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يحفظه الله 

سمو ولي العهد خادم الحرمين الشريفين

يحفظه الله 
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نــا محمــٍد  الحمــُد للــه وْحــَدُه، والصــاُة والســام علــى نبيِّ

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، وبعــُد:

فــَأَودُّ باســمي ونيابــًة عــن أصحــاب الفضيلــة والســعادة 

أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن؛ أن 

ــه إلــى مقــام خــادم الحرَميــِن الشــريَفيِن وُســُموِّ  َأَتَوجَّ

الشــكر  بجزيــل  اللــه  حفظهمــا  األميــن  عهــده  ولــيِّ 

ــر  ــِخيٍّ لتطوي ــن دعــٍم َس ــه ِم مان ــى مــا ُيقدِّ ــر؛ عل والتقدي

البيئــة التشــريعية والمهنيــة؛ بمــــــا يحفـــــــــظ الحقــوق 

مســتوى  ِمــن  ويرفــع  والشــفافية،  العدالــة  ــخ  وُيرسِّ

النزاهــة وكفــاءة األجهــزة العدليــة.

عــاٌم مالــيٌّ جديــٌد انقضــى بفضــل اللــه ســبحانه وتعالــى، 

واالستشــارات  المحامــاة  مهنــة  قيمــة  معــه  ــخ  رسَّ

المهنيــة،  الممارســات  ِمــن  كثيــًرا  ر  وطــوَّ القانونيــة، 

قهــا فــي نفــوس منتســبيها، وحاَفــَظ عليهــا ِمــن  وعمَّ

. منتحليهــا

ــي )2021( علــى  ــة خــال العــام المال لقــد َعِملــت الهيئ

زيــادة القــدرة االســتيعابية، وتطويــر معاييــر ممارســة 

عبــر  القانونيــة  الخدمــات  تقديــم  وتيســير  المهنــة، 

ــة الازمــة لقطــاع المحامــاة  إرســاء اإلجــراءات اإللكترونيَّ

العــدل  وزارة  َعِمَلــْت  وقــد  القانونيــة،  واالستشــارات 

مــع  بتعاونهــا  الحثيثــة  الخطــوات  هــذه  َدْعــم  علــى 

الهيئــة فــي تطويــر البيئــة التشــريعية لمهنــة المحامــاة 

مــة  الُمنظِّ والقواعــد  واللوائــح  األنظمــة  إصــدار  فــي 

كنظــام  القانونيــة؛  واالستشــارات  المحامــاة  لقطــاع 

ــلوك المهنــي  المحامــاة والئحتــه التنفيذيــة، وقواعــد السُّ

واالرتقــاء  المحامــاة  مهنــة  تطويــر  بهــدف  للمحاميــن؛ 

فــي  المحامــي  المهنيــة، وضبــط مســؤولية  بمعاييرهــا 

ُعمائــه وزمائــه  ُتجــاه  لمهنتــه، وتوضيحهــا  ممارســته 

والمجتمــع. ــة  الَعدليَّ والجهــات 

وقــد اســتهدف مجلــُس إدارة الهيئــة خــال العــام المالــي 

)2021( تحويــل الهيئــة ِمــن كونهــا هيئــًة مســاندًة إلــى 

ت  ــدَّ ــًة داعمــة، وفــي هــذا اإلطــار ُأِع ــًة مرجعي جعلهــا هيئ

 ،)2026  -  2022( الخمســية  اإلســتراتيجية  الخطــة 

بمشــاركة وزارة العــدل والمحاميــن؛ للوصــول إلــى رؤيــة 

خــال  الهيئــة  ُهويــة  عــن  ُتعبــران  جديدتيــِن  ورســالة 

الســنوات الخمــس المقبلــة، وتفتــح آفاًقــا واســعًة ِمــن 

خــال المبــادرات والمؤشــرات الحديثــة التــي تنُقل القطاع 

نقلــًة نوعيــًة تنعكــس علــى جــودة الخدمــات القانونيــة، 

ِمــن  ز  وُتعــزِّ اقتصادياتهــا،  ــي  وُتنمِّ المهنــة،  ــن  وُتمكِّ

القانونييــن  المحاميــن والممارســين  احترافيــة  مســتوى 

والفنيــة.  النظاميــة  والضمانــات  نــات  الممكِّ خــال  ِمــن 

التعــاون  بــروح  لإلشــادة  الفرصــة  هــذه  أغتنــم  وختاًمــا؛ 

طــوال  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أبداهــا  التــي  والدعــم 

الســنوات الخمــس الســابقة وخــال الــدورة الثانيــة، التــي 

انتهــْت بنهايــة العــام المالــي )2021(؛ فــي ســبيل االرتقــاء 

بقطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة؛ فلهــم خالــُص 

البيئــة  فــي تطويــر  إســهاماتهم  الشــكر والتقديــر علــى 

التشــريعية والمهنيــة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 

.)2030(

والله وليُّ التوفيق

كلمة وزير العدل رئيس مجلس اإلدارة
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الملخص التنفيذي1
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التأسيس

ممارســـــة  مستــــــوى  رفـــــــع 
المحاميـــن لمهنـــة المحامـــاة

المحامين  أداء  ضمان حســـن 
لمهنـــة المحاماة 

المحامين  رفع مســـتوى وعـــي 
المهنية بواجباتهـــم 

ســت الهيئــة الســعودية للمحاميــن بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )317(، بتاريــخ: )08 / 07 / 1436 هـــ(،  تأسَّ

الموافــق: )24 / 04 / 2015 م(، الــذي وافــق علــى تنظيــم الهيئــة الســعودية للمحاميــن باعتبــاره النظــاَم األســاس 

لعَمِلهــا.

بهدف حوكمـــــــــــة
الهيئـــــــــــــة
السعوديــــة
للمحاميــــــن
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الكيانات اإلدارية

وزير العدل
رئيس مجلس اإلدارة

ممثل من 
وزارة العدل

محاٍم
ممارس

محاٍم
ممارس

محاٍم
ممارس

محاٍم
ممارس

محاٍم
ممارس

ممثل من 
وزارة الداخلية

ممثل من 
وزارة التجارة

صالحيات مجلس إدارة الهيئة

ممثل من 
ديوان المظالم

عضو هيئة تدريس
التخصصات الحقوقية

عضو هيئة تدريس
التخصصات الشرعية

ة َمسؤولة عن َحْوَكَمة القرارات فيها، وذلك على النحو اآلتي: للهيئة السعودية للمحامين ثاثُة كيانات إداريَّ

ن مجلس إدارة الهيئة ِمن )12( اثَنْي َعَشَر عضًوا يتكوَّ

ُة ِمن األعضاء األساسيين في الهيئة خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعيُة العموميَّ

أوًل: مجلس إدارة الهيئة: 

تصريــــــــــف شؤون الهيئـــــــــة وتحقيــــــق 

أهدافهــا

ِمــن  إلــى الهيئــــــة  م  ُيقــدَّ ــــــــي مــا  تلقِّ

شكـــــاوى ضـــــــد المحاميــــــــن تتصــــــــل 

بالجوانــب المهنيــة ومحاولــة تســويتها

إعداد خطة عمل للهيئة

ــة لمســاعدة  ــان الازمــــ ــن اللجـــــ تكويــــ

المجلــــــس فـــــــي ممارســـــــــة مهماتــــه

ــة بأســماء المحاميــن  وضــع قائمــة دوريَّ

ــة عيــن لتقديــم الَمعونــة القضائيَّ الُمتَبرِّ

إعداد تقرير سنوي بأعمال الهيئة

المشــاركة فــي َوْضــع وتقويــم البرامــج 

ــال  ــة فــي مجــــ ــــــ ــة والتدريبيَّ ــــــ التأهيليَّ

ــة المهنــة مــع الجهــات المختصَّ

ــة الثابتــة  ف فــي أمــوال الهيئــــ ــرُّ التصـــ

ــق أغراضهــا، وفًقــا  والمنقولــة بمــا ُيحقِّ

ــة ده اللوائــح الماليَّ لمــا ُتحــدِّ

إعداد الحساب الختامي
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ة: ثانًيا: الجمعية العموميَّ

ة للهيئة السعودية للمحامين ِمن جميع األعضاء األساسيين ة الُعموميَّ ن الجمعيَّ تتكوَّ

