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كلمة 
 معالي وزير العدل 

رئيس مجلس اإلدارة   

ــام  ــاة والس ــده والص ــدهلل وح الحم
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

ــد. ــلم وبع وس

يســرني فــي بدايــة هــذه الكلمة باســمي 
ونيابة عــن أصحــاب الفضيلة والســعادة 
أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية 
ــكر  ــص الش ــع خال ــن، أن أرف للمحامي
والتقديــر لمقــام خــادم الحرميــن 
الشــريفين، وســمو ولــي العهــد األمين، 
وســمو ولــي ولــي العهــد – حفظهــم اهلل 
ــي  ــق العدل ــه المرف ــى ب ــا يحظ -، لم
ــا  ــن، ومنه ــام كريمي مــن دعــم واهتم
ــة  ــم بالموافق ــه الكري ــدور التوجي ص
الســعودية  الهيئــة  تنظيــم  علــى 
للمحاميــن، بمــا يحقــق تطويــر مهنــة 

ــا. ــي أدائه ــن ورق ــاة، وحس المحام

إن مــا صــدر مــن الهيئــة مــن قــرارات 
خــال الفتــرة الماضيــة فــي شــأن 

المواضيــع الداخلــة ضمــن اختصاصاتها 
ســواًء مــن خــال مجلــس إدارة الهيئــة 
أو أمانتهــا، ليأتــي معــززًا لمســيرة هذه 
ــي  ــا اهلل – ف ــة – رعاه ــة المبارك الدول
الشــأن التنمــوي، بمــا يحقــق األهــداف 
ــي  ــة ف ــة للمملك ــة واالقتصادي التنموي
إطــار متســق مــع رؤيــة المملكــة 
ــول  ــج التح ــة ) برنام )2030( المتضمن
ــات  ــة التحدي ــي )2020( (، لمواجه الوطن
والتكامــل  والتنســيق  االقتصاديــة، 
ــا يســهم  ــة، بم ــزة الحكومي ــن األجه بي
ــق  ــاق وتحقي ــاءة اإلنف ــع كف ــي رف ف

ــي. ــوازن المال الت

ويأمــل الجميــع أن يكــون العــام المالــي 
للهيئــة )2017 م( حافــًا باإلنجــازات، 
ومســهمًا فــي تطويــر المهنــة، وضمــان 
حســن األداء، بمــا يحقــق التوجهــات 

ــة. ــامة الكريم ــات الس والتطلع

 وزير العدل
ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين

د. وليد بن محمد الصمعاني
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عن الهيئة السعودية للمحامين

ــن  ــعودية للمحامي ــة الس ــت الهيئ تأسس
ــم:  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق بموج
ــق  ــخ : 1436/07/08هـــ المواف )317( وتاري
2015/04/27م القاضــي بالموافقــة علــى 
ــن  ــعودية للمحامي ــة الس ــم الهيئ تنظي
الــذي يعــد النظــام األســاس لعمــل 
الهيئــة. وتهــدف الهيئــة إلــى رفــع 
ــم  ــن لمهنته ــة المحامي ــتوى ممارس مس
ــل  ــا، والعم ــم له ــن أدائه ــان حس وضم
علــى زيــادة وعيهــم بواجباتهــم المهنيــة.

وبتاريــخ 2016/01/03م عقــد أول اجتمــاع 
لمجلــس إدارة الهيئــة، بعــد قــرار معالــي 
وزيــر العــدل بتعييــن أعضــاء المجلــس 
ألول مجلــس إدارة للهيئــة، وفقــًا للفقرة 
)4( مــن )ثانيــًا( مــن قــرار مجلــس 
الــوزراء المشــار إليــه، وباشــر المجلــس 
صاحياتــه الــواردة فــي التنظيــم وعمــل 
علــى اســتكمال البنيــة األساســية للهيئــة.

مجلــس  عقــد  2017/01/03م  وبتاريــخ 
2017م،  لعــام  األول  اجتماعــه  اإلدارة 
وناقــش القوائــم الماليــة للعــام المالــي 
ــر  ــدار التقري ــى إص ــق عل 2016م، وواف
الســنوي والتوصيــة بهمــا إلــى الجمعيــة 
ــن  ــة م ــن جمل ــى، ضم ــة األول العمومي
ــم  ــق الازمــة لتنظي المســتندات والوثائ

ــن. ــعودية للمحامي ــة الس الهيئ

ــات  ــاًء للمتطلب ــر وف ــذا التقري ــي ه يأت
النظاميــة الــواردة فــي الفقــرة الرابعــة 
مــن المــادة الثالثــة عشــر، متضمنــًا 
إيضاحــًا لألعمــال واألنشــطة خــال 
ــاق  ــدًا النط ــي 2016م؛ تمهي ــام المال الع
أعمــال الجمعيــة العموميــة األولــى، 
ــم  ــداف تنظي ــق أه ــي تحقي ــي ف والمض
ــن، وتدشــين  ــة الســعودية للمحامي الهيئ

ــا. أعماله
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إحصائيات 
قطاع الخدمات القانونية

إحصائيات المحامين والمتدربين
 في مكاتب المحاماة *

إحصائيات
المسجلين في طاقات

ــون، ــاالت القان ــة بمج ــف المرتبط ــدد الوظائ ــي ع ــم ف ــم توظيفه ــم دع ــن ت ــة بم  قائم
 المسجلين في )طاقات( تحت تخصص )األنظمة(

 الحدودالجوفالباحةالجنس
 المدينة القصيمالرياضلشمالية

المنورة
 المنطقة 
 مكة عسيرحائلجيزانتبوكلشرقية

المجموعنجرانالمكرمة

82102777-1392930713283263النساء

1214682522131418603231الرجال 

2603337515730457711627051008المجموع

عدد المحامين 
الممارسين

المتدربين المسجلين 
 5854لدى مكاتب المحاماة

اإلجمالي

١١٨
محامية

3619
محامي 

٣٧٣٧
اإلجمالي 

٤٨٧٨
متدرب

9٧6
متدربة

* البيانات حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١6م
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 إحصائيــــــات

 وزارة العمـــــــل والتنميــــة
 االجتماعية للقطاع القانوني
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 إحصائيــــــات

 وزارة العمـــــــل والتنميــــة
 االجتماعية للقطاع القانوني

 

الفصـــل األول 
حوكمة الهيئة السعودية

 للمحامين
الهوية المؤسسية •
إدارة الهيئة السعودية للمحامين •
أعضاء مجلس إدارة الهيئة •
اجتماعات مجلس إدارة الهيئة •
أبرز قرارات مجلس اإلدارة •
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الهوية المؤسسية

الرؤية:

االرتقــاء بــاألداء المهنــي القانونــي، 
ــات  ــة الخدم ــاع ممارس ــر قط وتطوي
القانونيــة؛ ليكــون قطاعــًا رائــدًا ُيســهم 
فــي التنميــة، وأْن تكون المحامــاة خيارًا 

ــة. ــق العدال ــتراتيجًيا لتحقي اس

الرسالة:

بنــاء مجتمــع مهنــي قــادر علــى تقديــم 
ــق  ــة؛ لتحقي ــة احترافي ــات قانوني خدم
ــن  ــن. م ــة الوط ــاء وتنمي ــة وبن العدال
أدوات وخطــط عمــل  تبنــي  خــال 
ومعاييــر مهنيــة مســتقاة مــن التجارب 
الدوليــة بمــا يمكــن الهيئــة مــن القيــام 

ــة. ــاءة وفعالي ــا بكف بواجباته

القيم المؤسسية: 

ــع 1(  ــع جمي ــل م ــة.: نعم  النزاه
بصــدق  المصالــح  أصحــاب 
أعلــى  ونطبــق  ونزاهــة، 
فــي  األخاقيــة  المعاييــر 

عمائنــا. مــع  عاقاتنــا 

 االحترافيــة: نســعى لتقديــم 2( 
ــًا  ــزة وفق ــة متمي ــة مهني خدم
ــق  ــدة؛ لتحقي ــات الرائ للممارس

ــة.  العدال

 العنايــة: نتواصــل بلغــة العطــاء 3( 
بأعضائنــا  اهتمامــًا  ونولــي 
نتفاعــل  التــي  والمجتمعــات 
ــة. ــاءة مهني ــا بكف ــل معه ونعم

للمجتمــع: ( 4 مضافــة  قيمــة 
ــا  ــاء خدماتن ــي إعط ــاهم ف نس
لعمائنــا  مضافــة  قيمــة 

بمجتمعاتنــا.  واالرتقــاء 
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إدارة الهيئة السعودية للمحامين
الهيئات اإلدارية

ــا، وذلــك  ــة مســؤولة عــن حوكمــة القــرارات فيه ــات إداري ــة ثــاث هيئ للهيئ
علــى النحــو اآلتــي:

وتتكــون  العموميــة،  الجمعيــة  أواًل: 
ــن  ــون م ــة تتك ــة عمومي ــة جمعي للهيئ
األساســيين، وتختص  األعضــاء  جميــع 
الجمعيــة العموميــة بإقــرار  اللوائــح 
الازمــة لتنظيم الهيئــة، وإقــرار الضوابط 
والمعاييــر الخاصــة بقبول طلبــات عضوية 
ــة وأي  ــوم العضوي ــرار رس ــاب، وإق االنتس
ــة  ــة، وآلي ــاه الهيئ ــي تتقاض ــل مال مقاب
ــس إدارة  ــاء مجل ــاب أعض ــداد، و انتخ الس
ــم  ــي التنظي ــم ف ــة المنصــوص عليه الهيئ
والموافقــة علــى حســابات الهيئــة الختامية. 

ــة.  ــنوي للهيئ ــر الس ــاد التقري واعتم

ثانيــً: مجلــس إدارة الهيئــة، ويتكــون 
مجلــس إدارة الهيئــة مــن )12( اثنــي عشــر 
ــا  ــدل، وممث ــر الع ــة وزي ــوًا، برئاس عض
مــن وزارة العــدل، ووزارة الداخليــة وزارة 
ــم،  ــوان المظال ــة، ودي ــارة والصناع التج
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــن م وعضوي
الســعوديين فــي الجامعــات، مــن الكليــات 
ــم،  ــر التعلي ــا وزي ــة يختارهم ذات العاق
وخمســة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة 
العموميــة مــن األعضــاء األساســيين فــي 
الهيئــة. ويكــون للمجلــس حــق ممارســة 
ــف  ــة لتصري ــات الازم ــع الصاحي جمي
شــؤون الهيئــة وتحقيــق أهدافهــا، وتكوين 
اللجــان الازمــة لمســاعدة المجلــس فــي 
ممارســة مهماتــه. والمشــاركة فــي وضع 
ــة  ــة والتدريبي وتقويــم البرامــج التأهيلي
فــي مجــال المهنة مــع الجهــات المختصة، 

وتلقــي مــا يقــدم إلــى الهيئــة من شــكاوى 
ضــد المحامين تتصــل بالجوانــب المهنية، 
قائمــة  ووضــع  تســويتها،  ومحاولــة 
ــن  ــن المتبرعي ــماء المحامي ــة بأس دوري
ــرف  ــة، والتص ــة القضائي ــم المعون لتقدي
ــة  ــة والمنقول ــة الثابت ــوال الهيئ ــي أم ف
بمــا يحقــق أغراضهــا، وفقــًا لمــا تحــدده 
ــل  ــة عم ــداد خط ــة ، واع ــح المالي اللوائ
للهيئــة، واعــداد تقريــر ســنوي عــن 
أعمــال الهيئــة، وإعــداد الحســاب الختامي.

