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المقدمة
منذ انعقاد دورته األولى في عام  2018تحت شعار “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة” ،قد أثبت المؤتمر السعودي للقانون أنه منصة
حقيقية تجمع المجتمع القانوني.
ً
افتراضيا من  6إلى
وبعد نجاح الدورتين السابقتين ،أعلنت برهان المعرفة عن انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر السعودي للقانون والذي عقد
 10يونيو  ،2021حيث تناول المؤتمر مواضيع أساسية في المجال القانوني في المملكة العربية السعودية:

التخصيص

األطر القانونية لتحفيز وتنويع النمو االقتصادي
وخاصة مع صدور نظام التخصيص الجديد

التمويل

التحديات القانونية لتشريعات التمويل
والحلول القانونية المقترحة لها

الطاقة المتجددة

الوضع التشريعي الراهن والرحلة التحولية
في الطاقة المتجددة

القطاعات القانونية الناشئة

ما الذي يجب أن يعرفه الممارسون القانونيون عن القطاعات
الناشئة الجديدة في المملكة وكيف يمكننا تطوير اللوائح المتعلقة
بها لتعزيز االستثمار وتنميته

األهداف
ٌ
وبناء على هذا النجاح ،كان المؤتمر هذا العام منصة تمكن للخبراء من خالله:
فريد من نوعه،
حدث
لقد أثبت المؤتمر السعودي للقانون أنه
ٌ
ً

01

تبادل
الخبرات في إيجاد حلول للتحديات
التي تواجه التخصيص ،وتشريعات الطاقة
المتجددة والتمويل.

02

استكشاف
التطورات الحديثة في نظام التخصيص الجديد،
والرحلة التحولية في الطاقة المتجددة
والقطاعات القانونية الناشئة.

03

تسريع
االبتكار في النظام القانوني السعودي في
مجاالت التخصيص ،الطاقة المتجددة ،التمويل
والقطاعات القانونية الناشئة.

