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كلمة معالي وزير العدل
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين

د /وليد بن محمد الصمعاني
ُ
الحمد هلل َ
محمد ،وعلى آله َ
وبعد:
وص ْح ِبه وسلم ُ ،
والسالم على نبينا
ُ

والصالة
وحد ُه،
ُ
ٍ
ً
ً
َ
َ
ين الشريف ِين
الحرم ِ 
ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ؛ ملقام خادم

بداية أرفع خالص الشكر والتقديرباسمي
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود   ،وو لـ ّ ِ ـي عهــده األميــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -
حفظهمـا هللا  -؛ علــى الدعــم الســخي والتوجيهــات الســديدة التــي أســهمت  فــي توالــي املنجـزات وتحســين املخرجــات فــي املرفــق العدلــي وخدمــة
املســتفيدين واملتقاضيــن بكفــاءة وجــودة.
ُ
ٌ
ٌ
ـدة تســتهدفتعميـق مهنـة املحامــاة ورفــعمســتوى
ـام مالـ ٌّ ـي جديـ ٌـد ،وانقضـ ْ 
انق�ضـى عـ ٌ 
ـت معـه مرحلـ ـة التأســيس والبنــاء ،لتبــدأ مرحلـ ـة جديـ 
املمارســة؛ بمـا ِمـن شــأنه املســاهمة فــي ارتقــاء باملنظومــة العدليــة وتطويرهــا لتواكــب التطــور الشــمولي للمملكــة العربيــة الســعودية .

ُ
ُ
حق ْ
إن م ـا َّ
ـف جماعـ ّ ٍـي بيــن الهيئــة
ـداف ف ـي ســبيل خدم ـة مهن ـة املحامــاة؛ ه ـو ثمــرة تعـ ُـاو ٍ ن وتكاتـ ٍ 
قتـ ُ ـه الهيئـ ـة ف ـي العــام املالــي ِ ٢٠١٩م ـن أهـ ٍ 
َّ 
والجهــات ذات العالقــةلتحقيـق رســالة الهيئـة فـي تطويـر قطــاع املحامــاة واالستشــارات القانونيــة ،ومســاندتهم ملبادراتهـا ومشــاريعها ،التـي
تمث ـل نقل ـة حقيقي ـة لتعمي ـق املهن ـة وحمايتهــا ،وإظهـ ًـارا لإلنجــاز الحقيق ـي عل ـى أرض الواقــع .

ُ
ُ
ُ
ـل آخـ َ ـر ِمـن العطــاء ،نتجــاوز فيـه التحديــات ،ونف ِّعـل فيـه
ـتعد لفصـ ٍ 
وهـا هـي الهيئـ ـة ت ْن ِهـي املرحلـة األهـم وهـي مرحلـة التأســيس والبنــاء ،وتسـ ُّ 
َ
َ َ
ـال ِمـن االلتـزام ،وتحقيـق املوازنـة بيـن املصالـح واألهــداف لجميـع أطـراف العالقــةِ ،مـن خــال ثــاث
الح ْوك َمـة للوصــول إلـى قـ ْـد ٍ ر عـ ٍ 
متطلبــات
ُ
ركائـز أساســية ،هـي :التمكيــن ،واالســتدامة ،والتجانـس.

ُ
ُ
َّ
َ
فيت َمثـل فـي إعانـة املحامـي علـى أداء رســالته َّ
ـن َ
ـتدامة فـي توفيـر املــوارد املاليــة ،وتتمثـل عمليـة التجانـس فـي

املهنيــة ،وتتمثـل االسـ
َّأمـا التمكيـ ُ 
ً
ـوال إلـى االرتقــاء بــاألداء املنهـي القانونــي،
ـابقتين ،والتوفيـق بيـن وزارة العــدل والهيئـة الســعودية للمحاميــن؛ ُوصـ 
التوافـق مـع الركيزتيـ ِ 
ـن السـ ِ
ً
ُ
ً
قطاعـا رائــدا يســهم فـي التنميــة؛ ممـا يؤكـد أنـه فـي نهايـة كل عــام نقتــرب خطــوات مـن
وتطويـر قطــاع ممارسـة الخدمــات القانونيــة؛ ليكــون
تنفيـذ رؤيـة الهيئـة املواكبــةلرؤيــة اململكــة  ،2030وهللا ولــي التوفيــق .
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كلمة سعادة المشرف العام على األمانة العامة
للهيئة السعودية للمحامين

د /عالء بن عبدالحميد ناجي
الحمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،أما ُ
بعد:
فيسعدني في بداية هذه الكلمة أن أرفع خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ،وسمو ولي العهد األمين ،حفظهما هللا،
على الدعم واالهتمام الكريمين الذي يلقاه املرفق العدلي عامة ،وهيئة املحامين خاصة.
كمــا أتوجــه إلــى معالــي الدكتــور /وليــد بــن محمــد الصمعانــي ،وزيــر العــدل رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن ،وســعادة أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،وســعادة أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة؛ بخالــص الشــكر والتقديــر علــى مــا منحونــي مــن الثقــة وتكليــف اإلشـراف علــى األمانــة
العامــة ،ر ً
اجيــا مــن هللا ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــي فــي تحمــل هــذه األمانــة ،وأداء هــذه املســؤولية العظيمــة.
ُ
أصبحت ً
ْ
الهيئة منذ مرحلة النشأة والتأسيس إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وقيمها املؤسسية التي اتخذتها ً
لقد َس َعت
كيانا
شعارا لها ،حتى
ًّ
كمــا ً
ـتقال ،لــه دور فــي تطويــر القطــاع العدلــي ًّ
ونوعــا ،وبعــد ذلــك التطــور املشــهود للعيــان يجــب أال نحجــب ســقف طمــوح التطويــر ،وعلينــا
مسـ
 نحــن املحاميــن  -أن نستشــعر املتغيـرات اإليجابيــة للبيئــة العدليــة ،خاصــة مــع انتهــاء مرحلــة التأســيس وبدايــة مرحلــة جديــدة وهــي مرحلــة:البنــاء والتمكيــن ،تلــك املرحلــة التــي نضــع فيهــا رســالتنا ورؤيتنــا وقيمنــا املؤسســية نصــب أعيننــا ،ونعمــل مــن خاللهــا علــى االرتقــاء بــاألداء املنهــي
القانونــي ،وتطويــر قطــاع ممارســة الخدمــات القانونية.
إنَّ هدفنــا فــي هــذه املرحلــة (مرحلــة البنــاء والتمكيــن) أن نعمــل ليــس فقــط علــى تطويــر املهنــة  -فهــذا هــو األســاس الــذي نســير مــن خاللــه  -بــل
نعمل على حماية املهنة وتعميق جودتها ،وكفاءة الخدمة َّ
املقدمة ،بما يتالءم مع املنظومة العدلية ،وما املبادرات التي دعمها معالي رئيس
ً
مجلــس اإلدارة إال دليــا علــى تلــك األهــداف الجديــدة التــي نســعى إلــى تحقيقهــا.
وقــد عكفــت الهيئــة خــال املرحلــة الســابقة علــى إعــادة األهــداف اإلســتراتيجية التــي تنطلــق مــن خاللهــا (مرحلــة البنــاء والتمكيــن) ،وارتــأت أن
ُ
َ
تكــون نقطــة االنطــاق ثــاث ركائــز:
ُ
َّ
تتضمن الركيزة األولى :تحقيق االستدامة املالية للمحامي والهيئة ،من خالل تفعيل املوارد املالية املتاحة.
ُ
َّ
وتتضمن الركيزة الثانية :تمكين املحامي من أداء مهنته ورسالته بفعالية تامة.
ُ
َّ
وتتضمــن الركيــزة الثالثــة :التوافــق والتجانــس والتناغــم التــام بيــن وزارة العــدل والهيئــة ،والتنســيق املســتمر بيــن األمانــة العامــة والــوزارة فــي
جميــع مبــادرات الهيئــة ومشــاريعها.
ُ
ُّ
ّ
ً
مستقل يستكمل مرحلة البناء والتمكين ،ويتعاون
كيان
واستشعارا ِمن األمانة العامة بثقل املسؤولية ال ـلقاة على كاهلها ،وتطلعها لبناء ٍ
ٍ
َ
ً َ َّ ً
محليــا ًّ
ـاال مــع الجهــات الرســمية ًّ
ودوليــا ،ودعوتهــا للمحاميــن إلــى االلتفــاف حــول بيتهــم املنهــي الــذي يضــع النــواة األولــى لبنــاء املجتمــع
تعاونــا فعـ
القانونــي ،نضــع بيــن أيديكــم إنجــازات الهيئــة الســعودية للمحاميــن وأعمالهــا خــال العــام املالــي ( 2019م) علــى كافــة املســتويات والقطاعــات.
ملل للوصول إلى
كلل وال ٍ
وال يفوتني في ختام هذه الكلمة أن أتقدم بخالص الشكر إلى الزمالء والزميالت باألمانة العامة الذين يعملون بال ٍ
املستوى املشرف الذي جعل الهيئة ً
كيانا ُيسهم في تحقيق األهداف التنموية واالقتصادية للمملكة تحت مظلة رؤية اململكة (.)2030
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حوكمة الهيئة السعودية للمحامين
ُتحـ ِّـدده اللوائــح َّ
املاليــة ،وإعــداد خطــة عمــل للهيئة ،وإعداد تقرير

التأسيس:
َّ
      تأسســت الهيئــة الســعودية للمحاميــن بموجــب ق ـرار مجلــس ســنوي بأعمالهــا ،وإعــداد الحســاب الختامــي.
ً
َّ
العمومية:
ثانيا :الجمعية
الــوزراء رقــم ،)317( :بتاريــخ 1436 / 07 / 08( :هــ) ،املوافــق:

مومية َّ
جمعية ُع َّ
َّ
تتكون ِمن جميع
( 2015 / 04 / 24م) ،الــذي وافــق علــى تنظيــم الهيئــة الســعودية       للهيئة السعودية للمحامين
ُ ُ َّ ُ
للمحاميــن باعتبــاره النظـ َ
ـام األســاس َ
مومية بـ :إقرار اللوائح
األعضاء األساسيين ،وتختص الجمعية الع
لعم ِلهــا.
      وقــد هـ َـدف تأسـ ُ
ـيس الهيئــة الســعودية للمحاميــن إلــىَ :ر ْفــع الالزمة لتنظيم الهيئة ،وإقرار الضوابط واملعايير الخاصة بقبول
مســتوى ممارســة املحاميــن ملهنتهــم ،وضمــان ُح ْســن أدائهــم لهــا ،طلبــات عضويــة االنتســاب ،وإق ـرار رســوم العضويــة وأي مقابــل
والعمــل علــى زيــادة َو ْع ِيهــم بواجباتهــم املهنيــة.

مالــي تتقاضــاه الهيئــة ،وتحديــد آليــة الســداد ،وانتخــاب أعضــاء

ة :
الكيانات اإلداري 

مجلــس إدارة الهيئــة املنصــوص عليهــم فــي التنظيــم ،واملوافقــة
َّ
الختامية ،واعتماد التقرير السنوي ألعمال
على حسابات الهيئة

للهيئــة الســعودية للمحاميــن ثالثـ ُـة كيانــات َّ
إداريــة َمســؤولة عــن للهيئــة.
ً
َ
ثالثا :األمانة العامة للهيئة:
َح ْوك َمــة القـرارات فيهــا ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
ً
      األمانــة العامــة هــي :جهــاز تنفيــذيٌّ يتكـ َّـون ِمــن عــدة إدارات،
أول :مجلس إدارة الهيئة:
      يتكون مجلس إدارة الهيئة من (َ )12
عضوا برئاسة ير ُ
اثن ْي َع َش َر ً
َّ
أســه األميـ ُـن العــام الــذي ُي َع ِّينــه مجلــس اإلدارة لتنفيــذ ق ـرارات
ِ
َ
ـات ُم َّ
خولــة لــه ِمــن ِق َبــل مجلــس
معالــي وزيــر العــدلُ ،وممثـ ٍـل ِمــن وزارة العــدلُ ،وممثـ ٍـل ِمــن وزارة مجلــس إدارة الهيئــة ،وفــق صالحيـ ٍ
َ
ُ
ـدد
الداخليــةُ ،وممثـ ٍـل ِمــن وزارة التجــارة والصناعــةُ ،وممثـ ٍـل ِمــن اإلدارة وميزانيــة ُمعت َمــدة ِمــن الهيئــة ،ولألميــن العــام تعييــن عـ ٍ
كاف ِمــن العامليــن الالزميــن ملســاعدته فــي أداء مهماتــه ،كمــا أنَّ لــه
وعضوين ِمن أعضاء هيئة التدريس السعوديين
ديوان املظالم،
ٍ
ِ
فــي الجامعــات ِمــن الكليــات ذات العالقــة يختارهمــا وزيـ ُـر التعليــم ،صالحيــة توزيــع املهمــات واألعمــال علــى العامليــن املرتبطيــن بــه.
َ ُ
َّ ُ
ُ
      ويدخــل فــي اختصاصــات األميــن العــام :التصديــق علــى صحــة
العموميــة ِمــن األعضــاء
وخمســة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة
َّ
اليوميــة
توقيعــات األعضــاء األساســيين ،ومراجعــة األعمــال
األساســيين فــي الهيئــة.
َّ
الداخليــة ،ومســؤولية
      ويكــون للمجلــس ح ـقُّ ممارســة جميــع الصالحيــات الالزمــة لألمانــة العامــة ،وإرســاء ضوابــط الرقابــة
لتصريــف شــؤون الهيئــة وتحقيــق أهدافهــا ،وتكويــن اللجــان إع ــداد اإلســتراتيجيات والتقاري ــر املالي ــة الدقيق ــة ،ومســؤولية
الالزمــة ملســاعدة املجلــس فــي ممارســة مهامــه ،واملشــاركة فــي َو ْ
ضــع أداء هــذه املهــام أمــام مجل ــس اإلدارة ،وتقديــم تقييـ ٍـم عــن أداء
َّ
َّ
والتدريبيــة فــي مجــال املهنــة مــع الجهــات الهيئــة إل ــى مجل ــس اإلدارة.
التأهيليــة
وتقويــم البرامــج
ّ
َّ
وتلقــي مــا ُيقـ َّـدم إلــى الهيئــة ِمــن شــكاوى ضــد املحاميــن
املختصــةِ ،
تتصــل بالجوانــب املهنيــة ومحاولــة تســويتها ،ووضــع قائمــة َّ
دوريــة
َ
ُ
َّ
ُّ
والتصرف
القضائية،
بأسماء املحامين امل َتب ّ ِرعين لتقديم املعونة
ُ ّ
حقــق أغراضهــاً ،
وفقــا ملــا
فــي أمــوال الهيئــة الثابتــة واملنقولــة بمــا ي ِ
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َّ
ُ
ُ َّ
الهوية المؤسسية
ُّ
الرؤية:

الرسالة:

االرتقاء باألداء املنهي القانوني ،وتطوير ِقطاع
ً
ُمما َرســة الخدمــات القانونيــة؛ ليكــو َن
قطاعــا
ائـ ًـدا ُيســهم فــي التنميــةْ ،
وأن تكــون مهنــة
ر
املحامــاة خيــا ًرا إســتر ًّ
اتيجيا لتحقيــق العدالــة.



ّ
ـادر علــى تقديــم خدمــات
بنــاء مجتمـ ٍـع منهـ ٍـي قـ ٍ
قانونيــة احتر َّ
َّ
افيــة؛ لتحقيــق العدالــة ،وبنــاء
الوطــن وتنميتــه ،مــن خــال ّ
تبنــي أدوات
ِ
ِ
ُ
وخطــط عمـ ٍـل ومعاييـ َـر مهنيـ ٍـة ُمســتقاة ِمــن
ّ
التجــارب الدوليــة ،بمــا ُي َم ِكــن الهيئــة ِمــن
القيــام بواجباتهــا بكفــاءة وفعاليــة.

َّ
ُ
َ
القيم المؤسسية:
ِ

النزاهــة :نعمــل مــع جميــع أصحــاب املصالــح
بصــدق ونزاهــةُ ،ون ّ
طبــق أعلــى املعاييــر
ٍ
ِ
َّ
األخالقيــة فــي عالقاتنــا مــع عمالئنــا.
َّ
االحترافيــة :نســعى لتقديــم خدمــة مهنيــة
ُمتميــزةً ،
وفقــا للممارســات الرائــدة لتحقيــق
العدا لــة.
ُ
ُ
َ
نتواصــل بلغــة العطــاء ،ونولــي
العنايــة:
ُ
اهتمامــا بأعضائنــا وامل َ
ً
جتمعــات التــي نتفاعــل
ـاءة ومهنيــة.
ونعمــل معهــا بكفـ ٍ
ُ
قيمــة مضافــة للمجتمــع :نســهم فــي إعطــاء
ً
خدماتنــا قيمــة مضافــة لعمالئنــا ،واالرتقــاء
ُبمجتمعا تنــا .
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الملخص التنفيذي

االجتماعات والقرارات
اجتماعات
مجلس اإلدارة
٣
اجتماعات

اجتماعات
اللجنة التنفيذية

اجتماعات
الجمعية العمومية

١٠
اجتماعات

اجتماعان

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم

( )٣ثالث اتفاقيات تعاون

( )٤أربع مذكرات تفاهم

 -اتفاقية تطوير منصة االعتماد المهني

 -مذكــرة تفاهــم مــع الجمعيــة العربيــة الســعودية

السعودي

للثقافــة والفنــون بجــدة

 -اتفاقية تشغيل تطبيق منصة «سلة»

 -مذكــرة تفاهــم مــع كليــة القانــون بجامعــة

 -اتفاقية تعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد

واشــنطن فــي ســانت لويــس
 مذكرة تفاهم مع شركة برفورملو -مذكرة تفاهم مع شركة تومسون رويترز
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الملخص التنفيذي

قطاع الخدمات القانونية

إحصائيات قطاع الخدمات القانونيَّة
 الفعاليات والمشاركات الترخيص الزيارات العضويات التدريب مستشارو الشركات خريجو التخصصات االستقدام سجل المنشأة القانونية اإلحالة إلى النيابة العامة القرارات التأديبية الشطب من جدول المحامين الممارسين نقل الكفالة رخص المحاماة المرفوضة الوافدون الشكاوى تقدير األتعاب -البالغات

الخدمات اإللكترونية القانونية عبر الموقع الرسمي
 تحديث الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة دليل قطاع المحاماة واالستشارات القانونية مجلة حقيبة المحامي اإللكترونية منصة النشر والتوزيع منصة شارك طلب تأييد قوى عاملة وافدة البالغات عن منتحلي مهنة المحاماة -التصديق على الوثائق
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الملخص التنفيذي

المؤتمرات والملتقيات
مؤتمران
المؤتمر السعودي للقانون
الثاني

الملتقيات والندوات
( )10فعاليات

المؤتمر الدولي الثاني للمركز
السعودي للتحكيم التجاري

الدورات التدريبية والبرامج التعريفية
الدورات التدريبية

البرامج التعريفية

ورش العمل وحلقات النقاش

٦
دورات

٨
برامج

٦
فعاليات

اإلصدارات القانونية
ً
( )43إصدارا

إصدارات الهيئة القانونية
ً
دليال
١٤
 7أدلة مطبوعة

إصدارات رعتها الهيئة
 ٦مصنفات

 7أدلة إلكترونية

 3كتب

مجلتان

فقه القضاء والقانون

16

 ٢٣إصدا ًر ا
تقرير سنوي

حقيبةالمحامي

2019

الملخص التنفيذي

المبادرات
 -١حماية مهنة المحاماة.
 -٢خدمة منتسبي مهنة المحاماة.
 -٣اللقاء الشهري.
 -٤ورشة عمل للتمكين.
 -٥مقترحات تعديل نظام المحاماة.
 -٦تعزيز قواعد تقدير األتعاب.
 -٧اعتماد الهيئة بي ًتا للخبرة في تقدير األتعاب.
 -٨استرداد.

وسائل التواصل
البريد اإللكتروني

االتصاالت الهاتفية
والرسائل النصية

( )4520بريدًا إلكترونيًّا

( )1055مكالمة هاتفية
ورسالة نصية

حسابات وسائل
ُ
التواصل االجتماعي
 -١تويتر
 -٢واتساب
 -٣لينكد ان
 -٤تليجرام
 -٥سنابشات
 -٦إنستجرام
 -٧يوتيوب
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أعضاء مجلس إدارة الهيئة
الدورة الثانية ( 3يناير  02- 2019يناير )2022

معالي الدكتور /وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل رئيس مجلس اإلدارة

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

سعادة األستاذ /عبد العزيز بن سعود
الدحيم
عضو  -ممثل وزارة التجارة واالستثمار

سعادة األستاذ /عبدالناصر بن عبدالرحمن
السحيباني
عضو  -محام ممارس
ٍ

سعادة الدكتور /أسامة بن سعيد القحطاني
عضو – محام ممارس
ٍ

18

فضيلة الشيخ  /عبداالله بن إبراهيم
السليمان
عضو  -ممثل ديوان المظالم

سعادة الدكتور /محمد بن حميد
المزمومي
عضو-ممثل هيئة التدريس السعودية
في التخصصات القانونية

سعادة األستاذ /نزيه بن عبدهللا
موسى
عضو– محام ممارس
ٍ

سعادة األستاذ /بكر بن عبد اللطيف الهبوب
األمين العام للهيئة السعودية للمحامين
حتى تاريخ 1441/01/16( :هـ)
الموافق2019/09/15( :م)

سعادة األستاذ /أحمد بن عبدالرحمن
اليحيا
عضو – ممثل وزارة الداخلية

سعادة الدكتور /محمد بن عبدهللا
الشبرمي
عضو  -ممثل هيئة التدريس
السعودية في التخصصات الشرعية

سعادة الدكتور /أحمد بن
عبدالعزيز الصقيه
عضو – محام ممارس
ٍ

سعادة الدكتور /عالء بن عبد الحميد ناجي
المشرف العام على األمانة العامة
بداية من تاريخ 1441/01/16( :هـ)
ِ
الموافق2019/09/15( :م)

2019
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محامون في الذكرى
2019م
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إنا لله وإنا إليه راجعون
ببالغ الحزن واألسى تنعى الهيئة السعودية للمحامين:
المحامي /عبدالرحمن بن علي الحميد

رحمه هللا

		
المحامي/ /أحمد بن عبدهللا البلوشي

رحمه هللا

		
المحامي /محمد بن سعيد وزنه

رحمه هللا

داعين هللا أن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان،
ويتغمدهم بواسع مغفرته ويدخلهم فسيح جناته
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الفصل األول

اإلطار التنظيمي للهيئة السعودية للمحامين
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القسم األول :منظومات الهيئة السعودية للمحامين.
القسم الثاني :الهيكل اإلداري الداخلي.
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اإلطار التنظيمي للهيئة السعودية للمحامين
      الهيئة السعودية للمحامين هي هيئة مهنية تتمتع بشخصية
اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة ،وتعمــل تحــت إش ـراف وزارة
ٌ
ٌَ
العــدل ،ولهــا أهــداف محــددة نــصَّ عليهــا تنظيـ ُـم الهيئــة في مادته
ْ
الثانيــة وهــي«َ :رفــع مســتوى ممارســة املحاميــن ملهنتهــم ،وضمــان
ُحســن أدائهــم لهــا ،والعمــل علــى زيــادة وعيهــم بواجباتهــم املهنية،
وذلــك ً
وفقــا لهــذا التنظيــم واألنظمــة املرعيــة األخــرى».

قسمين
      وفي هذا اإلطار اعتمدت الهيئة في إطارها التنظيمي
ِ
تعمــل مــن خاللهمــا علــى رعايــة مصالــح أعضائهــا األساســيين

َّ
محليــا ًّ
مختصــة بالتدريــب والتأهيــل ًّ
ودوليــا؛ لتقديــم أفضــل
جهــات
املمارســات والخب ـرات وتقديــم مســتوى احترافـ ّ ٍـي بجــودة عاليــة.
َ
      وت ُ
ض ـمُّ أكاديميـ ُـة الهيئــة عـ ً
ـددا ِمــن النشــاطات والفعاليــات
والبرامــج التدريبيــة واملؤتم ـرات وامللتقيــات واالتفاقيــات والبرامــج
التعريفيــة وورش العمــل وحلقــات النقــاش ،والتــي بلغـ ْـت فــي ُم ْج َم ِلهــا
ً
( )50فعالية ونشاطا خالل العام املالي (2019م) ،كما سيعرضها
ً
التقريــر تفصيــا فــي الفصــل الثانــي.

املتعلقة بممارسة املهنة ،وتقديم الخدمات الالزمة لهم في هذا
الشــأن ،ومشــاركة الجهات املختصة في َو ْ
ضع البرامج التأهيلية

A

والتدريبيــة فــي مجــال املهنــة وتقويمهــا ،وتقديــم العــون الحقوقــي
للمســتحقين ،واملشــورة الفنيــة فــي مجــال اختصاصهــا.

القسم األول :منظومات الهيئة السعودية للمحامين:

َت ُ
ًّ
تنظيميــا يحــوي ()4
ضـ ُّـم الهيئــة الســعودية للمحاميــن إطـ ًـارا
منظومــات هي:

 -1أكاديمية هيئة املحامين:
ّ
       أكاديميــة هيئــة املحاميــن هــي الــذ ُ
اع التعليم ـيُّ  للهيئــة
ِر
الســعودية للمحاميــن ،والتــي تضطلــع بالصالحيــات الــواردة
بموجــب تنظيمهــا املُ َ
عت َمــد بق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم)317( :
بتاريــخ1436/07/08( :هــ) ،املوافــق 2015 / 04 / 27( :م)،
والــذي منــح الهيئــة صالحيــة َو ْ
َّ
َّ
والتدريبيــة
التأهيليــة
ضــع البرامــج
فــي مجــال املهنــة وتقويمهــا ،وتنظيــم الــدورات وإقامــة املؤتمـرات
ُ َ
والنــدوات واللقــاءات والـ ـ َلتقيــات واملعــارض ذات العالقــة

ُ
بمهنــة املحامــاة ،واملشــاركة فيهــا ً
وفقــا لإلجـراءات املقـ َّـررة في هذا
ُ
األكاديميــة أعمالهــا وعـ ً
َّ
ـددا ِمــن برامجهــا مــع
الشــأن ،وتشــارك
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 -2لجان املجتمع القانوني:

التنفيذيــة لجـ ٌ
ُ
ـان َم َّ
بالتواصــل املنهــي
عنيــة
      تنبثــق ِمــن اللجنــة
َّ ِ
واالجتماعــي ُ(تسـ َّـمى :لجــان املجتمــع القانونــي) ُم َّ
وزعــة علــى املناطــق
ُ
َّ
اإلداريــة باململكــة؛ بحيــث تمثــل املحاميــن املمارســين واملتدربيــن،
وكذلــك املنتســبين ِمــن أعضــاء الهيئــة ،واملعنييــن بأهدافهــاُ ،ويشــار
إليهــم «باملجتمــع القانونــي».
وتهدف ِلجان املجتمع القانوني إلى:
ُ
التواصل املنهي واالجتماعي.
  توثيق أواصرَ
 ُمســاندة الهيئــة فــي إيصــال رســالتها للمجتمــع ،وتحقيــق أهــدافتنظيــم الهيئــة.
َ
ُ
التواصــل الف َّعــال مــع أصحــاب املصالــح واملســتفيدين ِمــن
الخدمــات التــي ُت ّ
قدمهــا الهيئــة.
ِ
 العمــل علــى ُّتلمــس احتياجــات املجتمــع القانونــي فــي مختلــف
مناطــق اململكــة ،وإيصــال االحتيــاج إلــى مجلــس إدارة الهيئــة عبــر
اللجنــة التنفيذيــة.
 تكويــن كفــاءات إداريــة قــادرة علــى خدمــة املجتمــع القانونــي،ُوم َّ
ؤهلــة لعضويــة مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن.
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َ ْ
ُ
ولتحقيــق األهــداف الســابقة اكت َسـ َـبت لجــان املجتمــع
ً
ـات واســعة ،تتحــدد فــي اآلتــي:
القانونــي صالحيـ ٍ
ُ
ُ
ُ ََ
ـوع قــد تطلــب اللجنــة
 تقديــم التوصيــات واملقترحــات ألي موضـ ٍَّ ُ
التنفيذيــة دراســته.
 مناقشــة املوضوعــات واملُ َقت َرحــات التــي ُي ّقدمهــا الجمهــور
ِ

ّ
ُّ
أي
املســتفيد مــن خدمــات الهيئــة ،وتلمــس ردود أفعالهــم حــول ِ
تغيي ـرات أو سياســات جديــدة َتـ َـودُّ الهيئــة ّ
تبنيهــا ،علــى أن يت ـمَّ 
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ذلــك بعــد موافقــة اللجنــة التنفيذيــة.
 إبداء الرأي والتوصية في ّكل ما ِمن شأنه املساهمة في تطوير
ِ
البرامــج التأهيليــة وتقديــم الــدورات التدريبيــة فــي مجــال املهنــة
وتقويمهــا.

َ
 -تقديــم املشــورة والدعــم فيمــا يتعلــق باملعونــة القضائيــة،

واإلش ـراف علــى العيــادات القانونيــة.
 تقديــم ال ـرأي ّالفنــي فيمــا ُيحــال مــن األمانــة العامــة بطلــب
ِ
تقديــر أتعــاب املحامــاة املتنــازع عليهــا.

 -4مركزهيئة املحامين للتسوية والتحكيم:
َّ
      تأســس مركــز هيئــة املحاميــن للتســوية والتحكيــم بموجــب
الترخيــص الصــادر ِمــن ِق َبــل اللجنــة الدائمــة ملراكــز التحكيــم
الســعودية ،وبمــا يتوافــق مــع الئحــة قواعــد الترخيــص ملراكــز
التحكيــم الســعودية ،والئحــة املعاييــر االسترشــادية لتحديــد
أتعــاب املحكميــن ومصاريفهــم لــدى املراكــز ،وبمــا يتوافــق مــع
نظــام التحكيــم الســعودي والئحتــه التنفيذيــة.
َّ
      ويتمتــع املركــز بالشــخصية املعنويــة املســتقلة ًّ
إداريــا ًّ
وماليــا،
ويهــدف إلــى تســوية املنازعــات ذات الصلــة بعالقــة املحاميــن مــع
عمالئهم عند النزاع ،أو أي نزاع ذي طابع تجاري يتفق أطرافه
ً
تحكيمــا ،أو مــن خــال التوفيــق والصلــح فــي
علــى تســوية النـزاع
إطــار املركــز ،والنظــر فــي الشــكاوى وتســويتها ،وتقديــم الخبــرة
الفنية في مجالها ،وتوفير الوسائل البديلة للفصل في النزاعات
عبــر املحاكــمً ،
وفقــا للصالحيــات املمنوحــة للهيئــة بموجــب

 -3مركزالدراسات والبحوث:
ّ
ّ
املتخصــص لتقديــم
      مركــز الدراســات والبحــوث هــو الـ ِـذراع
ِ
الدراســات والبحــوث ذات الصلــة بمجــاالت اهتمــام الهيئــة
ومنســوبيها ،والتــي تضطلــع بالصالحيــات الــواردة بموجــب

تنظيمهــا املُ َ
عت َمــد بق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم )317( :وتاريــخ:
(1436/07/08هــ) ،املوافــق2015/04/27( :م) ،والــذي َ
منــح
الهيئــة صالحيــة تقديــم املشــورة الفنيــة فــي مجــال اختصاصهــا،
وكذلــك تلقــي مــا ُيقـ َّـدم إلــى الهيئــة ِمــن شــكاوى ضــد املحاميــن
تتصــل بالجوانــب املهنيــةُ ،ومحاولــة تســويتها.

