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

ــه  ــة تجمــع المجتمــع القانونــي بنجــاح خــال دورات ــه منصــة حقيقي بعــد أن أثبــت المؤتمــر الســعودي للقانــون أن

الثــاث الســابقة، عقــدت برهــان المعرفــة الــدورة الرابعــة للمؤتمــر الســعودي للقانــون فــي الفتــرة مــن 28 إلــى 

ــى  ــث ركــز المؤتمــر هــذا العــام عل ــاض. حي ــة الري ــر ســلطان بمدين ــر لعــام 2022 م بمقــر جامعــة األمي 30 نوفمب

محــاور تقــوم علــى ثــاث ركائــز أساســية )مهنــة المحاماة – الممــارس الموثــوق –  دور الهيئــة الســعودية للمحامين( 

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

محمــد الصمعانــي وزيــر العــدل و رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن, والشــراكة االســتراتيجية مــع 

الهيئــة الســعودية للمحاميــن و الشــراكة األكاديميــة مــع كليــة القانــون بجامعــة األميــر ســلطان.

المقدمة

الش��ك األكاديمي االست�ا�يجيالش��ك االست�ا�يجي �نظيم



Page     3 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

لقــد حظــي المؤتمــر خال دوراته الثاث الســابقة بحضور مميز فاق 
التوقعــات على مســتوى المشــاركات البناءة مــن المتحدثين والحضور، 

والــذي كان لــه أثــر كبير في وضع توصيات نأمل أن تســاهم في دعم ازدهار 
القطــاع القانونــي بجميع فروعــه وتخصصاته. ويأتي المؤتمــر بدورته الرابعة امتدادًا 
لمهمــة رفــع الوعــي والثقافة فــي التخصصات القانونية و المهــارات المهنية وذلك 

لتحفيــز “بيئــة قانونية ألعمال مســتدامة”، وللمســاهمة في رفع مســتوى االقتصاد المحلي 
للمملكــة العربيــة الســعودية عن طريق حفــظ حقوق المســتثمرين محليًا و عالميًا.

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

مجلس إدارة الهيئة الســعودية للمحامين على دعمه ورعايته للمؤتمر، ولجميع الشــركاء 
والجهــات الداعمــة والمشــاركين في المؤتمر مــن متحدثين وحضــور، متمنية للجميع 

التوفيق. دوام 

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

مؤسس شركة برهان المعرفة



الفهرس
The Contents

الفهرس

5 ......................................... الملف التعريفي للمؤتمر

برنامج حفل االفتتاح................................................ 10

23 ........................................................ برنامج المؤتمر

الجلسات................................................................. 30

ورش العمل............................................................ 35

38 ..................................................... توصيات المؤتمر

صور أرشيفية........................................................... 45



CONFERENCE PROFILE
الملف التعريفي للمؤتمر



Page       6 

الملف التعريفي للمؤتمر
Conference PROFILE

  المحاور الرئيسية	 

المحور األول: رؤية قطاع المحاماة واالستشارات القانونية 

 - نظام األحوال الشخصية ونظام اإلثبات، ونظام التكاليف القضائية
العدالة الوقائية.  • 

الوساطة والمصالحة.  • 
 - التحول الرقمي وأثره على الخدمات القانونية

المنصات اإللكترونية المقدمة للخدمات.  • 
منصات الوساطة اإللكترونية.  •

.RegTech & Legal Tech حلول التقنية القانونية - 
 - مشكات التعاطف في التكنولوجيا و الذكاء االصطناعي.

- الثقة الرقمية.
 - االحتيال في التكنولوجيا المالية.

 .)NFT( ”المنظور القانوني في الرموز غير القابلة لاستبدال “األصول الرقمية -

 - الدور المهني للهيئة السعودية للمحامين
تعديات نظام المحاماة.  • 

حماية المهنة.  • 
الخطة االستراتيجية.  • 

 - التحديات والفرص للمنشآت القانونية
أثر التشريعات الحديثة و التطور التقني على المنشآت.  • 

الشراكات المهنية.  • 
التأسيس اإلداري للمنشآت.  • 

 - التأهيل والتطوير للممارس القانوني
 •  االعتماد المهني.

قواعد السلوك المهني.  • 
التعليم المستمر.  •

 المحور الثاني: صناعة التشريعات الحديثة 

المحور الثالث: التقنية القانونية واألنظمة التقنية
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استكشاف خصائص وتطورات القطاع القانوني.. 	

التغلب على تحديات الوصول إلى المعلومات في النظام القانوني حديث.. 2

تسريع عملية االبتكار في الخدمات القانونية السعودية و التكنولوجيا القانونية.. 3

بناء مجتمع علمي للخبراء القانونيين لتبادل خبراتهم ومناقشة الحلول الفعالة . 	
والمائمة.

تطوير القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا محليُا وعالميًا والتحديات المتعلقة بها.. 	

توفير مواد متخصصة لقادة المستقبل القانونيين من الشباب السعودي ويشمل . 	
أساسيات مهنة القانون والتشريعات المتعلقة بها.

األهداف	 

الملف التعريفي للمؤتمر
Conference PROFILE
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الملف التعريفي للمؤتمر
Conference PROFILE

إحصائيات الدورة الرابعة	 

البالد المشاركة	 

 9
جلسات
حوا��ة

 13

ورشة عمل

 1056
الحضور

 
ساعة علمية

22

10
دولة مشاركة

44
متحدث
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الملف التعريفي للمؤتمر
Conference PROFILE

اللجنة المنظمة 

اللجنة العلمية 

اللجنة اإلعالمية والتسويقية والعالقات العامة 

اللجنة التشغيلية 

- صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان )الرئيس( - مؤسس برهان المعرفة.
- د/عالء ناجي )نائب الرئيس( - المشرف العام على األمانة العامة, الهيئة السعودية للمحامين.

- أ/ محمد أحمد محمد عشيش )عضو اللجنة( - الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنصة المتميزة.
- أ/ وفاء السيندي )أمين اللجنة( - مسؤول العاقات العامة برهان المعرفة.

- د/ فيصل الفاضل )الرئيس( - عضو مجلس الشورى.
- د/ مروان الروقي )أمين اللجنة( - مساعد األمين العام لشؤون المحامين, الهيئة السعودية للمحامين.

- صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان )عضو اللجنة( - مؤسس برهان المعرفة.
- د/ عبدالعزيز التويجري )عضو اللجنة( - عميد كلية القانون جامعة األمير سلطان.

- أ/ حسين هادي )عضو اللجنة( - مدير النشر والتكنولوجيا في الشرق األوسط, ليكسس نكسس.

- أ/ محمد أحمد محمد عشيش )الرئيس( - الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنصة المتميزة.
- أ/ احمد الشايع )نائب الرئيس( - مدير التسويق بالهيئة السعودية للمحامين.
- أ/ وفاء السيندي )أمين اللجنة( - مسؤول العاقات العامة برهان المعرفة.

- د/ خالد عمر )عضو اللجنة( - مسؤول العاقات العامة لمؤسسة المنصة المتميزة.
- م/ عالء السبعاوي )عضو اللجنة( - مدير التسويق اإللكتروني لمؤسسة المنصة المتميزة.

- أ/ صخر شرف الدين )عضو اللجنة( - نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنصة المتميزة.

- أ/ محمد أحمد محمد عشيش )الرئيس( - الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنصة المتميزة.
- أ/ صخر شرف الدين )عضو اللجنة( - نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنصة المتميزة.

- أ/ احمد الشايع )عضو اللجنة( - مدير التسويق بالهيئة السعودية للمحامين.

