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 كلمة معالي رئيس مجلس إدارة 
الهيئة السعودية للمحامين

الحمـــُد للـــه وْحـــَدُه، والصـــالُة والســـالم علـــى 
نـــا محمـــٍد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســـلم، وبعـــُد: نبيِّ

فـــَأَودُّ باســـمي ونيابـــًة عـــن أصحـــاب الفضيلـــة 
الســـعودية  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  والســـعادة 
الحرَميـــِن  خـــادم  مقـــام  إلـــى  ـــه  َأَتَوجَّ أن  للمحاميـــن؛ 
ـــه  ـــن، حفظهمـــا الل ـــيِّ عهـــده األمي ـــُمّو ول الشـــريَفيِن، وُس
مانـــه ِمـــن دعـــٍم  - بخالـــص الشـــكر والتقديـــر؛ علـــى مـــا ُيقدِّ
ــي  ــديد فـ ــه سـ ــي، وتوجيـ ــق العدلـ ــر المرفـ ــخي لتطويـ سـ
ســـبيل تطويـــر البيئـــة التشـــريعية؛ بمـــا يحفـــظ الحقـــوق 
مســـتوى  ِمـــن  ويرفـــع  والشـــفافية،  العدالـــة  ـــخ  وُيرسِّ

النزاهـــة وكفـــاءة األجهـــزة العدليـــة.
انقضــى عــام )2020م( بتحدياتــه التــي واجهتنــا 
جميــع  علــى  أثــرت  التــي  كورونــا  جائحــة  ظــل  فــي 
القطاعــات، إال أنــه بالرغــم ِمــن تلــك التحديــات واألزمــات 
التــي عانــى منهــا كثيــٌر مــن القطاعــات والمؤسســات، 
فــإن المنظومــة العدليــة بفضــل اللــه تعالــى اســتمرْت 
فــي الســير نحــو وجهتهــا وتطويرهــا ونموهــا، ووقفــْت 
يــًدا بيــد مــع المحاميــن والمنشــآت القانونيــة، وذللــْت 
كثيــًرا مــن الصعوبــات والعقبــات التــي واجهتهــا، وبــادرْت 

الشيخ الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني

إلــى توفيــر ُســُبل الدعــم المالــي والمعنــوي؛ للتخفيــف ِمــن 
ــل أضرارهــا، وتخطيهــا بصعوباتهــا  ــك الجائحــة، وتقلي آثــار تل

ــر األمــان. ــى ب إل
الــذي  التقنــي  التطويــر  أهميــة  َثــم ظَهــرْت  ومــن 
َعِمَلــْت عليــه الــوزارة ضمــن مبادراتهــا، ودوره فــي تجــاوز 
هــذه األزمــة، باســتمرار عمليــات التقاضــي وأداء المحاميــن 
لمهامهــم أمــام المحاكــم بمختلــف أنواعهــا؛ ممــا خفــف 
مــن األثــر االقتصــادي علــى قطــاع المحامــاة واالستشــارات 

القانونيــة.
منــذ  للمحاميــن  الســعودية  الهيئــة  دوُر  بــرز  كمــا 
بدايــة األزمــة فــي ُمســاَندة المحاميــن ومســاعدتهم علــى 
تجاوزهــا، وإيصــال صوتهــم إلــى الجهــات المعنيــة للحصــول 
واســتمرْت  الخــاص،  للقطــاع  المخصــص  الدعــم  علــى 
خــالل  ِمــن  والتنظيميــة،  التطويريــة  أدوارهــا  أداء  فــي 
لــة فــي: تمكيــن المحامــي وتعميــق  الركائــز الثــالث الُمتمثِّ
المهنــة، واالســتدامة الماليــة، والتجانــس مــع وزارة العــدل 
والجهــات ذات العالقــة، وقــد عملــت الهيئــة خــالل عــام 
)2020م( علــى تحقيــق تلــك الركائــز ِمــن خــالل المبــادرات 
الــوزارة  وبيــن  بينهــا  المشــترك  والتعــاون  والمشــروعات 
لحمايــة المهنــة؛ وِمــن ذلــك: اللجنــة العليــا لحمايــة مهنــة 
المحامــاة، التــي هدفــْت إلــى قصــر مهنــة المحامــاة علــى 
مــن  المحامــاة  لهــم، وحمايــة مهنــة  ــص  الُمَرخَّ المحاميــن 
االنتحــال، والمســاهمة فــي تطبيــق أحــكام نظــام المحامــاة 
الــدور  وتفعيــل  لــه،  المخالفيــن  علــى  التنفيذيــة  والئحتــه 
ــد أي  ــن مــن خــالل َرْص ــة الســعودية للمحامي ــي للهيئ الرقاب
مــن الوقائــع التــي ُيشــتبه فــي احتوائهــا علــى ُمخالفــة نظــام 
المحامــاة والئحتــه التنفيذيــة، وإبــالغ الجهــات المختصــة 

للمحامــاة - بطبيعــة  العامــة  العامــة، واإلدارة  - كالنيابــة 
المخالفــة، واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة معهــم، وقــد أحالــت 
الهيئــة خــالل عــام )2020م( )79( مخالفــة إلــى اللجنــة العليــا 

لحمايــة مهنــة المحامــاة.
المهنــة  تعميــق  فــي  الهيئــُة  أســهمت  كمــا 
تفعيــل  خــالل  ِمــن  القانونــي،  المهنــي  بــاألداء  واالرتقــاء 
ــن يخدمــون  ــادرة اللقــاء الشــهري، واســتضافِة عــدٍد ممَّ مب
قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة لتقريــب وجهــات 
النظــر بيــن المســؤولين وأصحــاب المصالــح، وَرْفــع مســتوى 
مشــاركة المحاميــن فــي صناعــة القرار، وَفْتــح قنوات تواصل 

مســتمرة بيــن الهيئــة الســعودية للمحاميــن وأعضائهــا.
كل هــذا وغيــره ِمــن المبــادرات والمشــروعات كان 
ر قطــاع المحامــاة واالستشــارات  لــه كبيــُر األثــر علــى تطــوُّ
القانونيــة وإحصائياتــه؛ فبلــغ عــدد ممارســي المهنــة ِمــن 
محاميــن ومتدربيــن خــالل عــام )2020م( مــا َيزيــد عــن )15 
ألــف( ممــارٍس، وزادت عضويــات المحاميــن بالهيئــة فــي 
عــدد  وبلــغ  ا،  أساســيًّ عضــًوا   )1363( إلــى  )2020م(  عــام 
ســجالت المنشــأة القانونيــة الصــادرة عــام )2020م(: )470(

. ســجالًّ
وهــذه اإلحصائيــات وغيرهــا ممــا ســيظهر تفصيــاًل 
الهيئــة  ســعي  علــى  تــدل  إنمــا  الســنوي،  التقريــر  فــي 
الســعودية للمحاميــن المســتمر لالرتقــاء بــاألداء المهنــي 
القانونيــة،  الخدمــات  ممارســة  قطــاع  وتطويــر  القانونــي 
علــى  ســائًرا  التنميــة،  فــي  رائــًدا مســهًما  ليكــون قطاًعــا 

.)2030( المملكــة  لرؤيــة  المواكبــة  الهيئــة  رؤيــة  خطــى 

والله ولي التوفيق،،،
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كلمة المشرف العام 
على األمانة العامة

الحمــُد للــه، والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد، 
صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، أمــا بعــُد:

أتوجــه  أن  الكلمــة  بدايــة هــذه  فيســعدني فــي 
الحرميــِن  خــادم  مقــام  إلــى  والتقديــر  الشــكر  بخالــص 
حفظهمــا  األميــن  عهــده  ولــي  وُســُموِّ  الشــريفيِن، 
العدلــي،  بالمرفــق  واهتمامهمــا  دعمهمــا  علــى  اللــه؛ 
ــدأ  ــة التشــريعية، وترســيخ مب ــر البيئ وســعيهما فــي تطوي

والشــفافية. العدالــة 
كمــا أتقــدم إلــى معالــي الشــيخ الدكتــور/ وليــد 
بــن محمــد الصمعانــي، وزيــر العــدل رئيــس مجلــس إدارة 
الهيئــة الســعودية للمحاميــن، باســمي ونيابــًة عــن أصحــاب 
واللجنــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  والســعادة  الفضيلــة 
التنفيذيــة؛ بخالــص الشــكر والتقديــر؛ علــى ســعيه الحثيــث 
التــي تواجــه قطــاع  فــي تذليــل الصعوبــات والتحديــات 
جنًبــا  والوقــوف  القانونيــة،  واالستشــارات  المحامــاة 
إلــى َجْنــب مــع المحاميــن والمنشــآت القانونيــة لتيســير 
ــا الســتمرار عمليــات التقاضــي رغــم  عملهــا، وتطويــره تقنيًّ

التحديــات الكبــرى التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا.
بالتحديــات  َمليًئــا  عاًمــا  )2020م(  كان  لقــد 
والقطاعــات  المؤسســات  واجهــت  التــي  والصعوبــات 
أنَّ  إال  والعالمــي،  المحلــي  المســتويين  علــى  كافــة 

    د/ عالء بن عبد الحميد ناجي

التوجيهــات  بفضــل  ثــم  أواًل،  اللــه  بفضــل  المملكــة 
تتصــدى  أن  اســتطاعْت  الحكيمــة،  والقيــادة  الســديدة 
ُمجاَبَهِتهــا. فــي  بــل وُتســهم  األزمــة وتتخطاهــا،  لهــذه 
الهيئــُة الســعودية للمحاميــن  وقــد استشــعرت 
منــذ الوهلــة األولــى كامــل المســؤولية المهنيــة الُملقــاة 
بَمصالحهــم؛  العنايــة  فــي  أعضائهــا  ُتجــاه  كاهِلهــا  علــى 
فعملــْت علــى إيجــاد حلــول للعقبــات والصعوبــات التــي 
ُتواجــه المحاميــن والمنشــآت القانونيــة فــي تلــك األزمــة، 
واســتطاعت بفضــل اللــه تفعيــل الركائــز الثــالث التي كانت 
نقطــة انطــالق الهيئــة منــذ العــام الماضــي، فرغــم األزمــة 
الماليــة الطاحنــة جــراء جائحــة كورونــا اســتطاعت الهيئــة 
مــن  المحامــي  وتمكيــن  الماليــة،  االســتدامة  تحقيــق 
أداء رســالته ومهنتــه رغــم القيــود التــي فرضتهــا ظــروف 
ــا  الجائحــة، كمــا اســتطاعت أن تحقــق توافًقــا وتجانًســا تامًّ
بينهــا وبيــن الــوزارة فــي جميــع المبــادرات والمشــروعات، 

ــا. وتتكامــل معهــا تقنيًّ
نصــب  األزمــة  بدايــة  منــذ  الهيئــة  لقــد وضعــت 
عينيهــا علــى رؤيتهــا ورســالتها والقيــم المؤسســية التــي 
قانونيــة  خدمــات  تقديــم  أجــل  مــن  إطارهــا،  فــي  تســير 
للمحاميــن  مضافــة  قيمــة  وإيجــاد  للجمهــور،  احترافيــة 
المــادي  الدعــم  ُســُبل  ــَرْت  َفَوفَّ القانونيــة،  والمنشــآت 
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آثــار  ِمــن  التخفيــف  ســواعدها  بفضــل  ثــم  أواًل  اللــه 
فيــروس كورونــا وتقليــل أضرارهــا علــى قطــاع المحامــاة 
واالستشــارات القانونيــة، وتخطــي تلــك المرحلــة الصعبــة، 

والوصــول بالقطــاع إلــى بــر األمــان.
واستشــعاًرا ِمــن األمانــة العامة بثقل المســؤولية 
َيســَتْكِمل  لبنــاء كيــاٍن  عهــا  الُملقــاة علــى كاهلهــا، وتطلُّ
ــق الركائــز الثــالث، وُيحــِدث  مرحلــَة البنــاء والتمكيــن، وُيحقِّ
ــا؛  ودوليًّ ــا  محليًّ الرســمية  الجهــات  مــع  ــااًل  َفعَّ تعاوًنــا 
ــة الســعودية للمحاميــن  نضــع بيــن أيديكــم إنجــازات الهيئ
كافــة  علــى  م(   2020( المالــي  العــام  خــالل  وأعمالهــا 

والقطاعــات. المســتويات 
وال يفوتنــي فــي ختــام هــذه الكلمــة أن أتقــدم 
بخالــص الشــكر إلــى الزمــالء والزميــالت باألمانــة العامــة 
الذيــن يعملــون بــال كلــٍل وال ملــٍل للوصــول إلــى المســتوى 
المشــرف الــذي جعــل الهيئــة كياًنــا ُيســهم فــي تحقيــق 
األهــداف التنمويــة واالقتصاديــة للمملكــة تحــت مظلــة 

رؤيــة المملكــة )2030م(.
وأن  البــالء،  هــذا  يرفــَع  أن  تعالــى  اللــه  ســائلين 
يحفــظ بالدنــا وبــالد المســلمين وســائر العالــم ِمــن كلِّ 
داٍء أو بــالٍء، وأن َيْحِمــَي هــذا الوطــن الِمْعطــاء، وأن يجــزَي 
ُوالة األمــر َحِفَظهــم اللــُه خيــر الجــزاء، علــى ِحْرصهــم علــى 

اتخــاذ التدابيــر االحترازيــة منــذ بدايــة هــذه األزمــة.
والله ولي التوفيق...

عمــل  ورش  وعقــدْت  القانونيــة،  للمنشــآت  والمعنــوي 
ــي التــي  ــادرات الدعــم المال ــاًل لمب ُمتعــددة، وأنشــأْت دلي
ُتقدمهــا الجهــات ذات العالقــة، والتــي يمكــن للمنشــآت 

منهــا. االســتفادة  القانونيــة 
اإلجــراءات  تفعيــل  فــي  المشــاركة  إطــار  وفــي 
االحترازيــة؛ أطلقــت الهيئــُة عــدة خدمــات إلكترونيــة؛ حرًصــا 
منهــا علــى ســالمة أعضائهــا، وتخفيًفــا ِمــن زياراتهــم إلــى 
المقــر؛ وِمــن ذلــك: مبــادرة: »خدمــات الهيئــة بيــن يديــك«، 
ومبــادرة: »عضويتــك عنــد بــاب بيتــك«، كمــا َعِمَلــْت علــى 
الموقــع  علــى  كورونــا  بأزمــة  المتعلقــة  التعاميــم  َرْفــع 
اإللكترونــي الرســمي للهيئــة، وأعــدت اســتبانة الســتطالع 
أزمــة  تأثيــر  عــن مــدى  القانونيــة  المنشــآت  آراء أصحــاب 
المحامــاة واالستشــارات  فايــروس كورونــا علــى قطــاع 
القانونيــة، وخاطبــت الجهــات ذات العالقــة بشــأن شــمول 
ــة بالدعــم الحكومــي للقطــاع الخــاص،  المنشــآت القانوني
وخاطبــت معالــي وزيــر العــدل بشــأن إصــدار تصريــح تنقــل 
ــي  ــن بالبرامــج والخدمــات الت ــن، وزودت المحامي للمحامي

ــة المــوارد البشــرية )هــدف(. ــدوق تنمي ُيقدمهــا صن
ولــم تقــف نشــاطات الهيئــة عنــد هــذا الحــد، بــل 
اســتكملْت نشــاطاتها واجتماعاتهــا وخدماتهــا القانونيــة 
عــن ُبعــد بكامــل طاقاتهــا االســتيعابية لصالــح أعضائهــا؛ 
بفضــل  الهيئــة  اســتطاعت  اإلســهامات  لتلــك  ونتيجــًة 
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حوكمة الهيئة  السعودية  للمحامين

ســت الهيئــة الســعودية للمحاميــن بموجــب قــرار مجلــس  تأسَّ
الــوزراء رقــم: )317(، بتاريــخ: )08 / 07 / 1436 هـــ(، الموافــق: )24 / 
04 / 2015 م(، الــذي وافــق علــى تنظيــم الهيئــة الســعودية للمحامين 

باعتبــاره النظــاَم األســاس لعَمِلهــا.
وقــد هــَدف تأســيُس الهيئــة الســعودية للمحاميــن إلــى: َرْفــع 
ــن لمهنتهــم، وضمــان ُحْســن أدائهــم لهــا،  مســتوى ممارســة المحامي

والعمــل علــى زيــادة َوْعِيهــم بواجباتهــم المهنيــة.

التأسيس :

عــن  َمســؤولة  ــة  إداريَّ كيانــات  ثالثــُة  للمحاميــن  الســعودية  للهيئــة 
اآلتــي: النحــو  علــى  القــرارات فيهــا، وذلــك  َحْوَكَمــة 

أواًل: مجلس إدارة الهيئة:
ن مجلــس إدارة الهيئــة ِمــن )12( اثَنــْي َعَشــَر عضــًوا برئاســة معالــي وزيــر  يتكــوَّ
العــدل، وُممثــٍل ِمــن وزارة العــدل، وُممثــٍل ِمــن وزارة الداخليــة، وُممثــٍل ِمــن وزارة 
التجــارة والصناعــة، وُممثــٍل ِمــن ديــوان المظالــم، وعضويــِن ِمــن أعضــاء هيئــة التدريس 
التعليــم،  وزيــُر  يختارهمــا  العالقــة  الكليــات ذات  ِمــن  الجامعــات  فــي  الســعوديين 
ــُة ِمــن األعضــاء األساســيين فــي الهيئــة. وخمســة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــُة العموميَّ

الكيانات  اإلدارية  :       

ويكــون للمجلــس حــقُّ ممارســة جميــع الصالحيــات الالزمــة لتصريــف شــؤون 

الهيئــة وتحقيــق أهدافهــا، وتكويــن اللجــان الالزمــة لمســاعدة المجلــس في ممارســة 
ــة وتقويمهــا فــي مجــال  ــة والتدريبيَّ مهماتــه، والمشــاركة فــي َوْضــع البرامــج التأهيليَّ
م إلــى الهيئــة ِمــن شــكاوى ضــد  ــي مــا ُيقــدَّ ــة، وتلقِّ المهنــة مــع الجهــات المختصَّ
ــة  دوريَّ قائمــة  ووضــع  تســويتها،  ومحاولــة  المهنيــة  بالجوانــب  تتصــل  المحاميــن 
ف فــي أمــوال  ــة، والتصــرُّ عيــن لتقديــم الَمعونــة القضائيَّ بأســماء المحاميــن الُمتَبرِّ
ــة،  ــح الماليَّ ده اللوائ ــا لمــا ُتحــدِّ ــق أغراضهــا، وفًق ــة بمــا ُيحقِّ ــة والمنقول ــة الثابت الهيئ
الحســاب  وإعــداد  بأعمالهــا،  ســنوي  تقريــر  وإعــداد  للهيئــة،  عمــل  خطــة  وإعــداد 

الختامــي.

