
المؤهالت العلمية :

الخبرات العملية والعلمية :

البحوث العلمية :

بكالوريوس شريعة
ــر  ــة بتقدي ــعود ا�سالمي ــن س ــد ب ــام محم ــة ا�م ــن جامع م

جيد جداً مرتفع .
ماجستير في ا�نظمة

بــن  محمــد  ا�مــام  بجامعــة  للقضــاء  العالــي  المعهــد  مــن 
سعود ا�سالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية.

دكتوراه في ا�نظمة
بــن  محمــد  ا�مــام  بجامعــة  للقضــاء  العالــي  المعهــد  مــن 

سعود ا�سالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية.

البحوث المحكمة :

د. عبد اللطيف بن عوض القرني

dr.abdullatif@roaya-sc.com

الـبـيـانـات الشخصية :

المسمى الوظـيـفـي :

محكم معتمد لدى
المركز السعودي للتحكيم التجاري

عضو تحكيم
مركز التحكيم التجاري

بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية

عضو مجلس إدارة
مركز مكة للتحكيم التجاري

محامي ومستشار شرعي وقانوني
ترخيص رقم (٣٩/٣٩٠)

- أطروحة الدكتوراه بعنوان عالقة السببية في القانون دراسة مقارنة .
- أطروحــة الماجســتير بعنــوان أحــكام العــرف ا�داري وتطبيقاتــه فــي النظــام 

ا�داري السعودي.

- مسائل في التحكيم - في طور النشر .
- الصياغة القانونية مجلة معهد دبي القضائية .

- الهيكلة القضائية في مجلة معهد دبي القضائية بعام 2014 بالعدد (4) . 

- عضو مجلس إدارة مركز مكة للتحكيم التجاري .
-عضــو باللجنــة االستشــارية فــي قســم القانــون بكليــة ا�عمــال بجامعــة الملــك 

خالد. 
-عضو باللجنة االستشارية لكلية القانون بجامعة ا�مير سلطان.

-محكم معتمد في المركز السعودي للتحكيم التجاري .
-محكم قضائي لبعض الشركات الوطنية وا�جنبية.

- باحث شرعي وقانوني لديوان المظالم للفترة  :من عام 1425 - 1426 هـ.
- قاضي في الدوائر ا�دارية بديوان المظالم للفترة  :من عام 1427 - 1428 هـ.
- قاضي في الدوائر التجارية بديوان المظالم للفترة :من عام 1428 - 1430 هـ.

- رئيــس دائــرة إداريــة وقاضــي إداري بالمحكمــة ا�داريــة بديــوان المظالــم فــي 
الفترة ا�خيرة من عام 1430 - 1434 هـ.

- استاذ زائر في معهد دبي القضائي في عام 1434هـ -1435 هـ
- أســتاذ جامعــي ســابقًا غيــر متفــرغ فــي بعــض الجامعــات الســعودية ( مرحلــة 

الدراسات العليا - قسم ا�نظمة ) .
- مستشــار غيــر متفــرغ لمكتــب التحــول الوطنــي والرؤيــة فــي وزارة التخطيــط 

ومجلس الشؤون االقتصادية ( ا�دارة االستراتيجية).
- تدريــس مــادة النظــام القضائــي والقضــاء ا�داري ومــادة المرافعــات الشــرعية 

ومادة المدونات الشرعية - مرحلة الماجستير .
- عضو الهيئة الشرعية لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد.

ــرأي وتــم نشــر أكثــر مــن  ــة ال - كاتــب فــي جريــدة االقتصاديــة كل يــوم أربعــاء زاوي
250 مقاالت متنوعة في الشريعة والقانون والفكر وا�دب وا�دارة منها:

( مقــاالت فــي أحــكام العقــود وصياغتهــا والظــروف الطارئــة عليهــا ، وعقــود التجــارة 
الدولية ) .

الصياغــة   - ا�داريــة  (العقــود  منهــا  مواضيــع  عــدة  فــي  متعــددة  دورات  -إلقــاء 
القانونية - أحكام القرار ا�داري - منازعات دعاوى التعويض) .

ــة  ــة  كاف ــاالت التالية:(مراجع ــي المج ــركات ف ــض الش ــرغ لبع ــر متف ــار غي - مستش
المستندات والعقود الداخلية والخارجية "حماية قانونية وقائية "

قاضي سابق بالمحاكم التجارية وا�دارية 

���_�������



مهارة التدريب

الجودة والتطوير

ا�لــقــاء

Microsoft Office

حل المشاكل

إدارة فريق العمل

االتصال الفعال

توجيه وإرشاد التحفيز

إدارة فريق العمل

نشط في مواقع
التواصل االجتماعي

تحمل ضغوط العمل

االلتزام بالقوانين

المهارات

المشاركات القضائية :

ــا  ــة القضاي ــا خاص ــل فيه ــي والتمثي ــرعي والقانون ــق الش ــا –التدقي ــة القضاي - دراس
التجارية وا�دارية والحقوقية ,االستشارات القضائية والقانونية 

فــي  الشــاملة  القانونيــة  ,المراقبــة  القانونيــة  لÁدارات  قانونيــة  دورات  -إلقــاء 
القرارات والعقود وا�جراءات ,المراجعة القانونية    لهندسة العمليات.

