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كلمة معالي وزير العدل
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين

الحمد هلل، والصالة والسالم على نبينا محمٍد وآله وصحبه وسلم، وبعُد:

فعــام مالــيٌّ ينق�ســي بحمــد هللا، ملــيء بمزيــٍد ِمــن اإلنجــازات والتطــورات التــي تقربنــا خطــوات نحــو الرقــي إلــى تحقيــق مســتوى توقعــات 

رؤيــة اململكــة 2030، وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020، وبهــذه اإلنجــازات والتطــورات أود أن أرفــع باســمي واســم زمالئــي أصحــاب 

الفضيلــة والســعادة أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن أســمى آيــات الشــكر والعرفــان إلــى مقــام خــادم الحرميــن 

الشــريفين وولــي عهــده األميــن؛ علــى مــا يقدمانــه مــن دعــم ومســاندة للمرفــق العدلــي.

إنَّ مــا حققتــه الهيئــة فــي العــام املالــي 2018م ِمــن خطــط وأهــداف فــي ســبيل خدمــة مهنــة املحامــاة، إنمــا هــو ثمــرة تعــاون وتكاتــف 

مــت الدعــم واملســاندة فــي ســبيل تحقيــق الهيئــة لرســالتها فــي تطويــر قطــاع املحامــاة  جماعــي متــوج بدعــم مــن الجهــات الرســمية التــي قدَّ

والستشــارات القانونيــة، ومســاندتهم ملبــادرات الهيئــة ومشــاريعها، والتــي عــززت مــن فــرص اإلنجــاز الحقيقــي علــى أرض الواقــع.

ْنِهــي املرحلــة األهــم واألكبــر  و  هــي مرحلــة التأســيس والبنــاء، وتســتعد لفصــل آخــر مــن العطــاء نتجــاوز فيــه التحديــات؛ 
ُ
وهــا هــي الهيئــة ت

لتحقيــق رؤيــة الهيئــة املتمثلــة فــي: الرتقــاء بــاألداء املنهــي القانونــي، وتطويــر قطــاع ممارســة الخدمــات القانونيــة؛ ليكــون قطاًعــا رائــًدا 

ُيســهم في التنمية، مســتعينين باهلل عز  وجل لتحقيق إنجازات كبرى، مع المتنان لقيادتنا الرشــيدة على ثقتهم املســتمرة، ودعمهم 

الالمحــدود للقطــاع العدلــي.

د/ وليد بن محمد الصمعاني

معالي وزير العدل

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين
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الُهـــويـــــة  المؤســسـيـــة

الرتقــاء  بــاألداء  املنهــي  القانونــي،  وتطويــر  قطــاع  ممارســة  الخدمــات  القانونيــة؛  ليكــون  قطاًعــا  رائــًدا  ُيســهم  فــي  التنميــة،  وأْن  تكــون مهنــة 

ا  لتحقيــق  العدالــة.  املحامــاة  خيــاًرا  إســتراتيجيًّ

ــي  أدوات  بنــاء  مجتمــع  منهــي  قــادر  علــى  تقديــم  خدمــات  قانونيــة  احترافيــة؛  لتحقيــق  العدالــة، وبنــاء الوطــن وتنميتــه،  ِمــن  خــالل  تبّنِ

ــن  الهيئــة  مــن  القيــام  بواجباتهــا  بكفــاءة  وفعاليــة.                                  ِ
ّ
 وخطــط  عمــل  ومعاييــر  مهنيــة  مســتقاة  ِمــن  التجــارب  الدوليــة،  بمــا  ُيَمك

النزاهة: نعمل  مع  جميع  أصحاب  املصالح  بصدق  ونزاهة،  ونطبق  أعلى  املعايير  األخالقية  في  عالقاتنا  مع  عمالئنا.

االحترافية: نسعى  لتقديم  خدمة  مهنية  متميزة، وفًقا  للممارسات  الرائدة  لتحقيق  العدالة.

العناية: نتواصل  بلغة  العطاء، ونولي  اهتماًما  بأعضائنا  واملجتمعات  التي  نتفاعل  ونعمل  معها  بكفاءة  مهنية.

 مضافة  لعمالئنا،  والرتقاء  بمجتمعاتنا.
ً
قيمة مضافة للمجتمع: نسهم  في  إعطاء  خدماتنا  قيمة

الـــــــــــــرؤيـــــــــــــــــــــــــــــة

الرســـــــــــــــالــــــــــــــــــــــة

القيم  المؤسسية
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حوكمة الهيئة السعودية للمحامين

التأسيس
ســــــــــــــت الهيئــــــــــــــــة السعوديــــــــــــــــة للمحاميـــــــــــن بموجــــــــــب قـــــــــــــــــرار مجلـــــــس الـــــــــوزراء رقم: )317(، وتاريخ: 08/ 1436/07 هـ، املوافــــق:  تأسَّ

24/ 2015/04 م، الذي وافق على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين باعتباره النظام األساس لعَمِلها.

وقد هدف تأسيس الهيئة السعودية للمحامين إلى: رفع مستوى ممارسة املحامين ملهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على 

زيــادة وعيهــم بواجباتهم املهنية.

الكيانات اإلدارية:
للهيئة ثالثة كيانات إدارية مسؤولة عن حوكمة القرارات فيها، وذلك على النحو اآلتي:

: الجمعيــة العموميــة: للهيئــة جمعيــة عموميــة تتكــون مــن جميــع األعضــاء األساســيين، وتختــص الجمعيــة العموميــة 
ً

أول

بإقرار اللوائح الالزمة لتنظيم الهيئة، وإقرار الضوابط واملعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية النتساب، وإقرار   رسوم العضوية 

وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة املنصوص عليهم في التنظيم، واملوافقة على 

حســابات الهيئــة الختاميــة، واعتمــاد التقريــر الســنوي للهيئــة.

ثانًيــا: مجلــس إدارة الهيئــة: يتكــون مجلــس إدارة الهيئــة مــن )12 ( اثنــي عشــر عضــًوا، برئاســة وزيــر العــدل، وممثــٍل مــن وزارة 

العــدل، و  وزارة الداخليــة و  وزارة التجــارة و الســتثمار، و  ديــوان املظالــم، و  عضويــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين فــي 

الجامعات، من الكليات ذات العالقة يختارهما وزير التعليم، وخمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من األعضاء األساسيين 

فــي الهيئــة، و  يكــون للمجلــس حــق ممارســة جميــع الصالحيــات الالزمــة لتصريــف شــؤون الهيئــة وتحقيــق أهدافهــا، و  تكويــن اللجــان 

الالزمــة ملســاعدة املجلــس فــي ممارســة مهماتــه، و  املشــاركة فــي وضــع وتقويــم البرامــج التأهيليــة والتدريبيــة فــي مجــال املهنــة مــع الجهــات 

املختصــة، وتلقــي مــا يقــدم إلــى الهيئــة مــن شــكاوى ضــد املحاميــن تتصــل بالجوانــب املهنيــة ومحاولــة تســويتها، و  وضــع قائمــة دوريــة 

بأســماء املحاميــن املتبرعيــن لتقديــم املعونــة القضائيــة، و  التصــرف فــي أمــوال الهيئــة الثابتــة واملنقولــة بمــا يحقــق أغراضهــا، وفًقــا ملــا 

تحــدده اللوائــح املاليــة، وإعــداد خطــة عمــل للهيئــة، و  إعــداد تقريــر ســنوي عــن أعمــال الهيئــة، و  إعــداد الحســاب الختامــي.

ا: األمانة العامة للهيئة: جهاز تنفيذي يتكون ِمن عدة إدارات يرأسه األمين العام، الذي يعينه مجلس اإلدارة لتنفيذ 
ً
ثالث

لــة لــه ِمــن ِقَبــل مجلــس اإلدارة وميزانيــة معتمــدة مــن الهيئــة، ولألميــن العــام تعييــن  قــرارات مجلــس إدارة الهيئــة، وفــق صالحيــات مخوَّ

عــدد كاٍف مــن العامليــن الالزميــن ملســاعدته فــي أداء مهماتــه، كمــا أن لــه صالحيــة توزيــع املهمــات واألعمــال علــى العامليــن املرتبطيــن 

به، ويدخل في اختصاصات األمين العام التصديق على صحة توقيعات األعضاء األساسيين، ويتولى األمين العام األعمال اليومية 

لألمانة العامة، وإرساء ضوابط الرقابة الداخلية، ومسؤولية إعــداد الستراتيجيات والتقاريــر املاليــة الدقيقــة، وتقديم تقييٍم عن 

أداء الهيئة إلــــى مجلــــس اإلدارة، ومسؤولية أداء هذه املهام أمام مجلـــس اإلدارة.
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أعضاء مجلس إدارة الهيئة

معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
-وزير العدل

ً
رئيسا

سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الصقيه
عضوا-محام ممارس

سعادة األستاذ / بكر بن عبد اللطيف الهبوب
األمين العام-األمانة العامة

فضيلة الشيخ/ أحمد بن سلطان شير
عضوا-ممثل وزارة العدل

سعادة اإلستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب
عضوا- ممثل وزارة التجارة واالستثمار

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

سعادة األستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الفالج
عضوا-محام ممارس

سعادة الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر
عضوا-محام ممارس

فضيلة الشيخ / عبد اإلله بن إبراهيم السليمان
عضوا-ممثل ديوان المظالم

سعادة األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز المطيري
عضوا- ممثل وزارة الداخلية

سعادة الدكتور/ إبراهيم بن محمد الحديثي
عضوا-ممثل هيئة التدريس السعودية في التخصصات القانونية

سعادة األستاذ/ عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني
عضوا-محام ممارس

سعادة األستاذ/ نزيه بن عبدالله موسى
عضوا-محام ممارس
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اجتماعات مجلس إدارة الهيئة واللجنة التنفيذية
: اجتماعات مجلس إدارة الهيئة:

ً
أوال

عقــد مجلــس اإلدارة خــالل العــام المالــي 4 أربعــة اجتماعــات، اثنــان منهــا بالتمريــر، واجتماعــان 

 للتفصيــل اآلتــي:
ً
كان بالحضــور وفقــا

1440/3/20هـ   

2018/11/28م

1440/3/20هـ   

2018/11/28م

1439/08/24هـ 

2018/04/24م

1439/06/24هـ  

2018/03/12م
الصفة المسمى السم

حضور حضور بالتمرير بالتمرير

ü ü ü ü وزيــر العدل
رئيــس مجلس 

اإلدارة

معالــي الدكتور/

وليــد بــن محمــد الصمعاني

انتهت فترته انتهت فترته  ü ü
ممثــل وزارة 

العدل
عضو

فضيلــة الشــيخ/

حمــد بــن عبــد اللــه الخضيري

ü ü لم يكلف لم يكلف
ممثــل وزارة 

العدل
عضو

فضيلــة الشــيخ/

أحمد بن ســلطان شــير

ü ü ü ü
ممثــل ديوان 

المظالم
عضو

فضيلــة الدكتــور/

عبداإللــه بــن إبراهيــم الســليمان

ü ü
ممثــل وزارة 

الداخلية
عضو

ســعادة األستاذ/ 

محمــد بــن عبــد العزيــز المطيري

ü  ü ü ü

ممثــل وزارة 

التجارة 

واالستثمار

عضو
ســعادة األستاذ/

بــدر بــن عبــد المحســن الهداب

ü ü

ممثل 

التخصصــات 

القانونيــة

عضو
ســعادة الدكتور/

إبراهيــم بــن محمــد الحديثي

ü ü

ممثل 

التخصصــات 

الشرعية

ســعادة الدكتور/

خالــد بــن محمد اليوســف

ü ü ü ü محــام ممارس عضو

ســعادة األستاذ/

عبــد الناصــر بــن عبــد الرحمن 

الســحيباني

ü ü ü ü محــام ممارس عضو
ســعادة األستاذ/

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الفالج

ü ü ü ü محــام ممارس عضو
ســعادة األستاذ/

نزيــه بــن عبد الله موســى

ü ü ü ü محــام ممارس عضو
ســعادة الدكتور/

يوســف بــن عبــد اللطيــف الجبر

ü ü ü ü محــام ممارس عضو
ســعادة الدكتور/

أحمــد بــن عبدالعزيــز الصقيــه
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ثانًيا: اجتماعات اللجنة التنفيذية:
 للتفصيل اآلتي:

ً
عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام المالي 10 عشرة اجتماعات، وفقا

1440/04/21

2018/12/27

1440/01/21

2018/10/01

1439/12/29

2018/09/09

1439/11/06

2018/07/19

1439/10/10

2018/06/24

1439/09/06

2018/05/21

1439/08/02

2018/04/18

1439/07/01

2018/03/18

1439/06/03

2018/02/19

1439/05/04

2018/01/21 السم

ü ü ü ü ü ü ü ü
الناصر بن عبد  سعادة األستاذ/ عبد 

السحيباني الرحمن 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
الله بن عبد  سعادة األستاذ/ عبد 

الفالج العزيز 

ü ü ü ü ü ü ü ü
الله  سعادة األستاذ/ نزيه بن عبد 

موسى

ü ü ü ü ü ü ü ü
الدكتور/ يوسف بن عبد  سعادة 

الجبر اللطيف 

ü ü ü ü ü ü ü
الدكتور/ أحمد بن عبد  سعادة 

الصقيه العزيز 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
سياسة المكافآت:

أقــرت الجمعيــة العموميــة بتاريــخ 28 / 03 / 2017 م اإلطــار العــام لحوكمــة الهيئــة الســعودية للمحاميــن،  والــذي يضــع قواعــد 

تعويضــات أعضــاء مجلــس إدارة اللجــان املنبثقــة منــه، وفًقــا لقــرار مجلــس الــوزراء بتحديــد ضوابــط مكافــآت مثــل تلــك الجهــات.

ا لما يلي:
ً

وقد حددت الفقرة )5( من المادة )15( سياسة التعويض وفق

ــا قــدره: )2.000(  ألفــا ريــال عــن كل جلســة، وبحــد 
ً
»تكــون مكافــأة أعضــاء مجالــس اإلدارة نظيــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة مبلغ

أق�ســى: )30.000( ثالثيــن ألــف ريــال فــي الســنة الواحــدة تصــرف لــكل عضــو حضــر الجتمــاع، ويصــرف للقــادم ِمــن خــارج مدينــة 

الجتماع من غير ممثلي موظفي الدولة مبلغ قدره: )1500( ألف وخمسمائة ريال وقيمة تذكرة طيران )درجة أولى( ِمن مدينته إلى 

مدينــة الجتمــاع ذهاًبــا وإياًبــا، ويعامــل موظفــو الدولــة وفــق األنظمــة واللوائــح املطبقــة عليهــم، وتوضــح وثيقــة  »دليــل مجلــس اإلدارة« 

إجــراءات مكافــآت أعضــاء املجلــس واللجــان املنبثقــة عنــه، ويرصــد التقريــر الســنوي جميــع التعويضــات واملكافــآت التــي تصــرف لــكل 

عضــو«.
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تفاصيل المكافآت

: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
ً

أوال

مكافأة حضور الجتماع السم

متنــازل عنها معالــي الدكتــور/ وليــد بــن محمــد الصمعانــي 4000

متنــازل عنها 4000 فضيلــة الشــيخ/ أحمــد بــن ســلطان شــير

متنــازل عنها 4000 فضيلــة الدكتــور/ عبداإللــه بــن إبراهيــم الســليمان

متنــازل عنها ســعادة األســتاذ/ بــدر بــن عبــد المحســن الهداب 4000

متنــازل عنها ســعادة األســتاذ/ عبــد الناصــر بــن عبــد الرحمــن الســحيباني 4000

متنــازل عنها ســعادة األســتاذ/ عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الفالج 4000

متنــازل عنها ســعادة األســتاذ/ نزيــه بــن عبد الله موســى 4000

متنــازل عنها 4000 ســعادة الدكتــور/ يوســف بــن عبــد اللطيــف الجبر

متنــازل عنها ســعادة الدكتــور/ أحمــد بــن عبدالعزيــز الصقيــه 4000

* تحتسب للمشاركة في الجتماع املنعقد وليس بالتمرير

ثانًيا: مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية:

مكافأة حضور الجتماع السم

متنــازل عنها 18000 ســعادة األســتاذ/ عبــد الناصــر بــن عبــد الرحمــن الســحيباني

متنــازل عنها 20000 ســعادة األســتاذ/ عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز الفالج

متنــازل عنها 18000 ســعادة األســتاذ/ نزيــه بــن عبد الله موســى

متنــازل عنها 18000 ســعادة الدكتــور/ يوســف بــن عبــد اللطيــف الجبر

متنــازل عنها 16000 ســعادة الدكتــور/ أحمــد بــن عبــد العزيــز الصقيه

* تحتسب للمشاركة في الجتماع
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موجز أداء العام المالي 2018م 

إحصائيات قطاع الخدمات القانونية

٨٣٩٩

المرخص لهم

محاميات محامينمحاميات محامين

١٥١٦٩٩

٨٥٠ ٤٠٧

عدد المرخص والمجدد لهم خالل عام 2٠١٨ :
المجدد لهم

عدد قرارات لجنة التأديب
بحق المحامين:

٣٠
قرار تأديبي 

عدد من هم في حكم 
الممثل النظامي 

)مستشاري الشركات(

٣12
ممثل نظامي

عدد المشطوبين من جدول 
المحامين الممارسين:

٣٠
محام تم شطبهم 

من جدول المحامين 
الممارسين

عدد السعوديين المرخص 
لهم بالعمل في القطاع 

القانوني – قطاع خاص

2٣28
سعودي و سعودية

عدد المنقولين إلى سجل 
المحامين غير الممارسين:

٣٣
محامي غير ممارس

عدد المحامين المتدربين

٣151
محامي  و محامية

عدد المحامين المحالين
للنيابة العامة:

148
محامي أحيلوا للنيابة العامة 

لمخالفتهم أحكام نظام 
المحاماة والئحته التنفيذية

عدد المتقدمين بطلب 
الحصول على رخصة وتم 

رفضهم

1٧٠
طلب

عدد طلبات التأييد 
لالستقدام:

٦٩
 طلب تأييد لالستقدام

طلبات تأييد نقل الكفالة

1٧
طلب لتأييد نقل كفالة
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الوافدين المشتغلين بمهن في قطاع المحاماة واالستشارات القانونية*:                     

العدد الجنسية العدد الجنسية العدد الجنسية

١ بولندا ١ اثيوبيا ١٣ العراق

١ استونيا ٣ الصومال 2١4 سوريا

2 سلوفاكيا ١ نيجيريا ١0٨ لبنان

٨0 امريكا ١ تشاد ١44 االردن

20 كندا ٣ جنوب افريقيا ١ الكويت

١ المكسيك ٣ موريتانيا ١٣٣ اليمن

١ دومينيكا 4 مالي 2,0١7 مصر

٨ استراليا ١ ساحل العاج ٥٥0 السودان

٥ نيوزيلندا ٩ ارتيريا 4 المغرب

١ الدانمرك ٦2 بريطانيا ٨ الجزائر

١ البرتغال ١4 فرنسا 7 تونس

١ ايرلندا 4 هولندا ١ ليبيا

١ اليونان ١ بلجيكا ٣ البحرين

٣ تركيا 2 ايطاليا 20 فلسطين

2 قبرص ١ فنلندا 7 قبائل نازحة

2 كازاخستان ١2 المانيا 2 الصين

٣ موريشيوس ١ اسبانيا 4 ماليزيا

١٨ افغانستان ١ باكستان 2 اليابان

١ الهند

  * حسب   بيانات   وزارة   العمل   والتنمية   االجتماعية   والمؤسسة   العامة   للتأمينات   االجتماعية          .

                                                              .
ً

عدد   املسجلين   الباحثين   عن   العمل   في   بوابة   العمل   الوطنية )طاقات(  تخصص   قانون ) 6973 ( مسجال

ا   ما   بين   2000    إلى   2500   خريج   وخريجة  .                عدد   الخريجين   من كليات   القانون   يتراوح   سنويًّ
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المعدل السنوي لتراخيص المحامين
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التوزيع الجغرافي للمحامين حسب مناطق المملكة
منذ عام 1423 الموافق 2002 م حتى منتصف عام 1440 هـ الموافق 2018 م

العــــــــــــدد
الكلــــــــــــي

للمحامين 

منطقة الرياض

منطقة مكة المكرمة

المنطقة الشرقية

منطقة القصيم

منطقة المدينة المنورة

منطقة عسير

منطقة حائل

منطقة جازان

منطقة تبوك

منطقة الجوف

منطقة الباحة

منطقة الحدود الشمالية

منطقة نجران

مناطق أخرى (لم ُتَحدَّْث بياناتهم)

٢,٦٦٨

١,٣٥٠

٣٨٤

١٦٩

١٥٦

٨٧

٢٤

٢٣

٢٢

٢٢

١٣

٩

٧

٤٢٣

٢١٥

١١٨

٦

١١

٢

١

١

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

٣

ال يوجد

ال يوجد

١٥

٢,٨٨٣

١,٤٦٨

٣٩٠

١٨٠

١٥٨

٨٨

٢٥

٢٣

٢٢

٢٢

١٦

٩

٧

٤٣٨

٥,٧٢٩ ٣٧٢ ٥٫٣٥٧
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إنجازات الهيئة وفعالياتها خالل العام المالي 2018 م
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اإلبتعاث
القانوني

عدد المبتعثين

دول االبتعاث

 (963)
ا مبتعًثا قانونًيّ

الذكور 
(448) مبتعًثا

اإلناث
(515) مبتعة

دولتان

أمريكا
(595) مبتعًثا

بريطانيا
(368) مبتعة

التفاقيات ومذكرات التعاون

)23( اتفاقية

مركز الدراسات والبحوث

هيئة المحامين

عدد ظهور التغريدات في تويتر

٦٦،٨٠٠
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الفصل األول
أعمال الهيئة السعودية للمحامين خالل العام المالي 2018م

تــمــهـــيــــــــد	 

: التشريعات والسياسات والوثائق اإلداريـة	 
ً

أوال

ثانًيا: الترتيبات اإلدارية والتطـويـر المـؤسـســـي	 
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تمهيد
عام مزدهر وعطاء مستمر 

مضت ثالث سنوات على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة التأسيس الذي باشر أعماله في 1437/03/23هـ املوافق 2016/01/03م، 

وبدأت منذ ذلك التاريخ قصة عطاء يكتبها التاريخ في بناء كيان منهي وطني، شهد العديد من التحديات لسيما التحديات املالية، 

والتــي جعلــت لهــذا الكيــان القــدرة علــى التأقلــم باإلمكانيــات املتــاح وخلــق فــرص جديــدة دون التنــازل عــن مســتوى الجــودة. ولقــد 

حظيت الهيئة بدعم لمحدود من زمالء املهنة مكنها بعد توفيق هللا عز وجل على التغلب على كثير من الصعوبات وتحقيق العديد 

 لقصــة عطــاء مزدهــر.
ً
مــن النقــالت، فجــاء عــام 2018م تتويجــا

يجــيء التقريــر الســنوي للعــام املالــي 2018 تحقيًقــا ملبــدأ الشــفافية؛ ليرصــد أبــرز األنشــطة والفعاليــات واألعمــال، والتحديــات 

ْت خالل العام املنصرم 2018م، إضافة إلى جانب اإلفصاح املالي 
َ
ِخذ والبيانات املالية، والتشريعات واإلجراءات والقرارات التي اتُّ

للهيئــة الــذي يأتــي ِمــن منطلــق مبــدأ اإلفصــاح والشــفافية الــذي تطبقــه الهيئــة علــى أعمالهــا؛ وفــاًء باملتطلبــات النظاميــة الــواردة فــي 

 ملنهــج الشــفافية فقــد أصــدرت الهيئــة الســعودية للمحاميــن 
ً
الفقــرة الرابعــة ِمــن املــادة الثالثــة عشــرة مــن تنظيــم الهيئــة. واســتمرارا

وضــح أبــرز األنشــطة والفعاليــات.
ُ
خــالل العــام املالــي 2018 م تقاريــر ربعيــة؛ ت

وكانت لجان املجتمع القانوني أحد أبرز العالمات الفارقة في عام 2018م ودللة على التكاتف املنهي، وبمثابة شهادة للطريق الذي 

انتهجته الهيئة في تحقيق العمل الجماعي، وتوزيع العطاء في مختلف مناطق اململكة.

 لتحقيــق إنجــازات أكبــر فــي الســنوات 
ٌ
وأغتنــم هــذه الفرصــة ألؤكــد أن الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى الطريــق الصحيــح، ومتأهبــة

القادمــة. ونحــن ممتنــون لــكل مــن ســاهم فــي بنــاء هــذا الكيــان الوطنــي ليكــون منــارة مهنيــة يفخــر بهــا أبنــاءه. 

بكر بن عبداللطيف الهبوب

األمين العام
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: التشريعات والسياسات والوثائق اإلدارية
ً

أوال

أصــدرت الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــالل العــام المالــي 2018م مجموعــة مــن السياســات 

واللوائــح والقــرارات التــي مــن شــأنها تنظيــم المهنــة، ومــن أبــرز تلــك التشــريعات والسياســات 

مــا يلــي:

مشروع الئحة المعونة القضائية:
وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين على مشروع لئحة املعونة القضائية، بعد استطالع آراء الجمهور ِمن خالل مركز 

، وذلك بهدف تنظيم تقديم العون الحقوقي واملشورة الفنية.
ً
استطالع العموم، وأصدر املجلس قراره باعتماد الالئحة استرشاديا

وقد استهدفْت الالئحة تيسير التمثيل القانوني لكل ذي حق بواسطة ممثل عنه، ِمن خالل منح املعسر املعونة القضائية، وللحول 

دون جعــل العســر املــادي عائقــا بيــن أصحــاب الحقــوق وبيــن تمثيلهــم وكيــل ينــوب عنهــم، بالحــرص علــى تقديــم املســاعدة الالزمــة لــكل 

مــن تتوافــر فيــه شــروط املعونــة القضائيــة، مــن خــالل تكليــف أحــد املحاميــن مهمــة املرافعــة واملدافعــة، وتقديــم املشــورة الالزمــة 

ت الالئحــة وفًقــا ألعلــى املمارســات الدوليــة والتجــارب الحديثــة، وقــد احتــوت الالئحــة علــى )15( مــادة  ِعــدَّ
ُ
إليصــال الحقــوق. وقــد أ

لتحديد صالحياتها وبنودها، وقد تضمنْت هذه الالئحة: مبادئ املعونة القضائية، ومفهومها، وشروط الحصول عليها، ونطاقها، 

وُمْســِقطات عــدم الحصــول عليهــا، وجهــات طلبهــا، وإجــراءات طلبهــا فــي القضايــا الجزائيــة، قضايــا األمــوال الشــخصية، والقضايــا 

املدنيــة. كمــا تضمنــت التزامــات املحاميــن، ومســؤولياتهم الجتماعيــة، وواجباتهــم وحقوقهــم تجاههــا، وكيفيــة املشــاركة فــي تقديمهــا، 

والتنســيق املشــترك مــع وزارة العــدل لتقديــم املعونــة القضائيــة. 

الئحة العيادة القانونية:
ــق مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى إصــدار لئحــة العيــادة القانونيــة، بعــد اســتطالع آراء الجمهــور ِمــن خــالل مركــز 

َ
واف

استطالع العموم، وأصدر املجلس قراره باعتماد الالئحة نافذة بداية من تاريخ )1439/8/8 هـ( املوافق: )24/ 4 / 2018 م(، وذلك 

بهدف تنظيم العمل داخل املراكز والكليات الجامعية، وتنظيم التدريب التعاوني، والســتفادة من اإلمكانيات املادية والبشــرية في 

الجامعــات وفــق تراخيــص نظاميــة تصدرهــا الهيئة.