ة: ثانًيا: الجمعية العموميَّ
تتكــون الجمعيــة العموميــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن ِمــن جميع األعضاء 
الضوابــط  الهيئــة، وإقــرار  لتنظيــم  الالزمــة  اللوائــح  إقــرار  بـــ:  األساســيين، وتختــص 
ــر الخاصــة بقبــول طلبــات عضويــة االنتســاب، وإقــرار رســوم العضويــة وأي  والمعايي
مقابــل مالــي تتقاضــاه الهيئــة، وتحديــد آليــة الســداد، وانتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة 
ــة،  الهيئــة المنصــوص عليهــم فــي التنظيــم، والموافقــة علــى حســابات الهيئــة الختاميَّ

واعتمــاد التقريــر الســنوي ألعمــال للهيئــة.

ثالًثا: األمانة العامة للهيئة:
ن ِمــن عــدة إدارات، يرأُســه األميــُن العــام  األمانــة العامــة: جهــاز تنفيــذيٌّ يتكــوَّ
ــن  ــه ِم ــة ل ل ــاٍت ُمخوَّ ــه، وفــَق صالحي ــة لتنفيــذ قرارات ــه مجلــس إدارة الهيئ ن الــذي ُيَعيِّ
ِقَبــل مجلــس اإلدارة وميزانيــة ُمعَتَمــدة ِمــن الهيئــة، ولألميــن العــام تعييــُن عــدٍد 
كاٍف ِمــن العامليــن الالزميــن لمســاعدته فــي أداء مهماتــه، كمــا أنَّ لــه صالحيــة توزيــع 

المهمــات واألعمــال علــى العامليــن المرتبطيــن بــه.
وَيدُخــل فــي اختصاصــات األميــن العــام: التصديــق علــى صحــة توقيعــات 
ــة لألمانــة العامــة، وإرســاء ضوابــط  األعضــاء األساســيين، ومراجعــة األعمــال اليوميَّ
ــة، ومســؤولية إعــــداد اإلســتراتيجيات والتقاريــــر الماليــــة الدقيقــــة،  الرقابــة الداخليَّ
ومســؤولية أداء هــذه المهــام أمــام مجلـــس اإلدارة، وتقديــم تقييــٍم عــن أداء الهيئــة 

إلــــى مجلــــس اإلدارة.
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ِقطــاع  وتطويــر  القانونــي،  المهنــي  بــاألداء  االرتقــاء 

رائــًدا  قطاًعــا  ليكــوَن  القانونيــة؛  الخدمــات  ُمماَرســة 

ُيســهم فــي التنميــة، وأْن تكــون مهنــة المحامــاة خيــاًرا 

العدالــة. لتحقيــق  ا  إســتراتيجيًّ

ــة  بنــاء مجتمــٍع مهنــيٍّ قــادٍر علــى تقديــم خدمــات قانونيَّ

وتنميتــه،  الوطــن  وبنــاء  العدالــة،  لتحقيــق  ــة؛  احترافيَّ

ــي أدوات وُخطــط عمــٍل ومعاييــَر مهنيــٍة  ِمــن خــالل تبنِّ

ــن الهيئــة ِمــن  ُمســتقاة ِمــن التجــارب الدوليــة، بمــا ُيَمكِّ

القيــام بواجباتهــا بكفــاءة وفعاليــة.                                  

ؤية الرسالةالرُّ

ة ة الُمؤسسيَّ الُهويَّ

أصحـــــاب  جميــع  مــع  نعمـــــل   
ونــــــزاهـــــــة،  بصـــــدٍق  المصـــــالح 
ة  ــق أعلــى المعايير األخالقيَّ وُنطبِّ

عمالئنــا مــع  عالقاتنــا  فــي 

العطــاء،  بُلغــة  نتواَصــل 
بأعضائنــا  اهتــــمــاًمــــا  وُنــــولي 
نتفاعــل  التــي  والُمجتَمعــات 
ونعمــل معهــا بكفــاءٍة ومهنيــة

مهنيــة  خدمــة  لتقديــم  نســعى 
للممارســات  وفًقــا  ُمتميــزة، 

العدالــة. لتحقيــق  الرائــدة 

ُنســهم فــي إعطــاء خدماتنــا قيمــًة 
واالرتقـــــاء  لعمالئنـــــا،  مضافــة 

. تنــا بُمجتمعا

العنايةالنزاهة ة قيمة مضافة االحترافيَّ
للمجتمع

ة الِقَيم الُمؤسسيَّ
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اتفاقيات برنامج عالم النخبةاالجتماعات والقرارات

اجتماعات اللجنة التنفيذيةاجتماعات مجلس اإلدارة

اجتماعات الجمعية العمومية

٩ اجتماعات4 اجتماعات
)11( مجااًل

اجتماع واحد 

اتفاقيتان

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم

اتفاقية مركز اإلسناد والتصفية )إنفاذ(

اتفاقية جامعة اليمامة

الفنادق

الخدمات العامة

المكاتب واألثاث المكتبي

المراكز الرياضية

تقنية المعلومات

المركبات

السفر والسياحة الصحة والطب التسوق

التدريب

الخدمات المهنية

1
2

ملخص نشاطات الهيئة خالل العام المالي )2020(
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اللقاءات الشهرية

المشروعات واستطالعات الرأي

الدورات التدريبية وورش العمل
٤ لقاءات شهرية

17 مشروًعا واستطالًعا

23 فعالية

14 ورشة عمل9 دورات تدريبية

3 استطالعات رأي14 مشروًعا

لقاء معالي وزير العدل

لقاء معالي رئيس ديوان المظالم

لقاء معالي وزير التجارة

الدورات التدريبيةلقاء معالي رئيس هيئة حقوق اإلنسان

استطالعات الرأيالمشروعات

ورش العمل

مبادرات الهيئة

)6( مبادرات

لجنة حماية مهنة المحاماة

عقد ورشة عمل لرصد مقترحات تعديل 
نظام المحاماة والئحته التنفيذية

اللقاء الشهري

هيئة المحامين بيت الخبرة

استرداد

ورشة عمل تمكين

1

1

2

2

3

3

4

4
5
6
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أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين

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

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

سعادة األستاذ/ عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني
عضو - محاٍم ممارس 

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

سعادة األستاذ/ نزيه بن عبدالله موسى
عضو - محاٍم ممارس

سعادة األستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الدحيم
عضو - ممثل وزارة التجارة

سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز الصقيه
عضو – محاٍم ممارس

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

التخصصات القانونية

سعادة الدكتور/ أسامة بن سعيد القحطاني
عضو – محاٍم ممارس

فضيلة الشيخ/ سلمان الفوزان
عضو - ممثل وزارة العدل

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

سعادة الدكتور/ عالء بن عبدالحميد ناجي
المشرف العام على األمانة العامة
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المحامي/ محمد بن حمد الهوشان 

المحامي/ شفيق عبدالحكيم أحمد عثمان

المحامي/ عبدالعزيز عطالله فرج أبو شعيل العطوي

المحامي/ إبراهيم بن عيسى العيسى

المحامي/ حسان محمد شوكت محاسني

إنا لله وإنا إليه راجعون
ببالغ الحزن واألسى تنعى الهيئة السعودية للمحامين

يهم الصبَر والسلوان داعين الله تعالى أن ُيْلِهم أهَلهم وُمحبِّ

َدهم بواِسع َمغفرته، وُيدِخَلهم َفسيَح جناته وأن يتَغمَّ

رحمه الله

رحمه الله

رحمه الله

رحمه الله

رحمه الله

محامون في الذكرى
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1الفصل األول
اإلطار التنفيذي للهيئة السعودية للمحامين
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ــٍة  ٍة اعتباريَّ ــع بشــخصيَّ ــٌة تتمتَّ ــٌة ِمهنيَّ ــُة الســعودية للمحاميــن هيئ الهيئ
ٍة، وتعمــل تحــَت إشــراف وزارة العــدل، ولهــا أهــداٌف  ــٍة ُمســتقلَّ ــٍة ماليَّ وِذمَّ
محــددٌة َنــصَّ عليهــا تنظيــُم الهيئــة فــي مادتــه الثانيــة، تتركــز علــى: »َرْفــع 
مســتوى ُمماَرســة المحاميــن لمهنتهــم، وضمــان ُحســن أداِئهــم لهــا، والعمــُل 
ــة، وذلــك وفًقــا لهــذا التنظيم واألنظمة  علــى زيــادة َوْعِيهــم بواجباتهــم المهنيَّ

ــة األخــرى«. الَمْرعيَّ
وفــي هــذا اإلطــار اعتمــدِت الهيئــُة فــي إطارهــا التنفيــذي ِقســَميِن 
المتعلقــة  األساســيين  أعضائهــا  َمصالــح  رعايــة  علــى  خاللهمــا  ِمــن  تعمــل 
بُمماَرســة المهنــة، وتقديــم الِخْدمــات الالزمــة لهم في هذا الشــأن، وُمشــاَركة 
ــة فــي مجــال المهنــة  ــة والتدريبيَّ ــة فــي َوْضــع البرامــج التأهيليَّ الجهــات المختصَّ
ــة فــي  ين، والمشــورة الفنيَّ ــْون الُحقوقــيِّ للُمســتِحقِّ ــم الَع وتقويمهــا، وتقدي

مجــال اختصاصهــا. 

ة للمحامين،  راع التعليميَّ للهيئة الســعوديَّ ــة هيئــة المحاميــن الذِّ ُتَعــدُّ أكاديميَّ
والتــي َتْضَطِلــع بالصالحيــات الــواردة بُموَجــب تنظيمهــا الُمعَتَمــد بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم: )317( بتاريــخ: )08/07/1436هـــ(، الموافــق: )27 / 04 / 2015 م(، والــذي َمَنــَح 
ــة فــي مجــال المهنــة وتقويمهــا،  ــة والتدريبيَّ الهيئــَة صالحيــة َوْضــع البرامــج التأهيليَّ
قــاءات والُملَتَقيــات والمعــارض  ورات، وإقامــة الُمؤَتَمــرات والنــدوات واللِّ وتنظيــم الــدَّ
رة فــي  الُمقــرَّ ذات العالقــة بمهنــة المحامــاة والُمشــاَركة فيهــا، وفًقــا لإلجــراءات 
ــة  ــُة أعماَلهــا وعــدًدا ِمــن برامجهــا مــع جهــاٍت مختصَّ هــذا الشــأن، وُتشــارك األكاديميَّ
ــا؛ لتقديــم أفضــل الُمماَرســات والخبــرات، وتقديــم  ــا ودوليًّ بالتدريــب والتأهيــل محليًّ

مســتوى احترافــيٍّ بجــودٍة عاليــٍة.

والبرامــج  والفعاليــات  النشــاطات  ِمــن  عــدًدا  الهيئــة  أكاديميــُة  وَتُضــمُّ 
ــة وِوَرش الَعَمــل  ــات والبرامــج التعريفيَّ فاقيَّ ــة والُمؤَتَمــرات والُملَتَقيــات واالتِّ التدريبيَّ

ــاًل فــي الفصــل الثانــي. قــاش؛ كمــا ســَيْعِرُضها التقريــُر ُمَفصَّ وحلقــات النِّ

ــا يحــوي أربــع  َتُضــمُّ الهيئــة الســعودية للمحاميــن إطــاًرا تنظيميًّ
منظومــات هــي:

اإلطار التنفيذي للهيئة السعودية للمحامين

ة هيئة المحامين:  1- أكاديميَّ

القسم األول : منظومات الهيئة السعودية للمحامين:
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ــة بالتواُصــل المهنــيِّ  ــة ِلجــاٌن َمعنيَّ ــة التنفيذيَّ ــن اللجن ــق ِم َتْنَبِث
ة  عــة على المناطــق اإلداريَّ ى: لجــان المحاميــن( ُموزَّ واالجتماعــيِّ )ُتســمَّ
بيــن، وكذلــك  ــل المحاميــن الممارســين والمتدرِّ بالمملكــة؛ بحيــث ُتمثِّ

يــن بأهدافهــا. المنتســبين ِمــن أعضــاء الهيئــة، والَمْعِنيِّ

 2- لجان المحامين:

وتهدف ِلجاُن المحامين إلى:

إيصــال  فــــي  الهــيــــــئة  ُمســاَنـــــدة 
رسـالـتهـــــا للـمـجــتمـــــع، وتــحقيـــــق 

تنظيمهــا. أهــداف 

المهنــيِّ  التواُصـــل  أواِصــر  توثيـــق 
. واالجتمـاعــــيِّ

احتياجــات  ــس  تلمُّ علــى  العمــل 
مناطــق  جميــع  فــي  المحاميــن 
المملكـــــــــة، وإيصــــــــــــــــــال هـــــــــــذه 
إدارة  مجلــس  إلــى  االحتياجــات 

ــة. التنفيذيَّ اللجنــة  عبــر  الهيئــة 

ــٍة قــادرٍة  ــن َكفــاءاٍت إداريَّ تكويــــــــــــ
لــة  علــى خدمــة المحاميــن، وُمؤهَّ
ــة مجلــس إدارة الهيئـــــــــــة  لُعضويَّ

الســعودية للمحاميــــــن.

أصحــاب  مــع  ــال  الَفعَّ التواُصــل 
المصالـــــــــــح والمستفيديـــــــــــن ِمن 
الهيئــة. مهــا  ُتقدِّ التــي  الخدمــات 

ــن  ــَبْت لجــاُن المحامي ــق األهــداف الســابقة اكَتَس ولتحقي
د فــي اآلتــي: ــاٍت واســعًة، تتحــدَّ صالحي

تقديــم التوصيــات والُمقَتَرحــات أليِّ موضــوٍع 
ــُة ِدراســَته. ــُة التنفيذيَّ ــب اللجن قــد تطُل

بالَمعونــة  ــق  يتعلَّ فيمــا  والدعــم  المشــورة  تقديــم 
ــة. القانونيَّ العيــادات  علــى  واإلشــراف  ــة،  القضائيَّ

ــة العامــة  ــن األمان ــي فيمــا ُيحــال ِم ــرأي الفنِّ ــم ال تقدي
بطَلــب تقديــر أتعــاب المحامــاة الُمتنــاَزع عليهــا.

شــأنه  ِمــن  مــا  كلِّ  فــي  والتوصيــة  الــرأي  إبــداء 
وتقديــم  ــة  التأهيليَّ البرامــج  تطويــر  فــي  الُمســاَهمة 
وتقويمهــا. المهنــة  مجــال  فــي  ــة  التدريبيَّ الــدورات 

مهــا  ُيقدِّ التــي  والُمقَتَرحــات  الموضوعــات  ُمناَقشــة 
ــس  وتلمُّ الهيئــة،  خدمــات  ِمــن  المســتفيُد  الجمهــوُر 
ردود أفعالهــم حــول أيِّ تغييــراٍت أو سياســاٍت جديــدٍة 
يهــا، علــى أن يتــمَّ ذلــك بعــد ُمواَفقــة  َتــَودُّ الهيئــة َتَبنِّ

ــة. اللجنــة التنفيذيَّ
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ــص فــي تقديــم  راَع المتخصِّ ُيَعــدُّ مركــز الدراســات والبحــوث الــذِّ
الدراســات والبحــوث ذات الصلــة بمجــاالت اهتمــام الهيئــة وَمْنُســوبيها، 
والتــي َتْضَطِلــع بالصالحيــات الــواردة بُموَجــب تنظيمهــا الُمعَتَمــد بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم: )317( بتاريــخ: )08/ 07 / 1436هـــ(، الموافــق: 
الدراســات  إجــراء  صالحيــة  الهيئــَة  َمَنــح  والــذي  م(،   2015  /27/04(
ــة  العلميَّ ت  والمجــالَّ ْشــرات  والنَّ الُكُتــب  وإصــدار  ونشــرها،  والبحــوث 
ْوريــات، وُيشــارك المركــُز فــي أعماِلــه عــدًدا ِمــن الجهــات  ــة والدَّ والمهنيَّ
ــا  ، انطالًق ــم أفضــل مســتًوى احترافــيٍّ ــا؛ لتقدي ــا ودوليًّ ــة محليًّ المختصَّ

ــة البحــث العلمــي كمصــدٍر أساســيٍّ للمعرفــة الصحيحــة. ــن أهمي ِم

َشــِهَدت الهيئــُة الســعودية للمحاميــن خــالل العــام 
ــة،  الداخليَّ ــة  اإلداريَّ لألوضــاع  تطويــًرا  )2020م(  المالــي 
وإعــادًة لَهْيَكَلــة التنظيــم الداخلــي، وقــد واَفــق مجلــُس إدارة 
ة للمحاميــن فــي اجتماِعــه األول ِمــن العــام  الهيئــة الســعوديَّ

ــي  المال

ْت إعادة اَلهْيَكلة بأربع َمراحَل: وقد مرَّ ــَس مركــُز هيئــة المحاميــن للتســوية والتحكيــم بُموَجــب الترخيــص  تأسَّ
ــة الدائمــة لمراكــز التحكيــم الســعودية، وبمــا يتواَفــق  ــل اللجن ــن ِقَب الصــادر ِم
مــع الئحــة قواعــد الترخيــص لمراكــز التحكيــم الســعودية، والئحــة المعاييــر 
ميــن وَمصاريفهــم لــدى المراكــز، وبمــا  ة لتحديــد أتعــاب الُمحكِّ االسترشــاديَّ

ــة. يتواَفــق مــع نظــام التحكيــم الســعوديِّ والئحتــه التنفيذيَّ
ــا،  وماليًّ ــا  إداريًّ ة  المســتقلَّ ــة  المعنويَّ ة  بالشــخصيَّ المركــُز  ــع  ويتمتَّ
لــة بعالقــة المحاميــن مــع ُعَمالئهــم  ويهــدف إلــى تســوية الُمناَزعــات ذات الصِّ
ــزاع  ــى تســوية النِّ ــه عل فــق أطراُف ــٍع تجــاريٍّ يتَّ ــزاٍع ذي طاب ــزاع، أو أي ن ــد النِّ عن
فــي  والنَظــر  المركــز،  إطــار  فــي  لــح  والصُّ التوفيــق  خــالل  ِمــن  أو  تحكيًمــا، 
ــة فــي مجالهــا، وتوفيــر الوســائل  الشــكاوى وتســويتها، وتقديــم الخبــرة الفنيَّ
زاعــات عبــر المحاكــم، وفًقــا للصالحيــات الممنوحــة  البديلــة للفصــل فــي النِّ
 )317( رقــم:  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الُمعَتَمــد  تنظيمهــا  بُموَجــب  للهيئــة، 
بتاريــخ: )08/07/1436هـــ(، الموافــق: )27/04/2015م(، والــذي مَنــح الهيئــة 
ــي مــا  ــك َتَلقِّ ــة فــي مجــال اختصاصهــا، وكذل ــم المشــورة الفني ــة تقدي صالحي
صــل بالجوانــب المهنيــة،  م إلــى الهيئــة ِمــن شــكاوى ضــد المحاميــن تتَّ ُيقــدَّ

تســويتها. وُمحاولــة 

 3- مركز الدراسات والبحوث:

القسم الثاني : الَهْيَكل اإلداري الداخلي

 4- مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم:

مرحلة تطوير الَهْيَكل التنظيمي.