لجان المؤتمر	 



OPENING CERMONY PROGRAM
برنامج حفل االفتتاح
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فيديو المؤتمر	 

القرآن الكريم	 

الكلمة االفتتاحية: 	 
     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

برنامج حفل االفتتاح
OPENING CERMONY PROGTAM

حفل االفتتاح	 



Page       12 

برنامج حفل االفتتاح
OPENING CERMONY PROGTAM

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أصحاب وصاحبات السمو،

أصحاب المعالي والسعادة،
أيها الحضور الكريم،

 
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

إنــه مــن دواعــي ســروري أن أرحــَب بكــم جميًعــا فــي المؤتمــر الســعودي الرابــع للقانــون، 
وشــرف لــي ان يكــوَن ذلــك فــي صــرٍح يحمــل اســم األميــر ســلطان رحمــة اهلل عليــه

أيها السيدات والسادة،

ــا يجــب اتباعــه  ــا رئيًس ــة طريًق ــات الحديث فــي ظــل التطــور العالمــي الســريع، ُتعــد التقني
ــد. نحــن  ــرات الســريعة، واالســتعداد لمســتقبل مليــئ بــكل مــا هــو جدي ــة المتغي لمواكب
نعيــش فــي عالــم مترابــط ومتضامــن، يتقــدم بســرعة جنًبــا إلــى جنــب مــع التقنيــات 
الحديثــة كل يــوم. تقدمــت التكنولوجيــات الرقميــة بســرعة تفــوق أي ابتــكار فــي تاريخنــا 
ــن مــن  ــا ال يتجــاوز عقدي ــم النامــي فــي م ــى نحــو 0	 ٪ مــن ســكان العال ــت إل إذ وصل

ــات.  ــي المجتمع ــًا ف ــواًل  ملموس ــت تح ــان، وأحدث الزم

ــى الخدمــات  ــات الوصــول إل ــي وإمكاني ــي والشــمول المال ــز االتصــال اإللكترون إن تعزي
ــر عــادات  ــا واإلنترنــت إلــى تغيي ــة والعامــة، أدى مــع النمــو المســتمر للتكنولوجي التجاري
النــاس بشــكل كبيــر. وال يتوقــف التغييــر عند الحصول علــى كميات هائلة مــن المعلومات، 
بــل يصــل إلــى أن يثــق المســتهلكون اليــوم باألجهــزة الذكيــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
فباتــت التطــورات الحديثــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات تهــدد الخصوصيــة، وتقلــل 
ــدوث  ــة ح ــام إمكاني ــال أم ــح المج ــخصية، وتفت ــات الش ــى البيان ــيطرة عل ــدار الس ــن مق م

مجموعــة مــن العواقــب الســلبية، نتيجــة الوصــول إلــى تلــك البيانــات.

كلمة صاحبة السمو الملكي األميرة هالة بنت خالد بن سلطان:	 
     رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون، مؤسس برهان المعرفة
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إن المخــاوف بشــأن العواقــب الســلبية حقيقيــة، نظــًرا ألن القــدرات الِتَقنّيــة لجمــع وتخزيــن 
ــى  ــث عل ــات البح ــة وعملي ــات الهاتفي ــة بالمحادث ــات المتعلق ــن البيان ــرة م ــات كبي كمي
اإلنترنــت والدفــع اإللكترونــي أصبحــت متاحــة، وُتســتخدم بشــكل روتينــي بواســطة 

ــواء. ــد س ــى ح ــركات عل ــة للش ــات التابع ــة والجه ــوكاالت الحكومي ال

عــاوًة علــى ذلــك، فــإن البيانــات الشــخصية عــن العمــاء الحالييــن والمحتمليــن أصبحــت 
ُتعــد أحــد األصــول الرئيســية للشــركات التجاريــة، إذ يمكــن للتكنولوجيــات أن تســاعَد فــي 
جعــل عالمنــا أكثــر إنصافــا وأكثــر ســلما وأكثــر عــدال. ويمكــن لإلنجــازات الرقميــة أن تدعــم 
كل هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أيضــا أن تهــّدد 
ــدة  ــوة المتزاي ــن الق ــع بي ــإن الجم ــه ف ــن. وعلي ــص األم ــى تقل ــؤدي إل ــة وأن ت الخصوصي
بشــأن  والتوافــق  الوضــوح  فــي مســألتي  الحاصــل  والتدهــور  الحديثــة  للتكنولوجيــا 

ــون والسياســة واألخــاق.  ــى ظهــور مشــكات متعلقــة بالقان ــؤدي إل ــة، ي الخصوصي

لقــد خلــق هــذا الوضــع الجديــد حاجــة لحمايــة الحــق بالخصوصّيــة، ودور ســلطات الدولــة 
هــو توفيــر هــذه الحمايــة. ولذلــك شــهد النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين وضــع نظــٍم 
لحمايــة البيانــات، وذلــك اســتجابة لزيــادة مســتويات معالجــة البيانــات الشــخصية، ولكــن 

وبســبب التطــور الســريع أصبحــت تدابيــر حمايــة الخصوصيــة غيــر مواكبــة للتكنولوجيــا. 

مــع تزايــد اتخــاذ حياتنــا للطابــع الرقمــي، يمكــن للمراقبــة غيــر الخاضعــة لإلشــراف والرقابــة 
أن تمــس بحقــوق الجميــع وســيادة القانــون، فعلــى حكومــات العالــم أن تســعى حثيثــا 
إلــى حمايــة الخصوصيــة علــى اإلنترنــت، مــن خــال قوانيــن وسياســات أقــوى مــع تزايــد 
ــة إلــى مراجعــة ممارســات  ــاك حاجــة ُملّح ــة المتفشــية. وهن ــة اإللكتروني أعمــال المراقب

المراقبــة الوطنيــة مــن أجــل حمايــة خصوصيــة الجميــع.

ــا بشــكل  ــة المنفقــة علــى التكنولوجي ومــع كل ذلــك ســتزداد نســبة الميزانيــات القانوني
كبيــر، لتحســين عمليــات اإلدارات القانونيــة لدعــم عــبء العمــل المتزايــد. لقــد شــهد عــام 
	202 نمــًوا كبيــًرا فــي اســتخدام اتجاهــات التكنولوجيــا القانونيــة لشــركات المحامــاة،
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 وغّيــرت هــذه التكنولوجيــا بشــكل كبيــر كيفيــة عمــل القطــاع، وزاد تطــور أقســام 
العمليــات القانونيــة وكفــاءة نمــاذج اإلنتــاج، وفعاليــة تقديــم خدمــة العمــاء مــع تقليــل 

الخطــأ البشــري.

لقــد وجــدت الدراســات أنــه يمكــن أتمتــة ٪25 مــن وقــت مكاتــب المحامــاة باســتخدام 
حلــول التكنولوجيــا القانونيــة الصحيحــة، حيــث أثــرت التكنولوجيــا تقريًبــا علــى كل جانــب 
مــن جوانــب اإلجــراءات القانونيــة، مــن تبســيط المهــام القانونيــة مثــل صياغــة العقــود 
وإدارتهــا بشــكل أكثــر كفــاءة، وحســاب ســاعات العمــل بدقــة إلــى تقديــم حلــول 
واقتراحــات أكثــر تعقيــدا لتحســين نمــاذج العمــل. أصبــح مــن الشــائع دمــج البرامــج التــي 
ُتَمّكــن المســتخدمين مــن أتمتــة المســتندات وإدارة العقــود وعمليــات البحــث القانونــي.