تنظيمهــا املعتمــد بق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم )317( :وتاريــخ:
(1436 / 07 /08هـ) ،املوافق 2015 /04/27( :م) ،والذي منح
الهيئــة صالحيــة إجـراء الدراســات والبحــوث ونشــرها ،وإصــدار
ُ
َّ
واملهنيــة والدوريــات،
الك ُتــب والنش ـرات واملجــات العلميــة
ويشــارك املركــز فــي أعمالــه عـ ً
ـددا ِمــن الجهــات املختصــة ًّ
محليــا
ً
ًّ
ودوليــا؛ لتقديــم أفضــل مســتوى احترافــي ،انطالقــا مــن أهميــة
البحــث العلمــي كمصــدر أسا�ســي للمعرفــة الصحيحــة.
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القسم الثاني :الهيكل اإلداري الداخلي:

ُ
ُ
َ َ
شـ ِـهدت الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــال العــام املالــي
هيكليــا ًّ
ًّ
ًّ
داخليــا يضـ ُّـم الوظائف اآلتية:
إداريــا
(2019م) إطـ ًـارا

•األمين العام للهيئة السعودية للمحامين:
      وهــو رئيـ ُ
ـس األمانــة العامــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن،
ومسـ ٌ
ـؤول عــن تنفيــذ ق ـرارات مجلــس إدارة الهيئــة ،وفـ َـق
َُ
َّ
الصالحيات املخ َّولة له ِمن ِق َبل مجلس اإلدارة في إطار امليزانية
ُ َ
كاف ِمــن
املعت َمــدة ِمــن الهيئــة ،ولألميــن العــام تعييــن عـ ٍ
ـدد ٍ
َ
ّ
مهامه ،كما أنَّ له صالحية
العاملين الالزمين ملساعدته في أداء ِ
توزيــع املهــام واألعمــال علــى العامليــن املرتبطيــن بــه.
ُ
      ويدخــل فــي اختصاصــات األميــن العــام :التصديــق علــى
َّ
اليوميــة
صحــة توقيعــات األعضــاء األساســيين ،واألعمــال
لألمانــة َّ
العامــة ،وإرســاء ضوابــط الرقابــة الداخليــة ،وإع ــداد
َّ
تقييم عن
اإلســتراتيجيات والتقاري ــر املالي ــة الدقيق ــة ،وتقديم ٍ
أداء الهيئــة إل ــى مجل ــس اإلدارة ،ومســؤولية أداء هــذه املهــام
أمــام مجل ــس اإلدارة.
•مديرمكتب األمين العام:
ُ ّ
مثــل األميــن العــام ويقــوم بجميــع األعمــال اإلداريــة اليوميــة
      وي ِ
ـتقبال للبريــد اليومـ ّ ِـي واملعامــات الخاصــة
الخاصــة بــه؛ ِمــن اسـ ٍ
باألميــن وفرزهــا ،وتوجيــه املُ َ
عامــات لجهــات االختصــاص،
والتنسيق مع مديري اإلدارات التابعة لألمين في جميع األعمال
ُ
َّ
اليوميــة ،وتنظيــم مواعيــد األميــن ،واملشـ َـاركة فــي التخطيــط
اإلســتراتيجي للهيئــة ،وتنظيــم مواعيــد األميــن خــارج الهيئــة،
وترتيــب وتنظيــم االجتماعــات ،ومرافقــة األميــن فــي ُ
الوفــود
َّ َ
الرسـ َّ
والســفريات داخــل وخــارج البــاد.
ـمية

ويضم الهيكل اإلداري الداخلي أربعة مديرين:
ً
أوال :مساعد األمين العام لشؤون املحامين.
ً
ثانيا :املدير املالي واإلداري.
ً
ثالثا :مدير املشاريع التقنية.
ر ً
ابعا :مدير الخدمات املساندة.
ويتولــى ُّ
كل مديـ ٍـر ِمــن األربعــة املديريــن الســابقين عــدة أقســام
علــى النحــو اآلتــي:
ً
أوال :مساعد األمين العام لشؤون املحامين:
َّ
      يتولــى مســاعد األميــن العــام عــدة مهــام هــي :مســاعدة األميــن
ُ
والتواصــل مــع املحاميــن
العــام فــي عملــه وتنفيــذ توجيهاتــه،

ُوم َ
ُ
التفاعل في لجان املجتمع القانوني ،واملشاركة
تابعة قنوات
ُ
التفاعــل املنهــي للجــان املجتمــع القانونــي ،واملشــاركة فــي
فــي إدارة
ُ
ْ
ـام إعــداد خطــة العمــل وامل َ
مهـ ّ
وازنــة الســنويةَ ،ووضــع ُمؤشـرات
ِ
ُ ََّ
األداء ،ومتابعــة تنفيــذ الخطــة واملؤش ـرات واملوازنــة املقــرة،
واملشــاركة فــي مراجعــة برامــج التأهيــل والتدريــب واملشــاريع
ُ
وتحليلهــا وتطويرهــا ،وغيرهــا ِمــن املهــام التــي تــوكل إليــه مــن ِق َبــل
األميــن العــام.

َوي َتـ َـرَّأس مسـ ُ
ـاعد األميــن العــام لشــؤون املحاميــن مهــام ()6
َّ
تنظيميــة َت ُّ
ضمهــا الهيئــة ،وهــي:
ســتة إطــارات
ُ
 -1مركز تسوية امل َ
نازعات والتحكيم.
 -2مركز الدراسات والبحوث.
 -3جمعية العون الحقوقي.
 -4أكاديمية هيئة املحامين.
 -5اإلدارة القانونية وااللتزام.
 -6لجان املجتمع القانوني.
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ً
ثانيا :املديراملالي واإلداري:
ُ
ـدور مهـ ٍ ّـم
      وهــو أحــد األعضــاء القيادييــن بالهيئــة ،ويضطلــع بـ ٍ
في اإلشـراف على أعمال التخطيط املالي واملوازنات التقديرية،
ُّ
ورصــد كافــة التدفقــات واملســاهمة فــي توقيــع االتجاهــات
املسـ َّ
ـتقبلية ،وتحليــل التغيي ـرات وتقديــم املشــورة ،واإلش ـراف
ُ
علــى إدارة الحســابات ،واعتمــاد ُ
امل َ
حاسـ َّـبية ،وتأكيــد
الق ُيــود

ُ
امل َ
حاسـ َّـبية ،ومتابعة الفرص املناســبة لتقليل
جودة العمليات
التكاليــف املاليــة ،وإدارة امليزانيــة املاليــة ،وتقديــم تقاريــر َّ
ماليــة
ُ ّ
ُ
َّ
دققــي الحســابات؛ بهــدف رصــد الوضــع
دوريــة ،والتواصــل مــع م ِ
املالــي الســنوي ،واإلبــاغ عــن العوامــل املؤثــرة فــي طبيعــة أداء
َّ
العمــل ،وإعــداد القوائــم املاليــة والتقاريــر َّ
والدوريــة،
املاليــة
واإلش ـراف علــى تنفيــذ خطــة املراجعــة الداخليــة وتقييــم
املخاطر ،واإلشراف على إدارة املوارد البشرية ،واإلشراف على
َو ْح َد َتي االتصال املُ َؤ َّس�ســي والعناية ُ
بالع َمالء ،وحفظ وصيانة
جميــع املســتندات والدفاتــر املاليــة ُوم َ
تابعــة صالحيــة وســريان

هــذه الوثائــق والرقابــة علــى املخــزون ،والتنســيق بيــن اإلدارات
املختلفــة لضمــان تنفيــذ السياســات واإلج ـراءات املُ َ
عت َمــدة.
َ َّ
املديراملالي واإلداري ( )6ستة أقسام َت ُّ
ُ
ضمها الهيئة،
َويت َرأس
هي:

ُ ّ
َ
ـزودي الخدمــات
ِمــن ِقبــل األميــن العــام ،ومتابعــة األعمــال مــع مـ ِ
والجهــات ذات العالقــة فــي املشــاريع التقنيــة ،وتحليــل ووضــع
املســيرات الخاصــة باألعمــال واملشــاريع ،وتقديــم الدعــم الفنــي
للخدمــات التقنيــة املُ َّ
قدمــة ِمــن ِق َبــل الهيئــة.
َ َّ
َويتـ َـرأس مديــر املشــاريع التقنيــة مهــام ( )4أربعــة أقســام
َت ُّ
ضمهــا الهيئــة ،وهــي:
 -1التطوير.
َّ
املنصات.
-2
 -3البرمجة.
 -4إدارة البيانات.
ً
رابعا :مديرالخدمات املساندة:
َّ
َّ ُ َ
للمؤتم ـرات
       ويتولــى اإلش ـراف علــى األعمــال اإلنشــائية
والفعاليــات الداخليــة والخارجيــة ،واإلش ـراف علــى فريــق
ُ َ
الضيافة والصيانة والنظافة ،واإلشراف على توفير املشت َريات
وتأميــن احتياجــات العمــل والتعاقــدات مــع املقاوليــن،
واإلش ـراف علــى الخدمــات اللوجسـ َّـتية للهيئــة ،واإلش ـراف علــى
املشــاريع الهندسـ َّـية واإلنشـ َّ
ـائية ،واإلش ـراف علــى أعمــال األمــن
والســامة ،وتقديــم املســاندة اإلداريــة للوحــدات وإدارات
الهيئة ،واإلشـراف على ُ
الح ُجوزات وترتيبات الســكن لالنتداب

 -1العالقات العامة.
َُ
 -2االتصال املؤ َّس�سي.

الداخلــي والخارجــي ،واإلش ـراف علــى مرافــق الهيئــة وفروعهــا،
ُ
ّ
ومتعهــدي الخدمــات ،واإلش ـراف علــى
والتواصــل مــع املقاوليــن
ِ
ُ
َّ
اإلعالميــة
أعمــال املسـ َـتودعات والتخزيــن ،وتنفيــذ األعمــال
ُ
التواصــل املُ َّ
ؤس�ســي.
بالتنســيق مــع إدارة
َّ
ويتولــى مديـ ُـرالخدمــات املســاندة ( )5خمــس مهــام أساســية؛

 -6الفواتير.

هي:

 -3عالقات الجمهور.
ُ -4
العضويات.
 -5الخزينة.

ً
ثالثا :مديراملشاريع التقنية:
َّ
      ويتولى تخطيط ومتابعة مشاريع األمانة العامة ،واإلشراف
ُ َّ َ َ
قدمــة ملقـ ّ ِـر األمانــة
علــى تنفيــذ املشــاريع والخدمــات التقنيــة امل
ُ َّ
العامــة ،وتنفيــذ أي توجيهــات أو مســؤوليات أخــرى يكلــف بهــا

 -1املشتريات.

َّ
اإلدارية.
 -2االتصاالت
َّ
اإلنشائية.
 -3املشاريع
 -4املُر َ
اسالت.
 -5النظافة والضيافة.
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مقدمة.
ً
أوال :االجتماعات والقرارات.
ً
ثانيا :اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم.
ً
ثالثا :قطاع الخدمات القانونية.
ً
رابعا :مبادرات الهيئة.
ً
خامسا :المؤتمرات والملتقيات والندوات.
ً
سادسا :الدورات التدريبية والبرامج التعريفية.
ً
سابعا :اإلصدارات القانونية.
ً
ثامنا :فعاليات وسائل التواصل.
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مقدمة:
   إنَّ ما َت ُ
شهده البيئة العدلية من قفزات نوعية في َع ْهد خادم الحرمين الشريفينَ ،
ُ ُّ ّ
ود ْع ٍم
ولي العهد األمين حفظهما
ٍ
ِ
ومتابعة ِمن سم ِو ِ
هللا؛ أمـ ٌـر َيســتحق اإلشــادة والتقديــر ،وجديــر بنــا  -نحــن املحاميــن  -أالَّ نحجــب ســقف طمــوح التطويــر واستشــعار املتغيـرات اإليجابيــة
للبيئــة العدليــة ،خاصــة فــي ظــل الــدور الكبيــر الــذي يوليــه معالــي (الدكتــور /وليــد بــن محمــد الصمعانــي ،وزيــر العــدل ،رئيــس مجلــس
إدارة الهيئة السعودية للمحامين) لقطاع املحاماة؛ حيث زاد عدد املرخص لهم ِمن املحامين واملحاميات زيادة غير مسبوقة ،وعمل
ً
علــى تقليــص ُمـ َـدد الحصــول علــى الترخيــص ،وأســهم فــي تأســيس الهيئــة َ
ً
وتوجيها بما
ود ْع ِمهــا بمــا يحقــق مبادراتهــا ،كمــا أنــه يوليهــا متابعــة
ُّ
ٌ
يحقق أهدافها ،وبحمد هللا فإن املبادرات التي دعمها َّ
كما ً
ـاهدة على تطور القطاع ًّ
ونوعا ،باإلضافة إلى تطلع معاليه نحو
وقدمها شـ
األفضــل ،مــع موازنــة حقــوق أصحــاب العالقــة ،وتعميــق جــودة املهنــة وكفــاءة الخدمــة َّ
املقدمــة ،بمــا يتــاءم مــع املنظومــة العدليــة.
ً
      ووفاء باملتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الرابعة ِمن املادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة ،والتي تنص على« :إعداد التقرير
ً
الســنوي عن نشــاط الهيئة» ،وعمل بمبدأ الشــفافية ،يعرض التقرير الســنوي إنجازات الهيئة وأعمالها خالل العام املالي (2019م)
ً
التــي تتما�شــى مــع رســالتها التــي تنــص علــى« :االرتقــاء بــاألداء املنهــي القانونــي ،وتطويــر قطــاع ممارســة الخدمــات القانونيــة؛ ليكــون
قطاعــا

ائدا ُيسهم في التنميةْ ،
ر ً
خيارا إستر ًّ
وأن تكون مهنة املحاماة ً
اتيجيا لتحقيق العدالة» ،ورؤيتها التي تنص على« :بناء مجتمع منهي قادر
افيــة؛ لتحقيــق العدالــة ،وبنــاء الوطــن وتنميتــه ،مــن خــال ّ
علــى تقديــم خدمــات قانونيــة احتر َّ
تبنــي أدوات وخطــط عمــل ومعاييــر مهنيــة
ِ
ِ
ُمســتقاة ِمــن التجــارب الدوليــة ،بمــا ُي َم ِّكــن الهيئــة ِمــن القيــام بواجباتهــا بكفــاءة وفعاليــة» ،وال َي َت َأ َّتــى تقديــم خدمــات قانونيــة احتر َّ
افيــة
ـدق ونزاهــة ،مــع تطبيــق أعلــى املعاييــر األخالقيــة ،وتقديــم خدمــة مهنيــة متميــزة،
إال بفتــح آفــاق جديــدة مــع جميــع أصحــاب املصالــح بصـ ٍ
ً
وفقا للممارسات الرائدة لتحقيق العدالة ،كما ال َي َت َأ َّتى ذلك إال َبو ْ
ضع الضوابط التنظيمية ،وإحكام الرقابة على املخالفين ،وتمكين
املحاميــن ِمــن املمارســة ،وتســهيل تقديــم الخدمــات إليهــم.
ُّ
َ
ـعارا ِمــن األمانــة العامــة بثقــل املســؤولية امللقــاة علــى كاهلهــا ،وتطلعهــا لبنــاء كيــان مسـ ّ
      واستشـ ً
ـتقل قــادر علــى التعـ ُـاون الف َّعــال مــع
ٍ
ٍ
َ
محليــا ًّ
الجهــات الرســمية ًّ
ودوليــا ،ودعوتهــا للمحاميــن إلــى االلتفــاف حــول بيتهــم املنهــي الــذي يضــع النــواة األولــى لبنــاء املجتمــع القانونــي،
نضــع بيــن أيديكــم إنجــازات الهيئــة الســعودية للمحاميــن وأعمالهــا خــال العــام املالــي ( 2019م) علــى كافــة املســتويات والقطاعــات.
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َي ُ
ضـ ُّـم هــذا الفصــل إنجــازات الهيئــة وأعمالهــا وأنشــطتها وفعالياتهــا خــال العــام املالــي (2019م) علــى كافــة املســتويات
والقطاعــات ،وهــي علــى النحــو اآلتــي:
ً
أوال :االجتماعات والقرارات:
ُ
      ع ْ
ُ
قدت في مقر الهيئة الســعودية للمحامين طوال العام املالي ( 2019م) عدة اجتماعات؛ ســواء على مســتوى مجلس اإلدارة ،أو
اللجنــة التنفيذيــة ،أو الجمعيــة العموميــة ،أو لجنــة املبــادرات ،وفيمــا يأتــي يعــرض التقريـ ُـر تلــك االجتماعــات ب�شـ ٍـيء ِمــن التفصيــل مــع
َعـ ْـرض القـرارات التــي توصلـ ْـت إليهــا تلــك اللجــان.

ً
أوال :اجتماعات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين:

َّ
      مجلـ ُ
ـس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن هــو :مجموعــة ِمــن األعضــاء ســواء كانــوا منتخبيــن أو معينيــنَ ،ي َت َولـ ْـون اإلش ـراف علــى
أنشــطة الهيئــة الســعودية للمحاميــن وأعمالهــا ،ويتكــون مجلــس إدارة الهيئــة مــن:
١

ممثل وزير العدل

ً
رئيسا

٢

ممثل من وزارة الداخلية

عضوًا

٣

ممثل من وزارة العدل

عضوًا

٤

ممثل من وزارة التجارة

عضوًا

٥

ممثل من ديوان المظالم

عضوًا

٦

اثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ،من الكليات ذات العالقة يختارهما وزير التعليم

عضوين

٧

خمسة من األعضاء األساسيين في الهيئة ،تنتخبهم الجمعية العمومية

خمسة أعضاء

ويجب أال تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن املرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
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اجتمــع مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــال

املوضــوع األول :تشــكيل مجلــس إدارة الــدورة الثانيــة،

العــام املالــي (2019م) ثالثــة ( )٣اجتماعــات:

واملوافقــة علــى جــدول أعمــال اجتمــاع مجلــس اإلدارة األول
2019م:
ُ
      بـ ْ
ـدأت مناقشــة املوضــوع األول بشــكر معالــي وزيــر العــدل

 -اجتماع مجلس اإلدارة األول وقراراته:

       عقــد مجلـ ُ
ـس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن يــوم

ورئيــس املجلــس األعضــاء الســابقين علــى جهودهــم فــي الــدورة
األولــى ،وأثنــى علــى مــا َّ
تحقــق ِمــن إنجــازات ومبــادرات ،ورأى
املجلــس أن ُيخصــص هــذا االجتمــاع للتعريــف العــام باألعمــال

اجتماعــه األول بمقــر الهيئــة الســعودية للمحاميــن بمدينــة

والتوجيــه بعقــد اجتمــاع آخــر التخــاذ ق ـرارات بشــأن تشــكيل

الريــاض ،وذلــك بحضــور معالــي الدكتــور( /وليــد بــن محمــد

اللجــان واألعمــال ،كمــا ناقــش مجلــس اإلدارة تشــكيل مجلــس
إدارة الــدورة الثانيــة ،وذلــك بعــد ُو ُرود الخطابــات ِمــن الجهــات
املمثلــة فــي مجلــس إدارة الهيئــة بترشــيح ممثليهــم فــي املجلــس.
ْ
وقد انتهت مناقشة املوضوع األول بقرارين:
ً
 -1تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة املعينيــن حديثــا بملــف تعريفــي

(األربعــاء)1440/09/03( ،هــ) املوافــق2019/05/08( :م)

الصمعاني) ،وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة الســعودية
للمحاميــن ،وحضــور الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة وســعادة
األميــن العــام للهيئــة الســعودية للمحاميــن ،وقــد ناقــش املجلــس
خــال اجتماعــه األول ثالثــة موضوعــات:

عــن أعمــال الهيئــة ولوائحها.
 -2إعــداد جــدول أعمــال اجتمــاع مجلــس اإلدارة الثانــي التخــاذ
القـرارات الالزمــة لتفعيــل دور مجلــس اإلدارة.
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املوضــوع الثانــي :عــرض تقريــر األمانــة العامــة الســنوي عــن

املوضــوع الثالــث :اعتمــاد القوائــم املاليــة للعــام املالــي

أداء العــام املالــي (2018م):
      عـ َـرض األميــن العــام أعمــال األمانــة العامــة خــال العــام املالــي
(2018م) املُ َّ
وضحــة فــي التقريــر الســنوي ،وأوضــح أن الهيئــة
ْ
ـتطاعت بحمــد هللا تحقيــق اإلي ـرادات املناســبة ،والتحكــم
اسـ

(2018م) واملوازنــة التقديريــة للعــام املالــي (2019م):
عرضا ُي ّ
َّ
     قدمت األمانة العامة ً
وضح املوازنة التقديرية للعام
ِ
وعـ َـي فيهــا التناســب مــع أداء خطــط
املالــي (2019م) ،والتــي ُر ِ
األعمال واملبادرات ،وعدم إحداث مصروفات ِمن شأنها إيجاد

فــي املصروفــات ُّ
وتجنــب املديونيــات ،دون التأثيــر علــى ســير
املبادرات واألعمال ،واملُ�ضي ً
قدما في تنفيذ الخطط واملبادرات
ِ
اإلســتراتيجية ،وقــد اســتعرض ســعادته العوامــل التــي أســهمتْ

يحوي القوائم املالية املدققة ِمن مراجع الحســابات الخارجي،

ســبعة عوامــل ،منهــا:

والــذي أظهــر عدالــة القوائــم املاليــة وســامة نظــام الرقابــة
الداخلية والبيئة اإلدارية إلصدار القوائم املالية بدون ُّ
تحفظ.

بعد توفيق هللا تعالى في تحقيق إيرادات للهيئة والتي ْ
بلغت ()7

انحرافــات عمــا أقــر ِمــن موازنــة لألعــوام (2017م) و(2018م).
      كمــا زودت األمانــة العامــة أعضــاء مجلــس اإلدارة بملــف

 -االعتمــاد علــى التدفقــات النقديــة مــن تقديــر أتعــاب املحامــاة؛

ْ
وقد انتهت مناقشة املوضوع الثالث بقرارين:

حيــث أســهمت بنســبة.)%25( :

 -1موافقة مجلس اإلدارة على موازنة العام املالي (2019م).

 -االعتماد على زيادة اإلقبال على العضوية األساسية وعضوية

 -2موافقــة مجلــس اإلدارة علــى القوائــم املاليــة وتقريــر مراجــع

ومــن أبرزهــا :االلتحــاق
الطلبــة لالســتفادة مــن مزايــا العضويــةِ ،

الحســابات الخارجــي ،والتوصيــة للجمعيــة العموميــة الثالثــة

بلجــان املجتمــع القانونــي ،وبرامــج االبتعــاث ،وســجل املنشــأة

باملوافقــة علــى اعتمادهــا.

القانونيــة ،والتصديــق علــى الوثائــق ،والــدورات التدريبيــة

 -اجتماع مجلس اإلدارة الثاني وقراراته:

اإلثرائيــة ،حيــث بلغــت مســاهمة العضويــات والــدورات فــي

      عقــد مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن اجتماعــه

إي ـرادات الهيئــة نســبة.)%62( :
 -إدارة التدفقــات النقديــة بطريقــة فعالــة ،ومراقبــة أداء

الثانــي بالتمريــر ،وذلــك ملناقشــة اســتقالة األميــن العــام( /أ.
بكــر بــن عبــد اللطيــف الهبــوب) ،وقـ َّـرر مجلــس اإلدارة برئاســة

املخاطــر املاليــة باســتمرار ،وإيجــاد حلــول ملنــع شــح التدفقــات

معالــي وزيــر العــدل رئيــس مجلــس اإلدارة قبــول اســتقالة األميــن

النقد يــة.
علــى ســيولة مناســبة ملواجهــة األزمــات املاليــة ،مــع إيجــاد قنــوات

العام بتاريخ 1441/01/16( :هـ) املوافق 2019/09/15( :م)،
ً
وتكليف سعادة الدكتور( /عالء بن عبد الحميد ناجي) مشرفا
ًّ
عامــا علــى األمانــة العامــة بدايــة مــن التاريــخ نفســه.

مســاندة لتوليــد إيـرادات مســتدامة مســتقبلية.

 -اجتماع مجلس اإلدارة الثالث وقراراته:

 -عــدم تجــاوز أي بنـ ٍـد ِمــن بنــود امليزانيــة فــي الصــرف ،واملحافظــة

وقــد انتهــت مناقشــة املوضــوع الثانــي بتوجيهيـ ِـن ِمــن معالــي

ََ
      عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين يوم (االثنين)،

رئيــس مجلــس اإلدارة:

( 1441/04/019هــ) املوافــق2019/12/16( :م) اجتماعــه

ً
تقييمــا لألعمــال
 -1تقديــم توصيــة ملجلــس اإلدارة تتضمــن
ً
وترتيبا لألولويات لقياس
السابقة ،ودراسة للمرحلة القادمة،

الثالــث بمقــر الهيئــة الســعودية للمحاميــن بمدينــة الريــاض،
وذلــك بحضــور معالــي الدكتــور( /وليــد بــن محمــد الصمعانــي)،

األثــر للمبــادرات.

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين،

 -إجراء مقارنات مرجعية مع جهات مهنية ذات عالقة للخروج

وحضــور الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة وســعادة األميــن العــام

بتوصيات حيال إســتراتيجية العمل املســتهدف تحقيقها خالل

للهيئــة الســعودية للمحاميــن ،وقــد ناقــش املجلــس خــال

الــدورة الثانية.

اجتماعــه الثالــث ســتة موضوعــات:
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املوضــوع األول :مراجعــة أعمــال الهيئــة للعــام املالــي
( 2019م):
       عـ َـرض املشــرف العــام علــى األمانــة العامــة أعمـ َ
ـال الهيئــة

املاضيــة إلــى بحــث ُسـ ُـبل التعــاون مــع الجهــات والكيانــات التــي
ُ
تقــدم الدراســات االستشــارية ،وتنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية
ِمــن أجــل رســم خارطــة الطريــق ملرحلــة (2025-2020م) ،كمــا

خــال العــام املالــي (2019م) ،وذلــك باســتعراض األداء اإلداري
واملالــي وفــق التقاريــر اإلحصائيــة التــي َّ
أعد ْتهــا األمانــة العامــة،
وقــد َشــم َلت املراجعــة َ
البنديـ ِـن اآلتييــن:
ِ
 -1مراجعــة األداء اإلداري للعــام املالــي ( )2019إلــى شــهر

الصقيــه) املبــادرات الســريعة ،التــي ِمــن شــأنها تقديــم خدمــات
ُّ
التوجهــات املسـ َّ
ـتقبلية ،وقــد تمثلـ ْـت
ممكنــة وحقيقيــة لتفعيــل
فــي ( )8ثمانــي مبــادرات( )١هــي:

نوفمبر؛ من حيث الشكاوى وتقدير األتعاب ومركز التحكيم،

 -املبادرة األولى :لجنة حماية مهنة املحاماة.

واتفاقيــات التعــاون ومذكـرات التفاهــم ،واألدلــة االسترشــادية.

 -املبادرة الثانية :لجنة منتسبي مهنة املحاماة.

 -2مراجعــة األداء املالــي للعــام املالــي (2019م) إلــى نهايــة شــهر
نوفمبر؛ من حيث مصادر الدخل املُ َ
عت َمدة املتمثلة في :اشتراك

 املبادرة الثالثة :مبادرة اللقاء الشهري. -املبادرة الرابعة :ورشة عمل التمكين.

العضويــات ،ورســوم قضايــا تقديــر األتعــاب ،واملصروفــات

 -املبــادرة الخامســة :ورشــة عمــل لرصــد مقترحــات تعديــل نظــام

الصــادرة.

املحامــاة والئحتــه التنفيذيــة.

      وقــد انتهــت مناقشــة املوضــوع األول بمباركــة املجلــس جهــود
األمانــة العامــة ،وأصــدر املجلــس قـر ًارا بإعــداد نمــوذج اســتبانة

 -املبــادرة السادســة :هيئــة املحاميــن بيــت الخبــرة فــي تقديــر

لتقييــم املشــاريع ومبــادرات األعمــال الســريعة ،يتــم ِمــن خاللــه
تقييــم كل مشــروع ِمــن ِق َبــل األمانــة ،ثــم العــرض علــى اللجنــة
للمرئيــات واتخــاذ القـرار حيالهــا.
ُّ
التوجهات املستقبلية:
املوضوع الثاني:

ُّ
التوجهــات
      اســتعرض املشــرف العــام علــى األمانــة العامــة

اســتعرض ســعادة عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور( /أحمد

األتعــاب.
 املبادرة السابعة :إعداد قواعد تقدير األتعاب. املبادرة الثامنة :استرداد.      كمــا أشــار املشــرف العــام علــى األمانــة العامــة إلــى أن تفعيــل
كل من املبادرات السابقة والتوجيهات املستقبليةُ ،
سيسهم في
ٍّ ِ
رفــع مســتوى الدخــل املــادي للهيئــة وفــق املوازنــة املتوقعــة.
وقد انتهت مناقشة املوضوع الثاني بعدة قرارات:

املســتقبلية للهيئــة الســعودية للمحاميــن ،وأشــار إلــى أن الهيئــة
تعكــف ًّ
حاليــا علــى إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية املســتقبلية،

 -1املوافقــة علــى تشــكيل لجنــة عليــا لحمايــة مهنــة املحامــاة،

وذلــك ِمــن خــال ثــاث ركائــز أساســية:

وتكليــف األمانــة العامــة باســتكمال اإلجـراءات النظاميــة لذلــك.

الركيــزة األولــى :التمكيــن؛ أي :تمكيــن املحامــي ِمــن أداء رســالته

 -2تكليف األمانة العامة بإعداد دراســة شــاملة للجنة منتســبي

املهنيــة.

املهنــة ،وتحديــد أعضائهــا وتشــكيلها ومهامهــا ،ثــم الرفــع إلــى

الركيــزة الثانيــة :االســتدامة؛ أي :االســتدامة املاليــة للمحامــي

مجلــس اإلدارة بذلــك.

والهيئــةِ ،مــن خــال خلــق فــرص ،وتوفيــر مــوارد ماليــة.
ُ
الركيــزة الثالثــة :التجانــس بيــن وزارة العــدل والهيئــة الســعودية
َ
ـابقين.
للمحامين ،والتوافق مع ا ِملحور ِين السـ ِ
      وأشار املشرف العام إلى أن األمانة العامة ْ
سعت خالل املرحلة

 -3املوافقة على مبادرة اللقاء الشهري.