كلمة اللجنة المنظمة بالجلسة االفتتاحية للمؤتمر
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
والصالة والسالم على خاتم النبيين وسيد المرسلين
بســم اللــه ،الــذي حـ ًـرم الظلـ َـم علــى نفسـ ِـه ،وأمـ َـر بالعــدل ،وجعلـ ُـه صفـ ٌـة مــن صفاتــه ســبحانه ،وبــه ُيمنـ ُـع الظالـ ُـم مــن
االرضُ ،ي َح ُ
ـدل،
ِ
ـارة
ـاس ِب َعمـ ِ
ظلمــه ،والطامـ ُـع مــن َج َشـ ِـعهَ ،
ويحمــي الحقــوق والممتلــكات واألعــراض .وأمـ َـر النـ ُ
صنهــا بالعـ ِ
َ
َ
ُّ
َ
ّ
فيشـ ِّـرع االنظمــة ،يطبقهــا ،ويراقبهــا
ـا قــادرا علــى َّ
ـان عقـ ً
التفكـ ِـر والتدبــرٌ ،
ـب لإلنسـ ِ
وينقــي ُط ُر َقهــا مــن الظلـ ِـم ،ووهـ َ
ـان فــي دنيــاه.
ـا العـ َ
جاعـ ً
ويطورهــاِ ،
ـدل أمانـ ًـا لإلنسـ ِ
السمو والمعالي والسعادة،
أصحاب
ِّ
العلماء والباحثون والمبدعون،
الحضور الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاتٌ ه.
المنظمــة للمؤتمــر الثالــث
ِ
اللجنــة
ِ
العــدل والعدالــة ،أن أرحــب بكــم باســم
ميــزان
يطيــب لــي ،ونحــن نجتمــع حــول
ِ
ِ
ُ
الســعودي للقانــون.
ـتقبل
ـل ٍ
ـار وتطويـ ٍـر ،وأمـ ٌ
الرغـ ِـم مــن قسـ ِ
ـام ،علــى َّ
عـ ٌ
ـوة تحدياتــه ،لــم يمنعنــا مــن ُحلـ ٍـم وأمـ ٍـل  :حلـ ٌـم بازدهـ ٍ
بغد أفضل ،ومسـ ٍ
أزهر.
وممــا يشـ ُّـد مــن أزرنــا ،وال يحرمنــا مــن أملِ نــا ،موافقــة مؤتمرنــا فــي هــذا العــام ،للعــام الخامــس لرؤيــة قــادة وطنِ نــا
ـدل محـ َ
ـدا أساسـ ً
ـون ُيعـ ُّـد رافـ ً
ـورا
ـيا مــن روافدهــا ،والعـ َ
أن القانـ ّ
الطموحــة  2030هــذه الرؤيــة التــي نعتـُّـز بهــا ونفتخــر ،إذ َّ
رئيسـ ً
ـيا مــن محاورهــا .
َ
عينــا للمعرفــة القانونيــة المســاندة لتحقيــق رؤيــة  ،2030ففــي المؤتمــر األول،
لقــد كان مؤتمرنــا ،منــذ والدتــهُ ،م
والمبدعيــن.
تشــرفنا بحضــور  824مــن المســؤولين والعلمــاء والباحثيــن
ُ
ً
ً
ســه ُم فــي االزدهــار
اصيــا ،تُ
َ
إنســانيا
حقــا
بوصفهــا
ِ
وفــي المؤتمــر الثانــي ،تطرقنــا الــى “حمايــة الملكيــة الفكريــة”
ِ
ـا عــن
والنمــو :االقتصــادي واالجتماعــي .كمــا تناولنــا “التكنولوجيــا الماليــة” (فنتــك) ،ودورهــا االقتصــادي المهــم ،فضـ ً
آثارهــا فــي الحـ ِّـد مــن الفســاد والرشــوة .وســعدنا خاللــه بمشــاركة  1623مــن الحاضريــن.
ِ
ـبب جائحـ ٍـة ال ترحــم ،وال تُ فـ ّـرق بيــن بشـ ٍـر وبشــر ،وال
تغيــرت طبيعــة العالــم كليـ ًـا ،بسـ ِ
وبيــن المؤتمريــن :الثانــي والثالــثّ ،
يعلــم مداهــا إال الخالــق ّ
ـت ُقدرتــه .أظهــرت أن األوطــان تتفــاوت فــي حمايـ ِـة مواطنيهــا ،وتحقيــق أمنِ ِهــم وأمانِ هــم
جلـ ْ
عــام انكمشــت فيــه معظــم الــدول ،ازدهرنــا فــي وطنِ نــا ،عبــر تقديــم أفضــل الرعايــة والعنايــة
واســتقرارهم .ففــي
ٍ
حدهــا مــكان .والحمـ ُـد للــه ،نِ لتقــي اليــوم لتنميـ ِـة هــذا االزدهــار والعمــل علــى
وترســيخها ،وبتطــورات تســابق الزمــان وال َي َّ
اســتدامتِ ه.
ً
وعالميا،
ـورات مهمــة مــن :الخصخصــة ،ومبــادرات التمويــل المختلفــة ،ومبــادرات الطاقة المتجــددة الرائدة إقليميـ ًـا
ٌ
تطـ
والمبــادرات التشــريعية المســتحدثة والواجبــة والمرافقــة لتلك التطورات.