إقرار اللوائح الازمة لتنظيم الهيئة

انتخـــــــــاب أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة 

المنصــوص عليهــــــم فــي التنظيــم

إقــــــــــــرار الضوابــط والمعاييــر الخاصــة 

بقبــول طلبــات عضويــة االنتســاب

ــة  ــات الهيئــــ ــة علــى حسابـــــ الموافقــــــ

ــة الختاميَّ

مقابــل  وأي  العضويــة  رســـــوم  إقــرار 

ــاه الهيئــة، وتحديــد آليــة  مالــي تتقاضـــ

الســداد

اعتماد التقرير السنوي ألعمال للهيئة

التصديــــــــــُق علــى صحــــــة توقيعــــــات 

األعضــــــاء األساسييـــــن

مسؤوليـــــة إعـــــــــداد اإلستراتيجيــــــــات 

ــة الدقيقــة ــر المالي والتقاري

مســؤولية أداء المهــام أمــام مجلــس 

اإلدارة

تقديـــــــــم تقييـــــــٍم عن أداء الهيئــــة إلى 

مجلس اإلدارة

ـــــــة لألمانة  مراجعــــــــُة األعمـــــال اليوميَّ

العامــة

ـــــــــــــــــــــة إرساُء ضوابط الرقابة الداخليَّ

ثالًثا: األمانة العامة للهيئة:

لــة لــه  نــه مجلــس اإلدارة لتنفيــذ قــرارات مجلــس إدارة الهيئــة، وفــَق صاحيــاٍت ُمخوَّ ن ِمــن عــدة إدارات، يرأُســه األميــُن العــام الــذي ُيَعيِّ جهــاز تنفيــذيٌّ يتكــوَّ

ِمــن ِقَبــل مجلــس اإلدارة وميزانيــة ُمعَتَمــدة ِمــن الهيئــة، ولألميــن العــام تعييــُن عــدٍد كاٍف ِمــن العامليــن الازميــن لمســاعدته فــي أداء مهماتــه، كمــا أنَّ 

لــه صاحيــة توزيــع المهمــات واألعمــال علــى العامليــن المرتبطيــن بــه.
اختصاصات الجمعية العمومية

اختصاصات األمين العام
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الهويــــــــــــة
المؤسسيــة
للهيئــــــــــــة

الرؤية

الرسالة

القيم 
المؤسسية

ــًدا ُيســهم فــي  ــا رائ ــة؛ ليكــوَن قطاًع ــُر ِقطــاع ُمماَرســة الخدمــات القانونيَّ ، وتطوي ــيِّ ــيِّ القانون ــاألداء المهن االرتقــاُء ب

ا لتحقيــق العدالــة. التنميــة، وأْن تكــون مهنــة المحامــاة خيــاًرا إســتراتيجيًّ

ــة؛ لتحقيــق العدالــة، وبنــاء الوطــن وتنميتــه، ِمــن خــال  ــة احترافيَّ بنــاُء مجتمــٍع مهنــيٍّ قــادٍر علــى تقديــم خدمــات قانونيَّ

ــن الهيئــة ِمــن القيــام بواجباتهــا  ــة، بمــا ُيَمكِّ ــي أدوات وُخطــط عمــٍل ومعاييــَر مهنيــٍة ُمســتقاة ِمــن التجــارب الدوليَّ تبنِّ

بكفــاءٍة وفعاليــٍة.

ق أعلى المعايير المهنية.	  زاهة: نعمل مع جميع أصحاب المصالح بصدٍق ونزاهٍة، وُنطبِّ  النَّ

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

           العناية: نتواَصل بُلغة العطاء، وُنولي اهتماًما بأعضائنا والُمجتَمعات التي نتفاعل ونعمل معها بكفاءٍة ومهنية.	 

قيمة ُمضافة للمجتمع: ُنسِهم في إعطاء خدماتنا قيمًة ُمضافة لعمائنا، واالرتقاء بُمجتمعاتنا.	 
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ٍة، وتعمــل تحــَت  ــٍة ُمســتقلَّ ــٍة ماليَّ ــٍة وِذمَّ ٍة اعتباريَّ ــع بشــخصيَّ ــٌة تتمتَّ ــٌة ِمهنيَّ ــن هيئ ــعودية للمحامي ــة الس الهيئ
إشــراف وزارة العــدل، ولهــا أهــداٌف محــددٌة َنــصَّ عليهــا تنظيــُم الهيئــة فــي مادتــه الثانيــة، والتــي منهــا: “َرْفــع مســتوى 
ــا  ــة، وذلــك وفًق ــادة َوْعِيهــم بواجباتهــم المهنيَّ ُمماَرســة المحاميــن لمهنتهــم، وضمــان ُحســن أداِئهــم لهــا، والعمــُل علــى زي

ــة األخــرى”. لهــذا التنظيــم واألنظمــة الَمْرعيَّ

وفــي هــذا اإلطــار اعتمــدِت الهيئــُة فــي إطارهــا التنظيميِّ ِقســَميِن تعمــل ِمن خالهما على رعاية َمصالح أعضائها األساســيين 
ــة فــي َوْضــع  المتعلقــة بُمماَرســة المهنــة، وتقديــم الِخْدمــات الازمــة لهــم فــي هــذا الشــأن، وُمشــاَركة الجهــات المختصَّ
ــة فــي  ين، والمشــورة الفنيَّ ــة فــي مجــال المهنــة وتقويمهــا، وتقديــم الَعــْون الُحقوقــيِّ للُمســتِحقِّ ــة والتدريبيَّ البرامــج التأهيليَّ

مجــال اختصاصهــا. 

ا يحوي )3( ثاث منظومات هي: َتُضمُّ الهيئة السعودية للمحامين إطاًرا تنظيميًّ

ــع بالصاحيــات الــواردة بُموَجــب تنظيمهــا الُمعَتَمــد  ة للمحاميــن، والتــي َتْضَطِل راُع التعليمــيُّ للهيئــة الســعوديَّ هــي الــذِّ

بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )317( بتاريــخ: )1436/07/08هـــ(، الموافــق: )2015/04/27م(، والــذي َمَنــَح الهيئــَة صاحيــة 

ــدوات  ــرات والن ورات، وإقامــة الُمؤَتَم ــدَّ ــم ال ــة وتقويمهــا، وتنظي ــة فــي مجــال المهن ــة والتدريبيَّ ــع البرامــج التأهيليَّ َوْض

ــا  ــة والُمشــاَركة فيهــا، وفًق ــة المحامــاة واالستشــارات القانوني ــات والمعــارض ذات العاقــة بمهن قــاءات والُملَتَقي واللِّ

ــة بالتدريــب  ــُة أعماَلهــا وعــدًدا ِمــن برامجهــا مــع جهــاٍت مختصَّ رة فــي هــذا الشــأن، وُتشــارك األكاديميَّ لإلجــراءات الُمقــرَّ

ــا؛ لتقديــم أفضــل الُمماَرســات والخبــرات، وتقديــم مســتوى احترافــيٍّ بجــودٍة عاليــٍة. ــا ودوليًّ والتأهيــل محليًّ

ــرات  ــة والُمؤَتَم ــل والبرامــج التدريبيَّ ــدورات وِوَرش الَعَم ــات وال ــن النشــاطات والفعالي ــة عــدًدا ِم ــُة الهيئ وَتُضــمُّ أكاديمي

ــًا فــي الفصــل الثالــث. ــُر ُمَفصَّ قــاش؛ كمــا ســَيْعِرُضها التقري ــة وحلقــات النِّ ــات والبرامــج التعريفيَّ فاقيَّ والُملَتَقيــات واالتِّ

القسم األول: منظومات الهيئة السعودية للمحامين

أوًل: أكاديمية هيئة المحامين
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ن ِمــن رؤســاء اللجــان فــي كل منطقــة، وترتبــط مباشــرًة باللجنــة التنفيذية للهيئة الســعودية  لة وفــق الئحــة لجــان المحاميــن، تتكــوَّ هــي لجنــة ُمَشــكَّ

للمحاميــن، وتختــص بتفعيــل لجــان المحاميــن فــي جميــع مناطــق المملكــة، وتعزيــز التواصــل والتجانــس فيمــا بينهــا، ومناقشــة توجهــات الهيئــة 

وإســتراتيجيتها التشــغيلية، وَطــْرح عــدد مــن المقترحــات والمبــادرات التــي تخــدم توجهــات اللجــان وأهدافهــا وتحديــد آليــة تنفيذهــا بمــا َيتــواَءم مــع 

ــة، وُيضفــي إســهاماٍت كبيــرًة لارتقــاء بــاألداء المهنــي القانونــي. ُمبــاَدرات الهيئــة ومشــروعاتها، وُيســهم فــي تطويــر البيئــة العدليَّ

التواُصــل  أواِصــر  توثيــق   

. واالجتماعــيِّ المهنــيِّ 

ــٍة  ــاءاٍت إداريَّ ــن َكفــــــــــ تكويــــــــــ

ـــــــــة مجلـــــــس  لــٍة لُعضويَّ ُمؤهَّ

إدارة الهيئــــــــــــة السعوديـــــــة 

للمحاميـــــــن، وقـــــــادرٍة علــــــــى 

خدمــة المحاميــن.

