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خادم الحرمين الشريفين

يحفظه هللا 
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صاحب السمو الملكي

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
يحفظه هللا
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- كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.

- كلمة المشرف العام  على األمانة العامة.

١- حوكمة الهيئة السعودية للمحامين.

٢- الهوية المؤسسية.

٣- الملخص التنفيذي.

٥- أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.

٦.محامون في الذكرى.

الفصل األول: اإلطار التنظيمي للهيئة السعودية للمحامين

القسم األول: منظومات الهيئة السعودية للمحامين:

١- أكاديمية هيئة المحامين.

٢- لجان المجتمع القانوني.

٣- مركز الدراسات والبحوث.

٤- مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم.

القسم الثاني: الهيكل اإلداري الداخلي
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٨.الفصل الثاني: إنجازات الهيئة السعودية للمحامين خالل العام المالي )2019م(

٩.الفصل الثالث: مبادرات إستراتيجية الخطة الخمسية )2020-2016(.

١٠.الفصل الرابع: البيانات والتقارير المالية:

مقدمة.

أواًل: االجتماعات والقرارات:

١- اجتماعات مجلس اإلدارة.

٢-اجتماعات اللجنة التنفيذية.

٣-اجتماعات الجمعية العمومية.

٤- اجتماعات لجنة المبادرات.

ثانًيا: اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم:

١- اتفاقيات التعاون.

٢- مذكرات التفاهم.

ثالًثا: قطاع الخدمات القانونية.

رابًعا: مبادرات الهيئة.

خامًسا: المؤتمرات والملتقيات والندوات.

سادًسا: الدورات التدريبية والبرامج التعريفية.

سابًعا: اإلصدارات القانونية.

ثامًنا: فعاليات وسائل التواصل.

ص تنفيذي لمؤشرات األداء الرئيسة. - ُملخَّ

- إنجاز األهداف اإلستراتيجية:

- الهدف اإلستراتيجي األول.

- الهدف اإلستراتيجي الثاني.

- الهدف اإلستراتيجي الثالث.

- الهدف اإلستراتيجي الرابع.

- 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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- كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.

- كلمة المشرف العام  على األمانة العامة.

- حوكمة  الهيئة  السعودية  للمحامين.

ة. ة الُمؤسسيَّ - الُهويَّ

- ملخص إحصائيات أعمال الهيئة خالل العام المالي )2019م(.

- أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين.

- محامون في الذكرى.
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   والسالمُ   على   نبينا   محمٍد،   وعلى   آله   وَصْحِبه   وسلم،   وبعُد :                             
ُ
الحمُد   هلل   وحَدُه،   والصالة

   عن   أعضاء   مجلس   إدارة   الهيئة   السعودية   للمحامين؛   ملقام   خادم   الحرَميِن   الشريَفيِن
ً
أرفعخالصالشكروالتقديرباسمي   ونيابة

ً
بداية

امللــكســلمانبــنعبدالعزيــزآلســعود،   وولــيِّ   عهــده   األميــنصاحــبالســموامللكــياألميــرمحمــدبــنســلمانبــنعبدالعزيــزآلســعود-  

 حفظهمــا   هللا-؛   علــىالدعــمالســخيوالتوجيهــاتالســديدةالتــيأســهمتفــيتوالــياملنجــزاتوتحســيناملخرجــاتفــياملرفــقالعدلــيوخدمــة

املســتفيدينواملتقاضيــنبكفــاءةوجــودة.

   تســتهدفتعميــق   مهنــة   املحامــاة   ورفــعمســتوى  
ٌ
   جديــدة

ٌ
   التأســيس   والبنــاء،   لتبــدأ   مرحلــة

ُ
انق�ضــى   عــامٌ   مالــيٌّ   جديــٌد،   وانقضــْت   معــه   مرحلــة

 املمارســة؛   بمــا   ِمــن   شــأنه   املســاهمةفــيارتقــاءباملنظومــةالعدليــةوتطويرهــالتواكــبالتطــورالشــموليللمملكــةالعربيــةالســعودية.

 

بيــنالهيئــة    تعــاُوٍن   وتكاتــٍف   جماعــٍيّ
ُ
   فــي   العــام   املالــي٢٠١٩ِمــن   أهــداٍف   فــي   ســبيل   خدمــة   مهنــة   املحامــاة؛   هــو   ثمــرة

ُ
قْتــهُ   الهيئــة إنَّ   مــا   حقَّ

والجهــاتذاتالعالقــةلتحقيــق   رســالة   الهيئــة   فــي   تطويــر   قطــاع   املحامــاة   واالستشــارات   القانونيــة،   ومســاندتهم   ملبادراتهــا   ومشــاريعها،   التــي  

 تمثــل   نقلــة   حقيقيــة   لتعميــق   املهنــة   وحمايتهــا،   وإظهــاًرا   لإلنجــاز   الحقيقــي   علــى   أرض   الواقــع .                                                                                                                         

  

ــل   فيــه   فِعّ
ُ
ْنِهــي   املرحلــة   األهــم   وهــي   مرحلــة   التأســيس   والبنــاء،   وتســتعدُّ   لفصــٍل   آخــَر   ِمــن   العطــاء،   نتجــاوز   فيــه   التحديــات،   ون

ُ
   ت
ُ
وهــا   هــي   الهيئــة

ــْدرٍ   عــاٍل   ِمــن   االلتــزام،   وتحقيــق   املوازنــة   بيــن   املصالــح   واألهــداف   لجميــع   أطــراف   العالقــة،   ِمــن   خــالل   ثــالث  
َ
َمــة   للوصــول   إلــى   ق

َ
 متطلبــاتالَحْوك

ــس .                                                                                               
ُ
 ركائــز   أساســية،   هــي  : التمكيــن،   واالســتدامة،   والتجان

       

ــس   فــي  
ُ
   فــي   توفيــر   املــوارد   املاليــة،   وتتمثــل   عمليــة   التجان

ُ
ــة،   وتتمثــل   االســتدامة ــل   فــي   إعانــة   املحامــي   علــى   أداء   رســالته   املهنيَّ

َّ
ــا   التمكيــُن   فَيَتَمث أمَّ

   إلــى   االرتقــاء   بــاألداء   املنهــي   القانونــي،  
ً
 التوافــق   مــع   الركيزتيــِن   الســابقتيِن،   والتوفيــق   بيــن   وزارة   العــدل   والهيئــة   الســعودية   للمحاميــن؛   ُوصــوال

 وتطويــر   قطــاع   ممارســة   الخدمــات   القانونيــة؛   ليكــون   قطاًعــا   رائــًدا   ُيســهم   فــي   التنميــة؛   ممــا   يؤكــد   أنــه   فــي   نهايــة   كل   عــام   نقتــرب   خطــوات   مــن  

 تنفيــذ   رؤيــة   الهيئــة   املواكبــةلرؤيــةاململكــة٢٠3٠،وهللاولــيالتوفيــق.

كلمة معالي وزير العدل 

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين 

د/ وليد بن محمد الصمعاني
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الحمدهلل،والصالةوالسالمعلىنبينامحمد،صلىهللاعليهوعلىآلهوصحبهوسلم،أمابعُد:

فيسعدنيفيبدايةهذهالكلمةأنأرفعخالصالشكروالتقديرإلىمقامخادمالحرمينالشريفين،وسمووليالعهداألمين،حفظهماهللا،

علىالدعمواالهتمامالكريمينالذييلقاهاملرفقالعدليعامة،وهيئةاملحامينخاصة.

كمــاأتوجــهإلــىمعالــيالدكتــور/وليــدبــنمحمــدالصمعانــي،وزيــرالعــدلرئيــسمجلــسإدارةالهيئــةالســعوديةللمحاميــن،وســعادةأعضــاء

مجلــساإلدارة،وســعادةأعضــاءاللجنــةالتنفيذيــة؛بخالــصالشــكروالتقديــرعلــىمــامنحونــيمــنالثقــةوتكليــفاإلشــرافعلــىاألمانــة

العامــة،راجًيــامــنهللاســبحانهوتعالــىأنيوفقنــيفــيتحمــلهــذهاألمانــة،وأداءهــذهاملســؤوليةالعظيمــة.

منذمرحلةالنشأةوالتأسيسإلىتحقيقرؤيتهاورسالتهاوقيمهااملؤسسيةالتياتخذتهاشعاًرالها،حتىأصبحْتكياًنا
ُ
لقدَسَعتالهيئة

ــاونوًعــا،وبعــدذلــكالتطــوراملشــهودللعيــانيجــبأالنحجــبســقفطمــوحالتطويــر،وعلينــا ،لــهدورفــيتطويــرالقطــاعالعدلــيكمًّ
ًّ
مســتقال

-نحــناملحاميــن-أننستشــعراملتغيــراتاإليجابيــةللبيئــةالعدليــة،خاصــةمــعانتهــاءمرحلــةالتأســيسوبدايــةمرحلــةجديــدةوهــيمرحلــة:

البنــاءوالتمكيــن،تلــكاملرحلــةالتــينضــعفيهــارســالتناورؤيتنــاوقيمنــااملؤسســيةنصــبأعيننــا،ونعمــلمــنخاللهــاعلــىاالرتقــاءبــاألداءاملنهــي

القانونــي،وتطويــرقطــاعممارســةالخدمــاتالقانونية.

هدفنــافــيهــذهاملرحلــة)مرحلــةالبنــاءوالتمكيــن(أننعمــلليــسفقــطعلــىتطويــراملهنــة-فهــذاهــواألســاسالــذينســيرمــنخاللــه-بــل إنَّ

مة،بمايتالءممعاملنظومةالعدلية،ومااملبادراتالتيدعمهامعاليرئيس نعملعلىحمايةاملهنةوتعميقجودتها،وكفاءةالخدمةاملقدَّ

علــىتلــكاألهــدافالجديــدةالتــينســعىإلــىتحقيقهــا.
ً
مجلــساإلدارةإالدليــال

وقــدعكفــتالهيئــةخــاللاملرحلــةالســابقةعلــىإعــادةاألهــدافاإلســتراتيجيةالتــيتنطلــقمــنخاللهــا)مرحلــةالبنــاءوالتمكيــن(،وارتــأتأن

االنطــالقثــالثركائــز:
ُ
تكــوَننقطــة

األولى:تحقيقاالستدامةاملاليةللمحاميوالهيئة،منخاللتفعيلاملوارداملاليةاملتاحة.
ُ
نالركيزة تتضمَّ

الثانية:تمكيناملحاميمنأداءمهنتهورسالتهبفعاليةتامة.
ُ
نالركيزة وتتضمَّ

الثالثــة:التوافــقوالتجانــسوالتناغــمالتــامبيــنوزارةالعــدلوالهيئــة،والتنســيقاملســتمربيــناألمانــةالعامــةوالــوزارةفــي
ُ
ــنالركيــزة وتتضمَّ

جميــعمبــادراتالهيئــةومشــاريعها.

يستكملمرحلةالبناءوالتمكين،ويتعاون عهالبناءكياٍنمستقّلٍ
ُّ
لقاةعلىكاهلها،وتطل

ُ
واستشعاًراِمناألمانةالعامةبثقلاملسؤوليةاملـــ

األولــىلبنــاءاملجتمــع
َ
ــا،ودعوتهــاللمحاميــنإلــىااللتفــافحــولبيتهــماملنهــيالــذييضــعالنــواة ــاودوليًّ مــعالجهــاتالرســميةمحليًّ

ً
ــاال عَّ

َ
تعاوًنــاف

القانونــي،نضــعبيــنأيديكــمإنجــازاتالهيئــةالســعوديةللمحاميــنوأعمالهــاخــاللالعــاماملالــي)٢٠١٩م(علــىكافــةاملســتوياتوالقطاعــات.

واليفوتنيفيختامهذهالكلمةأنأتقدمبخالصالشكرإلىالزمالءوالزميالتباألمانةالعامةالذينيعملونبالكلٍلوالملٍلللوصولإلى

املستوىاملشرفالذيجعلالهيئةكياًناُيسهمفيتحقيقاألهدافالتنمويةواالقتصاديةللمملكةتحتمظلةرؤيةاململكة)٢٠3٠(.

كلمة سعادة المشرف العام على األمانة العامة

 للهيئة السعودية للمحامين

د/ عالء بن عبدالحميد ناجي
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حوكمة الهيئة السعودية للمحامين

التأسيس:

ســتالهيئــةالســعوديةللمحاميــنبموجــبقــرارمجلــس تأسَّ

املوافــق: هـــ(، ١436/ ٠7 / ٠8( بتاريــخ: ،)3١7( رقــم: الــوزراء

)٢٠١5/٠4/٢4م(،الــذيوافــقعلــىتنظيــمالهيئــةالســعودية

للمحاميــنباعتبــارهالنظــاَماألســاسلعَمِلهــا.

ــع
ْ
َرف إلــى: للمحاميــن الســعودية الهيئــة تأســيُس هــَدف وقــد     

مســتوىممارســةاملحاميــنملهنتهــم،وضمــانُحْســنأدائهــملهــا،

املهنيــة. بواجباتهــم َوْعِيهــم زيــادة علــى والعمــل

الكيانات  اإلدارية :       

ــةَمســؤولةعــن كيانــاتإداريَّ
ُ
للهيئــةالســعوديةللمحاميــنثالثــة

َمــةالقــراراتفيهــا،وذلــكعلــىالنحــواآلتــي:
َ
َحْوك

: مجلس إدارة الهيئة:
ً

أول

َرعضًوابرئاسة
َ
نمجلسإدارةالهيئةِمن)١٢(اثَنْيَعش يتكوَّ

معالــيوزيــرالعــدل،وُممثــٍلِمــنوزارةالعــدل،وُممثــٍلِمــنوزارة

ِمــن وُممثــٍل والصناعــة، التجــارة وزارة ِمــن وُممثــٍل الداخليــة،

ديواناملظالم،وعضويِنِمنأعضاءهيئةالتدريسالسعوديين

فــيالجامعــاتِمــنالكليــاتذاتالعالقــةيختارهمــاوزيــُرالتعليــم،

األعضــاء ِمــن 
ُ
ــة العموميَّ 

ُ
الجمعيــة تنتخبهــم أعضــاء وخمســة

األساســيينفــيالهيئــة.

الالزمــة ممارســةجميــعالصالحيــات للمجلــسحــقُّ ويكــون     

اللجــان وتكويــن أهدافهــا، وتحقيــق الهيئــة شــؤون لتصريــف

الالزمــةملســاعدةاملجلــسفــيممارســةمهامــه،واملشــاركةفــيَوْضــع

ــةفــيمجــالاملهنــةمــعالجهــات ــةوالتدريبيَّ وتقويــمالبرامــجالتأهيليَّ

مإلــىالهيئــةِمــنشــكاوىضــداملحاميــن ــيمــاُيقــدَّ ــة،وتلّقِ املختصَّ

ــة تتصــلبالجوانــباملهنيــةومحاولــةتســويتها،ووضــعقائمــةدوريَّ

ة،والتصرُّف عونةالقضائيَّ
َ
تَبّرِعينلتقديمامل

ُ
بأسماءاملحامينامل

ــقأغراضهــا،وفًقــاملــا فــيأمــوالالهيئــةالثابتــةواملنقولــةبمــاُيحّقِ

ــة،وإعــدادخطــةعمــلللهيئة،وإعدادتقرير دهاللوائــحاملاليَّ حــّدِ
ُ
ت

ســنويبأعمالهــا،وإعــدادالحســابالختامــي.

ة: ثانًيا: الجمعية العموميَّ

نِمنجميع ةتتكوَّ ةُعموميَّ للهيئةالسعوديةللمحامينجمعيَّ

بـ:إقراراللوائح
ُ
ة الُعموميَّ

ُ
األعضاءاألساسيين،وتختصالجمعية

الالزمةلتنظيمالهيئة،وإقرارالضوابطواملعاييرالخاصةبقبول

طلبــاتعضويــةاالنتســاب،وإقــراررســومالعضويــةوأيمقابــل

مالــيتتقاضــاهالهيئــة،وتحديــدآليــةالســداد،وانتخــابأعضــاء

واملوافقــة التنظيــم، فــي عليهــم املنصــوص الهيئــة إدارة مجلــس

ة،واعتمادالتقريرالسنويألعمال علىحساباتالهيئةالختاميَّ

للهيئــة.

ا: األمانة العامة للهيئة:
ً
ثالث

نِمــنعــدةإدارات، يتكــوَّ األمانــةالعامــةهــي:جهــازتنفيــذيٌّ

نــهمجلــساإلدارةلتنفيــذقــرارات يرأُســهاألميــُنالعــامالــذيُيَعّيِ

لــةلــهِمــنِقَبــلمجلــس مجلــسإدارةالهيئــة،وفــَقصالحيــاٍتُمخوَّ

اإلدارةوميزانيــةُمعَتَمــدةِمــنالهيئــة،ولألميــنالعــامتعييــُنعــدٍد

لــه كاٍفِمــنالعامليــنالالزميــنملســاعدتهفــيأداءمهماتــه،كمــاأنَّ

صالحيــةتوزيــعاملهمــاتواألعمــالعلــىالعامليــناملرتبطيــنبــه.

ــلفــياختصاصــاتاألميــنالعــام:التصديــقعلــىصحــة
ُ
وَيدخ

ــة اليوميَّ األعمــال ومراجعــة األساســيين، األعضــاء توقيعــات

ــة،ومســؤولية لألمانــةالعامــة،وإرســاءضوابــطالرقابــةالداخليَّ

ومســؤولية الدقيقــــة، املاليــــة والتقاريــــر اإلســتراتيجيات إعــــداد

أمــاممجلـــساإلدارة،وتقديــمتقييــٍمعــنأداء املهــام أداءهــذه

اإلدارة. إلــــىمجلــــس الهيئــة
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ة ة الُمؤسسيَّ الُهويَّ

ؤية:         الرُّ

االرتقاءباألداءاملنهيالقانوني،وتطويرِقطاع

ُمماَرســةالخدمــاتالقانونيــة؛ليكــوَنقطاًعــا

مهنــة تكــون وأْن التنميــة، فــي ُيســهم رائــًدا

التحقيــقالعدالــة. املحامــاةخيــاًراإســتراتيجيًّ

       الرسالة:

قــادٍرعلــىتقديــمخدمــات بنــاءمجتمــٍعمنهــّيٍ

وبنــاء العدالــة، لتحقيــق ــة؛ احترافيَّ ــة قانونيَّ

أدوات ــي تبّنِ خــالل ِمــن وتنميتــه، الوطــن

ِمــن ُمســتقاة مهنيــٍة ومعاييــَر عمــٍل طــط
ُ
وخ

ِمــن الهيئــة ــن ِ
ّ
ُيَمك بمــا الدوليــة، التجــارب

وفعاليــة. بكفــاءة بواجباتهــا القيــام

ة:                                                 الِقَيم الُمؤسسيَّ

 النزاهــة: نعمــلمــعجميــعأصحــاباملصالــح

املعاييــر أعلــى ــق طّبِ
ُ
ون ونزاهــة، بصــدٍق

عمالئنــا.                                مــع عالقاتنــا فــي ــة األخالقيَّ

مهنيــة خدمــة لتقديــم نســعى ــة:  الحترافيَّ

لتحقيــق الرائــدة للممارســات وفًقــا ُمتميــزة،

العدالــة.

ولــي
ُ
ون العطــاء، غــة

ُ
بل نتواَصــل             العنايــة:

جتَمعــاتالتــينتفاعــل
ُ
اهتماًمــابأعضائنــاوامل

ومهنيــة. بكفــاءٍة معهــا ونعمــل

إعطــاء فــي ســهم
ُ
قيمــة مضافــة للمجتمــع: ن

واالرتقــاء لعمالئنــا، مضافــة 
ً
قيمــة خدماتنــا

. تنــا بُمجتمعا
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الملخص التنفيذي

االجتماعات والقرارات

١٠
اجتماعات

٣
اجتماعاناجتماعات

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم

اجتماعات 
مجلس اإلدارة

اجتماعات
 اللجنة التنفيذية

اجتماعات 
الجمعية العمومية

 )٤( أربع مذكرات تفاهم)٣( ثالث اتفاقيات تعاون

- اتفاقية تطوير منصة االعتماد المهني 

السعودي

- اتفاقية تشغيل تطبيق منصة »سلة«

- اتفاقية تعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد

ــة الســعودية  ــة العربي - مذكــرة تفاهــم مــع الجمعي

للثقافــة والفنــون بجــدة

بجامعــة  القانــون  كليــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة   -

لويــس ســانت  فــي  واشــنطن 

- مذكرة تفاهم مع شركة برفورملو

- مذكرة تفاهم مع شركة تومسون رويترز
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الملخص التنفيذي

قطاع الخدمات القانونية

الخدمات اإللكترونية القانونية عبر الموقع الرسميإحصائيات 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

- 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

الدورات التدريبية والبرامج التعريفية

ورش العمل وحلقات النقاشالبرامج التعريفيةالدورات التدريبية

٦
 دورات

٨
برامج

٦
فعاليات

اإلصدارات القانونية 
)43( إصداًرا

إصدارات رعتها الهيئة إصدارات الهيئة القانونية

٦ مصنفات١٤ دلياًل

تقرير سنويمجلتان3 كتب7  أدلة إلكترونية7  أدلة مطبوعة

حقيبةالمحاميفقه القضاء والقانون

المؤتمرات والملتقيات

الملتقيات والندواتمؤتمران

المؤتمر السعودي للقانون 
الثاني

المؤتمر الدولي الثاني للمركز 

السعودي للتحكيم التجاري

)10( فعاليات

ا ٢3 إصداًر
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وسائل التواصل

االتصاالت الهاتفية البريد اإللكتروني

والرسائل النصية

حسابات وسائل 
التواُصل االجتماعي

)١٠55( مكالمة هاتفية)٤52٠( بريًدا إلكترونيًّا
ورسالة نصية

١- تويتر
2- واتساب
٣- لينكد ان
٤- تليجرام

5- سنابشات
٦- إنستجرام

٧- يوتيوب

الملخص التنفيذي

المبادرات

1- حماية مهنة المحاماة.
٢- خدمة منتسبي مهنة المحاماة.

3- اللقاء الشهري.
٤- ورشة عمل للتمكين.

٥- مقترحات تعديل نظام المحاماة.
٦- تعزيز قواعد تقدير األتعاب.

7- اعتماد الهيئة بيًتا للخبرة في تقدير األتعاب.
٨- استرداد.
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أعضاء مجلس إدارة الهيئة

الدورة الثانية )3 يناير 2019 -02 يناير 2022(

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

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

فضيلة الشيخ / عبداالله بن إبراهيم 
السليمان

عضو - ممثل ديوان المظالم

سعادة األستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن 
اليحيا

عضو – ممثل وزارة الداخلية

سعادة األستاذ/ عبد العزيز بن سعود 
الدحيم

عضو - ممثل وزارة التجارة واالستثمار

سعادة الدكتور/ محمد بن حميد 
المزمومي

عضو-ممثل هيئة التدريس السعودية 
في التخصصات القانونية

سعادة الدكتور/ محمد بن عبدهللا 
الشبرمي

عضو - ممثل هيئة التدريس 
السعودية في التخصصات الشرعية

سعادة األستاذ/ عبدالناصر بن عبدالرحمن 
السحيباني

 ممارس
ٍ
عضو - محام

سعادة األستاذ/ نزيه بن عبدهللا 
موسى

 ممارس
ٍ
عضو– محام

سعادة الدكتور/ أحمد بن 
عبدالعزيز الصقيه

 ممارس
ٍ
عضو – محام

سعادة الدكتور/ أسامة بن سعيد القحطاني
 ممارس

ٍ
عضو – محام

سعادة األستاذ/ بكر بن عبد اللطيف الهبوب
األمين العام للهيئة السعودية للمحامين

حتى تاريخ: )١٤٤١/٠١/١٦ هـ(
 الموافق: )2٠١9/٠9/١5م(

سعادة الدكتور/ عالء بن عبد الحميد ناجي
المشرف العام على األمانة العامة

ن تاريخ: )١٤٤١/٠١/١٦ هـ( 
ِ
بداية م

الموافق: )2٠١9/٠9/١5م(
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محامون في الذكرى
2019م
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محامون في الذكرى
2019م

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

الهيئةالسعوديةللمحامينهيهيئةمهنيةتتمتعبشخصية

وزارة إشــراف تحــت وتعمــل مســتقلة، ماليــة وذمــة اعتباريــة

عليهــاتنظيــُمالهيئــةفيمادته ــصَّ
َ
ن
ٌ
محــددة

ٌ
العــدل،ولهــاأهــداف

ــعمســتوىممارســةاملحاميــنملهنتهــم،وضمــان
ْ
الثانيــةوهــي:»َرف

ُحســنأدائهــملهــا،والعمــلعلــىزيــادةوعيهــمبواجباتهــماملهنية،

وذلــكوفًقــالهــذاالتنظيــمواألنظمــةاملرعيــةاألخــرى«.

وفيهذااإلطاراعتمدتالهيئةفيإطارهاالتنظيميقسميِن

مــنخاللهمــاعلــىرعايــةمصالــحأعضائهــااألساســيين تعمــل

املتعلقةبممارسةاملهنة،وتقديمالخدماتالالزمةلهمفيهذا

الشــأن،ومشــاركةالجهاتاملختصةفيَوْضعالبرامجالتأهيلية

والتدريبيــةفــيمجــالاملهنــةوتقويمهــا،وتقديــمالعــونالحقوقــي

للمســتحقين،واملشــورةالفنيــةفــيمجــالاختصاصهــا.

القسم األول: منظومات الهيئة السعودية للمحامين:

ــا يحــوي )4(  ُضــمُّ الهيئــة الســعودية للمحاميــن إطــاًرا تنظيميًّ
َ
ت

منظومــات هي:

1- أكاديمية هيئة املحامين:

للهيئــة  التعليمــيُّ راُع ِ
ّ
الــذ هــي املحاميــن هيئــة أكاديميــة      

الــواردة بالصالحيــات تضطلــع والتــي للمحاميــن، الســعودية

عَتَمــدبقــرارمجلــسالــوزراءرقــم:)3١7(
ُ
بموجــبتنظيمهــاامل

م(، ٢٠١5/ ٠4/ ٢7( املوافــق: )١436/٠7/٠8هـــ(، بتاريــخ:

ــة ــةوالتدريبيَّ والــذيمنــحالهيئــةصالحيــةَوْضــعالبرامــجالتأهيليَّ

فــيمجــالاملهنــةوتقويمهــا،وتنظيــمالــدوراتوإقامــةاملؤتمــرات

العالقــة ذات واملعــارض يــات
َ
لَتق

ُ
ـ ـ واملـ واللقــاءات والنــدوات

رةفيهذا قــرَّ
ُ
بمهنــةاملحامــاة،واملشــاركةفيهــاوفًقــالإلجــراءاتامل

ــةأعمالهــاوعــدًداِمــنبرامجهــامــع شــاركاألكاديميَّ
ُ
الشــأن،وت

ــا؛لتقديــمأفضــل ــاودوليًّ ــةبالتدريــبوالتأهيــلمحليًّ جهــاتمختصَّ

بجــودةعاليــة.  احترافــّيٍ والخبــراتوتقديــممســتوى املمارســات

والفعاليــات النشــاطات ِمــن عــدًدا الهيئــة 
ُ
أكاديميــة  ُضــمُّ

َ
وت      

والبرامــجالتدريبيــةواملؤتمــراتوامللتقيــاتواالتفاقيــاتوالبرامــج

التعريفيــةوورشالعمــلوحلقــاتالنقــاش،والتــيبلغــْتفــيُمْجَمِلهــا

اخاللالعاماملالي)٢٠١٩م(،كماسيعرضها
ً
)5٠(فعاليةونشاط

فــيالفصــلالثانــي.
ً
التقريــرتفصيــال

2- لجان املجتمع القانوني:

املنهــي بالتواُصــل ــة َمعنيَّ ِلجــاٌن ــة التنفيذيَّ اللجنــة ِمــن تنبثــق      

عــةعلــىاملناطــق ى:لجــاناملجتمــعالقانونــي(ُموزَّ ســمَّ
ُ
واالجتماعــي)ت

واملتدربيــن، املمارســين املحاميــن مثــل
ُ
ت بحيــث باململكــة؛ ــة اإلداريَّ

وكذلــكاملنتســبينِمــنأعضــاءالهيئــة،واملعنييــنبأهدافهــا،وُيشــار

القانونــي«. »باملجتمــع إليهــم

وتهدف ِلجان املجتمع القانوني إلى:

-توثيقأواصرالتواُصلاملنهيواالجتماعي.

دةالهيئــةفــيإيصــالرســالتهاللمجتمــع،وتحقيــقأهــداف
َ
-ُمســان

الهيئــة. تنظيــم

ِمــن واملســتفيدين املصالــح أصحــاب مــع ــال الَفعَّ التواُصــل -

الهيئــة. مهــا قّدِ
ُ
ت التــي الخدمــات

مختلــف فــي القانونــي املجتمــع احتياجــات ــس تلمُّ علــى العمــل -

مناطــقاململكــة،وإيصــالاالحتيــاجإلــىمجلــسإدارةالهيئــةعبــر

التنفيذيــة. اللجنــة

القانونــي، املجتمــع خدمــة علــى قــادرة إداريــة كفــاءات تكويــن -

للمحاميــن. الســعودية الهيئــة إدارة مجلــس لعضويــة لــة وُمؤهَّ

A
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املجتمــع   
ُ
لجــان  

ْ
َســَبت

َ
اكت الســابقة  األهــداف  ولتحقيــق 

اآلتــي: فــي  تتحــدد   ،
ً
واســعة صالحيــاٍت  القانونــي 


ُ
ــباللجنــة

ُ
َرحــاتأليموضــوٍعقــدتطل

َ
قت
ُ
-تقديــمالتوصيــاتوامل

دراســته.
ُ
ــة التنفيذيَّ

الجمهــور مهــا ُيقّدِ التــي َرحــات
َ
قت
ُ
وامل املوضوعــات مناقشــة -

 ــسردودأفعالهــمحــولأّيِ املســتفيدمــنخدمــاتالهيئــة،وتلمُّ

 يهــا،علــىأنيتــمَّ الهيئــةتبّنِ
ــَودُّ
َ
تغييــراٍتأوسياســاٍتجديــدٍةت

التنفيذيــة. اللجنــة بعــدموافقــة ذلــك

ماِمنشأنهاملساهمةفيتطوير -إبداءالرأيوالتوصيةفيكّلِ

البرامــجالتأهيليــةوتقديــمالــدوراتالتدريبيــةفــيمجــالاملهنــة

وتقويمهــا.