مرحلة َتْقييم الموظفين.

مرحلة َتْسكين الموظفين.

مرحلــة الَوْصــف الوظيفــيِّ لجميع 

ة. الَمناِصــب الوظيفيَّ

صــٍة فــي  ، وذلــك ِمــن خــالل شــركٍة ُمتخصِّ نظيــم الداخلــيِّ           )2020م( علــى َهْيَكَلــة التَّ
َهْيَكلــة  وإعــادة  اإلســتراتيجي،  والتخطيــط  المشــاريع  وإدارة  ــة  اإلداريَّ االستشــارات  مجــال 

التشــغيلي واألداء  الشــركات 

1

2

3

4
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اإلدارة العليا
مجلس إدارة الهيئة

األمين العام

مساعد األمين العام 
لشؤون المحامين

اللجنة التنفيذية

اللجنة االستشارية

مستشار قانوني مدير مكتب األمين العام

مدير إدارة االتصال مدير إدارة تطوير األعمال
المؤسسي والعناية بالعمالء

مدير إدارة تقنية 
المعلومات

مدير إدارة الخدمات 
المساندة

مدير اإلدارة المالية

مدير إدارة الشؤون األكاديمية مدير إدارة الخدمات القانونية
والدراسات

اللجنة الرئيسية للمحامين

لجنة المراجعة 
والتدقيق

لجنة الترشيحات 
والتعويضات

اللجنة العامة 
لالنتخابات

لجنة االستثمار مركز هيئة المحامين 
للتسوية والتحكيم
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2الفصل الثاني
نشاطات الهيئة السعودية للمحامين 

خالل العام المالي )2020 م(



التقرير السنوي 212020

ــا كبيــًرا بســبب انتشــار فيــروس كورونــا  َشــِهد العــام المالــي )2020( تحدًي

)كوفيــد 19(؛ إال أنَّ المملكــة بفضــل اللــه أواًل، ثــم بفضــل التوجيهــات الســديدة 

والقيــادة الحكيمــة ِمــن ُســُمو خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األميــن 

حفظهمــا اللــه، اســتطاعْت أن تتصــدى لهــذه األزمــة وتتخطاهــا، بــل وُتســهم فــي 

؛ ولــم تقتصــْر مكافحتها للفيروس  ُمجاَبَهِتهــا علــى المســتوييِن العاَلمــيِّ والمحلــيِّ

ومــد يــد العــون لتخطــي آثــاره علــى الداخــل الســعودي فحســُب، بــل امتــدْت 

َرت المملكــة مواقــَف دوليــًة  ــا؛ فعلــى المســتوى العالمــي َســطَّ لمكافحتــه دوليًّ

تاريخيــًة فــي ُمواجهــة تلــك األزمــة، ولــم تتــواَن فــي َبــْذل الغالــي والنفيــس للدفــاع 

عــن البشــرية ِمــن تلــك الجائحــة، وعلــى المســتوى المحلــي ضربــت المملكــُة أروع 

الَمَثــل فــي التصــدي لفيــروس كورونــا فــي بدايتــه، واتخــذت اإلجــراءات االحترازيــة 

كافــة للتخفيــف ِمــن آثــاره الصحيــة واالقتصاديــة؛ لترفــع المملكــة فــي ختــام هــذا 

العــام شــعاَر: )اإلنســان أواًل(.

ــى  ــة األول ــذ الوهل ــل استشــعرْت من ــًأى عــن هــذا، ب ــُة بَمْن ــم تكــن الهيئ ول

العربيــة  المملكــة  ُتجــاه  كاهِلهــا  علــى  الُملقــاة  المهنيــة  المســؤولية  كامــل 

الســعودية أواًل، وُتجــاه أعضائهــا فــي العنايــة بَمصالحهــم ثانًيــا، وعملــْت علــى 

إيجــاد حلــول للعقبــات والصعوبــات التــي ُتواجــه المحاميــن والمنشــآت القانونيــة 

فــي تلــك األزمــة؛ فبــادرت إلــى توفيــر ُســُبل الدعــم المــادي والمعنــوي، وعقــدت 

ُتقدمهــا  التــي  المالــي  الدعــم  مبــادرات  دليــَل  ْت  وأعــدَّ ُمتعــددة،  عمــٍل  ورَش 

الجهــات ذات العالقــة، والتــي يمكــن للمنشــآت القانونيــة االســتفادة منهــا..

إلــى  زيــارات أعضائهــا  إلكترونيــة؛ لتخفيــف  كمــا أطلقــْت عــدة خدمــات 

مقدمة :
المقــر، وحرًصــا منهــا علــى ســالمتهم، وتعزيــًزا لدورهــا فــي المشــاركة فــي تفعيل 

اإلجــراءات االحترازيــة، ومــن ذلــك: مبــادرة »خدمــات الهيئــة بيــن يديــك«، ومبادرة 

»عضويتــك عنــد بــاب بيتــك«، كمــا َعِمَلــْت علــى رفــع التعاميــم المتعلقــة بأزمــة 

كورونــا علــى الموقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة، وأعــدت اســتبانة الســتطالع 

آراء أصحــاب المنشــآت القانونيــة عــن مــدى تأثيــر أزمــة فايــروس كورونــا علــى 

العالقــة  ذات  الجهــات  وخاطبــت  القانونيــة،  واالستشــارات  المحامــاة  قطــاع 

بشــأن شــمول المنشــآت القانونيــة بالدعــم الحكومــي للقطــاع الخــاص، وخاطبــت 

معالــي وزيــر العــدل بشــأن إصــدار تصريــح تنقــل للمحاميــن، وزودت المحاميــن 

بالبرامــج والخدمــات التــي ُيقدمهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف(.

ــل اســتكملْت نشــاطاتها  ــد هــذا الحــد، ب ــة عن ــم تقــف نشــاطات الهيئ ول

واجتماعاتهــا وخدماتهــا القانونيــة عــن ُبعــد بكامــل طاقاتهــا االســتيعابية لصالــح 

أعضائهــا؛ ونتيجــًة لتلــك اإلســهامات اســتطاعت الهيئــة بفضــل اللــه أواًل ثــم 

بفضــل ســواعدها التخفيــف ِمــن آثــار فيــروس كورونــا وتقليــل أضرارهــا علــى 

قطــاع المحامــاة، وتخطــي تلــك المرحلــة الصعبــة، والوصــول بالقطــاع إلــى بــر 

األمــان.

وبــالد  بالدنــا  يحفــظ  وأن  البــالء،  هــذا  يرفــَع  أن  تعالــى  اللــه  ســائلين 

المســلمين وســائر العالــم ِمــن كل داء أو بــالء، وأن يحمــي هــذا الوطــن المعطــاء، 

اتخــاذ  الجــزاء، علــى حرصهــم علــى  اللــه خيــر  وأن يجــزي والة األمــر حفظهــم 

التدابيــر االحترازيــة منــذ بدايــة هــذه األزمــة.

نشاطات الهيئة السعودية للمحامين خالل العام المالي )2020 م(
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ِمــن  عــدٍد  انعقــاَد   )2020( المالــي  العــام  َشــِهد 
واللجنــة  اإلدارة،  مجلــس  مســتوى:  علــى  االجتماعــات؛ 

العموميــة. والجمعيــة  التنفيذيــة، 
الســعودية  الهيئــة  إدارة  مجلــس  اجتماعــات   -

: ميــــن للمحا
عقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتماعــات خــالل العــام المالي 

)2020(، واتخــذ فيهــا عــدًدا مــن القرارات:
االجتماع األول:

)االثنيــن(،  يــوم  األول  االجتمــاع  ُعِقــد 
عبــر  )04/05/2020م(،  الموافــق:  هـــ(،   11/09/1441(
معالــي  برنامــج االتصــال المرئــي )زوم(، وذلــك بحضــور 
العــدل  وزيــر  الصمعانــي(،  بــن محمــد  )وليــد  الدكتــور/ 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئة الســعودية للمحامين، وحضور 
الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وســعادة المشــرف العــام 
علــى األمانــة العامــة، وناقــش المجلــس خــالل االجتمــاع 

المحــاور: مــن  عــدًدا 

ــا للُمبــاَدرات  ًصــا تنفيذيًّ ــن ُملخَّ تضمَّ المحــور األول: 
مجلــس  اجتمــاع  خــالل  الهيئــة  اعتمدتهــا  التــي  الســريعة 

اإلدارة الثالــث لعــام )2019(، والتــي بلغــْت )7( ســبع مبــادرات 

هــي: لجنــة حمايــة مهنــة المحامــاة، ولجنــة منتســبي مهنــة 

المحامــاة، ومبــادرة اللقــاء الشــهري، وورشــة عَمــل التمكيــن، 

وورشــة عمــل لرصــد ُمقترحــات تعديــل نظــام المحامــاة والئحتــه 

ــرة  ــا للخب ــن بيًت ــة الســعودية للمحامي ــة، واعتمــاد الهيئ التنفيذي

فــي تقديــر األتعــاب، ومبــادرة اســترداد.

اإلداريــة  األوضــاع  تطويــر  ناقــش  الثانــي:  المحــور 
التــي  الجديــدة  والسياســات  اللوائــح  واســتعرض  بالهيئــة، 

ْتهــا الهيئــة، والتــي تركــزْت فــي ثــالث لوائــح: الئحــة قواعــد  َأَعدَّ

المحاميــن  نفقــة  المحاميــن، والئحــة صنــدوق  أتعــاب  تقديــر 

المحاميــن. لجــان  والئحــة  االجتماعــي، 

وبعــد اســتعراض األعمــال الســابقة، أصــدر المجلــس 

لألمانــة  الجديــد  التشــغيلي  الهيــكل  علــى  بالموافقــة  قــراًرا 

العامــة، وتكليــف اللجنــة التنفيذيــة باســتكمال اإلصــدار الثانــي 

ِمــن قواعــد تقديــر أتعــاب المحاميــن مــع عمالئهــم عنــد النــزاع، 

واســتكمال إصــدار الئحــة لجــان المحاميــن.

المحــور الثالــث: ُمواَجهــة تحديــات فايــروس كورونــا 
وأثــره علــى قطــاع المحامــاة، ودور الهيئــة فــي ُمواَجهــة تلــك 

ــة  ل ــة، المتمثِّ ــن اإلجــراءات العملي ــن خــالل عــدٍد ِم ــات، ِم التحدي

فــي:

المنشــآت  آراء أصحــاب  اســتطالع  اســتبانة  إعــداد   -1

القانونيــة عــن مــدى تأثيــر أزمــة فايــروس كورونــا علــى قطــاع 

القانونيــة. واالستشــارات  المحامــاة 

يديــك«،  بيــن  الهيئــة  »خدمــات  مبــادرة  إطــالق   -2

التعاميــم  ورفــع  بيتــك«،  بــاب  عنــد  »عضويتــك  ومبــادرة 

المتعلقــة بأزمــة كورونــا علــى الموقــع اإللكترونــي الرســمي 

للهيئــة، وعقــد ورشــة عمــل عــن ُبعــد لمناقشــة آثــار فيــروس 

أزمــة كورونــا علــى قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة، 

المنشــآت  شــمول  بشــأن  العــدل  وزيــر  معالــي  وُمخاَطبــة 

وتزويــد  الخــاص،  للقطــاع  الحكومــي  بالدعــم  القانونيــة 

المحاميــن بالبرامــج والخدمــات التــي ُيقدمهــا صنــدوق تنميــة 

المــوارد البشــرية )هــدف(، وُمخاَطبــة معالــي وزيــر العــدل بشــأن 

إصــدار تصريــح تنقــل للمحاميــن، وإعــداد دليــل هيئــة المحاميــن 

ــا. للمبــادرات الداعمــة لقطــاع المحامــاة لمواجهــة أزمــة كورون

المحــور الرابــع: اســتعراض المشــروعات المشــتركة 
مــع وزارة العــدل ومناقشــتها، والتــي بلغــْت فــي مجملهــا )5( 

خمســة مشــروعات: مشــروع تعديل نظام المحاماة، ومشــروع 

الالئحــة التنفيذيــة لنظــام المحاكــم التجاريــة، ومشــروع تنظيــم 

للخدمــات  ناجــز  مركــز  األجنبيــة، ومشــروع  المحامــاة  مكاتــب 

العدليــة، ومنصــة خدمــة المحاميــن، وقــد انتهــت مناقشــة تلــك  

المشــروعات بموافقــة مجلــس اإلدارة عليهــا، وفتــح مزيــد ِمــن 

القنــوات مــع الجهــات ذات العالقــة للمشــاركة الواســعة فــي 

األنظمــة واللوائــح، واســتكمال اإلجــراءات الالزمــة إلتمامهــا.

المحــور الخامــس: اســتعراض القوائــم الماليــة وتقريــر 

مراجــع الحســابات والموازنــة العامــة لعــام )2019(.

المحــور الســادس: اســتعراض التقريــر الســنوي للعــام 

المالــي )2019(.

الجمعيــة  الجتمــاع  الدعــوة  الســابع:  المحــور 
. لعموميــة ا

أواًل: االجتماعات والقرارات:

 )2020( المالــي  العــام  خــالل  الهيئــة  قــت  حقَّ
فــي:  لــة  الُمتمثِّ والنشــاطات،  األعمــال  ِمــن  عــدًدا 
ــرات  االجتماعــات والقــرارات، واتفاقيــات التعــاُون وُمذكِّ
التفاهــم، والخدمــات القانونيــة الجديــدة، والمبــاَدرات 
والنــدوات،  والملتقيــات  والمؤتمــرات  الســريعة، 
والــدورات التدريبيــة والبرامــج التعريفيــة، ومشــروعات 

التواصــل. وســائل  وفعاليــات  الهيئــة، 
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المحــور الخامــس: تفعيــل مركــز هيئــة المحاميــن 
للتســوية والتحكيــم.

الهيئــة  تنظيــم  تعديــل  الســادس:  المحــور 
للمحاميــن. الســعودية 

المحــور الســابع: قــرب انتهــاء الخطــة اإلســتراتيجية 
توفيــر خطــة  )2016 م 2020-م(، وضــرورة  لألعــوام  للهيئــة 

إســتراتيجية للمرحلــة القادمــة.

االجتماع الثالث:
)االثنيــن(،  يــوم  الثانــي  االجتمــاع  ُعِقــد 
عبــر  )26/10/2020م(،  الموافــق:  هـــ(،   09/03/1442(
)زوم(، وذلــك بحضــور فضيلــة  المرئــي  برنامــج االتصــال 
الشــيخ/ )ســلمان بــن فــوزان الفــوزان(، وكيــل وزارة العــدل 
للشــؤون القضائيــة وعضــو مجلــس اإلدارة ممثــل وزارة 
معالــي  عــن  باإلنابــة  الثالــث  االجتمــاع  ورئيــس  العــدل، 
الدكتــور/ )وليــد بــن محمــد الصمعانــي( وزيــر العــدل رئيــس 
وحضــور  للمحاميــن،  الســعودية  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
المشــرف  وســعادة  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  الســادة 
العــام علــى األمانــة العامــة، وقــد ناقــش المجلــس خــالل 

المحــاور: مــن  عــدًدا  االجتمــاع 
اجتمــاع  أعمــال  جــدول  مناقشــة  األول:  المحــور 
مجلــس اإلدارة الثالــث، واالطــالع علــى محضــر مجلــس اإلدارة 

الثانــي، وتقريــر األمانــة العامــة الملخــص للربــع الثالــث لعــام 

)2020م(.

والسياســات  اللوائــح  اســتعرض  الثانــي:  المحــور 
ْتهــا الهيئــة، والتــي تضمنــْت: تفعيــل المرحلــة  الجديــدة التــي َأَعدَّ

ــة  اإللكترونيَّ ــات  الَمَنصَّ والئحــة  المحاميــن،  للجــان  األولــى 

ــة. القانونيَّ االستشــارات  لتقديــم 

وبعــد اســتعراض أعمــال المحــور الســابقة، وافــق أعضاء 

األمانــة  وتكليــف  األولــى،  المرحلــة  تفعيــل  علــى  المجلــس 

العامــة بُمراَســلة أعضــاء المجلــس الســتقبال المالحظــات حيــال 

األعضــاء  بأســماء  للمجلــس  قائمــة  ورفــع  الالئحــة،  مشــروع 

ــحين للجــان تمهيــًدا لالعتمــاد ِمــن ِقَبــل اللجنــة التنفيذيــة. الُمَرشَّ

ســجل  أهميــة  مناقشــة  تضمــن  الثالــث:  المحــور 
ات عمليــة االنتقــال  المنشــأة القانونيــة، واســتعرض آخــر ُمســَتَجدَّ

بيــن  االزدواجيــة  ومناقشــة  القانونيــة،  المنشــأة  ســجل  إلــى 

ســجل المنشــأة القانونيــة وســجل الشــركات المهنيــة، وإلــزام 

المحاميــن بتقديــم ســجل منشــأة قانونيــة.

المحــور الرابــع: اســتعرض مشــروعات الهيئــة، والتــي 
تضمنــت )8( ثمانيــة مشــروعات: مشــروع إعــادة صياغــة نظــام 

المحامــاة، ومركــز ناجــز، ومنصــة المحامــي، والمصلــح المســجل، 

واللجنــة العليــا لحمايــة المهنــة، وأثــر أزمــة كورونــا علــى قطــاع 

المهنــي  واالعتمــاد  القانونيــة،  واالستشــارات  المحامــاة 

الســعودي للمحاميــن، والــدورات األكاديميــة للهيئــة، والتــي 

ــا بالتعــاون مــع صنــدوق  بلغــْت )15( خمســة عشــر برنامًجــا تدريبيًّ

تنميــة المــوارد البشــرية.

