو

أصحاب األعامل

مراقبة االلتزام
رواد األعامل

ومستشاريهم

رشكات االستثامر

والصناديق االستثامرية

املوظفون العموميون

الرؤساء التنفيذيني

املستثمرون األفراد

TARGET AUDIENCE
The Saudi Law Conference will gather local and international leading professionals and experts including:

Public Officials

CEOs

Investors

In-House Councils

Heads of Law Firms

Business Owners and

Compliance

their Consultants

Investment Firms
and Funds

Department Staff
Entrepreneurs
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Lawyers

Banks

Bankruptcy
Trustees

األهداف
Objectives

 كان املؤمتر منصة لتمكني الخرباء، وبنا ًء عىل نجاح الدورة املاضية.أثبت املؤمتر السعودي للقانون انه حدثاً فريدا ً من نوعه
:من

The Saudi Law Conference has proven to be a UNIQUE SOLUTION-DRIVEN EVENT. Building on that success, this year’s
conference was a platform where experts can:

مشاركة

ترسيع

استكشاف

الخربة يف إيجاد حلول للتحديات

اإلبتكار يف النظام القانوين

التطورات الحديثة بقطاع امللكية

التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية

السعودي لقطاع امللكية الفكرية

الفكرية والتكنولجيا املالية

”والتكنولجيا املالية “فنتك

”والتكنولجيا املالية “فنتك

”“فنتك

SHARE

ACCELERATE

EXPLORE

experiences in finding solutions to

innovation within the

recent developments

the challenges that

Saudi legal system for the

in the Financial Technology

the Financial Technology “Fintech”

Financial Technology

“Fintech” and Intellectual Property

and Intellectual Property sectors

Fintech” and Intellectual Property“

sectors

face

sectors

SLC 2018

SLC 2018

SLC 2019
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كلمة االفتتاح

Welcoming Note
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بسم الله الرحمن الرحيم
يطيــب يل أن أرحــب بكم مرة أخرى يف املؤمتر
الســعودي للقانون بدورته الثانية.
لقــد حظــي املؤمتر يف دورته األوىل من العام املــايض بحضور مميز فاق
التوقعات عىل مســتوى املشــاركات البناءة مــن املتحدثني والحضور ،والذي كان
لــه أثــر كبري يف وضع توصيات نأمل أن تســاهم يف دعم ازدهــار القطاع القانوين
بجميــع فروعــه وتخصصاتــه .ويأيت املؤمتر بدورته الثانية امتــدادا ً ملهمة رفع الوعي
والثقافــة يف التخصصــات القانونيــة املختلفة وذلك لتحفيز بيئة أعامل مســتدامة
وشــاملة ،وللمســاهمة يف رفع مســتوى االقتصاد املحيل للمملكة العربية الســعودية
عــن طريــق حفظ حقوق املســتثمرين محلياً و عاملياً.
وهنــا ال يفوتنــي أن أشــكر معايل وزير التجارة واالســتثامر د .ماجد القصبي عىل
دعمــه ورعايته للمؤمتــر ،ولجميع الرشكاء االســراتيجيني والجهات الداعمة
واملشــاركني يف املؤمتــر من متحدثني وحضــور ،متمنية للجميع دوام
التوفيق.

هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون
مؤسس رشكة برهان املعرفة
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In the name of Allah,
most gracious, most merciful
It is my pleasure to welcome you once again
at the second edition of the Saudi Law Conference (SLC)
The first edition of the SLC was thankfully well attended and
exceeded expectations in the level of the constructive participation
of speakers and attendees, which had a great impact in developing
recommendations that we hope will contribute to the prosperity of the
legal sector in all its branches and disciplines. The second edition of SLC is an
extension of our mission of raising awareness and knowledge in various legal
disciplines in order to stimulate a sustainable and inclusive business environment,
and to contribute to raising the level of the Kingdom of Saudi Arabia’s local
economy by preserving the rights of investors locally and globally.
I would like to thank His Excellency Dr. Majid Al-Kassabi, Minister of
Commerce and Investment, for his support and patronage of the
SLC, and also thank all our Strategic Partners, supporters
and participants, both speakers and attendees. I wish
everyone continued success.

HALA BINT KHALED BIN SULTAN BIN ABDULAZIZ
Chairman of the Saudi Law Conference Organizing Committee
Founder of Burhan Almarifa
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برنامج حفل االفتتاح

Opening Ceremony Program
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح

• اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
• ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
• ﺗﻜﺮﻳﻢ ﴍﻛﺎء اﳌﺆﻤﺗﺮ
• ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ -
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻦﻴ
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Opening Ceremony Program

• Holy Quran
• Organizing Committee Speech
• Conference Partners’ Honoring
• Legal Academic Excellence Awards –
presented by the Saudi Bar Association
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كلمة اللجنة املنظمة بحفل االفتتاح
Organizing Committee

Opening Ceremony Speech
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الكلمة الرتحيبية Welcome Speech -

م اللَّ ِ
يم
منِ ال َّر ِح ِ
ِس ِ
ه ال َّر ْح َ
ب ْ
السمو واملعايل والسعادة
أصحاب ّ

العلامء والباحثون
الحضور الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

م ِ
حفلــت
ــي عــام
ْ
يســعدين ويرشفنــي ،باســم اللجنــة املنظمــة للمؤمتــر الثــاين الســعودي للقانــون؛ أن أرحــب بكــم ،بعــد ُ

ـب ،وفســاد يســترشي ،وإرهــاب يتوحــش ،وتقنيــة تتطــور ،وإبداعــات
أحداثُــه بالكثــر :نجاحــاتٌ وإخفاقــات ،آمــال تتحقـ ْ
ـق ،وأحــام تغيـ ْ

تزدهــر؛ ويظــل الرجــاء يف الرحيــم ،والفضــل مــن الرحمــن ،ال ينقطعــان.

ِ
هــا ،تســر يف طريقهــا املنشــود ،مصممــة عــى تحقيــق أهدافهــا؛ تبنــي
كل ذلــك ،واململكــة العربيــة الســعودية ،بفضــل
ُّ
حافظ َ
مــي وتجاهــد باألخــرى؛ تحقيقـاً لألمــن واألمــان ،والبنــاء واالســتقرار.
وتطــور بيــد  ...وت ُ َن ِّ

أقــف أمامكــم ،للمــرة الثانيــة ،مرحبــة بالحضــور جميعــاً :األســاتذة الكبــار واملســؤولني أصحــاب القــرار ،والعلــاء والخــراء،

ة وآ ِ
ملَـ ً
واملبدعــن واملبدعــات يف مختلــف املجــاالت؛ راجيـ ً
حــة ،بــإذن
ة خــروج املؤمتــر بتوصياتكــم الفاعلــة ،وخطــط تنفيذهــا النا ِج َ
اللــه.

الحضور الكرام
ي :األول ،حاميــة امللكيــة الفكريــة ،وهــو
لقــد ركــزت اللجنــة العلميــة ،عنــد إعــداد محــاور املؤمتــر ،يف موضو َ
ــن أساســيَّ ْ
ع ْ
كل إبــداع فكــري :يحميــه ويدافــع عنــه ،وال يســمح بانتهاكــه ،ألنــه ـ بداهــة ـ
م حديــثٌ  ،ظــل حــارضا ً بقــوة ،مصاحب ـاً َّ
موضــو ٌع قدي ـ ٌ

جهــدا ً ،يف تحديــد وتنفيــذ هــدف مــن أهــم أهدافهــا ،وهــو تنظيــم مجــاالت
حــق مــن حقــوق اإلنســان .والحمــد للــه ،ال تألــو الدولــة ُ

امللكيــة الفكريــة يف اململكــة ،ودعمهــا وتنميتهــا ورعايتهــا ،وحاميتهــا ،وإنفاذهــا ،واالرتقــاء بهــا ،وفق ـاً ألفضــل املامرســات
ء حســناً .والثــاين :التكنولوجيــا املاليــة املعروفــة باســم FINTECH
العامليــة؛ ومل تــدع مجــاالً للحاميــة إالّ اقتحمتــه وأبلــت فيــه بــا ً

وموضوعاتهــا الفرعيــة :مــن النظــام البيئــي لتلــك التقنيــة ،إىل مســتجداتها ،والترشيعــات والقوانــن املنظمــة لهــا .ومــا ال
عـ ّد إحــدى القضايــا املهمــة والحيويــة يف عرصنــا الرقمــي الحــايل؛ الــذي يتطلــب إعــادة البحث
شــك فيــه ،فــإن التقنيــة املاليــة ت ُ َ

والتطويــر ،لتحســن أداء تلــك التقنيــة ،ووظائفهــا ،وعملياتهــا ،وبيئتهــا األمنيــة ،والقوانــن املنظمــة لهــا.

وتكتســب التقنيــة املاليــة ،يف الوقــت الحــايل ،اهتاممــاً كبــرا ً مــن املســتفيدين ،نتيجــة تطــور خدماتهــا يف كثــر مــن دول
العــامل ،مــن خــال االبتــكارات التــي تقدمهــا لرشيحــة كبــرة مــن الســكان ،التــي ال تتعامــل مــع الجهــاز املــريف ،ومــن خــال
مق ـدّرة،
تســهيل إتاحــة مصــادر التمويــل البديلــة للمؤسســات .وتســتطيع التقنيــة املاليــة اليــوم ،أن تســهم مســاهمة كبــرة ُ
يف تحقيــق االســتقرار املــايل ،مــن خــال اســتخدام الضوابــط التقنيــة يف ضــان االمتثــال للقواعــد التنظيميــة ،وإدارة املخاطــر،
وتيســر التجــارة اإللكرتونيــة ،وتوفــر آليــات تتســم :بســهولة االســتخدام ورسعــة التنفيــذ ،وتقليــل التكلفــة للمدفوعــات العابــرة
مــا يف القطــاع الحكومــي :فاســتخدام وســائل الدفــع اإللكرتونيــة ،ميكــن أن تــؤدي إىل رفــع كفــاءة العمليــات املاليــة
للحــدود .أ ّ

الحكوميــة ،وأهمهــا :محاربــة الفســاد املــايل وانتشــار الرشــوة .وألهميــة إطــاق تلــك اإلمكانيــات ،فــإن األمــر يتطلــب إجــراء

املزيــد مــن اإلصالحــات لســد الفجــوات ،يف األُطــر املعنيــة بالقواعــد التنظيميــة ،وحاميــة املســتفيدين ،واألمــن اإللكــروين؛ فضـاً

عــن تحســن بيئــة األعــال ،والبنيــة األساســية لتكنولوجيــا :املعلومــات ،واالتصــاالت ،والتوعيــة املاليــة.
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الحضور الكرام
إن التقــدم املتســارع يف التقنيــة ،بصفــة عامــة ،واملاليــة ،بصفــة خاصــة ،واالعتــاد املتزايــد عــى األنظمــة املعلوماتيــة،
واألجهــزة املتصلــة باإلنرتنــت ،مــن هواتــف ذكيــة ،وأجهــزة حوســبة شــخصية وغريهــا؛ فضـاً عــن االعتــاد عــى منصــات الحوســبة
الســحابية يف حفــظ املعلومــات وتداولهــا ،فتــح أبواب ـاً ألخطــار وقضايــا مل تكــن متوقعــة؛ وخاصــة مــا تتعــرض لــه ،اليــوم ،تلــك
الحوســبة الســحابية مــن تهديــدات أمنيــة ،وهجــات ســيربانية مكثفــة؛ لرسقــة البيانــات املخزنــة ،أو الســيطرة عليهــا ،أو تعطيــل
ع ـ ّد
خدماتهــا .ويصــل عــدد التهديــدات األمنيــة ،التــي تواجههــا الحوســبة الســحابية ،وحدهــا ،إىل ثالثــة عــر تهديــدا ً أمني ـاً .وت ُ َ

هــذه التهديــدات شــديدة الخطــر ،إذ إنهــا تــؤدي إىل تهديــد األمــن الوطنــي للــدول نفســها .لــذا ،بــات أمــن الفضــاء اإللكــروين أو
ة حديثـ ً
األمــن الســيرباين ،هاجسـاً دوليـاً ،وباتــت املنظــات اإلرهابيــة تســتخدم هــذا التقــدم التقنــي وســيل ً
ة لإلرهــاب االلكــروين،

يجعلهــا تهاجــم مصــادر االقتصــاد واملــال واألعــال يف املجــاالت كافــة ،وتهددهــا وتدمرهــا عــن بُعــد.
وأستشــهد مبــا صــدر عــن أحــد الخــراء العســكريني ،مــن أن [الحــرب القادمــة ســتكون حرب ـاً إلكرتونيــة ،أو حرب ـاً عــى أمــن الفضــاء
اإللكــروين؛ مــا يــؤدي إىل أعظــم الخســائر :البرشيــة واملاديــة ،بأقــل جهــد مبــذول ،ومــن دون تجييــش للقــوات املســلحة ،وأن
اخــراق أنظمــة القيــادة والســيطرة واالتصــاالت والحواســيب واالســتخبارات (املعروفــة بـــ  ،)C4Iســيكون هو الســاح املدمــر الخطر،

فــرض إرادة طــرف عــى آخــر يُ ْذ ِ
علِــن هزميتــه]؛ فالســاح اإللكــروين ال يُشــاهد لــه
واملدخــل إىل العمليــات كافــة ،حتــى ت ُ ْ
عــن ويُ ْ
ســمع لــه انفجــار ،ألنــه يتجســس يف خبــث ،ويدمــر يف صمــت.
دخــان ،وال يُ ْ

َــت بالعديــد مــن الهجــات الســيربانية ،واالخرتاقــات لألنظمــة والشــبكات
حفل ْ
إن الســنوات القليلــة املاضيــة ،والســنة الحاليــةَ ،

الذكيـــة الحيويــة ،وأنظمــة التحكــم .وإن اتســاع نطــاق الربــط بــن الشــبكات واألنظمــة اإللكرتونيــة ،مــن خــال الحلــول الرقميــة ،أدى
إىل زيــادة منافــذ دخــول املهاجمــن ،مــا يزيــد مــن احتــاالت نجــاح تلــك الهجــات اإللكرتونيــة ،التــي ســتؤدي ،يف النهايــة ،إىل

اضطرابــات يف التشــغيل ،وتكبــد الخســائر املاليــة ،واإلرضار بالســمعة وباملخاطــر النظاميــة؛ فضـاً عــن انتهــاكات هائلــة تؤثــر عــى
ماليــن املســتفيدين ،يف جميــع أنحــاء العــامل.
عالــج األخطــار املصاحبــة البتــكارات التقنيــة الصناعيــة واملاليــة وغريهــا ،إالِّ أن
وعــى الرغــم مــن أن املعايــر التنظيميــة القامئــة ،ت ُ َ

الطبيعــة املتطــورة لهــذه التقنيــة والهجــات اإللكرتونيــة املعقــدة ،تقتــي تطويــر املراقبــة املســتمرة لهــا؛ لتحديــد مــا ينشــأ
ٍ
أدوات لالحتيــالِ،
مــن أخطــار عــى االســتقرار املــايل خاصــة ،ومعالجتهــا أوالً بــأول ،حتــى ال تتحــول الوســائل التقنيــة الحديثــة إىل
وغَســلٍ لألمــوالِ ،ومتويــلٍ لإلرهــاب.
عــد النصــوص القانونيــة التقليديــة قــادرة عــى ردع الجرائــم الســيربانية ،مــا يتطلــب التدخــل الــدويل ،لترشيــع قوانــن:
لــذا ،مل تَ ُ

حديثــة ،معــارصة ،وغــر تقليديــة ،وتعزيــز التعــاون :الوطنــي ،واإلقليمــي ،والــدويل ،بني الجهــات القانونيــة ،والخــراء املتخصصني
يف علــم الحاســوب وتكنولوجيــا املعلومــات.
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وقــد أدركــت القيــادة الحكيمــة للمملكــة العربيــة الســعودية ،أخطــار هــذه القضايــا وتلــك التحديــات ،واتخــذت ،وتتخــذ ،التدابــر
الالزمــة لتعزيــز أمــن فضائهــا اإللكــروين ،وتحســن قدراتهــا الدفاعيــة ،حامي ـ ً
ة لشــبكاتها وأنظمتهــا الحيويــة وأمنهــا الوطنــي؛
فــكان إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيرباين ،التــي بــارشت اختصاصاتهــا التنظيميــة والتشــغيلية .وتســعى مؤسســة
النقــد العــريب الســعودي وهيئــة الســوق املاليــة ،إىل تطويــر قطاعيهــا :املــريف واملــايل ،مــن خــال التنســيق وتبــادل
املعلومــات مــع الجهــات التنفيذيــة املختلفــة ،تعزيــزا ً لالســتقرار املــايل ،وتطبيقـاً للترشيعــات واألنظمــة املعمــول بهــا ،والتــي
تســهم يف دعــم األمــن الســيرباين ،وتخفيــف أثــر مواجهتــه للتهديــدات األمنيــة.
خطَــوات ،التــي تتخذهــا الدولــة،
قبــل أن أختتــم كلمتــي ،يــراودين ســؤال مهــم ،أرجــو أن تشــاركوين اإلجابــة عليــه .هــل توضــع ال ُ
عـ ّد معرفــة هــذه الخطــوات واإلعالن عــن التنظيــات املصاحبة
وأفــكار امل ُ ْبدعــن وامل ُ ْبتكريــن ،تحــت أضــواء اإلعــام واإلعــان؟ وأال ت ُ َ

لهــا ،وتبيــان الخطــط واالســراتيجيات الخاصــة بهــا ،مبثابــة تقديــم خدمــة قَيِّمــة مجانيــة لإلرهابيــن الســيربانيني ،بــل مســاعدة

لهــم عــى تحقيــق أهدافهــم اإلجراميــة ،بســهولة ونجــاح؟؟ ســؤال أعتقــد أنــه يحتــاج إىل إجابــة شــجاعة ،وترشيــع قوانــن

حازمــة ،وإجــراءات أشــد حزم ـاً ورصامــة.

ختاماً :لكم مني ومن زماليئ عميق التقدير ،وكامل االحرتام.
وبسم الله نبدأ.

تقديم
و املليك
صاحبة السم ِّ

األمرية هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
املؤمتر السعودي للقانون
 3نوفمرب 2019
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In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate

Your Highnesses, and Excellencies,
Scientists and researchers,
Honored guests
Peace be with you.
On behalf of the Organizing Committee of the second Saudi Law Conference, I am truly delighted and honored to welcome
you after an eventful year full of successes and failures, realized hopes, faded dreams, rife corruption, ferocious terrorism,
evolving technology, and flourishing creativity. And all the while our hope remains with the Merciful, whose blessings have
not been interrupted.
Through all this, the Kingdom of Saudi Arabia is vigorously forging ahead, determined to realize its ambitious goals; building
and developing with one hand, and defending and protecting with the other to achieve security, development and stability.
I stand before you, for the second time, to welcome you all: eminent scholars, decision makers, scientists and experts,
and creative leaders in various fields, full of hope to come out of this gathering with effective recommendations and
actionable plans.
Distinguished guests,
In preparing the conference themes, the Scientific Committee focused on to two key topics. First, Intellectual Property
Protection, which was and still remains strongly present, being the fundamental component of any intellectual creativity,
effectively defending against any breach or violation, as it is a fundamental human right. Thankfully, the government
spares no efforts in determining and implementing one of its most significant goals, which is regulating the intellectual
property field, as well as supporting, promoting, protecting and enforcing IP rights nationwide by applying international
best practices. In so doing, the Kingdom has left no scope of protection unaddressed, and continues to do so thoroughly.
The second theme is: financial technology, better known as “FINTECH” and its associated topics, including its ecosystem,
improvements, updates, and regulations. Fintech is undoubtedly one of the vital issues of our digital age, which requires
continued research and development to improve its performance, functions, operations, security environment and
regulatory environment.
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Fintech is gaining ground and popularity in many countries around the world due to the considerable improvement in its
services through innovation to satisfy the needs of the people who have no access to banking services and providing easy
access to alternative funding sources for institutions. Fintech can make significant and valued contribution to financial
stability by applying technical controls to ensure regulatory compliance, risk management, facilitating e-commerce,
providing user-friendly and speedy delivery mechanisms and reducing cross-border payment costs. As for the government
sector: the use of e-payment methods can improve the efficiency of government financial transactions, notably: combating
corruption and bribery. Given the major benefits of unlocking these potentials, further reforms are needed to bridge the
gaps in the regulatory framework, protection of beneficiaries, cybersecurity as well as improving the business environment
and technology infrastructure for information communication and financial awareness.
Honored guests,
Rapid advances in technology in general, and finance in particular, and increased reliance on information systems and
Internet-connected devices, from smartphones, PCs, etc., as well as reliance on cloud computing platforms to store and
share information, have opened doors to unexpected risks and issues, particularly, cloud computing security threats and
intensive cyber-attacks to steal, control stored data and disrupt its services. Cloud computing alone faces thirteen security
threats. These threats are extremely dangerous, as they have become national security issues. Therefore, cyber security has
become a serious mounting concern to the international community. Terrorist organizations are using this technological
advancement as a sophisticated means of cyber terrorism, which enables them to attack, threaten and destroy remotely
the sources of economy, finance and business.
I quote one military expert saying: [The next war will be a cyber war, or a war on cybersecurity; resulting in grave losses
in human lives and property, with minimal effort and without the mobilization of the armed forces. Hacking command,
control, communication, computer and intelligence (C4I) will be a dangerous and destructive weapon and the key to other
operations which will impose on one party to succumb and surrender,[ for cyber weapons produce neither smoke nor
explosion and they spy quietly and destroy in silence.
Over the past few years, there has been massive increase in cyber-attacks and infringements of vital smart network systems
and control systems. Broad connectivity of networks and systems through digital solutions increased their vulnerability,
providing easy access to attackers and increasing the probability of successful cyberattacks, which would ultimately
bring about operation disruptions, financial losses, damage to reputation and systemic risks as well as massive violations
impacting millions of users around the world.
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Although the existing regulatory standards address the risks associated with industrial, financial and other technological
innovations, the evolving nature of this technology and sophisticated cyberattacks require the development of ongoing
monitoring to identify and address risks to financial stability and to provide timely and immediate remedy and solutions so
that this modern technology is not maliciously used as a tool for fraud, money laundering, and terrorism financing.
Consequently, conventional regulations and laws are no longer able to deter cybercrimes. International intervention is
required to pass modern and contemporary laws to promote national, regional and international cooperation between
legal bodies, subject matter experts in computer science and information technology (IT).
The wise leadership of the Kingdom of Saudi Arabia has recognized the imminent danger and emerging challenges of these
issues and has taken, and is taking, the necessary measures to enhance and raise the capabilities of cybersecurity and
improve its defense mechanisms to protect its vital networks, systems and national security. Therefore, the Saudi National
Cybersecurity Authority was established and tasked with a regulatory and operational mandate. The Saudi Arabian Monetary
Authority (SAMA) and Capital Market Authority (CMA) endeavor to develop their banking and financial sectors through
close coordination and information exchange with various executive bodies for the purpose of enhancing financial stability
and enforcing applicable laws and regulations supporting cybersecurity and mitigating the impact of security threats.
Before I conclude, I am contemplating an important question, which I would appreciate your thoughts on. Should the
measures taken by the government and the insights of intellectuals and thinkers be put under the media spotlight? Does
shedding light on these steps and publishing relevant arrangement, elaborating on plans of action and strategies, constitute
a valuable service rendered, for free, to cyber terrorists which would enable them to achieve their criminal goals with ease
and ensured success? These questions need bold answers, firm laws and regulations and stricter enforcement measures.
In conclusion: My colleagues and I would like to express our deep appreciation and due respect.
In the Name of Allah, let us begin.
Presented by:
Her Royal Highness
Princess Hala bint Khaled bin Sultan bin Abdulaziz
Saudi Law Conference
3rd of November 2019
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األحد  3نوفمرب  - 2019اليوم األول

09:30 – 07:00

االستقبال والتسجيل

10:30 – 09:30

حفل االفتتاح

10:45 – 10:30

اسرتاحة قهوة

11:45 – 10:45

حلقة النقاش  :1تركيز 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 ( )SAMAيف 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

12:00 – 11:45
13:00 – 12:00

صالة الظهر
حلقة النقاش  :2النظام 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 املشفّرة 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

13:10 – 13:00

اسرتاحة قهوة

14:10 – 13:10

حلقة النقاش  :3التمويل الجامعي واملكافآت :منظور  360درجة
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

14:10 – 13:10

ورشة عمل موازية لحلقة النقاش  :3قواعد املصالحة وتأثريها يف بيئة العمل املستدامة
(مقدمة من وزارة العدل)
أ .بدر بن ع ّذال 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

15:00 – 14:10

الغداء والصالة
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Day 1: Sunday November 3rd 2019

07:00 – 09:30

Registration and Welcoming

09:30 – 10:30

Opening Ceremony

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:45

Panel 1: Fintech Focus: KSA Latest Developments
MODERATOR: Mr. Mishari Alassailan, Executive Advisor - STC Pay
Fintech Saudi
Mrs. Nejoud Almulaik, Director, Fintech Saudi - Saudi Arabian Monetary Authority
Fintech Experimental Permits
Mr. Khaled Alhasan, Head of Regulatory Policy Development - Capital Market Authority
The Role of Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) in Development of Fintech
Eng. Wayal Alnajaidi, National Initiatives and Contributions Partner - Saudi Arabian Monetary Authority
Cloud Computing Regulatory Framework
Eng. Mazen AlNasser, Regulations Manager - Communications and Information Technology Commission (CITC)

