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كلمة

معالي وزير العدل
و رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين

ملخص تنفيذي
للعام المالي 2017
تأسســت الهيئــة الســعودية للمحاميــن مبوجــب قــرار
مجلــس الــوزراء رقــم )317( :وتاريــخ1436/07/08 :هـ

احلمــد هلل وحــده ،والصـالة والســالم علــى نبينــا محمــد

واخلطط التي أقرتها الهيئة ،واضعاً نصب عينه خدمة املهنة،

وآله وصحبــه وســلم وبعــد،

ومتكني حديثي التخرج من رفع مستوى تأهيليهم ،وأود أن

عا ٌم ماليٌّ انقضى بحمد اهلل ،مليءٌ باإلجنازات التي تبث

أغتنم هذه الفرصة أيضاً لإلشادة بروح التعاون التي أبدتها

شعوراً متجدداً بالطموح مبا حتمله رؤية اململكة 2030

اجلهات الرسمية ملساندة مبادرات الهيئة ومشاريعها ،والتي

وبرنامج التحول الوطني  2020من نقلة نوعية ملموسة

عززت من فرص اإلجناز.

يف مختلف قطاعات التنمية ،وبهذه املناسبة أرفع باسمي

ومع نهاية كل عام ،نكون قد اقتربنا خطوة من حتقيق رؤية

وباسم زمالئي أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس

الهيئة املتمثلة يف االرتقاء بقطاع املمارسة املهنية القانونية

اإلدارة أسمى آيات الشكر والعرفان ملقام خادم احلرمني

يف اململكة؛ ليكون قطاعاً رائداً يسهم يف خدمة العدالة يف

دعم ومساندةٍ
الشريفني وولي عهده األمني ،ملا يولونه من ٍ

املجتمع.

إلى مستوى توقعات رؤية اململكة  2030ومتابعة األهداف

الهيئــة الســعودية للمحاميــن الــذي يعــد النظــام األساس

الرابعـة مــن املــادة الثالثــة عشــرة من تنظيم الهيئة

إحصائيات قطاع
الخدمات القانونية
عدد المحامين والمحاميات والمتدربين والمتدربات :

لعمــل الهيئــة .وتهــدف الهيئــة إلــى رفــع مســتوى

5000

ممارســة احملاميــن ملهنتهــم وضمــان حســن أدائهــم
لهــا ،والعمــل علـى

زيـادة وعيهـم بواجباتهـم املهنيـة.

3750

بتاريخ 1438/06/28هـ املوافق 2017/03/٢٨م أقرت
اجلمعية العمومية األولى اللبنات األساسية النطالقة

2500

الهيئة بإقرارها على اللوائح اإلدارية واملالية للهيئة ،واإلطار

1250

العام حلوكمة الهيئة السعودية للمحامني ،والئحة العضوية
وحتديد رسوم العضوية ،وإقرار الئحة االنتخابات ،والئحة

للمرفق العدلي.
استهدف مجلس إدارة الهيئة يف العام املالي 2017م االرتقاء

املوافق 2015/04/27م القاضــي باملوافقــة علــى تنظيــم

بشفافية؛ وفــا ًء باملتطلبــات النظاميـة الـواردة فـي الفقـرة

0

االستثمار .وبذلك بدأت قاعدة العمل املؤسسي باستقبال

معالي وزير العدل
رئيس مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمحامين

اشتراكات األعضاء لبناء الصرح املهني الذي واصل تنفيذ

تزايد المحامين والمتدربين خالل : 2017

خطته االستراتيجية ومبادراته بالتعاون مع اجلهات ذات

عدد املرخص واملجدد لهم خالل عام : 2017

الصلة ،وعلى رأسها وزارة العدل ،ووزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،ووزارة التعليم ،ومؤسسة النقد العربي السعودي،

د .وليد بن محمد الصمعاني

والهيئة العامة للزكاة والدخل ،وغيرها من اجلهات احلكومية.

المجدد لهم

المرخص لهم

927

533

أصدرت الهيئة السعودية للمحامني خالل العام املالي
2017م تقارير ربعية توضح أبرز األنشطة والفعاليات،
ويوضح هذا التقرير أبرز األعمال واألنشطة خالل
العام املالي 2017م ،وكذلك التحديات والبيانات املالية

12

محاميات

محامين

محاميات

107

محامين

865

13

عدد قرارات لجنة التأديب

عدد المنقولين إلى سجل

بحق المحامين:

المحامين غير الممارسين:

7

15

قرارات تأديبية

محامي غير ممارس

عدد المشطوبين من جدول

عدد المحامين المحالين

المحامين الممارسين:

للنيابة العامة:

34

٣٤

محام تم شطبهم من جدول

محامي أحيلوا للنيابة العامة لمخالفتهم

المحامين الممارسين

أحكام نظام المحاماة والئحته التنفيذية

عدد الوافدين المرخص لهم بالعمل في القطاع القانوني *

اجلنسية

العدد

مصري

2930

سوداني

729

سوري

246

أردني

185

لبناني

127

يمني

123

أمريكي

104

بريطاني

58

هندي

55

المجموع

4557

* حسب بيانات وزارة العمل والتنمية االجتماعية واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عدد طلبات التأييد لالستقدام:

92

3

3

طلب تأييد لالستقدام

طلبات لتأييد نقل كفالة

طلبات لتعديل المهنة

14

عدد المسجلين في برنامج

عدد المسجلين الباحثين

عدد الخريجين من

دعم التوطين (حافز) في

عن العمل في بوابة العمل

كليات القانون يتراوح

تخصص اإلدارة واألعمال

الوطنية (طاقات) تخصص

سنوي ًا ما بين 2000

والقانون 4492 :مسجل.