المحــور الثامــن: مناقشــة العالقــة بيــن الهيئــة والمحاميــن، 
المهنــي  اإلشــراف  لتوحيــد  نظاميــة  أدوات  وجــود  وضــرورة 

للهيئــة علــى جميــع شــؤون المحاميــن المهنيــة، وتوحيــد الجهــة 

ذات العالقــة بهــم، مــع دراســة وضــع لجــان المحاميــن فــي 

الغــرف التجاريــة ومــدى منافســتها ألعمــال الهيئــة.

االجتماع الثاني:
)االثنيــن(،  يــوم  الثانــي  االجتمــاع  ُعِقــد 
عبــر  )31/08/2020م(،  الموافــق:  هـــ(،   12/01/1441(
)زوم(، وذلــك بحضــور معالــي  المرئــي  االتصــال  برنامــج 
الدكتــور/ )وليــد بــن محمــد الصمعانــي(، وزيــر العدل رئيس 
وحضــور  للمحاميــن،  الســعودية  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
المشــرف  وســعادة  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  الســادة 
العــام علــى األمانــة العامــة، وقــد ناقــش المجلــس خــالل 

المحــاور: مــن  عــدًدا  االجتمــاع 
ــن اســتعراض أعمال الهيئة خالل  المحــور األول: تضمَّ
النصــف األول مــن العــام المالــي )2020م(، ومــا تــم تحقيقــه 

مجلــس  فــي  عليهــا  الُمواَفــق  الخطــة  ســير  ومتابعــة  فيــه، 

ــن مناقشــة أعضــاء  االجتمــاع األول لعــام )2020م(، كمــا تضمَّ

المجلــس لتقريــر الجمعيــة العموميــة الرابعــة المنعقــدة يــوم 

)09/07/2020م(؛  الموافــق:  )18/11/1441هـــ(،  الخميــس 

ــة والحســابات  ــم المالي ــود هــي: القوائ ــذي ناقــش أربعــة ُبن وال

الختاميــة للعــام المالــي )2019م(، وتقريــر مراجــع الحســابات 

لعــام  الســنوي  التقريــر  واعتمــاد  م(،   2019( لعــام  الخارجــي 

)2019 م(، وتعديــل الئحــة العضويــة.
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للهيئــة. التشــغيلي 

ســعادة  خاللــه  اســتعرض  الثالــث:  المحــور 
المشــرف العــام الموازنــة التقديريــة للعــام المالــي )2021(.

المحــور الرابــع: تضمــن مناقشــة العــروض الفنيــة 
والماليــة لمشــروع الخطــة اإلســتراتيجية الخمســية )2021 - 

2025(، وقــد قــرر أعضــاء المجلــس إرســال العــروض الفنيــة 

والماليــة لألعضــاء إلبــداء المرئيــات حيالهــا.

المحــور الخامــس: تضمــن الحديــث حــول مشــروع 
نظــام المحامــاة، وإبــداء مرئيــات أعضــاء المجلــس تجاهــه.

المحــور الســادس: تنــاول الحديــث حــول تفعيــل 
المحاميــن،  لجــان  أعضــاء  اختيــار  المحاميــن، ومعاييــر  لجــان 

وأســماء المرشــحين لعضويــة لجنــة المحاميــن.

ــه أســماء أعضــاء  المحــور الســابع: اســتعرض خالل
مركــز هيئــة المحاميــن للتســوية والتحكيــم، وعــرض ســيرهم 

الذاتيــة.

ــة،  ــي بالهيئ ــن، والتكامــل التقن ــي الســعودي للمحامي المهن

واللجنــة العليــا لحمايــة المهنــة.

المهنيــة  البرامــج  اســتعرض  الســابع:  المحــور 
تدريبيــة. ســاعة   )100( تضمنــْت  التــي  العدليــة، 

االجتماع الرابع:
)االثنيــن(،  يــوم  الرابــع  االجتمــاع  ُعِقــد 
)06/05/1442هـــ(، الموافــق: )21 / 12 / 2020م(، 
بحضــور  وذلــك  )زوم(،  المرئــي  االتصــال  برنامــج  عبــر 
الصمعانــي(،  محمــد  بــن  )وليــد  الدكتــور/  معالــي 
الســعودية  الهيئــة  إدارة  رئيــس مجلــس  العــدل  وزيــر 
اإلدارة،  أعضــاء مجلــس  الســادة  للمحاميــن، وحضــور 
وســعادة المشــرف العــام علــى األمانــة العامــة، وقــد 
ناقــش المجلــس خــالل االجتمــاع عــدًدا مــن المحــاور:
المحور األول: اســتعرض خالله ســعادة المشــرف 
ــة العامــة جــدوَل أعمــال اجتمــاع مجلــس  العــام علــى األمان

اجتمــاع  ومحضــر  )2020م(،  المالــي  للعــام  الرابــع  اإلدارة 

مجلــس اإلدارة الثالــث )3/2020(، وتقريــر األمانــة العامــة 

علــى  والموافقــة   ،)2020( لعــام  الثالــث  للربــع  الملخــص 

اللوائــح والسياســات التــي تتضمــن تفعيــل المرحلــة األولــى 

مــن لجــان المحاميــن، والئحــة المنصــات اإللكترونيــة لتقديــم 

االستشــارات القانونيــة، واالزدواجيــة بيــن ســجل المنشــأة 

القانونيــة وســجل الشــركات المهنيــة، واســتعراض الخطــة 

.)2021-2025( الخمســية  اإلســتراتيجية 

الهيــكل  المحــور الثانــي: تضمــن الحديــث حــول 

المحــور الثانــي: اســتعرض اللوائــح والسياســات 
تفعيــل  تضمنــْت:  والتــي  الهيئــة،  ْتهــا  َأَعدَّ التــي  الجديــدة 

ــات  الَمَنصَّ والئحــة  المحاميــن،  للجــان  األولــى  المرحلــة 

وبعــد  ــة،  القانونيَّ االستشــارات  لتقديــم  ــة  اإللكترونيَّ

اســتعراض اللوائــح الســابقة، وافــق أعضــاء المجلــس علــى 

ومراجعــة  المحاميــن،  لجــان  أعضــاء  اختيــار  معاييــر  وضــع 

خدمــة  لتقديــم  اإللكترونيــة  المنصــات  الئحــة  مشــروع 

القانونيــة.  االستشــارات 

المحــور الثالــث: مناقشــة االزدواجيــة بيــن ســجل 
المنشــأة القانونيــة وســجل الشــركات المهنيــة، وقــد رأى 

معالــي  إلــى  المرســل  الخطــاب  متابعــة  المجلــس  أعضــاء 

رئيــس مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة عليــا لدراســة ســجل 

القانونيــة. المنشــأة 

اإلســتراتيجية  الخطــة  مناقشــة  الرابــع:  المحــور 
الشــركات  ومخاطبــة   ،)2025  –  2021( الخمســية 

اإلســتراتيجية  الخطــة  وضــع  عــروض  لتقديــم  المتخصصــة 

. لخمســية ا

ســي  الُمؤسَّ العمــل  تعزيــز  الخامــس:  المحــور 
ل ِمــن الُمماَرســة الفرديــة إلــى الكيانــات المهنيــة،  والتحــوُّ

النظامــي. ووضعهــا  الهيئــة  دور  وتفعيــل 

المحــور الســادس: تضمــن اســتعراض مشــروعات 
الهيئــة، والتــي تضمنــت )5( خمســة مشــروعات: مشــروع 

واالعتمــاد  ناجــز،  ومركــز  المحامــاة،  نظــام  صياغــة  إعــادة 
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التصويــت علــى القوائــم الماليــة 

والحســابات الختاميــة للعــام المالــي 2019م. 

مراجــع  تقريــر  علــى  التصويــت 

2019م. لعــام  الخارجــي  الحســابات 

التصويــت علــى التقريــر الســنوي 

للعــام المالــي 2019م.

الئحــة  تعديــل  علــى  التصويــت 

العضويــة.

تفعيــل األخبــار الدوريــة للهيئــة بشــكل مســتمر، وتكليــف المتحــدث الرســمي للهيئــة 
بــإدارة الملــف اإلعالمــي للهيئــة.

 الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد لألمانة العامة.
 التوصيــة بــإدراج المنشــآت القانونيــة فــي الدعــم الحكومــي الموجــه للقطــاع الخــاص 
لمواجهــة األزمــة الماليــة الناتجــة عــن اإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس 

كورونــا.
إعداد الئحة صندوق المحامين االجتماعي.

الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل مركز ناجز والخدمات القانونية.
التوصية بإعداد مشروع تعديل نظام المحاماة والئحته التنفيذية.

ــر أتعــاب  ــرة فــي تقدي ــا للخب ــار هيئــة المحاميــن بيًت ــر العــدل باعتب ــة لمعالــي وزي الكتاب
المحامــاة.

تكليف األمانة العامة باستكمال إجراءات وضع الخطة االستراتيجية الخمسية.
التوصية باستكمال مشروع االعتماد المهني السعودي.

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

اجتماعات الجمعية العمومية:
عقدت الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمحامين خالل العام 

المالي )2020( اجتماعها األول يوم )الخميس(، )18/11/1441 هـ(، الموافق: 
)09/07/2020 م( عبر االتصال المرئي )زوم(، وقد تضمن االجتماع بنوًدا أربعة:

البند األول: القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي )2019م(.
البند الثاني: تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام )2019 م(.

البند الثالث: اعتماد التقرير السنوي لعام )2019 م(.
البند الرابع: تعديل الئحة العضوية.

وقد أسفر االجتماع عن موافقة أغلبية األصوات على إقرار جميع بنود االجتماع.

البند األول: 

البند الثاني: 

البند الثالث: 

البند الرابع: 

موافق

موافق

موافق

موافق

%60.56

%60.48

%64.79

%95.24

%35.42

%36.07

%31.53

%3.02

%3.88

%3.46

%3.67

%1.95

محايد

محايد

محايد

محايد

غير موافق

غير موافق

غير موافق

غير موافق

سعادة الدكتور/ عالء عبدالحميد ناجي 

المشرف العام على الهيئة السعودية للمحامين

سعادة الدكتور/ مروان الروقي

مساعد األمين العام لشؤون المحامين

01

02
03

04
05
06
07

08
09

اجتماعــات،  تســعة  )2020م(  المالــي  العــام  خــالل  التنفيذيــة  اللجنــة  َعَقــدت 
ناقشــت خاللهــا عــدًدا مــن المحــاور، وانبثــق منهــا عــدة قــرارات علــى النحــو اآلتــي:
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ثانًيا: اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم
أبرمــت الهيئــة الســعودية خــالل العــام المالــي )2020( عــدًدا مــن اتفاقيــات التعــاون ومذكــرات التفاهــم التــي تنســجم مــع إســتراتجيتها، 

وتعــزز تحقيــق مبادراتهــا ومشــروعاتها، ومــن هــذه االتفاقيــات:

 اتفاقيــة مركــز اإلســناد والتصفيــة مذكرة تفاهم جامعة اليمامة.
)إنفــاذ(.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم سعادة مدير جامعة اليمامة الدكتور/ )حسام بن محمد رمضان( وسعادة المشرف العام على الهيئة السعودية للمحامين الدكتور/ )عالء بن عبدالحميد ناجي( 
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جبل عمر كونراند 
مكة

اتفاقيات برنامج عالم النخبة:
يقــدم برنامــج عالــم النخبــة ُعروًضــا خاصــًة ألعضــاء الهيئــة الســعودية 
مــة ِمن شــركاء البرنامج،  للمحاميــن ومنســوبيها علــى المنتجــات والعــروض الُمَقدَّ
ــن المشــتركون ِمــن الحصــول علــى أســعار منافســة، وتشــمل  التــي بموجبهــا يتمكَّ
والســياحة،  والســفر  والتدريــب،  التأميــن،  الهيئــة:  المتاحــة ألعضــاء  الخدمــات 
والمركبــات،  الصحيــة،  والمراكــز  الرياضيــة،  والمراكــز  والمنتجعــات،  والفنــادق 

والمكاتــب وقــوى العمــل، وتقنيــة المعلومــات، والخدمــات المهنيــة.
وفــي هــذا اإلطــار أبرمــت الهيئــة عــدة اتفاقيــات فــي العــام المالــي 
)2020( للحصــول علــى حســومات وعــروض خاصــة ألعضائهــا ومنســوبيها فــي 

اآلتيــة: المجــاالت 

فنادق عابر

فنادق ومنتجعات 
بريرا

فنادق بودل

فندق جبل عمر هيلتون 
مكة ومركز المؤتمرات

جبــل عمــر أجنحــة هيلتــون 
مكــة

منتجع الفيصلية

فندق دبل تري 
هيلتون مكة

فندق الفيرمونت

فندق التنفيذيين

مجال الخدمات المهنية

مجال الخدمات العامة

استعادة رســــوم 
ترخيـــــــص المحاماة

شركة األجير المنتدب 
لالستخدام – أركو

شركة قيم للتقييم 
العقاري

مجال الفنادق

مجال التسوق

مجوهرات البيزخياط البرنسمجموعة شاكر

شركة نونشركة ميداس مفروشات المطلق

مجال السفر والسياحة

شركة فرسان 
للسفــــر والسياحة

شركة وكالة سات شركة المسافر
للسفر والسياحة

مجال المراكز الرياضية

مركز زينيا النسائيوقت اللياقـة

االستعالم عن المعلومات 
االئتمانية )شركة سمة(
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المكاتب 
المحدودة

شركة طلبات الجريسي بيت 
الرياض

مجال المركبات

شركة ذيب لتأجير 
السيارات

شركة زيبارت 
للعناية بالسيارات

شركة بدجت لتأجير 
السيارات

شركة درايف سفن 
للعناية بالسيارات

شركة أيفس للتأجير 
السيارات

 BMW وكالة
للسيارات

شركة األفضل 
للتأجير السيارات

مجموعة صالح 
للسيارات

شركة األنامل الذكية
شركة خطوات 

الحلول
برنامج إدارة مكاتب 
App4legAl المحاماة

شركة طلبات المكاتب 
المحدودة

مؤسسة بدر لتقنية 
المعلومات

أكاديمية التدريب منصة ياسكولز
النوعي

مركز التحكيم 
والقانون للتدريب

سات للدراسة معهد الخليج
في الخارج

مجال التدريب

مجال الصحية والطبية

شركة نظارات مستشفى دلةمركز كير
المدينة

شركة دار القصرالبدر للبصريات
 للبصريات

مجال المكاتب واألثاث المكتبي

مجال تقنية المعلومات
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ثالًثا: قطاع الخدمات القانونية

رت الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــالل العــام المالــي )2020(  طــوَّ
عــدًدا ِمــن الخدمــات القانونيــة اإللكترونيــة  عبــر الموقــع الرســمي للهيئــة 

:)https://sba.gov.sa(
المنصات والخدمات اإللكترونية:

ــة  ــة ِمــن بداي ــا(؛ بحيــث يبــدأ تاريــخ العضويَّ ــة لمــدة عــاٍم )365 يوًم - تعديــل مــدة العضوي
ــة، وتســتمر لمــدة عــام كامــل )365 يوًمــا( ِمــن تاريــخ  تاريــخ ســداد العضــو لرســوم العضويَّ

الســداد.
األساســيين؛  الهيئــة  أعضــاء  توقيــع  علــى  للتصديــق  اإللكترونــي؛  التصديــق  منصــة   -
بحيــث يتمكــن العضــو مــن خاللهــا مــن إعــداد الوثائــق والمعامــالت الخاصــة بمنشــأته ثــم 

ــا دون الحاجــة للحضــور الشــخصي لمقــر الهيئــة. تصديقهــا مــن الهيئــة إلكترونيًّ
الجمعيــة  بنــود  لتيســير تصويــت األعضــاء علــى  الرابعــة؛  العموميــة  الجمعيــة  - منصــة 

األربعــة عــن ُبعــد.
م ِمــن خاللهــا خدمــة االستشـــارات. - منصــة االستشــارات القانونيــة لمركــز ناجــز، التــي ُتقــدَّ

القانونية.
رين. - منصة خدمة تسجيل الخبراء المقدرين لتسجيل ترشيح الخبراء الُمقدِّ

- خدمة مرئيات المحامين عن صندوق المحامين االجتماعي.
- خدمة الترشح للعمل في محكمة التحكيم الدائمة في الهاي.

- تحديــث خدمــة مولــد بطاقــات تهنئــة العيــد؛ ليتمكــن المســتخدم ِمــن خاللهــا ِمــن إصــدار 
بطاقــة المعايــدة بحجميــن مختلفيــن.

- خدمة طلب موعد زيارة لمقر الهيئة؛ لتنظيم زيارة المقر أثناء جائحة كورونا.
- خدمة الترشح لتقديم خدمة االستشارات القانونية عبر منشآت.

- خدمة مرئيات العموم حيال مشروع إعادة صياغة نظام المحاماة.
- خدمة الترشح للتدريب في أكاديمية هيئة المحامين.

ــة لعــام  ــة والجزائي ــة والتجاري ــادئ اإلداري ــة األحــكام والمب ــب مدون ــم لطَل - خدمــة التقدي
1436هـ.

اإللكترونيــة  المنصــات  الئحــة  مشــروع  حيــال  العمــوم  مرئيــات  اســتطالع  خدمــة   -
القانونيــة. واالستشــارات  المحامــاة  خدمــات  لتقديــم 

- خدمة اسأل الضيف: ضمن مبادرة ضيف اللقاء الشهري.
- تحديث خدمة التحقق من رقم العضوية لمزودي الخدمات.

- مسابقة الترافع.
- استبانة استفسارات األعضاء. 

- الترشــح لورشــة عمــل: دراســة آليــة تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة مــن العقــار 
التنفيــذ. العلنــي عــن طريــق محكمــة  بالمــزاد  المشــترى 

- المشاركة في ورشة عمل تدريبية.
- الترشح لتقديم خدمة االستشارات القانونية عبر مركز ناجز.

- نموذج طلب الترشح للمشاركة في لجنة إعداد مسودة أولية النظام.
- هيئة حقوق اإلنسان -العون الحقوقي لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص.

- نموذج إلكتروني لورشة عمل هيئة حقوق اإلنسان.
- بيانات الحسابات البنكية للخبراء.

- تحديث خدمة برنامج اللغة اإلنجليزية القانونية باربري.

النماذج واستطالعات اآلراء اإللكترونية:
- استطالع آراء المحامين حيال خدمة التقاضي اإللكتروني.

مهنــة  منتحلــي  ِمــن  المهنيــة  المخالفــات  أبــرز  حيــال  المحاميــن  آراء  اســتطالع   -
المحامــاة.