ثالثــً األمانــة العامــة للهيئــة، وتتكون 
مــن األميــن العــام الذي يعينــه مجلــس اإلدارة، 
ــة،  ــذي لألمان ــاز التنفي ــن الجه ــر األمي ويدي
ولألميــن العــام تعييــن عــدد كاٍف مــن 
العامليــن الازمين لمســاعدته فــي أداء مهماته 
وفقــًا للميزانيــة المعتمــدة للهيئــة، ولألميــن 
ــال  ــات واألعم ــع المهم ــة توزي ــام صاحي الع
علــى العامليــن المرتبطيــن بــه، ويدخــل فــي 
ــى  ــق عل ــام التصدي ــن الع ــات األمي اختصاص
صحــة توقيعــات األعضــاء األساســيين. ويتولى 
األمين العــام األعمــال اليومية لألمانــة العامة، 
ويرســي ضوابط الرقابــة الداخلية، ويكــــون 
مســؤوال عــــن إعــــداد االســتراتيجيات 
وتقاريــر ماليــة دقيقــة،ً  وأن يقــدم إلــى 
مجلــس اإلدارة تقييمــًا عـن أداء الهيئـة، وأن 
يكـــون مسؤوال أمام مجلـــس اإلدارة عـــن أداء 

ــؤوليات. هذه المسـ
ــي  ــة يجن ــال للحوكم ــار فّع ــود إط إن وج

ــا: ــة، منه ــدة للهيئ ــد عدي فوائ
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معالجة المخاطر:1 ))

ــة الفعالة  • ــراف والمراقب اإلش
للمجلــس تقلــل مــن مخاطر 

ــوء اإلدارة واالحتيال. س

الفعالــة  • المخاطــر  إدارة 
كافــة  ومعالجــة  إلدارة 
ــواع المخاطــر المرتبطــة  أن
وتعاماتهــا. الهيئــة  بعمليــات 

داخليــة  • رقابيــة  ضوابــط 
تعــزز مصداقيــة القوائــم 

الماليــة.

االمتثــال  • ثقافــة  نشــر 
الهيئــة. فــي  لألنظمــة 

 اكتساب ثقة األعضاء:)(1 

اكتســاب ثقــة األعضــاء مــن  •
حوكمــة  تطبيــق  خــال 
مشــاركة  تقــود  للهيئــة 
ألهــداف  وإدارة  فعالــة 
مــن  األعضــاء  ومصالــح 

الهيئــة. تنظيــم  خــال 

ــة  • ــة للهيئ ــة الفعال الحوكم
تمكنهــا مــن تحقيــق أهــداف 
ــدور  ــاهمة ب ــم والمس التنظي
ــة. ــة العدلي ــي المنظوم ــارز ف ب

تحسين القدرة التشغيلية:1 ))

إن وجــود مجلــس إدارة علــى  •
ــل  ــن التأهي ــة م ــة عالي درج
ــدم  ــه أن يق ــة يمكن والمعرف
للهيئــة  مهمــة  إضافــات 
تتعــدى اإلشــراف والمراقبــة 
وتحقــق إســهامات ذات قيمــة 
لاســتراتيجيات،  مضافــة 
فعــال  توجيــه  وتوفيــر 

ــة. ــة العام لألمان

ومراقبــة  • إشــراف  إن 
العــام  لألميــن  المجلــس 
بالتعاقــب/ يتعلــق  فيمــا 

والكفــاءات  القيــادات  إدارة 
وأعضــاء  والمستشــارين 
اللجــان تؤكد أن األشــخاص 
المناســبين ســيتم تواجدهــم 
ــبة  ــن المناس ــغل األماك لش

فــي األوقــات المناســبة.

الدقيقــة  • المعلومــات 
المســتمدة مــن بيئــة رقابيــة 
قويــة بإمكانهــا أن تســهم في 
اتخــاذ القــرارات اإلداريــة 

األفضــل.
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أعضاء مجلس إدارة الهيئة

الدورة األولى يناير 2016م – ديسمبر 2018م

معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

رئيسًا
وزير العدل

فضيلة الشيخ/ يوسف بن عبدالعزيز الفراج

عضوا
ممثل وزارة العدل

فضيلة الشيخ / عبداالله بن إبراهيم السليمان

عضوا
ممثل ديوان المظالم

سعادة األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز المطيري

عضوا
ممثل وزارة الداخلية

سعادة الدكتور/ فهد بن أحمد بوحيمد

عضوا
ممثل وزارة التجارة واالستثمار

سعادة الدكتور/ إبراهيم بن محمد الحديثي

عضوا
ممثل هيئة التدريس السعودية في التخصصات القانونية
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سعادة الدكتور/ خالد بن محمد اليوسف

عضوا
ممثل هيئة التدريس السعودية في التخصصات الشرعية

سعادة األستاذ/ عبدالناصر السحيباني

عضوا
محام ممارس

سعادة األستاذ/ عبداهلل بن عبدالعزيز الفاج

عضوا
محام ممارس

سعادة األستاذ/ نزيه بن عبداهلل موسى

عضوا
محام ممارس

سعادة الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر

عضوا
محام ممارس

سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الصقيه

عضوا
محام ممارس
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سعادة الدكتور/ خالد بن محمد اليوسف

عضوا
ممثل هيئة التدريس السعودية في التخصصات الشرعية

سعادة األستاذ/ عبدالناصر السحيباني

عضوا
محام ممارس

سعادة األستاذ/ عبداهلل بن عبدالعزيز الفاج

عضوا
محام ممارس

سعادة األستاذ/ نزيه بن عبداهلل موسى

عضوا
محام ممارس

سعادة الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر

عضوا
محام ممارس

سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الصقيه

عضوا
محام ممارس

اجتماعات مجلس إدارة الهيئة
عقــد مجلــس اإلدارة خــال العــام  المالــي  2016م عــددًا مــن 

اآلتــي: النحــو  علــى  واللقــاءات  االجتماعــات 

* االجتماعات الثالث، والرابع والخامس عقدت عبر الوسائل الحديثة وصادق المجلس عليها في اجتماعه األول لعام 2017م

اسم العضو

معالي الدكتور / وليد بن محمد الصمعاني

فضيلة الشيخ/ يوسف بن عبدالعزيز الفراج

فضيلة الشيخ / عبداالله بن إبراهيم السليمان

سعادة األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز المطيري

سعادة الدكتور/ فهد بن أحمد بوحيمد

سعادة الدكتور/ إبراهيم بن محمد الحديثي

سعادة الدكتور/ خالد بن محمد اليوسف

سعادة األستاذ/ عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني

سعادة األستاذ/ عبداهلل بن عبدالعزيز الفالج

سعادة األستاذ/ نزيه بن عبداهلل موسى

سعادة الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر

سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الصقيه
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أبرز قرارات مجلس إدارة الهيئة

تقرير اللجنة التنفيذية

· تشــــكيل اللجنــــة التنفيذيــة 	
معنيــــة بتســــريع القــرارات 

والمبــادرات.
· تعيين أمين عام للهيئة.	
· ــى اســتئجار مقــر 	 الموافقــة عل

ــس. ــة الرئي للهيئ
· متكاملــة 	 التشــغيل  خطــة 

للهيئــة. العامــة  لألمانــة 
· ــاب 	 ــاح حس ــى افتت ــة عل الموافق

ــة .  ــي للهيئ بنك
· ــاد اللوائــح 	 مناقشــة واعتمـــ

ــات الازمــة لعمــل  والسياســ
الهيئــة.

· ــة 	 ــعار وهوي ــى ش ــة عل الموافق
ــة. الهيئ

· تســجيل نطــــــــــــاق إلكتروني 	
ــز  ــدى المرك ــة )SBA.sa( ل للهيئ
الســعودي لمعلومــات الشــبكة بهيئة 

االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.
· فتــح قنــوات تواصــل الكترونية، 	

وتعييــن متحــدث رســمي باســم 
. لهيئة ا

· إطـاق ورش العمــل الستطاع 	
الهيئــــة  اســــتراتيجية 

للمحاميــــن. الســــعودية 

ــعودية  ــة الس ــس إدارة الهيئ ــعى مجل يس
للمحاميــن إلــى تطبيــق إطــار مــن 
ــة  ــفافية والدق ــودة والش ــرعة والج الس
ــن  ــد م ــل التأك ــن أج ــه، وم ــي أعمال ف
أن أعمــال المجلــس تتماشــى مــع أفضــل 
الممارســات وأكثرهــا مهنيــة، فقــد 
التنفيذيــة  اللَّجنــة  المجلــس  فــوض 
ــن  ــك م ــداف، وذل ــك أه ــق تل لتحقي
التــي  اللجنــة  عمــل  الئحــة  خــال 

تســتهدف :

الروتينيــة ( 1 األعمــال  تخفيــف 
لمجلــس اإلدارة المتعلقة بتســريع 
ــة. ــم الهيئ ــداف تنظي ــق أه تحقي

للقــرارات ( 2 أكبـــر  تفويــض 
بالجانــب  المتعلقــة  الروتينيــة 
ــي  ــتراتيجيات الت ــذي لاس التنفي
العــام.  إطارهــا  المجلــس  وضــع 

ــى ( 3 ــر عل ــكل أكب ــز بش للتركي
الهيئــة  إدارة  مجلــس  مهــام 
األهميــة  ذات  االســتراتيجية 
العاليــة كوضــع السياســــــــات 
ــتراتيجيات  ــار االس ــد مس وتحدي

األعمــال. وتطويــر خطــط 
ــام ( 4 ــراف الع ــة االش ــام بمهم القي

علــى أنشــطة الهيئــة ومتابعــة 
األداء بصــورة مباشــرة ومرنــة.