إيصــال  فــي  الهيئــة  ُمســاَندة 

رســالتها للمحاميــن، وتحقيــق 

أهــداف تنظيمهــا.

ــس احتياجــات المحاميــــن  تلمُّ

مناطــق  جميـــــــــــــــــــــــــــــع  فــي 

المملكـــــــــــة، وإيصالهـــــــا إلــى 

ــة عبــر  مجلـــــــــس إدارة الهيئـــــــ

ــة. اللجنـــــــة التنفيذيَّ

ــل المحاميــن  ــة بالمملكــة؛ بحيــث ُتمثِّ عــة علــى المناطــق اإلداريَّ ، ُموزَّ ــة ُتعَنــى بالتواُصــل المهنــيِّ واالجتماعــيِّ ــٌة ِمــن اللجنــة التنفيذيَّ لجــاٌن ُمنبثَق

يــن بأهدافهــا. بيــن، وكذلــك المنتســبين ِمــن أعضــاء الهيئــة والَمْعِنيِّ الممارســين والمتدرِّ

ثانًيا: اللجنة العليا للجان المحامين

لجان المحامين

تقديــم التوصيــات والُمقَتَرحــات أليِّ 

ــُة  موضــوٍع قــد تطُلــب اللجنــُة التنفيذيَّ

ِدراســَته.

إبــداء الــرأي والتوصيــة فــي كلِّ مــا ِمن 

شــأنه الُمســاَهمة فــي تطويــر البرامــج 

ــة  ــة وتقديــم الــدورات التدريبيَّ التأهيليَّ

فــي مجــال المهنــة وتقويمهــا.

ق  تقديــم المشــورة والدعــم فيمــا يتعلَّ

ــة، واإلشــراف علــى  ــة القضائيَّ بالَمعون

ــة. العيــادات القانونيَّ

ُمناَقشــة الموضوعــات والُمقَتَرحــات 

المســتفيُد  الجمهــوُر  مهــا  ُيقدِّ التــي 

ردود  ــس  الهيئــة، وتلمُّ ِمــن خدمــات 

أفعالهـــــــــــــم حــــــــــول أيِّ تغييــراٍت أو 

يهــا،  سياســاٍت جديــدٍة َتــَودُّ الهيئــة َتَبنِّ

علــى أن يتــمَّ ذلـــــــــــــك بعـــــــــد ُمواَفقة 

ــة. اللجنــة التنفيذيَّ

ــي فيمــا ُيحــال ِمــن  تقديــم الــرأي الفنِّ

األمانــة العامــة بطَلــب تقديــر أتعــاب 

الُمتنــاَزع عليهــا. المحامــاة 

أهداف لجان المحامين

صالحيات لجان المحامين
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ثالًثا: مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم

التأسيس: 

مجلس إدارة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم:

ــَس مركــُز هيئــة المحاميــن للتســوية والتحكيــم بُموَجــب الترخيــص الصــادر ِمــن ِقَبــل اللجنــة الدائمــة لمراكــز التحكيــم الســعودية،  تأسَّ

ميــن  ة لتحديــد أتعــاب الُمحكِّ وبمــا يتواَفــق مــع الئحــة قواعــد الترخيــص لمراكــز التحكيــم الســعودية، والئحــة المعاييــر االسترشــاديَّ

ــة  ة المعنويَّ ــع المركــُز بالشــخصيَّ ــة، ويتمتَّ وَمصاريفهــم لــدى المراكــز، وبمــا يتواَفــق مــع نظــام التحكيــم الســعوديِّ والئحتــه التنفيذيَّ

ــا. ــا وماليًّ ة إداريًّ المســتقلَّ

لــة  الصِّ ذات  الُمناَزعــات  تســوية 

ُعَمائهــم  مــع  المحاميــن  بعاقــة 

نــزاٍع ذي طابــٍع  أو أي  ــزاع،  النِّ عنــد 

فــق أطراُفــه علــى تســوية  تجــاريٍّ يتَّ

خــال  ِمــن  أو  تحكيًمــا،  ــزاع  النِّ

لــح فــي إطــار المركــز. التوفيــق والصُّ

النَظــر فــي الشــكاوى وتســويتها، 

فــي  ــة  الفنيَّ الخبــرة  وتقديــم 

. لهــا مجا

توفيــر الوســائل البديلــة للفصــل 

زاعــات عبــر المحاكــم. فــي النِّ

ــز  ــؤون المركــــــــــــــ إدارة شــــــــــــ

واإلشــراف عليــه.

ــم  ــب التحكيـــــ ــاء مكاتـــــ ــار رؤســــــ اختيـــــــ

والصلــح. والتوفيــق 

اعتمــــــــــاد التقاريــــــــــر السنويـــــة 

ألعمالــه.

المحافظـــــــة على استقاليـــــة المركـــــز 

وحفــظ حقــوق األطــراف المتنازعــة.

الداخليــــــة  اللوائـــــــــح  اعتمــــــــــاد 

والقواعــد اإلجرائيــة واألخاقيــة.

اللوائـــــــــح اإلداريـــــة  إصـــــــدار 

والماليــة.

سعادة األمين العام للهيئة 

السعودية للمحامين

سعادة الدكتور/

سعود بن عبدالعزيز المشاري
سعادة المحامي/

محمد حسن بن عبدالله سراوق

سعادة الدكتور/

ماجد بن عبدالرحمن الرشيد

سعادة الدكتور/

محمد بن عبدالله الزامل

أصــدر معالــي وزيــر العــدل رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاميــن الشــيخ الدكتــور/ وليــد بــن محمــد الصمعانــي، 

ــا خــال العــام المالــي )2021( بتشــكيل مجلــس إدارة مركــز هيئــة المحاميــن للتســوية والتحكيــم، يتكــون مــن:  قــراًرا إداريًّ

مهام المجلس

أهداف المركز
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القسم الثاني: الخطة الخمسية للهيئة السعودية للمحامين:

مؤشرات مؤشًرابرامجمبادرة
إستراتيجية

366458
وقد أسفرْت عملية تجميع األنشطة المتشابهة عن

ة وفــَق آليــاٍت وُخطــِط عَمــٍل ومبــادراٍت حديثــٍة، وقــد َعِمَلــت الهيئــُة  ت األمانــُة العامــُة الخطــَة اإلســتراتيجية الَخْمِســيَّ أعــدَّ

هــات اإلســتراتيجية،  ــة، ثــم تحديــد الخيــارات والتوجُّ خــال العــام المالــي )2021( علــى تحليــل الوضــع الراهــن والُمقاَرنــة الَمرجعيَّ

وبنــاء الخطــة اإلســتراتيجية، وعقــدت فــي ســبيل ذلــك اجتماعــات التواُفــق علــى الخطــة اإلســتراتيجية، ِمــن خــال )األهــداف، 

والمبــادرات، والمؤشــرات، وحوكمــة تنفيــذ اإلســتراتيجية(، وصــواًل إلــى المواءمــة اإلســتراتيجية وبنــاء الخطــط التشــغيلية.