11:45 – 12:00

Prayer

12:00 – 13:00

Panel 2: Developing the Fintech Ecosystem
MODERATOR: Mr. Turki Alrowili, Communication and Awareness Director, and Spokesperson - Bankruptcy Commission
Regulations and Dispute Resolution to Enable Development of Fintech
Ms. Rima Mourad, Partner - BSA Ahmad Bin Hezeem and Associates LLP
Crypto-assets and National Economy/Autonomy
Mr. Mohsen Alzahrani, VP of Strategy and Excellence - Saudi Payments
Government Use of Blockchain in their Documentation
Mr. Thomas Hulme, Lawyer - Mackrell Turner Garrett

13:00 – 13:10

Coffee Break

13:10 – 14:10

Panel 3: Crowdfunding and Rewards: 360 Perspective
MODERATOR: Mr. Jamal Almuayqil, Economic Journalist, Senior Presenter - Rotana Khalijeh
The Law Firm
Mr. Mohammad Al-Aqeel, Founder - Mohammed Abdulaziz Al-Aqeel Law Firm
Crowdfunding Platform
Mr. Abdulrahman Altheeb, CEO - Scopeer
The Financial Institution
Mr. Ammar Bakheet, CEO - Raqamyah Platform

13:10 – 14:10

Workshop Parallel to Panel Discussion 3 (Presented by MoJ):
Rules of Reconciliation and their Impact on the Sustainable Work Environment
Mr. Badr Alenzi, Assistant Secretary General of the Reconciliation Center - Ministry of Justice
Eng. Raed AlMansour, Director of the Initiative of Activating the Reconciliation System – Ministry of Justice
Mr. Hassan Alseif, Lawyer

14:10 – 15:00

Lunch and Prayer
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األحد  3نوفمرب  - 2019اليوم األول

16:00 – 15:00

خمس ورش عمل متوازية

1

ورشة العمل األوىل :أسس فنتك

2

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

3

ورشة العمل الثالثة :نظام الجرائم املعلومات ّية يف اململكة العربية السعودية

4
5

17:10 – 16:10

6

حمد ،رشيك  -حامد واملحضار للمحاماة واالستشارات القانونية
أ .صهيب عديل
ّ
باول كايروز ،رئيس فنتك وبلوكشني والتقنيات الناشئة  -يب دبليو يس الرشق األوسط للمحاماة واالستشارات القانونية

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

خمس ورش عمل متوازية
ورشة العمل السادسة :مستجدات التكنولوجيا القانونية

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

7

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

8

ورشة العمل الثامنة :األصول الفكرية وإدارة امللكية الفكرية ألعامل فنتك

9
10

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

د .مشبب بن سعيد القحطاين ،مستشار امللكية الفكرية ،باحث يف قوانني امللكية الفكرية ،كلية القانون  -جامعة سوفلك  -بوسطن
ورشة العمل التاسعة :الوساطة والتسوية الودية :مهارات عملية للنجاح

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

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

أ .حسان بن إبراهيم السيف ،محامي  -رشكة السيف والتويجري للمحاماة
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Day 1: Sunday November 3rd 2019

15:00 – 16:00

Five Parallel Workshops

1

Workshop 1: Basics of Fintech

2

Workshop 2: Use of Blockchain in Creating Smart Contracts + Live Application

3

Workshop 3: Cyber Crimes in Saudi Arabia

4
5

16:10 – 17:10

6

Mr. Suhaib Hammad, Partner - Hammad and Al-mehdar Law Firm
Mr. Paul Kayrouz, Head of Fintech, Blockchain and Emerging Technologies - PwC Legal ME LLP

Mrs. Sarah AlGhanim, Lawyer and Legal Researcher in Corporate Governance and Financial Regulations
Workshop 4: Impact of Artificial Intelligence on Legal Professionals

Mr. Guillaume Deroubaix, Managing Director - Lexisnexis MENA and Business Development Director EMEA
Workshop 5: Achieving the SDGs with Emerging Technologies and the Important Role of the Legal Profession
Mr. Solayman Refae, COO and Managing Partner – S2E Transformation Middle East and Africa

Five Parallel Workshops
Workshop 6: Legaltech Landscape

Mr. Solayman Refae, COO and Managing Partner – S2E Transformation Middle East and Africa

7

Workshop 7: Ethereum: Smart Contract as Opposed to Coins

8

Workshop 8: Intellectual Asset and Intellectual Property Management for Fintech Businesses

9
10

Mr. Taha Sajid, Chief Technical Consultant - ASTC

Dr. Mushabab Al Qahtani, IP Consultant, Researcher in IP Laws - Suffolk University School of Law, Boston
Workshop 9: Mediation: Practical Skills for Success

Dr. Fahad Al Majid, Dean of the College of Law - Prince Sultan University
Workshop 10: Dispute Resolution Clauses in Tech Agreements
Mr. Hassan Alseif, Lawyer - Alseif and Altwijry Law firm
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االثنني  4نوفمرب  - 2019اليوم الثاين

09:30 – 07:00

االستقبال والتسجيل

10:30 – 09:30

حلقة النقاش  :4أحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية ( -)IPخرباء 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

أ .محمد بن منيف الوشطان ،كبري املستشارين القانونيني ،إدارة السياسات واألنظمة يف وكالة تطوير البيئة االستثامرية

بالهيئة العامة لالستثامر

اإلطار القانوين واالتفاقيات واألنظمة الجديدة

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

10:45 – 10:30
11:45 – 10:45

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

12:00 – 11:45
13:00 – 12:00

الصالة
حلقة النقاش  :5إنفاذ 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

13:10 – 13:00

اسرتاحة قهوة

14:10 – 13:10

حلقة النقاش  :6تحديات 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

15:00 – 14:10

الغداء والصالة
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Day 2: Monday November 4th 2019
07:00 – 09:30

Registration and Welcoming

09:30 – 10:30

Panel 4: KSA Latest Developments in IP - Experts from Ministries, Private Companies and Lawyers
MODERATOR: Mr. Saleh Alatwi, General Director of Legal Affairs - Ministry of Defense
Establishment of the Saudi Authority for Intellectual Property

Dr. Abdulaziz Al-Swailem, CEO - Saudi Authority for Intellectual Property
IP Protection and International Investment

Mr. Mohammed Mnif Alwashtan,Senior Legal Advisor, Policies and Regulations Department - The Saudi Arabia
General Investment Authority

Legal Framework, Treaties and New Regulations

Mr. Nidal Kadasa, Managing Partner - Nidal Kadasa Advocates, Consultants and Arbitrators
10:30 – 10:45
10:45 – 11:45

Coffee Break
Ministry of Justice Session: Transformation in the Ministry of Justice

CHAIRMAN: Mr. Saqr AlGarni, Director of Change and Communication Department - Ministry of Justice
Modeling of Justice Procedures

Shaikh Ibrahim Al Huwaimel, President of Court of Civil Affairs - Ministry of Justice
Fintech Application to Nafaqah Fund

Eng. Abdulmalik Al Saeed, General Manager, Nafaqah Fund - Ministry of Justice
Qualification of Judicial Organization Members

Mr. Abdulrahman Al-Duraihem, General Supervisor of the Human Resources Portfolio - Ministry of Justice
11:45 – 12:00

Prayer

12:00 – 13:00

Panel 5: IP Protection Enforcement

MODERATOR: Mr. Abdullah AlJumah, Author and Legal Advisor
Protection of Famous Marks

Mr. Mark Devaney, Partner - Clyde and Co
Anti-Counterfeiting

Mr. Abdulmohsen Alsuwailim, Partner Lawyer - The Saudi Office, Lawyers and Consultants
Voluntary Registration of Copyrights

Mr. Saeed Algarni, Partner - Alburhan Law Firm
The Determination of Saudi Related Intellectual Property Disputes Inside and Outside the Territory:
The Perspective of an English Lawyer

Mr. Richard Colbey, Practising Self-Employed Barrister - Lamb Chambers
13:00 – 13:10

Coffee Break

13:10 – 14:10

Panel 6: Challenges to IP in KSA

MODERATOR: Dr. Abdulrahman Alsaleh, Assistant Professor, College of Law and Political Science - King Saud University
Trade Secrets

Dr. Mushabab Al Qahtani, IP Consultant, Researcher in IP Laws - Suffolk University School of Law, Boston
Challenges of Protecting Intellectual Property for Fintech and Artificial Intelligence Inventions
Mr. Louis Troilo, Patent Lawyer - Finnegan, Henderson LLP
Challenges to Brand Creators and Owners

Mr. Ziyad Organji, Founder and Managing Director - Brandship Consultancy
14:10 – 15:00

Lunch and Prayer
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االثنني  4نوفمرب  - 2019اليوم الثاين

16:00 – 15:00

خمس ورش عمل متوازية

11

ورشة العمل الحادية عرشة :تقاطع اإلفالس وامللكية الفكرية

12

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

كريستوفر فويل ،رشيك  -فينيجان ،هندرسون ،فارابو ،غاريت ودنر للمحاماة
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 الثالثة عرشة :التحكيم يف غرفة التجارة الدولية :طريقة حل نزاع مناسب ومفضّ ل لقطاعات “فنتك والتكنولوجيا

13

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)

14
15
17:10 – 16:10

16
17
18

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

خمس ورش عمل متوازية
ورشة العمل السادسة عرشة :آليات مكافحة غسيل األموال يف مكاتب املحاماة

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

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
ورشة العمل التاسعة عرشة :التكنولوجيا يف مجال القانون

19

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

20

ورشة العمل العرشون :العالمات التجارية ملكاتب املحاماة

إنجنز سوفتوير ،دولة اإلمارات العربية املتحدة

أ .زياد بن طارق اورقنجي ،مؤسس واملدير العام  -براند شب لالستشارات
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Day 2: Monday November 4th 2019

15:00 – 16:00

Five Parallel Workshops

11

Workshop 11: The Intersection of Bankruptcy and Intellectual Property

12

Workshop 12: The Challenges for Effective Enforcement of Intellectual Property Rights in Saudi Arabia

Mr. Christopher P. Foley, Partner - Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett and Dunner, LLP
Dr. Alhanoof AlDebasi, IP Author and Assistant Professor of IP Law - Princess Nourah bint Abdulrahman University PNU
Workshop 13: ICC Arbitration: a Suitable and Preferred Dispute Resolution Mode for Fintech, Technology and IP

13

Sectors

Mr. Sami Houerbi, Independent Arbitrator, Director - ICC Dispute Resolution Services Mediterranean, Middle-East and

Africa| International Chamber of Commerce

Dr. Omar Aljazy, Managing Partner - Aljazy and Co. (Advocates and Legal Consultants )

14
15

16:10 – 17:10

16
17
18
19
20

Workshop 14: Zakat and Tax Disputes
Mr. Mansour Aljadani, Legal Advisor

Workshop 15: Governance of Law Firms

Mr. Loai Mousa, Corporate Governance Advisor

Five Parallel Workshops
Workshop 16: Mechanisms of Anti-Money Laundering in Law Firms

Dr. Majed Al-Otaibi, Assistant Professor of Law, College of Law and Political Science - King Saud University

Workshop 17: Cancellation of Registered Trademarks Under International Laws and Saudi Adopted GCC Trademark Law
Mr. Asif Iqbal, Head IP-Legal - Kadasa Intellectual Property

Workshop 18: Bridging the Gap Between Local and International Law Firms

Mr. Mohammad Al-Aqeel, Founder - Mohammed Abdulaziz Al-Aqeel Law Firm
Workshop 19: Technology in the Legal Field

Mr. Saleh Alobaidli, Managing Partner - Saleh Alobaidli and Co. Advocates and Consultants, and Founding Partner Code Engines Software, UAE

Workshop 20: Branding of Law Firms

Mr. Ziyad Organji, Founder and Managing Director - Brandship Consultancy
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الثالثاء  5نوفمرب  - 2019اليوم الثالث
يوم قادة املستقبل

09:30 – 07:00

االستقبال والتسجيل

10:30 – 09:30

الجلسة  :1دور 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

أ .ابراهيم بن عبدالله ال جناح ،مساعد مدير عام االدارة العامة للمحامني  -وزارة العدل
مهنة املحاماة بني التحديات والتمكني

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

10:45 – 10:30
11:45 – 10:45

اسرتاحة قهوة
الجلسة  :2بناء 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

11:45 – 09:30

ورشة عمل موازية للجلستني األوىل والثانية (مقدمة من لجنة اإلفالس):
التأهيل القانوين يف مجال اإلفالس

12:00 – 11:45

الصالة

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

14:00 – 12:00

التخصص يف املجال القانوين
الجلسة :3
ّ

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

15:00 – 14:00

الغداء والصالة
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Day 3: Tuesday November 5th 2019

Future Leaders day

07:00 – 09:30

Registration and Welcoming

09:30 – 10:30

Session 1: The Role of the Saudi Bar Association in the Empowerment of the Legal Profession

CHAIRMAN: Dr. Ahmed Alsagiah, Lawyer and Legal Counsel, Spokesperson - Saudi Bar Association (SBA)
The Role of the Judiciary in the Empowerment of the Legal Profession

Sheikh Abdullah Albahlal, Chief of Execution Court in Riyadh - Ministry of Justice
The Role of the General Department of Lawyers in the Empowerment of the Profession

Ibrahim Al Jinah, Assistant Director of the General Department of Lawyers - Minister of Justice
Legal Profession: From Challenges to Empowerment

Mr. Nazih Mousa, Lawyer, Board Member - Saudi Bar Association (SBA)
10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 11:45

Session 2: Building Tomorrow’s Leaders: Education, Qualification, Empowerment

CHAIRMAN: Dr. Abdulaziz Altuwaijri, Assistant Professor in law, Director of Training and Legal Consultancy
Center - King Saud University

Mr. Abdulaziz Al-Oudan, Executive Vice President of Human Resources - SABIC
Dr. Fahad Al Majid, Dean of the College of Law - Prince Sultan University
Mr. Bader Balghunaim, Deputy for Legal Affairs and Implementation - Capital Market Authority
09:30 – 11:45

Workshop Parallel to Session 1 and 2 (Presented by Bankruptcy Commission):
Legal Qualification in Bankruptcy Field

Dr. Abdullah Alshowish, Bankruptcy Procedures Manager- Bankruptcy Commission
11:45 – 12:00
12:00 – 14:00

Prayer
Session 3: Specialization within the Legal Sector

CHAIRMAN: Mr. Hossam Alhejailan, Vice Chairman of the Board of Directors - ICC Saudi Arabia
International Corporate Law

Mr. Salman Al-Sudairi, Office Managing Partner - the Law Office of Salman M. Al-Sudairi
How to Become an IP Lawyer

Dr. Tariq Alghamdi, General Manager - Tariq Hamoud Al-Ibrahim Law Firm
International Humanitarian Law

Dr. Moaath Allowaihiq, Chairman of Public Law Department - King Saud University
How to Build a Career in International Arbitration: Insights and Tips from an International Practitioner
Mr. Sami Houerbi, Independent Arbitrator, Director - ICC Dispute Resolution Services
Mediterranean, Middle-East and Africa| International Chamber of Commerce
14:00 – 15:00

Lunch and Prayer
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الثالثاء  5نوفمرب  - 2019اليوم الثالث
يوم قادة املستقبل

16:00 – 15:00

21

خمس ورش عمل متوازية

ورشة العمل الحادية والعرشون :أخالقيات وسائل التواصل االجتامعي

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

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

22

ورشة العمل الثانية والعرشون :السلوك التدريبي الناجح

23

ورشة العمل الثالثة والعرشون :امللكية الفكرية للرشكات الناشئة

24

ورشة العمل الرابعة والعرشون :مهارات الرتافع أمام الجهات القضائية

25

ورشة العمل الخامسة والعرشون :اإلقراض والتمويل للمنشآت الصغرية واملتوسطة الحجم

17:10 – 16:10

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

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

د .حمد بن محمد الرزين ،قايض سابق ،محكم ومحامي – رشكة الرزين والعيىس للمحاماة
أ .مضحي بن فريح الشمري ،نائب رئيس أول  -مدير مرصفية األعامل الناشئة  -بنك الرياض

خمس ورش عمل متوازية

26

ورشة العمل السادسة والعرشون :الحامية الدولية لالستثامرات األجنبية يف السعودية

27

ورشة العمل السابعة والعرشون :اتجاهات التكنولوجيا القانونية واعتامدها

28

ورشة العمل الثامنة والعرشون :الرشاكات املهنية مبكاتب املحاماة

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

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

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

29

ورشة العمل التاسعة والعرشون :الرسوم القانونية والتعويضات

30

ورشة العمل الثالثون :صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية

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

أ .إبراهيم بن عبدالرحمن املشعل ،مساعد قانوين  -مكتب فضل بن شامان للمحاماة واالستشارات القانونية
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Day 3: Tuesday November 5th 2019

Future Leaders day

15:00 – 16:00

Five Parallel Workshops

Workshop 21: Social Media Ethics

21

Mr. Nidal Kadasa, Managing Partner - Nidal Kadasa Advocates, Consultants and
Arbitrators

Mr. Hassan Alseif, Lawyer - Alseif and Altwijry Law firm

22

Workshop 22: Successful Training Attitude

Mr. Siraj Al Islam, Managing Partner - One 2 One Legal LLP

23

Workshop 23: IP for Startups

24

Workshop 24: Advocacy Skills Before the Judicial Authorities

25

Workshop 25: Lending and Funding to SMEs

16:10 – 17:10

Five Parallel Workshops

Mr. Khaled Aljohar, Lawyer - Co-Founder - Khalid Aljohar Lawyers and Consultants

Mr. Hamad Alrazeen, Former Judge, Arbitrator and Lawyer - Razeen and Essa Company
Mr. Modhie Alshammary, Senior Vice President, Head of Smes Finance - Riyad Bank

26

Workshop 26: International Protection of Foreign Investments in Saudi

27

Workshop 27: Legal Technology Trends and Adoption

28
29
30

Dr. Majed Al-Otaibi, Assistant Professor of Law, College of Law and Political Science - King Saud University
Mr. Hussain Hadi, Head of Middle East Publishing - LexisNexis MENA
Workshop 28: Professional Partnerships in Law Firms

Mr. Khalid Al-Suraihi, Managing Partner - Al-Suraihi and Abu Nijem Law Firm
Ms. Rasha Abu Nijem, Partner - Al-Suraihi and Abu Nijem Law Firm
Workshop 29: Legal Fees and Compensations

Mr. Rayan Qurban, Founder and Managing Director - Rayan Mohammed Qurban Law Firm
Vice-President of the Lawyers Committee - Madina Chamber

Workshop 30: Career Opportunities in the Legal Field
Mr. Ibrahim Al-Mishal, Associate - Fadal Law Firm
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إحصاءات

Statistics
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Statistics - إحصاءات

CONFERENCE ATTENDEES - حضور املؤمتر
العارضني

الجهات اإلعالمية

املتحدثني

املشاركني

EXHIBITORS
35

MEDIA
52

SPEAKERS
73

DELEGATES
1166

TOTAL NUMBER OF ATTENDEES - إجاميل عدد الحارضين

1326
GENDER - اﻟﺠﻨﺲ

%47

ذﻛﻮر
MALE

%53

إﻧﺎث
FEMALE

NATIONALITY - اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

%8

ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺧﺮى
NON-SAUDI

%92
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ﺳﻌﻮدي
SAUDI

Statistics - إحصاءات

20 COUNTRIES represented -  دولة20 مشاركة من
Kingdom of
Saudi Arabia
Algeria
Bahrain
Egypt

اململكة العربية
السعودية
الجزائر
البحرين
مرص

Pakistan

باكستان

Philippines

الفلبني

Portugal

الربتغال

Senegal

السنغال

South Africa

جنوب أفريقيا

Switzerland

سويرسا

France

فرنسا

Germany

املانيا

India

الهند

Emirates

االمارات

Lebanon

لبنان

Tunisia

تونس

Jordan

األردن

United Kingdom

اململكة املتحدة

Kuwait

الكويت

United States

الواليات املتحدة

speakers from 9 COUNTRIES -  دول9 متحدثون من
Kingdom of
Saudi Arabia

 اململكة العربيةUnited Arab
Emirates
السعودية

France

فرنسا

Jordan

األردن

Lebanon
Pakistan

لبنان

باكستان

االمارات العربية
املتحدة

United
Kingdom

اململكةاملتحدة

United States

الواليات املتحدة

Tunisia

تونس
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Program and Topics - املواضيع املطروحة يف برنامج املؤمتر

73% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
18% - Good- ﺟﻴﺪ
9% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
0% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ

ما هو مدى استفادتك من األوراق التي طُرحت يف املؤمتر
How much did You benefit from the papers presented
in the conference

45% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
55% - Good- ﺟﻴﺪ
0% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
0% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ
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Statistics - إحصاءات

Audiovisual Quality - جودة الصوت والصورة

91% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
9% - Good- ﺟﻴﺪ
0% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
0% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ

Registration Team Professionality - احرتافية فريق التسجيل

75% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
25% - Good- ﺟﻴﺪ
0% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
0% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ
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Reception and Hospitality - االستقبال والضيافة

66.3% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
17.3% - Good- ﺟﻴﺪ
0% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
16.4% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ

Opening Ceremony - حفل االفتتاح

65% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
29% - Good- ﺟﻴﺪ
6% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
0% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ
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Information Team - فريق االستعالمات

61% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
37% - Good- ﺟﻴﺪ
2% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
0% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ

The Venue - قاعة املؤمتر

69% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
23% - Good- ﺟﻴﺪ
8% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
0% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ
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Press Coverage - التغطية اإلعالمية

52% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
32% - Good- ﺟﻴﺪ
0% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
16% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ

االنطباع العام عن املؤمتر
Indicate Your Overall Satisfaction With This Conference

74% - Excellent - ﻣﻤﺘﺎز
24% - Good- ﺟﻴﺪ
0% - Fair- ﻣﻘﺒﻮل
2% - Poor - ﺿﻌﻴﻒ
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األنشطة التسويق ّية

Marketing Activities
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Statistics - إحصاءات

01

TOP CHANNELS | القنوات األوىل

إحصائيات قوقل
GOOGLE
ANALYTICS

11.4%

78.2%

SOCIAL

OTHER

7.4%

ORGANIC SEARCH

3%

REFERRAL

ACQUISITION | مكتسبات
Direct - 25,769
Social - 3,748
Organic Search - 2,442
Referral - 919
Other - 59

0

10

20

30

40

32,937

50

60

70

80

31,687

USERS

59,248

NEW USERS

SESSIONS

>>>
SLC MARKETING REPORT

01
إحصائيات قوقل
GOOGLE
ANALYTICS

REFERRAL TRAFFIC | حركة اإلحال
SOURCE
t.co - 3,440
checkout.payfort.com - 660
l.instagram.com - 140
linkdin.com - 94
burhanalmarifa.com - 74
exicon-specialist.com - 45
m.facebook.com - 37
sba.gov.sa - 27
facebook.com - 26
outlook.live.com - 24

0

10

20

30

40

50

60

70

80 USERS

WEBSITE BEHAVIOR OVERVIEW | ننظرة عامة للتفاعل عىل املوقع

104,011
Pageviews

78,718

00:02:47

Unique Pageviews Avg. Time on Page

57.61%

Bounce Rate

PAGE TITLE
 المؤتمر السعودي للقانون- 29,597
 المؤتمر السعودي للقانون-  الرئيسية- 24,739
 المؤتمر السعودي للقانون-  برنامج المؤتمر- 9,449
SLC 2019 Workshop Regitration - 5,705
 بيانات المشارك-  المؤتمر السعودي للقانون- 3,734
Saudi Law Conference - Home Page - 2,873
SLC 2019: Registration Portal - 2,600
SLC 2019 - 1,861
Speakers Portal - 1,837

>>>
SLC MARKETING REPORT

Onsite Portal SLC - 1,723

0

5

10

15

20
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25

30

PAGEVIEWS

47.97%
Exit

Statistics - إحصاءات

01

WEBSITE VISITORS BY COUNTRY | زوار املوقع حسب الدولة

إحصائيات قوقل
GOOGLE
ANALYTICS

KSA
%90.38

OTHER COUNTRIES 9.62%
UNITED STATES, UNITED ARAB AMIRATES, UNITED KINGDOM, EGYPT, NETHERLANDS, GERMANY, LEBANON, BAHRAIN, JORDAN

Visitors by Gender | الزوار حسب الجنس

63.3%
FEMALE

Visitors by Age | الزوار حسب الفئة العمرية

36.7%
MALE

45%

20%

14%

25-34

35-44

18-24

11%

6%

45-54 55-64 65+

>>>
SLC MARKETING REPORT

01
إحصائيات قوقل
GOOGLE
ANALYTICS

WEBSITE VISITORS OVERVIEW | نظرة عامة عىل زوار املوقع

31,754

31,687

1.87

104,911

Users

Number of sessions per User

New Users

Pageviews

59,248
Sessions

1.76

Pages/Session

24.1%
RETURNING
VISITOR

75.9%
NEW VISITOR

>>>
SLC MARKETING REPORT
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4%
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01

زوار املوقع عرب قنوات التواصل االجتامعي
WEBSITE VISITORS THROUGH SOCIAL MEDIA CHANNELS

إحصائيات قوقل
GOOGLE
ANALYTICS

91.78%
TWITTER

0.03%

3.73%

YOUTUBE

INSTAGRAM

2.61%

1.84%

LINKEDIN

FACEBOOK

>>>
SLC MARKETING REPORT

02

7,000

شخص
تم إرسال جميع نرشاتنا اإللكرتونية إىل
ALL OUR E-NEWSLETTERS HAVE BEEN SENT TO