- استبيان آثار أزمة فيروس كورونا على العقود والتعامالت.
- استطالع آراء المحامين حيال الالئحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

- نموذج قياس رضا المستفيد عن أداء المحامي عن ُبعد )أون الين(.
- نموذج تقييم المحامي للمستفيد عن ُبعد )أون الين(.
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1,5254111,664 1,1142,492 4,156
ا امحاميًّ امحاميةمحاميًّ متدربـً ا متدربةمتدربـً

315
من هم في حكم

 الممثل النظامي 

إجمالــي عــدد التراخيــص حتــى نهايــة 
2020م عــام 

8,35118,505
امتدربينمحامًيا سعوديًّ غير سعوديخالل عام 2020م

1,0154,630 1183,518 
من هم في حكم

 الممثل النظامي 

عدد المرخص لهم عام 2020م )المتدربين(عدد المرخص لهم عام 2020م )المحامين(

عدد مستشاري الشركات

عدد تراخيص عام 2020م

النيابــة  إلــى  المحالــون  المحامــون 
مــة لعا ا

إحصائيات قطاع الخدمات القانونية
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بالًغا

عدد البالغات الواردة خالل عام 2020م

عــدد المشطوبيــــــــن مــن جــــــــــــــــــــــــدول 
الممارسيــــــــــن: عــدد قضايــا تقديــر األتعــاب الــواردة خــالل  طلبات تأييد قوى عاملة وافدةالمحاميـــــــــن 

2020م عــام 

قضية

عدد الشكاوى الواردة خالل عام 2020مسجالت المنشآت القانونية خالل عام 2020م

47043997

255

شكوىسجالًّ

45 7237524
طلًبا مقبواًل اإلجمالي حتـــــــى خالل عام 2020م

نهاية عام 2020م
طلًبا غير مكتمل 

29
طلًبا مرفوًضا
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العضويات

1333168

384

1885

عضوية أساسية

عضوية

ا منتسًبا مهنيًّ

ا منتسًبا أكاديميًّ

3,533
طلًبا

عدد زوار مقر الهيئة
القانونيــة  للوظائــف  المتقدميــن  عــدد 
ــة  ــة الوطني ــة فــي البواب والشــرعية المعلن

)طاقــات( للعمــل 

1230

زيارات النشر والتوزيع

6,807
زائًرا

زيارات الموقع اإللكتروني

238,331
زائًرا

زيــارات بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة 
)عضويتــي(

162,809
زائًرا

زائًرا
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رابعًا: مبادرات الهيئة

أعــدت الهيئــة عــدًدا ِمــن المبــادرات الســريعة 
ــة  ــة وحقيقي ــم خدمــات ممكن ــن شــأنها تقدي التــي ِم
ة، وقــد بَلــغ عدُدهــا  هــات المســتقبليَّ لتفعيــل التوجُّ

خــالل العــام المالــي )2020( )6( ســت ُمبــاَدرات.

المبادرة األولى: لجنة حماية مهنة المحاماة:

إلــى َقْصــر  تهــدف لجنــة حمايــة مهنــة المحامــاة 
ــل  ــص لهــم، وتفعي ــن الُمَرخَّ ــى المحامي ــة المحامــاة عل مهن
وإبــالغ  للمحاميــن،  الســعودية  للهيئــة  الرقابــي  الــدور 
العامــة  واإلدارة  العامــة  كالنيابــة  المختصــة  الجهــات 
أســماء  بعــد حصــر  وذلــك  المخالفــة؛  بطبيعــة  للمحامــاة 
المخالفيــن التخــاذ اإلجــراء المناســب معهــم، والمســاهمة 
المخالفيــن،  علــى  المحامــاة  نظــام  تطبيــق  تفعيــل  فــي 
منهــا،  والتحقــق  الشــكاوى  اســتقبال  خــالل  ِمــن  وذلــك 

االختصــاص. ذات  الجهــات  إلــى  ورفعهــا 
المهنــة؛  لحمايــة  العليــا  اللجنــة  تشــكلت  وقــد 
بنــاًء علــى قــرار معالــي وزيــر العــدل، رئيــس مجلــس إدارة 
الهيئــة الســعودية للمحاميــن، رقــم: )2010186( بتاريــخ: 
عليــا  لجنــة  بتشــكيل  قضــى  الــذي  )06/07/1441هـــ(؛ 
وزارة  وكيــل  فضيلــة  برئاســة  المحامــاة  مهنــة  لحمايــة 
األميــن  ِمــن  كل  وعضويــة  القضائيــة،  للشــؤون  العــدل 
العــام للهيئــة الســعودية للمحاميــن، ومديــر اإلدارة العامــة 
المحاميــن  لشــؤون  العــام  األميــن  ومســاعد  للمحامــاة، 

ُمقــرًرا. للمحاميــن  الســعودية  للهيئــة 
مــن  المحامــاة  مهنــة  حمايــة  بهــدف  وذلــك 
االنتحــال، والمســاهمة فــي تطبيــق أحــكام نظــام المحامــاة 
لــه، وَرْصــد أي مــن  المخالفيــن  التنفيذيــة علــى  والئحتــه 
الوقائــع التــي ُيشــتبه فــي احتوائهــا علــى ُمخالفــة نظــام 

المختصــة  الجهــة  وتبليــغ  التنفيذيــة،  والئحتــه  المحامــاة 
الصلــة. ذات  المســتندات  بكامــل  وتزويدهــا  بالواقعــة، 

العليــا  اللجنــة  اجتمعــت   )2020( عــام  وخــالل 
ِمــن  عــدًدا  فيمــا  واتخــذْت  اجتماَعيــِن،  المهنــة  لحمايــة 
القــرارات والتوصيــات التــي مــن شــأنها َرْصــد أبرز الســلوكيات 
وتحقيــق  الممارســين،  غيــر  مــن  المهنيــة  والمخالفــات 
الحلــول  وإيجــاد  السياســات  رســم  ِمــن  عــاٍل  مســتوى 

ومنهــا: المهنــة،  ُتواجــه  التــي  والصعوبــات  للعقبــات 
أبــرز  حيــال  المحاميــن  آراء  الســتطالع  اســتبانة  إعــداد   -

النظاميــة. غيــر  والســلوكيات  المخالفــات 
حيــال  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  عــن  دراســة  إعــداد   -

المهنيــة. المخالفــات  مواجهــة 
د المخالفــات المهنيــة، ومقترحــات  - إعــداد مشــروع ُيحــدِّ
حمايــة المهنــة مــن تلــك المخالفــات، وآليــة التنفيــذ وأدواته 

الالزمــة، والمــدة الزمنيــة لــكل مهمــة.
إصــدار  بعــدم  بالتوصيــة  العــدل  وزيــر  لمعالــي  الكتابــة   -
فــي  عليهــا  المنصــوص  للفئــات  إال  الشــرعية  الــوكاالت 
مهنــة  مزاولــة  ترخيــص  ووفــق  د-هـــ(  )ب-ج-  الفقــرة 
والمحاكــم(،  )المطالبــات  يخــص  فيمــا  وذلــك  المحامــاة، 
والُمطاَلبــة وإقامــة الدعــاوى ضــد الغيــر، وتقديــم لوائــح 
وحضــور  والمخاصمــة،  والمدافعــة  والمرافعــة  االدعــاء، 

عليهــا. والــرد  الدعــاوى  وســماع  الجلســات 
- الكتابــة لمعالــي وزيــر العــدل بالتوصيــة بَرْفــع مســتوى 
األنظمــة التقنيــة للقضايــا بعــد تقديــم صحيفــة الدعــوى، 
المنصــوص  لغيــر  الترافــع  إمكانيــة  عــدم  ِمــن  التأكــد  مــع 
عليهــم فــي المــادة الثامنــة عشــرة لغيــر الوكيــل الشــرعي.
اإلدارة  بتوجيــه  بالتكــرم  العــدل  وزيــر  لمعالــي  الكتابــة   -
برقــم  الــوكاالت  تســجيل  يتــم  بــأن  بالــوزارة  المختصــة 
المنشــأة  ِقَبــل  ِمــن  الدعــوى  إلدارة  القانونيــة  المنشــأة 

متكامــل. بشــكل  ومتدربيهــا 

المحاكــم  بتوجيــه  بالتكــرم  العــدل  وزيــر  لمعالــي  الكتابــة   -
بعــدم قيــد أيِّ دعــوى للوكيــل الشــرعي فــي حــال تجــاوز 

وكاالت. ثــالث 
للنيابــة  المحاليــن  للمخالفيــن  الوطنيــة  الُهويــات  حصــر   -
العامــة؛ للتأكــد مــن صــدور أحــكام ضدهــم، وإكمــال الموجــب 
المتضمنــة  والثالثــة  الســابعة  المــادة  ألحــكام  النظامــي 

التشــهير.
- تكليــف األمانــة العامــة بإطــالق مبــادرة الرصــد االنتحالــي، 
ِمــن خــالل مراقبــة وســائل التواصــل االجتماعــي والوســائل 

اإلعالنيــة التــي ُيعلــن فيهــا المنتحلــون عــن أنفســهم.
- تكليــف األمانــة العامــة بتعزيــز الثقافــة القانونيــة، وزيــادة 
الوعــي القانونــي لــدى المجتمــع؛ للحــد ِمــن التعامــل مــع 

المنتحليــن.
- تكليــف اإلدارة العامــة للمحامــاة واألمانــة العامــة للهيئــة، 
تقديــم  فــي  الُمســَتْخَدمة  اإللكترونيــة  القنــوات  بزيــادة 
واإلعــالن  المحامــاة،  مهنــة  انتحــال  حــاالت  عــن  البالغــات 

للجمهــور. عنهــا 
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المبادرة الثالثة: ورشة عمل للتمكين:

مبــادرة تعتمــد علــى دعــوة الهيئــة لمجموعــة ِمــن 
لــي الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص  المحاميــن وُمَمثِّ
أجــل  مــن   - الجهــات  تلــك  مــع  التنســيق  بعــد  وذلــك   -
المشــاركة فــي ِوَرش عَمــل للوصــول إلــى الفــرص المتاحــة 
فــي ســوق العمــل، والتحديــات التــي يواجههــا المنتســبون، 

وخلــق فــرص عمــل لهــم.
وذلــك بهــدف: تحديــد معالــم البيئــة التنظيميــة 
المجــال  فــي  الوظيفــي  القطــاع  تحكــم  التــي  الحاليــة 
القانونــي فــي المملكــة، وبيــان إشــكاالت هــذا القطــاع، 
والوقــوف علــى أفضــل الممارســات فــي تنظيــم قطــاع 
واألدوات  الممكنــة  الحلــول  وبيــان  القانونــي،  التوظيــف 
ــق ُفــَرص عمــل للمحاميــن  التــي ينبغــي األخــذ بهــا فــي َخْل
والمحاميــات فــي المملكــة، وإبــراز دور الجهــات الحكوميــة 
ــي  التــي اهتمــْت بموضــوع التوظيــف فــي المجــال القانون
ر  تصــوُّ إعطــاء  مــع  والتشــريعية،  التنظيميــة  الناحيــة  مــن 
األداة  وتحليــل  الجهــات،  تلــك  ِمــن  جهــة  لــكل  واضــح 
التشــريعية المناســبة لواقــع المملكــة إلصــدار منظومــة 
ِمــن المقترحــات التشــريعية؛ بهــدف تنظيــم العالقــة بيــن 
القانونييــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى فــرص وظيفيــة، 
ِمــن  الخــاص  القطــاع  مبــادرات  علــى  الضــوء  وتســليط 
ناحيــة المشــاركة فــي تعزيــز الحاجــة لقطــاع االستشــارات 
القانونيــة، ومــدى الحاجــة لدعــم ذلــك القطــاع ودوره فــي 

دعــم وحمايــة القطــاع الخــاص.

وقــد َعَقــدت الهيئــة خــالل عــام )2020( لقــاًء مــع 
معالــي وزيــر العــدل رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية 
االتصــال  عبــر  )07/06/2020م(  األحــد  يــوم  للمحاميــن، 
المرئــي، وقــد القــى اللقــاء تفاعــاًل كبيــًرا مــن قبــل المحاميــن 
والجهــات ذات العالقــة، وتنــاول فيــه معاليــه الحديــث فــي 

المحــاور اآلتيــة:
- دور المحاميــن فــي تطويــر المنظومــة العدليــة، والوســائل 
الصلــح  فــي  خاصــة  المنازعــات  فــي  للفصــل  المســاندة 

والتســوية.
المؤهليــن  غيــر  وتأهيــل  المؤهليــن،  المحاميــن  تمكيــن    -

المعنيــة. الجهــات  بمســاعدة 
- إعــداد مشــروع لالختبــار التخصصــي لجميــع المشــتغلين 

فــي القطــاع الحقوقــي فــي المملكــة.
- إعــداد مشــروع بالشــراكة بيــن الهيئــة ووزارة العــدل ووزارة 
المهنــة، واالســتفادة  بالحمايــة وتعميــق  يتعلــق  التجــارة، 
مــن الخبــرات؛ لضبــط المنافســة بيــن المحاميــن أو المكاتــب 

األجنبيــة.
- إعــداد مشــروع منصــة المحامــي، بالشــراكة بيــن الهيئــة 
والــوزارة لخدمــة المحامــي بشــكل كامــل فــي كافــة األعمــال 

والمهــام التــي يحتاجهــا.
والبيانــات  المعلومــات  بنشــر  يتعلــق  مشــروع  إعــداد   -

للعمــوم. بالمحامــي  المتعلقــة  العدليــة 

المبادرة الثانية: اللقاء الشهري:

تعتمــد هــذه المبــادرة علــى اســتضافة عــدٍد ممــن 
يخدمــون قطــاع المحامــاة فــي الجهــات الحكوميــة وشــبه 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي لقــاء شــهري، وعــدد ِمــن 
المحاميــن المخضرميــن ِمــن رواد مهنــة المحامــاة، وعقــد 
الناجحــة  المهنيــة  الشــركات  وبعــض  للمتدربيــن  لقــاءات 
الهيئــة  دور  تعزيــز  بهــدف  وذلــك  والزميــالت؛  للزمــالء 
فــي رعايــة مصالــح األعضــاء، وإنفــاذ اختصاصاتهــا الــواردة 
المســؤولين  بيــن  النظــر  التنظيــم، وتقريــب وجهــات  فــي 
المحاميــن  ورفــع مســتوى مشــاركة  المصالــح،  وأصحــاب 
فــي صناعــة القــرار، وفتــح قنــوات تواصــل مســتمرة بيــن 
بيئــة  وخلــق  وأعضائهــا،  للمحاميــن  الســعودية  الهيئــة 
للمحاميــن،  الســعودية  والهيئــة  المحاميــن  بيــن  تواصليــة 
والمشــاكل  الصعوبــات  إيصــال  فــي  الهيئــة  ومســاهمة 

القــرار. المهنيــة ألصحــاب 
وتكمــن أهميــة هــذه المبــادرة فــي إظهــار الــدور 
ــز مشــاركة المحاميــن للفعاليــات  المهنــي للهيئــة فــي تعزي
والهيئــة  المحاميــن  بيــن  تواصليــة  بيئــة  وخلــق  المهنيــة، 
الســعودية للمحاميــن، والمســاهمة فــي إيصــال الصعوبــات 

والمشــاكل المهنيــة ألصحــاب القــرار.
أربعــة  الهيئــة  اســتضافت   )2020( عــام  وخــالل 
لقــاءات؛ كان األول مــع معالــي الدكتــور/ )وليــد بــن محمــد 
الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  العــدل  وزيــر  الصمعانــي(، 
الموافــق:  )االثنيــن(،  يــوم  وذلــك  للمحاميــن،  الســعودية 

الهيئــة. فــي مقــر  2020م(   /  02  /  11(
رئيــس  معالــي  الثانــي  اللقــاء  فــي  واســتضافت 
الشــيخ  اإلداري  القضــاء  مجلــس  رئيــس  المظالــم  ديــوان 
الدكتــور/ )خالــد بــن محمــد اليوســف(، وذلــك يــوم األربعــاء، 
الموافــق )03/ 06 /2020م( عــن ُبْعــد عبــر برنامــج )زوم(.
وزيــر  معالــي  الثالــث  اللقــاء  فــي  واســتضافت 
التجــارة الدكتــور/ )ماجــد بــن عبــد اللــه القصبــي(، وذلــك 
يــوم )األحــد(، الموافــق: )25 / 10 / 2020م(، عــن ُبعــد عبــر 
برنامــج )زوم(، واســتضافت فــي اللقــاء الرابــع معالــي رئيــس 

هيئــة حقــوق اإلنســان الدكتــور/ )عــواد بــن صالــح العــواد(، 
وذلــك يــوم )األربعــاء(، الموافــق: )12 / 12 / 2020م(، 

ــر برنامــج )زوم(. عــن ُبعــد عب
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المبادرة السادسة: استرداد:

هيئــة  مــع  بالتعــاون  المبــادرة  هــذه  مــْت  ُصمِّ
تحفيــز  خطــة  ضمــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 
القانونيــة  المنشــآت  دخــول  لتســهيل  الخــاص  القطــاع 
الجديــدة إلــى ســوق العمــل، وتعزيــز فــرص اســتمراريتها 
أعمالهــا؛  ِمــن  األولــى  الثــالث  الســنوات  خــالل  ودعمهــا 
المنشــآت  علــى  الماليــة  األعبــاء  تخفيــف  بهــدف  وذلــك 
القانونيــة الجديــدة والناشــئة فــي الســنوات األولــى مــن 
تأسيســها، وزيــادة مســاهمة المنشــآت القانونيــة الجديــدة 

اإلجمالــي. المحلــي  الناتــج  فــي 

بيــت  المحاميــن  هيئــة  الخامســة:  المبــادرة 
األتعــاب: تقديــر  فــي  الخبــرة 

بيًتــا  الهيئــة  اعتمــاد  إلــى  المبــادة  هــذه  تهــدف 
للخبــرة فــي كافــة اللجــان والهيئــات عنــد النــزاع، ورعايــة 
وربــط  خبــرة،  جهــة  الهيئــة  باعتبــار  المحاميــن  مصالــح 
مناطــق  فــي  واللجــان  األخــرى  الهيئــات  بجميــع  الهيئــة 
ــك  ــر األتعــاب، وذل ــر تقدي ــع مســتوى معايي المملكــة، وَرْف
لــة فــي: ديــوان المظالــم، وهيئــة  بُمخاطبــة الهيئــات الُمتمثِّ
الســوق الماليــة، واللجنــة المصرفيــة، واللجنــة الجمركيــة 
والتمويليــة والتأمينيــة واإلعالميــة، وغيرهــا ِمــن اللجــان؛ 
بشــأن اعتمــاد الهيئــة الســعودية للمحاميــن بيــَت خبــرٍة فــي 
تقديــر األتعــاب، وفًقــا لنظــام المحامــاة والئحتــه التنفيذية، 
وإصــدار تعميــم مــن وكيــل وزارة العــدل للشــؤون القضائيــة 

بذلــك.