برنامج االتصال القطاعي 
والمجتمعي

برنامج تطوير الهيئة 
وتعزيز مواردها 

وإمكانياتها

برنامج تنمية 
اقتصاديات المهنة

برنامج التطوير
 المهني

برنامج التمكين 
المهني

برنامج تحسين 
العضوية
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نشاطات الهيئة السعودية للمحامين3
 خالل العام المالي 2021م
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اجتماعات
الهيئــــــة

الجتماع األول:

أوًل: اجتماعات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين:
عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين خمسة اجتماعات خال العام المالي )2021(

ُعِقــــــــــــــــــــد االجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع األول يـــــــــــــــــــــــــــــوم 
)الثالثــاء(، )1442/08/24 هـــ(، الموافـــــــــــــــــــــــق: 
)/2021/04/06م(، عبــر برنامــج االتصــال المرئــي 
)زووم(، وذلــك بحضــور كلٍّ ِمــن: معالــي الشــيخ 
وزيــر  الصمعانــي(  محمــد  بــن  )وليــد  الدكتــور/ 
الســعودية  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  العــدل 
اإلدارة،  مجلـــــــس  أعضـــــــاء  وحضــور  للمحاميــن، 
وســعادة المشــرف العــام علــى األمانــة العامــة.
خــالل  المجلــس  أعضــاء  ســعادة  ناقــش  وقــد 

اآلتيــة: المحــاور  االجتمــاع 
المحــور األول: اســتعرض جــدول أعمــال اجتمــاع 
محضــر  علــى  واالطــالع  األول،  اإلدارة  مجلــس 
 ،)2020/4( الرابــع  اإلدارة  مجلــس  اجتمــاع 
وناقــش ســعادة األعضــاء تقريــر األمانــة العامــة 
الملخــص للربــع األول لعــام )2021(، وقــد تضمــن 
المحــوُر نقاًشــا حــول قواعــد الخبــرة والمشــورة 
الفنيــة وأبــرز الفروقــات بينهــا وبيــن قواعــد تقديــر 
النــزاع،  عنــد  عمالئهــم  مــع  المحاميــن  أتعــاب 
واألســباب والحيثيــات الداعيــة لتحديــث قواعــد 
التقديــر وتغييــر مســماها، كمــا ناقــش األعضــاء 
أيًضــا الئحــة العيــادات القانونيــة، وأبــرز اإلجــراءات 

الالئحــة،  التــي تحتويهــا  والتنظيمــات واألحــكام 
سياســات  وجــود  إلــى  ــا  حاليًّ الجامعــات  وحاجــة 
مــع  القانونيــة،  العيــادات  عمــل  ــم  ُتنظِّ ولوائــح 
متوافًقــا  الُمقتــَرح  المســمى  يكــون  أن  مراعــاة 
ــف  مــع الممارســات المهنيــة، وبنــاًء علــى ذلــك كلَّ
نســخٍة  بإعــداد  العامــة  األمانــَة  اإلدارة  مجلــُس 
ثــة ِمــن المشــروع، ودراســة ُمقتــَرٍح لتعديــل  ُمحدَّ
إلــى  ورفعــه  القانونيــة(،  )العيــادات  ى  ُمســمَّ

النظاميــة. اإلجــراءات  الســتكمال  المجلــس 
متابعــة  المحــور  هــذا  ــن  تضمَّ الثانــي:  المحــور 
فــي  اإلدارة  مجلــس  لقــرارات  األعضــاء  ســعادة 
إجــراءات  واســتعَرض   ،)2020( المالــي  العــام 
هيئــة  مركــز  إلدارة  ــحين  المرشَّ أســماء  ُمراجعــة 
المحاميــن للتســوية والتحكيــم، وقــرار التشــكيل 

والشــرقية. المكرمــة  مكــة  بمنطقتــي 
تقريــر  المحــور  هــذا  اســتعَرض  الثالــث:  المحــور 
مشــروع الخطــة اإلســتراتيجية الخمســية لألعــوام 
ونتائــج  المنتهيــة،  ومراحلــه   )2026  –  2022(
المقارنــة،  والدراســات  الراهــن،  الوضــع  تحليــل 
المهنيــة  والهيئــات  الدوليــة،  والممارســات 
والمقابــالت  العمــل  ِوَرش  ونتائــج  الوطنيــة، 

استشــراف  ورشــة  ومســتخلص  الشــخصية، 
ة المتاحــة للهيئــة. القــادة، والخيــارات اإلســتراتيجيَّ

مناقشــة  المحــور  هــذا  ــن  تضمَّ الرابــع:  المحــور 
تنظيــم  إلــى  تســعى  التــي  االنتخابــات  الئحــة 
أعمــال االنتخابــات التــي تجــرى فــي إطــار عمــل 
ــة، واإلشــراف عليهــا، وإعــالن نتائجهــا التــي  الهيئ
ــح األحــكام المنظمــة لعمــل اللجنــة، خاصــة  ُتوضِّ
وبدايــة  ورئاســتها  أعضائهــا  بحضــور  يتعلــق  مــا 

وانتهائهــا. عملهــا 
الســنوي  التقريــر  اســتعرض  الخامــس:  المحــور 

.)2020( المالــي  للعــام 
الماليــة  القوائــم  اســتعرض  الســادس:  المحــور 

.)2020( المالــي  للعــام  الختاميــة  والحســابات 
مراجــع  تقريــر  اســتعرض  الســابع:  المحــور 
.)2020( المالــي  للعــام  الخارجــي  الحســابات 

انعقــاد  إلــى  الدعــوة  تضمــن  الثامــن:  المحــور 
الجمعيــة العموميــة الخامســة؛ وذلــك الســتكمال 
اختصاصــات  وإنفــاذ  النظاميــة  المتطلبــات 

المجلس.  
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الجتماع الثاني:

ُعِقد االجتماع الثاني يوم الثالثاء: )1443/01/09
برنامــج  عبــر  )2021/08/17م(،  الموافــق  هـــ(، 
االتصــال المرئــي )زووم(، وذلــك بحضــور معالــي 
الشــيخ الدكتــور/ )وليــد بــن محمــد الصمعانــي(، 
وزيــر العــدل رئيــس مجلس إدارة الهيئة الســعودية 
للمحاميــن، وحــضــــــــــــــــور أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
وســعادة المشــرف العــام علــى األمانــة العامــة.
خــالل  المجلــس  أعضــاء  ســعادة  ناقــش  وقــد 

اآلتيــة: المحـــــــاور  االجتمــاع 
جــدول  المحــور  هــذا  اســتعرض  األول:  المحــور 
أعمال اجتماع مجلس اإلدارة الثاني للعام المالي 
)2021(، ومحضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة األول 
)2021/1(، الُمنعِقــد باالتصــال المرئــي عبر برنامج 
)زووم(، يــوم )الثالثــاء(، بتاريخ:)1442/08/24هـــ(، 
الموافـــــــــــــــــــــــــــق: )2021/04/06م( بجميـــــــــــــــــع 
للموازنــة  عرًضــا  المحــور  ــن  تضمَّ كمــا  محــاوره، 
ومقارنتهــا   ،)2021( المالــي  للعــام  التقديريــة 
تاريــخ:  حتــى  الفعليــة  والمصروفــات  باإليــرادات 
فــي  المتوفــر  النقــد  وتقريــر  )2021/07/31م(، 
كمــا  )2021/08/15م(،  تاريــخ:  حتــى  البنــوك 
ناقــش ســعادة أعضــاء المجلــس إجــراءات تأســيس 
مركــز التســوية والتحكيــم، وعمليــة إعــداد العقــد 
يكــون ســنًدا  بحيــث  المحامــاة؛  ــد لعقــود  الُموحَّ
فــت األمانــة العامــة  ــا، وبنــاء علــى ذلــك ُكلِّ تنفيذيًّ

خطــة  بإعــداد  المحاميــن  لجــان  مــع  بالتنســيق 
إعــداد  علــى  للعمــل  المحاميــن  للجــان  تنفيذيــة 
ــى  ــم عرضــه عل ــد، ث عقــد أتعــاب المحامــاة الُموحَّ

المجلــس.
لــْت إليــه  المحــور الثانــي: اســتعرض آخــر مــا توصَّ
مراحــل مشــروع الخطــة اإلســتراتيجية الخمســية 
)2022 – 2026م(، بــدًءا بالصيغــة الُمقتَرحة لرؤية 
اإلســتراتيجية  األهــداف  ثــم  ورســالتها،  الهيئــة 
والتشــغيلية الُمنَدِرجــة تحــت محاورهــا، ثــم البرامج 
والمبــاَدرات الُمقتَرحــة لتحقيــق هــذه األهــداف، 
والخطــة الزمنيــة لهــا، ثــم مؤشــرات األداء التــي 
وانتهــاًء  األهــداف،  تلــك  تحقــق  مــدى  تقيــس 
بالجــدول الزمنــي لمرحلــة المواءمــة اإلســتراتيجية 

للمشــروع.
المحــور الثالــث: اســتعرض هــذا المحــور أعمــاَل 
معالــي  وتعميــم  فعالياتهــا،  وانطالقــة  اللجــان 
نائــب وزيــر العــدل علــى كافــة المحاميــن برقــم: 
)1442/12/26هـــ(؛  وتاريــخ:  )13/ت/8561(، 
بشــأن التنســيق مــع الهيئــة الســعودية للمحاميــن 
والُمبــاَدرات،  والبرامــج  الفعاليــات  جميــع  فــي 
رات نقــل أعمــال جميــع لجــان المحاميــن  وآخــر تطــوُّ
ــات وزارة  ــة، ومرئي ــى الهيئ ــة إل ــَرف التجاريَّ ــن الُغ ِم

التجــارة واتحــاد الُغــَرف الســعودية.