( )١ينظر وصف املبادرات بالتفصيل (ص )٥٤ :من هذا التقرير.

34

 -4املوافقــة علــى مبــادرة ورشــة عمــل التمكيــن ،وتكليــف األمانــة
العامــة باســتكمال اإلجـراءات النظاميــة لذلــك.
 -5املوافقــة علــى مبــادرة ورشــة عمــل لرصــد مقترحــات تعديــل

2019

نظــام املحامــاة والئحتــه التنفيذيــة ،وتكليــف األمانــة العامــة

املوضوع الرابع :تحقيق االستدامة املالية:

باســتكمال اإلج ـراءات النظاميــة لذلــك.

      اســتعرض املشــرف العــام علــى األمانــة العامــة التقريــر

 -6املوافقــة علــى مبــادرة هيئــة املحاميــن بيــت الخبــرة فــي تقديــر

املالــي لعامــي ( )2018و( ،)2019وتقريــر مراجــع الحســابات
الخارجــي ،وقــد جــرى التنســيق لوضــع التصــور َّ
األو ِلـ ّـي ملوازنــة
عــام (2020م) ،كمــا عــرض خطــة األمانــة العامــة التــي تســتهدف
ً
عددا ِمن املشــاريع واملبادرات؛ لرفع مســتوى الدخل ،وتحقيق
االســتدامة املاليــة ،وذلــك ِمــن خــال:
ْ
 -1رفــع مســتوى اشــتراكات األعضــاء األساســيين :وذلــك َبرفــع

األتعــاب ،وتكليــف األمانــة العامــة باســتكمال اإلج ـراءات
النظاميــة لذلــك.
 -7املوافقة على مبادرة إعداد تقدير قواعد األتعاب ،وتكليف
األمانة العامة باستكمال اإلجراءات النظامية لذلك.
 -8املوافقــة علــى مبــادرة اســترداد ،وتكليــف األمانــة العامــة
باســتكمال اإلج ـراءات النظاميــة لذلــك.
َ َ
الح ْوك َمة:
املوضوع الثالث :تفعيل
َ ْ ََ
َ
ْ
      فــي إطــار تفعيـ ٍـل أمثــل لعمليــة الحوكمــة والوصــول إلــى قــد ٍر
عـ ٍـال ِمــن االلت ـزام ،وتحقيــق املوازنــة بيــن املصالــح واألهــداف
ً
ُ
لجميــع أطـراف العالقــة ،وإلحاقــا بمــا نوقــش فــي اجتماع مجلس
ُ ّ
تضمــن ترشــيح لجـ ٍـان
اإلدارة األول للعــام املالــي (2019م) ،امل ِ
َ َ
الح ْوك َمــة الرشــيدة؛ فقــد
للمســاهمة فــي إنفــاذ مبــادئ وركائــز
َّ
َّ
عدد ِمن اللجان؛
توصلت اللجنة
التنفيذية إلى أهمية تشكيل ٍ
َّ
بحيــث يكــون لــكل لجنـ ٍـة مهــامُّ واختصاصــات تتمثــل فــي اآلتــي:
َّ
 لجنة املراجعة :وهي لجنة ُمشكلة ِمن ثالثة أعضاء ،يختارهمرئيــس مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون ِمــن بينهــم عضـ ٌـو مختــص

مســتوى اشــتراكات العضويــات األساســية ،وتفعيــل ســجل
املنشــأة القانونيــة أمــام الجهــات ذات العالقــة ،ورفــع القيمــة
قدمــة للعضويــة واملنتجــات املُ َّ
الفنيــة للخدمــات املُ َّ
قدمــة
للمحاميــن ،بمــا يحقــق زيــادة ال تقــل عــن ( )%25عــن العــام
الحالــيً ،
علمــا بــأن العــدد املســتهدف هــو ( )2000مشــترك.
 -2تســجيل املمثليــن النظامييــن :وذلــك بإل ـزام اإلدارة العامــة
ُ ّ
مثــل النظامــي ،إال بعــد
للمحامــاة بعــدم إصــدار ترخيــص للم ِ
َ
ق ْيـ ِـده فــي ســجل عضويــة االنتســاب املنهــي ،وإخضاعــه لــدورة
ؤهلــة للترافــعُ ،تحـ َّـدد برامجهــا ومواعيدهــا ً
تدريبيــة ُم ّ
الحقــا،
ِ
ً
ووفقــا إلحصائيــات العــام املالــي ( )2019فــإن عــدد املمثليــن

فــي اإلدارة املاليــة واملحاســبة ِمــن ذوي الخبــرة واالختصــاص ِمــن

النظامييــن يت ـراوح مــا بيــن )700-500( :ممثــل نظامــي؛ ممــا
ً
ًّ
إضافيــا ألعمــال الهيئــة.
ُيشــكل دخــا

خــارج املجلــس ،وعضــوان ِمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وتهــدف

 -3تســجيل املحامــي املتــدرب فــي العضويــة :وذلــك ِمــن خــال

هــذه اللجنــة إلــى مزيـ ٍـد ِمــن الشــفافية واإلفصــاح ،والتطبيــق
َ
املحاسـ َّـبية واملاليــة فــي ميزانيــة الهيئــة.
األمثــل للمبــادئ

تســجيل املحامــي املتــدرب فــي ســجل املنشــأة القانونيــة؛ للتأكــد

 لجنــة تطويــراألعمــال اإلداريــة :تهــدف لجنــة تطويــر األعمــالَْ ُ َ ُ ّ
مكــن الهيئــة ِمــن االســتدامة املاليــة ،وإعــادة
إلــى خلــق فــرص ت ِ

ِمــن جديــة ومهنيــة التدريــب ،وتســجيل املتــدرب فــي منشـ ٍـأة
تعمــل ًّ
فعليــا فــي القطــاع ،وذلــك بعــد التحقــق مــن الخبــرة ،ورفــع
مســتوى التدريــب فــي املهنــة.

الهيكلــة اإلداريــة ،بمــا يتوافــق مــع أغلــب املمارســات فــي الهيئــات

 -4تســجيل املستشــارين األجانــب :وذلــك ِمــن خــال تفعيــل
عمليــة تأييــد االســتقدام؛ بحيــث ال ُيسـ َ
ـتقدم أي وافــد إلــى

      وقــد انتهــت مناقشــة املوضــوع الثالــث بقـرار مجلــس اإلدارة

ســوق العمــل إال بعــد القيــد فــي ســجل العضويــة ،والتأكــد ِمــن
خبراتــه ومؤهالتــه ،وإخضاعــه لبرنامــج تدريبــيً ،
علمــا بــأن العــدد

باســتكمال اإلجـراءات النظاميــة الالزمــة لذلــك.

املســتهدف هــو )4000( :مستشــار أجنبــي.

ذات العالقــة.
باملوافقة على تشكيل اللجان أعاله ،وتكليف اللجنة التنفيذية
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ْ
 -5ســجل املنشــأة القانونيــة :وذلــك َبرفــع مســتوى ســجل
مهنيــا وإلز ًّ
املنشــأة القانونيــة؛ ليصبــح بذلــك رافـ ًـدا ًّ
اميــا لجميــع
ً
املحاميــن فــي قطــاع املحامــاة؛ بحيــث ُيعــد اشــتراطا أساسـ ًّـيا
لتجديــد الترخيــص.
 -6دراســة مشــروع تقديــراألتعــاب :أعــدت اللجنــة التنفيذيــة
ً
دراســة ملشــروع تقديــر األتعــاب؛ بهــدف توســيع نشــاط لجــان
الخبــرة؛ بحيــث يمتــد إلــى جميــع مناطــق اململكــة وجميــع الجهــات
ً
توسيعا للجان
القضائية وشبه القضائية ،على أن يقابل ذلك
ً
الخبــرة ،وإتاحــة لتســجيل جميــع املحاميــن فــي اللجــان ،ورفــع
نســبة الرســوم املُسـ َّ
ـتحقة للهيئــة ،وتخصيــص أتعــاب للخب ـراء.

ُّ
يتوافــق مــع تطلعاتهــا فــي املرحلــة القادمــة ،وإعــادة تشــكيل مهــام
املديــر وصالحياتــه.
املوضوع السادس :ما يستجد من أعمال:
ناقــش املجلــس فــي ضــوء مــا ُيســتجدُّ  مــن أعمــال عـ ً
ـددا مــن
ِ
املوضوعــات واألعمــال ذات الصلــة بطبيعــة املهنــة وعالقتهــا
بالهيئــة واملتمثلــة فــي اآلتــي:
 -1لجــان املحاميــن فــي الغــرف التجاريــة :اســتعرض مجلــس
اإلدارة دور لجــان املحاميــن فــي الغــرف التجاريــة ،ومــا ينبنــي عليه
ُ ّ
تمثلــة فــي بيــت الخبــرة،
مــن منافســة للهيئــة فــي بعــض األعمــال امل ِ
وإقامــة الفعاليــات وورش العمــل ،التــي ُ
تح ـدُّ  ِمــن اشــتراك
املحاميــن لالســتفادة ِمــن برامــج األكاديميــة.

 -7تقديم منتجات ذات قيمة حقيقية :البد أن تقابل القيمة
ُ
املاليــة للعضويــة خدمــات ومنتجــات حقيقيــة وملموســة تســهم
ْ
فــي َرفــع مســتوى املشــاركة بيــن الهيئــة واملحاميــن ،علــى أن يكــون

األعضــاء :اســتعرض املشــرف العــام علــى األمانــة العامــة مــن

ذلك ِمن خالل :تفعيل دور األكاديمية ،وتفعيل لجان املجتمع

خاللها أبرز الصعوبات العملية التي تواجه املحامين في عملية

القانونــي ،وتوفيــر قاعــة خدمــات داخــل املحاكم لألعضاء.

التصديــق علــى توقيعاتهــم ،وعالقــة ذلــك بالجهــات األخــرى،

وقــد انتهــت مناقشــة املوضــوع الرابــع بقراريــن ملجلــس اإلدارة

وعــرض اإلج ـراءات املعمــول بهــا فــي األمانــة العامــة الســتكمال

هما:

إج ـراءات التصديــق.

 -2مراجعــة البنيــة التحتيــة لعمليــة التصديــق علــى تواقيــع

 -املوافقة على البنود أعاله ،وتكليف األمانة العامة باستكمال

ّ
وقــد انتهــت مناقشــة املوضــوع الســادس ِب َحـ ِـث مجلــس إدارة

اإلجراءات النظامية لذلك.

الهيئــة الســعودية للمحاميــن األمانــة العامــة علــى رفــع مســتوى

 تكليــف اللجنــة التنفيذيــة بإعــداد دراســة ملشــروع تقديــراألتعــاب ،علــى أن ُيعـ َـرض فــي االجتمــاع القــادم.

الخدمــة ،وتحســين جــودة العمــل؛ بمــا يحقــق الغايــة ِمــن خدمــة
ْ
ارين:
األعضــاء واملســاهمة فــي الــدور الخدمــي للهيئــة ،وانتهــت بقر ِ
 -1تكليف األمانة العامة بإعداد دراسة عن العالقة بين لجان

      ناقش مجلس إدارة الهيئة تأسيس شركة لتنفيذ الخدمات

املحاميــن فــي الغــرف التجاريــة واملهــام التــي تقــوم بهــا ،وعالقــة

واملشــاريع املتعلقــة بالهيئــة ،واســتكمال اإلج ـراءات اإلداريــة
الخاصة بذلك ،إال أن هذا القرار قوبل بالرفض ِمن ِق َبل وزارة
التجــارة؛ ممــا دعــا الهيئــة إلــى اللجــوء إلــى القضــاء اإلداري حتــى
االستئناف ،والذي َ
صاد َق على موقف الهيئة بإلغاء قرار وزارة

ذلــك بالهيئــة الســعودية للمحاميــن.

املوضوع الخامس :تأسيس شركة تنفيذ مشاريع الهيئة:

التجــارة واالســتثمار بعــدم تســجيل شــركة هيئــة املحاميــن ،ومــا
زالــت القضيــة منظــورة ًّ
حاليــا فــي املحكمــة العليــا بعــد تقديــم

ً
التماســا للمحكمــة العليــا ،وتعمــل الهيئــة ًّ
حاليــا علــى
الــوزارة

إعــادة التقديــم إلــى الــوزارة بعــد مراجعــة عقــد التأســيس ،بمــا
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ً
ثانيا :اجتماعات اللجنة التنفيذية:

واإلش ـراف املســاند ألعمالهــا.

اللجنــة التنفيذيــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن هــي لجنــة
َ
ُمف َّوضــة ِمــن ِق َبــل مجلــس إدارة الهيئــة لتحقيــق أهــداف
الهيئــة ،وتتشــكل اللجنــة التنفيذيــة ِمــن:
ُ
 -1خمســة أعضــاء ،وتشــمل عضويــة لجنــة املحاميـ َـن املنتخبيــن

 -املوافقــة علــى تعويضــات وكادر موظفــي األمانــة العامــة ،ومنــح

 -إعــداد املوازنــة التقديريــة وخطــط العمــل والعــرض علــى

أعضــاء ِمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.

مجلــس اإلدارة للموافقــة.

الزيــادة لرواتــب موظفــي األمانــة ضمــن امليزانيــة املعتمــدة مــن
املجلــس ،ومصادقــة ذلــك مــن رئيــس مجلــس اإلدارة.

 -2يختــار أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــن بينهــم ً
رئيســا بترشــيح
ِ

 -دراســة طلبــات االنتســاب ،وإصــدار عضويــة االنتســاب ،ملــن

باألغلبيــة.
ُ -3ي َع ِّيــن مجلــس اإلدارة أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ولــه صالحيــة
إنهــاء عضويتهــم.

تنطبــق عليــه ضوابــط الالئحــة ذات الصلــة.
مجــال املهنــة وتقويمهــا.

 -4ينتخــب األعضــاء الحاضــرون الجتمــاع اللجنــة أحدهــم

 -التقــدم إلــى الجهــات املختصــة بمــا ت ـراه مــن مقترحــات تتعلــق

لرئاســة االجتمــاع فــي حــال تغيــب رئيــس اللجنــة عــن حضــور

باملهنــة.

االجتمــاع.

 -اإلشراف على تقديم العون الحقوقي للمستحقين ،واملشورة

 -5يجــوز للجنــة أن تســتعين بمــن ت ـراه ملســاعدتها فــي أعمالهــا

الفنيــة فــي مجال اختصاصها.

وتقديــم املشــورة الالزمــة لهــا ،ولــه حضــور اجتماعاتهــا دون أن

 رعايــة مصالــح أعضــاء الهيئــة األساســيين املتعلقــة بممارســةاملهنــة وفــق مــا هــو ُم َقـر ً
ٌّ نظاما.

 -6يحــدد رئيــس اللجنــة التنفيذيــة جــدول أعمــال ودوريــة ومــدة

 وضــع أســس ومعاييــر مزاولــة املهنــة ،ومراجعــة تلــك املعاييــروتطويرهــاً ،
وفقــا لألصــول الشــرعية واألنظمــة املرعيــة.

الالزمــة كافــة لتنفيــذ مهــام اللجنــة.

 -تقديم املشورة بشأن تصنيف املحامين ودرجاتهم.

 -7يحــق للرئيــس وضــع قواعــد أخــرى مــن وقــت آلخــر كمــا هــو

 -التوصيــة ملجلــس اإلدارة بشــأن ترشــيح أميــن عــام ،وتقييــم

مناســب وضــروري لتيســير أعمــال اللجنــة.

أدائــه وتحديــد مكافأتــه.

يصــوت علــى قراراتهــا.
اجتماعاتهــا ،باإلضافــة إلــى االطــاع علــى املعلومــات والوثائــق

 -املوافقــة علــى معاييــر املهنــة والبرامــج التأهيليــة والتدريبيــة فــي

 التقديــم إلــى مجلــس اإلدارة باقت ـراح اللوائــح والسياســاتمهام اللجنة التنفيذية:

الالزمــة لهــذا التنظيــم.

 -1ممارسة الصالحيات املوكلة إليها كافة من مجلس اإلدارة.
َُ
 -2القيــام بــدور املجلــس فــي الصالحيــات املخ َّولــة لهــا فــي

 -قبــول الهبــات والتبرعــات والوصايــا واألوقــاف ،وإخطــار

الفتـرات مــا بيــن اجتماعــات املجلــس ،وال يجــب أن تتخطــى هــذه
املمارسات صالحيات املجلس ،ولها في سبيل ذلك الصالحيات

املجلــس بمــا يســتجد للمصادقــة عليــه.
ّ
تلقــي مــا يقــدم إلــى الهيئــة مــن شــكاوى ضــد املحاميــن تتصــل
 ِبالجوانــب املهنيــة ،ومحاولــة تســويتها.

اآلتيــة:

 -التوصيــة للمجلــس بإنهــاء عضويــة األعضــاء األساســيين

 -مراجعة القوائم املالية والحسابات الختامية وتقرير مجلس

وا ملنتســبين .

اإلدارة ورفــع توصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة.

 -دراســة الطلبــات املهنيــة للمحاميــن مــن األعضــاء ،والنظــر فــي

 -متابعــة أعمــال اللجــان األخــرى ،وتقديــم املشــورة الالزمــة لهــا

دعمهــا لــدى الجهــات املختصــة.
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 -3رفع التقارير ومحاضر االجتماعات إلى مجلس اإلدارة ،والحفاظ على قنوات اتصال مباشرة معه.
َّ ُ
ُ
َ
ْ
التنفيذيــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن خــال العــام املالــي (2019م) ( )10عشــرة اجتماعــات ،ناقشــت مــن
وقــد َعقــدت اللجنــة

خاللهــا عـ ً
ـددا مــن املحــاور ،وانبثــق ِمنهــا عــدة قــرارات.

قرارات اللجنة التنفيذية خالل العام املالي ( 2019م):
اتخذت اللجنة التنفيذية ً
عددا ِمن القرارات خالل اجتماعاتها العشرة خالل العام املالي (2019م) ،وهي على النحو اآلتي:
ُ
 -1املوافقة على صرف مكافأة شهرية مقطوعة للمشرف العام على األمانة العامة ،تعادل الراتب اإلجمالي املقرر لألمين العام.
 -2اختيار مرشح يتولى أمانة سر اللجنة التنفيذية.
 -3توفير منصة إلكترونية الجتماعات اللجنة التنفيذية.
 -4ترشيح لجنة مراجعة مالية لتحقيق أعلى قدر من الشفافية واإلفصاح في املراجعة الداخلية.
 -5دراسة اشتراط سجل املنشأة القانونية لتجديد ترخيص مزاولة مهنة املحاماة.
 -6دراسة إعداد قواعد عمل مكاتب املحاماة األجنبية.
 -7إدراج سجل املنشأة القانونية ضمن مبادرة «استرداد» من خالل هيئة املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
َ ّ
سر للجنة تقدير األتعاب في منطقة مكة املكرمة.
 - 8تعيين املحامي( /يوسف بن هاني إبراهيم املدني) أمين ٍ
 -9تحديد مكافأة شهرية مقطوعة ألمين سر لجنة تقدير األتعاب في منطقة مكة املكرمة ،بمقدار )10.000( :عشرة آالف ريال.
 -10اعتماد صرف مكافأة للخبير في لجان تقدير األتعاب ،وفق جدول املكافآت اآلتي:
األتعاب

عدد المقدرين

١٠٠.٠٠٠ - ٠

١

أتعاب المقدر
الواحد

١٠٠٠

٢٠٠.٠٠٠ - ١٠٠.٠٠٠

١

١٥٠٠

 ١٥٠٠ريال

٥٠٠.٠٠٠ - ٢٠٠.٠٠١

٢

٥٠٠٠

 ١٠.٠٠٠ريال

١.٠٠٠.٠٠٠ - ٥٠٠.٠٠١

٣

٧٠٠٠

 ٢١.٠٠٠ريال

 ١.٠٠٠.٠٠٠فأكثر

٣

١٠.٠٠٠

 ٣٠.٠٠٠ريال

أتعاب المقدرين

 ١٠٠٠ريال

 -11اعتماد حاسبة رسوم قضايا تقدير األتعابً ،
وفقا لآلتي:
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األتعاب

أتعاب الهيئة

عدد المقدرين

١٠٠.٠٠٠ - ٠

٣٠٠٠

١

٢٠٠.٠٠٠ - ١٠٠.٠٠١

٪٥

١

٥٠٠.٠٠٠ - ٢٠٠.٠٠١

٪٧.٥

٢

 ٥٠٠.٠٠١فأكثر

٪١٠

٣

2019

ً
ثالثا :اجتماعات الجمعية العمومية:

دعــوة معالــي وزيــر العــدل رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة

      تختص الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمحامين بـ:

الســعودية للمحاميــن بتاريــخ1441/2/17( :هــ) ،املوافــق:

إقرار اللوائح الالزمة لتنظيم الهيئة ،وإقرار الضوابط واملعايير

(2019/10/17م) وذلــك بمركــز امللــك عبــد العزيــز للحــوار

الخاصــة بقبــول طلبــات عضويــة االنتســاب ،وإق ـرار رســوم

الوطنــي( ،قاعــة الشــيخ صالــح الحصيــن) فــي مدينــة الريــاض،

العضويــة وأي مقابــل مالــي تتقاضــاه الهيئــة ،وتحديــد آليــة

وذلــك برعايــة معالــي الدكتــور( /وليــد بــن محمــد الصمعانــي)،

الســداد ،وانتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة املنصــوص
َّ
الختاميــة،
عليهــم فــي التنظيــم ،واملوافقــة علــى حســابات الهيئــة

رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن ،وحضــور
الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة وســعادة املشــرف العــام علــى

واعتمــاد التقريــر الســنوي ألعمــال للهيئــة ،وتتكــون مــن جميــع

األمانــة العامــة ،وقــد صوتــت الجمعيــة العموميــة خــال

األعضــاء األساســيين.

اجتماعهــا األول علــى أربعــة بنــود هــي:

       وقــد عقــدت الجمعيــة العموميــة للهيئــة الســعودية

البنــد األول :القوائــم املاليــة والحســابات الختاميــة للعــام املالــي

للمحاميــن اجتماعيــن خــال العــام املالــي (2019م) ،وفيمــا يأتي

(2018م).

يعــرض التقريــر تفاصيــل االجتماعيـ ِـن:

البند الثاني :تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام (2018م).

 -اجتمــاع الجمعيــة العموميــة األول خــال العــام املالــي

البند الثالث :اعتماد التقرير السنوي لعام (2018م).

(2019م):

البنــد الرابــع :تعييــن مراجــع الحســابات الخارجــي؛ ملراجعــة

عقــدت الجمعيــة العموميــة يــوم (األحــد)1441/3/20( ،هــ)
املوافــق2019/11/17( :م) اجتماعهــا األول ،بنـ ًـاء علــى

حســابات الهيئــة الختاميــة للــدورة الثانيــة وتحديــد أتعابــه.
وبعــد انتهــاء التصويــت أعلــن املشــرف العــام أن عــدد املســجلين
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ً
ـاركاً ،
معلنا
لحضور الجمعية العمومية الثالثة بلغ )313( :مشـ
بذلــك عــدم اكتمــال ّ
النصــاب القانونــي الــوارد فــي الفقــرة ()1
ِ
ِمــن املــادة السادســة مــن تنظيــم الهيئــة الســعودية للمحاميــن،
الصــادر بموجــب ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ،)317( :بتاريــخ:

نتائج التصويت على
بنود اجتماع الجمعية
العمومية الثالثة
البند األول

(1436/7/8هــ) ،القا�ضــي باملوافقــة علــى تنظيــم الهيئــة
الســعودية للمحاميــن؛ حيــث بلــغ عــدد األعضــاء األساســيين
( )849عضـ ًـوا؛ ممــا يســتلزم مشــاركة ( )454عضـ ًـوا أساسـ ًّـيا،

٪٥

٪٢

وقد ترتب على هذا عقد جمعية عمومية ثانية ،بعد استكمال
اإلج ـراءات مــة ً
وفقــا للمــادة السادســة مــن التنظيــم.
الالز

٪٩٣

 -اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الثانــي خــال العــام املالــي

البند الثاني

(2019م):
      عقــدت الجمعيــة العموميــة يــوم (األحــد)1441/4/22( ،هــ)

٪٢٤

٪٣

املوافــق2019/12/19( :م) اجتماعهــا الثانــي ،بمقــر الهيئــة
الســعودية للمحاميــن بمدينــة الريــاض ،وذلــك بحضــور ســعادة

٪٧٣

املشــرف العــام علــى األمانــة العامــة ،وذلــك لعــدم اكتمــال
النصــاب القانونــي النعقــاد الجمعيــة العموميــة الثالثــة؛ إذ
نــص تنظيــم الهيئــة الســعودية للمحاميــن علــى أنــه« :فــي حــال
لــم يتكمــل النصــاب يدعــى إلــى اجتمــاع آخــر يعقــد خــال مــدة ال
يوما ،وال تزيد عن ستين ً
تقل عن خمسة عشر ً
يوما من موعد

البند الثالث
٪٤
٪١٢
٪٧٣

ً
صحيحــا بمــن حضــر» ،وقــد
االجتمــاع األول ،ويكــون االجتمــاع
صوتــت الجمعيــة العموميــة خــال اجتماعهــا األول علــى أربعــة
بنــود هــي:

البنــد األول :القوائــم املاليــة والحســابات الختاميــة للعــام املالــي
(2018م).
البند الثاني :تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام (2018م).
البند الثالث :اعتماد التقرير السنوي لعام (2018م).
البنــد الرابــع :تعييــن مراجــع الحســابات الخارجــي؛ ملراجعــة
حســابات الهيئــة الختاميــة للــدورة الثانيــة وتحديــد أتعابــه.
وبعــد انتهــاء التصويــت أعلــن املشــرف العــام علــى األمانــة العامــة
اكتمال النصاب القانوني النعقاد الجمعية العمومية الثالثة،
وذلــك بنجــاح تصويــت األغلبيــة علــى بنود االجتماع.
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البند الرابع
٪٥

٪٥

٪٩٠

2019

ر ً
ابعا :اجتماعات لجنة املبادرات:

 -4مراجعة السياسات والقواعد املتعلقة بكل مبادرة.
 -5إعداد النماذج الخاصة بكل مبادرة.

      لجنــة املبــادرات هــي لجنــة رباعيــة داخليــة بالهيئــة الســعودية
للمحاميــن ملناقشــة مبــادرات الهيئــة؛ بهــدف َو ْ
ضــع أســس

املحور الثالث :آلية اتخاذ القراروتنفيذ املبادرات:

وقواعد لعمل لجنة املبادرات ،وتنفيذها بدقة عالية ،واقتراح

      اتفقت اللجنة على اختيار أمين لها ،كما اتفقت على عرض

فريــق عمــل إلعــداد كل مبــادرة ،وقــد تكونــت اللجنــة ِمــن :عضــو

املبادرات على أعضاء اللجنة التنفيذية عبر البريد اإللكتروني،

ِمن مجلس اإلدارة وهو سعادة الدكتور( /أحمد بن عبد العزيز

علــى أن يكــون الــرد خــال ثالثــة أيــام ِمــن تاريــخ إرســال البريــد
ً
َُ
اإللكترونــيُ ،وي َع ـدُّ  عــدم الــرد خــال الفتــرة املقـ َّـررة موافقــة
ُ َ ً
صادقــة علــى توصيــة اللجنــة ،وفــي حــال ورود أيــة مالحظــة
وم

الصقيــه) ،وعضويــة مســاعد األميــن العــام لشــؤون املحاميــن،
وأخصائــي قانونــي ِمــن األمانــة العامــة ،ومستشــار خدمــات فنيــة
املالــي ( 2019م) اجتماعيــن اثنيــن ،ويعــرض التقريــر فيمــا يأتــي

بشــأن املبــادرات يتــم تعديلهــا بعــد موافقــة األغلبيــة ،وفــي حــال
ً
تصريحــا ،أو بعــدم الــرد خــال
املوافقــة عليهــا باألغلبيــة؛ ســواء
ً
ً
ثالثــة أيــام؛ فــإن هــذا ُي َع ـدُّ موافقــة ومصادقــة عليهــا.

 -اجتماع لجنة املبادرات األول:

املحور الرابع :مناقشة أبرز املبادرات:

مــن األمانــة العامــة ،وقــد عقــدت لجنــة املبــادرات خــال العــام
تفاصيــل االجتماعيـ ِـن ب�شـ ٍـيء ِمــن التفصيــل:

الســعودية للمحاميــن بمدينــة الريــاض ،وقــد ت ـرأس اللجنــة

اســتعرضت اللجنــة عــدد ( )16ســت عشــرة مبــادرة ،واتفقـ ْـت
علــى إنشــاء نمــوذج ُم َو َّحــد لعــرض هــذه املبــادرات؛ بحيــث
يشــمل النمــوذج ً
وصفــا لــكل مبــادرة وخطــوات تنفيذهــا بصــورة

ســعادة الدكتــور( /أحمــد بــن عبــد العزيــز الصقيــه) ،وعضويــة

تفصيليــة .

      عقــدت لجنــة املبــادرات يــوم (االثنيــن)1441/03/29( ،هــ)
املوافــق (2019/11/26م) اجتماعهــا األول بمقــر الهيئــة

مســاعد األميــن العــام لشــؤون املحاميــن ،وأخصائــي قانونــي ِمــن
األمانــة العامــة ،ومستشــار خدمــات فنيــة مــن األمانــة العامــة،

 -اجتماع لجنة املبادرات الثاني:

وقــد ناقشــت اللجنــة خــال اجتماعهــا األول أربعــة محــاور:

      عقــدت لجنــة املبــادرات يــوم (االثنيــن)1441/04/05( ،هــ)

املحــور األول :تشــكيل لجنــة إلعــداد ومناقشــة مبــادرات

املوافــق2019/12/02( :م) اجتماعهــا الثانــي بمقــر الهيئــة

الهيئــة:
      أقـ َّـرت اللجنــة التنفيذيــة فــي اجتماعهــا األول تشـ َ
ـكيل لجنـ ٍـة

الســعودية للمحاميــن بمدينــة الريــاض ،وقــد ت ـرأس اللجنــة

رباعيـ ٍـة داخليــة بالهيئــة الســعودية للمحاميــن ملناقشــة مبــادرات
الهيئــة؛ بهــدف َو ْ
ضــع أســس وقواعــد عمــل لجنــة املبــادرات،
وتنفيذهــا بدقــة عاليــة ،واقتـراح فريــق عمــل إلعــداد كل مبــادرة.
املحور الثاني :املهام الرئيسة للجنة املبادرات:

ســعادة الدكتــور( /أحمــد بــن عبــد العزيــز الصقيــه) ،وعضويــة
مســاعد األميــن العــام لشــؤون املحاميــن ،وأخصائــي قانونــي ِمــن
األمانــة العامــة ،ومستشــار خدمــات فنيــة مــن األمانــة العامــة،
ُ
وقــد اطلعــت اللجنــة علــى نمــوذج املبــادرات امل َع ـدَّ لــكل مبــادرة
ً
نموذجــا لــ( )16مبــادرة ،وناقشــت اللجنــة بعــد
والتــي بلغــت ()16

تتمثل مهام اللجنة الرئيسة في:

االطــاع علــى النمــاذج محوريــن:

 -1إعداد املبادرات.