نــت األمانــة  وفــي ضــوء المالحظــات والمرئيــات، كوَّ
العامــة فريــق عمــل لرصــد هــذه المالحظــات والمقترحــات 

وتحليلهــا، بمــا ينعكــس علــى صياغــة المشــروع.

لرصــد  عمــل  ورشــة  عقــد  الرابعــة:  المبــادرة 
المحامــاة والئحتــه  نظــام  تعديــل  مقترحــات 

التنفيذيــة:

تكمــن أهميــة المبــادرة فــي أخــذ آراء ومقترحــات 
المختصيــن والممارســين فــي المــواد والبنــود التــي تحتــاج 
النظــام  ُمواَكبــة  للمســاهمة فــي  أو إضافــة؛  إعــادة  إلــى 
المهنيــة  المعاييــر  وفــق  الممارســة  مســتويات  ألعلــى 
الدوليــة، وذلــك بَعْقــد ورشــة عمــل لرصــد ُمقترحــات تعديــل 
تعديــالت  إلجــراء  أخــرى  عمــل  وورشــة  المحامــاة،  نظــام 
والتعديــالت  التوصيــات  وَرْفــع  التنفيذيــة،  الئحتــه  علــى 
المختصيــن  آراء  وأخــذ  االختصــاص،  ذات  الجهــات  إلــى 
التــي  والبنــود  المــواد  فــي  ومقترحاتهــم  والممارســين 
مواكبــة  فــي  للمســاهمة  إضافــة؛  أو  إعــادة  إلــى  تحتــاج 
النظــام أعلــى مســتويات الممارســة وفــق المعاييــر المهنيــة 

الدوليــة.
إلــى  الصياغــة  لجنــة  دعــت   )2020( عــام  وخــالل 
عقــد ثــالث ورش عمــل عــن ُبعــد؛ وذلــك بغــرض االســتماع 
إلــى مرئيــات العمــوم ومالحظاتهــم؛ مــن محاميــن ومعنيين 
ومهتميــن بمهنــة المحامــاة، وقــد ُنشــرت هــذه الدعــوات 
علــى نطــاق واســع مــن خــالل حســابات الهيئــة الرســمية 

وفــي وســائل التواصــل االجتماعــي. 
وقــد عقــدت الورشــة األولــى يــوم األحــد الموافــق: 
الثالثــاء  يــوم  الثانيــة  الورشــة  وعقــدت  )21/6/2020م(، 
الموافــق: )23/6/2020م(، وعقــدت الورشــة الثالثــة يــوم 
الخميــس الموافــق: )25/6/2020م(، وأدار الــورش أعضــاء 
لجنــة الصياغــة، بإشــراف الهيئــة ودعمهــا الفنــي والتقنــي.

مــن  وتفاعــاًل  ترحيًبــا  الــورش  هــذه  القــت  وقــد 
)200( إلــى  الــورش  هــذه  حضــور  عــدد  ووصــل  الجميــع، 
المشــاركات  إلــى جميــع  االســتماع  وتــم  تقريًبــا،  مشــارك 
وجــرى  الورشــة،  منصــة  عبــر  الكتابيــة  وكذلــك  الصوتيــة، 
إتاحــة مجــال المشــاركة لــكل َمــن طلــب المشــاركة لرصــد 
مالحظاتهــم، وبلغــت عــدد المشــاركات الصوتيــة مــا ُيقــارب 

مداخلــة. خمســين 
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عقــدت الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــالل العــام المالــي )2020( 
ــي تعتمــد  ــادرة اللقــاء الشــهري الت أربعــة لقــاءات شــهرية، وذلــك ضمــن مب
الجهــات  فــي  المحامــاة  قطــاع  يخدمــون  ممــن  عــدٍد  اســتضافة  علــى 
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والقطــاع الخــاص فــي لقــاء شــهري؛ بهــدف 
تعزيــز دور الهيئــة فــي رعايــة مصالــح أعضائهــا، وإنفــاذ اختصاصاتهــا الــواردة 
فــي التنظيــم، وتقريــب وجهــات النظــر بيــن المســؤولين وأصحــاب المصالــح، 
قنــوات  وفتــح  القــرار،  صناعــة  فــي  المحاميــن  مشــاركة  مســتوى  ورفــع 
تواصــل مســتمرة بيــن الهيئــة الســعودية للمحاميــن وأعضائهــا، وخلــق بيئــة 
تواصليــة بيــن المحاميــن والهيئــة الســعودية للمحاميــن، ومســاهمة الهيئــة 

فــي إيصــال الصعوبــات والمشــاكل المهنيــة ألصحــاب القــرار.

اللقاء الشهري األول:
افتتحــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن لقاءاتهــا الشــهرية باســتضافة معالــي الدكتــور/ 
)وليــد بــن محمــد الصمعانــي(، وزيــر العــدل رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن، 
ــوم )االثنيــن(، الموافــق: )11 / 02 / 2020م(. ــاض، وذلــك ي ــة بالري ــة بمقــر الهيئ ــة الهيئ بأكاديمي
ــا  ــر مــن )120( محامًي وقــد امتــد اللقــاء لمــدة ثــالث ســاعات متواصلــة؛ حضــر خاللهــا أكث
ــا مليًئــا بالشــفافية والمبشــرات، والمناقشــات الهادئــة مــن قبــل  ومحاميــة، وقــد كان اللقــاء إيجابيًّ

معالــي الوزيــر والمحاميــن.
ق معاليــه خــالل اللقــاء إلــى عــدٍد ِمــن الموضوعــات المهمــة التــي شــغلت بــاَل كثيــٍر  وتطــرَّ
ِمــن المحاميــن، والتــي دارْت حــول: دور المحاميــن وحــدة الصــف واجتمــاع الشــمل مــع الهيئــة، 
ودورهــم فــي تطويــر المنظومــة العدليــة، ودوره فــي تمثيــل القانــون ومراعــاة مــا يطــرح عبــر 

وســائل التواصــل االجتماعــي مــن أخبــار ومناقشــات؛ إذ يمثــل وجــه العدالــة والنظــام العدلــي.
كمــا ناقــش معاليــه فكــرة تخصيــص مقــر للمحاميــن فــي كل محكمــة، وحمايــة مهنــة 
المحامــاة مــن االنتحــال وتعميقهــا، وأن حمايــة المهنــة ليســت غايــة، بــل هــي وســيلة مهمــة البــد 

أن تنتهــي إلــى غايــة صحيحــة.
كذلــك أشــار معاليــه إلــى االهتمــام بالتدريــب والمتدربيــن وضــرورة اتفــاق المحاميــن علــى 
رؤيــة واضحــة للتدريــب لتتحقــق بهــا مصلحــة المحامــي والمتــدرب والمصلحــة العامــة مــن التدريــب؛ 

بحيــث يصبــح المتــدرب قــادًرا علــى العمــل كمحــاٍم مؤهــل.
وفــي إطــار الحديــث عــن القطــاع القانونــي، أشــار معاليــه إلــى تصحيــح مســار القطــاع 
القانونــي وتطويــره مــن خــالل مبــادرات تذليــل الصعوبــات، والعمــل علــى التحــول النوعــي واآللــي 
لقضــاء التنفيــذ؛ بحيــث يقتصــر علــى مســتوى الســلطة التقديريــة، والعمــل علــى المؤشــرات وغــرف 

العمليــات فــي إدارة المنظومــة العدليــة لتحقيــق المســتهدفات.
ــارات المهنيــة فــي الكشــف عــن مواطــن  كمــا ناقــش معاليــه خــالل اللقــاء أهميــة االختب
ــر يلتــزم بهــا الجميــع فــي  القــوة وتنميتهــا، ومواطــن الضعــف ومعالجتهــا، وضــرورة وجــود معايي
توثيــق عقــود المحاميــن، وأال تكــون عرضــة لالجتهــاد واالختــالف، ومشــروع نظــام المحاكــم 

التجاريــة، وفكــرة قصــر القضايــا علــى المحاميــن.

خامًسا: اللقاءات الشهرية

معالي الشيخ الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني 

وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين
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معالي الشيخ الدكتور/ خالد بن محمد اليوسف
رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء اإلداري

اللقاء الشهري الثاني:
فــي إطــار تعزيــز ُســُبل التعــاون مــع الجهــات والمؤسســات المهتمــة بالشــأن القضائــي، اســتضافْت الهيئــة فــي لقائهــا الشــهري الثانــي معالــي رئيــس ديــوان المظالــم رئيــس مجلــس 

القضــاء اإلداري الشــيخ الدكتــور/ )خالــد بــن محمــد اليوســف(، وذلــك يــوم األربعــاء، الموافــق )03/ 06 /2020م( عــن ُبْعــد عبــر برنامــج )زوم(.
وقــد ناقــش معاليــه خــالل اللقــاء عــدًدا مــن الموضوعــات؛ منهــا: دور المحاميــن فــي إنجــازات ديــوان المظالــم، وتحــول ديــوان المظالــم إلــى العمــل القضائــي اإللكترونــي، ونشــر 

أحــكام المحكمــة اإلداريــة العليــا، ومبــادرات ديــوان المظالــم التــي أقرهــا فــي خطتــه اإلســتراتيجية.  
كمــا تطــرق معاليــه لجائحــة كورونــا، وناقــش خاللهــا مبــادرة التقاضــي المرئــي وأهميتهــا فــي الوقــت الراهــن، خاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، وضــرورة توفيــر الخدمــات اإللكترونيــة 

التــي تمكــن المحاميــن مــن أداء مهامهــم، وطمــوح ديــوان المظالــم فــي قصــر الترافــع علــى المحاميــن فــي الدعــاوى اإلداريــة؛ حفًظــا لحقــوق أطــراف الدعــوى.
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معالي الدكتور/ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة

اللقاء الشهري الثالث:
عقــدت الهيئــة لقاءهــا الشــهري الثالــث مــع معالــي وزيــر التجــارة الدكتــور/ )ماجــد بــن عبــد اللــه القصبــي(، وذلــك يــوم )األحــد(، الموافــق: )25 / 10 / 2020م(، عــن ُبعــد عبــر برنامــج 

)زوم(.
وقــد ناقــش معاليــه عــدًدا مــن الموضوعــات المشــتركة بيــن الهيئــة ووزارة التجــارة، والمتمثلــة فــي دور الهيئــة فــي القطاعــات المختلفــة؛ االســتثمار، والتخصيــص، والمنشــآت، 

والملكيــة الفكريــة، ودورهــا فــي الصــرح القضائــي والمتقاضيــن، والتحديــات التــي تواجــه أصحــاب األعمــال ودور المحاميــن فــي تذليلهــا.
كمــا تطــرق معاليــه لــدور الهيئــة فــي مســاندة وزارة التجــارة، وأن حوكمــة بعــض المشــروعات ال بــد أن تنبــع مــن أصحــاب المهنــة أنفســهم، ودور وزارة التجــارة فــي مســاندة الهيئــة 
ودعمهــا، وناقــش معاليــه بعــض المقترحــات المناســبة لتعزيــز ســبل التعــاون بيــن الجهتيــن، وخاصــة النظــر فــي إســتراتيجيات التخصيــص لتحديــد دور المحامــي فــي الشــراكات فــي اإلطــار 

القانونــي ليكفــل شــراكة القطاعيــن؛ العــام والخــاص.
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اللقاء الشهري الرابع:
عقــدت الهيئــة لقاءهــا الشــهري الرابــع مــع معالــي رئيــس هيئــة حقــوق اإلنســان الدكتــور/ )عــواد بــن صالــح العــواد(، وذلــك يــوم )األربعــاء(، الموافــق: )2/ 12 / 2020م(، عــن ُبعــد 

عبــر برنامــج )زوم(.
وقــد ناقــش معاليــه خــالل اللقــاء عــدًدا مــن الموضوعــات المرتبطــة بحقــوق اإلنســان والمحاميــن، ودار النقــاش حــول أهميــة المحاميــن فــي قضايــا حقــوق اإلنســان، وســعي هيئــة 
حقــوق اإلنســان للتعــاون مــع المحاميــن للترافــع عــن المســتحقين واألقليــات الذيــن يقعــون عرضــة للقضايــا الجنائيــة، وســعيها أيًضــا إلــى توقيــع اتفاقيــة شــاملة مــع الهيئــة الســعودية 

للمحاميــن فــي إطــار ســبل تعزيــز التعــاون بيــن الجهتيــن.
ــادرات المســتهدفة خــالل  ــا حقــوق اإلنســان، والمب ــة تكاليــف أتعــاب المحاميــن فــي قضاي ــي لتغطي ــة حقــوق اإلنســان لصنــدوق مال ــه إلــى فكــرة إنشــاء هيئ كمــا تطــرق معالي

ــن لخدمــة حقــوق اإلنســان. ــة المحامي ــة حقــوق اإلنســان وهيئ ــن هيئ ــادرة موحــدة بي ــة القادمــة، والتــي منهــا مب المرحل

معالي الدكتور/ عواد بن صالح العواد
رئيس هيئة حقوق اإلنسان
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الــدورات  مــن  عــدًدا  للمحاميــن  الســعودية  الهيئــة  أكاديميــة  أقامــت 
التدريبيــة والبرامــج التعريفيــة والزيــارات الميدانيــة وورش العمــل وحلقــات النقاش 
والمخيمــات والمحاضــرات، وقــد بلغــْت تلــك الفعاليــات فــي مجملهــا )23( فعاليــة، 

بإجمالــي )54( ســاعة، و )1519( مســتفيًدا.

اإلطار القانوني للعالمة التجارية.

مهارات الترافع أمام المحاكم.

الجوانب القانونية للمعلومات االئتمانية.

التأهيل للفرص القانونية في السوق المالية.

منشــآت  مــع  بالتعــاون  تدريبيــة  دروات 
للقانــون: العالمــي  اليــوم  بمناســبة 

استيراد وتصدير السلع وضريبة القيمة المضافة.

دور المحامي في إدارة العقود وتسوية المنازعات.

الملكية الفكرية في األنظمة السعودية.

االمتياز التجاري من ناحية قانونية.

الجوانب القانونية في تمويل رأس المال.

أواًل :الدورات التدريبية

سادًسا: الدورات التدريبية والبرامج التعريفية
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أواًل: معايير اختيار المدرب:

ثالًثا: معايير الجهات:

ثانًيا: معايير اختيار البرامج: 

حاصل على عضوية أسـاسية سـاريــة المفعول.
ص لها. مزاول لمهنة المحاماة ِمن خالل منشأة قانونية ُمَرخَّ

لديه خبرة ال تقل عن خمس سنــــــوات فــــي األعمـــــــــال 
القانونية أو الشرعية.

 ال يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي.

حاصـل علـى شهادة البكالوريوس كحد أدنى. 
لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه.

تتوافق مع رؤيــة الهيئـة وأهدافها. 

تتواكـــــب مع مستجــدات قطــاع المحاماة واالستشارات القانونية.

تتـوافــــــــق مـــــع مستجــــــدات األنظمة والتعاميم والقرارات.

حداثة الموضوع.

تتعلق بمجال عمل المحامي.

تتعلق بمهنة المحاماة.

 المحامي:

غير المحامي:

جامعات / كلياتهيئات مهنية

تعزيز الشراكات مع الجهاتاتفاقية تعاون

المعايير العامة للبرامج التدريبية
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مشــروع  عــن  المحاميــن  مرئيــات 
الالئحــة التنفيذيــة لنظام الشــركات 

المهنيــة.

مشــروع الئحـــــــــــــــــــة المنصــــــــــــــات 
خدمــات  لتقديــم  اإللكترونيــة 
المحامــاة واالستشــارات القانونيــة.

تجــارب ســعودية وعالميــــــــــة فــي 
المحامــاة. مكاتــب  إدارة 

ندوة بالتعاون مع برهان المعرفة

ثانًيا: ِوَرش العمل وحلقات النقاش

ضريبة القيمة المضافة.
بالتعــاون مــع لجنــة المجتمــع القانونــي 

بمنطقــة مكــة المكرمــة ومكتــب بيــان 

الستشــارات الــزكاة والضرائــب .

برعايــة  المحامــاة،  قطــاع  تمكيــن 
معالــي وزيــر العــدل رئيــس مجلــس 
إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن.

 إجــراءات هيئــة المحاميــن فــي تقديم 
القانونيــة  والمســاعدة  المشــورة 

باألشــخاص. االتجــار  لضحايــا 
 بالتعاون مع هيئة حقوق اإلنسان

لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة 

. كــم لمحا ا

بالتعاون مع وزارة العدل.

الســعودية  الهيئــة  علــى  إضــاءة 

. ميــن للمحا

العامــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون 

والمتوســطة. الصغيــرة  للمنشــآت 

قصــص وتجــارب مــع الوســاطة في 

المنازعــات التجارية بالمملكة.

الســعودي  المركــز  مــع  بالتعــاون 

التجــاري. للتحكيــم 

الجديــد،  الشــركات  نظــام  مشــروع 

والتطلعــات. اآلمــال 

 بالتعــاون مــع برهــان المعرفــة ووزارة 

التجــارة وهيئــة الســوق الماليــة.

مشــروع تنظيــم مكاتــب المحامــاة 

األجنبيــة.

 بالتعــاون مــع وزارة التجــارة ووزارة 

العــدل

والمقترحــات  اآلراء  اســتطالع 

نظــام  صياغــة  إعــادة  لمشــروع 

ة. مــا لمحا ا

آثــار أزمــة كورونــا علــى 

المحامــاة. قطــاع 

أتعــاب  تقديــر  معاييــر 

ة. مــا لمحا ا
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ن« للتدريب اإللكتروني. برنامج »ُممكَّ

برنامــج مشــترك بيــن الهيئــة وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف(، يهــدف إلــى تأهيــل 
الخريجيــن لســوق العمــل، وتقديــم برامــج ودورات تدريبيــة توفــر الحــد األدنــى مــن المعرفــة 
والمهــارة المتطلبــة لمزاولــة مهنــة المحامــاة واالستشــارات القانونيــة، ورفــع مســتوى 
التأهيــل القانونــي وتوجيــه التدريــب القانونــي علــى مســار منهجــي )التعليــم المســتمر(، 

واالســتفادة مــن برامــج الدعــم المقدمــة مــن صنــدوق دعــم المــوارد البشــرية.

