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 جمع وإعداد : 

 مروان الروقي

@MarwanAlrouqi              

 احلمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، أما بعد ..

 ،  وتواجد دور النشر القانونية 5105الرياض الدولي للكتاب |  معرضمبناسبة 

 أُرفق لكم قائمة مت استخالصها من أبرز دور النشر القانونية ادلشاركة بادلعرض .

 القائمة متنوعة يف أغلب فروع القانون وبكل فرع يوجد أكثر من كتاب ومؤلف .

منها الزمالء والزميالت  ليستفيد ىي حماولة لتوضيح أبرز الكتب والكتاب يف ىذا الشأن ؛
 ن بالشأن احلقوقي.و وادلهتم  

 مع إيضاح أبرز الدور ادلشاركة من الدول العربية .

 

 إن أخطأنا فمن أنفسنا وإن أصبنا فمن اهلل .ينفع هبا ، أسأل اهلل أن  
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 يــــــــائـــــىالجالقسم 

 

 الىاشر املؤلف اسم الكتاب الرقم

 مطبوعات معهد اإلدارة أمين فاروق االثبات اجلنائي يف القانون ادلقارن والفقو االسالمي وتطبيقاتو يف النظام السعودي 0

 دار النهضة العربية د. أمحد عوض بالل راءات اجلنائية والنظام االجرائي يف ادلملكة العربية السعوديةاالج 5

شرح قانون العقوبات القسم اخلاص )اجلرائم ادلخلة بادلصلحة العامة والثقة العامة واجلرائم  3
 للنشر والتوزيعدار الثقافة  د. حممد صبحي ذمم  الواقعة على األموال وملحقاهتا (

 دار الفكر العريب د. رؤوف عبيد جرائم االعتداء على األشخاص واألموال 4

 ربيةمركز الدراسات الع د. أسامة سيد اللبان االجراءات اجلزائية يف ادلملكة العربية السعودية دراسة حتليلية لنظام االجراءات اجلزائية السعودي 5

 - د. حممود ذميب حسين شرح قانون العقوبات 6

 ربيةالع مركز الدراسات د. لورنس سعيد أمحد احلوامدة دفوع الشكلية يف أصول احملاكمات اجلنائية دراسة  مقارنةال 7

 - د. جالل ثروت نظرية القسم اخلاص 8

 دار النهضة العربية د. أمحد فتحي سرور -القسم اخلاص  -الوسيط يف قانون العقوبات  9

 دار ادلطبوعات اجلامعية د. فتوح الشاذيل يع اإلسالمياحلماية اجلنائية للشيك يف التشر  01

 معهد اإلدارة د. أمحد عبدالعزيز األلفي النظام اجلنائي يف ادلملكة العربية السعودية 00

 @marwnalrouqi 
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 للنشر والتوزيعدار الثقافة  د. حممد صبحي ذمم دراسة حتليلة وصفية موجزة-أصول علم اإلجرام والعقاب 05

الضبط اجلنائي يف إساءة دمارسة سلطاهتم االستثنائية يف النظام ادلسئولية ادلدنية لرجال  03
 - د. نايف دخيل موسى العصيمي -دراسة مقارنة  –السعودي 

 خوارزم العلمية د. حممود عمر حممود اجلرائم ادلعلوماتية وااللكرتونية 04

 دار حافظ د. زكي حممد شناق الوجيز يف نظام االجراءات اجلزائية السعودي  05

 - عبداهلل القحطاين تطور االجراءات اجلزائية يف ادلملكة العربية السعودية 06

 ادلركز العريب د. حممد إبراىيم زيد  تنظيم االجراءات اجلزائية يف التشريعات العربية 07

 - د. عبدالفاروق احلسيين تعذيب ادلتهم حلملو على االعرتاف )اجلرمية وادلسئولية( 08

 - د. سعد بن ظفري  اجلنائية يف جرائم احلدود يف ادلملكة العربية السعوديةاالجراءات  09