املحور األول :مناقشة مبادرات الهيئة خالل املرحلة املقبلة:
وقد َّ
تضمن هذا املحور مناقشة ( )16مبادرة ،وهي:

 -2تحديد مهام كل لجنة من لجان املبادرات.
 -3مراجعة األنظمة واللوائح املتعلقة بكل مبادرة.
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املبادرة األولى :حماية مهنة املحاماة.

املحور الثاني :وضع آلية لتنفيذ املبادرات:

املبادرة الثانية :خدمة منتسبي مهنة املحاماة.

استعرضت اللجنة في اجتماعها املبادرات املشار إليها في املحور

املبادرة الثالثة :اللقاء الشهري.

األول ،والنمــاذج الخاصــة بــكل مبــادرة ،وانتهــت إلــى ضــرورة

املبــادرة الرابعــة :تفعيــل لجــان املجتمــع القانونــي (املرحلــة

اســتكمال العمــل علــى املبــادرات ،وإضافــة مــا يســتلزم ذلــك ِمــن

الثانيــة).

إج ـراءات وخطابــات.

املبادرة الخامسة :مبادرة اللجنة العلمية.
املبادرة السادسة :رعاية املتدربين.
املبادرة السابعة :ورشة عمل للتمكين.
املبــادرة الثامنــة :ورشــة عمــل لرصــد مقترحــات تعديــل نظــام
املحامــاة والئحتــه التنفيذيــة.
املبادرة التاسعة :التنسيق مع وزارة العدل إلصدار التعاميم.
املبادرة العاشرة :تفعيل مذكرة تفاهم مع مجلس الشورى.
املبــادرة الحاديــة عشــرة :توطيــن قطــاع املحامــاة واالستشــارات
القانونيــة.
املبــادرة الثانيــة عشــرة :تطويــر فكــرة تأييــد خدمــة قــوى العمــل
الوافــدة.
املبادرة الثالثة عشرة :إعداد قواعد تقدير األتعاب.
املبــادرة الرابعــة عشــرة :تمييــز املحاميــن أمــام الجهــات
ا لقضا ئيــة .
املبادرة الخامسة عشرة :هيئة املحامين بيت الخبرة في تقدير
األتعــاب.
املبادرة السادسة عشرة :استرداد.
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ً
ثانيا :اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم
ُ
أبرمــت الهيئـ ُـة الســعودية للمحاميــن عـ ً
ـددا ِمــن اتفاقيــات التعـ ُـاون ومذك ـرات التفاهــم التــي تنســجم مــع إســتراتيجيتها ،وتعـ ّ ِـزز تحقيــق
مبادراتهــا ومشــاريعها ،وقــد بلــغ عددهــا ( )7ســبع اتفاقيــات تعــاون ومذك ـرات تفاهــم.
َّأما اتفاقيات التعاون :فقد بلغ عددها ( )3ثالث اتفاقيات وهي:
 -1اتفاقية تطويرمنصة االعتماد املنهي السعودي:

 -2اتفاقية تشغيل تطبيق منصة «سلة»:

      بالتعاون مع شركة ارتياد للتدريب أبرمت الهيئة السعودية

      أبــرم مركــز الدراســات والبحــوث الــذراع املتخصــص فــي نشــر

للمحاميــن اتفاقيــة تطويــر منصــة االعتمــاد املنهــي الســعودي،

الدراســات واألبحــاث ذات الصلــة بمجــاالت اهتمــام الهيئــة

وذلــك يــوم (الخميــس) ( 1440/09/18هــ) ،املوافــق:

ومنســوبيها اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة تطبيــق ســلة لتقنيــة

( 2019/05/23م)؛ إلعــداد منصــة االعتمــاد املنهــي الســعودي

املعلومــات ،وذلــك يــوم (األربعــاء)1440/07/06( ،هــ) املوافــق:

للمحامين وبرامج الزمالة القانونية ،ملا لشركة ارتياد من خبرة

(2019/03/13م) ،الســتخدام تطبيــق «ســلة» ،وتركيــب

وجاهزية ملساندة الهيئة في برامج التأهيل والتدريب ،وتشغيل

وإعــداد البرنامــج ،وتقديــم التدريــب الــازم لتشــغيله ،وتقديــم

املنصــات الرقميــة القــادرة علــى أتمتــة إج ـراءات ومحتــوى

الدعــم الفنــي الــازم للهيئــة؛ وذلــك ملــا ملؤسســة «تطبيــق ســلة

البرامــج التدريبيــة.
ُ
      وتكمــن أهميــة منصــة االعتمــاد املنهــي الســعودي للمحاميــن

لتقنية املعلومات» ِمن خبرة في (املتاجر اإللكترونية) ،وكفاءتها
وخبرتهــا فــي هــذا املجــال ملســاندة الهيئــة      .

ً
برنامجا يتضمن وضع إطار وطني ُم َّ
وحد يضمن تأهيل
في كونه

وتكمــن أهميــة هــذه االتفاقيــة فــي إنشــاء محتــوى منصــة النشــر

الحقوقــي ملمارســة مهنــة املحامــاة واالستشــارات الشــرعية
القانونيــة ،وهــو ُم َو َّجــه للمحاميــن املمارســين ،واملقبليــن علــى

والتوزيع الخاصة بالهيئة السعودية للمحامين؛ إذ يوفر مركز
الدراســات والبحــوث مــن خاللهــا الدراســات واألبحــاث ذات

املهنة؛ بحيث يضمن الحد األدنى من التأهيل املعرفي واملهارى

الصلــة بمجــاالت اهتمــام الهيئــة ومنســوبيها.

الــازم ملمارســة مهنــة املحامــاة واالستشــارات القانونيــة ،كمــا
يهتــم االعتمــاد املنهــي بتصنيــف خبــرة املمــارس القانونــي وتوثيــق

 -3اتفاقية تعاون مع دارنشرجامعة أكسفورد:

ممارســته واالســتدامة لتأهيلــه أمــام الجمهــور ،واالعت ـراف بــه
ًّ
ًّ
ومحليــا ،ومــن ثــم أحــد املتطلبــات األساســية للتصنيــف
دوليــا

فــي إطــار التعــاون بيــن الهيئــة الســعودية للمحاميــن ومطبعــة

املنهــي ،والتســجيل فــي برامــج الزمالــة القانونيــة التخصصيــة،
كمــا أنــه ُيعــد القاعــدة األساســية لبرامــج التعليــم املنهــي املســتمر.

جامعــة أكســفورد ،عقــدت الهيئــة اتفاقيــة تعــاون مــع دار نشــر
جامعــة أكســفورد؛ وذلــك للحصــول علــى إذن ترجمــة ونشــر
وتوزيــع كتابــي« :محامــي الغــد»؛ للكاتــب ريتشــارد سســكيند،
وكتــاب «مســتقبل مهنــة املحامــاة»؛ للكاتبيــن ريتشــارد سســكند
ودانيــل سســكيند؛ إلــى اللغــة العربيــة ،إلث ـراء املحتــوى العربــي
القانونــي ،وهمــا كتابــان يعنيــان بمناقشــة القضايــا القانونيــة
املُ َّ
لحــة التــي تواجــه مهنــة املحامــاة.
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ُ
َّ
التفاهــم فقــد بلــغ عددهــا ( )4أربــع مذكــرات،
وأمــا مذكــرات

 -3مذكرة تفاهم مع شركة برفورملو:

وهــي:

في إطار التخطيط والتطوير والتحليل وتحسين كفاءة مكاتب
املحامــاة مــن ِق َبــل هيئــة املحاميــن ،أبرمــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم
يــوم (األربعــاء) 1440/06/22( ،هــ) املوافــق2019/02/27( :

 -1مذكــرة تفاهــم مــع الجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة
والفنــون بجــدة:
      بالتعـ ُـاون مــع الجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة والفنــون
ُ
بجدة؛ عقدت الهيئة ممثلة في لجنة املجتمع القانوني بمنطقة
مكــة املكرمــة مذكــرة ُ
تفاهــم إلث ـراء النشــاط الثقافــي ،وتبــادل
الخب ـرات واملعلومــات الفنيــة بمــا يحقــق األهــداف املنشــودة
للهيئــة ،وذلــك يــوم (االثنيــن)1441 /02/22( ،هــ) ،املوافــق:
(2019/10/21م) ،وقــد جـ ْ
ـاءت هــذه املذكــرة لتنظيــم وعقــد
اللقــاءات والنــدوات واملحاض ـرات وجلســات النقــاش ونشــرها
بطــرق متعــددة ،وتشــجيع العمــل املشــترك ،وتطويــر مجــاالت

م) مــع شــركة برفورملــو ،إحــدى الشــركات االستشــارية اإلداريــة
الرائــدة فــي الواليــات املتحــدة ،التــي تســاعد العمــاء علــى أن
يصبحــوا علــى درايــة بالســوق ،وتجعلهــم قادريــن علــى املنافســة
ّ
بقــوة ُوي َر ِكــزون علــى التخطيــط والتطويــر والتحليــل وتحســين
كفــاءة شــركات املحامــاة؛ وذلــك
لتعزيــز التعــاون وتعميــق العمــل الثنائــي فــي مجــاالت ترجمــة
املقــاالت واكتشــاف وتطويــر برامــج تدريــب قصيــرة ألعضــاء
ًّ
أكاديميا مع خبرة ممثل شركة برفورملو.
الهيئة ،والتي تتوافق

التعــاون فــي املجــاالت العلميــة والبحثيــة والنشــر والتوعيــة
والزيــارات الرســمية وتبــادل الخب ـرات واملعلومــات املختلفــة
بيــن الطرفيــن ،واملشــاركة فــي الفعاليــات املنعقــدة فــي مقراتهــم
للتعريــف والتوعيــة باألنشــطة والفعاليــات.
 -2مذكــرة تفاهــم مــع كليــة القانــون بجامعــة واشــنطن فــي
ســانت لويــس:
      أبرمــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن مذكــرة تفاهــم مــع
كليــة القانــون بجامعــة واشــنطن فــي ســانت لويــس ،وذلــك يــوم:
(األربعــاء) 1440/06/22( ،هــ) املوافــق 2019/02/27( :م)؛  
وذلك لتعزيز التعاون وتعميق العمل الثنائي في مجاالت ترجمة
املقاالت واإلصدارات التي تنشر في مواقعها اإللكترونية وتبادل
الدعــوات إلــى املؤتم ـرات واملعــارض وحلقــات النقــاش وورش
العمــل.
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 -4مذكرة تفاهم مع شركة تومسون رويترز:
      تأتــي مذكــرة التفاهــم مــع شــركة تومســون رويتــرز مكملــة
ملذكــرة شــركة برفورملــو ،والتــي تأتــي ً
أيضــا فــي إطــار التخطيــط
والتطويــر والتحليــل وتحســين كفــاءة مكاتــب املحامــاة مــن ِق َبــل
هيئــة املحاميــن ،فقــد عقــدت الهيئــة مذكــرة تفاهــم مــع شــركة
تومســون رويتــرز الكنديــة لإلعــام واملعلومــات؛ لتعزيــز التعاون
وتعميــق العمــل الثنائــي فــي مجــاالت ترجمــة املقــاالت واكتشــاف
وتطويــر برامــج تدريــب قصيــرة ألعضــاء الهيئــة علــى مواضــع تهــم
ًّ
أكاديميــا مــع شــركة تومســون
أعضــاء الهيئــة والتــي تتوافــق
رويتــرز.
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ً
ثالثا :قطاع الخدمات القانونية
ً
ات كبيــرة علــى مســتوى قطــاع الخدمــات القانونيــة ،ويعــرض
قدمــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــال العــام املالــي ( 2019م) إنجــاز ٍ
ُ
ً
القانونيــة ،والخدمــات اإللكترونيــة القانونيــة التــي َّ
َّ
قدمتهــا الهيئــة عبــر موقعهــا
التقريــر فيمــا يأتــي تفصيــا إحصائيــات قطــاع الخدمــات
الرســمي (.)https://sba.gov.sa

َّ
القانونية:
 -1إحصائيات قطاع الخدمات

َّ
القانونية اإلحصائيات الواردة من اإلدارة العامة املحاماة خالل عام (2019م) في األعمال املنجزة اآلتية:
يضم قطاع الخدمات

عدد المرخص لهم خالل عام : ٢٠١٩

1.125

١٦١

محامية

عدد المحامين المتدربين

٩٦٤

محام ًيا

عدد سجالت المنشآت
القانونية

٦١٩

سجل
ً

عدد طلبات التأييد
لالستقدام:

٦٢

طلب تأييد لالستقدام

٣٣٦٨

متدربا ومتدربة
ً

عدد المنقولين إلى سجل
المحامين غير الممارسين:

٣٣

محاميا غير ممارس
ً
عدد المشطوبين من جدول
المحامين الممارسين:

٨٨

محاميا شطب من جدول
ً
المحامين الممارسين

عدد من هم في حكم
الممثل النظامي
(مستشاري الشركات)

٣٦٦

نظاميا
ممثل
ً
ً

عدد المحامين المحالين
للنيابة العامة:

١٩٠

محامي أحيلوا إلى النيابة
العامة لمخالفتهم أحكام نظام
المحاماة والئحته التنفيذية

عدد المتقدمين بطلب
الحصول على رخصة وتم
رفضهم

١٠٧

طلبات
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عدد الشكاوى
()318
154
144

عدم االختصاص
الشكاوى املحفوظة
شكوى تمت تسويتها
شكاوى تحت الدراسة

11
9

تقديراألتعاب
( )823إجمالي تقدير األتعاب
( )313قضية تقديراألتعاب
قضية منتهية
قضية تحت الدراسة

170
143

البالغات
ً
( )28بالغا
ً
 17بالغا
ً
 11بالغا

البالغات املحفوظة
البالغات املحالة إلى
الجهات املختصة

الفعاليات واملشاركات
( )48فعالية ومشاركة
 28فعالية
 20فعالية
ً
 31متحدثا
ً
1650مستفيدا

عدد الفعاليات
عدد املشاركات الخارجية
عدد املتحدثين
عدد املستفيدين

العضويات:
( )١.٦٨٥عضوية
ً
عضوا
867
 182عضواً
ً
عضوا
636
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العضويات األساسية
عضويات االنتساب املنهي
عضويات االنتساب األكاديمي

عدد املسجلين في البوابة الوطنية للعمل
(طاقات)
من خريجي التخصصات الحقوقية:
ً
( )18.879مسجال
الزيارات
( )٤٢٣.٠٥٨زيارة
زيارات املوقع اإللكتروني
( )287.979زيارة

زيارات بوابة الخدمات الذاتية
( )123.233زيارة

زيارات النشروالتوزيع
( )8.500زيارة

عدد زوارمقرالهيئة
( )3.346زيارة

2019

التوزيع الجغرافي للمحامين حسب مناطق المملكة
منذ عام (1423هـ) الموافق ( 2002م) حتى منتصف عام ( 1441هـ) الموافق (2019م)

اجـم ــالي
عـ ـ ــدد
املحــامين

منطقة الرياض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

2.983

323

3.306

منطقة مكة املكرمة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

1.551

190

1.741

املنطقة الشرقية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

435

14

449

منطقة القصيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

258

26

284

منطقة املدينة املنورة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

205

4

209

منطقة عسيرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

120

6

126

منطقة الجوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

40

6

46

منطقة جازان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

38

1

39

منطقة حائل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

32

2

34

منطقة تبوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

28

2

30

منطقة الباحة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

23

3

26

منطقة الحدود الشمالية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

18

2

20

منطقة نجران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

11

0

11

أخرى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

488

40

528

املجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

6.230

619

6.849
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-٢الخدمات اإللكترونية القانونية عبراملوقع الرسمي:
َّ ْ
مت إدارة املشاريع والتقنية باألمانة العامة ً
عددا ِمن
قد
الخدمات اإللكترونية عبراملوقع الرســمي للهيئة الســعودية
للمحاميــن ( ،)https://sba.gov.saوقــد بلــغ عــدد
الخدمــات املقدمــة خــال العــام املالــي (2019م) ( )9تســع
خدمــات إلكترونيــة ،وهــي:
ً
أول :تحديــث املوقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة (https://
:)/sba.gov.sa
َّ
      حدثــت إدارة املشــاريع والتقنيــة باألمانــة العامــة املوقــع
اإللكترونــي الرســمي للهيئــة بمــا يتوافــق مــع ُ
الهويــة الجديــدة
لهــاَ ،
وع ِملــت علــى تطويــر الخدمــات بمــا يتوافــق مــع متطلبــات
املســتخدمين ،ومــن أهــم التحديثــات التــي َّ
قدمهــا املوقــع:
ِ
نَ
ً
ســهولة االســتخدام ليكــو متوافقــا مــع األجهــزة الذكيــة،
وتغييــر التصميــم واعتمــاد تصميــم انســيابي لعــرض الخدمــات
اإللكترونيــة الحديثــة ،وتمكيــن خاصيــة الوصــول الســريع
لصفحــات املوقــع واألخبــار ،وإضافــة بيئــة تشــغيل حديثــة
ومحــركات بحــث وفهرســة للمنصــات.

ً
ثانيــا :دليــل قطــاع املحامــاة واالستشــارات القانونيــة
( :)https://directory.sba.gov.sa
       أعـ َّـد ْت إدارة املشــاريع والتقنيــة دليــل قطــاع املحامــاة
واالستشارات القانونية ،وهو دليل َي ُ
ُّ معلومات عن أسماء
ضم
ٍ
العامليــن فــي القطــاع ومقــار ممارســتهم للمهنــة؛ وذلــك بهــدف
تســهيل ممارســة األعمــال فــي قطــاع املحامــاة واالستشــارات
القانونيــة ،ورفــع مســتوى االلتـزام باألنظمــة وإجـراءات الجهــات
الحكوميــة.

وقــد احتــوى دليـ ُـل قطــاع املحامــاة واالستشــارات القانونيــة علــى
( )5خمســة أدلــة فرعيــة:
األول :دليل املنشآت القانونية.
الثاني :دليل املحامين.
الثالث :دليل املحاكم.
الرابع :دليل النيابة العامة.
الخامس :دليل الجامعات.
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الدليــل األول :دليــل املنشــآت القانونيــة (https://
:)directory.sba.gov.sa/firm
ُ
      دليل املنشآت القانونية هو ٌ
دليل َي ْج َمع املنشآت القانونية
سجلة واملُ َ
املُ َّ
عت َمدة داخل اململكة العربية السعودية ،والتي بلغ
ً
ً
قانونية ،وقد َّ
الدليل ً
ُ
عددا ِمن
قدم
عددها نحو )619( :منشأة
الخدمــات اإللكترونيــة؛ فأتــاح للباحثيــن فيــه البحــث عــن اســم
عينـ ٍـة فــي منطقــة إداريــة ُم َّ
منشـ ٍـأة ُم َّ
عينـ ٍـة ،وتخصيــص البحــث فــي
مدينــة معينــة داخــل اململكــة ،كمــا أتــاح الدليـ ُـل االطـ َ
ـاع علــى
كل منشأة من املنشآت القانونية املُ َّ
تفاصيل ّ
سجلة عبر املوقع؛
ٍ ِ
ِ
ِمــن حيــث :اســم املنشــأة ،واســم صاحبهــا ،وعنوانهــا الوطنــي
ً
تفصيــا (رقــم املبنــى ،والشــارع ،والحــي ،والصنــدوق البريــدي،
والرقــم اإلضافــي) ،ومــكان وجودهــا علــى الخريطــةَ ،
وعـ ْـرض
ُ
التواصــل مــع املنشــأة ،املتمثلــة فــي( :البريــد
حســابات وســائل
اإللكترونــي ،وأرقــام الهاتــف ،والجــوال) ،ونبــذة مختصــرة عــن
كل منشــأة والخدمــات التــي ُت ّ
ّ
قدمهــا؛ ليســهل بذلــك البحــث عــن
ِ
ِ
منشــأة قانونيــة معينــة ،واالطــاع علــى كل التفاصيــل املمكنــة،
واملقارنــة بيــن املنشــآت القانونيــة وبعضهــا.
َّ
      وتيسـ ًـيرا علــى الباحثيــن فــي دليــل املنشــآت القانونيــة قــدم
املوقـ ُـع خدمــة اختيــار نــوع معيــن مــن َ
نوعـ ِـي املنشــأة همــا:
ِ
 -1شركة مهنية					 .
 -2مكتب فرد.
َّ ْ
تميــزت خدمــة البحــث بترتيــب النتائــج علــى أربعــة أنــواع
كمــا
ِمــن الترتيــب هــي:
 -1الترتيب األبجدي األلفبائي من (ألف) إلى (ياء).
 -2الترتيب األبجدي األلفبائي العك�سي من (ياء) إلى (ألف).
 -3ترتيب النتائج من األقدم إلى األحدث.
 -4ترتيب النتائج من األحدث إلى األقدم.
َّ
وفــر الدليـ ُـل ميـ َـزة َعـ ْـرض واختيــار خدمــات ُم َّ
عينــة تجمــع
      كمــا
ُ
ُ
تحتهــا جميـ َـع املنشــآت القانونيــة امل َسـ َّـجلة التــي تقـ ِّـدم تلــك
الخدمــة ،للمقارنــة فيمــا بينهــا ،واختيــار املناســب منهــا حســب
رغبــة الباحــث فــي املوقــع.

الدليل الثــاني :دلـ ـي ـ ــل املـحــامــين (https://directory.sba.
:)gov.sa/lawyers/search
      وهو ٌ
دليل إلكتروني َي ْج َمع أسماء املسجلين في وزارة العدل
داخــل اململكــة العربيــة الســعودية ،حســب تحديثــات وزارة
العــدل لعــام (2019م).
ُ
وقد َ
خانتين:
املوقع في بداية الدليل
عرض
ِ
ممثل نظامي ُ
الخانة األولى :محام أو محام متدرب ،أو ٌ
ٌّ مســجل
ٍ
ٍ
فــي وزارة العــدل ،وعضــو سـ ٍـار فــي هيئــة املحاميــن ،ترخيــص
املمارســة :ســاري املفعــول ،وبجانبهــا عالمــة
(    ) ،وهــي داللــة علــى أنَّ بيانــات املحامــي  -الــذي بجانبــه هــذه
َّ
العالمــة ُ -موثقــة.
الثانيــة :محـ ٍـام ،أو محـ ٍـام متــدرب ،أو ممثــل نظامــي ُمسـ َّـجل فــي
وزارة العــدل ،وليــس عضـ ًـوا فــي هيئــة املحاميــن ،وبجانبــه دائــرة
فارغــة ليــس بهــا عالمــة (   ) ،والدائــرة الفارغــة تــدل علــى أن
َّ
بيانــات املحامــي غيــر ُموثقــة.
َّ
      أمــا خدمــات البحــث فــي دليــل املحاميــن ،فقــد أتــاح الدليـ ُـل
ًّ
رباعيــا ،وتحــت ّ
كل
للجمهــور االطــاع علــى أســماء املحاميــن
ِ
اســم محـ ٍـام رقـ ُـم ترخيصــه ،وتاريــخ انتهــاء الترخيــص بالتاريخيــن
امليــادي والهجــري ،وجنســه (ذكـ ًـرا كان أو أنثــى) ،وعــدد م ـرات
التجد يــد.
كمــا قـ َّـدم الدليـ ُـل خدمــة التفريــق بيــن ثالثــة أنــواع ِمــن
الترخيــص ُم َّ
ميــزة بثالثــة ألــوان:
ُ
َ
فــد َّل اللــون األخضــر علــى أنَّ ترخيــص املحامــي سـ ٍـار ،واســمه
ضمــن جــدول املحاميــن املمارســين.
ُ
َ
ود َّل اللــون األصفــر علــى أن ترخيــص املحامــي ُمنتـ ٍـه ،واســمه
ضمــن جــدول املحاميــن غيــر املمارســين.
َّ
ودل اللــون األحمــر علــى أن املحامــي مشــطوب ،واســمه ضمــن
جــدول املحاميــن املشــطوبة تراخيصهــم.
وتيسـ ًـيرا علــى الباحثيــن فــي دليــل املحاميــن قـ َّـدم الدليـ ُـل خدمــة
تصفيــة النتائــج ،وذلــك ِمــن خــال اختيــار جنــس املحامــي (ذكـ ًـرا
كان أو أنثــى) ،وســنة الترخيــص ،واختيــار املحاميــن فــي منطقــة
عينة ،أو مدينة ُم َّ
إدارية ُم َّ
عينة ،والبحث عن محامين يحملون
ترخيصــات معينــة ،وعـ َـرض الدليـ ُـل لثالثــة أنــواع ِمن الترخيص:
محام نظامي.
محام متدربٍ -3 .
محام ممارسٍ -2.
ٍ -1
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الدليــل الثالــث :دلـيـ ــل امل ـحــاك ـ ــم (https://directory.sba.
:)gov.sa/courts
      وهــو دليـ ٌـل إلكترونـي ٌَّ ي ُ
ضـمُّ املحاكـ َـم املوجــودة داخــل اململكــة
العربيــة الســعودية ،وقــد َّ
تميــز دليـ ُـل املحاكــم بخاصيــة البحــث
عــن اســم محكمــة ُم َّ
عينــة ،كمــا عـ َـرض جميــع املحاكــم بأنواعهــا
ُ
والبالغــة ( )20محكمــة ،وتحــت ّ
عنوانهــا وأرقــام
كل محكمـ ٍـة
ِ
ُ
التواصــل الهاتفيــة ،ومــكان وجــود املحكمــة علــى الخريطــة ،كمــا
أتــاح الدليـ ُـل خاصيــة البحــث عــن نــوع معيــن مــن املحاكــمَّ ،
وميــز
ٍ ِ
ٍ
بيــن ( )4أنــواع مــن املحاكــم هــي:
					
 -1املحاكم العامة.
 -2املحاكم األحوال الشخصية.
 -3املحاكم العمالية					 .
 -4املحاكم الجزائية.
َّ
      ووفــر الدليـ ُـل خاصيــة البحــث عــن محكمـ ٍـة معينـ ٍـة داخــل
منطقــة إداريــة معينــة ،ومدينــة معينــة؛ وذلــك بهــدف توفيــر
الوقــت والجهــد علــى الباحثيــن داخــل الدليــل.
الدليــل الرابــع :دلـ ـيـ ــل الـنـيــابـ ــة ال ـع ــام ـ ــة (https://
:)directory.sba.gov.sa/publicProsecutions
      وهــو دليـ ٌـل إلكترونـي ٌَّ ي ُ
ضـمُّ النيابــات العامــة املوجــودة داخــل
اململكة العربية السعودية ،وقد َّ
ُ
الدليل بإتاحة البحث عن
تميز
نيابـ ٍـة ُمعينــة ،وتحــت ّ
كل نيابــة َعـ َـرض الدليـ ُـل تفاصيلهــا وأرقــام
ِ
الهواتــف والتواصــل معهــا ،ومــكان وجودهــا علــى الخريطــة ،كمــا
ُ
َّ
تميــز البحــث بخاصيــة البحــث عــن النيابــات العامــة فــي منطقــة
إداريــة معينــة ،وفــي مدينــة معينــة داخــل اململكــة العربيــة
الســعودية.
الدليــل الخامــس :دلـ ـيـ ــل الج ــام ــعات (https://directory.
:)sba.gov.sa/universities
دليل إلكتروني ٌَّ ي ُ
      وهو ٌ
ضمُّ الجامعات القانونية داخل اململكة
َّ
العربيــة الســعودية ،والبالغــة )37( :جامعــة قانونيــة ،وقــد وفــر
َ
ُ
الدليـ ُـل للباحثيــن خدمــة البحــث عــن جامعـ ٍـة معينــة ،وتظهــر
النتائـ ُـج بعـ َ
ـض التفاصيــل املهمــة للباحثيــن فــي املوقــع؛ مثــل:
اســم الجامعــة ،واملنطقــة اإلداريــة املوجــودة فيهــا ،والدراســة
ُ
التــي تقدمهــا الجامعــة؛ ســواء البكالوريــوس ،أو املاجســتير ،أو
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للتخصصــات التــي ُت ّ
ُّ
قدمهــا
الدبلــوم ،أو الدكتــوراه ،كمــا عـ َـرض
ِ
كلُّ دراسـ ٍـة ممــا ســبق؛ ســواء :الشــريعة أو الفقــه أو األصــول
أو الثقافــة اإلســامية أو دبلــوم املحامــاة أو دبلــوم القانــون ،أو
ُّ
َّ
القانونيــة املتنوعــة
التخصصــات
األنظمــة ،...إلــى غيــر ذلــك ِمــن
فــي جامعــات اململكــة.
      كمــا َّ
تميــز الدليـ ُـل بخاصيــة تصفيــة النتائــج ،والبحــث عــن
جامعــة داخــل منطقــة إداريــة معينــة ،أو البحــث عــن جامعــة
َّ
معينة ،أو البحث عن مرحلة دراسية معينة ،كما وفر إمكانية
ُ َ
البحــث عــن ُّ
تخصــص معيــن داخــل جامعــة معينــة ،وقــد ذ ِّيلــت
النتائج بعرض املوقع اإللكتروني على الخريطة ومكان وجودها
تيسـ ًـيرا للباحثيــن للوصــول إليهــا.
ً
ثالثــا :مجلــة حقيبــة املحامــي اإللكترونيــة (https://
:)/journal.sba.gov.sa
ٌ
ٌ
      مجلــة (حقيبــة املحامــي) هــي نشــرة مهنيــة باللغــة العربيــة
صـ ُـدر ألول مــرة فــي الشــرق األوســطُ ،ت َ
َت ْ
عنــى باملقــاالت ذات
ُ ّ
ـزود املمــارس القانونــي بالعتــاد
العالقــة باملمارســة القانونيــة ،وتـ ِ
عدد ِمن كبار دور النشر القانونية
املعرفي ،وذلك بالتعاون مع ٍ
الدوليــة ،وقــد أصــدر مركـ ُـز الدراســات والبحــوث خــال العــام
املالــي ( 2019م) ثالثــة أعــداد هــي :العــدد األول ،والعــدد الثانــي،
والعــدد الثالــث.
      وفــي إطــار تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة باملوقــع الرســمي
للهيئــةَّ ،
قدمــت إدارة املشــاريع والتقنيــة للمشــتركين فــي مجلــة
َ
ًّ
إلكترونيــا لالطــاع
(حقيبــة املحامــي) خدمــة َعـ ْـرض املجلــة
الذكيــة ،وقــد َّ
َّ
تميــزت
عليهــا عبــر أجهــزة الحاســب اآللــي ،واألجهــزة
ُ
الخدمـ ُـة َ
بعـ ْـرض األعــداد التــي َأ ْ
ص َد َ ْرتهــا الهيئــة منــذ صــدور
ُ
ـدد ،كمــا أضيفـ ْـت
املجلــة ،وإعــداد فهــرس بموضوعــات كل عـ ٍ
ُ
ّ
ـوع
إليــه ميــزة االنتقــال ِمــن فهــرس املوضوعــات إلــى ِ
أي موضـ ٍ
معيـ ٍـن فــي املجلــة لالطــاع عليــه.
ُ
َّ
ُ
      وتيسـ ًـيرا علــى الباحثيــن واملطلعيــن علــى املجلــة ،أضيفـ ْـت
خدمــة االشــتراك فــي املجلــة اإللكترونيــة عبــر املوقــع ،والحصــول
علــى النســخ الورقيــة لهــا ِمــن خــال منصــة النشــر والتوزيــع
(.)/https://store.sba.gov.sa
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ً
رابعــا :مركــز التســوية والتحكيــم (https://sba.gov.sa/
:)/arbitration-center
      مركز التسوية والتحكيم هو ٌ
ترخيص ِمن
مركز حاصل على
ٍ
اللجنــة الدائمــة ملراكــز التحكيــم للهيئــة الســعودية للمحاميــن،
بموجبــه ُأن�شــئ لتقديــم خدمــات تســوية املُ َ
والــذي َ
نازعــات عبــر
ِ
الوســاطة والتحكيــم ذات الصلــة بعالقــة املحاميــن مــع عمالئهــم
عنــد الن ـزاع ،أو أي ن ـزاع ذي طابــع تجــاري يتفــق أطرافــه علــى
ً
تحكيمــا ،أو مــن خــال التوفيــق والصلــح فــي إطــار
تســوية النـزاع
املركــز ،والنظــر فــي الشــكاوى وتســويتها ،وتقديــم الخبــرة الفنيــة
فــي مجالهــا ،وتوفيــر الوســائل البديلــة للفصــل فــي النزاعــات عبــر
املحاكــم.
      وقــد عـ َـرض املوقـ ُـع اإللكترونـيُّ عبــر صفحــة مركــز التســوية
ً
والتحكيــم نبــذة عــن املركــز والتحكيــم وأهميتــه ،وشــروط
والص َيــغ املُ َ
ّ
عت َمــدة لشــرط التحكيــم فــي
التحكيــم النموذجــيِ ،
املركز ،وكيفية استخدام شرط التحكيم ،والئحة نظام مركز
هيئــة املحاميــن للتســوية والتحكيــم.
ً
      وإمعانا في الشفافية َع َرض املوقع لرسوم التحكيم بنسخة
( ،)PDFوهي الرسوم اإلدارية التي يدفعها األطراف املتنازعون
حسب مبلغ املنازعة ،كما عرض رسوم املحكمين بين األطراف
املتنازعين ،وأتعاب هيئة التحكيم املشكلة من محكم واحد أو
ثالثــة محكمين.
ُ
التواصــل مــع املركــز أتــاح املوقــع وســائل التواصــل
      ولســهولة
اآلتيــة :البريــد اإللكترونــي ،والهاتــف ،وواتســاب األعمــال،
وإرســال رســالة نصيــة عبــر املوقــع تحمــل :اســم املرســل ،والبريــد
اإللكترونــي ،ورقــم الجــوال.