أيهــا الحفــل الكريــم، عندمــا ننظــر إلــى التكنولوجيــا فــي مجــال القانــون نجــد تطــوًرا كبيــًرا 
ــث  ــة، حي ــاءة وإنتاجي ــر كف ــا أكث ــًوا رائًع ــال ج ــح للمج ــي تتي ــة الت ــات القانوني ــي التقني ف
تقــوم برامــج التقنيــة القانونيــة بتوفيــر حلــول مبتكــرة إلدارة مكاتــب المحامــاة واإلدارات 
ــا مــع عمائهــا، فهــو  ــا بيــن فريــق العمــل وخارجي القانونيــة ووثائقهــا وتعاماتهــا داخلي

يوفــر إدارة قويــة للموظفيــن، وبذلــك رفــع لإلنتاجيــة والكفــاءة فــي العمــل. 

بالنســبة إلــى شــركات المحامــاة، هــذا يعنــي أن المهــام األساســية مثــل صياغــة العقــود، 
والبحــث فــي الحــاالت الســابقة يمكــن إعطــاؤه للتشــغيل اآللــي. لــن يغــرق المحامــون 

ــم خدمــات  ــى تقدي ــن عل ــرة المتكــررة، ســيكونون قادري ــل الصغي فــي المهــام والتفاصي
أفضــل وأســرع لعمائهــم مــن دون التقليــل مــن جــودة العمــل. وفــي مــا يتعلــق بــاإلدارة 
ــرع  ــال أس ــاك اتص ــيكون هن ــل، وس ــكل أفض ــاة بش ــب المحام ــتدار مكات ــفافية، س والش
ــفافيًة  ــًا و ش ــر تنظيم ــة أكث ــات القانوني ــتصبح الخدم ــن. س ــن الموظفي ــاءة بي ــر كف وأكث
وأقــل تكلفــة ، ونتيجــة لذلــك ســيتمكن المزيــد مــن النــاس مــن الوصــول إليهــا، مــا يــؤدي 

فــي النهايــة إلــى زيــادة فــرص الوصــول إلــى العدالــة. 
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ــم المســتمر  كل تلــك اإلمكانــات التــي تقدمهــا التكنولوجيــا ال تغنــي عــن أهميــة التعلُّ
ــون  ــي أن يك ــذا ينبغ ــتمر؛ ل ــر ُمس ــي تغيُّ ــة ف ــن واألنظم ــي، فالقواني ــر المهن والتطوي
المحامــي المتميــز علــى اّطــاع دائــم بــكل ما هــو جديد في مجــال القانــون، وأن يمتلك 
ســعة أفــق علميــة وثقافيــة، إضافــة إلــى أن يكــون دائــم البحــث وواســع االطــاع  فــي 
مجالــه، وأن يتقــن مهــارات البحــث القانونــي وتحديــد الصاحيــات القانونيــة، ســواء بيــن 
ــة الموّثقــة والمتخصصــة  ــة أو فــي المواقــع اإللكتروني الَمراجــع والمؤَلفــات القانوني
زة ألدائــه المهنــي مــن معرفــٍة ماليــة  فــي هــذا المجــال، إضافــًة إلــى المهــارات الُمعــزِّ
وذكاٍء تجــاري، إلــى مهــارات التواصــل والــذكاء العاطفــي، والتــي يحتاجهــا الممــارس 
القانونــي إلدارة عملــه وللمحافظــة علــى عمائــه ومصالحهــم فــي مختلــف المواقــف 

التــي قــد يتعــرض لهــا أثنــاء أداء عملــه. 

لكننــي علــى ثقــة مــن أن ســوق التكنولوجيــا القانونيــة إلــى جانــب اســتثمارات أصحاب 
ــة مــن مواجهــة  ــة القانوني ــر مهاراتهــم ســُيَمّكن الصناع ــة فــي تطوي المصلحــة الذكي

التحديــات المتزايــدة للقطــاع بشــكل مشــترك وبالتالــي تعزيــزه لألفضــل.

ــو أن  ــذي نرج ــر، ال ــذا المؤتم ــال ه ــي أعم ــق ف ــاح والتوفي ــم النج ــى لك ــًا.. أتمن وختام
تصبــو قرارتــه وتوصياتــه إلــى حجــم المســؤولية الكبيــرة الملقــاة علــى عاتقنــا جميعــًا.

 
وبسم اهلل نبدأ. 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُمو  َأْصَحاَب السُّ
َأْصَحاَب المعالي

َعاَدة َأْصَحاَب الَفِضيَلِة والسَّ
الُحضوُر الِكَرام

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ــُه إلــى َمقــاِم خــاِدِم الحرَميــِن الشــريَفيِن الَمِلــِك َســْلَماَن بــِن عبِدالعزيــِز  َبــاِدُئ ِذي َبــْدٍء أتَوجَّ
ــِز  ــِر ُمحمــِد بــِن ســلماَن بــِن عبِدالعزي ــُموِّ الملكــيِّ األمي وولــيِّ عهــِده األميــِن صاحــِب السُّ
ماِنــه ِمــن َدْعــٍم ُمتواصــٍل فــي ســبيِل  َحِفَظُهمــا اهللُ؛ بخاِلــِص الشــكِر والتقديــِر؛ علــى مــا ُيقدِّ

ة. تطويــِر الِمْرَفــِق الَعْدلــيِّ والبيئــِة التشــريعيَّ

ــُه إلــى معالــي الدكتــور/ وليــد بــن محمــد الصمعانــي، وزيــِر العدِل رئيــِس مجلِس  كمــا َأَتَوجَّ
إدارِة الهيئــِة الســعوديِة للمحاميــَن، بخالــِص الشــكِر علــى ِرَعاَيِتــِه للُمؤتَمــِر الســعوديِّ 
ُؤوِب فــي  ــه الرابعــِة لعــام )2022(، وَدْعِمــِه المتواِصــِل وَســْعِيِه الــدَّ للقانــوِن، فــي دورِت
ــِة،  ــاراِت القانونيَّ ــاِة واالستش ــاَع المحام ــُه ِقط ــي ُتواِج ــاِت الت ي َحدِّ ــاِت والتَّ ُعوب ــِل الصُّ َتْذِلي
والوقــوِف جنًبــا إلــى جنــٍب مــع المحاميــَن والمنشــآِت القانونيــِة لَتْيِســيِر َعَمِلهــا وَتْطِويِرها، 

ــة أدائهــا.  وَرْفــِع ُمســتوى َمْوُثوِقيَّ

ــُموِّ الملكــيِّ األميرِة/  ــَه إلــى شــركِة ُبْرهــاِن المعرفــِة وَصاِحَبــِة السُّ كمــا ُيْســِعُدني أْن َأَتَوجَّ
ِة مــع  هالــة بنــت خالــد بــن ســلطان، بخاِلــِص الشــكِر والتقديــِر علــى َشــَراَكِتهُم اإلســتراتيجيَّ
ــه،  ــِة أعماِل ــيِّ وَتْنِمَي ــاِع القانون ــاِء بالِقط ــْعِيهْم لاْرِتق ــَن، وَس ــعوديِة للمحامي ــِة الس الهيئ

وَدْعــِم الُممــاِرِس الِمْهِنــّي.