 - أ.د أمحد عوض بالل مبادئ قانون العقوبات ادلصري 51

 معهد االدارة د. مدين عبدالرمحن تاج الدين أصول التحقيق اجلنائي وتطبيقاهتا يف ادلملكة العربية السعودية 50

 دار ادلطبوعات اجلامعية فتوح عبداهلل الشاذيل د. جرائم التعزير ادلنظمة 55

 دار ادلطبوعات اجلامعية أ.د عبدالفتاح مصطفى الصيفي األحكام العامة يف النظام اجلنائي  53

 منشورات احلليب احلقوقية حممد بن ضميان العنزي حقوق االنسان ادلتهم يف مرحلة التحقيق  54

 ر والتوزيعدار الثقافة للنش د. حسن اجلوخدار ةشرح قانون أصول احملاكمات اجلزائي 55

 مكتبة القانون واالقتصاد د. رضا محدي ادلالح ادلوجز يف الضبطية القضائية والتحقيق االبتدائي وفقاً لنظام االجراءات اجلزائية السعودي 56
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 بيةدار النهضة العر  فوزية عبدالستار دراسة مقارنة -االدعاء ادلباشر يف االجراءات اجلنائية  57

 دار النهضة العربية فوزية عبدالستار القسم اخلاص وفقا ألحدث التعديالت -شرح قانون العقوبات  58

 دار النهضة العربية فوزية عبدالستار شرح قانون االجراءات اجلنائية وفقا ألحدث التعديالت 59

 دار النهضة العربية وابمعوض عبدالت الوسيط يف شرح جرائم القتل واالصابة اخلطأ الطبعة االوىل 31

 دار ادلطبوعات اجلامعية د. ناصر البقمي جرائم ادلعلوماتية ومكافحتها يف ادلملكة العربية السعودية 30

 دار ادلطبوعات اجلامعية أ.د عبدالفتاح الصيفي االشرتاك بالتحريض 35

 دار ادلطبوعات اجلامعية أ.د عبدالفتاح الصيفي حق الدولة يف العقاب 33
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 داي  لا القسم  

  

 الىاشر املؤلف اسم الكتاب الرقم

 دار الفكر العريب د. سليمان الطمحاوي القضاء اإلداري  0

 القانون واالقتصاد د. خالد خليل الظاىر القضاء االداري يف ادلملكة العربية السعودية 5

 - د. علي شفيق  األعمال االدارية يف ادلملكة العربية السعودية الرقابة القضائية على 3

 دار ادلطبوعات اجلامعية د. ماجد راغب احللو  القضاء اإلداري 4

 - د. ىاين بن علي الطهراوي دعوى التأديب -العقود االدارية -دعوى التعويض –القضاء اإلداري السعودي  5

 - د. ىاين بن علي الطهراوي -لغاءقضاء اال –القضاء اإلداري السعودي  6

 - د. محدي حممد العجمي النشاط االداري –التنظيم االداري  –القانون اإلداري يف ادلملكة  7

 - د. عمر اخلويل الوجيز يف القانون اإلداري السعودي 8

 - سامل بن صاحل ادلطوع العقود االدارية على ضوء ادلنافسات وادلشرتيات السعودي 9

 - سامل بن سعيد الشهري يس ر لنظام ادلنافسات وادلشرتيات احلكومية والئحتو التنفيذيةادل 01

 - أمحد عبدالرمحن الزكري . أ دليل احملقق اإلداري  00

 - أ.د علي خطار شطناوي موسوعة القضاء اإلداري السعودي ) ديوان ادلظامل ( 05

 @marwnalrouqi 
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 - ا. أمحد عبدالرمحن الزكري مة ادلدنيةالتحقيق االداري أصولو وقواعده على ضوء نظام اخلد 03