7,000 LEADS IN %

النرشات اإللكرتونية
E-NEWSLETTERS

Manager: %28
Lawyer: %14
Student: %10

02.01
تحليل بيانات
القامئة الربيدية
MAILING LIST
DATA ANALYSIS

CEO: %5
Consultant: %4
Chairman: %4
Owner: %4
Professor: %3
VP: %2
CFO: %2
Board Members: %2
Others: %22
0

5

10

15

20

25

30

KSA
%90

>>>
SLC MARKETING REPORT

OTHER COUNTRIES 10%
BAHRAIN, BELGIUM, CANADA, CHINA, EGYPT, FRANCE, GERMANY, INDIA, INDONESIA, IRAQ, IRELAND, ITALY, JORDAN, KUWAIT
NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, RUSSIAN FEDERATION, PHILIPPINES
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02

18 NEWSLETTERS

النرشات اإللكرتونية

احفظ التاريخ
SAVE THE DATE

سجل اآلن
REGISTER NOW

SENT: 01.07.2019

VERSION 01 SENT: 05.07.2019

E-NEWSLETTERS
02.02
النرشات اإللكرتونية
املرسلة
NEWSLETTERS
SENT

8750

8741

Recipients

Recipients

دعوى لتقديم أوراق العمل
CALL FOR PAPER

دعوى لتقديم أوراق العمل
CALL FOR PAPER

VERSION 01 SENT: 08.07.2019

VERSION 02 SENT: 02.09.2019

8741

8741

Recipients

Recipients

كن أحد رشكائنا
BECOME A PARTNER

سجل اآلن
REGISTER NOW

SENT: 05.09.2019

VERSION 02 SENT: 09.09.2019

8750

8741

Recipients

Recipients

>>>
SLC MARKETING REPORT

02
E-NEWSLETTERS
02.02
NEWSLETTERS
SENT

تواصل معنا
JOIN OUR SOCIAL MEDIA
SENT: 17.09.2019

استفد من الخصم الخاص ألمناء االفالس
SENT: 09.10.2019

8741

33

Recipients

Recipients

تعرف عىل الربنامج
CHECK THE PROGRAM

ورش عمل محدودة املقاعد
WORKSHOP LIMITED ACCESS

SENT: 14.10.2019

SENT: 15.10.2019

568

8783
Recipients

Recipients

إخرت ورش العمل
SELECT YOUR WORKSHOP

17  و14 تم تعديل ورشة عمل
WORKSHOP 17-14 CHANGED

SENT: 15.10.2019

SENT: 16.10.2019

535

84

Recipients

Recipients

رسالة إلكرتونية
E-INVITATION LETTER

9 تم إستبدال ورشة عمل
WORKSHOP 9 REPLACEMENT

SENT: 27.10.2019

SENT: 24.10.2019

829

>>>
SLC MARKETING REPORT

45

Recipients

Recipients
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02
النرشات اإللكرتونية

إخرت ورش العمل ألعضاء الوزارة و لجنة
اإلفالش
SELECT WORKSHOP BC & MOJ
SENT: 27.10.2019

رسالة ترحيب بالحضور
WELCOME ALL DELEGATES
SENT: 30.10.2019

894

E-NEWSLETTERS

666

Recipients

02.02
النرشات اإللكرتونية
املرسلة
NEWSLETTERS
SENT

Recipients

تنبيه عن مقاعد ورش العمل
WORKSHOP SEATS ALERT

رسالة شكر للحضور
THANK YOU LETTER

SENT: 03.11.2019

SENT: 21.11.2019

673

1346

Recipients

Recipients
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03
وسائل التواصل
االجتامعية

3.9K

347

Followers

2.6K

Tweets

املتابعون بحسب الجنس
FOLLOWERS BY GENDER

Impressions

املتابعون بحسب اللغة
FOLLOWERS BY LANGUAGE

SOCIAL MEDIA

72%

20%

28%

MEN

98%

ENGLISH

WOMEN

ARABIC

03.01
تويرت
TWITTER

FOLLOWERS BY COUNTRY | املتابعون بحسب الدولة

KSA
93%

>>>
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03
وسائل التواصل
االجتامعية

OTHERS 7%
EGYPT, UNITED STATES, UNITED KINGDOM, TURKEY, KUWAIT, UNITED ARAB EMIRATES, JORDAN, OMAN, LEBANON

5.2K

235

805

Followers

Posts

Engagements

املتابعون بحسب الجنس
FOLLOWERS BY GENDER

املتابعون بحسب الفئة العمرية
FOLLOWERS BY AGE

SOCIAL MEDIA

86%

14%

MEN

03.02
الفيسبوك
FACEBOOK

WOMEN

57%

21%

25-34

18-24

17%

5%

35-44 45-54

FOLLOWERS BY COUNTRY| املتابعون بحسب الدولة

BANGLADESH
9%

PAKISTAN
6%

KSA
69%

INDIA
4%

EGYPT
2%

PHILIPPINES
2%

OTHERS 8%
YEMEN, NEPAL, ALGERIA, UNITED ARAB EMIRATES, SOMALIA, QATAR,
SUDAN, IRAQ, NIGERIA, AFGHANISTAN, MALAYSIA, ETHIOPIA, KUWAIT,
JORDAN, OMAN, GHANA, SRI LANKA, LEBANON, TUNISIA, TURKEY,
PALESTINE, BRAZIL, MOROCCO, UNITED KINGDOM, SYRIA, CHAD,
MYANMAR, MAURITANIA, CAMEROON, PORTUGAL, TANZANIA, SIERRA
LEONE, SENEGAL, UNITED STATES OF AMERICA, MALI, REPUBLIC OF
THE CONGO, VANUATU, BAHRAIN

>>>
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03
وسائل التواصل
االجتامعية

1.8K

773

Posts

2.3K

Engagements

املتابعون بحسب الصناعة
FOLLOWERS BY INDUSTRY

SOCIAL MEDIA

Clicks

املتابعون بحسب املسمى الوظيفي
FOLLOWERS BY JOB FUNCTION

Legal Services - 281

Legal - 314

Law Practice - 196

Operations - 120

Construction - 90

Sales - 83

Government Administration - 60

Business Development - 78

Oil & Energy - 50

Accounting - 68

Information Technology & Service - 43

Engineering - 66

Financial Services - 38

Education - 51

Hospital & Health Care - 35

Information Technology - 46

Banking - 33

Program & Project Management - 38

Education Management - 33

Human Resources - 38

03.03
إن-لنكد
LINKEDIN

105

Followers

0% 2%

4% 6%

8% 12%

0%

5%

10%

15%

20%

FOLLOWERS BY SENIORITY | املتابعون بحسب التدرج الوظيفي
Senior - 524
Entry - 364
Manager - 121
Director - 86
Training - 76
VP - 30
Partner - 22
CXO - 20
Partner - 15
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Unpaid - 5
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30% 35%

40%

599
Followers

املتابعون بحسب الجنس
FOLLOWERS BY GENDER

102

694

Posts

Engagements

املتابعون بحسب الفئة العمرية
FOLLOWERS BY AGE

االجتامعية
SOCIAL MEDIA

43%

57%

MEN

03.04

WOMEN

60%

35%

10%

5%

25-34

18-24

35-44 45-54

FOLLOWERS BY CITY | املتابعون بحسب املدينة

إنستا غرام
INSTAGRAM

DAMMAM
4%

RIYADH
35%

JUBAIL

BEIRUT

2%

1%

JEDDAH
28%

OTHERS
30%

>>>
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أكدت صاحبة السمو املليك األمرية هالة بنت خالد بن سلطان رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون أن حامية امللكية

الفكرية أحد أهم أهداف اململكة ,وعدّته أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية.

جاء ذلك خالل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية ,الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى يوم الثالثاء  ,برعاية معايل
وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,وبحضور خرباء ومختصني يف القانون من دول عدة.

وأوضحت سمو األمريه هالة بنت خالد أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر يف موضوعني أساسيني  :األول حامية امللكية

الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة ،مضيفة أن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق

اإلنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا ً يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها
وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقاً ألفضل املامرسات العاملية.

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية ،وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها ،بينام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل

يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

فيام تناقش حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ,منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,

وتتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسة منها التحديات التي تواجه التطبيق الفعال

لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،وآليات مكافحة غسيل األموال.

ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت صاحبة السمو املليك األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون بتوصيات

فاعلة وخطط تسهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف اإلمتثال
للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل التكلفة

للمدفوعات.

وأضافت سموها أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف اململكة ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية الحكومية
عرب استخدام وسائل الدفع اإللكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن األمر يتطلب

إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين ،فضالً عن تحسن

بيئة األعامل والبنية األساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضالً عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.

بعد ذلك أعلنت سمو األمرية هالة بنت خالد بن سلطان بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك.
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استؤنفت لليوم الثاين عىل التوايل فعاليات املؤمتر السعودي للقانون  ,بحلقة نقاش حول أحداث التطورات السعودية يف مجال

امللكية الفكرية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم واملحامي نضال
كدسة وكبري املستشارين يف الهيئة العامة لالستثامر محمد منيف الوشطان.

وبدأت الحلقة بعرض الدكتور السويلم ألبرز ما توصلت له هيئة امللكية الفكرية من إنجازات وكيف ميكن أن نعظم تلك اإلنجازات القيمة
غري امللموسة للمنتجات ،وذكر مثال لرشكات أمريكية وعاملية كربى كانت القيمة غري امللموسة لديها يف ستينيات القرن املايض ال

تتجاوز  %10يف حني سجلت العام املايض أكرث من . %87

وشدد السويلم عىل أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل عىل تحسني ترشيعاتها وتقوم دامئا بدور وسط بني مالك الحقوق

واملستفيدين منها ،وأن ذلك من شأنه أن يخلق سوق جاذبة.

شارك يف الحوار كبري املستشارين القانونني يف هيئة االستثامر محمد منيف الوشطان استعرض فيها نظام االستثامر األجنبي وما
شمله من تعديالت خاصة مبوضوع حلقة النقاش ،مثل وثيقة املبادئ لسياسة االستثامر التي تضمن املساواة بني السعودي واألجنبي

ومرشوع مقرتح ورد فيه حقوق امللكية الفكرية ،إضافة إىل تقديم الوشطان توصيات ومقرتحات أبرزها إنشاء مركز وساطة يف امللكية

الفكرية .

فيام قدم املتحدث الثالث املحامي نضال كدسة يف كلمته العديد من األسئلة واالنتقادات للهيئة السعودية للملكية الفكرية أبرزها
مطالبته بأن تتحول الئحة املعلومات التجارية الرسية إىل قانون ،وأن يكون هناك دعم أكرب من الهيئة للملكية الفكرية وختم حديثه بأن

ال قيمة لالستثامرات من دون حامية للملكية الفكرية .

وقد خصصت اللجنة العلمية جلسة لوزارة العدل عن التحول يف وزارة العدل ناقشت الجلسة آخر مستجدات التحول الرقمي يف وزارة

العدل ،واألهداف التقنية التي تعتزم الوزارة استخدامها ضمن مستهدفات اململكة يف التحول الوطني  2020ورؤية اململكة ،2030
ودور التحول يف تقليص كفاءة اإلنفاق وتقليص الوقت الزمني وتحقيق أهداف الوزارة يف وترية رسيعة .

كام ناقشت الجلسة آخر ما توصلت إلية الوزارة فيام يتعلق باألنظمة والترشيعات النظامية ،واإلنجازات التي حققتها الوزارة يف ظل رؤية

 ،2030وفتح مجال النقاش واألسئلة بحضور عدد من املشاركني والخرباء واملهتمني واملختصني يف الشأن القانوين .

وشارك يف الجلسة التي أدارها صقر القرين مدير إدارة التغيري والتواصل يف وزارة العدل ،فضيلة الشيخ إبراهيم الهوميل رئيس

محكمة األحوال الشخصية ،وعبدامللك السعيد املدير العام لصندوق النفقة ،وعبدالرحمن الدريهم املرشف العام عىل محفظة

املوارد البرشية يف وزارة العدل .

واستعرض الشيخ إبراهيم الهوميل ،ما قامت به الوزارة من دراسة بعض الدعاوى القضائية وربطها اإللكرتونية مع بعض الجهات داخل

وزارة العدل ،إضافة إىل استخدام التقنية يف رسائل استالم التبليغ ،وإنشاء منصات تقنية بهدف تسهيل اإلجراءات ،وإجراء الوزارة ربطًا

إلكرتونيًا مع الجهات الحكومية األخرى.

كام تحدث الشيخ إبراهيم الهوميل عن ما يسمى بـ «منذجة اإلجراءات القضائية» املعنية يف بناء مصدر معريف إجرايئ لجميع متطلبات
مراحل التقايض يسهم يف ترسيع اإلجراءات القضائية ورفع جودتها وتوحيد مصادرها وتوفري مخزون علمي داعم للقضاة والباحثني .

من جهته تحدث عبدامللك السعيد عن العمليات املالية يف «صندوق النفقة» ومدى إسهام الصندوق يف تسهيل اإلجراءات الحقوقية

للمطلقات واملتزوجات املستحقات للنفقة ،ورسعة إنجاز دعاويهم القضائية وإسهامها يف إيصال النفقة للزوجة يف وقتها املحدد .

يف حني قال عبدالرحمن الدريهم ،أن املشاريع التقنية والتحول الرقمي بوزارة العدل ما زالت مستمرة ،إذ تهدف إىل تحقيق ما تصبو

إليه ،إضافة إىل سعي الوزارة يف استقطاب الكفاءات وخريجي تخصص القانون عىل وظائف يف الوزارة بعدد يصل إىل  4000وظيفة

منها  150وظيفة للنساء  ،مؤكدا أن الوزارة تسعى إىل متكني املرأة يف وزارة العدل والعمل يف قطاع القضاء سواء كمحامية أو كاتبة
عدل .
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اختتمت اليوم فعاليات املؤمتر السعودي للقانون بجلسة عن دور الهيئة السعودية للمحامني يف متكني املهن القانونية ،وشارك

فيها رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عبدالله بن فريج البهالل ومساعد مدير عام إدارة املحامني بوزارة العدل إبراهيم الجناح وعضو
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامني نزيه عبدالله موىس.

وبدأت الجلسة بكلمة للقايض البهالل بالحديث عن ما يجمع األرسة القضائية من بواعث أخالقية ومفهوم املحامي النزيه ،والذي اعتربه

مدخالً للحديث عن املقصود من التمكني ملهنة املحاماة التي يخلق فيها بيئة صحية للمامرسة وفق مواد نظام املحاماة الـ  11و 13

والتي تنص عىل أن ال يتعرض املحامي لألمور الشخصية للخصم أو موكله وال يسب وال يشتم وأن يلتزم بأخالقيات رشف املهنة  ،مضيفاً

أن املحامي أيضا محمي بذات النظام إذ ال يجوز ألي سلطة قضائية أن متنع املحامي من الرتافع عن موكله دون مسوغ قانوين.

وتحدث رئيس محكمة التنفيذ عن لجنة تأديب املحامني وعدد القضايا التي رفعت عليهم منذ إنشاءها عام 1422هـ والتي وصلت إىل 34

قضية رد منها %45وشطب منذ إنشاء اللجنة حتى اآلن رخصتي مزاولة مهنة فقط ،معتربا ً أن العدد قليل مقارنة مع عدد املحامني الذي
وصل اليوم إىل .6601

وقال إن عقوبات لجنة التأديب تنوعت بني إنذار ولوم وإيقاف أو شطب  ،موضحا نوعية القضايا التي رفعت ضد املحامني مثل إفشاء أرسار

العميل وازدواجية التعاقد ومتكني الغري من التوقيع عىل العقود وإهامل التعاطي اإليجايب والحديث يف وسائل اإلعالم أو التواصل

االجتامعي عن قضايا منظورة ،أو اإلساءة للموكل.

وانتقلت الكلمة لعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامني نزيه عبدالله موىس الذي لخصها يف عرض التحديات التي تواجهها

مهنة املحاماة بعد أن حرصتها الهيئة نتيجة ورش عمل عقدت مع محاميني يف ثالث مناطق رئيسية يف اململكة.

وقال نزيه إن أول وأغلب التحديات تتعلق بسبب الخالفات املالية بني العميل واملحامي والتخلف عن السداد أو تقدير األتعاب ،أما التحدي

الثاين فكان فسخ الوكالة بدون مربر ألن الوكيل يضن أنه يستطيع إكامل الدعوى دون الحاجة للمحامي ما يتسبب يف الرضر املايل

للمهنة.

وعزى نزيه الصورة السلبية للمحامني إىل اإلعالم الذي سلط الضوء عىل بعض املامرسات غري املسؤولة.

فيام أعترب بعض املحاميني عرقلة بعض الجهات الحكومية الخاصة مثل البنوك أبرز التحديات التي تواجههم مثل عدم السامح لهم

بحضور بعض التحقيقات أو وضع معوقات أمام املحامي ما يسبب يف تشكيل صورة سيئة للمحامي أمام موكله.
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شاركت لجنة اإلفالس يف املؤمتر السعودي للقانون ،الذي أقيم خالل فرتة  8 – 6ربيع األول  1441املوافق  5 – 3نوفمرب  2019بفندق

إنرتكونتننتال الرياض برعاية معايل وزير التجارة واالستثامر د .ماجد بن عبدالله القصبي.

وكانت مشاركة اللجنة من خالل ورشة عمل التأهيل القانوين يف إجراءات اإلفالس التي قدمها د .عبدالله بن محمد الشويش مدير إدارة

إجراءات اإلفالس ومن خالل املعرض املصاحب للمؤمتر بجناح توعوي اشتمل عىل منتجات اللجنة من املطبوعات واألدلة اإلرشادية.
وتجدر اإلشارة ألن جناح اللجنة شهد إقبال ما يزيد عن  600زائر استفادوا من جميع الخدمات املقدمة من اللجنة
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اﻟﴩﻳﻚ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻲ

ACADEMIC PARTNER

اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ

OFFICIAL CARRIER

ﺗﻨﻔﻴﺬ

UTED BY

انطلق يوم األحد فعاليات املؤمتر السعودي للقانون تحت شعار تعزيز بيئة أعامل مستدامة و شاملة برعاية معايل وزير التجارة

واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,وتحت رعاية عدد من الرشكاء االسرتاتيجيي عىل رأسهم وزارة العدل والهيئة السعودية للملكية

الفكرية ,و مشاركة كلية الحقوق و العلوم السياسية ف جامعة امللك سعود بوصفها الرشيك األكادميي و وجود منصة تعريفية
عن الكلية يتوىل ادارتها مجموعة مميزة من طالب وطالبات الكلية .واستمرت فعاليات املؤمتر حتى يوم الثالثاء ,حيث قامت اللجنة

املنظمة للمؤمتر بتكري كلية الحقوق والعلوم السياسية عىل اعتبارها الرشيك األكادميي ,ولقد تسلم درع التكري سعادة عميد كلية

الحقوق والعلوم السياسية الدكتور عادل بن عبدالكري العبدالكري.

حيث حرضه ف يومه األول خرباء ومختصون ف القانون من دول مختلفة ,وكوكبة من أعضاء هيئة تدريس كلية الحقوق والعلوم السياسية

وعدد كبري من طالب وطالبات الكلية .وتناول املؤمتر ف يومه الثالث ورشة عمل للدكتور ماجد العتيبي بعنوان الحامية الدولية لالستثامرات

األجنبية ف السعودية ,وإدارة الجلسة

الثانية للدكتور عبدالعزيز التويجري تحت عنوان بناء قادة املستقبل تعليم ,تأهيل ,متكني
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RIYADH: Riyadh will host the 2nd Saudi Law Conference on Nov. 3-5 under the patronage of Commerce and Investment
Minister Dr. Majid Al-Qasabi.

The conference aims to be a platform where legal experts can share their expertise in finding solutions to challenges facing
the legal system.

To be held at the InterContinental’s King Faisal Conference Hall, the conference is being organized in partnership with the

Ministry of Commerce and Investment, the Ministry of Justice, the Saudi Authority for Intellectual Property, the Saudi Bar
Association, the Bankruptcy Commission, the Saudi Arabian General Investment Authority and Fintech Saudi.

There will be a special session for future young Saudi legal leaders that includes the basics of the legal profession and related
legislation, especially business legislation.
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حب املؤمتر السعودي للقانون ،اليوم الخميس ،بصحيفة «عاجل» الرشيك اإلعالمي للمؤمتر يف دورته الثانية ،التي ستعقد خالل
ر ّ

الفرتة من  3حتى  5نوفمرب املقبل ،مبدينة الرياض.

وأوضح الحساب الرسمي للمؤمتر عىل موقع التواصل تويرت« :نرحب بصحيفة عاجل اإللكرتونية رشيكًا إعالميًّا يف املؤمتر السعودي

للقانون».

يذكر أن الدورة الثانية من املؤمتر السعودي للقانون ،ت ُعقَد من  3حتى  5نوفمرب  2019يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق

إنرتكونتيننتال الرياض ،تحت شعار «تعزيز بيئة أعامل مستدامة وشاملة».

ويُعقد املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة
السعودية للمحامني ،ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،و«فنتك» السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).
ويهدف املؤمتر يف دورته الثانية ،إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولوجيا
املالية ،واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات ،وترسيع االبتكار يف نظامها القانوين السعودي ،ومتكني قادة املستقبل يف

هذا املجال.

ثري يحتوى
ويشارك يف املؤمتر خرباء ومهنيون قانونيون محليون ودوليون من أصحاب الريادة يف مجالهم ،من خالل برنامج علمي
ٍّ

عىل ست حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصة؛ لكونه املنصة الفريدة واألبرز التي متكن

الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية «فنتك» محليًّا ودوليًّا.

ويتضمن املؤمتر أيضً ا ورش عمل عن التكنولوجيا املالية «فنتك» وإعداد عقودها ،وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية

بأقسامها ،وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة ،وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة
التي ستسهم يف اقتصاد اململكة ،وتم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ،ويشمل أساسيات مهنة

القانون والترشيعات املتعلقة بها ،خاص ً
ة التجارية.
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أعلنت اللجنة العلمية للمؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية عن جلسات وورش عمل الربنامج العلمي للمؤمتر ،والذي تنطلق
أعامله يف مطلع نوفمرب املقبل برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ،وينعقد خالل الفرتة من  5 - 3نوفمرب

 2019املوافق  8-6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق إنرتكونتيننتال الرياض ،اململكة العربية السعودية.

يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة السعودية

للمحامني ،ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،وفنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل) تحت شعار تعزيز

رصحت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  6حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل.
بيئة أعامل مستدامة وشاملة ،وقد ّ

وأوضحت اللجنة العلمية للمؤمتر بأن الربنامج يهتم مبواضيع ومحاور تتناول عددا ً من املحاور يف فروع ومجاالت الدراسات القانونية

واألنظمة ،من خالل الجلسات العلمية واألوراق املقدمة من قبل الباحثني وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات ومن كليات القانون
والجهات ذات العالقة .وتدور حلقة النقاش األوىل عن تركيز فنتك السعودية وأحدث التطورات يف اململكة العربية السعودية ،وجاء

املحور األول فيها عن التعريف مببادرة فنتك ثم مناقشة محور الرتاخيص التجريبية لفنتك ،ثم الحوار حول أهم سياسات هيئة السوق

املالية لقوانني الرتاخيص التجريبية ،وكذلك مناقشة محور دور مؤسسة النقد العريب السعودي ( )SAMAيف تطوير فنتك السعودية
واإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية .

وستأيت حلقة النقاش الثانية عن النظام البيئي لتطوير فنتك ،وأول محاور هذه الحلقة عن التنظيامت وحل املنازعات لتمكني تطوير فنتك،

ثم األصول املشفّرة واالقتصاد الوطني-االستقاللية ،وأيضاً مناقشة محور استخدام الحكومة لسلسلة الكتل (تكنولوجيا البلوكشني) يف

وثائقها .تليها حلقة النقاش الثالثة حول التمويل الجامعي واملكافآت من منظور  360درجة ،حيث يتزامن مع حلقة النقاش هذه ورشة

عمل عن قواعد املصالحة وتأثريها يف بيئة العمل املستدامة (مقدمة من وزارة العدل(

حلقة النقاش الرابعة عن أحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية ،يتم من خالل هذا املوضوع مناقشة إنشاء الهيئة

السعودية للملكية الفكرية ،وكذلك مناقشة اإلطار القانوين واالتفاقيات واألنظمة الجديدة ،واملحور االخري يف حلقة النقاش الرابعة
عن حامية امللكية الفكرية واالستثامر الدويل  .تأيت حلقة النقاش الخامسة حول إنفاذ حامية امللكية الفكرية ،حيث سيتم النقاش

فيها حول حامية العالمات التجارية الشهرية ،وكذلك سيسلط الضوء عىل مكافحة التزوير وأهم خطط مكافحته ،وسيتم مناقشة محور

التسجيل االختياري ملصنفات حقوق املؤلف ،ثم وجهة نظر محامي إنجليزي عن تحديد نزاعات امللكية الفكرية املرتبطة بالسعودية

داخل وخارج اإلقليم.

حلقة النقاش السادسة ستطرح أهم تحديات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية ،أول محور يف حلقة النقاش األرسار

التجارية ،ثم سيسلط الضوء عىل تحديات حامية امللكية الفكرية الخرتاعات فنتك والذكاء االصطناعي ،وكذلك تحديات منشئي وأصحاب

العالمة التجارية .

باإلضافة إىل ذلك ستعقد وزارة العدل جلسة حول التحول يف وزارة العدل لعرض منذجة اإلجراءات القضائية وتطبيقات فنتك يف صندوق

النفقة ،وكذلك تأهيل الكوادر العدلية.

