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يأتي المؤتمر بالشراكة االستراتيجية مع الهيئة السعودية للمحامين والشراكة األكاديمية مع كلية القانون 	 
بجامعة األمير سلطان.

ــة  ــه الثالث ــالل دورات ــاح خ ــي بنج ــع القانون ــع المجتم ــة تجم ــة حقيقي ــه منص ــعودي أن ــر الس ــت المؤتم ــد أن أثب بع

الســابقة تعلــن برهــان المعرفــة انعقــاد الــدورة الرابعــة للمؤتمــر الســعودي للقانــون فــي الفتــرة مــن 28 إلــى 30 

نوفمبــر لعــام 2022 م بمقــر جامعــة األميــر ســلطان بمدينــة الريــاض. حيــث يركــز المؤتمــر هــذا العــام علــى محــاور 

ــن(  ــعودية للمحامي ــة الس ــوق –  دور الهيئ ــارس الموث ــاة – المم ــة المحام ــية )مهن ــز أساس ــالث ركائ ــى ث ــوم عل تق

مــع تخصيــص ورش عمــل وجلســات للتطــور القانونــي وبعــض المواضيــع المتعلقــة بالتطــورات فــي القطاعــات 

ــن  ــد ب ــور ولي ــي الدكت ــة معال ــت رعاي ــك تح ــة,  وذل ــة التقني ــة واألنظم ــة القانوني ــك التقني ــي ذل ــا ف ــة بم القانوني

ــع  ــتراتيجية م ــراكة اس ــن, وش ــعودية للمحامي ــة الس ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــدل و رئي ــر الع ــي وزي ــد الصمعان محم

ــر ســلطان. ــون بجامعــة األمي ــة القان ــة مــع كلي ــن و الشــراكة األكاديمي ــة الســعودية للمحامي الهيئ

المقدمة

الش��ك األكاديمي االست�ا�يجيالش��ك االست�ا�يجي �نظيم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

يطيــب لــي أن أرحب بكم مــرة أخرى في المؤتمر 
الســعودي للقانون بدورته الرابعة.

لقــد حظــي المؤتمر خالل دوراته الثالث الســابقة بحضــور مميز فاق التوقعات 
علــى مســتوى المشــاركات البنــاءة من المتحدثين والحضور، والــذي كان له أثر كبير 

فــي وضــع توصيــات نأمل أن تســاهم في دعم ازدهار القطاع القانونــي بجميع فروعه 
وتخصصاتــه. ويأتــي المؤتمــر بدورتــه الرابعة امتدادًا لمهمة رفــع الوعي والثقافة في 

التخصصــات القانونيــة و المهــارات المهنية وذلــك لتحفيز “بيئة قانونية ألعمال مســتدامة” 
, وللمســاهمة فــي رفع مســتوى االقتصاد المحلــي للمملكة العربية الســعودية عن طريق 

حفــظ حقوق المســتثمرين محليًا و عالميًا.

وهنا ال يفوتني أن أشــكر معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل و 

رئيــس مجلس إدارة الهيئة الســعودية للمحامين على دعمــه ورعايته للمؤتمر، 
ولجميــع الشــركاء والجهات الداعمة والمشــاركين في المؤتمر من 

متحدثيــن وحضــور، متمنيــة للجميع دوام التوفيق.

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

مؤسس شركة برهان المعرفة
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المؤتمر برنامج 
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اإلثنين - 28/11/2022	  اإلثنين - 28/11/2022	 

08:00 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:45

- اإلستقبال والتسجيل:

اليوم األول

- حفل االفتتاح:
فيديو المؤتمر

الكلمة االفتاتحية: صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان - رئيس اللجنة 
المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون، مؤسس برهان المعرفة

 كلمة الهيئة السعودية للمحامين: د.عالء ناجي - المشرف العام على األمانة العامة 
الهيئة السعودية للمحامين

الكلمة الترحيبية جامعة األمير سلطان: د. أحمد يماني - رئيس جامعة األمير سلطان

البهو الرئيسي

12:15 - 01:15

01:30 - 02:30

11:45 - 12:00

11:45 -12:15

02:30 - 03:15

01:15 - 01:30

- حلقة النقاش 2:

- حلقة النقاش 3:

- استراحة + صالة الظهر

- تكريم الرعاة

- استراحة قهوة + صالة العصر

- استراحة قهوة

التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية

المرجعية المهنية

إدارة الحوار: أ.سارة خان - مسؤول مساعد الحماية في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

إدارة الحوار: د.فيصل الفاضل - عضو مجلس الشورى

األنظمة العدلية: فضيلة الشيخ يوسف الفراج

دور الهيئة السعودية للمحامين في تمكين وتنظيم قطاع المحاماة:
د.أسامة القحطاني - عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين

المال واالستثمار: أ.محمد الزغيبي - نائب الرئيس للشؤون القانونية - موبايلي

التطور المهني في نظام المحاماة: د.لؤي العكاس - عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين

قطاع األعمال والشركات: د.عبدالعزيز الدحيم وكيل وزارة التجارة للسياسات و األنظمة

البهو الرئيسي

البهو الرئيسي

10:45 - 11:45 استراتيجية وزارة العدل وتطلعاتها و آمالها في القطاع القانوني- حلقة النقاش 1:

إدارة الحوار: أ.خالد العقيلي

معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني - وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة وزارة العدل: 
السعودية للمحامين

البهو الرئيسي

- زيارة وافتتاح المعرض المرافق

مبنى 105افتتاح المعرض: للوزراء والضيوف
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اليوم األولاإلثنين - 28/11/2022	 

ورش عمل متوازية

الفعاليات الترفيهية

04:30 - 05:30

04:15 - 04:30 - استراحة

- ورشة عمل )3(: التنظيم القانوني للمكاتب األجنبية

- ورشة عمل )4(: تأسيس مكاتب المحاماة

أ.محمد العقيل - الشريك المدير في شركة محمد العقيل وشركاه للمحاماة

 أ.طارق حمود ال ابراهيم - مؤسس وشريك ورئيس مجلس المديرين في
شركة ديوان القانون للمحاماة واالستشارات القانونية

05:30- 06:00

06:00 - 08:45

- استراحة + صالة المغرب

- مشاهدة مباريات كأس العالم

03:15 - 04:15

- ورشة عمل )1(: التحديات والفرص لإلدارات القانونية

- ورشة عمل )2(: كيف تسوق لنفسك كمحامي

أ.محمد الزغيبي - نائب الرئيس للشؤون القانونية - موبايلي

د.عبيد العبدلي - الرئيس التنفيذي، مزيج لالستشارات التسويقية

المبنى 105
المسرح - الدور األول

المبنى 105
المسرح - الدور األول

المبنى 105
المســرح - الدور الثاني

المبنى 105
المســرح - الدور الثاني
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اليوم الثانيالثالثاء - 29/11/2022	 
09:00 - 10:00 - اإلستقبال والتسجيل:

10:00 - 11:00

12:45 - 01:45

11:00 - 11:15

11:15 -11:30

11:30 -12:15

12:15 -12:45

02:45 - 03:15

- حلقة النقاش 4:

- حلقة النقاش 5:

- تكريم المتطوعين في ماراثون التطوع القانوني 

- ورشة عمل االعتماد المهني السعودي للقانونيين

- استراحة قهوة + صالة العصر

- استراحة قهوة

مستقبل المنشآت القانونية وصناعة الشراكات والتحالفات

التأهيل المهني والموثوقية والممارسة 

إدارة الحوار: أ.عبد المحسن السويلم - محامي شريك - المكتب السعودي محامون ومستشارون

إدارة الحوار: د ميثاء الغانمي - أستاذ القانون المساعد، جامعة األمير سلطان

أشكال المنشآت القانونية المستقبلية وعوامل نجاح العمل المؤسسي لها:
أ. فهد المالكي - الشريك التنفيذي شركاء سهيل للمحاماة واالستشارات القانونية

شركات المحاماة األجنبية المهنية: تغييرات جذرية: أ.يزيد الطعيمي - الشريك المدير في شركة 
STAT السلوم والطعيمي للمحاماة واالستشارات القانونية

األسس االحترافية للمنشآت القانونية والشركات المهنية: 
أ.إياد رضا - محاِم ومستشار قانوني - شريك تنفيذي شركة إياد رضا للمحاماة واالستشارات القانونية

التحديات والمعوقات للشركات وإدارة الخالفات المهنية: أ.جوزاء الرشيد  - شريك في مكتب
محمد التمامي لالستشارات القانونية بالتعاون مع هربرت سميث فريهيلز

تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي:
القاضي علي شامس المدحاني - نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي

من األكاديميا إلى الممارسة: د.أنجيال أونواتشيي ويليق - عميدة كلية القانون بجامعة بوسطن، 
أستاذ القانون ريان روث جالو و إرنست ج. جالو 

برامج أكاديمية هيئة المحامين للممارس الموثوق: أ.إيثار الداعج - عضو مجلس إدارة الهيئة
Elaw Boutique Law Firm السعودية للمحامين وعضو اللجنة التنفيذية، شريك مؤسس ل

البهو الرئيسي

البهو الرئيسي

البهو الرئيسي

البهو الرئيسي

- استراحة + صالة الظهر
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اليوم الثانيالثالثاء - 29/11/2022	 

ورش عمل متوازية

الفعاليات الترفيهية

04:30 - 05:30

04:15 - 04:30 - استراحة

خدمات وممكنات صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع- ورشة عمل )7(: 
المحاماة واالستشارات القانونية

نظرية التحليل االقتصادي للقانون و اهميتها في
التشريعات الحديثة

- ورشة عمل )8(: 

 أ.محمد الزهراني - صندوق هدف - مدير المسار القانوني

د. نجالء الحقيل - أستاذ القانون المساعد في جامعة الملك سعود

05:30 - 06:00

06:00 - 08:45

- استراحة + صالة المغرب

- مشاهدة مباريات كأس العالم

03:15 - 04:15

- ورشة عمل )5(: التقنية القانونية واألنظمة التقنية 

- ورشة عمل )6(: الخطة االستراتيجية للهيئة السعودية للمحامين

أ.ماجد الشبانة - الرئيس التنفيذي لوحدة القانونية وشؤون الشركات - موبايلي

د.عالء ناجي - المشرف العام على األمانة العامة الهيئة السعودية للمحامين

المبنى 105
المسرح - الدور األول

المبنى 105
المســرح - الدور الثاني

المبنى 105
المسرح - الدور األول

المبنى 105
المســرح - الدور الثاني
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اليوم الثالثاألربعاء - 30/11/2022	 