كلمة الدكتور/ عالء ناجي:	 
     المشرف العام على األمانة العامة الهيئة السعودية للمحامين
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ــَب  ــاُت الُفْضَلَيــاُت، ُيســعُدِني أْن ُأَرحِّ مــاُء القانونيــوَن األفاضــُل، الزميــاُت القاُنوِنيَّ الزُّ
بكــم فــي المؤتمــِر الســعوديِّ للقانــوِن فــي دورِتــِه الرابعــِة لعــام )2022(، الــذي أْثَبــَت 
ــُل ُفرصــًة  ــَة؛ إذ ُيَمثِّ ــَة والعَمِليَّ ــِه المعرفيَّ ــُه وإنجازاِت ــِه الثــاِث الســابقِة فاعليَت خــاَل َدْوَراِت
اِدِه الباِرعيــَن،  راِتــه، ولقــاِء ُروَّ ُكْبــَرى لُمناَقَشــِة َأْحــَدِث ُمماَرَســاِت الِقَطــاِع القاُنونــيِّ وتطوُّ

ــة. ــِة والَعاَلِميَّ ي ــِة المحلِّ اِت القانونيَّ ــَتَجدَّ واكِتشــاِف الُمْس

ــٌة ألعمــاٍل ُمســَتَداَمة”، بُمشــاَرَكِة  ــٌة قانوني ــُد المؤتمــُر هــذا العــاَم تحــَت ِشــعاِر: “بيئ َيْنَعِق
ًة  ــتَّ ــاوَر ِس ــا مح ًي ــِة، ُمَتَبنِّ ــاالِت القانونيَّ ــي المج ــِة ف وليَّ ــِة والدَّ ــراِت المحليَّ ــن الخب ــٍة ِم ُنْخَب
ِة للهيئــِة الســعوديِة للمحاميــَن )2022 - 	202(،  ــِة اإلْســتراتيِجيَّ ــًة تتواَفــُق مــع الُخطَّ ُمهمَّ

ــٍة داِعَمــة”. ــٍة َمْرِجِعيَّ ــوٍق - هيئ ــٍة - ُممــاِرٍس َمْوُث ن ــٍة ُممكَّ لــِة فــي: “مهن ورؤيِتهــا الُمَتَمثِّ
اِتها،   ورســالِتها التــي تســعى ِمــن خاِلِها إلــى: َتْمِكيــِن الِمْهَنــِة وِحَماَيَتَهــا وتنميــِة اقتصاديَّ
ــاِت  ن ــال الُمَمكِّ ــن خ ــَن، ِم ــيَن القانونيي ــَن والممارس ــِة المحامي ــَتَوى اْحِتَراِفيَّ ــِز ُمْس وَتْعِزي
ة.لقــد َســَعِت الهيئــُة منــذ مرحلــِة التأســيِس والبنــاِء ُوُصــواًل إلــى مرحلــة  يَّ ــِة والَفنِّ ظاِميَّ النَّ
ــاِع  ــِر قط ، وتطوي ــيِّ ــيِّ القانون ــاألداِء المهن ــاَء ب ــا االرتق ــَب َأْعُيِنه ــَع ُنْص ــِن؛ أن َتَض ْمِكي التَّ
ــِة، بمــا َيَتــاَءُم  ُمماَرَســِة الخدمــاِت القانونيــِة، وَتْعميــِق َجــْوَدِة المهنــِة والِخْدمــاِت القانونيَّ

ــة. مــع الَمْنُظوَمــِة الَعْدِليَّ
معالي الوزير...

ــاَدَة الُحضــوَر بعًضــا ِمــن اإلنجــازاِت التــي َعَكَفــِت الهيئــُة  َأْســَتْأِذُنُكم فــي أْن ُأشــاِرَك السَّ
ــِة المناِســَبِة لهــا خــاَل الســنواِت القليلــِة ِمــن ُعُمِرَهــا  علــى العَمــِل عليهــا، وَتْهِيَئــِة اأَلْرِضيَّ
قــْت خاَلهــا  ــْم - حقَّ ــم بفضــِل َدْعِمكــم، وحكمــِة قيادِتُك ــي - بفضــِل اهلل، ث ، الت ــيِّ من الزَّ

عــدًدا ِمــن اإلنجــازات:

برنامج حفل االفتتاح
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يَن َعْشــَرَة أضعــاِف •  ــَن األساِســيِّ ــِة الســعوديِة للمحامي اليــوَم تجــاَوَز عــدُد أعضــاِء الهيئ
ــِة للهيئــِة الســعوديِة للمحاميــَن  عدِدهــم عنــد َتْشــِريفي باإلشــراِف علــى األمانــِة العامَّ
ــًة، بينمــا كان حيَنهــا  فــي ســبتمبر عــام 9	20؛ إذ َوَصــل العــدُد إلــى )	82	( عضوي

. أقــلَّ ِمــن ســتمائِة ُعضــٍو أساســيٍّ

لــم تــأِت هــذه الزيــادُة فــي العــدِد ِمــن فــراٍغ، بــل أتــْت ِمــن َعَمــٍل َدُؤوٍب ِمــن فريــِق • 
ــٍم ال  ــٍم دائ ــاِع، ودع ــِة والقط ــاِت المهن ــتفيضٍة الحتياج ــٍة ُمس ــُغوٍف، ودراس ــٍل َش عَم

ــِس اإلدارة. ــِس مجل ــِر العــدِل رئي ــن معالــي وزي ٌد ِم ــردُّ َيُشــوُبُه ت

ُس •  اليــوَم َتــمَّ تعديــُل نظــاِم المحامــاِة، وعــدٍد ِمــن األنظمــِة، بمــا َيْدَعــُم المهنــَة، وُيَكــرِّ
ــاَم بعــِض  ــِل أم مثي ــَن للتَّ ــى المحامي ــوِء إل ُج ــن خــاِل اللُّ ــِة، ِم ــِة الوقائيَّ ــَة العدال أهمي

المحاكــم.

ــُأ َهْيَئُتُكــْم وبيُتُكــم - بيــَت المحاميــَن - لتوقيــِع اتفاقيــاٍت مــع بعــض البنوِك •  اليــوَم تتهيَّ
مويــِل، مَثُلهــا َمَثــَل باقــي  ــِة التَّ الســعوديِة لُشــُموِل المنشــآِت القانونيــِة بإمكانيَّ

منشــآِت القطــاِع الخــاص.

صــٍة للتأميــِن الصحــيِّ للمنشــآِت •  ــٍة ُمَخصَّ ــُأ َهْيَئُتُكــم إلنشــاِء َمحفظــٍة تأمينيَّ اليــوَم تتهيَّ
ُفوهــا علــى التأميــِن  ُك المنشــآِت القانونيــِة وموظَّ القانونيــِة؛ بحيــُث َيْحُصــُل ُمــاَّ

ــة. ــا تفضيليَّ ــعاٍر ومزاي ، بأس ــيِّ الصح

ــي الجوانــَب •  ــٍة ُتَنمِّ ِتهــا الجديــدِة، ببرامــَج نوعيَّ ــُة الهيئــِة فــي ُحلَّ اليــوَم َتْنَطِلــُق أكاديميَّ
ُر ُقْدراِتهــم  َتهــم، وُتَطــوِّ ــُم َمْوُثوِقيَّ المهاريــَة لــدى المحاميــن والقانونييــن؛ بحيــث َتْدَع

ألداء أعماِلهــم.
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ِد •  ــاه، ولــوال أن َتُطــوَل َكِلَمتــي عــن َوْقِتهــا الُمحــدَّ اليــوَم لدينــا الكثيــُر لكــي ُنشــاِرُكُكْم إيَّ
ْلــُت ذلــك، لكــن حــاَل بينــي وبيــن ِذْكــِره حاجــُز الوقــِت، وهــذا مــا َســَتَرْوَنُه فــي  لهــا لَفصَّ

ْفُتُمونا بُحُضوِره. ــاِت هــذا المؤتمــِر َوَثناَيــاُه، الــذي َشــرَّ َطيَّ

ُر ُشكري لكم معالي الوزيِر على َدْعِمُكْم وفي ِختاِم هذه الكلمِة ُأَكرِّ
ــٍة؛ ســواٌء بالرضــا أو باالســتياء  ــُه بَموضوعيَّ ــٍة َشــاَرَكَنا رأَي ــٍل وزميل ُر ُشــكري لــكلِّ زمي ــرِّ وُأَك
ــِه  ــِه وُجهــِدِه وِذْهِن ــا ِبَوْقِت ــٍة أســَهَم معن ــٍل وزميل ر ُشــكري لــكلِّ زمي ــرِّ ــُه. وُأَك ــَم َهْيَئَت لَيْدَع

ــاٍء ُيْنَتَظــر. ــٍل ُيْرَجــى، أو َثن ــِة، دون مقاب ــَل هــذه الهيئ ــَم عَم لَيْدَع

شكًرا للجميع
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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كلمة الدكتور/ أحمد يماني:	 
     رئيس جامعة األمير سلطان

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل، وعلى آِله وصحبه ومن وااله.
معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

أصحاب السمو ... أصحاب الفضيلة والمعالي ... أصحاب السعادة ... ضيوفنا الكرام. 