 - حممد زويد العتييب نظام اخلدمة ادلدنية وتطبيقاتو يف ادلملكة العربية السعودية 04

 - خالد عبداهلل اخلضريي ادلوظف والوظيفة يف األنظمة االدارية بادلملكة العربية السعودية  05

 جدة -دار حافظ  اشم أبو العال د. حسان ى الوجيز يف القضاء اإلداري السعودي 06

 جدة -دار حافظ  د. حسان ىاشم أبو العال دعوى إلغاء القرار اإلداري  07

 مركز الدراسات العربية د. حممد إبراىيم الوكيل التظلم اإلداري وفق نظام ادلرافعات أمام ديوان ادلظامل 08

 - د. إبراىيم سليمان الدحيان احلريب يةالقانون اإلداري وتطبيقاتو يف ادلملكة العربية السعود 09

 - فوزي بن حممد الغميز القانون اإلداري وتطبيقاتو يف ادلملكة العربية السعودية  51

 - د. حممد عبدالعال السناري القرارات اإلدارية يف ادلملكة العربية السعودية 50

 مكتبة العبيكان رزوقيد. حممد ادل السلطة التنظيمية يف ادلملكة العربية السعودية 55

 دار الفكر العريب د. حممد كامل ليلة مبادئ القانون اإلداري 53

 ربيةمركز الدراسات الع أ.د علي خطار شطناوي النظرية العامة للعقود االدارية يف ادلملكة العربية السعودية 54

 ربيةمركز الدراسات الع د. عصام بن سعيد  السلطة التنفيذية  55
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 دوياملالقسم 

 

 الىاشر املؤلف اسم الكتاب الرقم

 منشورات احلليب احلقوقية د. عبدالرزاق السنهوري الوسيط يف شرح القانون ادلدين اجلديد 1

 احلقوقية منشورات احلليب د. عبدالرزاق السنهوري مصادر احلق 5

 - د. حممد حسام حممود لطفي الحكام االثبات .النظرية العامة لاللتزام : ادلصادر ا 3

 احلقوقية منشورات احلليب د. عبدالرزاق السنهوري نظرية العقد  4

  للنشر والتوزيعدار الثقافة  أ.د العريب أمحد بلحاج أحكام االلتزام يف ضوء الفقو اإلسالمي واألنظمة السعودية 5

 - د. مفلح القضاة أصول احملاكمات ادلدنية والتنظيم القضائي 6

 - د. عبدالرمحن حجازي التقاضي والتنفيذ 7

 - عبدالعزيز سليم  صيغ العقود والدعاوى 8

 دار القلم  مصطفى الزرقا ادلدخل إىل نظرية االلتزام 9

 - د.منصور مصطفى منصور ، د.جالل حممد إبراىيم التأمينات العينية والشخصية 01

 - د. عبدادلنعم البدراوي التأمينات العينية  00

 - د. طلبة وىبة خطاب -عينية وشخصية  -النظم القانونية للتأمينات ادلدنية  05

 @marwnalrouqi 
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 - د. عبدادلنعم فرح الصدة  حق ادللكية  03

 - د. منصور مصطفى منصور حق ادللكية  04

مع دراسة تطبيقية دللكية الشقق والطبقات يف  -حق ادللكية يف الفقو والتشريع  05
 - د. أمحد عبدالعال أبو قرين  -قارن ادلملكة والقانون ادل

 دار حافظ د. أمين سعد سليم ، د.مجال عبدالرمحن احلقوق العينية وفقاً لألنظمة السعودية 06

 خوارزم العلمية د. حممود عمر حممود الوسيط يف نظام التنفيذ السعودي 07

 - ماجد بن سليمان اخلليفة السعودية إجراءات التقاضي والتنفيذ دراسة مقارنة على ضوء الفقو واألنظمة 08

 للنشر والتوزيعدار الثقافة  أ.د بلحاج العريب مصادر االلتزام يف ضوء قواعد الفقة االسالمي واالنظمة السعودية 09