مــع ( 5 التواصــل  حجــم  زيــادة 
ــريع  ــة، وتس ــراف ذات العاق األط
القــرارات  اتخــاذ  عمليــة 

ئيــة. اإلجرا
التحضيــر المناســب والمختــص ( 6

لألعمــال والمســتندات التــي تعرض 
ــا يختصــر  ــس اإلدارة بم ــى مجل عل
والجهــد  الوقــت  مــن  كثيــرًا 

ــم. ــداف التنظي ــق أه لتحقي
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وقــد ُشــكلت اللجنــة التنفيذيــة بقــرار 
ــن  ــم المحامي ــس اإلدارة يض ــن مجل م
ــد  ــس اإلدارة. وق ــي مجل ــين ف الممارس
ــة خــال العــام المالــي  اجتمعــت اللجن
ــد مــن االجتماعــات وعقــد عــددا  العدي

الســتكمال  تمهيــدًا  اللقــاءات  ًمــن 
ــورة  ــم المش ــية وتقدي ــال األساس األعم
العامــة. وتتكــون  الازمــة لألمانــة 
ــو  ــى النح ــاء عل ــن )5( أعض ــة م اللجن

ــي: اآلت

الصفةالعضوم

رئيسًاسعادة األستاذ/ عبداهلل بن عبدالعزيز الفاج1

عضواسعادة األستاذ/ عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني2

عضواسعادة األستاذ/ نزيه بن عبداهلل موسى3

عضواسعادة الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر4

عضواسعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الصقيه5

ــة  ــات اللجنــ ــح صاحي ــرز مام أبــ
التنفيذيــــة وفقــــا لائحــة عملهــــا 

مــــا يلـي:

ــة ( 1 ــة كاف ــى ممارس ــل عل  تعم
الصاحيــات الموكلــة إليهــا 

ــس اإلدارة. ــل مجل ــن قب م
ضمــن ( 2 المجلــس  دور  ممارســة 

الصاحيــة المخولــة لها فــي الفترات 
ــس، وال  ــات المجل ــن اجتماع ــا بي م
ــات  ــذه الممارس ــى ه ــب أن تتخط يج

ــس.  ــات المجل صاحي
تعمل علــى صياغة االســتراتيجيات ( 3

والسياســات ورفــع التوصيــات إلى 
اإلدارة. مجلس 

التنفيذيــة ( 4 اللجنــة  ترفــع 
ــس اإلدارة  ــى مجل ــا إل تقاريره
ــال  ــوات اتص ــى قن ــظ عل وتحاف
مباشــرة معــه، وال يحــق للجنــة 
قــرار  أي  تعديــل  التنفيذيــة 

صــادر مــن مجلــس اإلدارة.
التنفيذيــة ( 5 اللجنــة  تضطلــع 

باألعمــال التحضيريــة الازمــة 
وفقــًا  المجلــس  لموافقــة 
فــي  الــواردة  للصاحيــات 

الهيئــة. تنظيــم 
ــن ( 6 ــة م ــل اللجن ــدة عم ــدأ م تب

تاريــخ تشــكيلها وتنتهــي بانتهاء 
مــدة عمــل مجلــس اإلدارة.
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 التوصية للجمعية العمومية األولى

بتاريــخ 2017/01/03م، اجتمــع مجلس اإلدارة 
ــة  ــغيل لألمان ــال التش ــتكمال أعم ــد اس بع
العامــة، وأوصــى للجمعيــة العموميــة 

ــي: ــا يل ــى بم األول

ــة ( 1 ــم المالي ــى القوائ ــت عل التصوي
للعــام  الختاميــة  والحســابات 

2016م.  المالــي 
التصويــت علــى تقريــر المراجــع ( 2

ــر  ــي والتقري ــابات الخارج الحس
ــام 2016م ــنوي لع الس

ــح ( 3 ــرار اللوائ ــى إق ــت عل التصوي
ــة. ــة للهيئ ــة والمالي اإلداري

ــار ( 4 ــة االط ــى الئح ــت عل التصوي
العــام لحوكمــة الهيئــة الســعودية 

ــن. للمحامي
التصويت على الئحة العضوية .( 5
التصويت على الئحة االنتخابات.( 6
 التصويت على رسوم العضوية.( 7
التصويت على الئحة االستثمار.( 8
ــع ( 9 ــن مراج ــى تعيي ــت عل التصوي

لمراجعــة  خارجــي؛  حســابات 
حســابات الهيئــة الختاميــة للدورة 
األولى لعامــي 2017 و العــام 2018م، 

ــه. ــد أتعاب وتحدي
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15

 التوصية للجمعية العمومية األولى

تقرير األمانة العامة	 

الفصـــل الثاني 
مالمح وأنشطة 

العام المالي 2016م.
تقرير األمانة العامة •
أبرز األنشطة والفعاليات •
استكمال وثائق وسياسات الهيئة •
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تقرير       
       األمانة العامة 

أبرز
األنشطة والفعاليات

شــهد العــام المالــي 2016م تحديــات 
هــذه  ورغــم  متغيــرة،  وظــروف 
التحديــات والظــروف فقــد حققــت 
الحمــد.  وهلل  مشــرفًا  أداًء  الهيئــة 
ــيس  ــات التأس ــتكملت متطلب ــث اس حي
ــية،  ــة المؤسس ــاء الهوي ــية، وبن األساس
ــة  ــاركة الفاعل ــوات المش ــاد قن وإيج
ــع  ــل م ــة، والتكام ــاء الهيئ ــن أعض بي
أقــر   الحكوميــة. كمــا  المؤسســات 

ــة  ــغيلية لألمان ــة التش ــس الخط المجل
ــة  ــتراتيجية الهيئ ــم اس ــة ومعال العام
ــا  ــة أهدافه ــي صياغ ــي ف ــي ُروع والت
ــي  ــل الت ــج ورش العم ــات ونتائ مخرج
ــدن  ــف م ــي مختل ــة ف ــا الهيئ أطلقته
المملكــة، والموائمــة مــع تطلعــات 

2030م. المملكــة  ورؤيــة 

أ. بكر بن عبد اللطيف الهبوب
األمين العام للهيئة السعودية للمحامين

ــا  تتســم أنشــطة العــام المالــي 2016م بأنه
تمهــد لانطــاق العملــي ألنشــطة وأهداف 
الهيئــة التــي انطلقــت فــي 1 ينايــر 2017م، 
ــتكمال  ــى اس ــود عل ــزت الجه ــث ترك حي
ــة  ــاء خط ــي، وبن ــيس اإلداري والفن التأس
ــرز  ــن أب ــة، وم ــة العام ــغيل لألمان التش

ــي: ــا يل ــات م األنشــطة والفعالي

١. بناء االستراتيجية وخطط األعمال

ــن  ــعودية للمحامي ــة الس ــت الهيئ أطلق
ــتهدف  ــي تس ــا الت ــة ورش عمله سلس
مناقشــة اســتراتيجية الهيئــة وتطلعــات 
المحاميــن، تحــت رعايــة وزيــر العــدل 
ــد  ــة د. ولي ــس إدارة الهيئ ــس مجل رئي
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أبرز
األنشطة والفعاليات

ــات  ــا وتطلع ــة أهدافه ــة، وترجم ــتراتيجية الهيئ ــورة اس ــك لبل ــي؛ وذل الصمعان
ــا،  ــة عمله ــة وخط ــتراتيجية الهيئ ــداد اس ــدًا إلع ــادراٍت؛ تمهي ــى مب ــوبيها إل منس

ــي: ــى النحــو اآلت وذلــك عل

جامعة دار العلوممدينة الرياضاألثنين   4 أبريل 2016مالمنطقة الوسطى

جامعة دار الحكمةمحافظة جدةالثاثاء   19 أبريل 2016مالمنطقة الغربية

جامعة الدماممدينة الدمام  االحد   15 مايو 2016مالمنطقة الشرقية

ورشة عمل الرياض – جامعة دار العلوم
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ورشة عمل جدة – جامعة دار الحكمة

ورشــة عمــل الدمــام – جامعــة األمــام عبدالرحمــن الفيصــل )جامعــة الدمــام 
ســابقا(
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٢. االستبانات 

قامــت الهيئــة الســعودوية للمحاميــن بإجــراء اســتفتاء للجمهــور مــن المحاميــن 
ــعًا  ــرت اســتبيانًا واس ــا أج بشــأن أولويــات عمــل الهيئــة ومبادراتهــا ، كم
ــواة الخطــة  ــت ن ــي كان ــا  الت ــادرات والبرامــج المســتهدف تحقيقه ــرز المب ألب

ــتراتيجية: االس

٣. التجهيزات اإلدارية 

اســتئجار مقــر الهيئــة وتأثيثــه ( 1
وتجهيــز المرافــق الازمــة.

الهيئــة ( 2 موقــع  إطــاق 
شــبكة  علــى  االلكترونــي 

. نــت نتر ال ا
ــن ( 3 ــى م ــة األول ــين المرحل تدش

األنظمــة إلكترونية للهيئــة: نظام 
التقديــم اإللكترونــي لطلبــات 
ــص  ــد لرخ ــص والتجدي الترخي
المحامــاة، والتقديــم اإللكترونــي 
ــة،  ــة الهيئ ــى عضوي ــم عل للتقدي
والتقديــم اإللكترونــي علــى نظام 

المعامــات  الشــكاوى، ونظــام 
الماليــة، ونظــام الشــبكة الداخلية 
المــوارد  ونظــام  للموظفيــن، 
البشــرية اإللكترونــي، والنســخة 
التجريبيــة مــن بوابــة المحامــي. 

تدشــين شــعار الهيئة الســعودية ( 4
. مين للمحا

الهويــة المؤسســية ووســائل ( 5
االجتماعــي التواصــل 

الماليــة ( 6 الضوابــط  وضــع 
ــغيلية  ــة التش ــة والخط واإلداري

العامــة. لألمانــة 
توظيــف الكــوادر البشــرية فــي ( 7

األمانــة العامــة.
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٤. التواصل مع الجهات ذات العالقة 

٥. استكمال وثائق وسياسات الهيئة 

ــور  ــاء جس ــى بن ــة عل ــت الهيئ حرص
الهيئــات  مــن  عــدد  مــع  تعــاون 
ــن  ــعودية للمقّيمي ــة الس ــة الهيئ المهني
الســعودية  والهيئــة  المعتمديــن، 
الســعودية  والهيئــة  للمهندســين، 
الســعودي  والمركــز  للمحاســبين، 

التجــاري. للتحكيــم 

بالجهــات  عاقتهــا  رســخت  كمــا 
المعنيــة بالتدريــب، حيــث تســعى لبنــاء 
تعــاون مشــترك مــع مركــز التدريــب 
العدلــي، وعــدد مــن الجامعــات، وتوقيع 

ــم. ــاون مه مذكــرات تع
الهيئــة مــع عــدد مــن  وتواصلــت 
الجهــات التشــريعية والرقابيــة إلبــرام 
مذكــرات تعــاون ، ومــن ذلــك مجلس 

الشــورى، وهيئــة حقــوق االنســان، 
ــتهلك. ــة المس ــة حماي وجمعي

وقامــت الهيئــة بالتواصــل مــع منظمــات 
دوليــة معنيــة بتطويــر المهنيــة لتقديــم 
ــارية،  ــات االستش ــي والخدم ــم الفن الدع
ومــن ذلــك: نقابــة المحاميــن األمريكية  
)American Bar Association(، وجمعية 
 ،)The Law Society( القانــون البريطانية
وهيئــة تنظيــم المستشــارين البريطانيــة 
 ،  )Solicitors Regulation Authority(
Insti- )ومعهــد الحوكمــة البريطانــي 

 tute of Chartered Secretaries and
Administrators(، ورابطــة المحاميــن 
The International Bar(  الدوليــة 

.)Association 

أوصــى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العمومية 
األولــى بالموافقــة علــى الوثائــق اآلتيــة  :