قانون 211 :مسجل.

إلى  2500خريج وخريجة.

15

التراخيص السنوية للمحامين منذ الترخيص في عام  1423هـ الموافق  2002م
حتى نهاية عام  1438هـ الموافق 2017م:

16

17

4

ورش العمل

8

مذكرات تفاهم

2،570

زائر لمقر الهيئة

12

اتفاقية تعاون

6.074.800

ظهور للتغريدات

105.005

متصفح لموقع الهيئة

١٠٧

شكوى مستلمة

٢٩

طلب تقدير أتعاب

٩

أدلة استرشاديه

٣٠

وثيقة منشورة

٢١١

مبتعث قانوني

 45ألف

متابع للهيئة على تويتر

18
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إدارة الهيئة السعودية للمحامين

الهوية المؤسسية

الكيانات االدارية
الرؤية:

القيم المؤسسية:

أوالً :الجمعية العمومية ،وتتكون للهيئة جمعية

شكاوى ضد احملامني تتصل باجلوانب املهنية ،ومحاولة

• • النزاهة :نعمل مع جميع أصحاب املصالح بصدق

عمومية تتكون من جميع األعضاء األساسيني ،وتختص

تسويتها ،ووضع قائمة دورية بأسماء احملامني املتبرعني

ونزاهة ،ونطبق أعلى املعايير األخالقية يف عالقاتنا

اجلمعية العمومية بإقرار اللوائح الالزمة لتنظيم الهيئة،

لتقدمي املعونة القضائية ،والتصرف يف أموال الهيئة الثابتة

مع عمالئنا.

وإقرار الضوابط واملعايير اخلاصة بقبول طلبات عضوية

واملنقولة مبا يحقق أغراضها ،وفقاً ملا حتدده اللوائح املالية

االنتساب ،وإقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه

 ،واعداد خطة عمل للهيئة ،واعداد تقرير سنوي عن أعمال

الهيئة ،وآلية السداد ،و انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة

الهيئة ،وإعداد احلساب اخلتامي.

االرتقاء باألداء املهني القانوني ،وتطوير قطاع ممارسة
اخلدمات القانونية؛ ليكون قطاعاً رائداً يُسهم يف التنمية،
وأ ْن تكون احملاماة خياراً استراتيجيًا لتحقيق العدالة.

الرسالة:

• • االحترافية :نسعى لتقدمي خدمة مهنية متميزة وفقاً
للممارسات الرائدة؛ لتحقيق العدالة.

بناء مجتمع مهني قادر على تقدمي خدمات قانونية احترافية؛

• • العناية :نتواصل بلغة العطاء ونولي اهتماماً بأعضائنا

لتحقيق العدالة وبناء وتنمية الوطن .من خالل تبني أدوات

واملجتمعات التي نتفاعل ونعمل معها بكفاءة مهنية.

وخطط عمل ومعايير مهنية مستقاة من التجارب الدولية

• •قيمة مضافة للمجتمع :نساهم يف إعطاء خدماتنا

مبا ميكن الهيئة من القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية.

للهيئة ثالث كيانات إدارية مسؤولة عن حوكمة القرارات فيها ،وذلك على النحو اآلتي:

قيمة مضافة لعمالئنا واالرتقاء مبجتمعاتنا.

املنصوص عليهم يف التنظيم واملوافقة على حسابات الهيئة

اخلتامية .واعتماد التقرير السنوي للهيئة.

ثالث ًا األمانة العامة للهيئة ،وتتكون من األمني
العام الذي يعينه مجلس اإلدارة ،ويدير األمني اجلهاز

ثانياً :مجلس إدارة الهيئة ،ويتكون مجلس

كاف من العاملني
التنفيذي لألمانة ،ولألمني العام تعيني عدد ٍ

إدارة الهيئة من ( )12اثني عشر عضواً ،برئاسة وزير

الالزمني ملساعدته يف أداء مهماته وفقاً للميزانية املعتمدة

العدل ،وممثال من وزارة العدل ،ووزارة الداخلية وزارة

للهيئة ،ولألمني العام صالحية توزيع املهمات واألعمال

التجارة والصناعة ،وديوان املظالم ،وعضوين من أعضاء

على العاملني املرتبطني به ،ويدخل يف اختصاصات األمني

هيئة التدريس السعوديني يف اجلامعات ،من الكليات ذات

العام التصديق على صحة توقيعات األعضاء األساسيني.