الســعودية للمحاميــن ،وخدمــة إضافــة الكتــاب إلــى (الســلة)،
وخدمــة الشــحن عبــر املوقــع ،والدفــع اإللكترونــي ،وتقييــم
املنصــة ،كمــا أتاحــت املنصــة البحــث عــن كتــاب معيــن؛ ســواء
أكان مــن إصــدارات الهيئــة أو مــن الكتــب التــي َر َع ْتهــا الهيئــة.
وقد َّ
ضمت املنصة ثالثة تصنيفات:
 -1كتب معرض الكتاب (2019م).
 -2إصدارات الناشرالسعودي.
 -3إصدارات مركزالدراسات والبحوث.
ً
ْ
أضيفت للمنصة خانة ُم َّ
خصصة آلراء
      وإمعانا في الشفافية
العمــاء؛ لعــرض احتياجاتهــم واالســتماع إلــى آرائهــم ،ووســائل
التواصل مع منصة النشر والتوزيع( :الواتساب) ،و(الهاتف)،
و(البريد اإللكتروني) ،وصفحات التواصل االجتماعي( :تويتر)،
و(يوتيــوب) ،و(أنســتجرام).

ً
خامســا :منصــة النشــروالتوزيــع (https://store.sba.gov.
:)/sa
ٌ
ُ
      وهــي منصــة إلكترونيــة تتيــح َعـ ْـرض وش ـراء املطبوعــات
ُ
القانونيــة ،وقــد قدمــت املنصــة بعــض الخدمــات اإللكترونيــة
ُ
ومــن
التــي تسـ ِّـهل ش ـراء املطبوعــات القانونيــة واالطــاع عليهــاِ ،
ذلــكَ :عـ ْـرض غــاف الكتــاب واســمه واســم مؤلفــه وســعره
بالريال السعودي ،وإظهار الخصومات املتاحة ألعضاء الهيئة
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ً
سادســا :منصــة شــارك (https://eservice.sba.gov.sa/
:)events
      هــي منصــة خاصــة بالفعاليــات املقامــة فــي الهيئــة الســعودية
للمحاميــن ِمــن ِو َرش عمــل ولقــاءات ودورات تدريبيــة ،وقــد
ُ
أتاحــت املنصــة ألعضائهــا الك ـرام إمكانيــة إدارة الخدمــات،
ًّ
إلكترونيــا ،وذلــك باســتقبال بيانــات
واملشــاركة فــي الفعاليــات
الفعاليــة وإنشــاء صفحــة خاصــة بهــا علــى املوقــع ،واســتقبال
رســائل املتقدميــن ،وتســجيل حضــور الفعاليــة ،وإعــداد نظــام
الفواتيــر ،وإعــداد نظــام الشــهادات ،والحصــول علــى شــهادة
إلكترونيــة.
كما َّ
قدمت املنصة في ّ
كل فعالية مكان إعدادها على الخريطة،
ِ
وتوقيت البدء واالنتهاء ،وحجز التذاكر وإضافة املتحدثين.
سـ ً
ـابعا :طلــب تأييــد قــوى عاملــة وافــدة (https://sba.gov.
:)/sa/request-foreign-labor-force
ً
      انطالقــا مــن العمــل علــى ُم َ
وازنــة ســوق العمــل ِمــن خــال
ِ
توفيــر العمالــة الوافــدة للمهــن واملهــارات والتخصصــات التــي ال
كاف في سوق العمل السعودي ،أو يتعذر شغلها
بقدر ٍ
تتوافر ٍ
بمواطنين ،عملت الهيئة السعودية للمحامين على دمج خدمة
تأييــد االســتقدام تحــت مظلــة بوابتهــا الرســمية؛ بحيــث ُيمكــن
ملكاتــب املحامــاة واالستشــارات القانونيــة تقديــم طلبــات تأييــد
االستقدام للقوى العاملة عن طريق بوابة الهيئة ،وتتبع حالة
طلبــات تأييــد االســتقدام التــي تــم تقديمهــا ،والوصــول بســهولة
لشــريحة واســعة ِمــن الكفــاءات الوطنيــة املسـ َّـجلة فــي بوابــة
كفــاءات قانونيــةِ ،مــن خــال اإلعــان عــن الشــواغر الوظيفيــة،
واالســتفادة ِمــن خدمــات البحــث واملواءمــة اآلليــة قبــل البــدء فــي
طلب االستقدام لتلك الشواغر ،وقد َبل ْ
غت طلبات تأييد قوى
عاملــة وافــدةً )63( :
طلبــا ،وبلــغ عــدد الطلبــات املقبولــة)42( :
طلبــا ،وعــدد الطلبــات املرفوضــةً )21( :
ً
طلبــا ،وعــدد األرصــدة
ً
ممنوحــا.
املمنوحــة )70( :رصيـ ًـدا
وقد َّ
قدمت البوابة اإللكترونية خدمة تأييد طلبات االستقدام
ملكاتــب املحامــاة واالستشــارات القانونيــة ،وكذلــك منشــآت
القطاع الخاص لطلب شــغل الوظيفة بوافد للوظائف اآلتية:
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 مستشار قانوني. الوظائف املساندة ملكتب املحاماة.كمــا أتاحــت البوابــة تحديــد املســتفيدين ِمــن خدمــة تأييــد
االســتقدام ،وشــروط املنشــأة القانونيــة التــي تــود االســتقدام،
وضوابــط االســتقدام والتأييــد ،وعــدد طلبــات االســتقدام
املســتحقة لــكل منشــأة ،واملســتندات املطلــوب توفيرهــا،
وشــروط املستشــار األجنبــي.
ً
ًّ
إلكترونيــا لطلــب
نموذجــا
وقــد قدمـ ْـت إدارة املشــاريع والتقنيــة
تأييــد قــوى عاملــة وافــدة ،يحتــوي علــى العناصــر اآلتيــة:
• املعلومــات األساســية :عــدد املستشــارين ،ونــوع الطلــب
(اســتقدام ،نقــل كفالــة ،تعديــل مهنــة ،نقــل كفالــة وتعديــل
مهنــة) ،وصفــة املتقــدم (مديــر شــركة ،صاحــب مكتــب ،وكيــل)،
ونــوع املنشــأة (مكتــب ،شــركة مهنيــة) ،ورقــم العضويــة.
• بيانــات املنشــأة :رقــم املنشــأة لــدى مكتــب العمــل ،واســم
املنشــأة ،ورقــم الترخيــص ،واســم صاحــب الترخيــص ،وتاريــخ
االنتهــاء ،وتاريــخ الترخيــص ،ورقــم التواصــل ،وفــروع املنشــأة،
والبريد اإللكتروني للمنشأة ،وإرفاق أصل شهادة من املؤسسة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ســارية املفعــول ،والعنــوان
الوطنــي للمنشــأة  -الفــرع الرئي�ســي.
• بيــان بأســماء موظفــي املنشــأة :االســم ،والجنســية ،واملســمى
الوظيفــي ،والفــرع ،واملؤهــل العلمــي ،والجنــس ،ورقــم الهويــة أو
اإلقامــة.
• بيانــات حجــم األعمــال :الجهــة املتعاقــد معهــا ،وموضــوع
العقــد ،وتاريــخ بدايــة العقــد ،وتاريــخ نهايــة العقــد ،ومــدة العقــد.
• معلومــات املستشــارين املطلــوب نقــل كفالتهــم أو تعديــل
مهنتهــم :االســم ،والجنســية ،واملؤهــل العلمــي ،والتخصــص،
واسم الكفيل ،ومقر العمل ،والجنس ،ورقم اإلقامة ،وصورة
جــواز الســفر ،وخطــاب التنــازل مــن الكفيــل ،وصــورة اإلقامــة.
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ً
ثامنــا :البالغــات عــن منتحلــي مهنــة املحامــاة (https://sba.
:)/gov.sa/violation-report
ُ
إلكترونيـ ٌـة َ
َّ
أتاح ْتهــا الهيئــة الســعودية للمحاميــن
      وهــي خدمــة
عبـ َـر موق ِعهــا الرســمي لتلقــي البالغــات ضــد منتحلــي املهنــة
واملخالفيــن ألحــكام نظــام املحامــاة والئحتــه التنفيذيــة ،وذلــك
مــن خــال نمــوذج البالغــات الــذي يحتــوي علــى :االســم،
ورقــم الهويــة ،ورقــم الجــوال ،والبريــد اإللكترونــي ،وتفاصيــل

 التحقق ِمن التصديق:ُ
ُّ
      وقــد َع َر َ
التحقــق ِمــن تصديــق
ضـ ْـت هــذه الخدمــة إمكانيــة
الوثائــقِ ،مــن خــال نمــوذج إلكترونــي يحتــوي علــى :رقــم
التصديــق ،ورقــم العضويــة ،والتاريــخ امليــادي للتصديــق.

املخالفــة ،واملســتندات الداعمــة للمخالفــة ،وقــد بلــغ عــدد
ً
البالغــات الــواردة خــال العــام املالــي (2019م) )19( :بالغــا.
تاسـ ًـعا :التصديــق علــى الوثائــق (https://sba.gov.sa/
:)/notary
ً
َ
      انطالقــا ِمــن أهــداف الهيئــة التــي نــصَّ عليهــا تنظيـ ُـم الهيئــة
السعودية للمحامين في الفقرة الثانية من املادة ( )2والتي منها:
«العمــل علــى رعايــة مصالــح أعضــاء الهيئــة األساســيين املتعلقــة
بممارســة املهنــة وفــق مــا هــو مقــر ً
نظامــا ،والعمــل علــى تقديــم
الخدمــات الالزمــة لهــم فــي هــذا الشــأن ،بمــا فيهــا التصديــق علــى
تواقيعهم؛ قدمت الهيئة عبر موقعها الرسمي خدمة التصديق
علــى الوثائــق ،وقــد بلــغ عــدد طلبــات التصديــق علــى الوثائــق
طلبــا ،وقــد شـ ْ
الــواردة خــال العــام املالــي (2019م)ً )47( :
ـملت
هــذه الخدمــة:
 طلب التصديق على الوثائق:ً
ًّ
إلكترونيــا للتصديــق
نموذجــا
      وقــد عرضــت هــذه الخدمــة
علــى الوثائــق يشــمل :االســم األول ،واالســم الثانــي ،واســم
العائلــة ،والهويــة الوطنيــة ،ورقــم الجــوال ،والبريــد اإللكترونــي،
ومقــر التصديــق (الريــاض ،جــدة) ،وطبيعــة املســتند (عقــد،
خطــاب ،تفويــض ،وكالــة ،غيــر ذلــك) ،كمــا أتــاح النمــوذج إرفــاق
مســتند املطلــوب توثيقــه ،وإرفــاق صــورة البطاقــة الشــخصية
للمحاميــن الصــادرة مــن وزارة العــدل ،وإرفــاق صــورة الوكالــة.
      كمــا عرضــت خدمــة طلــب التصديــق علــى الوثائــق( :قواعــد
ُ
التصديــق علــى الوثائــق)ُ ،ف ّ
صــل ِمــن خاللهــا كلَّ  مــا َيخــص
ِ
التصديــق مــن ضوابــط وشــروط ،والتزامــات طالــب التصديــق،
واإلج ـراءات َّ
املت َب َعــة فــي التصديــق.
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ً
رابعا :مبادرات الهيئة
أطلقت الهيئة السعودية للمحامين في اجتماع مجلس إدارتها الثالث للعام املالي (2019م) ً
عددا من املبادرات بهدف تعزيز
بيئة ممارســة األعمال ،وتمكين ممارســة املحامي ،وقد بلغ عددها ( )8ثماني مبادرات ،ويعرض التقريرفيما يأتي املبادرات التي
اعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين في اجتماعه الثالث ،مع تقديم وصف موجزلكل مبادرة:
املبادرة األولى :مبادرة حماية مهنة املحاماة:
ُ
      تعنــى هــذه املبــادرة بتكويــن لجنــة لحمايــة مهنــة املحامــاة ِمــن
االنتحــال ،واملســاهمة فــي تفعيــل تطبيــق نظــام املحامــاة علــى
املخالفيــن لــه ،وذلــك ِمــن خــال اســتقبال الشــكاوى والتحقــق
منهــا ،ورفعهــا إلــى الجهــات ذات االختصــاص؛ (وذلــك بإعــداد
ُ َ
َّ
محضــر بطبيعــة املخالفــة ِمـ ْـن ِق َبــل ُموظفــي الهيئــة الســعودية
للمحاميــن ،واالســتعانة بموظفــي إدارة املحامــاة ،وإخطــار
النيابــة العامــة) ،وتتكــون لجنــة حمايــة املهنــة مــن :أعضـ ٍـاء ِمــن
وزارة العــدل ،واألميــن العــام للهيئــة الســعودية للمحاميــن،
ومديــر اإلدارة العامــة للمحامــاة ،واألميــن العــام املســاعد لهيئــة
املحاميــن لشــؤون املحاميــن.
ً
وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي :منــح مهنــة املحامــاة مكانــة
وســط املجتمــع ،ومنــع املنتحليــن ِمــن الخــوض فــي مهنــة املحامــاة
وانتحــال صفــة املحامــي ،وحمايــة العمــاء ِمــن الســلوكيات غيــر
املهنيــة.
املبادرة الثانية :مبادرة خدمة منتسبي مهنة املحاماة:
      تعنى هذه املبادرة برعاية مصالح أعضاء الهيئة األساسيين
املتعلقــة بممارســة املهنــة ،وفــق مــا هــو ُم َقـر ً
ٌّ نظامــا ،والعمل على
تقديــم الخدمــات الالزمــة لهــم فــي هــذا الشــأن ،وذلــك مــن خــال
لجنة تلتزم بالقواعد املنصوص عليها في األنظمة كافة ،إضافة
إلــى أعمــال املســاعدة والتهنئــة والتعزيــة وأعمــال الخدمــات
االجتماعيــة والوكالــة عنــد رغبــة املحامــي ،علــى أن تكــون مهامهــا:
مــد يــد العــون باملســاعدة لجميــع املحاميــن املنتســبين ،ورســم
آليــة تمكيــن املحاميــن مــن االلتحــاق بجــدول املعونــة مــن طالبــي
املعونــة وزمــاء املهنــة.
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      وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي :فتــح قنــوات التواصــل
بيــن أعضــاء اللجنــة وجمهــور املحاميــن ،ومشــاركة املحاميــن
مشــكالتهم ،ومســاعدتهم فيمــا يحتاجــون إليــه ،وتقديــم أعمــال
الخدمــات االجتماعيــة للمحاميــن.

املبادرة الثالثة :مبادرة اللقاء الشهري:
      تعنــى هــذه املبــادرة بتنظيــم الــدورات وإقامــة املؤتم ـرات
والندوات واللقاءات وامللتقيات واملعارض ذات العالقة بمهنة
املحاماة ،واملشاركة فيها ،وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل،
ـدد ممــن يخدمــون قطــاع املحامــاة
كمــا تســتهدف اســتضافة عـ ٍ
فــي الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والقطــاع الخــاص
بلقــاء شــهري ،وعــدد ِمــن املحاميــن املخضرميــن ِمــن رواد مهنــة
املحامــاة ،وعقــد لقــاءات للمتدربيــن وبعــض الشــركات املهنيــة
الناجحــة للزمــاء والزميــات.
وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي :تعزيــز دور الهيئــة فــي رعايــة
مصالــح األعضــاء ،وإنفــاذ اختصاصاتهــا الــواردة بالتنظيــم،
وتقريــب وجهــات النظــر بيــن املســؤولين وأصحــاب املصالــح،
ورفــع مســتوى مشــاركة املحاميــن فــي صناعــة الق ـرار ،وفتــح
قنــوات تواصــل مســتمرة بيــن الهيئــة الســعودية للمحاميــن
وأعضائهــا.
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املبادرة الرابعة :ورشة عمل للتمكين:
      تعنــى هــذه املبــادرة بدعــوة الهيئــة الســعودية للمحاميــن
ّ
ملجموعــة ِمــن املحاميــن ُوم َم ِثلــي الجهــات الحكوميــة والقطــاع
الخــاص ،وذلــك بعــد التنســيق مــع تلــك الجهــات؛ مــن أجــل
املشــاركة فــي ورشــة عمــل للوصــول إلــى الفــرص املتاحــة فــي ســوق
العمــل ،والتحديــات التــي يواجههــا املنتســبون ،وخلــق فــرص
عمــل لهــم.
وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي :خلــق الفــرص العمليــة فــي
قطــاع املحامــاة واالستشــارات القانونيــة ،وتعزيــز دور املحامــي
فــي املجتمــع ،والتأكيــد علــى أهميــة املحامــي فــي الجانــب الوقائــي،
وتنظيــم الوصــول إلــى املســتفيدين ِمــن هــذه املبــادرة ،وتســهيل
جمــع بيانــات حالــة القطــاع القانونــي وتحليلهــا ،وذلــك مــن أجــل
تحديــد معالــم البيئــة التنظيميــة الحاليــة التــي تحكــم القطــاع
الوظيفــي فــي املجــال القانونــي فــي اململكــة ،وبيــان إشــكاالت هــذا
القطــاع ،والوقــوف علــى أفضــل املمارســات فــي تنظيــم قطــاع
التوظيف القانوني ،وبيان الحلول املمكنة واألدوات التي ينبغي
َْ ُ
األخذ بها في خلق ف َرص عمل للمحامين واملحاميات في اململكة،

وإبـراز دور الجهــات الحكوميــة التــي اهتمـ ْـت بموضــوع التوظيــف
فــي املجــال القانونــي مــن الناحيــة التنظيميــة والتشــريعية ،مــع
إعطــاء تصـ ُّـور واضــح لــكل جهــة ِمــن تلــك الجهــات ،وتســليط
الضــوء علــى مبــادرات القطــاع الخــاص ِمــن ناحيــة املشــاركة فــي
تعزيــز الحاجــة لقطــاع االستشــارات القانونيــة ،ومــدى الحاجــة
لدعــم ذلــك القطــاع ودوره فــي دعــم وحمايــة القطــاع الخــاص،
وتحليــل األداة التشــريعية املناســبة لواقــع اململكــة إلصــدار
منظومــة ِمــن املقترحــات التشــريعية؛ بهــدف تنظيــم العالقة بين
القانونييــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى فــرص وظيفيــة.
املبــادرة الخامســة :رصــد مقترحــات تعديــل نظــام املحامــاة
والئحتــه التنفيذيــة:
       تعنى هذه املبادرة بعقد ورشة عمل لرصد ُمقترحات تعديل
نظام املحاماة ،وورشة عمل أخرى إلجراء تعديالت على الئحته
التنفيذيــة ،ورفــع التوصيــات والتعديــات إلــى الجهــات ذات
االختصــاص ،وذلــك ِمــن خــال أخــذ آراء ومقترحــات املختصيــن
واملمارســين فــي املــواد والبنــود التــي تحتــاج إلــى إعــادة أو إضافــة؛
للمســاهمة فــي مواكبــة النظــام أعلــى مســتويات املمارســة وفــق
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املعاييــر املهنيــة الدوليــة.
وتكمن أهمية هذه املبادرة في :أخذ آراء ومقترحات املختصين
واملمارســين فــي املــواد والبنــود التــي تحتــاج إلــى إعــادة أو إضافــة؛
للمســاهمة فــي مواكبــة النظــام أعلــى مســتويات املمارســة وفــق
املعاييــر املهنيــة الدوليــة ،وتحقيــق أهــداف الهيئــة الــواردة فــي
تنظيمهــا ،وتعزيــز مشــاركة أصحــاب العالقــة واملصلحــة.
املبادرة السادسة :تعزيزقواعد تقديراألتعاب:
      تعنــى هــذه املبــادرة بمراجعــة قواعــد تقديــر األتعــاب الحاليــة
لتســوية املنازعــات ذات الصلــة بعالقــة املحاميــن مــع عمالئهــم
عند النزاع ،أو أي نزاع ذي طابع تجاري أو عمالي يتفق أطرافه
ً
تحكيمــا ،كمــا تهــدف إلــى الوقــوف علــى أبــرز
علــى تســوية الن ـزاع
امللحوظــات التــي تمــت خــال العمــل فــي املرحلــة األولــى لألعــوام
ُ ّ
حقــق
(2019-2017م) ،وتحســين قواعــد تقديــر األتعــاب بمــا ي ِ
النفــع العــام للمهنــة ،ويرفــع ِمــن مســتوى معاييــر لجــان تقديــر
الخبــرة ،وذلــك بمراجعــة القواعــد ونمــاذج العمــل املرفقــة بهــا.
وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي :تســوية النـزاع بيــن املحاميــن
وح ْفظ حقوق املحامين أمام الشركات واملؤسسات
والعمالءِ ،
واألف ـراد ،وحفــظ حقــوق املتدربيــن واملحاميــن ،وجعــل الهيئــة
الســعودية للمحاميــن جهــة الخبــرة الوحيــدة فــي تقديــر األتعــاب،
وحصــر منتحلــي صفــة املحامــاة وإبــاغ الجهــات املســؤولة بهــم
التخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة ،وزيــادة مصــادر الدخــل املاليــة
للهيئــة الســعودية للمحاميــن.
ً
املبــادرة الســابعة :اعتمــاد الهيئــة بيتــا للخبــرة فــي تقديــر
األتعــاب:
ُ ّ
تمثلــة فــي :ديــوان
      تعنــى هــذه املبــادرة ُبمخاطبــة الهيئــات امل ِ
املظالــم ،وهيئــة الســوق املاليــة ،واللجنــة املصرفيــة ،واللجنــة
الجمركيــة والتمويليــة والتأمينيــة واإلعالميــة ،وغيرهــا ِمــن
اللجــان؛ العتمــاد الهيئــة الســعودية للمحاميــن بيـ َـت خبـ ٍـرة فــي
تقديــر األتعــابً ،
وفقــا لنظــام املحامــاة والئحتــه التنفيذيــة،
وإصــدار تعميــم مــن وكيــل وزارة العــدل للشــؤون القضائيــة
بذ لــك.
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وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي :اعتبــار الهيئــة الســعودية
للمحاميــن بيــت الخبــرة فــي كافــة اللجــان والهيئــات عنــد الن ـزاع،
ورعايــة مصالــح املحاميــن باعتبــار الهيئــة جهــة خبــرة ،وربــط
الهيئة السعودية للمحامين بجميع الهيئات واللجان في مناطق
اململكــة ،ورفــع مســتوى معاييــر تقديــر األتعــاب.
املبادرة الثامنة :مبادرة استرداد:
      تعنــى هــذه املبــادرة بالتعــاون مــع هيئــة املنشــآت الصغيــرة
واملتوســطة ضمــن خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص لتســهيل
دخــول املنشــآت القانونيــة الجديــدة إلــى ســوق العمــل ،وتعزيــز
فــرص اســتمراريتها ودعمهــا خــال الســنوات الثــاث األولــى ِمــن
أعمالهــا؛ وذلــك بهــدف تخفيــف األعبــاء املاليــة علــى املنشــآت
القانونية الجديدة والناشــئة في الســنوات األولى من تأسيســها،
وزيــادة مســاهمة املنشــآت القانونيــة الجديــدة فــي الناتــج املحلــي
اإلجمالــي.
وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي :تحفيــز املنشــآت القانونيــة
الجديــدة التــي بــدأت مزاولــة نشــاطها االقتصــادي بعــد (-1-1
 2016م) علــى العمــل ،واحتســاب نشــاطها االقتصــادي بـ ً
ـدءا
مــن تاريــخ تســجيل أول موظــف فــي التأمينــات االجتماعيــة؛
وذلــك بهــدف تخفيــف األعبــاء املاليــة علــى املنشــآت القانونيــة
الجديــدة والناشــئة فــي الســنوات األولــى مــن تأسيســها ،وتســهيل
ُ
أعمال املنشآت القانونية الجديدة وتعزيز ف َرص استمراريتها،
وزيــادة مســاهمة املنشــآت القانونيــة الجديــدة فــي الناتــج املحلــي
اإلجمالــي.
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ً
خامسا :المؤتمرات والملتقيات والندوات
أطلقــت األمانــة العامــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن
خالل العام املالي (2019م) ً
عددا من املؤتمرات وامللتقيات
والندوات ،برعاية أكاديمية هيئة املحامين الذراع التعليمي
املختصــة َبو ْ
َّ
ضــع البرامــج
للهيئــة الســعودية للمحاميــن،
التأهيليــة والتدريبيــة فــي مجــال املهنــة وتقويمهــا ،وتنظيــم
الدورات وإقامة املؤتمرات والندوات واللقاءات وامللتقيات
واملعــارض ذات العالقــة بمهنــة املحامــاة ،ويعــرض التقريــر
ً
فيمــا يأتــي تفصيــا املؤتمــرات وامللتقيــات والنــدوات التــي
أطلقتهــا أكاديميــة الهيئــة خــال العــام املالــي ( 2019م).

 -1مؤتمرات عام ( 2019م):

ْ
كبيرين خالل العام املالي
مؤتمرين
      عقدت أكاديمية الهيئة
ِ
ِ
( 2019م) بالتعــاون مــع الجهــات املختصــة ذات العالقــة،
وهــذان املؤتم ـران همــا:
املؤتمراألول :املؤتمرالسعودي للقانون الثاني:
       أطلقــت األمانــة العامــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن
بالتعاون مع برهان املعرفة ولكسيس نكسس النسخة الثانية
ِمــن املؤتمــر الســعودي للقانــون ،وقــد ُعقــد املؤتمــر فــي ()8 - 6
ربيــع األول ( 1441هــ) ،املوافــق )5 - 3( :نوفمبــر (2019م)،
فــي قاعــة امللــك فيصــل للمؤتم ـرات  -فنــدق إنتركونتيننتــال
الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية.
      وقــد عقــد هــذا املؤتمــر فــي إطــار الشـراكة اإلســتراتيجية مــع
وزارة التجــارة واالســتثمار ووزارة العــدل والهيئــة الســعودية
للملكيــة الفكريــة والهيئــة الســعودية للمحاميــن ولجنــة
اإلفالس والهيئة العامة لالســتثمار وفنتك الســعودية (إحدى
مبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع املالــي) ،وتحــدد هــدف املؤتمــر
ُ ّ
مكن الخبراء القانونيين ِمن مشاركة خبراتهم
في جعله منصة ت ِ
فــي إيجــاد حلــول للتحديــات التــي يواجههــا التنظيــم القانونــي،
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واستكشــاف املواعيــد والتطــورات الحديثــة ،باإلضافــة إلــى
تســريع االبتــكار فــي النظــام القانونــي الســعودي.
املواضيع الرئيسية للمؤتمرالسعودي للقانون الثاني:
تحددت املواضيع الرئيسية للمؤتمر السعودي للقانون الثاني
فــي:
 -1تطويــر القوانيــن املتعلقــة بالتكنولوجيــا املاليــة «فنتــك» فــي
ًّ
وعامليــا ،والتحديــات املتعلقــة بهــا.
اململكــة العربيــة الســعودية
 -2التطورات القانونية والعملية في امللكية الفكرية في اململكة
والتحديــات املتعلقــة بهــا ،وأهميتهــا لالقتصــاد املحلــي ،وكيفيــة
تشــجيع املختصين القانونيين على تطويرها في اململكة العربية
الســعودية.
 -3أساســيات مهنــة القانــون والتشــريعات املتعلقــة بهــا وخاصــة
التجاريــة.
      كمــا تضمــن املؤتمــر ورش عمــل عــن التكنولوجيــا املاليــة
«فنتك» ،وإعداد عقودها ،وأهم املمارسات العاملية في امللكية
الفكريــة بأقســامها وأهميتهــا للشــركات الصغيــرة واملتوســطة،
وقوانين اإلفالس التي تحمي رواد األعمال وتعزز أخذ املخاطرة
فــي األفــكار الخالقــة التــي ستســهم فــي اقتصــاد اململكــة.
     وقــد اســتهدف املؤتمــر َ
ض ـمَّ  خب ـراء ومهنييــن قانونييــن
محلييــن ودولييــن وأصحــاب الريــادة فــي مجالهــم ،ويشــمل ذلــك:
املوظفيــن العمومييــن ،واملستشــارين الداخلييــن ،ورؤســاء
مكاتــب املحامــاة ،واملحاميــن ،والرؤســاء التنفيذييــن ،وأصحــاب
األعمــال ومستشــاريهم ،وموظفــي مراقبــة االلت ـزام ،والبنــوك،
واملســتثمرين األف ـراد ،وشــركات االســتثمار والصناديــق
االســتثمارية ،ورواد األعمــال ،وأمنــاء اإلفــاس.
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جلسات املؤتمرالسعودي للقانون الثاني وحلقات نقاشه:
ْ
اســتغرق املؤتمــر ثالثــة أيــام تضمنــت ( )10عشــر جلســات،
َّ
تضمــن اليــوم األول
و( )30ثالثيــن ورشــة عمــل ،وقــد
الجلســات اآلتيــة:
جلسة بعنوان :تركيزفنتك السعودية :أحدث التطورات في
اململكة العربية السعودية.
ُ
َّ ْ
وتضمنــت تلــك الجلســة ( )4أربــع حلقــات نقــاش احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1فنتك السعودية.
 -2التراخيص التجريبية لفنتك.
 -3دور مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي تطويــر فنتــك
الســعودية.
 -4اإلطار التنظيمي للحوسبة السحابية.
وجلسة بعنوان :النظام البيئي لتطويرفنتك.
ُ
َّ ْ
وتضمنــت تلــك الجلســة ( )3ثــاث حلقــات نقــاش احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1التنظيمات وحل املنازعات لتمكين تطوير فنتك.