كمــا اســتهدفت تعزيــز التدريــب والتعليــم القانونــي مــن خــالل إطــالع طــالب كليــة الشــريعة والقانــون علــى تلــك األعمــال وإشــراكهم 

ومشــاركتهم فيهــا؛ مــن أجــل رفــع كفاءتهــم ومهاراتهــم القانونيــة، وتســهيل دخولهــم إلــى ســوق العمــل فــي قطــاع املحامــاة والخدمــات 

القانونيــة.

ت هــذه الالئحــة وفًقــا ألعلــى املمارســات الدوليــة والتجــارب الحديثــة، وُعِرَضــْت للجمهــور إلبــداء الــرأي واملشــورة حيالهــا،  ِعــدَّ
ُ
وقــد أ

مــع األخــذ فــي العتبــار اآلراء وامللحوظــات الــواردة حيالهــا، وقــد احتــوْت لئحــة العيــادة القانونيــة علــى )10( مــواد لتحديــد صالحيتهــا 

وبنودها، متضمنة مفهوم العيادة القانونية وأهدافها واملستفيدين من خدماتها. كما تضمنت شروط ترخيص العيادة القانونية 

وكيفيــة إداراتهــا وشــروط التحــاق املتــدرب بهــا، والحديــث عــن اإلشــراف املنهــي والخبــرة العمليــة والختبــار املنهــي.
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قواعد التدريب القانوني في قطاع المحاماة واالستشارات القانونية:
وافــق مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى إصــدار قواعــد التدريــب القانونــي فــي قطــاع املحامــاة والستشــارات القانونيــة، 

بعــد اســتطالع آراء الجمهــور ِمــن خــالل مركــز اســتطالع العمــوم، وأصــدر املجلــس قــراره باعتمــاد الالئحــة استرشــاديا لحيــن اإللــزام 

بعضوية الهيئة، وذلك بهدف تنظيم العمل في مكاتب املحاماة واإلدارات القانونية بالقطاع الحكومي أو الخاص، وفق اشتراطات 

ومعاييــر مهنيــة تضمــن الحــد األدنــى مــن الخبــرة املطلوبــة للممارســة املهنيــة.

ت هذه القواعد وفًقا ألعلى املمارسات الدولية والتجارب الحديثة، وُعِرَضْت للجمهور إلبداء الرأي واملشورة حيالها، مع  ِعدَّ
ُ
وقد أ

األخذ في العتبار اآلراء وامللحوظات الواردة حيالها، وقد احتوت لئحة قواعد التدريب القانوني على )10( مواد لتحديد صالحياتها 

وبنودها، وقد تضمنْت: اشتراطات التدريب، وشروط املتدرب ونطاق التدريب ومكانه واختبار التأهيل والقيد في سجل املتدربين، 

والخطة التدريبية والحقوق واللتزامات التدريبية، والتزامات املنشأة، واملخالفات والتسويات الناشئة عن التدريب.

الئحة لجان المجتمع القانوني:
ــق مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى إصــدار لئحــة لجــان املجتمــع القانونــي، وأصــدر املجلــس قــراره باعتبــار الالئحــة 

َ
واف

نافذة بداية من تاريخ )1439/8/8 هـ( املوافق: )24/ 4 / 2018 م(، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ الحوكمة في قرارات الهيئة السعودية 

للمحاميــن، والوفــاء بأهــداف تنظيمهــا، وتعزيــز التواصــل املنهــي والجتماعــي بيــن أفراد املجتمع القانوني.

وقد استهدفْت هذه الالئحة وضع الضوابط واملعايير الالزمة إلجراءات وأحكام عمل لجان املجتمع القانوني، بهدف توثيق أواصر 

التواصــل املنهــي والجتماعــي فــي مختلــف املناطــق اإلداريــة، ومســاندة الهيئــة فــي إيصــال رســالتها للمجتمــع وتحقيــق أهــداف تنظيــم 

الهيئــة، والتواصــل الفعــال مــع أصحــاب املصالــح واملســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة، والعمــل علــى تلمــس احتياجــات 

املجتمــع القانونــي فــي مختلــف مناطــق اململكــة وتعزيــز التواصــل مــع اللجنــة التنفيذيــة التــي ترفــع املقترحــات ملجلــس إدارة الهيئــة، 

وتكويــن كفــاءات إداريــة قــادرة علــى تقديــم الخدمــات املهنيــة للمجتمــع القانونــي، ومؤهلــة لعضويــة مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية 

للمحاميــن.

ت هذه القواعد وفًقا ألعلى املمارسات الدولية والتجارب الحديثة، وُعِرَضْت للجمهور إلبداء الرأي واملشورة حيالها، مع  ِعدَّ
ُ
وقد أ

األخــذ فــي العتبــار اآلراء وامللحوظــات الــواردة حيالهــا، وقــد احتــوت لئحــة لجــان املجتمــع القانونــي علــى )11( مــادة لتحديــد صالحيتهــا 

وبنائها، وتضمنْت: أهداف تأسيس لجان املجتمع القانوني وصالحية تلك اللجان، وأسس تشكيلها وإدارتها. كما تضمنت معالجة 

التكاليف ومصاريف اللجنة، وأحكام الستقالة واإلقالة، وضوابط اجتماعات اللجان والتزامات أعضائها، وبيان اللجان وأحكام 

تعــارض املصالــح.
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الئحة اللجنة االستشارية:
وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين على إصدار لئحة اللجنة الستشارية، وأصدر املجلس قراره باعتبار الالئحة نافذة 

اعتبــاًرا مــن تاريــخ )1439/8/8 هـــ( املوافــق )2018/4/24م(، وذلــك بهــدف املســاهمة فــي تقديــم الــرأي واملشــورة والتوصيــات حيــال 

ما ُيعرض عليها من بعض املهام املتعلقة بالشأن املنهي، والتي تخضع في عملها لرقابة وإشراف اللجنة التنفيذية وتسترشد اللجنة 

بآرائهــا ودراســاتها.

ت هذه الالئحة وفًقا ألفضل املمارسات الدولية والتجارب الحديثة، وقد احتوت لئحة اللجنة الستشارية على )9( مواد  ِعدَّ
ُ
وقد أ

لتحديــد صالحياتهــا وبنودهــا، وقــد تضمنــْت محتوياتهــا: إنشــاء اللجنــة وأغراضهــا، وصالحياتهــا وكيفيــة تشــكيلها، واللجــان الفرعيــة 

وفــرق العمــل. كمــا تضمنــت تكاليــف ومصاريــف اللجنــة، ومكافــآت أعضائهــا، وأحــكام اإلقالــة والســتقالة، وإدارة الجتماعــات، 

وســرية أعمــال اللجنــة وأحــكام تعــارض املصالــح.

الئحة تصنيف المحامين:
أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين لئحة تصنيف املحامين، بعد توصية اللجنة التنفيذية عليها، وذلك بهدف تعزيز 

قدرات مكاتب املحاماة املحلية، وتكوين كيانات قوية وطنية قادرة على تقديم خدمات قانونية احترافية منافسة، ويعتمد التقدم 

فــي التصنيــف علــى ســنوات خبــرة املمارســة املهنيــة، وســتعرض الالئحــة علــى الجمعيــة العموميــة التــي تصــوت عليهــا وتعتمــد بموافقــة 

وزارة العــدل.

وقد احتوت لئحة تصنيف املحامين على )13( مادة إضافة إلى ملحق في نهاية الالئحة لتحديد صالحياتها وبنودها، وقد تضمنْت 

محتوياتهــا: تعريفــات خاصــة بالتصنيــف، واملبــادئ العامــة لتصنيــف املحاميــن، وســجل التصنيــف وإجراءاتــه، وتصنيفــات املنهــي 

املمــارس، والتصنيــف املنهــي التخص�ســي للمــارس القانونــي، وعناصــر التصنيــف املنهــي للمنشــأة القانونيــة ودرجاتهــا، ومكونــات لجنــة 

التصنيــف وتعليقــه وإعادتــه وضوابــط إلغائــه، ثــم ملحــق تفاصيــل معاييــر تصنيــف املنشــآت القانونيــة.

االعتماد المهني السعودي للمحامين:
 Saudi Accreditation Standards( اعتمــد مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن برنامــج العتمــاد املنهــي الســعودي للمحاميــن

 بــــ SASL. وهــو برنامــج تقدمــه الهيئــة الســعودية للمحاميــن يتضمــن وضــع إطــار وطنــي موحــد يضمــن 
ً
for Lawyers(، وتعــرف اختصــارا

تأهيــل الحقوقــي ملمارســة مهنــة املحامــاة والستشــارات الشــرعية القانونيــة، وهــو موجــه للمحاميــن واملمارســين القانونييــن فــي اململكــة 

العربيــة الســعودية. ويهــدف البرنامــج إلــى التحقــق مــن حصــول املمارســين علــى التأهيــل الــالزم مــن املعرفــة واملهــارة املطلوبــة ملزاولــة 

مهنة املحاماة والستشارات القانونية، والتحقق من الحد األدنى من املتطلبات النظامية ملمارسة املحامين ملهنتهم وضمان حسن 

 لنظــام املحامــاة واألنظمــة املرعيــة األخــرى. ويعــد هــذا البرنامــج 
ً
أدائهــم لهــا، والعمــل علــى زيــادة وعيهــم بواجباتهــم املهنيــة، وذلــك وفقــا

أحــد املتطلبــات األساســية للتصنيــف املنهــي، والتســجيل فــي برامــج الزمالــة القانونيــة التخصصيــة، كمــا أنــه يعــد القاعــدة األساســية 

لبرامــج التعليــم املنهــي املســتمر.
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برنامج التعليم المهني المستمر:
يتضمــن برنامــج العتمــاد املنهــي الســعودي للمحاميــن القواعــد األساســية لبرنامــج التعليــم املنهــي املســتمر ، الــذي يعــد ركيــزة لســتمرار 

العتماد املنهي، وضمان تحقق استدامة املعرفة واملهارة طيلة فترة سريان شهادة العتماد املنهي السعودي للمحامين، وبذلك فإن 

البرنامــج هــو رحلــة تأهيــل مســتمرة تســعى لتحقيــق مــا يلــي:

 بوضــع ضمانــات للتــزام املحاميــن باملعاييــر املهنيــة ملمارســة األعمــال، . 1
ً
 رفــع مســتوى الترخيــص ملمارســة مهنــة املحامــاة محليــا

والوفــاء باشــتراطات الجهــات التنظيميــة األخــرى.

، فيمــا يتعلــق بضوابــط الترخيــص ملمارســة نشــاط املحامــاة والستشــارات القانونيــة . 2
ً
رفــع تصنيــف اململكــة القانونــي دوليــا

وصناعة الخدمات، حيث أعد هذا البرنامج وفقا ألفضل املمارسات الدولية، ومدقق من قبل هيئات وجهات محلية ودولية 

مختصــة.

البرنامج يؤهل اململكة لالعتراف بالعتماد املنهي السعودي للممارسة في دول أخرى بعد اجتياز اختبارات محددة.. 3

مزاوجــة التأهيــل بالتدريــب املســتمر ممــا يضمــن ديمومــة املعرفــة وحمايــة املســتفيد، وارتبــاط التصنيــف بمعاييــر موضوعيــة . 4

يمكــن قياســها.

استدامة ضوابط الترخيص طيلة فترة سريان مدة القيد في سجل املمارسين. . 5

رفع مستوى اللتزام بنظام املحاماة واألنظمة ذات الصلة بتقديم الستشارات القانونية في القطاع الحكومي والخاص.. 6

الحصول على قاعدة بيانات دقيقة وشــاملة تمكن متخذي القرار من إصدار التشــريعات التي ترفع مســتوى املمارســة وتعالج . 7

الفجــوات فيهــا مســتقبال.

حمايــة املهنــة مــن املمارســات الخاطئــة، وتوفيــر الحمايــة للقطــاع مــن املمارســات غيــر العادلــة، وزيــادة نســبة الكفــاءات الوطنيــة . 8

.
ً
للعمــل محليــا ودوليــا

رفع كفاءة الجهود الرقابية على املمارسين ومنتحلي املهنة، و تصحيح اقتصاديات قطاع الخدمات القانونية.. 9

معالجــة فجــوات املهنــة الناشــئة عــن التأهيــل األكاديمــي واملمارســة املهنيــة، ممــا يســاعد حديثــي التخــرج علــى اكتســاب املعرفــة . 10

الحترافيــة فــي وقــت وجيــز ، ويحســن مســتوى تالقــح املعرفــة بالخبــرة. 

اعتماد القوائم المالية لعام 2017 م:
وافــق مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى اعتمــاد القوائــم املاليــة لعــام 2017 م، الــذي قــدم ِمــْن ِقَبــل األمانــة العامــة، 

وقــش مــع اللجنــة التنفيذيــة، وصوتــت الجمعيــة العموميــة باملوافقــة عليــه.
ُ
وعــرض ون

اعتماد التقرير السنوي للعام المالي 2017م:
وافــق مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى اعتمــاد التقريــر الســنوي للعــام املالــي، الــذي قــدم ِمــْن ِقَبــل األمانــة العامــة، 

وقــش مــع اللجنــة التنفيذيــة، وصوتــت الجمعيــة العموميــة باملوافقــة عليــه.
ُ
وعــرض ون
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السياسات المنظمة لعمل مقار الهيئة:
أصدرْت الهيئة السياسات املنظمة لعمل مقار الهيئة بتاريخ )26 / 11 / 1439هـ( املوافق: )8 / 8 / 2018 م(  وقد استهدفْت هذه 

الالئحــة حســن تســيير وإدارة عمــل املراكــز والفــروع التابعــة لألمانــة العامــة، وضمــان إجــراءات عملهــا بمــا يتســق مــع السياســة العامــة 

للهيئــة، وائتــالف حوكمــة اإلجــراءات والتصرفــات فيهــا، لتكــون وفقــا للسياســات اإلداريــة واملاليــة للهيئــة. وقــد احتــوت السياســات 

املنظمــة لعمــل مقــار الهيئــة علــى )7( مــواد لتحديــد صالحياتهــا وبنودهــا، وقــد تضمنــْت محتوياتهــا: مقــار تمثيــل الهيئــة، والرتبــاط 

التنظيمــي، واإلشــراف العــام علــى مقــار تمثيــل الهيئــة، واإلجــراءات اإلداريــة، واملهــام اإلداريــة للمســؤول عــن مقــار تمثيــل الهيئــة، 

والسياســات الداخليــة ملقــار تمثيــل الهيئــة، وإدارة التواصــل.

السياسات المنظمة لماراثون التطوع القانوني:
أصــدرت الهيئــة السياســات املنظمــة ملاراثــون التطــوع القانونــي بتاريــخ )26 / 11 / 1439هـــ( املوافــق: )8 / 8 / 2018 م( واعتبــرْت 

نافــذة القــرار بالتاريــخ نفســه، وقــد اســتهدفْت هــذه الالئحــة تســهيل حصــول املواطنيــن واملقيميــن علــى أرض اململكــة علــى خدمــات 

قانونيــة مؤهلــة، وتوفيــر الدعــم للمحاميــن واملستشــارين القانونييــن؛ لتقديــم ســاعات تطوعيــة فــي ماراثــون التطــوع القانونــي. وقــد 

احتوت السياســات املنظمة ملاراثون التطوع القانوني على )8( مواد لتحديد صالحياتها وبنودها، وقد تضمنْت محتوياتها: شــروط 

الواجــب توفرهــا فــي املتطــوع، وطريقــة التقديــم فــي ماراثــون التطــوع، واإلشــراف املنهــي، وأخالقيــات املتطــوع، وســاعات التطــوع، 

واملشــاركة التطوعيــة للمنشــآت، ورعايــة املاراثــون التطوعــي.

ثانًيا: الترتيبات اإلدارية والتطوير المؤسسي

استحداث منصب مساعد األمين العام لشؤون المحامين:
وافــق مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى اســتحداث منصــب مســاعد األميــن العــام لشــؤون املحاميــن، بنــاء علــى اققتــراح 

األميــن العــام، وتوصيــة اللجنــة التنفيذيــة بذلــك، وذلــك بهــدف التواصــل مــع املحاميــن ومتابعــة قنــوات التفاعــل فــي لجــان املجتمــع 

القانونــي، ومســاعدة األميــن العــام فــي مهــام عملــه وتنفيــذ توجيهاتــه؛ والنيابــة عنــه حــال غيابــه، واملشــاركة فــي إدارة التفاعــل املنهــي 

للجــان املجتمــع القانونــي، واملشــاركة فــي مهــام إعــداد خطــة العمــل واملوازنــة 

الســنوية، ووضــع مؤشــرات األداء، ومتابعــة تنفيــذ الخطــة وفــق املوازنــة 

والتدريــب  التأهيــل  برامــج  مراجعــة  فــي  واملشــاركة  واملؤشــرات،  املقــرة 

واملشــاريع وتحليلهــا وتطويرهــا، وغيرهــا مــن املهــام التــي تــوكل إليــه مــن ِقَبــل 

األمين العام. وقد أوصت اللجنة التنفيذية باملصادقة على ترشــيح األمين 

العــام لســعادة الدكتــور/ مــروان بــن مــرزوق الروقــي لتولــي منصــب مســاعد 

األميــن العــام؛ واعتمــد مجلــس اإلدارة ذلــك بتاريــخ )1439/08/24هـــ ( 

)2018/04/24م(. املوافــق 
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تأسيس جمعية محامين دول طريق الحرير:
قام نائب وزير العدل الصيني شونغ شونغوا بزيارة إلى الهيئة السعودية للمحامين برفقة وفد عدلي ودبلوما�سي رفيع املستوى لبحث 

مجــالت التعــاون القانونــي والتوعيــة القانونيــة، وذلــك بعــد توقيعــه مذكــرة تعــاون مشــترك بيــن وزارة العــدل ونظيرتهــا الصينيــة فــي إطــار 

تبادل املعلومات والخبرات في املجال القانوني والقضائي، وإيجاد أفضل السبل لتحقيق التعاون عن طريق تبادل املعلومات والوثائق 

في املجال القانوني، والعمل اإلداري القضائي، وتبادل وفود البلدين وعقد الندوات، وتنظيم املؤتمرات والجتماعات وجلسات الحوار.  

واستمع  نائب وزير العدل الصيني شونغ شونغوا إلى شرح ألعمال ومبادرات الهيئة السعودية للمحامين، وجرت مناقشة جوانب 

الهتمــام املشــترك، واإلجابــة عــن الستفســارات املتعلقــة بإجــراءات الترخيــص وطبيعــة املمارســة القانونيــة واإلحصائيــات املتعلقــة 

بذلــك؛ حيــث أوضــح معالــي نائــب وزيــر العــدل الصينــي أن جمهوريــة الصيــن الشــعبية تعتــز بعالقتهــا مــع اململكــة العربيــة الســعودية، 

 إلــى تطويــر 
ً
 لطبيعــة العالقــات الطيبــة بيــن البلديــن وحجــم التعــاون والتبــادل القتصــادي املشــترك، مشــيرا

ً
 نظــرا

ً
 بالغــا

ً
وتولــي اهتمامــا

التعــاون املشــترك فــي شــأن )الحــزام القتصــادي لطريــق الحريــر( و)مبــادرة طريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين( مــن 

جانــب آخــر دعــا معالــي نائــب وزيــر العــدل الصينــي الهيئــة الســعودية للمحاميــن لالنضمــام كعضــو مؤســس ملبــادرة تأســيس »جمعيــة 

محاميــن لــدول طريــق الحريــر« )Belts and Road International Law Association( التــي تبرمهــا جمعيــة املحاميــن الصينييــن مــع 

 معاليه أن جمعية املحامين 
ً
هيئات املحامين في البلدان الواقعة ضمن طريق الحرير، وتوقيع مذكرة تعاون بين الجهتين، موضحا

الصينييــن تأسســت لحمايــة كرامــة الدســتور والقانــون، وحمايــة العدالــة، وأن يكــون املحامــون أمنــاء للمهنــة القانونيــة وأن يلتزمــوا 

بأخالقيات املهنة وقواعد السلوك؛ للدفاع عن الحقوق واملصالح املشروعة وتعزيز الكفاءة املهنية للمحامين الذي يبلغ تعدادهم 

نحــو  )400( ألــف محــاٍم يعملــون فــي مختلــف املقاطعــات الصينيــة. ففــي العــام 2013م أطلقــت الصيــن سياســات لزيــادة التجــارة 

والتنمية الدولية في ) 50 ( دولة، واملعروفة باسم مبادرة طريق الحرير، وستعمل املشروعات التي تنفذ في هذا اإلطار على توسيع 

التعــاون الدولــي والتنميــة مــع أكثــر مــن مئــة دولــة مشــاركة ورابطــة دوليــة. 

وتعمــل الهيئــة الســعودية للمحاميــن مــع جمعيــة املحاميــن الصينيــة لوضــع 

إطــار عمــل مشــترك، والتشــاور بشــأن املســائل ذات الهتمــام املشــترك، 

واحتــرام مصالــح كال الطرفيــن، وتعزيــز الثقــة املتبادلــة والتعــاون املثمــر؛ 

بهدف تحقيق التنمية والزدهار املشترك، بحيث تشمل مجالت التعاون: 

تعزيــز توجهــات التنميــة القتصاديــة والجتماعيــة والقانونيــة فــي البلديــن 

اســتناًدا إلــى قوانيــن الطرفيــن الوطنيــة، وتعزيــز التعــاون فــي مبــادرة الحــزام، 

وتحقيــق األهــداف التنمويــة اإلســتراتيجية للطرفيــن، وتعزيــز العالقــات 

والتبــاُدل املعرفــي، ورفــع ُمســتوى الشــراكة بيــن الطرفيــن، وتعزيــز آليــات 

التعاُون الثنائي القائمة بين الطرفين، وتنفيذ مبادرات مشتركة في مجالت 

التعــاون ذات الهتمــام املشــترك، ومنهــا الســماح املتبــاَدل بترجمــة املقــالت 

واإلصدارات التي تنشر في مواقعهما اإللكترونية، واكتشاف وتطوير برامج 

تدريــب قصيــرة ألعضــاء الهيئــة علــى مواضيــع تخــص األعضــاء، بمــا يتوافــق 

ــا مــع خبــرة ممثــل جمعيــة املحاميــن الصينيــة، وتبــاُدل الدعــوات إلــى  أكاديميًّ

املؤتمــرات واملعــارض وحلقــات النقــاش وورش العمــل.



37

2018

 :SRA اعتراف هيئة المستشارين البريطانية
ء اململكــة العربيــة الســعودية واملحامــي  ســعت الهيئــة الســعودية للمحاميــن ضمــن مســاعيها لتنفيــذ مبادراتهــا التنفيذيــة الراميــة لتبــوُّ

الســعودي املكانــة التــي تتــواءم مــع اقتصاديــات اململكــة، وتطلعــات التنميــة التــي تشــهدها فــي مختلــف املجــالت إلــى الحصــول علــى 

اعتمــاد هيئــة املستشــارين البريطانيــة SRA  لتأهيــل أعضــاء الهيئــة الســعودية للمحاميــن ضمــن قائمــة املحاميــن املؤهليــن والــدول 

املعتمدة للتقديم على برنامج تحويل املحامين املؤهلين Qualified Lawyers Transfer Scheme الذي يؤهل من اجتازه للترخيص 

نه  ِ
ّ
بممارسة الستشارات القانونية في بريطانيا، كما يحظى الحاصُل على هذا الترخيص باعتراٍف دولّيٍ باملهارات القانونية التي تمك

. Common Law. مــن التعامــل مــع الصفقــات التجاريــة، والتعامــالت ذات الطابــع الدولــي املتعلقــة بالقانــون العــام
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 مذكرات واتفاقيات التفاهم والتعاون 

 مــن مذكــرات واتفاقيــات التفاهــم والتعــاون التــي تنســجم مــع اســتراتيجيتها وتعــزز تحقيــق 
ً
أبرمــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن عــددا

مبادراتهــا ومشــاريعها، ومــن أبــرز تلــك املذكــرات:

الوثيقة الجهة
مذكرة تعاون جمعية المحامين األمريكية

مذكرة تفاهم غرفة الرياض

اتفاقية خدمات شركة داتا فلو الدولية

اتفاقية تعاون وزارة التعليم

اتفاقية إطارية مؤسسة البريد السعودي

مذكرة تفاهم جمعية ذوي شهداء الواجب

اتفاقية تعاون مركز المعلومات الوطني

مذكرة تفاهم المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

مذكرة تفاهم تكامل القابضة

مذكرة تفاهم مجلس الشورى

اتفاقية إطارية شركة العلم ألمن المعلومات

اتفاقية إطارية جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره

اتفاقية تعاون المركز الوطني للقياس

مذكرة تعاون وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مذكرة تفاهم )AOL( أكاديمية القانون

مذكرة تفاهم المركز السعودي للتحكيم التجاري

مذكرة تفاهم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

اتفاقية معهد اإلدارة العامة

مذكرة تفاهم جامعة الملك سعود
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تصديق الوثائق الموقعة من المحامين:
عــة ِمــن املحاميــن، وذلــك 

َّ
أطلقــت األمانــة العامــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن عبــر موقعهــا اإللكترونــي خدمــة تصديــق الوثائــق املوق

بهدف تصديق الوثائق واملستندات املمهورة بتوقيع املحامي، وقد حصلت الهيئة على موافقة وزارة الخارجية على اعتماد تصديق 

الهيئــة فــي الوثائــق التــي تصــادق عليهــا بحيــث تعتمــد ألغــراض تصديــق وزارة الخارجيــة. 
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افتتاح فرع الهيئة بجدة:
بتاريــخ  بجــدة  للمحاميــن  الســعودية  الهيئــة  فــرع  افتتــاح  تــم  للمحاميــن  الســعودية  الهيئــة  إدارة  مجلــس  قــة 

َ
ُمواف علــى  بنــاًء 

 
ً
)2018/08/08م( ، بعد اكتمال أعمال التأسيس اإلنشائية، ويقدم الفرع خدماته للجمهور في منطقة مكة املكرمة، ويكون مقرا

لجتماعــات وفعاليــة املجتمــع القانونــي للمنطقــة. 

مركز اتصال بالمنطقة الشرقية:
وقعــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن متمثلــة فــي نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ/ عبــدهللا الفــالج مذكــرة تفاهــم مــع كليــة الحقــوق 

بجامعــة امللــك فيصــل باألحســاء، تتضمــن عــدة مجــالت تعــاون؛ لتعزيــز التواصــل املنهــي والعلمــي، وإطــالق مركــز اتصــال للهيئــة فــي 

األحســاء بإشــراف لجنــة املجتمــع القانونــي باملنطقــة الشــرقية.  
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توطين قطاع المحاماة واالستشارات القانونية:
ســهم فــي زيــادة مشــاركة الكــوادر 

ُ
أبرمــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن مذكــرة تعــاون بينهــا وبيــن وزارة العمل الســعودية؛ بحيــث ت

الوطنيــة فــي ســوق العمــل، وقــد تضمنــت املذكــرة توفيــر قاعــدة معلومــات شــمولية عــن القطــاع بمــا يحقــق التشــخيص والتحليــل 

الدقيــق ألوضــاع القطــاع، والعمــل علــى تحديــد نســب التوطيــن واملســتهدف تحقيقهــا حتــى 2020. 