العالقة يختارهما وزير التعليم ،وخمسة أعضاء تنتخبهم

ويتولى األمني العام األعمال اليومية لألمانة العامة ،ويرسي

اجلمعية العمومية من األعضاء األساسيني يف الهيئة.

ضوابط الرقابة الداخلية ،ويكــون مسؤوال عــن إعــداد

ويكون للمجلس حق ممارسة جميع الصالحيات الالزمة

االستراتيجيات وتقاريــر ماليــة دقيقــة ً ،وأن يقــدم إلــى

لتصريف شؤون الهيئة وحتقيق أهدافها ،وتكوين اللجان

مجلــس اإلدارة تقييمــاً عـن أداء الهيئـة ،وأن يكـون مسؤوال

الالزمة ملساعدة املجلس يف ممارسة مهماته .واملشاركة

أمام مجلـس اإلدارة عـن أداء هذه املسـؤوليات.

يف وضع وتقومي البرامج التأهيلية والتدريبية يف مجال
املهنة مع اجلهات املختصة ،وتلقي ما يقدم إلى الهيئة من

22
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إن وجود إطار فعّال للحوكمة يجني فوائد عديدة للهيئة ،منها:

 .3حتسني القدرة التشغيلية:

1.1معاجلة املخاطر:
• •اإلشراف واملراقبة الفعالة للمجلس تقلل من
مخاطر سوء اإلدارة واالحتيال.

• •إن وجود مجلس إدارة على درجة عالية من
التأهيل واملعرفة ميكنه أن يقدم إضافات مهمة

• •إدارة املخاطر الفعالة إلدارة ومعاجلة كافة أنواع

للهيئة تتعدى اإلشراف واملراقبة وحتقق إسهامات

املخاطر املرتبطة بعمليات الهيئة وتعامالتها.

ذات قيمة مضافة لالستراتيجيات ،وتوفير توجيه

• •ضوابط رقابية داخلية تعزز مصداقية القوائم
املالية.

أعضاء مجلس إدارة الهيئة
الدورة األولى يناير 2016م /ديسمبر 2018م

فعال لألمانة العامة.
• •إن إشراف ومراقبة املجلس لألمني العام فيما
يتعلق بالتعاقب/إدارة القيادات والكفاءات

• •نشر ثقافة االمتثال لألنظمة يف الهيئة.

واملستشارين وأعضاء اللجان تؤكد أن األشخاص

 .2اكتساب ثقة األعضاء:

املناسبني سيتم تواجدهم لشغل األماكن املناسبة

• •اكتساب ثقة األعضاء من خالل تطبيق حوكمة
للهيئة تقود مشاركة فعالة وإدارة ألهداف
ومصالح األعضاء من خالل تنظيم الهيئة.
• •احلوكمة الفعالة للهيئة متكنها من حتقيق أهداف

يف األوقات املناسبة.
• •املعلومات الدقيقة املستمدة من بيئة رقابية قوية
بإمكانها أن تسهم يف اتخاذ القرارات اإلدارية
األفضل.

التنظيم واملساهمة بدور بارز يف املنظومة العدلية.

اجتماع لجنة قيد و قبول المحامين

24
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خالل العام املالي 2017م قامت وزارة التجارة واالستثمار باستبدال ممثلها د .فهد بوحيمد إلى أ .بدر الهداب ،وقامت وزارة
العدل باستبدال ممثلها فضيلة الشيخ يوسف الفراج بفضيلة الشيخ حمد اخلضيري.

اجتماعات مجلس اإلدارة:

اجتماع مجلس اإلدارة الرابع 2017

ورشة عمل الضريبة المضافة بجدة

1438/04/05هـ
2017/01/03م

1438/08/19هـ
2017/05/15م

1438/02/19هـ
2017/10/08م

1439/04/07هـ
2017/12/25م

معالي الدكتور /وليد بن محمد الصمعاني

وزير العدل

ü

ü

x

ü

فضيلة الشيخ /يوسف بن عبد العزيز الفراج

ممثل وزارة العدل

ü

ü

x

x

فضيلة الشيخ  /د .حمد بن عبداهلل الخضيري

ممثل وزارة العدل

x

x

x

ü

فضيلة الشيخ  /عبداالله بن إبراهيم السليمان

ممثل ديوان المظالم

ü

ü

ü

x

سعادة األستاذ  /محمد بن عبد العزيز المطيري

ممثل وزارة الداخلية

ü

ü

x

ü

سعادة الدكتور  /فهد بن أحمد بوحيمد

ممثل وزارة التجارة واالستثمار

ü

x

x

x

سعادة األستاذ  /بدر بن عبد المحسن الهداب

ممثل وزارة التجارة واالستثمار

x

ü

ü

ü

سعادة الدكتور  /إبراهيم بن محمد الحديثي

ممثل التخصصات القانونية

ü

ü

ü

ü

سعادة الدكتور  /خالد بن محمد اليوسف

ممثل التخصصات الشرعية

ü

ü

ü

x

سعادة األستاذ  /عبد الناصر بن عبد الرحمن السحيباني

محام ممارس

ü

ü

x

ü

سعادة األستاذ /عبد اهلل بن عبد العزيز الفالج

محام ممارس

ü

ü

ü

ü

سعادة الدكتور /يوسف بن عبد اللطيف الجبر

محام ممارس

سعادة األستاذ /نزيه بن عبد اهلل موسى

محام ممارس

سعادة الدكتور /أحمد بن عبد العزيز الصقيه

محام ممارس

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

تدشين معالي رئيس مجلس اإلدارة لسجل المنشأة القانونية
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اجتماعات اللجنة التنفيذية :

10

ال :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.
أو ً

اجتماعات على مدار العام كالتالي :

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

3

1

2

4

2017/01/03م

2017/04/16م

االسم

املكافأة

معالي الدكتور /وليد بن محمد الصمعاني

4000

متنازل عنها

2017/07/02

2017/10/08م

فضيلة الشيخ /يوسف بن عبد العزيز الفراج

2000

متنازل عنها

2017/09/10م

2017/10/03م

فضيلة الشيخ  /حمد بن عبداهلل الخضيري

2000

متنازل عنها

2017/11/26م

فضيلة الشيخ /عبداالله بن إبراهيم السليمان

4000

2017/12/10م

سعادة األستاذ /محمد بن عبد العزيز المطيري

4000

سعادة الدكتور /فهد بن أحمد بوحيمد

2000

متنازل عنها

سعادة األستاذ /عبد الناصر بن عبد الرحمن السحيباني

ü

ü

ü

ü

سعادة األستاذ /بدر بن عبد المحسن الهداب

4000

متنازل عنها

سعادة األستاذ /عبد اهلل بن عبد العزيز الفالج

ü

ü

ü

ü

سعادة الدكتور /إبراهيم بن محمد الحديثي

6000

سعادة األستاذ /نزيه بن عبد اهلل موسى

ü

ü

ü

ü

سعادة الدكتور /خالد بن محمد اليوسف

4000

سعادة الدكتور /يوسف بن عبد اللطيف الجبر

ü

ü

ü

ü

سعادة األستاذ /عبد الناصر بن عبد الرحمن السحيباني

4000

متنازل عنها

سعادة الدكتور /أحمد بن عبد العزيز الصقيه

ü

ü

ü

ü

سعادة األستاذ /عبد اهلل بن عبد العزيز الفالج

6000

متنازل عنها

سعادة الدكتور /أحمد بن عبدالعزيز الصقيه

6000

متنازل عنها

 4500 + 6000بدل انتداب
 5973تذاكر

متنازل عنها

االجتماعات
املشاركون

2017/02/12م
2017/03/27م

أقرت اجلمعية العمومية بتاريخ 2017/03/28م اإلطار العام

جلْسة ،وبحد أقْ صى مجموعها ( )30.000ثالثون ألف

حلوكمة الهيئة السعودية للمحامني ،والذي يضع قواعد

االجتماع،
عضو حضر ْ
ريال يف السنة الواحدة تصرف لكل ْ

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة اللجان املنبثقة منه ،وفقا

االجتماع من غيْر ممثلي
ويصرف للقادم من خارج مدينة ْ

لقرار مجلس الوزراء بتحديد ضوابط مكافآت مثل تلك

موظفي الدوْلة مبلغ قدره ( )1500ألف وخمسمائة ريال

اجلهات.

وقيمة تذْ كرة طيران (درجة أولى) من مدينته إلى مدينة

حيث حددت الفقرة ( )5من املادة ( )15سياسة التعويض

االجتماع ذهابا وإيابا ،ويعامل موظفو الدوْلة وفْ ق األنْظمة
ْ

وفقا ملا يلي:

مجلس
واللوائح املطبقة عليْهم ،وتوضح وثيقة «دليل ْ

«تكون مكافأة أعْ ضاء مجالس اإلدارة نظير اجتماعات

املجلس واللجان املنبثقة
إجراءات مكافآت أعْ ضاء ْ
اإلدارة» ْ

مجلس اإلدارة مبلغا قدره ( )2.000ألْفا ريال عن كل

عنه ،ويرصد التقرير السنوي جميع التعويضات واملكافآت

سعادة األستاذ /نزيه بن عبد اهلل موسى
سعادة الدكتور /يوسف بن عبد اللطيف الجبر

املجموع 16.473

 4500+6000انتداب
 +تذاكر5400
املجموع15.900

متنازل عنها

عضو».
التي تصرف لكل ْ
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ثانياً :مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية
التذاكر