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يســعدني فــي هــذا المقــام أن أرحــب بكــم جميًعــا فــي رحــاب جامعــة األميــر ســلطان، 
صــرٌح شــُرف بــأن يحمــل اســم األميــر الراحــل ســلطان بــن عبــد العزيــز رحمــه اهلل، والتــي تعدُّ 
أول جامعــة خيريــة بالمملكــة وأول مــن فتــح نافــذة التعليــم الجامعــي األهلــي، والتــي 
بشــهادة ســوق العمــل أثبتــت حضورهــا فــي فتــرة وجيــزة علــى الســاحة كمؤسســة رائــدة 

فــي مجــال التعليــم الجامعــي األهلــي المتطــور.
تســعى جامعــة األميــر ســلطان منــذ نشــأتها علــى أن تكــون موطًنــا وحاضًنــا للكثيــر مــن 
الفعاليــات العلميــة النوعيــة، ونحــن فــي هــذا اليــوم الســعيِد - تتشــرف وتســعد جامعــة 
األميــر ســلطان ممثلــة بكليــة القانــون بــأن تكــون مقــًرا للمؤتمــر الســعودي للقانــون فــي 
ــارات  ــاة واالستش ــاع المحام ــة قط ــي رؤي ــي تغط ــة الت ــاوره الثاث ــة، وبمح ــِه الرابع دورِت
القانونيــة وصناعــة التشــريعات الحديثــة والتقنيــة القانونيــة، وبمــا يتســق مــع رؤيــة 
ــهم  ــي تس ــط الت ــب التخطي ــم جوان ــن أه ــون م ــت القان ــي جعل ــة الت ــة الطموح المملك
فــي توظيــف أهــداف الرؤيــة الواعــدة إلــى مخرجاتهــا المرجــوة، ونحــن بهــذه المناســبة 
ــر  ــوع مؤشــرات تقري ــي مجم ــل 00	 ف ــن أص ــة م ــة لـــ 80 نقط ــق المملك ــل بتحقي نحتف
البنــك الدولــي “المــرأُة وأنشــطة األعمــال والقانــون” لعــام 2022، بزيــادة 0	 نقــاط عــن 

ــا الطموحــة 2030. ــا فــي قطــف ثمــار رؤيِتِن ــا بدأن عــام 2020، وهــو مــا يعنــى أنن
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أيها الحفُل الكريم ...

قصــة الجامعــة مــع تخصــص القانــون بــدأت فــي خريــف عــام 	200، عندمــا أعلنــت 
ــون فــي المملكــة ُتقــدم  الجامعــة تدشــين أول درجــة للبكالوريــوس فــي تخصــص القان
للنســاء، وباللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ومنــذ ذلــك الحيــن، والجامعــة تشــعر بفخــر كبيــر 
واعتــزاز بــأن الكثيــر مــن خريجيهــا كانــوا حجــر زاويــة فــي العديــد مــن القطاعــات الحيويــة 
ــى  ــي أرق ــتهم ف ــال دراس ــي إكم ــوا ف ــم نجح ــرة منه ــبًة كبي ــل إن نس ــة، ب ــي المملك ف
الجامعــات العالميــة كهارفــارد وكولومبيــا وَيــِل وغيرهــا، كمــا تمكنــوا مــن تجــاوز اختبــار 
ممارســة مهنــة المحامــاة فــي عــدد مــن الــدول حــول العالــم، واليــوم خريجــو الجامعــة 
 L&W, A&O, Clifford Chance, Oliver يعملــون بأكبــر مكاتــب المحامــاة العالميــة مثــل
Wyman Clyde&Co., SJ Berwin, DLA Piper, Eversheds, W&C, and B&M وغيرهــا.
وحيــث إن نجــاح الجامعــة فــي هــذا الجانــب ال يعنــى إال أن حماســنا وطموحنــا لــن يتوقفــا 
ــي فــي  ــم القانون ــاع التعلي ــر قط ــى االســتمرار فــي تطوي ــد هــذا الحــد، سنســعى إل عن

المملكــة بمــا يحقــق التطلعــات واآلمــال بحــول اهلل.
وكمــا أن الجامعــة حريصــٌة علــى القيــام بواجباتهــا تجــاه مجتمعهــا، كانــت كليــة القانــون 
ســباقًة فــي تبنــي عــدد مــن البرامــج التــي ُتقــدم خدمــًة للمجتمــع، كبرنامــِج مهــارة، وهــو 
ــن  ــدٍد م ــي ع ــز ف ــا العزي ــي مجتمعن ــاء ومقيم ــن أبن ــن م ــب المهتمي ــى بتدري ــج يعن برنام
المهــارات القانونيــة والمقدمــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة القانــون، وكذلــك 
ــادة القانونيــة فــي كليــة القانــون بدورهــا تجــاه مجتمعهــا وذلــك مــن خــال  ــام العي قي
قيــام خيــرة مــن طلبتهــا بتقديــم المشــورة والترافــع عــن المحتاجيــن مــن أبنــاء ومقيمــي 
ــي  ــة ف ــادة القانوني ــول العي ــر بحص ــا فخ ــص، وكلن ــام مرخ ــراف مح ــع وبإش ــذا المجتم ه
كليــة القانــون علــى أول رخصــة تقــدم لجامعــة أهليــة فــي المملكــة مــن قبــل الهيئــة 

الســعودية للمحاميــن.
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وفي الختام.....

ال يفوتنــي أواًل وأخيــًرا أن أتقــدم بخالــص الشــكر ووافــر االمتنــان والعرفــان لمقــام ســيدي 
ــز- حفظــه اهلل - صاحــب الفضــل  ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب ــن الشــريفين المل خــادم الحرمي
األول والرائــد فــي تأســيس هــذا الصــرح وذلــك عندمــا كان أميــًرا لمنطقــة الريــاض، ورئيًســا 

لمجلــس إدارة مؤسســة الريــاض الخيريــة للعلــوم المظلــة النظاميــة للجامعــة.
كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان لمــن كان لهــم الفضــل فيمــا حققتــه الجامعــة مــن 
إنجــازات، وفــي مقدمتهــم صاحــب الســمو األميــر الدكتــور عبــد العزيــز بــن محمــد بــن عيــاف 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الريــاض الخيريــة للعلــوم ورئيــس مجلس أمنــاء الجامعة.