التحقق من مؤهالت المستشارين القانونيين الوافدين:
أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن عبــر موقعهــا اإللكترونــي خدمــة التحقــق مــن مؤهــالت املستشــارين القانونييــن الوافديــن، 

وذلــك لتســهيل إجــراءات توثيــق املؤهــالت العلميــة للوافديــن؛ ليتمكنــوا ِمــن إصــدار رخصــة العمــل وُهويــة املقيميــن. وتأتــي هــذه 

املبــادرة ضمــن مبــادرات التوطيــن الجديــدة ملعالجــة املشــكالت التــي تواجههــا ســوق العمــل الســعودية، وبمــا يكفــل تنظيمهــا، 

 اســتجابة ملخاطبــة وزارة الداخليــة للجهــات 
ً
خصوصــا بعــد انتهــاء حملــة تصحيــح أوضــاع العمالــة املخالفــة األولــى، وياتــي ذلــك أيضــا

املختصــة بتعديــل مهــن املقيميــن بعــدم تعديــل مهنــة أي مقيــم إل بوجــود مؤهــل يتناســب واملهنــة املــراد التعديــل إليهــا، وكذلــك 

وجــود النشــاط لــدى املنشــأة التــي يعمــل فيهــا الوافــد وتوافــق النشــاط مــع املهنــة. وســيكون للمبــادرة دور رئيــس فــي تنظيــم اســتقطاب 

وتصنيــف العمالــة الوافــدة، وتيســير تطبيــق آليــات الفحــص املنهــي فــي اململكــة، ممــا يزيــد مــن جــودة املهــارات الوافــدة علــى البــالد 

وجــودة الخدمــة املقدمــة، كمــا لهــذا اإلطــار دور فــي الزيــادة مــن جاذبيــة الدولــة لالســتثمارات األجنبيــة، حيــث يكــون هــذا اإلطــار هــو 

املرجعيــة األساســية للشــركات األجنبيــة، بحيــث يعيــن املســتثمر علــى معرفــة القــوى العاملــة املســجلة ومســتوياتها املهاريــة.  

https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1286432
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جائزة أفضل إدارة للمجتمع القانوني لعام 2018:
ــز املؤس�ســي والرقــي فــي  أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن جائــزة أفضــل إدارة للمجتمــع القانونــي لعــام 2018؛ وذلــك ســعًيا للتميُّ

ــا منهــا علــى رفــع مســتوى التنافســية بيــن لجــان املجتمــع القانونــي. 
ًّ
إدارة األنشــطة املهنيــة، وحث
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تشكيل اللجنة االستشارية:
 استشــارية لتفعيــل التواصــل بينهــا وبيــن املشــاركين فــي قطــاع املحامــاة والستشــارات 

ً
لت الهيئــة الســعودية للمحاميــن لجنــة

َّ
شــك

القانونيــة فــي اململكــة بمختلــف شــرائحهم، وإليجــاد آليــة منظمــة لذلــك؛ لتعزيــز أداء الهيئــة ملهامهــا وتحقيــق أهدافهــا. 

وستعمل هذه اللجنة على تقديم التوصيات واملقترحات ألي موضوعات تسند إليها، ومناقشة املوضوعات واملقترحات التي يقدمها 

أصحاب العالقة بالقطاع، وكذلك إبداء الرأي والتوصية في كل ما من شأنه املساهمة في تطوير املهنة وحمايتها، وستمارس اللجنة 

أعمالها بصفتها جهة استشارية للجنة التنفيذية.

 مــن األعضــاء غيــر املتفرغيــن مــن الخبــراء، 
ً
 وتتعــدد اللجــان الستشــارية بحســب املهــام املســندة لهــا، وتضــم فــي عضويتهــا عــددا

والتنفيذييــن واملختصيــن واألكاديمييــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة اللجنــة الستشــارية لجــودة بيئــة أعمــال املنشــآت القانونيــة.

مهام اللجنة:
تقديم املشورة لكل ما من شأنه رفع بيئة املنشآت القانونية، والرتقاء بجودة األعمال املقدمة، ومن ذلك على سبيل املثال:

معايير هيكلة املنشآت القانونية.	 

معايير هيكلة تشغيل املنشآت القانونية.	 

املمارسات الرائدة في إدارة املنشآت القانونية.	 

تصنيف وحوكمة املنشآت القانونية.	 

تطوير رأس املال البشري في املنشآت القانونية.	 

معايير خدمة العمالء وسلوكيات التعامل.	 

وتضم في عضويتها:

فريق الخبراء:
أ. محمد بن أحمد بن عبدهلل الزامل.. 1

د. عبد العزيز بن حمد بن حمين الفهد.. 2

د. وليد بن ناصر بن صالح النويصر.. 3

د. عالء بن عبد الحميد بن عبد الرؤوف ناجي.. 4

د. سعود بن عبدهلل بن عبدهلل العماري.. 5

د. قيصر بن حامد بن حسن مطاوع.. 6

د. فهد بن محمد املاجد.. 7
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الفريق التنفيذي:
 أ. محمد بن أحمد بن عبدهلل الزامل.

أ. زياد بن سمير بن حسن خشيم.	 

أ. يزيد بن عبد الرحمن بن ناصر الطعيمي.	 

د. أحمد بن غازي بن فيصل بصراوي.	 

أ. فراس بن ابراهيم بن يوسف طرابل�سي.	 

أ. محمود بن محمد الحافظ الشنقيطي.	 

أ. عبد العزيز بن عبدهلل بن عبد العزيز الخريجي.	 
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تطوير الموقع والخدمات اإللكترونية:
طــورت الهيئــة الســعودية للمحاميــن موقعهــا اإللكترونــي والخدمــات اإللكترونيــة مــن خاللــه؛ بحيــث تســهل عمليــة التواصــل مــع 

ــا، وخدمــة التصديــق علــى الوثائــق، وخدمــة اســتقبال الشــكاوى  جمهــور املحاميــن؛ وِمــن أهمهــا: خدمــة دفــع رســوم العضويــة إلكترونيًّ

التــي تقــع فــي نطــاق أحــكام نظــام املحامــاة ولوائحــه التنفيذيــة مــن شــكاوى ضــد املحاميــن تتصــل بالجوانــب املهنية، ومحاولة تســويتها، 

وخدمــة اســتقبال املنازعــات بيــن املحاميــن وبيــن املتدربيــن أو عمالئهــم لتســويتها، وخدمــة تقديــر األتعــاب... وغيرهــا مــن الخدمــات 

الكثيــرة. 

بوابة لجان المجتمع القانوني:
 تنبثــق ِمــن اللجنــة التنفيذيــة تُضــمُّ عــدة لجــان موزعــة علــى 

ً
أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن عبــر موقعهــا اإللكترونــي بوابــة

املناطــق اإلداريــة باململكــة تحــت مســمى: لجــان املجتمــع القانونــي؛ وذلــك بهــدف التواصــل املنهــي والجتماعــي، وتمثيــل املحاميــن 

املمارســين واملتدربيــن، وكذلــك املنتســبين مــن أعضــاء الهيئــة، واملعنييــن بأهدافهــا، ويشــار إليهــم »باملجتمــع القانونــي«. وتعــد البوابــة 

 ممــا يوفــر الوقــت والجهــد علــى الجمهــور، 
ً
األولــى مــن نوعهــا فــي إدارة الترشــح، والتصويــت واســتعراض برامــج املرشــحين الكترونيــا

ويضمــن أعلــى معــدلت الشــفافية والنزاهــة فــي إدارة العمليــة النتخابيــة. 
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منصة االبتعاث القانوني:
هــي مبــادرة مشــتركة بيــن وزارة التعليــم والهيئــة الســعودية للمحاميــن، ِمــن خــالل برنامــج: »وظيفتــك وبعثتــك«؛ ممــا يعنــي أن املتقــدم 

علــى البرنامــج فــي نظــام وزارة التعليــم يفتقــر إلــى اجتيــاز املقابلــة الوظيفيــة للجهــة التــي توقــع عقــد العمــل معــه، وقــد عملــت الهيئــة عــن 

ــس احتياجــات  قــرب مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي والحكومــي والقطــاع املنهــي »مكاتــب املحامــاة«، وأعــدت الدراســات الالزمــة لتلمُّ

ســوق العمل، وذلك لالســتيعاب األمثل ألعداد الخريجين والخريجات، واختيار املؤهالت العلمية ذات القبول الواســع. وقد ســعت 

الهيئــة مــن خــالل مبــادرة البتعــاث القانونــي إلــى املزاوجــة بيــن مخرجــات وزارة التعليــم والشــواغر الوظيفيــة لــدى القطــاع الخــاص 

ا، دون تكلفٍة مالية على القطاع الخاص واملنهي طيلة فترة التأهيل والدراسة.   دوليًّ
ً
واملنهي التي تتطلب كفاءات وطنية مؤهلة تأهيال

وخــالل العــام املالــي 2018م، اســتطاعت الهيئــة توفيــر مــا يقــارب األلــف فرصــة ابتعــاث قانونــي فــي مختلــف مناطــق اململكــة.
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منصة تأييد استقدام القوى العاملة:
ــب تأييــد قــوى عاملــة وافــدة 

َ
أطلقــْت الهيئــة الســعودية للمحاميــن منصــة الكترونيــة لتأييــد اســتقدام القــوى العاملــة وفــق نمــوذج طل

للعمــل فــي املنشــأت القانونيــة، وترتبــط املنصــة بــوزارة العمــل والتنميــة الجتماعيــة، وقــد حــددت الهيئــة فــي منصتهــا أحقيــة كل محــام 

ــص لــه بمزاولــة مهنــة املحامــاة، علــى أن يكــون لديــه مقــر أعمــال، ويباشــر أعمــال الترافــع والستشــارات القانونيــة، كمــا حــددت  ُمَرخَّ

ثالثة شروط للمنشأة التي تستقدم عمالة وافدة و هي: ترخيص مزاولة مهنة املحاماة ساري املفعول، ورقم سجل منشأة في مكتب 

د لطلــب تأييــد قــوى عاملــة وافــدة. حــدَّ
ُ
العمــل، واســتكمال النمــوذج امل
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تعزيز وسائل التواصل مع الهيئة:
أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن عبــر موقعهــا اإللكترونــي حســابها فــي واتســاب األعمــال ل؛ تقديــم مزيــٍد مــن التفاعــل وتقديــم 

الدعــم التقنــي للمحاميــن، وتيســير التواصــل عليهــم، وذلــك عبــر رقــم واتســاب األعمــال )0112403333(، أو البريــد اإللكترونــي 

للدعــم الفنــي: )support@sba.gov.sa(. ]توضــع صــور[، كمــا أطلقــت الهيئــة خدمــة »قنــاة التيلغــرام« وهــي خدمــة توفــر قنــاة 

بيــن الهيئــة وجمهــور املحاميــن؛ لنشــر الفعاليــات والــدورات واألخبــار للمجتمــع القانونــي واملهتميــن  إخباريــة لتعزيــز التواصــل 

باملمارســة القانونيــة، وذلــك ضمــن خدمــة تنــوع مصــادر قنــوات التواصــل الجتماعيــة. 

mailto:support@sba.gov.sa
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منصة تسديد رسوم تجديد الترخيص:
ْتهــا الهيئــة الســعودية للمحاميــن تيســيًرا علــى املحاميــن؛ لســتعادة رســوم تجديــد ترخيــص املحامــاة، الــذي دفعــه 

َ
ق

َ
ل
ْ
وهــي خدمــة أط

املحامــي لــوزارة العــدل، وذلــك ضمــن منافــع العضويــة لألعضــاء األساســيين.
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الحاضنة القانونية:
وهــو مشــروع مــن شــأنه تقديــم الدعــم للمنشــآت القانونيــة، ِمــن خــالل مجموعــة حــزم تنمويــة تتضمــن عــدة برامــج وبرامــج تســاعد 

املنشــآت القانونيــة واملمارســين القانونييــن لدعــم بدايــة تأســيس نشــاطهم القتصــادي، ومواجهــة تحديــات ممارســة األعمــال، وذلــك 

بالتعاون مع الجهات الرسمية؛ لتحفيز القطاع الخاص ودعم برامج التوطين، وهيئة املحتوى املحلي. وقد احتضن هذا املشروع: 

التمويــل الســتثماري، واإلعفــاء مــن الرســوم الحكوميــة، وبرنامــج طمــوح، وبرنامــج املشــورة، والتدريــب علــى رأس العمــل، والخدمــات 

املشــتركة، وبرنامــج مســرعات األعمــال. 
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منصة كفاءات قانونية:
وهــي منصــة أطلقتهــا الهيئــة الســعودية للمحامين لتوفــر علــى أصحــاب األعمــال فرصــة طــرح الوظائــف القانونيــة )القطــاع العــام أو 

الخــاص(، وتتيــح للراغبيــن مــن القانونييــن التقديــم عليهــا، بمــا يعــزز التوطيــن املوجــه فــي قطــاع املحامــاة والستشــارات القانونيــة. 
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منصة »شارك« للتسجيل الموحد لفعاليات الهيئة 
وهــي منصــة أطلقتهــا الهيئــة الســعودية للمحامين للتســهيل علــى الجمهــور الراغــب فــي املشــاركة فــي مختلــف فعاليــات الهيئــة وبرامجهــا 

عبر التســجيل اللكتروني، وتوفير قنوات مدفوعات متنوعة عبر الدفع بالتحويل البنكي، أو قناة ســداد، أو بالبطاقات الئتمانية، 

والحصــول علــى تأكيــد التســجيل ومعرفــة األماكــن املتاحــة فــي الفعاليــة، و يذكــر أن املنصــة تخــدم قطاعــات مختلفــة تــود دعــوة 

 لوجــود قاعــدة بيانــات شــاملة عــن املســجلين فــي القطــاع. 
ً
املحاميــن للمشــاركة فــي فعالياتهــا، نظــرا
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:MySBA تدشين ُهوية الخدمات اإللكترونية عضويتي
 ِمــن الخدمــات اإللكترونيــة التــي توفــر للمحاميــن 

ً
 )ُعضويتــي MySBA( لتحــوي مجموعــة

َ
أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن منصــة

كثيــًرا مــن الوقــت والجهــد؛ مثــل: خدمــة الشــتراك فــي العضويــة، ِمــن خــالل تقديــم طلــب الشــتراك فــي عضويــة الهيئــة الســعودية 

للمحاميــن، وخدمــة تجديــد الشــتراك الســنوي، وخدمــة تســجيل املنشــأة القانونيــة، وخدمــة طلــب البتعــاث القانونيــة، وتقديــم 

شــكوى أو بــالغ، وخدمــة تقديــم املقترحــات، وخدمــة التحقــق مــن رقــم التصديــق علــى التوقيــع، وخدمــة التأميــن الطبــي، والتســجيل 

فــي جائــزة التفــوق القانونــي، وخدمــة التســجيل فــي الــدورات، وطلــب التحــاق بمكتــب محامــاة للتدريــب، وخدمــة طلــب التصديــق علــى 

الوثائــق، والتحقــق مــن رقــم العضويــة، وخدمــة طلــب تقديــر األتعــاب.. وغيرهــا مــن الخدمــات الكثيــرة. 
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منصة البالغات ضد منتحلي مهنة المحاماة:
أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن عبــر موقعهــا اإللكترونــي منصــة البالغــات ضــد منتحلــي مهنــة املحامــاة، وقــد جــاءْت تلــك 

املنصــة تطبيًقــا ألحــكام نظــام املحامــاة ولئحتــه التنفيذيــة؛ إذ تتلقــى الهيئــة البالغــات ضــد منتحلــي املهنــة واملخالفيــن ألحــكام نظــام 

املحامــاة ولئحتــه التنفيذيــة، مــع التعامــل معهــا بســرية وعنايــة تامــة. 
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منصة »قدم اقتراحك«:
ْم اقتراحــك«؛ بهــدف تقديــم القتراحــات والــرؤى واألفــكار  ــّدِ

َ
أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن عبــر موقعهــا اإللكترونــي منصــة »ق

دعــم وتحقــق الفائــدة 
ُ
املتعلقــة بقطــاع املحامــاة والستشــارات القانونيــة، وذلــك مــن خــالل بنــاء جســور التواصــل ووضــع آليــة عمــل ت

املرجــوة؛ لتظهــر بعــد ذلــك فــي حيــز التنفيــذ بصــورة علميــة وعمليــة تحــول األفــكار والــرؤى واملقترحــات لبرامــج ونشــاطات. 
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بوابة المنشآت القانونية:
أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن بوابــة تســتهدف تســهيل ممارســة األعمــال فــي قطــاع املحامــاة والستشــارات القانونيــة، ورفــع 

مســتوى اللتــزام باألنظمــة وإجــراءات الجهــات الحكوميــة، وتقــدم خدماتهــا لألعضــاء األساســيين ِمــن خــالل »ترخيــص املنشــأة 

القانونيــة« علــى مرحلتيــن: األولــى فــي )2018(، الثانيــة فــي )2019(. 
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سجل المنشأة القانونية:
نــه مــن أداء  ِ

ّ
َمك

ُ
 اعتباريــة، ت

ً
 مؤسســية وصفــة

ً
أصــدرت الهيئــة الســعودية للمحاميــن وثيقــة بموجبهــا يكتســب مكتــب املحامــي ُهويــة

األعمــال والتعهــدات أمــام عمالئــه، والوفــاء باللتزامــات النظاميــة، وممارســة األعمــال أمــام مختلــف الجهــات الحكوميــة، برقــم 

مرجعــي لــدى مركــز املعلومــات الوطنــي.
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برنامج عالم النخبة:
 علــى املنتجــات والخدمــات 

ً
م ُعروًضــا خاصــة أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن عبــر موقعهــا برنامــج عالــم النخبــة؛ بحيــث ُيقــّدِ

ــن املشــتركون ِمــن الحصــول علــى أســعار منافســة، وتشــمل الخدمــات املتاحــة ألعضــاء الهيئــة: التأميــن، 
َّ
املختلفــة، التــي بموجبهــا يتمك

والتدريــب، والســفر والســياحة، والفنــادق واملنتجعــات، واملراكــز الرياضيــة، واملراكــز الصحيــة، واملركبــات، واملكاتــب وقــوى العمــل، 

وتقنيــة املعلومــات، والخدمــات املهنيــة. 
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الجمعية العمومية الثانية:
بدعــوٍة ِمــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن للســادة األعضــاء األساســيين اجتمعــت الجمعيــة العموميــة الثانيــة 

فــي مدينــة الريــاض، بمركــز امللــك عبــد العزيــز التاريخــي، وذلــك فــي تمــام الســاعة السادســة والنصــف مســاء يــوم األحــد 29 رجــب 

1439هـــ املوافــق 15 أبريــل 2018م، وذلــك لعتمــاد التقاريــر املاليــة والحســابات الختاميــة للعــام املالــي. 





الفصل الثاني
منظومة الهيئة السعودية للمحامين
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أكاديمية هيئة المحامين

َعــدُّ أكاديميــة هيئــة املحاميــن الــذراع التعليمــي للهيئــة الســعودية للمحاميــن، والتــي تضطلــع بالصالحيــات الــواردة بموجــب تنظيمهــا 
ُ
ت

املعتمــد بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )317( وتاريــخ: 08 /1436/07هـــ، املوافــق 2015/04/27 م ، والــذي منــح الهيئــة صالحيــة وضــع 

البرامــج التأهيليــة والتدريبيــة فــي مجــال املهنــة وتقويمهــا، وتنظيــم الــدورات وإقامــة املؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات وامللتقيــات 

واملعارض ذات العالقة بمهنة املحاماة، واملشــاركة فيها وفًقا لإلجراءات املقررة في هذا الشــأن، وتشــارك األكاديمية أعمالها وعدًدا 

ــا؛ لتقديــم أفضــل املمارســات والخبــرات وتقديــم مســتوى احترافــي  ــا ودوليًّ ِمــن برامجهــا مــع جهــات مختصــة بالتدريــب والتأهيــل محليًّ

بجــودة عاليــة.

 من املبادرات، كان من أبرزها:
ً
وقدمت األكاديمية خالل العام املالي 2018م عددا

عضوية جمعية المحامين األمريكية:
أطلقــت أكاديميــة هيئــة املحاميــن خدمــة الشــتراك املخفــض فــي عضويــة جمعيــة املحاميــن األمريكيــة؛ التــي تعمــل علــى زيــادة فــرص 

ــا  ا مجانيًّ
ً
ــم وتوســيع قنــوات املعرفــة القانونيــة واملهنيــة، ورفــع مســتوى املمارســة املهنيــة لألعضــاء، وتتيــح هــذه العضويــة اشــتراك

ُّ
التعل

 .) )ABA Journalفــي مجلــة
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بوابة مراكز التدريب القانونية:
 متخصصــة فــي اســتعراض الــدورات املتخصصــة فــي املجــال القضائــي 

ً
أطلقــت أكاديميــة هيئــة املحاميــن عبــر موقعهــا اإللكترونــي بوابــة

ــا مــن 
ً
والقانونــي التــي تقدمهــا مراكــز التدريــب الخاصــة الحاصلــة علــى اعتــراف املؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملنهــي؛ وذلــك انطالق

رسالة الهيئة ورؤيتها، وما حملته على عاتقها ِمن مهمة نشر الثقافة القانونية بين أفراد املجتمع بشكل عام وبين القانونيين بشكل 

خــاص، وتأتــي هــذا البوابــة لتكويــن قاعــدة بيانــات ممهــدة إلطــالق مبــادرة الرزنامــة القانونيــة للفعاليــات املتعلقــة بقطــاع املحامــاة 

والستشــارات القانونيــة. 
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:DIFC دبلوم القانون اإلنجليزي العام
أطلقــت أكاديميــة هيئــة املحاميــن بالتعــاون مــع أكاديميــة القانونــي بمركــز دبــي املالــي العالمــي دبلــوم القانــون اإلنجليــزي العــام، وهــو 

دبلــوم يســتهدف املحاميــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى ترخيــص للترافــع فــي محاكــم مركــز دبــي املالــي العالمــي، والشــرعيين الذيــن يــودون 

دراســة القانون اإلنجليزي العام، والقانونيين ذوي املعرفة القانونية الالتينية ويودون دراســة القانون اإلنجليزي العام، واملديرين 

التنفيذييــن الراغبيــن فــي تطويــر معارفهــم القانونيــة وقدرتهــم علــى التفــاوض، واملهندســين العامليــن فــي املشــاريع الهندســية وإدارة 

العقــود واملشــتريات، واملحاســبين واملراجعيــن الذيــن يســعون إلــى تنويــع مهاراتهــم وتعزيــز املعــارف القانونيــة، والعامليــن فــي املطابقــة 

واللتــزام بالقطــاع املالــي واللجــان الشــرعية للمصــارف اإلســالمية.

وقد استهدف الدبلوم تنمية عدة معارف مثل: فهم وشرح طريقة عمل النظام القانوني اإلنجليزي، وإظهار املعرفة بمجالت اللغة 

اإلنجليزيــة املوضوعيــة للقانــون العــام؛ مثــل: قانــون العقــود، وقانــون املســؤولية التقصيريــة، وقانــون الشــركات، وقانــون الــوكالت، 

وقانــون العقــارات، وكذلــك قانــون العمــل والتحكيــم، وإظهــار املعرفــة بقوانيــن وإجــراءات مركــز دبــي املالــي العالمــي، ول ســيما قانــون 

الشــركات واإلفــالس وقانــون العمــل وقانــون امللكيــة العقاريــة والتحكيــم.

كمــا اســتهدف تنميــة عــدة مهــارات هــي: بحــث وتقييــم واســترداد املعلومــات مــن مجموعــة متنوعــة مــن املصــادر فــي القانــون العــام، 

وتحليــل وتطبيــق القانــون علــى ضــوء القانــون العــام، وإعــداد الوثائــق القانونيــة فــي بيئــة القانــون العــام، وتقديم الطلبات واملرافعات 

الشــفهية فــي إطــار القانــون العــام.

أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن بالتعــاون مــع برهــان املعرفــة ولكســيس نكســس LexisNexis املؤتمــر الســعودي األول للقانــون، 

وهــو املؤتمــر الدولــي للمحامــاة والستشــارات القانونيــة األول مــن نوعــه، وقــد ُعقــد املؤتمــر فــي30  ســبتمبر  و 1 أكتوبــر 2018م، وقــد 

هــدف إلــى: أن يكــون منصة يمكــن للخبــراء القانونييــن مــن خاللهــا مشــاركة خبراتهــم فــي إيجــاد حلــول للتحديــات التي يواجههــا التنظيــم 

القانونــي، واستكشــاف املواعيــد والتطــورات الحديثــة، باإلضافــة إلــى تســريع البتكار فــي النظــام القانونــي الســعودي.

وقد تحددت املواضيع الرئيسية للمؤتمر في: توزيع سياسات القانون في اململكة العربية السعودية، والتحديات املتعلقة للوصول إلى 

املعلومات فــي النظــام القانونــي الحديث، وآخــر التطورات القانونيــة فــي اململكــة، وكيفيــة تشــجيع البتــكار فــي صناعــات املعلومــات 

والخدمات القانونيــة، ودمــج الشــباب الســعودي فــي قطــاع األعمــال، وأخيــًرا التحديــات القانونية الحاليــة التــي تواجــه اململكــة 

العربيــة الســعودية، وقــد اســتهدف املؤتمــر: املوظفين العمومييــن، واملستشــارين الداخلييــن، ورؤســاء مكاتــب املحامــاة، واملحاميــن، 

والرؤساء التنفيذيين، وأصحاب األعمال، ومستشاري إدارة الثروات، وموظفي مراقبة المتثال، واملستثمرين وشركات الستثمار. 

وشــمل املؤتمــر جلســة افتتاحيــة، وخمــس جلســات حواريــة، و إحــدى عشــرة  ورشــة عمــل متخصصــة.

وقــد أقيــم املؤتمــر  تحــت رعايــة معالــي الدكتــور/ وليــد بــن محمــد الصمعانــي وزيــر العــدل ورئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية 

للمحاميــن، انطلــق املؤتمــر الســعودي األول للقانــون، تحــت شــعار: تعزيــز بيئــة أعمــال مســتدامة وشــاملة، وقــد ضــم برنامــج املؤتمــر 

خمــس جلســات وتســع ورش عمل.عالقــة الجــزء بالــكل، وضــرورة التجــاه نحــو ترســيخ العمــل املؤس�ســي وتحديــد املســؤولية وبنــاء 

مؤشــرات ذات فعاليــة. 
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أما الجلسة االفتتاحية فكانت بعنوان: التطور القانوني في وزارة العدل )الموضوعي واإلجرائي(.

وقد أدار الحوار الدكتور/ فواز بن عبد الستار العلمي، الخبير السعودي في التجارة العاملية واملستشار في القطاعين الحكومي 

والخاص.

وقد احتوى برنامج الجلسة على عرض املوضوعات اآلتية:

عرض مرئي عن وزارة العدل.	 

تطور القضاء التجاري في اململكة العربية السعودية.	 

وقد قدمه فضيلة الشيخ/ فراج بن محمد الدوسري، رئيس املحكمة التجارية بالرياض.

مركز التدريب العدلي ودوره في تطوير املرفق العدلي واملجتمع القانوني.	 

وقد قدمه األستاذ/ بندر بن عبد العزيز املحيميد، مدير برنامج إعداد املحامين بمركز التدريب العدلي.

دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية.	 

وقد قدمه الدكتور/ أحمد بن محمد الجوير، مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل.
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أمــا الجلســة الثانيــة فجــاءت تحــت عنوان: كيفية تشــجيع االبتــكار في صناعة المعلومــات والخدمات 

القانونية.

وقد أدار الحوار الدكتور/ فيصل بن منصور الفاضل، عضو مجلس الشورى.

وقد احتوى برنامج الجلسة على عرض املوضوعات اآلتية:

القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على املهن القانونية وأصحاب املصالح املستهدفون 	 

»الحكومات، القطاع الخاص، شركات املعلومات، شركات املحاماة«.

وقد قدمه األستاذ/ قييوم ديروبيه، املدير العام - ليكسيس نيكسيس الشرق األوسط.

البيانات القانونية املفتوحة: رحلة جديدة للحكومات واملحامين.	 

وقد قدمه األستاذة/ نايومي النتصار، مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون – أكاديمية سانغفورة للقانون.