 مركز الدراسات العربية خالد حسن أمحد  الوسيط يف شرح نظام التنفيذ 51

 مركز الدراسات العربية فيصل بن حممد ادلطريي يالسند العادي يف التنفيذ يف نظام التنفيذ السعود 50

 مركز الدراسات العربية حسام الدين سليمان توفيق الوسيط يف شرح نظام ادلرافعات الشرعية اجلديد  55

 مكتبة العبيكان د. حممد إبراىيم ادلوسى  نظرية الضمان الشخصي )الكفالة( دراسة مقارنة 53

 والتوزيع للنشردار الثقافة  أ.د بلحاج العريب  ضوء الفقة االسالمي واالنظمة السعوديةالوجيز يف احلقوق العينية يف 54

 دار الثقافة للنشر والتوزيع منذر الشاوي   فلسفة القانون  55

 للنشر والتوزيعدار الثقافة  د. أمحد علي جرادات شرح نظام ادلرافعات الشرعية السعودي 55

 دار حافظ د. حممود ادلظفر كام الشريعة اإلسالميةنظرية العقد دراسة قانونية مقارنة بأح 56
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 دار الوطن للنشر د. عبدالعزيز بن عبدالرمحن خلوف شرح نظام التنفيذ السعودي 57

 ربيةمركز الدراسات الع د. خالد السيد حممد عبداجمليد موسى الوسيط يف شرح نظام العمل يف ادلملكة العربية السعودية 58

 ربيةمركز الدراسات الع أسامة عطية حممد عبدالعال الوجيز يف شرح نظام العمل السعودي 59

 يةربمركز الدراسات الع السيد عيد نايل أحكام الضمان العيين والشخصي 31

 ربيةمركز الدراسات الع ادلستشار . أشرف أمحد ىالل شرح نظام مواد العمل يف ادلملكة العربية السعودية 30

 ربيةمركز الدراسات الع د. منذر عبدالكرمي القضاة اضح يف شرح وسائل االثبات وتطبيقاهتا حسب نظام ادلرافعات الشرعية الو  35

 ربيةمركز الدراسات الع حممود علي عبدالسالم وايف أصول التنفيذ القضائي بالنظام السعودي 33

 ربيةمركز الدراسات الع مد اجلوفاند. ناصر حم الضمانات القضائية ادلتعلقة مبراجعة االحكام 34

 دار النهضة العربية فتحي وايل نظرية البطالن يف قانون ادلرافعات 35

 دار النهضة العربية فتحي وايل التنفيذ اجلربي يف ادلواد ادلدنية والتجارية 36

 احلقوقية يبمنشورات احلل فيصل مرزوق العلوي الصياغة الفقهية لعقد العمل والوظيفة لدى الدولة 37

 احلقوقية منشورات احلليب بالل عدنان بدر ادلسؤولية ادلدنية للمحامي 38

 - د. عبدادلنعم البدراوي أحكام االلتزام  39

 - د. أمين سعد سليم نظام ادلعامالت ادلدنية السعودي بني الفقو والتقنني 41

 معهد اإلدارة د. أمحد صاحل خملوف الوسيط يف شرح التنظيم القضائي اجلديد 40
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 دار ادلطبوعات اجلامعية أمحد أبو الوفا نظرية الدفوع 45

 دار ادلطبوعات اجلامعية أمحد أبو الوفا التعليق على ادلرافعات 43

 دار ادلطبوعات اجلامعية أمحد أبو الوفا مدونة الفقو والقضاء يف ادلرافعات 44

 وعات اجلامعيةدار ادلطب أمحد أبو الوفا األحكام الصادرة قبل الفصل يف ادلوضوع 45

 دار ادلطبوعات اجلامعية أمحد أبو الوفا نظرية األحكام يف قانون ادلرافعات 46

 دار ادلطبوعات اجلامعية أمحد أبو الوفا اجراءات التنفيذ 47
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 تجــاي  الالقسم 

 