وختاًما ........
التوفيــق  ترحيبــي بكــم، وآمــل للمؤتمــِر والمشــاركين وجميــع الحضــور كامــل  أكــرر 
والســداد، ونأمــل أن تواصــل جامعــة األميــر ســلطان مســيرتها المباركــة وتطورهــا المســتمر 
ــادم  ــة خ ــل حكوم ــي ظ ــع ف ــة المجتم ــي وخدم ــث العلم ــي البح ــة ف ــطتها الفاعل ألنش

ــن. ــده األمي ــي عه ــريفين وول ــن الش الحرمي

وندعو اهلل تعالى أن يديم على بادنا نعمة األمن واألمان، وأن يوفقنا جميًعا للعمل 
على خدمة هذا البلد المعطاء.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.... وشكًرا.
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برنامج المؤتمر
CONFERENCE PROGTAM

اليوم األول - اإلثنين - 28/11/2022

08:00 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:45

- اإلستقبال والتسجيل:

- 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 مستقبل 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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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

برنامج المؤتمر
CONFERENCE PROGTAM

اليوم األول - اإلثنين - 28/11/2022
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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.جوزة 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

برنامج المؤتمر
CONFERENCE PROGTAM

اليوم الثاني - الثالثاء - 29/11/2022
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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

المبنى 105
المسرح - الدور األول

المبنى 105
المســرح - الدور الثاني

المبنى 105
المسرح - الدور األول

المبنى 105
المســرح - الدور الثاني د.عالء ناجي - المشرف العام على األمانة العامة الهيئة السعودية للمحامين

برنامج المؤتمر
CONFERENCE PROGTAM

اليوم الثاني - الثالثاء - 29/11/2022
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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:

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

برنامج المؤتمر
CONFERENCE PROGTAM

اليوم الثالث - األربعاء - 30/11/2022
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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

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

برنامج المؤتمر
CONFERENCE PROGTAM

اليوم الثالث - األربعاء - 30/11/2022

- استراحة قهوة + صالة العصر



THE SESSIONS
الجلسات



Page     31 

الجلسات
The Sessions

Monday - 28/11/2022 - اإلثنين

أ.خالد العقيلي

معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 
وزير العدل رئيس مجلس إدارة

الهيئة السعودية للمحامين إدارة
الحوار
Moderator

التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية
Legal Developments in the Kingdom of Saudi Arabia

12:15 – 01:15

مســتقبل القطــاع القانونــي
The future of the legal sector

10:45 – 11:45

أ.سارة خان
مسؤول مساعد الحامية يف 

مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني

فضيلة الشيخ يوسف الفراج

د.عبدالعز يز الدحيم
وكيل وزارة التجارة للسياسات و األنظمة

أ.محمد الزغيبي
نائب الرئيس للشؤون القانونية - موباييل إدارة

الحوار
Moderator

إدارة
الحوار
Moderator

حلقة النقاش - 1
Panel - 1

حلقة النقاش - 2
Panel - 2

المرجعية المهنية
Professional Reference

01:30 – 02:30
حلقة النقاش - 3

Panel - 3

د.فيصل الفاضل

عضو مجلس الشورى

د.أسامة القحطاين

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامني

د.لؤي العكاس

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامني

Mr.Khaled Aloqaily

His Excellency Dr.Walid Al-Samaa 
Minister of Justice, Chairman of the Board 
of Directors of the Saudi Bar Association

Ms.Sarah Khan
Protection Assistant

Officer at UHCR

Sheikh Yusuf Al-Faraj

Dr.Abdulaziz Al-Duhaim
Deputy Minister for Policies & Regulations

Mohammed Al-Zogaibi
Vice President of Legal Affairs - Mobily

Dr. Faisal Al-Fadhel
Member of Shura Council

Dr. Osama Al-Qahtani
Member of the Board of Directors of the Saudi 

Bar Association

Dr. Loai Al-Akkas
Member of the Board of Directors of the Saudi 

Bar Association
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الجلسات
The Sessions

إدارة
الحوار
Moderator

إدارة
الحوار
Moderator

Tuesday - 29/11/2022 - الثالثاء

مستقبل المنشآت و صناعة الشراكات و التحالفات
The Future of Legal Establishments and the Industry of Partnerships and Alliances

10:00 – 11:00
حلقة النقاش - 4

Panel - 4

أ.عبداملحسن السويلم

محامي رشيك - املكتب 
السعودي محامون 

ومستشارون

أ.جوزه الرشيد

 رشيك يف مكتب محمد التاممي لالستشارات القانونية
بالتعاون مع هربرت سميث فريهيلز

أ.إياد رضا

محاِم ومستشار قانوين – رشيك تنفيذي رشكة
إياد رضا للمحاماة واالستشارات القانونية

أ.فهد املاليك

الرشيك التنفيذي رشكاء سهيل للمحاماة واالستشارات القانونية

أ.يزيد الطعيمي

الرشيك املدير يف رشكة السلوم والطعيمي للمحاماة واالستشارات 
)STAT(  القانونية

د.ميثاء الغامني

أستاذ القانون املساعد، 
جامعة األمري سلطان

التأهيل المهني والموثوقية والممارسة
Professional Qualification, Reliability and Practice 

12:45 – 01:45
حلقة النقاش - 5

Panel - 5

القايض.عيل شامس املدحاين

نائب رئيس محاكم مركز ديب املايل العاملي

أ.إيثار الداعج

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامني
Elaw Boutique Law Firmوعضو اللجنة التنفيذية، رشيك مؤسس لــ

د.أنجيال أونواتشيي ويليق

عميدة كلية القانون بجامعة بوسطن، أستاذ القانون
ريان روث جالو و إرنست ج. جالو

Dr. Angela Onwuachi-Willig

Dean and Ryan Roth Gallo & Ernest J. Gallo Professor of Law

Dr.Maitha Alghanmi
Assistant Professor of Law, 

Prince Sultan University

Ms.Jozah Al-Rasheed
Partner, Law Office of Mohammed Altammami in

association with Herbert Smith Freehills LLP

Mr.Eyad Reda
Lawyer and legal advisor Executive Partner

of Eyad Reda Law Firm and Legal Consultations

Mr.Fahad Almalki
Executive Partner )Suhail Partners Advocates and Legal 

Consultants(

Mr.Yazeed Al-Toaimi - 
Managing Partner, Al-Salloum & Al-Tuaimi Law Firm and 

Legal Consultancy, )STAT( 

HE Justice Ali Shamis Almadhani
Deputy President of the DIFC Courts

Ms.Ethar Aldaej
Member of the Board of Directors of the Saudi Bar Association

and Member of the Executive Committee, Founding Partnerat Elaw
Boutique Law FirmProfessor of Law

Mr.Abdolmohsen Alsuwailem
Partner - Saudi Office Attorneys 

and Consultants
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الجلسات
The Sessions

Wednesday - 30/11/2022 - األربعاء

إدارة
الحوار
Moderator

Mr.Chris Alberti

Chief of ADR & General Counsel,
Saudi Center for Commercial

Arbitration )SCCA)

د.ماجد العتيبي

أستاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية   جامعة 
امللك سعود

السيد/كريس الربيت

 رئيس ADR واملستشار العام ،
 املركز السعودي التجاري

)SCCA( التحكيم
 السيد جيمس ويري

الرئيس القانوين ملركز امللك عبدالله املايل

 السيد/ جيمس برمين

 رشيك ، رئيس قسم البناء و
املامرسة الهندسية ، كوين إميانويل

Mr.James Bremen

Partner, Chair of Construction and
Engineering Practice, Quinn Emanuel

Mr.James Weier

Chief Legal Officer of King Abdullah Financial District

المهارات المهنية لتحكيم ناجز
Professional Skills for Successful Arbitration

10:00 – 11:00
حلقة النقاش - 6

Panel - 6

Mr.Hussain Hadi

Head of Publishing & Technology, LexisNexis
Middle East, Head of Middle East

Publishing & Technology, LexisNexis

د.عبدالرحمن مشاط

محارض يف الحقوق بجامعة 
امللك عبدالعزيز

 السيد/ حسني هادي

LexisNexis ، رئيس قسم النرش والتكنولوجيا 
الرشق األوسط ، رئيس الرشق األوسط للنرش و 