املكافأة

االسم

00000
00000

30.000
30.000

متنازل عنها
متنازل عنها

سعادةالدكتور /يوسف بن عبد اللطيف الجبر

19.910
18000

30.000
30.000

متنازل عنها
متنازل عنها

سعادةالدكتور /أحمد بن عبد العزيز الصقيه

00000

30.000

متنازل عنها

سعادة األستاذ /عبد الناصر بن عبد الرحمن السحيباني
سعادة األستاذ /عبد اهلل بن عبد العزيز الفالج
سعادة األستاذ /نزيه بن عبد اهلل موسى
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الفصل الثاني
مالمح وأنشطة العام المالي  2017م
• •أبرز قرارات مجلس اإلدارة
• •أبرز فعاليات األمانة العامة وقرارات اللجنة التنفيذية

32
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أبرز قرارات مجلس اإلدارة
خالل العام املالي 2017م أصدر مجلس اإلدارة عدة قرارات
من أبرزها:

أوال :الموافقة على سياسات ولوائح
وقواعد من شأنها تنظيم المهنة
ومراعاة الحصول على الموافقات الالزمة
من الجمعية العمومية حسبما هو مقرر
لها من صالحيات:

أبرز فعاليات األمانة العامة وقرارات اللجنة التنفيذية



الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية األولى.

أوال :الموافقة على سياسات ولوائح
وقواعد من شأنها تنظيم المهنة:

ثانياً :المبادرات والفعاليات:

العروض اخلاصة واحلسومات على اخلدمات واملنتجات.



إطالق برنامج الزمالة للتأهيل القانوني.

أصدرت األمانة العامة بمتابعة اللجنة التنفيذية الوثائق



استقبال الشكاوى وتسويتها بني احملامني والعمالء



تأسيس شركة تابعة ألغراض التدريب.

التالية:



اصدار تقارير خبرة تفصل يف النزاع بني احملامني



املوافقة على انضمام اململكة العربية السعودية الحتاد



		
قواعد التصديق على الوثائق.



قواعد الرعاية.





تدشني بوابة العضويات االلكترونية.



دليل إجراءات الشكاوى والمنازعات.

اجلهات احلكومية.



إطالق سجل املنشأة القانونية.



قواعد السلوك المهني لموظفي األمانة العامة.

 افتتاح وتشغيل امللتقى االجتماعي لهيئة احملامني



أدلة إرشادية لألمن اإللكتروني.

 موافقة مجلس اإلدارة على افتتاح فرع للهيئة يف محافظة

احملامني اخلليجيني.



االطار العام حلوكمة الهيئة.



اللوائح االدارية واملالية		.



		
الئحة االستثمار.



الئحة العضوية.

ثانياً :المبادرات والفعاليات:



		
الئحة التبرعات والهبات.

دشنت الهيئة عدداً من املبادرات الفعاليات من أبرزها:



الئحة اللجنة التنفيذية.





الئحة االنتخابات.





مشروع الئحة املعونة القضائية.

القانونية.



		
الئحة التنظيم املالي.





الئحة التنظيم اإلداري.

والبطاقات االئتمانية.



جدول الصالحيات.

 قواعد تقدير أتعاب احملامني مع عمالئهم عند النزاع.

وعمالئهم.
اكتمال الربط االلكتروني مع وزارة العدل وعدد من

جدة.

مبادرة االبتعاث القانوني بالتعاون مع وزارة التعليم.
مبادرات ملجلس توطني قطاع احملاماة واالستشارات
تدشني بوابة املدفوعات اإللكترونية عبر نظام سداد

الدعوة لعقد الجمعية العمومية الثانية
يسر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامني دعوة
السادة األعضاء األساسيني الكرام حلضور اجتماع اجلمعية
العمومية الثانية ،واملقرر عقده مبشيئة اهلل تعالى يف مدينة
الرياض ،مبركز امللك عبدالعزيز التاريخي ،وذلك يف متام
الساعة السادسة والنصف مساء يوم األحد  29رجب



تدشني بطاقات العضوية.

1439هـ املوافق 15أبريل 2018م؛ وذلك ملناقشة جدول



تطوير املوقع االلكتروني.

األعمال اآلتي:



تفعيل التواصل االجتماعي عبر برنامج (فوانيس

رمضانية).

34



تدشني برنامج املزايا الشاملة واملشتمل على جملة من



التصويت على القوائم املالية واحلساب اخلتامي للعام

املالي 2017م.



إقامة حلقات نقاش وورش عمل.





إطالق برنامج املهارات القضائية والقانونية.

والتقرير السنوي لعام 2017م.



إطالق جائزة التفوق العلمي.