كام خصصت اللجنة العلمية للمؤمتر اليوم الثالث لقادة املستقبل يف املجال القانوين ،حيث ستعقد ثالث جلسات أولها عن دور الهيئة

السعودية للمحامني يف متكني املهن القانونية وسيكون الحوار حول دور القضاء يف متكني مهنة املحاماة وعن دور اإلدارة العامة

للمحاماة يف التمكني للمهنة ،واملحور االخري يف الجلسة ملناقشة محور مهنة املحاماة بني التحديات والتمكني.

وستأيت الجلسة الثانية عن بناء قادة املستقبل ،تعليم ،تأهيل ،متكني كام تأيت الجلستني األوىل والثانية بالتزامن مع ورشة عمل مقدمة

من لجنة اإلفالس عن التأهيل القانوين يف مجال اإلفالس .

التخصص يف املجال القانوين تبدأ الجلسة مبحور قانون الرشكات الدولية ييل ذلك محور كيف تصبح محامي امللكية
الجلسة الثالثة عن
ّ
الفكرية ،ثم النقاش حول القانون الدويل اإلنساين ،أما املحور األخري فهو عن كيفية بناء مهنة يف التحكيم الدويل :رؤية ونصائح
من مامرس دويل .كام اعلنت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  32ورشة عمل ،تناقش مواضيع متخصصه مثل أسس فنتك،
وتكنولوجيا البلوكشني  ،ونظام الجرائم املعلوماتية  ،والذكاء االصطناعي ،وعملة اإليثريوم ،وامللكية الفكرية ،والتحكيم ومهارات

الرتافع  ,واملنازعات الزكوية والرضيبية ،ومكافحة غسيل األموال وقانون العالمات التجارية  ،والتطوير املهني ،واتجاهات التكنولوجيا

القانونية ،وصناعة الفرص الوظيفية .
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تنطلق أعامل املؤمتر السعودي للقانون ،يف دورته الثانية ،خالل الفرتة من  5-3نوفمرب القادم ،يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات

بفندق إنرتكونتيننتال الرياض ،تحت رعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ويُعقد املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة
السعودية للمحامني ،ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،و«فنتك» السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).
ويهدف املؤمتر يف دورته الثانية إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولوجيا
املالية ،واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات ،وترسيع االبتكار يف نظامها القانوين السعودي ،ومتكني قادة املستقبل يف

هذا املجال.

ويشارك يف املؤمتر خرباء ومهنيون قانونيون محليون ودوليون من أصحاب الريادة يف مجالهم ،من خالل برنامج علمي ثري يحتوى
عىل ست حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصة؛ لكونه املنصة الفريدة واألبرز التي متكن

الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية «فنتك» محليًّا ودوليًّا.

كام يسلط املؤمتر الضوء عىل التحديات املتعلقة بالتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة ،والتحديات املتعلقة

بها ،وأهميتها لالقتصاد املحيل ،وكيفية تشجيع املختصني القانونيني يف تطويرها يف اململكة .ويحتوي الربنامج العلمي عىل جلسة

خاصة بوزارة العدل ،وورشة عمل مقدمة من لجنة اإلفالس.

ويتضمن املؤمتر أيضً ا ورش عمل عن التكنولوجيا املالية «فنتك» وإعداد عقودها ،وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية

بأقسامها ،وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة ،وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة

التي ستسهم يف اقتصاد اململكة.

وتم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ،ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها ،خاص ً
ة

التجارية.
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واصل املؤمتر السعودي للقانون ،فعالياته ومناقشاته لليوم الثاين ،وتطرق ألحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية؛

مبشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم ،واملحامي نضال كدسة ،وكبري املستشارين
توصلت إليه هيئة امللكية الفكرية من
يف الهيئة العامة لالستثامر محمد منيف الوشطان .وبدأت الحلقة ،بعرض الدكتور السويلم أبرز ما
َّ

مثال لرشكات أمريكية وعاملية كربى كانت القيمة غري
ً
إنجازات ،وكيف ميكن أن نعظِّم تلك اإلنجازات القيمة غري امللموسة للمنتجات ،وذكر

امللموسة لديها يف ستينيات القرن املايض ال تتجاوز  ،%10يف حني سجلت العام املايض أكرث من .%87

وشدَّد السويلم ،عىل أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل عىل تحسني ترشيعاتها ،كام تقوم الهيئة بدور وسط بني مالك

الحقوق واملستفيدين منها ،ما من شأنه خلق سوق جاذبة ،كام شارك يف الحوار كبري املستشارين القانونيني يف هيئة االستثامر؛ حيث
تطرق لنظام االستثامر األجنبي وتعديالته ،ووثيقة املبادئ لسياسة االستثامر ،التي تضمن املساواة بني السعودي واألجنبي ،ومرشوع
مقرتح ورد فيه حقوق امللكية الفكرية ،باإلضافة إىل تقديم توصيات ومقرتحات ،أبرزها إنشاء مركز وساطة يف امللكية الفكرية .وطرح
املحامي نضال كدسة ،العديد من األسئلة واملالحظات عىل أداء الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،مطالبًا بتحويل الئحة املعلومات

التجارية الرسية إىل قانون ،وأن يكون هناك دعم أكرب من الهيئة للملكية الفكرية ،مشددًا عىل رضورة الربط بني حامية امللكية الفكرية
واالستثامر .

وخصصت اللجنة العلمية جلسة لوزارة العدل عن التحول يف الوزارة ،وناقشت الجلسة آخر مستجدات التحول الرقمي يف وزارة العدل،
َّ
واألهداف التقنية التي تعتزم الوزارة استخدامها ،ضمن مستهدفات اململكة يف التحول الوطني  2020ورؤية اململكة  ،2030ودور

توصلت إليه
التحول يف تقليص كفاءة اإلنفاق ،وتقليص الوقت الزمني ،وتحقيق أهداف الوزارة يف وترية رسيعة  .وتطرقت إىل ما
َّ
الوزارة فيام يتعلق باألنظمة والترشيعات النظامية ،واإلنجازات التي حققتها الوزارة يف ظل رؤية  ،2030وفتح مجال النقاش والتساؤالت

بحضور عد ٍد من املشاركني والخرباء واملهتمني واملختصني يف الشأن القانوين ،وذلك خالل الجلسة التي أدارها صقر القرين مدير
إدارة التغيري والتواصل يف وزارة العدل؛ مبشاركة الشيخ إبراهيم الهوميل رئيس محكمة األحوال الشخصية ،وعبدامللك السعيد مدير

عام صندوق النفقة ،وعبدالرحمن الدريهم املرشف العام عىل محفظة املوارد البرشية يف وزارة العدل .

واستعرض الهوميل ما قامت به الوزارة من دراسة بعض الدعاوى القضائية ،وربطها إلكرتونيًا مع بعض الجهات داخل وزارة العدل ،إضافة

إىل استخدام التقنية يف رسائل استالم التبليغ ،وإنشاء منصات تقنية بهدف تسهيل اإلجراءات ،وإجراء الوزارة ربطًا إلكرتونيًا مع الجهات

الحكومية األخرى.

وتحدث الهوميل عن «منذجة اإلجراءات القضائية» املعنية ببناء مصدر معريف إجرايئ لكل متطلبات مراحل التقايض؛ يسهم يف ترسيع

اإلجراءات القضائية ،ورفع جودتها وتوحيد مصادرها ،وتوفري مخزون علمي داعم للقضاة والباحثني .

وتطرق عبدامللك السعيد إىل العمليات املالية يف «صندوق النفقة» ،ومدى إسهام الصندوق يف تسهيل اإلجراءات الحقوقية

للمطلقات واملتزوجات املستحقات للنفقة ،ورسعة إنجاز الدعاوى القضائية وإسهامه يف إيصال النفقة للزوجة يف وقتها املحدد .

وقال عبدالرحمن الدريهم ،إن املشاريع التقنية والتحول الرقمي بوزارة العدل ما زالت مستمرة ،إذ تهدف إىل تحقيق ما تصبو إليه،
إضافة إىل سعي الوزارة يف استقطاب الكفاءات وخريجي تخصص القانون عىل وظائف يف الوزارة بعدد يصل إىل  4000وظيفة ،منها

 1500وظيفة للنساء ،مؤكدًا أن الوزارة تسعى إىل متكني املرأة يف الوزارة سواء محامية أو كاتبة عدل.
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انطلقت اليوم ،الثالثاء ،فعاليات اليوم الثالث واألخري من املؤمتر السعودي للقانون بجلسة عن دور الهيئة السعودية للمحامني يف

متكني املهن القانونية ،شارك فيها رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عبدالله بن فريج البهالل ومساعد مدير عام إدارة املحامني بوزارة

العدل إبراهيم الجناح وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامني نزيه عبدالله موىس.

بدأت الجلسة بكلمة للقايض البهالل بالحديث عن ما يجمع األرسة القضائية من بواعث أخالقية ومفهوم املحامي النزيه ،والذي اعتربه

مدخل للحديث عن املقصود من التمكني ملهنة املحاماة التي يخلق فيها بيئة صحية للمامرسة وفق مواد نظام املحاماة الـ ١١و ١٣
ً

والتي تنص عىل أن ال يتعرض املحامي لألمور الشخصية للخصم أو موكله وال يسب وال يشتم وأن يلتزم بأخالقيات رشف املهنة ،مضيفًا

وغ قانوين.
أن املحامي أيضً ا محمي بذات النظام إذ ال يجوز ألي سلطة قضائية أن متنع املحامي من الرتافع عن موكله دون مس ّ

وتحدث رئيس محكة التنفيذ عن لجنة تأديب املحامني وعدد القضايا التي رفعت عليهم منذ إنشائها عام  ١٤٢٢ه ،والتي وصلت إىل ٣٤

قضية رد منها  ٪٤٥وشطب منذ إنشاء اللجنة حتى اآلن رخصتي مزاولة مهنة فقط.

واعترب القايض البهالل أن العدد قليل مقارنة مع عدد املحامني الذي وصل اليوم إىل .٦٦٠١
حا نوعية القضايا التي رفعت ضد املحامني مثل إفشاء أرسار
وقال إن عقوبات لجنة التأديب تنوعت بني إنذار ولوم وإيقاف أو شطب ،موض ً

العميل وازدواجية التعاقد ومتكني الغري من التوقيع عىل العقود وإهامل التعاطي اإليجايب والحديث يف وسائل اإلعالم أو التواصل

االجتامعي عن قضايا منظورة ،أو اإلساءة للموكل.

وانتقلت الكلمة لعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامني نزيه عبدالله موىس الذي لخصها يف عرض التحديات التي تواجهها

مهنة املحاماة بعد أن حرصتها الهيئة نتيجة ورش عمل عقدت مع محاميني يف ثالث مناطق رئيسية يف اململكة.

وقال نزيه إن أول وأغلب التحديات تتعلق بسبب الخالفات املالية بني العميل واملحامي والتخلف عن السداد أو تقدير األتعاب.
أما التحدي الثاين فكان فسخ الوكالة بدون مربر ألن الوكيل يضن أنه يستطيع إكامل الدعوى دون الحاجة للمحامي ما يتسبب يف الرضر

املايل للمهنة.

وعزا نزيه الصورة السلبية للمحامني إىل اإلعالم الذي سلط الضوء عىل بعض املامرسات غري املسؤولة.
فيام اعترب بعض املحاميني عرقلة بعض الجهات الحكومية الخاصة مثل البنوك أبرز التحديات التي تواجههم مثل عدم السامح لهم

بحضور بعض التحقيقات أو وضع معوقات أمام املحامي ما يسبب يف تشكيل صورة سيئة للمحامي أمام موكله.

وأبرز التحديات حسب ما قال نزيه أن البعض ما زال يتعامل مع الوكيل الرشعي وكأنه محامي ،وأن وقوف الوكالء الرشعيني أمام القضاء

يهدد اقتصاد مهنة املحاماة التي بدأت بعد صدور نظامها عام  ١٤٢٢بنحو  ٣٠٠محام واالن يتجاوزون الستة اآلف.

وأكمل نزيه رسد التحديات مثل أن املحامي ال يتابع التطورات يف املهنة وال يوجد لديه آلية التعامل مع املستجدات التقنية والتي

قلصت بعضها من مردود مكاتب املحاماة مثل العقود اإللكرتونية التي أفقدت املحامي املشاركة الفعالة.

وأشار نزيه بن موىس إىل التحديات التي تواجه املتدربني ومكاتب املحاماة عىل حد سواء ،وتكمن يف عدم استمرار املتدرب يف

مكتب واحد طوال فرتة التدريب وافتقادهم للغة اإلنجليزية.
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وناقش املحور الثالث يف الجلسة إبراهيم الجناح مساعد املدير العام إلدارة املحامني بوزارة العدل بتعداد التسهيالت التي عملتها

إدارته لتمكني مهنة املحاماة من النجاح ،وبدأها بعرض عملية أمتته اإلجراءات املتعلقة بالتقديم واستخراج رخصة املزاولة والتي كانت

يف السابق عملية معقدة تتطلب إرفاق العديد من املستندات ومقابلة شخصية واآلن باتت تنجز عرب نظام «ناجز» يف مدة قياسية.

ودلل إبراهيم الجناح عىل التسهيالت املقدمة للمحامني بإحصاءات عدد املتقدمني ملزاولة املهنة ،والذي تضاعف بشكل كبري خاصة

يف آخر ثالثة أعوام.

وعلق ابراهيم الجناح عىل ما تبذله الوزارة أيضً ا للمتدربني من حيث خلق فرص التدريب والجوالت الرقابية عىل مكاتب املحاماة والتي من

شأنها أن تحد من املخالفات وصفة االنتحال ،وبني أن الوزارة قامت يف العام املايض ب ١١٦٥جولة رقابية عىل مكاتب املحاماة ورصدت
فيها  ٢٨٠مخالفة.

وقال إن خط الدفاع األول عن مهنة املحاماة هو املحامي بنزاهته وتبليغه عن أ ي مخالفة يرصدها.
وأفسح املتحدثون املجال لألسئلة فكان السؤال األول من نصيب رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عن لجنة التأديب للمحاميني وآلية عملها؟،

مقال صحفيًّا عىل مواقع التواصل االجتامعي لقضية مل تكتسب حكم القطعية ،وتم
ً
مثال بقضية نرش فيها أحد املحامني
ً
فرضب القايض
تأديبه وقضايا أخرى وصف فيها محامون املدعى عليه بأوصاف طائفية أو عنرصية وتم تأديبهم.
وسأل أحد الحضور عن الحكم الصادر مؤخ ًرا يف مسألة التسويق للمحامي والتي كان يرفضها النظام سابقًا؟.
وأوضح القايض البهالل أن القضية ما زالت منظورة يف املحكمة العليا وأشار إىل أن بعض وسائل التسويق مرشوعة مثل الرعاية ولكن

الخالف هو عىل وسائل التسويق التي قد تتضمن خداع العمالء مثل ما يفعل بعض املحاميني عرب التسويق ألنفسهم عىل وسائل

التواصل االجتامعي.

فيام طرح أحدهم سؤاال يتعلق مبا ذكره عضو الهيئة السعودية للمحامني عن عدم ترسع املحامني الجدد يف فتح مكاتب محاماة؟.
وأجاب نزيه بأن إشكالية التسويق من ناحية قانونية قد تعيق املنضمني الجدد إىل السوق من جلب عمالء وبالتايل سيرتتب عىل ذلك

التزام مبصاريف أساسية قد ترهق ميزانيته ،مضيفًا أن معظم مكاتب املحاماة يف السعودية صغرية أو متوسطة وأن بعضها يلجأ
للرشاكة مع مكاتب أجنبية للسمعة فقط وهو مبثابة التسرت ويرض مكاتب املحاماة املحلية إذ أن املكاتب األجنبية هي املستفيد األكرب
وهو ما يجب وضع حد له.

واختتمت الجلسة بإعالن أحد أعضاء الهيئة عن تسهيالت تقدم للمتدربني الجدد تتمثل يف دعم مايل لرواتب املتدربني بنسبة تصل إىل

 ٪٤٠عىل أن يكون الحد األدىن  ٤٠٠٠ريال ،وإنشاء بوابة كفاءات قانونية لتوفري فرص للعدد الكبري يف السوق واملوامئة بني متطلبات

أصحاب العمل ومخرجات أقسام القانون يف الجامعات ،كام أن املتدرب يلزمه إمتام  ١٠٠ساعة تدريب تأهيلية يف مركز التدريب العديل

يك يتمكن من قيده يف جداول املحامني املامرسني.
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نظم املؤمتر السعودي للقانون ،يف اختتام أعامله ،اليوم الثالثاء ،ورشة عمل بعنوان «بناء قادة املستقبل» ناقش خاللها املشاركون
أبرز التحديات التي تواجه املنظامت واملنشآت يف القطاع الخاص والحكومي لبناء قادة مستقبل الشباب والفتيات السعوديني ،ومواكبة

األهداف والطموحات.

وشارك يف جلسة بناء قادة املستقبل التي أدارها الدكتور عبدالعزيز التويجري أستاذ القانون املساعد ومدير مركز التدريب واالستشارات

القانونية يف جامعة امللك سعود ،كل من :عبدالعزيز العودان نائب الرئيس التنفيذي للموارد البرشية يف «سابك» ،وفهد املاجد عميد

كلية القانون يف جامعة األمري سلطان ،وبدر بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونني والتنفيذ يف هيئة السوق املالية.

واستعرض املتحدثون أبرز التحديات والعراقيل التي تتسبب يف عدم قدرة أي دولة أو منظمة سواء تجارية أو حكومية يف بناء قادة

من جيل الشباب والفتيات ،متثلت تلك التحديات يف عدم إيجاد محتوى ومناهج تعليمية مخصصة يف املدارس والجامعات تساهم
يف بناء عدد كبري من قادة املستقبل ،إضافة إىل عدم وجود بيئة عمل محفزة ومساعدة للشباب والفتيات ،بحيث يصبحوا قادة يف

املستقبل ،واخريا نقص الوعي يف املنظامت وإدارتها.

وأكد املتحدثون عىل أهمية خلق عدد من الربامج واملسابقات املتعلقة بأعداد وتدريب قادة للمستقبل ،ورضورة قيام الجيل الحايل

واملستقبل يف استخدام التقنية ومواقع اإلنرتنت ومنصات وسائل التواصل االجتامعي ،والرتكيز عىل حضور ورش العمل ملا لها من

فوائد كبرية ،خاصة وأنها تعترب مركز للمعلومات والبيانات التي تساهم يف بناء قادة للمستقبل.

وتحدث نائب الرئيس التنفيذي يف «سابك» عبدالعزيز العويدان ،خالل الجلسة ،عن أهمية عدم اعتامد املوظف عىل األخرين ،والعمل

فقط باالعتامد عىل نفسه؛ ألن هذه الخطوة هي أوىل نجاح املوظف الذي يرغب يف أن يتبوأ املناصب العليا ،كام شدد عىل أهمية

قيام املدراء يف تزويد املوظفني التابعني لهم بكافة جميع البيانات واملعلومات وأسباب تنفيذ املهام املناطة بهم وقت التكليف،

مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم يف تحقيق نجاح املنظومة وتزيد من تحقيق أهدافها املالية وغريها.

من جهته ،أكد املحامي فهد املاجد ،أهمية تغيري محتوى املناهج التعليمية ،باعتبارها ال تساهم بشكل فعال يف بناء القادة ،مبينا أنه

يف ظل التطور والنمو املتسارع يف العامل إال أن مستوى املناهج املتعلقة بالذكاء االصطناعي «صفر» حتى اآلن.

وشدد املاجد ،عىل أهمية حضور ورش العمل باعتبارها حاضنة للمعلومات والبيانات واستخدام املنصات االلكرتونية ووسائل التواصل

االجتامعي واالستفادة من زخم املعلومات فيها ،مطالبًا الشباب والفتيات برضورة الرتكيز عىل والبحث عن املعلومات يف جميع

املجاالت.

بدوره ،أشار بدر بالغنيم ،خالل الجلسة ،إىل رضورة قيام املنظامت بخلق املسابقات التحفيزية واعداد الربامج التدريبية للموظفني ،لبناء

ما يف االقرتاحات واملبادرات.
قادة متمكنني يف املستقبل ،الفتًا إىل أن جيل الشباب هم أكرث تقد ً

وعقب ذلك تم فتح الجلسة أمام التساؤالت للحضور من املهتمني وذوي االختصاص للمتحدثني ،والتعليق أيضً ا عىل ما استعرضه

املتحدثني خالل الجلسة.
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الرياض تستضيف املؤمتر السعودي للقانون يف نسخته الثانية
رواد األعامل  2نوفمرب 2019 ،األخبار اضف تعليق

تحت رعاية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة واالستثامر ،تستضيف العاصمة الرياض ،غدًا األحد املوافق الثالث من نوفمرب

الجاري ،فعاليات املؤمتر السعودي للقانون يف نسخته الثانية ،تحت شعار “تعزيز بيئة أعامل مستدامة وشاملة” ،عىل أن يستمر عىل

مدار يومني.

يأيت املؤمتر السعودي للقانون بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية
والهيئة السعودية للمحامني ،إىل جانب لجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،وفنتك السعودية؛ التي تعترب إحدى مبادارت برنامج

تطوير القطاع املايل.

ومن املقرر أن يتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” وإعداد عقودها ،فضالً عن أهم املامرسات العاملية يف امللكية

مل املخاطرة يف
الفكرية بأقسامها وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة ،وقوانني اإلفالس التي تحمي ر ّ
واد األعامل ،وتعزز يف تح ٌ
األفكار الخالقة التي ستسهم يف اقتصاد اململكة
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حول التكنولوجيا املالية ..انطالق املؤمتر السعودي للقانون نوفمرب املقبل
رواد األعامل  16أكتوبر 2019 ،األخبار اضف تعليق

تنطلق ،بداية نوفمرب املقبل ،أعامل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية ،الذي سيُعقد خالل الفرتة من  5-3نوفمرب 2019

املوافق  8-6ربيع األول  1441داخل قاعة امللك فيصل للمؤمترات فندق “إنرتكونتيننتال الرياض” ،تحت رعاية الدكتور ماجد بن عبد الله
القصبي؛ وزير التجارة واالستثامر.

يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،وزارة العدل ،الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،الهيئة السعودية

للمحامني ،لجنة اإلفالس ،الهيئة العامة لالستثامر وفنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

ويهدف املؤمتر ،يف دورته الثانية ،إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولوجيا
املالية “فنتك” ،واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات؛ وترسيع االبتكار يف النظام القانوين السعودي لهذه القطاعات،
ومتكني قادة املستقبل يف هذا املجال.

SLC 2019 • 254

التغطية اإلعالمية Media Coverage -

أعلنت برهان املعرفة ولكسيس نكسس عن إطالق املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية يف ٣اكتوبر ٢٠١٩حتى ٥اكتوبر ٢٠١٩يف
قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق إنرتكونتيننتال يف الرياض ،برعاية من وزير التجارة واإلستثامر د.ماجد بن عبدالله القصبي ،ويحمل

املؤمتر شعار «تعزيز بيئة أعامل مستدامة وشاملة» ،بتنظيم برهان املعرفة ولكسيس نكسس  ،بالرشاكة اإلسرتاتيجية مع وزارة التجارة
واالستثامر ووزارة العدل والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للمحامني ولجنة اإلفالس وفينتك السعودية ،بالتعاون
مع  , ICC “international chamber of commerce , ICC “international court of arbitration” , YAFلجنة املساهامت العقارية”تصفية”،

باإلضافة لرشكاء الخدمات اإلستشارية “محمد عبدالعزيز العقيل-محاميون ومستشارون قانونيون  ،الركاز لإلستشارات بالتعاون مع
الدرسن العاملية  ،املحامي احمد الحاريث” ،وجامعة امللك سعود كرشيك أكادميي ،باإلضافة لـ”عني الرياض thebusiness|year ، ،
 ”OXFORD BUSINESS GROUPكرشكاء إعالميون ،وتنفيذ مجموعة املختص ومجموعة أكزيكون الدولية..

ويضم املؤمتر ثالثة محاور رئيسية بإعتبار كل يوم محور“ :التقنية املالية «فينتك»  ،امللكية الفكرية  ،قادة املستقبل يف القطاع

القانوين”..

باإلضافة لورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” واعداد عقودها واهم املامرسالت العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها
وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي

ستسهم يف اقتصاد اململكة..

والجدير بالذكر إن خالل السنتني املاضيتني أثرت العديد من القوانني الجديدة عىل الوضع الحايل لألعامل يف اململكة ،وساهمت هذه

التطورات القانونية األخرية باإلضافة إىل آفاق التحسني الترشيعي يف رؤية السعودية .٢٠٣٠
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انطالق أعامل املؤمتر السعودي للقانون نوفمرب املقبل
تنطلق مطلع نوفمرب املقبل أعامل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية الذي سيعقد خالل الفرتة  5 – 3نوفمرب  2019املوافق
 8 – 6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات فندق إنرتكونتيننتال الرياض اململكة العربية السعودية ،تحت رعاية معايل وزير

التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

الرياض  /بدر العتيبي

يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،وزارة العدل ،الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،الهيئة السعودية

للمحامني ،لجنة اإلفالس ،الهيئة العامة لالستثامر و فنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

يهدف املؤمتر يف دورته الثانية إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولجيا املالية
“فنتك” واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات وترسيع االبتكار يف النظام القانوين السعودي لهذه القطاعات و متكني قادة

املستقبل يف هذا املجال.