المحــور الرابــع: عــَرض قــرار مجلــس الــوزراء رقــم: 
المتضمــن  )1442/11/19هـــ(؛  بتاريــخ:   ،)681(
تعديــل الفقــرة )1( مــن المــادة )الثالثة( من تنظيم 
الهيئــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )317(، 
بتاريــخ: )1436/07/08هـــ(، وذلــك بحــذف كلمــة: 
ــة األساســية؛  ــن تعريــف العضوي )الســعوديون( ِم
»العضويــة  يأتــي:  كمــا  الفقــرة  نــص  ليصبــح 
ــص لهــم  األساســية: ويتمتــع بهــا المحامــون الُمرخَّ
الذيــن  المملكــة  فــي  المحامــاة  مهنــة  بمزاولــة 

ســددوا رســوم العضويــة الســنوية المقــررة«.
المحــور الخامــس: اســتعراض اإلصــدار الثانــي مــن 

)الئحــة الحاضنــة القانونيــة(.
المحــور الســادس: عــرض موجــز لمبــادرة )شــمل( 
ل  التحــوُّ لبرنامــج  العــدل  وزارة  مبــادرات  إحــدى 

الوطنــي.

الجتماع الثالث:

ُعِقــد االجتمـــــــــــــــــاع الثالــــــــــــث يـــــــــــوم األربعــاء: 
)1443/04/26 هـ(، الموافق: )2021/12/01م(، 
وذلــك  )زووم(،  المرئــي  االتصــال  برنامــج  عبــر 
بحضــور كلٍّ ِمــن معالــي الشــيخ الدكتــور/ )وليــد 
بــن محمــد الصمعانــي( وزيــر العــدل رئيــس مجلــس 
إدارة الهيئـــــــــة السعوديـــــــــة للمحاميــــــــن، وحضور 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، وســعادة المشــرف العــام 

ــة العامــة. علــى األمان
خــالل  المجلــس  أعضــاء  ســعادة  ناقــش  وقــد 

اآلتيــة: المحــاور  االجتمــاع 
المحــور األول: مناقشــة جــدول أعمــال اجتمــاع 
الثالــث، واالطــالع علــى محضــر  مجلــس اإلدارة 
العامــة  األمانــة  وتقريــر  الثانــي،  اإلدارة  مجلــس 

.)2021( لعــام  الثالــث  للربــع  الملخــص 
المحــور الثانــي: اســتعرض عرًضــا موجــًزا لمبــادرة 
بهــا،  الخاصــة  التفاهــم  ومذكــرات  )شــمل(، 
والمراحــل  المحامــاة،  أتعــاب  ميثــاق  وتفعيــل 
التــي تمــت بيــن الهيئــة والــوزارة ومرئيــات أعضــاء 
المجلــس حيالهــا، والمراحــل التــي ِمــن المناســب 
استرشــادي  عقــد  إلــى  للوصــول  فيهــا  التــدرج 
ــد، ومراحــل مشــروع الخطــة اإلســتراتيجية،  ُموحَّ
بــدًءا بالصيغــة الُمقتَرحــة لرؤيــة الهيئــة ورســالتها، 
ثــم األهــداف اإلســتراتيجية والتشــغيلية الُمنَدِرجة 
تحــت محاورهــا، ثــم البرامــج والمبــاَدرات الُمقتَرحــة 
لتحقيــق هــذه األهــداف، والخطــة الزمنيــة لهــا، 
ــق  التــي تقيــس مــدى تحقُّ ثــم مؤشــرات األداء 

ــة  ــي لمرحل ــك األهــداف، انتهــاًء بالجــدول الزمن تل
للمشــروع. اإلســتراتيجية  المواءمــة 

كمــا اســتعرض المحــور الثانــي اإلصــدار الثانــي مــن 
)الئحــة الحاضنــة القانونيــة(، التــي عملــْت عليهــا 
اإلدارة  قــرار مجلــس  علــى  بنــاًء  العامــة  األمانــة 
فــي اجتماعــه األول لعــام )2021م(، وطلــب كليــة 
القانــون بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن 
إنشــاء حاضنــة قانونيــة، ومشــروع الئحــة المنصات 
اإللكترونيــة، ومــا توصلــت إليــه االجتماعــات مــع 

وزارة التجــارة.
المحور الثالث: تضمن مناقشة تمكين المحامي 
مــن دخــول المحاكــم والجهــات القضائيــة؛ بهــدف 
تعزيز دور المحامين وتمكينهم ِمن أداء أعمالهم، 
كمــا  اإلداريــة،  الضمانــات  ِمــن  مزيــًدا  ومنحهــم 
اســتعرض المحــور مناقشــًة حــول ميثــاق مشــروع 
إعــادة النظــر فــي ضوابــط الحضــور اإلعالمــي بعــد 
َرْصــد عــدٍد ِمــن المخالفــات المهنيــة التــي لــم ُتــراِع 

األصــول الشــرعية واألنظمــة المرعيــة األخــرى.
ــذ قــراٌر َيقضــي بتفعيــل دور مركــز  ِخ ــه اتُّ ــاء علي وبن
ــوزارة  ــي والتنســيق المســتمر مــع ال الرصــد المهن
فــي ذلــك، وضــرورة التوعيــة اإلعالميــة للمحاميــن 
المنصــات  فــي  اإللكترونــي  النشــر  خــالل  ِمــن 

صــة لهــا.  المخصَّ

ــع: اســتعراض مقتــرح تعديــل فئــات  المحــور الراب
ممــا  للمحاميــن؛  الســعودية  الهيئــة  عضويــات 
ــة،  ــة للهيئ ــق االســتدامة المالي ُيســهم فــي تحقي
مصــادر  وتنــوع  المحاميــن،  اشــتراكات  وتســهيل 

الدخــل، وموازنــة األعبــاء الماليــة.
برنامــج  مناقشــة  اســتعرض  الخامــس:  المحــور 

للقانونييــن. الســعودي  المهنــي  االعتمــاد 
آخــر  اســتعراض  تضمــن  الســادس:  المحــور 
للجــان  العليــا  اللجنــة  أعمــال  إليــه  لــْت  توصَّ مــا 
دة قــرارات كلٍّ  المحاميــن، واالطــالع علــى ُمَســوَّ
ِمــن لجنــة المدينــة المنــورة، ولجنــة عســير، ولجنــة 

القصيــم.
المحــور الســابع: الدعوة إلــى الجمعية العمومية 

االستثنائية. 
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الجتماع الرابع:
يــــــــــــــوم  الرابـــع  االجتمـــــــــــــــــــاع  ُعِقــد 
الموافــق  )1443/05/23هـــ(،  االثنيــن: 
)2021/12/27م(، عبــر برنامــج االتصــال المرئــي 
)زووم(، وذلــك بحضــور معالــي الشــيخ الدكتــور/ 
)وليــد بــن محمــد الصمعانــي(، وزيــر العــدل رئيــس 
للمحاميــن،  الســعودية  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
وســعادة  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  وحضــور 

العامــة. األمانــة  علــى  العــام  المشــرف 
خــالل  المجلــس  أعضــاء  ســعادة  ناقــش  وقــد 

اآلتيــة: المحــاور  االجتمــاع 
المحــور األول: اســتعرض خاللــه جــدول أعمــال 
المالــي  للعــام  الرابــع  اإلدارة  مجلــس  اجتمــاع 
اإلدارة  مجلــس  اجتمــاع  ومحضــر  )2021م(، 
العامــة  األمانــة  وتقريــر   ،)2021/3( الثالــث 

.)2021( لعــام  الثالــث  للربــع  الملخــص 
المحــور الثانــي: تضمــن مناقشــة مشــروع عقــد 
التــي  واإلجــراءات  ــد،  الُمَوحَّ المحامــاة  أتعــاب 
القضائيــة  للشــؤون  الــوزارة  وكالــة  مــع  تمــت 
الدولــي. والتعــاون  لألنظمــة  الــوزارة  ووكالــة 

اللجنــة  نتائــج  اســتعرض  الثالــث:  المحــور 
والمشــورة  الخبــرة  قواعــد  لدراســة  لة  الُمَشــكَّ