التصويت على تقرير مراجع احلسابات اخلارجي،

35

الشكاوى المستقبلة خالل عام  ٢٠١٧م :

إجمالي طلبات تقدير
أتعاب المحاماة الواردة

36

إجمالي األتعاب المتنازع عليها

األعضاء الذين يحق لهم الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الثانية:

إجمالي رسوم الهيئة
من التقدير

37

تفاعل الجمعيات المهنية القانونية في تويتر:

ورشة تعريف بهيئة المحامين

شراكة بين الهيئة السعودية للمحامين
وجمعية المحامين االمريكية لرفع مستوى
الممارسة المهنية وفقا لمعايير العالمية

38

تدشين مبادرة االبتعاث القانوني

االبتعاث القانوني استثمار المعرفة

39
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الفصل الثالث
تنظيم قطاع المحاماة واالستشارات
القانونية 2017م
• •ملخص تنفيذي
• •مؤشرات األداء الرئيسية )Key Performance Indicator (KPI

42

43

ملخص تنفيذي
شهد العام املالي 2017م مبادرات تستهدف تنظيم وتطوير قطاع احملاماة واالستشارات القانونية؛ حتقيقاً لرؤية الهيئة املتمثلة

يتعلق بأطراف آخرين كاجلهات احلكومية أو منفذي اخلدمات،

يف "االرتقاء بقطاع املمارسة املهنية القانونية يف اململكة؛ ليكون قطاعاً رائداً يسهم يف خدمة العدالة يف املجتمع" .وتستهدف

كما إن نقص املعلومات يف قطاع احملاماة واالستشارات

الهدف االستراتيجي األول :تعميق قطاع
تقديم الخدمات القانونية ،حيث يشتمل هذا الهدف

ومبادرات تنفيذية تعمل على حتقيق تلك الرؤية.
ٍ
توجهات استراتيجية
ٍ
استراتيجية الهيئة اخلمسية ( )2020-2016وخطة عملها

القانونية تسبب يف تأخير تنفيذ بعض املبادرات ،عالو ًة على

على  10توجهات استراتيجية ،وعلى  59مبادرة تنفيذية،

بعض التحديات التشريعية التي تتطلب وقتاً ملناقشتها وتعديلها.

ونسبة اإلجناز اإلجمالي تبلغ  %39من تلك التوجهات .وبنهاية

ويوضح تقرير املخاطر يف الفصل الرابع أبرز املخاطر املتعلقة

عام 2017م يكون العجز يف نسبة اإلجناز االفتراضي السنوي

بتنفيذ الهيئة ألنشطتها ومبادرتها .مع األخذ يف احلسبان أن

لهذا الهدف هو .%1

اخلطة االستراتيجية وضعت خالل العام املالي 2016م ،يف
حني اكتملت االستعدادات األساسية بعد التمويل احلكومي

الهدف االستراتيجي الثاني :تنظيم قطاع
تقديم الخدمات القانونية ،حيث تركّز اجلهود

املبادرات ،ومشاركة اجلمهور للصعوبات التي تواجهها لتحقيق

على تطوير معايير ممارسة املهنة ويشتمل على  8توجهات

الرؤية الوطنية والهدف من إنشاء الهيئة السعودية للمحامني.

استراتيجية ،وعلى  66مبادرة تنفيذية ونسبة اإلجناز  %29من

وبصورة عامة ،فقد حققت الهيئة ما نسبته %35.75

إجمالي تلك التوجهات ،وبذلك يصبح اإلجناز لهذا الهدف

متفاوتة لكل
ٍ
بنسب
ٍ
من إجمالي األهداف االستراتيجية،

متأخراً بنسبة  %11عن نسبة اإلجناز االفتراضي السنوي

هدف استراتيجي ،مبا يعني أن هناك تأخراً إجمالياً مبا

للخطة اخلمسية.

يف يناير 2017م ،وال تزال الهيئة طموح ًة يف تنفيذ تلك

4
34

نسبته  %4.25عن نسبة اإلجناز االفتراضي السنوي خالل

203

اإلطار الزمني لتنفيذ اخلطة االستراتيجية (.)2020-2016
التالي ،يوضح إجمالي اإلجناز لألهداف االستراتيجية:

الهدف االستراتيجي الثالث :حماية قطاع
تقديم الخدمات القانونية وتوفير الحماية
للمهنة والمهنيين ،حيث يشتمل الهدف الثالث

وبالرغم من أن اإلطار الزمني لتنفيذ اخلطة االستراتيجية هو خمسة أعوام مالية (2016م 2020-م) إال أن بعض املبادرات

على  8توجهات استراتيجية ،وعلى  42مبادرة تنفيذية ونسبة

قد نُفّذت بالكامل ،والبعض يف طور االستكمال والتنفيذ ،والبعض اآلخر لم ينفذ حتى اآلن .ونسبة اإلجناز املفترض لكل

اإلجناز %24من تلك التوجهات ،ومبقارنة هذه النسبة بالنسبة

عنصر هو احراز  %20سنوياً ،بحيث يكتمل اجناز اخلطة خالل اإلطار الزمني احملدد لها يف 2020م بإذن اهلل تعالى.

االفتراضية لإلجناز السنوي يظهر التأخر بنسبة  %16عن

اجلدير بالذكر أن سرعة أو تباطؤ اإلجناز تعود ألسباب مختلفة ،يتعلق جزء منها بالتمويل واستدامة التدفقات املالية ،واآلخر

اخلطة االستراتيجية.