ــح ( 1 ــرار اللوائ ــى إق ــت عل التصوي
ــة. ــة للهيئ ــة والمالي اإلداري

ــار ( 2 ــة االط ــى الئح ــت عل التصوي
لحوكـمـــــــــــــة  العــام 
للمحاميــن. الســعودية  الهيئــة 

التصويت على الئحة العضوية.( 3
التصويت على رسوم العضوية.( 4
التصويت على الئحة االنتخابات.( 5
 التصويت على الئحة االستثمار.( 6

ــن  ــددًا م ــس اإلدارة ع ــر مجل ــا أق كم
ــه،  ــي اختصاص ــل ف ــي تدخ ــق الت الوثائ

ــي:  وه
جدول الصاحيات.( 1
الئحة اللجنة التنفيذية.( 1
الئحة التنظيم المالي.( 2
الئحة تنظيم العمل اإلداري.( 3
الئحة الهبات والتبرعات.( 4
الئحة المعونة القضائية.( 5
قواعد السلوك المهني.( 6



21

٤. التواصل مع الجهات ذات العالقة 

٥. استكمال وثائق وسياسات الهيئة 
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الفصـــل الثالث 
البينات والتقارير المالية

التخطيط المالي االستراتيجي    •
المخاطر الرئيسية •
تقرير المراجع الخارجي •
القوائم المالية •
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 التخطيط المالي االستراتيجي 
للهيئة السعودية للمحامين  )٢٠١6-٢٠٢٠(

يعتمــد التخطيــط المالــي علــى وضــوح 
الرؤيــة واألهــداف االســتراتيجية المــراد 
ــة  ــوارد المالي ــت الم ــا كان ــا. ولم تحقيقه
الحاليــة، والتدفقــات النقديــة غيــر ثابتة فقد 
كانــت أبــرز التحديــات لوضــع إطــار زمنــي 
محــدد المعالــم، لــذا فقــد رأت الهيئــة وضــع 
ــي  ــادرات الت ــتراتيجية والمب ــداف االس األه
ســتقدم خــال العــام المالــي 2017 مــن خــال 
مشــاركة فــي عــدد مــن ورش العمــل لتفعيل 
ــتراتيجية  ــات االس ــادرات والتوجه ــذه المب ه
ــوارد  ــم الم ــم وحج ــاح معال ــال اتض ــي ح ف
الماليــة وتجــاوز العجــز فــي الموازنــة للعام 
ــي 2017م. أعــدت الخطــة االســتراتيجية  المال
للهيئــة الســعودية للمحاميــن )2020-2016( 
ــه  ــا أفرزت ــة، وم ــم الهيئ ــع تنظي ــل م بتكام
ــن،  ــتطاعية آلراء المحامي ــل االس ورش العم
وبمراعــاة مــا ورد فــي رؤيــة المملكــة 2030م 
ــا  ــن أداء مهامه ــة م ــن الهيئ ــو يمك ــى نح عل
مــع االســتجابة للمتغيــرات البيئــة المحيطــة 
ــة.  ــي المملك ــة ف ــات القانوني ــة الخدم بمهن

مراحل إعداد استراتيجية الهيئة السعودية للمحامين

وتعــد الخطــة انعــكاس جهــود شــراكة مــع 
ــة  ــة ذات الصل ــزة الحكومي ــن األجه ــدد م ع
الخــاص  القطــاع  قطاعــات  مــن  وعــدد 

ــام. ــع الع ــات النف مؤسس
ــب  ــتراتيجية يتطل ــك االس ــق تل إن تحقي
تظافــر الجهــود الوطنيــة، وتوفيــر الدعــم 
ــذ  ــاركة لتنفي ــات المش ــن الجه ــازم م ال
ــذي  ــي ال ــي الوطن ــروع المهن ــذا المش ه
المحامــاة  بمهنــة  االرتقــاء  يســتهدف 
يحقــق  بمــا  المســتقبل  واستشــراف 
ويحقــق  الوطنيــة  التنميــة  أهــداف 
التقــدم واالزدهــار  لاقتصــاد الوطنــي. 
وعلــى ضــوء ذلــك اســترعت الخطــة 
ــت  ــي وترجم ــك المعان ــتراتيجية تل االس
ذلــك فــي صياغــة رؤيتهــا ورســالتها 

المؤسســية. وقيمهــا 
وتعتمــد الخطــة علــى أربعــة ركائــز 
وتوجهــات  أهدافــًا  تتضمــن  أساســية، 
اســتراتيجية، تترجــم إلــى مبــادرات تتطلب 
تمويــا مناســبًا، وأدوات تقيس ذلــك األداء.

الوضع الحالي 
أين نحن اآلن؟

التقييم األولي 

الهدف 
أين نريد أن نكون؟

تحديد االتجاه

األولويات
بماذا نبدأ؟

معالم الطريق

الطريقة
كيف نحقق ذلك؟

اإلجراءات التنفيذية

المتابعة
كيف أصبحنا؟

 التقييم البعدي
 والتطوير المستمر

مسح لبيئة القطاع •
 ورش العمل  •

االستالعية
تحليل أوضاع القطاع •
 تحديد نقاط القوة  •

 والضعف والفرص 
والتهديدات

تحديد االختيارات •
 الرؤية والرسالة  •

القيم
 تحديد األهداف  •

األساسة
 وضع اإلجراءات  •

المطلوبة

إدارة األداء  •
 األهداف ومؤشرات •

 األداء
 المشروعات  •

والمبادرات
 تطبيق الخطط  •

التنفيذية

متابعة األداء •
مراجعة التقدم •
 اتخذا اإلجراءات  •

التصحيحية
 التغذية الراجعة  •

ومراجعة الخطة

 استطالع •
المستقبل

المسار المستهدف •
مراقبة الفجوات •
 التالؤم مع  •

اإلمكانيات والقدرات
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متابعة األداء •
مراجعة التقدم •
 اتخذا اإلجراءات  •

التصحيحية
 التغذية الراجعة  •

ومراجعة الخطة

مفردات خارطة الطريق االستراتيجية

األهداف االستراتيجية لقطاع الخدمات القانونية

آلية تحقيق 
الهدف االستراتيجي

المشروع أو الفكرة
 التي تجسد التوجه

 االستراتيجي

تحويل األفكار والمشاريع
 إلى واقع من خالل 

الميزانيات واإلمكانيات
 المتاحة

معرفة مدى التقدم
 في تحقيق التوجه 

والهدف االستراتيجي

الهدف 
االستراتيجي

التوجه 
قياس األداءأسلوب التنفيذالمبادرةاالستراتيجي

تعميق قطاع الخدمات القانونية والمحاماة

 زيادة القدرة االستيعابية لقطاع •
 الخدمات لقانونية 

تنظيم قطاع الخدمات القانونية

تطوير معايير ممارسة المهنة •

حماية قطاع  الخدمات القانونية 
توفير الحماية للمهنة والمهنيين •

توازن قطاع الخدمات القانونية 

 الموازنة بين مزاولة المهنة ومصالح  •
أصحاب العالقة

التخطيط االستراتيجي
 الذي يعمل على ترجمة 
الرؤية والرسالة إلى واقع



26

ية
مال

ر ال
ري

قا
الت

ت و
ينا

الب

 الهدف االستراتيجي األول:  
تعميق قطاع الخدمات القانونية 

زيــادة القــدرة االســتيعابية لقطــاع 
لقانونيــة  الخدمــات 

قطــاع الخدمــات القانونيــة مــن األذرع 
فــي  المجتمــع  لخدمــة  المســاندة 
االلتــزام بالتشــريعات وتحقيــق العدالــة 
ــمول  ــإن ش ــي ف ــع، وبالتال ــي المجتم ف
هــذا القطــاع مســاحة واســعة مــن 
ــيادة  ــز س ــد ركائ ــد أح ــات يع التصرف
القانــون فــي المجتمــع، وذلــك بغــض 
ــة  ــم الخدم ــلوب تقدي ــن أس ــر ع النظ
ــي  ــاع الحكوم ــي القط ــت ف ــواء كان س
تحقيــق  الغايــة  ألن  الخــاص،  أو 
هــدف مشــترك حيــث يتقاســم القطــاع 
والهمــوم  والمســؤوليات  المخاطــر 
المهنيــة. وتعميــق القطــاع يكــون أفقيــًا 
وعموديــًا وذلــك الســتيعاب أعــداد 
ــل  ــي مقاب ــين ف ــن الممارس الحقوقيي
تكافــؤ مســتوى الدخــول مــع مســتوى 
ــى  ــة عل ــدم للمحافظ ــودة األداء المق ج
اســتقرار واســتدامة العمــل المهنــي 
فــي القطــاع، وتوســيعًا لحصــة الســوق 
ــة. ــة الحالي ــآكل الحص ــن ت ــًا ع عوض

ــات  ــإن التوجه ــك ف ــبيل ذل ــي س وف
علــى  تعمــل  اآلتيــة  االســتراتيجية 
تحقيــق هــذا الهــدف االســتراتيجي، 
وتتفــرع عــن كل توجــه مبــادرات 
ــدم  ــاس ألداء التق مربوطــة بمؤشــر قي

ــا: ــي تحقيقه ف

1.1 تحديد أوضح لمعالم األعمال التي 
تتطلب االستعانة بمحاٍم

ــي 	  ــال الت ــة لألعم ــة مقارن ــراء دراس إج
ــدة. ــدول الرائ ــي ال ــون ف ــها المحام يمارس

واإلجــراءات 	  التشــريعات  مراجعــة 
القانونــي. القطــاع  مســاندة  لضمــان 

التنســيق مــع أطــراف العاقــة )أصحــاب 	 
ــال  ــة األعم ــم أدق لطبيع ــح( لفه المصال
ــا  ــن له ــدم المحامي ــن أن يق ــي يمك الت

ــة. ــة مضاف قيم
ــال 	  ــادية لألعم ــة استرش ــدار الئح  إص

ــاٍم ــتعانة بمح ــب االس ــي تتطل الت

قطــاع  عــن  معلومــات  توفيــر   ١.٢
Market Intel� الخدمــات القانونيــة 

ligence

التواصــل مــع الجهــات المعنيــة 	 
والبيانــات. باإلحصــاء 

ــن 	  ــز مســتوى إفصــاح المهنيي تعزي
ــة. ــات المهني والمؤسس

ــتركة 	  ــات مش ــدة بيان ــاء قاع إنش
ــة. ــات التعليمي ــع الجه م

ــتركة 	  ــات مش ــدة بيان ــاء قاع إنش
مــع وزارتــي العمــل والخدمــة 

المدنيــة.
والدراســات 	  المســوح  إجــراء 

قطاعــات  لمختلــف  الميدانيــة 
. لمجتمــع ا

دراســة البيانــات وتحليل النشــاطات 	 
التنافســية وإصــدار تقاريــر دورية.