القضائيــة، عونــة
َ
بامل يتعلــق فيمــا والدعــم املشــورة تقديــم -

القانونيــة. العيــادات علــى واإلشــراف

بطلــب العامــة األمانــة مــن ُيحــال فيمــا ــي الفّنِ الــرأي تقديــم -

عليهــا. املتنــازع املحامــاة أتعــاب تقديــر

3- مركز الدراسات والبحوث:

ــصلتقديــم راعاملتخّصِ ِ
ّ
مركــزالدراســاتوالبحــوثهــوالــذ

الهيئــة اهتمــام بمجــاالت الصلــة ذات والبحــوث الدراســات

بموجــب الــواردة بالصالحيــات تضطلــع والتــي ومنســوبيها،

وتاريــخ: )3١7( رقــم: الــوزراء مجلــس بقــرار املعتمــد تنظيمهــا

)١436/٠7/٠8هـ(،املوافق:)٢٠١5/٠4/٢7م(،والذيمنح

الهيئــةصالحيــةإجــراءالدراســاتوالبحــوثونشــرها،وإصــدار

والدوريــات، ــة واملهنيَّ العلميــة واملجــالت والنشــرات ُتــب
ُ
الك

ــا ويشــاركاملركــزفــيأعمالــهعــدًداِمــنالجهــاتاملختصــةمحليًّ

ــامــنأهميــة
ً
ــا؛لتقديــمأفضــلمســتوىاحترافــي،انطالق ودوليًّ

العلمــيكمصــدرأسا�ضــيللمعرفــةالصحيحــة. البحــث

4- مركز هيئة املحامين للتسوية والتحكيم:

ــسمركــزهيئــةاملحاميــنللتســويةوالتحكيــمبموجــب تأسَّ

الترخيــصالصــادرِمــنِقَبــلاللجنــةالدائمــةملراكــزالتحكيــم

الســعودية،وبمــايتوافــقمــعالئحــةقواعــدالترخيــصملراكــز

لتحديــد االسترشــادية املعاييــر والئحــة الســعودية، التحكيــم

أتعــاباملحكميــنومصاريفهــملــدىاملراكــز،وبمــايتوافــقمــع

التنفيذيــة. والئحتــه الســعودي التحكيــم نظــام

ــا، ــاوماليًّ ــعاملركــزبالشــخصيةاملعنويــةاملســتقلةإداريًّ ويتمتَّ

ويهــدفإلــىتســويةاملنازعــاتذاتالصلــةبعالقــةاملحاميــنمــع

عمالئهمعندالنزاع،أوأينزاعذيطابعتجارييتفقأطرافه

علــىتســويةالنــزاعتحكيًمــا،أومــنخــاللالتوفيــقوالصلــحفــي

إطــاراملركــز،والنظــرفــيالشــكاوىوتســويتها،وتقديــمالخبــرة

الفنيةفيمجالها،وتوفيرالوسائلالبديلةللفصلفيالنزاعات

بموجــب للهيئــة املمنوحــة للصالحيــات وفًقــا املحاكــم، عبــر

وتاريــخ: )3١7( رقــم: الــوزراء مجلــس بقــرار عَتَمــد
ُ
امل تنظيمهــا

)١436/٠7/٠8هـــ(،املوافــق:)٢٠١5/٠4/٢7م(،والــذيمَنــح

الهيئــةصالحيــةتقديــماملشــورةالفنيــةفــيمجــالاختصاصهــا،

مإلــىالهيئــةِمــنشــكاوىضــداملحاميــن وكذلــكتلقــيمــاُيقــدَّ

تتصــلبالجوانــباملهنيــة،وُمحاولــةتســويتها.
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القسم الثاني: الهيكل اإلداري الداخلي:

 للمحاميــن خــالل العــام املالــي 
ُ
 الســعودية

ُ
ــِهَدت الهيئــة

َ
      ش

ــا يضــمُّ الوظائف اآلتية: ــا داخليًّ ــا إداريًّ )2019م( إطــاًرا هيكليًّ

•األمين العام للهيئة السعودية للمحامين:

وهــورئيــُساألمانــةالعامــةللهيئــةالســعوديةللمحاميــن،

وفــَق الهيئــة، إدارة مجلــس قــرارات تنفيــذ عــن ومســؤوٌل

لةلهِمنِقَبلمجلساإلدارةفيإطارامليزانية وَّ
َ
خ
ُ
الحياتامل الصَّ

ِمــن كاٍف عــدٍد تعييــن العــام ولألميــن الهيئــة، ِمــن عَتَمــدة
ُ
امل


َ
لهصالحية ه،كماأنَّ العاملينالالزمينملساعدتهفيأداءمهاّمِ

بــه. العامليــناملرتبطيــن املهــامواألعمــالعلــى توزيــع

علــى التصديــق العــام: األميــن اختصاصــات فــي ــل
ُ
ويدخ      

ــة اليوميَّ واألعمــال األساســيين، األعضــاء توقيعــات صحــة

ــة،وإرســاءضوابــطالرقابــةالداخليــة،وإعــــداد لألمانــةالعامَّ

اتوالتقاريــــراملاليــــةالدقيقــــة،وتقديمتقييٍمعن اإلســتراتيجيَّ

إلــــىمجلــــساإلدارة،ومســؤوليةأداءهــذهاملهــام أداءالهيئــة

اإلدارة. مجلـــس أمــام

•مدير مكتب األمين العام:

ــلاألميــنالعــامويقــومبجميــعاألعمــالاإلداريــةاليوميــة ِ
ّ
وُيمث

واملعامــالتالخاصــة الخاصــةبــه؛ِمــناســتقباٍلللبريــداليومــّيِ

االختصــاص، لجهــات عاَمــالت
ُ
امل وتوجيــه وفرزهــا، باألميــن

والتنسيقمعمديرياإلداراتالتابعةلألمينفيجميعاألعمال

التخطيــط فــي شــاَركة
ُ
وامل األميــن، مواعيــد وتنظيــم ــة، اليوميَّ

الهيئــة، خــارج األميــن مواعيــد وتنظيــم للهيئــة، اإلســتراتيجي

الُوفــود فــي األميــن ومرافقــة االجتماعــات، وتنظيــم وترتيــب

البــالد. ــَفرياتداخــلوخــارج والسَّ ة الرســميَّ

ويضم الهيكل اإلداري الداخلي أربعة مديرين:

:مساعداألمينالعاملشؤوناملحامين.
ً
أوال

ثانًيا:املديراملاليواإلداري.

ا:مديراملشاريعالتقنية.
ً
ثالث

رابًعا:مديرالخدماتاملساندة.

ويتولــى كلُّ مديــٍر ِمــن األربعــة املديريــن الســابقين عــدة أقســام 

علــى النحــو اآلتــي:

: مساعد األمين العام لشؤون املحامين:
ً
أول

ــىمســاعداألميــنالعــامعــدةمهــامهــي:مســاعدةاألميــن
َّ
يتول

املحاميــن مــع والتواُصــل توجيهاتــه، وتنفيــذ عملــه فــي العــام

وُمتاَبعةقنواتالتفاُعلفيلجاناملجتمعالقانوني،واملشاركة

فــيإدارةالتفاُعــلاملنهــيللجــاناملجتمــعالقانونــي،واملشــاركةفــي

واَزنــةالســنوية،وَوْضــعُمؤشــرات
ُ
إعــدادخطــةالعمــلوامل مهــاّمِ

ة، ــرَّ
َ
ق
ُ
امل واملوازنــة واملؤشــرات الخطــة تنفيــذ ومتابعــة األداء،

واملشــاريع والتدريــب التأهيــل برامــج مراجعــة فــي واملشــاركة

ــوكلإليــهمــنِقَبــل
ُ
وتحليلهــاوتطويرهــا،وغيرهــاِمــناملهــامالتــيت

األميــنالعــام.

س مســاعُد األميــن العــام لشــؤون املحاميــن مهــام )6( 
َّ
ــَرأ

َ
وَيت

هــا الهيئــة، وهــي: ضمُّ
َ
ــة ت ســتة إطــارات تنظيميَّ

ناَزعاتوالتحكيم.
ُ
١-مركزتسويةامل

٢-مركزالدراساتوالبحوث.

3-جمعيةالعونالحقوقي.

4-أكاديميةهيئةاملحامين.

5-اإلدارةالقانونيةوااللتزام.

6-لجاناملجتمعالقانوني.
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ثانًيا: املدير املالي واإلداري:

 وهــوأحــُداألعضــاءالقيادييــنبالهيئــة،ويضطلــعبــدوٍرمهــّمٍ

فياإلشــرافعلىأعمالالتخطيطاملاليواملوازناتالتقديرية،

االتجاهــات توقيــع فــي واملســاهمة قــات
ُّ
التدف كافــة ورصــد

ة،وتحليــلالتغييــراتوتقديــماملشــورة،واإلشــراف املســتقبليَّ

وتأكيــد ة، حاَســبيَّ
ُ
امل الُقُيــود واعتمــاد الحســابات، إدارة علــى

ة،ومتابعةالفرصاملناســبةلتقليل حاَســبيَّ
ُ
جودةالعملياتامل

ــة التكاليــفاملاليــة،وإدارةامليزانيــةاملاليــة،وتقديــمتقاريــرماليَّ

قــيالحســابات؛بهــدفرصــدالوضــع ِ
ّ
ــة،والتواُصــلمــعُمدق دوريَّ

أداء فــيطبيعــة املؤثــرة العوامــل عــن الســنوي،واإلبــالغ املالــي

ــة، والدوريَّ ــة املاليَّ والتقاريــر املاليــة القوائــم وإعــداد العمــل،

وتقييــم الداخليــة املراجعــة خطــة تنفيــذ علــى واإلشــراف

املخاطر،واإلشرافعلىإدارةاملواردالبشرية،واإلشرافعلى

�ضــيوالعنايةبالُعَمالء،وحفظوصيانة سَّ
َ
ؤ
ُ
ياالتصالامل

َ
َوْحَدت

جميــعاملســتنداتوالدفاتــراملاليــةوُمتاَبعــةصالحيــةوســريان

هــذهالوثائــقوالرقابــةعلــىاملخــزون،والتنســيقبيــناإلدارات

عَتَمــدة.
ُ
املختلفــةلضمــانتنفيــذالسياســاتواإلجــراءاتامل

ها الهيئة،  ضمُّ
َ
س املديُر املالي واإلداري )6( ستة أقسام ت

َّ
َرأ

َ
وَيت

هي:

١-العالقاتالعامة.

�ضي. سَّ
َ
ؤ
ُ
٢-االتصالامل

3-عالقاتالجمهور.

4-الُعضويات.

5-الخزينة.

6-الفواتير.

ا: مدير املشاريع التقنية:
ً
ثالث

ىتخطيطومتابعةمشاريعاألمانةالعامة،واإلشراف
َّ
ويتول

األمانــة ــّرِ
َ
ق
َ
مــةمل قدَّ

ُ
علــىتنفيــذاملشــاريعوالخدمــاتالتقنيــةامل

ــفبهــا
َّ
العامــة،وتنفيــذأيتوجيهــاتأومســؤولياتأخــرىُيكل

ديالخدمــات ِمــنِقَبــلاألميــنالعــام،ومتابعــةاألعمــالمــعُمــزّوِ

فــياملشــاريعالتقنيــة،وتحليــلووضــع والجهــاتذاتالعالقــة

املســيراتالخاصــةباألعمــالواملشــاريع،وتقديــمالدعــمالفنــي

مــةِمــنِقَبــلالهيئــة. قدَّ
ُ
للخدمــاتالتقنيــةامل

أقســام  أربعــة   )4( مهــام  التقنيــة  املشــاريع  مديــر  س 
َّ
ــَرأ

َ
وَيت

وهــي: الهيئــة،  هــا  ضمُّ
َ
ت

١-التطوير.

ات. ٢-املنصَّ

3-البرمجة.

4-إدارةالبيانات.

رابًعا: مدير الخدمات املساندة:

مــرات
َ
للُمؤت ة اإلنشــائيَّ األعمــال علــى اإلشــراف ــى

َّ
ويتول      

فريــق علــى واإلشــراف والخارجيــة، الداخليــة والفعاليــات

َريات
َ
شت
ُ
الضيافةوالصيانةوالنظافة،واإلشرافعلىتوفيرامل

املقاوليــن، مــع والتعاقــدات العمــل احتياجــات وتأميــن

ةللهيئــة،واإلشــرافعلــى واإلشــرافعلــىالخدمــاتاللوجســتيَّ

ة،واإلشــرافعلــىأعمــالاألمــن ةواإلنشــائيَّ املشــاريعالهندســيَّ

وإدارات للوحــدات اإلداريــة املســاندة وتقديــم والســالمة،

الهيئة،واإلشــرافعلىالُحُجوزاتوترتيباتالســكنلالنتداب

الداخلــيوالخارجــي،واإلشــرافعلــىمرافــقالهيئــةوفروعهــا،

ــديالخدمــات،واإلشــرافعلــى والتواُصــلمــعاملقاوليــنومتعّهِ

ــة اإلعالميَّ األعمــال وتنفيــذ والتخزيــن، ســَتودعات
ُ
امل أعمــال

�ضــي. ؤسَّ
ُ
امل التواُصــل إدارة مــع بالتنســيق

ــى مديــُر الخدمــات املســاندة )5( خمــس مهــام أساســية؛ 
َّ
ويتول

هي:

١-املشتريات.

ة. ٢-االتصاالتاإلداريَّ

ة. 3-املشاريعاإلنشائيَّ

راَسالت.
ُ
4-امل

5-النظافةوالضيافة.
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الفصل الثاني
إنجازات الهيئة السعودية للمحامين 

خالل العام المالي )2019م(
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مقدمة.

: االجتماعات والقرارات.
ً
أوال

ثانًيا: اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم.

ا: قطاع الخدمات القانونية.
ً
ثالث

رابًعا: مبادرات الهيئة.

خامًسا: المؤتمرات والملتقيات والندوات.

سادًسا: الدورات التدريبية والبرامج التعريفية.

سابًعا: اإلصدارات القانونية.

ا: فعاليات وسائل التواصل.
ً
ثامن
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مقدمة:
   

العهداألمينحفظهما ولّيِ شهُدهالبيئةالعدليةِمنقفزاتنوعيةفيَعْهدخادمالحرمينالشريفين،وَدْعٍمومتابعٍةِمنُسُمّوِ
َ
مات إنَّ

نحجــبســقفطمــوحالتطويــرواستشــعاراملتغيــراتاإليجابيــة
َّ
هللا؛أمــٌرَيســتحقاإلشــادةوالتقديــر،وجديــربنــا-نحــناملحاميــن-أال

للبيئــةالعدليــة،خاصــةفــيظــلالــدورالكبيــرالــذييوليــهمعالــي)الدكتــور/وليــدبــنمحمــدالصمعانــي،وزيــرالعــدل،رئيــسمجلــس

إدارةالهيئةالسعوديةللمحامين(لقطاعاملحاماة؛حيثزادعدداملرخصلهمِمناملحامينواملحامياتزيادةغيرمسبوقة،وعمل

وتوجيًهابما
ً
علــىتقليــصُمــَددالحصــولعلــىالترخيــص،وأســهمفــيتأســيسالهيئــةوَدْعِمهــابمــايحقــقمبادراتهــا،كمــاأنــهيوليهــامتابعــة

عمعاليهنحو
ُّ
اونوًعا،باإلضافةإلىتطل علىتطورالقطاعكمًّ

ٌ
مهاشــاهدة يحققأهدافها،وبحمدهللافإناملبادراتالتيدعمهاوقدَّ

مــة،بمــايتــالءممــعاملنظومــةالعدليــة. األفضــل،مــعموازنــةحقــوقأصحــابالعالقــة،وتعميــقجــودةاملهنــةوكفــاءةالخدمــةاملقدَّ

ووفاًءباملتطلباتالنظاميةالواردةفيالفقرةالرابعةِمناملادةالثالثةعشرةمنتنظيمالهيئة،والتيتنصعلى:»إعدادالتقرير

بمبدأالشــفافية،يعرضالتقريرالســنويإنجازاتالهيئةوأعمالهاخاللالعاماملالي)٢٠١٩م(
ً

الســنويعننشــاطالهيئة«،وعمال

التــيتتما�ضــىمــعرســالتهاالتــيتنــصعلــى:»االرتقــاءبــاألداءاملنهــيالقانونــي،وتطويــرقطــاعممارســةالخدمــاتالقانونيــة؛ليكــونقطاًعــا

التحقيقالعدالة«،ورؤيتهاالتيتنصعلى:»بناءمجتمعمنهيقادر رائًداُيسهمفيالتنمية،وأْنتكونمهنةاملحاماةخياًراإستراتيجيًّ

ــيأدواتوخطــطعمــلومعاييــرمهنيــة ــة؛لتحقيــقالعدالــة،وبنــاءالوطــنوتنميتــه،ِمــنخــاللتبّنِ
علــىتقديــمخدمــاتقانونيــةاحترافيَّ

ــة ــىتقديــمخدمــاتقانونيــةاحترافيَّ
َّ
ت
َ
ــنالهيئــةِمــنالقيــامبواجباتهــابكفــاءةوفعاليــة«،والَيَتأ ِ

ّ
ُمســتقاةِمــنالتجــاربالدوليــة،بمــاُيَمك

إالبفتــحآفــاقجديــدةمــعجميــعأصحــاباملصالــحبصــدٍقونزاهــة،مــعتطبيــقأعلــىاملعاييــراألخالقيــة،وتقديــمخدمــةمهنيــةمتميــزة،

ىذلكإالبَوْضعالضوابطالتنظيمية،وإحكامالرقابةعلىاملخالفين،وتمكين
َّ
ت
َ
وفًقاللممارساتالرائدةلتحقيقالعدالة،كماالَيَتأ

املحاميــنِمــناملمارســة،وتســهيلتقديــمالخدمــاتإليهــم.

ــالمــع قــادرعلــىالتعــاُونالَفعَّ عهــالبنــاءكيــاٍنمســتقّلٍ
ُّ
واستشــعاًراِمــناألمانــةالعامــةبثقــلاملســؤوليةامللقــاةعلــىكاهلهــا،وتطل

األولــىلبنــاءاملجتمــعالقانونــي،
َ
ــا،ودعوتهــاللمحاميــنإلــىااللتفــافحــولبيتهــماملنهــيالــذييضــعالنــواة ــاودوليًّ الجهــاتالرســميةمحليًّ

نضــعبيــنأيديكــمإنجــازاتالهيئــةالســعوديةللمحاميــنوأعمالهــاخــاللالعــاماملالــي)٢٠١٩م(علــىكافــةاملســتوياتوالقطاعــات.
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      َيُضــمُّ هــذا الفصــل إنجــازات الهيئــة وأعمالهــا وأنشــطتها وفعالياتهــا خــالل العــام املالــي )2019م( علــى كافــة املســتويات 

والقطاعــات، وهــي علــى النحــو اآلتــي:

: االجتماعات والقرارات:
ً
أوال

اجتماعات؛ســواءعلىمســتوىمجلساإلدارة،أو
ُ
ُعقدْتفيمقرالهيئةالســعوديةللمحامينطوالالعاماملالي)٢٠١٩م(عدة

اللجنــةالتنفيذيــة،أوالجمعيــةالعموميــة،أولجنــةاملبــادرات،وفيمــايأتــييعــرضالتقريــُرتلــكاالجتماعــاتب�ضــيٍءِمــنالتفصيــلمــع

َعــْرضالقــراراتالتــيتوصلــْتإليهــاتلــكاللجــان.

: اجتماعات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين:
ً
أول

ــْوناإلشــرافعلــى
َّ
مجلــُسإدارةالهيئــةالســعوديةللمحاميــنهــو:مجموعــةِمــناألعضــاءســواءكانــوامنتخبيــنأومعينيــن،َيَتَول

أنشــطةالهيئــةالســعوديةللمحاميــنوأعمالهــا،ويتكــونمجلــسإدارةالهيئــةمــن:

إنجازات الهيئة السعودية للمحامين خالل العام المالي )2019 م(

ويجبأالتقلمرتبةممثليالجهاتالحكوميةعناملرتبة)الرابعةعشرة(أومايعادلها.

رئيًسا ممثل وزير العدل ١

عضًوا ممثل من وزارة الداخلية 2

عضًوا ممثل من وزارة العدل ٣

عضًوا ممثل من وزارة التجارة ٤

عضًوا ممثل من ديوان المظالم 5

عضوين اثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العالقة يختارهما وزير التعليم ٦

خمسة أعضاء خمسة من األعضاء األساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية ٧
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 اجتمــع مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــالل 

اجتماعــات:  )3( ثالثــة  املالــي )2019م(  العــام 

- اجتماع مجلس اإلدارة األول وقراراته:

يــوم للمحاميــن الســعودية الهيئــة إدارة مجلــُس عقــد      

)٢٠١٩/٠5/٠8م( املوافــق: )١44٠/٠٩/٠3هـــ( )األربعــاء(،

بمدينــة للمحاميــن الســعودية الهيئــة بمقــر األول اجتماعــه

محمــد بــن )وليــد الدكتــور/ معالــي بحضــور وذلــك الريــاض،

الصمعاني(،وزيرالعدلرئيسمجلسإدارةالهيئةالســعودية

الســادةأعضــاءمجلــساإلدارةوســعادة للمحاميــن،وحضــور

األميــنالعــامللهيئــةالســعوديةللمحاميــن،وقــدناقــشاملجلــس

موضوعــات: ثالثــة األول اجتماعــه خــالل

الثانيــة،  الــدورة  إدارة  مجلــس  تشــكيل  األول:  املوضــوع 

واملوافقــة علــى جــدول أعمــال اجتمــاع مجلــس اإلدارة األول 

2019م:

ــكرمعالــيوزيــرالعــدل
ُ
بــدأْتمناقشــةاملوضــوعاألولبش

ورئيــساملجلــساألعضــاءالســابقينعلــىجهودهــمفــيالــدورة

ورأى ومبــادرات، إنجــازات ِمــن ــق
تحقَّ مــا علــى وأثنــى األولــى،

املجلــسأنُيخصــصهــذااالجتمــاعللتعريــفالعــامباألعمــال

والتوجيــهبعقــداجتمــاعآخــرالتخــاذقــراراتبشــأنتشــكيل

اللجــانواألعمــال،كمــاناقــشمجلــساإلدارةتشــكيلمجلــس

إدارةالــدورةالثانيــة،وذلــكبعــدُوُرودالخطابــاتِمــنالجهــات

املمثلــةفــيمجلــسإدارةالهيئــةبترشــيحممثليهــمفــياملجلــس.

 مناقشة املوضوع األول بقرارين:
ْ

وقد انتهت

ــابملــفتعريفــي
ً
١-تزويــدأعضــاءمجلــساإلدارةاملعينيــنحديث

عــنأعمــالالهيئــةولوائحها.

٢-إعــدادجــدولأعمــالاجتمــاعمجلــساإلدارةالثانــيالتخــاذ

القــراراتالالزمــةلتفعيــلدورمجلــساإلدارة.
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املوضــوع الثانــي: عــرض تقريــر األمانــة العامــة الســنوي عــن 

أداء العــام املالــي )2018م(:

عــَرضاألميــنالعــامأعمــالاألمانــةالعامــةخــاللالعــاماملالــي

الهيئــة الســنوي،وأوضــحأن التقريــر فــي حــة وضَّ
ُ
امل )٢٠١8م(

اســتطاعْتبحمــدهللاتحقيــقاإليــراداتاملناســبة،والتحكــم

ســير علــى التأثيــر دون املديونيــات، ــب وتجنُّ املصروفــات فــي

�ِضيقدًمافيتنفيذالخططواملبادرات
ُ
املبادراتواألعمال،وامل

اإلســتراتيجية،وقــداســتعرضســعادتهالعوامــلالتــيأســهمْت

بعدتوفيقهللاتعالىفيتحقيقإيراداتللهيئةوالتيبلغْت)7(

ســبعةعوامــل،منهــا:

-االعتمــادعلــىالتدفقــاتالنقديــةمــنتقديــرأتعــاباملحامــاة؛

حيــثأســهمتبنســبة:)٢5%(.

-االعتمادعلىزيادةاإلقبالعلىالعضويةاألساسيةوعضوية

الطلبــةلالســتفادةمــنمزايــاالعضويــة،وِمــنأبرزهــا:االلتحــاق

القانونــي،وبرامــجاالبتعــاث،وســجلاملنشــأة بلجــاناملجتمــع

التدريبيــة والــدورات الوثائــق، علــى والتصديــق القانونيــة،

فــي والــدورات العضويــات مســاهمة بلغــت حيــث اإلثرائيــة،

إيــراداتالهيئــةنســبة:)%6٢(.

أداء ومراقبــة فعالــة، بطريقــة النقديــة التدفقــات إدارة -

املخاطــراملاليــةباســتمرار،وإيجــادحلــولملنــعشــحالتدفقــات

النقديــة.

-عــدمتجــاوزأيبنــٍدِمــنبنــودامليزانيــةفــيالصــرف،واملحافظــة

علــىســيولةمناســبةملواجهــةاألزمــاتاملاليــة،مــعإيجــادقنــوات

مســاندةلتوليــدإيــراداتمســتدامةمســتقبلية.

وقــد انتهــت مناقشــة املوضــوع الثانــي بتوجيهيــِن ِمــن معالــي 

رئيــس مجلــس اإلدارة:

لألعمــال تقييًمــا تتضمــن اإلدارة ملجلــس توصيــة تقديــم -١

السابقة،ودراسةللمرحلةالقادمة،وترتيًبالألولوياتلقياس

األثــرللمبــادرات.

-إجراءمقارناتمرجعيةمعجهاتمهنيةذاتعالقةللخروج

بتوصياتحيالإســتراتيجيةالعملاملســتهدفتحقيقهاخالل

الــدورةالثانية.

املالــي  للعــام  املاليــة  القوائــم  اعتمــاد  الثالــث:  املوضــوع 

)2019م(: املالــي  للعــام  التقديريــة  واملوازنــة  )2018م( 

حاملوازنةالتقديريةللعام متاألمانةالعامةعرًضاُيوّضِ قدَّ

خطــط أداء مــع التناســب فيهــا ُروِعــَي والتــي )٢٠١٩م(، املالــي

األعمالواملبادرات،وعدمإحداثمصروفاتِمنشأنهاإيجاد

انحرافــاتعمــاأقــرِمــنموازنــةلألعــوام)٢٠١7م(و)٢٠١8م(.

كمــازودتاألمانــةالعامــةأعضــاءمجلــساإلدارةبملــف

يحويالقوائماملاليةاملدققةِمنمراجعالحســاباتالخارجي،

الرقابــة نظــام وســالمة املاليــة القوائــم عدالــة أظهــر والــذي

ظ. الداخليةوالبيئةاإلداريةإلصدارالقوائماملاليةبدونتحفُّ

 مناقشة املوضوع الثالث بقرارين:
ْ

وقد انتهت

١-موافقةمجلساإلدارةعلىموازنةالعاماملالي)٢٠١٩م(.

٢-موافقــةمجلــساإلدارةعلــىالقوائــماملاليــةوتقريــرمراجــع

الثالثــة العموميــة للجمعيــة والتوصيــة الخارجــي، الحســابات

باملوافقــةعلــىاعتمادهــا.

- اجتماع مجلس اإلدارة الثاني وقراراته:

عقــدمجلــسإدارةالهيئــةالســعوديةللمحاميــناجتماعــه

)أ. العــام/ األميــن اســتقالة ملناقشــة وذلــك بالتمريــر، الثانــي

رمجلــساإلدارةبرئاســة بكــربــنعبــداللطيــفالهبــوب(،وقــرَّ

معالــيوزيــرالعــدلرئيــسمجلــساإلدارةقبــولاســتقالةاألميــن

العامبتاريخ:)١44١/٠١/١6هـ(املوافق:)٢٠١٩/٠٩/١5م(،

ا
ً
وتكليفسعادةالدكتور/)عالءبنعبدالحميدناجي(مشرف

ــاعلــىاألمانــةالعامــةبدايــةمــنالتاريــخنفســه. عامًّ

- اجتماع مجلس اإلدارة الثالث وقراراته:

دمجلسإدارةالهيئةالسعوديةللمحامينيوم)االثنين(،
َ
َعق

اجتماعــه )٢٠١٩/١٢/١6م( املوافــق: هـــ( ١44١/٠4/٠١٩(

الريــاض، بمدينــة للمحاميــن الســعودية الهيئــة بمقــر الثالــث

وذلــكبحضــورمعالــيالدكتــور/)وليــدبــنمحمــدالصمعانــي(،

وزيرالعدلورئيسمجلسإدارةالهيئةالسعوديةللمحامين،

وحضــورالســادةأعضــاءمجلــساإلدارةوســعادةاألميــنالعــام

خــالل املجلــس ناقــش وقــد للمحاميــن، الســعودية للهيئــة

اجتماعــهالثالــثســتةموضوعــات:
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)١(ينظروصفاملبادراتبالتفصيل)ص:54(منهذاالتقرير.

املالــي  للعــام  الهيئــة  أعمــال  مراجعــة  األول:  املوضــوع 

2019م(: (

عــَرضاملشــرفالعــامعلــىاألمانــةالعامــةأعمــاَلالهيئــة

خــاللالعــاماملالــي)٢٠١٩م(،وذلــكباســتعراضاألداءاإلداري

ْتهــااألمانــةالعامــة، واملالــيوفــقالتقاريــراإلحصائيــةالتــيأعدَّ

تاملراجعــةالبنَديــِناآلتييــن:
َ
ــِمل

َ
وقــدش

شــهر إلــى )٢٠١٩( املالــي للعــام اإلداري األداء مراجعــة -١

نوفمبر؛منحيثالشكاوىوتقديراألتعابومركزالتحكيم،

واتفاقيــاتالتعــاونومذكــراتالتفاهــم،واألدلــةاالسترشــادية.

٢-مراجعــةاألداءاملالــيللعــاماملالــي)٢٠١٩م(إلــىنهايــةشــهر

عَتَمدةاملتمثلةفي:اشتراك
ُ
نوفمبر؛منحيثمصادرالدخلامل

واملصروفــات األتعــاب، تقديــر قضايــا ورســوم العضويــات،

الصــادرة.

وقــدانتهــتمناقشــةاملوضــوعاألولبمباركــةاملجلــسجهــود

األمانــةالعامــة،وأصــدراملجلــسقــراًرابإعــدادنمــوذجاســتبانة

لتقييــماملشــاريعومبــادراتاألعمــالالســريعة،يتــمِمــنخاللــه

تقييــمكلمشــروعِمــنِقَبــلاألمانــة،ثــمالعــرضعلــىاللجنــة

للمرئيــاتواتخــاذالقــرارحيالهــا.

هات املستقبلية: املوضوع الثاني: التوجُّ

هــات اســتعرضاملشــرفالعــامعلــىاألمانــةالعامــةالتوجُّ

املســتقبليةللهيئــةالســعوديةللمحاميــن،وأشــارإلــىأنالهيئــة

املســتقبلية، اإلســتراتيجية الخطــة إعــداد ــاعلــى تعكــفحاليًّ

وذلــكِمــنخــاللثــالثركائــزأساســية:

الركيــزة األولــى:التمكيــن؛أي:تمكيــناملحامــيِمــنأداءرســالته

املهنيــة.

الركيــزة الثانيــة:االســتدامة؛أي:االســتدامةاملاليــةللمحامــي

والهيئــة،ِمــنخــاللخلــقفــرص،وتوفيــرمــواردماليــة.

ــسبيــنوزارةالعــدلوالهيئــةالســعودية
ُ
الركيــزة الثالثــة:التجان

للمحامين،والتوافقمعامِلحوَريِنالســابقيِن.

وأشاراملشرفالعامإلىأناألمانةالعامةسعْتخاللاملرحلة

املاضيــةإلــىبحــثُســُبلالتعــاونمــعالجهــاتوالكيانــاتالتــي

قــدمالدراســاتاالستشــارية،وتنفيــذالخطــطاإلســتراتيجية
ُ
ت

ِمــنأجــلرســمخارطــةالطريــقملرحلــة)٢٠٢٠-٢٠٢5م(،كمــا

اســتعرضســعادةعضومجلسإدارةالهيئةالدكتور/)أحمد

الصقيــه(املبــادراتالســريعة،التــيِمــنشــأنهاتقديــمخدمــات

ة،وقــدتمثلــْت هــاتاملســتقبليَّ ممكنــةوحقيقيــةلتفعيــلالتوجُّ

فــي)8(ثمانــيمبــادرات)١(هــي:

-املبادرةاألولى:لجنةحمايةمهنةاملحاماة.