سيشارك يف املؤمتر السعودي للقانون خرباء ومهنيني قانونيني محليني ودوليني من أصحاب الريادة يف مجالهم من خالل برنامج
علمي ثري يحتوى عىل  6حلقات نقاش و 4جلسات و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصه كونه املنصة الفريدة واألبرز

التي متكّن الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية “فنتك” محليا ودوليا ،كام أنه سيسلط الضوء عىل التحديات املتعلقة

بالتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع
املختصني القانونني يف تطويرها يف اململكة العربية السعودية ويحتوي الربنامج العلمي عىل جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة

عمل مقدمه من لجنة االفالس.

وسيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” واعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها

وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي

ستسهم يف اقتصاد اململكة.

وقد تم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها

وخاصة التجارية.
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انطالق أعامل املؤمتر السعودي للقانون نوفمرب املقبل
الرياض – بدر العتيبي

تنطلق مطلع نوفمرب املقبل أعامل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية الذي سيعقد خالل الفرتة  5 – 3نوفمرب  2019املوافق
 8 – 6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات فندق إنرتكونتيننتال الرياض اململكة العربية السعودية ،تحت رعاية معايل وزير

التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،وزارة العدل،
الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،الهيئة السعودية للمحامني ،لجنة اإلفالس ،الهيئة العامة لالستثامر و فنتك السعودية (إحدى

مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

يهدف املؤمتر يف دورته الثانية إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولجيا املالية
“فنتك” واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات وترسيع االبتكار يف النظام القانوين السعودي لهذه القطاعات و متكني قادة

املستقبل يف هذا املجال.

سيشارك يف املؤمتر السعودي للقانون خرباء ومهنيني قانونيني محليني ودوليني من أصحاب الريادة يف مجالهم من خالل برنامج
علمي ثري يحتوى عىل  6حلقات نقاش و 4جلسات و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصه كونه املنصة الفريدة واألبرز

التي متكّن الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية “فنتك” محليا ودوليا ،كام أنه سيسلط الضوء عىل التحديات املتعلقة

بالتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع
املختصني القانونني يف تطويرها يف اململكة العربية السعودية ويحتوي الربنامج العلمي عىل جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة

عمل مقدمه من لجنة االفالس.

وسيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” واعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها

وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي

ستسهم يف اقتصاد اململكة.

وقد تم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها

وخاصة التجارية.

ملزيد من املعلومات زيارة املوقع الرسمي للمؤمتر www.saudilawconf.com
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تنطلق مطلع نوفمرب املقبل أعامل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية الذي سيعقد خالل الفرتة  5 – 3نوفمرب  2019املوافق
 8 – 6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات فندق إنرتكونتيننتال الرياض اململكة العربية السعودية ،تحت رعاية معايل وزير

التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،وزارة العدل،
الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،الهيئة السعودية للمحامني ،لجنة اإلفالس ،الهيئة العامة لالستثامر و فنتك السعودية (إحدى

مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

يهدف املؤمتر يف دورته الثانية إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولجيا املالية
“فنتك” واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات وترسيع االبتكار يف النظام القانوين السعودي لهذه القطاعات و متكني قادة

املستقبل يف هذا املجال.

سيشارك يف املؤمتر السعودي للقانون خرباء ومهنيني قانونيني محليني ودوليني من أصحاب الريادة يف مجالهم من خالل برنامج
علمي ثري يحتوى عىل  6حلقات نقاش و 4جلسات و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصه كونه املنصة الفريدة واألبرز

التي متكّن الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية “فنتك” محليا ودوليا ،كام أنه سيسلط الضوء عىل التحديات املتعلقة

بالتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع
املختصني القانونني يف تطويرها يف اململكة العربية السعودية ويحتوي الربنامج العلمي عىل جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة

عمل مقدمه من لجنة االفالس.

وسيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” واعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها

وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي

ستسهم يف اقتصاد اململكة.

وقد تم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها

وخاصة التجارية.

ملزيد من املعلومات زيارة املوقع الرسمي للمؤمتر
www.saudilawconf.com
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تنطلق مطلع نوفمرب املقبل أعامل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية الذي سيعقد خالل الفرتة  5 - 3نوفمرب  2019املوافق
 8 - 6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات فندق إنرتكونتيننتال الرياض اململكة العربية السعودية،

تحت رعاية معايل وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة
واالستثامر ،وزارة العدل ،الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،الهيئة السعودية للمحامني ،لجنة اإلفالس ،الهيئة العامة لالستثامر و

فنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

يهدف املؤمتر يف دورته الثانية إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولجيا املالية
«فنتك» واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات وترسيع االبتكار يف النظام القانوين السعودي لهذه القطاعات و متكني قادة

املستقبل يف هذا املجال.

سيشارك يف املؤمتر السعودي للقانون خرباء ومهنيني قانونيني محليني ودوليني من أصحاب الريادة يف مجالهم من خالل برنامج
علمي ثري يحتوى عىل  6حلقات نقاش و 4جلسات و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصه كونه املنصة الفريدة واألبرز

التي متكّن الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية «فنتك» محليا ودوليا،

كام أنه سيسلط الضوء عىل التحديات املتعلقة بالتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة

بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع املختصني القانونني يف تطويرها يف اململكة العربية السعودية ويحتوي الربنامج

العلمي عىل جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة عمل مقدمه من لجنة االفالس.

وسيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولجيا املالية «فنتك» واعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها

وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي

ستسهم يف اقتصاد اململكة.

وقد تم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها

وخاصة التجارية.
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تنطلق مطلع نوفمرب املقبل أعامل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية الذي سيعقد خالل الفرتة  5 – 3نوفمرب  2019املوافق
 8 – 6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات فندق إنرتكونتيننتال الرياض اململكة العربية السعودية ،تحت رعاية معايل وزير

التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،وزارة العدل،
الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،الهيئة السعودية للمحامني ،لجنة اإلفالس ،الهيئة العامة لالستثامر و فنتك السعودية (إحدى

مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

يهدف املؤمتر يف دورته الثانية إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولجيا املالية
“فنتك” واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات وترسيع االبتكار يف النظام القانوين السعودي لهذه القطاعات و متكني قادة

املستقبل يف هذا املجال.

سيشارك يف املؤمتر السعودي للقانون خرباء ومهنيني قانونيني محليني ودوليني من أصحاب الريادة يف مجالهم من خالل برنامج
علمي ثري يحتوى عىل  6حلقات نقاش و 4جلسات و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصه كونه املنصة الفريدة واألبرز

التي متكّن الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية “فنتك” محليا ودوليا ،كام أنه سيسلط الضوء عىل التحديات املتعلقة

بالتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع
املختصني القانونني يف تطويرها يف اململكة العربية السعودية ويحتوي الربنامج العلمي عىل جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة

عمل مقدمه من لجنة االفالس.

وسيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” واعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها

وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي

ستسهم يف اقتصاد اململكة.

وقد تم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها

وخاصة التجارية.

ملزيد من املعلومات زيارة املوقع الرسمي للمؤمتر
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تنطلق مطلع نوفمرب املقبل أعامل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية الذي سيعقد خالل الفرتة  5 – 3نوفمرب  2019املوافق
 8 – 6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات فندق إنرتكونتيننتال الرياض اململكة العربية السعودية ،تحت رعاية معايل وزير

التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،وزارة العدل،
الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،الهيئة السعودية للمحامني ،لجنة اإلفالس ،الهيئة العامة لالستثامر و فنتك السعودية (إحدى

مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

يهدف املؤمتر يف دورته الثانية إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولجيا املالية
“فنتك” واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات وترسيع االبتكار يف النظام القانوين السعودي لهذه القطاعات و متكني قادة

املستقبل يف هذا املجال.

سيشارك يف املؤمتر السعودي للقانون خرباء ومهنيني قانونيني محليني ودوليني من أصحاب الريادة يف مجالهم من خالل برنامج
علمي ثري يحتوى عىل  6حلقات نقاش و 4جلسات و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصه كونه املنصة الفريدة واألبرز

التي متكّن الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية “فنتك” محليا ودوليا ،كام أنه سيسلط الضوء عىل التحديات املتعلقة

بالتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع
املختصني القانونني يف تطويرها يف اململكة العربية السعودية ويحتوي الربنامج العلمي عىل جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة

عمل مقدمه من لجنة االفالس.

وسيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” واعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها

وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي

ستسهم يف اقتصاد اململكة.

وقد تم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها

وخاصة التجارية.
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تنطلق مطلع نوفمرب املقبل أعامل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية الذي سيعقد خالل الفرتة  5 – 3نوفمرب  2019املوافق
 8 – 6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات فندق إنرتكونتيننتال الرياض اململكة العربية السعودية ،تحت رعاية معايل وزير

التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،وزارة العدل ،الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،الهيئة السعودية

للمحامني ،لجنة اإلفالس ،الهيئة العامة لالستثامر و فنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

يهدف املؤمتر يف دورته الثانية إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولجيا املالية
“فنتك” واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات وترسيع االبتكار يف النظام القانوين السعودي لهذه القطاعات و متكني قادة

املستقبل يف هذا املجال.

سيشارك يف املؤمتر السعودي للقانون خرباء ومهنيني قانونيني محليني ودوليني من أصحاب الريادة يف مجالهم من خالل برنامج
علمي ثري يحتوى عىل  6حلقات نقاش و 4جلسات و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصه كونه املنصة الفريدة واألبرز

التي متكّن الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية “فنتك” محليا ودوليا ،كام أنه سيسلط الضوء عىل التحديات املتعلقة

بالتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع
املختصني القانونني يف تطويرها يف اململكة العربية السعودية ويحتوي الربنامج العلمي عىل جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة

عمل مقدمه من لجنة االفالس.

وسيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” واعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها

وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي

ستسهم يف اقتصاد اململكة.

وقد تم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها

وخاصة التجارية.
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تنطلق مطلع نوفمرب املقبل أعامل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية الذي سيعقد خالل الفرتة  5 – 3نوفمرب  2019املوافق
 8 – 6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات فندق إنرتكونتيننتال الرياض اململكة العربية السعودية ،تحت رعاية معايل وزير

التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .يأيت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،وزارة العدل،
الهيئة السعودية للملكية الفكرية ،الهيئة السعودية للمحامني ،لجنة اإلفالس ،الهيئة العامة لالستثامر و فنتك السعودية (إحدى

مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

يهدف املؤمتر يف دورته الثانية إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولجيا املالية
“فنتك” واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات وترسيع االبتكار يف النظام القانوين السعودي لهذه القطاعات و متكني قادة

املستقبل يف هذا املجال.

سيشارك يف املؤمتر السعودي للقانون خرباء ومهنيني قانونيني محليني ودوليني من أصحاب الريادة يف مجالهم من خالل برنامج
علمي ثري يحتوى عىل  6حلقات نقاش و 4جلسات و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصه كونه املنصة الفريدة واألبرز

التي متكّن الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية “فنتك” محليا ودوليا ،كام أنه سيسلط الضوء عىل التحديات املتعلقة

بالتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع
املختصني القانونني يف تطويرها يف اململكة العربية السعودية ويحتوي الربنامج العلمي عىل جلسة خاصة بوزارة العدل وورشة

عمل مقدمه من لجنة االفالس.

وسيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولجيا املالية “فنتك” واعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها

وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي

ستسهم يف اقتصاد اململكة.

وقد تم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها

وخاصة التجارية.
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حب املؤمتر السعودي للقانون ،اليوم الخميس ،بصحيفة «عاجل» الرشيك اإلعالمي للمؤمتر يف دورته الثانية ،التي ستعقد خالل
ر ّ

الفرتة من  3حتى  5نوفمرب املقبل ،مبدينة الرياض.

وأوضح الحساب الرسمي للمؤمتر عىل موقع التواصل تويرت« :نرحب بصحيفة عاجل اإللكرتونية رشيكًا إعالميًّا يف املؤمتر السعودي

للقانون».

يذكر أن الدورة الثانية من املؤمتر السعودي للقانون ،ت ُعقَد من  3حتى  5نوفمرب  2019يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق

إنرتكونتيننتال الرياض ،تحت شعار «تعزيز بيئة أعامل مستدامة وشاملة».

ويُعقد املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة
السعودية للمحامني ،ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،و«فنتك» السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

ويهدف املؤمتر يف دورته الثانية ،إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولوجيا
املالية ،واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات ،وترسيع االبتكار يف نظامها القانوين السعودي ،ومتكني قادة املستقبل يف

هذا املجال.

ثري يحتوى
ويشارك يف املؤمتر خرباء ومهنيون قانونيون محليون ودوليون من أصحاب الريادة يف مجالهم ،من خالل برنامج علمي
ٍّ

عىل ست حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصة؛ لكونه املنصة الفريدة واألبرز التي متكن

الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية «فنتك» محليًّا ودوليًّا.

ويتضمن املؤمتر أيضً ا ورش عمل عن التكنولوجيا املالية «فنتك» وإعداد عقودها ،وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية

بأقسامها ،وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة ،وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة
التي ستسهم يف اقتصاد اململكة ،وتم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ،ويشمل أساسيات مهنة

القانون والترشيعات املتعلقة بها ،خاص ً
ة التجارية.

ملزيد من املعلومات ،زيارة املوقع الرسمي للمؤمتر عرب الرابط
كانت هذه تفاصيل خرب املؤمتر السعودي للقانون يواصل تحضرياته ..واملنظمون يرحبون برشاكة «عاجل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد

وفقنا بإعطائك التفاصيل واملعلومات الكامله وملتابعة جميع أخبارنا ميكنك اإلشرتاك يف نظام التنبيهات او يف احد أنظمتنا املختلفة
لتزويدك بكل ما هو جديد.

ج َد ُر األشاراة بأن الخرب األصيل قد تم نرشة ومتواجد عىل صحيفة عاجل اإللكرتونية وقد قام فريق التحرير يف الخليج  365بالتاكد
كام تَ ْ

منه ورمبا تم التعديل علية ورمبا قد يكون تم نقله بالكامل اواالقتباس منه وميكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخرب من مصدره

االسايس.
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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث األخبار ىف املقال االيت:

املؤمتر السعودي للقانون يواصل تحضرياته ..واملنظمون يرحبون برشاكة «عاجل» ,اليوم الخميس  17أكتوبر  11:14 2019صباحاً
حب املؤمتر السعودي للقانون ،اليوم الخميس ،بصحيفة «عاجل» الرشيك اإلعالمي للمؤمتر يف دورته الثانية ،التي ستعقد خالل
ر ّ

الفرتة من  3حتى  5نوفمرب املقبل ،مبدينة الرياض.

وأوضح الحساب الرسمي للمؤمتر عىل موقع التواصل تويرت« :نرحب بصحيفة عاجل اإللكرتونية رشيكًا إعالميًّا يف املؤمتر السعودي

للقانون».

يذكر أن الدورة الثانية من املؤمتر السعودي للقانون ،ت ُعقَد من  3حتى  5نوفمرب  2019يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق

إنرتكونتيننتال الرياض ،تحت شعار «تعزيز بيئة أعامل مستدامة وشاملة».

ويُعقد املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة
السعودية للمحامني ،ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،و«فنتك» السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل).

ويهدف املؤمتر يف دورته الثانية ،إىل مشاركة الخرباء يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع امللكية الفكرية والتكنولوجيا
املالية ،واستكشاف التطورات الحديثة بهذه القطاعات ،وترسيع االبتكار يف نظامها القانوين السعودي ،ومتكني قادة املستقبل يف

هذا املجال.

ثري يحتوى
ويشارك يف املؤمتر خرباء ومهنيون قانونيون محليون ودوليون من أصحاب الريادة يف مجالهم ،من خالل برنامج علمي
ٍّ
عىل ست حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل مبحاور متعددة ومواضيع متخصصة؛ لكونه املنصة الفريدة واألبرز التي متكن

الخرباء من تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية «فنتك» محليًّا ودوليًّا.

ويتضمن املؤمتر أيضً ا ورش عمل عن التكنولوجيا املالية «فنتك» وإعداد عقودها ،وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية

بأقسامها ،وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة ،وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة
التي ستسهم يف اقتصاد اململكة ،وتم تخصيص يوم لقادة املستقبل القانونيني من الشباب السعودي ،ويشمل أساسيات مهنة

القانون والترشيعات املتعلقة بها ،خاص ً
ة التجارية.

ملزيد من املعلومات ،زيارة املوقع الرسمي للمؤمتر عرب الرابط
www.saudilawconf.com
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املؤمتر السعودي للقانون يواصل تحضرياته

تحت رعاية معايل وزير التجارة واإلستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يرس برهان املعرفة ولكسيس نكسس األعالن عن انطالق

النسخة الثانية من املؤمتر السعودي للقانون الذي سيعقد يف ()٨-٦ربيع األول ١٤٤١هـ

( )٥ -٣نوفمرب ٢٠١٩م يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات يف فندق أنرتكونتيننتال بالرياض ويأيت املؤمتر بالرشاكة اإلسرتاتيجية مع
وزارة التجارة واالستثامر ووزارة العدل والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للمحاميني ولجنة األفالس والهيئة

العامة لالستثامر (فنتك السعودية )إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل .

ويهدف هذا املؤمتر إىل تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية (فنتك)يف اململكة وعاملياً والتحديات املتعلقة بها والتطورات

القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع املتخصصني

القانونني يف تطويرها يف اململكة كام خصص يوم يف املؤمتر لقادة املستقبل من الشباب القانونني حيث يشتمل هذا اليوم الحديث

عىل اساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها وخاصة التجارية.

كام سيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولوجيا املالية وإعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها
وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس
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أعلنت الرشكة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون ،برهان املعرفة ولكسيس نكسس ،عن انتهاء االستعدادات إلطالق املؤمتر يف
دورته الثانية ،خالل الفرتة من  3حتى  5نوفمرب  ،2019بقاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق إنرتكونتيننتال الرياض.

يأت املؤمتر بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ووزارة العدل والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية
ِ
للمحامني ولجنة اإلفالس والهيئة العامة لالستثامر ،إضافة لفنتك السعودية «إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل» ،برعاية وزير

التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ،مبشاركة متحدثني وخرباء يف مجال القانون محليني ودوليني.

ومن أهم املحاور التي ستُناقش خالل الدورة الثانية ،هي :تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية «فنتك» يف السعودية

وعامليًا ،والتحديات املتعلقة بها ،والتطورات القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها ،وأهميتها
لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع املختصني القانونني يف تطويرها يف اململكة ،ويوم مخصص لقادة املستقبل القانونيني من الشباب

السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها وخاصة التجارية .

وسيتضمن الربنامج العلمي للمؤمتر يف دورته الثانية  6حلقات نقاش تتمحور حول تركيز فنتك السعودية والنظام البيئي لتطوير فنتك
والتمويل الجامعي واملكافآت من منظور  360درجة وأحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية (  )IPوإنفاذ حامية امللكية

الفكرية ،وأهم تحديات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية .

شملت املواضيع الرئيسية للمؤمتر توزيع سياسات القانون يف السعودية والتحديات املتعلقة للوصول إىل املعلومات يف النظام

القانوين الحديث ،وآخر التطورات القانونية يف اململكة ،وكيفية تشجيع االبتكار يف صناعة املعلومات والخدمات القانونية ،ودمج

الشباب السعودي يف قطاع األعامل.

واشتمل الربنامج العلمي عىل  4جلسات تعقد فيها وزارة العدل جلسة حول التحول يف وزارة العدل لعرض منذجة اإلجراءات القضائية

وتطبيقات فنتك يف صندوق النفقة ،وكذلك تأهيل الكوادر العدلية ثم جلسة عن دور الهيئة السعودية للمحامني يف متكني املهن

التخصص يف املجال القانوين .
القانونية ،وكذلك جلسة بناء قادة املستقبل( ،تعليم ،تأهيل ،متكني) ،وأيضً ا جلسة عن
ّ

وخصصت اللجنة العلمية يف الربنامج العلمي  32ورشة عمل متعددة املواضيع من أبرزها ورش عن التكنولوجيا املالية «فنتك» وإعداد
عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وورشة عمل مقدمة
من وزارة العدل عن قواعد املصالحة وتأثريها يف بيئة العمل املستدامة وورشة عمل مقدمة من لجنة اإلفالس عن التأهيل القانوين
يف مجال اإلفالس وقوانني اإلفالس التي تحمي رواد األعامل وتعزز يف أخذ املخاطرة يف األفكار الخالقة التي ستسهم يف اقتصاد

اململكة .

ريا يف دورته األوىل ،وقد استطاع تحقيق هدفه
يع ّد املؤمتر السعودي للقانون الحدث األبرز من نوعه يف املنطقة وحقق نجا ً
حا كب ً

الرئييس يف أن يكون منصة للخرباء القانونيني عرب طرح خرباتهم وتجاربهم يف إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع القانوين،
واستكشاف آخر التطورات الحديثة من خالل الربنامج العلمي للمؤمتر الذي احتوى عىل  5جلسات رئيسية و  15ورشة عمل متوازية

وقد شهد املؤمتر مشاركة أكرث من  16دولة هي :السعودية ،اإلمارات ،أملانيا ،باكستان ،تركيا ،جنوب إفريقيا ،السودان ،عامن ،فرنسا،

الكويت ،لبنان ،اململكة املتحدة ،مرص ،الهند ،الواليات املتحدة ،اليمن ،ومبشاركة متحدثني من السعودية ،اإلمارات ،أملانيا ،باكستان،

فرنسا ،الواليات املتحدة.

وبلغ عدد املشاركني  756مشاركا ،والعارضون املشاركون يف املعرض املصاحب للمؤمتر  45عارضً ا ،واملتحدثون  26متحدث ًا والجهات

اإلعالمية املشاركة يف تغطية ونقل الحدث  15جهة إعالمية متثّل قطاعات اإلعالم كافة ،وبنسبة  %60من الذكور و %40من اإلناث ،وقد

كانت املشاركة من السعودية بنسبة  %94و %6من جنسيات أخرى .
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تحت رعاية معايل وزير التجارة واإلستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يرس برهان املعرفة ولكسيس نكسس األعالن عن انطالق

النسخة الثانية من املؤمتر السعودي للقانون الذي سيعقد يف ()٨-٦ربيع األول ١٤٤١هـ

( )٥ -٣نوفمرب ٢٠١٩م يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات يف فندق أنرتكونتيننتال بالرياض ويأيت املؤمتر بالرشاكة اإلسرتاتيجية مع

وزارة التجارة واالستثامر ووزارة العدل والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية للمحاميني ولجنة األفالس والهيئة

العامة لالستثامر (فنتك السعودية )إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل .

ويهدف هذا املؤمتر إىل تطوير القوانني املتعلقة بالتكنولوجيا املالية (فنتك)يف اململكة وعاملياً والتحديات املتعلقة بها والتطورات

القانونية والعملية يف امللكية الفكرية يف اململكة والتحديات املتعلقة بها وأهميتها لالقتصاد املحيل وكيفية تشجيع املتخصصني

القانونني يف تطويرها يف اململكة كام خصص يوم يف املؤمتر لقادة املستقبل من الشباب القانونني حيث يشتمل هذا اليوم الحديث

عىل اساسيات مهنة القانون والترشيعات املتعلقة بها وخاصة التجارية

كام سيتضمن املؤمتر ورش عمل عن التكنولوجيا املالية وإعداد عقودها وأهم املامرسات العاملية يف امللكية الفكرية بأقسامها
وأهميتها للرشكات الصغرية واملتوسطة وقوانني اإلفالس
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أعلنت اللجنة العلمية للمؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية عن جلسات وورش عمل الربنامج العلمي للمؤمتر الذي تنطلق

أعامله يف مطلع نوفمرب املقبل برعاية معايل وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي املنعقد يف  5 – 3نوفمرب 2019

املوافق  8-6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق إنرتكونتيننتال الرياض ،اململكة العربية السعودية ،يأيت املؤمتر

بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة السعودية للمحامني،
ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،وفنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل) تحت شعار تعزيز بيئة أعامل

رصحت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  6حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل ،وأوضحت اللجنة
مستدامة وشاملة ،وقد ّ
العلمية للمؤمتر بأن الربنامج راعى مواضيع ومحاور هامة تتناول عددا ً من املحاور يف فروع ومجاالت الدراسات القانونية واألنظمة،
من خالل الجلسات العلمية واألوراق املقدمة من قبل الباحثني وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات ومن كليات القانون والجهات ذات

العالقة .حلقة النقاش األوىل عن تركيز فنتك السعودية وأحدث التطورات يف اململكة العربية السعودية ،جاء املحور األول فيها عن

التعريف مببادرة فنتك ثم مناقشة محور الرتاخيص التجريبية لفنتك ،ثم الحوار حول أهم سياسات هيئة السوق املالية لقوانني الرتاخيص
التجريبية ،وكذلك مناقشة محور دور مؤسسة النقد العريب السعودي ( )SAMAيف تطوير فنتك السعودية واإلطار التنظيمي للحوسبة
السحابية  .وستأيت حلقة النقاش الثانية عن النظام البيئي لتطوير فنتك ،وأول محاور هذه الحلقة عن التنظيامت وحل املنازعات لتمكني

تطوير فنتك ،ثم األصول املشفّرة واالقتصاد الوطني-االستقاللية ،وأيضاً مناقشة محور استخدام الحكومة لسلسلة الكتل)تكنولوجيا

البلوكشني ( يف وثائقها .تليها حلقة النقاش الثالثة حول التمويل الجامعي واملكافآت من منظور  360درجة ،حيث يتزامن مع حلقة

النقاش هذه ورشة عمل عن قواعد املصالحة وتأثريها يف بيئة العمل املستدامة (مقدمة من وزارة العدل(

حلقة النقاش الرابعة عن أحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية ،يتم من خالل هذا املوضوع مناقشة إنشاء الهيئة

السعودية للملكية الفكرية ،وكذلك مناقشة اإلطار القانوين واالتفاقيات واألنظمة الجديدة ،واملحور االخري يف حلقة النقاش الرابعة

عن حامية امللكية الفكرية واالستثامر الدويل .