القانون والذكاء االصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية املستقبلية للمملكة العربية السعودية.	 

وقد قدمه الدكتورة/ لطيفة محمد العبدالكريم، أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب واملعلومات – جامعة امللك سعود، 

مستشار الذكاء الصطناعي – وزارة التصالت وتقنية املعلومات.

تقنية البلوكتشين في القطاع العدلي.	 

وقد قدمه األستاذ/ نواف بن غزاي املطيري، مدير عام حوكمة البيانات املؤس�سي والتحليل – شركة التصالت السعودية.

أما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان: آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية.

وقد أدار الحوار األستاذ/ سعود بن سلطان الريس، رئيس تحرير جريدة الحياة في اململكة العربية السعودية.

وقد احتوى برنامج الجلسة على عرض املوضوعات اآلتية:

التطورات التشريعية للمملكة خالل 20 سنة.	 

وقد قدمه الدكتور/ عبد العزيز بن عبد هللا الناصر، وكيل الوزارة لألنظمة والتعاون الدولي، وزارة العدل.

نظام اإلفالس الجديد.	 

وقد قدمه األستاذ/ محمد بن عبد العزيز العقيل، الشريك املدير - مكتب محمد عبد العزيز العقيل محامون ومستشارون 

قانونيون.

نظام ضريبة القيمة املضافة ونظام الضريبة االنتقائية.	 

وقد قدمه األستاذ/ أنس بن عبد العزيز العقال، مدير عام اإلدارة القانونية، الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ترخيص الهيئة العامة لالستثمار وارتباط املنشآت السعودية الصغيرة واملتوسطة بالعالم.	 

وقد قدمه الدكتور/ عايض بن هادي العتيبي، وكيل محافظ الهيئة العامة لالستثمار لتطوير البيئة الستثمارية.
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أما الجلسة الرابعة فجاءت تحت عنوان: إعداد قادة مستقبل الممارسين القانونيين.

وقد أدار الحوار الدكتور/ مبارك بن محمد الطامي، نائب املحافظ املساعد للتخطيط والتطوير، املؤسسة العامة للتدريب 

التقنــي واملنهي.

وقد احتوى برنامج الجلسة على عرض املوضوعات اآلتية:

التحديات التشريعية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ورواد األعمال.	 

وقد قدمه الدكتور/ ملحم بن حمد امللحم، ماحم، امللحم للمحاماة.

رأس املال البشري القانوني وتطوير القيادات.	 

وقد قدمه املهندس/ فوزي بوبشيت، نائب الرئيس لشراكات التعليم والتطوير– شركة معادن.

الزمالة القانونية والتعليم املنهي املستمر.	 

وقد قدمه املهندس/ زياد بن عبدهللا الصالح، مستشار إستراتيجي وتطوير أعمال.

تدريب املحامين كقادة املستقبل: تجارب محاكم دبي.	 

وقد قدمه الدكتور/ أحمد بن حزيم، شريك رئي�سي - بي إس أي أحمد بن هزيم وشركاه

أمــا الجلســة الخامســة فجــاءت تحــت عنــوان: التحديــات القانونيــة الحاليــة التــي تواجــه المملكــة 

العربيــة الســعودية.

وقــد أدار الحــوار الدكتــور/ أحمــد بــن عبــد العزيــز الصقيــه، املحامــي واملستشــار القانونــي، واملتحــدث الرســمي باســم الهيئــة 

للمحاميــن. الســعودية 

وقد احتوى برنامج الجلسة على عرض املوضوعات اآلتية:

قرارات التوطين وأثرها على عقود العمل األجنبية.	 

وقد قدمه املهندس/ غازي بن ظافر الشهراني، وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتوطين.

آخر التطورات في نظام املنافسة واملشتريات.	 

وقد قدمه األستاذ/ يوخن هونت، رئيس هونت ليجال كنسولتن�سي بالتحالف مع مكتب خالد عمر العطاس للمحاماة 

والستشارات القانونية.

تشريعات تعزيز الشفافية ومكافحة االحتيال والفساد.	 

وقد قدمه األستاذ/ زيد سلطان، املدير األول لخدمات التحاليل الجنائية والنزاهة – أرنست ويونغ الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

التشريعات القادمة وأثرها على بيئة األعمال والسوق املالية.	 

وقد قدمه الدكتور/ ماجد بن محمد قاروب، رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة والستشارات القانونية.
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كما احتوى املؤتمر على ورش عمل بالتوازي مع الجلسات الرئيسة، وقد جاءت كالتالي:

ورشة العمل األولى: تأسيس مكتب محاماة.

وقد قدمها الدكتور/ وليد بن ناصر النويصر، محام ومستشار قانوني – شريك إداري بشركة النويصر وشركائه.

ورشة العمل الثانية: الشركات المهنية.

وقد قدمها الدكتور/ عالء بن عبدالحميد ناجي، محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة.

ورشة العمل الثالثة: تسويق الخدمات القانونية.

وقد قدمها الدكتور/ أحمد بن سهيل عجينة، رئيس قسم التسويق – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

ورشة العمل الرابعة: تسوية المنازعات بالطرق البديلة.

وقد قدمها الدكتور/ حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري.

ورشة العمل الخامسة: تشريعات األراضي البيضاء.

وقد قدمها األستاذ/ حسان إبراهيم السيف، شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون.

ورشــة العمــل السادســة: الــذكاء االصطناعــي القانونــي كأســاس لتقنيــة البيانــات المتسلســلة 

فــي البنــاء والتشــييد.

وقد قدمها األستاذ/ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر، شريك مدير – آل مسفر وشركاه للمحاماة.

ورشة العمل السابعة: ألغيت

ورشة العمل الثامنة: مسار الممارسة القانونية البداية والنهاية.

وقد قدمها األستاذ/ ماجد محمد قاروب، رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة والستشارات القانونية

ورشة العمل التاسعة: االبتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية.

وقد قدمها املستشار حسين الشما�سي  – مكتب خشيم محامون ومستشارون.

ورشة العمل العاشرة: مهارات اإلدارة القانونية.

وقد قدمها الدكتور/ فهد بن محمد املاجد، عميد كلية الحقوق، جامعة األمير سلطان.

ورشة العمل الحادية عشرة: الصحة وتوازن العمل بالحياة.

وقد قدمها الدكتور/ خالد بن عبد هللا النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين.

ورشة العمل الثانية عشرة: محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة.

وقــد قدمهــا األســتاذ/ صالــح بــن محمــد الثنيــان، الشــريك الرئيــس األســتاذ حســام وائــل أبــو الفضــل، املديــر العــام التنفيــذي شــركة 

صالــح الثنيــان وشــريكه محاســبون ومراجعــون قانونيــون.
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ورشة العمل الثالثة عشرة: حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي.

وقد قدمها األستاذ/ غالب بن عبدالرحمن العسكر، املدير العام – العسكر للمحاماة.

ورشــة العمــل الرابعــة عشــرة: اإليجــار المنتهــي بالتمليــك وفــق أنظمــة التمويــل بالمملكــة 

العربيــة الســعودية.

وقد قدمها الدكتور/ سلطان العيدان، أستاذ مساعد – جامعة دار العلوم.

ورشــة العمــل الخامســة عشــرة: اإلطــار القانونــي للفضــاء الســيبراني واألمــن الســحابي فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية: السياســة والتحديــات.

وقد قدمتها األستاذة/ مصباح صبوحي، محاضر في القانون - جامعة األمير سلطان.

ثم اختتمت الورش بورشة: تجارب ناجحة في االبتعاث القانوني )للطلبة(.

وقد قدمها كل من: األستاذة/ رشا زهير أبو نجم، واألستاذ/ عبد هللا بن صالح الجمعة.
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لقــد ســعت الهيئــة الســعودية للمحاميــن منــذ بدايــة انطالقهــا إلــى الرتقــاء بــاألداء املنهــي القانونــي، وتطويــر قطــاع ممارســة الخدمــات 

القانونيــة؛ ليكــون قطاًعــا رائــًدا يســهم فــي التنميــة، كمــا ســعت إلــى املواءمــة بيــن حاجــة ســوق العمــل مــن الوظائــف القانونيــة والتأكــد 

مــن مســتوى التأهيــل املنهــي علــى املســتوى الدولــي.

 فــي وكالــة الــوزارة لشــؤون البتعــاث؛ 
ً
 مــع وزارة التعليــم ممثلــة

ً
 مشــتركة

ً
وفــي هــذا اإلطــار أبرمــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن مبــادرة

وذلــك لتفعيــل دور البتعــاث الخارجــي، وتوفيــر فــرص التدريــب والتوظيــف فــي مكاتــب املحامــاة والقطــاع الخــاص، وتمكيــن قطــاع 

ــل الدولــة تكاليــف البتعــاث. املحامــاة والستشــارات القانونيــة ِمــن تطويــر موظفيهــم، عبــر تحمُّ

وقــد لقــت املبــادرة مشــاركة كبــرى مــن طــالب وطالبــات املاجســتير والدكتــوراه، وعلــى إثرهــا أنهــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن 

 لدراســة املاجســتير فــي القانــون )LLM( ودراســة الدكتــوراه املهنيــة  )Juris Doctor(، وارتفعــت 
ً
إجــراءات ترشــيح 959 طالًبــا وطالبــة

نســبة املرشــحين لالبتعــاث القانونــي لهــذا العــام إلــى 336% مقارنــة بالعــام املا�ســي الــذي ابتعــث فيــه 220 طالًبــا وطالبــة، وبلــغ عــدد 

املبتعثيــن لهــذا العــام 514 

ــا، 
ً
مبتعث  445 مقابــل  فــي 

الوليــات  وتصــدرت 

بــــ593  األمريكيــة  املتحــدة 

اململكــة  عــن  ــا 
ً
مبتعث

املتحــدة التــي ضمــت 366 

. ــا
ً
مبتعث

ز برنامج البتعاث لهذا  وتميَّ

صــات  ع التخصُّ العــام بتنــوُّ

فــي  وتعددهــا  القانونيــة 

فــروع  مــن  تخصًصــا   20

جوانــب  شــملْت  القانــون، 

دقيقــة وحديثــة؛ كالقانــون 

وتقنيــة  الريا�ســي، 

والتأميــن،  املعلومــات، 

واإلفــالس،  والضرائــب، 

وامللكيــة الفكريــة، إضافــة 

إلى ارتفاع عدد الراغبين في 

املهنيــة  الدكتــوراه  دراســة 

.
ً

مبتعــث  46 إلــى 
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المخيم الصيفي القانوني للعام 2018م:
 وهــو مخيــم صيفــي تدريبــي يأتــي نتيجــة ثمــرة التعــاون املشــترك بيــن الهيئــة الســعودية للمحاميــن وجمعيــة اإلمــارات للمحاميــن 

ا جمع بين املعرفة وبناء  ا قانونيًّ والقانونيين، وقد أقيم املخيم الصيفي القانوني للعام 2018م في إيطاليا، وتضمن برنامًجا تدريبيًّ

العالقــات املهنيــة، كمــا ســعى إلــى بنــاء القــدرات الســلوكية واملعــارف القانونيــة ذات الصلــة بقوانيــن حقــوق اإلنســان ومســتجداته 

الدوليــة، وبنــاء القــدرات القياديــة القانونيــة، متضمًنــا لقــاءات علميــة واجتماعيــة تقــام بالتعــاون مــع مركــز اإلمــارات لدراســات 

حقــوق اإلنســان، والــذي تحتضــه جامعــة إي كامبــس )eCampus University( فــي إيطاليــا أغســطس 2018م. 

مبنى أكاديمية هيئة المحامين

اعتمــدت أكاديميــة هيئــة املحاميــن خطــة بنــاء قاعــات متخصصــة لتقديــم تدريــب محتــرف بأعلــى املواصفــات الرائــدة، وذلــك ضمــن 

املبنــى الــذي يضــم املكاتــب اإلداريــة، إلــى جانــب قاعــات ومنتديــات ملتقــى املحاميــن الجتماعــي, ومــن املتوقــع تدشــين القاعــات فــي الربــع 

األول مــن العــام املالــي 2019م. 
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ق العلمي القانوني لعام 2018م: جائزة التفوُّ

أطلقــت أكاديميــة هيئــة املحاميــن جائــزة التفــوق العلمــي القانونــي عــام 2018م، وقــد اســتهدفت الجائــزة طــالب وطالبــات مرحلــة 

البكالوريــوس فــي التخصصــات العدليــة؛ )الشــريعة، والحقــوق، والقانــون، واألنظمــة(. وقــد كشــفت الجائــزة عــن جيــٍل واعــٍد ِمــن 

ا مــن الطــالب؛ وقــد 
ً
املحاميــات؛ حيــث كان مجمــوع املشــاركات ِمــن الطالبــات فــي جائــزة التفــوق: )55( مشــاركة، مقابــل )37( مشــارك

ق الطالبــات علــى مــدى مشــاركتهنَّ فــي التنمية،  ــْي مراكزهــا، وقــد دل تفــوُّ
َ
ث
ُ
ل
ُ
َن ث

ْ
ل
َ
ــغ

َ
انعكــس ذلــك علــى تصدرهــنَّ لفئــات الجائــزة؛ حيــث ش

ع كفاءات سوق العمل، وذلك من إحدى املبادرات التي تعمل الهيئة على تحقيقها التي تتما�سى مع مبادرات رؤية 2030؛ لرفع 
ْ
وَرف

مســتوى مشــاركة املــرأة فــي ســوق العمــل إلــى )%30.(.

 
ً
وقــد حصــل )12( طالًبــا وطالبــة

القانونــي  التفــوق  جائــزة  علــى 

بيــن  مــن  املالــي 2018م  للعــام 

)93( متقدًمــا ومتقدمــة، بعــد 

والفحــص  التدقيــق  إجــراء 

املفاضلــة  معاييــر  حســب 

أكاديميــة  اعتمدتهــا  التــي 

واملتمثلــة  املحاميــن،  هيئــة 

املعــدل  درجــة  احتســاب  فــي 

بنســبة  للطالــب  األكاديمــي 

اختبــارات  ونتائــج   ،%40

األكاديميــة التحريريــة واملقابلــة 

 ،)%15  ( بنســبة  الشــخصية 

مقابــل نســبة  )45%(  لختبــار 

قــدرات الجامعييــن » قيــاس«، 

البارعــة  الفئــة  شــملت  حيــث 

الحاصليــن علــى نســبة أعلــى مــن 

90% معاييــر الجائــزة، أمــا الفئــة 

الحاصليــن  فتشــمل  املتميــزة 

علــى نســبة مــا بيــن ) 88% ( إلــى 

املتفوقــة  الفئــة  أمــا   ،  )%90(

فشــملت الحاصليــن علــى نســبة 

مــا بيــن )85% (إلــى ) %88(.  
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ملتقى المتدرب القانوني:

أطلقــت أكاديميــة هيئــة املحاميــن بالتعــاون مــع لجــان املجتمــع القانونــي بمناطــق اململكــة حلقــة نقــاش عــن »تحديــات وفرص التدريب 

القانوني« ضمن فعاليات ملتقى املتدرب القانوني، وقد ناقش امللتقى: أوضاع املتدربين في مكاتب املحاماة، وجهود اإلدارة العامة 

للمحاماة بوزارة العدل، ومستجدات برامج دبلوم املحاماة، ونتائج ورش العمل واستطالع آراء الجمهور، وبرنامج صندوق املوارد 

البشــرية )هــدف(، وذلــك بهــدف تقديــم دراســة تتضمــن املقترحــات الالزمــة ملعالجــة ملــف املتدربيــن بشــمولية، وتقديــم الحلــول التــي 

تخــدم قطــاع املحامــاة والستشــارات القانونيــة. 
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  سجل المدربين القانونين المعتمدين:

وهو ســجل يضم املدربين القانونيين املعتمدين الذين يمتلكون القدرة على التدريب في التخصصات العدلية، شــرط أن يكون قد 

أم�سى خمس سنوات خبرة مهنية في مجالت ذات صلة؛ القضاء، التحكيم، التحقيق والدعاء، املحاماة والستشارات القانونية، 

التشريع واإلفتاء القانوني، التدريس في الجامعات، إدارة املنشآت القانونية. وقد ضم سجل املدربين القانونين املعتمدين األسماء 

اآلتيــة:  
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برامج أكاديمية هيئة المحامين:

التوزيع الجغرافي 
الملتقيات والندواتحلقات النقاشالدورات التدريبية وورش عملوالنوعي

1979  الرياض

911  مكة المكرمة

121  الشرقية

124  الجوف

031  عسير

311  المدينة المنورة

013  جازان

211  الحدود الشمالية

000  نجران

011  حائل

113  تبوك

500  القصيم
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البرامج المعرفية والمهارية

عنوان الفعـــــالية نوع الفعالية التاريخ عدد الساعات عدد األيام األعضاء 
الحاضرين المنـــــطقة بالتعاون مع المـــــقر

مالمح نظام الرهن 
التجاري والئحته 

التنفيذية
حلقة نقاش 2018/05/09 2 ساعة ١ يوم 40 منطقة الرياض وزارة التجارة 

واالستثمار األكاديمية

اإلختصاص القضائي دورة تدريبية 2018/05/12 4 ساعات ١ يوم 80 منطقة مكة 
المكرمة األكاديمية

فرع الهيئة 
السعودية 
للمحامين 

بجدة

لقاء المحاميات 
الرمضاني ملتقى 2018/05/29 2 ساعة ١ يوم 35 منطقة الرياض

مكتب مرام 
الحركان 

محامون 
ومستشارون 

قانونيون

األكاديمية

رفع مستوى إدارة 
مكاتب المحاماة من 

المحلية إلى العالمية، 
ومن التقليدية إلى 

االحترافية

ملتقى 2018/05/30 2 ساعة ١ يوم 30 منطقة الرياض
مكتب الزامل 
والخراشي 

للمحاماة
األكاديمية

التطبيقات القضائية 
لحاالت إنهاء عقد 

العمل
دورة تدريبية 2018/07/04 4 ساعات ١ يوم 16 منطقة الرياض األكاديمية األكاديمية

مهارات إدارة الدعوى دورة تدريبية 2018/07/11 4 ساعات ١ يوم 26 منطقة الرياض األكاديمية األكاديمية

مبادئ المحاسبة 
المالية وتطبيقاتها 
في مكاتب المحاماة

دورة تدريبية 2018/07/18,17,16 ١0 ساعات ٣ أيام 21 منطقة الرياض األكاديمية األكاديمية

مهارات التمثيل أمام 
النيابة العامة دورة تدريبية 2018/07/18 4 ساعات ١ يوم 38 منطقة الرياض األكاديمية األكاديمية

المعوقات المهنية 
للمحامي وسبل حلها حلقة نقاش 2018/07/24 2 ساعة ١ يوم 150 منطقة الرياض لجنة المجتمع 

القانوني

مركز الملك 
عبدالعزيز 

للحوار 
الوطني

مبادئ قرارات الهيئة 
الصحية الشرعية 

واجراءات الترافع أمام 
الهيئات

دورة تدريبية 2018/07/25 4 ساعات ١ يوم 41 منطقة الرياض االكاديمية األكاديمية

فن التعامل وكسب 
العالقات دورة تدريبية 2018/08/01 4 ساعات ١ يوم 24 منطقة الرياض االكاديمية األكاديمية

مهارات الترافع في 
القضايا الجزائية دورة تدريبية 2018/08/02 4 ساعات ١ يوم 40 منطقة مكة 

المكرمة
لجنة المجتمع 

القانوني

فرع الهيئة 
السعودية 
للمحامين 

بجدة

مهارات التحقيق 
العمالي، وحاالت إنهاء 

العالقة العمالية
دورة تدريبية 2018/08/07 4 ساعات ١ يوم 42 منطقة مكة 

المكرمة
لجنة المجتمع 

القانوني

فرع الهيئة 
السعودية 
للمحامين 

بجدة

أخالقيات المهن 
القانونية دورة تدريبية 2018/08/08 4 ساعات ١ يوم 38 منطقة الرياض األكاديمية األكاديمية

أنواع واختصاصات 
الجمعيات في الشركة 

المساهمة
دورة تدريبية 2018/08/08 4 ساعات ١ يوم 57 منطقة مكة 

المكرمة
لجنة المجتمع 

القانوني

فرع الهيئة 
السعودية 
للمحامين 

بجدة

بناء الشخصية 
القانونية، متطلبات 

مهنية وشخصية
دورة تدريبية 2018/08/13 4 ساعات ١ يوم 53 منطقة الرياض االكاديمية األكاديمية

رسوم األراضي البيضاء دورة تدريبية 2018/09/03 4 ساعات ١ يوم 58 منطقة مكة 
المكرمة

لجان المجتمع 
القانوني

فندق هيلتون 
جدة

أحكام التصفية المدنية 
والتجارية حلقة نقاش 2018/09/03 2 ساعة ١ يوم 26 المنطقة 

الشرقية
لجان المجتمع 

القانوني
فندق 

الشيراتون

الممارسات اإلحترافية 
والتطبيقية للقضايا 

الجنائية
حلقة نقاش 2018/09/06 ٣ ساعات ١ يوم 8 منطقة الرياض لجنة المجتمع 

القانوني األكاديمية

المعوقات المهنية 
للمحامي وسبل حلها حلقة نقاش 2018/08/06 ٣ ساعات ١ يوم 41 منطقة مكة 

المكرمة
لجنة المجتمع 

القانوني
فندق هيلتون 

جدة

الوعي القانوني 
لريادة األعمال حلقة نقاش 2018/09/13 2 ساعة ١ يوم جمهور منطقة الرياض

برنامج بادر 
لحاضنات 
التقنية و 

الهيئة العامة 
للمنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

برنامج بادر - 
قاعة المجلس
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ملتقى تعريفي 
بالهيئة السعودية 

للملكية الفكرية
ملتقى 2018/09/16 2 ساعة ١ يوم جمهور منطقة الرياض

الهيئة 
السعودية 

للملكية 
الفكرية

فندق 
الريتزكارلتون

التعامالت التجارية 
لألفراد دورة تدريبية 2018/09/16 ساعة ونصف ١ يوم جمهور منطقة الرياض شركة رود 

األعمال أبراج تطوير

مرضى الزهايمر بين 
الصحة و القانون حلقة نقاش 2018/09/16 2 ساعة ١ يوم جمهور منطقة الرياض

الجمعية 
السعودية 

الخيرية 
لمرضى 
الزهايمر

األكاديمية

المهارات األساسية 
للقانونية دورة تدريبية 2018/09/17 ساعة ونصف ١ يوم جمهور منطقة الرياض شركة رود 

األعمال أبراج تطوير

العامل في ريادة 
األعمال دورة تدريبية 2018/09/17 ٣ ساعات ١ يوم 14 منطقة الرياض لجنة المجتمع 

القانوني األكاديمية

حقوق و واجبات 
الممارس الصحي 

القانونية
دورة تدريبية 2018/09/18 2 ساعة ١ يوم جمهور منطقة مكة 

المكرمة
مستشفى 

الوالدة 
واألطفال

مستشفى 
الوالدة 
واألطفال

التأهيل القانوني 
للوفاء بمتطلبات 
األعمال الدولية

حلقة نقاش 2018/09/18 ساعة ونصف ١ يوم 30 منطقة الرياض

أكاديمية 
القانون 

التابعة لمركز 
دبي المالي 

العالمي

األكاديمية

األحوال الشخصية دورة تدريبية 2018/09/18 ٣ ساعات ١ يوم جمهور منطقة الرياض لجنة المجتمع 
القانوني األكاديمية

النماذج النظامية 
لتأسيس الشركات دورة تدريبية 2018/09/19 2 ساعة ١ يوم جمهور منطقة الرياض لجنة المجتمع 

القانوني
جامعة األمير 

سلطان

حقوق الطفل في 
النظام السعودي دورة تدريبية 2018/09/19 2 ساعة ١ يوم جمهور منطقة الرياض

برنامج األمان 
األسري 
الوطني

برنامج األمان 
األسري 
الوطني

حقوق و واجبات 
الممارس الصحي 

القانونية
دورة تدريبية 2018/09/19 ٣ ساعات ١ يوم جمهور

منطقة 
المدينة 
المنورة

مستشفى 
الدار

مستشفى 
الدار

القانون بين الفهم و 
التطبيق دورة تدريبية 2018/09/20 2 ساعة ١ يوم طالب منطقة الرياض لجنة المجتمع 

القانوني
جامعة 
اليمامة

مبادئ االلتزامات 
القانونية في 

التعامالت التجارية
دورة تدريبية 2018/09/20 ٣ ساعات ١ يوم 19 منطقة الرياض لجنة المجتمع 

القانوني األكاديمية

الجوانب القانونية 
لريادة األعمال دورة تدريبية 2018/09/20 ساعة ونصف ١ يوم جمهور منطقة الرياض شركة رود 

األعمال أبراج تطوير

حقوق وواجبات 
الممارس الصحي 

القانونية
دورة تدريبية 2018/09/20 2 ساعة ١ يوم جمهور منطقة الرياض

مركز الدكتور 
سليمان 

الحبيب الطبي

مركز الدكتور 
سليمان 

الحبيب الطبي 
- فرع الريان

تطبيقات الملكية 
الفكرية حلقة نقاش 2018/09/23 2 ساعة ١ يوم ٣٣ عضو 

مسجل
المنطقة 
الشرقية

لجان المجتمع 
القانوني

جامعة الملك 
فيصل

المؤتمر السعودي 
للقانون مؤتمر  - 2018/10/01

09/30 ١٦ ساعة 2 يوم 820 منطقة الرياض
المؤتمر 

السعودي 
للقانون

فندق كروان 
بالزا

نبض الشباب ملتقى 2018/10/5 42 ساعة 7 أيام جمهور منطقة الجوف لجان المجتمع 
القانوني

مركز عبداإلله 
الحضاري

إضاءات قانونية ندوة 2018/10/8 2 ساعة ١ يوم جمهور منطقة الجوف لجان المجتمع 
القانوني

مركز عبداإلله 
الحضاري

الرسالة للشباب 
حقوقكم وواجباتكم ندوة 2018/10/8 ٣ ساعة 2 يوم جمهور منطقة الجوف لجان المجتمع 

القانوني
مركز عبداإلله 

الحضاري

الطعن على القرارات 
اإلدارية دورة تدريبية 2018/10/10 4 ساعات ١ يوم 56 مكة المكرمة لجان المجتمع 

القانوني
فندق 

هوليدي ان

لمؤتمر الدولي األول 
للمركز السعودي 

للتحكيم التجاري
مؤتمر  2018/10/16

15 - ١٥ ساعة 2 يوم 0 منطقة الرياض
المركز 

السعودي 
للتحكيم 
التجاري

فندق كروان 
بالزا

المعوقات المهنية 
للمحامي وسبل حلها حلقة نقاش 2018/10/16 ٣ ساعات ١ يوم 10

منطقة 
المدينة 
المنورة

لجنة المجتمع 
القانوني

قاعة هيئة 
تطوير المدينة 

المنورة

دور المحامي 
في قضايا األحوال 

الشخصية
دورة تدريبية 2018/10/21 ٣ ساعات ١ يوم 12 المدينة 

المنورة
لجنة المجتمع 

القانوني
قاعة هيئة 

تطوير المدينة 
المنورة

إجراءات دعوى 
التحكيم

دورة تدريبية 2018/10/23 4 ساعات ١ يوم 43 منطقة الرياض لجان المجتمع 
القانوني األكاديمية
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حوكمة مكاتب 
المحاماة حلقة نقاش 2018/10/29 ساعتين ١ يوم 3 منطقة عسير لجان المجتمع 

القانوني
مسرح مقر 

الغرفة 
التجارية بأبها

المعوقات المهنية 
للمحامي المتدرب 

وسبل حلها
ملتقى 4/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 28 منطقة الجوف لجان المجتمع 