-املبادرةالثانية:لجنةمنتسبيمهنةاملحاماة.

-املبادرةالثالثة:مبادرةاللقاءالشهري.

-املبادرةالرابعة:ورشةعملالتمكين.

-املبــادرةالخامســة:ورشــةعمــللرصــدمقترحــاتتعديــلنظــام

املحامــاةوالئحتــهالتنفيذيــة.

تقديــر فــي الخبــرة بيــت املحاميــن هيئــة السادســة: املبــادرة -

األتعــاب.

-املبادرةالسابعة:إعدادقواعدتقديراألتعاب.

-املبادرةالثامنة:استرداد.

كمــاأشــاراملشــرفالعــامعلــىاألمانــةالعامــةإلــىأنتفعيــل

ِمناملبادراتالسابقةوالتوجيهاتاملستقبلية،سُيسهمفي كّلٍ

رفــعمســتوىالدخــلاملــاديللهيئــةوفــقاملوازنــةاملتوقعــة.

وقد انتهت مناقشة املوضوع الثاني بعدة قرارات:

١-املوافقــةعلــىتشــكيللجنــةعليــالحمايــةمهنــةاملحامــاة،

وتكليــفاألمانــةالعامــةباســتكمالاإلجــراءاتالنظاميــةلذلــك.

٢-تكليفاألمانةالعامةبإعداددراســةشــاملةللجنةمنتســبي

إلــى الرفــع ثــم ومهامهــا، وتشــكيلها أعضائهــا وتحديــد املهنــة،

بذلــك. اإلدارة مجلــس

3-املوافقةعلىمبادرةاللقاءالشهري.

4-املوافقــةعلــىمبــادرةورشــةعمــلالتمكيــن،وتكليــفاألمانــة

العامــةباســتكمالاإلجــراءاتالنظاميــةلذلــك.

5-املوافقــةعلــىمبــادرةورشــةعمــللرصــدمقترحــاتتعديــل
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العامــة األمانــة وتكليــف التنفيذيــة، والئحتــه املحامــاة نظــام

لذلــك. النظاميــة اإلجــراءات باســتكمال

6-املوافقــةعلــىمبــادرةهيئــةاملحاميــنبيــتالخبــرةفــيتقديــر

اإلجــراءات باســتكمال العامــة األمانــة وتكليــف األتعــاب،

لذلــك. النظاميــة

7-املوافقةعلىمبادرةإعدادتقديرقواعداألتعاب،وتكليف

األمانةالعامةباستكمالاإلجراءاتالنظاميةلذلك.

العامــة األمانــة وتكليــف اســترداد، مبــادرة علــى املوافقــة -8

لذلــك. النظاميــة اإلجــراءات باســتكمال

َمة:
َ
املوضوع الثالث: تفعيل الَحْوك

ــْدٍر
َ
َمــةوالوصــولإلــىق

َ
فــيإطــارتفعيــٍلأمثــللعمليــةالَحْوك

واألهــداف املصالــح بيــن املوازنــة وتحقيــق االلتــزام، ِمــن عــاٍل

وقــشفــياجتماعمجلس
ُ
ــابمــان

ً
لجميــعأطــرافالعالقــة،وإلحاق

لجــاٍن ترشــيح ــن تضّمِ
ُ
امل املالــي)٢٠١٩م(، للعــام األول اإلدارة

َمــةالرشــيدة؛فقــد
َ
للمســاهمةفــيإنفــاذمبــادئوركائــزالَحْوك

ةإلىأهميةتشكيلعدٍدِمناللجان؛ لتاللجنةالتنفيذيَّ توصَّ

ــلفــياآلتــي:
َّ
واختصاصــاتتتمث بحيــثيكــونلــكللجنــٍةمهــامُّ

لةِمنثالثةأعضاء،يختارهم
َّ
- لجنة املراجعة:وهيلجنةُمشك

رئيــسمجلــساإلدارة،علــىأنيكــونِمــنبينهــمعضــٌومختــص

فــياإلدارةاملاليــةواملحاســبةِمــنذويالخبــرةواالختصــاصِمــن

خــارجاملجلــس،وعضــوانِمــنأعضــاءمجلــساإلدارة،وتهــدف

والتطبيــق واإلفصــاح، الشــفافية ِمــن مزيــٍد إلــى اللجنــة هــذه

ةواملاليــةفــيميزانيــةالهيئــة. األمثــلللمبــادئاملحاَســبيَّ

- لجنــة تطويــر األعمــال اإلداريــة:تهــدفلجنــةتطويــراألعمــال

ــنالهيئــةِمــناالســتدامةاملاليــة،وإعــادة ِ
ّ
مك

ُ
ــَرصت

ُ
ــقف

ْ
ل
َ
إلــىخ

الهيكلــةاإلداريــة،بمــايتوافــقمــعأغلــباملمارســاتفــيالهيئــات

العالقــة. ذات

وقــدانتهــتمناقشــةاملوضــوعالثالــثبقــرارمجلــساإلدارة

باملوافقةعلىتشكيلاللجانأعاله،وتكليفاللجنةالتنفيذية

باســتكمالاإلجــراءاتالنظاميــةالالزمــةلذلــك.

املوضوع الرابع: تحقيق الستدامة املالية:

التقريــر العامــة األمانــة علــى العــام املشــرف اســتعرض      

الحســابات مراجــع وتقريــر و)٢٠١٩(، )٢٠١8( لعامــي املالــي

ملوازنــة ِلــّي األوَّ التصــور لوضــع التنســيق جــرى وقــد الخارجــي،

عــام)٢٠٢٠م(،كمــاعــرضخطــةاألمانــةالعامــةالتــيتســتهدف

عدًداِمناملشــاريعواملبادرات؛لرفعمســتوىالدخل،وتحقيق

ِمــنخــالل: املاليــة،وذلــك االســتدامة

ــع
ْ
1- رفــع مســتوى اشــتراكات األعضــاء األساســيين: وذلــكبَرف

ســجل وتفعيــل األساســية، العضويــات اشــتراكات مســتوى

املنشــأةالقانونيــةأمــامالجهــاتذاتالعالقــة،ورفــعالقيمــة

مــة قدَّ
ُ
امل واملنتجــات للعضويــة مــة قدَّ

ُ
امل للخدمــات الفنيــة

العــام عــن )%٢5( عــن تقــل ال زيــادة يحقــق بمــا للمحاميــن،

مشــترك. )٢٠٠٠( هــو املســتهدف العــدد بــأن علًمــا الحالــي،

2- تســجيل املمثليــن النظامييــن: وذلــكبإلــزاماإلدارةالعامــة

بعــد إال النظامــي، ــل ِ
ّ
للُممث ترخيــص إصــدار بعــدم للمحامــاة

لــدورة وإخضاعــه املنهــي، االنتســاب فــيســجلعضويــة ْيــِده
َ
ق

الحًقــا، ومواعيدهــا برامجهــا د حــدَّ
ُ
ت للترافــع، لــة ُمؤّهِ تدريبيــة

املمثليــن عــدد فــإن )٢٠١٩( املالــي العــام إلحصائيــات ووفًقــا

ممــا نظامــي؛ ممثــل )7٠٠-5٠٠( بيــن: مــا يتــراوح النظامييــن

الهيئــة. ألعمــال ــا إضافيًّ 
ً
دخــال ُيشــكل

3- تســجيل املحامــي املتــدرب فــي العضويــة:وذلــكِمــنخــالل

تســجيلاملحامــياملتــدربفــيســجلاملنشــأةالقانونيــة؛للتأكــد

منشــأٍة فــي املتــدرب وتســجيل التدريــب، ومهنيــة جديــة ِمــن

ــافــيالقطــاع،وذلــكبعــدالتحقــقمــنالخبــرة،ورفــع تعمــلفعليًّ

مســتوىالتدريــبفــياملهنــة.

تفعيــل ِمــنخــالل وذلــك 4- تســجيل املستشــارين األجانــب:

إلــى وافــد أي ُيســتقَدم ال بحيــث االســتقدام؛ تأييــد عمليــة

ســوقالعمــلإالبعــدالقيــدفــيســجلالعضويــة،والتأكــدِمــن

خبراتــهومؤهالتــه،وإخضاعــهلبرنامــجتدريبــي،علًمــابــأنالعــدد

أجنبــي. )4٠٠٠(مستشــار هــو: املســتهدف
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ســجل مســتوى ــع
ْ
بَرف وذلــك القانونيــة:  املنشــأة  5- ســجل 

ــالجميــع ــاوإلزاميًّ املنشــأةالقانونيــة؛ليصبــحبذلــكرافــًدامهنيًّ

ا أساســيًّ ا
ً
اشــتراط ُيعــد بحيــث املحامــاة؛ قطــاع فــي املحاميــن

الترخيــص. لتجديــد

6- دراســة مشــروع تقديــر األتعــاب: أعــدتاللجنــةالتنفيذيــة

ملشــروعتقديــراألتعــاب؛بهــدفتوســيعنشــاطلجــان
ً
دراســة

الخبــرة؛بحيــثيمتــدإلــىجميــعمناطــقاململكــةوجميــعالجهــات

القضائيةوشبهالقضائية،علىأنيقابلذلكتوسيًعاللجان

ورفــع اللجــان، فــي املحاميــن لتســجيلجميــع 
ً
وإتاحــة الخبــرة،

ةللهيئــة،وتخصيــصأتعــابللخبــراء. ســتحقَّ
ُ
نســبةالرســومامل

7- تقديم منتجات ذات قيمة حقيقية:البدأنتقابلالقيمة

ســهم
ُ
املاليــةللعضويــةخدمــاتومنتجــاتحقيقيــةوملموســةت

ــعمســتوىاملشــاركةبيــنالهيئــةواملحاميــن،علــىأنيكــون
ْ
فــيَرف

ذلكِمنخالل:تفعيلدوراألكاديمية،وتفعيللجاناملجتمع

القانونــي،وتوفيــرقاعــةخدمــاتداخــلاملحاكملألعضاء.

وقــد انتهــت مناقشــة املوضــوع الرابــع بقراريــن ملجلــس اإلدارة 

هما:

-املوافقةعلىالبنودأعاله،وتكليفاألمانةالعامةباستكمال

اإلجراءاتالنظاميةلذلك.

تقديــر ملشــروع دراســة بإعــداد التنفيذيــة اللجنــة تكليــف -

القــادم. االجتمــاع فــي ُيعــَرض أن علــى األتعــاب،

املوضوع الخامس: تأسيس شركة تنفيذ مشاريع الهيئة:

ناقشمجلسإدارةالهيئةتأسيسشركةلتنفيذالخدمات

اإلداريــة اإلجــراءات واســتكمال بالهيئــة، املتعلقــة واملشــاريع

الخاصةبذلك،إالأنهذاالقرارقوبلبالرفضِمنِقَبلوزارة

التجــارة؛ممــادعــاالهيئــةإلــىاللجــوءإلــىالقضــاءاإلداريحتــى

االستئناف،والذيصاَدَقعلىموقفالهيئةبإلغاءقراروزارة

التجــارةواالســتثماربعــدمتســجيلشــركةهيئــةاملحاميــن،ومــا

ــافــياملحكمــةالعليــابعــدتقديــم زالــتالقضيــةمنظــورةحاليًّ

ــاعلــى الهيئــةحاليًّ العليــا،وتعمــل التماًســاللمحكمــة الــوزارة

إعــادةالتقديــمإلــىالــوزارةبعــدمراجعــةعقــدالتأســيس،بمــا

عاتهــافــياملرحلــةالقادمــة،وإعــادةتشــكيلمهــام
ُّ
يتوافــقمــعتطل

املديــروصالحياتــه.

املوضوع السادس: ما يستجد من أعمال:

مــن عــدًدا أعمــال ِمــن  ُيســتجدُّ مــا ضــوء فــي املجلــس ناقــش

وعالقتهــا املهنــة بطبيعــة الصلــة ذات واألعمــال املوضوعــات

اآلتــي: فــي واملتمثلــة بالهيئــة

اســتعرضمجلــس 1- لجــان املحاميــن فــي الغــرف التجاريــة:

اإلدارةدورلجــاناملحاميــنفــيالغــرفالتجاريــة،ومــاينبنــيعليه

لــةفــيبيــتالخبــرة، ِ
ّ
تمث

ُ
مــنمنافســةللهيئــةفــيبعــضاألعمــالامل

اشــتراك ِمــن  تُحــدُّ التــي العمــل، وورش الفعاليــات وإقامــة

األكاديميــة. برامــج ِمــن لالســتفادة املحاميــن

2- مراجعــة البنيــة التحتيــة لعمليــة التصديــق علــى تواقيــع 

مــن العامــة العــامعلــىاألمانــة األعضــاء:اســتعرضاملشــرف

خاللهاأبرزالصعوباتالعمليةالتيتواجهاملحامينفيعملية

األخــرى، بالجهــات ذلــك وعالقــة توقيعاتهــم، علــى التصديــق

فــياألمانــةالعامــةالســتكمال بهــا وعــرضاإلجــراءاتاملعمــول

التصديــق. إجــراءات

إدارة مجلــس  ِ
ّ
ِبَحــث الســادس املوضــوع مناقشــة انتهــت وقــد

الهيئــةالســعوديةللمحاميــناألمانــةالعامــةعلــىرفــعمســتوى

الخدمــة،وتحســينجــودةالعمــل؛بمــايحقــقالغايــةِمــنخدمــة

األعضــاءواملســاهمةفــيالــدورالخدمــيللهيئــة،وانتهــْتبقراريِن:

١-تكليفاألمانةالعامةبإعداددراسةعنالعالقةبينلجان

فــيالغــرفالتجاريــةواملهــامالتــيتقــومبهــا،وعالقــة املحاميــن

ذلــكبالهيئــةالســعوديةللمحاميــن.

٢-تكليــفاألمانــةالعامــةبإنهــاءاملنصــةاإللكترونيــةللتصديــق

قبــلبدايــةالعــامامليــالدي)٢٠٢٠م(.
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ثانًيا: اجتماعات اللجنة التنفيذية:

      اللجنــة التنفيذيــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن هــي لجنــة 

ِقَبــل مجلــس إدارة الهيئــة لتحقيــق أهــداف  ِمــن  ضــة  وَّ
َ
ُمف

الهيئــة، وتتشــكل اللجنــة التنفيذيــة ِمــن:

لجنــةاملحاميــَناملنتخبيــن
ُ
١-خمســةأعضــاء،وتشــملعضويــة

أعضــاءِمــنأعضــاءمجلــساإلدارة.

٢-يختــارأعضــاءاللجنــةالتنفيذيــةِمــنبينهــمرئيًســابترشــيح

باألغلبيــة.

ــنمجلــساإلدارةأعضــاءاللجنــةالتنفيذيــةولــهصالحيــة 3-ُيَعّيِ

إنهــاءعضويتهــم.

أحدهــم اللجنــة الجتمــاع الحاضــرون األعضــاء ينتخــب -4

عــنحضــور اللجنــة رئيــس تغيــب حــال فــي االجتمــاع لرئاســة

االجتمــاع.

فــيأعمالهــا تــراهملســاعدتها 5-يجــوزللجنــةأنتســتعينبمــن

وتقديــماملشــورةالالزمــةلهــا،ولــهحضــوراجتماعاتهــادونأن

يصــوتعلــىقراراتهــا.

6-يحــددرئيــساللجنــةالتنفيذيــةجــدولأعمــالودوريــةومــدة

والوثائــق املعلومــات علــى االطــالع إلــى باإلضافــة اجتماعاتهــا،

الالزمــةكافــةلتنفيــذمهــاماللجنــة.

7-يحــقللرئيــسوضــعقواعــدأخــرىمــنوقــتآلخــركمــاهــو

اللجنــة. أعمــال لتيســير وضــروري مناســب

مهام اللجنة التنفيذية:

١-ممارسةالصالحياتاملوكلةإليهاكافةمنمجلساإلدارة.

فــي لهــا لــة وَّ
َ
خ
ُ
امل الصالحيــات فــي املجلــس بــدور القيــام -٢

الفتــراتمــابيــناجتماعــاتاملجلــس،واليجــبأنتتخطــىهــذه

املمارساتصالحياتاملجلس،ولهافيسبيلذلكالصالحيات

اآلتيــة:

-مراجعةالقوائماملاليةوالحساباتالختاميةوتقريرمجلس

اإلدارةورفــعتوصياتهــاإلــىمجلــساإلدارة.

-متابعــةأعمــالاللجــاناألخــرى،وتقديــماملشــورةالالزمــةلهــا

واإلشــرافاملســاندألعمالهــا.

-املوافقــةعلــىتعويضــاتوكادرموظفــياألمانــةالعامــة،ومنــح

الزيــادةلرواتــبموظفــياألمانــةضمــنامليزانيــةاملعتمــدةمــن

املجلــس،ومصادقــةذلــكمــنرئيــسمجلــساإلدارة.

علــى والعــرض العمــل وخطــط التقديريــة املوازنــة إعــداد -

للموافقــة. اإلدارة مجلــس

-دراســةطلبــاتاالنتســاب،وإصــدارعضويــةاالنتســاب،ملــن

تنطبــقعليــهضوابــطالالئحــةذاتالصلــة.

-املوافقــةعلــىمعاييــراملهنــةوالبرامــجالتأهيليــةوالتدريبيــةفــي

مجــالاملهنــةوتقويمهــا.

-التقــدمإلــىالجهــاتاملختصــةبمــاتــراهمــنمقترحــاتتتعلــق

باملهنــة.

-اإلشرافعلىتقديمالعونالحقوقيللمستحقين،واملشورة

الفنيــةفــيمجالاختصاصها.

-رعايــةمصالــحأعضــاءالهيئــةاألساســييناملتعلقــةبممارســة

نظاًما. ــرٌّ
َ
املهنــةوفــقمــاهــوُمق

-وضــعأســسومعاييــرمزاولــةاملهنــة،ومراجعــةتلــكاملعاييــر

املرعيــة. واألنظمــة الشــرعية لألصــول وفًقــا وتطويرهــا،

-تقديماملشورةبشأنتصنيفاملحامينودرجاتهم.

عــام،وتقييــم أميــن التوصيــةملجلــساإلدارةبشــأنترشــيح -

مكافأتــه. وتحديــد أدائــه

والسياســات اللوائــح باقتــراح اإلدارة مجلــس إلــى التقديــم -

التنظيــم. لهــذا الالزمــة

وإخطــار واألوقــاف، والوصايــا والتبرعــات الهبــات قبــول -

عليــه. للمصادقــة يســتجد بمــا املجلــس

ــيمــايقــدمإلــىالهيئــةمــنشــكاوىضــداملحاميــنتتصــل -تلّقِ

تســويتها. ومحاولــة املهنيــة، بالجوانــب

األساســيين األعضــاء عضويــة بإنهــاء للمجلــس التوصيــة -

. ملنتســبين وا

-دراســةالطلبــاتاملهنيــةللمحاميــنمــناألعضــاء،والنظــرفــي

دعمهــالــدىالجهــاتاملختصــة.
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أتعاب المقدرين  أتعاب المقدر
الواحد عدد المقدرين األتعاب

١٠٠٠ ريال ١٠٠٠ ١ ٠ - ١٠٠.٠٠٠

١٥٠٠ ريال ١٥٠٠ ١ ١٠٠.٠٠٠ - ٢٠٠.٠٠٠

١٠.٠٠٠ ريال ٥٠٠٠ ٢ ٢٠٠.٠٠١ - ٥٠٠.٠٠٠

٢١.٠٠٠ ريال ٧٠٠٠ ٣ ٥٠٠.٠٠١ - ١.٠٠٠.٠٠٠

٣٠.٠٠٠ ريال ١٠.٠٠٠ ٣ ١.٠٠٠.٠٠٠ فأكثر

عدد المقدرين أتعاب الهيئة األتعاب

١ ٣٠٠٠ ٠ - ١٠٠.٠٠٠

١ ٪٥ ١٠٠.٠٠١ - ٢٠٠.٠٠٠

٢ ٪٧.٥ ٢٠٠.٠٠١ - ٥٠٠.٠٠٠

٣ ٪١٠ ٥٠٠.٠٠١ فأكثر

١١-اعتمادحاسبةرسومقضاياتقديراألتعاب،وفًقالآلتي:

3-رفعالتقاريرومحاضراالجتماعاتإلىمجلساإلدارة،والحفاظعلىقنواتاتصالمباشرةمعه.

 مــن 
ْ

 للهيئــة الســعودية للمحاميــن خــالل العــام املالــي )2019م( )10( عشــرة اجتماعــات، ناقشــت
ُ
ــة  التنفيذيَّ

ُ
ــدت اللجنــة

َ
وقــد َعق

خاللهــا عــدًدا مــن املحــاور، وانبثــق ِمنهــا عــدة قــرارات.

قرارات اللجنة التنفيذية خالل العام املالي )2019 م(:

      اتخذت اللجنة التنفيذية عدًدا ِمن القرارات خالل اجتماعاتها العشرة خالل العام املالي )2019م(، وهي على النحو اآلتي:

عادلالراتباإلجمالياملقررلألمينالعام.
ُ
١-املوافقةعلىصرفمكافأةشهريةمقطوعةللمشرفالعامعلىاألمانةالعامة،ت

٢-اختيارمرشحيتولىأمانةسراللجنةالتنفيذية.

3-توفيرمنصةإلكترونيةالجتماعاتاللجنةالتنفيذية.

4-ترشيحلجنةمراجعةماليةلتحقيقأعلىقدرمنالشفافيةواإلفصاحفياملراجعةالداخلية.

5-دراسةاشتراطسجلاملنشأةالقانونيةلتجديدترخيصمزاولةمهنةاملحاماة.

6-دراسةإعدادقواعدعملمكاتباملحاماةاألجنبية.

7-إدراجسجلاملنشأةالقانونيةضمنمبادرة»استرداد«منخاللهيئةاملنشآتالصغيرةواملتوسطة.

للجنةتقديراألتعابفيمنطقةمكةاملكرمة. 8-تعييناملحامي/)يوسفبنهانيإبراهيماملدني(أميَنسّرٍ

٩-تحديدمكافأةشهريةمقطوعةألمينسرلجنةتقديراألتعابفيمنطقةمكةاملكرمة،بمقدار:)١٠.٠٠٠(عشرةآالفريال.

١٠-اعتمادصرفمكافأةللخبيرفيلجانتقديراألتعاب،وفقجدولاملكافآتاآلتي:
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ا: اجتماعات الجمعية العمومية:
ً
ثالث

تختصالجمعيةالعموميةللهيئةالسعوديةللمحامينبـ:

إقراراللوائحالالزمةلتنظيمالهيئة،وإقرارالضوابطواملعايير

رســوم وإقــرار االنتســاب، عضويــة طلبــات بقبــول الخاصــة

آليــة وتحديــد الهيئــة، تتقاضــاه مالــي مقابــل وأي العضويــة

املنصــوص الهيئــة إدارة مجلــس أعضــاء وانتخــاب الســداد،

ــة، عليهــمفــيالتنظيــم،واملوافقــةعلــىحســاباتالهيئــةالختاميَّ

واعتمــادالتقريــرالســنويألعمــالللهيئــة،وتتكــونمــنجميــع

األساســيين. األعضــاء

الســعودية للهيئــة العموميــة الجمعيــة عقــدت وقــد      

للمحاميــناجتماعيــنخــاللالعــاماملالــي)٢٠١٩م(،وفيمــايأتي

االجتماعيــِن: تفاصيــل التقريــر يعــرض

املالــي  العــام  خــالل  األول  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع   -

2019م(: (

)١44١/3/٢٠هـــ( )األحــد(، يــوم العموميــة الجمعيــة عقــدت

علــى بنــاًء األول، اجتماعهــا )٢٠١٩/١١/١7م( املوافــق:

الهيئــة إدارة مجلــس رئيــس العــدل وزيــر معالــي دعــوة

املوافــق: )١44١/٢/١7هـــ(، بتاريــخ: للمحاميــن الســعودية

للحــوار العزيــز عبــد امللــك بمركــز وذلــك )٢٠١٩/١٠/١7م(

فــيمدينــةالريــاض، الوطنــي،)قاعــةالشــيخصالــحالحصيــن(

وذلــكبرعايــةمعالــيالدكتــور/)وليــدبــنمحمــدالصمعانــي(،

وحضــور للمحاميــن، الســعودية الهيئــة إدارة مجلــس رئيــس

العــامعلــى املشــرف اإلدارةوســعادة الســادةأعضــاءمجلــس

خــالل العموميــة الجمعيــة صوتــت وقــد العامــة، األمانــة

هــي: بنــود أربعــة علــى األول اجتماعهــا

البنــد األول: القوائــماملاليــةوالحســاباتالختاميــةللعــاماملالــي

)٢٠١8م(.

البند الثاني:تقريرمراجعالحساباتالخارجيلعام)٢٠١8م(.

البند الثالث: اعتمادالتقريرالسنويلعام)٢٠١8م(.

ملراجعــة الخارجــي؛ الحســابات مراجــع تعييــن الرابــع: البنــد 

أتعابــه. وتحديــد الثانيــة للــدورة الختاميــة الهيئــة حســابات

وبعــدانتهــاءالتصويــتأعلــناملشــرفالعــامأنعــدداملســجلين
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ا،معلًنا
ً
لحضورالجمعيةالعموميةالثالثةبلغ:)3١3(مشــارك

الفقــرة)١( فــي الــوارد القانونــي صــاب الّنِ بذلــكعــدماكتمــال

ِمــناملــادةالسادســةمــنتنظيــمالهيئــةالســعوديةللمحاميــن،

بتاريــخ: ،)3١7( رقــم: الــوزراء مجلــس قــرار بموجــب الصــادر

الهيئــة تنظيــم علــى باملوافقــة القا�ضــي )١436/7/8هـــ(،

األساســيين األعضــاء عــدد بلــغ حيــث للمحاميــن؛ الســعودية

ا، )84٩(عضــًوا؛ممــايســتلزممشــاركة)454(عضــًواأساســيًّ

وقدترتبعلىهذاعقدجمعيةعموميةثانية،بعداستكمال

اإلجــراءاتالالزمــةوفًقــاللمــادةالسادســةمــنالتنظيــم.

املالــي  العــام  الثانــي خــالل  العموميــة  - اجتمــاع الجمعيــة 

)2019م(:

عقــدتالجمعيــةالعموميــةيــوم)األحــد(،)١44١/4/٢٢هـــ(

الهيئــة بمقــر الثانــي، اجتماعهــا )٢٠١٩/١٢/١٩م( املوافــق:

الســعوديةللمحاميــنبمدينــةالريــاض،وذلــكبحضــورســعادة

اكتمــال لعــدم وذلــك العامــة، األمانــة علــى العــام املشــرف

إذ الثالثــة؛ العموميــة الجمعيــة النعقــاد القانونــي النصــاب

أنــه:»فــيحــال نــصتنظيــمالهيئــةالســعوديةللمحاميــنعلــى

لــميتكمــلالنصــابيدعــىإلــىاجتمــاعآخــريعقــدخــاللمــدةال

تقلعنخمسةعشريوًما،والتزيدعنستينيوًمامنموعد

االجتمــاعاألول،ويكــوناالجتمــاعصحيًحــابمــنحضــر«،وقــد

صوتــتالجمعيــةالعموميــةخــاللاجتماعهــااألولعلــىأربعــة

بنــودهــي:

البنــد األول:القوائــماملاليــةوالحســاباتالختاميــةللعــاماملالــي

)٢٠١8م(.

البند الثاني:تقريرمراجعالحساباتالخارجيلعام)٢٠١8م(.

البند الثالث:اعتمادالتقريرالسنويلعام)٢٠١8م(.

ملراجعــة الخارجــي؛ الحســابات مراجــع تعييــن الرابــع: البنــد 

أتعابــه. وتحديــد الثانيــة للــدورة الختاميــة الهيئــة حســابات

وبعــدانتهــاءالتصويــتأعلــناملشــرفالعــامعلــىاألمانــةالعامــة

اكتمالالنصابالقانونيالنعقادالجمعيةالعموميةالثالثة،

وذلــكبنجــاحتصويــتاألغلبيــةعلــىبنوداالجتماع.

نتائج التصويت على 

بنود اجتماع الجمعية 

العمومية الثالثة

البند األول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع
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رابًعا: اجتماعات لجنة املبادرات:

لجنــةاملبــادراتهــيلجنــةرباعيــةداخليــةبالهيئــةالســعودية

أســس َوْضــع بهــدف الهيئــة؛ مبــادرات ملناقشــة للمحاميــن

وقواعدلعمللجنةاملبادرات،وتنفيذهابدقةعالية،واقتراح

فريــقعمــلإلعــدادكلمبــادرة،وقــدتكونــتاللجنــةِمــن:عضــو

ِمنمجلساإلدارةوهوسعادةالدكتور/)أحمدبنعبدالعزيز

الصقيــه(،وعضويــةمســاعداألميــنالعــاملشــؤوناملحاميــن،

وأخصائــيقانونــيِمــناألمانــةالعامــة،ومستشــارخدمــاتفنيــة

مــناألمانــةالعامــة،وقــدعقــدتلجنــةاملبــادراتخــاللالعــام

املالــي)٢٠١٩م(اجتماعيــناثنيــن،ويعــرضالتقريــرفيمــايأتــي

تفاصيــلاالجتماعيــِنب�ضــيٍءِمــنالتفصيــل:

- اجتماع لجنة املبادرات األول:

عقــدتلجنــةاملبــادراتيــوم)االثنيــن(،)١44١/٠3/٢٩هـــ(

الهيئــة بمقــر األول اجتماعهــا )٢٠١٩/١١/٢6م( املوافــق

اللجنــة تــرأس وقــد الريــاض، بمدينــة للمحاميــن الســعودية

ســعادةالدكتــور/)أحمــدبــنعبــدالعزيــزالصقيــه(،وعضويــة

مســاعداألميــنالعــاملشــؤوناملحاميــن،وأخصائــيقانونــيِمــن

األمانــةالعامــة،ومستشــارخدمــاتفنيــةمــناألمانــةالعامــة،

اللجنــةخــاللاجتماعهــااألولأربعــةمحــاور: وقــدناقشــت

مبــادرات  ومناقشــة  إلعــداد  لجنــة  تشــكيل  األول:  املحــور 

لهيئــة: ا

تاللجنــةالتنفيذيــةفــياجتماعهــااألولتشــكيَللجنــٍة أقــرَّ

رباعيــٍةداخليــةبالهيئــةالســعوديةللمحاميــنملناقشــةمبــادرات

املبــادرات، لجنــة عمــل وقواعــد أســس َوْضــع بهــدف الهيئــة؛

وتنفيذهــابدقــةعاليــة،واقتــراحفريــقعمــلإلعــدادكلمبــادرة.

املحور الثاني: املهام الرئيسة للجنة املبادرات:

تتمثلمهاماللجنةالرئيسةفي:

١-إعداداملبادرات.

٢-تحديدمهامكللجنةمنلجاناملبادرات.

3-مراجعةاألنظمةواللوائحاملتعلقةبكلمبادرة.

4-مراجعةالسياساتوالقواعداملتعلقةبكلمبادرة.

5-إعدادالنماذجالخاصةبكلمبادرة.