كلمة اللجنة المنظمة بالجلسة االفتتاحية للمؤتمر
ً
لزاما علينا في مؤتمرنا هذا أن ُن ّ
ركز في أربعة محاور أساسية ،هي:
لذا ،كان
•الخصخصة
•والطاقة المتجددة
•والتمويل
•والقطاعات القانونية الناشئة.
ً
ً
مهمــا فــي
دورا
ـوء علــى معــارف متنوعــة ،تعــزز الوعــي القانونــي ،وتــؤدي
ُّ
وكل محــور مــن تلــك المحــاور ُيلقــي الضـ َ
تطــوره.
المحور األول :الخصخصة
وهــي هـ ُّـم كل مواطــن غيــور علــى مصلحــة وطنِ ـ ِـه ،الرتباطهــا الوثيــق بتحقيــق أهــم أهــداف رؤيــة  ،2030فيهــا يتحقــق
ـا مســؤوليته ،التــي ُحـ ِـر َم منهــا ســنوات عديــدة ،مشـ ً
ـاركا قطــاع األعمــال فــي تحقيــق
تطويــر القطــاع الخــاص متحمـ ً
األهــداف االقتصاديــة ،والمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة.
محــد ً
دا القطاعــات المــراد
وقــد ُأطلــق عــام ألفــان و  2018برنامــج خــاص لهــا ،مرتبــط بالمركــز الوطنــي للتخصيــص،
ِّ
تخصيصهــا ،وأهمهــا :التعليــم والصحــة ،النقــل وتقنيــة المعلومــات ،الصناعــة والثــروة المعدنيــة ،اإلســكان والحــج
والعمــرة ،والرياضــة.
ً
ً
رئيسيا من محاور المؤتمر.
محورا
وهذا ،ما حدا بالمؤتمر أن يجعل محور “الخصخصة”
المحور الثاني :الطاقة المتجددة
ـف آثـ ً
ـرات فــي مســتوى ســطح البحــر ،وحيــاة النبــات ،وحــدوث
تغيـ ٍ
ـارا ِ
التغيــر المناخــي ُي َخِّلـ ُ
مــن المعلــوم ،أن
خطــرة ،مــن ّ
ّ
عمليــات االنقــراض الجماعــي ،كمــا يؤثــر فــي المجتمعــات البشــرية جميعهــا دون اســتثناء .وهــذا مــا َد َفـ َـع العالــم لتَ َب ِّنــي
والمهــدد ألي تنميــة مســتدامة.
المبــادرات وعقــد االتفاقــات لمواجهــة الخطــر ُال ْمحــدق بمســتقبل الكــرة األرضيــة،
ِّ
ـس لمجابهــة خطــر
التقاعـ ِ
ومــن أهمهــا ،قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الرقــم ( )2/ 55لســنة  ،2000بعــدم
ُ
صد َقــت المملكــة
االحتبــاس الحــراري ،وتعزيــز مصــادر الطاقــة المتجــددة ،وكذلــك اتفاقيــة باريــس عــام  2015وقــد ّ
علــى اإلثنيــن.
ً
دورا مهمـ ًـا فــي تنفيــذ كل مــا يتقــرر مــن اتفاقيــات ومبــادرات .وال تَ تَ وانى
لــذا ،فــأن المملكــة ،بقيادتهــا الحكيمــة ،تــؤدي
أن تُ صـ ِـدر مــن جانبهــا المبــادرات َّ
ـاءة السـ َّـباقة للتقليــل مــن اثــار ذلــك الخطــر ،مــن خــال البرنامــج الوطنــي للطاقــة
البنـ ِ
َ
أطلقتهــا مثــل :مبــادرة “الســعودية الخضــراء” و مبــادرة “الشــرق األوســط األخضــر”،
المتجــددة ،والمبــادرات التــي
ومحطــة ســكاكا لتوليــد الطاقــة الشمســية ،وغيرهــا مــن المبــادرات الســاعية الــى توطيــن الطاقــة المتجــددة وتعزيــز
أثرهــا.
ً
لذلــك ،حظــي المحــور الثانــي للمؤتمــر باالهتمــام الــذي يســتحقه ،ســعيا إلثــراء المعرفــة القانونيــة بــه ،والمســاهمة فــي
تحقيــق الرؤيــة مــن خاللها.
المحور الثالث  :التمويل
ـروري لالســتقرار المالــي،
ٌ
ـدر للنمــو واالزدهــار ،وتنظيمــه قانونيـ ًـا وحرفيـ ًـا ضـ
ـي مــن عناصــر اإلنتــاج ،ومصـ ٌ
عنصـ ٌـر أساسـ ٌ
ـات االســتقرار المالــي أحــد عناصــر األمــن الوطنــي ومكوناتــه للــدول كافــة.
الــذي يــؤدي الــى االســتقرار االجتماعــي .وبـ ِ
مــن أجــل ذلــك ،أولــت الرؤيــة  2030هــذا القطــاع األهميــة التــي يســتحقها عبــر إصالحــات مختلفــة ومبــادرات فاعلــة،
أهمهــا :تفعيــل دور التمويــل لمختلــف المنشــآت :المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر .ولقـ َّـوة القطــاع المالــي
وثباتــه ونجاحــه ،كان ذلــك أحــد األســباب التــي ســاعدت قيادتنــا الرشــيدة علــى إطــاق المبــادرة تلــو المبــادرة لتســاعد
القطــاع االقتصــادي بأكملــه ،فــي ظــل جائحــة أوقفــت معظــم االنشــطة االقتصاديــة فــي بــاد أخــرى .ولقناعتنــا بأهمية