 -2األصول املشفرة واالقتصاد الوطني االستقاللية.
 -3اســتخدام الحكومــة لسلســلة الكتــل (تكنولوجيــا
البلوكشــين) فــي وثائقهــا.
وجلســة بعنــوان :التمويــل الجماعــي واملكافــآت مــن منظــور
( )360درجــة.
ُ
َّ ْ
وتضمنــت تلــك الجلســة ( )3ثــاث حلقــات نقــاش احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1مكتب املحاماة.
 -2منصة التمويل الجماعي.
 -3املؤسسة املالية.
وتضمن اليوم األول ( )10عشرورش عمل وهي:
-١أسس فنتك.
-٢اســتخدام سلســلة الكتــل (تكنولوجيــا البلوكشــين) فــي إعــداد
العقــود الذكيــة والتطبيقــات املباشــرة.
-٣نظام الجرائم املعلوماتية في اململكة العربية السعودية.
-٤تأثير الذكاء االصطناعي على املهنيين القانونيين.
-٥تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ِمــن خــال التقنيــات
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الناشــئة والــدور الهــام للمهنــة القانونيــة.
-٦مستجدات التكنولوجيا القانونية.
-٧عملة اإليثيروم :العقود الذكية مقارنة بالعمالت املعدنية.
-٨األصول الفكرية وإدارة امللكية الفكرية ألعمال فنتك.
-٩الوساطة والتسوية الودية :مهارات عملية للنجاح.
-١٠صياغة بند فض املنازعات في عقود التقنية املالية.
َّ
فتضمن الجلسات اآلتية:
َّأما اليوم الثاني
جلســة بعنــوان :أحــدث التطــورات الســعودية فــي مجــال
امللكيــة الفكريــة ( )IPخبــراء مــن وزارات وشــركات خاصــة
ومحاميــن.
ُ
َّ ْ
وتضمنــت تلــك الجلســة ( )3ثــاث حلقــات نقــاش احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
 -2حماية امللكية الفكرية واالستثمار الدولي.
 -3اإلطار القانوني واالتفاقيات واألنظمة الجديدة.
جلسة وزارة العدل بعنوان :التحول في وزارة العدل.
ُ
َّ ْ
وتضمنــت تلــك الجلســة ( )3ثــاث حلقــات نقــاش احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1نمذجة اإلجراءات القضائية.
 -2تطبيقات فنتك في صندوق النفقة.
 -3تأهيل الكوادر العدلية.
جلسة بعنوان :إنفاذ حماية امللكية الفكرية.
ُ
َّ ْ
وتضمنــت تلــك الجلســة ( )4أربــع حلقــات نقــاش احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1حماية العالمات التجارية الشهيرة.
 -2مكافأة الغش.
 -3التسجيل االختياري ملصنفات حقوق املؤلف.
 -4تحديــد نزاعــات امللكيــة الفكريــة املرتبطــة بالســعودية داخــل
محام إنجليزي.
وخارج اإلقليم ،من وجهة نظر ٍ
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جلســة بعنــوان :تحديــات امللكيــة الفكريــة فــي اململكــة العربيــة
السعودية.
ُ
َّ ْ
وتضمنــت تلــك الجلســة ( )3ثــاث حلقــات نقــاش احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1األسرار التجارية.
 -2تحديــات حمايــة امللكيــة الفكريــة الختراعــات فنتــك والــذكاء
االصطناعــي.
 -3تحديات منشئي وأصحاب العالمات التجارية.
وقد تضمن اليوم الثاني ( )10عشرورش عمل وهي:
-١تقاطع اإلفالس وامللكية الفكرية.
-٢تحديــات التطبيــق الفعــال لحقــوق امللكيــة الفكريــة فــي
اململكــة العربيــة الســعودية.
-٣التحكيم في غرفة التجارة الدولية :طريقة حل نزاع مناسب
ومفضل لقطاعات فنتك والتكنولوجيا وامللكية الفكرية.
-٤املنازعات الزكوية والضريبية.
-٥حوكمة مكاتب املحاماة.
-٦آليات مكافحة غسيل األموال في مكاتب املحاماة.
-٧إلغاء العالمات التجارية املسجلة بموجب القوانين الدولية
وقانون العالمات التجارية السعودي.
-٨سد الفجوة بين الشركات القانونية املحلية والدولية.
-٩التكنولوجيا في مجال القانون.
-١٠العالمات التجارية ملكاتب املحاماة.
َّ
فتضمن الجلسات اآلتية:
َّأما اليوم الثالث
جلســة بعنــوان :دور الهيئــة الســعودية للمحاميــن فــي تمكيــن
املهــن القانونيــة.
ُ
َّ ْ
وتضمنــت تلــك الجلســة ( )3ثــاث حلقــات نقــاش احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1دور القضاء في تمكين مهنة املحاماة.
 -2دور اإلدارة العامة للمحاماة في التمكين للمهنة.
 -3مهنة املحاماة بين التحديات والتمكين.
جلسة بعنوان :بناء قادة املستقبل؛ تعليم ،تأهيل ،تمكين.
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جلسة بعنوان :التخصص في املجال القانوني.
ُ
َّ ْ
وتضمنــت تلــك الجلســة ( )4أربــع حلقــات نقــاش احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1قانون الشركات الدولية.
 -2كيف تصبح محامي امللكية الفكرية.
 -3القانون الدولي اإلنساني.
 -4كيفيــة بنــاء مهنــة فــي التحكيــم الدولــي ،رؤيــة ونصائــح مــن
ممــارس دولــي.
وقد تضمن اليوم الثالث ( )10عشرورش عمل وهي:
-١أخالقيات وسائل التواصل االجتماعي.
-٢السلوك التدريبي الناجح.
-٣امللكية الفكرية للشركات الناشئة.
-٤مهارات الترافع أمام الجهات القضائية.
-٥اإلقراض والتمويل للمنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم.
-٦الحماية الدولية لالستثمارات األجنبية في السعودية.
-٧اتجاهات التكنولوجيا القانونية واعتمادها.
-٨الشراكات املهنية في الشركات القانونية.
-٩الرسوم القانونية والتعويضات.
-١٠صناعة الفرص الوظيفية في سوق األعمال القانونية.
املؤتمــر الثانــي :املؤتمــر الدولــي الثانــي للمركــز الســعودي
للتحكيــم التجــاري تحــت عنــوان:
تطــور التحكيــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا:
الواقــع والطمــوح:
      أطلقــت األمانــة العامــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن برعايــة
وزارة العــدل ووزارة التجــارة واالســتثمار وأرامكــو الســعودية
املؤتمــر الدولــي الثانــي للمركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري؛
تطــور التحكيــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا:
الواقع والطموح ،وقد عقد املؤتمر في ( )16 - 15صفر (1441
هــ) ،املوافــق )15 - 14( :أكتوبــر (2019م) ،بفنــدق هيلتــون،
الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية.
      وقد عقد هذا املؤتمر في إطار الشراكة اإلستراتيجية مع وزارة
العــدل ووزارة التجــارة واالســتثمار وأرامكــو الســعودية واملركــز

الســعودي للتحكيــم التجــاري ( )SCCAوبالشـراكة مــع املركــز
الدولــي لتســوية املنازعــات ،الــذراع الدولــي لجمعيــة التحكيــم
األمريكية ( ،)ICDR-AAAوقد تحدد هدف املؤتمر في إبراز
املكانــة الدوليــة لصناعــة التحكيــم التجــاري فــي اململكــة العربيــة
السعودية ،وتسليط الضوء على أهمية التحكيم املؤس�سي في
التحول االقتصادي وتشجيع االستثمار اآلمن ،بوصف املركز
األيقونــة الوطنيــة لصناعــة التحكيــم املؤس�ســي فــي اململكــة،
ًّ
ً
مركزيــا فــي هــذا القطــاع علــى مســتوى املنطقــة.
والعبــا
جلســات املؤتمــر الدولــي الثانــي للمركــز الســعودي للتحكيــم
التجــاري وحلقــات نقاشــه:
اســتغرق املؤتمــر يومــي عمــلَّ ،
تضمــن اليــوم األول ( )4أربــع
جلســات ،و( )14وأربــع عشــرة مداخلــة ،وهــي علــى التفصيــل
اآل تــي:
الجلســة األولــى :التحكيــم مكــون حيــوي مــن رؤيــة اململكــة
العربيــة الســعودية (:)2030
ُ
وهــي جلســة حواريــة تناقــش تطــورات التحكيــم املؤس�ســي فــي
اململكــة العربيــة الســعودية ،وكيفيــة مســاهمة التحكيــم فــي
تهيئــة بيئــة اســتثمارية جاذبــة بمــا يدعــم تحقيــق رؤيــة اململكــة
العربيــة الســعودية ( ،)2030وقــد تضمنـ ْـت هــذه الجلســة ()5
خمــس مداخــات هــي:
 -1مداخلــة معالــي الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي  -وزيــر
العــدل.
 -2مداخلة معالي وزير التجارة واالستثمار.
 -3مداخلة معالي وزير املالية.
 -4مداخلــة معالــي محافــظ مؤسســة النقــد العربــي
ا لسعود ي ( ســا ما ) .
 -5مداخلــة أميــن عــام لجنــة األمــم املتحــدة لقانــون التجــارة
الدولــي.
مداخلة بعنوان :أحدث ُم َ
ستج َّدات املركز السعودي للتحكيم
التجــاري وتطـ ُّـورات الســوق؛ لرئيــس إدارة تســوية املنازعــات
باملركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري.
َ
َّ
تضمنــت املداخلــة إلقــاء نظــرة عامــة علــى أحــدث املســتجدات

61

2019

فيما يتصل بالخدمات التي يقدمها املركز السعودي للتحكيم
التجــاري ،وكذلــك املســتجدات املتصلــة باألنظمــة الســعودية
واملبــادئ القضائيــة املتصلــة بالتحكيــم.
الجلسة الثانية :التحكيم الدولي في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
ً
ورقــة عمــل نقديــة فاحصــة ُت َقـ ِّـدم ً
واضحــا للممارســات
تقييمــا
املتصلــة بالتحكيــم التجــاري ومنازعــات املســتثمرين والــدول فــي
منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ،وما يرتبط بذلك من
تطلعــات ومقارنتــه بالتطــورات واملعالجــات العامليــة الحديثــة.
الجلســة الثالثــة :التنــوع فــي مجــال التحكيــم الدولــي نحــو
ً
معالجــة أكثــر شــمول.
ً
كثيرا ما كان ينظر إلى املمارسة في مجال التحكيم الدولي على أنها
قاصــرة علــى الرجــال وذوي الخبــرة واملنتميــن إلــى أصــول غربيــة،
بشــكل يســتبعد اآلخرين من مجال املمارســة ،إال أن التنوع من
شــأنه أن يعــزز االنطبــاع بشــرعية وعدالــة ممارســة التحكيــم
ويرفــع مــن مســتوى الفعاليــة؛ ملــا يتضمنــه مــن تحســين فــي جــودة
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اإلجـراءات واملخرجــات وييســر تقبــل مفاهيــم جديــدة وأســاليب
إدارة أكثر حيويُ ،يضاف إلى ذلك أن منظومة التحكيم الدولي
التي تحتوي االختالفات بين الثقافات القانونية وتبني الجسور
بيــن األنظمــة املبنيــة علــى الشــريعة اإلســامية أو القانــون املدنــي
أو القانــون العــام ســتكون فــي وضــع أفضــل لخدمــة احتياجــات
عمالئهــا وإدارة املنازعــات العابــرة للحــدود.
وقد ناقشــت هذه الجلســة املمارســات القائمة املتصلة بالتنوع
الثقافــي والنوعــي وغيــره مــن مصــادر التنــوع ،وتناقــش الســوق
الواعــدة لشــباب املحكميــن واملحكمــات واملنتميــن لجماعــات
ثقافيــة وعرقيــة ،وتأثيــر هــذه التطــورات علــى اإلج ـراءات.
َ
َ َ ْ
وقــد تض َّمنــت هــذه الجلســة ( )4أربــع ُمداخــات احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1دور التحكيم الدولي في مقاربة املعالجات املختلفة للشريعة
اإلسالمية والقانون العام والقانون املدني.
 -2هــل للتنــوع فــي التحكيــم الدولــي دور فــي تحســين جــودة
وشــرعية إج ـراءات التحكيــم؟
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 -3مؤسسات التحكيم :التنوع وشرعية التحكيم الدولي.
 -4دور املســاواة بيــن الجنســين فــي نظــام التحكيــم فــي منازعــات
االســتثمار.
الجلسة الرابعة :تأثيرالتطور التقني على صناعة التحكيم:
كان لالســتخدام املتنامــي للتقنيــات الحديثــة تأثيراتــه علــى
مختلــف مناحــي النشــاط البشــري واألعمــال خــال العقديــن
األخيريــن ،وقــد شــهد التحكيــم وبدائــل تســوية املنازعــات
ً
كبيرا للتقنية في مجاالت متعددة ً
استخداما ً
بدءا من الطبيعة
املوضوعيــة للدعــاوى ،ومـ ً
ـرورا بطــرق عــرض األدلــة وتقديــم
املســتندات ،إلــى تبنــي إج ـراءات لــإدارة اإللكترونيــة الشــاملة
لدعــاوى الوســاطة والتحكيــم ،كمــا أن الــذكاء االصطناعــي
وتقنيــة سلســلة الكتــل وغيرهــا مــن املبتك ـرات الحديثــة تثيــر
التســاؤل حــول الحاجــة لتبنــي قواعــد خاصــة تتناســب مــع هــذه
النوعيــة مــن املنازعــات.
وتهــدف هــذه الجلســة إلــى استش ـراف آفــاق أحــدث التطــورات
التقنيــة فيمــا يتصــل بتأثيــر التقنيــات الحديثــة علــى إدارة
خصومــات التحكيــم والخدمــات املؤسســية ذات الصلــة،
وكيفيــة تعظيــم أثرهــا اإليجابــي علــى اإلج ـراءات ،والتقليــل مــن
املخاطــر التــي قــد تصاحــب اســتخدامها وتجنــب املبتك ـرات
الهدا مــة.
ْ
وقــد تضمنــت هــذه الجلســة ( )4أربــع مداخــات احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتعزيــز إدارة خصومــة
التحكيــم بفاعليــة.
 -2التحكيم اإللكتروني.
 -3التحكيــم فــي املنازعــات املتصلــة بالتكنولوجيــا وحقــوق
امللكيــة الفكريــة.
 -4األمن اإللكتروني في التحكيم الدولي.
َّ
فتضمــن ( )4أربــع جلســات ،و( )12واثنتــي
أمــا اليــوم الثانــي
عشــرة مداخلــة ،ومناظــرة واحــدة:
الجلسة األولى :التحكيم والصناعة املالية اإلسالمية:
ً
شــهد العقــدان األخي ـران نمـ ًّـوا ملحوظــا للمؤسســات املاليــة

اإلســامية حتــى خــارج أقاليــم الــدول اإلســامية ،كمــا اتجهــت
املؤسســات املاليــة اإلســامية فــي الســنوات األخيــرة إلــى التحكيــم
كآليــة موثوقــة لتســوية املنازعــات املتعلقــة بهــذه الصناعــة،
وتتطلــب املســاحة الواســعة مــن التنــوع واالبتــكار فــي املنتجــات
املالية اإلســامية أن تلبي إجراءات التحكيم الطبيعة الخاصة
لهــا.
وقــد ناقشــت هــذه الجلســة املمارســات القائمــة املتصلــة
بالتحكيم في املنازعات املالية اإلسالمية من الناحية اإلجرائية
أو القانــون املوضوعــي املطبــق ،كمــا ســتبحث ً
أيضــا عــن مــدى
الحاجــة لتبنــي قواعــد تحكيــم خاصــة بالصناعــة املاليــة
اإلســامية.
ْ
وقــد تضمنــت هــذه الجلســة ( )4أربــع مداخــات احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1أهم سمات املعيار رقم )32( :من املعايير الشرعية.
 -2تطبيــق أحــكام القانــون املوضوعــي دون اإلخــال بأحــكام
الشــريعة اإلســامية.
 -3اللجــوء للخبــرة فــي املنازعــات املتعلقــة باملعامــات املاليــة
اإلســامية.
 -4الحاجــة لتبنــي قواعــد تحكيــم مؤسســية خاصــة بالصناعــة
املاليــة اإلســامية.
الجلسة الثانية :تعويض األضرارفي التحكيم الدولي.
تحتل مسألة تعويض األضرار في التحكيم الدولي أهمية بارزة
ولها تأثيرها على اإلجراءات ،إال أنها ً
كثيرا ما تثير صعوبات عملية
تتعلــق باســتيعابها واإلحاطــة بهــا؛ ولذلــك كثيـ ًـرا مــا تلجــأ هيئــات
التحكيــم الدولــي بغيــة الوصــول إلــى حكمهــا النهائــي وتقديــر
التعويــض إلــى التعويــل علــى شــهادة الخبــرة لإلحاطــة بالجوانــب
الفنيــة املعقــدة وفهــم التأصيــل املف�ضــي إلــى التقدي ـرات
الحســابية التــي تخلــص لهــا تقاريــر الخبــرة ،وقــد ناقشــت هــذه
الجلســة أفضــل املمارســات املتعلقــة بتقديــر التعويــض فــي
التحكيم الدولي ،وتأثير ذلك على اإلجراءات؛ سواء اتصل األمر
بتقديم املستندات أو استجواب الشهود أو تجزئة اإلجراءات.
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ْ
وقــد تضمنــت هــذه الجلســة ( )4أربــع مداخــات احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1أفضــل املمارســات املتعلقــة بالدليــل املســتمد مــن الخبــرة فــي
مجــال تقديــر التعويضات.
 -2تأثيــر تقديــر التعويــض علــى اإلج ـراءات التجزئــة الثنائيــة
والثالثيــة لإلج ـراءات.
 -3األبعاد املتعددة للتعويضات في مجال منازعات اإلنشاءات.
 -4تطبيق التعويضات العقابية في التحكيم.
الجلسة الثالثة :تعزيزاللجوء للتحكيم الدولي:
قــد ُينظــر للتحكيــم فــي بعــض األحيــان باعتبــاره خيـ ًـارا مسـ ً
ـتبعدا
بســبب تكلفته ،وقد اتجهت بعض األحكام القضائية الحديثة
إلــى أن شــرط التحكيــم ال يمكــن العمــل بــه فــي بعــض أنــواع
العقود التي ال يستطيع األطراف فيها تحمل تكاليف التحكيم.
ولقــد اســتحدثت مبــادرات وتقنيــات متنوعــة ملســاعدة األعمــال
الصغيــرة واملتوســطة علــى اللجــوء للتحكيــم بطريقــة فعالــة
ومنخفضة التكاليف؛ مثل تبني اإلجراءات املعجلة ،ومن جهة
أخــرى فــإن التوجــه نحــو تبنــي قواعــد خاصــة ببعــض قطاعــات
األعمــال قــد يعــزز مــن فــرص لجوئهــا للتحكيــم.
وقــد ناقشــت هــذه الجلســة عـ ً
ـددا مــن التقنيــات واملعالجــات
التــي تهــدف إلــى جعــل التحكيــم أكثــر فعاليــة وأقــل كلفــة؛ بمــا فــي
ذلــك الدعــاوى الجماعيــة ،وقواعــد التحكيــم الخاصــة ،وتمويل
الغيــر.
ْ
وقــد تضمنــت هــذه الجلســة ( )4أربــع مداخــات احتــوت
العناويــن اآلتيــة:
 -1دور التحكيــم فــي جعــل اململكــة العربيــة الســعودية مقـ ًّرا آمنــاً
للتحكيــم.
 -2دور تمويل الغير في زيادة اللجوء للتحكيم الدولي.
 -3دور الدعــاوى وإج ـراءات التحكيــم الجماعيــة فــي تعزيــز
اللجــوء للتحكيــم الدولــي.
 -4دور مؤسســات التحكيــم فــي إدارة إج ـراءات تحكيــم فعالــة
ومنخفضــة التكاليــف.
الجلســة الرابعــة :اإلجــراءات الواجبــة فــي التحكيــم الدولــي؛
ســيف أم درع؟

64

فعاليــة اإلج ـراءات ،تنفيــذ األحــكام ،املرونــة والعدالــة ،هــل
ُ
ً
ت َعـدُّ هــذه املفاهيــم متنافــرة ال يمكــن الجمــع بينهــا؟ تعالــج هــذه
املناظــرة واحـ ًـدا مــن املوضوعــات ذات االهتمــام البالــغ لــدى
املحكمين واملحامين ،وتهدف إلى بحث كيفية معالجة التخوف
املر�ضــي مــن متطلبــات صحــة اإلج ـراءات باتجــاه تبنــي نظــام
ً
للتحكيــم الدولــي أكثــر فعاليــة واتســاقا وعدالــة.
وقــد عقــدت هــذه املناظــرة بيــن محـ ٍـام ومحكــم بمؤسســة شــاو
لتســوية املنازعــات ،وشــريك مؤســس فــي مكتــب لوبوالنجيــه
وشــركاه للمحامــاة.
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 - 2امللتقيات والندوات:

ْ
أقامت أكاديمية هيئة املحامين ً
عددا ِمن امللتقيات خالل العام املالي (2019م) ،والتي بلغت ( )١١إحدى عشرملتقى وهي
علــى التفصيــل كاآلتي:
الساعات

عدد األيام

المنطقة

جهة
التعاون

المقر

تاريخ
عنوان
الملتقى الملتقى
ملتقى
المحامي

2019/1/29

3

1

منطقة الرياض

لجان المجتمع
القانوني

ملتقى المحامين -
الدور الرابع

المخيم
الشتوي

2019/02/23

7

1

منطقة الرياض

لجان المجتمع
القانوني

مخيم بتال التراثي

ملتقى يوم
المهنة
القانوني

2019/04/8

1.5

1

منطقة الرياض

لجان المجتمع
القانوني

جامعة اليمامة

ملتقى يوم
المهنة
القانوني

2019/04/14

2

1

منطقة الرياض

لجان المجتمع
القانوني

جامعة المجمعة

ملتقى يوم
المهنة
القانوني

2019/04/14

2

1

منطقة الحدود
الشمالية

لجان المجتمع
القانوني

جامعة الحدود
الشمالية

ملتقى يوم
المهنة
القانوني

2019/04/17

2

1

منطقة مكة
المكرمة

لجان المجتمع
القانوني

هيلتون جدة

ملتقى يوم
المهنة
القانوني

2019/04/17

2

1

منطقة الشرقية

لجان المجتمع
القانوني

كليات األصالة

ملتقى يوم
المهنة
القانوني

2019/04/24

2

1

منطقة مكة
المكرمة

لجان المجتمع
القانوني

جامعة الطائف

ملتقى
بيبان حائل

2019/10/02

2

1

منطقة حائل

ملتقى
التجارة
اإللكترونية

2019/12/12

3

1

منطقة الشرقية

ندوة
الجوانب
القانونية
لدول
االبتعاث

2019/01/9

2

1

منطقة الرياض

الهيئة العامة
للمنشآت
الصغيرة
والمتوسطة
الهيئة العامة
للمنشآت
الصغيرة
والمتوسطة
وكالة سات

مركز الروشن
للمعارض

معارض الظهران

األكاديمية
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ً
سادسا :الدورات التدريبية والبرامج التعريفية
      أقامـ ْـت أكاديميــة الهيئــة الســعودية للمحاميــن عـ ً
ـددا مــن الــدورات التدريبيــة والبرامــج التعريفيــة والزيــارات امليدانيــة وورش
ُ
وامل َّ
خيمــات واملحاضـرات ،وقــد بلغــت تلــك الفعاليــات فــي مجملهــا ( )20فعاليــة.
العمــل وحلقــات النقــاش

 -1الدورات التدريبية:
بلغ عدد الدورات التدريبية التي أقامتها أكاديمية الهيئة في مناطق اململكة ( )6دورات ،وهي على التفصيل:
عنوان
الدورة

تاريخ
الدورة

الساعات

عدد األيام

المنطقة

جهة
التعاون

المقر

إجراءات
الترافغ
أمام
المحاكم
اإلدارية

٢٠١٩/٠١/٠٨م

٤

١

منطقة مكة
المكرمة

لجان المجتمع
القانوني

غرفة مكة

مواجهة
غسيل
األموال

٢٠١٩/٠١/٢٩م

٢

١

منطقة الشرقية

لجان المجتمع
القانوني

جامعة األمير محمد
بن فهد

قضاء
التنفيذ

٢٠١٩/٠١/٣١م

٢

١

منطقة الحدود
الشمالية

لجان المجتمع
القانوني

مسرح الغرفة
التجارية

نظام
التأمينات
االجتماعية

٢٠١٩/٠٢/١٩م

٤

١

منطقة الرياض

لجان المجتمع
القانوني

أكاديمية هيئة
المحامين

المنازعات
العقارية

٢٠١٩/٠٣/٠٦م

٤

١

منطقة مكة
المكرمة

لجان المجتمع
القانوني

فندق هيلتون جدة

حماية
التركة

٢٠١٩/٠٣/٣٠م

٢

١

منطقة الجوف

لجان المجتمع
القانوني

مسرح غرفة الجوف
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 -٢البرامج التعريفية والزيارات امليدانية:
بلــغ عــدد البرامــج التعريفيــة والزيــارات امليدانيــة التــي أقامتهــا أكاديميــة الهيئــة فــي مناطــق اململكــة نحــو ( )8فعاليــات ،وهــي
علــى التفصيــل:
تاريخ
عنوان
الفعالية الفعالية

خطوات
ثابتة نحو
شركات
محاماة
ناجحة
االندماج
واالستحواذ

الساعات

عدد األيام

المنطقة

جهة
التعاون

المقر

2019/04/7

3

1

منطقة مكة
المكرمة

لجان المجتمع
القانوني

هيلتون جدة

2019/04/16

3

1

منطقة مكة
المكرمة

لجان المجتمع
القانوني

هيلتون جدة

لمحات
حول نظام
مكافحة
جرائم غسل
األموال

2019/04/21

3

1

منطقة مكة
المكرمة

لجان المجتمع
القانوني

هيلتون جدة

رفع الوعي
الذاتي
للقانونيات

2019/05/28

2

1

منطقة الرياض

مبادرة تبادل
المعرفة

أكاديمية هيئة
المحامين

الممكنات
والمحفزات
المقدمة من
هدف

2019/12/02

منطقة مكة
المكرمة

صندوق الموارد
البشرية ووزارة
العمل والتنمية
االجتماعية

فندق هيلتون

1

3

إعداد قادة
المستقبل
القانوني

منطقة الرياض

الممكنات
والمحفزات
المقدمة من
هدف

2019/11/21

منطقة الشرقية

الفرص
الوظيفية
لخريجي
القانون

2019/03/19

3

4

2

1

منطقة الرياض

أكاديمية هيئة
المحامين
صندوق الموارد
البشرية ووزارة
العمل والتنمية
االجتماعية
وغرفة الشرقية

غرفة الشرقية

لجان المجتمع
القانوني وجامعة
شقراء

جامعة شقراء
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 -٣ورش العمل وحلقات النقاش واملخيمات واملحاضرات:
بلغ عدد ورش العمل وحلقات النقاش واملخيمات واملحاضرات في مناطق اململكة ( )6فعاليات ،وهي على التفصيل:
عنوان
نوع
الفعالية الفعالية
لماذا ال
نتشارك

حلقة
نقاش

تاريخ
الفعالية

الساعات

عدد
األيام

المنطقة

جهة
التعاون

المقر

2019/12/22

3

1

منطقة مكة
المكرمة

الجمعية
العربية
السعودية
للثقافة
والفنون

الجمعية
العربية
السعودية
للثقافة
والفنون

الوعي
القانوني
في ريادة

محاضرة

2019/02/20

1

1

منطقة الرياض

األعمال
المخيم
الصيفي
القانوني
2019م

مخيم

2019/7/1

نظام
اإلفالس

ورشة
عمل

2019/1/22

تأهيل
المحامي
السعودي
لالختبارات
الدولية
لمهنة
المحاماة

ورشة
عمل

حقوق
وواجبات
الموظف في
ظل نظام
الخدمة
المدنية

ورشة
عمل
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2019/1/23

2019/03/27

2

2

2

لجان المجتمع
جامعة األميرة
القانوني
نورة بنت
وجامعة األميرة
عبدالرحمن
نورة بنت
عبدالرحمن

7

إيطاليا

إي كامبوس

إي كامبوس

1

المنطقة
الشرقية

لجان المجتمع
القانوني

فندق كارلتون
المعيبد

1

1

منطقة الرياض

منطقة الحدود
الشمالية

DIFC & Barbri

أكاديمية هيئة
المحامين

لجان المجتمع الغرفة التجارية
بعرعر
القانوني

2019
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ً
سابعا :اإلصدارات القانونية
أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث الــذراع املتخصــص لتقديــم الدراســات والبحــوث ذات الصلــة بمجــاالت اهتمــام الهيئــة
ْ
ومنســوبيها خــال العــام املالــي ( 2019م) عـ ً
ـددا ِمــن اإلصــدارات القانونيــة ،وقــد بلــغ عــدد اإلصــدارات ( )43إصـ ً
ـدارا ،توزعــت مــا
ً
وتوزيعــا ،ويعــرض التقريــرفيمــا يأتــي اإلصــدارات التــي أصدرهــا مركــز
بيــن إصــدارات أنشــأتها الهيئــة ،وإصــدارات رعتهــا الهيئــة نشـ ًـرا
الدراســات والبحــوث مــع التعريــف بــكل إصــدار بإيجــاز.