09:00 - 10:00 - اإلستقبال والتسجيل:

10:00 - 11:00

11:15 - 12:15

12:45 - 01:45

01:45 - 02:00

11:00 - 11:15

- حلقة النقاش 6:

- حلقة النقاش 7:

- حلقة النقاش 8:

- استراحة قهوة

- استراحة قهوة

المهارات المهنية لتحكيم ناجز

التقنية والذكاء اإلصطناعي في القانون

المنصات اإللكترونية وتأثيرها علي الخدمات القانونية 

إدارة الحوار: أ. عبدالرحمن مشاط - محاضر في الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز

إدارة الحوار: أ.عبدالرحمن العيوني - مدير اإلدارة العامة للشؤون القانونية
في إحدى الهيئات الحكومية

آخر ما وصل له العالم في التقنية القانونية: أ.حسين هادي -  رئيس قسم النشر والتكنولوجيا,
LexisNexis ، الشرق األوسط ، رئيس قسم الشرق األوسط للنشر والتكنولوجيا LexisNexis شركة

إلى أي مدى يمكننا أن نصل في التقنية القانونية والذكاء االصطناعي، ولماذا ما زالت الحاجة 
 Clausify Limited إلى وجود المحامي موجودة: ديفد جونز  - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

)عن بعد(

المنصات الحكومية وأثرها على الخدمات القانونية:
أ.ياسر الشمري - نائب قطاع األعمال والتحول الرقمي

)هيئة الحكومة الرقمية(

ما الذي يخشاه القانونيين من التقنية وهل ما يخشونه واقعي:
أ.سامي العتيبي - مدير قانوني في المدفوعات السعودية 

األنظمة التقنية إلدارة الكيانات القانونية:
أ.فراس حجار - المدير التنفيذي شركة أب فور ليجيل

مستقبل المملكة الواعد لقيادة الوعي التقني واالستفادة من مخرجاته:

منصات الوساطة في تقديم الخدمات القانونية: أ.خالد بن طالب - ناجز

البهو الرئيسي

البهو الرئيسي

12:15 -12:45 - استراحة + صالة الظهر

إدارة الحوار: أ.كريس البيرتي - رئيس إدارة تسوية المنازعات، والمستشار العام، المركز السعودي 
للتحكيم التجاري

كيفية إدارة تذكر العميل والطرف اآلخر لتاريخ القضية: أ.جيمس بريمن - شريك ، رئيس قسم
التشييد  والممارسات الهندسية ، كوين إيمانويل 

كيفية إدارة التحديات في إنتاج المستندات: أ.جيمس ويير  - المدير القانوني لمركز
الملك عبداهلل المالي

كيفية إدارة طلبات المستندات السرية: د.ماجد العتيبي أستاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم 
السياسية جامعة الملك سعود

البهو الرئيسي
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اليوم الثالثاألربعاء - 30/11/2022	 

ورش عمل متوازية

الفعاليات الترفيهية

04:30 - 05:30

04:15 - 04:30 - استراحة

أساسيات التقنية القانونية- ورشة عمل )11(: 

- ورشة عمل )12(: قيم وأخالقيات العمل في التشريعات الحديثة

أ.شاك أشرف - العضو المنتدب لشركة Forte Markets ، مؤسس المعهد
العالمي للتكنولوجيا القانونية واالبتكار

أ. حسن بن عبدالرحمن آل باحص - محاسب قانوني، رئيس جمعية المحاسبين
اإلداريين بالرياض

05:30 - 06:00

06:00 - 08:45

- استراحة + صالة المغرب

- مشاهدة مباريات كأس العالم

03:15 - 04:15

- ورشة عمل )9(: استخدام التقنيات القانونية في دراسة ملف القضية

- ورشة عمل )10(: استشراف مستقبل إدارة الموارد البشرية لمكتب المحامي

أ.يحيى العمري - شريك مؤسس في شركة عدالة
لتقنية نظم المعلومات - قانونية

د.أسعد بن سعيد بن حارب الحضرمي - محامي ومستشار قانوني، أستاذ
مساعد القانون المدني بكلية الزهراء للبنات

المبنى 105
المسرح - الدور األول

المبنى 105
المسرح - الدور األول

المبنى 105
المســرح - الدور الثاني

المبنى 105
المســرح - الدور الثاني

03:00 - 03:15 - استراحة قهوة + صالة العصر

02:00 - 03:00 ذا ستيج: التأهيل كطريقة لبناء الشخصية القانونية الناجحة- حلقة النقاش 9:

إدارة الحوار: إدارة الحوار: المحامية/ والء عدنان العّطاس

المتحدث: د.فهد الماجد 
البهو الرئيسي