تأيت حلقة النقاش الخامسة حول إنفاذ حامية امللكية الفكرية ،حيث سيتم النقاش فيها حول حامية العالمات التجارية الشهرية ،وكذلك
سيسلط الضوء عىل مكافحة التزوير وأهم خطط مكافحته ،وسيتم مناقشة محور التسجيل االختياري ملصنفات حقوق املؤلف ،ثم
وجهة نظر محامي إنجليزي عن تحديد نزاعات امللكية الفكرية املرتبطة بالسعودية داخل وخارج اإلقليم.

حلقة النقاش السادسة ستطرح أهم تحديات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية ،أول محور يف حلقة النقاش األرسار

التجارية ،ثم سيسلط الضوء عىل تحديات حامية امللكية الفكرية الخرتاعات فنتك والذكاء االصطناعي ،وكذلك تحديات منشئي وأصحاب

العالمة التجارية .

باإلضافة إىل ذلك ستعقد وزارة العدل جلسة حول التحول يف وزارة العدل لعرض منذجة اإلجراءات القضائية وتطبيقات فنتك يف صندوق

النفقة ،وكذلك تأهيل الكوادر العدلية.

كام خصصت اللجنة العلمية للمؤمتر اليوم الثالث لقادة املستقبل يف املجال القانوين ،حيث ستعقد ثالث جلسات أولها عن دور الهيئة

السعودية للمحامني يف متكني املهن القانونية وسيكون الحوار حول دور القضاء يف متكني مهنة املحاماة وعن دور اإلدارة العامة

للمحاماة يف التمكني للمهنة ،واملحور االخري يف الجلسة ملناقشة محور مهنة املحاماة بني التحديات والتمكني.

وستأيت الجلسة الثانية عن بناء قادة املستقبل ،تعليم ،تأهيل ،متكني كام تأيت الجلستني األوىل والثانية بالتزامن مع ورشة عمل مقدمة

من لجنة اإلفالس عن التأهيل القانوين يف مجال اإلفالس .

التخصص يف املجال القانوين تبدأ الجلسة مبحور قانون الرشكات الدولية ييل ذلك محور كيف تصبح محامي امللكية
الجلسة الثالثة عن
ّ
الفكرية ،ثم النقاش حول القانون الدويل اإلنساين أما املحور األخري فهو عن كيفية بناء مهنة يف التحكيم الدويل :رؤية ونصائح من

مامرس دويل.

كام اعلنت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  32ورشة عمل ،تناقش مواضيع متخصصه مثل أسس فنتك ،وتكنولوجيا البلوكشني ،

ونظام الجرائم املعلوماتية  ،والذكاء االصطناعي ،وعملة اإليثريوم ،وامللكية الفكرية ،والتحكيم ومهارات الرتافع واملنازعات الزكوية

والرضيبية ،ومكافحة غسيل األموال وقانون العالمات التجارية  ،واتجاهات التكنولوجيا القانونية ،وصناعة الفرص الوظيفية

SLC 2019 • 269

التغطية اإلعالمية Media Coverage -

أعلنت اللجنة العلمية للمؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية عن جلسات وورش عمل الربنامج العلمي للمؤمتر الذي تنطلق

أعامله يف مطلع نوفمرب املقبل برعاية معايل وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي املنعقد يف  5 – 3نوفمرب 2019

املوافق  8-6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق إنرتكونتيننتال الرياض ،اململكة العربية السعودية ،يأيت املؤمتر

بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة السعودية للمحامني،
ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،وفنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل) تحت شعار تعزيز بيئة أعامل

رصحت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  6حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل ،وأوضحت اللجنة
مستدامة وشاملة ،وقد ّ
العلمية للمؤمتر بأن الربنامج راعى مواضيع ومحاور هامة تتناول عددا ً من املحاور يف فروع ومجاالت الدراسات القانونية واألنظمة،
من خالل الجلسات العلمية واألوراق املقدمة من قبل الباحثني وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات ومن كليات القانون والجهات ذات

العالقة .حلقة النقاش األوىل عن تركيز فنتك السعودية وأحدث التطورات يف اململكة العربية السعودية ،جاء املحور األول فيها عن

التعريف مببادرة فنتك ثم مناقشة محور الرتاخيص التجريبية لفنتك ،ثم الحوار حول أهم سياسات هيئة السوق املالية لقوانني الرتاخيص
التجريبية ،وكذلك مناقشة محور دور مؤسسة النقد العريب السعودي ( )SAMAيف تطوير فنتك السعودية واإلطار التنظيمي للحوسبة
السحابية  .وستأيت حلقة النقاش الثانية عن النظام البيئي لتطوير فنتك ،وأول محاور هذه الحلقة عن التنظيامت وحل املنازعات لتمكني

تطوير فنتك ،ثم األصول املشفّرة واالقتصاد الوطني-االستقاللية ،وأيضاً مناقشة محور استخدام الحكومة لسلسلة الكتل)تكنولوجيا

البلوكشني ( يف وثائقها .تليها حلقة النقاش الثالثة حول التمويل الجامعي واملكافآت من منظور  360درجة ،حيث يتزامن مع حلقة

النقاش هذه ورشة عمل عن قواعد املصالحة وتأثريها يف بيئة العمل املستدامة (مقدمة من وزارة العدل(

حلقة النقاش الرابعة عن أحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية ،يتم من خالل هذا املوضوع مناقشة إنشاء الهيئة

السعودية للملكية الفكرية ،وكذلك مناقشة اإلطار القانوين واالتفاقيات واألنظمة الجديدة ،واملحور االخري يف حلقة النقاش الرابعة

عن حامية امللكية الفكرية واالستثامر الدويل .

تأيت حلقة النقاش الخامسة حول إنفاذ حامية امللكية الفكرية ،حيث سيتم النقاش فيها حول حامية العالمات التجارية الشهرية ،وكذلك
سيسلط الضوء عىل مكافحة التزوير وأهم خطط مكافحته ،وسيتم مناقشة محور التسجيل االختياري ملصنفات حقوق املؤلف ،ثم
وجهة نظر محامي إنجليزي عن تحديد نزاعات امللكية الفكرية املرتبطة بالسعودية داخل وخارج اإلقليم.

حلقة النقاش السادسة ستطرح أهم تحديات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية ،أول محور يف حلقة النقاش األرسار

التجارية ،ثم سيسلط الضوء عىل تحديات حامية امللكية الفكرية الخرتاعات فنتك والذكاء االصطناعي ،وكذلك تحديات منشئي وأصحاب

العالمة التجارية  .باإلضافة إىل ذلك ستعقد وزارة العدل جلسة حول التحول يف وزارة العدل لعرض منذجة اإلجراءات القضائية وتطبيقات

فنتك يف صندوق النفقة ،وكذلك تأهيل الكوادر العدلية.

كام خصصت اللجنة العلمية للمؤمتر اليوم الثالث لقادة املستقبل يف املجال القانوين ،حيث ستعقد ثالث جلسات أولها عن دور الهيئة

السعودية للمحامني يف متكني املهن القانونية وسيكون الحوار حول دور القضاء يف متكني مهنة املحاماة وعن دور اإلدارة العامة

للمحاماة يف التمكني للمهنة ،واملحور االخري يف الجلسة ملناقشة محور مهنة املحاماة بني التحديات والتمكني.

وستأيت الجلسة الثانية عن بناء قادة املستقبل ،تعليم ،تأهيل ،متكني كام تأيت الجلستني األوىل والثانية بالتزامن مع ورشة عمل مقدمة

من لجنة اإلفالس عن التأهيل القانوين يف مجال اإلفالس .

التخصص يف املجال القانوين تبدأ الجلسة مبحور قانون الرشكات الدولية ييل ذلك محور كيف تصبح محامي امللكية
الجلسة الثالثة عن
ّ
الفكرية ،ثم النقاش حول القانون الدويل اإلنساين أما املحور األخري فهو عن كيفية بناء مهنة يف التحكيم الدويل :رؤية ونصائح من
مامرس دويل .كام اعلنت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  32ورشة عمل ،تناقش مواضيع متخصصه مثل أسس فنتك ،وتكنولوجيا

البلوكشني  ،ونظام الجرائم املعلوماتية  ،والذكاء االصطناعي ،وعملة اإليثريوم ،وامللكية الفكرية ،والتحكيم ومهارات الرتافع واملنازعات

الزكوية والرضيبية ،ومكافحة غسيل األموال وقانون العالمات التجارية  ،واتجاهات التكنولوجيا القانونية ،وصناعة الفرص الوظيفية
لالطالع عىل الربنامج العلمي زيارة املوقع الرسمي للمؤمتر www.saudilawconf.com
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أعلنت اللجنة العلمية للمؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية عن جلسات وورش عمل الربنامج العلمي للمؤمتر الذي تنطلق

أعامله يف مطلع نوفمرب املقبل برعاية معايل وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي املنعقد يف  5 – 3نوفمرب 2019

املوافق  8-6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق إنرتكونتيننتال الرياض ،اململكة العربية السعودية ،يأيت املؤمتر

بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة السعودية للمحامني،
ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،وفنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل) تحت شعار تعزيز بيئة أعامل

رصحت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  6حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل ،وأوضحت اللجنة
مستدامة وشاملة ،وقد ّ
العلمية للمؤمتر بأن الربنامج راعى مواضيع ومحاور هامة تتناول عددا ً من املحاور يف فروع ومجاالت الدراسات القانونية واألنظمة،
من خالل الجلسات العلمية واألوراق املقدمة من قبل الباحثني وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات ومن كليات القانون والجهات ذات

العالقة .حلقة النقاش األوىل عن تركيز فنتك السعودية وأحدث التطورات يف اململكة العربية السعودية ،جاء املحور األول فيها عن

التعريف مببادرة فنتك ثم مناقشة محور الرتاخيص التجريبية لفنتك ،ثم الحوار حول أهم سياسات هيئة السوق املالية لقوانني الرتاخيص
التجريبية ،وكذلك مناقشة محور دور مؤسسة النقد العريب السعودي ( )SAMAيف تطوير فنتك السعودية واإلطار التنظيمي للحوسبة
السحابية  .وستأيت حلقة النقاش الثانية عن النظام البيئي لتطوير فنتك ،وأول محاور هذه الحلقة عن التنظيامت وحل املنازعات لتمكني

تطوير فنتك ،ثم األصول املشفّرة واالقتصاد الوطني-االستقاللية ،وأيضاً مناقشة محور استخدام الحكومة لسلسلة الكتل)تكنولوجيا

البلوكشني ( يف وثائقها .تليها حلقة النقاش الثالثة حول التمويل الجامعي واملكافآت من منظور  360درجة ،حيث يتزامن مع حلقة

النقاش هذه ورشة عمل عن قواعد املصالحة وتأثريها يف بيئة العمل املستدامة (مقدمة من وزارة العدل(

حلقة النقاش الرابعة عن أحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية ،يتم من خالل هذا املوضوع مناقشة إنشاء الهيئة

السعودية للملكية الفكرية ،وكذلك مناقشة اإلطار القانوين واالتفاقيات واألنظمة الجديدة ،واملحور االخري يف حلقة النقاش الرابعة

عن حامية امللكية الفكرية واالستثامر الدويل .

تأيت حلقة النقاش الخامسة حول إنفاذ حامية امللكية الفكرية ،حيث سيتم النقاش فيها حول حامية العالمات التجارية الشهرية ،وكذلك
سيسلط الضوء عىل مكافحة التزوير وأهم خطط مكافحته ،وسيتم مناقشة محور التسجيل االختياري ملصنفات حقوق املؤلف ،ثم
وجهة نظر محامي إنجليزي عن تحديد نزاعات امللكية الفكرية املرتبطة بالسعودية داخل وخارج اإلقليم.

حلقة النقاش السادسة ستطرح أهم تحديات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية ،أول محور يف حلقة النقاش األرسار

التجارية ،ثم سيسلط الضوء عىل تحديات حامية امللكية الفكرية الخرتاعات فنتك والذكاء االصطناعي ،وكذلك تحديات منشئي وأصحاب

العالمة التجارية  .باإلضافة إىل ذلك ستعقد وزارة العدل جلسة حول التحول يف وزارة العدل لعرض منذجة اإلجراءات القضائية وتطبيقات

فنتك يف صندوق النفقة ،وكذلك تأهيل الكوادر العدلية.

كام خصصت اللجنة العلمية للمؤمتر اليوم الثالث لقادة املستقبل يف املجال القانوين ،حيث ستعقد ثالث جلسات أولها عن دور الهيئة

السعودية للمحامني يف متكني املهن القانونية وسيكون الحوار حول دور القضاء يف متكني مهنة املحاماة وعن دور اإلدارة العامة

للمحاماة يف التمكني للمهنة ،واملحور االخري يف الجلسة ملناقشة محور مهنة املحاماة بني التحديات والتمكني.

وستأيت الجلسة الثانية عن بناء قادة املستقبل ،تعليم ،تأهيل ،متكني كام تأيت الجلستني األوىل والثانية بالتزامن مع ورشة عمل مقدمة

من لجنة اإلفالس عن التأهيل القانوين يف مجال اإلفالس .

التخصص يف املجال القانوين تبدأ الجلسة مبحور قانون الرشكات الدولية ييل ذلك محور كيف تصبح محامي امللكية
الجلسة الثالثة عن
ّ
الفكرية ،ثم النقاش حول القانون الدويل اإلنساين أما املحور األخري فهو عن كيفية بناء مهنة يف التحكيم الدويل :رؤية ونصائح من
مامرس دويل .كام اعلنت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  32ورشة عمل ،تناقش مواضيع متخصصه مثل أسس فنتك ،وتكنولوجيا

البلوكشني  ،ونظام الجرائم املعلوماتية  ،والذكاء االصطناعي ،وعملة اإليثريوم ،وامللكية الفكرية ،والتحكيم ومهارات الرتافع واملنازعات

الزكوية والرضيبية ،ومكافحة غسيل األموال وقانون العالمات التجارية  ،واتجاهات التكنولوجيا القانونية ،وصناعة الفرص الوظيفية
لالطالع عىل الربنامج العلمي زيارة املوقع الرسمي للمؤمتر www.saudilawconf.com
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أعلنت اللجنة العلمية للمؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية عن جلسات وورش عمل الربنامج العلمي للمؤمتر الذي تنطلق

أعامله يف مطلع نوفمرب املقبل برعاية معايل وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي املنعقد يف  5 – 3نوفمرب 2019

املوافق  8-6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق إنرتكونتيننتال الرياض ،اململكة العربية السعودية ،يأيت املؤمتر

بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة السعودية للمحامني،
ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،وفنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل) تحت شعار تعزيز بيئة أعامل

رصحت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  6حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل ،وأوضحت اللجنة
مستدامة وشاملة ،وقد ّ
العلمية للمؤمتر بأن الربنامج راعى مواضيع ومحاور هامة تتناول عددا ً من املحاور يف فروع ومجاالت الدراسات القانونية واألنظمة،
من خالل الجلسات العلمية واألوراق املقدمة من قبل الباحثني وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات ومن كليات القانون والجهات ذات

العالقة .حلقة النقاش األوىل عن تركيز فنتك السعودية وأحدث التطورات يف اململكة العربية السعودية ،جاء املحور األول فيها عن

التعريف مببادرة فنتك ثم مناقشة محور الرتاخيص التجريبية لفنتك ،ثم الحوار حول أهم سياسات هيئة السوق املالية لقوانني الرتاخيص
التجريبية ،وكذلك مناقشة محور دور مؤسسة النقد العريب السعودي ( )SAMAيف تطوير فنتك السعودية واإلطار التنظيمي للحوسبة
السحابية  .وستأيت حلقة النقاش الثانية عن النظام البيئي لتطوير فنتك ،وأول محاور هذه الحلقة عن التنظيامت وحل املنازعات لتمكني

تطوير فنتك ،ثم األصول املشفّرة واالقتصاد الوطني-االستقاللية ،وأيضاً مناقشة محور استخدام الحكومة لسلسلة الكتل)تكنولوجيا

البلوكشني ( يف وثائقها.تليها حلقة النقاش الثالثة حول التمويل الجامعي واملكافآت من منظور  360درجة ،حيث يتزامن مع حلقة

النقاش هذه ورشة عمل عن قواعد املصالحة وتأثريها يف بيئة العمل املستدامة (مقدمة من وزارة العدل(

حلقة النقاش الرابعة عن أحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية ،يتم من خالل هذا املوضوع مناقشة إنشاء الهيئة

السعودية للملكية الفكرية ،وكذلك مناقشة اإلطار القانوين واالتفاقيات واألنظمة الجديدة ،واملحور االخري يف حلقة النقاش الرابعة

عن حامية امللكية الفكرية واالستثامر الدويل .

تأيت حلقة النقاش الخامسة حول إنفاذ حامية امللكية الفكرية ،حيث سيتم النقاش فيها حول حامية العالمات التجارية الشهرية ،وكذلك
سيسلط الضوء عىل مكافحة التزوير وأهم خطط مكافحته ،وسيتم مناقشة محور التسجيل االختياري ملصنفات حقوق املؤلف ،ثم
وجهة نظر محامي إنجليزي عن تحديد نزاعات امللكية الفكرية املرتبطة بالسعودية داخل وخارج اإلقليم.

حلقة النقاش السادسة ستطرح أهم تحديات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية ،أول محور يف حلقة النقاش األرسار

التجارية ،ثم سيسلط الضوء عىل تحديات حامية امللكية الفكرية الخرتاعات فنتك والذكاء االصطناعي ،وكذلك تحديات منشئي وأصحاب

العالمة التجارية  .باإلضافة إىل ذلك ستعقد وزارة العدل جلسة حول التحول يف وزارة العدل لعرض منذجة اإلجراءات القضائية وتطبيقات

فنتك يف صندوق النفقة ،وكذلك تأهيل الكوادر العدلية.

كام خصصت اللجنة العلمية للمؤمتر اليوم الثالث لقادة املستقبل يف املجال القانوين ،حيث ستعقد ثالث جلسات أولها عن دور الهيئة

السعودية للمحامني يف متكني املهن القانونية وسيكون الحوار حول دور القضاء يف متكني مهنة املحاماة وعن دور اإلدارة العامة

للمحاماة يف التمكني للمهنة ،واملحور االخري يف الجلسة ملناقشة محور مهنة املحاماة بني التحديات والتمكني.

وستأيت الجلسة الثانية عن بناء قادة املستقبل ،تعليم ،تأهيل ،متكني كام تأيت الجلستني األوىل والثانية بالتزامن مع ورشة عمل مقدمة

من لجنة اإلفالس عن التأهيل القانوين يف مجال اإلفالس .

التخصص يف املجال القانوين تبدأ الجلسة مبحور قانون الرشكات الدولية ييل ذلك محور كيف تصبح محامي امللكية
الجلسة الثالثة عن
ّ
الفكرية ،ثم النقاش حول القانون الدويل اإلنساين أما املحور األخري فهو عن كيفية بناء مهنة يف التحكيم الدويل :رؤية ونصائح من

مامرس دويل.

كام اعلنت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  32ورشة عمل ،تناقش مواضيع متخصصه مثل أسس فنتك ،وتكنولوجيا البلوكشني ،

ونظام الجرائم املعلوماتية  ،والذكاء االصطناعي ،وعملة اإليثريوم ،وامللكية الفكرية ،والتحكيم ومهارات الرتافع واملنازعات الزكوية

والرضيبية ،ومكافحة غسيل األموال وقانون العالمات التجارية  ،واتجاهات التكنولوجيا القانونية ،وصناعة الفرص الوظيفية

لالطالع عىل الربنامج العلمي زيارة املوقع الرسمي للمؤمتر www.saudilawconf.com
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أعلنت اللجنة العلمية للمؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية عن جلسات وورش عمل الربنامج العلمي للمؤمتر الذي تنطلق

أعامله يف مطلع نوفمرب املقبل برعاية معايل وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي املنعقد يف  5 – 3نوفمرب 2019

املوافق  8-6ربيع األول  1441يف قاعة امللك فيصل للمؤمترات بفندق إنرتكونتيننتال الرياض ،اململكة العربية السعودية ،يأيت املؤمتر

بالرشاكة االسرتاتيجية مع وزارة التجارة واالستثامر ،ووزارة العدل ،والهيئة السعودية للملكية الفكرية ،والهيئة السعودية للمحامني،
ولجنة اإلفالس ،والهيئة العامة لالستثامر ،وفنتك السعودية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل) تحت شعار تعزيز بيئة أعامل

رصحت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  6حلقات نقاش ،و 4جلسات ،و 32ورشة عمل ،وأوضحت اللجنة
مستدامة وشاملة ،وقد ّ
العلمية للمؤمتر بأن الربنامج راعى مواضيع ومحاور هامة تتناول عددا ً من املحاور يف فروع ومجاالت الدراسات القانونية واألنظمة،
من خالل الجلسات العلمية واألوراق املقدمة من قبل الباحثني وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات ومن كليات القانون والجهات ذات

العالقة .حلقة النقاش األوىل عن تركيز فنتك السعودية وأحدث التطورات يف اململكة العربية السعودية ،جاء املحور األول فيها عن

التعريف مببادرة فنتك ثم مناقشة محور الرتاخيص التجريبية لفنتك ،ثم الحوار حول أهم سياسات هيئة السوق املالية لقوانني الرتاخيص
التجريبية ،وكذلك مناقشة محور دور مؤسسة النقد العريب السعودي ( )SAMAيف تطوير فنتك السعودية واإلطار التنظيمي للحوسبة
السحابية  .وستأيت حلقة النقاش الثانية عن النظام البيئي لتطوير فنتك ،وأول محاور هذه الحلقة عن التنظيامت وحل املنازعات لتمكني

تطوير فنتك ،ثم األصول املشفّرة واالقتصاد الوطني-االستقاللية ،وأيضاً مناقشة محور استخدام الحكومة لسلسلة الكتل)تكنولوجيا

البلوكشني ( يف وثائقها.تليها حلقة النقاش الثالثة حول التمويل الجامعي واملكافآت من منظور  360درجة ،حيث يتزامن مع حلقة

النقاش هذه ورشة عمل عن قواعد املصالحة وتأثريها يف بيئة العمل املستدامة (مقدمة من وزارة العدل(

حلقة النقاش الرابعة عن أحدث التطورات السعودية يف مجال امللكية الفكرية ،يتم من خالل هذا املوضوع مناقشة إنشاء الهيئة

السعودية للملكية الفكرية ،وكذلك مناقشة اإلطار القانوين واالتفاقيات واألنظمة الجديدة ،واملحور االخري يف حلقة النقاش الرابعة

عن حامية امللكية الفكرية واالستثامر الدويل .

تأيت حلقة النقاش الخامسة حول إنفاذ حامية امللكية الفكرية ،حيث سيتم النقاش فيها حول حامية العالمات التجارية الشهرية ،وكذلك
سيسلط الضوء عىل مكافحة التزوير وأهم خطط مكافحته ،وسيتم مناقشة محور التسجيل االختياري ملصنفات حقوق املؤلف ،ثم
وجهة نظر محامي إنجليزي عن تحديد نزاعات امللكية الفكرية املرتبطة بالسعودية داخل وخارج اإلقليم.

حلقة النقاش السادسة ستطرح أهم تحديات امللكية الفكرية يف اململكة العربية السعودية ،أول محور يف حلقة النقاش األرسار

التجارية ،ثم سيسلط الضوء عىل تحديات حامية امللكية الفكرية الخرتاعات فنتك والذكاء االصطناعي ،وكذلك تحديات منشئي وأصحاب

العالمة التجارية  .باإلضافة إىل ذلك ستعقد وزارة العدل جلسة حول التحول يف وزارة العدل لعرض منذجة اإلجراءات القضائية وتطبيقات

فنتك يف صندوق النفقة ،وكذلك تأهيل الكوادر العدلية.

كام خصصت اللجنة العلمية للمؤمتر اليوم الثالث لقادة املستقبل يف املجال القانوين ،حيث ستعقد ثالث جلسات أولها عن دور الهيئة

السعودية للمحامني يف متكني املهن القانونية وسيكون الحوار حول دور القضاء يف متكني مهنة املحاماة وعن دور اإلدارة العامة

للمحاماة يف التمكني للمهنة ،واملحور االخري يف الجلسة ملناقشة محور مهنة املحاماة بني التحديات والتمكني.

وستأيت الجلسة الثانية عن بناء قادة املستقبل ،تعليم ،تأهيل ،متكني كام تأيت الجلستني األوىل والثانية بالتزامن مع ورشة عمل مقدمة

من لجنة اإلفالس عن التأهيل القانوين يف مجال اإلفالس .