LexisNexis ، التكنولوجيا

 السيد/ ديفيد جونز

Clausify Limite ، املؤسس والرئيس التنفيذي إدارة
الحوار
Moderator

أ.سامي العتيبي

مدير قانوين يف املدفوعات السعودية

Mr.David Jones
Founder & CEO, Clausify Limite

التقنية والذكاء اإلصطناعي في القانون 
Technology and AI in Law

11:15 – 12:15
حلقة النقاش - 7

Panel - 7

Dr.Majed Alotaibi
Professor of Law, College of Law and Political

Science, King Saud University

Mr.Abdul Rahman Mashat 
Lecturer in Law, King Abdu-

laziz University

Mr.Sami Al-Otaibi
legal director in Saudi Payments
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الجلسات
The Sessions

Wednesday - 30/11/2022 - األربعاء

إدارة
الحوار
Moderator

إدارة
الحوار
Moderator

أ.عبدالرحمن العيوين

مدير اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
يف إحدى الهيئات الحكومية

أ.يارس الشمري

نائب قطاع األعامل والتحول الرقمي
)هيئة الحكومة الرقمية( 

أ.فراس حجار

املدير التنفيذي رشكة أب فور ليجيل 

المنصات اإللكترونية وتأثيرها علي الخدمات القانونية
Digital platforms and their impact on legal services

10:00 – 11:00
حلقة النقاش - 8

Panel - 8

د.فهد املاجد

املحامية.والء عدنان العطاس

ذا ستيج: التأهيل كطريقة لبناء الشخصية القانونية الناجحة
The Stage: Qualification as a Way to Build a Successful Legal Personality 

02:00 – 03:00
حلقة النقاش - 9

Panel - 9

Mr.Firas Hajjar
Founder & CEO of App4Legal, Founder &

Chairman of Infosysta

Dr.Fahd Al-Majid 

The lawer.Walaa Adnan Al-Attas

Mr.Abdulrahman Alayouni
Director of the General Department of Legal 

Affairs in a government agency

Mr.Abdulrahman Alayouni
Director of the General

Department of Legal Affairs
in a government agency



WORKSHOPS
ورش العمل
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ورش العمل
Workshops

ورشة عمل )4(: تأسيس مكاتب المحاماةورشة عمل )3(: التنظيم القانوني للمكاتب األجنبية

أ.محمد العقيل

الرشيك املدير يف رشكة محمد العقيل 
ورشكاه للمحاماة

أ.طارق حمود آل إبراهيم 

مؤسس ورشيك ورئيس مجلس املديرين يف رشكة 
ديوان القانون للمحاماة واالستشارات القانونية

ورشة عمل )2(: كيف تسوق لنفسك كمحامي؟ورشة عمل )1(: التحديات والفرص لإلدارات القانونية

د.عبيد العبديل

الرئيس التنفيذي، مزيج لالستشارات التسويقية
أ.محمد الزغيبي

نائب الرئيس للشؤون القانونية - موباييل

ورشة عمل )6(: الخطة االستراتيجية للهيئة السعودية للمحامينورشة عمل )5(: االتقنية القانونية واألنظمة التقنية

أ.ماجد الشبانة

الرئيس التنفيذي لوحدة القانونية وشؤون 
الرشكات - موباييل

د.عالء ناجي

املرشف العام عىل األمانة العامة، الهيئة 
السعودية للمحامني

Monday - 28/11/2022 - اإلثنين

Monday - 28/11/2022 - اإلثنين

Tuesday - 29/11/2022 - الثالثاء

Dr. Obaid Alabdali

Chief Executive Officer, Mazeej
Marketing Consultants

Mohammed Alzogaibi

Vice President of Legal Affairs - Mobily

Tariq Homoud Al Ibrahim

Founder, Partner and Chairman of the
Board of Directors of Diwan Al Qanun

Law Firm and Legal Consultations

Mohammed Al-Aqeel

Managing Partner at Mohammed
 Al-Aqeel & Partners Law Firm

Dr. Alaa Naji

General Supervisor of the General
Secretariat, Saudi Bar Association 

Majed Alshabana

Chief Executive Officer of the Legal and 
Corporate Affairs Unit - Mobily
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ورشة عمل )7(: خدمات وممكنات صندوق تنمية الموارد 
البشرية لقطاع المحاماة واالستشارات القانونية

ورشة عمل )8(: نظرية التحليل االقتصادي للقانون و أهميتها 
في التشريعات الحديثة

أ.محمد الزهراين

 مدير املسار القانوين - صندوق هدف
د.نجالء الحقيل

أستاذ القانون املساعد يف جامعة امللك سعود

Tuesday - 29/11/2022 - الثالثاء

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

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

أ.يحيى العمري

رشيك مؤسس يف رشكة عدالة لتقنية نظم 
املعلومات )قانونية(

د. أسعد بن سعيد بن حارب الحرضمي

محامي ومستشار قانوين أستاذ مساعد القانون 
املدين بكلية الزهراء للبنات

ورشة عمل )12(: قيم و أخالقيات العملورشة عمل )11(: أساسيات التقنية القانونية
في التشريعات الحديثة

Mr. Shak Ashraf

Managing Director of Forte Markets &
Founder of the Legal Technology &

Innovation Institute )LT&I(

أ.حسن بن عبدالرحمن آل باحص

محاسب قانوين، رئيس جمعية املحاسبني 
اإلداريني بالرياض

أ.شاك أرشف

 ، Forte Markets العضو املنتدب لرشكة
مؤسس املعهد العاملي للتكنولوجيا

 القانونية واالبتكار

Wednesday - 30/11/2022 - األربعاء

Wednesday - 30/11/2022 - األربعاء

Hassan Al-Bahes

Chartered Accountant, President of the
Association of Management

Accountants in Riyadh

Mohamad Alzahrani

Legal Track Manager
Dr. Najla Alhekail

Assistant Professor of Law
at King Saud University

Dr Asad Alhadhrami

Lawyer and Legal Advisor, Assistant Professor
of Civil Law at Al-Zahra College for Girls

Yahya Alomari

Founding partner in AdalahInformation 
Systems Technology - Qanonia

ورش العمل
Workshops
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CONFERENCE RECOMMENDATIONS
توصيات المؤتمر
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توصيات المؤتمر
Conference Recommendations

التوصية األولى:	 

المحور األول: رؤية قطاع المحاماة واالستشارات القانونية 

- التحديات والفرص للمنشآت القانونية.

التوصية

الهدف

المبررات

آليات
التنفيذ

دعم الشراكات المهنية ووضع حلول للتحديات التي تواجهها.

 - التوعية بأهمية الشراكات المهنية في استدامة أعمال المنشآت القانونية 
ونضجها ونمو إيراداتها.

- إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنشآت القانونية.
- تعزيز إنشاء الشراكات المهنية بين المحامين.

- تسهيل إنشاء الشركات المهنية من خالل تعزيز التعاون بين الهيئة ووزارة التجارة.

- ضعف إيرادات المكاتب الفردية وصعوبة استدامتها.
- وجود بعض التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت القانونية.

- ضعف الربط التقني بين الهيئة ووزارة التجارة فيما يتعلق بالمنشآت 
القانونية ذات االختصاص المشترك.

- عقد ورش عمل ولقاءات دورية من قبل المتخصصين للتوعية بأهمية 
الشراكات المهنية في استدامة أعمال المنشآت القانونية.

- بناء أدلة استرشادية ووضع المعايير الالزمة لبناء الشراكات المهنية بين 
المحامين وبعضهم.