القانوني غرفة الجوف

المعوقات المهنية 
للمحامي المتدرب 

وسبل حلها
ملتقى 4/11/2018 2 ساعة ١ يوم 70 منطقة تبوك لجان المجتمع 

القانوني منطقة تبوك

الحماية القانونية 
للمرأة وفق نظامي 

المرور ونظام مكافحة 
جريمة التحرش

ندوة تعريفية 2018/11/03 2 ساعة ١ يوم 18 منطقة الرياض لجان المجتمع 
القانوني

جامعة األمير 
سلطان

التحديات التقنية في 
تسجيل القضايا في 

المحاكم
حلقة نقاش 2018/11/19 ٣ ساعات 

ونصف ١ يوم 6 منطقة الجوف لجنة المجتمع 
القانوني غرفة الجوف

معوقات العمل 
المهني للمحامي 

وسبل حلها
حلقة نقاش 2018/11/20 2 ساعة ١ يوم 4 منطقة عسير لجنة المجتمع 

القانوني
الغرفة 

التجارية بأبها

التحديات التقنية في 
تسجيل القضايا في 

المحاكم
حلقة نقاش 2018/11/21 2 ساعة 2 يوم 8 منطقة عسير لجنة المجتمع 

القانوني
الغرفة 

التجارية بأبها

المدخل لعقود 
الفيديك دورة تدريبية 2018/11/20 2 ساعة ١ يوم 31 منطقة الرياض األكاديمية األكاديمية

مناهج العارفين في 
تدريب المحامين دورة تدريبية 2018/11/21 ٣ ساعات ١ يوم 111 منطقة مكة 

المكرمة
لجنة المجتمع 

القانوني
فندق هيلتون 

جدة

معوقات العمل 
المهني للمحامي 

وسبل حلها
حلقة نقاش 2018/11/21 ٣ ساعات ١ يوم 12 منطقة جازان لجنة المجتمع 

القانوني
الغرفة 
التجارية

التحديات التقنية في 
تسجيل القضايا في 

المحاكم
حلقة نقاش 2018/11/22 2 ساعة 

ونصف ١ يوم 8
منطقة 
الحدود 
الشمالية

لجنة المجتمع 
القانوني

الغرفة 
التجارية بعرعر

نظام األوراق التجارية دورة تدريبية 2018/11/24-
23 ١0 ساعات 2 يوم 18

منطقة 
المدينة 
المنورة

لجنة المجتمع 
القانوني

قاعة إدارة 
التعليم

جريمة غسل األموال دورة تدريبية 27/11/2018 4 ساعات ١ يوم 27 منطقة الرياض لجنة المجتمع 
القانوني األكاديمية

المنازعات العقارية دورة تدريبية 28/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 69 منطقة مكة 
المكرمة

لجنة المجتمع 
القانوني

فندق هيلتون 
جدة

ملتقى المتدرب 
القانوني حلقة نقاش 28/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 2 منطقة حائل لجنة المجتمع 

القانوني جامعة حائل

ملتقى المتدرب 
القانوني حلقة نقاش 28/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 64 منطقة جوف لجنة المجتمع 

القانوني
مركز الكايد 

الثقافي

ملتقى المتدرب 
القانوني حلقة نقاش 28/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 75 منطقة تبوك لجنة المجتمع 

القانوني

جمعية 
األمير فهد 
بن سطام 
االجتماعية

ملتقى المتدرب 
القانوني حلقة نقاش 28/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 20

منطقة 
المدينة 
المنورة

لجنة المجتمع 
القانوني

مركز التطوير 
المهني 
للقيادات 
التربوية

ملتقى المتدرب 
القانوني حلقة نقاش 28/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 51 منطقة جازان لجنة المجتمع 

القانوني
مسرح الغرفة 

التجارية

ملتقى المتدرب 
القانوني حلقة نقاش 28/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 48

منطقة 
الحدود 
الشمالية

لجنة المجتمع 
القانوني

مركز الغرفة 
التجارية

ملتقى المتدرب 
القانوني حلقة نقاش 28/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 55 المنطقة 

الشرقية
لجنة المجتمع 

القانوني
كلية التقنية - 
القاعة الكبرى

ملتقى المتدرب 
القانوني حلقة نقاش 28/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 14 منطقة عسير لجنة المجتمع 

القانوني
الغرفة 
التجارية

مهارات المحامي 
بالدعوى الجنائية دورة تدريبية 02/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 234 منطقة الجوف لجنة المجتمع 

القانوني
الغرفة 
التجارية

الجرائم التعزيرية دورة تدريبية 05/11/2018 ٣ ساعات ١ يوم 34 منطقة الرياض لجنة المجتمع 
القانوني األكاديمية

الممارس القانوني 
وبيئة األعمال دورة تدريبية 12/12/2018 ٣ ساعات ١ يوم 30 منطقة الرياض لجنة المجتمع 

القانوني األكاديمية

الجرائم المنظمة دورة تدريبية 12/12/2018 ٣ ساعات ١ يوم 7
منطقة 
الحدود 
الشمالية

لجنة المجتمع 
القانوني

الغرفة 
التجارية
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ملتقى المتدرب 
القانوني ملتقى 22/12/2018 3 ١ يوم 393 منطقة الرياض لجنة المجتمع 

القانوني
الجمارك 

السعودية

عنوان الفعـــــالية نوع الفعالية التاريخ عدد الساعات عدد األيام األعضاء 
الحاضرين المنـــــطقة بالتعاون مع المـــــقر

مالمح نظام الرهن 
التجاري والئحته 

التنفيذية
حلقة نقاش 2018/05/09 2 ساعة ١ يوم 40 منطقة الرياض وزارة التجارة 

واالستثمار األكاديمية

اإلختصاص القضائي دورة تدريبية 2018/05/12 4 ساعات ١ يوم 80 منطقة مكة 
المكرمة األكاديمية

فرع الهيئة 
السعودية 
للمحامين 

بجدة

لقاء المحاميات 
الرمضاني ملتقى 2018/05/29 2 ساعة ١ يوم 35 منطقة الرياض

مكتب مرام 
الحركان 

محامون 
ومستشارون 

قانونيون

األكاديمية

رفع مستوى إدارة 
مكاتب المحاماة من 

المحلية إلى العالمية، 
ومن التقليدية إلى 

االحترافية

ملتقى 2018/05/30 2 ساعة ١ يوم 30 منطقة الرياض
مكتب الزامل 
والخراشي 

للمحاماة
األكاديمية

التطبيقات القضائية 
لحاالت إنهاء عقد 

العمل
دورة تدريبية 2018/07/04 4 ساعات ١ يوم 16 منطقة الرياض األكاديمية األكاديمية
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:)BARBRI( برنامج اللغة اإلنجليزية القانونية

أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن بالتعــاون مــع بابــري BARBRI وكليــة القانــون بمركــز دبــي املالــي العالمــي برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة 

القانونية املتوافق مع متطلبات اإلعداد لمتحان املهنة في أمريكا  US Bar Exam، وقد هدف البرنامج إلى توسيع املهارات القانونية 

عــن طــرق إتقــان لغــة ونصــوص األنظمــة األنجلوساكســونية، ودراســة وتجربــة اللقــاءات واألحــداث القانونيــة، مــع كبــار املفكريــن 

القانونيين والدوليين،  وتحسين مهارات التصال القانونية املكتوبة والشفهية باللغة اإلنجليزية، وفهم النصوص القانونية مثل: 

السوابق القانونية وشروط العقد ووسائل املحامين، وكتابة وتنظيم الدفوع والوثائق القانونية مثل املذكرات القانونية وشروط 

العقــد باإلضافــة إلــى تواصــل املحامــي واملــوكل، واملشــاركة بشــكل هــادف مــع املمارســين القانونييــن املختصيــن، وذلــك عبــر التصــال 

باإلنترنــت التفاعلــي.
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لجان المجتمع القانوني

تنبثق من اللجنة التنفيذية لجان معنية بالتواصل املنهي والجتماعي )تسمى لجان املجتمع القانوني( موزعة على املناطق اإلدارية 

باململكــة، بحيــث تمثــل املحاميــن املمارســين واملتدربيــن, وكذلــك املنتســبين مــن أعضــاء الهيئــة، واملعنييــن بأهدافهــا، ويشــار إليهــم 

»باملجتمــع القانونــي«.

أهداف المجتمع القانوني:

توثيق أواصر التواصل املنهي والجتماعي.. 1

مساندة الهيئة في إيصال رسالتها للمجتمع وتحقيق أهداف تنظيم الهيئة.. 2

التواصل الفعال مع أصحاب املصالح واملستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة.. 3

العمــل علــى تلمــس احتياجــات املجتمــع القانونــي فــي مختلــف مناطــق اململكــة، وإيصــال الحتيــاج إلــى مجلــس إدارة الهيئــة عبــر . 4

اللجنــة التنفيذيــة.

تكوين كفاءات إدارية قادرة على خدمة املجتمع القانوني، ومؤهلة لعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.. 5

صالحيات لجان المجتمع القانوني:

تقديم التوصيات واملقترحات ألي موضوع قد تطلب اللجنة التنفيذية دراسته.. 1

مناقشة املوضوعات واملقترحات التي يقدمها الجمهور املستفيد من خدمات الهيئة، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات . 2

أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها على أن يتم ذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية.

إبــداء الــرأي والتوصيــة فــي كل مــا مــن شــأنه املســاهمة فــي تطويــر البرامــج التأهيليــة وتقديــم الــدورات التدريبيــة فــي مجــال املهنــة . 3

وتقويمهــا.

تقديم املشورة والدعم فيما يتعلق باملعونة القضائية، واإلشراف على العيادات القانونية.. 4

تقديم الرأي الفني فيما يحال من األمانة العامة بطلب تقدير أتعاب املحاماة املتنازع عليها.. 5
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بمنطقة الرياض

سعادة األستاذ/عبدهللا بن عبدالعزيز الفالج               مشاري بن مقعد بن قعدان بن درويش

عبداملحسن بن علي بن عبدالكريم السويلم                ريان محمد محمد قربان    

عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالرحمن العيوني                              خليل جابر خليل الجنهي  

                                            

         عبدالرحمن بن مرعي القحطاني             عبدهللا بن مسيعد الغوينم

   محمد بن أحمد بن عوض الحربي          مشاعل بنت مشعل الرشيد

           عبدهللا بن محمد الحسن              روان بنت راشد العرفج
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جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة الرياض

                               االجتماعات الدورية للجنة                الفعاليات المهنية للجنة 

الزيارات الرسمية 
الحضور التاريخ الجهة

أعضاء اللجنة  20١٨/٨/٥م محكمة التنفيذ )رئيس محكمة التنفيذ بالرياض(   ١

أعضاء اللجنة 20١٨/٩/١0م النيابة العامة )النائب العام( 2

الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر – ندوة

المكان المتحدثين التاريخ الملتقى

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض  عام من 20١٨/٦/١4م إلى 

20١٨/7/١٥م لقاء اجتماعي رياضي 

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض عام 20١٨/٦/27م حفل معايدة بمناسبة عيد 

الفطر المبارك 

قاعة الشيخ صالح الحصين – مركز 
الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

المحامي/ عبدالله الحبردي – المحامي فيصل 
المشوح – المحامي/ د. عبدالله الدخيل – 

المحامي/ يزيد الطعيمي – المحامي/ سلطان 
العنزي – المحامية/ لمى التركي 

20١٨/7/24م
لقاء : معوقات العمل 

المهني للمحامي وسبل 
حلها 

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض عام 20١٨/٩/2م حفل معايدة بمناسبة عيد 

األضحى المبارك 

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض

المحامي/ سلطان المصلوخي – 
المحامي محمد الموسى – األستاذ/ بدر 

الدبيان 
20١٨/٩/٥م

حلقة نقاش : الممارسات 
االحترافية والتطبيقية 

للقضايا الجنائية 

الرياض القانونيون المتطوعون  من 20١٨/٩/١٣م إلى 
20١٨/٩/2٣م مارثون التطوع القانوني

جامعة األمير سلطان – مسرح الجامعة 
الكبير

المستشارة/ مشاعل الرشيد -

المحامية/ روان العرفج 
20١٨/١١/٣م

الحماية القانونية للمرأة 
وفق نظامي المرور 

ونظام مكافحة التحرش

الجمارك السعودية  عام 20١٨/١2/22م ملتقى المتدرب القانوني

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض بالتعاون مع وكالة سات 20١٩/0١/١٩م الجوانب القانونية لدول 

االبتعاث

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض عام- 20١٩/0١/2٩م ملتقى المحامي

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض إلقاء مباشر 20١٩/02/١٩م نظام التأمينات االجتماعية 

مخيم باتل التراثي عام- 20١٩/02/2٣م المخيم الشتوي للمحامين

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلقاء مباشر 20١٩/02/١2م مكاتب المحاماة من 
االنفراد الى الشراكة

735
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الدورات التدريبية

المكان المدرب التاريخ الدورة التدريبية

قاعة األكاديمية بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين المحامي/ تركي الرشيد 20١٨/7/4م التطبيقات القضائية لحاالت إنهاء عقد 

العمل ١

قاعة األكاديمية بمقر الهيئة 
السعودية  للمحامين  المحامي/نايف المحارب  20١٨/7/١١م مهارات إدارة الدعوى 2

قاعة األكاديمية بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين األستاذ/ ضياء الشاعر  ١٨,١7,١٦ /20١٨/7م  مقدمة المحاسبة المالية وتطبيقاتها 

بمكاتب المحاماة ٣

قاعة األكاديمية بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين المحامي/ ثامر الشوا 20١٨/7/١٨م مهارات التمثيل أمام النيابة العامة  4

قاعة األكاديمية بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين المحامي/ حمد الرزين 20١٨/7/2٥م مبادئ قرارات الهيئة الصحية الشرعية 

وإجراءات الترافع أمام الهيئات  ٥

ملتقى المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين األستاذ/ خالد الغميز  20١٨/٨/١م فن التعامل وكسب العالقات  ٦

قاعة األكاديمية بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين المحامي/ أحمد المحيميد 20١٨/٨/٨م أخالقيات المهن القانونية 7

قاعة األكاديمية بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين الدكتور/ فهد الماجد 20١٨/٨/١٣م بناء الشخصية القانونية ، متطلبات 

مهنية وشخصية  ٨

أبراج تطوير - الرياض المحامية/ لطيفة الراشد 20١٨/٩/١٦م التعامالت التجارية لألفراد ٩
ملتقى المحامين بمقر الهيئة 

السعودية للمحامين المحامي/ محمد مختار 20١٨/٩/١7م العامل في ريادة األعمال ١0

أبراج تطوير – الرياض  المحامية/ منيرة الوهيبي 20١٨/٩/١7م المهارات األساسية للقانونية ١١
ملتقى المحامين بمقر الهيئة 

السعودية للمحامين المحامية/ نورة القحطاني 20١٨/٩/١٨م األحوال الشخصية  ١2

ملتقى المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين

المحامي/ إسماعيل 
الصيدالني 20١٨/٩/20م مبادئ االلتزامات القانونية في 

التعامالت التجارية ١٣

أبراج تطوير – الرياض  المحامية/ حصة الدليمي 20١٨/٩/20م الجوانب القانونية لريادة األعمال ١4
ملتقى المحامين بمقر الهيئة 

السعودية للمحامين
المحامي/ اسماعيل 

الصيدالني 20١٨/١0/2٣م إجراءات دعوى التحكيم ١٥

ملتقى المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين المحامي/ طارق آل مسفر 20١٨/١١/20م المدخل لعقود الفيدك ١٦

ملتقى المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين المحامي/بندر المحرج  20١٨/١١/27م جريمة غسل األموال ١7

ملتقى المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين المحامي/د.نواف السلمي 20١٨/١١/0٥م الجرائم التعزيرية ١٨

ملتقى المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين

المحامي/ موسى بن 
عرفة  20١٨/١2/١2م الممارس القانوني وبيئة األعمال  ١٩

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض DIFC & Barbri 20١٩/١/2٣م تأهيل المحامي السعودي لالختبارات 

الدولية لمهنة المحاماة 20

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض المستشار / عبدالله الحسن 20١٩/02/١٩م نظام التأمينات االجتماعية  2١

نادي المحامين بمقر الهيئة 
السعودية للمحامين بالرياض إلقاء مباشر 20١٩/02/0٥م نظام المحاماة  22
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بمكة المكرمة

سعادة األستاذ/ نزيه بن عبدهللا مو�سى        يوسف بن هاني إبراهيم املدني

هاني مصطفى مير           رشا بنت زهير أبونجم

نسرين بنت على صالح الغامدي                                                              طارق حمد آل إبراهيم

فهد بن عبدهلل بن أحمد محبوب                                                            ناصر بن عبدالعزيز بن يوسف التويم

خالد بن محمد سعيد بن حسن السريحي                                              د. فيصل بن سعد العصيمي

فهد محمد عامر بارباع

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة المكرمة 

    
                                 االجتماعات الدورية للجنة                   الفعاليات المهنية للجنة 

1011
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الزيارات الرسمية 

التاريخ الجهة

األحد 07/22/20١٨ سمو أمير منطقة مكة المكرمة ١

األربعاء ٣١/07/20١٨ سمو محافظ محافظة جدة 2

الثالثاء ١7/07/20١٨ فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة ٣

الثالثاء ٣0/07/20١٨ فضيلة رئيس المحكمة التجارية بجدة 4

الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر – ندوة

المكان المتحدثين التاريخ الملتقى

هيلتون جدة

أ. حامد فالتة

أ. أشرف السراج

د. علي الغامدي

د. فيصل العصيمي

أ. محمود الشنقيطي

أ. فواز أزهر

أ. أميرة القوقاني

أ. إسماعيل الصيدالني

االثنين 
20١٨/0٨/0٦

معوقات العمل المهني ١

الدورات التدريبية

المكان المدرب التاريخ الدورة التدريبية

قاعة السنبلة بالبرج الرئيس 
لألعمال

د. حمد الرزين
الخميس 

20١٨/0٨/02
مهارات الترافع في القضايا الجزائية ١

قاعة السنبلة بالبرج الرئيس 
لألعمال

د. طارق اإلبراهيم
الثالثاء 

20١٨/0٨/07
مهارات التحقيق العمالي وحاالت 

إنهاء العالقة العمالية
2

قاعة السنبلة بالبرج الرئيس 
لألعمال

إسماعيل الصيدالني
األربعاء 

20١٨/0٨/0٨
أنواع واختصاصات الجمعيات في 

الشركة المساهمة
٣

هيلتون جدة أ. حسان السيف
االثنين 

20١٨/0٩/0٣
رسوم األراضي البيضاء 4

هوليدي إن مكة المكرمة د. فيصل العصيمي
األربعاء 

20١٨/١0/١0
الطعن على القرارات اإلدارية ٥

األكاديمية – فرع الهيئة 
السعودية للمحامين بجدة

- 20١٨/0٥/١2م االختصاص القضائي   ٦

مستشفى الوالدة واألطفال - 20١٨/0٩/١٨م
حقوق وواجبات الممارس الصحي 

القانوني
7

فندق هيلتون جدة - 20١٨/١١/2١م منهاج العارفين في تدريب المحامين ٨

فندق هيلتون جدة 
 المحامي / عبداإلله 
بن إبراهيم العروان 

20١٨/١١/2٨م المنازعات العقارية  ٩

الغرفة التجارية في مكة 
المكرم

المحامي/ د.فيصل 
بن سعد العصيمي

20١٩/0١/0٨م إجراءات الترافع أمام المحاكم اإلدارية  ١0
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بالمدينة المنورة

سعادة األستاذ/ نزيه بن عبدهللا مو�سى                                         خالد بن عبيد بن عائض املريبطي العمري

مصطفى نصر الدين محمد ظافر                                                    محمد درويش محمد سالمة

شوق بنت فهد غضيان البلوي

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة المدينة المنورة 

                                االجتماعات الدورية للجنة                   الفعاليات المهنية للجنة 

85
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الزيارات الرسمية 

النتائج والتوصيات التاريخ الجهة

وضع آلية محددة لعمل الخطط . 1
والبرامج  ل« إدارة السجون » بالمدينة 

المنورة حيث يتم تقديم برنامج 
توعوي قانوني للسجناء والسجينات، ، 
وكل ما من شأنه تحقيق تلك األهداف 

والمسؤوليات ابتداءً من وضع األطر 
القانونية والنظامية للتعامل مع 
السجناء وتصنيفهم ومتابعتهم.

تقديم برامج لمساعدة أسر السجناء . 2
ونشر التوعية , و معالجة كل ما يتعلق 

بقضايا السجناء الصادرة بحقهم، و 
كذلك أوامر العفو واإلطالق .

تنسيق اعمال لجنة المجتمع القانوني . 3
بالمنطقة في تحقيق التوعية 

القانونية الشاملة من قبل وكيل إمارة 
منطقة المدينة المنورة المساعد 
للحقوق األستاذ / أحمد ال حسين .

تحديد موعد لقاء مع المديرية العامة . 4
للسجون بالمنطقة في مناقشة 

البرامج والخطط المقترحة من اللجنة 
و بالتعاون مع المنسق لوكيل االمارة 

األستاذة / أحمد ال حسين .

                                 
االجتماعات الدورية 

للجنة الفعاليات 
المهنية للجنة 

١440/0١/0٨هـ

الموافق 

20١٨/0٩/١٨م

إمارة المدينة المنورة  ١

الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر – ندوة

المكان المتحدثين
عدد الحضور

التاريخ الملتقى
غير عضو عضو

هيئة تطوير المدينة 
قاعة االجتماعات

اعضاء لجنة المجتمع 
القانوني بالمنطقة 

مشاركة المحامي 
ريان قربان

٦2 ١0 األحد 

١440/02/07هـ

الموافق 
20١٨/١0/١٦م

لقاء معوقات العمل 
القانوني 

- حلقة نقاش - 

١

مركز التطوير المهني 
للقيادات التربوية

- 20 - 20١٨/١١/2٨م ملتقى المتدرب 
القانوني

 2

الدورات التدريبية

المكان المدرب
عدد الحضور

التاريخ غير الدورة التدريبية
عضو

عضو

مستشفى الدار  فارس صالح السهلي  2٥ ٥
األربعاء 

١440/0١/0٩هـ

حقوق و واجبات 
الممارس الصحي 

القانونية 
١

هيئة تطوير المدينة 
قاعة االجتماعات

المحامي علي 
الرويثي

٣2 7
الثالثاء 

١440/02/07هـ

دور المحامي في قضايا 
األحوال الشخصية 

2

قاعة إدارة التعليم 
في المدينة المنورة 

المحامي/ إسماعيل 
الصيدالني

4١ ١٨ 2٣-20١٨/١١/24م نظام األوراق التجارية  ٣
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بالحدود الشمالية

سعادة الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر

علي جدي وادي العنزي

جواهر بنت جطيلي العنزي

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة الحدود الشمالية

                 االجتماعات الدورية للجنة       الزيارات الرسمية                الفعاليات المهنية للجنة 

34 2
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الزيارات الرسمية 

النتائج والتوصيات التاريخ الجهة

- تقديم التسهيالت في  التدريب التعاوني للطالب 
وطالبات القانون في مكاتب المحاماة.

 المشاركة بفعاليات الكلية بإألشهر القادمة بإذن 
الله .-

 تفعيل العيادة القانونية من قبل أعضاء اللجنة .-

2018/10/15
جامعة الحدود الشمالية 

-كلية إدارة األعمال للبنات-
١

2018/10/16
النادي األدبي الثقافي بمنطقة 

الحدود الشمالية 
2

الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر – ندوة

المكان عدد الحضور التاريخ الملتقى

غير عضو عضو

الغرفة التجارية بعرعر 30 8 20١٨/١١/22م التحديات التقنية في 
تسجيل القضايا

١

مركز الغرفة التجارية 4٨ - 20١٨/١١/2٨م ملتقى المتدرب 
القانوني 

2

دورات تدريبة

المكان
عدد الحضور

التاريخ غير دورة تدريبية
عضو

عضو

الغرفة التجارية سلطان عبدالله نزال 
العنزي

42 7 20١٨/١2/١2م الجرائم المنظمة  ١

مسرح الغرفة 
التجارية بعرعر

المحامي/ د.عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الشبرمي

- - 20١٩/0١/٣١م قضاء التنفيذ 2
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بالشرقية

سعادة الدكتور/يوسف بن عبداللطيف الجبر                                       إبراهيم عبدهللا الحسين

محمد بن حمد فهد املري                                     محمد بن عبد الرحمن بن صالح الرشيد

ابراهيم بن سعود ابراهيم الحمام           نوف صالح الحمد

مساعد بن حسن بن سلطان السلطان                              عبدهللا بن محمد بن عبدهللا البلو�سي

سيف بن يوسف بن عبدالعزيز السيف

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية

                االجتماعات الدورية للجنة       الزيارات الرسمية                الفعاليات المهنية للجنة 

23 5
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الزيارات الرسمية 

النتائج والتوصيات الحضور التاريخ الجهة

توقيع اتفاقية ،االستفادة من قاعات الجامعة 
– تنفيذ تقديم دورات تدريبية. 

٣ 20١٨/7/١7 جامعة الدمام ١

توقيع اتفاقية – التعاون في العيادات 
القانونية – تقديم دورات تدريبية – االستفادة 

من القاعات.

٥ 20١٨/٨/١ جامعة األمير محمد 
بن فهد

2

 عقد ورش عمل مجتمعية ، إنشاء مقر 
للمحامين في المحكمة – االستفادة من 

الهيئة في تقدير االتعاب

٨ المحكمة التجارية 
بالدمام

٣

توقيع اتفاقية – تقديم دورات تدريبية – إنشاء 
مقر للجنة بالجامعة .

2 20١٨/٨/7 جامعة الملك فيصل 4

تم توقيع اتفاقية التعاون ١ 20١٨/٩/2 مركز الدراسات 
القانونية بجامعة 

الملك فيصل

٥

الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر – ندوة

المكان المتحدثين
عدد الحضور

التاريخ الملتقى
غير عضو عضو

الشيراتون 
بالدمام

األستاذ/حمزة العسكر

الدكتور/ حمد الرزين

الدكتور/سلمان الدخيل

األستاذ/صالح النعيم

١١0 40 20١٨/٩/٣
ورشة » أحكام التصفية 

المدنية والتجارية “
١

جامعة الملك 
فيصل

األستاذ/ خليل الجهني ٩0 ٣0 20١٨/١0/2٣
حلقة نقاش » تطبيقات 

الملكية الفكرية “
2

كلية التقنية –
القاعة الكبرى

أعضاء لجنة المجتمع 
القانوني بالمنطقة 

- ٥٥ 20١٨/١١/2٨م
ملتقى المتدرب 

القانوني
٣

جامعة األمير 
محمد بن فهد

- المحامي/ د.خالد الغامدي  - 20١٩/0١/2٩م
مواجهة غسيل 

األموال 
4

فندق كارلتون 
المعيبد- قاعة 

سمر-الدمام

األستاذ إسماعيل معتق 
الصيدالني

األستاذ عادل عبدالعزيز 
بودي 

- - 20١٩/0١/0٩م نظام اإلفالس ٥
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بالجوف

سعادة الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر                                          فيصل بن ناصر الدرعان

أيمن بن احمد السهيان                                                      محمد حمود الشراري

عبدالرزاق بن فيصل السهيان               سامي خالد الشراري

جهاد غزاي حواس العوذه

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة الجوف

                                االجتماعات الدورية للجنة                   الفعاليات المهنية للجنة 

48
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الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر – ندوة

المكان المتحدثين
عدد الحضور

التاريخ الملتقى
غير عضو عضو

سكاكا - القريات
2١ مقدم 
لالستشارة

 2١١
استشارة

٦ ١٣-2٣ سبتمبر
ماراثون التطوع 

القانوني
١

مركز عبداإلله الحضاري

ركن تعريفي 
شارك أعضاء 

اللجنة بالتعريف 
بالهيئة واللجنة

مفتوح ٥0 من ٥-١١ أكتوبر ملتقى نبض الشباب 2

مركز عبداإلله الحضاري
المحامي خالد 

البادي
مسرح 
مفتوح

٥0 7أكتوبر ٣ إضاءات قانونية

مركز عبداإلله الحضاري
المحامي د. 