١.٣ تعزيــز التوســع الجغرافــي لقطــاع 
أنحــاء  فــي  القانونيــة  الخدمــات 

لمملكــة ا
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الرقابــة علــى مؤهــات وخبــرات 	 
الوافــد. القانونــي  المستشــار 

الســعوديين 	  تمثيــل  نســبة  زيــادة 
المتدربيــن فــي مكاتــب المحامــاة 

األجنبيــة.
زيــادة مســتوى تأهيــل المحاميــن 	 

العقــود  صياغــة  فــي  الســعوديين 
الماليــة. واالتفاقيــات 

زيــادة أعــداد المبتعثيــن فــي المجاالت 	 
بالقانــون  الصلــة  ذات  القانونيــة 

ــل. ــارة والتموي ــي والتج الدول
علــى 	  الحاصليــن  أعــداد  زيــادة 

ــع دول  ــزدوج م ــي الم ــل المهن التأهي
رائــدة.

رفــع مســتوى التأهيــل الوظائــف 	 
القياديــة. القانونيــة 

األعمــال  تقديــم  علــى  الرقابــة   ١.6
خــارج  مــن  المقدمــة  القانونيــة 

. لمملكــة ا

واإلجــراءات 	  الضوابــط  وضــع 
التنظيميــة لمشــاركة مكاتــب 
ــة  ــة للممارس ــاة الخليجي المحام

ــعودية. ــل الس داخ
واإلجــراءات 	  الضوابــط  وضــع 

التنظيميــة لمشــاركة مكاتــب 
المحامــاة األجنبيــة للممارســة 

داخــل الســعودية.
واإلجــراءات 	  الضوابــط  وضــع 

الرقابيــة لتقديــم االستشــارات 
ــتفيد  ــة لمس ــة الخارجي القانوني

ــة. ــل المملك داخ
المهنــي  التأهيــل  توحيــد   ١.٧
واإلشــرافي علــى الخدمــات القانونية 
والقطــاع  الحكومــي  القطــاع  فــي 

الخــاص.

ــات 	  ــاع الخدم ــاركة قط ــع مش رف
المناطــق  غيــر  فــي  القانونيــة 

الرئيســية.
زيــادة المؤهليــن مهنيــًا مــن أهالــي 	 

ــق النائية. المناط
فــي 	  المهنــي  التأهيــل  تعزيــز 

الرئيســية. غيــر  المناطــق 
ــات 	  ــن الجه ــن بي ــة التزام مواكب

ــاع  ــع قط ــة م ــة والرقابي القضائي
الخدمــات القانونيــة.

مواكبــة التزامــن لخطــط القطــاع 	 
ــن  ــي توطي ــاص ف ــي والخ الحكوم

الوظائــف فــي المناطــق النائيــة.
االســتفادة مــن التواجــد االفتراضي 	 

عبــر وســائل التقنيــة الحديثة.

١.٤ رفــع مشــاركة المــرأة فــي قطــاع 
القانونيــة الخدمــات 

زيــادة أعــداد الخريجــات الحقوقيات 	 
فــي مختلــف مناطــق المملكة. 

مــن 	  مهنيــًا  المؤهليــن  زيــادة 
الحقــوق. كليــات  خريجــات 

رفع أعداد المحاميات الممارسات.	 
رفــع أعــداد المستشــارات القانونيــات 	 

فــي القطــاع الحكومــي والخــاص.
ــول دون 	  ــي تح ــات الت ــة العقب دراس

فــي  للمــرأة  واســعة  مشــاركة 
قطــاع الخدمــات القانونيــة

الحقوقيــة 	  المشــاركات  تعزيــز 
للمــرأة فــي المجتمــع.

 	
تقديــم  ســعودة  تشــجيع   ١.٥

القانونيــة. الخدمــات 

رفــع مســتوى اللغــة االنجليزيــة لدى 	 
المحاميــن الســعوديين والمؤهليــن 

ــًا. مهني
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ــادرًا 	  ــون ق ــاة ليك ــام المحام ــل نظ تعدي
علــى تنظيــم قطــاع الخدمــات القانونيــة 

ــه. ــف جهات بمختل
ــة 	  ــة المدني ــع وزارة الخدم ــيق م التنس

إلعــداد برامــج التأهيــل المهنــي ألغراض 
ــة. الترقي

مــن خــال 	  مجتمــع حقوقــي  بنــاء 
النــدوات والــدورات التدريبــة مــن خــال 

ــاب. ــة االنتس عضوي
اطــاق منصــة الكترونيــة تشــتمل علــى 	 

ــاع  ــي قط ــف ف ــات للوظائ ــدة بيان قاع
الخدمــات القانونيــة تعمــل علــى توفيــر 
ــًا  ــن مهني ــن مؤهلي ــارين قانونيي مستش
ــاص. ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ــل ف للعم

العمــل مــع األجهــزة الرقابيــة علــى 	 
رصــد مخالفــات المستشــارين القانونيين 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص فــي 

ــي. ــلوك المهن ــد الس ــوء قواع ض

االســتعانة  ثقافــة  تعزيــز   ١.٨
ذات  التصرفــات  قبــل  بالمحاميــن 

القانونيــة. التبعــات 

ــة 	  التنســيق مــع األجهــزة الرقابي
لمراجعــة جــدول الصاحيــات في 
ــة  ــة والخاص ــات الحكومي القطاع

بمــا يعــزز هــذا التوجــه.
نشــر الثقافــة القانونيــة مــن 	 

ــي  ــل ف ــد ورش العم ــال عق خ
العلميــة والعمليــة. البيئــات 

مــع 	  المشــترك  التنســيق 
ــة  ــر ثقاف ــة لنش ــات الرقابي الجه

القانونيــة. بااللتزامــات 
ــرف 	  ــع الغ ــترك م ــيق المش التنس

التجاريــة والملحقيــات التجاريــة 
ــر  ــعودية لنش ــفارات الس ــي الس ف

ــة. ــات القانوني ــة بااللتزام ثقاف
ــة 	  إلعامي ا ــج  م لبرا ا ــجيع  تش

فــة  لثقا ا بنشــر  لمعنيــة  ا
. قيــة لحقو ا

إطــاق قاعــدة بيانــات للمحاميــن 	 
االختصــاص  وذوي  الممارســين 

ــة. ــات القانوني بالخدم
ــز 	  ــاء مرك ــدوى إنش ــة ج دراس

الحقوقيــة  للتوعيــة  وطنــي 
ذات  الجهــات  مــع  بالتعــاون 

العاقــة.

ــز حــل المنازعــات بالوســائل  ١.9 تعزي
البديلــة.

مراجعــة التشــريعات ذات الصلــة 	 
)التقــادم،  العدالــة  باقتصاديــات 
الدعــاوى  القضائيــة،  الرســوم 

الكيديــة(.
الوطنيــة 	  للتشــريعات  مراجعــة 

لتعزيــز اللجــوء للوســائل البديلــة، 
الدعــاوى  تدفــق  مــن  والحــد 

القضائيــة علــى المحاكــم.
الموازنة بيــن دور مكاتــب المحاماة 	 

ــة تســوية  ــي الوســاطة مــع تكلف ف
ــة ،  ــات القضائي ــر الجه ــزاع عب الن

واالســتفادة مــن تجربــة الســويد.
الخــاص 	  القطــاع  تشــجيع   

)المســتثمر األجنبــي( علــى معالجة 
ــة. ــائل البديل ــر الوس ــات عب الخاف

دراســة ألســباب عــزوف الشــركات 	 
القانــون  الختيــار  الوطنيــة 

للعقــود. قانونــًا  الســعودي 
العمــل المشــترك مــع الجهــات 	 

ــات  ــوية خاف ــى تس ــة عل الرقابي
ــة. ــر الوســائل البديل المســتهلكين عب

العمــل علــى تأهيــل المحاميــن 	 
المرخصين على ممارســة الوســاطة 
Mediation-( االستشــارية 

دور  وممارســة   ،)Consultation
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 .)Conciliator( الموفــق 
المســاهمة فــي تعزيــز نشــاط 	 

للتحكيــم  الســعودي  المركــز 
التجــاري.

ــات 	  ــع المؤسس ــراكات م ــد الش عق
ــن  ــتفادة م ــة لاس ــة الدولي العدلي

ــدة. ــارب الرائ التج

١.١٠ رفع مستوى تمثيل الهيئة 
محليً ودوليً

الحصــول علــى عضويــة فــي 	 

 الهدف االستراتيجي الثاني:
 تنظيم قطاع الخدمات القانونية 

القانونيــة  المهنيــة  الهيئــات 
دوليــًا.

التعــاون مــع األجهــزة الحكوميــة 	 
التشــريعية والرقابيــة. 

ــة 	  ــرف التجاري ــع الغ ــاون م التع
ــة واللجــان  ــات التجاري والملحقي

ــة. ذات الصل
ــة 	  ــات المهني ــع الهيئ ــاون م التع

ــرى. األخ
التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع 	 

غيــر  والمنظمــات  المدنــي 
الربحيــة.

مــن خــال العمــل علــى تنظيم شــمولي 
ــة؛  ــات القانوني ــم الخدم ــاع تقدي لقط
ليكــون بيئــة حافــزة للعطــاء اإليجابــي 
الــذي يحمــي مصالــح المتعامليــن فيــه.

ــات  ــإن التوجه ــك ف ــبيل ذل ــي س وف
االســتراتيجية اآلتيــة تعمــل علــى 
ــتراتيجي،  ــدف االس ــذا اله ــق ه تحقي
وتتفــرع عــن كل توجــه مبــادرات 
مربوطــة بمؤشــر قيــاس ألداء التقــدم 

ــا: ــي تحقيقه ف

٢.١ تعزيز االلتزام بأخالقيات المهنة:

إصدار قواعد السلوك المهني.	 

تطوير معايير ممارسة المهنة

يعتمــد قطــاع الخدمــات القانونيــة 
قيمــة  ذات  خدمــات  تقديــم  علــى 
مضافــة للمجتمــع، وهــذا يتطلــب اتباع 
أســلوب احترافــي فــي تقديــم الخدمــة، 
ــاء«.  ــة العم ــم »خدم ــاة لمفاهي ومراع
ــة  ــات القانوني ــاع الخدم ــإن قط ــذا ف ل
تنظيميــه  هيكلــة  إعــادة  يتطلــب 
تجعلــه قــادرًا علــى مواجهــة التحديــات 
ــرص  ــن ف ــتفادة م ــتقبلية واالس المس
التنميــة الوطنيــة. وذلــك انطاقــًا مــن 
صاحيــات الهيئــة المتمثلــة فــي رفــع 
مســتوى ممارســة المحاميــن لمهنتهــم 
ــل  ــا، والعم ــم له ــن أدائه ــان حس وضم
علــى زيــادة وعيهــم بواجباتهــم المهنية 
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رفــع مســتوى نظــام المحامــاة 	 
بحيــث يســهم فــي تعزيــز االلتــزام 
ــًا  ــة وفق ــات المهن ــل بأخاقي األمث

ــدة. ــات الرائ للممارس
ــن 	  ــزام المحامي ــرار الت ــة إق متابع

ــة. ــات المهن ــين بأخاقي الممارس
ــة  لنظــام 	  اطــاق منصــة الكتروني

للباغــات عــن المخالفــات المهنيــة 
 Whistleblowing

بأنمــاط 	  المســتمرة  التوعيــة 
المخالــف. الســلوك 

توثيــق االرتبــاط مــع لجنــة تأديب 	 
المحاميــن ونشــر مبــادئ عملها.