44
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الهدف االستراتيجي الرابع :توازن قطاع
تقديم الخدمات القانونية مع مصالح

عملت الهيئة على توثيق الروابط مع القطاع العلمي

أو عبر التعليم املستمر ،مما تَطّ لب مخاطبة جميع



زيادة عدد اللقاءات املهنية والدورات وورش العمل.

ذو الصلة بالتخصص العدلي سواء كانت اجلامعات أو

اجلهات املعنية للتوصل لرؤية مشتركة والعمل على



ترسيخ أواصر التعاون مع اجلهات ذات العالقة

األطراف ذوي العالقة ،حيث يشتمل الهدف

اجلهات احلكومية ،وذلك للعمل سوياً على رؤية وطنية

تنفيذها .ومن أبرز األنشطة ،برنامج الزمالة القانونية،

بالقطاع محليا ودولياً.

الرابع على  8توجهات استراتيجية ،وعلى  36مبادرة

لتنظيم القطاع وتوحيد اجلهود .كما كرّست الهيئة

برنامج املهارات القضائية والقانونية للوفاء مبتطلبات

تنفيذية ونسبة اإلجناز فيه  %51من تلك التوجهات،

جهودها للتنسيق املباشر مع وزارة العدل وتطوير آليات

التخرج لدرجة البكالوريوس ،برنامج التعليم املستمر،

سيوضح املبحث التالي تفاصيل تنفيذ كل مبادرة من

مبا يدل على تقدم يف اإلجناز بنسبة  %11على نسبة

الترخيص للمستجدين واملتدربني ،ووضع الضوابط

برامج اإلعداد القانوني املتخصص ،ومبادرة االبتعاث

خالل استعراض مؤشرات األداء الرئيسية .ويتضمن

اإلجناز السنوي االفتراضي للخطة االستراتيجية.

واملعايير املهنية .وتشجيع الطلبة على التحصيل العلمي

القانوني .ومن جهة أخرى العمل على استكمال

تنفيذ املبادرات أنشط ًة وأعماالً تتفرع عنها وفقاً ألسلوب

وبإلقاء نظرة عامة على املبادرات التنفيذية والتوجهات

القانوني من خالل مبادرة جائزة التفوق العلمي القانوني.

السياسات واللوائح التي تكمل تشريعات املهنة.

التنفيذ ،وتعاون اجلهات ذات الصلة ،بحيث ُتوّل األفكار

االستراتيجية التي نُفّذت خالل العام املالي 2017م ،وأثرها

واملشاريع إلى واقع من خالل امليزانيات واالمكانيات املتاحة.

على تنظيم وتطوير قطاع احملاماة واالستشارات القانونية،

 -3توفير معلومات عن قطاع
المحاماة واالستشارات القانونية

 -5تسهيل بيئة ممارسة مهنة
المحاماة

احلوكمة ،فإنها ترصد سنوياً مدى التقدم يف حتقيق

للقطاع وخدمة أصحاب املصالح فيه على النحو اآلتي:

وذلك ببناء قاعدة معلومات شمولية ،ونشر االحصائيات

وذلك عبر مبادرات منبثقة من سجل املنشأة القانونية

تلك املبادرات ،والتنفيذ العام للخطة االستراتيجية،

والتفاصيل التي تُهم اجلمهور ربعياً وسنوياً .والعمل

الذي يربط أعمال احملامي برقم مرجعي يسهل له

وأبرز املعوقات واملخاطر التي حتيط بأنشطتها.

 -1اكتمال البيئة المؤسسية للهيئة

مع اجلهات الرسمية لتبادل وربط البينات واملعلومات

ممارسة أعماله لدى اجلهات الرسمية ،ويرفع مستوى

بنهاية العام املالي 2017م ،متكنت الهيئة بحمد اهلل من

وتوحيد مسمى القطاع ضمن التصنيفات االقتصادية

االلتزام باألنظمة والتشريعات ذات الصلة مبمارسة

إرساء قواعد العضوية ،واإلجراءات االلكترونية الالزمة

احمللية املتوافقة مع التصنيف الدولي لألنشطة .وال

األعمال .وتتطلع الهيئة أن تكون املبادرات التنفيذية

لتسهيل االشتراكات وتسجيل البيانات واستحداث نظام

يزال القطاع بحاجة إلى مزيد من الدراسات واملعطيات

والتوجهات االستراتيجية املزمع تنفيذها خالل

مدفوعات متكامل .كما عنيت الهيئة بتأسيس قطاع تنفيذي

التي من شأنها تقدمي خدمة أفضل ومباشرة للمستفيد.

العام املالي 2018م ،ذات أثر مملوس على ما يلي:

(األمانة العامة) قادر على التواصل مع اجلمهور املستفيد

وكذلك العمل على توفير جميع التشريعات ذات العالقة



حتسني بيئة العمل يف قطاع احملاماة واالستشارات

عبر وسائل اتصال متعددة ،وجتهيز املرافق الالزمة

مبهنة احملاماة ونشرها على موقع الهيئة االلكتروني.