ً
أول :إصدارات الهيئة القانونية:

      أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث عـ ً
ـددا ِمــن اإلصــدارات
القانونية لخدمة قطاع املحاماة واالستشارات القانونية ،وقد
بلــغ عــدد مــا أصــدره مركــز الدراســات والبحــوث ( )20إصـ ً
ـدارا،
تنــوع مــا بيــن أدلــة استرشــادية مطبوعــة ،وأدلــة استرشــادية
إلكترونيــة ،وكتــب قانونيــة.
 األدلة االسترشادية القانونية املطبوعة واإللكترونية:      صــدر عــن مركــز الدراســات والبحــوث مجموعــة ِمــن األدلــة
االسترشــادية القانونيــة املطبوعــة ،واإللكترونيــة املنشــورة عبــر
املوقــع الرســمي للهيئــة الســعودية للمحاميــن (https://sba.
 ،)gov.saالتــي تهــدف إلــى خدمــة قطــاع املحامــاة واالستشــارات
القانونيــة ،واملســاعدة علــى التعــرف إلــى طبيعــة الخدمــات
القانونيــة املقدمــة مــن الهيئــة ،أو التشــريعات الحديثــة ملهنــة
املحامــاة ،وقــد بلــغ إجمالــي عــدد األدلــة االسترشــادية القانونيــة
ً
التــي أصدرتهــا الهيئــة ( )14دليــاَّ ،أمــا األدلــة االسترشــادية
القانونيــة املطبوعــة فقــد بلــغ ُ
عددهــا ( )7أدلــة ،ويعرضهــا
ـيء ِمــن التفصيــل:
التقريــر فيمــا يأتــي ب�شـ ٍ

 )1األدلة االسترشادية اإلصدارالثاني:
ً
      أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث دليــا متوســط الحجــم
َ
ُمك َّو ًنــا ِمــن ( )45صفحــة ،يحــوي اإلرشــادات والحقــوق
والواجبــات واإلج ـراءات املختصــة بقطــاع املحامــاة
ومــن ذلــك :دليــل حمايــة حقــوق
واالستشــارات القانونيــةِ ،
العميــل عنــد التعامــل مــع املحامــي ،ودليــل أتعــاب املحامــاة،
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ودليــل خطــوات األمــن اإللكترونــي ،والســلوكيات املهنيــة أثنــاء
املنازلة القضائية ،ودليل املمارســات الفردية والجماعية ملهنة
املحاماة ،ودليل تصديق الوثائق املوقعة من املحامين ،والئحة
الهبــات والتبرعــات ،وحقــوق املحامــي املهنيــة ،وحقــوق املحامــي
فــي املجتمــع املنهــي ،وحقــوق املحامــي علــى العمــاء ،وحقــوق
املحامــي لــدى جهــات التحقيــق ،وحقــوق املحامــي لــدى الجهــات
الرســمية ،وحقــوق املحامــي فــي مجلــس القضــاء ،...وغيرهــا مــن
ً
األدلــة االسترشــادية التــي بلغـ ْـت نحــو ( )40أربعيــن دليــا.

 )2تواصل معنا:
      وهو دليل صغير أصدره مركز الدراسات والبحوث لعرض
جميــع قنــوات التواصــل مــع الهيئــة الســعودية للمحاميــن؛
كاسنابشــات ،ويوتيــوب ،وتيليج ـرام ،وواتســاب الدعــم الفنــي،
وأنستجرام ،وواتساب لجنة تقدير األتعاب ،واللجان املتفرعة
عنهــا؛ كلجــان املجتمــع القانونــي ،ومركــز الدراســات والبحــوث،
وهيئــة املحاميــن ،وأكاديميــة هيئــة املحاميــن ،وأرقــام هواتــف
وبريــد تواصــل كل لجنــة مــن اللجــان الســابقة.

)3حقوق األم في الشريعة اإلسالمية واألنظمة السعودية:
ً
   أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث دليــا صغيــر الحجــم
تحــت مســمى« :حقــوق األم فــي الشــريعة اإلســامية واألنظمــة
الســعودية» ،اعتر ًافــا بفضــل األم ً
وبيانــا لحقوقهــا التــي كفلهــا
لهــا الشـ ُ
ـرع والنظــام الســعودي ،ومــن ذلــك :حــق األم فــي البــر،
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والنفقــة ،والســكن ،والحــج ،والوصــل بعــد الوفــاة ،وطلــب إذنهــا
فــي الســفر والعلــم والتجــارة ،وإذنهــا فــي نــكاح ابنتهــا ،وتجريــم
االعتــداء عليهــا ،وحرمــة عقوقهــا ،وحقهــا فــي االحتفــاظ بمالهــا،
وحقهــا فــي العمــل ،وحقهــا فــي اإلجــازة أثنــاء الحمــل والوضــع،...
وغيــر ذلــك مــن الحقــوق التــي عرضهــا الدليــل والتــي تتوافــق مــع
الشــريعة اإلســامية واألنظمــة الســعودية.

      واحتــوت املباحــث الثالثــة األخــرى الدليــل املنهــي؛ فعــرض
املبحــث الخامــس تصنيــف الوظائــف للتخصصــات القانونيــة
فــي القطــاع الحكومــي ،وعــرض املبحــث الســادس تصنيــف
الوظائــف للتخصصــات القانونيــة فــي القطــاع الخــاص ،وعــرض
املبحث السابع واألخير دليل العمل في مكاتب املحاماة الدولية
واملحليــة.

 )4الدليل العلمي واملنهي للتخصصات الحقوقية اإلصدار
الثاني:
ًّ
      أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث دليـ ًـا ًّ
ومهنيــا
علميــا
للتخصصــات الحقوقيــة والشــرعية فــي نحــو ( )100صفحــة،
ويتواكــب صــدور هــذا الدليــل مــع ســعي الهيئــة الحثيــث إلتاحــة
الفرصــة لجيــل الشــباب ملعرفــة الخيــارات املتاحــة لهــم فــي
الجامعــات ،والتخصصــات املتوفــرة ،وطبيعــة الدراســة بــكل
ًّ
ًّ
ومهنيــا قبــل
وظيفيــا
كليــة ومدتهــا ،وفــروع الجامعــة ونشــأتها
ً
االلتحــاق بإحــدى كليــات الحقــوق ،تمهيــدا لالســتفادة مــن
إمكانيــات الشــباب وتوظيفهــا التوظيــف الســليم والعمــل علــى
تطويرهــا بالبرامــج التأهيليــة التــي تتــاءم مــع ســوق العمــل،
ويتوافــق إصــدار هــذا الدليــل مــع خطــة الهيئــة اإلســتراتيجية فــي
تمكيــن القطــاع املنهــي ،وتعميــق الخدمــات القانونــي ،وتماشـ ًـيا
مــع البرامــج التــي تعتــزم الهيئــة إنفاذهــا ملواكبــة متطلبــات ســوق
العمــل ،وتعزيــز الكفــاءات الوطنيــة بالبرامــج والــدورات التــي
تعــود علــى املجتمــع املنهــي بالنفــع والفائــدة.
      وقــد ضــم الدليــل ( )7ســبعة مباحــث ،احتــوت املباحــث
األربعة األولى الدليل العلمي؛ فعرض املبحث األول منها كليات
الشــريعة واألنظمــة لدرجــة البكالوريــوس ،وعــرض املبحــث
الثانــي كليــات الشــريعة واألنظمــة لدرجــة الدبلومــات ،وعــرض
املبحــث الثالــث كليــات الشــريعة واألنظمــة لدرجــة املاجســتير،
وعــرض املبحــث الرابــع كليــات الشــريعة واألنظمــة لدرجــة
الدكتــوراه.

 )5دليل تشريعات مهنة املحاماة في اململكة العربية
السعودية:
أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث دليــل تشــريعات مهنــة
املحامــاة فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،وهــو دليـ ُـل كبيـ ُـر
ً
ُ َ َّ
ومــن
الحجــم مكــون ِمــن ( )300صفحــة ،يحــوي ( )25الئحــةِ ،
أمثلــة األدلــة التــي احتواهــا دليــل التشــريعات:
 -١نظام املحاماة والئحته التنفيذية.
 -٢تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
 -٣وثيقة املنامة لنظام القانون املوحد للمحاماة بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
 -٤إرشــادات مجلــس التعــاون الخليجــي النموذجيــة للتعليــم
القانونــي املســتمر للمحاميــن.
 -٥تعاميم وزارة العدل.
 -٦اإلطار العام لحوكمة الهيئة السعودية للمحامين.
 -٧الئحة عضوية الهيئة.
 -٨الئحة اللجنة التنفيذية.
 -٩قواعد تقدير أتعاب املحامين مع عمالئهم عند النزاع.
 -١٠قواعد التصديق على الوثائق.
 -١١الئحة املعونة القضائية.
 -١٢الئحة لجان املجتمع القانوني.
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 )6دليــل ضريبــة القيمــة املضافــة فــي قطــاع املحامــاة
واالستشــارات القانونيــة اإلصــدار الثانــي:
ً
      انطالقــا ِمــن رؤيــة الهيئــة التــي تهــدف إلــى االرتقــاء بــاألداء
املنهــي القانونــي وتطويــر قطــاع ممارســات الخدمــات القانونيــة،
أعــد مركــز الدراســات والبحــوث دليــل ضريبــة القيمــة املضافة؛
بهدف توضيح التزامات قطاع املحاماة واالستشارات القانونية
فــي ضريبــة القيمــة املضافــة.
      وقد جاء الدليل في نحو ( )30صفحة حوت ( )13ثالثة عشر
ً
مبحثــا ،جــاء األول ليوضــح املصطلحــات الرئيســية املســتخدمة
في دليل ضريبة القيمة املضافة ،وعرض الثاني ملفهوم ضريبة
القيمة املضافة وتطبيقاتها وأنواعها وآلية عملهاَ ،وب َّي َن الثالث
طبيعــة املكلــف الخاضــع لضريبــة القيمــة املضافــة فــي قطــاع
املحاماة واالستشارات القانونيةَ ،وب َّي َن الرابع حساب الضريبة
ووقــت االســتحقاق والرســوم الحكوميــة واألتعــاب املجـزأة وغيــر
املســتلمة ،والخدمــات القانونيــة املجانيــة ،وعــرض الخامــس
البيئــة املحاســبية فــي القطــاع القانونــي ،وعــرض الســادس
ألحــكام الســجالت الضريبيــة ،وجــاء الســابع ليبيــن اإلق ـرار
الضريبــي وتوقيــت ســداد الضرائــب املســتحقة ،وتعديــل قيمــة
التوريــد وقيمــة الضريبــة ،وتعديــل  اإلقـرار الضريبــي ،واملوعــد
النهائي لتعديل اإلقرار الضريبي ،وأما الثامن فأشار إلى الجهات
القضائيــة املختصــة بالنظــر فــي املنازعــات الضريبيــة ،وبيــن
التاســع العقوبــات ،وبيــن العاشــر الغرامــات ،وتحــدث الحــادي
عشــر عــن االســتئناف ،والثانــي عشــر عــن األحــكام االنتقاليــة،
والثالــث عشــر عــن تجهيــز املنشــآت.

 )7ماذا تعرف عن الهيئة السعودية للمحامين؟
      وهــو دليــل تعريفــي بالهيئــة الســعودية للمحاميــن ،عــرض
فيــه مركــز الدراســات والبحــوث رؤيــة الهيئــة ورســالتها والقيــم
املؤسســية التــي تتبعهــا الهيئــة فــي التعامــل مــع مجتمــع املحاميــن،
وأهدافهــا التــي تســعى إلــى تحقيقهــا ،وأنــواع العضويــات التــي
تقدمهــا الهيئــة ملجتمــع املحاميــن ،وعناويــن التواصــل املهمــة فــي
فرعــي الريــاض وجــدة.
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كمــا أصــدرت الهيئــة مجموعــة مــن األدلــة االسترشــادية
القانونيــة اإللكترونيــة املنشــورة عبــراملوقــع الرســمي للهيئــة
الســعودية للمحاميــن ( ،)https://sba.gov.saوقــد
بلــغ عـ ُ
ـدد األدلــة املنشــورة علــى املوقــع الرســمي ( )7أدلــة
إلكترونيــة ،ويعــرض التقريــر فيمــا يأتــي األدلــة االسترشــادية
اإللكترونية التي أصدرتها الهيئة خالل العام املالي (2019م)
ـيء ِمــن التفصيــل:
ب�شـ ٍ

)8دليل استخراج سجل املنشأة القانونية:
      وهو دليل صغير الحجم يبلغ عدد صفحاته )25( :صفحة،
َي ْع ِرض إجراءات وخطوات استخراج سجل املنشأة القانونية،
وقــد بــدأ الدليــل بشــرح طــرق التســجيل فــي املوقــع الرســمي
للهيئــة الســعودية للمحاميــن وتفعيــل الحســاب ،وإج ـراءات
الحصول على العضوية وأنواع العضويات التي تقدمها الهيئة
ألعضائهــا ،وحــاالت رفــض العضويــة واألســباب املتعلقــة بــه،
ُ
وطـ ُـرق الســداد املتاحــة عبــر املوقــع ،ثــم تطـ َّـرق لســجل املنشــأة
القانونية وطرق التسجيل فيها ،وكيفية تعديل بيانات املنشأة
واســتخراج ســجل املنشــأة القانونيــة ،وقــد عــرض الدليــل كل
ً
وإمعانــا فــي
هــذه الخدمــات بطريقــة الصــور والشــرح املفصــل،
املتابعــة والشــفافية عـ َـرض الدليــل فــي النهايــة وســائل االتصــال
املتاحــة بالهيئــة لتقديــم الدعــم الفنــي عنــد حــدوث أي خلــل.

ً
 )9كيف تصبح مؤهال للممارسة القانونية في بريطانيا:
َّ
القانونيــة
      وهــو دليـ ٌـل َي ْعـ ِـرض اإلج ـراءات املؤهلــة للممارســة
في بريطانيا ،والتي تكمن في التأهيل واالستعداد لالختبار ومدة
البرنامــج املحــددة ،ومزايــا البرنامــج التدريبــي وكيفيــة التقديــم
علــى البرنامــج والوســائل املتاحــة لذلــك ،ومراحــل االختبــار
ورســومه.
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ً
 )10كيف تصبح مؤهال للممارسة القانونية في أمريكا:
َّ
القانونيــة
      وهــو دليـ ٌـل َي ْعـ ِـرض اإلج ـراءات املؤهلــة للممارســة
فــي أمريــكا ،والتــي تكمــن فــي التأهيــل واالســتعداد لالختبــار ومــدة
البرنامــج املحــددة ،ومزايــا البرنامــج التدريبــي وكيفيــة التقديــم
علــى البرنامــج والوســائل املتاحــة لذلــك ،ومراحــل االختبــار
ور ســومه.

 )11مميــزات اجتيــاز املحامــي الســعودي المتحــان التأهيــل
املنهــي فــي بريطانيــا:
      وهــو دليـ ٌـل َي ْعـ ِـرض ممي ـزات اجتيــاز املحامــي الســعودي  
المتحــان التأهيــل املنهــي فــي بريطانيــا والتــي تكمــن فــي ( )7ســبع
ممي ـزات ،أهمهــا :ميــزة الحصــول علــى فــرص مهنيــة جديــدة،
وتكويــن ملــف شــخ�صي احترافــي ،والقــدرة علــى تعزيــز الســمعة
املهنيــة ،والحصــول علــى ترخيــص للعمــل فــي إنجلت ـرا وويلــز...
وغيرهــا مــن املميـزات التــي يمكــن االطــاع عليهــا مــن خــال الدليــل
املنشــور علــى املوقــع الرســمي.
 )12مزاولة مهنة املحاماة بأسلوب فردي أو مؤس�سي:
      وهــو دليـ ٌـل َي ْعـ ِـرض أعمــال مهنــة املحامــاة ومــا يناســبها مــن
عمــل فــردي أو مؤس�ســي ،ومــن تلــك األعمــال :االلتـزام بضوابــط
ســجل جــدول قيــد املحاميــن املمارســين ،واالرتبــاط مــع بيانــات
مركــز املعلومــات الوطنــي ،والوقايــة مــن مخاطــر عســل األمــوال
ومشــروعية األتعــاب الناشــئة عــن النشــاط املنهــي ،والتوظيــف
والتســجيل فــي التأمينــات االجتماعيــة ،واســتقدام العمالــة
الوافدة ،وفتح حســابات بنكية لنشــاط املحاماة واالستشــارات
ً
القانونيــة ،...وغيرهــا مــن األعمــال التــي بلغــت ( )21عمــا مــن
أعمــال مهنــة املحامــاة.

 )13توزيــع املحاميــن علــى عــدد الســكان فــي اململكــة العربيــة
الســعودية:
      وهــو دليـ ٌـل َي ْعـ ِـرض توزيــع املحاميــن علــى عــدد الســكان فــي
اململكــة العربيــة الســعودية ،وقــد احتــوى الدليــل إحصـ ًـاء بعــدد
الســكان فــي كل منطقــة مــن مناطــق اململكــة ،وقــد مثلـ ْـت منطقــة
مكــة املكرمــة أعلــى منطقــة ِمــن حيــث عــدد الســكان فبلغـ ْـت:
( ،)8.557.766وفــي املرتبــة الثانيــة جــاءت منطقــة الريــاض
حيث بلغ عدد السكان ،)8.216.284( :في حين جاءت الباحة
بعدد سكان بلغ ،)476.172( :والحدود الشمالية بعدد سكان:
ً
إحصاء بعدد
( )365.231في املرتبة األخيرة ،كما حوى الدليل
املحاميــن فــي كل منطقــة ،فجــاءت منطقــة الريــاض فــي املرتبــة
ً
محاميا ،تليها منطقة مكة املكرمة بعدد:
األولى بعدد)3.078( :
ْ
( )1.604محاميــن ،فــي حيــن جــاءت منطقــة الحــدود الشــمالية
ً
محاميــا فــي املرتبــة األخيــرة ،وجــاءت منطقــة نجـران
بعــدد)18( :
ً
محاميــا.
فــي املرتبــة األخيــرة بعــدد)11( :

 )14تصنيــف أفضــل الجامعــات فــي تخصــص القانــون 2018
 2019م:َ
      وهــو دليـ ٌـل ي ْعـ ِـرض تصنيــف أفضــل الجامعــات فــي تخصــص
الجامعــات ،وقــد صنفــت الجامعــات قســمين :األول :تصنيــف
شنغهاي ،والثاني :تصنيف تايمز ،أما تصنيف شنغهاي َ
فضمَّ 
( )20جامعــة ،بـ ً
ـدءا بجامعــة هارفــارد وجامعــة بيــل وجامعــة
كولومبيــا ،وانتهـ ًـاء بجامعــة جــورج ماســون ،وجامعــة واليــة
فلوريــدا ،وجامعــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية ،وأمــا
تصنيــف تايمــز َ
فض ـمَّ ( )20جامعــة ،بـ ً
ـدءا بجامعــة ســتانفورد
وجامعــة ديــوك األمريكيــة وجامعــة كامبريــدج ،وانتهــاء بجامعــة
كاليفورنيــا لــوس أنجلــوس ،وجامعــة كولومبيــا البريطانيــة
وجامعــة واشــنطن.
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 املصنفات القانونية املطبوعة:      صــدر عــن مركــز الدراســات والبحــوث مجموعــة مــن الكتــب
القانونيــة التــي تهــدف إلــى خدمــة قطــاع املحامــاة واالستشــارات
القانونيــة ،وقــد بلــغ عددهــا )6( :مصنفــات ،وقــد تنوعــت تلــك
حر َ
املصنفــات مــا بيــن :كتــب ،وتقاريــر ،ومجــات ،وقــد َ
صـ ْـت
الهيئــة فــي مصنفاتهــا علــى تقديــم أفضــل املمارســات والتجــارب
الدوليــة الحديثــة فــي مجــال قطــاع املحامــاة واالستشــارات
القانونيــة ،ويعــرض التقريــر فيمــا يأتــي املصنفــات القانونيــة
الصــادرة عــن الهيئــة خــال العــام املالــي (2019م) ب�شـ ٍـيء ِمــن
التفصيــل:
 أمــا الكتــب القانونيــة فقــد صــدر عــن مركــز الدراســاتوالبحــوث ( )3ثالثــة كتــب هــي:

 )1قاموس الحوكمة:
      وهــو أول قامــوس للحوكمــة فــي الوطــن العربــي َي ْج َمــع معظــم
املصطلحــات املهمــة املتخصصــة ذات العالقــة بالحوكمــة ،وقــد
ً
مرجعا ًّ
دوليا
جمعه مؤلفه (أ .لؤي خالد مو�سى) ِمن نحو ()80
ًّ
ومحليــا معتمـ ًـدا ،بمراجعــة ( )25خمســة وعشــرين عضـ ًـوا مــن
أعضــاء املركــز الســعودي للحوكمــة.
وقــد تكـ َّـون القامــوس مــن ( )166صفحــة احتـ ْ
ـوت تعريفــات
مفــردات ومبــادئ الحوكمــة؛ ملــا لهــا ِمــن أهميــة بالغــة لجميــع
الشــركات؛ لتأثيرهــا اإليجابــي البالــغ علــى اقتصاديــات الــدول
وتنميتهــا وخلــق منــاخ عــادل وجــاذب لالســتثمار ،ولتلــك األهميــة
ً
اح َت َ
ْ
ض َنـ ُـه مركــز الدراســات والبحــوث ورعــاه إصـ ً
ـدارا وطباعــة
ً
توزيعــا ونشـ ًـرا فــي إطــار التعــاون بيــن الهيئــة واملركــز الســعودي
للحوكمــة.
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ً
ً
ناجحا؟:
محاميا
 )2كيف تصبح
      وهو كتاب يضم بين دفتيه خالصة تجارب املحامي الدكتور/
(يوسف بن عبد اللطيف الجبر) في مهنة املحاماة ،وأصل هذا
ُ
الكتاب ن َتف من التغريدات التي كان ينشرها املؤلف في فضاء
َ َ َ َ
َ َّ
التواصل االجتماعي كلَّ مسـ ٍـاء ،ولا َسـ َـمح الوقت ل ـ ْـمل َم شـ ْـملها،
ـوع َ
وجمــع َشـ َدها؛ فــكان هــذا املطبـ ُ
املخت َ
صـ ُـر املســمى :كيــف
ـوار
ِ
ً
ً
تصبــح محاميــا ناجحــا؟ ليرشــد بــه جيــل املســتقبل إلــى أس ـرار
النجــاح فــي هــذه املهنــة العظيمــة.
ْ
ـاءات
      وقــد تكـ َّـون الكتــاب ِمــن ( )284صفحــة ،تضمنــت إضـ ٍ
ً
َ
ووصفا لطريق النجاح في مهنة املحاماة ،والصعوبات
ونصائح
ُ
التــي تجابــه املحاميــن ونصائــح لتجاوزهــا ،كمــا تضمنــت املهارات
الواجــب توافرهــا فــي املحامــي وكيفيــة تنميتهــا ،وألهميــة الكتــاب
َّ
لجيــل املســتقبل ِمــن املحاميــن تولــى مركــز الدراســات والبحــوث
إصــدار الكتــاب وطباعتــه ونشــره وتوزيعــه ،ليكــو َن نبر ً
اســا لــكل
مسترشــد فــي تلــك املهنــة العظيمــة.

 )3محامي الغد:
      أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث ترجمــة عربيــة لكتــاب:
( )Tomorrow›s lawyersملؤلفــه( /ريتشــارد
سســكيند) ،وذلــك فــي إطــار التعــاون بيــن الهيئــة الســعودية
للمحاميــن ومطبعــة جامعــة أكســفورد ،وقــد قصــد املؤلــف ِمــن
ّ
واملعلميــن القانونييــن
الكتــاب أن يضــع بيــن يــدي محامــي الغــد ِ
القضايــا املُ َّ
لحــة التــي تواجــه مهنــة املحامــاة والنظام القضائي في
الوقــت الحالــي ،والتشــجيع علــى إجـراء مناقشــة واســعة النطــاق
للعوامــل املؤثــرة وأثرهــا املحتمــل ،وقــد تنــاول الكتــاب عـ ً
ـددا مــن
القضايــا املهمــة مثــل :التغييـرات الجذريــة فــي الســوق القانونيــة،
ومســتقبل شــركات املحامــاة ،واآلفــاق الوظيفيــة أمــام املحاميــن
الشــباب ،وغيرهــا ِمــن املوضوعــات الجديــرة بالقـراءة ،وألهميــة
ُ
الكتــاب لقطــاع الخدمــات القانونيــة واملحاميــن آثـ ْ
ـرت هيئــة
ً
املحاميــن ُمتمثلــة فــي مركــز الدراســات والبحــوث ترجمــة الكتــاب
وطباعتــه ونشــره وتوزيعــه ،لالطــاع علــى أفضــل املمارســات
ً
والتجــارب الدوليــة الحديثــةُ ،
وليمثــل مواكبــة للتطـ ُّـور القانوني.
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أمــا املجــات فقــد أصــدرمركــزالدراســات والبحــوث مجلتيــن
هما:
 )4مجلة حقيبة املحامي:
َُ
ـرة مهنيــة باللغــة العربيــة
      تعـدُّ مجلــة حقيبــة املحامــي أول نشـ ٍ
فــي الشــرق األوســط ُت َ
عنــى باملقــاالت ذات العالقــة باملمارســة
القانونيــة ،وتــزود املمــارس القانونــي بالعتــاد املعرفــي ،وذلــك
عدد ِمن كبار دور النشــر القانونية الدولية ،وقد
بالتعاون مع ٍ
أصدر مركز الدراســات والبحوث خالل العام املالي ( 2019م)
ثالثــة أعــداد هــي :العــدد األول ،والعــدد الثانــي ،والعــدد الثالــث.
      وقد تبنى العدد األول من حقيبة املحامي شعار« :مستقبل
مهنــة املحامــاة وتحديــات هيئــة املحاميــن» ،وكانــت شــخصية
العــدد ســعادة األســتاذ( /عبــد هللا الفــاج) ،وتضمــن العــدد
كلمــة لألميــن العــام عــرض فيهــا ممي ـزات العــدد األول وحصــاد
العــام املالــي ( 2018م) ،ومقابلــة مــع ســعادة األســتاذ( /عبــد
هللا الفــاج) ناقــش ِمــن خاللهــا التحديــات التــي تواجــه هيئــة
املحاميــن ودور الهيئــة فــي إرســاء كيــان يجمــع أصحــاب املهنــة
تضمــن عـ ً
الواحــدة لرفــع مســتوى مهنــة املحامــاة ،كمــا َّ
ـددا ِمــن
املوضوعــات القانونيــة املهمــة مثــل :تاريــخ مهنــة املحامــاة،
وشــركات املحامــاة والتحديــات التــي تجابههــا ،وتقريــر املخاطــر
املهنيــة لهيئــة املستشــارين البريطانيــة ،ومدونــة الســلوك
املنهــي لجمعيــة املحاميــن األمريكيــة ،كمــا حــوى العــدد ً
بعضــا
مــن املقــاالت األجنبيــة املترجمــة والتــي تمثــل مواكبــة للتطــور
القانونــي ،واختتــم العــدد بأبــرز املنشــورات القانونيــة الجديــدة
خــال عــام ( 2018م).
      أما العدد الثاني فحمل شعار« :االعتماد املنهي عالمة فارقة
فــي التأهيــل املنهــي» ،وكانـ ْـت شــخصية العــدد ســعادة األســتاذ/
(بكــر بــن عبــد اللطيــف الهبــوب) األميــن العــام للهيئة الســعودية
ًّ
بعضــا ِمــن املوضوعــات القانونيــة
للمحاميــن ،وتضمــن العــدد
املهمــة؛ مثــل :استش ـراف املحامــي الســعودي (،)2030
والصياغــة التشــريعية ،وأهميــة نشــر الثقافــة القانونيــة فــي
املجتمع ،وأهمية تسويق الخدمات القانونية ،ونظام اإلفالس
ودور املحامي في تطبيقه ،وإستراتيجية تطوير صناعة املحاماة
العربية ،كما حوى العدد ً
بعضا من املقاالت األجنبية املترجمة

واملمارســات والتجــارب الدوليــة التــي تمثــل مواكبــة للتطــور
القانونــي.
      وأمــا العــدد الثالــث فكانــت شــخصيته أعضــاء مجلــس إدارة
الهيئــة الســعودية للمحاميــن مجتمعيــن ،وتضمــن العــدد بعــض
األفــكار واملقــاالت املهمــة التــي شــغلت بــال كثيـ ٍـر مــن املحاميــن
والقانونيين ،ومن ذلك :معايير تقدير أتعاب املحامين ،وأسباب
تفـ ُـاوت األتعــاب بيــن مكاتــب املحامــاة وبعضهــا ،وأهــم املعاييــر
املؤثــرة فــي تحديــد األتعــاب ،كمــا ناقــش العالقــة بيــن القضــاة
واملحامين في خدمة البيئة َ
الع ْد َّلية ،ودور الثقة بينهما في نجاح
املنظومة العدلية ،كما عرض العدد ملوضوع امللكية الفكرية،
وناقــش هــدف إنشــاء الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة،
وتعريفها وتصنيفاتها وأنواعها الثالثة( :حقوق املؤلف ،براءات
االخت ـراع ،العالمــات التجاريــة) ،وناقــش صالحيــة التأهيــل
األكاديمــي الــذي يحملــه القانونــي ،كمــا عــرض العــدد ً
بعضــا
ِمــن املمارســات والتجــارب الدوليــة التــي تمثــل مواكبــة للتطــور
القانونــي.
 )5مجلة فقه القضاء والقانون:
      هي مجلة دورية علمية محكمة تتناول نشر أبحاث ودراسات
متخصصــة ُم َت َعــدة مــن جهــات علميــة ،تعنــى بشــؤون القضــاء
والقانــون ،وتصــدر عــن مركــز الدراســات والبحــوث الــذراع
املتخصص لتقديم الدراسات واألبحاث ذات الصلة بمجاالت
اهتمــام الهيئــة ومنســوبيها ،وتعتبــر املجلــة إحــدى املنصــات
العلميــة التــي يســتخدمها الباحثــون لنشــر آخــر مــا توصلــوا لــه
مــن نتائــج ،وتهــدف املجلــة إلــى نشــر دراســات الفقــه اإلســامي،
والدراســات القانونيــة املتخصصــة ،واإلســهام فــي تنشــيط
االجتهــاد فــي مجــال الفقــه والقضــاء .كمــا تعمــل علــى إثراء املكتبة
العدليــة بالدراســات والبحــوث التــي تعيــن املمــارس القانونــي فــي
أداء عملــه ،وتوســيع َمداركــه ،وزيــادة حصيلتــه العلميــة.
      وقــد أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث خــال العــام املالــي
( 2019م) العــدد األول مــن «مجلــة فقــه القضــاء والقانــون»،
وقــد تنــاول العــدد نشــر ثالثــة أبحــاث حديثــة هــي:
البحث األول« :املسؤولية الجنائية عن انتحال صفة املحامي:
دراســة مقارنــة بيــن النظــام الســعودي والقانــون اإلماراتــي»؛
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للباحثــة /نــور بنــت عبــد اللطيــف بــن أحمــد العريــج.
البحــث الثانــي« :حــق املحامــي فــي حجــز األوراق لحيــن اســتيفاء
األتعــاب القانونيــة فــي النظــام الســعودي ،دراســة مقارنــة
بالقانــون األردنــي»؛ للباحثــة /جوهــرة بنــت ســعيد بــن محمــد
الغا مــدي.
البحــث الثالــث« :أحــكام تصرفــات الوكيــل بعــد انقضــاء
الوكالــة»؛ للباحثــة /فهــد بــن جهجــاه الطيــار.
ُ
      وقد ذيلت األبحاث الثالثة بخالصة لكل منها عرضت نتائج
الدراســة وتوصياتهــا ومقترحاتهــا ،وقائمــة باملصــادر واملراجــع
العربيــة واألجنبيــة واإللكترونيــة ،وفهــرس عــرض محتويــات
الدراســة وعناصرهــا.