مخرجــات  مالءمــة  مــن  الرفــع   ٢.٢
لتلبيــة  الحقوقــي؛  التعليــم 
قطــاع  فــي  التوظيــف  احتياجــات 

القانونيــة. الخدمــات 

ــة 	  ــر مزاول ــس ومعايي ــع أس وض
تلــك  ومراجعــة  المهنــة، 
وفقــًا  وتطويرهــا  المعاييــر، 
واألنظمــة  الشــرعية  لألصــول 

لمرعيــة. ا
إنشــاء لجنــة معنيــة تدعــى “لجنة 	 

المهنــي”  والتأهيــل  التدريــب 
تتولــى اقتــراح ومراقبــة معاييــر 
علــى  واإلشــراف  المزاولــة 

الحقوقــي. التدريــب 
عقــد الشــراكات مــع المؤسســات 	 

فــي  دوليــًا  الرائــدة  العدليــة 
مجــال التدريــب المهنــي.

ــوق 	  ــات الحق ــع كلي ــيق م التنس
بشــأن تزامــن المناهــج مــع ســوق 

ــل. العم
اعتمــاد برنامــج الزمالــة المهنيــة 	 

)دبلــوم المحامــاة المهنــي( ضمــن 

ــى  ــول عل ــرة للحص ــنوات الخب س
ــص. الترخي

ــي 	  ــاق كرس ــدوى إط ــة ج دراس
المحامــاة  لدبلــوم  متخصــص 
المهنــي فــي الجامعــات الســعودية، 
مــع  والتنســيق  واالســتفادة 
إبراهيــم  الشــيخ  كرســي 
التحكيــم  لدراســات  الراجحــي 

والمحامــاة.
ــي 	  ــل المهن ــج التأهي ــم برام تصمي

مجــاالت  لتغذيــة  باحترافيــة 
المهنــة وتقويمهــا دوريــًا.

إطــاق برنامــج تدريبــي مخصص 	 
لحديثــي التخــرج برعايــة جهــات 
المنتهــي  )التدريــب  التوظيــف 

ــف(. بالتوظي
وضــع قائمــة استرشــادية للبرامج 	 

ــف  ــي تناســب مختل ــة الت التدريبي
الفئــات العمريــة فــي التــدرج 
المهنــي؛ لتعزيــز الكفــاءة، وغرس 
ــي المســتمر. ــم المهن ــة التعلي ثقاف

المحامــاة 	  مكاتــب  تشــجيع 
ــب  ــاب التدري ــتيعاب ط ــى اس عل
حديثــي  وتوظيــف  التعاونــي 

الســعوديين. مــن  التخــرج 
إطــاق برنامــج تدريبــي مخصص 	 

لطــاب الجامعــات فــي فتــرة 
ــة. ــة الهيئ ــف برعاي الصي

معــارض 	  فــي  المشــاركة 
التوظيــف وكذلــك فــي برنامــج 
فــي  المنعقــد  المهنــة  يــوم 
الجامعــات الســعودية والملحقيــات 
الثقافيــة؛ لتعريــف بالقطــاع ودور 

الهيئــة وفــرص التوظيــف.
إصــدار دليــل يحــدث دوريــًا عــن 	 

المتاحــة  الحقوقيــة  الوظائــف 
للخريجيــن.



31

31

٢.٣ رفــع كفــاءة مســتوى التدريــب 
الحقوقــي.

الهيئــة 	  أكاديميــة  اطــاق 
للمحاميــن. الســعودية 

إجــراء دراســة مســحية لمعرفــة 	 
ــة  ــارات المتطلب ــدارات والمه الج
فــي قطــاع تقديــم الخدمــات 

ــة. القانوني
عقــد شــراكات محليــة وخارجية 	 

لتقديــم دورات تدريبــة احترافيــة 
للمســتفيدين مــن القطــاع ســواء 

مــن القانونييــن أو غيرهــم.
تطويــر الشــراكة مــع الجامعــات 	 

المحليــة  التدريــب  ومعاهــد 
والدوليــة لتقديــم برنامــج الهيئة 

المهنيــة، وبرامــج قيــاس التأهيــل.
)العيــادات 	  برنامــج  اطــاق 

ــي  ــاعد ف ــة تس ــة( كجه القانوني
العمليــة. الخبــرة  منــح 

تطويــر األنظمــة االلكترونيــة 	 
للتدريــب الحقوقــي.

ــر 	  ــي عب ــب الذات ــجيع التدري تش
ــة. ــة االلكتروني المنص

تدريــب علــى المهــارات األساســية 	 
والقياديــة المســاندة لألعمــال 

ــة. ــة القانوني المهني
اطــاق برنامــج )معتمــد( لتقييــم 	 

المدربيــن  معاييــر  واعتمــاد 
والــدروات التدريبيــة.

تطويــر برنامــج التعليم المســتمر 	 
التأهيــل  اشــتراطات  كأحــد 

ــي. المهن

٢.٤ تطويــر البنيــة التحتيــة لمكاتــب 
المحامــاة.

إصــدار الئحــة حوكمة وسياســات 	 

شــاملة لمكاتــب المحاماة.
االندمــاج 	  عمليــات  تشــجيع 

مكاتــب  بيــن  واالســتحواذ 
. ة مــا لمحا ا

وتعليمــات 	  ضوابــط  وضــع 
ــة  ــية عادل ــة تنافس ــاد بيئ إليج

المحامــاة. مكاتــب  بيــن 
مكاتــب 	  لــدى  الوعــي  نشــر 

مؤشــر  بمعاييــر  المحامــاة 
عمــل«. بيئــة  »أفضــل 

وسياســات 	  معاييــر  وضــع 
مكاتــب  لعمــل  استرشــادية 

. ة مــا لمحا ا
ــن 	  ــة بي ــي والمعرف ــادة الوع  زي

ــل  ــول أفض ــاة ح ــب المحام مكات
الممارســات الرائــدة لتشــغيل 

ــة. ــة المهني البيئ
دراســة جــدوى اطــاق شــركة 	 

الخدمــات  لتقديــم  متخصصــة 
المشــتركة لمكاتب المحاماة لتقليل 
النفقات الرأسمالية والتشغيلية ورفع 

كفــاءة األداء.
)جــودة( 	  برنامــج  اطــاق 

لارتقــاء بمســتوى األداء المهني، 
الممارســات. علــى  والرقابــة 

ــج 	  ــر “برنام ــى تطوي ــل عل العم
ــي  ــال” ف ــادة األعم ــي لري وطن
ــال  ــن خ ــاة م ــب المحام مكات
وبنــك  “ريــادة”  مبــادرة 

لتســليف. ا
العمــل 	  وزارة  مــع  التنســيق 

البشــرية  المــوارد  وصنــدوق 
برنامــج  إلطــاق  “هــدف” 
لتوظيــف الســعوديين فــي مكاتــب 

المحامــاة.
مهنيــة 	  برنامــج  إطــاق 

ــة  ــات القانوني ــة للخدم تخصصي
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 ، )الســكريتارية  المســاندة 
المنشــآت  إدارة  المحاســبة، 

الترجمــة(. القانونيــة، 

٢.٥ تطويــر أســاليب تقديــم الخدمات 
القانونية.

دراســة جــدوى إنشــاء نظــام مدفوعــات 	 
ــارات  ــع االستش ــل م ــن للتعام للمحامي

اليســيرة.
للعقــد 	  استرشــادي  نمــوذج  إعــداد 

ــة  ــات القانوني ــم الخدم ــد لتقدي الموح
ــلوب  ــم كأس ــرط التحكي ــه ش وتضمين

ــات. ــل النزاع لح
مركــز 	  إطــاق  جــدوى  دراســة 

تحكيــم خــاص بالفصــل فــي منازعــات 
ــأن  ــم بش ــع عمائه ــن م المحامي

األتعــاب.
المقيميــن 	  هيئــة  مــع  التنســيق 

الســعوديين المعتمديــن علــى تطويــر 
أتعــاب  تقييــم  لمعاييــر  آليــات 
للممارســات  وفقــًا  المحاميــن 

الرائــدة.
ــاب 	  ــادية الحتس ــط استرش ــع ضواب وض

تصنيــف  مــع  بالماءمــة  األتعــاب 
المحاميــن.

لمرتبــات 	  استرشــادي  ســلم  وضــع 
الخدمــات  قطــاع  فــي  المهنييــن 

. نونيــة لقا ا
شــركة 	  تأســيس  جــدوى  دراســة 

تحصيــل لديــون المحاميــن ووضــع 
للعمــاء،  االئتمانــي  التصنيــف 
ومحاولــة حلهــا عبــر الوســائل البديلــة 

القضائيــة. للجهــات  اللجــوء  قبــل 
التقنيــة 	  تطبيقــات  أثــر  دراســة 

وأســلوب  مســتقبل  علــى  الحديثــة 
القانونيــة. الخدمــة  تقديــم 

٢.6 رعاية مصالح أعضاء الهيئة.

دراســة جــدوى تأســيس شــركة 	 
خدمــات مشــتركة بيــن الهيئــات 
المهنيــة للحصــول علــى شــروط 
مــع  التفــاوض  عنــد  أفضــل 

ــات. ــي الخدم مقدم
إنشــاء شــركة تابعــة للهيئــة تديــر 	 

ــم  ــى تقدي ــل عل ــتثماراتها وتعم اس
ــاندة. ــات المس الخدم

توفير التأمين الطبي لألعضاء.	 
االعتمــاد علــى التقنيــة فــي تقديــم 	 

ــة  ــر البواب ــاء عب ــات لألعض الخدم
ــة. االلكتروني

ألفضــل 	  اســتقصائية  دراســة 
المقدمــة  للخدمــات  الممارســات 

المهنيــة. الجمعيــات  ألعضــاء 
إطــاق خدمــة التصديــق اإللكتروني 	 

علــى توقيعــات المحامين.
اطــاق خدمــة التصويــت عــن بعــد، 	 

ــًا. وإدارة االنتخابــات الكتروني
إيجاد مقر دائم للهيئة.	 
تأســيس لجنــة مختصــة باالســتثمار 	 

منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.

للبيئــة  المســتمر  التحســين   ٢.٧
لتنظيميــة ا

ــات 	  ــع الجمعي ــركات م ــد الش عق
المهنيــة المســؤولة عــن تطويــر 

ــن. ــة والمهنيي المهن
ــح 	  ــاب المصال ــع أصح ــل م العم

ــات  ــودة الخدم ــدى ج ــة م لمعرف
ــينها. ــات تحس ــة ومقترح المقدم

لتصنيــف 	  دراســة  إجــراء 
الممارســة المهنيــة الســعودية 
ــة  ــاح مهن ــر إص ــة بمؤش مقارن
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ــر  ــى تطوي المحامــاة والعمــل عل
نقــاط التحــدي )مقاييــس جمعية 

األمريكيــة(. المحاميــن 
المشــاركة فــي مؤشــرات قيــاس 	 

ــة،  ــي للمملك ــتوى األداء العدل مس
ــع مســتوى األداء. ورف

٢.٨ رفــع كفــاءة متطلبــات الترخيــص 
والتصنيــف.