القانونية.

يظهر جلياً أنها تعمل على بناء وترسيخ البنية التحتية

لعقد ورش العمل والندوات .وتقدمي اخلدمات املساندة



للمحامني من خالل برنامج املزايا الشاملة التي توفر

 -4وضع المعايير المهنية.

مجموعة واسعة للمنتجات واخلدمات التي تهم األعضاء.

 -2العناية بحديثي التخرج القادمون للمهنة

46

وانطالقاً من قيم الهيئة ومبادئها وانفاذًا إلطار

تفعيل مبادرات وتوجهات مجلس توطني قطاع

احملاماة واالستشارات القانونية.

كرّست الهيئة جهودها للحصول على رؤية مهنية وطنية



رفع مستوى املشاركة بني املستفيدين يف القطاع.

من خالل عملها مع شركائها احملليني والدوليني لبناء



القانوني.

قاعدة معرفية سواء كان ذلك عبر التأهيل األولي للمهنة،

 اصدار األدلة االسترشادية واملطبوعات التي تهم القطاع.

حتسني

وتنظيم

قطاع

التدريب
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:Key Performance Indicator (KPI) مؤشرات األداء الرئيسية
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الفصل الرابع
البيانات والتقارير المالية
• •موارد الهيئة المالية
• •المقابل المالي للخدمات
• •تقرير المخاطر الرئيسية
• •تقرير مراجع الحسابات الخارجي
• •القوائم المالية
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موارد الهيئة المالية

المقابل المالي للخدمات

تتكون موارد الهيئة املالية وفقا للمادة  17من تنظيمها من اآلتي:

توضح قواعد تقدير أتعاب احملامني مع عمالئهم عند النزاع املقابل املالي الذي تتقاضاه الهيئة وأجور احملكمني ،وتوضح

 .1رسوم العضوية واملقابل املالي ملا تقدمه من خدمات.

قواعد الرعاية اإلجراءات التي حتدد املقابل املالي.

 .2اإلعانات احلكومية إن وجدت.
 .3الهبات والتبرعات والوصايا واألوقاف التي يقبلها مجلس اإلدارة.

وعلى الرغم من التحديات املالية التي تواجهها الهيئة ،إال أن مجلس إدارة الهيئة قرر إعفاء األعضاء الذين اشتركوا يف العام

 .4عوائد استثمار أموالها.

املالي 2017م ،و2018م من رسوم اخلدمات التي تقدمها الهيئة .وإجماالً فإن الهيئة تستهدف تقدمي خدمات أخرى للجمهور

 .5املوارد األخرى التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.

مبقابل مالي وفقاً ملا يلي:

الرسم البياني أدناه يوضح أن  %69من موارد الهيئة يعتمد على اإلعانات احلكومية ،يف حني تشكل اشتراكات العضوية %24
من مصادر التمويل ،وساهمت إيرادات تقارير اخلبرة التي تصدرها الهيئة يف القضايا التي حتال لها  %3من مصادر اإليرادات.

2017

وخالل العام املالي 2018م ،فإن موارد الهيئة املالية ستواجه حتدياً جدياً يف حال لم ترتفع إيرادات اشتراكات العضوية يف مقابل
عدم وجود ضمانات لوجود اعانة حكومية.
وهذا من شأنه أن يتسبب يف تأخير عدد من املبادرات االستراتيجية ،وتخفيض املوازنة التي تتناسب مع تنفيذ أهداف الهيئة

اخلدمات

الرسوم

1

التصديق على توقيع األعضاء األساسيين

 25ريال

2

اعتماد دورة قانونية

 1000ريال

3

تصديق شهادة دورة قانونية

 100ريال

4

برامج االعتماد المهني

 1000ريال للساعة

5

اصدار سجل منشأة قانونية

 3650ريال

6

رسوم بوابة الخدمات القضائية

 5000ريال سنوي ًا

7

التسجيل في سجل مقدري األتعاب

 ٥٠٠ريال

8

تقرير التصنيف

 ٥٠٠ريال

9

طلب تصنيف

 ٢٠٠٠ريال

10

تجديد رسوم ترخيص المحاماة

 1٠00ريال

١١

االعتماد المهني للوافدين

 1200ريال

١٢

رسوم تأييد االستقدام ونقل الكفالة وتعديل المهنة

 1٠0ريال

ومبادرتها.
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تقرير المخاطر الرئيسية
سياسة تقييم المخاطر الرئيسية:

62

سجل المخاطر الرئيسية:

سجل المخاطر المالية:
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تقرير مراجع الحسابات الخارجي

القوائم المالية للهيئة السعودية للمحامين
الهيئة السعودية للمحامني
الرياض -اململكة العربية السعودية
قائمة املركز املالي كما هي بتاريخ 2017/12/30م
( جميع املبالغ بالريال السعودي )
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قائمة األنشطة للسنة املالية املنتهية يف 2017/12/30م
( جميع املبالغ بالريال السعودي )
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