املحور الثالث: آلية اتخاذ القرار وتنفيذ املبادرات:

اتفقتاللجنةعلىاختيارأمينلها،كمااتفقتعلىعرض

املبادراتعلىأعضاءاللجنةالتنفيذيةعبرالبريداإللكتروني،

علــىأنيكــونالــردخــاللثالثــةأيــامِمــنتاريــخإرســالالبريــد


ً
موافقــة رة ــرَّ

َ
ق
ُ
امل الفتــرة خــالل الــرد عــدم  وُيَعــدُّ اإللكترونــي،

أيــةمالحظــة علــىتوصيــةاللجنــة،وفــيحــالورود
ً
وُمصاَدقــة

بشــأناملبــادراتيتــمتعديلهــابعــدموافقــةاألغلبيــة،وفــيحــال

املوافقــةعليهــاباألغلبيــة؛ســواءتصريًحــا،أوبعــدمالــردخــالل

عليهــا.
ً
ومصادقــة

ً
موافقــة ثالثــةأيــام؛فــإنهــذاُيَعــدُّ

املحور الرابع: مناقشة أبرز املبادرات:

اســتعرضتاللجنــةعــدد)١6(ســتعشــرةمبــادرة،واتفقــْت

بحيــث املبــادرات؛ هــذه لعــرض ــد ُمَوحَّ نمــوذج إنشــاء علــى

يشــملالنمــوذجوصًفــالــكلمبــادرةوخطــواتتنفيذهــابصــورة

. تفصيليــة

- اجتماع لجنة املبادرات الثاني:

عقــدتلجنــةاملبــادراتيــوم)االثنيــن(،)١44١/٠4/٠5هـــ(

الهيئــة بمقــر الثانــي اجتماعهــا )٢٠١٩/١٢/٠٢م( املوافــق:

اللجنــة تــرأس وقــد الريــاض، بمدينــة للمحاميــن الســعودية

ســعادةالدكتــور/)أحمــدبــنعبــدالعزيــزالصقيــه(،وعضويــة

مســاعداألميــنالعــاملشــؤوناملحاميــن،وأخصائــيقانونــيِمــن

األمانــةالعامــة،ومستشــارخدمــاتفنيــةمــناألمانــةالعامــة،

لــكلمبــادرة َعــدَّ
ُ
وقــداطلعــتاللجنــةعلــىنمــوذجاملبــادراتامل

والتــيبلغــت)١6(نموذًجــالـــ)١6(مبــادرة،وناقشــتاللجنــةبعــد

االطــالععلــىالنمــاذجمحوريــن:

املحور األول: مناقشة مبادرات الهيئة خالل املرحلة املقبلة:

نهذااملحورمناقشة)١6(مبادرة،وهي: وقدتضمَّ
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املبادرة األولى: حمايةمهنةاملحاماة.

املبادرة الثانية:خدمةمنتسبيمهنةاملحاماة.

املبادرة الثالثة:اللقاءالشهري.

)املرحلــة القانونــي املجتمــع لجــان تفعيــل الرابعــة:  املبــادرة 

الثانيــة(.

املبادرة الخامسة: مبادرةاللجنةالعلمية.

املبادرة السادسة: رعايةاملتدربين.

املبادرة السابعة:ورشةعملللتمكين.

املبــادرة الثامنــة:ورشــةعمــللرصــدمقترحــاتتعديــلنظــام

التنفيذيــة. والئحتــه املحامــاة

املبادرة التاسعة:التنسيقمعوزارةالعدلإلصدارالتعاميم.

املبادرة العاشرة: تفعيلمذكرةتفاهممعمجلسالشورى.

املبــادرة الحاديــة عشــرة: توطيــنقطــاعاملحامــاةواالستشــارات

القانونيــة.

املبــادرة الثانيــة عشــرة:تطويــرفكــرةتأييــدخدمــةقــوىالعمــل

الوافــدة.

املبادرة الثالثة عشرة: إعدادقواعدتقديراألتعاب.

الجهــات أمــام املحاميــن تمييــز عشــرة: الرابعــة  املبــادرة 

. ئيــة لقضا ا

املبادرة الخامسة عشرة:هيئةاملحامينبيتالخبرةفيتقدير

األتعــاب.

املبادرة السادسة عشرة: استرداد.

املحور الثاني: وضع آلية لتنفيذ املبادرات:

استعرضتاللجنةفياجتماعهااملبادراتاملشارإليهافياملحور

ضــرورة إلــى وانتهــت مبــادرة، بــكل الخاصــة والنمــاذج األول،

اســتكمالالعمــلعلــىاملبــادرات،وإضافــةمــايســتلزمذلــكِمــن

وخطابــات. إجــراءات
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ثانًيا: اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم

زتحقيــق عــّزِ
ُ
الســعوديةللمحاميــنعــدًداِمــناتفاقيــاتالتعــاُونومذكــراتالتفاهــمالتــيتنســجممــعإســتراتيجيتها،وت

ُ
أبرمــتالهيئــة

مبادراتهــاومشــاريعها،وقــدبلــغعددهــا)7(ســبعاتفاقيــاتتعــاونومذكــراتتفاهــم.

ا اتفاقيات التعاون: فقد بلغ عددها )3( ثالث اتفاقيات وهي: أمَّ

1- اتفاقية تطوير منصة العتماد املنهي السعودي:

بالتعاونمعشركةارتيادللتدريبأبرمتالهيئةالسعودية

للمحاميــناتفاقيــةتطويــرمنصــةاالعتمــاداملنهــيالســعودي،

املوافــق: هـــ(، ١44٠/٠٩/١8( )الخميــس( يــوم وذلــك

)٢٠١٩/٠5/٢3م(؛إلعــدادمنصــةاالعتمــاداملنهــيالســعودي

للمحامينوبرامجالزمالةالقانونية،ملالشركةارتيادمنخبرة

وجاهزيةملساندةالهيئةفيبرامجالتأهيلوالتدريب،وتشغيل

ومحتــوى إجــراءات أتمتــة علــى القــادرة الرقميــة املنصــات

التدريبيــة. البرامــج

وتكُمــنأهميــةمنصــةاالعتمــاداملنهــيالســعوديللمحاميــن

ديضمنتأهيل فيكونهبرنامًجايتضمنوضعإطاروطنيُموحَّ

الشــرعية واالستشــارات املحامــاة مهنــة ملمارســة الحقوقــي

علــى واملقبليــن املمارســين، للمحاميــن ــه ُمَوجَّ وهــو القانونيــة،

املهنة؛بحيثيضمنالحداألدنىمنالتأهيلاملعرفيواملهارى

كمــا القانونيــة، املحامــاةواالستشــارات مهنــة ملمارســة الــالزم

يهتــماالعتمــاداملنهــيبتصنيــفخبــرةاملمــارسالقانونــيوتوثيــق

بــه ممارســتهواالســتدامةلتأهيلــهأمــامالجمهــور،واالعتــراف

ــا،ومــنثــمأحــداملتطلبــاتاألساســيةللتصنيــف ــاومحليًّ دوليًّ

التخصصيــة، القانونيــة الزمالــة برامــج فــي والتســجيل املنهــي،

كمــاأنــهُيعــدالقاعــدةاألساســيةلبرامــجالتعليــماملنهــياملســتمر.

2- اتفاقية تشغيل تطبيق منصة »سلة«:

أبــرممركــزالدراســاتوالبحــوثالــذراعاملتخصــصفــينشــر

الهيئــة اهتمــام بمجــاالت الصلــة ذات واألبحــاث الدراســات

لتقنيــة تطبيــقســلة مــعمؤسســة تعــاون اتفاقيــة ومنســوبيها

املعلومــات،وذلــكيــوم)األربعــاء(،)١44٠/٠7/٠6هـــ(املوافــق:

وتركيــب »ســلة«، تطبيــق الســتخدام )٢٠١٩/٠3/١3م(،

وإعــدادالبرنامــج،وتقديــمالتدريــبالــالزملتشــغيله،وتقديــم

الدعــمالفنــيالــالزمللهيئــة؛وذلــكملــاملؤسســة»تطبيــقســلة

لتقنيةاملعلومات«ِمنخبرةفي)املتاجراإللكترونية(،وكفاءتها

وخبرتهــافــيهــذااملجــالملســاندةالهيئــة.

وتكمــنأهميــةهــذهاالتفاقيــةفــيإنشــاءمحتــوىمنصــةالنشــر

والتوزيعالخاصةبالهيئةالسعوديةللمحامين؛إذيوفرمركز

ذات واألبحــاث الدراســات خاللهــا مــن والبحــوث الدراســات

الصلــةبمجــاالتاهتمــامالهيئــةومنســوبيها.

3- اتفاقية تعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد:

ومطبعــة للمحاميــن الســعودية الهيئــة بيــن التعــاون إطــار فــي

جامعــةأكســفورد،عقــدتالهيئــةاتفاقيــةتعــاونمــعدارنشــر

ونشــر ترجمــة إذن علــى للحصــول وذلــك أكســفورد؛ جامعــة

ريتشــاردسســكيند، للكاتــب الغــد«؛ »محامــي كتابــي: وتوزيــع

وكتــاب»مســتقبلمهنــةاملحامــاة«؛للكاتبيــنريتشــاردسســكند

ودانيــلسســكيند؛إلــىاللغــةالعربيــة،إلثــراءاملحتــوىالعربــي

القانونــي،وهمــاكتابــانيعنيــانبمناقشــةالقضايــاالقانونيــة

ــةالتــيتواجــهمهنــةاملحامــاة. لحَّ
ُ
امل
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ــا مذكــرات التفاُهــم فقــد بلــغ عددهــا )4( أربــع مذكــرات،  وأمَّ

وهــي:

1- مذكــرة تفاهــم مــع الجمعيــة العربيــة الســعودية للثقافــة 

والفنــون بجــدة:

بالتعــاُونمــعالجمعيــةالعربيــةالســعوديةللثقافــةوالفنــون

ممثلةفيلجنةاملجتمعالقانونيبمنطقة
ُ
بجدة؛عقدتالهيئة

الثقافــي،وتبــادل النشــاط تفاُهــمإلثــراء مكــةاملكرمــةمذكــرة

املنشــودة األهــداف يحقــق بمــا الفنيــة واملعلومــات الخبــرات

املوافــق: ١44١هـــ(، /٠٢/٢٢( )االثنيــن(، يــوم وذلــك للهيئــة،

لتنظيــموعقــد املذكــرة هــذه )٢٠١٩/١٠/٢١م(،وقــدجــاءْت

اللقــاءاتوالنــدواتواملحاضــراتوجلســاتالنقــاشونشــرها

بطــرقمتعــددة،وتشــجيعالعمــلاملشــترك،وتطويــرمجــاالت

والتوعيــة والنشــر والبحثيــة العلميــة املجــاالت فــي التعــاون

املختلفــة واملعلومــات الخبــرات وتبــادل الرســمية والزيــارات

بيــنالطرفيــن،واملشــاركةفــيالفعاليــاتاملنعقــدةفــيمقراتهــم

والفعاليــات. باألنشــطة والتوعيــة للتعريــف

2- مذكــرة تفاهــم مــع كليــة القانــون بجامعــة واشــنطن فــي 

لويــس: ســانت 

مــع تفاهــم مذكــرة للمحاميــن الســعودية الهيئــة أبرمــت      

كليــةالقانــونبجامعــةواشــنطنفــيســانتلويــس،وذلــكيــوم:

م(؛ ٢٠١٩/٠٢/٢7( املوافــق: هـــ( ١44٠/٠6/٢٢( )األربعــاء(،

وذلكلتعزيزالتعاونوتعميقالعملالثنائيفيمجاالتترجمة

املقاالتواإلصداراتالتيتنشرفيمواقعهااإللكترونيةوتبادل

وورش النقــاش وحلقــات واملعــارض املؤتمــرات إلــى الدعــوات

العمــل.

3- مذكرة تفاهم مع شركة برفورملو:

فيإطارالتخطيطوالتطويروالتحليلوتحسينكفاءةمكاتب

املحامــاةمــنِقَبــلهيئــةاملحاميــن،أبرمــتالهيئــةمذكــرةتفاهــم

هـــ(املوافــق:)٢٠١٩/٠٢/٢7  يــوم)األربعــاء(،)٢٢/١44٠/٠6

م(مــعشــركةبرفورملــو،إحــدىالشــركاتاالستشــاريةاإلداريــة

أن علــى العمــالء تســاعد التــي املتحــدة، الواليــات فــي الرائــدة

يصبحــواعلــىدرايــةبالســوق،وتجعلهــمقادريــنعلــىاملنافســة

ــزونعلــىالتخطيــطوالتطويــروالتحليــلوتحســين ِ
ّ
بقــوةوُيَرك

كفــاءةشــركاتاملحامــاة؛وذلــك

ترجمــة مجــاالت فــي الثنائــي العمــل وتعميــق التعــاون لتعزيــز

ألعضــاء قصيــرة تدريــب برامــج وتطويــر واكتشــاف املقــاالت

امعخبرةممثلشركةبرفورملو. الهيئة،والتيتتوافقأكاديميًّ

4- مذكرة تفاهم مع شركة تومسون رويترز:

تأتــيمذكــرةالتفاهــممــعشــركةتومســونرويتــرزمكملــة

ملذكــرةشــركةبرفورملــو،والتــيتأتــيأيًضــافــيإطــارالتخطيــط

والتطويــروالتحليــلوتحســينكفــاءةمكاتــباملحامــاةمــنِقَبــل

هيئــةاملحاميــن،فقــدعقــدتالهيئــةمذكــرةتفاهــممــعشــركة

تومســونرويتــرزالكنديــةلإلعــالمواملعلومــات؛لتعزيــزالتعاون

وتعميــقالعمــلالثنائــيفــيمجــاالتترجمــةاملقــاالتواكتشــاف

وتطويــربرامــجتدريــبقصيــرةألعضــاءالهيئــةعلــىمواضــعتهــم

تومســون شــركة مــع ــا أكاديميًّ تتوافــق والتــي الهيئــة أعضــاء

رويتــرز.
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علــىمســتوىقطــاعالخدمــاتالقانونيــة،ويعــرض
ً
قدمــتالهيئــةالســعوديةللمحاميــنخــاللالعــاماملالــي)٢٠١٩م(إنجــازاٍتكبيــرة

عبــرموقعهــا
ُ
متهــاالهيئــة ــة،والخدمــاتاإللكترونيــةالقانونيــةالتــيقدَّ إحصائيــاتقطــاعالخدمــاتالقانونيَّ

ً
التقريــرفيمــايأتــيتفصيــال

.)https://sba.gov.sa( الرســمي

ة: 1- إحصائيات قطاع الخدمات القانونيَّ

ةاإلحصائياتالواردةمناإلدارةالعامةاملحاماةخاللعام)٢٠١٩م(فياألعمالاملنجزةاآلتية: يضمقطاعالخدماتالقانونيَّ

ا: قطاع الخدمات القانونية
ً
ثالث

١٦١٩٦٤
محامًيامحامية

1.1٢٥
عدد من هم في حكم عدد المرخص لهم خالل عام ٢٠١٩ :

الممثل النظامي 
)مستشاري الشركات(

3٦٦
ممثًل نظامًيا

عدد المشطوبين من جدول 
المحامين الممارسين:

٨٨
محامًيا شطب من جدول 

المحامين الممارسين

عدد سجالت المنشآت 
القانونية

٦19
سجًل

عدد المنقولين إلى سجل 
المحامين غير الممارسين:

33
محامًيا غير ممارس

عدد المحامين المتدربين

33٦٨
متدرًبا ومتدربة

عدد المحامين المحالين
للنيابة العامة:

190
محامي أحيلوا إلى النيابة 

العامة لمخالفتهم أحكام نظام 
المحاماة والئحته التنفيذية

عدد المتقدمين بطلب 
الحصول على رخصة وتم 

رفضهم

10٧
طلبات

عدد طلبات التأييد 
لالستقدام:

٦2
 طلب تأييد للستقدام

https://sba.gov.sa
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عدد الشكاوى

 )318(

تقدير األتعاب

)823( إجمالي تقدير  األتعاب

)313( قضية تقدير األتعاب

البالغات

ا
ً
)28( بالغ

الفعاليات واملشاركات

)48( فعالية ومشاركة

العضويات:
)1.685( عضوية

عدد املسجلين في البوابة الوطنية للعمل 
)طاقات( 

من خريجي التخصصات الحقوقية:
ً
)18.879( مسجال

الزيارات
)423.058( زيارة

قضية منتهية

قضية تحت الدراسة

170

143

البالغات املحفوظة

البالغات املحالة إلى 

الجهات املختصة

ا
ً
17 بالغ

ا
ً
11 بالغ

عدد الفعاليات

عدد املشاركات الخارجية

عدد املتحدثين

عدد املستفيدين

28 فعالية

20 فعالية

ا
ً
31 متحدث

1650مستفيًدا

زيارات املوقع اإللكتروني

)287.979( زيارة

زيارات بوابة الخدمات الذاتية

)123.233( زيارة

زيارات النشر والتوزيع

)8.500( زيارة

عدد زوار مقر الهيئة
)3.346( زيارة

العضويات األساسية

عضويات النتساب املنهي

عضويات النتساب األكاديمي

867 عضًوا

182 عضًوا
636 عضًوا

عدم الختصاص

الشكاوى املحفوظة

شكوى تمت تسويتها

شكاوى تحت الدراسة

154

144
11

9
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التوزيع الجغرافي للمحامين حسب مناطق المملكة
منذ عام )1423هـ( الموافق )2002 م( حتى منتصف عام )1441 هـ( الموافق )2019م(

منطقة الرياضـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة مكة املكرمةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

املنطقة الشرقيةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة القصيمـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة املدينة املنورةـ ــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة عسيرـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة الجوفـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة جازانـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة حائلـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة تبوكـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة الباحةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منطقة الحدود الشماليةـ ــــــــــــــــــــــــــ

منطقة نجرانـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرىـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املجموعـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2.983

1.551

435

258

205

120

40

38

32

28

23

18

11

488

6.230

323

190

14

26

4

6

6

1

2

2

3

2

0

40

619

3.306

1.741

449

284

209

126

46

39

34

30

26

20

11

528

6.849

اجـمـــالي
عــــــــدد 

املحــامين
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2-الخدمات اإللكترونية القانونية عبر املوقع الرسمي:

 إدارة املشاريع والتقنية باألمانة العامة عدًدا ِمن 
ْ

مت        قدَّ

الخدمات اإللكترونية عبر املوقع الرســمي للهيئة الســعودية 

عــدد  بلــغ  وقــد   ،)https://sba.gov.sa( للمحاميــن 

الخدمــات املقدمــة خــالل العــام املالــي )2019م( )9( تســع 

خدمــات إلكترونيــة، وهــي:

https://( تحديــث املوقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة :
ً

أول

:)/sba.gov.sa

املوقــع العامــة باألمانــة والتقنيــة املشــاريع إدارة ثــت حدَّ      

الجديــدة الُهويــة مــع يتوافــق بمــا للهيئــة الرســمي اإللكترونــي

لهــا،وَعِملــتعلــىتطويــرالخدمــاتبمــايتوافــقمــعمتطلبــات

املوقــع: مهــا قدَّ التــي التحديثــات أهــم وِمــن املســتخدمين،

الذكيــة، األجهــزة مــع متوافًقــا ليكــوَن االســتخدام ســهولة

وتغييــرالتصميــمواعتمــادتصميــمانســيابيلعــرضالخدمــات

الســريع الوصــول خاصيــة وتمكيــن الحديثــة، اإللكترونيــة

حديثــة تشــغيل بيئــة وإضافــة واألخبــار، املوقــع لصفحــات

للمنصــات. وفهرســة بحــث ومحــركات

القانونيــة  والستشــارات  املحامــاة  قطــاع  دليــل  ثانًيــا: 

:)https://directory.sba.gov.sa (

املحامــاة قطــاع دليــل والتقنيــة املشــاريع إدارة ْت أعــدَّ      

معلوماٍتعنأسماء واالستشاراتالقانونية،وهودليلَيُضمُّ

بهــدف للمهنــة؛وذلــك القطــاعومقــارممارســتهم فــي العامليــن

واالستشــارات املحامــاة قطــاع فــي األعمــال ممارســة تســهيل

القانونيــة،ورفــعمســتوىااللتــزامباألنظمــةوإجــراءاتالجهــات

الحكوميــة.

وقــداحتــوىدليــُلقطــاعاملحامــاةواالستشــاراتالقانونيــةعلــى

)5(خمســةأدلــةفرعيــة:

		 	 	 األول: دليل املنشآت القانونية.

الثاني: دليل املحامين.

		 	 	 	 الثالث: دليل املحاكم.

الرابع: دليل النيابة العامة.

الخامس: دليل الجامعات.

https://sba.gov.sa
https://directory.sba.gov.sa
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https://directory.sba.( الدليل الثــاني: دلــــيــــــل املـحــامــين

:)gov.sa/lawyers/search

وهودليٌلإلكترونيَيْجَمعأسماءاملسجلينفيوزارةالعدل

وزارة تحديثــات حســب الســعودية، العربيــة اململكــة داخــل

العــدللعــام)٢٠١٩م(.

وقدعَرضاملوقُعفيبدايةالدليلخانتيِن:

ُمســجل الخانةاألولى:محاٍمأومحاٍممتدرب،أوممثٌلنظاميٌّ

ترخيــص املحاميــن، هيئــة فــي ســاٍر وعضــو العــدل، وزارة فــي

وبجانبهــاعالمــة املفعــول، ســاري املمارســة:

بيانــاتاملحامــي-الــذيبجانبــههــذه )(،وهــيداللــةعلــىأنَّ

قــة.
َّ
العالمــة-ُموث

لفــي الثانيــة:محــاٍم،أومحــاٍممتــدرب،أوممثــلنظامــيُمســجَّ

وزارةالعــدل،وليــسعضــًوافــيهيئــةاملحاميــن،وبجانبــهدائــرة

فارغــةليــسبهــاعالمــة)  (،والدائــرةالفارغــةتــدلعلــىأن

قــة.
َّ
بيانــاتاملحامــيغيــرُموث

ــاخدمــاتالبحــثفــيدليــلاملحاميــن،فقــدأتــاحالدليــُل أمَّ

 كّلِ وتحــت ــا، رباعيًّ املحاميــن أســماء علــى االطــالع للجمهــور

اســممحــاٍمرقــُمترخيصــه،وتاريــخانتهــاءالترخيــصبالتاريخيــن

امليــالديوالهجــري،وجنســه)ذكــًراكانأوأنثــى(،وعــددمــرات

التجديــد.

ِمــن  أنــواع  ثالثــة  بيــن  التفريــق  خدمــة  الدليــُل  م  قــدَّ كمــا 

ألــوان: بثالثــة  ــزة  ُمميَّ الترخيــص 

ترخيــصاملحامــيســاٍر،واســمه  األخضــرعلــىأنَّ
ُ
فــَدلَّ اللــون

ضمــنجــدولاملحاميــناملمارســين.

 األصفــرعلــىأنترخيــصاملحامــيُمنتــٍه،واســمه
ُ
وَدلَّ اللــون

ضمــنجــدولاملحاميــنغيــراملمارســين.

ودلَّ اللــون األحمــرعلــىأناملحامــيمشــطوب،واســمهضمــن

جــدولاملحاميــناملشــطوبةتراخيصهــم.

مالدليــُلخدمــة وتيســيًراعلــىالباحثيــنفــيدليــلاملحاميــنقــدَّ

تصفيــةالنتائــج،وذلــكِمــنخــاللاختيــارجنــساملحامــي)ذكــًرا

كانأوأنثــى(،وســنةالترخيــص،واختيــاراملحاميــنفــيمنطقــة

نة،والبحثعنمحامينيحملون نة،أومدينةُمعيَّ إداريةُمعيَّ

ترخيصــاتمعينــة،وعــَرضالدليــُللثالثــةأنــواعِمنالترخيص:

١-محاٍمممارس.٢-محاٍممتدرب.3-محاٍمنظامي.

https://( القانونيــة  املنشــآت  دليــل  األول:  الدليــل 

:)directory.sba.gov.sa/firm

دليُلاملنشآتالقانونيةهودليٌلَيْجَمعاملنشآتالقانونية

عَتَمدةداخلاململكةالعربيةالسعودية،والتيبلغ
ُ
لةوامل سجَّ

ُ
امل

مالدليُلعدًداِمن ،وقدقدَّ
ً
قانونية

ً
عددهانحو:)6١٩(منشأة

الخدمــاتاإللكترونيــة؛فأتــاحللباحثيــنفيــهالبحــثعــناســم

نــٍة،وتخصيــصالبحــثفــي نــٍةفــيمنطقــةإداريــةُمعيَّ منشــأٍةُمعيَّ

مدينــةمعينــةداخــلاململكــة،كمــاأتــاحالدليــُلاالطــالَععلــى

لةعبراملوقع؛ سجَّ
ُ
منشأٍةِمناملنشآتالقانونيةامل تفاصيلكّلِ

الوطنــي وعنوانهــا صاحبهــا، واســم املنشــأة، اســم حيــث: ِمــن

)رقــماملبنــى،والشــارع،والحــي،والصنــدوقالبريــدي،
ً
تفصيــال

وَعــْرض الخريطــة، علــى وجودهــا ومــكان اإلضافــي(، والرقــم

)البريــد فــي: املتمثلــة املنشــأة، مــع التواُصــل وســائل حســابات

اإللكترونــي،وأرقــامالهاتــف،والجــوال(،ونبــذةمختصــرةعــن

مهــا؛ليســهلبذلــكالبحــثعــن قّدِ
ُ
منشــأةوالخدمــاتالتــيت كّلِ

منشــأةقانونيــةمعينــة،واالطــالععلــىكلالتفاصيــلاملمكنــة،

واملقارنــةبيــناملنشــآتالقانونيــةوبعضهــا.

م وتيســيًراعلــىالباحثيــنفــيدليــلاملنشــآتالقانونيــةقــدَّ

املوقــُعخدمــةاختيــارنــوعمعيــنِمــننوَعــِياملنشــأةهمــا:

    ١-شركةمهنية.

٢-مكتبفرد.

 خدمــة البحــث بترتيــب النتائــج علــى أربعــة أنــواع 
ْ

ــزت كمــا تميَّ

ِمــن الترتيــب هــي:

١-الترتيباألبجدياأللفبائيمن)ألف(إلى)ياء(.

٢-الترتيباألبجدياأللفبائيالعك�ضيمن)ياء(إلى)ألف(.

3-ترتيبالنتائجمناألقدمإلىاألحدث.

4-ترتيبالنتائجمناألحدثإلىاألقدم.

نــةتجمــع َعــْرضواختيــارخدمــاتُمعيَّ
َ
ــرالدليــُلميــزة

َّ
كمــاوف

تلــك م قــّدِ
ُ
ت التــي لة َســجَّ

ُ
امل القانونيــة املنشــآت جميــَع تحتهــا

الخدمــة،للمقارنــةفيمــابينهــا،واختيــاراملناســبمنهــاحســب

املوقــع. فــي الباحــث رغبــة

https://directory.sba.gov.sa/lawyers/search
https://directory.sba.gov.sa/lawyers/search
https://directory.sba.gov.sa/firm
https://directory.sba.gov.sa/firm


50

2019

https://directory.sba.( الدليــل الثالــث: دلـيـــــل املــحــاكــــــم

:)gov.sa/courts

املحاكــَماملوجــودةداخــلاململكــة َيُضــمُّ وهــودليــٌلإلكترونــيٌّ

ــزدليــُلاملحاكــمبخاصيــةالبحــث العربيــةالســعودية،وقــدتميَّ

نــة،كمــاعــَرضجميــعاملحاكــمبأنواعهــا عــناســممحكمــةُمعيَّ

وأرقــام عنواُنهــا محكمــٍة  كّلِ وتحــت محكمــة، )٢٠( والبالغــة

التواُصــلالهاتفيــة،ومــكانوجــوداملحكمــةعلــىالخريطــة،كمــا

ــز أتــاحالدليــُلخاصيــةالبحــثعــننــوٍعمعيــٍنِمــناملحاكــم،وميَّ

بيــن)4(أنــواعمــناملحاكــمهــي:

    ١-املحاكمالعامة.

٢-املحاكماألحوالالشخصية.

    3-املحاكمالعمالية.

4-املحاكمالجزائية.

ــرالدليــُلخاصيــةالبحــثعــنمحكمــٍةمعينــٍةداخــل
َّ
ووف

توفيــر بهــدف وذلــك معينــة؛ ومدينــة معينــة، إداريــة منطقــة

الدليــل. داخــل الباحثيــن علــى والجهــد الوقــت

https://( الـــعـــامــــــة  الـنـيــابـــــة  دلــــيـــــل  الرابــع:  الدليــل 

:)directory.sba.gov.sa/publicProsecutions

النيابــاتالعامــةاملوجــودةداخــل َيُضــمُّ وهــودليــٌلإلكترونــيٌّ

زالدليُلبإتاحةالبحثعن اململكةالعربيةالسعودية،وقدتميَّ

نيابــةَعــَرضالدليــُلتفاصيلهــاوأرقــام نيابــٍةُمعينــة،وتحــتكّلِ

الهواتــفوالتواصــلمعهــا،ومــكانوجودهــاعلــىالخريطــة،كمــا

بخاصيــةالبحــثعــنالنيابــاتالعامــةفــيمنطقــة
ُ
ــزالبحــث تميَّ

العربيــة اململكــة داخــل معينــة مدينــة وفــي معينــة، إداريــة

الســعودية.

https://directory.( الدليــل الخامــس: دلــــيـــــل الجـــامـــعات

:)sba.gov.sa/universities

الجامعاتالقانونيةداخلاململكة َيُضمُّ وهودليٌلإلكترونيٌّ

ــر
َّ
العربيــةالســعودية،والبالغــة:)37(جامعــةقانونيــة،وقــدوف

ظهــر
ُ
البحــثعــنجامعــٍةمعينــة،وت

َ
الدليــُلللباحثيــنخدمــة

مثــل: املوقــع؛ فــي للباحثيــن املهمــة التفاصيــل بعــَض النتائــُج

فيهــا،والدراســة املوجــودة اإلداريــة الجامعــة،واملنطقــة اســم

قدمهــاالجامعــة؛ســواءالبكالوريــوس،أواملاجســتير،أو
ُ
التــيت

مهــا قّدِ
ُ
صــاتالتــيت الدبلــوم،أوالدكتــوراه،كمــاعــَرضللتخصُّ

الفقــهأواألصــول أو دراســٍةممــاســبق؛ســواء:الشــريعة كلُّ

أوالثقافــةاإلســالميةأودبلــوماملحامــاةأودبلــومالقانــون،أو

ــةاملتنوعــة صــاتالقانونيَّ األنظمــة...،إلــىغيــرذلــكِمــنالتخصُّ

فــيجامعــاتاململكــة.