- التنسيق مع وزارة التجارة الستخراج سجالت المنشآت القانونية تبًع ا 
لشهادات تسجيل الشركات المهنية
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التوصية الثانية:	 

توصيات المؤتمر
Conference Recommendations

المحور األول: رؤية قطاع المحاماة واالستشارات القانونية 

- التأهيل والتطوير للممارس القانوني.

التوصية

الهدف

المبررات

آليات
التنفيذ

تعزيز موثوقية الممارس القانوني بالمهارات القانونية الفنية والمهارات 
الداعمة )الناعمة( ألداء عمله.

 تنمية المهارات القانونية الفنية للممارس القانوني.
- تنمية المهارات الداعمة )الناعمة( للممارس القانوني لتحسين جودة الخدمات 

المقدمة.

- التطوير المستمر أللنظمة واللوائح.
- ظهور ممارسات قانونية حديثة.

- حاجة الممارس القانوني إلى المهارات الداعمة )الناعمة( التي تحسن 
من جودة الخدمات القانونية.

- إعداد ورش عمل بالمهارات الفنية القانونية.
- تقديم برامج تدريبية لتنمية المهارات الداعمة )الناعمة( للممارسين 

القانونيين.
- إمداد الممارسين القانونيين بأحدث المهارات التقنية التي تعزز كفاءة 

العمل.
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توصيات المؤتمر
Conference Recommendations

التوصية الثالثة:	 

المحور الثاني: صناعة التشريعات الحديثة.
 

- نظام األحوال الشخصية، ونظام اإلثبات، ونظام التكاليف القضائية.

التوصية

الهدف

المبررات

آليات
التنفيذ

إجراء دراسات وبحوث توضح اآلثار المترتبة على نفاذ التشريعات الحديثة.

- قياس مدى تحقق أهداف التشريعات الحديثة.
- الوقوف على مدى اإللتزام بتطبيق التشريعات الحديثة.

- توثيق آثار تطبيق التشريعات الحديثة.

- الحاجة لقياس مدى تحقيق التشريعات الحديثة ألهدافها.
- رفع جودة الدراسات والبحوث التي توضح آثار تطبيق التشريعات 

الحديثة.

- إعداد توصيات بأهم الدراسات والبحوث التي توضح آثار تطبيق 
التشريعات الحديثة.

- إعداد ورش عمل مع المختصين والجهات ذات العالقة لمراجعة نصوص 
التشريعات الحديثة.

- دعم الدراسات والبحوث الجادة المعدة في آثار تطبيق نصوص 
التشريعات الحديثة.

- فتح قنوات تواصل بين الهيئة والجهات ذات العالقة لرعاية نتائج 
الدراسات والبحوث المعدة في آثار تطبيق نصوص التشريعات الحديثة.
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التوصية الرابعة:	 

توصيات المؤتمر
Conference Recommendations

المحور الثاني: صناعة التشريعات الحديثة.

- التحول الرقمي وأثره على الخدمات القانونية

التوصية

الهدف

المبررات

آليات
التنفيذ

تعزيز الربط التقني والتكامل بين أنظمة الهيئة والجهات ذات العالقة.

- استثمار قواعد البيانات المختلفة عبر الربط بينها مما يسهم في رفع جودتها 
وسرعة الحصول عليها.

- تيسير التعامل التقني على المستفيدين.
- تقليل تعدد الواجهات واإلدخاالت على المستفيدين.

- تعزيز حماية البيانات.

1 .تعدد قواعد البيانات بين الجهات ذات العالقة مع الحاجة لتعزيز 
التكامل فيما بينها.

2 .صعوبة التعامل التقني على المستفيدين.
3 .كثرة الواجهات واإلدخاالت على المستفيدين.

4 .الهجمات السيبرانية المتكرر على البيانات.

1 .حصر الجهات ذات العالقة التي يمكن استثمار قواعد بياناتها لخدمة 
المستفيدين.

2 .مراسلة الجهات ذات العالقة وعقد االتفاقيات وتحديد طبيعة البيانات 
التي يمكن استثمارها.

3 .إعداد واجهات وإدخاالت مشابهة للجهات ذات العالقة.
4 .التنسيق مع الهيئة الوطنية لألمن السيبراني لتطبيق أفضل 

الممارسات.



Page     43 

توصيات المؤتمر
Conference Recommendations

التوصية الخامسة:	 

المحور الثاني: صناعة التشريعات الحديثة.
 

- التحول الرقمي وأثره على الخدمات القانونية

التوصية

الهدف

المبررات

آليات
التنفيذ

توفير بيئة تشريعية داعمة للمنصات اإللكترونية المقدمة للخدمات 
القانونية.

 تعزيز إطالق المنصات اإللكترونية المقدمة للخدمات القانونية.
- وضع آليات عمل إلطالق المنصات اإللكترونية المقدمة للخدمات القانونية.

- ضمان موثوقية المنصات اإللكترونية المقدمة للخدمات القانونية.
- توفير فرص عمل للمحامين من خالل المنصات اإللكترونية المقدمة للخدمات القانونية.

- تعزيز التكامل بين الهيئة والمحامين من جهة، وبين مالك المنصات والجهات 
ذات العالقة من جهة أخرى.

- عدم وجود بيئة منظمة لعمل المنصات اإللكترونية المقدمة للخدمات 
القانونية.

- ظهور شكاوى من بعض المستفيدين من التعامل مع بعض المنصات 
اإللكترونية مقدمة للخدمات القانونية.

- افتقاد بعض المنصات اإللكترونية المقدمة للخدمات القانونية للموثوقية.
- االستعانة بغير المرخص لهم لتقديم الخدمات القانونية.

- عدم مراعاة المنصات اإللكترونية القائمة لقواعد تعارض المصالح.
- االتجاه الحديث إلى تقديم الخدمات القانونية عن بعد.

- ورش عمل إلعداد بيئة تشريعية داعمة للمنصات اإللكترونية المقدمة 
للخدمات القانونية.

- إصدار اللوائح المنظمة لعمل المنصات اإللكترونية المقدمة للخدمات 
القانونية.

- التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتسهيل إنشاء المنصات اإللكترونية.
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التوصية السادسة:	 

توصيات المؤتمر
Conference Recommendations

المحور الثالث: التقنية القانونية واألنظمة التقنية.

- التحول الرقمي وأثره على الخدمات القانونية

التوصية

الهدف

المبررات

آليات
التنفيذ

دعم البيئات التجريبية لألنظمة التقنية القانونية.

- توفير الحلول التقنية القانونية.
- تطبيق تكنولوجيا المعلومات على األنظمة القانونية.

- توفير الثقة الرقمية للممارسين القانونيين.
- تحديد أهم المشكالت في التكنولوجيا والذكاء االصطناعي.

- الحد من االحتيال في التكنولوجيا المالية.
.NFT تحديد اإلطار القانوني للرموز غير قابلة لالستبدال األصول الرقمية -

- توفير الحلول التقنية القانونية.
- تطبيق تكنولوجيا المعلومات على األنظمة القانونية.

- توفير الثقة الرقمية للممارسين القانونيين.
- تحديد أهم المشكالت في التكنولوجيا والذكاء االصطناعي.

- الحد من االحتيال في التكنولوجيا المالية.
.NFT تحديد اإلطار القانوني للرموز غير قابلة لالستبدال األصول الرقمية -

- إنشاء بيئات تجريبية أللنظمة التقنية القانونية.
- عقد ورش عمل ولقاءات بين الممارسين القانونيين وهيئة األمن 

السيبراني لتكييف اإلطار القانوني للرموز غير قابلة اللستبدال األصول 
.NFT الرقمية

- تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات ذات العالقة كهيئة األمن السيبراني 
ووزارة اإلتصاالت وغيرها.
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برنامج المؤتمر
CONFERENCE PROGTAM
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