أمــا التقاريــر اإلجماليــة الصــادرة عــن الهيئــة فكانــت تقريـ ًـرا
واحـ ًـدا ،وهــو التقريــر الســنوي لعــام ( 2018م):
 )6التقريرالسنوي لعام 2018م:
      أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث التقريــر الســنوي للعــام
املالــي ( 2018م) تحــت شــعار( :عــام مزدهــر وعطــاء مســتمر)،
وقــد عـ َـرض التقريــر إنجــازات الهيئــة علــى مســتوى القطــاع
القانونــي طــوال العــام.
وقــد حــوى التقريــر تمهيـ ًـدا وأربعــة فصــول ،أمــا التمهيــد فعــرض
ِمن خالله هوية الهيئة السعودية للمحامين ،ورؤيتها ورسالتها،
وقيمهــا املؤسســية ،والكيانــات اإلداريــة املســؤولة عــن حوكمــة
الق ـرارات ،وأعضــاء مجلــس اإلدارة واجتماعاتهــم الدوريــة،
ًّ
إحصائيــا ألداء العــام املالــي ( 2018م) علــى مســتوى
وموجـ ًـزا
قطــاع الخدمــات القانونيــة.
      وأما الفصول األربعة؛ فعرض الفصل األول :أعمال الهيئة
السعودية للمحامين خالل العام املالي ( 2018م) والتشريعات
والسياســات والوثائــق اإلداريــة والترتيبــات اإلداريــة والتطويــر
املؤس�ســي ،وعــرض الفصــل الثانــي :منظومــة الهيئــة الســعودية
للمحاميــن والكيانــات التــي تتفــرع عــن الهيئــة واللجــان املنبثقــة
منهــا؛ كأكاديميــة الهيئــة ،ولجــان املجتمــع القانونــي ،ومركــز
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الدراسات والبحوث ،وجمعية هيئة املحامين للعون الحقوقي،
كيان
ومركز هيئة املحامين للتحكيم والتسوية ،وعرض في كل ٍ
مــن هــذه الكيانــات إنجازاتهــا ُم َف َّ
صلــة باإلحصائيــات ،وعــرض
ِ
الفصــل الثالــث :إنجــازات الخطــة الخمســية خــال العــام املالــي
( 2018م) ،وعــرض الفصــل الرابــع :البيانــات والتقاريــر املاليــة،
ومــوارد الهيئــة املاليــة ،وتقريــر املخاطــر املاليــة ،وتقريــر مراجــع
الحســابات الخارجــي ،وقوائــم الهيئــة املاليــة.

ً
ثانيا :إصدارات رعتها الهيئة:
      إن الرسالة التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها هي« :بناء مجتمع
منهــي قــادر علــى تقديــم خدمــات قانونيــة احترافيــة للجمهــور؛
َ َّ
لتحقيــق العدالــة وبنــاء وتنميــة الوطــن» ،وال َي َتأتــى لهــا تحقيــق
كل مــا يهــم املجتمـ َـع َّ
ذلــك إال بتقديــم ّ
عامــة ،وجمهــور املحاميــن
ِ
َّ
ومن تلك الخدمات توفير املصادر العلمية القانونية،
خاصةِ ،
َ
ومــن ثـمَّ ارتــأى مركــز الدراســات والبحــوث رعايــة مجموعــة ِمــن
املؤلفــات القانونيــة وتوفيرهــا للجمهــور ِمــن خــال منصة النشــر
والتوزيع عبر املوقع الرسمي للهيئة ،وفي مقر الهيئة نفسه ،وقد
بلــغ عـ ُ
ـدد اإلصــدارات التــي رعتهــا الهيئــة )23( :إصـ ً
ـداراَ ،وي ْعـ ِـرض
التقريـ ُـر فيمــا يأتــي اإلصــدارات التــي رعاهــا مركــز الدراســات
َّ
والبحــوث بأســمائها وأســماء ُمؤِل ِفيهــا:
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الكتاب

م

المؤلف

١

إيضاحات على نظام اإلجراءات الجزائية

د .إبراهيم الموجان

٢

شرح النظام الجزائي لجرائم الرشوة والتزوير والتزييف

د .إبراهيم الموجان

٣

شرح نظام التنفيذ

د .إبراهيم الموجان

٤

شرح نظام المرافعات الشرعية

د .إبراهيم الموجان

٥

شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

د .إبراهيم الموجان

٦

تقييد السلطة القضائية في االختصاص والحكم الواجب التطبيق

د .محمد المرزوقي

٧

الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه اإلسالمي

د .محمد المرزوقي

٨

السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية

د .محمد المرزوقي

٩

المسؤولية التقصيرية من منظور الفقه اإلسالمي

د .محمد المرزوقي

١٠

الوجيز المرشد إلى الصياغة القانونية

د .محمد المرزوقي

١١

شرح قانون اإلجراءات الجنائية

د .محمود حسني

١٢

شرح قانون العقوبات القسم العام

د .محمود حسني

١٣

شرح قانون العقوبات القسم الخاص

د .محمود حسني

١٤

حماية الطفل في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية

١٥

شرح نظام غسل األموال

د .ياسر العقيلي

١٦

مجموعة األحكام اإلدارية

ديوان المظالم

١٧

األحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة اإلسالمية والقانون

١٨

التدريب القانوني والمهارات القانونية والعيادة وكفالة الحق في التقاضي

١٩

طريقك الى العمل الدبلوماسي

فيصل الخريجي

٢٠

فن المحاماة وروائع المرافعة

هالل يوسف

٢١

المحاماة علم وفن

هالل يوسف

٢٢

المبادئ والقرارات

وزارة العدل

٢٣

مجموعة األحكام القضائية

وزارة العدل

د .نواف بن دخيل هللا

عبد الفتاح الصيفي
فايز محمد
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ً
ثامنا :فعاليات وسائل التواصل
ْ
      عملت َو ْح َد ُة االتصال َّ
املؤس�ســي والعناية بالعمالء باألمانة
العامــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن خــال العــام املالــي (2019
ُ َ
التواصــل الف َّعــال مــع الجمهــور عبـ َـر وســائل التواصــل،
م) علــى
وذلــك ِمــن خــال قنــوات التواصــل املتاحــة ،والتــي تتنـ َّـوع مــا
بيــن اتصــاالت هاتفيــة ورســائل نصيــة ،ورســائل عبــر البريــد
ُ
التواصــل االجتماعــي ،وفيمــا
اإللكترونــي ،وحســابات وســائل
يلــي نعــرض إحصائيــات وســائل التواصــل مــع الهيئــة الســعودية
للمحاميــن.
 -1االتصاالت الهاتفية والرسائل النصية:
َ
ُ
َ
      تتيــح الهيئــة فــي َمق َّ ْريهــا بالريــاض وفــرع جـ َّـدة وســيلة االتصــال
الهاتفــي عبــر رقــم الهاتــف ( )0112403333بمقــر الريــاض،
ورقــم )0566093767( :بفــرع جــدة ،وذلــك لإلجابــة عــن جميــع
استفســارات الجمهــور ،والذيــن َّ
يتنوعــون مــا بيــن قانونييــن
ومســتفيدين غيــر قانونييــنُ ،ويقـ َّـدر عــدد االتصــاالت الــواردة
خــال العــام املالــي (2019م) بــ )1055( :مكاملــة هاتفيــة.
َ
كمــا ف َّعلـ ْـت َو ْحــدة االتصــال املؤس�ســي والعنايــة بالعمــاء خدمــة
الرســائل النصيــة إلرســال اإلشــعارات اإلعالنيــة املختصــة
بفعاليات األمانة العامة للجمهور ،وقد تنوعت تلك الفعاليات
مــا بيــن لقــاءات ودورات وورش عمــل ومحاض ـرات.
 -2البريد اإللكتروني:
إلكترونيــا ًّ
ًّ
عامــا للتواصــل مــع الجمهــور،
      أتاحــت الهيئــة بريـ ًـدا
وتلبيــة رغباتهــم ،واإلجابــة عــن استفســاراتهم ،وذلــك عبـ َـر البريــد
اإللكترونــي،)Contact@sba.gov.sa(:
وقــد تنوعــت االستفســارات الــواردة عبــر البريــد اإللكترونــي
مــا بيــن استفســارات تختــص بمهنــة املحامــاة ،واستفســارات
تختــص بالــدورات التدريبيــة والبرامــج التعريفيــة ،والعضويــات
ســواء التجديــد أو الترخيــص ،واستفســارات قانونيــة عامــة،
وغيرها من الرسائل املتنوعةُ ،وي َّ
قدر عدد الرسائل الواردة عبر
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البريد اإللكتروني خالل العام املالي (2019م) بـً )4520( :
بريدا
ًّ
إلكترونيــا.
ًّ
إلكترونيــا آخــر وهــوsupport@( :
كمــا أتاحــت الهيئــة بريـ ًـدا
 ،)sba.gov.saلتقديــم الدعــم الفنــي للمشــكالت التــي
ُ
تواجــه العمــاء عنــد الدخــول إلــى البوابــة الرئيســة ملوقــع الهيئــة
الرســمي.)https://sba.gov.sa(:
ًّ ً
ْ
أتاحت الهيئة ً
إلكترونيا ثالثا يختص بلجنة تقدير
بريدا
كذلك
األتعــاب ،ومتابعــة حــاالت قضايــا تقديــر األتعــاب املرســلة مــن
املحكمــة عبــر البريــدsecretariat@sba.gov.sa  :
ُ
التواصل االجتماعي:
 -3حسابات وسائل
َّ
      تنو َعـ ْـت حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي مــا بيــن:
(تويتــر) و(واتســاب) و(لينكــد ان) و(تليج ـرام) و(سنابشــات)
و(إنســتجرام) و(يوتيــوب).
 التواصل االجتماعي عبر(تويتر):      للهيئــة الســعودية للمحاميــن حســابان عبــر موقــع التواصــل
االجتماعــي (تويتــر) ،األول :حســاب هيئــة املحاميــن (@
 ،)SABAssociationوهــو الحســاب الرســمي للهيئــة
الســعودية للمحاميــن واملصــدر األول ألخبــار الهيئــة ،كمــا يهتــم
بنشــر أخبــار الــدورات التدريبيــة ،وورش العمــل ،وغيرهــا مــن
الفعاليــات التــي تعقدهــا الهيئــة ،ويقــدر عــدد متابعــي هــذا
الحســاب بــ( )76.000ألــف متابـ ٍـع ،وبلــغ عــدد ظهــور التغريــدات
املنشــورة ( )7.6مالييــن ظهــور للتغريــدات.
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والث ـ ـ ـ ــاني :حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب هيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامين تواص ـ ـ ـ ـ ـ ـل                                                                                   
(@ ،)contact_sbaوهــو حســاب تفاعلــي للتواصــل مــع
الجمهــور فيمــا يتعلــق باستفســاراتهم ،ويقــدر عــدد متابعــي هــذا
الحســاب بــ( )20.900ألــف متابـ ٍـع.

 التواصل االجتماعي عبر(تليجرام):      تليجرام الهيئة :قناة إخبارية لنشر أخبار  الهيئة وإعالناتهاِ ،من
خــال اســم قنــاة الهيئــة،)SaudiBarAssociation( :
وقــد شــهدت القنــاة خــال العــام املالــي ( )2019عـ ً
ـددا مــن
الفعاليــات والتقاريــر اإلخباريــة واإلعالنيــة.

 التواصل االجتماعي عبر(واتساب األعمال):ُ
رقمين لخدمة واتساب األعمال:
      أتاحت الهيئة
ِ
 -1واتســاب الدعــم الفنــي  :ويختــص بتقديــم الدعــم الفنــي
للمشــكالت التــي تواجــه العمــاء عنــد الدخــول إلــى البوابــة
الرئيســة ملوقــع الهيئــة الرســمي ( )https://sba.gov.saعبــر رقــم
الهاتــف.)0112403333( :

 -2واتســاب لجنــة تقديــراألتعــاب :ويختــص باالستفســار عــن
قضايــا تقديــر األتعــاب املرســلة مــن املحكمــة ومتابعــة حاالتهــا
عبــر رقــم الهاتــف.)0112403377( :
 التواصل االجتماعي عبر(سنابشات):      سنابشــات الهيئــة :منصــة تفاعليــة لنقــل فعاليــات الهيئــة
ودوراتهــا ،وأبــرز األحــداث الحيــة مــن خــال املعــرف التالــي:
( ،)SBASSOCIATIONوقــد شــهدت املنصــة خــال العــام
املالي (ً )2019
عددا من الفعاليات والدورات واألحداث الحية.

 التواصل االجتماعي عبر(إنستجرام):      إنســتجرام الهيئــة :منصــة تفاعليــة لنشــر ُ
صـ َـور الفعاليــات
ُ
واملشــاركات واللقــاءات التــي تقيمهــا الهيئــة مــن خــال املعــرف
التالــي ،)SBASSOCIATION( :وقــد شــهدت املنصــة
خــال العــام املالــي ( )2019عـ ً
ـددا مــن الفعاليــات واملشــاركات
واللقــاءات التــي أقامتهــا الهيئــة.

 التواصل االجتماعي عبر(يوتيوب):ُ
َّ
      يوتيــوب الهيئــة :قنــاة ُت ْن َشــر مــن خاللهــا اللقــاءات الد َّ
وريــة،
ِ
وو َرش العمــل ،وجميــع أعمــال الهيئــة
والــدورات التدريبيــةِ ،
املصــورة بالفيديــو ِمــن خــال اســم القنــاةSaudi Bar( :
 ،)Associationوقــد شــهدت القنــاة خــال العــام املالــي
ـددا مــن اللقــاءات املصــورة َّ
( )2019عـ ً
الد َّ
وريــة ،والــدورات
ِ
وو َرش العمــل.
التدريبيــةِ ،
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الفصل الثالث

مبادرات إستراتيجية الخطة الخمسية
()2020 - 2016
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 ُم َّلخص تنفيذي لمؤشرات األداء الرئيسة.
 إنجاز األهداف اإلستراتيجية: الهدف اإلستراتيجي األول. الهدف اإلستراتيجي الثاني. الهدف اإلستراتيجي الثالث. -الهدف اإلستراتيجي الرابع.
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مبادرات إستراتيجية الخطة الخمسية ()2020- 2016
ُ َّ
•ملخص تنفيذي ملؤشرات األداء الرئيسة:
ً
ْ
تحقيقــا لرؤيــة الهيئــة
ـتهدفت تنظيــم وتطويــر قطــاع املحامــاة واالستشــارات القانونيــة؛
ات اسـ
      شــهد العــام املالــي  2018م مبــادر ٍ
ً
ً
املتمثلــة فــي االرتقــاء بقطــاع املمارســة املهنيــة القانونيــة فــي اململكــة؛ ليكــون قطاعــا رائــدا يســهم فــي خدمــة العدالــة فــي املجتمــع.
      وتســتهدف إســتراتيجية الهيئــة الخمســية ( )2020 - 2016وخطــة عملهــا توجهــات إســتراتيجية ومبــادرات تعمــل علــى تحقيــق تلــك
الرؤية.

      وبالرغم ِمن أن اإلطار الزمني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية هو خمسة أعوام مالية (2016م 2020 -م) ،فإنَّ بعض املبادرات قد
َ
ُ َ
ْ
ن ِّفــذ ْت بالكامــل ،وبعضهــا فــي طـ ْـور االســتكمال والتنفيــذ ،والبعــض اآلخــر لــم ُي َن َّفــذ حتــى اآلن ،وتبلــغ نســبة اإلنجــاز املفتــرض لــكل عنصر
إحرازًّ )% 20( :
سنويا؛ بحيث يكتمل إنجاز الخطة خالل اإلطار الزمني املحدد لها في  2020بإذن هللا تعالى.

ُ
      والجدير بالذكر أن سرعة أو تباطؤ اإلنجاز تعود ألسباب مختلفة ،يتعلق جزء منها بالتمويل واستدامة التدفقات املالية ،والجزء
اآلخــر يتعلــق بأطـراف آخريــن كالجهــات الحكوميــة أو منفــذي الخدمــات ،كمــا أن نقــص املعلومــات فــي قطــاع املحامــاة واالستشــارات
القانونيــة تســبب فــي تأخيــر تنفيــذ بعــض املبــاد ات ،عــاوة علــى بعــض التحديــات التشــريعية التــي تتطلــب ً
وقتــا ملناقشــتها وتعديلهــا.
ر
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ويوضح اآلتي إجمالي إنجازاألهداف اإلستراتيجية:
الهــدف اإلســتراتيجي األول :تعميــق قطــاع تقديــم الخدمــات
القانونيــة ،وزيــادة القــدرة االســتيعابية لقطــاع الخدمــات
القانونيــة:
      يشــتمل هــذا الهــدف علــى ( )10توجهــات إســتراتيجية،
وعلــى ( )58مبــادرة تنفيذيــة ،ونســبة اإلنجــاز اإلجمالــي لهــا تبلــغ:
( )%71مــن تلــك التوجهــات ،وقــد بلغــت نســبة التقــدم بنهايــة
عام ( )2018لهذا الهدف ( )%11من نسبة اإلنجاز االفترا�ضي
املتوقــع فــي نهايــة العــام.
الهــدف اإلســتراتيجي الثانــي :تنظيــم قطــاع تقديــم الخدمــات
القانونيــة ،وتطويــرمعاييــرممارســة املهنــة:
      تركــز الجهــود علــى تطويــر معاييــر ممارســة املهنــة ،ويشــتمل
علــى ( )8توجهــات إســتراتيجية ،وعلــى ( )66مبــادرة تنفيذيــة،
وتبلــغ نســبة اإلنجــاز اإلجمالــي لهــا )% 66( :مــن إجمالــي تلــك
ً
متقدما بنسبة
التوجهات ،وبذلك يصبح اإلنجاز لهذا الهدف
( )%6عن نسبة اإلنجاز االفترا�ضي السنوي للخطة الخمسية.
الهــدف اإلســتراتيجي الثالــث :حمايــة قطــاع تقديم الخدمات
القانونيــة ،وتوفيــرالحمايــة للمهنة واملهنيين:
      يشــتمل الهــدف الثالــث علــى ( )8توجهــات إســتراتيجية،
وعلى ( )42مبادرة تنفيذية ،وتبلغ نسبة اإلنجاز اإلجمالي  لها:
( )% 66مــن تلــك التوجهــات ،وبمقارنــة هــذه النســبة بالنســبة
االفتراضيــة لإلنجــاز الســنوي يظهــر تقـ ُّـدم بنســبة )%6( :عــن
الخطــة اإلســتراتيجية.
الهــدف اإلســتراتيجي الرابــع :تــوازن قطــاع تقديــم الخدمــات
القانونيــة ،وتــوازن قطــاع تقديــم الخدمــات القانونيــة مــع
مصالــح األطــراف ذوي العالقــة:
     يشــتمل الهدف الرابع على ( )8توجهات إســتراتيجية ،وعلى
( )36مبــادرة تنفيذيــة ،وتبلــغ نســبة اإلنجــاز فيــه   )% 86( :مــن

تلــك التوجهــات ،بمــا يــدل علــى تقــدم بنســبة ( )%26علــى نســبة
اإلنجــاز الســنوي االفترا�ضــي للخطــة اإلســتراتيجية.
ُّ
والتوجهــات
       وبإلقــاء نظــرة علــى املبــادرات التنفيذيــة
اإلســتراتيجية التــي نفــذت خــال العــام املالــي ( )2018وأثرهــا
علــى تنظيــم وتطويــر قطــاع املحامــاة واالستشــارات القانونيــة
يظهر ًّ
جليا أنها تعمل على بناء وترسيخ البنية التحتية للقطاع
وخدمــة أصحــاب املصالــح فيــه علــى النحــو اآلتــي:
 -1اكتمالالبيئةاملؤسسيةللهيئة :
َّ
      تمكنــت الهيئــة بحمــد هللا بنهايــة  العــام املالــي 2018م ِمــن
إرســاء قواعــد العضويــة ،واإلج ـراءات اإللكترونيــة الالزمــة
لتســهيل االشــتراكات وتســجيل البيانــات واســتحداث نظــام
مدفوعات متكامل ،كما عنيت الهيئة بتأسيس قطاع تنفيذي
(األمانة العامة) قادر على التواصل مع الجمهور املستفيد عبر
وســائل اتصــال متعــددة ،وتجهيــز املرافــق الالزمــة لعقــد ورش
العمــل والنــدوات ،وتقديــم الخدمــات املســاندة للمحاميــن مــن
ً
خــال برنامــج املزايــا الشــاملة الــذي يوفــر مجموعــة واســعة
للمنتجــات والخدمــات التــي تهــم األعضــاء.
 -2العناية بحديثي التخرج القادمين للمهنة:
      عملــت الهيئــة علــى توثيــق الروابــط مــع القطــاع العلمــي ذي
الصلة بالتخصص العدلي ؛ ســواء كانت الجامعات أو الجهات
الحكوميــة ،وذلــك للعمــل سـ ّ
ـوياعلى رؤيــة وطنيــة لتنظيــم
ٍ
القطاع وتوحيد الجهود .كما ّ
كرســت الهيئة جهودها للتنســيق
املباشر مع وزارة العدل وتطوير آليات الترخيص للمستجدين
واملتدربين ،ووضع الضوابط واملعايير املهنية .وتشجيع الطلبة
علــى التحصيــل العلمــي القانونــي مــن خــال مبــادرة جائــزة
التفــوق العلمــي القانونــي.
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 -3توفيــر معلومــات عــن قطــاع املحامــاة واالستشــارات
القانونيــة:
      وذلــك ببنــاء قاعــدة معلومــات شــمولية ،ونشــر اإلحصائيــات
ربعيــا وسـ ًّ
والتفاصيــل التــي ُتهــم الجمهــور ًّ
ـنويا ،والعمــل مــع
الجهــات الرســمية لتبــادل وربــط البينــات واملعلومــات وتوحيــد
مســمى القطــاع ضمــن التصنيفــات االقتصاديــة املحليــة
املتوافقــة مــع التصنيــف الدولــي لألنشــطة ،ومــا ي ـزال القطـ ُ
ـاع
بحاجـ ٍـة إلــى مزيــد ِمــن الدراســات واملعطيــات التــي مــن شــأنها
تقديم خدمة أفضل ومباشــرة للمســتفيد ،وكذلك العمل على
توفيــر جميــع التشــريعات ذات العالقــة بمهنــة املحامــاة ونشــرها
علــى موقــع الهيئــة اإللكترونــي.
 -4وضع املعاييراملهنية:
َّ
      كرســت الهيئــة جهودهــا للحصــول علــى رؤيــة مهنيــة وطنيــة
ِمــن خــال عملهــا مــع شــركائها املحلييــن والدولييــن لبنــاء قاعــدة
معرفيــة؛ ســواء كان ذلــك عبــر التأهيــل األولــي للمهنــة ،أو عبــر
َ َّ
التعليــم املســتمر ،ممــا تطلــب مخاطبــة جميــع الجهــات املعنيــة
للتوصــل إلــى رؤيــة مشــتركة والعمــل علــى تنفيذهــا ،ومــن
أبــرز األنشــطة :برنامــج الزمالــة القانونيــة ،وبرنامــج املهــارات
القضائيــة والقانونيــة للوفــاء بمتطلبــات التخــرج لدرجــة
البكالوريــوس ،وبرنامــج التعليــم املســتمر ،وبرامــج اإلعــداد
القانونــي املتخصــص ،ومبــادرة االبتعــاث القانونــي ،ومــن جهــة
أخــرى العمــل علــى اســتكمال السياســات واللوائــح التــي تكمــل
تشــريعات املهنــة.
 -5تسهيل بيئة ممارسة مهنة املحاماة:
      وذلــك عبــر مبــادرات منبثقــة مــن ســجل املنشــأة القانونيــة
الــذي يربــط أعمــال املحامــي برقــم مرجعــي يســهل لــه ممارســة
أعمالــه لــدى الجهــات الرســمية ،ويرفــع مســتوى االلت ـزام
باألنظمــة والتشــريعات ذات الصلــة بممارســة األعمــال ،وتتطلــع
الهيئــة أن تكــون املبــادرات التنفيذيــة والتوجهــات اإلســتراتيجية
املزمع تنفيذها خالل العام املالي 2018م ذات أثر مملوس على
مــا يلــي:
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 تحســين بيئــة العمــل فــي قطــاع املحامــاة واالستشــاراتا لقا نونيــة .
 تفعيــل مبــادرات وتوجهــات مجلــس توطيــن قطــاع املحامــاةواالستشــارات القانونيــة.
 رفع مستوى املشاركة بين املستفيدين في القطاع. تحسين وتنظيم قطاع التدريب القانوني. إصدار األدلة االسترشادية واملطبوعات التي تهم القطاع. زيادة عدد اللقاءات املهنية والدورات وورش العمل. ترســيخ أواصــر التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة بالقطــاعًّ
ًّ
ودوليــا.
محليــا

2019
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الفصل الرابع

البيانات والتقارير المالية
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 موارد الهيئة المالية. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية. تقرير المخاطر. تقرير مراجع الحسابات الخارجي. -القوائم المالية للهيئة السعودية للمحامين.
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موارد الهيئة المالية
تتكون موارد الهيئة المالية وفقا للمادة  17من تنظيمها من اآلتي:

 .1رسوم العضوية واملقابل املالي ملا تقدمه من خدمات.
 .2اإلعانات الحكومية إن وجدت.
 .3الهبات والتبرعات والوصايا واألوقاف التي يقبلها مجلس اإلدارة.
 .4عوائد استثمار أموالها.
 .5املوارد األخرى التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.
الرسم البياني أدناه يوضح أن  %٥٦من موارد الهيئة يعتمد على رسوم اشتراكات العضوية ،وأسهمت إيرادات تقارير الخبرة التي تصدرها الهيئة
في القضايا التي تحال لها  %٢٥من مصادر التمويل.

وخــال العــام املالــي٢٠٢٠م ،فــإن مــوارد الهيئــة املاليــة ســتواجه ً
تحديــا ًّ
جديــا فــي حــال لــم ترتفــع إيـرادات اشــتراكات العضويــة فــي مقابــل عــدم وجــود
ضمانــات لوجــود إعانــة 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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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

المسمى

الصفة

معالي الدكتور/
وليد بن محمد الصمعاني

رئيس
مجلس
اإلدارة

وزير العدل

١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ
٢٠١٩/٠٥/٠٨م

بالتمرير

١٤٤١/٠٤/١٩هـ
٢٠١٩/١٢/١٦م

المكافأة
٤٠٠٠

فضيلة الشيخ/
عبداإلله بن إبراهيم السليمان

عضو

ممثل ديوان
المطالم

لم يحضر

٢٠٠٠

فضيلة الشيخ/
أحمد بن سلطان شير

عضو

ممثل وزارة
العدل

لم يحضر

٢٠٠٠

سعادة األستاذ/
أحمد بن عبدالرحمن اليحيا

عضو

سعادة الدكتور/
محمد بن حميد المزمومي

عضو

سعادة الدكتور/
محمد بن عبدهللا الشبرمي

عضو

سعادة األستاذ/
عبدالناصر بن عبدالرحمن
السحيباني
سعادة األستاذ/
نزيه بن عبدهللا موسى
سعادة الدكتور/
عالء بن عبدالحميد ناجي
سعادة الدكتور/
أحمد بن عبدالعزيز الصقيه
سعادة الدكتور/
أسامة بن سعيد القحطاني
سعادة األستاذ/
بكر بن عبداللطيف الهبوب

ممثل وزارة
الداخلية
ممثل هيئة
التدريس
السعودية
في
التخصصات
القانونية
ممثل هيئة
التدريس
السعودية
في
التخصصات
الشرعية

لم يحضر

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠

عضو

ٍ
محام
ممارس

٤٠٠٠

عضو

ٍ
محام
ممارس

٤٠٠٠

عضو
عضو
عضو
عضو

ٍ
محام
ممارس
ٍ
محام
ممارس
ٍ
محام
ممارس
األمين العام
السابق

٤٠٠٠
٤٠٠٠
٤٠٠٠
لم يحضر

-
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مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية
االسم
سعادة األستاذ/
عبدالناصر بن عبدالرحمن
السحيباني
سعادة األستاذ/
نزيه بن عبدهللا موسى
سعادة الدكتور/
عالء بن عبدالحميد ناجي
سعادة الدكتور/
أحمد بن عبدالعزيز الصقيه
سعادة الدكتور/
أسامة بن سعيد القحطاني
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٢٠١٩/٠١

٢٠١٩/٠٢

٢٠١٩/٠٣

٢٠١٩/٠٤

٢٠١٩/٠٥

٢٠١٩/٠٦

٢٠١٩/٠٧

٢٠١٩/٠٨

٢٠١٩/٠٩

٢٠١٩/١٠

المكافأة

-

2019
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تقرير المخاطر الرئيسية
سياسة تقييم المخاطر الرئيسية

جدا ()١
ضعيف ً

جدا ()٥
كبير ً

ً
خططا

إجراء
يتطلب

إجراء ما لم

أجل

،

المهنة نفسها وبشكل أكثر أما ًنا
إجراءات ممارسات إرشادات
على الخطر.
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سجل المخاطر الرئيسية

الهيئة ومشاريعها

اإلستراتيجية
عائدا
ً

التغيير في

الهيئة وإستراتيجياتها

اإلستراتيجية

اعتماد
التمويل األخرى.

االستخدام غير
المرخص
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سجل المخاطر المالية

عال
ٍ

بااللتزامات

المساءلة
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تقرير مراجع الحسابات الخارجي
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تقرير مراجع الحسابات الخارجي
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القوائم المالية للهيئة السعودية للمحامين
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القوائم المالية للهيئة السعودية للمحامين
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