ــزالدليــُلبخاصيــةتصفيــةالنتائــج،والبحــثعــن كمــاتميَّ

جامعــةداخــلمنطقــةإداريــةمعينــة،أوالبحــثعــنجامعــة

رإمكانية
َّ
معينة،أوالبحثعنمرحلةدراسيةمعينة،كماوف

ــت
َ
ل ّيِ
ُ
ــصمعيــنداخــلجامعــةمعينــة،وقــدذ البحــثعــنتخصُّ

النتائجبعرضاملوقعاإللكترونيعلىالخريطةومكانوجودها

تيســيًراللباحثيــنللوصــولإليهــا.

https://( اإللكترونيــة  املحامــي  حقيبــة  مجلــة  ــا: 
ً
ثالث

:)/journal.sba.gov.sa
باللغــةالعربيــة

ٌ
مهنيــة

ٌ
مجلــة)حقيبــةاملحامــي(هــينشــرة

ذات باملقــاالت عَنــى
ُ
ت األوســط، الشــرق فــي مــرة ألول ْصــُدر

َ
ت

داملمــارسالقانونــيبالعتــاد ــزّوِ
ُ
العالقــةباملمارســةالقانونيــة،وت

املعرفي،وذلكبالتعاونمععدٍدِمنكباردورالنشرالقانونية

الدوليــة،وقــدأصــدرمركــُزالدراســاتوالبحــوثخــاللالعــام

املالــي)٢٠١٩م(ثالثــةأعــدادهــي:العــدداألول،والعــددالثانــي،

الثالــث. والعــدد

وفــيإطــارتطويــرالخدمــاتاإللكترونيــةباملوقــعالرســمي

مــتإدارةاملشــاريعوالتقنيــةللمشــتركينفــيمجلــة للهيئــة،قدَّ

لالطــالع ــا إلكترونيًّ املجلــة َعــْرض 
َ
خدمــة املحامــي( )حقيبــة

ــزت ــة،وقــدتميَّ عليهــاعبــرأجهــزةالحاســباآللــي،واألجهــزةالذكيَّ

صــدور منــذ 
ُ
الهيئــة ْصَدَرْتهــا

َ
أ التــي األعــداد بَعــْرض 

ُ
الخدمــة

ضيفــْت
ُ
املجلــة،وإعــدادفهــرسبموضوعــاتكلعــدٍد،كمــاأ

موضــوٍع  أّيِ إلــى املوضوعــات فهــرس ِمــن االنتقــال 
ُ
ميــزة إليــه

املجلــةلالطــالععليــه. فــي معيــٍن

ضيفــْت
ُ
أ لعيــنعلــىاملجلــة،

َّ
ط
ُ
الباحثيــنوامل وتيســيًراعلــى     

خدمــةاالشــتراكفــياملجلــةاإللكترونيــةعبــراملوقــع،والحصــول

والتوزيــع النشــر منصــة خــالل ِمــن لهــا الورقيــة النســخ علــى

.)/https://store.sba.gov.sa(

https://directory.sba.gov.sa/courts
https://directory.sba.gov.sa/courts
https://directory.sba.gov.sa/publicProsecutions
https://directory.sba.gov.sa/publicProsecutions
https://directory.sba.gov.sa/universities
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https://journal.sba.gov.sa/
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)الســلة(، إلــى الكتــاب الســعوديةللمحاميــن،وخدمــةإضافــة

وتقييــم اإللكترونــي، والدفــع املوقــع، عبــر الشــحن وخدمــة

املنصــة،كمــاأتاحــتاملنصــةالبحــثعــنكتــابمعيــن؛ســواء

أكانمــنإصــداراتالهيئــةأومــنالكتــبالتــيَرَعْتهــاالهيئــة.

تاملنصةثالثةتصنيفات: وقدضمَّ

1- كتب معرض الكتاب )2019م(.

2- إصدارات الناشر السعودي.

3- إصدارات مركز الدراسات والبحوث.

صةآلراء وإمعاًنافيالشفافيةأضيفْتللمنصةخانةُمخصَّ

العمــالء؛لعــرضاحتياجاتهــمواالســتماعإلــىآرائهــم،ووســائل

التواصلمعمنصةالنشروالتوزيع:)الواتساب(،و)الهاتف(،

و)البريداإللكتروني(،وصفحاتالتواصلاالجتماعي:)تويتر(،

و)يوتيــوب(،و)أنســتجرام(.

https://sba.gov.sa/( والتحكيــم  التســوية  مركــز  رابًعــا: 

:)/arbitration-center

مركزالتسويةوالتحكيمهومركٌزحاصلعلىترخيٍصِمن

اللجنــةالدائمــةملراكــزالتحكيــمللهيئــةالســعوديةللمحاميــن،

ناَزعــاتعبــر
ُ
ن�ضــئلتقديــمخدمــاتتســويةامل

ُ
والــذيبموَجِبــهأ

الوســاطةوالتحكيــمذاتالصلــةبعالقــةاملحاميــنمــععمالئهــم

نــزاعذيطابــعتجــارييتفــقأطرافــهعلــى عنــدالنــزاع،أوأي

تســويةالنــزاعتحكيًمــا،أومــنخــاللالتوفيــقوالصلــحفــيإطــار

املركــز،والنظــرفــيالشــكاوىوتســويتها،وتقديــمالخبــرةالفنيــة

فــيمجالهــا،وتوفيــرالوســائلالبديلــةللفصــلفــيالنزاعــاتعبــر

املحاكــم.

عبــرصفحــةمركــزالتســوية وقــدعــَرضاملوقــُعاإللكترونــيُّ

وشــروط وأهميتــه، والتحكيــم املركــز عــن 
ً
نبــذة والتحكيــم

فــي التحكيــم لشــرط عَتَمــدة
ُ
امل َيــغ والّصِ النموذجــي، التحكيــم

املركز،وكيفيةاستخدامشرطالتحكيم،والئحةنظاممركز

والتحكيــم. للتســوية املحاميــن هيئــة

وإمعاًنافيالشفافيةَعَرضاملوقعلرسومالتحكيمبنسخة

)PDF(،وهيالرسوماإلداريةالتييدفعهااألطرافاملتنازعون

حسبمبلغاملنازعة،كماعرضرسوماملحكمينبيناألطراف

املتنازعين،وأتعابهيئةالتحكيماملشكلةمنمحكمواحدأو

ثالثــةمحكمين.

ولســهولةالتواُصــلمــعاملركــزأتــاحاملوقــعوســائلالتواصــل

األعمــال، وواتســاب والهاتــف، اإللكترونــي، البريــد اآلتيــة:

وإرســالرســالةنصيــةعبــراملوقــعتحمــل:اســماملرســل،والبريــد

الجــوال. ورقــم اإللكترونــي،

https://store.sba.gov.( خامًســا: منصــة النشــر والتوزيــع

:)/sa

املطبوعــات وشــراء َعــْرض تيــح
ُ
ت إلكترونيــة 

ٌ
منصــة وهــي      

بعــضالخدمــاتاإللكترونيــة
ُ
القانونيــة،وقــدقدمــتاملنصــة

لشــراءاملطبوعــاتالقانونيــةواالطــالععليهــا،وِمــن ســّهِ
ُ
التــيت

وســعره مؤلفــه واســم واســمه الكتــاب غــالف َعــْرض ذلــك:

بالريالالسعودي،وإظهارالخصوماتاملتاحةألعضاءالهيئة

https://sba.gov.sa/arbitration-center
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https://store.sba.gov.sa/
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https://eservice.sba.gov.sa/( سادًســا: منصــة شــارك

:)events

هــيمنصــةخاصــةبالفعاليــاتاملقامــةفــيالهيئــةالســعودية

وقــد تدريبيــة، ودورات ولقــاءات عمــل ِوَرش ِمــن للمحاميــن

الخدمــات، إدارة إمكانيــة الكــرام ألعضائهــا 
ُ
املنصــة أتاحــت

ــا،وذلــكباســتقبالبيانــات فــيالفعاليــاتإلكترونيًّ واملشــاركة

بهــاعلــىاملوقــع،واســتقبال الفعاليــةوإنشــاءصفحــةخاصــة

رســائلاملتقدميــن،وتســجيلحضــورالفعاليــة،وإعــدادنظــام

شــهادة علــى والحصــول الشــهادات، نظــام وإعــداد الفواتيــر،

إلكترونيــة.

فعاليةمكانإعدادهاعلىالخريطة، متاملنصةفيكّلِ كماقدَّ

وتوقيتالبدءواالنتهاء،وحجزالتذاكروإضافةاملتحدثين.

https://sba.gov.( ســابًعا: طلــب تأييــد قــوى عاملــة وافــدة

:)/sa/request-foreign-labor-force

ــاِمــنالعمــلعلــىُمواَزنــةســوقالعمــلِمــنخــالل
ً
انطالق

توفيــرالعمالــةالوافــدةللمهــنواملهــاراتوالتخصصــاتالتــيال

تتوافربقدٍركاٍففيسوقالعملالسعودي،أويتعذرشغلها

بمواطنين،عملتالهيئةالسعوديةللمحامينعلىدمجخدمة

تأييــداالســتقدامتحــتمظلــةبوابتهــاالرســمية؛بحيــثُيمكــن

ملكاتــباملحامــاةواالستشــاراتالقانونيــةتقديــمطلبــاتتأييــد

االستقدامللقوىالعاملةعنطريقبوابةالهيئة،وتتبعحالة

طلبــاتتأييــداالســتقدامالتــيتــمتقديمهــا،والوصــولبســهولة

بوابــة فــي لة املســجَّ الوطنيــة الكفــاءات ِمــن واســعة لشــريحة

كفــاءاتقانونيــة،ِمــنخــاللاإلعــالنعــنالشــواغرالوظيفيــة،

واالســتفادةِمــنخدمــاتالبحــثواملواءمــةاآلليــةقبــلالبــدءفــي

غْتطلباتتأييدقوى
َ
طلباالستقداملتلكالشواغر،وقدبل

عاملــةوافــدة:)63(طلًبــا،وبلــغعــددالطلبــاتاملقبولــة:)4٢(

طلًبــا،وعــددالطلبــاتاملرفوضــة:)٢١(طلًبــا،وعــدداألرصــدة

املمنوحــة:)7٠(رصيــًداممنوًحــا.

متالبوابةاإللكترونيةخدمةتأييدطلباتاالستقدام وقدقدَّ

منشــآت وكذلــك القانونيــة، واالستشــارات املحامــاة ملكاتــب

القطاعالخاصلطلبشــغلالوظيفةبوافدللوظائفاآلتية:

-مستشارقانوني.

-الوظائفاملساندةملكتباملحاماة.

تأييــد خدمــة ِمــن املســتفيدين تحديــد البوابــة أتاحــت كمــا

االســتقدام،وشــروطاملنشــأةالقانونيــةالتــيتــوداالســتقدام،

االســتقدام طلبــات وعــدد والتأييــد، االســتقدام وضوابــط

توفيرهــا، املطلــوب واملســتندات منشــأة، لــكل املســتحقة

األجنبــي. املستشــار وشــروط

ــالطلــب وقــدقدمــْتإدارةاملشــاريعوالتقنيــةنموذًجــاإلكترونيًّ

تأييــدقــوىعاملــةوافــدة،يحتــويعلــىالعناصــراآلتيــة:

الطلــب ونــوع املستشــارين، عــدد األساســية: املعلومــات   •

وتعديــل كفالــة نقــل مهنــة، تعديــل كفالــة، نقــل )اســتقدام،

مهنــة(،وصفــةاملتقــدم)مديــرشــركة،صاحــبمكتــب،وكيــل(،

العضويــة. ورقــم مهنيــة(، شــركة )مكتــب، املنشــأة ونــوع

واســم العمــل، مكتــب لــدى املنشــأة رقــم بيانــات املنشــأة:  •

املنشــأة،ورقــمالترخيــص،واســمصاحــبالترخيــص،وتاريــخ

االنتهــاء،وتاريــخالترخيــص،ورقــمالتواصــل،وفــروعاملنشــأة،

والبريداإللكترونيللمنشأة،وإرفاقأصلشهادةمناملؤسسة

والعنــوان املفعــول، ســارية االجتماعيــة للتأمينــات العامــة

الرئي�ضــي. الفــرع - للمنشــأة الوطنــي

• بيــان بأســماء موظفــي املنشــأة:االســم،والجنســية،واملســمى

الوظيفــي،والفــرع،واملؤهــلالعلمــي،والجنــس،ورقــمالهويــةأو

اإلقامــة.

وموضــوع معهــا، املتعاقــد الجهــة بيانــات حجــم األعمــال:  •

العقــد،وتاريــخبدايــةالعقــد،وتاريــخنهايــةالعقــد،ومــدةالعقــد.

معلومــات املستشــارين املطلــوب نقــل كفالتهــم أو تعديــل   •

والتخصــص، العلمــي، واملؤهــل والجنســية، االســم، مهنتهــم:

واسمالكفيل،ومقرالعمل،والجنس،ورقماإلقامة،وصورة

جــوازالســفر،وخطــابالتنــازلمــنالكفيــل،وصــورةاإلقامــة.

https://eservice.sba.gov.sa/events
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https://sba.( ــا: البالغــات عــن منتحلــي مهنــة املحامــاة
ً
ثامن

:)/gov.sa/violation-report

الســعوديةللمحاميــن
ُ
أتاَحْتهــاالهيئــة

ٌ
ــة وهــيخدمــةإلكترونيَّ

املهنــة منتحلــي ضــد البالغــات لتلقــي الرســمي موقِعهــا عبــَر

واملخالفيــنألحــكامنظــاماملحامــاةوالئحتــهالتنفيذيــة،وذلــك

االســم، علــى: يحتــوي الــذي البالغــات نمــوذج خــالل مــن

ورقــمالهويــة،ورقــمالجــوال،والبريــداإللكترونــي،وتفاصيــل

عــدد بلــغ وقــد للمخالفــة، الداعمــة واملســتندات املخالفــة،

ــا.
ً
بالغ )١٩( )٢٠١٩م(: املالــي العــام خــالل الــواردة البالغــات

https://sba.gov.sa/( الوثائــق  علــى  التصديــق  تاســًعا: 

:)/notary

عليهــاتنظيــُمالهيئــة ــصَّ
َ
ــاِمــنأهــدافالهيئــةالتــين

ً
انطالق

السعوديةللمحامينفيالفقرةالثانيةمناملادة)٢(والتيمنها:

»العمــلعلــىرعايــةمصالــحأعضــاءالهيئــةاألساســييناملتعلقــة

بممارســةاملهنــةوفــقمــاهــومقــرنظاًمــا،والعمــلعلــىتقديــم

الخدمــاتالالزمــةلهــمفــيهــذاالشــأن،بمــافيهــاالتصديــقعلــى

تواقيعهم؛قدمتالهيئةعبرموقعهاالرسميخدمةالتصديق

الوثائــق علــى التصديــق عــددطلبــات بلــغ وقــد الوثائــق، علــى

الــواردةخــاللالعــاماملالــي)٢٠١٩م(:)47(طلًبــا،وقــدشــملْت

هــذهالخدمــة:

- طلب التصديق على الوثائق:

ــاللتصديــق وقــدعرضــتهــذهالخدمــةنموذًجــاإلكترونيًّ

واســم الثانــي، واالســم األول، االســم يشــمل: الوثائــق علــى

العائلــة،والهويــةالوطنيــة،ورقــمالجــوال،والبريــداإللكترونــي،

)عقــد، املســتند وطبيعــة جــدة(، )الريــاض، التصديــق ومقــر

خطــاب،تفويــض،وكالــة،غيــرذلــك(،كمــاأتــاحالنمــوذجإرفــاق

مســتنداملطلــوبتوثيقــه،وإرفــاقصــورةالبطاقــةالشــخصية

للمحاميــنالصــادرةمــنوزارةالعــدل،وإرفــاقصــورةالوكالــة.

كمــاعرضــتخدمــةطلــبالتصديــقعلــىالوثائــق:)قواعــد

ــص
ُ
َيخ مــا  كلَّ خاللهــا ِمــن ــل ّصِ

ُ
ف الوثائــق(، علــى التصديــق

التصديــقمــنضوابــطوشــروط،والتزامــاتطالــبالتصديــق،

التصديــق. فــي َبَعــة املتَّ واإلجــراءات

- التحقق ِمن التصديق:

ــقِمــنتصديــق إمكانيــةالتحقُّ
ُ
وقــدَعَرَضــْتهــذهالخدمــة

رقــم علــى: يحتــوي إلكترونــي نمــوذج خــالل ِمــن الوثائــق،

للتصديــق. امليــالدي والتاريــخ العضويــة، ورقــم التصديــق،

https://sba.gov.sa/violation-report/
https://sba.gov.sa/violation-report/
https://sba.gov.sa/violation-report/
https://sba.gov.sa/notary/
https://sba.gov.sa/notary/
https://sba.gov.sa/notary/
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رابًعا:  مبادرات الهيئة
      أطلقت الهيئة السعودية للمحامين في اجتماع مجلس إدارتها الثالث للعام املالي )2019م( عدًدا من املبادرات بهدف تعزيز 

بيئة ممارســة األعمال، وتمكين ممارســة املحامي، وقد بلغ عددها )8( ثماني مبادرات، ويعرض التقرير فيما يأتي املبادرات التي 

اعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين في اجتماعه الثالث، مع تقديم وصف موجز لكل مبادرة:

املبادرة األولى: مبادرة حماية مهنة املحاماة:

عنــىهــذهاملبــادرةبتكويــنلجنــةلحمايــةمهنــةاملحامــاةِمــن
ُ
ت

علــى املحامــاة نظــام تطبيــق تفعيــل فــي واملســاهمة االنتحــال،

املخالفيــنلــه،وذلــكِمــنخــاللاســتقبالالشــكاوىوالتحقــق

بإعــداد )وذلــك الجهــاتذاتاالختصــاص؛ إلــى منهــا،ورفعهــا

فــيالهيئــةالســعودية
َّ
فــةِمــْنِقَبــلُموظ

َ
خال

ُ
محضــربطبيعــةامل

وإخطــار املحامــاة، إدارة بموظفــي واالســتعانة للمحاميــن،

النيابــةالعامــة(،وتتكــونلجنــةحمايــةاملهنــةمــن:أعضــاٍءِمــن

للمحاميــن، الســعودية للهيئــة العــام واألميــن العــدل، وزارة

ومديــراإلدارةالعامــةللمحامــاة،واألميــنالعــاماملســاعدلهيئــة

املحاميــن. لشــؤون املحاميــن


ً
مكانــة املحامــاة مهنــة وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي: منــح

وســطاملجتمــع،ومنــعاملنتحليــنِمــنالخــوضفــيمهنــةاملحامــاة

وانتحــالصفــةاملحامــي،وحمايــةالعمــالءِمــنالســلوكياتغيــر

املهنيــة.

املبادرة الثانية: مبادرة خدمة منتسبي مهنة املحاماة:

تعنىهذهاملبادرةبرعايةمصالحأعضاءالهيئةاألساسيين

نظاًمــا،والعملعلى ــرٌّ
َ
املتعلقــةبممارســةاملهنــة،وفــقمــاهــوُمق

تقديــمالخدمــاتالالزمــةلهــمفــيهــذاالشــأن،وذلــكمــنخــالل

لجنةتلتزمبالقواعداملنصوصعليهافياألنظمةكافة،إضافة

الخدمــات وأعمــال والتعزيــة والتهنئــة املســاعدة أعمــال إلــى

االجتماعيــةوالوكالــةعنــدرغبــةاملحامــي،علــىأنتكــونمهامهــا:

مــديــدالعــونباملســاعدةلجميــعاملحاميــناملنتســبين،ورســم

آليــةتمكيــناملحاميــنمــنااللتحــاقبجــدولاملعونــةمــنطالبــي

املعونــةوزمــالءاملهنــة.

التواصــل قنــوات فتــح فــي: املبــادرة هــذه أهميــة وتكمــن      

املحاميــن ومشــاركة املحاميــن، وجمهــور اللجنــة أعضــاء بيــن

مشــكالتهم،ومســاعدتهمفيمــايحتاجــونإليــه،وتقديــمأعمــال

للمحاميــن. االجتماعيــة الخدمــات

املبادرة الثالثة: مبادرة اللقاء الشهري:

املؤتمــرات وإقامــة الــدورات بتنظيــم املبــادرة هــذه تعنــى      

والندواتواللقاءاتوامللتقياتواملعارضذاتالعالقةبمهنة

املحاماة،واملشاركةفيها،وذلكبعدالتنسيقمعوزارةالعدل،

كمــاتســتهدفاســتضافةعــدٍدممــنيخدمــونقطــاعاملحامــاة

الخــاص والقطــاع الحكوميــة وشــبه الحكوميــة الجهــات فــي

بلقــاءشــهري،وعــددِمــناملحاميــناملخضرميــنِمــنروادمهنــة

املحامــاة،وعقــدلقــاءاتللمتدربيــنوبعــضالشــركاتاملهنيــة

والزميــالت. للزمــالء الناجحــة

فــيرعايــة وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي: تعزيــزدورالهيئــة

بالتنظيــم، الــواردة اختصاصاتهــا وإنفــاذ األعضــاء، مصالــح

املصالــح، وأصحــاب املســؤولين بيــن النظــر وجهــات وتقريــب

وفتــح القــرار، صناعــة فــي املحاميــن مشــاركة مســتوى ورفــع

للمحاميــن الســعودية الهيئــة بيــن مســتمرة تواصــل قنــوات

وأعضائهــا.
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املبادرة الرابعة: ورشة عمل للتمكين:

للمحاميــن الســعودية الهيئــة بدعــوة املبــادرة هــذه تعنــى      

الحكوميــةوالقطــاع الجهــات لــي ِ
ّ
وُمَمث ِمــناملحاميــن ملجموعــة

أجــل مــن الجهــات؛ تلــك مــع التنســيق بعــد وذلــك الخــاص،

املشــاركةفــيورشــةعمــلللوصــولإلــىالفــرصاملتاحــةفــيســوق

فــرص وخلــق املنتســبون، يواجههــا التــي والتحديــات العمــل،

لهــم. عمــل

      وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي:خلــقالفــرصالعمليــةفــي

قطــاعاملحامــاةواالستشــاراتالقانونيــة،وتعزيــزدوراملحامــي

فــياملجتمــع،والتأكيــدعلــىأهميــةاملحامــيفــيالجانــبالوقائــي،

وتنظيــمالوصــولإلــىاملســتفيدينِمــنهــذهاملبــادرة،وتســهيل

جمــعبيانــاتحالــةالقطــاعالقانونــيوتحليلهــا،وذلــكمــنأجــل

تحديــدمعالــمالبيئــةالتنظيميــةالحاليــةالتــيتحكــمالقطــاع

الوظيفــيفــياملجــالالقانونــيفــياململكــة،وبيــانإشــكاالتهــذا

تنظيــمقطــاع فــي املمارســات أفضــل والوقــوفعلــى القطــاع،

التوظيفالقانوني،وبيانالحلولاملمكنةواألدواتالتيينبغي

َرصعملللمحامينواملحامياتفياململكة،
ُ
قف

ْ
ل
َ
األخذبهافيخ

وإبــرازدورالجهــاتالحكوميــةالتــياهتمــْتبموضــوعالتوظيــف

فــياملجــالالقانونــيمــنالناحيــةالتنظيميــةوالتشــريعية،مــع

الجهــات،وتســليط تلــك ِمــن لــكلجهــة رواضــح إعطــاءتصــوُّ

الضــوءعلــىمبــادراتالقطــاعالخــاصِمــنناحيــةاملشــاركةفــي

تعزيــزالحاجــةلقطــاعاالستشــاراتالقانونيــة،ومــدىالحاجــة

لدعــمذلــكالقطــاعودورهفــيدعــموحمايــةالقطــاعالخــاص،

إلصــدار اململكــة لواقــع املناســبة التشــريعية األداة وتحليــل

منظومــةِمــناملقترحــاتالتشــريعية؛بهــدفتنظيــمالعالقةبين

القانونييــنالراغبيــنفــيالحصــولعلــىفــرصوظيفيــة.

املبــادرة الخامســة: رصــد مقترحــات تعديــل نظــام املحامــاة 

التنفيذيــة: ولئحتــه 

تعنىهذهاملبادرةبعقدورشةعمللرصدُمقترحاتتعديل

نظاماملحاماة،وورشةعملأخرىإلجراءتعديالتعلىالئحته

ذات الجهــات إلــى والتعديــالت التوصيــات ورفــع التنفيذيــة،

االختصــاص،وذلــكِمــنخــاللأخــذآراءومقترحــاتاملختصيــن

واملمارســينفــياملــوادوالبنــودالتــيتحتــاجإلــىإعــادةأوإضافــة؛

للمســاهمةفــيمواكبــةالنظــامأعلــىمســتوياتاملمارســةوفــق
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املعاييــراملهنيــةالدوليــة.

وتكمن أهمية هذه املبادرة في: أخذآراءومقترحاتاملختصين

واملمارســينفــياملــوادوالبنــودالتــيتحتــاجإلــىإعــادةأوإضافــة؛

للمســاهمةفــيمواكبــةالنظــامأعلــىمســتوياتاملمارســةوفــق

فــي الــواردة الهيئــة أهــداف الدوليــة،وتحقيــق املهنيــة املعاييــر

تنظيمهــا،وتعزيــزمشــاركةأصحــابالعالقــةواملصلحــة.

املبادرة السادسة: تعزيز قواعد تقدير األتعاب:

تعنــىهــذهاملبــادرةبمراجعــةقواعــدتقديــراألتعــابالحاليــة

لتســويةاملنازعــاتذاتالصلــةبعالقــةاملحاميــنمــععمالئهــم

عندالنزاع،أوأينزاعذيطابعتجاريأوعمالييتفقأطرافه

علــىتســويةالنــزاعتحكيًمــا،كمــاتهــدفإلــىالوقــوفعلــىأبــرز

امللحوظــاتالتــيتمــتخــاللالعمــلفــياملرحلــةاألولــىلألعــوام

ــق )٢٠١7-٢٠١٩م(،وتحســينقواعــدتقديــراألتعــاببمــاُيحّقِ

النفــعالعــامللمهنــة،ويرفــعِمــنمســتوىمعاييــرلجــانتقديــر

الخبــرة،وذلــكبمراجعــةالقواعــدونمــاذجالعمــلاملرفقــةبهــا.

      وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي:تســويةالنــزاعبيــناملحاميــن

والعمالء،وِحْفظحقوقاملحامينأمامالشركاتواملؤسسات

واألفــراد،وحفــظحقــوقاملتدربيــنواملحاميــن،وجعــلالهيئــة

الســعوديةللمحاميــنجهــةالخبــرةالوحيــدةفــيتقديــراألتعــاب،

وحصــرمنتحلــيصفــةاملحامــاةوإبــالغالجهــاتاملســؤولةبهــم

املاليــة الدخــل مصــادر وزيــادة الالزمــة، اإلجــراءات التخــاذ

للمحاميــن. الســعودية للهيئــة

تقديــر  فــي  للخبــرة  ــا 
ً
بيت الهيئــة  اعتمــاد  الســابعة:  املبــادرة 

األتعــاب:

لــةفــي:ديــوان ِ
ّ
تمث

ُ
تعنــىهــذهاملبــادرةبُمخاطبــةالهيئــاتامل

املظالــم،وهيئــةالســوقاملاليــة،واللجنــةاملصرفيــة،واللجنــة

ِمــن وغيرهــا واإلعالميــة، والتأمينيــة والتمويليــة الجمركيــة

فــي خبــرٍة بيــَت للمحاميــن الســعودية الهيئــة اللجــان؛العتمــاد

التنفيذيــة، والئحتــه املحامــاة لنظــام وفًقــا األتعــاب، تقديــر

القضائيــة للشــؤون العــدل وزارة وكيــل مــن تعميــم وإصــدار

بذلــك.

الســعودية الهيئــة فــي: اعتبــار وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة 

للمحاميــنبيــتالخبــرةفــيكافــةاللجــانوالهيئــاتعنــدالنــزاع،

وربــط خبــرة، جهــة الهيئــة باعتبــار املحاميــن ورعايــةمصالــح

الهيئةالسعوديةللمحامينبجميعالهيئاتواللجانفيمناطق

اململكــة،ورفــعمســتوىمعاييــرتقديــراألتعــاب.

املبادرة الثامنة: مبادرة استرداد:

تعنــىهــذهاملبــادرةبالتعــاونمــعهيئــةاملنشــآتالصغيــرة

لتســهيل الخــاص القطــاع تحفيــز خطــة ضمــن واملتوســطة

دخــولاملنشــآتالقانونيــةالجديــدةإلــىســوقالعمــل،وتعزيــز

فــرصاســتمراريتهاودعمهــاخــاللالســنواتالثــالثاألولــىِمــن

املنشــآت املاليــةعلــى بهــدفتخفيــفاألعبــاء أعمالهــا؛وذلــك

القانونيةالجديدةوالناشــئةفيالســنواتاألولىمنتأسيســها،

وزيــادةمســاهمةاملنشــآتالقانونيــةالجديــدةفــيالناتــجاملحلــي

اإلجمالــي.

      وتكمــن أهميــة هــذه املبــادرة فــي:تحفيــزاملنشــآتالقانونيــة

الجديــدةالتــيبــدأتمزاولــةنشــاطهااالقتصــاديبعــد)١-١-

بــدًءا ٢٠١6م(علــىالعمــل،واحتســابنشــاطهااالقتصــادي

االجتماعيــة؛  التأمينــات فــي موظــف أول تســجيل تاريــخ مــن

وذلــكبهــدفتخفيــفاألعبــاءاملاليــةعلــىاملنشــآتالقانونيــة

الجديــدةوالناشــئةفــيالســنواتاألولــىمــنتأسيســها،وتســهيل

َرصاستمراريتها،
ُ
أعمالاملنشآتالقانونيةالجديدةوتعزيزف

وزيــادةمســاهمةاملنشــآتالقانونيــةالجديــدةفــيالناتــجاملحلــي

اإلجمالــي.
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خامًسا: المؤتمرات والملتقيات والندوات

      أطلقــت األمانــة العامــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن 

خالل العام املالي )2019م( عدًدا من املؤتمرات وامللتقيات 

والندوات، برعاية أكاديمية هيئة املحامين الذراع التعليمي 

البرامــج  بَوْضــع  ــة  املختصَّ للمحاميــن،  الســعودية  للهيئــة 

التأهيليــة والتدريبيــة فــي مجــال املهنــة وتقويمهــا، وتنظيــم 

الدورات وإقامة املؤتمرات والندوات واللقاءات وامللتقيات 

واملعــارض ذات العالقــة بمهنــة املحامــاة، ويعــرض التقريــر 

 املؤتمــرات وامللتقيــات والنــدوات التــي 
ً
فيمــا يأتــي تفصيــال

أطلقتهــا أكاديميــة الهيئــة خــالل العــام املالــي )2019 م(.

1- مؤتمرات عام )2019 م(:

عقدْتأكاديميةالهيئةمؤتمريِنكبيريِنخاللالعاماملالي

العالقــة، ذات املختصــة الجهــات مــع بالتعــاون م( ٢٠١٩(

وهــذاناملؤتمــرانهمــا:

املؤتمر األول: املؤتمر السعودي للقانون الثاني:

للمحاميــن الســعودية للهيئــة العامــة األمانــة أطلقــت      

بالتعاونمعبرهاناملعرفةولكسيسنكسسالنسخةالثانية

ِمــناملؤتمــرالســعوديللقانــون،وقــدُعقــداملؤتمــرفــي)6 - 8(

نوفمبــر)٢٠١٩م(، )5  - املوافــق:)3  هـــ(، األول)١44١ ربيــع

إنتركونتيننتــال فنــدق - للمؤتمــرات فيصــل امللــك قاعــة فــي

الســعودية. العربيــة اململكــة الريــاض،

وقــدعقــدهــذااملؤتمــرفــيإطــارالشــراكةاإلســتراتيجيةمــع

الســعودية والهيئــة العــدل ووزارة واالســتثمار التجــارة وزارة

ولجنــة للمحاميــن الســعودية والهيئــة الفكريــة للملكيــة

اإلفالسوالهيئةالعامةلالســتثماروفنتكالســعودية)إحدى

مبــادراتبرنامــجتطويــرالقطــاعاملالــي(،وتحــددهــدفاملؤتمــر

نالخبراءالقانونيينِمنمشاركةخبراتهم ِ
ّ
مك

ُ
فيجعلهمنصةت

فــيإيجــادحلــولللتحديــاتالتــييواجههــاالتنظيــمالقانونــي،

إلــى باإلضافــة الحديثــة، والتطــورات املواعيــد واستكشــاف

تســريعاالبتــكارفــيالنظــامالقانونــيالســعودي.