كلمة اللجنة المنظمة بالجلسة االفتتاحية للمؤتمر
التمويــل وضــرورة اســتقراره ومرونتــه ،فقــد أعددنــا ورش العمــل القانونيــة ،لتتناوله وتناقشــه وتثريه باألفــكار واالبداع.
المحور الرابع  :القطاعات القانونية الناشئة وتطور التشريعات :
مهمــا تحدثــت عــن أهميــة هــذا المحــور ،فلــن أســتطيع أن أوفيــة َّ
حقــه أمامكــم ،فأنتــم أعلــم بــه منــي .وألهميتــه
الفائقــةَّ ،
غطــي أنشــطته ،وتوضــح أهميــة موضوعاتــه ،ودورهــا
عــدة ،تُ ّ
نظــم مؤتمرنــا الثالــث ورش عمــل قانونيــة َّ
كل نشــاط:
االساســي والمكمــل لألنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة كافــة ،ومتابعــة تطــور التشــريعات لتوائــم تَ قـ ُّـدم ِّ
مالــي أو اداري ،اقتصــادي او اجتماعــي.
ختامـ ًـا :أرجــو أن يكــون المؤتمــر بمحــاوره ،وموضوعاتــه وورش العمــل الفنيــة والقانونيــةَ ،م َ
ـب للمعرفــة
عينـ ًـا ال َي ْن َضـ ُ
القانونيــة المرتبطــة بالبرهنــة واتبــاع الشــواهد واألدلــة .
تحية شكر وتقدير لكل من يشاركنا إلنجاح المؤتمر الثالث السعودي للقانون.
نك َر ً
مرنا َر َشدا)
َ(رَّبنا َءاتِ نا ِمن ًل ُد َ
حمة َ
وه ِّيء َلنا ِمن َأ ِ
والسالم عليكم ورحمة الله.
صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
رئيس اللجنة المنظمة

الحضور المشارك

44
متحدث

34

660

عارض

مجموع
الحضور

حضور من  11دولة
المملكة العربية السعودية

الكويت

مصر

اإلمارات العربية المتحدة

فرنسا

لبنان

إسبانيا

المملكة المتحدة

الهند

سلطنة عمان

أوغندا

متحدثون من  9دول
المملكة العربية السعودية

الواليات المتحدة األمريكية

المملكة المتحدة

باكستان

الهند

فرنسا

مصر

اإلمارات العربية المتحدة

لبنان

لمحة عامة عن الجلسات

برنامج المؤتمر

اليوم األول | األحد  6يونيو 2021

الجلسة االفتتاحية
كلمة اللجنة المنظمة
 )GMT +3( 10:45 – 10:00بتوقيت الرياض

صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون
مؤسس برهان المعرفة

الجلسة األولى:
األطر القانونية لتحفيز وتنويع النمو االقتصادي ،خاصة مع صدور
نظام التخصيص الجديد
 )GMT +3( 12:00 – 11:00بتوقيت الرياض

إدارة الحوار
إيوان والترز

شريك
شركة إيفرشيدز ساذرالند
اإلمارات العربية المتحدة

ستيوارت ديفيز

المستشار العام
شركة البحر األحمر للتطوير

د .عالء ناجي

المشرف العام على األمانة العامة
الهيئة السعودية للمحامين

برنامج المؤتمر

اليوم األول | األحد  6يونيو 2021

التدريب العدلي والقانوني برؤية شاملة
 )GMT +3( 13:00 – 12:50بتوقيت الرياض

د .فارس بن محمد القرني

مدير عام مركز التدريب العدلي
وزارة العدل

الجلسة الثانية
الوضع التشريعي الراهن والرحلة التحولية في الطاقة المتجددة
 )GMT +3( 14:00 – 13:00بتوقيت الرياض

إدارة الحوار
تركي بن عبدالرحمن الرويلي

مدير العالقات العامة واإلعالم
المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الوطني

معالي د .عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم
محافظ
هيئة تنظيم المياه والكهرباء

أ .د .رافائيل هيفرون

أستاذ في قانون الطاقة العالمي واالستدامة
مركز سياسات الطاقة والبترول والمعادن
جامعة دندي

برنامج المؤتمر

اليوم األول | األحد  6يونيو 2021

الجلسة الثالثة
الحلول التمويلية للقطاع العام
 )GMT +3( 15:15 – 14:15بتوقيت الرياض