مشــروع يهــدف إلــى إعــادة صياغــة نظــام المحامــاة بالتعــاون مــع الخبــراء والمختصيــن، 
بمــا يتوافــق مــع التطــورات القادمــة فــي المنظومــة العدليــة، وفًقــا ألحــداث الممارســات 

ــة. الدولي

يســتهدف  االئتمانيــة،  للمعلومــات  الســعودية  وســمة  الهيئــة  بيــن  مشــترك  برنامــج 
مســاعدة األعضــاء األساســيين علــى اســتقراء ســلوكيات عمالئهــم االئتمانيــة باالعتمــاد 
علــى نمــاذج رياضيــة تســتخدم متغيــرات وبيانــات التقاريــر االئتمانيــة كمدخــالت رئيســة 

لمســاندة قــرارات االئتمــان.

برنامــج مشــترك بيــن الهيئــة ومركــز المصالحــة بــوزارة العــدل؛ بهــدف َرْفــع مســتوى االلتزام 
القانونــي بقواعــد العمــل فــي مكاتــب المصالحــة وإجراءاتهــا، واســتدامة االمتثــال طيلــة 
ســريان المصلــح الخاضــعة لرقابــة الــوزارة، ورفــع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تكاليــف 
االلتــزام الحكوميــة علــى نحــٍو ُيســهم فــي كفــاءة تقديــم الخدمــات للجهــات المســتفيدة، 
ومواءمــة تحقيــق أهــداف رؤيــة )2030(ومبادراتهــا، والمســاهمة فــي مبــادرة »تخصيــص 

قطــاع تســوية المنازعــات«.

مشروع »إعادة صياغة نظام المحاماة«

خدمة »تقديم المعلومات االئتمانية« لقطاع المنشآت القانونية.

برنامج »المصلح المسجل«

مشروعات الهيئة:

01

02

03

04

ســابًعا: مشــروعات الهيئــة واســتطالعات 
الــرأي 

الــرأي  واســتطالعات  المشــروعات  ِمــن  عــدًدا  الهيئــة  أقامــت 
خــالل العــام المالــي )2020(، التــي أســهمْت بشــكل كبيــر فــي تطويــر 
مهنــة المحامــاة، واالرتقــاء بــاألداء المهنــي القانونــي، وتطويــر قطــاع 
ممارســة الخدمــات القانونيــة، والتــي بلغــْت فــي مجملهــا )17( مشــروًعا 

واســتطالًعا.

ــة لمســتفيدي مركــز ناجــز، بالتعــاون مــع مركــز  مشــروع يهــدف إلــى تقديــم خدمــة احترافيَّ
ناجــز للخدمــات العدليــة، وتمكيــن المحاميــن ِمــن مهنــة المحامــاة، ورفــع الوعــي القانونــي 
صيــن فــي االستشــارات القانونيــة، وذلــك بتوفيــر  بأهميــة االســتعانة بالمحاميــن الُمتخصِّ

عمــالء عــن طريــق مركــز ناجــز، وتوفيــر محاميــن مختصيــن عــن طريــق الهيئــة. 

مشروع تقديم خدمة االستشارات القانونية عبر مركز ناجز:

05
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ــة  اإلداريَّ المناطــق  علــى  عــة  ُموزَّ واالجتماعــيِّ  المهنــيِّ  بالتواُصــل  ــة  َمعنيَّ ِلجــاٌن 
بيــن، وكذلــك المنتســبين  ــل المحاميــن الممارســين والمتدرِّ بالمملكــة؛ بحيــث ُتمثِّ
يــن بأهدافهــا، وذلــك بهــدف  توثيــق أواِصــر التواُصــل  ِمــن أعضــاء الهيئــة، والَمْعِنيِّ
، وُمســاَندة الهيئــة فــي إيصــال رســالتها للمحاميــن، وتحقيــق  المهنــيِّ واالجتماعــيِّ
ــال مــع أصحــاب المصالــح والمســتفيدين ِمــن  أهــداف تنظيمهــا، والتواُصــل الَفعَّ
ــس احتياجــات المحاميــن فــي  مهــا الهيئــة، والعمــل علــى تلمُّ الخدمــات التــي ُتقدِّ
جميــع مناطــق المملكــة، وإيصــال هــذه االحتياجــات إلــى مجلــس إدارة الهيئــة عبــر 
لــة  ــٍة قــادرٍة علــى خدمــة المحاميــن، وُمؤهَّ ــة، وتكويــن َكفــاءاٍت إداريَّ اللجنــة التنفيذيَّ

ــة مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن. لُعضويَّ

مشــروع تعاونــْت فيــه األمانــة العامــة مــع هيئــة حقــوق اإلنســان، بمــا يخــدم ملــفَّ 
ومســاعدة  ورعايــة  حمايــة  بهــدف  وذلــك  باألشــخاص؛  االتجــار  جرائــم  مكافحــة 
ضحايــا االتجــار باألشــخاص بالمملكــة، واســتعراض النظــام القانونــي الســعودي 
لحمايــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  )2009م(،  لعــام  باألشــخاص  االتجــار  لمكافحــة 

ومســاعدتهم. الضحايــا 

مشــروع يهــدف إلــى رفــع نســبة توطيــن قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة، 
القانونيــة، ورفــع  العامليــن فــي اإلدارات  المحامــاة، وتنظيــم  وتنظيــم مكاتــب 
دقــة  مســتوى  ورفــع  المهنــي،  العمــل  وجــودة  المهنيــة  الممارســة  مســتوى 

اإلحصائيــات لــدى الهيئــة الســعودية للمحاميــن.

مشــروع أعدتــه األمانــة العامــة لتســجيل أســماء المشــاركين فــي قضايــا تقديــر 
األتعــاب ممــن لهــم خبــرة فــي هــذا التقديــر والتســوية.

الوثائــق  علــى  والتصديــق  األعمــال،  ممارســة  بيئــة  تعزيــز  علــى  يعمــل  مشــروع 
الممهــورة بتوقيــع المحامــي لإلقــرار بصحــة توقيعــه دون أدنــى مســؤولية عــن 
محتــوى الوثيقــة، وُيعــد تصديــق الهيئــة أحــد االشــتراطات لمصادقــة وزارة الخارجية، 
وذلــك مــن خــالل االســتفادة ِمــن التحــول الرقمــي، وتوثيــق االلتزامــات، وتقليــل 

زمــن الخدمــة.

منصة التصديق الرقمي:

طلب القيد في سجل المقدرين:

توطين قطاع المحاماة واالستشارات القانونية

منظومة اإلحالة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر

منظومة اإلحالة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر

09

10

12

11

13

مشــروع يتضمــن التحقــق مــن مؤهــالت المستشــارين القانونييــن الوافديــن، وذلــك 
إصــدار  ليتمكنــوا مــن  للوافديــن؛  العلميــة  المؤهــالت  توثيــق  إجــراءات  لتســهيل 

ــة المقيميــن. رخصــة العمــل وهوي

الفحص المهني للوافدين:

14

ارتيــاد؛ بهــدف وضــع إطــار  برنامــج أعدتــه األمانــة العامــة بالتعــاون مــع شــركة 
ــد يضمــن تأهيــل الحقوقــي لممارســة مهنــة المحامــاة واالستشــارات  وطنــي ُموحَّ
ــه للمحاميــن الممارســين والمقبليــن علــى المهنــة؛ بحيــث  القانونيــة، وهــو ُمَوجَّ
يضمــن الحــد األدنــى مــن التأهيــل المعرفــي والَمهــاري الــالزم لممارســة المهنــة.

ارتيــاد؛ بهــدف وضــع إطــار  برنامــج أعدتــه األمانــة العامــة بالتعــاون مــع شــركة 
ــد يضمــن تأهيــل الحقوقــي لممارســة مهنــة المحامــاة واالستشــارات  وطنــي ُموحَّ
ــه للمحاميــن الممارســين والمقبليــن علــى المهنــة؛ بحيــث  القانونيــة، وهــو ُمَوجَّ
يضمــن الحــد األدنــى مــن التأهيــل المعرفــي والَمهــاري الــالزم لممارســة المهنــة.

االعتماد المهني السعودي للمحامين

08

مشــروع أعدتــه األمانــة العامــة بالتعــاون مــع وزارة العــدل ووزارة التجــارة لصياغــة 
إطــار تنظيمــي لوجــود مكاتــب المحامــاة األجنبيــة وعالقتهــا بمكاتــب المحامــاة 
فــي  األعمــال  العدلــي وقطــاع  القطــاع  علــى  إيجاًبــا  ينعكــس  بمــا  الســعودية؛ 
المملكــة، وذلــك فــي إطــار وضــع االشــتراطات الالزمــة والضوابــط المهنيــة لعمــل 
المكاتــب وآليــة التدريــب، والقيــد فــي ســجالت المحاميــن، والتنســيق مــع الجهــات 

ــة. ــة األجنبي ذات العالقــة بالمكاتــب والشــركات المهني

لجان المحامين:

مشروع تنظيم مكاتب المحاماة األجنبية:

06

07
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استطالعات الرأي:
اســتطالع آراء أصحــاب المنشــآت القانونيــة 
عــن مــدى تأثيــر أزمــة فيــروس كورونــا علــى 
قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة.

01

آراء  اســتطالع  العامــة  األمانــة  أعــدت 
تأثيــر  مــدى  عــن  القانونيــة  المنشــآت  أصحــاب 
المحامــاة  قطــاع  علــى  كورونــا  فيــروس  أزمــة 
واالستشــارات القانونيــة، إليجــاد حلــول للعقبــات 
المحاميــن والمنشــآت  ُتواجــه  التــي  والصعوبــات 
ــة التــي َتُمــرُّ  القانونيــة، فــي ظــل اإلجــراءات االحترازيَّ
بهــا المملكــُة للحــدِّ ِمــن انتشــار فيــروس كورونــا، 
وللوقــوف علــى مــدى تأثيــر أزمــة فيــروس كورونــا 
علــى قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة، 
ورفــع النتائــج والمقترحــات إلــى الجهــات المختصــة 
تواجــه  التــي  والصعوبــات  التحديــات  لمعالجــة 
المنشــآت القانونيــة، وقــد تكونــت االســتبانة ِمــن 

أربعــة بنــود للتقييــم، هــي:
المنشــآت  تواجههــا  التــي  األضــرار  تقييــم   -1

نيــة. نو لقا ا
2- تقييم العَمل عن ُبعد.

3- تقييم التعامل مع العمالء.
4- تقييم الصعوبات المالية.

البنــود  هــذه  ِمــن  بنــٍد  كلُّ  ضــمَّ  وقــد 
األســئلة  عــدُد  وبلــغ  األســئلة،  ِمــن  مجموعــًة 
وبلــغ  ســؤااًل،  وثالثيــن  خمســة   )35( اإلجمالــي 

المشــاركين  القانونيــة  المنشــآت  أصحــاب  عــدُد 
فــي هــذا االســتبيان: )544( مشــارًكا بعــد َحــْذف 
رة، وقــد أظهــر اســتطالع اآلراء  المشــاركات الُمكــرَّ

اآلتيــة: النتائــج 
- تأثــر أصحــاب المنشــآت القانونيــة بتعليــق 
القطاعيــن  عمــل  وتعليــق  القضائيــة  الجلســات 
الحكومــي والخــاص علــى ســير أعمــال المنشــآت 
المنشــآت  مــن  كبيــرٍة  نســبٍة  ر  وتضــرُّ القانونيــة، 
نظــًرا  تماًمــا  منشــآتهم  إغــالق  نتيجــة  القانونيــة 

كورونــا. فيــروس  النتشــار 
- تأثيــر اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا 
ــا  ــروس كورون ــن انتشــار في المملكــة ُتجــاه الحــد ِم
منــع  إجــراء  ســواء  القانونيــة؛  المنشــآت  علــى 
التجــول فــي األوقــات المنصــوص عليهــا، أو إجــراء 
منــع التجــول بيــن المناطــق؛ ممــا منــع نســبة كبيــرة 
الحصــول  ِمــن  القانونيــة  المنشــآت  أصحــاب  مــن 
علــى ملفــات القضايــا الورقيــة الموجــودة داخــل 
المنشــآت، ومنــع نســبة كبيــرة منهــم أيًضــا ِمــن 
وجــود  ظــل  فــي  العمــل  مقــرات  إلــى  الحضــور 
أحــكام قابلــة لالعتــراض، ومنــع نســبة كبيــرة منهــم 
ِمــن الحضــور الشــخصي أمــام الجهــات القضائيــة 
العمــل،  لمقــرات  الحضــور  تعليــق  فتــرة  خــالل 

واضطــر أكثُرهــم إلــى تأجيــل جلســات القضايــا.
- وجــود صعوبــة كبيــرة لــدى نســبة كبيــرة 
ِمــن أصحــاب المنشــآت القانونيــة فــي إنهــاء أعمــال 
المنشــأة المرتبطــة بالجهــات الحكوميــة، وصعوبــة 
فــي تطبيــق إجــراءات المحاكــم والترافــع عــن ُبعــد، 
وانخفــاض أداء الموظفيــن، وعــدم إنجــاز المهــام 
المســندة إليهــم علــى الوجــه المطلــوب وعــدم 

د لهــا. تســليمها فــي الوقــت المحــدَّ
المنشــآت  أصحــاب  مواعيــد  تأجيــل   -
اإلجــراءات  بســبب  العمــالء؛  مــع  القانونيــة 
االحترازيــة التــي اتخذتهــا المملكــة خــالل الفتــرة 
الحاليــة، ممــا أدى إلــى تأثــر المنشــآت القانونيــة 

ا، خاصــة بعــد عــدم التــزام  ــا بصــورة كبيــرة جــدًّ ماليًّ
العمــالء بســداد المســتحقات الماليــة بعــد وجــود 

األزمــة. هــذه 
نتيجــة  كبــرى  ماليــة  َمخاطــر  وجــود   -
ــة،  ــة للمنشــآت القانوني انخفــاض التدفقــات المالي
ووجــود صعوبــات ماليــة كبيــرة ُتواجههــا المنشــآت 
هــذه  وتتمثــل  األزمــة،  هــذه  خــالل  القانونيــة 
الصعوبــات فــي: صعوبــة ســداد القــروض البنكيــة 
التــي حــان ســدادها، وصعوبــة ســداد قيمــة إيجــار 
المنشــآت القانونيــة، وصعوبــة ســداد المصروفــات 
ســداد  وصعوبــة  القانونيــة،  للمنشــآت  اإلداريــة 
الحكوميــة  والرســوم  والكهربــاء  المــاء  فواتيــر 
ورواتــب الموظفيــن، ورســوم العمالــة الوافــدة، 

المضافــة. القيمــة  ضريبــة  وســداد 
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أبــرز  حــول  المحاميــن  آراء  اســتطالع 
مهنــة  منَتِحلــي  ِمــن  المهنيــة  المخالفــات 

ة. مــا لمحا ا

02

مركــز  خــالل  ِمــن  العامــة  األمانــة  ت  َأَعــدَّ
آراء  الســتطالع  اســتبياًنا  العمــوم  اســتطالع 
المحاميــن حيــال أبــرز المخالفــات المهنيــة مــن قبــل 
منتحلــي مهنــة المحامــاة؛ وذلــك لحمايــة مهنــة 
المحامــاة ِمــن خــالل تفعيــل مهــام اللجنــة العليــا 
لحمايــة المهنــة، وتطبيــق أحــكام نظــام المحامــاة 
المهنــة  ممارســة  وقصــر  لهــا،  المخالفيــن  علــى 
ــد  ــص لهــم بمزاولتهــا، وَرْص ــن الُمرخَّ ــى المحامي عل
ِمــن غيــر  المهنيــة  الســلوكيات والُمخاَلفــات  أبــرز 
ن اســتبيان اســتطالع آراء  الممارســين، وقــد تكــوَّ
ِمــن  المهنيــة  المخالفــات  أبــرز  حيــال  المحاميــن 
ــل منتحلــي مهنــة المحامــاة ِمــن: )30( ســؤااًل،  ِقَب
وقــد القــت االســتبانة تفاعــاًل مــن قبــل المحاميــن 
فــي  المشــاركين  عــدُد  بَلــغ  حيــث  والمحاميــات؛ 
االســتبانة: )419( محامًيــا ومحاميــًة، وقــد أظهــر 

اآلتيــة: النتائــج  االســتطالع 
- وجــود ثغــرات نظاميــة ُتعــزز ِمــن وجــود 
ثــالث  تســجيل  إتاحــة  منهــا:  المهنــي؛  االنتحــال 
قضايــا؛ إذ ُيضيــف بعــض المحاميــن ثــالث قضايــا 
أخــرى... وهكــذا،  ثالًثــا  يضيــف  ثــم  يحذفهــا،  ثــم 
حتــى يباشــر فــي ثالثــة أشــهر نحــو )20( قضيــة.
التــي  غيــر  لالنتحــال  أخــرى  ُصــَور  وجــود   -

دهــا نظــام المحامــاة، مثــل: مستشــار قانونــي،  حدَّ
فــي  قصــور  وجــود  وغيرهمــا،  قانونــي،  ومديــر 
تطبيــق نظــام المحامــاة فــي حــق الوكيــل الشــرعي 

المترافــع فــي أكثــر ِمــن ثــالث قضايــا.
القضائيــة  والجهــات  المحاكــم  إتاحــة   -
لهــم  المرخــص  لغيــر  الترافــع  القضائيــة  وشــبه 
بعــض  وإســهام  المحامــاة،  مهنــة  بمزاولــة 
المرخــص لهــم فــي عمليــة االنتحــال،  المحاميــن 
المهنــي،  التســتر  عمليــات  مــن  كثيــر  وجــود  مــع 
وكذلــك إســهام تراخيــص الممثــل النظامــي فــي 

االنتحــال. عمليــة 
- وجــود تراخيــص مهــن أخــرى غيــر ترخيــص 
عمــل  مــع  تتعــارض  المحامــاة  مهنــة  مزاولــة 
ومكاتــب  الشــرعي،  المــأذون  مثــل:  المحامــي؛ 
المعنويــة،  الجهــة  وممثــل  الديــون،  تحصيــل 
والمحاســب القانونــي، والمصلحيــن، والموثقيــن، 
تســمح  التــي  التجــارة  وزارة  موظفــي  وتراخيــص 
مكاتــب  وتراخيــص  المحامــي،  بمظهــر  بالظهــور 
الخدمــات العامــة التــي تســمح بإعــداد المذكــرات 
واالستشــارات، وتراخيــص البلديــة لمهنــة التعقيــب 
التــي تتيــح للمعقــب الترافــع أمــام القاضــي فــي 
مجموعــة قضايــا، والممثــل النظامــي للشــركات، 

القانونــي.  والمستشــار 
د فــروع مكاتــب المحامــاة  - إســهام تعــدُّ
اإلعالميــة  والقنــوات  الجغرافــي،  وتوزيعهــا 
منتحليــن  وجــود  فــي  االجتماعيــة  والمنصــات 
لمهنــة المحامــاة، وَضْعــف الوعــي القانونــي لــدى 
ــب تعمــل فــي الخدمــات  المجتمــع، ووجــود مكات
عمليــات  وجــود  فــي  المحاكــم،  بجانــب  العامــة 

المهنــي. االنتحــال 
- إســهام بعــض النصــوص النظاميــة فــي 
عمليــات االنتحــال، وعــدم كفايــة األنظمــة التقنيــة 

للحــدِّ ِمــن عمليــات االنتحــال.
- وجــود ممارســات تهــدف إلــى االحتيــال 
القضايــا  لتســجيل  التقنيــة  األنظمــة  وتجــاوز 

عموًمــا، وتســجيل أكثــر مــن ثــالث قضايــا مــن غيــر 
خصوًصــا. المحاميــن 

النظاميــة  النصــوص  غيــر  حلــول  وجــود   -
مهنــة  انتحــال  ِمــن  للحــد  اإللكترونيــة  والتقنيــة 
بالحقــوق  المجتمــع  توعيــة  منهــا:  المحامــاة؛ 
أكثــر  الذيــن لديهــم  الــوكالء  القانونيــة، ومتابعــة 
ِمــن وكالــة، وإضافــة رقــم الترخيــص أو صلــة القرابــة 
فــي وكالــة الترافــع، وإنشــاء مبــادرات توعويــة مــن 
المحاميــن لرفــع الرهبــة عــن العامــة، وكســر حاجــز 
غرامــات  وفــرض  المحاميــن،  أجــور  ِمــن  الخــوف 
الديــون  تحصيــل  مكاتــب  تراخيــص  ومنــع  ماليــة، 
قبــول  وعــدم  القانونيــة،  االستشــارات  ومكاتــب 
أي وكالــة مرافعــة لغيــر المحاميــن، ومنــع كتــاب 
إصــدار وكاالت مرافعــة  مــن  والموثقيــن  العــدل 
لغيــر المحاميــن، وتكثيــف الرقــابة علــى الدوائــر 

والمكاتــب.