الهيئــة. عــن  الصــادرة  الفنيــة 

لجــان  دور  أهميــة  اســتعرض  الرابــع:  المحــور 
المهنــي  التواصــل  أواصــر  تعزيــز  فــي  المحاميــن 
واالجتماعــي بيــن منتســبي مهنــة المحامــاة فــي 
مختلــف المناطــق اإلداريــة، ومــدة اللجــان التــي 
ومنطقــة  الريــاض  منطقــة  فــي  حديًثــا  َلْت  ُشــكِّ
والتــي  الشــرقية،  والمنطقــة  المكرمــة  مكــة 
الحاليــة،  اإلدارة  مجلــس  دورة  مــع  ســتنتهي 
وحاجــة اســتمرار أعمــال لجــان المحاميــن لتحقيــق 
أهدافهــا، ومســاندة تنظيــم الهيئــة فــي إيصــال 
رســالتها إلــى المجتمــع وتحقيــق أهدافهــا، وتعزيــز 
ــات والنشــاطات  ــن فــي الفعالي مشــاركة المحامي
التــي تقــوم بهــا الهيئــة، وتوثيــق العالقــات بيــن 
ــس  وتلمُّ العالقــة،  ذات  والجهــات  المحاميــن 
مناطــق  مختلــف  فــي  المحاميــن  احتياجــات 
المملكــة، وتضمــن الحديــث حــول مشــروع نظــام 
المحامــاة، وإبــداء مرئيــات أعضــاء المجلس تجاهه.
المحــور الخامــس: اســتعراض الميزانيــة العامــة 

)2022م(. المالــي  للعــام 
ق الحديث فيه حول  المحور الســادس: وقد تطرَّ
الئحــة المنصــات اإللكترونيــة، والرســوم الُمْدَرجــة 
فيهــا، وأهميــة ضبــط العمــل اإللكترونــي، وضــرورة 
مشــاركة المحاميــن فــي األنظمــة الحديثــة )نظــام 
وأهميــة  الشــخصية(،  األحــوال  نظــام   - اإلثبــات 

ضبــط المســميات المهنيــة للمحاميــن.

الجتماع الخامس:

الخامـــــــــــــــــــــــــس  االجتمـــــــــــــــــــاع  ُعِقــد 
الموافــق:  )1443/05/27هـــ(،  بتاريــخ: 
فيــه  وُأصــِدَرْت  بالتمريــر،  )2021/12/31م( 

اآلتيــة: القــرارات 
- تمديــد تكليــف المشــرف العــام علــى األمانة 

العامة.
للشــــؤون  العــدل  وزارة  وكيــل  تكليــف   -
القـضـائيـــة برئاسة اجتماع الجمعية العمومية 

االســتثنائية. السادســة 
الخطـــــــة  مشــروع  علــى  الموافقـــــــــــــــــة 
.)2026  -  2022( الخمســية  اإلســتراتيجية 

الهيئــة  فــرع  مقــر  توِســَعة  علــى  الموافقــة 
فــي مدينــة جــدة.

تعديــل  اقتــراح  مشــروع  علــى  العمــــــــــــــل 
الجمعيــات  وضــع  لمعالجـــــــــــــــــة  نظامــي 

نونيــة. لقا ا

المهنــي  االعتمــاد  منصــة  مشــروع  تفعيــل 
للقانونييــن. الســعودي 

تطوير قواعد تقدير األتعاب.

ثانًيا: اجتماعات اللجنة التنفيذية

َعَقــدت اللجنــة التنفيذيــة خــال العــام المالــي )2021( خمســة اجتماعــات، ناقشــت خالهــا 
عــدًدا مــن المحــاور، وانبثــق منهــا عــدة قــرارات؛ أهمهــا:
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عقــدت الجمعيــُة العموميــة للهيئــة الســعودية للمحاميــن خــالل العــام المالــي 
)2021( اجتماعيــن؛ جــاء األول يــوم الخميــس )1442/10/15هـــ(، الموافــق: 
)27/05/2021م( عبــر االتصــال المرئــي )زووم(، وقــد تضمــن االجتمــاع بنــوًدا 

ثالثــة:
للعــام  الختاميــة  والحســابات  الماليــة  القوائــم  علــى  التصويــت  األول:  البنــد 

)2020م(. المالــي 
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام )2020 م(.

البند الثالث: التصويت على اعتماد التقرير السنوي لعام )2020 م(.
لين لحضــور الجمعيــة العموميــة الخامســة: )26,50%(  وقــد بلــغ عــدد الُمســجِّ
ــوارد فــي الفقــرة  صــاب القانونــي ال ِمــن عــدد األعضــاء، وبذلــك لــم يكتمــل النِّ
)1( ِمــن المــادة السادســة ِمــن تنظيــم الهيئــة الســعودية للمحاميــن، الصــادر 
بُموَجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )317(، بتاريــخ: )1436/07/08هـــ(، القاضــي 
بالُمواَفقــة علــى تنظيــم الهيئــة الســعودية للمحاميــن؛ حيــث بَلــغ عــدُد األعضــاء 
عضــًوا   )1023( ُمشــاَركة  معــه  يســتلزم  ممــا  عضــًوا؛   )2045( األساســيين 
ــٍة قادمــة، بعــد اســتكمال  ا، وعليــه ُأْعِلــَن عــن انعقــاد جمعيــٍة عموميَّ أساســيًّ
اإلجــراءات الالزمــة، ووفًقــا للمــادة السادســة ِمــن تنظيــم الهيئــة الســعودية 

للمحاميــن.
أما اجتماع الجمعية العمومية الثاني، فانعقد يوم االثنين: )1442/11/13هـ(، 
تضمــن  وقــد  )زووم(،  المرئــي  االتصــال  عبــر  )2021/06/23م(،  الموافــق: 

االجتمــاع بنــوًدا ثالثــة:
للعــام  الختاميــة  والحســابات  الماليــة  القوائــم  علــى  التصويــت  األول:  البنــد 

)2020م(. المالــي 
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام )2020م(.

البند الثالث: التصويت على اعتماد التقرير السنوي لعام )2020 م(.

رابًعا: اجتماعات اللجنة العليا للجان المحامينثالًثا: اجتماعات الجمعية العمومية

وقد أسفر االجتماع عن النتائج اآلتية:

َعَقــَدت اللجنــُة العليــا للجــان المحاميــن خــال العــام المالــي )2021( أربعــَة اجتماعاٍت ناقشــْت خالها 

عــدًدا ِمــن المحــاور، واتخــذْت فــي ســبيل تمكيــن قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة عــدًدا 

ِمــن القــرارات؛ منهــا:

التعريــف بلجــان المحاميــن أمــام الجهــات ذات 

والمنشــورات  التعاميــم  خــالل  ِمــن  العالقــة 

ــة. التعريفيَّ

عمــل  ِوَرش  بإعــداد  العامــة  األمانــة  تكليــف 
ِمــن:  كلٍّ  فــي  لجنــٍة  لــكل  ــة  وتفصيليَّ صــة  ُمتخصِّ
المكرمــة،  مكــة  ومنطقــة  الريـــاض،  )منطقــة 
المنطقــة الشــرقية(، علــى أن تتزامــن مــع االجتمــاع 

لجنــة. لــكل  الــدوري 

إعــداد دراســة ِمــن ِقَبــل اللجــان تتعلــق بتعزيــز مهنــة 
ِمــن  اقتصادياتهــا،  ودعــم  وتمكينهــا  المحامــاة 
خــالل تقديــم دراســات تتعلــق بـ)حصــر التراُفــع فــي 
ــل النظامــي(،  ثالثــة وكالء، وبيــوت الخبــرة، والممثِّ

ــر العــدل. ــي وزي ــى مقــام معال ورفعهــا إل

تنســيق اللجــان مــع إمــارات مناطــق المملكــة، 
والُغــَرف التجاريــة، والجامعــات، والجهــات ذات 
المحامــاة وقطــاع األعمــال؛  العالقــة بمهنــة 

لتوقيــع اتفاقيــات تعــاُون وتفعيلهــا.