االختبــارات 	  معاييــر  تطويــر 

والتخصصيــة. المهنيــة 
تشــجيع عقــد دورات للتدريــب 	 

ــل  ــارات التأهي ــاز اختب ــى اجتي عل
ــي. التخصص

المهنــي 	  بالتأهيــل  االعتــراف 
داخــل وخــارج المملكــة ألغــراض 

ــة. الترقي
ــة 	  ــر ومراجع ــى تطوي ــل عل العم

ــي. ــص المهن ــروط الترخي ش
الئحــة 	  إصــدار  علــى  العمــل 

ــم. ــن ودرجاته ــف المحامي لتصني

الهدف االستراتيجي الثالث: 
حماية قطاع الخدمات القانونية. 

توفير الحماية للمهنة والمهنيين

ــة  ــة رعاي ــم الهيئ ــداف تنظي ــن أه م
مصالــح أعضــاء الهيئــة األساســيين 
المهنــة وهــذا  المتعلقــة بممارســة 
الازمــة  الحمايــة  يقتضــي توفيــر 
ــات  ــن الممارس ــن م ــة والمهنيي للمهن
الســليمة،  غيــر  أو  العادلــة،  غيــر 
وهــذا يتطلــب تعزيــز االلتــزام بنظــام 
ــد  ــة للح ــه التنفيذي ــاة والئحت المحام
ــي  ــات الت ــوع المخالف ــل وق مــن وتقلي
ــوق  ــن أو حق ــوق المحامي ــك حق تنته
ــة. ــات المقدم ــن الخدم ــتفيدين م المس

ــات  ــإن التوجه ــك ف ــبيل ذل ــي س وف
علــى  تعمــل  اآلتيــة  االســتراتيجية 
تحقيــق هــذا الهــدف االســتراتيجي، 
وتتفــرع عــن كل توجــه مبــادرات 
ــدم  ــاس ألداء التق مربوطــة بمؤشــر قي

ــا: ــي تحقيقه ف

٣.١ حماية قطاع الخدمات القانونية 
من غير المؤهلين.

ــاة والئحته 	  مراجعة نظــام المحام
التنفيذيــة لتوفيــر حمايــة أعلــى 

ــن المرخصين. للمهنيي
الكترونيــة 	  منصــة  إطــاق 

ــي  ــوكاء ف ــات ال ــجيل بيان لتس
القضائيــة. الجهــات  مختلــف 

التنســيق مــع الجهــات المختصــة 	 
الهيئــة  موافقــة  الشــتراط 
الســعودية للمحاميــن علــى عمــل 
ــن الوافدين  ــارين القانوني المستش
أهليتهــم  مــن  التحقــق  بعــد 

العلميــة والعمليــة.
لتوفيــر 	  برنامــج  إطــاق 

القانونيــة  االستشــارات 
ــول  ــاءم ذوي الدخ ــوم ت برس

. لمنخفضــة ا
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المهنيــة  الســلوكيات  ضبــط   ٣.٢
الخاطئــة.

ــًا 	  ــدث دوري ــط تح ــدار ضواب إص
للتعامــل مــع العمــاء لضمــان 

العادلــة. الممارســات 
مراجعــة نظــام المحامــاة والئحتــه 	 

ــلوكيات  ــة الس ــة لمعالج التنفيذي
تأديبيــة  بإجــراءات  الخاطئــة 

ــبة. مناس
إنشــاء لجنــة منبثقــة مــن مجلــس 	 

اإلدارة معنيــة بمتابعــة جــودة األداء 
والســلوك المهنــي. 

زيــادة أعمــال المراجعة والمشــورة 	 
مكاتــب  التــزام  مــن  للتأكــد 

المحامــاة بالقواعــد النظاميــة.

ــة  ــن ممارس ــي م ــن المحام ٣.٣ تمكي
ــه. مهام

ــات 	  إعــداد دراســة تكشــف عــن المعوق
التــي تواجــه المحامــي فــي تعاملــه مع 

ــة. ــة الجنائي مســائل العدال
والئحتــه 	  المحامــاة  نظــام  مراجعــة 

التنفيذيــة إليجــاد ضمانــات نظاميــة تمكــن 
المحــام مــن ممارســة مهامــه 

بــدون عوائــق.
ــس 	  ــن مجل ــة م ــة منبثق ــاء لجن إنش

التواصــل  “لجنــة  تدعــى  اإلدارة 
ــى التنســيق المشــترك  المهنــي” تتول
ودراســة شــكاوى المحاميــن عنــد 
ــة  ــر منص ــل عب ــة، والتواص الممارس
“المرصــد  تدعــى  الكترونيــة 

القانونــي”.
الخاطئــة 	  الســلوكيات  معالجــة 

مناســبة. تأديبيــة  بإجــراءات 
زيــادة فاعليــة أعمــال المراجعــة 	 

التــزام  للتأكــد مــن  والمشــورة 

بالقواعــد  المحامــاة  مكاتــب 
النظاميــة.

٣.٤ رفع مستوى ضمانات مزاولة 
المهنة

ــتوى 	  ــم مس ــة لتقيي ــراء دراس إج
الضمانــات المتاحــة للمحامــي 
فــي المملكــة مقارنــة بالضمانــات 

ــدة. ــات الرائ ــي الممارس ف
دراســة منــح المحامــي ضمانــات فــي 	 

أداء المهــام المهنيــة أمــام المحاكــم 
وفــي مرحلتــي التحقيق واالســتدالل 
ــة  ــة القضائي ــات الضبطي ــدى جه ل

واإلدالــة للنيابــة المختصــة.   
المحاكمــة 	  ضمانــات  تعزيــز 

العادلــة للمحامــي أثنــاء الدعــوى 
ــة. التأديبي

٣.٥  تسهيل الوصول لمقدمي 
الخدمات القانونية 

إصــدار دليــل استرشــادي بحقــوق المتهــم 	 
بلغــات مختلفــة.

التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتوفيــر 	 
قائمــة بالمحاميــن للدفــاع عــن المتهميــن 

بالقضايــا الجزائيــة.
ــماء 	  ــة ألس ــات محدث ــدة بيان ــر قاع توفي

المحاميــن الممارســين
الممارســات 	  محاربــة  علــى  العمــل 

العادلــة. وغيــر  االحتكاريــة 
ــعة 	  ــة واس ــة لتغطي ــى التقني ــاد عل االعتم

ــة. ــات القانوني للخدم
نشــر الوعــي بأهميــة االســتعانة بالمحامي 	 

ــل التصرفات. قب
فــي 	  التمثيــل  إجــراءات حــق  تســهيل 

الجزائيــة. القضايــا 
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٣.6  تعزيز المشاركة في الهيئة 
السعودية للمحامين

شــمولي 	  حوكمــة  نظــام  إرســاء 
لضمــان الشــافية والنزاهــة فــي إدارة 

ــة. الهيئ
الحديثــة 	  التقنيــة  علــى  االعتمــاد 

فــي  المحاميــن  مشــاركة  لرفــع 
المهنيــة. الجمعيــات 

مراعــاة حقــوق األقليــة مــن المهنيــن 	 
ــول دون  ــي تح ــات الت ــل العقب وتذلي

ــاركتهم. مش
الماليــة 	  الرقابــة  نظــام  تعزيــز 

األمانــة  أعمــال  علــى  واإلداريــة 
للهيئــة. العامــة 

تشــكيل اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس 	 
اإلدارة مــن عــدد مــن أفــراد الجمعيــة 

العامــة.
تشــكيل لجنــة انتخابــات عامــة تعمــل 	 

علــى تنظيــم أعمــال االنتخابــات التــي 
ــراف  ــة، واإلش ــار الهيئ ــي إط ــم ف تت

ــا.  ــا وإعــان نتائجه عليه
الهيئــة 	  تواجــد  مســتوى  رفــع 

الســعودية فــي مختلــف مــدن 
. لمملكــة ا

االجتماعيــة  المكانــة  تعزيــز    ٣.٧
البيئــة  أفــراد  كأحــد  للمحامــي 

. ليــة لعد ا

التأكيــد علــى اســتقال المحامين وأن 	 
ال ســلطان عليهــم فــي أدائهــم ألعمالهم 
اإلســامية  الشــريعة  أحــكام  لغيــر 
واألنظمــة المرعيــة وضمائرهــم وفقــًا 
لقواعــد الســلوك المهنــي وليــس ألحــد 

التدخــل فــي أداء أعمالهــم. 
دراســة منــح مكاتــب المحامــاة ذات 	 

صاحيــة  المحاميــن  مــن  العــدد 
توكيــل وتفويــض موظفيهــم لتمثيــل 

العمــاء.
ــداء 	  ــة االعت ــع مســتوى عقوب دراســة رف

علــى المحامــي أو إهانتــه باإلشــارة 
أو بالقــول أو التهديــد أثنــاء قيامــه 
بأعمــال مهنتــه أو بســببها بــذات العقوبة 
ــداء  ــذا االعت ــب ه ــن يرتك ــررة لم المق

ــة. ــة القضائي ــاء الهيئ ــد أعض ــد أح ض
بحضــور 	  اإللــزام  جــدوى  دراســة 

كافــة  فــي  الوجوبــي  المحامــي 
المحاكمــات  وأمــام  التحقيقــات 
الجنايــة وكافــة القضايــا التــي يجــوز 

فيهــا الحبــس.
الهيئــة 	  تكــون  أن  علــى  العمــل 

ــوات  ــن أحــد القن الســعودية للمحامي
ــق  ــة أنظمــة تتعل ــي أي المشــاركة ف

بالقطــاع العدلــي.

٣.٨  حماية التأهيل المهني

الخبــرات 	  ضوابــط  مراجعــة 
المهنيــة والتصنيــف للمزاولــة 
للممارســات  وفقــا  لتكــون 

الرائــدة.
التدريــب 	  ومتابعــة  تفعيــل 

متطلبــات  كأحــد  المســتمر 
المهنــي. الترخيــص 

ــى 	  ــن عل ــدوق للتأمي ــيس صن تأس
ــن  ــة، والتأمي ــؤولية المهني المس
العجــز  لحــاالت  التكافلــي 

والوفــاة.
ألعضــاء 	  المســتمر  التدريــب 

الهيئــة.
الســتمرار 	  الدوريــة  المتابعــة 

ــن  ــص للمحامي ــط الترخي ضواب
اســتمرار  مــن  والتأكــد 

 . هليتهــم أ
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الهدف االستراتيجي الرابع: 
توازن قطاع الخدمات القانونية 

توازن قطاع الخدمات القانونية 
مع مصالح األطراف ذوي العالقة.

يعــد وجــود قطــاع خدمــات قانونيــة قوي 
ــي  ــاد الوطن ــم االقتص ــد دعائ ــال أح وفع
واســتدامته. وحيــث إن الخدمــة المقدمــة 
ــراف ذوي  ــح األط ــي مصال ــد أن تراع الب
العاقــة وأن يكــون نمــو القطــاع بالتوازن 
ــذه  ــم. وه ــة مصاله ــال بحماي ودون اإلخ
العاقــة رحلــة تســتوقفها محطــات عــَدة 
مــن الضــروري التوقــف عندها لاســتفادة 

منهــا، وبذلــك تتحقــق االســتدامة.