التخصص يف املجال القانوين تبدأ الجلسة مبحور قانون الرشكات الدولية ييل ذلك محور كيف تصبح محامي امللكية
الجلسة الثالثة عن
ّ
الفكرية ،ثم النقاش حول القانون الدويل اإلنساين أما املحور األخري فهو عن كيفية بناء مهنة يف التحكيم الدويل :رؤية ونصائح من

مامرس دويل.

كام اعلنت اللجنة العلمية أن الربنامج يحتوي عىل  32ورشة عمل ،تناقش مواضيع متخصصه مثل أسس فنتك ،وتكنولوجيا البلوكشني ،

ونظام الجرائم املعلوماتية  ،والذكاء االصطناعي ،وعملة اإليثريوم ،وامللكية الفكرية ،والتحكيم ومهارات الرتافع واملنازعات الزكوية

والرضيبية ،ومكافحة غسيل األموال وقانون العالمات التجارية  ،واتجاهات التكنولوجيا القانونية ،وصناعة الفرص الوظيفية
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أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة”،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.

ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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انطالق فعاليات املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية

كتب  :محمد محسن السهيمي

أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة”،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.

ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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انطالق فعاليات املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية

كتب  :محمد محسن السهيمي

أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم
أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .املؤمتر الذي انطلقت فعالياته

اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء ومختصني يف القانون من دول عدة,
وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر يف موضوعني أساسيني :األول حامية

امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة” ،وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من
ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها
ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات
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أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة”،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.

ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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كتب  :محمد محسن السهيمي
أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة»،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.
ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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انطلقت ،اليوم األحد ،فعاليات الدورة الثانية للمؤمتر السعودي للقانون ،برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر

حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء ومختصني يف القانون من دول عدة.

وأكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان ،عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

وأوضحت “األمرية هالة” أن اللجنة العلمية ركزت عند إعداد محاور املؤمتر عىل موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو

موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة ،وأضافت أن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان،
مشرية إىل أن اململكة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها
وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية.

التكنولوجيا املالية

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية ،وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها ،كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.
بيئة ترشيعية

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.
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أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة”،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.

ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة”،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.

ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة”،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.
ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك.
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أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة»،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

*بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف
اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.

*ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة”،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.

ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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أكدت صاحبة السمو املليك األمرية هالة بنت خالد بن سلطان رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون أن حامية امللكية

الفكرية أحد أهم أهداف اململكة ,وعدّته أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية.

جاء ذلك خالل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية ,الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى يوم الثالثاء  ,برعاية معايل
وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,وبحضور خرباء ومختصني يف القانون من دول عدة.

وأوضحت سمو األمريه هالة بنت خالد أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر يف موضوعني أساسيني  :األول حامية امللكية

الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة ،مضيفة أن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق

اإلنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا ً يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها
وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقاً ألفضل املامرسات العاملية.

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية ،وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها ،بينام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل

يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

فيام تناقش حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ,منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,

وتتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسة منها التحديات التي تواجه التطبيق الفعال

لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،وآليات مكافحة غسيل األموال.

ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت صاحبة السمو املليك األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون بتوصيات

فاعلة وخطط تسهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف اإلمتثال
للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل التكلفة

للمدفوعات.

وأضافت سموها أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف اململكة ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية الحكومية
عرب استخدام وسائل الدفع اإللكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن األمر يتطلب

إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين ،فضالً عن تحسن

بيئة األعامل والبنية األساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.
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أكدت صاحبة السمو املليك األمرية هالة بنت خالد بن سلطان رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون أن حامية امللكية

الفكرية أحد أهم أهداف اململكة ,وعدّته أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية.

جاء ذلك خالل املؤمتر السعودي للقانون يف دورته الثانية ,الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى يوم الثالثاء  ,برعاية معايل
وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,وبحضور خرباء ومختصني يف القانون من دول عدة.

وأوضحت سمو األمريه هالة بنت خالد أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر يف موضوعني أساسيني  :األول حامية امللكية

الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة ،مضيفة أن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق

اإلنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا ً يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها
وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقاً ألفضل املامرسات العاملية.

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية ،وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها ،بينام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل

يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

فيام تناقش حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ,منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,

وتتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسة منها التحديات التي تواجه التطبيق الفعال

لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،وآليات مكافحة غسيل األموال.

ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت صاحبة السمو املليك األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون بتوصيات

فاعلة وخطط تسهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف اإلمتثال
للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل التكلفة

للمدفوعات.

وأضافت سموها أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف اململكة ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية الحكومية
عرب استخدام وسائل الدفع اإللكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن األمر يتطلب

إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين ،فضالً عن تحسن

بيئة األعامل والبنية األساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.
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انطلقت فعاليات الدورة الثانية من املؤمتر السعودي للقانون ،برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ويستمر حتى

الثالثاء ،حرضه خرباء ومختصون يف القانون من دول عدة.

وقالت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان ،إن اللجنة العلمية ركزت عند إعداد محاور

املؤمتر يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح

بانتهاكه.

وأوضحت أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم أهداف اململكة ،التي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات

العاملية .

وأضافت ،أن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق اإلنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدًا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها ،وفقًا ألفضل املامرسات العاملية.

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول ،التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  ، FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها ،كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة ،أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر؛ ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية وحامية العالمات التجارية الشهرية،
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناوين رئيسية ،منها التحديات التي تواجه التطبيق

عال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،وآليات مكافحة غسل األموال ،ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل
الف ّ

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبيَّنت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان ،أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تسهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية ،من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن االمتثال

للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة اإللكرتونية ،وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ ،وتقليل التكلفة
للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة ،أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر ،أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانات ،فإن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن اإللكرتوين،

فضل عن تحسن بيئة األعامل والبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.
ً

وأوضحت أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة ،واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

فضل عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف
ً
واألجهزة املتصلة باإلنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها،
حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة ،خاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات
أمنية وهجامت سيربانية مكثفة؛ لرسقة البيانات املخزنة أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.
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أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة”،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.
ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان  ،أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم أهداف
اململكة ،وعدّته أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية.

جاء ذلك خالل املؤمتر يف دورته الثانية الذي انطلقت فعالياته أمس ،برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي وبحضور
خرباء ومختصني يف القانون من دول عدة.

وأوضحت األمرية هالة  ،أن اللجنة العلمية ركزت عند إعداد محاور املؤمتر يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو

موضوع يصاحب كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكه ،مضيفة أن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق اإلنسان،
مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها
وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية.

/1027130/https://www.alwatan.com.sa/article
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أكد خالد الحسن مدير إدارة تطوير السياسات يف هيئة السوق املالية ،أن عدد الرشكات التي تقدمت عىل برامج قطاع التمويل الجامعي

بلغت  40رشكة ،يف حني حصلت ست منها عىل تصاريح للعمل يف القطاع.

وقال الحسن خالل فعاليات املؤمتر السعودي للقانون يف الرياض أمس ،إن الرشكات التي تحصلت عىل تراخيص هي سعودية ،منها
رشكتان تقدم خدمات «املستشار اآليل» الذي يهدف إىل إدارة األصول بطريقة آلية.

وأضاف« ،خالل  2018فتحت الهيئة باب التقديم للحصول عىل ترخيص التقنية املالية وبالتايل تم الرتخيص لرشكتني يف التقنية املالية

لتقديم التمويل الجامعي».

من جهتها ،قالت نجود املليك مديرة «فنتك» السعودية« ،نسعى يف فنتك إليجاد رشاكات اسرتاتيجية ونرش ثقافة تقنيات املال وتعزيز

ريادة اململكة يف هذا املجال وتحويلها إىل وجهة ابتكار بالتقنية املالية».

وأكدت املليك ،أن «فنتك» تسعى إىل تأسيس فهم شامل للتقنية املالية عىل مستوى اململكة ودعم تطوير املنشآت الصغرية
والناشئة املختصة يف املجال ذاته وإنشاء منتجات وخدمات التقنية املالية لدعم هذا القطاع يف جميع أنحاء اململكة.

وأشارت إىل أنه عىل البنوك استغالل التقنية لطرح منتجاتها ،والتعريف بالفرص املوجودة وتقديم الحلول املالية للمنشآت الصغرية
واملتوسطة ،وتحفيز االدخار من  2إىل  10يف املائة.

بدوره ،كشف محسن الزهراين نائب الرئيس لالسرتاتيجية والتميز للمدفوعات السعودية ،أن الجهات الحكومية يف اململكة بدأت النظر
يف التطبيقات املناسبة الستخدام تقنية البلوكشني الرقمية ،الفتا إىل أنه خالل فرتة تراوح بني عامني وثالثة أعوام سيكون هناك تحول
كبري يف استخدام تقنية البلوكشني ،تليها زيادة يف عدد استخدام األصول املشفرة .وأوضح عىل هامش املؤمتر السعودي للقانون

أن هناك بنوكا مركزية ،قد أجرت عديدا من التجارب عىل إمكانية إصدار عمالت رقمية ،إضافة إىل أن هناك دراسات أجريت فيام يتعلق

باألصول الرقمية.

ويف بيان صحايف ذكرت األمرية هالة بنت خالد بن سلطان رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون أن حامية امللكية الفكرية

أحد أهم أهداف اململكة ،وعدته أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية.

وأوضحت أن اللجنة العلمية ركزت عند إعداد محاور املؤمتر عىل موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب

كل إبداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة ،مبينة أن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق اإلنسان.
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قال عبدامللك السعيد ،مدير عام صندوق النفقة ،إن الصندوق يقوم برصف النفقات للمطلقات واملتزوجات املستحقات للنفقة ،يف

حني يتم بالتعاون مع محكمة التنفيذ مطالبة الزوج أو املطلق بسداد قيمة النفقات املرصوفة.

وأوضح خالل فعاليات املؤمتر السعودي للقانون أن الصندوق أسهم يف تسهيل اإلجراءات الحقوقية للمطلقات واملتزوجات املستحقات

للنفقة ،ورسعة إنجاز دعاويهم القضائية وإسهامها يف إيصال النفقة للزوجة يف وقتها املحدد.

وناقش عدد من مسؤويل وزارة العدل ،آخر مستجدات التحول الرقمي يف الوزارة ،واألهداف التقنية التي تعتزم الوزارة استخدامها
ضمن مستهدفات اململكة يف التحول الوطني  2020و»رؤية اململكة  ،»2030ودور التحول يف تقليص كفاءة اإلنفاق وتقليص الوقت

الزمني وتحقيق أهداف الوزارة يف وترية رسيعة.

كام ناقشت الجلسة آخر ما توصلت إليه الوزارة ،فيام يتعلق باألنظمة والترشيعات النظامية ،واإلنجازات التي حققتها الوزارة يف ظل

«رؤية  ،»2030وفتح مجال النقاش والتساؤالت بحضور عدد من املشاركني والخرباء واملهتمني واملختصني يف الشأن القانوين.

واستعرض إبراهيم الهوميل ،رئيس محكمة األحوال الشخصية ،ما قامت به الوزارة من دراسة بعض الدعاوى القضائية وربطها اإللكرتوين

مع بعض الجهات داخل وزارة العدل ،إضافة إىل استخدام التقنية يف رسائل تسلم التبليغ ،وإنشاء منصات تقنية بهدف تسهيل اإلجراءات،

وإجراء الوزارة ربطا إلكرتونيا مع الجهات الحكومية األخرى.

وتحدث عام يسمى بـ»منذجة اإلجراءات القضائية» املعنية يف بناء مصدر معريف إجرايئ لكل متطلبات مراحل التقايض يسهم يف

ترسيع اإلجراءات القضائية ورفع جودتها وتوحيد مصادرها وتوفري مخزون علمي داعم للقضاة والباحثني.

واستؤنفت لليوم الثاين عىل التوايل فعاليات املؤمتر السعودي للقانون بحلقة نقاش حول أحداث التطورات السعودية يف مجال

امللكية الفكرية.

وبدأت الحلقة بعرض الدكتور عبدالعزيز السويلم ،الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ألبرز ما توصلت له هيئة امللكية

الفكرية من إنجازات وكيف ميكن أن تعظيم تلك اإلنجازات القيمة غري امللموسة للمنتجات ،وذكر مثال لرشكات أمريكية وعاملية كربى

كانت القيمة غري امللموسة لديها يف ستينيات القرن املايض ال تتجاوز  10يف املائة يف حني سجلت العام املايض أكرث من  87يف

املائة.

وشدد السويلم عىل أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل عىل تحسني ترشيعاتها وتقوم دامئا بدور وسط بني مالك الحقوق

واملستفيدين منها ،وأن ذلك من شأنه أن يوجد سوقا جاذبة.
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استؤنفت لليوم الثاين عىل التوايل فعاليات املؤمتر السعودي للقانون  ,بحلقة نقاش حول أحداث التطورات السعودية يف مجال

امللكية الفكرية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم واملحامي نضال
كدسة وكبري املستشارين يف الهيئة العامة لالستثامر محمد منيف الوشطان.

وبدأت الحلقة بعرض الدكتور السويلم ألبرز ما توصلت له هيئة امللكية الفكرية من إنجازات وكيف ميكن أن نعظم تلك اإلنجازات القيمة
غري امللموسة للمنتجات ،وذكر مثال لرشكات أمريكية وعاملية كربى كانت القيمة غري امللموسة لديها يف ستينيات القرن املايض ال

تتجاوز  %10يف حني سجلت العام املايض أكرث من . %87

وشدد السويلم عىل أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعمل عىل تحسني ترشيعاتها وتقوم دامئا بدور وسط بني مالك الحقوق

واملستفيدين منها ،وأن ذلك من شأنه أن يخلق سوق جاذبة.

شارك يف الحوار كبري املستشارين القانونني يف هيئة االستثامر محمد منيف الوشطان استعرض فيها نظام االستثامر األجنبي وما
شمله من تعديالت خاصة مبوضوع حلقة النقاش ،مثل وثيقة املبادئ لسياسة االستثامر التي تضمن املساواة بني السعودي واألجنبي

ومرشوع مقرتح ورد فيه حقوق امللكية الفكرية ،إضافة إىل تقديم الوشطان توصيات ومقرتحات أبرزها إنشاء مركز وساطة يف امللكية

الفكرية .

فيام قدم املتحدث الثالث املحامي نضال كدسة يف كلمته العديد من األسئلة واالنتقادات للهيئة السعودية للملكية الفكرية أبرزها
مطالبته بأن تتحول الئحة املعلومات التجارية الرسية إىل قانون ،وأن يكون هناك دعم أكرب من الهيئة للملكية الفكرية وختم حديثه بأن

ال قيمة لالستثامرات من دون حامية للملكية الفكرية .

وقد خصصت اللجنة العلمية جلسة لوزارة العدل عن التحول يف وزارة العدل ناقشت الجلسة آخر مستجدات التحول الرقمي يف وزارة

العدل ،واألهداف التقنية التي تعتزم الوزارة استخدامها ضمن مستهدفات اململكة يف التحول الوطني  2020ورؤية اململكة ،2030
ودور التحول يف تقليص كفاءة اإلنفاق وتقليص الوقت الزمني وتحقيق أهداف الوزارة يف وترية رسيعة .

كام ناقشت الجلسة آخر ما توصلت إلية الوزارة فيام يتعلق باألنظمة والترشيعات النظامية ،واإلنجازات التي حققتها الوزارة يف ظل رؤية

 ،2030وفتح مجال النقاش واألسئلة بحضور عدد من املشاركني والخرباء واملهتمني واملختصني يف الشأن القانوين .

وشارك يف الجلسة التي أدارها صقر القرين مدير إدارة التغيري والتواصل يف وزارة العدل ،فضيلة الشيخ إبراهيم الهوميل رئيس

محكمة األحوال الشخصية ،وعبدامللك السعيد املدير العام لصندوق النفقة ،وعبدالرحمن الدريهم املرشف العام عىل محفظة

املوارد البرشية يف وزارة العدل .

واستعرض الشيخ إبراهيم الهوميل ،ما قامت به الوزارة من دراسة بعض الدعاوى القضائية وربطها اإللكرتونية مع بعض الجهات داخل

وزارة العدل ،إضافة إىل استخدام التقنية يف رسائل استالم التبليغ ،وإنشاء منصات تقنية بهدف تسهيل اإلجراءات ،وإجراء الوزارة ربطًا

إلكرتونيًا مع الجهات الحكومية األخرى.

كام تحدث الشيخ إبراهيم الهوميل عن ما يسمى بـ «منذجة اإلجراءات القضائية» املعنية يف بناء مصدر معريف إجرايئ لجميع متطلبات
مراحل التقايض يسهم يف ترسيع اإلجراءات القضائية ورفع جودتها وتوحيد مصادرها وتوفري مخزون علمي داعم للقضاة والباحثني .

من جهته تحدث عبدامللك السعيد عن العمليات املالية يف «صندوق النفقة» ومدى إسهام الصندوق يف تسهيل اإلجراءات الحقوقية

للمطلقات واملتزوجات املستحقات للنفقة ،ورسعة إنجاز دعاويهم القضائية وإسهامها يف إيصال النفقة للزوجة يف وقتها املحدد .

يف حني قال عبدالرحمن الدريهم ،أن املشاريع التقنية والتحول الرقمي بوزارة العدل ما زالت مستمرة ،إذ تهدف إىل تحقيق ما تصبو

إليه ،إضافة إىل سعي الوزارة يف استقطاب الكفاءات وخريجي تخصص القانون عىل وظائف يف الوزارة بعدد يصل إىل  4000وظيفة

منها  1500وظيفة للنساء  ،مؤكدا أن الوزارة تسعى إىل متكني املرأة يف وزارة العدل والعمل يف قطاع القضاء سواء كمحامية أو

كاتبة عدل
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التغطية اإلعالمية Media Coverage -

أكدت رئيسة اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي للقانون األمرية هالة بنت خالد بن سلطان عىل أن حامية امللكية الفكرية أحد أهم

أهداف اململكة ,والتي تعتربه أحد حقوق اإلنسان وتسعى إىل تقديم أفضل املامرسات العاملية .

املؤمتر الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التجارة واالستثامر الدكتور ماجد القصبي ,ويستمر حتى يوم الثالثاء بحضور خرباء
ومختصني يف القانون من دول عدة ,وأوضحت رئيسةاللجنة املنظمة األمرية هالة أن اللجنة العلمية ركزت عند أعداد محاور املؤمتر
يف موضوعني أساسيني :األول حامية امللكية الفكرية ،وهو موضوع يصاحب كل ابداع فكري يحميه ويدافع عنه ،وال يسمح بانتهاكة”،

وأضافت إن حامية امللكية الفكرية من ضمن حقوق االنسان ،مشرية إىل أن الدولة ال تألو جهدا يف تنظيم مجاالت امللكية الفكرية يف

اململكة ،إضافة إىل دعمها وتنميتها ورعايتها وحاميتها وإنفاذها واالرتقاء بها وفقا ألفضل املامرسات العاملية .

ويناقش املختصون يف جلسات املؤمتر يف اليوم األول التكنولوجيا املالية املعروفة باسم  FINTECHوموضوعاتها الفرعية من

النظام البيئي لتلك التقنية  .وأبرز املستجدات والترشيعات والقوانني املنظمة لها .كام تعقد العديد من حلقات النقاش وورش العمل
يف مواضيع عدة أهمها مناقشة نظام الجرائم املعلوماتية وإدارة امللكية الفكرية وصياغة بند فض املنازاعات.

ومتتد حلقات النقاش القانونية يف ثاين وثالث أيام املؤمتر ملناقشة منذجة اإلجراءات القانونية زحامية العالمات التجارية الشهرية,
فيام تتمحور ورش عمل اليوم األخري من املؤمتر السعودي للقانون عىل عرشة عناونني رئيسية منها التحديات التي تواجه التطبيق

الفعال لحقوق امللكية الفكرية واملنازعات الزكوية والرضيبية ،واليات مكافحة غسيل األموال ويختتم املؤمتر جلساته بورشة عمل عىل

صناعة الفرص الوظيفية يف سوق األعامل القانونية.

وبينت رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر األمرية هالة بنت خالد بن سلطان أن أهمية عقد مثل هذا املؤمتر تكمن يف أن يخرج املختصون

بتوصيات فاعلة وخطط تساهم يف أن تساعد املرشعني يف إعداد بيئة ترشيعية من خالل استخدام الضوابط التقنية يف ضامن يف

اإلمتثال للقواعد التنظيمية ،وإدارة املخاطر ،وتيسري التجارة االلكرتونية وتوفري آليات تتسم بسهولة االستخدام ورسعة التنفيذ وتقليل

التكلفة للمدفوعات.

وأضافت األمرية هالة أثناء كلمة ألقتها يف املؤمتر أن األنظمة يف السعودية ميكن أن تؤدي إىل رفع كفاءة العمليات املالية

الحكومية عرب استخدام وسائل الدفع االلكرتونية ،وأهمها محاربة الفساد املايل وانتشار الرشوة ،وألهمية إطالق تلك اإلمكانيات ،فأن

األمر يتطلب إجراء املزيد من اإلصالحيات لسد الفجوات يف األطر املعنية بالقواعد التنظيمية وحامية املستفيدين واألمن االلكرتوين،

فضال عن تحسن بيئة األعامل والبنية االساسية للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوعية املالية.

وأوضحت ،أن التقدم الرسيع املتسارع يف التقنية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة واالعتامد املتزايد عىل األنظمة املعلوماتية

واألجهزة املتصلة باالنرتنت من هواتف ذكية وأجهزة حوسبة شخصية وغريها ،فضال عن االعتامد عىل منصات الحوسبة السحابية يف

حفظ املعلومات وتداولها ،وفتح أبوابها ألخطار وقضايا مل تكن متوقعة وخاصة ما تتعرض له اليوم تلك الحوسبة السحابية من تهديدات

أمنية وهجامت سيربانية مكثفة لرسقة البيانات املخزن أو السيطرة عليها أو تعطيل خدماتها.
ثم بعد ذلك اعلنت األمرية هالة بدء املؤمتر بالجلسة األوىل التي تتمحور حول أسس فنتك .
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 التسجيل- صور املؤمتر

Conference Photos - Registration
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Registration - التسجيل
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Registration - التسجيل
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 حفل اإلفتتاح- صور املؤمتر

Conference Photos - Opening Ceremony
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Opening Ceremony - حفل اإلفتتاح
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Opening Ceremony - حفل اإلفتتاح
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Opening Ceremony - حفل اإلفتتاح
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Opening Ceremony - حفل اإلفتتاح
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 املعرض- صور املؤمتر

Conference Photos - Exhibition

Exhibition - املعرض
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Exhibition - املعرض
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Exhibition - املعرض
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 التصاميم واملطبوعات- صور املؤمتر

Conference Photos - Designs and Printings

Designs and Printings - التصاميم واملطبوعات
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Designs and Printings - التصاميم واملطبوعات
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التوصيات

Recommendations
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التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية األوىل
املراجعة الدورية لألنظمة واللوائح املتعلقة بحقوق
امللكية الفكرية ملواكبة املستجدات والتطورات يف
مجال امللكية الفكرية،ومبا يتوافق مع االلتزامات
املرتتبة عىل انضامم اململكة إىل االتفاقيات الدولية
املتعلقة بامللكية الفكرية ،وتعزيز االستفادة من
امللكية الفكرية ،لبناء اقتصاد متقدم قائم عىل املعرفة.
الهدف واملربرات:
1
خلق بيئة ترشيعية محفزة
ومواكبة ألحدث التطورات يف
امللكية الفكرية عىل املستوى
الدويل.

2
تشجيع االستثامرات ذات
العالقة بامللكية الفكرية.

4
تعزيز النشاط التجاري املبني
عىل االقتصاد املعريف مام يعود
بالنفع عىل االقتصاد الوطني.

5
إرساء الحامية املطلوبة
لإلبداع الفكري لإلنسان املحيل
واملستثمر األجنبي.

3
تعزيز أوجه االستفادة من
حقوق امللكية الفكرية بجميع
أشكالها وصورها التنظيمية
والتطبيقية ملا لها من أهمية
تنموية عاملياً ،ومحلياً.

  آليات التنفيذ:
1
تكوين لجنة متخصصة من
القطاع العام والخاص ملراجعة
األنظمة واللوائح املتعلقة بامللكية
الفكرية

2
تكوين فرق عمل متخصصة
يف الجهات ذات العالقة ملتابعة
تنفيذ االلتزامات املرتتبة عىل انضامم
اململكة اىل االتفاقيات ذات العالقة
بامللكية الفكرية

4
إنشاء مرسعات وحاضنات
األعامل املهتمة بامللكية الفكرية

5
تشجيع الرشكات األجنبية
املتميزة يف مجال امللكية الفكرية
لالستثامر يف األسواق املحلية وذلك
عن طريق وضع املحفزات املناسبة من
قبل الجهات ذات العالقة
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3
االستعانة ببيوت الخربة
الوطنية أو العاملية إلعداد دراسات
وتوصيات وخطط عملية لتنفيذها
متعلقة بأفضل املامرسات يف
ترشيعات امللكية الفكرية والرجوع
اىل البيانات والحقائق املقررة يف
صندوق البنك الدويل املتعلقة
بذلك.

التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية الثانية
انشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة إلنفاذ
امللكية الفكرية ،توفر الحامية والرقابة
ملستخدميها ،وتبسط طرق تسجيل حقوق
امللكية الفكرية وتجعلها مؤمتتة بجميع أنواعها.
الهدف واملربرات:
1
تحقيق الفاعلية واالنسيابية
يف تسجيل حقوق امللكية الفكرية.

2
ضامن عدم ازدواجية البيانات
املدرجة املتعلقة بتسجيالت امللكية
الفكرية.

4
رسعة تبادل املعلومات ضمن
نسق معريف رسمي.

5
تحفيز املستثمر األجنبي
عىل تسجيل عالمته التجارية
واستقطاب االستثامر األجنبي.

3
طأمنة االفراد عىل حقوقهم
الفكرية يف ظل حامية ورقابة
السلطات.

  آليات التنفيذ:
1
انشاء بوابة إلكرتونية تحتوي قاعدة بيانات موحدة متكن األفراد
واألشخاص االعتبارية من تسجيل امللكية الفكرية بشتى أنواعها وإمكانية الدخول
إليها (مع مراعاة أن يكون هناك نوافذ لكل حق ملكية مثل نافذة لرباءة االخرتاع
ونافذة للعالمات التجارية ..الخ) ،وتسهل االطالع عىل بيانات وإجراءات التسجيل بكل
شفافية.
3
تبسيط إجراءات التسجيل
وخفض تكاليف تسجيل حقوق امللكية
الفكرية.

4
وضع رشح مبسط وشفاف
إلجراءات تسجيل حقوق امللكية
الفكرية بحيث يسهل للمستفيد
معرفة اإلجراءات بسهولة.
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2
الربط االلكرتوين الفعال
بني الجامرك السعودية والهيئة
السعودية للملكية الفكرية للحد من
انتشار السلع املقلدة.

التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية الثالثة
تشجيع التخصصية يف مجال امللكية الفكرية
بجميع صورها ومراحلها التعليمية والتأهيلية
واملهنية.
الهدف واملربرات:
1
رفع عدد املتخصصني
املحليني يف مجال امللكية الفكرية.

2
االستعانة بالخربات املحلية
عوضاً عن األجنبية.

3
قدرة املحكمني املتخصصني
يف فهم النزاعات املنصبة يف
مجال امللكية الفكرية أكرث من
غريهم.

4
اإلرساع يف فض املنازعات
من القبل املتخصصني ،وتاليف األرضار
التي قد تتولد بسبب البطء يف فصل
املنازعة.

5
تبادل الخربات بني املتخصصني
يف مجال امللكية الفكرية مام ينمى
هذا املجال.

6
دعم املتخصصني إلنشاء
رشكات مهنية ومؤسسات محلية
وجمعيات مدنية متخصصة يف مجال
امللكية الفكرية.

  آليات التنفيذ:
1
اعداد برامج جامعية أكادميية
وتنفيذية ودبلومات تعنى بامللكية
الفكرية يف جامعات اململكة
الحكومية واألهلية.

2
افتتاح فروع جامعات اجنبية
داخل اململكة ذات برامج تعنى
بامللكية الفكرية.

3
إعداد اختبار يعكس مستوى
التأهيل املعريف يف امللكية
الفكرية لخريجي القانون.

4
إنشاء برامج تدريبية يف إعداد
محكمني يف الوسائل البديلة لحل
النزاعات يف قضايا امللكية الفكرية
عن طريقة الهيئة السعودية للملكية
الفكرية ومركز التحكيم التجاري
السعودي والغرف التجارية وغريها.

5
إنشاء رشكات مهنية
وجمعيات ومؤسسات مدنية
متخصصة يف االستشارات القانونية
يف مجال امللكية الفكرية تهدف
إىل تنمية وتطوير الشؤون املتعلقة
بامللكية الفكرية.

6
التوعية بأهمية حامية
امللكية الفكرية واإلجراءات النظامية
يف اململكة لحاميتها.

7
التوعية بأنظمة الرشكات
املهنية واملؤسسات والجمعيات
األهلية ،وكيفية االستفادة من
هذه األنظمة يف تسجيل الرشكات
املهنية والجمعيات واملؤسسات
األهلية ذات العالقة.

8
تحفيز مكاتب املحاماة
للتخصص يف مجال امللكية الفكرية.
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التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية الرابعة
رضورة مكافحة اعتداءات امللكية الفكرية،
وإيجاد اآلليات الفاعلة ملحاربتها.

الهدف واملربرات:
1
الحفاظ عىل االستثامرات
املتعلقة بامللكية الفكرية بجميع
أشكالها وصورها من الرسقة
واالعتداء.

2
الحد من انتهاكات امللكية
الفكرية التي تطال الشبكة
العنكبوتية.

3
حامية األرسار التجارية من
املنافسة غري املرشوعة.

  آليات التنفيذ:
1
توعية األفراد بالوسائل
املتاحة لحامية امللكية الفكرية
والتي تطرقت لها عدد من األنظمة
املختلفة.

2
توعية األفراد بالوسائل
املتاحة لدى بعض الرشكات يف
القطاع الخاص (مثل قوقل ويوتيوب
وغريها) يف طرق التبليغ عن أي
اعتداء للملكية الفكرية.

4
رضورة إيجاد تعريف ملفهوم
الرس التجاري والتدابري التي متكن من
اعتبار هذا الرس ملكية ميكن حاميتها،
والحد من املنافسة غري املرشوعة.

5
تشديد الرقابة عىل تنفيذ
الئحة حامية املعلومات التجارية
الرسية.
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3
انشاء منصة الكرتونية للتبليغ
عن االعتداءات الواردة عىل حقوق
امللكية الفكرية.

التوصيات Recommendations -

أوال :امللكية الفكرية
التوصية الخامسة
انفاذ امللكية الفكرية يف املنافذ الحدودية
بالتعاون ما بني الجهات الحكومية والخاصة وفق
املعايري التقنية العاملية واألجهزة الحديثة.
الهدف واملربرات:
1
حامية املستهلك والوطن
من غزو السلع املغشوشة وذلك
صيانة القتصاد الوطن من العبث
واإلرضار.

2
وأد أغلب املحاوالت التي
تسعى األطراف املعادية يف
إيقاعها عىل السوق املحيل.

3
رفع جودة الحياة يف البالد
للمواطنني واملقيمني عىل حد
سواء.

4
خلق التفكري اإليجايب
للمجتمع حيال التصدي للغش
للتجاري.

  آليات التنفيذ:
1
تكوين لجنة تضم عضوية
مندوبني من جهات ذات العالقة
كالجامرك وحرس الحدود والجوازات
وهيئة الغذاء والدواء والهيئة
السعودية للملكية الفكرية والقطاع
الخاص.

2
االستعانة بالكوادر الوطنية
يف تشغيل مراكز الفحص واالختبار
وذلك بالتنسيق مع الجامعات.
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3
ترجمة البحوث والدراسات
الخاصة عىل أرض الواقع وذلك بغية
الكشف عن الغش التجاري.

التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية االوىل
مراجعة الترشيعات القامئة وتطويرها مبا يعزز
استخدام التقنية يف تقديم الخدمات املالية
وتعزيز منو وتطوير التقنية املالية السعودية
واملحافظة عىل املكانة املتطورة للقطاع
املايل يف اململكة.
الهدف واملربرات:
1
تحويل اململكة لوجهة ابتكار
يف التقنية املالية.

2
الحفاظ عىل وترية سري
القطاع املايل يف اململكة.

  آليات التنفيذ:
1
متابعة الترشيعات بغرض
مواكبة التطور املستمر للتقنية
املالية بالتعاون بني مؤسسة النقد
وهيئة السوق املالية.

2
تسهيل إجراءات اصدار الرخص
لرشكات القطاع الخاص املعنية
بالتقنية املالية وتذليل السبل أمامها
من قبل القطاعات الحكومية ذات
العالقة.
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3
توفري إطار تنظيمي يدعم
ابتكار التقنية املالية يف السوق
املايل يف اململكة.

التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية الثانية
تعزيز التوعية بأهمية استخدام التقنية يف
الخدمات املالية واملرصفية ،وعقد املزيد من
الفعاليات والندوات لهذا القطاع الجديد والواعد.
الهدف واملربرات:
1
التوعية بأهمية استخدام
التقنية يف الخدمات املالية ودورها
يف تطوير القطاعي املايل يف
اململكة.

  آليات التنفيذ:
1
عقد ورش عمل وندوات تصب
يف التوعية مبجال التقنية املالية.

2
تحفيز مقدمي الخدمات
املالية واملرصفية لزيادة نرش
الوعي عن الخدمات املالية التقنية
وايضاح درجة آمنها.
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التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية الثالثة
إطالق برامج تدريبية وتعليمية متخصصة يف
التقنية املالية ومستجداتها تقدم عىل
مستويات تعليمية مختلفة.

الهدف واملربرات:
1
رفع مستوى الوعي بالتقنية
املالية عىل كافة املستويات
التعليمية.

2
التأكيد عىل أهمية الحصول
عىل املعرفة التأسيسية ملبادئ
التقنية املالية ودورها يف منو
االقتصاد املحيل والدويل.

3
تأهيل مجموعة كبرية من
األفراد يف هذا املجال الواعد.

4
االستعانة بالقوى العاملة
املحلية بشكل أكرب.

  آليات التنفيذ:
1
إقامة برامج تدريبية وتأهيلية
تحت إرشاف الجهات ذات العالقة مثل
مركز فنتك السعودي واألكادميية
املالية والغرف التجارية.

2
تخصيص مادة «مبادئ
التقنية املالية» للمستويات
التعليمية املختلفة.
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3
تشجيع املهتمني إلعداد
بحوث ترمي لتطوير املعرفة يف
مجال التقنية املالية.

التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية الرابعة
تعزيز االستثامر يف التقنية املالية داخل
اململكة واالستفادة من التمويل الذي تقدمه
الصناديق الحكومية يف هذا الشأن.

الهدف واملربرات:
1
زيادة عدد رواد االعامل
السعوديني وحثهم لالستثامر يف
التقنية املالية.

2
رفع مساهمة استثامرات
التقنية املالية يف الناتج املحيل
اإلجاميل.

  آليات التنفيذ:
1
االستفادة من وسائل التمويل
واالستثامر الجديدة واملطورة من
قبل رواد األعامل واملستثمرين.

2
التوعية بالتمويل الذي
تقدمه الجهات الحكومية ذات العالقة
يف ذات املجال.

SLC 2019 • 44

التوصيات Recommendations -

ثانياً :التقنية املالية ()Fintech
التوصية الخامسة
تأسيس ونرش املبادئ القضائية املرتبطة
بالتقنية املالية.

الهدف واملربرات:
1
رضورة استقرار وطأمنة
املستثمرين املحليني واألجانب تجاه
ضامن حامية استثامرهم يف هذا
النوع من املشاريع وعدم انرصافهم
لتأسيسها خارج اململكة.

2
التسهيل عىل القضاة إصدار
أحكامهم القضائية املتخصصة.

  آليات التنفيذ:
1
تأهيل الكوادر القضائية
مبستجدات التقنية املالية عىل
الصعيد الوطني والدويل.

2
إصدار مدونات قضائية
ومبادئ معنية بالفنتك ونرش جميع
القرارات املتعلقة بها والصادرة من
الجهات ذات العالقة كمؤسسة النقد
العريب السعودي ووزارة املالية
وغريها.
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3
طأمنة املستثمرين املحليني
واألجانب لالستثامر يف مجال الفنتك
يف اململكة.

التوصيات Recommendations -

ثالثاً :قادة املستقبل القانونيني
التوصية االوىل
رضورة تأهيل األفراد الذين تربز عليهم عالمات
القيادة ،وحث جهات التدريب يف القطاع العام
والخاص لوضع خطط االستخالف (.)Succession Plan

الهدف واملربرات:
1
متكني جيل متأهب من القادة
القانونني.

2
استمرارية عمل رشكات
املحاماة يعد غاية اسرتاتيجية.

3
الحاجة لنقل املعرفة اىل
الجيل القادم من املحامني عن طريق
األدوات الالزمة واملكملة لتحقيق
أهدافهم.

4
رضورة االستثامر يف رأس
املال البرشي.

  آليات التنفيذ:
1
حث جهات التوظيف يف
القطاع العام و الخاص لوضع خطط
االستخالف (، )Succession Plan
وإطالق برامج متخصصة إلعداد القادة
القانونيني عن طريق االستفادة من
برامج إعداد القادة.

2
التوعية ونرش ثقافة وأهمية
خطط االستخالف يف الرشكات
والجهات ذات العالقة
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3
أهمية تركيز املؤسسات
التعليمية عىل تعليم وتدريب الطالب
والطالبات عىل املهارات الفنية،
واالستفادة من القيادات املخرضمة
التي عملت لسنوات يف هذا املجال.

التوصيات Recommendations -

ثالثاً :قادة املستقبل القانونيني
التوصية الثانية
أهمية التخصصية يف دراسة علوم القانون
املختلفة ،كالقانون الرضيبي والتأميني واالفالس
وامللكية الفكرية وغريها من التخصصات التي
تحتاج لخرباء يف هذا املجال.
الهدف واملربرات:
1
زيادة عدد املتخصصني بفروع
القانون الحديثة.

2
استعانة املستفيدين
مبتخصصني سعوديني يف هذه
املجاالت عوضاً عن املتخصصني من
الخرباء األجانب.

  آليات التنفيذ:
1
استقطاب الكفاءات يف
علوم القانون املختلفة لتنفيذ ورش
عمل ودورات تدريبية

2
وضع برامج دراسات عليا
يف تلك املجاالت يف الجامعات
السعودية.

4
استحداث برامج لتأهيل
الوظائف املساندة ملكاتب ورشكات
املحاماة.
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3
تحديث الخطط الدراسية
االكادميية مبا يتوائم مع احتياجات
سوق العمل.

التوصيات Recommendations -

ثالثاً :قادة املستقبل القانونيني
التوصية الثالثة
تقنني أخالقيات مهنة املحاماة بني املستوى
الوطني والعاملي.

الهدف واملربرات:

1
إشاعة الثقافة القانونية يف
التعامالت القانونية املحلية والدولية.

2
ربط قواعد أخالقيات املهنة
املحلية ،باملعايري الدولية.

  آليات التنفيذ:
1
رضورة تعجيل إقرار قواعد
أخالقيات مهنة املحاماة من قبل
هيئة املحامني.

2
زيادة وتعزيز عقد ورش
أخالقيات مهنة املحاماة عىل
املستوى الوطني وطرق التعامل
مع زمالء املهنة بالخارج.

أعضاء اللجنة العلمية للمؤمتر السعودي للقانون :2019
•د .أحمد بن عبدالعزيز الصقيه ،رشيك مؤسس ،د .أحمد الصقيه و رشكاؤه محامون و مستشارون
•د .عبدالعزيز بن أحمد التويجري ،أستاذ القانون املساعد و مديرمركز التدريب و االستشارات القانونية ،جامعة امللك سعود
•د .فيصل بن منصور الفاضل ،عضو مجلس الشورى و رئيس لجنة االقتصاد و الطاقة باملجلس ،مجلس الشورى
•األستاذ محمد عبدالعزيز العقيل ،محامي و الرشيك املدير ،مكتب محمد عبدالعزيز العقيل محامون و مستشارون قانونيون
•صاحبة السمو املليك األمرية هالة بنت خالد بن سلطان آل سعود ،مؤسس ،برهان املعرفة
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Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
First Recommendation
Periodic review of IP rules and regulations
to keep in pace with new developments and
updates in alignment with obligations resulting
from the accession of the Kingdom of Saudi
Arabia to international conventions relating to
intellectual property, and promoting the use of
intellectual property to build a knowledge-based
advanced economy.
Rationale & Objectives:
1

2

4

5

Creating a stimulating
legislative environment in line
with the latest international
developments in intellectual
property.

Boasting knowledgebased business activities for the
greater benefit of the national
economy.

3

Promoting
investment in IP.

Optimizing the utilization
of IP rights in all forms through
regulations and applications
because of their paramount
developmental importance
globally and locally.

Establishing the required
protection for the intellectual
creativity of local and foreign
investors.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

2

4

5

Forming a specialized
committee from both the public
and private sectors to review the
intellectual property laws and
regulations.

Establishing business
accelerators and incubators for
intellectual property.

Building task forces
from relevant authorities
and agencies to follow up on
the implementation of the
obligations arising from the
accession of the Kingdom of
Saudi Arabia to the international
conventions related to intellectual
property.
Encouraging distinguished
foreign companies in the field
of intellectual property to invest
in local markets via appropriate
incentives from relevant
authorities.
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3

Hiring national and
international subject matter
experts to prepare studies,
recommendations and action
plans based on best practices in
IP legislations with reference to
relevant World Bank data.

Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Second Recommendation
Building a unified and integrated IP
implementation database to provide
protection and control for users,
streamlining and automating all types of IP
registration processes.
Rationale & Objectives:
1

2

4

5

Creating an effective and
flexible IP rights registration
process

Rapid exchange of
information through a formal
knowledge format.

Ensuring that there is no
duplication of IP data entries in
the registration process.

3

Assuring individual of
their intellectual rights under
the protection and control of the
concerned authorities.

Encouraging foreign
investors to register their
patents and attracting foreign
investments.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Launching a portal with a unified and accessible database that
enables individuals and legal entities to register different forms of IP
(with designating windows for each type of IP right, such as a window for
patents and one for trademarks …etc.). Registration data and procedures
should be user-friendly and transparent.

3

Straightforward and costeffective IP rights registration
procedures.

4

Providing simple and
transparent user-friendly
explanation of IP rights
registration procedures.
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2

Effective electronic linkage
between Saudi Customs and the
Saudi Authority for Intellectual
Property (SAIP) to curb any influx
of counterfeited goods and
products.

Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Third Recommendation
Increasing areas of specializations in all
forms of intellectual property in both
academic and professional stages.
Rationale & Objectives:
1

2

3

4

5

5

Increasing the number
of local specialists in intellectual
property

Expediting the dispute
resolution by IP specialists
avoiding and damage(s) caused
by slow settlement.

Engaging local expertise
instead of foreign expertise.

Transferring knowledge
and experience among IP experts
to develop the industry.

Enabling arbitrators with
specialized IP knowledge with
the insight in understanding the
nature of IP disputes.
Providing support and
assistance to specialists to help
them establish professional
companies, local organizations
and civil societies specialized in
intellectual property.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

2

3

4

5

6

7

8

Establishing academic and
executive programs and diplomas
in intellectual property in both
public and private universities.
Developing training
programs to provide specialists
in alternative dispute resolutions
(ADR) to settle IP disputes through
SAIP and the Saudi Centre for
Commercial Arbitration (SCCA)
and the chambers of commerce.
Raising the awareness
regarding the regulations of
professional organizations
and civil societies and learning
the means of utilizing those
regulations in registering relevant
professional organizations and
civil societies.

Opening foreign
universities branches in KSA with
specialized IP programs.

Establishing professional
organizations, civil societies and
institutions specialized in legal
consulting in IP to develop IPrelated matters.

Motivating law firms to
specialize in intellectual property.
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Preparing a test measuring
IP knowledge of law school
graduates.

Raising awareness on
the importance of intellectual
property protection and the
legal procedures applied in the
Kingdom of Saudi Arabia to secure
such protection.

Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Fourth recommendation
Developing effective protection
mechanisms against intellectual
property breaches.
Rationale & Objectives:
1

Protecting IP investments
and all its variations against theft
and breach.

2

Reducing IP infringement
on the internet.

3

Protecting trade secrets
against illegitimate competitors.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

2

4

5

Educating people
about the available means of
intellectual property protection
and the different rules and
regulations addressing them.

Providing a clear definition
of the “trade secret” concept, the
measures needed to make this
a confidential property covered
by protection and limiting unfair
competition.

Educating people on
the available notification
means applied by private
sector organizations (such
as Google, YOUTUBE etc.)
regarding intellectual property
infringements.
Tightening control over
enforcement of trade secret
protection
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3

Establishing an electronic
platform to report any IP rights
breaches.

Recommendations - التوصيات

FIRST: INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Fifth Recommendation
Enforcement of intellectual property at
border crossing points in cooperation with
concerned public and private agencies in
accordance with international and modern
technical standards.
Rationale & Objectives:
1

Protecting consumers and
the homeland from the invasion
and influx of counterfeited goods
to prevent any threat or damage
to the national economy.

2

Preventing any hostile
attempts in seeking to damage
the local market

3

Raising the overall quality
of life for citizens, and residents
alike.

4

Fostering a positivethinking community that can
address and confront commercial
fraud.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Creating a committee
of stakeholder` representatives
such as: Saudi Customs, General
Directorate of Border Guards,
General Directorate of Passports,
FDA, SAIP and the private sector.

2

Engaging the national
workforce in operating
inspection and testing centers in
coordination with universities.
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3

Translating relevant
research and studies into reality
to help in the detection of
commercial fraud.

Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
First Recommendation
Revising and developing exiting legislations
that can boost the use of technology in
providing financial services, promoting the
growth and development of Fintech Saudi
and maintaining the advanced position of
the financial sector in the Kingdom.
Rationale & Objectives:
1

Transforming the Kingdom
into an innovation hub of fintech.

2

Oversee the pace of
progress in the financial sector.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Close follow-up of
legislations to keep track of the
continuous development of
fintech in cooperation between
SAMA and CMA.

2

Facilitating licensing
procedures for Fintech private
sector companies and engaging
with concerned government
sectors to overcome any
encountered obstacles.
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3

Providing a legal
framework that supports Fintech
innovation in the Saudi financial
market.

Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
Second Recommendation
Promoting awareness on the importance of
using technology in financial and banking
services and holding more events and
seminars for this new and promising sector.
Rationale & Objectives:
1

Raising awareness about
the significance of the use of
technology in financial services
and its role in the development
of the financial sector in the
Kingdom.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Initiating workshops and
seminars to raise awareness
about fintech.

2

Motivating financial and
banking service providers to
increase awareness of fintech
services and their reliability.
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Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
Third Recommendation
Launching training and educational
programs in fintech and its new
developments, delivered at various
educational levels.

1

Rationale & Objectives:

Raising fintech awareness
at all educational levels.

2

Highlighting the
importance of obtaining
the basics and foundational
knowledge of Fintech principles
and its role in the development
of both the world and national
economies.

3

Qualifying a large group
of individuals in this promising
sector.

4

Engaging the national
workforce at a larger scale.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Holding training and
development programs under
the supervision of competent
authorities such as Fintech Saudi,
the Financial Academy and the
different chambers of commerce.

2

3

Teaching “fintech
principles” at different
educational levels.

Conducting research
aimed at developing fintech
knowledge
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Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
Fourth Recommendation
Promoting fintech investment in the
Kingdom of Saudi Arabia and leveraging
funding allocated by government funds for
this purpose.

1

Rationale & Objectives:

Expanding the base
of Saudi entrepreneurs and
encouraging them to invest in
Fintech.

2

Increasing fintech
investment contribution to GDP.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Leveraging new
investment and funding methods
developed by entrepreneurs and
investors.

2

Raising awareness of
funding provided by relevant
government agencies
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Recommendations - التوصيات

SECOND: FINTECH
Fifth Recommendation
Establishing and publishing fintech-related
judicial principles.

1

Rationale & Objectives:

The necessity of stabilizing
and reassuring local and foreign
investors in the field in order to
prevent the exodus and flight of
capital and financial assets from
the country.

2

3

Providing proper
assistance to judges in order
to facilitate their issuance of
specialized rulings.

Reassuring local and
foreign investors to increase their
investments in fintech in the
Kingdom.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Providing judges with
latest developments and updates
on fintech on both the national
and international levels.

2

Issuing judicial codes and
principles related to fintech and
publishing the relevant decisions
made by the relevant agencies
such as SAMA, Ministry of Finance
and others.
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Recommendations - التوصيات

THIRD: FUTURE LEGAL LEADERS
First Recommendation
Professional development of young
people displaying leadership qualities and
encouraging public and private training
institutions to develop succession plans.

1

Rationale & Objectives:

Empowering willing
and able leaders with legal
backgrounds.

1

capital.

2

The existence and
functionality of law firms is a
strategic goal.

3

The need to transfer
knowledge to the next generation
of legal professionals through the
necessary and complementary
tools to help them achieve their
goals.

Investment in human

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Encouraging public
and private employing entities
to develop succession plans,
launching specialized programs
to prepare and qualify legal
leaders, and taking advantage
of leadership development
programs.

2

Creating the culture of
succession plans in organizations
and relevant agencies.
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3

Importance of focusing
educational institutions on
teaching technical skills to
students by engaging skillful
leaders with long years of
experience in the domain.

Recommendations - التوصيات

THIRD: FUTURE LEGAL LEADERS
Second Recommendation
The importance of specializing within the
legal field.

1

Rationale & Objectives:

Increasing the number
of specialists in modern law
branches.

2

Building national
capabilities in these areas

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Engaging qualified and
competent legal professionals to
deliver workshops and training
courses.

2

Developing post graduate
courses in these new areas in
Saudi universities.

4

Introducing professional
development programs for
assisting jobs at law firms, such as
paralegal and other.
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3

Updating academic
plans in line with job market
requirements.

Recommendations - التوصيات

THIRD: FUTURE LEGAL LEADERS
Third Recommendation
Code of Ethics of legal profession at the
national and international level.

Rationale & Objectives:
1

Raising awareness on the
legal culture in domestic and
international legal transactions.

2

Linking national code
of ethics with the international
standards.

Proposed Implementation Mechanisms:
1

Accelerating the adoption
of the code of ethics of legal
profession by Saudi Br Association

2

Increasing and promoting
workshops on the code of ethics
for legal professions at the
national level and how to deal
with international counterparts.
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