املواضيع الرئيسية للمؤتمر السعودي للقانون الثاني:

تحددتاملواضيعالرئيسيةللمؤتمرالسعوديللقانونالثاني

فــي:

١-تطويــرالقوانيــناملتعلقــةبالتكنولوجيــااملاليــة»فنتــك«فــي

ــا،والتحديــاتاملتعلقــةبهــا. اململكــةالعربيــةالســعوديةوعامليًّ

٢-التطوراتالقانونيةوالعمليةفيامللكيةالفكريةفياململكة

والتحديــاتاملتعلقــةبهــا،وأهميتهــالالقتصــاداملحلــي،وكيفيــة

تشــجيعاملختصينالقانونيينعلىتطويرهافياململكةالعربية

الســعودية.

3-أساســياتمهنــةالقانــونوالتشــريعاتاملتعلقــةبهــاوخاصــة

التجاريــة.

كمــاتضمــناملؤتمــرورشعمــلعــنالتكنولوجيــااملاليــة

»فنتك«،وإعدادعقودها،وأهماملمارساتالعامليةفيامللكية

الصغيــرةواملتوســطة، للشــركات بأقســامهاوأهميتهــا الفكريــة

وقوانيناإلفالسالتيتحميرواداألعمالوتعززأخذاملخاطرة

فــياألفــكارالخالقــةالتــيستســهمفــياقتصــاداململكــة.

قانونييــن ومهنييــن خبــراء  َضــمَّ املؤتمــر اســتهدف وقــد    

محلييــنودولييــنوأصحــابالريــادةفــيمجالهــم،ويشــملذلــك:

ورؤســاء الداخلييــن، واملستشــارين العمومييــن، املوظفيــن

مكاتــباملحامــاة،واملحاميــن،والرؤســاءالتنفيذييــن،وأصحــاب

والبنــوك، االلتــزام، مراقبــة األعمــالومستشــاريهم،وموظفــي

والصناديــق االســتثمار وشــركات األفــراد، واملســتثمرين

اإلفــالس. وأمنــاء األعمــال، ورواد االســتثمارية،
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جلسات املؤتمر السعودي للقانون الثاني وحلقات نقاشه:

 )10( عشــر جلســات، 
ْ

اســتغرق املؤتمــر ثالثــة أيــام تضمنــت

األول  اليــوم  ــن  تضمَّ وقــد  عمــل،  ورشــة  ثالثيــن  و)30( 

اآلتيــة: الجلســات 

جلسة بعنوان: تركيز فنتك السعودية: أحدث التطورات في 

اململكة العربية السعودية.

 )4( أربــع حلقــات نقــاش احتــوت 
ُ
 تلــك الجلســة

ْ
نــت  وتضمَّ

اآلتيــة: العناويــن 

١-فنتكالسعودية.

٢-التراخيصالتجريبيةلفنتك.

فنتــك تطويــر فــي الســعودي العربــي النقــد مؤسســة دور -3

الســعودية.

4-اإلطارالتنظيميللحوسبةالسحابية.

وجلسة بعنوان: النظام البيئي لتطوير فنتك.

 )3( ثــالث حلقــات نقــاش احتــوت 
ُ
 تلــك الجلســة

ْ
نــت وتضمَّ

اآلتيــة: العناويــن 

١-التنظيماتوحلاملنازعاتلتمكينتطويرفنتك.

٢-األصولاملشفرةواالقتصادالوطنياالستقاللية.

)تكنولوجيــا الكتــل لسلســلة الحكومــة اســتخدام -3

وثائقهــا. فــي البلوكشــين(

وجلســة بعنــوان: التمويــل الجماعــي واملكافــآت مــن منظــور 

)360( درجــة.

 )3( ثــالث حلقــات نقــاش احتــوت 
ُ
 تلــك الجلســة

ْ
نــت وتضمَّ

اآلتيــة: العناويــن 

١-مكتباملحاماة.

٢-منصةالتمويلالجماعي.

3-املؤسسةاملالية.

وتضمن اليوم األول )10( عشر ورش عمل وهي:

١-أسسفنتك.

٢-اســتخدامسلســلةالكتــل)تكنولوجيــاالبلوكشــين(فــيإعــداد

العقــودالذكيــةوالتطبيقــاتاملباشــرة.

3-نظامالجرائماملعلوماتيةفياململكةالعربيةالسعودية.

4-تأثيرالذكاءاالصطناعيعلىاملهنيينالقانونيين.

التقنيــات خــالل ِمــن املســتدامة التنميــة أهــداف 5-تحقيــق
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القانونيــة. للمهنــة الهــام والــدور الناشــئة

6-مستجداتالتكنولوجياالقانونية.

7-عملةاإليثيروم:العقودالذكيةمقارنةبالعمالتاملعدنية.

8-األصولالفكريةوإدارةامللكيةالفكريةألعمالفنتك.

٩-الوساطةوالتسويةالودية:مهاراتعمليةللنجاح.

١٠-صياغةبندفضاملنازعاتفيعقودالتقنيةاملالية.

ن الجلسات اآلتية: ا اليوم الثاني فتضمَّ أمَّ

مجــال  فــي  الســعودية  التطــورات  أحــدث  بعنــوان:  جلســة 

امللكيــة الفكريــة )IP( خبــراء مــن وزارات وشــركات خاصــة 

ومحاميــن.

 )3( ثــالث حلقــات نقــاش احتــوت 
ُ
 تلــك الجلســة

ْ
نــت وتضمَّ

اآلتيــة: العناويــن 

١-إنشاءالهيئةالسعوديةللملكيةالفكرية.

٢-حمايةامللكيةالفكريةواالستثمارالدولي.

3-اإلطارالقانونيواالتفاقياتواألنظمةالجديدة.

جلسة وزارة العدل بعنوان: التحول في وزارة العدل.

 )3( ثــالث حلقــات نقــاش احتــوت 
ُ
 تلــك الجلســة

ْ
نــت وتضمَّ

اآلتيــة: العناويــن 

١-نمذجةاإلجراءاتالقضائية.

٢-تطبيقاتفنتكفيصندوقالنفقة.

3-تأهيلالكوادرالعدلية.

جلسة بعنوان: إنفاذ حماية امللكية الفكرية.

 )4( أربــع حلقــات نقــاش احتــوت 
ُ
 تلــك الجلســة

ْ
نــت وتضمَّ

اآلتيــة: العناويــن 

١-حمايةالعالماتالتجاريةالشهيرة.

٢-مكافأةالغش.

3-التسجيلاالختياريملصنفاتحقوقاملؤلف.

4-تحديــدنزاعــاتامللكيــةالفكريــةاملرتبطــةبالســعوديةداخــل

وخارجاإلقليم،منوجهةنظرمحاٍمإنجليزي.

جلســة بعنــوان: تحديــات امللكيــة الفكريــة فــي اململكــة العربيــة 

السعودية.

 )3( ثــالث حلقــات نقــاش احتــوت 
ُ
 تلــك الجلســة

ْ
نــت وتضمَّ

اآلتيــة: العناويــن 

١-األسرارالتجارية.

٢-تحديــاتحمايــةامللكيــةالفكريــةالختراعــاتفنتــكوالــذكاء

االصطناعــي.

3-تحدياتمنشئيوأصحابالعالماتالتجارية.

وقد تضمن اليوم الثاني )10( عشر ورش عمل وهي:

١-تقاطعاإلفالسوامللكيةالفكرية.

فــي الفكريــة امللكيــة لحقــوق الفعــال التطبيــق ٢-تحديــات

الســعودية. العربيــة اململكــة

3-التحكيمفيغرفةالتجارةالدولية:طريقةحلنزاعمناسب

ومفضللقطاعاتفنتكوالتكنولوجياوامللكيةالفكرية.

4-املنازعاتالزكويةوالضريبية.

5-حوكمةمكاتباملحاماة.

6-آلياتمكافحةغسيلاألموالفيمكاتباملحاماة.

7-إلغاءالعالماتالتجاريةاملسجلةبموجبالقوانينالدولية

وقانونالعالماتالتجاريةالسعودي.

8-سدالفجوةبينالشركاتالقانونيةاملحليةوالدولية.

٩-التكنولوجيافيمجالالقانون.

١٠-العالماتالتجاريةملكاتباملحاماة.

ن الجلسات اآلتية: ا اليوم الثالث فتضمَّ أمَّ

جلســة بعنــوان: دور الهيئــة الســعودية للمحاميــن فــي تمكيــن 

املهــن القانونيــة.

 )3( ثــالث حلقــات نقــاش احتــوت 
ُ
 تلــك الجلســة

ْ
نــت وتضمَّ

اآلتيــة: العناويــن 

١-دورالقضاءفيتمكينمهنةاملحاماة.

٢-دوراإلدارةالعامةللمحاماةفيالتمكينللمهنة.

3-مهنةاملحاماةبينالتحدياتوالتمكين.

جلسة بعنوان: بناء قادة املستقبل؛ تعليم، تأهيل، تمكين.
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جلسة بعنوان: التخصص في املجال القانوني.

 )4( أربــع حلقــات نقــاش احتــوت 
ُ
 تلــك الجلســة

ْ
نــت وتضمَّ

اآلتيــة: العناويــن 

١-قانونالشركاتالدولية.

٢-كيفتصبحمحاميامللكيةالفكرية.

3-القانونالدولياإلنساني.

فــيالتحكيــمالدولــي،رؤيــةونصائــحمــن بنــاءمهنــة 4-كيفيــة

دولــي. ممــارس

وقد تضمن اليوم الثالث )10( عشر ورش عمل وهي:

١-أخالقياتوسائلالتواصلاالجتماعي.

٢-السلوكالتدريبيالناجح.

3-امللكيةالفكريةللشركاتالناشئة.

4-مهاراتالترافعأمامالجهاتالقضائية.

5-اإلقراضوالتمويلللمنشآتالصغيرةواملتوسطةالحجم.

6-الحمايةالدوليةلالستثماراتاألجنبيةفيالسعودية.

7-اتجاهاتالتكنولوجياالقانونيةواعتمادها.

8-الشراكاتاملهنيةفيالشركاتالقانونية.

٩-الرسومالقانونيةوالتعويضات.

١٠-صناعةالفرصالوظيفيةفيسوقاألعمالالقانونية.

الســعودي  للمركــز  الثانــي  الدولــي  املؤتمــر  الثانــي:  املؤتمــر 

عنــوان: تحــت  التجــاري  للتحكيــم 

تطــور التحكيــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا: 

الواقــع والطمــوح:

أطلقــتاألمانــةالعامــةللهيئــةالســعوديةللمحاميــنبرعايــة

الســعودية وأرامكــو واالســتثمار التجــارة ووزارة العــدل وزارة

املؤتمــرالدولــيالثانــيللمركــزالســعوديللتحكيــمالتجــاري؛

تطــورالتحكيــمفــيمنطقــةالشــرقاألوســطوشــمالإفريقيــا:

الواقعوالطموح،وقدعقداملؤتمرفي)١5 - ١6(صفر)١44١ 

١5(أكتوبــر)٢٠١٩م(،بفنــدقهيلتــون، هـــ(،املوافــق:)١4 - 

الســعودية. العربيــة اململكــة الريــاض،

وقدعقدهذااملؤتمرفيإطارالشراكةاإلستراتيجيةمعوزارة

العــدلووزارةالتجــارةواالســتثماروأرامكــوالســعوديةواملركــز

الســعوديللتحكيــمالتجــاري)SCCA(وبالشــراكةمــعاملركــز
التحكيــم الدولــيلجمعيــة الــذراع املنازعــات، لتســوية الدولــي

األمريكية)ICDR-AAA(،وقدتحددهدفاملؤتمرفيإبراز
املكانــةالدوليــةلصناعــةالتحكيــمالتجــاريفــياململكــةالعربيــة

السعودية،وتسليطالضوءعلىأهميةالتحكيماملؤس�ضيفي

التحولاالقتصاديوتشجيعاالستثماراآلمن،بوصفاملركز

اململكــة، فــي املؤس�ضــي التحكيــم لصناعــة الوطنيــة األيقونــة

ــافــيهــذاالقطــاععلــىمســتوىاملنطقــة. والعًبــامركزيًّ

جلســات املؤتمــر الدولــي الثانــي للمركــز الســعودي للتحكيــم 

التجــاري وحلقــات نقاشــه:

أربــع )4( األول اليــوم ــن تضمَّ عمــل، يومــي املؤتمــر اســتغرق

التفصيــل علــى وهــي مداخلــة، وأربــععشــرة و)١4( جلســات،

اآلتــي:

الجلســة األولــى: التحكيــم مكــون حيــوي مــن رؤيــة اململكــة 

:)2030( الســعودية  العربيــة 

فــي املؤس�ضــي التحكيــم تطــورات ناقــش
ُ
ت وهــيجلســةحواريــة

فــي التحكيــم مســاهمة وكيفيــة الســعودية، العربيــة اململكــة

تهيئــةبيئــةاســتثماريةجاذبــةبمــايدعــمتحقيــقرؤيــةاململكــة

العربيــةالســعودية)٢٠3٠(،وقــدتضمنــْتهــذهالجلســة)5(

هــي: مداخــالت خمــس

١-مداخلــةمعالــيالدكتــوروليــدبــنمحمــدالصمعانــي-وزيــر

العــدل.

٢-مداخلةمعاليوزيرالتجارةواالستثمار.

3-مداخلةمعاليوزيراملالية.

العربــي النقــد مؤسســة محافــظ معالــي مداخلــة -4

. ) ما ســا ( ي لسعود ا

التجــارة لقانــون املتحــدة األمــم لجنــة عــام أميــن مداخلــة -5

الدولــي.

اتاملركزالسعوديللتحكيم مداخلةبعنوان:أحدثُمستَجدَّ

املنازعــات تســوية إدارة لرئيــس الســوق؛ رات وتطــوُّ التجــاري

باملركــزالســعوديللتحكيــمالتجــاري.

لــةإلقــاءنظــرةعامــةعلــىأحــدثاملســتجدات
َ
نــتاملداخ تضمَّ
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فيمايتصلبالخدماتالتييقدمهااملركزالسعوديللتحكيم

التجــاري،وكذلــكاملســتجداتاملتصلــةباألنظمــةالســعودية

واملبــادئالقضائيــةاملتصلــةبالتحكيــم.

الجلسة الثانية: التحكيم الدولي في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.

متقييًمــاواضًحــاللممارســات ــّدِ
َ
ق
ُ
ورقــةعمــلنقديــةفاحصــةت

املتصلــةبالتحكيــمالتجــاريومنازعــاتاملســتثمرينوالــدولفــي

منطقةالشــرقاألوســطوشــمالإفريقيا،ومايرتبطبذلكمن

تطلعــاتومقارنتــهبالتطــوراتواملعالجــاتالعامليــةالحديثــة.

الجلســة الثالثــة: التنــوع فــي مجــال التحكيــم الدولــي نحــو 

.
ً

شــمول أكثــر  معالجــة 

كثيًراماكانينظرإلىاملمارسةفيمجالالتحكيمالدوليعلىأنها

قاصــرةعلــىالرجــالوذويالخبــرةواملنتميــنإلــىأصــولغربيــة،

بشــكليســتبعداآلخرينمنمجالاملمارســة،إالأنالتنوعمن

شــأنهأنيعــززاالنطبــاعبشــرعيةوعدالــةممارســةالتحكيــم

ويرفــعمــنمســتوىالفعاليــة؛ملــايتضمنــهمــنتحســينفــيجــودة

اإلجــراءاتواملخرجــاتوييســرتقبــلمفاهيــمجديــدةوأســاليب

إدارةأكثرحيوي،ُيضافإلىذلكأنمنظومةالتحكيمالدولي

التيتحتوياالختالفاتبينالثقافاتالقانونيةوتبنيالجسور

بيــناألنظمــةاملبنيــةعلــىالشــريعةاإلســالميةأوالقانــوناملدنــي

أوالقانــونالعــامســتكونفــيوضــعأفضــللخدمــةاحتياجــات

عمالئهــاوإدارةاملنازعــاتالعابــرةللحــدود.

وقدناقشــتهذهالجلســةاملمارســاتالقائمةاملتصلةبالتنوع

الثقافــيوالنوعــيوغيــرهمــنمصــادرالتنــوع،وتناقــشالســوق

لجماعــات واملنتميــن واملحكمــات املحكميــن لشــباب الواعــدة

ثقافيــةوعرقيــة،وتأثيــرهــذهالتطــوراتعلــىاإلجــراءات.

ــالت احتــوت 
َ
أربــع ُمداخ  هــذه الجلســة )4( 

ْ
ــت

َ
ن مَّ

َ
وقــد تض

اآلتيــة: العناويــن 

١-دورالتحكيمالدوليفيمقاربةاملعالجاتاملختلفةللشريعة

اإلسالميةوالقانونالعاموالقانوناملدني.

جــودة تحســين فــي دور الدولــي التحكيــم فــي للتنــوع هــل -٢

التحكيــم؟ إجــراءات وشــرعية
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3-مؤسساتالتحكيم:التنوعوشرعيةالتحكيمالدولي.

4-دوراملســاواةبيــنالجنســينفــينظــامالتحكيــمفــيمنازعــات

االســتثمار.

الجلسة الرابعة: تأثير التطور التقني على صناعة التحكيم:

علــى تأثيراتــه الحديثــة للتقنيــات املتنامــي لالســتخدام كان

العقديــن خــالل واألعمــال البشــري النشــاط مناحــي مختلــف

املنازعــات تســوية وبدائــل التحكيــم شــهد وقــد األخيريــن،

استخداًماكبيًراللتقنيةفيمجاالتمتعددةبدًءامنالطبيعة

وتقديــم األدلــة عــرض بطــرق ومــرًورا للدعــاوى، املوضوعيــة

الشــاملة لــإلدارةاإللكترونيــة إجــراءات تبنــي إلــى املســتندات،

االصطناعــي الــذكاء أن كمــا والتحكيــم، الوســاطة لدعــاوى

تثيــر الحديثــة املبتكــرات مــن وغيرهــا الكتــل سلســلة وتقنيــة

التســاؤلحــولالحاجــةلتبنــيقواعــدخاصــةتتناســبمــعهــذه

املنازعــات. مــن النوعيــة

وتهــدفهــذهالجلســةإلــىاستشــرافآفــاقأحــدثالتطــورات

إدارة علــى الحديثــة التقنيــات بتأثيــر يتصــل فيمــا التقنيــة

الصلــة، ذات املؤسســية والخدمــات التحكيــم خصومــات

وكيفيــةتعظيــمأثرهــااإليجابــيعلــىاإلجــراءات،والتقليــلمــن

املبتكــرات وتجنــب اســتخدامها تصاحــب قــد التــي املخاطــر

الهدامــة.

 هــذه الجلســة )4( أربــع مداخــالت احتــوت 
ْ

وقــد تضمنــت

اآلتيــة: العناويــن 

خصومــة إدارة لتعزيــز الحديثــة التقنيــات اســتخدام -١

بفاعليــة. التحكيــم

٢-التحكيماإللكتروني.

وحقــوق بالتكنولوجيــا املتصلــة املنازعــات فــي التحكيــم -3

الفكريــة. امللكيــة

4-األمناإللكترونيفيالتحكيمالدولي.

ــن )4( أربــع جلســات، و)12( واثنتــي  أمــا اليــوم الثانــي فتضمَّ

عشــرة مداخلــة، ومناظــرة واحــدة:

الجلسة األولى: التحكيم والصناعة املالية اإلسالمية:

املاليــة للمؤسســات ــا
ً
ملحوظ ا نمــوًّ األخيــران العقــدان شــهد

اإلســالميةحتــىخــارجأقاليــمالــدولاإلســالمية،كمــااتجهــت

املؤسســاتاملاليــةاإلســالميةفــيالســنواتاألخيــرةإلــىالتحكيــم

الصناعــة، بهــذه املتعلقــة املنازعــات لتســوية موثوقــة كآليــة

وتتطلــباملســاحةالواســعةمــنالتنــوعواالبتــكارفــياملنتجــات

املاليةاإلســالميةأنتلبيإجراءاتالتحكيمالطبيعةالخاصة

لهــا.

املتصلــة القائمــة املمارســات الجلســة هــذه ناقشــت وقــد

بالتحكيمفياملنازعاتاملاليةاإلسالميةمنالناحيةاإلجرائية

أوالقانــوناملوضوعــياملطبــق،كمــاســتبحثأيًضــاعــنمــدى

املاليــة بالصناعــة خاصــة تحكيــم قواعــد لتبنــي الحاجــة

اإلســالمية.

أربــع مداخــالت احتــوت   هــذه الجلســة )4( 
ْ

وقــد تضمنــت

اآلتيــة: العناويــن 

١-أهمسماتاملعياررقم:)3٢(مناملعاييرالشرعية.

بأحــكام اإلخــالل دون املوضوعــي القانــون أحــكام تطبيــق -٢

اإلســالمية. الشــريعة

املاليــة باملعامــالت املتعلقــة املنازعــات فــي للخبــرة اللجــوء -3

اإلســالمية.

4-الحاجــةلتبنــيقواعــدتحكيــممؤسســيةخاصــةبالصناعــة

املاليــةاإلســالمية.

الجلسة الثانية: تعويض األضرار في التحكيم الدولي.

تحتلمسألةتعويضاألضرارفيالتحكيمالدوليأهميةبارزة

ولهاتأثيرهاعلىاإلجراءات،إالأنهاكثيًراماتثيرصعوباتعملية

تتعلــقباســتيعابهاواإلحاطــةبهــا؛ولذلــككثيــًرامــاتلجــأهيئــات

وتقديــر النهائــي حكمهــا إلــى الوصــول بغيــة الدولــي التحكيــم

التعويــضإلــىالتعويــلعلــىشــهادةالخبــرةلإلحاطــةبالجوانــب

التقديــرات إلــى املف�ضــي التأصيــل وفهــم املعقــدة الفنيــة

الحســابيةالتــيتخلــصلهــاتقاريــرالخبــرة،وقــدناقشــتهــذه

فــي التعويــض بتقديــر املتعلقــة املمارســات أفضــل الجلســة

التحكيمالدولي،وتأثيرذلكعلىاإلجراءات؛سواءاتصلاألمر

بتقديماملستنداتأواستجوابالشهودأوتجزئةاإلجراءات.
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 هــذه الجلســة )4( أربــع مداخــالت احتــوت 
ْ

وقــد تضمنــت

اآلتيــة: العناويــن 

١-أفضــلاملمارســاتاملتعلقــةبالدليــلاملســتمدمــنالخبــرةفــي
مجــالتقديــرالتعويضات.

الثنائيــة التجزئــة اإلجــراءات علــى التعويــض تقديــر تأثيــر -٢

لإلجــراءات. والثالثيــة

3-األبعاداملتعددةللتعويضاتفيمجالمنازعاتاإلنشاءات.

4-تطبيقالتعويضاتالعقابيةفيالتحكيم.

الجلسة الثالثة: تعزيز اللجوء للتحكيم الدولي:

قــدُينظــرللتحكيــمفــيبعــضاألحيــانباعتبــارهخيــاًرامســتبعًدا

بســببتكلفته،وقداتجهتبعضاألحكامالقضائيةالحديثة

أنــواع بعــض فــي بــه العمــل يمكــن ال التحكيــم شــرط أن إلــى

العقودالتياليستطيعاألطراففيهاتحملتكاليفالتحكيم.

ولقــداســتحدثتمبــادراتوتقنيــاتمتنوعــةملســاعدةاألعمــال

فعالــة بطريقــة للتحكيــم اللجــوء علــى واملتوســطة الصغيــرة

ومنخفضةالتكاليف؛مثلتبنياإلجراءاتاملعجلة،ومنجهة

أخــرىفــإنالتوجــهنحــوتبنــيقواعــدخاصــةببعــضقطاعــات

األعمــالقــديعــززمــنفــرصلجوئهــاللتحكيــم.

واملعالجــات التقنيــات مــن عــدًدا الجلســة هــذه ناقشــت وقــد

التــيتهــدفإلــىجعــلالتحكيــمأكثــرفعاليــةوأقــلكلفــة؛بمــافــي

ذلــكالدعــاوىالجماعيــة،وقواعــدالتحكيــمالخاصــة،وتمويل

الغيــر.

 هــذه الجلســة )4( أربــع مداخــالت احتــوت 
ْ

وقــد تضمنــت

اآلتيــة: العناويــن 

آمًنــا
ًّ
١-دورالتحكيــمفــيجعــلاململكــةالعربيــةالســعوديةمقــرا

للتحكيــم.

٢-دورتمويلالغيرفيزيادةاللجوءللتحكيمالدولي.

تعزيــز فــي الجماعيــة التحكيــم وإجــراءات الدعــاوى دور -3

الدولــي. للتحكيــم اللجــوء

4-دورمؤسســاتالتحكيــمفــيإدارةإجــراءاتتحكيــمفعالــة

التكاليــف. ومنخفضــة

الجلســة الرابعــة: اإلجــراءات الواجبــة فــي التحكيــم الدولــي؛ 

ســيف أم درع؟

هــل والعدالــة، املرونــة األحــكام، تنفيــذ اإلجــراءات، فعاليــة

اليمكــنالجمــعبينهــا؟تعالــجهــذه
ً
هــذهاملفاهيــممتنافــرة َعــدُّ

ُ
ت

لــدى البالــغ االهتمــام ذات املوضوعــات مــن واحــًدا املناظــرة

املحكمينواملحامين،وتهدفإلىبحثكيفيةمعالجةالتخوف

نظــام تبنــي باتجــاه اإلجــراءات صحــة متطلبــات مــن املر�ضــي

اوعدالــة.
ً
للتحكيــمالدولــيأكثــرفعاليــةواتســاق

وقــدعقــدتهــذهاملناظــرةبيــنمحــاٍمومحكــمبمؤسســةشــاو

لوبوالنجيــه مكتــب فــي مؤســس وشــريك املنازعــات، لتســوية

للمحامــاة. وشــركاه
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2 - امللتقيات والندوات:

 أكاديمية هيئة املحامين عدًدا ِمن امللتقيات خالل العام املالي )2019م(، والتي بلغت )11( إحدى عشر ملتقى وهي 
ْ

      أقامت

علــى التفصيــل كاآلتي:

المقر  جهة
التعاون المنطقة عدد األيام الساعات  تاريخ

الملتقى
 عنوان

الملتقى

 ملتقى المحامين -
الدور الرابع

 لجان المجتمع
القانوني منطقة الرياض 1 3 ٢019/1/٢9  ملتقى

المحامي

مخيم بتال التراثي  لجان المجتمع
القانوني منطقة الرياض 1 7 ٢019/0٢/٢3  المخيم

الشتوي

جامعة اليمامة  لجان المجتمع
القانوني منطقة الرياض 1 1.٥ ٢019/0٤/٨

 ملتقى يوم
 المهنة
القانوني

جامعة المجمعة  لجان المجتمع
القانوني منطقة الرياض 1 ٢ ٢019/0٤/1٤

 ملتقى يوم
 المهنة
القانوني

 جامعة الحدود
الشمالية

 لجان المجتمع
القانوني

 منطقة الحدود
الشمالية 1 ٢ ٢019/0٤/1٤

 ملتقى يوم
 المهنة
القانوني

هيلتون جدة  لجان المجتمع
القانوني

 منطقة مكة
المكرمة 1 ٢ ٢019/0٤/17

 ملتقى يوم
 المهنة
القانوني

كليات األصالة  لجان المجتمع
القانوني منطقة الشرقية 1 ٢ ٢019/0٤/17

 ملتقى يوم
 المهنة
القانوني

جامعة الطائف  لجان المجتمع
القانوني

 منطقة مكة
المكرمة 1 ٢ ٢019/0٤/٢٤

 ملتقى يوم
 المهنة
القانوني

 مركز الروشن
للمعارض

 الهيئة العامة
 للمنشآت
 الصغيرة

والمتوسطة

منطقة حائل 1 ٢ ٢019/10/0٢  ملتقى
بيبان حائل

معارض الظهران

 الهيئة العامة
 للمنشآت
 الصغيرة

والمتوسطة

منطقة الشرقية 1 3 ٢019/1٢/1٢
 ملتقى
 التجارة

اإللكترونية

األكاديمية وكالة سات منطقة الرياض 1 ٢ ٢019/01/9

 ندوة
 الجوانب
 القانونية

 لدول
االبتعاث
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سادًسا: الدورات التدريبية والبرامج التعريفية

أقامــْتأكاديميــةالهيئــةالســعوديةللمحاميــنعــدًدامــنالــدوراتالتدريبيــةوالبرامــجالتعريفيــةوالزيــاراتامليدانيــةوورش

مــاتواملحاضــرات،وقــدبلغــتتلــكالفعاليــاتفــيمجملهــا)٢٠(فعاليــة. خيَّ
ُ
العمــلوحلقــاتالنقــاشوامل

1- الدورات التدريبية:

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

المقر  جهة
التعاون المنطقة عدد األيام الساعات  تاريخ

الدورة
 عنوان
الدورة

غرفة مكة  لجان المجتمع
القانوني

 منطقة مكة
المكرمة 1 ٤ ٢019/01/0٨م

 إجراءات
 الترافغ

 أمام
 المحاكم
اإلدارية

 جامعة األمير محمد
بن فهد

 لجان المجتمع
القانوني منطقة الشرقية 1 ٢ ٢019/01/٢9م

 مواجهة
 غسيل
األموال

 مسرح الغرفة
التجارية

 لجان المجتمع
القانوني

 منطقة الحدود
الشمالية 1 ٢ ٢019/01/31م  قضاء

التنفيذ

 أكاديمية هيئة
المحامين

 لجان المجتمع
القانوني منطقة الرياض 1 ٤ ٢019/0٢/19م

 نظام
 التأمينات

االجتماعية

فندق هيلتون جدة  لجان المجتمع
القانوني

 منطقة مكة
المكرمة 1 ٤ ٢019/03/0٦م  المنازعات

العقارية

مسرح غرفة الجوف  لجان المجتمع
القانوني منطقة الجوف 1 ٢ ٢019/03/30م  حماية

التركة
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2- البرامج التعريفية والزيارات امليدانية:

      بلــغ عــدد البرامــج التعريفيــة والزيــارات امليدانيــة التــي أقامتهــا أكاديميــة الهيئــة فــي مناطــق اململكــة نحــو )8( فعاليــات، وهــي 

علــى التفصيــل:

المقر  جهة
التعاون المنطقة عدد األيام الساعات

 تاريخ

الفعالية
 عنوان

الفعالية

هيلتون جدة  لجان المجتمع
القانوني

 منطقة مكة
المكرمة 1 3 ٢019/0٤/7

 خطوات
 ثابتة نحو
 شركات
 محاماة
ناجحة

هيلتون جدة  لجان المجتمع
القانوني

 منطقة مكة
المكرمة 1 3 ٢019/0٤/1٦

 االندماج

واالستحواذ

هيلتون جدة  لجان المجتمع
القانوني

 منطقة مكة
المكرمة 1 3 ٢019/0٤/٢1

 لمحات
 حول نظام
 مكافحة

 جرائم غسل
األموال

 أكاديمية هيئة
المحامين

 مبادرة تبادل
المعرفة منطقة الرياض 1 ٢ ٢019/0٥/٢٨

 رفع الوعي
 الذاتي

للقانونيات

فندق هيلتون

 صندوق الموارد
 البشرية ووزارة
 العمل والتنمية

االجتماعية

 منطقة مكة
المكرمة 3 1 ٢019/1٢/0٢

 الممكنات
 والمحفزات
 المقدمة من

هدف

 أكاديمية هيئة
المحامين منطقة الرياض

 إعداد قادة
 المستقبل

القانوني

غرفة الشرقية

 صندوق الموارد
 البشرية ووزارة
 العمل والتنمية

 االجتماعية
وغرفة الشرقية

منطقة الشرقية ٢ 3 ٢019/11/٢1

 الممكنات
 والمحفزات
 المقدمة من

هدف

جامعة شقراء
 لجان المجتمع

 القانوني وجامعة
شقراء

منطقة الرياض 1 ٤ ٢019/03/19

 الفرص
 الوظيفية
 لخريجي
القانون
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3- ورش العمل وحلقات النقاش واملخيمات واملحاضرات:

      بلغ عدد ورش العمل وحلقات النقاش واملخيمات واملحاضرات في مناطق اململكة )6( فعاليات، وهي على التفصيل:

المقر  جهة
التعاون المنطقة  عدد

األيام الساعات  تاريخ
الفعالية

 نوع
الفعالية

 عنوان
الفعالية

 الجمعية
 العربية

 السعودية
 للثقافة
والفنون

 الجمعية
 العربية

 السعودية
 للثقافة
والفنون

 منطقة مكة
المكرمة 1 3 ٢019/1٢/٢٢  حلقة

نقاش
 لماذا ال
نتشارك

 جامعة األميرة
 نورة بنت

عبدالرحمن

 لجان المجتمع
 القانوني

 وجامعة األميرة
 نورة بنت

عبدالرحمن

منطقة الرياض 1 1 ٢019/0٢/٢0 محاضرة

 الوعي

 القانوني

 في ريادة

األعمال

إي كامبوس إي كامبوس إيطاليا 7 ٢019/7/1 مخيم

 المخيم
 الصيفي
 القانوني

٢019م

 فندق كارلتون
المعيبد

 لجان المجتمع
القانوني

 المنطقة
الشرقية 1 ٢ ٢019/1/٢٢  ورشة

عمل
 نظام

اإلفالس

 أكاديمية هيئة
المحامين DIFC & Barbri منطقة الرياض 1 ٢ ٢019/1/٢3  ورشة

عمل

 تأهيل
 المحامي

 السعودي
 لالختبارات

 الدولية
 لمهنة

المحاماة

 الغرفة التجارية
بعرعر

 لجان المجتمع
القانوني

 منطقة الحدود
الشمالية 1 ٢ ٢019/03/٢7  ورشة

عمل

 حقوق
 وواجبات

 الموظف في
 ظل نظام

 الخدمة
المدنية
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سابًعا: اإلصدارات القانونية

: إصدارات الهيئة القانونية:
ً

أول

أصــدرمركــزالدراســاتوالبحــوثعــدًداِمــناإلصــدارات

القانونيةلخدمةقطاعاملحاماةواالستشاراتالقانونية،وقد

بلــغعــددمــاأصــدرهمركــزالدراســاتوالبحــوث)٢٠(إصــداًرا،

استرشــادية وأدلــة مطبوعــة، استرشــادية أدلــة بيــن مــا تنــوع

قانونيــة. وكتــب إلكترونيــة،

- األدلة السترشادية القانونية املطبوعة واإللكترونية:

صــدرعــنمركــزالدراســاتوالبحــوثمجموعــةِمــناألدلــة

االسترشــاديةالقانونيــةاملطبوعــة،واإللكترونيــةاملنشــورةعبــر

https://sba.( للمحاميــن الســعودية للهيئــة الرســمي املوقــع

gov.sa(،التــيتهــدفإلــىخدمــةقطــاعاملحامــاةواالستشــارات

الخدمــات طبيعــة إلــى التعــرف علــى واملســاعدة القانونيــة،

القانونيــةاملقدمــةمــنالهيئــة،أوالتشــريعاتالحديثــةملهنــة

املحامــاة،وقــدبلــغإجمالــيعــدداألدلــةاالسترشــاديةالقانونيــة

االسترشــادية األدلــة ــا أمَّ ،
ً
دليــال )١4( الهيئــة أصدرتهــا التــي

فقــد بلــغ عدُدهــا )7( أدلــة، ويعرضهــا  املطبوعــة القانونيــة

التقريــر فيمــا يأتــي ب�شــيٍء ِمــن التفصيــل:

1( األدلة السترشادية اإلصدار الثاني:

متوســطالحجــم
ً
أصــدرمركــزالدراســاتوالبحــوثدليــال

والحقــوق اإلرشــادات يحــوي صفحــة، )45( ِمــن ًنــا وَّ
َ
ُمك

املحامــاة بقطــاع املختصــة واإلجــراءات والواجبــات

حقــوق حمايــة دليــل ذلــك: وِمــن القانونيــة، واالستشــارات

املحامــاة، أتعــاب ودليــل املحامــي، مــع التعامــل عنــد العميــل

ودليــلخطــواتاألمــناإللكترونــي،والســلوكياتاملهنيــةأثنــاء

املنازلةالقضائية،ودليلاملمارســاتالفرديةوالجماعيةملهنة

املحاماة،ودليلتصديقالوثائقاملوقعةمناملحامين،والئحة

الهبــاتوالتبرعــات،وحقــوقاملحامــياملهنيــة،وحقــوقاملحامــي

وحقــوق العمــالء، علــى املحامــي وحقــوق املنهــي، املجتمــع فــي

املحامــيلــدىجهــاتالتحقيــق،وحقــوقاملحامــيلــدىالجهــات

الرســمية،وحقــوقاملحامــيفــيمجلــسالقضــاء...،وغيرهــامــن

.
ً
دليــال أربعيــن )4٠( نحــو بلغــْت التــي االسترشــادية األدلــة

2( تواصل معنا:

وهودليلصغيرأصدرهمركزالدراساتوالبحوثلعرض

للمحاميــن؛ الســعودية الهيئــة مــع التواصــل قنــوات جميــع

كاسنابشــات،ويوتيــوب،وتيليجــرام،وواتســابالدعــمالفنــي،

وأنستجرام،وواتسابلجنةتقديراألتعاب،واللجاناملتفرعة

عنهــا؛كلجــاناملجتمــعالقانونــي،ومركــزالدراســاتوالبحــوث،

وأرقــامهواتــف املحاميــن، هيئــة وأكاديميــة املحاميــن، وهيئــة

وبريــدتواصــلكللجنــةمــناللجــانالســابقة.

3(حقوق األم في الشريعة اإلسالمية واألنظمة السعودية:

الحجــم صغيــر 
ً
دليــال والبحــوث الدراســات مركــز أصــدر  

الشــريعةاإلســالميةواألنظمــة فــي تحــتمســمى:»حقــوقاألم

التــيكفلهــا ــابفضــلاألموبياًنــالحقوقهــا
ً
الســعودية«،اعتراف

لهــاالشــرُعوالنظــامالســعودي،ومــنذلــك:حــقاألمفــيالبــر،

      أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث الــذراع املتخصــص لتقديــم الدراســات والبحــوث ذات الصلــة بمجــالت اهتمــام الهيئــة 

 مــا 
ْ

ومنســوبيها خــالل العــام املالــي )2019 م( عــدًدا ِمــن اإلصــدارات القانونيــة، وقــد بلــغ عــدد اإلصــدارات )43( إصــداًرا، توزعــت

بيــن إصــدارات أنشــأتها الهيئــة، وإصــدارات رعتهــا الهيئــة نشــًرا وتوزيًعــا، ويعــرض التقريــر فيمــا يأتــي اإلصــدارات التــي أصدرهــا مركــز 

الدراســات والبحــوث مــع التعريــف بــكل إصــدار بإيجــاز.
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والنفقــة،والســكن،والحــج،والوصــلبعــدالوفــاة،وطلــبإذنهــا

وتجريــم ابنتهــا، نــكاح فــي وإذنهــا والتجــارة، والعلــم الســفر فــي

االعتــداءعليهــا،وحرمــةعقوقهــا،وحقهــافــياالحتفــاظبمالهــا،

وحقهــافــيالعمــل،وحقهــافــياإلجــازةأثنــاءالحمــلوالوضــع...،

وغيــرذلــكمــنالحقــوقالتــيعرضهــاالدليــلوالتــيتتوافــقمــع

الســعودية. واألنظمــة اإلســالمية الشــريعة

4( الدليل العلمي واملنهي للتخصصات الحقوقية اإلصدار 

الثاني:

ــا ومهنيًّ ــا علميًّ 
ً
دليــال والبحــوث الدراســات مركــز أصــدر      

فــينحــو)١٠٠(صفحــة، للتخصصــاتالحقوقيــةوالشــرعية

ويتواكــبصــدورهــذاالدليــلمــعســعيالهيئــةالحثيــثإلتاحــة

فــي لهــم املتاحــة الخيــارات ملعرفــة الشــباب لجيــل الفرصــة

بــكل الدراســة وطبيعــة املتوفــرة، والتخصصــات الجامعــات،

قبــل ــا ومهنيًّ ــا وظيفيًّ ونشــأتها الجامعــة وفــروع ومدتهــا، كليــة

مــن لالســتفادة تمهيــًدا الحقــوق، كليــات بإحــدى االلتحــاق

إمكانيــاتالشــبابوتوظيفهــاالتوظيــفالســليموالعمــلعلــى

العمــل، ســوق مــع تتــالءم التــي التأهيليــة بالبرامــج تطويرهــا

ويتوافــقإصــدارهــذاالدليــلمــعخطــةالهيئــةاإلســتراتيجيةفــي

تمكيــنالقطــاعاملنهــي،وتعميــقالخدمــاتالقانونــي،وتماشــًيا

مــعالبرامــجالتــيتعتــزمالهيئــةإنفاذهــاملواكبــةمتطلبــاتســوق

التــي والــدورات بالبرامــج الوطنيــة الكفــاءات وتعزيــز العمــل،

والفائــدة. بالنفــع املنهــي املجتمــع علــى تعــود

الدليــل)7(ســبعةمباحــث،احتــوتاملباحــث وقــدضــم     

األربعةاألولىالدليلالعلمي؛فعرضاملبحثاألولمنهاكليات

املبحــث وعــرض البكالوريــوس، لدرجــة واألنظمــة الشــريعة

الثانــيكليــاتالشــريعةواألنظمــةلدرجــةالدبلومــات،وعــرض

املبحــثالثالــثكليــاتالشــريعةواألنظمــةلدرجــةاملاجســتير،

لدرجــة واألنظمــة الشــريعة كليــات الرابــع املبحــث وعــرض

الدكتــوراه.

واحتــوتاملباحــثالثالثــةاألخــرىالدليــلاملنهــي؛فعــرض

املبحــثالخامــستصنيــفالوظائــفللتخصصــاتالقانونيــة

تصنيــف الســادس املبحــث وعــرض الحكومــي، القطــاع فــي

الوظائــفللتخصصــاتالقانونيــةفــيالقطــاعالخــاص،وعــرض

املبحثالسابعواألخيردليلالعملفيمكاتباملحاماةالدولية

واملحليــة.

5( دليل تشريعات مهنة املحاماة في اململكة العربية 

السعودية:

      أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث دليــل تشــريعات مهنــة 

املحامــاة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، وهــو دليــُل كبيــُر 

، وِمــن 
ً
ن ِمــن )300( صفحــة، يحــوي )25( لئحــة ــوَّ

َ
الحجــم ُمك

أمثلــة األدلــة التــي احتواهــا دليــل التشــريعات:

١-نظاماملحاماةوالئحتهالتنفيذية.

٢-تنظيمالهيئةالسعوديةللمحامين.

3-وثيقةاملنامةلنظامالقانوناملوحدللمحاماةبدولمجلس

التعاونلدولالخليجالعربية.

للتعليــم النموذجيــة الخليجــي التعــاون مجلــس إرشــادات -4

للمحاميــن. املســتمر القانونــي

5-تعاميموزارةالعدل.

6-اإلطارالعاملحوكمةالهيئةالسعوديةللمحامين.

7-الئحةعضويةالهيئة.

8-الئحةاللجنةالتنفيذية.

٩-قواعدتقديرأتعاباملحامينمععمالئهمعندالنزاع.

١٠-قواعدالتصديقعلىالوثائق.

١١-الئحةاملعونةالقضائية.

١٢-الئحةلجاناملجتمعالقانوني.
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املحامــاة  قطــاع  فــي  املضافــة  القيمــة  ضريبــة  دليــل   )6

الثانــي: اإلصــدار  القانونيــة  والستشــارات 

بــاألداء ِمــنرؤيــةالهيئــةالتــيتهــدفإلــىاالرتقــاء ــا
ً
انطالق   

املنهــيالقانونــيوتطويــرقطــاعممارســاتالخدمــاتالقانونيــة،

أعــدمركــزالدراســاتوالبحــوثدليــلضريبــةالقيمــةاملضافة؛

بهدفتوضيحالتزاماتقطاعاملحاماةواالستشاراتالقانونية

فــيضريبــةالقيمــةاملضافــة.

وقدجاءالدليلفينحو)3٠(صفحةحوت)١3(ثالثةعشر

ــا،جــاءاألولليوضــحاملصطلحــاتالرئيســيةاملســتخدمة
ً
مبحث

فيدليلضريبةالقيمةاملضافة،وعرضالثانيملفهومضريبة

َنالثالث القيمةاملضافةوتطبيقاتهاوأنواعهاوآليةعملها،وَبيَّ

قطــاع فــي املضافــة القيمــة الخاضــعلضريبــة املكلــف طبيعــة

َنالرابعحسابالضريبة املحاماةواالستشاراتالقانونية،وَبيَّ

ووقــتاالســتحقاقوالرســومالحكوميــةواألتعــاباملجــزأةوغيــر

الخامــس وعــرض املجانيــة، القانونيــة والخدمــات املســتلمة،

الســادس وعــرض القانونــي، القطــاع فــي املحاســبية البيئــة

اإلقــرار ليبيــن الســابع وجــاء الضريبيــة، الســجالت ألحــكام

الضريبــيوتوقيــتســدادالضرائــباملســتحقة،وتعديــلقيمــة

التوريــدوقيمــةالضريبــة،وتعديــلاإلقــرارالضريبــي،واملوعــد

النهائيلتعديلاإلقرارالضريبي،وأماالثامنفأشارإلىالجهات

وبيــن الضريبيــة، املنازعــات فــي بالنظــر املختصــة القضائيــة

التاســعالعقوبــات،وبيــنالعاشــرالغرامــات،وتحــدثالحــادي

عشــرعــناالســتئناف،والثانــيعشــرعــناألحــكاماالنتقاليــة،

والثالــثعشــرعــنتجهيــزاملنشــآت.

7( ماذا تعرف عن الهيئة السعودية للمحامين؟

وهــودليــلتعريفــيبالهيئــةالســعوديةللمحاميــن،عــرض

فيــهمركــزالدراســاتوالبحــوثرؤيــةالهيئــةورســالتهاوالقيــم

املؤسســيةالتــيتتبعهــاالهيئــةفــيالتعامــلمــعمجتمــعاملحاميــن،

التــي العضويــات وأنــواع تحقيقهــا، إلــى تســعى التــي وأهدافهــا

تقدمهــاالهيئــةملجتمــعاملحاميــن،وعناويــنالتواصــلاملهمــةفــي

فرعــيالريــاضوجــدة.

السترشــادية  األدلــة  مــن  مجموعــة  الهيئــة  أصــدرت  كمــا 

القانونيــة اإللكترونيــة املنشــورة عبــر املوقــع الرســمي للهيئــة 

وقــد   ،)https://sba.gov.sa( للمحاميــن  الســعودية 

بلــغ عــدُد األدلــة املنشــورة علــى املوقــع الرســمي )7( أدلــة 

إلكترونيــة، ويعــرض التقريــر فيمــا يأتــي األدلــة السترشــادية 

اإللكترونية التي أصدرتها الهيئة خالل العام املالي )2019م( 

ب�شــيٍء ِمــن التفصيــل:

8(دليل استخراج سجل املنشأة القانونية:

وهودليلصغيرالحجميبلغعددصفحاته:)٢5(صفحة،

َيْعِرضإجراءاتوخطواتاستخراجسجلاملنشأةالقانونية،

الرســمي املوقــع فــي التســجيل طــرق بشــرح الدليــل بــدأ وقــد

وإجــراءات الحســاب، وتفعيــل للمحاميــن الســعودية للهيئــة

الحصولعلىالعضويةوأنواعالعضوياتالتيتقدمهاالهيئة

بــه، املتعلقــة واألســباب العضويــة رفــض وحــاالت ألعضائهــا،

ــُرقالســداداملتاحــةعبــراملوقــع،ثــمتطــرَّقلســجلاملنشــأة
ُ
وط

القانونيةوطرقالتسجيلفيها،وكيفيةتعديلبياناتاملنشأة

واســتخراجســجلاملنشــأةالقانونيــة،وقــدعــرضالدليــلكل

هــذهالخدمــاتبطريقــةالصــوروالشــرحاملفصــل،وإمعاًنــافــي

املتابعــةوالشــفافيةعــَرضالدليــلفــيالنهايــةوســائلاالتصــال

املتاحــةبالهيئــةلتقديــمالدعــمالفنــيعنــدحــدوثأيخلــل.

 للممارسة القانونية في بريطانيا:
ً
9( كيف تصبح مؤهال

ــة وهــودليــٌلَيْعــِرضاإلجــراءاتاملؤهلــةللممارســةالقانونيَّ

فيبريطانيا،والتيتكمنفيالتأهيلواالستعدادلالختبارومدة

البرنامــجاملحــددة،ومزايــاالبرنامــجالتدريبــيوكيفيــةالتقديــم

االختبــار ومراحــل لذلــك، املتاحــة والوســائل البرنامــج علــى

ورســومه.
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 للممارسة القانونية في أمريكا:
ً
10( كيف تصبح مؤهال

ــة وهــودليــٌلَيْعــِرضاإلجــراءاتاملؤهلــةللممارســةالقانونيَّ

فــيأمريــكا،والتــيتكمــنفــيالتأهيــلواالســتعدادلالختبــارومــدة

البرنامــجاملحــددة،ومزايــاالبرنامــجالتدريبــيوكيفيــةالتقديــم

االختبــار ومراحــل لذلــك، املتاحــة والوســائل البرنامــج علــى

ورســومه.

11( مميــزات اجتيــاز املحامــي الســعودي لمتحــان التأهيــل 

املنهــي فــي بريطانيــا:

الســعودي املحامــي اجتيــاز مميــزات َيْعــِرض دليــٌل وهــو      

المتحــانالتأهيــلاملنهــيفــيبريطانيــاوالتــيتكمــنفــي)7(ســبع

جديــدة، مهنيــة فــرص علــى الحصــول ميــزة أهمهــا: مميــزات،

وتكويــنملــفشــخ�ضياحترافــي،والقــدرةعلــىتعزيــزالســمعة

وويلــز... إنجلتــرا فــي للعمــل ترخيــص علــى والحصــول املهنيــة،

وغيرهــامــناملميــزاتالتــييمكــناالطــالععليهــامــنخــاللالدليــل

الرســمي. املوقــع علــى املنشــور

12( مزاولة مهنة املحاماة بأسلوب فردي أو مؤس�شي:

وهــودليــٌلَيْعــِرضأعمــالمهنــةاملحامــاةومــايناســبهامــن

عمــلفــرديأومؤس�ضــي،ومــنتلــكاألعمــال:االلتــزامبضوابــط

ســجلجــدولقيــداملحاميــناملمارســين،واالرتبــاطمــعبيانــات

مركــزاملعلومــاتالوطنــي،والوقايــةمــنمخاطــرعســلاألمــوال

ومشــروعيةاألتعــابالناشــئةعــنالنشــاطاملنهــي،والتوظيــف

العمالــة واســتقدام االجتماعيــة، التأمينــات فــي والتســجيل

الوافدة،وفتححســاباتبنكيةلنشــاطاملحاماةواالستشــارات

مــن
ً
التــيبلغــت)٢١(عمــال القانونيــة...،وغيرهــامــناألعمــال

أعمــالمهنــةاملحامــاة.

13( توزيــع املحاميــن علــى عــدد الســكان فــي اململكــة العربيــة 

الســعودية:

وهــودليــٌلَيْعــِرضتوزيــعاملحاميــنعلــىعــددالســكانفــي

اململكــةالعربيــةالســعودية،وقــداحتــوىالدليــلإحصــاًءبعــدد

الســكانفــيكلمنطقــةمــنمناطــقاململكــة،وقــدمثلــْتمنطقــة

ِمــنحيــثعــددالســكانفبلغــْت: مكــةاملكرمــةأعلــىمنطقــة

الريــاض منطقــة جــاءت الثانيــة املرتبــة وفــي ،)8.557.766(

حيثبلغعددالسكان:)8.٢١6.٢84(،فيحينجاءتالباحة

بعددسكانبلغ:)476.١7٢(،والحدودالشماليةبعددسكان:

)365.٢3١(فياملرتبةاألخيرة،كماحوىالدليلإحصاًءبعدد

فــياملرتبــة فــيكلمنطقــة،فجــاءتمنطقــةالريــاض املحاميــن

األولىبعدد:)3.٠78(محامًيا،تليهامنطقةمكةاملكرمةبعدد:

)١.6٠4(محاميــن،فــيحيــنجــاءْتمنطقــةالحــدودالشــمالية

بعــدد:)١8(محامًيــافــياملرتبــةاألخيــرة،وجــاءتمنطقــةنجــران

فــياملرتبــةاألخيــرةبعــدد:)١١(محامًيــا.

14( تصنيــف أفضــل الجامعــات فــي تخصــص القانــون 2018 

- 2019م:

وهــودليــٌلَيْعــِرضتصنيــفأفضــلالجامعــاتفــيتخصــص

الجامعــات،وقــدصنفــتالجامعــاتقســمين:األول:تصنيــف

 شنغهاي،والثاني:تصنيفتايمز،أماتصنيفشنغهايفَضمَّ

وجامعــة بيــل وجامعــة هارفــارد بجامعــة بــدًءا جامعــة، )٢٠(

واليــة وجامعــة ماســون، جــورج بجامعــة وانتهــاًء كولومبيــا،

فلوريــدا،وجامعــةلنــدنلالقتصــادوالعلــومالسياســية،وأمــا

)٢٠(جامعــة،بــدًءابجامعــةســتانفورد تصنيــفتايمــزفَضــمَّ

وجامعــةديــوكاألمريكيــةوجامعــةكامبريــدج،وانتهــاءبجامعــة

البريطانيــة كولومبيــا وجامعــة أنجلــوس، لــوس كاليفورنيــا

واشــنطن. وجامعــة
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- املصنفات القانونية املطبوعة:

صــدرعــنمركــزالدراســاتوالبحــوثمجموعــةمــنالكتــب

القانونيــةالتــيتهــدفإلــىخدمــةقطــاعاملحامــاةواالستشــارات

القانونيــة،وقــدبلــغعددهــا:)6(مصنفــات،وقــدتنوعــتتلــك

حَرَصــْت وقــد ومجــالت، وتقاريــر، كتــب، بيــن: مــا املصنفــات

الهيئــةفــيمصنفاتهــاعلــىتقديــمأفضــلاملمارســاتوالتجــارب

واالستشــارات املحامــاة قطــاع مجــال فــي الحديثــة الدوليــة

القانونيــة املصنفــات يأتــي فيمــا التقريــر ويعــرض القانونيــة،

ِمــن العــاماملالــي)٢٠١٩م(ب�ضــيٍء الصــادرةعــنالهيئــةخــالل

لتفصيــل: ا

القانونيــة فقــد صــدر عــن مركــز الدراســات  الكتــب  أمــا   -

هــي: كتــب  ثالثــة   )3( والبحــوث 

1( قاموس الحوكمة:

وهــوأولقامــوسللحوكمــةفــيالوطــنالعربــيَيْجَمــعمعظــم

املصطلحــاتاملهمــةاملتخصصــةذاتالعالقــةبالحوكمــة،وقــد

ا جمعهمؤلفه)أ.لؤيخالدمو�ضى(ِمننحو)8٠(مرجًعادوليًّ

ــامعتمــًدا،بمراجعــة)٢5(خمســةوعشــرينعضــًوامــن ومحليًّ

أعضــاءاملركــزالســعوديللحوكمــة.

تعريفــات احتــوْت صفحــة )١66( مــن القامــوس ن تكــوَّ وقــد

بالغــةلجميــع ِمــنأهميــة لهــا ملــا مفــرداتومبــادئالحوكمــة؛

الــدول اقتصاديــات علــى البالــغ اإليجابــي لتأثيرهــا الشــركات؛

وتنميتهــاوخلــقمنــاخعــادلوجــاذبلالســتثمار،ولتلــكاألهميــة


ً
اْحَتَضَنــُهمركــزالدراســاتوالبحــوثورعــاهإصــداًراوطباعــة

توزيًعــاونشــًرافــيإطــارالتعــاونبيــنالهيئــةواملركــزالســعودي

للحوكمــة.

2( كيف تصبح محامًيا ناجًحا؟:

وهوكتابيضمبيندفتيهخالصةتجارباملحاميالدكتور/

)يوسفبنعبداللطيفالجبر(فيمهنةاملحاماة،وأصلهذا

َتفمنالتغريداتالتيكانينشرهااملؤلففيفضاء
ُ
الكتابن

ها،
َ
ــْمل

َ
َمش

َ
ـــْمل
َ
اَســَمحالوقتل

َّ َ
مســاٍء،ومل التواصلاالجتماعيكلَّ

ــواِرَدها؛فــكانهــذااملطبــوُعاملخَتَصــُراملســمى:كيــف
َ
وجمــعش

بــهجيــلاملســتقبلإلــىأســرار تصبــحمحامًيــاناجًحــا؟ليرشــد

النجــاحفــيهــذهاملهنــةالعظيمــة.

نالكتــابِمــن)٢84(صفحــة،تضمنــْتإضــاءاٍت وقــدتكــوَّ

ونصائَحووصًفالطريقالنجاحفيمهنةاملحاماة،والصعوبات

جابــهاملحاميــنونصائــحلتجاوزهــا،كمــاتضمنــتاملهارات
ُ
التــيت

الواجــبتوافرهــافــياملحامــيوكيفيــةتنميتهــا،وألهميــةالكتــاب

ــىمركــزالدراســاتوالبحــوث
َّ
لجيــلاملســتقبلِمــناملحاميــنتول

إصــدارالكتــابوطباعتــهونشــرهوتوزيعــه،ليكــوَننبراًســالــكل

مسترشــدفــيتلــكاملهنــةالعظيمــة.

3(محاميالغد:

أصــدرمركــزالدراســاتوالبحــوثترجمــةعربيــةلكتــاب:

)ريتشــارد ملؤلفــه/  )Tomorrow›s lawyers(
الســعودية الهيئــة بيــن التعــاون إطــار فــي وذلــك سســكيند(،

للمحاميــنومطبعــةجامعــةأكســفورد،وقــدقصــداملؤلــفِمــن

ميــنالقانونييــن ِ
ّ
الكتــابأنيضــعبيــنيــديمحامــيالغــدواملعل

ــةالتــيتواجــهمهنــةاملحامــاةوالنظامالقضائيفي لحَّ
ُ
القضايــاامل

الوقــتالحالــي،والتشــجيععلــىإجــراءمناقشــةواســعةالنطــاق

للعوامــلاملؤثــرةوأثرهــااملحتمــل،وقــدتنــاولالكتــابعــدًدامــن

القضايــااملهمــةمثــل:التغييــراتالجذريــةفــيالســوقالقانونيــة،

ومســتقبلشــركاتاملحامــاة،واآلفــاقالوظيفيــةأمــاماملحاميــن

الشــباب،وغيرهــاِمــناملوضوعــاتالجديــرةبالقــراءة،وألهميــة


ُ
هيئــة آثــرْت واملحاميــن القانونيــة الخدمــات لقطــاع الكتــاب

فــيمركــزالدراســاتوالبحــوثترجمــةالكتــاب
ً
املحاميــنُمتمثلــة

املمارســات أفضــل علــى لالطــالع وتوزيعــه، ونشــره وطباعتــه

رالقانوني. للتطــوُّ
ً
والتجــاربالدوليــةالحديثــة،ولُيمثــلمواكبــة
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أمــا املجــالت فقــد أصــدر مركــز الدراســات والبحــوث مجلتيــن 

هما:

4( مجلة حقيبة املحامي:

مجلــةحقيبــةاملحامــيأولنشــرٍةمهنيــةباللغــةالعربيــة َعــدُّ
ُ
ت

باملمارســة العالقــة ذات باملقــاالت عَنــى
ُ
ت األوســط الشــرق فــي

وذلــك املعرفــي، بالعتــاد القانونــي املمــارس وتــزود القانونيــة،

بالتعاونمععدٍدِمنكباردورالنشــرالقانونيةالدولية،وقد

أصدرمركزالدراســاتوالبحوثخاللالعاماملالي)٢٠١٩م(

ثالثــةأعــدادهــي:العــدداألول،والعــددالثانــي،والعــددالثالــث.

وقدتبنىالعدداألولمنحقيبةاملحاميشعار:»مستقبل

شــخصية وكانــت املحاميــن«، هيئــة وتحديــات املحامــاة مهنــة

العــدد وتضمــن الفــالج(، هللا )عبــد األســتاذ/ ســعادة العــدد

كلمــةلألميــنالعــامعــرضفيهــامميــزاتالعــدداألولوحصــاد

)عبــد األســتاذ/ ســعادة مــع ومقابلــة م(، ٢٠١8( املالــي العــام

هيئــة تواجــه التــي التحديــات ِمــنخاللهــا ناقــش الفــالج( هللا

املهنــة كيــانيجمــعأصحــاب إرســاء فــي الهيئــة املحاميــنودور

ــنعــدًداِمــن الواحــدةلرفــعمســتوىمهنــةاملحامــاة،كمــاتضمَّ

املحامــاة، مهنــة تاريــخ مثــل: املهمــة القانونيــة املوضوعــات

وشــركاتاملحامــاةوالتحديــاتالتــيتجابههــا،وتقريــراملخاطــر

الســلوك ومدونــة البريطانيــة، املستشــارين لهيئــة املهنيــة

بعًضــا العــدد حــوى كمــا األمريكيــة، املحاميــن لجمعيــة املنهــي

للتطــور مواكبــة تمثــل والتــي املترجمــة األجنبيــة املقــاالت مــن

القانونــي،واختتــمالعــددبأبــرزاملنشــوراتالقانونيــةالجديــدة

م(. ٢٠١8( عــام خــالل

أماالعددالثانيفحملشعار:»االعتماداملنهيعالمةفارقة

فــيالتأهيــلاملنهــي«،وكانــْتشــخصيةالعــددســعادةاألســتاذ/

)بكــربــنعبــداللطيــفالهبــوب(األميــنالعــامللهيئةالســعودية

ِمــناملوضوعــاتالقانونيــة
ً
للمحاميــن،وتضمــنالعــددبعّضــا

،)٢٠3٠( الســعودي املحامــي استشــراف مثــل: املهمــة؛

فــي القانونيــة الثقافــة نشــر وأهميــة التشــريعية، والصياغــة

املجتمع،وأهميةتسويقالخدماتالقانونية،ونظاماإلفالس

ودوراملحاميفيتطبيقه،وإستراتيجيةتطويرصناعةاملحاماة

العربية،كماحوىالعددبعًضامناملقاالتاألجنبيةاملترجمة

للتطــور مواكبــة تمثــل التــي الدوليــة والتجــارب واملمارســات

القانونــي.