إدارة الحوار
خلود الدوسري

مديرة العالقات والتواصل
األكاديمية المالية

هاني المديني

نائب الرئيس التنفيذي
المركز الوطني إلدارة الدين
وزارة المالية

سلطان القحطاني

نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والتنظيمية
المركز الوطني للتخصيص

الجلسة الرابعة
القطاعات القانونية الناشئة

 )GMT +3( 16:45 – 15:45بتوقيت الرياض

إدارة الحوار
د .عبدالملك التميمي
أستاذ مساعد
جامعة األمير سلطان

د .عبدالله مطر

مدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية
الهيئة السعودية للفضاء

ساجي العقيل

مدير عام تنفيذي للشؤون القانونية
صندوق التنمية السياحي

برنامج المؤتمر

اليوم الثاني | اإلثنين  7يونيو 2021

الجلسة الرابعة
القطاعات القانونية الناشئة
 )GMT +3( 11:00 – 10:00بتوقيت الرياض

رئيس الجلسة
فضيلة الشيخ
د .علي بن احمد األحيدب
قاض في ديوان المظالم
ٍ
األمين العام لمجلس
القضاء اإلداري

فضيلة الشيخ
أحمد بن سليمان الملحم
قاض في ديوان المظالم
ٍ
عضو فريق تطوير منصة
معين الرقمية

فضيلة الشيخ
د .عبدالمحسن بن محمد المعيوف
قاض في ديوان المظالم
ٍ
رئيس مكتب الشؤون الفنية

م .بندر بن حسن القرشي
مدير اإلدارة العامة
لتقنية المعلومات
ديوان المظالم

فضيلة الشيخ
د .محمد بن عبدالكريم الدعيجي
قاض في ديوان المظالم
ٍ
رئيس مكتب الشؤون الفنية

برنامج المؤتمر

اليوم الثاني | اإلثنين  7يونيو 2021

ورشة العمل 1
أهمية التحكيم لمشاريع تطوير القطاع الخاص والعام
 )GMT +3( 12:15 – 11:15بتوقيت الرياض

أ .د .خوار قرشي

رئيس الغرف التجارية ،محكمة سيرل لندن
غرف ماكنير التجارية قطر

ورشة العمل 2
شرط التحكيم في عقود التخصيص
 )GMT +3( 13:45 – 12:45بتوقيت الرياض

د .بندر الذبياني

عميد كلية األنظمة والدراسات القضائية
الجامعة اإلسالمية

برنامج المؤتمر

اليوم الثاني | اإلثنين  7يونيو 2021

ورشة العمل 3
الدور المزدوج :محامي وأمين عام مجلس اإلدارة
 )GMT +3( 15:00 – 14:00بتوقيت الرياض

جين فالس

المدير التنفيذي
معهد مجلس اإلدارة بدول
مجلس التعاون الخليجي
اإلمارات العربية المتحدة

أليسون ديلون كيبيريج

المدير المؤسس
إيه إم دي كي لالستشارات وخدمات
التدريب المحدودة

ورشة العمل 4
تحديات نظام التخصيص إدارة االحتكار واالختصاص القضائي في
الشراكة ما بين القطاع العام والخاص
 )GMT +3( 16:30 – 15:30بتوقيت الرياض

د .أصيل الجعيد

أستاذ القانون المساعد
معهد اإلدارة العامة

برنامج المؤتمر

اليوم الثالث | الثالثاء  8يونيو 2021

جلسة مقدمة من لجنة اإلفالس
اإلجراءات في نظام اإلفالس
 )GMT +3( 11:30 – 10:00بتوقيت الرياض

د .عبدالله بن محمد الشويش

مدير إدارة التطوير المهني والترخيص والتفتيش
لجنة اإلفالس

ورشة العمل 5
مرتكزات قانونية رئيسة القتصاديات البيئة في ظل رؤية
المملكة 2030
 )GMT +3( 13:30 – 12:30بتوقيت الرياض

العمري
د .محمد بن عبدالحميد ُ

رئيس قسم القانون العام ،جامعة الملك سعود

برنامج المؤتمر

اليوم الثالث | الثالثاء  8يونيو 2021

جلسة حول تداعيات ثورة العدالة المناخية العالمية على
القانون المحلي
 )GMT +3( 14:45 – 13:45بتوقيت الرياض