نايف الظفيري
مسرح 
مفتوح

4 ٨ أكتوبر
رسالة للشباب 

حقوقكم وواجباتكم
4

غرفة الجوف
أدار حلقة 

النقاش أيمن 
السهيان

2٨ 4 4نوفمبر
حلقة نقاش معوقات 

العمل المهني 
للمحامي وسبل حلها

٥

غرفة الجوف
يدير حلقة 

النقاش أيمن 
السهيان

١١٨ ٦ ١٩نوفمبر
حلقة نقاش التحديات 
التقنية في تسجيل 
القضايا في المحاكم

٦

الغرفة التجارية - - - 20١٨/١١/2٨م
ملتقى المتدرب 

القانوني
7

الدورات التدريبية

المكان المدرب عدد الحضور التاريخ الدورة التدريبية

غير 
عضو

عضو

الغرفة التجارية المحامي/ تركي الرشيد 2٣4 - 20١٨/١١/02م مهارات المحامي 
بالدعوى الجنائية ١
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بحائل

سعادة األستاذ/ عبدالناصر السحيباني         خالد ماطر شريد الرشيدي

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الخريف

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة حائل

                                       االجتماعات الدورية للجنة                       الفعاليات المهنية للجنة 

الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر – ندوة

المكان المتحدثين
عدد الحضور

التاريخ غير الملتقى
عضو

عضو

هيئة تطوير المدينة قاعة 
االجتماعات

اعضاء لجنة 
المجتمع القانوني 

بالمنطقة 

٦2 ١0 األحد 

١440/02/07هـ

الموافق 
20١٨/١0/١٦م

لقاء معوقات العمل 
القانوني 

- حلقة نقاش - 

1

جامعة حائل اعضاء لجنة 
المجتمع القانوني 

بالمنطقة

0  2 20١٨/١١/2٨م ملتقى المتدرب 
القانوني 

2

-2
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بتبوك

عبدهللا بن محمد اليوسف سعادة األستاذ/ عبدالناصر السحيباني   

عالء بن محمد عقله كساب الحميدي

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة تبوك 

                                      االجتماعات الدورية للجنة                       الفعاليات المهنية للجنة 

-4
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الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر – ندوة

المكان المتحدثين
عدد الحضور

التاريخ غير الملتقى
عضو

عضو

مسرح التدريب بمستشفى 
الملك خالد

المحامي/ مسعد صالح 
العنزي 

- - 20١٨/0٩/20م
حقوق وواجبات 

الممارس الصحي 
القانونية  

١

تبوك بارك
عدد من المحامين 

الممارسين
- - 22-20١٨/0٩/2٣م

ماراثون التطوع 
القانوني 

2

-

عدد من االستشارات 
والمحاضرات قدمها 

المحامي مسعد الصالح

المحامي عبدالله 
اليوسف 

المستشار عبدالله 
الحارثي 

المحامي عبدالله عالء 
الحميدي

- - 20١٨/١١/0٨م معرض قانوني ٣

النادي األدبي بمدينة 
تبوك

المحامي مسند العنزي 
– المحامي عبدالعزيز 

الشمري
١١2 70 20١٨/١١/04م

المعوقات 
المهنية للمحامي 

وسبل حلها
4

جمعية األمير فهد بن 
سطام االجتماعية

- 7٥ 20١٨/١١/2٨م
ملتقى المتدرب 

القانوني 
٥
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني في عسير

سعادة الدكتور/أحمد بن عبدالعزيز الصقيه          يوسف بن سعيد عسيري

علي محمد علي الهجري

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة عسير 

               
                                    االجتماعات الدورية للجنة                  الفعاليات المهنية للجنة 

الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر - ندوة

المكان المتحدثين
عدد الحضور

التاريخ غير الملتقى
عضو

عضو

مسرح الغرفة التجارية
د.فيصل ال فاضل

د.محمد ال عباس
١440-2-20 حوكمة مكاتب المحاماة ١

مسرح الغرفة التجارية حلقة نقاش ١440-١-٣2
المعوقات المهنية للمحامي 

وسبل حلها 
2

مسرح الغرفة التجارية حلقة نقاش ١440-١-٣2
التحديات التقنية في تسجيل 

القضايا في المحاكم
٣

الغرفة التجارية حلقة نقاش ١4 - 2٨-١١-20١٨م ملتقى المتدرب القانوني 4

24
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بجازان

سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الصقيه                            إبراهيم بن يحيى بن احمد جدع

فهد بن أحمد يحيى حامظي             املعنى بن علي مديش بجوي

خالد بن بخيت محمد فقيهي

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة جازان

               االجتماعات الدورية للجنة       الزيارات الرسمية                الفعاليات المهنية للجنة 

21 3
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الزيارات الرسمية

النتائج والتوصيات الحضور التاريخ الجهة

طرح أفكار جديدة للمساهمة في اخراج 
المبادرات والفاعليات بشكل متميز

أعضاء اللجنة 20١٨/١0/٣0 الغرفة التجارية ١

بحث سبل التعاون المشترك فيما يخدم 
مهنة المحاماة وخدمة أبناء المنطقة 

تحقيقا لألهداف الوطنية.
أعضاء اللجنة 20١٨/١١/١١ هيئة حقوق االنسان بجازان 2

بحث سبل التعاون المشترك فيما يخدم 
مهنة المحاماة وخدمة أبناء المنطقة 

تحقيقا لألهداف الوطنية.
أعضاء اللجنة 20١٨/١١/4

لجنة تراحم )رعاية السجناء والمفرج 
عنهم واسرهم( بمنطقة جازان

٣

الملتقيات

ملتقى- حلقة نقاش – مؤتمر – ندوة

المكان المتحدثين
عدد الحضور

التاريخ غير الملتقى
عضو

عضو

الغرفة التجارية حسن الخيرات 70 4
ندوة عن دور التطوع 
القانوني بالمجتمع 
بالتعاون مع الغرفة 

التجارية بجازان
١

مركز تدريب الشرطة أعضاء اللجنة  70 4 م2١/20١٨/٩ تثقيف عن االستشارات 
القانونية المجانية  2

مسرح الغرفة التجارية

المحامي /الُمعّنى بجوي

المحامي / ابراهيم جدع 

المحامي / خالد فقيهي

المحامي / فهد حامظي

٦0 ١2 20١٨/١١/2١م
معوقات العمل المهني 

للمحامي وسبل حلها
٣

مسرح الغرفة التجارية - ٥١ - 20١٨/١١/2٨م
ملتقى المتدرب 

القانوني
4
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أعضاء لجنة المجتمع القانوني بالقصيم

عادل بن ابراهيم بن صالح ابالخيل سعادة األستاذ/ عبدالناصر السحيباني   

عبد هللا بن منصور بن عبد هللا الجطيلي بدر بن حمد الدبيان     

يوسف بن احمد بن عبد العزيز الخري�سي أفنان بنت عبد هللا الدخيل    

محمد بن عبدهللا الجفن

جدول أعمال لجنة المجتمع القانوني بمنطقة القصيم

                                   االجتماعات الدورية للجنة                  الفعاليات المهنية للجنة 

-5



107

2018

الدورات التدريبية

المكان المدرب
عدد الحضور

التاريخ الدورة التدريبية
غير 
عضو عضو

قاعة الشيخ ابن عثيمين المحامي/ عادل 
إبراهيم أبا الخيل - - 20١٩/02/١0م أثر المحامي في 

المجتمع ١

قاعة الشيخ ابن عثيمين د.سعد الجلعود  - - /20١٩/02م١١ أدوات النجاح في مهنة 
المحاماة  2

قاعة الشيخ ابن عثيمين المحامي/ محمد بن 
عبدالله الجفن - - 20١٩/02/١2م رسالة المحاماة  ٣

قاعة الشيخ ابن عثيمين المحامي/ بدر الدبيان - - 20١٩/02/١٣م دور المحامي بالقضايا 
الجنائية 4

قاعة الشيخ ابن عثيمين د.أحمد السعيد الزقرد - - /20١٩/02م١4
تأمالت في بعض 
منازعات الملكية 

العقارية في القانون 
السعودي

٥
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2018

مركز الدراسات والبحوث:

ُيَعــدُّ مركــز الدراســات والبحــوث الــذراع املتخصــص لتقديــم الدراســات واألبحــاث ذات الصلــة بمجــالت اهتمــام الهيئــة ومنســوبيها، 

والتــي تضطلــع بالصالحيــات الــواردة بموجــب تنظيمهــا املعتمــد بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )317( وتاريــخ: 1236/07/80 هـــ ، املوافــق 

2015/04/27 م، والــذي منــح الهيئــة صالحيــة إجــراء الدراســات والبحــوث ونشــرها، وإصــدار الكتــب والنشــرات واملجــالت العلميــة 

ــا من 
ً
ــا؛ لتقديــم أفضــل مســتوى احترافــي، انطالق ــا ودوليًّ واملهنيــة والدوريــات. ويشــارك املركــز فــي أعمالــه عــدًدا الجهــات املختصــة محليًّ

أهميــة البحــث العلمــي كمصــدر أسا�ســي للمعرفــة الصحيحــة.

 من املبادرات، كان من أبرزها:
ً
وقدم املركز خالل العام املالي 2018م عددا

مسح ميداني لبيئة مكاتب المحاماة:

ــا لبيئــة العمــل فــي مكاتــب املحامــاة؛ لقيــاس مــدى  أقــام مركــز الدراســات والبحــوث التابــع للهيئــة الســعودية للمحاميــن مســًحا ميدانيًّ

رضــاء العامليــن فــي مكاتــب املحامــاة عــن عَملهــم وعالقاتهــم برؤســائهم وبيئــة عملهــم، وذلــك بهــدف تطويــر بيئــة العمــل فــي مكاتــب 

املحامــاة، وإيجــاد قاعــدة بيانــات دقيقــة عــن أوضــاع املكاتــب والعامليــن فيهــا. 
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قاعدة بيانات تشريعات مهنة المحاماة:

أنشــأ مركــز الدراســات والبحــوث قاعــدة بيانــات تشــتمل علــى كافــة تشــريعات مهنــة املحامــاة، مــن أنظمــة وتعاميــم وسياســات بحيــث 

تشــكل قاعــدة بيانــات متكاملــة لــكل مــا يحتاجــه قطــاع املحامــاة والستشــارات القانونيــة. 
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قاعدة بيانات الجامعات والكليات الحقوقية:

أنشــأ مركــز الدراســات والبحــوث قاعــدة بيانــات بالجامعــات والكليــات الحقوقيــة، وتخصــص كل كليــة، والدبلومــات والدرجــات 

العلمية املاجســتير والدكتوراه التي تمنحها، وذلك حســب املناطق اإلدارية للمملكة، وقد شــملت املناطق قاعدة البيانات املناطق 

اإلداريــة التاليــة: الريــاض، ومكــة املكرمــة، واملدينــة املنــورة، والقصيــم، وحائــل والحــدود الشــمالية، والجــوف، وتبــوك، والباحــة، 

وعســير، والشــرقية، وجــازان، ونجــران. 
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طــرح لســتطالع آراء 
ُ
أطلــق مركــز الدراســات والبحــوث مركــز اســتطالع العمــوم لرصــد ومتابعــة مشــاريع األنظمــة والسياســات التــي ت

العموم، ومساهمة الهيئة في إقامة حلقات النقاش وورش العمل، وإشراك املحامين وذوي الختصاص في التعليق عليها، والتفاعل 

ــا مــن أهــداف الهيئــة الســعودية للمحاميــن بإجــراء الدراســات والبحــوث 
ً
مــع إطالقهــا ورفــع مســتوى الوعــي القانونــي؛ وذلــك انطالق

ونشــرها، وإصــدار الكتــب والنشــرات واملجــالت العلميــة واملهنيــة والدوريــات، والتقــدم إلــى الجهــات املختصــة بمــا تــراه مــن مقترحــات 

وتقديــم املشــورة الفنيــة فــي مجــال اختصاصهــا، وكان ِمــن أبــرز األنظمــة التــي ناقشــها املركــز: مشــروع نظــام املشــتريات واملنافســات 

الحكوميــة، ونظــام الرهــن التجــاري ولئحتــه التنفيذيــة، ومشــروع الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اإلفــالس. 
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أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث األمانــة العامــة مجلــة حقيبــة املحامــي، وتعــد هــذه الحقيبــة أول نشــرة مهنيــة باللغــة العربيــة ألول 

عنى باملقالت ذات العالقة باملمارسة القانونية، وتزود املمارس القانوني بالعتاد املعرفي، وذلك بالتعاون 
ُ
مرة في الشرق األوسط؛ ت

مع عدد من كبار دور النشر القانونية الدولية، وقد صدر عن الهيئة خالل العام املالي 2018 عدد افتتاحي خالل فعاليات املؤتمر 

الســعودي للقانــون. 

 متخصصــة فيمــا يهــم قطــاع 
ً
اعتمــد مركــز الدراســات والبحــوث إطــالق مجلــة فقــه القضــاء والقانــون، وهــي دوريــة علميــة تنشــر أبحاثــا

املحامــاة والستشــارات القانونيــة، وتنشــر تلــك األبحــاث بعــد تحكيمهــا مــن قبــل عــدد مــن املتخصصيــن فــي نفــس املجــال، وتعتبــر 

املجلة إحدى املنصات العلمية التي يســتخدمها الباحثون لنشــر آخر ما توصلوا له من نتائج، أو نشــر أبحاثهم العلمية لنيل درجتي 

املاجستير والدكتوراه. وتهدف املجلة إلى نشر الفقه اإلسالمي، والدراسات القانونية املتخصصة، واإلسهام في تنشيط الجتهاد في 

مجــال الفقــه والقضــاء. كمــا تعمــل املجلــة علــى إثــراء املكتبــة العدليــة بالبحــوث والدراســات  واملعلومــات، ممــا يعيــن املمــارس القانوني 

فــي أداء عملــه، وتوســيع مداركــه، وزيــادة حصيلتــه العلميــة، كمــا ترحــب املجلــة باألبحــاث املختصــة مــن جميــع الــدول وبذلــك تعمــل 

املجلة على توثيق العالقات من الجهات العدلية في مختلف دول العالم مما يعزز مكانة املجتمع القانوني السعودي ودوره في نشر 

املعرفــة القانونيــة.



115

2018

األدلة االسترشادية:

 مــن املنشــورات املتخصصــة، واألدلــة السترشــادية، واملطويــات التوعويــة، كان مــن أبرزهــا: 
ً
أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث عــددا

دليــل ضريبــة القيمــة املضافــة فــي قطــاع املحامــاة والستشــارات القانونيــة، والدليــل العلمــي واملنهــي للتخصصــات الحقوقيــة، ودليــل 

حقــوق املحامــي، ودليــل حمايــة حقــوق العمــالء عنــد التعامــل مــع املحاميــن، ودليــل األمــن اللكترونــي والضوابــط األساســية لألمــــن 

السيبـرانــــي، ودليــل  العوامــل املٔوثــرة فــي تقديــر األتعــاب، باإلضافــة إلــى 48 مطويــة توعويــة عــن املمارســة املهنيــة. 

الكتب األجنبية المترجمة:

قام مركز الدراسات والبحوث بترجمة عدد من املنشورات والكتب األجنبية ذات الصلة باملمارسة القانونية، من خالل الشراكات 

الحصريــة مــع كبــار دور النشــر الدوليــة، وكان مــن أبــرز تلــك املنشــورات والكتــب: مدونــة قواعــد الســلوك املنهــي لجمعيــة املحاميــن 

األمريكيــة، وقواعــد التعليــم املنهــي املســتمر لجمعيــة املحاميــن األمريكيــة و دليــل املخاطــر املهنيــة الصــادر مــن هيئــة املستشــارين 

البريطانيــة، واملعاييــر املهنيــة لهيئــة املستشــارين البريطانيــة، كمــا ينهــي املركــز ترجمــة حصريــة لكتــاب محــام الغــد الصــادر عــن جامعــة 

أكســفورد البريطانيــة للبروفســور ريتشــارد ساســكيند. 

البيانات المفتوحة: 

يقــدم مركــز الدراســات والبحــوث منصــة للبيانــات املفتوحــة لجميــع املهتميــن واملختصيــن وزّوار املوقــع اللكترونــي للهيئــة، إيمانــا بمبــدأ 

الشفافية وتوفير املعلومة للجميع، بحيث يمكن املركز املستفيد من البيانات املتوفرة واستخدامها حسب الحاجة. وتتضمن املنصة 

تقاريــر واحصائيــات متعــددة عــن قطــاع املحامــاة والستشــارات القانونيــة، وتقاريــر عــن أعمــال الهيئــة ومشــاريعها ومبادراتهــا، يمكــن 

للمستخدم تصنيفها وفلترتها وتحليلها بشكل بصري من خالل أشكال متنوعة من الرسوم البيانية، و يمكن استعراضها ومعالجتها 

   Business( وتحليلهــا مباشــرة عبــر املوقــع مــن خــالل التصفــح دون الحاجــة إلــى تحميلهــا. ويســتعين املركــز  بأحــدث تقنيــات ذكاء األعمــال

Intelligence( واســتخدام تقنيــة للربــط والقــراءة املباشــرة مــا بيــن العديــد مــن قواعــد البيانــات بــدون الحاجــة إلــى رفــع تقاريــر دوريــة، مــع 

امكانية التصنيف الذي يعرض النتائج بشكل مباشر. ومن أبرز البيانات: بيانات عن أعداد املحامين واملتدربين واملمثلين النظامين، 

واملستشارين القانونيين الوافدين، ويسعى املركز إلى ربط املعلومات مع الجهات املعنية لتوفير قاعدة بيانات مركزية وطنية. كما يصدر 

 منذ عام 2016م، باللغتين العربية والنجليزية.
ً
 ســنويا

ً
املركز تقارير ربعية مختصرة عن القطاع القانوني، وكذلك تقريرا

https://sba.gov.sa/wp-content/uploads/2018/09/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%94%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%A8.jpg
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النشر القانوني: 

يســهم مركــز الدراســات والبحــوث فــي نشــر املجموعــات والكتــب واملشــورات القانونيــة التــي تصدرهــا جهــات وأشــخاص مختصــون، 

حيــث ســاهم املركــز فــي توزيــع كتــاب املبــادئ والقــرارات القضائيــة، ومجموعــة األحــكام القضائيــة ونســٍخ مــن األقــراص الضوئيــة لهــا، 

وذلــك بالتعــاون مــع وزارة العــدل. 

االستبيانات الميدانية:

شارك مركز الدراسات والبحوث في نشر الستبيانات امليدانية والستطالعية التي تتعلق بقطاع املحامين والستشارات القانونية، 

سواء كانت من إعداد املركز أو بطلب من جهات أخرى؛ حيث تعاون املركز مع عدد من الجهات كان من أبرزها: وزارة العدل، وزارة 

التجارة والستثمار، و الهيئة العامة لالستثمار، و ديوان املظالم.

الدراسات االستشارية:

يســهم مركــز الدراســات والبحــوث فــي إجــراء الدراســات املختصــة، حيــث قــام املركــز بتقديــم دراســة مقارنــة للجهــة املختصــة تتعلــق 

بتحليــل تنظيــم الهيئــة الســعودية للمحاميــن ومــا يتطلبــه واقــع العمــل مــن تعديــل واضافــة لنصــوص التنظيــم؛ لتمكيــن الهيئــة مــن 

الوفاء بمهامها وتحقيق أهدافها. كما أسهم املركز في معالجة أحد أهم امللفات التي يحتاجها قطاع املحاماة والستشارات القانونية 

واملتعلقــة بأوضــاع املتدربيــن، حيــث أســهم فــي ترتيــب »ملتقــى املتــدرب القانونــي«، وتقديــم دراســة مختصــة عــن التدريــب القانونــي فــي 

اململكــة العربيــة الســعودية، دراســة ميدانيــة اســتطالعية، تقــدم للجهــات املختصــة.
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مكتبة الهيئة:

يســهم مركــز الدراســات والبحــوث فــي نشــر املعرفــة عبــر توفيــر قاعــة لالطــالع وقــراءة الكتــب واملنشــورات التــي تضمهــا مكتبــة الهيئــة فــي 

مقرهــا الرئيــس، وتضــم املكتبــة مجموعــة مــن الكتــب القانونيــة النــادرة، والدراســات املتخصصــة، والدوريــات العمليــة، حيــث تلقــى 

 مــن اإلهــداءات التــي أضيفــت إلــى قائمــة مقتنيــات املكتبــة.
ً
املركــز عــددا
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جمعية هيئة المحامين للعون الحقوقي:

َعــدُّ الــذراع املتخصــص 
ُ
أقــر مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن تأســيس جمعيــة هيئــة املحاميــن للعــون الحقوقــي، والتــي ت

 للصالحيــات املمنوحــة للهيئــة بموجــب تنظيمهــا املعتمــد بقــرار مجلــس الــوزراء 
ً
لتقديــم وتنظيــم تقديــم العــون الحقوقــي. وذلــك وفقــا

رقــم: )713( وتاريــخ:08 /1436/07هـــ، املوافــق 2015/04/27م، والــذي منــح الهيئــة صالحيــة تقديــم العــون الحقوقــي للمســتحقين، 

واملشــورة الفنيــة فــي مجــال اختصاصهــا. 

وقد قامت الهيئة السعودية للمحامين خالل العام املالي 2018م بعدد من املبادرات التي تعزز العون الحقوقي للمستحقين، 

من أبرزها:

العيادات القانونية:

 بتقديم األعمال القانونية. من خالل مجلس أمناء مكون من محام  أو محامين مرخص 
ً
العيادة القانونية هي منشأة تحمل ترخيصا

لهم. والعيادات القانونية جهات نفع عام ويحظر عليها ممارسة الخدمات القانونية بقصد تجاري أو لتحصيل الربح. واملستفيدون 

من الخدمات القانونية التي تقدمها العيادة القانونية هم الذين تنطبق عليهم ضوابط املادة الثانية من لئحة املعونة القضائية، 

مــن املســتحقين الذيــن ل يملكــون تكاليــف املعونــة القضائيــة واملشــورة القانونيــة. ويجــوز أن تحتضــن جامعــات وكليــات الحقــوق 

)تخصــص الشــريعة أو القانــون( تلــك العيــادة. وتعــزز العيــادة القانونيــة التدريــب علــى املحتــوى العلمــي املقــدم فــي كليــات الحقــوق 

بحيــث يجمــع بيــن املفاهيــم النظريــة والواقــع العملــي للممارســة القانونيــة، وتهــدف العيــادة القانونيــة إلــى مســاعدة الطــالب املتدربيــن 

علــى اكتســاب الخبــرات واملهــارات مــن خــالل مقابلــة حــالت عمليــة مــن الواقــع العملــي والســماح لهــم بتقديــم الخدمــات القانونيــة 

املجانيــة للمســتحقين وغيــر القادريــن علــى تحمــل أتعــاب املحامــاة أو الستشــارات القانونيــة. وتهــدف العيــادات القانونيــة إلــى:

نشر الوعي القانوني.	 

كفالة حقوق اإلنسان.	 

تقديم املساعدة القانونية للفئات املستحقة.	 

تقديم الستشارات القانونية املجانية للطلبة.	 

تدريب الطالب على املهارات القانونية والقضائية. 	 

الرتقاء بمستوى خريجي الحقوق، وتنمية التصال الفعال بينه وبين املجتمع.	 

نشر وتعليم أحكام املسؤولية املهنية واألخالقية للقانونيين.	 

تأهيل الطالب لاللتحاق بسوق العمل.	 

املساعدة في تنفيذ وتطبيق خطط خدمة وتنمية املجتمع.	 

ربط الدراسة النظرية للقانون بمتطلبات سوق العمل.	 

ضمان جودة الخريج ورفع قدرته التنافسية على املستوى القومي واإلقليمي والدولي.	 

تحسين جودة ممارسة مهنة املحاماة والستشارات القانونية.	 

تفعيل التعليم الذاتي.	 
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روزنامة التطوع القانوني وسجل المعونة القانونية:

أطلقــت الهيئــة علــى موقعهــا روزنامــة التطــوع القانونــي التــي توضــح قنــوات الخدمــة واملجــالت املتــاح تقديــم العــون الحقوقــي مــن 

 يتيح 
ً
خاللها والتي تنوعت من جامعات، وجهات حكومية، ومجمعات تجارية، واملحاكم، واملستشفيات، كما وضعت الهيئة سجال

للمتطوعيــن التســجيل فــي ســجل املعونــة القانونيــة، وكذلــك قنــاة للمســتحقين للتقديــم علــى طلــب املعونــة القانونيــة بيســر وســهولة، 

وخصوصيــة تحفــظ أســرار املســتحقين. صــور

المشاركة في ملتقى بيبان:

شــاركت الهيئــة الســعودية للمحاميــن فــي ملتقــى ببيبــان الــذي أقيــم فــي عــدد مــن مناطــق اململكــة، كمنطقــة مكــة املكرمــة، واملدينــة 

املنورة، والذي ســيقام في املنطقة الشــرقية. ويعنى بيبان بتهيئة البيئة املناســبة للمنشــآت الصغيرة واملتوســطة القائمة بما يضمن 

اســتمرارها ونموهــا، ويحفــز دخــول منشــآت جديــدة للســوق باحتــواء املبادريــن واملهتميــن بمجــال األعمــال، وإنشــاء املشــاريع وتجــاوز 

مراحــل التأســيس بسالســة، والتعــرف علــى مراحــل اســتقطاب املســتثمرين، وخطــوات إجــراءات الجهــات الحكوميــة وجهــات الدعــم 

والتمكين، ويقدم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب اآلخرين لتوسيع مداركهم اإلدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها، 

وهــو بذلــك يشــرع كل بــاب إجرائــي وإلهامــي أمــام هــؤلء الشــباب. وتقــدم الهيئــة مــن خــالل جناحهــا املشــورة القانونيــة لــرواد األعمــال 

واإلثــراء املعرفــي القانونــي لــزوار امللتقــى، وتوزيــع املنشــورات واملطويــات ذات الصلــة.
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مارثون التطوع القانوني:

تزامنــا مــع اليــوم العالمــي للقانــون أطلقــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن مبــادرة ماراثــون التطــوع القانونــي الــذي يقــدم فيــه املحامــون 

واملستشــارون القانونيــون ســاعات تطوعيــة تبــدأ مــن اليــوم العالمــي للقانــون فــي 13 ســبتمبر وحتــى اليــوم الوطنــي للمملكــة العربيــة 

الســعودية فــي 23 ســبتمبر يقدمــون مــن خاللهــا:

تقديم العون الحقوقي للمستحقين.	 

املشورة القانونية لقطاع رواد األعمال املبتدئين.	 

التوعية القانونية للمجتمع.	 

الترافع عن غير القادرين على دفع أتعاب املحاماة.	 

تقديم برامج التدريب لحديثي التخرج.	 