وأمــاالعــددالثالــثفكانــتشــخصيتهأعضــاءمجلــسإدارة

الهيئــةالســعوديةللمحاميــنمجتمعيــن،وتضمــنالعــددبعــض

األفــكارواملقــاالتاملهمــةالتــيشــغلتبــالكثيــٍرمــناملحاميــن

والقانونيين،ومنذلك:معاييرتقديرأتعاباملحامين،وأسباب

تفــاُوتاألتعــاببيــنمكاتــباملحامــاةوبعضهــا،وأهــماملعاييــر

املؤثــرةفــيتحديــداألتعــاب،كمــاناقــشالعالقــةبيــنالقضــاة

ة،ودورالثقةبينهمافينجاح واملحامينفيخدمةالبيئةالَعْدليَّ

املنظومةالعدلية،كماعرضالعددملوضوعامللكيةالفكرية،

الفكريــة، للملكيــة الســعودية الهيئــة إنشــاء هــدف وناقــش

وتعريفهاوتصنيفاتهاوأنواعهاالثالثة:)حقوقاملؤلف،براءات

التأهيــل صالحيــة وناقــش التجاريــة(، العالمــات االختــراع،

بعًضــا العــدد عــرض كمــا القانونــي، يحملــه الــذي األكاديمــي

ِمــناملمارســاتوالتجــاربالدوليــةالتــيتمثــلمواكبــةللتطــور

القانونــي.

5( مجلة فقه القضاء والقانون:

هيمجلةدوريةعلميةمحكمةتتناولنشرأبحاثودراسات

متخصصــةُمَتَعــدةمــنجهــاتعلميــة،تعنــىبشــؤونالقضــاء

الــذراع والبحــوث الدراســات مركــز عــن وتصــدر والقانــون،

املتخصصلتقديمالدراساتواألبحاثذاتالصلةبمجاالت

املنصــات إحــدى املجلــة وتعتبــر ومنســوبيها، الهيئــة اهتمــام

العلميــةالتــييســتخدمهاالباحثــونلنشــرآخــرمــاتوصلــوالــه

مــننتائــج،وتهــدفاملجلــةإلــىنشــردراســاتالفقــهاإلســالمي،

تنشــيط فــي واإلســهام املتخصصــة، القانونيــة والدراســات

االجتهــادفــيمجــالالفقــهوالقضــاء.كمــاتعمــلعلــىإثراءاملكتبة

العدليــةبالدراســاتوالبحــوثالتــيتعيــناملمــارسالقانونــيفــي

أداءعملــه،وتوســيعَمداركــه،وزيــادةحصيلتــهالعلميــة.

وقــدأصــدرمركــزالدراســاتوالبحــوثخــاللالعــاماملالــي

)٢٠١٩م(العــدداألولمــن»مجلــةفقــهالقضــاءوالقانــون«،

وقــدتنــاولالعــددنشــرثالثــةأبحــاثحديثــةهــي:

البحثاألول:»املسؤوليةالجنائيةعنانتحالصفةاملحامي:

اإلماراتــي«؛ والقانــون الســعودي النظــام بيــن مقارنــة دراســة
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للباحثــة/نــوربنــتعبــداللطيــفبــنأحمــدالعريــج.

البحــثالثانــي:»حــقاملحامــيفــيحجــزاألوراقلحيــناســتيفاء

مقارنــة دراســة الســعودي، النظــام فــي القانونيــة األتعــاب

بــنمحمــد بنــتســعيد للباحثــة/جوهــرة بالقانــوناألردنــي«؛

الغامــدي.

انقضــاء بعــد الوكيــل تصرفــات »أحــكام الثالــث: البحــث

الطيــار. جهجــاه بــن فهــد للباحثــة/ الوكالــة«؛

يلتاألبحاثالثالثةبخالصةلكلمنهاعرضتنتائج
ُ
وقدذ

واملراجــع باملصــادر وقائمــة ومقترحاتهــا، وتوصياتهــا الدراســة

محتويــات عــرض وفهــرس واإللكترونيــة، واألجنبيــة العربيــة

وعناصرهــا. الدراســة

أمــا التقاريــر اإلجماليــة الصــادرة عــن الهيئــة فكانــت تقريــًرا 

واحــًدا، وهــو التقريــر الســنوي لعــام )2018 م(:

6( التقرير السنوي لعام 2018م:

أصــدرمركــزالدراســاتوالبحــوثالتقريــرالســنويللعــام

املالــي)٢٠١8م(تحــتشــعار:)عــاممزدهــروعطــاءمســتمر(،

القطــاع مســتوى علــى الهيئــة إنجــازات التقريــر عــَرض وقــد

العــام. طــوال القانونــي

وقــدحــوىالتقريــرتمهيــًداوأربعــةفصــول،أمــاالتمهيــدفعــرض

ِمنخاللههويةالهيئةالسعوديةللمحامين،ورؤيتهاورسالتها،

وقيمهــااملؤسســية،والكيانــاتاإلداريــةاملســؤولةعــنحوكمــة

الدوريــة، واجتماعاتهــم اإلدارة مجلــس وأعضــاء القــرارات،

املالــي)٢٠١8م(علــىمســتوى العــام ــاألداء وموجــًزاإحصائيًّ

قطــاعالخدمــاتالقانونيــة.

وأماالفصولاألربعة؛فعرضالفصلاألول:أعمالالهيئة

السعوديةللمحامينخاللالعاماملالي)٢٠١8م(والتشريعات

والسياســاتوالوثائــقاإلداريــةوالترتيبــاتاإلداريــةوالتطويــر

املؤس�ضــي،وعــرضالفصــلالثانــي:منظومــةالهيئــةالســعودية

للمحاميــنوالكيانــاتالتــيتتفــرععــنالهيئــةواللجــاناملنبثقــة

ومركــز القانونــي، املجتمــع ولجــان الهيئــة، كأكاديميــة منهــا؛

الدراساتوالبحوث،وجمعيةهيئةاملحامينللعونالحقوقي،

ومركزهيئةاملحامينللتحكيموالتسوية،وعرضفيكلكياٍن

لــةباإلحصائيــات،وعــرض ِمــنهــذهالكيانــاتإنجازاتهــاُمَفصَّ

الفصــلالثالــث:إنجــازاتالخطــةالخمســيةخــاللالعــاماملالــي

)٢٠١8م(،وعــرضالفصــلالرابــع:البيانــاتوالتقاريــراملاليــة،

ومــواردالهيئــةاملاليــة،وتقريــراملخاطــراملاليــة،وتقريــرمراجــع

الحســاباتالخارجــي،وقوائــمالهيئــةاملاليــة.

ثانًيا: إصدارات رعتها الهيئة:

إنالرسالةالتيتسعىالهيئةإلىتحقيقهاهي:»بناءمجتمع

قــادرعلــىتقديــمخدمــاتقانونيــةاحترافيــةللجمهــور؛ منهــي

ــىلهــاتحقيــق
َّ
ت
َ
لتحقيــقالعدالــةوبنــاءوتنميــةالوطــن«،والَيَتأ

ــة،وجمهــوراملحاميــن مــايهــماملجتمــَععامَّ ذلــكإالبتقديــمكّلِ

ة،وِمنتلكالخدماتتوفيراملصادرالعلميةالقانونية، خاصَّ

ارتــأىمركــزالدراســاتوالبحــوثرعايــةمجموعــةِمــن ــمَّ
َ
ومــنث

املؤلفــاتالقانونيــةوتوفيرهــاللجمهــورِمــنخــاللمنصةالنشــر

والتوزيععبراملوقعالرسميللهيئة،وفيمقرالهيئةنفسه،وقد

بلــغعــدُداإلصــداراتالتــيرعتهــاالهيئــة:)٢3(إصــداًرا،وَيْعــِرض

الدراســات مركــز رعاهــا التــي اإلصــدارات يأتــي فيمــا التقريــُر

ِفيهــا: ِ
ّ
ل
َ
والبحــوثبأســمائهاوأســماءُمؤ
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البريداإللكترونيخاللالعاماملالي)٢٠١٩م(بـ:)45٢٠(بريًدا

ــا. إلكترونيًّ

support@(:ــاآخــروهــو كمــاأتاحــتالهيئــةبريــًداإلكترونيًّ

التــي للمشــكالت الفنــي الدعــم لتقديــم ،)sba.gov.sa
واجــهالعمــالءعنــدالدخــولإلــىالبوابــةالرئيســةملوقــعالهيئــة

ُ
ت

.)https://sba.gov.sa(:الرســمي
ايختصبلجنةتقدير

ً
اثالث كذلكأتاحْتالهيئةبريًداإلكترونيًّ

األتعــاب،ومتابعــةحــاالتقضايــاتقديــراألتعــاباملرســلةمــن

secretariat@sba.gov.sa:املحكمــةعبــرالبريــد

3- حسابات وسائل التواُصل الجتماعي:

بيــن: مــا االجتماعــي التواصــل وســائل حســابات َعــْت تنوَّ      

و)سنابشــات( و)تليجــرام( ان( و)لينكــد و)واتســاب( )تويتــر(

و)يوتيــوب(. و)إنســتجرام(

- التواصل الجتماعي عبر )تويتر(:

للهيئــةالســعوديةللمحاميــنحســابانعبــرموقــعالتواصــل

@( املحاميــن هيئــة حســاب األول: )تويتــر(، االجتماعــي

للهيئــة الرســمي الحســاب وهــو ،)SABAssociation
الســعوديةللمحاميــنواملصــدراألولألخبــارالهيئــة،كمــايهتــم

بنشــرأخبــارالــدوراتالتدريبيــة،وورشالعمــل،وغيرهــامــن

هــذا متابعــي عــدد ويقــدر الهيئــة، تعقدهــا التــي الفعاليــات

الحســاببـــ)76.٠٠٠(ألــفمتابــٍع،وبلــغعــددظهــورالتغريــدات

للتغريــدات. ظهــور مالييــن )7.6( املنشــورة

ا: فعاليات وسائل التواصل
ً
ثامن

�ضــيوالعنايةبالعمالءباألمانة االتصالاملؤسَّ
ُ
عملْتَوْحَدة

العامــةللهيئــةالســعوديةللمحاميــنخــاللالعــاماملالــي)٢٠١٩ 

ــالمــعالجمهــورعبــَروســائلالتواصــل، م(علــىالتواُصــلالَفعَّ

مــا ع تتنــوَّ والتــي املتاحــة، التواصــل قنــوات خــالل ِمــن وذلــك

البريــد عبــر ورســائل نصيــة، ورســائل هاتفيــة اتصــاالت بيــن

وفيمــا االجتماعــي، التواُصــل وســائل وحســابات اإللكترونــي،

يلــينعــرضإحصائيــاتوســائلالتواصــلمــعالهيئــةالســعودية

للمحاميــن.

1- التصالت الهاتفية والرسائل النصية:

االتصــال
َ
ةوســيلة ْيهــابالريــاضوفــرعجــدَّ رَّ

َ
تيــحالهيئــةفــيَمق

ُ
ت

الريــاض، بمقــر )٠١١٢4٠3333( الهاتــف رقــم عبــر الهاتفــي

ورقــم:)٠566٠٩3767(بفــرعجــدة،وذلــكلإلجابــةعــنجميــع

قانونييــن بيــن مــا عــون يتنوَّ والذيــن الجمهــور، استفســارات

الــواردة رعــدداالتصــاالت ومســتفيدينغيــرقانونييــن،وُيقــدَّ

بـــ:)١٠55(مكاملــةهاتفيــة. العــاماملالــي)٢٠١٩م( خــالل

لــْتَوْحــدةاالتصــالاملؤس�ضــيوالعنايــةبالعمــالءخدمــة عَّ
َ
كمــاف

املختصــة اإلعالنيــة اإلشــعارات إلرســال النصيــة الرســائل

بفعالياتاألمانةالعامةللجمهور،وقدتنوعتتلكالفعاليات

مــابيــنلقــاءاتودوراتوورشعمــلومحاضــرات.

2- البريد اإللكتروني:

ــاللتواصــلمــعالجمهــور، ــاعامًّ أتاحــتالهيئــةبريــًداإلكترونيًّ

وتلبيــةرغباتهــم،واإلجابــةعــناستفســاراتهم،وذلــكعبــَرالبريــد

،)Contact@sba.gov.sa(:اإللكترونــي
اإللكترونــي البريــد عبــر الــواردة االستفســارات تنوعــت وقــد 

واستفســارات املحامــاة، بمهنــة تختــص استفســارات بيــن مــا

تختــصبالــدوراتالتدريبيــةوالبرامــجالتعريفيــة،والعضويــات

عامــة، قانونيــة واستفســارات الترخيــص، أو التجديــد ســواء

رعددالرسائلالواردةعبر وغيرهامنالرسائلاملتنوعة،وُيقدَّ
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تواصــــــــــــــــــل املحــــــــــــــــــــــامين هيئـــــــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــــاب والثـــــــــــــاني:

)@contact_sba(،وهــوحســابتفاعلــيللتواصــلمــع
الجمهــورفيمــايتعلــقباستفســاراتهم،ويقــدرعــددمتابعــيهــذا

متابــٍع. ألــف بـــ)٢٠.٩٠٠( الحســاب

- التواصل الجتماعي عبر )تليجرام(:

تليجرامالهيئة:قناةإخباريةلنشرأخبارالهيئةوإعالناتها،ِمن

،)SaudiBarAssociation(:خــاللاســمقنــاةالهيئــة
مــن عــدًدا )٢٠١٩( املالــي العــام خــالل القنــاة شــهدت وقــد

الفعاليــاتوالتقاريــراإلخباريــةواإلعالنيــة.

- التواصل الجتماعي عبر )واتساب األعمال(:

رقميِنلخدمةواتساباألعمال:
ُ
أتاحتالهيئة

الفنــي الدعــم بتقديــم ويختــص  1- واتســاب الدعــم الفنــي:

البوابــة إلــى الدخــول عنــد العمــالء تواجــه التــي للمشــكالت

الرئيســةملوقــعالهيئــةالرســمي)https://sba.gov.sa(عبــررقــم

.)٠١١٢4٠3333( الهاتــف:

2- واتســاب لجنــة تقديــر األتعــاب:ويختــصباالستفســارعــن

قضايــاتقديــراألتعــاباملرســلةمــناملحكمــةومتابعــةحاالتهــا

عبــررقــمالهاتــف:)٠١١٢4٠3377(.

- التواصل الجتماعي عبر )سنابشات(:

سنابشــاتالهيئــة:منصــةتفاعليــةلنقــلفعاليــاتالهيئــة

التالــي: املعــرف خــالل مــن الحيــة األحــداث وأبــرز ودوراتهــا،

)SBASSOCIATION(،وقــدشــهدتاملنصــةخــاللالعــام
املالي)٢٠١٩(عدًدامنالفعالياتوالدوراتواألحداثالحية.

- التواصل الجتماعي عبر )إنستجرام(:

إنســتجرامالهيئــة:منصــةتفاعليــةلنشــرُصــَورالفعاليــات

قيمهــاالهيئــةمــنخــاللاملعــرف
ُ
واملشــاركاتواللقــاءاتالتــيت

املنصــة شــهدت وقــد ،)SBASSOCIATION( التالــي:

خــاللالعــاماملالــي)٢٠١٩(عــدًدامــنالفعاليــاتواملشــاركات

الهيئــة. أقامتهــا التــي واللقــاءات

- التواصل الجتماعي عبر )يوتيوب(:

ــة، وريَّ ــرِمــنخاللهــااللقــاءاُتالدَّ
َ
ش
ْ
ن
ُ
يوتيــوبالهيئــة:قنــاةت

الهيئــة أعمــال وجميــع العمــل، وِوَرش التدريبيــة، والــدورات

 Saudi Bar( القنــاة: اســم خــالل ِمــن بالفيديــو املصــورة

املالــي العــام خــالل القنــاة شــهدت وقــد ،)Association
والــدورات ــة، وريَّ الدَّ املصــورة اللقــاءات ِمــن عــدًدا )٢٠١٩(

العمــل. وِوَرش التدريبيــة،
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الفصل الثالث
مبادرات إستراتيجية الخطة الخمسية

)2020 - 2016(
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ص تنفيذي لمؤشرات األداء الرئيسة. - ُملخَّ

- إنجاز األهداف اإلستراتيجية:

- الهدف اإلستراتيجي األول.

- الهدف اإلستراتيجي الثاني.

- الهدف اإلستراتيجي الثالث.

- الهدف اإلستراتيجي الرابع.
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مبادرات إستراتيجية الخطة الخمسية )2016 -2020(

ص تنفيذي ملؤشرات األداء الرئيسة:
َّ
•ُملخ

شــهدالعــاماملالــي٢٠١8ممبــادراٍتاســتهدفْتتنظيــموتطويــرقطــاعاملحامــاةواالستشــاراتالقانونيــة؛تحقيًقــالرؤيــةالهيئــة

املتمثلــةفــياالرتقــاءبقطــاعاملمارســةاملهنيــةالقانونيــةفــياململكــة؛ليكــونقطاًعــارائــًدايســهمفــيخدمــةالعدالــةفــياملجتمــع.

وتســتهدفإســتراتيجيةالهيئــةالخمســية)٢٠١6 - ٢٠٢٠(وخطــةعملهــاتوجهــاتإســتراتيجيةومبــادراتتعمــلعلــىتحقيــقتلــك

الرؤية.

بعضاملبادراتقد وبالرغمِمنأناإلطارالزمنيلتنفيذالخطةاإلستراتيجيةهوخمسةأعواممالية)٢٠١6م-٢٠٢٠م(،فإنَّ

حتــىاآلن،وتبلــغنســبةاإلنجــازاملفتــرضلــكلعنصر
ْ
ــذ ــْوراالســتكمالوالتنفيــذ،والبعــضاآلخــرلــمُيَنفَّ

َ
ْتبالكامــل،وبعضهــافــيط

َ
ــذ ّفِ

ُ
ن

ا؛بحيثيكتملإنجازالخطةخاللاإلطارالزمنياملحددلهافي٢٠٢٠بإذنهللاتعالى. إحراز:)٢٠%(سنويًّ

والجديُربالذكرأنسرعةأوتباطؤاإلنجازتعودألسبابمختلفة،يتعلقجزءمنهابالتمويلواستدامةالتدفقاتاملالية،والجزء

اآلخــريتعلــقبأطــرافآخريــنكالجهــاتالحكوميــةأومنفــذيالخدمــات،كمــاأننقــصاملعلومــاتفــيقطــاعاملحامــاةواالستشــارات

القانونيــةتســببفــيتأخيــرتنفيــذبعــضاملبــادرات،عــالوةعلــىبعــضالتحديــاتالتشــريعيةالتــيتتطلــبوقًتــاملناقشــتهاوتعديلهــا.
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ويوضح اآلتي إجمالي إنجاز األهداف اإلستراتيجية:

الهــدف اإلســتراتيجي األول: تعميــق قطــاع تقديــم الخدمــات 

القانونيــة، وزيــادة القــدرة الســتيعابية لقطــاع الخدمــات 

القانونيــة:

إســتراتيجية، توجهــات )١٠( علــى الهــدف هــذا يشــتمل      

وعلــى)58(مبــادرةتنفيذيــة،ونســبةاإلنجــازاإلجمالــيلهــاتبلــغ:

)7١%(مــنتلــكالتوجهــات،وقــدبلغــتنســبةالتقــدمبنهايــة

عام)٢٠١8(لهذاالهدف)١١%(مننسبةاإلنجازاالفترا�ضي

املتوقــعفــينهايــةالعــام.

الهــدف اإلســتراتيجي الثانــي: تنظيــم قطــاع تقديــم الخدمــات 

القانونيــة، وتطويــر معاييــر ممارســة املهنــة:

تركــزالجهــودعلــىتطويــرمعاييــرممارســةاملهنــة،ويشــتمل

علــى)8(توجهــاتإســتراتيجية،وعلــى)66(مبــادرةتنفيذيــة،

تلــك إجمالــي مــن )% 66( لهــا: اإلجمالــي اإلنجــاز نســبة وتبلــغ

التوجهات،وبذلكيصبحاإلنجازلهذاالهدفمتقدًمابنسبة

)6%(عننسبةاإلنجازاالفترا�ضيالسنويللخطةالخمسية.

الهــدف اإلســتراتيجي الثالــث: حمايــة قطــاع تقديم الخدمات 

القانونيــة، وتوفيــر الحمايــة للمهنة واملهنيين:

الثالــثعلــى)8(توجهــاتإســتراتيجية، الهــدف يشــتمل     

وعلى)4٢(مبادرةتنفيذية،وتبلغنسبةاإلنجازاإلجماليلها:

)66%(مــنتلــكالتوجهــات،وبمقارنــةهــذهالنســبةبالنســبة

مبنســبة:)6%(عــن االفتراضيــةلإلنجــازالســنوييظهــرتقــدُّ

اإلســتراتيجية. الخطــة

الهــدف اإلســتراتيجي الرابــع: تــوازن قطــاع تقديــم الخدمــات 

القانونيــة، وتــوازن قطــاع تقديــم الخدمــات القانونيــة مــع 

مصالــح األطــراف ذوي العالقــة:

يشــتملالهدفالرابععلى)8(توجهاتإســتراتيجية،وعلى

)36(مبــادرةتنفيذيــة،وتبلــغنســبةاإلنجــازفيــه:)86%(مــن

تلــكالتوجهــات،بمــايــدلعلــىتقــدمبنســبة)٢6%(علــىنســبة

اإلنجــازالســنوياالفترا�ضــيللخطــةاإلســتراتيجية.

هــات والتوجُّ التنفيذيــة املبــادرات علــى نظــرة وبإلقــاء      

وأثرهــا )٢٠١8( املالــي العــام خــالل نفــذت التــي اإلســتراتيجية

علــىتنظيــموتطويــرقطــاعاملحامــاةواالستشــاراتالقانونيــة

اأنهاتعملعلىبناءوترسيخالبنيةالتحتيةللقطاع يظهرجليًّ

النحــواآلتــي: وخدمــةأصحــاباملصالــحفيــهعلــى

1-    اكتمال   البيئة   املؤسسية   للهيئة:                

نــت الهيئــةبحمــدهللابنهايــة العــاماملالــي٢٠١8مِمــن
َّ
تمك

الالزمــة اإللكترونيــة واإلجــراءات العضويــة، قواعــد إرســاء

نظــام واســتحداث البيانــات وتســجيل االشــتراكات لتســهيل

مدفوعاتمتكامل،كماعنيتالهيئةبتأسيسقطاعتنفيذي

)األمانةالعامة(قادرعلىالتواصلمعالجمهوراملستفيدعبر

وســائلاتصــالمتعــددة،وتجهيــزاملرافــقالالزمــةلعقــدورش

العمــلوالنــدوات،وتقديــمالخدمــاتاملســاندةللمحاميــنمــن

واســعة 
ً
مجموعــة يوفــر الــذي الشــاملة املزايــا برنامــج خــالل

للمنتجــاتوالخدمــاتالتــيتهــماألعضــاء.    

2-  العناية بحديثي التخرج القادمين للمهنة:

عملــتالهيئــةعلــىتوثيــقالروابــطمــعالقطــاعالعلمــيذي

الصلةبالتخصصالعدلي؛ ســواءكانتالجامعاتأوالجهات

لتنظيــم وطنيــة رؤيــة اعلى ســوّيٍ للعمــل وذلــك الحكوميــة،

القطاعوتوحيدالجهود.كماكّرســتالهيئةجهودهاللتنســيق

املباشرمعوزارةالعدلوتطويرآلياتالترخيصللمستجدين

واملتدربين،ووضعالضوابطواملعاييراملهنية.وتشجيعالطلبة

جائــزة مبــادرة خــالل مــن القانونــي العلمــي التحصيــل علــى

التفــوقالعلمــيالقانونــي.
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والستشــارات  املحامــاة  قطــاع  عــن  معلومــات  توفيــر    -3

نونيــة: لقا ا

وذلــكببنــاءقاعــدةمعلومــاتشــمولية،ونشــراإلحصائيــات

مــع والعمــل ا، وســنويًّ ــا ربعيًّ الجمهــور ُتهــم التــي والتفاصيــل

الجهــاتالرســميةلتبــادلوربــطالبينــاتواملعلومــاتوتوحيــد

املحليــة االقتصاديــة التصنيفــات ضمــن القطــاع مســمى

املتوافقــةمــعالتصنيــفالدولــيلألنشــطة،ومــايــزالالقطــاُع

شــأنها مــن التــي واملعطيــات الدراســات ِمــن مزيــد إلــى بحاجــٍة

تقديمخدمةأفضلومباشــرةللمســتفيد،وكذلكالعملعلى

توفيــرجميــعالتشــريعاتذاتالعالقــةبمهنــةاملحامــاةونشــرها

اإللكترونــي. الهيئــة موقــع علــى

4-  وضع املعايير املهنية:

ســتالهيئــةجهودهــاللحصــولعلــىرؤيــةمهنيــةوطنيــة كرَّ

ِمــنخــاللعملهــامــعشــركائهااملحلييــنوالدولييــنلبنــاءقاعــدة

معرفيــة؛ســواءكانذلــكعبــرالتأهيــلاألولــيللمهنــة،أوعبــر

ــبمخاطبــةجميــعالجهــاتاملعنيــة
َّ
طل

َ
التعليــماملســتمر،ممــات

ومــن تنفيذهــا، علــى والعمــل مشــتركة رؤيــة إلــى للتوصــل

املهــارات وبرنامــج القانونيــة، الزمالــة برنامــج األنشــطة: أبــرز

لدرجــة التخــرج بمتطلبــات للوفــاء والقانونيــة القضائيــة

اإلعــداد وبرامــج املســتمر، التعليــم وبرنامــج البكالوريــوس،

القانونــياملتخصــص،ومبــادرةاالبتعــاثالقانونــي،ومــنجهــة

أخــرىالعمــلعلــىاســتكمالالسياســاتواللوائــحالتــيتكمــل

املهنــة. تشــريعات

5-  تسهيل بيئة ممارسة مهنة املحاماة:

وذلــكعبــرمبــادراتمنبثقــةمــنســجلاملنشــأةالقانونيــة

الــذييربــطأعمــالاملحامــيبرقــممرجعــييســهللــهممارســة

االلتــزام مســتوى ويرفــع الرســمية، الجهــات لــدى أعمالــه

باألنظمــةوالتشــريعاتذاتالصلــةبممارســةاألعمــال،وتتطلــع

الهيئــةأنتكــوناملبــادراتالتنفيذيــةوالتوجهــاتاإلســتراتيجية

املزمعتنفيذهاخاللالعاماملالي٢٠١8مذاتأثرمملوسعلى

مــايلــي:

واالستشــارات املحامــاة قطــاع فــي العمــل بيئــة تحســين -

. نونيــة لقا ا

املحامــاة قطــاع توطيــن مجلــس وتوجهــات مبــادرات تفعيــل -

القانونيــة. واالستشــارات

-رفعمستوىاملشاركةبيناملستفيدينفيالقطاع.

-تحسينوتنظيمقطاعالتدريبالقانوني.

-إصداراألدلةاالسترشاديةواملطبوعاتالتيتهمالقطاع.

-زيادةعدداللقاءاتاملهنيةوالدوراتوورشالعمل.

-ترســيخأواصــرالتعــاونمــعالجهــاتذاتالعالقــةبالقطــاع

ــا. ودوليًّ ــا محليًّ
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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 17 من تنظيمها من اآلتي: 

١.رسومالعضويةواملقابلاملاليملاتقدمهمنخدمات.

٢.اإلعاناتالحكوميةإنوجدت.

3.الهباتوالتبرعاتوالوصاياواألوقافالتييقبلهامجلساإلدارة.

4.عوائداستثمارأموالها.

5.املوارداألخرىالتييوافقعليهامجلساإلدارة.

الرسمالبيانيأدناهيوضحأن56%منمواردالهيئةيعتمدعلىرسوماشتراكاتالعضوية،وأسهمتإيراداتتقاريرالخبرةالتيتصدرهاالهيئة

فيالقضاياالتيتحاللها٢5%منمصادرالتمويل.

ــافــيحــاللــمترتفــعإيــراداتاشــتراكاتالعضويــةفــيمقابــلعــدموجــود وخــاللالعــاماملالــي٢٠٢٠م،فــإنمــواردالهيئــةاملاليــةســتواجهتحدًيــاجديًّ

ضمانــاتلوجــودإعانــةحكوميــة،وهــذامــنشــأنهأنيتســببفــيتأخيــرعــددمــناملبــادراتاإلســتراتيجيةوتخفيــضاملوازنــةالتــيتتناســبمــعتنفيــذ

أهــدافالهيئــةومبادرتهــا.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

المكافأة ١٤٤١/٠٤/١٩هـ
٢٠١٩/١٢/١٦م بالتمرير ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ

٢٠١٩/٠٥/٠٨م الصفة المسمى االسم

٤000 وزير العدل
 رئيس

 مجلس
اإلدارة

معالي الدكتور/
وليد بن محمد الصمعاني

٢000 لم يحضر  ممثل ديوان
المطالم عضو فضيلة الشيخ/

عبداإلله بن إبراهيم السليمان

٢000 لم يحضر  ممثل وزارة
العدل عضو فضيلة الشيخ/

أحمد بن سلطان شير

٢000 لم يحضر  ممثل وزارة
الداخلية عضو سعادة األستاذ/

أحمد بن عبدالرحمن اليحيا

٤000

 ممثل هيئة
 التدريس

 السعودية
 في

 التخصصات
القانونية

عضو سعادة الدكتور/
محمد بن حميد المزمومي

٤000

 ممثل هيئة
 التدريس

 السعودية
 في

 التخصصات
الشرعية

عضو سعادة الدكتور/
محمد بن عبدهللا الشبرمي

٤000  محاٍم
ممارس عضو

سعادة األستاذ/
 عبدالناصر بن عبدالرحمن

السحيباني

٤000  محاٍم
ممارس عضو سعادة األستاذ/

نزيه بن عبدهللا موسى

٤000  محاٍم
ممارس عضو سعادة الدكتور/

عالء بن عبدالحميد ناجي

٤000  محاٍم
ممارس عضو سعادة الدكتور/

أحمد بن عبدالعزيز الصقيه

٤000  محاٍم
ممارس عضو سعادة الدكتور/

أسامة بن سعيد القحطاني

- لم يحضر  األمين العام
السابق عضو سعادة األستاذ/

بكر بن عبداللطيف الهبوب
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مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

المكافأة ٢٠١٩/١٠ ٢٠١٩/٠٩ ٢٠١٩/٠٨ ٢٠١٩/٠٧ ٢٠١٩/٠٦ ٢٠١٩/٠٥ ٢٠١٩/٠٤ ٢٠١٩/٠٣ ٢٠١٩/٠٢ ٢٠١٩/٠١ 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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تقرير المخاطر الرئيسية

سياسة تقييم المخاطر الرئيسية

ضعيف جًدا )١(

كبير جًدا )٥(

خطًطا

إجراء ما لم
إجراء

إجراءات
على الخطر.

إرشادات ممارسات

المهنة نفسها وبشكل أكثر أماًنا

أجل

أجل

يتطلب

،
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سجل المخاطر الرئيسية

الهيئة ومشاريعها

الهيئة وإستراتيجياتها

اإلستراتيجية

اإلستراتيجية

االستخدام غير
المرخص

اعتماد

التغيير في

عائًدا

التمويل األخرى.
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سجل المخاطر المالية

بااللتزامات

عاٍل

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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