معالي كورين ليباج

وزيرة البيئة الفرنسية األسبق

ورشة العمل 6
التأثيرات التقنية :الحدود الجديدة للحوكمة البيئية واالجتماعية
والمؤسسية
 )GMT +3( 16:30 – 15:30بتوقيت الرياض

ناصر علي الخصاونة

شريك
الرئيس العالمي المشارك للتكنولوجيا
واإلعالم واالتصاالت
شركة إيفرشيد سوزرالند
اإلمارات العربية المتحدة

شارلوت ووكر-أوزبورن

شريك
الرئيس الدولي لقطاع الذكاء
االصطناعي والتكنولوجيا
شركة إيفرشيد سوزرالند
اإلمارات العربية المتحدة

دي الرفاعي

رئيس مجلس اإلدارة
كرييتينج فيوتشر أص

برنامج المؤتمر

اليوم الثالث | الثالثاء  8يونيو 2021

ورشة العمل 7
المخاطر القانونية في تطوير مشاريع الطاقة
 )GMT +3( 17:40 – 16:40بتوقيت الرياض

أ .د .رافائيل هيفرون

أستاذ في قانون الطاقة العالمي واالستدامة
مركز سياسات الطاقة والبترول والمعادن،
جامعة دندي ،فرنسا

برنامج المؤتمر

اليوم الرابع | األربعاء  9يونيو 2021

ورشة العمل 8
التقييم ألغراض النزاعات والتقاضي
 )GMT +3( 11:00 – 10:00بتوقيت الرياض

م .ثامر الزهراني

مكتب أسس التخطيط للدراسات واالستشارات

ورشة العمل 9
التمويل  -استخدام التمويل األخضر للجمع بين االستدامة
والفوائد األخرى
 )GMT +3( 12:15 – 11:15بتوقيت الرياض

أوميرا علي

شريك ،دي دبليو إف الشرق األوسط
اإلمارات العربية المتحدة

برنامج المؤتمر

اليوم الرابع | األربعاء  9يونيو 2021

ورشة العمل 10
إدارة المشاريع القانونية
 )GMT +3( 13:45 – 12:45بتوقيت الرياض

أيمن السهيان
الرئيس التنفيذي

مكتب المحامي أيمن بن أحمد السهيان

برنامج المؤتمر

اليوم الرابع | األربعاء  9يونيو 2021

ورشة العمل 11
إدارة المشاريع القانونية
 )GMT +3( 15:00 – 14:00بتوقيت الرياض

إدارة الحوار
إيوان والترز

شريك
شركة إيفرشيدز سائرالند الدولية

جوناثان ماليم

شريك
ئيس أسواق الديون الرأسمالية
شركة إيفرشيدز سائرالند الدولية

ميشيل تي ديفيز

رئيس مشارك للحوكمة البيئية
واالجتماعية والمؤسسية والرئيس
الدولي للمخاطر المناخية والطاقة
النظيفة واالستدامة
شركة إيفرشيدز سائرالند الدولية

شيتان كابور

شريك
سينرجي لالستشارات

برنامج المؤتمر

اليوم الرابع | األربعاء  9يونيو 2021

ورشة العمل 12
إدارة المشاريع القانونية
 )GMT +3( 16:30 – 15:30بتوقيت الرياض

حازم المصري

مستشار قانوني

مكتب مشعل أحمد العقيل ،هالة بنت خالد آل سعود وشركاؤهم

للمحاماة واالستشارات القانونية

برنامج المؤتمر

اليوم الخامس | الخميس  10يونيو 2021

جلسة مقدمة من المركز السعودي للتحكيم التجاري
التحكيم المؤسسي ،بين حقيقة المصطلح والواقع العملي
في المنطقة
 )GMT +3( 11:00 – 10:00بتوقيت الرياض

د .حامد بن حسن ميرة
الرئيس التنفيذي

المركز السعودي للتحكيم التجاري

ورشة العمل 13
دور التكنولوجيا القانونية ومساهمتها في زيادة إنتاجية وكفاءة
المهنيين القانونيين
 )GMT +3( 12:15 – 11:15بتوقيت الرياض