ومراجعــة  والشــركات  التجاريــة  ا�وراق  قضايــا  فــي  القانونيــة  الحلــول  -تقديــم 
قرارات مجالس ا�دارات)  .

شارك في عدد من هيئات التحكيم بما يزيد عن ٤0 قضية ومنها :-
- رئيــس هيئــة التحكيــم فــي قضيــة شــركة الصيانــة الســعودية (صيانكو)ضــد شــركة 

موانئ دبي العالمية الشرق ا�وسط المحدودة.
- رئيــس هيئــة التحكيــم فــي قضيــة الغرفــة التجاريــة الصناعيــة أبهــا وشــركة وان نــت 

المحدودة .
- رئيــس هيئــة التحكيــم فــي قضيتيــن لشــركة ســماء االزدهــار للمقــاوالت ضــد 

جامعة ا�عمال و التكنلوجيا ا�هلية المحدودة.
التحكيــم فــي قضيــة مؤسســة عبدالحافــظ ال حميــدان وشــركة  - رئيــس هيئــة 

مجموعة الغزالي  .
- رئيس هيئة التحكيم في قضية شركة المال و أحمد عبداÉ العريقي.

- رئيــس هيئــة التحكيــم فــي قضيــة  مؤسســة رواســي المطــورة لÁنشــاء والتعميــر 
ومؤسسة عبدالعزيز علي صالح السديس.

- رئيــس هيئــة التحكيــم فــي قضيــة ســفر ا�حمــدي ومجموعــة شــركات زانــة  البركــة 
القابضة.

- محكم فرد في قضية ورثة الديني .
- عضــو هيئــة تحكيــم فــي قضيــة شــركة ليمباجــا طابونــق حاجي(شــركة أجنبيــة) ضــد 

شركة الروضة لتنمية وتطوير العقار وإدارة المشاريع المحدودة.
ــدول  ــي ل ــاون الخليج ــس التع ــرف دول مجل ــاد غ ــة اتح ــي قضي ــم ف ــة تحكي ــو هيئ - عض

الخليج العربية ضد شركة أبناء صالح بن داود المغلوث القابضة.
- عضــو هيئــة تحكيــم فــي قضيــة شــركة الرعايــة الطبيــة المتقدمــة ضــد مكتــب 

فيصل طارق حوذان لالستشارات الهندسية
- عضــو هيئــة تحكيــم فــي قضيــة شــركة الفوالذيــة المحــدودة وشــركة المشــرق 

للمقاوالت .
- عضــو هيئــة تحكيــم فــي قضيــة شــركة لÍنابيــب والخدمــات المحــدودة وشــركة 

يوكسيل إنشاءات المساهمة .
- عضــو هيئــة تحكيــم فــي قضيــة مؤسســة مشــربية طيبــة للمقــاوالت وشــركة 

المشرق للمقاوالت .
العمرانــي  لتنميــة  العربيــة  الخيــول  شــركة  قضيــة  فــي  تحكيــم  هيئــة  عضــو   -

ومؤسسة السميد للمقاوالت  .
- عضــو هيئــة تحكيــم فــي قضيــة مؤسســة ســما الشــهباء وشــركة التنميــة الدوليــة 

للتطوير
ــاه  ــة المي ــركة تقني ــائية وش ــق االنش ــركة المراف ــة ش ــي قضي ــم ف ــة تحكي ــو هيئ - عض

وديكو.
- عضو هيئة تحكيم في قضية شركة الشهباء وشركة التنمية.

- عضو هيئة تحكيم في قضية ورثة سعد حسن أبوالحمايل و فهد نبيل الشيخ.
- عضــو هيئــة تحكيــم فــي قضيــة مؤسســة حمــدو عبدالكريــم و شــركة الفــوالذ 

السعودي.
- عضو هيئة تحكيم في قضية شركة المرافق ا�نشائية وشركة بيمكو.

المؤتمرات :
- المشــاركة فــي الحلقــة العلميــة ا�ولــى بالمعهــد العالــي للقضــاء حــول موضــوع 

القرارات ا�دارية للفترة ١٥ / ٢ - ٢٠ / ٢ / ١٤٢٦ هـ .
- المشــاركة فــي الحلقــة العلميــة الثانيــة بالمعهــد العالــي للقضــاء حــول موضــوع 

صياغة العقود التجارية للفترة ١٤ / ٧ - ١٨ / ٧ / ١٤٢٨ هـ 
- المشــاركة فــي الحلقــة العلميــة الثالثــة بالمعهــد العالــي للقضــاء حــول العقــود 

ا�دارية للفترة ٤ / ٣ - ٢٨ / ٣ / ١٤٢٩ هـ.