وفــي ســبيل ذلــك فــإن التوجهــات 
االســتراتيجية اآلتيــة تعمــل علــى تحقيق 
هــذا الهــدف االســتراتيجي، وتتفــرع عــن 
ــر  ــة بمؤش ــادرات مربوط ــه مب كل توج

ــا: ــي تحقيقه ــدم ف ــاس ألداء التق قي

٤.١ تقديم العون الحقوقي 
للمستحقين.

إصدار الئحة العون الحقوقي.	 
تشــجيع المحاميــن لتقديــم العــون 	 

الحقوقــي وربطــه بالمســؤولية 
ــن. ــى المحامي ــة عل االجتماعي

ــح 	  ــنوية توض ــر س ــدار تقاري إص
ســاعات العمــل المقدمــة فــي ســبيل 

ــي. ــون الحقوق الع
ــؤون 	  ــع الش ــة م ــاهمة الفعال المس

ــي  ــث ف ــاع الثال ــة والقط االجتماعي
ــام  ــروع نظ ــراءات مش ــات وإج آلي

ــي. ــل التطوع العم
عقــد شــراكات مــع جهــات محليــة 	 

ودوليــة متخصصــة فــي العمــل 

Pro Bono التطوعــي للمحترفيــن
ــجيل 	  ــة لتس ــة الكتروني ــاق منص إط

الراغبيــن فــي الخدمــة والمقدميــن 
ــا. له

إطــاق مركــز استشــاري )العيادات 	 
القانونيــة( يقــدم خدمــات قانونيــة 
ــن  ــن متطوعي ــال متدربي ــن خ م

بإشــراف مختصيــن. 

تقــدم  توفيــر كفــاءات وطنيــة   ٤.٢
للبيئــة  المتخصصــة  المشــورة 

الســعودية. العدليــة 

التخصصــات 	  تنــوع  تشــجيع 
الدراســات  فــي  القانونيــة 

. العليــا
فــي 	  االبتعــاث  تشــجيع 

القانونيــة. التخصصــات 
ــي 	  ــاد المهن ــج اإليف ــجيع برام تش

)Vocational Scholarship( فــي 
ــًا. المنظمــات المختصــة دولي

بالقانونيــن 	  قائمــة  إعــداد 
فــي تخصصــات  المتخصصيــن 

. معنيــة
المســاهمة فــي طــرح موضوعــات 	 

واالســتبيانات  العلمــي  البحــث 
ــة. المتخصص

٤.٣ المساهمة في نمو 
 GDP إجمالي الناتج المحلي

االحصائيــة 	  الوســائل  تطويــر 
لمعاييــر الدخــل لقطــاع الخدمــات 

ــة . ــي المملك ــة  ف القانوني
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توفيــر قاعــدة بيانــات عن متوســط 	 
ــن  ــات ع ــن ومعلوم ــور المحامي أج
القيمــة االجماليــة النقديــة للقطــاع.

ــة 	  ــات الحكومي ــع الجه ــيق م التنس
ذات الصلــة للتبــادل المعلومــات عن 

نشــاط القطــاع.
تشــجيع نمــو قطــاع الخدمــات 	 

القانونيــة فــي القطــاع الثالــث 
)غيــر الربحــي(

تشــجيع االعتمــاد علــى خصخصــة 	 
ــة. الخدمــات القانوني

واألبحــاث 	  الدراســات  توفيــر 
ــآت  ــى للمنش ــارات الُمثل ــن الخي ع
الصغيــرة والمتوســطة الختيــار 
ــى  ــول عل ــل للحص ــلوب األمث األس

الخدمــات القانونيــة.

٤.٤ إجراء الدراسات والبحوث ونشرها.

إطاق مجلة علمية محكمة.	 
إطــاق نشــرة الكترونيــة دوريــة 	 

تهتــم بشــؤون المهنــة.
ترجمــة المقــاالت والكتــب ذات 	 

ــة. ــة بالمهن الصل
انطــاق منصــة الكترونيــة دليــل 	 

للدراســات واألبحــاث القانونيــة.

٤.٥ التواصل المحلي والدولي إلبراز 
دور الهيئة ورسالتها .

المســاهمة فــي تفعيــل واطــاق 	 
االتحــاد الخليجــي للمحاميــن.

التعريفيــة 	  الــدورات  تنظيــم 
الهيئــة.  بأعمــال 

والنــدوات 	  المؤتمــرات  إقامــة 
واللقــاءات والملتقيــات والمعــارض 

ذات العاقــة بمهنــة المحامــاة.
عقــد مذكــرات تعــاون مــع الجهات 	 

الخدمــات  بقطــاع  الصلــة  ذات 
ــًا. ــًا ودولي ــة محلي القانوني

٤.6 التقدم إلى الجهات المختصة 
بما تراه من مقترحات لمساندة 

البيئة العدلية.

المســاهمة فــي برامــج االصــاح 	 
القضائــي.

عقــد مذكــرات تعــاون مــع الهيئات 	 
لتقديــم  والرقابيــة  القضائيــة 
االقتراحــات بمــا يحقــق أهــداف 

التنظيــم.
ــة 	  ــات الحكومي ــع الجه ــيق م التنس

التــي يتعلق بهــا الخدمــات القانونية 
علــى تعزيــز دور المحامــي مــن 

ــة. ــال القانوني ــه األعم ــال تولي خ

٤.٧ استقبال ومعالجة الشكاوى 
المقدمة ضد المحامين فيما يتعلق 

بمزاولة المهنة.

إصــدار الئحــة للتظلمات وتســوية 	 
الشــكاوى ضــد المحامين.

الســتقبال 	  مركــز  إطــاق 
تســويتها. ومحاولــة  المظالــم 

عقــد شــراكات دوليــة لهــا عاقة 	 
 Legal بتطويــر إجــراءات التظلــم

Ombudsman
ــح 	  ــنوية توض ــر س ــدار تقاري إص

الشــكاوى  تســوية  تطــور 
جذورهــا. ومعالجــة 

٤.٨  رفع مستوى اإلفصاح وااللتزام 
باألنظمة المرعية

رفــع مســتوى اإلفصــاح والتقارير 	 
ــب المحاماة.  لمكات

المحامــي 	  التــزام  تعزيــز 
والمتعلقــة  الماليــة  باألنظمــة 

االمــوال. بغســل 
ــنوية 	  ــة الس ــر الهيئ ــداد تقاري إع

ــات. ــل الممارس ــا ألفض وفًق
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المخاطر الرئيسية
هناك مخاطر تحيط بأعمال الهيئة السعودية للمحامين من أبرزها:

تقرير مراجع الحسابات الخارجي:
ــة  ــدًا للتوصي ــي، تمهي ــع الخارج ــار المراج ــر اختي ــس اإلدارة معايي ــتعرض مجل اس

ــي: ــق لآلت ــك وف ــة، وذل ــة العمومي للجمعي

· اعتمــاد معظــم مبــادرات ومشــاريع 	
الهيئــة علــى اســتمرارية التمويــل 

واســتدامته.
· ــة 	 ــريعات ذات الصل ــة التش مواكب

القانونيــة  الخدمــات  بقطــاع 
الهيئــة.  واســتراتيجية  ألهــداف 

· المرتبطــة 	 التنفيــذ  مخاطــر 
ــات  ــع جه ــترك م ــيق المش بالتنس

أخــرى.

· ــة 	 ــات النقدي ــر التدفق ــدم توف ع
ــج  ــال وبرام ــط أعم ــل خط لتموي
الهيئــة، ومخاطــر الحصــول علــى 
ــوب. ــت المطل ــي التوقي ــل ف التموي

· الحكوميــة 	 اإلعانــات  اســتدامة 
الهيئــة. لميزانيــة  الداعمــة 

· عــدم توفــر قاعــدة شــاملة لبيانات 	
ــات  ــاع الخدم ــق بقط ــة تتعل دقيق

القانونيــة فــي المملكــة.
· مخاطر أمن المعلومات والقرصنة.	

حجم المنشأة.. 1
ــة . 2 ــي مراجع ــب ف ــرة المكت خب

المنشــآت المماثلــة، 
كفاءة فريق العمل.. 3
منافسة العرض المالي.. 4

مــن  عــدد  اســتعراض  وبعــد 
ــي  ــة الت ــب المراجع ــروض مكات ع
ــم  ــق القوائ ــا لتدقي قدمــت عروضه

الماليــة  للهيئــة لعامــي 2017 م، 
ــب  ــن مكت ــس بتعيي ــى المجل أوص
الثنيــان محاســبون و مراجعــون 
قانونيــون لتدقيــق القوائــم الماليــة 
للهيئــة  الختاميــة  والحســابات 
للــدورة األولــى )2017م، و2018م(، 
ــة  ــة اإلجمالي ــون التكلف ــث تك بحي

ــال. ــف ري ــه 30 أل ألتعاب

مبلغ العرضاسم مكتب المراجعةم

مكتب الثنيان محاسبون 1
و مراجعون قانونيون

15.000 ريال للسنة 
الواحدة

قــدم مكتــب الثنيــان محاســبون و مراجعــون قانونيــون، تبرعــًا تمثــل فــي تدقيــق 
ــره  ــدر تقري ــام 2016م، وأص ــة لع ــة للهيئ ــابات الختامي ــة والحس ــم المالي القوائ

اآلتــي:
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 القوائم المالية:

الهيئة السعودية للمحامين
الرياض – المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي
كما في 2016/12/30م

رقم البيان
ريالاإليضاح

األصول
األصول المتداولة

31.470.150نقد غير مقيد لدى البنوك

4666.550أرصدة مدينة أخرى
2.136.700إجمالي األصول المتداولة

األصول غير المتداولة
51.580.807األصول الثابتة )صافي(

1.580.807إجمالي األصول غير المتداولة
3.717.507إجمالي األصول

االلتزامات وصافي األصول
االلتزامات المتداولة

6274.705الدائنون
730.789مصروفات مستحقة

305.494إجمالي االلتزامات المتداولة
االلتزامات غير المتداولة

40.032مخصص مكافأة نهاية الخدمة
345.526إجمالي االلتزامات

صافي األصول
3.371.981التغير في صافي األصول غير المقيدة

3.371.981إجمالي صافي األصول
3.717.507إجمالي االلتزامات وصافي األصول



41

41

الهيئة السعودية للمحامين
الرياض – المملكة العربية السعودية

قائمة األنشطة
كما في 2016/12/30م

ريالرقم اإليضاحالبيان

اإليرادات والمكاسب
85.000.000إعانات حكومية
915.000تبرعات عينية

5.015.000إجمالي اإليرادات والمكاسب
المصروفات الخسائر
1.643.019المصروفات اإلدارية

1.643.019إجمالي المصروفات والخسائر
التغير في صافي األصول غير المقيدة 

)فائض اإليرادات عن المصروفات للفترة(

3.371.981

-صافي األصول غير المقيدة في بداية الفترة
3.371.981صافي األصول غير المقيدة في نهاية الفترة
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