رضوان حجار

خبير التقنية القانونية ،أب فور ليقل

برنامج المؤتمر

اليوم الخامس | الخميس  10يونيو 2021

ورشة العمل 14
العقود الدولية المتعلقة بمالك العقار السعوديين والمشغلين
الدولين في قطاع الضيافة
 )GMT +3( 13:45 – 12:45بتوقيت الرياض

مارك ساروفيم

مكتب مشعل أحمد العقيل ،هالة بنت خالد آل سعود وشركاؤهم

للمحاماة واالستشارات القانونية

ورشة العمل 15
تشريعات الفروسيةُ ..بعد استراتيجي و رؤية فنية
 )GMT +3( 15:00 – 14:00بتوقيت الرياض

زياد سعد المقرن

المستشار القانوني
أمين عام اللجنة الفنية
نادي سباقات الخيل

سالم سعيد بن محفوظ
مدير السباقات
نادي سباقات الخيل

برنامج المؤتمر

اليوم الخامس | الخميس  10يونيو 2021

ورشة العمل 16
مقومات التنمية القانونية المستدامة
 )GMT +3( 16:30 – 15:30بتوقيت الرياض

د .المعتصم بالله الغرياني

أستاذ مشارك ،كلية القانون

جامعة اليمامة

لمحة عن منصة
المؤتمر االفتراضية

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
الصفحة الترحيبية

الصفحة الرئيسية

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
قاعة الجلسات

منصة االجتماعات االفتراضية

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
المعرض

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
اجنحة المعرض

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
اجنحة المعرض |

الجهات الداعمة

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
اجنحة المعرض |

الجهات المتعاونة

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
اجنحة المعرض |

الجهات المتعاونة

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
اجنحة المعرض |

الجهات المتعاونة

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
اجنحة المعرض |

شريك الخدمات اإلستشارية

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
اجنحة المعرض |

شركاء المؤتمر

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
اجنحة المعرض |

الشركاء االكاديميون

لمحة عن منصة المؤتمر االفتراضية
اجنحة المعرض |

شريك المعرفة القانونية

اجنحة المعرض |

الجهه المنفذة

شهادات المؤتمر
ﺷﻬﺎدة ﺣﻀﻮر

CERTIFICATE OF
ATTENDANCE

ﻳﺴﺮ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﻤﻨﺢ

إسم المشارك
ﻟﺤﻀﻮر

 29 - 25ﺷﻮال  10 – 6 | 1442ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  -اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ

ﺷﻬﺎدة
ورش اﻟﻌﻤﻞ

WORKSHOP
CERTIFICATE

ﻳﺴﺮ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﻤﻨﺢ

إسم المشارك
ﻟﺤﻀﻮر ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان

إسم الورشة
 29 - 25ﺷﻮال  10 – 6 | 1442ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  -اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ

بيانات اإلستبيان
 - 1ما مدى سهولة الوصول  /سهولة التنقل في النظام األساسي ثالثي األبعاد؟
69%
سهل

تحدي نسبيا

26%

5%

صعب

 - 2ما مدى أهمية األسباب التالية لحضور المؤتمر السعودي للقانون 2021؟
أ  -العروض المقدمة والمناقشات

82%
مهم جدا

مهم نسبيا

13%

5%

مهم قليال

ب  -التواصل مع المشاركين

71%
مهم جدا

مهم نسبيا

24%

5%

ليس مهما على االطالق

ج  -السعي وراء شركاء ومقدمي حلول جدد

79%
مهم جدا

مهم نسبيا

18%

3%

ليس مهما على االطالق

د  -تبادل األفكار الخاصة بك في المجال

92%
مهم جدا

8%

مهم نسبيا

هـ  -زيارة معرضنا االفتراضي

63%
مهم جدا

مهم نسبيا

26%

11%

مهم قليال

 - 3كيف سمعت عن المؤتمر السعودي للقانون
32%
تويتر

24%
شبكات التواصل االجتماعي األخرى

موصى به من قبل شريك المؤتمر أو العارضين

9%

19%
أوصى به صديق أو زميل

محرك البحث

حضور دورة سابقة

6%

6%
غير ذلك

4%

إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات

ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ

ً
ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ!
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ

ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ﺷﺮﻳﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

/SaudiLawConf

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن

ﺷﺮﻳﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮاﻋﺪ

ﺗﻨﻔﻴﺬ

info@SaudiLawConf.com

www.SaudiLawConf.com