 الىاشر املؤلف اسم الكتاب الرقم

 احلقوقية منشورات احلليب د. مصطفى كمال طو تجاري دراسة مقارنةأساسيات القانون ال 0

 دار النهضة العربية أ.د السيد عبدادلوىل النظم النقدية وادلصرفية 5

 العربيةدار النهضة  أ.د علي مجال الدين عوض عمليات البنوك من الوجهة القانونية 3

 مطابع الطنطاين اعيل علم الدينأ.د  حيىي الدين إمس موسوعة أعمال البنوك 4

 دار كنوز اشبيليا حممد اجلندي ، خالد اخلليفة  إدارهتا -أنواعها –الشركات أحكامها  5

 مكتبة عني مشس أ.د مسيحة القليويب األسس القانونية لعمليات البنوك 6

 - عطيو عبداحلليم صقر أ.د الوجيز يف استثمارات األسواق ادلالية وأحكامها الشرعية 7

 تب العريب احلديثادلك أ.د منري ىندي أساسيات االستثمار يف االوراق ادلالية 8

 - د. منري علي ىليل مبادئ القانون التجاري 9

 - مساعد سعود اجلبريي شرح النظام التجاري السعودي 01

 دار النهضة العربية يبد. مسيحة القيلو  األسس القانونية لعقود الوكالة التجارية 00

 دار النهضة العربية د. مسيحة القيلويب الشركات التجارية  05

 @marwnalrouqi 
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 دار الوفاء للطباعة والنشر مصطفى كمال  أساسيات القانون التجاري 03

 فدار الشوا هباء الدين العاليلي الرىن يف الفقو االسالمي والقانون ويف النظام التجاري السعودي 04

 الدار الوطنية للنشر والتوزيع د. حممد حسن اجلرب  لقانون التجاري السعودي ا 05

 دار النهضة العربية د. حممود حسن بريري قانون ادلعامالت التجارية السعودي  06

 ادلكتب العريب احلديث د. سعيد حيىي الوجيز يف القانون التجاري السعودي  07

 دار النهضة العربية . مسيحة القيلويبد طبعة جديدة -ادللكية الصناعية  08

 قيةاحلقو  منشورات احلليب إلياس تاصيف جملد(61موسوعة الشركات التجارية ) 09

 احلقوقية منشورات احلليب د. بلعيساوي حممد الطاىر التزامات البنك يف اإلعتمادات ادلستندية 51

 احلقوقية منشورات احلليب د. مصطفى كمال طو  النظرية العامة للقانون التجاري والبحري 50

 احلقوقية منشورات احلليب د. مصطفى كمال طو أصول القانون التجاري "األوراق التجارية واإلفالس" 55
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 دولــيالالقسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىاشر املؤلف اسم الكتاب الرقم

 دار النهضة العربية يونس مصطفى حممد د.أ الدويل التنظيم قانون 0

 دار النهضة العربية  عبدالسالم جعفر د.أ الدولية دلنظماتا 5

 دار النهضة العربية حممد عرفة القانون الدويل اخلاص يف ادلملكة العربية السعودية 3

 دار النهضة العربية أمحد سالمة الوسيط يف القانون الدويل اخلاص السعودي 4

 احلقوقية منشورات احلليب وسف السبتسعيد ي اجلامع يف القانون الدويل اخلاص 5

 - عيسى الذباح موسوعة القانون الدويل 6

 ربيةمركز الدراسات الع مجال سالمة أمحد الوقيد دراسة  ُمقارنة - تعدد اجلنسيَّة يف القوانني العربيَّة وآثاره  7

 ربيةمركز الدراسات الع أمحد عبدالكرمي سالمة القانون الدويل اخلاص السعودي 8

 احلقوقية منشورات احلليب ىالو تيسي ادلرأة "يف ظل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة "سيداو" حقوق 9

 احلقوقية منشورات احلليب وسيم األمحد اإلتفاقيات الدولية ادلتعلقة حبقوق اإلنسان اخلاصة  01