استطالعات الرأي:
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استطالع آراء المحامين حيال خدمة التقاضي اإللكتروني.
03

المحاميــن  آراء  اســتبياًنا الســتطالع  العامــة  األمانــة  ت  َأَعــدَّ
ــى  ــي عــن ُبعــد، وذلــك للوقــوف عل ــال خدمــة التقاضــي اإللكترون حي
التحديــات التــي تواجــه المحاميــن فــي خدمــة التقاضــي اإللكترونــي، 
وقــد تكونــت االســتبانُة ِمــن خمســة بنود؛ ضمَّ كلُّ بنــٍد ِمنها مجموعًة 
ِمــن األســئلة، فبلــغ إجمالــي عــدد األســئلة: )44( ســؤااًل؛ احتــوى البنــد 
األول علــى )14( ســؤااًل، واحتــوى الثانــي علــى )11( ســؤااًل، واحتــوى 
الثالــث علــى )5( أســئلة، واحتــوى الرابــع علــى )11( ســؤااًل، واحتــوى 
الخامــس علــى )3( أســئلة، شــاَرك فيهــا: )339( محامًيــا ومحاميــًة، 

وقــد أظهــر االســتطالع النتائــج اآلتيــة:
ــق بنصــوص الرســائل النصيــة؛ ِمنهــا:  - وجــود تحديــات تتعلَّ
النصيــة  الرســائل  إشــعارات  فيــه  ُترَســل  التــي  المــدة  كفايــة  عــدم 
قبــل انعقــاد الجلســة؛ ممــا يترتــب عليــه شــطُب الدعــوى أو تأجيلهــا، 
وعــدم إرســال روابــط حضــور الجلســات قبــل مواعيــد الجلســات بوقــت 
كاٍف، وعــدم احتــواء الرســائل النصيــة علــى جميــع البيانــات المتعلقــة 
المحاكمــة  جلســات  مواعيــد  عــن  االســتعالم  بالدعــوى، وصعوبــة 
المحاكمــة  جلســات  مواعيــد  عــن  االســتعالم  وصعوبــة  المرئيــة، 

المرئيــة القادمــة.
- وجــود تحديــات تتعلــق بجلســة التقاضــي عــن ُبعــد، منهــا: 
صعوبــة َعــْرض الوثائــق والمســتندات وتبــادل المذكــرات خــالل جلســة 
عــدم  أو  الرابــط  عــدم وصــول  إلــى  يعــود  َخَلــل  التقاضــي، ووجــود 
تفعيلــه ممــا ترتــب عليــه صــدور أحــكام بحــق الموكليــن المفتــرض 

حضورهــم.

منهــا:  الكتابــي،  الترافــع  بخدمــة  تتعلــق  تحديــات  وجــود   -
تأخــر وصــول إشــعارات العمليــات التــي تتــم فــي جلســات المحاكمــة 
اإللكترونيــة، وعــدم كفايــة المســاحة المخصصــة لكتابــة الــرد، وعــدم 

إتاحــة خانــات الطلــب أو التعديــل أو اإللغــاء.
- وجــود تحديــات تتعلــق بخدمــة طلــب تقديــم مذكــرة الــرد على 
ــا  الدعــوى وتبــادل المذكــرات منهــا: صعوبــة تبــادل األحــكام إلكترونيًّ
وتســليمها، وصعوبــة فــي إضافــة ممثــل الدعــوى، وصعوبــة التواصــل 
مــع الدوائــر القضائيــة ومتابعــة مراســالتها، وصعوبــة فــي مراجعــة 

مــة للمحكمــة الطلبــات الُمقدَّ
- وجــود تحديــات تتعلــق بخدمــة طلــب تمديــد مــدة الترافــع، 
منهــا: صعوبــة طلــب تمديــد مــدة الترافــع، وصعوبــة إرفــاق الملفــات 

ــد مــدة الترافــع. الداعمــة لطلــب تمدي
 

استطالعات الرأي:
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تويتر الرئيسي

المكالمات الهاتفية

البريد اإللكتروني

الرسائل النصية

تويتر التواصل

واتساب

لنكد ان

انستقرام

تليقرام

يوتيوب

93.7 ألف متابع

4121 مكالمة

ا/محادثة 29.276 تجاوًبا/ردًّ

1460 متابًعا

9342 متابًعا

1793 متابًعا

1097 متابًعا

21 ألف متابع

17781 متابًعا جديًدا

ا 11963 بريًدا إلكترونيًّ

280 متابًعا جديًدا

2585 تغريدة

9607 رسالة نصية

7390 تغريدة

177 تغريدة جديدة

376 تغريدة جديدة

إحصائيات منصات التواصل االجتماعية

ثامًنا: فعـــاليـات وســائـل التــواصـل
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3الفصل الثالث
ص تنفيذي لمؤشرات األداء الرئيسة. - ُملخَّ
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مبادرات إستراتيجية الخطة الخمسية

ص تنفيذي لمؤشرات األداء الرئيسة: •ُملخَّ

      شــهد العــام المالــي 2020م مبــادراٍت اســتهدفْت تنظيــم وتطويــر قطــاع 

فــي  المتمثلــة  الهيئــة  لرؤيــة  تحقيًقــا  القانونيــة؛  واالستشــارات  المحامــاة 

االرتقــاء بقطــاع الممارســة المهنيــة القانونيــة فــي المملكــة؛ ليكــون قطاًعــا 

رائــًدا يســهم فــي خدمــة العدالــة فــي المجتمــع.

      وتســتهدف إســتراتيجية الهيئة الخمســية )2016 - 2020( وخطة عملها 

توجهــات إســتراتيجية ومبــادرات تعمــل علــى تحقيق تلــك الرؤية.

      وبالرغــم ِمــن أن اإلطــار الزمنــي لتنفيــذ الخطــة اإلســتراتيجية هــو خمســة 

ــَذْت بالكامــل،  ــادرات قــد ُنفِّ ــة )2016م - 2020م(، فــإنَّ بعــض المب أعــوام مالي

ــْذ حتــى اآلن،  ــم ُيَنفَّ ــذ، والبعــض اآلخــر ل ــْور االســتكمال والتنفي وبعضهــا فــي َط

ا؛ بحيــث يكتمــل  وتبلــغ نســبة اإلنجــاز المفتــرض لــكل عنصــر إحــراز: )20 %( ســنويًّ

إنجــاز الخطــة خــالل اإلطــار الزمنــي المحــدد لهــا فــي 2021 بــإذن اللــه تعالــى.

      والجديــُر بالذكــر أن ســرعة أو تباطــؤ اإلنجــاز تعــود ألســباب مختلفــة، يتعلــق 

جــزء منهــا بالتمويــل واســتدامة التدفقــات الماليــة، والجــزء اآلخــر يتعلــق بأطــراف 

آخريــن كالجهــات الحكوميــة أو منفــذي الخدمــات، كمــا أن نقــص المعلومــات 

ــر تنفيــذ بعــض  فــي قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة تســبب فــي تأخي

وقًتــا  تتطلــب  التــي  التشــريعية  التحديــات  بعــض  علــى  عــالوة  المبــادرات، 

لمناقشــتها وتعديلهــا.

الرسالةالرؤية

اإلطار الزمني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

القيم

أهداف استراتيجية

توجه استراتيجي

مبادرة تنفيذية

  2020        2016
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ويوضح اآلتي إجمالي إنجاز األهداف اإلستراتيجية:
الهــدف اإلســتراتيجي األول: تعميــق قطــاع تقديــم الخدمــات القانونيــة، وزيــادة 

القــدرة االســتيعابية لقطــاع الخدمــات القانونيــة:

      يشــتمل هــذا الهــدف علــى )10( توجهــات إســتراتيجية، وعلــى )58( مبــادرة تنفيذيــة، 

ونســبة اإلنجــاز اإلجمالــي لهــا تبلــغ: )%71( مــن تلــك التوجهــات، وقــد بلغــت نســبة التقــدم 

بنهايــة عــام )2019( لهــذا الهــدف )%11( مــن نســبة اإلنجــاز االفتراضــي المتوقــع فــي نهايــة 

العــام.

القانونيــة،  الخدمــات  تقديــم  قطــاع  تنظيــم  الثانــي:  اإلســتراتيجي  الهــدف 

المهنــة: ممارســة  معاييــر  وتطويــر 

توجهــات   )8( علــى  المهنــة، ويشــتمل  تطويــر معاييــر ممارســة  علــى  الجهــود  تركــز        

إســتراتيجية، وعلــى )66( مبــادرة تنفيذيــة، وتبلــغ نســبة اإلنجــاز اإلجمالــي لهــا: )66 %( مــن 

إجمالــي تلــك التوجهــات، وبذلــك يصبــح اإلنجــاز لهــذا الهــدف متقدًمــا بنســبة )%6( عــن نســبة 

اإلنجــاز االفتراضــي الســنوي للخطــة الخمســية.

الهــدف اإلســتراتيجي الثالــث: حمايــة قطــاع تقديــم الخدمــات القانونيــة، وتوفير 

الحمايــة للمهنــة والمهنيين:

      يشــتمل الهــدف الثالــث علــى )8( توجهــات إســتراتيجية، وعلــى )42( مبــادرة تنفيذيــة، 

وتبلــغ نســبة اإلنجــاز اإلجمالــي  لهــا: )66 %( مــن تلــك التوجهــات، وبمقارنــة هــذه النســبة 

م بنســبة: )%6( عــن الخطــة اإلســتراتيجية. بالنســبة االفتراضيــة لإلنجــاز الســنوي يظهــر تقــدُّ

الهــدف اإلســتراتيجي الرابــع: تــوازن قطــاع تقديــم الخدمــات القانونيــة، وتــوازن 

قطــاع تقديــم الخدمــات القانونيــة مــع مصالــح األطــراف ذوي العالقــة:

     يشــتمل الهــدف الرابــع علــى )8( توجهــات إســتراتيجية، وعلــى )36( مبــادرة تنفيذيــة، 

وتبلــغ نســبة اإلنجــاز فيــه: )86 %(  مــن تلــك التوجهــات، بمــا يــدل علــى تقــدم بنســبة )26%( 

علــى نســبة اإلنجــاز الســنوي االفتراضــي للخطــة اإلســتراتيجية.

    

هــات اإلســتراتيجية التــي نفــذت خــالل    وبإلقــاء نظــرة علــى المبــادرات التنفيذيــة والتوجُّ

واالستشــارات  المحامــاة  قطــاع  وتطويــر  تنظيــم  علــى  وأثرهــا  )2020م(  المالــي  العــام 

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

ــي: ــى النحــو اآلت ــه عل ــح في المصال

 1-   اكتمال   البيئة   المؤسسية   للهيئة:                

نــت الهيئــة بحمــد اللــه بنهايــة   العــام المالــي 2020م ِمــن إرســاء قواعــد العضويــة،        تمكَّ

واإلجــراءات اإللكترونيــة الالزمــة لتســهيل االشــتراكات وتســجيل البيانــات واســتحداث نظــام 

مدفوعــات متكامــل، كمــا عنيــت الهيئــة بتأســيس قطــاع تنفيــذي )األمانــة العامــة( قــادر 

علــى التواصــل مــع الجمهــور المســتفيد عبــر وســائل اتصــال متعــددة، وتجهيــز المرافــق 

الالزمــة لعقــد ورش العمــل والنــدوات، وتقديــم الخدمــات المســاندة للمحاميــن مــن خــالل 

برنامــج المزايــا الشــاملة الــذي يوفــر مجموعــًة واســعة للمنتجــات والخدمــات التــي تهــم 

األعضــاء.    

%71

%66

%66

%86

%11

%6

%6

%26

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة التقدم

نسبة التقدم

نسبة التقدم

نسبة التقدم
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2-  العناية بحديثي التخرج القادمين للمهنة:

      عملــت الهيئــة علــى توثيــق الروابــط مــع القطــاع العلمــي ذي الصلــة بالتخصــص العدلــي؛ 

ســواء كانــت الجامعــات أو الجهــات الحكوميــة، وذلــك للعمــل مًعــا علــى رؤيــة وطنيــة لتنظيــم 

القطــاع وتوحيــد الجهــود، كمــا كّرســت الهيئــة جهودهــا للتنســيق المباشــر مــع وزارة العــدل 

وتطويــر آليــات الترخيــص للمســتجدين والمتدربيــن، ووضــع الضوابــط والمعاييــر المهنيــة، 

وتشــجيع الطلبــة علــى التحصيــل العلمــي القانونــي مــن خــالل مبــادرة جائــزة التفــوق العلمــي 

القانونــي.

3-  توفير معلومات عن قطاع المحاماة واالستشارات القانونية:

      وذلــك ببنــاء قاعــدة معلومــات شــمولية، ونشــر اإلحصائيــات والتفاصيــل 

ا، والعمــل مــع الجهــات الرســمية لتبــادل  ــا وســنويًّ التــي ُتهــم الجمهــور ربعيًّ

التصنيفــات  القطــاع ضمــن  البينــات والمعلومــات وتوحيــد مســمى  وربــط 

االقتصاديــة المحليــة المتوافقــة مــع التصنيــف الدولــي لألنشــطة، ومــا يــزال 

القطــاُع بحاجــٍة إلــى مزيــد ِمــن الدراســات والمعطيــات التــي مــن شــأنها تقديــم 

جميــع  توفيــر  علــى  العمــل  وكذلــك  للمســتفيد،  ومباشــرة  أفضــل  خدمــة 

الهيئــة  علــى موقــع  المحامــاة ونشــرها  بمهنــة  العالقــة  التشــريعات ذات 

اإللكترونــي.

4-  وضع المعايير المهنية:

ســت الهيئــة جهودهــا للحصــول علــى رؤيــة مهنيــة وطنيــة ِمــن خــالل        كرَّ

عملهــا مــع شــركائها المحلييــن والدولييــن لبنــاء قاعــدة معرفيــة؛ ســواء كان 

ــب  ذلــك عبــر التأهيــل األولــي للمهنــة، أو عبــر التعليــم المســتمر، ممــا َتطلَّ

مخاطبــة جميــع الجهــات المعنيــة للتوصــل إلــى رؤيــة مشــتركة والعمــل علــى 

ــرز األنشــطة: برنامــج الزمالــة القانونيــة، وبرنامــج المهــارات  تنفيذهــا، ومــن أب

القضائيــة والقانونيــة للوفــاء بمتطلبــات التخــرج لدرجــة البكالوريــوس، وبرنامــج 

التعليــم المســتمر، وبرامــج اإلعــداد القانونــي المتخصــص، ومبــادرة االبتعــاث 

القانونــي، ومــن جهــة أخــرى العمــل علــى اســتكمال السياســات واللوائــح التــي 

تكمــل تشــريعات المهنــة.

6-  تسهيل بيئة ممارسة مهنة المحاماة:

      وذلــك عبــر مبــادرات منبثقــة مــن ســجل المنشــأة القانونيــة الــذي يربــط 

أعمــال المحامــي برقــم مرجعــي يســهل لــه ممارســة أعمالــه لــدى الجهــات 

الصلــة  ذات  والتشــريعات  باألنظمــة  االلتــزام  مســتوى  ويرفــع  الرســمية، 

بممارســة األعمــال، وتتطلــع الهيئة أن تكــون المبادرات التنفيذية والتوجهات 

ــر مملــوس علــى مــا يأتــي: اإلســتراتيجية ذات أث

- تحسين بيئة العمل في قطاع المحاماة واالستشارات القانونية.

- تفعيــل مبــادرات وتوجهــات مجلــس توطيــن قطــاع المحامــاة واالستشــارات 

القانونية.

- رفع مستوى المشاركة بين المستفيدين في القطاع.

- تحسين وتنظيم قطاع التدريب القانوني.

- إصدار األدلة االسترشادية والمطبوعات التي تهم القطاع.

- زيادة عدد اللقاءات المهنية والدورات وورش العمل.

ا. ا ودوليًّ - ترسيخ أواصر التعاون مع الجهات ذات العالقة بالقطاع محليًّ
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4الفصل الرابع
- تقرير المراجع المستقل.

- قائمة المركز المالي.
- قائمة األنشطة.

- قائمة التدفقات المالية.

- إيضاحات على القوائم الماليه.
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