وقــدم املحامــون فــي ذكــرى اليــوم الوطنــي الثامــن والثمانيــن للمملكــة العربيــة الســعودية مــا ناهــز 30 ألــف ســاعة تطوعيــة اشــتملْت 

علــى تقديــم العــون الحقوقــي للمســتحقين، وتقديــم املشــورة القانونيــة لقطــاع رواد األعمــال املبتدئيــن، وتقديــم التوعيــة القانونيــة 

للمجتمــع، والترافــع عــن غيــر القادريــن علــى دفــع أتعــاب املحامــاة، وتقديــم برامــج التدريــب لحديثــي التخــرج، وقــد بلــغ  عــدد املتطوعيــن 

 بمــا يعــادل 29.304 ســاعة، فــي حيــن بلــغ عــدد 
ً
350 متطوًعــا مــن مختلــف أنحــاء اململكــة، وقــدر عــدد الســاعات التطوعيــة تحديــدا

ــا ِوَرش العمــل التوعويــة التــي صاحبــْت ســير املاراثــون فقــد بلــغ عــدد املســتفيدين  املســتفيدين مــن املاراثــون 8795 ألــف مســتفيد، أمَّ

منهــا 24.800 ألــف مســتفيد خــالل 104 ســاعة.  
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وشارك في نجاح املارثون عدد من الجهات كان من أبرزها:
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مركز هيئة المحامين للتحكيم والتسوية:

أقــر مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن تأســيس مركــز هيئــة املحاميــن للتحكيــم والتســوية، وذلــك ضمــن مبــادرات الهيئــة 

اإلســتراتيجية، واملركــز ُيَعــدُّ الــذراع املتخصــص للنظــر فــي الشــكاوى وتســويتها، وتقديــم الخبــرة الفنيــة فــي مجالهــا، وتوفيــر الوســائل 

 للصالحيــات املمنوحــة للهيئــة 
ً
البديلــة للفصــل فــي النزاعــات عبــر املحاكــم، وذلــك بتوفيــر وســائل بديلــة لتســوية النــزاع، وذلــك وفقــا

بموجــب تنظيمهــا املعتمــد بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )317( وتاريــخ:08 /1436/07هـــ، املوافــق2015/04/27م، والــذي منــح الهيئــة 

صالحية تقديم املشورة الفنية في مجال اختصاصها، وكذلك  تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد املحامين تتصل بالجوانب 

املهنيــة ومحاولــة تســويتها.

وقد قامت الهيئة السعودية للمحامين خالل العام املالي 2018م بعدد من املبادرات التي تسوية املنازعات، من أبرزها:

مقر مركز هيئة المحامين للتحكيم والتسوية:

اعتمدت الهيئة املخططات اإلنشائية لتأسيس هيئة املحامين للتحكيم والتسوية، والتقدم للجهة املختصة بطلب الرخصة لتأسيس 

ا ِمن صالحية الهيئة لتقديم املشــورة الفنية، وجهز املركز بالقاعات املختصة، واملرافق الالزمة لتوفير العناية الالزمة 
ً
املركز، انطالق

بأطراف الدعوى، واألرشفة وقواعد البيانات الالزمة، ومن املقرر تدشين املركز في الربع األول من العام املالي 2019م.
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التقارير الفنية:

باشــرت الهيئــة الســعودية للمحاميــن الطلبــات املحالــة مــن الجهــات القضائيــة لتقديــم التقاريــر الفنيــة بشــأن املنازعــات بيــن املحامين 

وعمالئهم، أو بين أطراف الدعوى بشأن تحمل تكلفة الستعانة باملحامي على الطرف الخاسر، وخالل العام املالي 2018م أحالت 

 
ً
الجهات القضائية عدد )218( قضية للنظر فيها، وقد عقدت الهيئة )183( جلسة استماع ألطراف النزاع، وأصدرت )61( تقريرا

، وبلغــت رســوم التقديــر لهــا 
ً
 بعــد إجــراء الدراســة الالزمــة. وقــد بلــغ عــدد املبالــغ التــي فصلــت فيهــا الهيئــة )358,702,495( ريــال

ً
فنيــا

 أودعــت فــي حســابات الهيئــة كأحــد مواردهــا املاليــة.
ً

)1,624,855( ريــال

يوم المتدرب:

ــا ِمــن ِحــْرص الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى رعايــة مصالــح املحاميــن تحــت التدريــب، أطلقــت الهيئــة برنامــج يــوم املتــدرب 
ً
إنطالق

لالســتماع إلــى همــوم واقتراحــات وشــكاوى املتدربيــن األعضــاء كل يــوم اثنيــن، وقــد صممــت الهيئــة لذلــك نموذًجــا علــى موقعهــا 

اإللكترونــي، لســتقبال املتدربيــن وبــذل املســاعي لتقديــم الحلــول ملشــاكلهم واإلجابــة علــى استفســاراتهم.

استقبال الشكاوى:

ــا ِمــن صالحيــات الهيئــة فــي تلقــي مــا يقــدم إلــى الهيئــة مــن شــكاوى ضــد املحاميــن تتصــل بالجوانــب املهنيــة، ومحاولــة تســويتها، 
ً
انطالق

فقــد خصصــت منصــة الكترونيــة لتلقــي الشــكاوى، والتواصــل مــع الجمهــور. وقــد بلــغ عــدد الشــكاوى املســتلمة لعــام 2018م )175( 

شــكوى، ســعت الهيئة إلى تســوية ما يقارب )11.42%( في حين أحالت )33.71%( إلى الجهات املعنية بحكم الختصاص، وحفظت 

مــا يعــادل )36.57%( لعــدم إيضــاح أطرافهــا مــا يســند شــكاواهم أو عــدم صحتهــا أو لعــدم الختصــاص.

استقبال البالغات:

ــا ِمــن صالحيــات الهيئــة فــي تلقــي مــا يقــدم إلــى الهيئــة مــن شــكاوى تتعلــق باملهنــة، فقــد خصصــت منصــة الكترونيــة لتلقــي 
ً
انطالق

البالغات ضد منتحلي املهنة، حماية لاللتزامات النظامية للمهنة، وإحالة املخالفين إلى الجهات املختصة إليقاع الجزاء املناسب. 

حيث حفظ نظام املحاماة حق املحامين واملحاميات من الدخالء على املهنة، كما نصت املادة السابعة والثالثون على أنه »يعاقب 

، أ-الشــخص الذي انتحل صفة املحامي أو مارس 
ً
بالســجن مدة ل تزيد على ســنة أو بغرامة ل تقل عن ثالثين ألف ريال أو بهما معا

 ألحكام هذا النظام.  ب-املحامي الذي مارس مهنة املحاماة بعد شطب اسمه من جدول املحامين، ويتم توقيع 
ً
مهنة املحاماة خالفا

 صفــة املحامــي إذا قــام بعمــل يجعــل لــه صفــة املحامــي ومــن فتــح 
ً
هــذه العقوبــات مــن القضــاء املختــص. » ويكــون الشــخص منتحــال

 لستقبال قضايا الترافع والستشارات، أو اإلشارة في مطبوعاٍت إلى نفسه بصفة املحامي«، وقد بلغ عدد البالغات املستلمة 
ً
مكتبا

، ســعت الهيئــة إلــى إحالتهــا إلــى الجهــات املعنيــة بحكــم الختصــاص.
ً
لعــام 2018م )21(بالغــا





الفصل الثالث
إنجازات العام المالي 2018 

لمبادرات استراتيجية الخطة الخمسية 2016 -2020

ملخص تنفيذي لمؤشرات األداء الرئيسة.	 

 	.)KPI( إحصاءات مؤشرات األداء الرئيسة
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ملخص تنفيذي:

شهد العام املالي 2018 م مبادرات استهدفت تنظيم وتطوير قطاع املحاماة والستشارات القانونية؛ تحقيًقا لرؤية الهيئة املتمثلة 

فــي الرتقــاء بقطــاع املمارســة املهنيــة القانونيــة فــي اململكــة، ليكــون قطاعــا رائــدا يســهم فــي خدمــة العدالــة فــي املجتمــع، وتســتهدف 

إســتراتيجية الهيئــة الخمســية )2016 - 2020( وخطــة عملهــا توجهــات إســتراتيجية ومبــادرات تعمــل علــى تحقيــق تلــك الرؤيــة.

وبالرغــم مــن أن اإلطــار الزمنــي لتنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية هــو خمســة أعــوام ماليــة )2016م – 2020م(،فــإن بعــض املبــادرات قــد 

نفــذت بالكامــل، والبعــض فــي طــور الســتكمال والتنفيــذ، والبعــض اآلخــر لــم ينفــذ حتــى اآلن، ونســبة اإلنجــاز املفتــرض لــكل عنصــر هــو 

ا؛ بحيــث يكتمــل إنجــاز الخطــة خــالل اإلطــار الزمنــي املحــدد لهــا فــي 2020 بــإذن هللا تعالــى. إحــراز )20 %( ســنويًّ

والجديــر بالذكــر أن ســرعة أو تباطــؤ اإلنجــاز  يعــود ألســباب مختلفــة، يتعلــق جــزء منهــا بالتمويــل واســتدامة التدفقــات املاليــة، واآلخــر 

يتعلق بأطراف آخرين كالجهات الحكومية أو منفذي الخدمات، كما أن نقص املعلومات في قطاع املحاماة والستشارات القانونية 

تسبب في تأخير تنفيذ بعض املبادرات، عالوة على بعض التحديات التشريعية التي تتطلب وقًتا ملناقشتها وتعديلها.
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ويوضح اآلتي إجمالي إنجاز األهداف اإلستراتيجية:

القانونيــة،  الخدمــات  تقديــم  تعميــق قطــاع  األول:  اإلســتراتيجي  الهــدف 

القانونيــة: الخدمــات  لقطــاع  االســتيعابية  القــدرة  وزيــادة 
حيــث يشــتمل هــذا الهــدف علــى )10( توجهــات إســتراتيجية، وعلــى )58( مبــادرة تنفيذيــة، ونســبة اإلنجــاز اإلجمالــي لهــا تبلــغ: )%71( 

مــن تلــك التوجهــات، بنهايــة عــام )2018( ويكــون نســبة التقــدم لهــذا الهــدف )11%( مــن نســبة النجــاز الفترا�ســي املتوقــع فــي نهايــة 

العــام.

الهــدف اإلســتراتيجي الثانــي: تنظيــم قطــاع تقديــم الخدمــات القانونيــة، 

وتطويــر معاييــر ممارســة المهنــة:
حيــث تركــز الجهــود علــى تطويــر معاييــر ممارســة املهنــة، ويشــتمل علــى )8( توجهــات إســتراتيجية، وعلــى )66( مبــادرة تنفيذيــة، ونســبة 

 بنســبة )6%( عــن نســبة 
ً
اإلنجــاز اإلجمالــي لهــا تبلــغ: )66 %( مــن إجمالــي تلــك التوجهــات، وبذلــك يصبــح اإلنجــاز لهــذا الهــدف متقدمــا

اإلنجــاز الفترا�ســي الســنوي للخطــة الخمســية.

القانونيــة،  الخدمــات  تقديــم  الثالــث: حمايــة قطــاع  اإلســتراتيجي  الهــدف 

والمهنييــن:  للمهنــة  الحمايــة  وتوفيــر 
حيــث يشــتمل الهــدف الثالــث علــى )8( توجهــات إســتراتيجية، وعلــى )42( مبــادرة تنفيذيــة، ونســبة اإلنجــاز اإلجمالــي لهــا تبلــغ: )66 %( 

من تلك التوجهات، وبمقارنة هذه النسبة بالنسبة الفتراضية لإلنجاز السنوي يظهر تقدم بنسبة )6%( عن الخطة اإلستراتيجية.

الهدف اإلســتراتيجي الرابع: توازن قطاع تقديم الخدمات القانونية، وتوازن 

قطــاع تقديــم الخدمــات القانونية مع مصالح األطراف ذوي العالقة: 
حيــث يشــتمل الهــدف الرابــع علــى )8( توجهــات إســتراتيجية، وعلــى )36( مبــادرة تنفيذيــة، ونســبة اإلنجــاز فيــه )86 %( مــن تلــك 

التوجهــات، بمــا يــدل علــى تقــدم بنســبة )26%( علــى نســبة اإلنجــاز الســنوي الفترا�ســي للخطــة اإلســتراتيجية.
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وبإلقاء نظرة على املبادرات التنفيذية والتوجهات اإلستراتيجية التي نفذت خالل العام املالي 2018 وأثرها على تنظيم وتطوير 

ــا أنهــا تعمــل علــى بنــاء وترســيخ البنيــة التحتيــة للقطــاع وخدمــة أصحــاب  قطــاع املحامــاة واالستشــارات القانونيــة يظهــر جليًّ

املصالــح فيــه علــى النحــو اآلتــي: 

1-  اكتمال البيئة المؤسسية للهيئة:
بنهايــة العــام املالــي 2018م، تمكنــت الهيئــة بحمــد هللا مــن إرســاء قواعــد العضويــة، واإلجــراءات اللكترونيــة الالزمــة لتســهيل 

الشــتراكات وتســجيل البيانــات واســتحداث نظــام مدفوعــات متكامــل، كمــا عنيــت الهيئــة بتأســيس قطــاع تنفيــذي )األمانــة العامــة( 

قــادر علــى التواصــل مــع الجمهــور املســتفيد عبــر  وســائل اتصــال متعــددة، وتجهيــز املرافــق الالزمــة لعقــد ورش العمــل والنــدوات، 

وتقديــم الخدمــات املســاندة للمحاميــن مــن خــالل برنامــج املزايــا الشــاملة التــي توفــر مجموعــة واســعة مــن املنتجــات والخدمــات التــي 

تهــم األعضــاء.

2-  العناية بحديثي التخرج القادمون للمهنة:
عملت الهيئة على توثيق الروابط مع القطاع العلمي ذي الصلة بالتخصص العدلي؛ سواء كانت الجامعات أو الجهات الحكومية، 

 علــى رؤيــة وطنيــة لتنظيــم القطــاع وتوحيــد الجهــود، كمــا كّرســت الهيئــة جهودهــا للتنســيق املباشــر مــع وزارة 
ً
وذلــك للعمــل ســويا

العدل وتطوير آليات الترخيص للمستجدين واملتدربين، ووضع الضوابط واملعايير املهنية، وتشجيع الطلبة على التحصيل العلمي 

القانونــي مــن خــالل مبــادرة جائــزة التفــوق العلمــي القانونــي.

3-  توفير معلومات عن قطاع المحاماة واالستشارات القانونية:
. والعمــل مــع الجهــات 

ً
 وســنويا

ً
وذلــك ببنــاء قاعــدة معلومــات شــمولية، ونشــر الحصائيــات والتفاصيــل التــي ُتهــم الجمهــور ربعيــا

الرســمية لتبــادل وربــط البينــات واملعلومــات وتوحيــد مســمى القطــاع ضمــن التصنيفــات القتصاديــة املحليــة املتوافقــة مــع 

التصنيــف الدولــي لألنشــطة. ول يــزال القطــاع بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات واملعطيــات التــي مــن شــأنها تقديــم خدمــة أفضــل 

ومباشــرة للمســتفيد. وكذلــك العمــل علــى توفيــر جميــع التشــريعات ذات العالقــة بمهنــة املحامــاة ونشــرها علــى موقــع الهيئــة 

اإللكترونــي.

٤-  وضع المعايير المهنية:

كّرســت الهيئــة جهودهــا للحصــول علــى رؤيــة مهنيــة وطنيــة مــن خــالل عملهــا مــع شــركائها املحلييــن والدولييــن لبنــاء قاعــدة معرفيــة 

لــب مخاطبــة جميــع الجهــات املعنيــة للتوصــل 
ّ
ط

َ
واســعة، كان ذلــك عبــر التأهيــل األولــي للمهنــة، أو عبــر التعليــم املســتمر، ممــا ت

لرؤيــة مشــتركة والعمــل علــى تنفيذهــا. ومــن أبــرز األنشــطة، برنامــج الزمالــة القانونيــة، برنامــج املهــارات القضائيــة والقانونيــة 

للوفــاء بمتطلبــات التخــرج لدرجــة البكالوريــوس، برنامــج التعليــم املســتمر، برامــج اإلعــداد القانونــي املتخصــص، ومبــادرة البتعــاث 

القانونــي. ومــن جهــة أخــرى العمــل علــى اســتكمال السياســات واللوائــح التــي تكمــل تشــريعات املهنــة.
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5-  تسهيل بيئة ممارسة مهنة المحاماة:
وذلــك عبــر مبــادرات منبثقــة مــن ســجل املنشــأة القانونيــة الــذي يربــط أعمــال املحامــي برقــم مرجعــي يســهل لــه ممارســة أعمالــه لــدى 

الجهات الرسمية، ويرفع مستوى اللتزام باألنظمة والتشريعات ذات الصلة بممارسة األعمال، وتتطلع الهيئة أن تكون املبادرات 

التنفيذيــة والتوجهــات اإلســتراتيجية املزمــع تنفيذهــا خــالل العــام املالــي 2019م، ذات أثــر مملــوس علــى مــا يلــي:

تحسين بيئة العمل في قطاع املحاماة والستشارات القانونية. 	 

تفعيل مبادرات وتوجهات مجلس توطين قطاع املحاماة والستشارات القانونية.	 

رفع مستوى املشاركة بين املستفيدين في القطاع.	 

تحسين وتنظيم قطاع التدريب القانوني.	 

إصدار األدلة السترشادية واملطبوعات التي تهم القطاع.	 

زيادة عدد اللقاءات املهنية والدورات وورش العمل.	 

 	.
ً
ترسيخ أواصر التعاون مع الجهات ذات العالقة بالقطاع محليا ودوليا

ويوضح املبحث التالي تفاصيل تنفيذ كل مبادرة من خالل استعراض مؤشرات األداء الرئيسية، ويتضمن تنفيذ املبادرات أنشطة 

 ألسلوب التنفيذ، وتعاون الجهات ذات الصلة، بحيث تحول األفكار واملشاريع إلى واقع من خالل امليزانيات 
ً
 تتفرع عنها وفقا

ً
وأعمال

واإلمكانات املتاحة.

 مدى التقدم في تحقيق تلك املبادرات، والتنفيذ العام 
ً
وانطالقا من قيم الهيئة ومبادئه وإنفاذا إلطار الحوكمة، فإنها ترصد سنويا

للخطة اإلستراتيجية وأبرز املعوقات واملخاطر التي تحيط بأنشطتها.
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درجة 
األهمية

المعدل 
لم نفذالمرجح

ينفذ
نفذ 
جزئيا

األهمية 
نسبة للمبادرةللهدف

اإلنجاز
المعدل 
المرجح

%٧١

الهدف 

اإلستراتيجي 

األول: 

تعميق 

قطاع تقديم 

الخدمات 

القانونية، 

وزيادة 

القدرة 

االستيعابية 

لقطاع 

الخدمات 

 القانونية:

١.١ تحديد معالم األعمال التي تتطلب االستعانة بمحام ١٠.٨١
بصورة أوضح:

%٨١

إجراء دراسة مقارنة لألعمال التي يمارسها المحامون في الدول 
٩02.7%٩0٣%الرائدة.

٦0١.2%٦02%مراجعة التشريعات واإلجراءات لضمان مساندة القطاع القانوني.

التنسيق مع أطراف العالقة )أصحاب المصالح( لفهم أدق لطبيعة 
٨00.٨%٨0١%األعمال التي يمكن أن يقدم المحامون لها قيمة مضافة.

٨٥٣.4%٨٥4%إصدار الئحة استرشادية لألعمال التي تتطلب االستعانة بمحاٍم 

١٠٨.١

١٠.٦٣٧٥ Market ١.2 توفير معلومات عن قطاع الخدمات القانونية
Intelligence%٦٤

١00١%١00١%التواصل مع الجهات المعنية باإلحصاء والبيانات.

٦٥0.٩7٥%٦٥١.٥%تعزيز مستوى إفصاح المهنيين والمؤسسات المهنية.

٦٥١.٦2٥%٦٥2.٥%إنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع الجهات التعليمية.

٥0١.2٥%٥02.٥%إنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع وزارتي العمل والخدمة المدنية.

700.7%70١%إجراء المسوح والدراسات الميدانية لمختلف قطاعات المجتمع.

٥٥0.٨2٥%٥٥١.٥%دراسة البيانات وتحليل النشاطات التنافسية وإصدار تقارير دورية.

١٠٦.٣٧٥

١.٣ تعزيز التوسع الجغرافي لقطاع الخدمات القانونية في ١٠.٧١٧٥
٧2%أنحاء المملكة

٨0١.٦%٨02%رفع مشاركة قطاع الخدمات القانونية في غير المناطق الرئيسية.

٨0١.٦%٨02%زيادة المؤهلين مهنيًّا من أهالي المناطق النائية.

70١.0٥%70١.٥%تعزيز التأهيل المهني في المناطق غير الرئيسية.

مواكبة التزامن بين الجهات القضائية والرقابية مع قطاع الخدمات 
٥00.7٥%٥0١.٥%القانونية.

مواكبة التزامن لخطط القطاع الحكومي والخاص في توطين الوظائف 
٦00.٩%٦0١.٥%في المناطق النائية.

٨٥١.27٥%٨٥١.٥%االستفادة من الوجود االفتراضي عبر وسائل التقنية الحديثة.

١٠٧.١٧٥

٦٤%١.٤ رفع مشاركة المرأة في قطاع الخدمات القانونية١٠.٦٣٥

٦٥0.٦٥%٦٥١%زيادة أعداد الخريجات الحقوقيات في مختلف مناطق المملكة. 

٥0١%٥02%زيادة المؤهلين مهنيًّا من خريجات كليات الحقوق.

70١.4%702%رفع أعداد المحاميات الممارسات.

٥0١%٥02%رفع أعداد المستشارات القانونيات في القطاع الحكومي والخاص.

دراسة العقبات التي تحول دون مشاركة واسعة للمرأة في قطاع 
7٥١.٥%7٥2%الخدمات القانونية

٨00.٨%٨0١% تعزيز المشاركات الحقوقية للمرأة في المجتمع.

١٠٦.٣٥

٧٨%١.٥ تشجيع سعودة تقديم الخدمات القانونية.١٠.٧٧٥

رفع مستوى اللغة اإلنجليزية لدى المحامين السعوديين والمؤهلين 
٨٥0.٨٥%٨٥١%مهنيًّا.

٩00.٩%٩0١%الرقابة على مؤهالت وخبرات المستشار القانوني الوافد.

٦00.٩%٦0١.٥%زيادة نسبة تمثيل السعوديين المتدربين في مكاتب المحاماة األجنبية.

زيادة مستوى تأهيل المحامين السعوديين في صياغة العقود 
٥00.7٥%٥0١.٥%واالتفاقيات المالية.

زيادة أعداد المبتعثين في المجاالت القانونية ذات الصلة بالقانون 
١002%١002%الدولي والتجارة والتمويل.

٩٥١.٩%٩٥2%زيادة أعداد الحاصلين على التأهيل المهني المزدوج مع دول رائدة.

4٥0.4٥%4٥١%رفع مستوى تأهيل الوظائف القانونية القيادية.

٧.٧٥ ١٠
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%٧١

الهدف 

اإلستراتيجي 

األول: 

تعميق 

قطاع تقديم 

الخدمات 

القانونية، 

وزيادة 

القدرة 

االستيعابية 

لقطاع 

الخدمات 

 القانونية:

١.٦ الرقابة على تقديم األعمال القانونية المقدمة من ٠.٥٠.٣92٥
٧9%خارج المملكة.

وضع الضوابط واإلجراءات التنظيمية لمشاركة مكاتب المحاماة 
7٥2.2٥%7٥٣%الخليجية للممارسة داخل السعودية.

وضع الضوابط واإلجراءات التنظيمية لمشاركة مكاتب المحاماة األجنبية 
٨04%٨0٥%للممارسة داخل السعودية.

وضع الضوابط واإلجراءات الرقابية لتقديم االستشارات القانونية 
٨0١.٦%٨02%الخارجية للمستفيدين داخل المملكة.

١٠٧.٨٥

١.٧ توحيد التأهيل المهني واإلشرافي على تقديم 2١١2٥.١.٥١
 ٨١%الخدمات القانونية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

تعديل نظام المحاماة لتنظيم أوسع للمحامين؛ سواء كان ذلك على 
٩04.٥%٩0٥%وجه االستقالل بالمهن الحرة، أو العمل في القطاعين العام والخاص.

٥0١.2٥%٥02.٥%التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إلعداد برامج التأهيل المهني ألغراض الترقية.

٨٥0.42٥%٨٥0.٥%بناء مجتمع حقوقي من خالل الندوات والدورات التدريبة من خالل عضوية االنتساب.

إطالق منصة إليكترونية تشتمل على قاعدة بيانات للوظائف في 
قطاع الخدمات القانونية، بحيث تعمل على توفير مستشارين قانونيين 

مؤهلين مهنيًّا للعمل في القطاعين العام والخاص.
%١00١%١00١

العمل مع األجهزة الرقابية على رصد مخالفات المستشارين القانونيين 
٩00.٩%٩0١%في القطاعين العام والخاص في ضوء قواعد السلوك المهني.

١٠٨.٠٧٥

١.٨ تعزيز ثقافة االستعانة بالمحامين قبل التصرفات ذات ١٠.٦٧
٦٧%التبعات القانونية.

التنسيق مع األجهزة الرقابية لمراجعة جدول الصالحيات في القطاعات 
200.2%20١%الحكومية والخاصة بما يعزز هذا التوجه.

٨0١.٦%٨02%نشر الثقافة القانونية من خالل عقد ورش العمل في البيئات العلمية والعملية.

700.7%70١%التنسيق المشترك مع الجهات الرقابية لنشر الثقافة بااللتزامات القانونية.

التنسيق المشترك مع الغرف التجارية والملحقيات التجارية في 
700.7%70١%السفارات السعودية لنشر الثقافة بااللتزامات القانونية.

٥00.7٥%٥0١.٥%تشجيع البرامج اإلعالمية المعنية بنشر الثقافة الحقوقية.

١002%١002%إطالق قاعدة بيانات للمحامين الممارسين وذوي االختصاص بالخدمات القانونية.

دراسة جدوى تهتم بإنشاء مركز وطني للتوعية الحقوقية بالتعاون 
٥00.7٥%٥0١.٥%مع الجهات ذات العالقة.

١٠٦.٧

٣٦%١.9 تعزيز حل المنازعات بالوسائل البديلة.١٠.٣٥٥

مراجعة التشريعات ذات الصلة باقتصاديات العدالة؛ )التقادم، الرسوم 
١00.2%١02%القضائية، الدعاوى الكيدية(.

مراجعة التشريعات الوطنية لتعزيز اللجوء للوسائل البديلة، والحد من 
2٥0.2٥%2٥١%تدفق الدعاوى القضائية على المحاكم.

الموازنة بين دور مكاتب المحاماة في الوساطة مع تكلفة تسوية 
١00.١%١0١%النزاع عبر الجهات القضائية ، واالستفادة من تجربة السويد.

٣00.٣%٣0١%تشجيع القطاع الخاص )المستثمر األجنبي( على معالجة الخالفات عبر الوسائل البديلة.

٦00.٦%٦0١%دراسة أسباب عزوف الشركات الوطنية الختيار القانون السعودي قانونًا للعقود.

العمل المشترك مع الجهات الرقابية على تسوية خالفات المستهلكين 
٣00.٣%٣0١%عبر الوسائل البديلة.

العمل على تأهيل المحامين المرخص لهم على ممارسة الوساطة االستشارية 
 .)Conciliator( وممارسة دور الموفق ،)MediationConsultation(%٦0٦%١00.٦

٦00.٦%٦0١%رفع مستوى كفاءة المركز السعودي للتحكيم التجاري.

٦00.٦%٦0١%عقد الشراكات مع المؤسسات العدلية الدولية لالستفادة من التجارب الرائدة.

١٠٣.٥٥

ا92.١٠ ا ودوليًّ 92%١.١٠ رفع مستوى تمثيل الهيئة محليًّ

ا ٩0١.٨%٩02%الحصول على عضوية الهيئات المهنية القانونية دوليًّ

٨0١.٦%٨02%التعاون مع األجهزة الحكومية التشريعية والرقابية. 

١002%١002%التعاون مع الغرف التجارية والملحقيات التجارية واللجان ذات الصلة.