 @marwnalrouqi 
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 عامـةقاهوهية كتب 

 

 
 ىاشرال املؤلف اسم الكتاب الرقم

 دور النشر ادلصريةمجيع  حممود صربه أصول الصياغة القانونية  0

 - عبدالرزاق السنهوريد.  أصول القانون 5

 دار ادلطبوعات اجلامعية أ.د فايز حممد حسني حممد التدريب القانوين وادلهارات القانونية 3

 الشبكة العربية لألحباث إبراىيم الناصري دليل أنظمة ادلملكة العربية السعودية 4

 الفاروق احلديثة للطباعة عالء علم الدين  بط شرعية للعمل باحملاماة ضوا 5

 دار النهضة العربية د. جابر حمجوب قواعد أخالقيات ادلهنة  6

 دار ابن حزم أمحد حسن كرزون احملاماة رسالة وأمانة  7

 دار ادلطبوعات اجلامعية ىالل يوسف إبراىيم  احملاماة علم وفن  8

 - أيوب اجلربوع ، خالد احمليسن  وين للمرأة يف ادلملكةادلركز القان 9

 - أ.د عطية عبداحلليم صقر الوجيز يف األنظمة االقتصادية السعودية 01

 @marwnalrouqi 
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 عربيةمركز الدراسات ال جماىد أبو الفضل مبادئ الرتمجة القانونية 00

 احلقوقية منشورات احلليب حسام الدين األمحد حماكمات ىزت العامل 05

 دار ادلطبوعات اجلامعية ىالل يوسف إبراىيم ة وروائع ادلرافعاتفن احملاما 03

 دار الكتب القانونية د. عرفة حممد عرفة -دراسة مقارنة بني الفقو والقانون  –مباشرة ادلرأة للحقوق واحلريات السياسية  04

 دار الفكر العريب حممد أبو زىرة  ادللكية ونظرية العقد  05

 دار القلم مصطفى الزرقا امادلدخل الفقهي الع 06

 دار القلم أمحد الزرقا شرح القواعد الفقهية 07

 - حسني آل الشيخ القواعد الفقهية للدعوى الشرعية 08

 الرسالةمؤسسة  عبدالكرمي زيدان نظرات يف الشريعة االسالمية والقوانني الوضعية 09

 - مسلم الدوسري ادلمتع يف القواعد الفقهية  51
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 تحكيمالقسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىاشر املؤلف اسم الكتاب الرقم

 خوارزم العلمية د. حممود عمر حممود دراسة مقارنة  –نظام التحكيم السعودي اجلديد  0

 ربيةمركز الدراسات الع د. طارق فهمي عطية حممد الغنام التنظيم القانوين للمحكم 5

 ربيةمركز الدراسات الع د. ناصر حممد الشرمان يف التحكيم التجاري الدويلادلركز القانوين للمحكم  3

 ربيةمركز الدراسات الع ادلستشار. حسام الدين سليمان توفيق التحكيم يف العقود اإلدارية 4

 جامعة دار العلوم د. حسني شحاتو احلسني التحكيم التجاري يف ادلملكة العربية السعودية 5

ي يف خصومة التحكيم "يف التشريعات الدولية وأنظمة مراكز التحكيم ضمانات التقاض 6
 احلقوقية منشورات احلليب د. طلعت حممد دويدار والتشريعات الوطنية العربية"

 دار ادلطبوعات اجلامعية أمحد أبو الوفا التحكيم بالقضاء والصلح 7

 دار ادلطبوعات اجلامعية أمحد أبو الوفا عقود التحكيم وإجراءاتو  8

 دار ادلطبوعات اجلامعية أمحد أبو الوفا التحكيم االختياري واالجباري 9

 @marwnalrouqi 
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 القاهوهية : اليشر  دوي أبرز 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر -العربية  دار النهضة .1
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