١002%١002%التعاون مع الهيئات المهنية األخرى.

٩0١.٨%٩02%التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية.

 ١٠9.2
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المهنة:

٨٨%2.١ تعزيز االلتزام بأخالقيات المهنة:١٠.٨٧٥

٩04.٥%٩0٥%إصدار قواعد السلوك المهني.

رفع مستوى نظام المحاماة؛ بحيث يسهم في تعزيز االلتزام األمثل 
٨0١.2%٨0١.٥%بأخالقيات المهنة وفًقا للممارسات الرائدة.

٦00.٦%٦0١%متابعة إقرار التزام المحامين الممارسين بأخالقيات المهنة.

إطالق منصة إليكترونية لنظام للبالغات عن المخالفات المهنية 
 Whistleblowing%١00١%١00١

٩00.4٥%٩00.٥%التوعية المستمرة بأنماط السلوك المخالف.

١00١%١00١%توثيق االرتباط مع لجنة تأديب المحامين ونشر مبادئ عملها.

١٠٨.٧٥

2.2 الرفع من مالءمة مخرجات التعليم الحقوقي؛ لتلبية ١٠.٧٠٥
٧١%احتياجات التوظيف في قطاع الخدمات القانونية.

وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، 
٦0١.٣٥%٦02.2٥%وتطويرها وفًقا لألصول الشرعية واألنظمة المرعية.

إنشاء لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تدعى: "لجنة التدريب والتأهيل 
المهني"؛ تتولى اقتراح ومراقبة معايير المزاولة واإلشراف على 

التدريب الحقوقي.
%٨00.7٨%٥00.٦

عقد الشراكات مع المؤسسات العدلية الرائدة دوليًّا في مجال التدريب 
700.٥2٥%700.7٥%المهني.

700.٣٥%700.٥%التنسيق مع كليات الحقوق بشأن تزامن المناهج مع سوق العمل.

دراسة جدوى اعتماد برنامج وطني للدكتوراه المهنية في القانون 
JD( Juris Doctor program(%١000.١%٥000.٥

اعتماد دبلوم المحاماة المهني ضمن سنوات الخبرة للحصول على 
١000.7٥%١000.7٥%الترخيص.

دراسة جدوى إطالق كرسي متخصص لدبلوم المحاماة المهني في 
الجامعات السعودية، واالستفادة والتنسيق مع كرسي الشيخ إبراهيم 

الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة.

لم 
00.٥00%ينفذ

تصميم برامج التأهيل المهني باحترافية لتغذية مجاالت المهنة 
ا. ١000.٥%١000.٥%وتقويمها دوريًّ

إطالق برنامج تدريبي مخصص لحديثي التخرج، برعاية جهات التوظيف 
700.٥2٥%700.7٥%)التدريب المنتهي بالتوظيف(.

وضع قائمة استرشادية للبرامج التدريبية التي تناسب مختلف الفئات 
العمرية في التدرج المهني؛ لتعزيز الكفاءة، وغرس ثقافة التعليم 

المهني المستمر.
%٦00.٦%٥00.٣

تشجيع مكاتب المحاماة على استيعاب طالب التدريب التعاوني، 
700.٣٥%700.٥%وتوظيف حديثي التخرج من السعوديين.

إطالق برنامج تدريبي مخصص لطالب الجامعات في فترة الصيف برعاية 
٥00.2٥%٥00.٥%الهيئة.

المشاركة في معارض التوظيف، وكذلك في برنامج يوم المهنة 
المنعقد في الجامعات السعودية والملحقيات الثقافية؛ للتعريف 

بالقطاع ودور الهيئة وفرص التوظيف.
%٦00.٦%٥00.٣

ا عن الوظائف الحقوقية المتاحة للخريجين. ١000.7٥%١000.7٥%إصدار دليل ُيَحدَّث دوريًّ

١٠٧.٠٥

٧١%2.٣ رفع كفاءة مستوى التدريب الحقوقي.٠.٥٠.٣٥٥

١00١.٥%١00١.٥%إطالق أكاديمية الهيئة السعودية للمحامين.

إجراء دراسة مسحية لمعرفة الجدارات والمهارات المتطلبة في قطاع 
٨00.٨%٨0١%تقديم الخدمات القانونية.

عقد شراكات محلية وخارجية لتقديم دورات تدريبية احترافية 
700.7%70١%للمستفيدين من القطاع؛ سواء من القانونيين أو غيرهم.

تطوير الشراكة مع الجامعات ومعاهد التدريب المحلية والدولية 
٨00.٨%٨0١%لتقديم برنامج الهيئة المهنية، وبرامج قياس التأهيل.

٥00.٥%٥0١%تطوير األنظمة اإلليكترونية للتدريب الحقوقي.

٥00.٥%٥0١%تشجيع التدريب الذاتي عبر المنصة اإللكترونية.

التدريب على المهارات األساسية والقيادية المساندة لألعمال 
٣٥0.٣٥%٣٥١%المهنية القانونية.

إطالق برنامج )معتمد( لتقييم واعتماد معايير المدربين والدورات 
7٥0.7٥%7٥١%التدريبية.

٨0١.2%٨0١.٥%تطوير برنامج التعليم المستمر كأحد اشتراطات التأهيل المهني.

١٠٧.١
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%٦٦

الهدف 

اإلستراتيجي 

الثاني:

 تنظيم 

قطاع تقديم 

الخدمات 

القانونية، 

وتطوير 

معايير 

ممارسة 

المهنة:

  ٤٤%2.٤ تطوير البنية التحتية لمكاتب المحاماة.١.٥٠.٦٥٦2٥

١00.2%١02%إصدار الئحة حوكمة مكاتب المحاماة.

400.2%400.٥%تشجيع عمليات االندماج واالستحواذ بين مكاتب المحاماة.

وضع ضوابط وتعليمات إليجاد بيئة تنافسية عادلة بين مكاتب 
400.2%400.٥%المحاماة.

700.٣٥%700.٥%نشر الوعي لدى مكاتب المحاماة بمعايير مؤشر »أفضل بيئة عمل«.

٣00.4٥%٣0١.٥%وضع معايير وسياسات استرشادية لعمل مكاتب المحاماة.

زيادة الوعي والمعرفة بين مكاتب المحاماة حول أفضل الممارسات 
٦00.٣%٦00.٥%الرائدة لتشغيل البيئة المهنية.

دراسة جدوى إطالق شركة متخصصة لتقديم الخدمات المشتركة 
لمكاتب المحاماة لتقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية ورفع كفاءة 

األداء.
%٨0٨%١00.٨

إطالق برنامج )جودة( لالرتقاء بمستوى األداء المهني، والرقابة على 
٣00.22٥%٣00.7٥%الممارسات.

العمل على تطوير "برنامج وطني لريادة األعمال" في مكاتب 
400.٣%400.7٥%المحاماة، ِمن خالل مبادرة "ريادة" وبنك التسليف.

التنسيق مع صندوق الموارد البشرية "هدف" إلطالق برنامج لتوظيف 
٨٥0.٨٥%٨٥١%السعوديين في مكاتب المحاماة.

 إطالق برامج مهنية تخصصية للخدمات القانونية المساندة؛ 
٥00.٥%٥0١%)السكرتارية، المحاسبة، إدارة المنشآت القانونية، الترجمة(.

١٠٤.٣٧٥

٥٧%2.٥ تطوير أساليب تقديم الخدمات القانونية.٠.٥٠.٣٦٥

دراسة جدوى إنشاء نظام مدفوعات للمحامين للتعامل مع 
700.7%70١%االستشارات اليسيرة.

إعداد نموذج استرشادي للعقد الموحد لتقديم الخدمات القانونية 
٨0١.٦%٨02%وتضمينه شرط التحكيم كأسلوب لحل النزاعات.

دراسة جدوى إطالق مركز تحكيم خاص بالفصل في منازعات المحامين 
٩0١.٣٥%٩0١.٥%مع عمالئهم بشأن األتعاب.

التنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين المعتمدين لتطوير آليات 
٦00.٦%٦0١%معايير تقييم أتعاب المحامين وفًقا للممارسات الرائدة.

وضع ضوابط استرشادية الحتساب األتعاب بالمالءمة مع تصنيف 
٩00.٩%٩0١%المحامين.

وضع سلم استرشادي لمرتبات المهنيين في قطاع الخدمات 
٨00.٨%٨0١%القانونية.

دراسة جدوى تأسيس شركة تحصيل لديون المحامين، ووضع التصنيف 
االئتماني للعمالء، ومحاولة حلها عبر الوسائل البديلة قبل اللجوء 

للجهات القضائية.
%٥0٥%١.٥00.7٥

دراسة أثر تطبيقات التقنية الحديثة على مستقبل وأسلوب تقديم 
٦00.٦%٦0١%الخدمة القانونية.

١٠٧.٣

٥٦%2.٦ رعاية مصالح أعضاء الهيئة.2١.١2

دراسة جدوى تأسيس شركة خدمات مشتركة بين الهيئات المهنية 
للحصول على شروط أفضل عند التفاوض مع مقدمي الخدمات.

لم 
0١00%ينفذ

إنشاء شركة تابعة للهيئة تدير استثماراتها وتعمل على تقديم 
٥0١.٥%٥0٣%الخدمات المساندة.

٦٥0.٦٥%٦٥١%توفير التأمين الطبي لألعضاء.

االعتماد على التقنية في تقديم الخدمات لألعضاء عبر البوابة 
١00١%١00١%اإللكترونية.

دراسة استقصائية ألفضل الممارسات للخدمات المقدمة ألعضاء 
٥00.2٥%٥00.٥%الجمعيات المهنية.

٨00.4%٨00.٥%إطالق خدمة التصديق اإللكتروني على توقيعات المحامين.

١000.٥%١000.٥%إطالق خدمة التصويت عن ُبعد، وإدارة االنتخابات إلكترونيًّا.

٥0١%٥02%إيجاد مقر دائم للهيئة.

٦00.٣%٦00.٥%تأسيس لجنة مختصة باالستثمار منبثقة من مجلس اإلدارة.

١٠٥.٦



140

2018

درجة 
األهمية

المعدل 
لم نفذالمرجح

ينفذ
نفذ 
جزئيا

األهمية 
نسبة للمبادرةللهدف

اإلنجاز
المعدل 
المرجح

%٦٦
الهدف 

اإلستراتيجي 

الثاني: 

تنظيم قطاع 

تقديم 

الخدمات 

القانونية، 

وتطوير 

معايير 

ممارسة 

المهنة:

٧٥%2.٧ التحسين المستمر للبيئة التنظيمية١.٥١.١2٥

عقد الشركات مع الجمعيات المهنية المسؤولة عن تطوير المهنة 
٩0١.٨%٩02%والمهنيين.

 العمل مع أصحاب المصالح لمعرفة مدى جودة الخدمات المقدمة 
7٥١.٥%7٥2%ومقترحات تحسينها.

إجراء دراسة لتصنيف الممارسة المهنية السعودية مقارنة بمؤشر 
إصالح مهنة المحاماة، والعمل على تطوير نقاط التحدي )مقاييس 

جمعية المحامين األمريكية(.
%٩04%٩0٣.٦

 المشاركة في مؤشرات قياس مستوى األداء العدلي للمملكة، ورفع 
٣00.6%٣02%مستوى األداء.

١٠٧.٥

٧2%2.٨ رفع كفاءة متطلبات الترخيص والتصنيف.2١.٤٤

٥0١%٥02%تطوير معايير االختبارات المهنية والتخصصية.

400.4%40١%تشجيع عقد دورات للتدريب على اجتياز اختبارات التأهيل التخصصي.

70١.4%702%االعتراف بالتأهيل المهني داخل وخارج المملكة ألغراض الترقية.

70١.4%702%العمل على تطوير ومراجعة شروط الترخيص المهني

١00٣%١00٣%العمل على إصدار الئحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم.

١٠٧.2
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 درجة
األهمية

 المعدل
لم نفذالمرجح

ينفذ
نفذ 
جزئيا

األهمية 
نسبة للمبادرةللهدف

اإلنجاز
المعدل 
المرجح

%٦٦

الهدف 

اإلستراتيجي 

الثالث:

 حماية 

قطاع تقديم 

الخدمات 

القانونية، 

وتوفير 

الحماية 

للمهنة 

والمهنيين:

  ٧٤%٣.١ حماية قطاع الخدمات القانونية من غير المؤهلين.١٠.٧٣٥

 مراجعة نظام المحاماة والئحته التنفيذية لتوفير حماية أعلى 
803.2%٨0٤%للمهنيين المرخص لهم.

 إطالق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات الوكالء في مختلف الجهات 
500.5%٥01%القضائية.

 التنسيق مع الجهات المختصة الشتراط موافقة الهيئة السعودية 
للمحامين على عمل المستشارين القانونيين الوافدين بعد التحقق 

من أهليتهم العلمية والعملية.
%٩03%902.7

 دراسة جدوى إنشاء برنامج أكاديمي تأهيلي خاص لمحترفي الترافع 
ا. 500.5%٥01%والمتابعة الحقوقية من غير المؤهلين أكاديميًّ

 إطالق برنامج لتوفير االستشارات القانونية برسوم تالئم ذوي الدخول 
٤50.٤5%4٥1%المنخفضة.

١٠٧.٣٥

٦9%٣.2 ضبط السلوكيات المهنية الخاطئة.١٠.٦9

ا للتعامل مع العمالء لضمان الممارسات   إصدار ضوابط تحدث دوريًّ
901.8%٩02%العادلة.

مراجعة نظام المحاماة والئحته التنفيذية لمعالجة السلوكيات الخاطئة 
903.6%٩0٤%بإجراءات تأديبية مناسبة.

 إنشاء لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة، تعنى بمتابعة جودة األداء 
300.9%٣03%والسلوك المهني.

 زيادة أعمال المراجعة والمشورة؛ للتأكد من التزام مكاتب المحاماة 
600.6%٦01%بالقواعد النظامية.

١٠٦.9

٧٨%٣.٣ تمكين المحامي من ممارسة مهامه.١.٥١.١٧

 إعداد دراسة تكشف المعوقات التي تواجه المحامي في تعامله مع 
900.9%٩01%مسائل العدالة الجنائية.

 مراجعة نظام المحاماة والئحته التنفيذية إليجاد ضمانات نظامية 
702.1%703%تمكن المحامي من ممارسة مهامه بدون عوائق.

 إنشاء لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة تدعى: "لجنة التواصل المهني"، 
1001.5%١001.5%تتولى التنسيق المشترك، ودراسة شكاوى المحامين عند الممارسة.

 دراسة جدوى إطالق منصة إلكترونية تدعى: "المرصد القانوني"؛ 
لتسجيل االنتهاكات لحقوق المحامي، وتلقي شكاوي المحامين 

ومعالجتها، بالتواصل مع الجهات المهنية بعيًدا عن اإلعالم.
%٨02%801.6

600.9%٦01.5% معالجة السلوكيات الخاطئة بإجراءات تأديبية مناسبة.

 زيادة فاعلية أعمال المراجعة والمشورة للتأكد من التزام مكاتب 
800.8%٨01%المحاماة بالقواعد النظامية.

10٧.٨

٤٠%٣.٤ رفع مستوى ضمانات مزاولة المهنة١.٥٠.٦

 إجراء دراسة لتقييم مستوى الضمانات المتاحة للمحامي في 
801.6%٨02%المملكة مقارنة بالضمانات في الممارسات الرائدة.

 منح المحامي حصانة في أداء المهام المهنية أمام المحاكم، وفي 
مرحلتي التحقيق واالستدالل لدى جهات الضبطية القضائية واإلدالة 

للنيابة المختصة.
%٣05%301.5

300.9%٣03% تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للمحامي أثناء الدعوى التأديبية.

١٠٤

٧٠%٣.٥ تسهيل الوصول لمقدمي الخدمات القانونية١٠.٦9٥

700.35%700.5% إصدار دليل استرشادي بحقوق المتهم بلغات مختلفة.

 التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير قائمة بالمحامين للدفاع عن 
700.35%700.5%المتهمين في القضايا الجزائية.

1000.5%١000.5% توفير قاعدة بيانات محدثة ألسماء المحامين الممارسين

601.8%٦03% العمل على محاربة الممارسات االحتكارية وغير العادلة

700.35%700.5% االعتماد على التقنية لتغطية الخدمات القانونية بصورة واسعة.

902.7%٩03% نشر الوعي بأهمية االستعانة بالمحامي قبل التصرفات.

٤50.9%4٥2% تسهيل إجراءات حق التمثيل في القضايا الجزائية.

١٠٦.9٥
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 درجة
األهمية

 المعدل
لم نفذالمرجح

ينفذ
نفذ 
جزئيا

األهمية 
نسبة للمبادرةللهدف

اإلنجاز
المعدل 
المرجح

%٦٦

الهدف 

اإلستراتيجي 

الثالث:

 حماية 

قطاع تقديم 

الخدمات 

القانونية، 

وتوفير 

الحماية 

للمهنة 

والمهنيين:

٧9%٣.٦ تعزيز المشاركة في الهيئة السعودية للمحامين١.٥١.١٧٧٥

 إرساء نظام حوكمة شمولي لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة 
951.9%٩٥2%الهيئة.

 االعتماد على التقنية الحديثة لرفع مشاركة المحامين في الجمعيات 
850.85%٨٥1%المهنية.

 مراعاة حقوق األقلية من المهنيين، وتذليل العقبات التي تحول دون 
1001%١001%مشاركتهم.

 تعزيز نظام الرقابة المالية واإلدارية على أعمال األمانة العامة 
1001%١001%للهيئة.

 تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من عدد من أفراد الجمعية 
901.8%٩02%العامة.

 تشكيل لجنة انتخابات عامة تعمل على تنظيم أعمال االنتخابات التي 
250.5%2٥2%تتم في إطار الهيئة، واإلشراف عليها وإعالن نتائجها.

800.8%٨01% رفع مستوى وجود الهيئة السعودية في مختلف مدن المملكة.

١٠٧.٨٥

٣.٧ تعزيز المكانة االجتماعية للمحامي كأحد أفراد البيئة ١.٥٠.٨٧
٥٨%العدلية.

 التأكيد على استقالل المحامين وأن ال سلطان عليهم في أدائهم 
ألعمالهم لغير أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة المرعية 

وضمائرهم، وفًقا لقواعد السلوك المهني وليس ألحد التدخل في 
أداء أعمالهم.

%٦02%601.2

 منح مكاتب المحاماة ذات العدد من المحامين صالحية توكيل وتفويض 
501%٥02%موظفيهم لتمثيل العمالء.

 رفع مستوى عقوبة االعتداء على المحامي أو إهانته؛ باإلشارة أو 
بالقول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة 

المقررة لمن يرتكب هذا االعتداء ضد أحد أعضاء الهيئة القضائية.
%702%701.٤

 دراسة جدوى اإللزام بحضور المحامي الوجوبي في كافة التحقيقات 
٤00.8%402%وأمام المحاكمات الجناية وكافة القضايا التي يجوز فيها الحبس.

   العمل على أن تكون الهيئة السعودية للمحامين إحدى القنوات 
701.٤%702%المشاركة في أية أنظمة تتعلق بالقطاع العدلي.

١٠٥.٨

٦٣%٣.٨ حماية التأهيل المهني١٠.٦2٥

 مراجعة ضوابط الخبرات المهنية والتصنيف للمزاولة لتكون وفقا 
1002%١002%للممارسات الرائدة.

701.٤%702% تفعيل ومتابعة التدريب المستمر كأحد متطلبات الترخيص المهني.

 تأسيس صندوق للتأمين على المسؤولية المهنية، والتأمين 
٤51.35%4٥3%التكافلي لحاالت العجز والوفاة.

500.75%٥01.5% التدريب المستمر ألعضاء الهيئة.

  المتابعة الدورية الستمرار ضوابط الترخيص للمحامين، والتأكد من 
500.75%٥01.5%استمرار أهليتهم.

١٠٦.2٥
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 درجة
األهمية

 المعدل
لم نفذالمرجح

ينفذ
نفذ 
جزئيا

األهمية 
نسبة للمبادرةللهدف

اإلنجاز
المعدل 
المرجح

%٨٦

الهدف 

اإلستراتيجي 

الرابع:

 توازن قطاع 

تقديم 

الخدمات 

القانونية، 

وتوازن 

قطاع تقديم 

الخدمات 

القانونية 

مع مصالح 

األطراف ذوي 

العالقة:

9٠%٤.١ تقديم العون الحقوقي للمستحقين.2١.٨

1003%١003% إصدار الئحة العون الحقوقي.

 تشجيع المحامين على تقديم العون الحقوقي وربطه بالمسؤولية 
801.2%٨01.5%االجتماعية للمحامين.

 إصدار تقارير سنوية توضح ساعات العمل المقدمة في سبيل العون 
1000.5%١000.5%الحقوقي.

 المساهمة الفعالة مع الشؤون االجتماعية والقطاع الثالث في آليات 
800.٤%٨00.5%وإجراءات مشروع نظام العمل التطوعي.

 عقد شراكات مع جهات محلية ودولية متخصصة في العمل التطوعي 
Pro Bono 600.9%٦01.5%للمحترفين

1001.5%١001.5% إطالق منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الخدمة والمقدمين لها.

 إطالق مركز استشاري يقدم خدمات قانونية من خالل متدربين 
1001.5%١001.5%متطوعين بإشراف مختصين.

١٠9

٤.2 توفير كفاءات وطنية تقدم المشورة المتخصصة للبيئة 2١.٦
٨٠%العدلية السعودية.

1002%١002% تشجيع تنوع التخصصات القانونية في الدراسات العليا.

1003%١003% تشجيع االبتعاث في التخصصات القانونية.

 تشجيع برامج اإليفاد المهني )Vocational Scholarship( في 
ا. 702.1%703%المنظمات المختصة دوليًّ

500.5%٥01% إعداد قائمة بالقانونيين المتخصصين في تخصصات معنية.

 المساهمة في طرح موضوعات البحث العلمي واالستبيانات 
٤00.٤%401%المتخصصة.

١٠٨

٠.٥٠.٣2GDP ٦٤%٤.٣ المساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي

 تطوير الوسائل اإلحصائية لمعايير الدخل لقطاع الخدمات القانونية 
500.5%٥01%في المملكة .

 توفير قاعدة بيانات عن متوسط أجور المحامين ومعلومات عن 
651.3%٦٥2%القيمة اإلجمالية النقدية للقطاع.

 التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتبادل المعلومات عن 
600.6%٦01%نشاط القطاع.

٤50.9%4٥2% تشجيع نمو قطاع الخدمات القانونية في القطاع الثالث )غير الربحي(

802.٤%٨03% تشجيع االعتماد على خصخصة الخدمات القانونية.

  توفير الدراسات واألبحاث عن الخيارات الُمثلى للمنشآت الصغيرة 
700.7%701%والمتوسطة الختيار األسلوب األمثل للحصول على الخدمات القانونية.

١٠٦.٤

١٠٠%٤.٤ إجراء الدراسات والبحوث ونشرها.٠.٥٠.٥

1003%١003% إطالق مجلة علمية محكمة.

1002%١002% إطالق نشرة إلكترونية دورية تهتم بشؤون المهنة

1002%١002% ترجمة المقاالت والكتب ذات الصلة بالمهنة.

1003%١003% انطالق منصة إلكترونية كدليل للدراسات واألبحاث القانونية.

١٠١٠

١٠٠%٤.٥ التواصل المحلي والدولي إلبراز دور الهيئة ورسالتها .١١

١003%١003% تبني إطالق االتحاد الخليجي للمحامين.

١002%١002% تنظيم الدورات التعريفية بأعمال الهيئة.

 إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات 
١003%١003%العالقة بمهنة المحاماة.

 عقد مذكرات تعاون مع الجهات ذات الصلة بقطاع الخدمات القانونية 
١002%١002%محليًّا ودوليًّا.

١٠١٠
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 درجة
األهمية

 المعدل
لم نفذالمرجح

ينفذ
نفذ 
جزئيا

األهمية 
نسبة للمبادرةللهدف

اإلنجاز
المعدل 
المرجح

%٨٦

الهدف 

اإلستراتيجي 

الرابع:

 توازن قطاع 

تقديم 

الخدمات 

القانونية، 

وتوازن 

قطاع تقديم 

الخدمات 

القانونية 

مع مصالح 

األطراف ذوي 

العالقة:

٤.٦ التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات ١٠.٦9
٦9%لمساندة البيئة العدلية.

٦٠2.٤%٦0٤% المساهمة في برامج اإلصالح القضائي.

 عقد مذكرات تعاون مع الهيئات القضائية والرقابية لتقديم االقتراحات 
٧٠2.١%703%بما يحقق أهداف التنظيم.

 التنسيق مع الجهات الحكومية التي يتعلق بها تقديم الخدمات 
٨٠2.٤%٨03%القانونية على تعزيز دور المحامي من خالل توليه األعمال القانونية.

١٠٦.9

٤.٧ استقبال ومعالجة الشكاوى المقدمة ضد المحامين 22
١٠٠%فيما يتعلق بمزاولة المهنة.

١٠٠٤%١00٤% إصدار الئحة للتظلمات وتسوية الشكاوى ضد المحامين.

١٠٠2%١002% إطالق مركز الستقبال المظالم ومحاولة تسويتها.

 Legal عقد شراكات دولية لها عالقة بتطوير إجراءات التظلم 
Ombudsman%١002%١٠٠2

١٠٠2%١002% إصدار تقارير سنوية توضح تطور تسوية الشكاوى ومعالجة جذورها.

١٠١٠

٧٠%٤.٨ رفع مستوى اإلفصاح وااللتزام باألنظمة المرعية١٠.٧

٣٠٠.9%٣03% رفع مستوى اإلفصاح والتقارير لمكاتب المحاماة.

٧٠2.١%703% تعزيز التزام المحامي باألنظمة المالية والمتعلقة بغسل األموال.

١٠٠٤%١00٤%  إعداد تقارير الهيئة السنوية وفًقا ألفضل الممارسات.

١٠٧
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الفصل الرابع
البيانات والتقارير المالية

موارد الهيئة المالية.	 

المقابل المالي للخدمات.  	 

تقرير المخاطر الرئيسة.	 

تقرير مراجع الحسابات الخارجي.	 

القوائم المالية للهيئة السعودية للمحامين.	 



148

2018

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

1. رسوم العضوية واملقابل املالي ملا تقدمه من خدمات. 

2. اإلعانات الحكومية إن وجدت. 

3. الهبات والتبرعات والوصايا واألوقاف التي يقبلها مجلس اإلدارة.

4. عوائد استثمار أموالها.

5. املوارد األخرى التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.

الرســم البياني أدناه يوضح أن 62% من موارد الهيئة يعتمد على رســوم اشــتراكات العضوية، وســاهمت إيرادات تقارير الخبرة التي 

تصدرهــا الهيئــة فــي القضايــا التــي تحــال لهــا 25% مــن مصــادر التمويــل.

 فــي حــال لــم ترتفــع إيــرادات اشــتراكات العضويــة 
ً
 جديــا

ً
وخــالل العــام املالــي 2019م، فــإن مــوارد الهيئــة املاليــة ســتواجه تحديــا

فــي مقابــل عــدم وجــود ضمانــات لوجــود اعانــة حكوميــة. وهــذا مــن شــأنه أن يتســبب فــي تأخيــر عــدد مــن املبــادرات اإلســتراتيجية 

وتخفيــض املوازنــة التــي تتناســب مــع تنفيــذ أهــداف الهيئــة ومبادرتهــا.
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سياسة تقييم المخاطر الرئيسية 
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سجل المخاطر الرئيسية
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سجل المخاطر الماليةسجل المخاطر الرئيسية
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تقرير مراجع الحسابات الخارجي 



153

2018



154

2018



155

2018

القوائم المالية للهيئة السعودية للمحامين
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