تشــكيل صنــدوق دعــم للجــان المحاميــن ُيــدار  إعادة مراجعة منصة كفاءات قانونية.
ِمــن ِقَبــل الهيئــة، ويكــون دخُلــه ِمــن المحاميــن 

وأعضــاء اللجــان أو غيرهــم.
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رت الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــال العــام المالــي )2021( عــدًدا ِمــن الخدمــات القانونيــة اإللكترونيــة  عبــر  طــوَّ

الموقــع الرســمي للهيئــة )https://sba.gov.sa(، وقــد َشــِمل هــذا التطويــُر المنصــات والخدمــات والنمــاذج والمشــاريع 

اإللكترونيــة:

أوًل: منصة عضويتي:
ــة  إشــعار تذكيــر بتجديــــــد العضويــــ
قبــل  ثــم  بشهـــــر،  انتهائهــا  قبــل 
انتهائهــا بأسبوعيـــــــن، ثـــــــم يـــــــــوم 

انتهــــــاء العضويــة.

تطويــر صفحــة إنشــاء حســاب جديد 
لتشــمل  عضويتــي  منصــــــــة  فــي 
السعودييـــــن والمقيميـــــن، ودول 
مجلــــــس التعـــاون الخليجــي، وغيــر 

ــن. المقيمي

تمكيــــن مستخدمــــي العضويــــات 
األكاديميـة والمهنية بعـد انتهائها 

ِمــن طلــب عضوية أساســية.

إمكانيــة طلــب تغييــر نــوع الكيــان 
القانونــي عبـــــر منصــة عضويتــي.

ربـــــــط صاحيــــــة العضويــــــة بتاريــخ 
ــة  ــة مهنـــــ انتهــاء ترخيـــــــص مزاولــــ

المحامــاة.

تمكيــــن األعضــاء مــن إضافــة رقــم 
الهويــة االعتباريــة )700(.

ــة  ــاء مــن إضافــــــ ــن األعضــــــ تمكيـــــ
الحســاب البنكي الخاص بالمنشــأة.

تحديــــــث شهادة سجـــــل المنشـــأة 
القانونيــة.

تطويـــــــــــر المنشــــــآت القانونيــــــــــة 
ــى فــروع المنشــأة. ــوي عل لتحت

إضافـــــــــــة خدمـــــــــة نقــــــل ملكيـــــة 
المنشــأة القانونيــة.

قطــــــــاع
الخدمـــات
القانونيــة
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ثانًيا: منصة الموقع الرئيسي:

ثالًثا: النماذج اإللكترونية:

رابًعا: المشاريع اإللكترونية:

تحسيـــــــــن وتطويــــــــــر البيئــة التقنيــة 
والبنيــة التحتيــــــــــة الداخليــة الخاصــة 

بالهيئــة.

المشــاركة فــي قيــاس التحول الرقمي 
الحكومي – التاســع.

واجهــات  منصة تقدير األتعاب. وتطويــر  تصميــم  إعــادة 
لوحــة التحكــم الخاصــة بالعضويــة علــى 

عضويتــي. منصــة 

التوقيع اإللكتروني للمحاضر.  تحسيــــــــن تجربــــــــــة المســتخدم علــى 
ــي. منصــة عضويت

المعتمـــــدة  القانونيــــــة  المنشــــــآت 
خدمــات  تقديـــــم  فــي  الُمشاِركـــــــة 
مخالفــي  أوضــاع  لتصحيــح  قانونيــة 

التســتر. مكافحــة  نظــام 

ــات  ــود علــى الملفـــــــــــ ــة باركـــــــ إضافـــــ
الصــادرة. المصدقــة 

نموذج حصــــــر مسميــــات المهـــــن 
القانونية.

إنشاء منصة مبادرة المعونة القضائية.

تسجيــــــــل الخبــراء المقدريـــــن عــام 
)2021م(.

ــان  ــل فــي لجـــــــــ نمــاذج التسجيــــــــــ
المحاميــن.

 تحديث نموذج الشكاوى.
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إحصائيات قطــــاع
الخدمات القانونية 

2021م

عدد المحامين المرخص لهم

عدد الممثلين النظاميين )ساري(

عدد المتقدمين بطلب الحصول 
على رخصة وتم رفضهم

قضايا تقدير األتعاب

عدد
الشكاوى

زوار المقر

عدد
الباغات

المعونة القضائية

العضويات
األساسية

الحاالت
الواردة

المحامون
المتطوعون

سجات المنشآت القانونية 
الصادرة عام 2021م

العضويات
المهنية

العضويات
األكاديمية

زوار الموقع

المحامون المنقولون إلى سجل 
المحامين غير الممارسين

المحامون المشطوبون من 
جدول المحامين الممارسين

عضويات الهيئة السعودية 
للمحامين

ممثًامتدرًبامحامًيا
ا نظاميًّ

ممثًا
ا نظاميًّ

متدرًبا ممثلةمتدربةمحامية
نظامية

ممثلة
عضًواعضًواعضًوانظامية

متدربة

10485

768

318

480

806

1180

155

2845

سجاًّ 
1236

275
حالة

158
محامًيا

ومحامية

398420

300k

23
محامًيا

426
محامًيا

2258615338071

1637

222

72004363057 8848

546

1538610975014

عدد المحامين المتدربين )ساري(عدد الممثلين النظاميينعدد المحامين المتدربين
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سياسات
الهيئــــــة
ولوائحها

للمحاميــن  الســعودية  الهيئــة  أصــَدرت 

خــال  واللوائــح  السياســات  ِمــن  عــدًدا 

بيئــة  لتنظيــم   )2021( المالــي  العــام 

قطــاع  وتنظيــم  الداخليــة،  العمــل 

القانونيــة،  واالستشــارات  المحامــاة 

والتــي بلغــت فــي مجملهــا )8( سياســات 

ولوائــح.

أوًل: سياســات تنظيــم بيئــة العمــل 

الداخليــة:

مــن  عــدًدا  العامــة  األمانــة  أصــدرت 

السياســات الداخليــة لتعزيــز بيئــة األمــن 

اإللكترونيــة  تعاماتهــا  فــي  الســيبراني 

بلــغ  وقــد  المشــتريات،  بيئــة  وتعزيــز 

 )6( الداخليــة  السياســات  عــدد  إجمالــي 

اآلتــي:  النحــو  علــى  ولوائــح  سياســات 

1- سياسة المشتريات:

السياســة  هــذه  العامــة  األمانــة  ت  أعــدَّ

ــراء والخدمــات  ــط عمليــات الشـــــــــ لضبــــــــ

الماليــة داخــل الهيئــة؛ وذلــك بهــدف:

- تنظيم اإلجراءات ذات الصلة بالخدمات 

والمشتريات.

- ضبط عمليات الشراء.

- تعزيــــــــز االستدامـــــــــــة الماليـــــــة للهيئة 

وتنميــة اقتصادياتهــا.

ــات  ــع مســتوى جــودة المشتريـــــــــ - َرْفـــــــ

ومعاييــر الخدمـــــــات الماليــة.

للخدمــات  قيمــة  أفضــل  تحقيــــــــــــــــق   -

ة  والمشــتريات، وتنفيذها بأســعار تناُفسيَّ

ــة. عادل

- ضمــان الشــفافية فــي جميــع إجــراءات 

والمشــتريات. الخدمــات 

2- سياســـــــــــة إدارة هويــــــــــات الدخــول 

ــات: والصالحي

إطـــــــار توفيــــــــــــر متطلبــات األمــن  فــي 

الســيبراني المبنيــــــــــــــــة علــى أفضـــــــــــــــل 

الممارســات والمعاييــر المتعلقــة بــإدارة 

علــى  والصاحيــات  الدخــول  هويــات 

األصــول المعلوماتيــة والتقنيــة الخاصــة 

بـــالهيئة الســعودية للمحاميــن، وتقليــل 

ِمــن  وحمايتهــا  الســيبرانية  المخاطــر 

ت  التهديــدات الداخليــة والخارجيــة، أعــدَّ

هويــات  إدارة  سياســة  العامــة  األمانــة 

علــى  للتركيــز  والصاحيــات  الدخــول 

للحمايــة وهــي:  األهــداف األساسيــــــــة 

سرية المعلومات، وسامتها، وتوافرها، 

وذلــك بهــدف: االلتــزام بمتطلبــات األمــن 

الســيبراني والمتطلبــــــــــــات التشريعيــــــــة 

العاقــة. ذات  والتنظيميــة 
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3- سياسة االستخدام المقبول:

بالهيئــة  العامــــــــــة  األمانــــــــــــة  أعــدت 

سياســــــــــــــة  للمحاميــن  الســعودية 

لألصــــــــــــول  المقبــــــــــــــول  االســتخدام 

المعلوماتيــة والتقنيــة؛ بهــدف توفيــر 

وتقليــل  الســيبراني  األمــن  متطلبــات 

المتعلقــة  الســيبرانية،  المخاطــر 

باســتخدام أنظمــة الهيئــة الســعودية 

مــن  وحمايتهــا  وأصولهــا،  للمحاميــن 

والخارجيــة،  الداخليــة  التهديــدات 

األساســية  باألهــداف  والعنايــة 

للحمايــة؛ وهــي: المحافظــة على ســرية 

وتوافرهــا،  وســامتها،  المعلومــة، 

اآللــي،  الحاســب  أجهــزة  وحمايــة 

لإلنترنــت  المقبــول  واالســتخدام 

ــي  ــد اإللكترونـــــ والبرمجيــات، والبريــــــــــــ

واالجتماعـــــــــات  االتصــاالت،  ونظــام 

المرئيــة واالتصــاالت القائمــــــــــة علــى 

اإلنترنــت. شــبكة 

4- سياســة الحمايــــــة مــن البرمجيــات 

الضــارة:

ت األمانــة العامة سياســة الحماية  أعــدَّ

مــن البرمجيــات الضــارة لحمايــة أجهــزة 

المحمولــة  واألجهــــــزة  المســتخدمين 

والخــوادم الخاصــة بـــالهيئة الســعودية 

المخاطــــــــــــــر  وتقليـــــــــــــل  للمحاميــن، 

السيبرانيـــــــــة الناتجــة عــن التهديــدات 

الداخليــة والخارجيــة.

الخصوصيــــــة وسريــــــــــة  5- سياســة 

المعلومــات:

فــي إطــار حمايــة معلومات ُمســتفيدي 

الهيئــة الســعودية للمحاميــن، أعــدت 

الخصوصيــة  سياســة  العامــة  األمانــة 

ــات؛ لتأميــن  ــة المعلومــــــــــــــ وسريــــــــــــــــ

المعلومــات الشــخصية، واتخــاذ التدابيــر 

الزائــر  معلومــات  لحمايــة  الازمــة 

الشــخصية، ووضــع المبــادئ الرئيســية 

والقواعــد العامــة لمشــاركة البيانــات.

6- سياسة أمن أجهزة المستخدمين:

مــن  األدنــى  الحــد  توفيــر  إطــار  فــي 

لألمـــــــــــــن  األساسيــــــــــــة  المتطلبــات 

ــة  ــة العامــــــ الســيبراني، أعــدت األمانــــــ

سياســة أمـــــــــن أجهــزة المســتخدمين 

واألجهــزة  المحمولــــــــة  واألجهــــــــزة 

تقليــل  بهــدف  وذلــك  الشــخصية؛ 

األصــول  علــى  الســيبرانية  المخاطــر 

مــن  للهيئــة  والتقنيــة  المعلوماتيــة 

التهديــدات الداخليــة والخارجيــة؛ بحيــث 

ُتغطــي كل جهــاز إلكترونــي داخــل الهيئــة، 

البيانــات  معالجــة  نظــام  علــى  يحتــوي 

أو تخزينهــا أو إرســالها أو اســتقبالها أو 

. تصفحهــا

ثانًيــا: سياســــــــات تنظيـــــــــم قطــاع 

ــة: المحامــاة والستشــارات القانوني

للمحاميــن  الســعودية  الهيئــة  أصــدرت 

خــال العــام المالــي )2021( سياســتين 

لتنظيــم قطــاع المحامــاة واالستشــارات 

القانونيــة علــى النحــو اآلتــي:

1- قواعد السلوك المهني للمحامين:

مــع  بالتعــاون  العــدل  وزارة  أصــدرت 

قواعــد  للمحاميــن  الســعودية  الهيئــة 

وذلــك  للمحاميــن؛  المهنــي  الســلوك 

بهــدف تطويــر مهنــة المحامــاة واالرتقــاء 

المهنيــة، وضبــط مســؤولية  بمعاييرهــا 

لمهنتــه،  ممارســته  فــي  المحامــي 

عمائــه  تجــاه  مســؤوليته  وتوضيــح 

وزمائــه والجهــات العدليــة والمجتمــع، 

للمحامــي  النظاميــة  الحمايــة  وتعزيــز 

ذات  األخــرى  ولألطــراف  ولعمائــه 

الشــفافية  مبــادئ  وتعزيــز  العاقــة، 

والمســؤولية فــي ممارســات المحامــي 

ــة، ورفــع كفــاءة أداء المنظومــة  المهني

االحتــراف  مســتوى  بزيــادة  العدليــة 

الوقائيــة. جوانبــه  وتعزيــز  القانونــي 

2- قواعد الخبرة والمشورة الفنية:

هــي مجموعــة ِمــن الضوابــط والمعاييــر 

الازمــة لتنظيــم إصــدار التقاريــر الفنيــة 

ة  التــي ُتوضــح تقديــر األتعــاب الُمســتَحقَّ

للمحامــي، ومصاريــف الدعــوى، وأجــرة 

تبًعــا  والضــرر،  والتعويــض  المثــل، 

إلجــراءات الخبــرة التــي تضمنتهــا قواعــد 

ووفًقــا  الفنيــة،  والمشــورة  الخبــرة 

لمبــادئ تقديــم المشــورة الفنيــة اآلتيــة:

وجهــه  علــى  المبــرم  العقــد  احتــرام   -

القانونيــة. آلثــاره  والمنتــج  الصحيــح 

ــة عــدم وجــود  ــر األتعــاب فــي حال - تقدي

وجــٍه  علــى  الطرفيــِن  بيــن  ُمْبــَرم  َعْقــد 

صحيــٍح، أو فــي حالــة وجــود خَلــٍل جوهــريٍّ 

- وفًقــا للضوابــط اآلتيــة:

1- النظــر إلــى مــا عــاد علــى العميــل مــن 

فائــدة.

2- تقديــــر طبيعة الدعوى أو االستشارة، 

ودرجة صعوبتها.

التــي حضرهــــــــــا  3- عــدد الجلســــــــــــــات 

المحامــي.

4- الوقــــــــــت المستغــــــــرق فــي دراســــــة 

الموضــوع.
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مبــــــــــادرات
الهيئـــــــــــــة
ومشروعاتها

َنــت األهــداف اإلســتراتيجية للهيئــة  تضمَّ

 )2020-2016( للمحاميــــــــن  السعوديـــــة 

والمشروعــــــات  المبــادرات  ِمــــــــن  عــدًدا 

مجلــس  أعــاد  التــي  والفنيــة،  المهنيــة 

اإلدارة فــي دورتــه الثانيــة تقييمهــا وفــق 

اآلتيــة: الركائــز 

ِمــن  المحامــي  تمكيــن  األولــى:  الركيــزة 

رســالتها  وتحقيــق  المهنــة  ممارســة 

تامــة. بفعاليــة 

والتجانــس  التوافــق  الثانيــة:  الركيــزة 

والتناغــم التــام بيــن وزارة العــدل والهيئــة، 

والتنســيق المســتمر بيــن األمانــة العامــة 

الهيئــة  مبــادرات  جميــع  فــي  والــوزارة 

ومشــاريعها.

االســتدامة  تحقيــق  الثالثــة:  الركيــزة 

خــال  ِمــن  والهيئــة،  للمحامــي  الماليــة 

المتاحــة. الماليــة  المــوارد  تفعيــل 

الهيئــة  لمبــادرات  عــرٌض  يأتــي  وفيمــا 

الركائــز  تتوافــق مــع  التــي  ومشــروعاتها 

الســابقة: الثــاث 

- مبادرات الهيئة:
أوًل: مبــادرة توطيــن قطــاع المحامــاة 

والستشــارات القانونيــة:

ْتهــا األمانــة العامة باالشــتراك  مبــادرة َأَعدَّ

والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  مــع 

المــوارد  تنميــة  وصنــدوق  االجتماعيــة 

البشــرية )هــدف(، وذلــك فــي إطــار زيــادة 

مســاهمة الكــوادر الوطنيــة فــي قطــاع 

المحامــاة، عبــر توفيــر حلــول نوعيــة تعــزز 

وتهــدف  المســتدام،  المنتــج  التوطيــن 

هــذه المبــادرة إلــى: تنمية مهــارات القوى 

العاملــة الســعودية، وتعزيــز مســاهمتها 

فــرص  وتوفيــر  المحامــاة،  قطــاع  فــي 

الشــرعية  الكليــات  لخريجــي  وظيفيــة 

والقانونيــة، وتوطيــن الوظائــف القياديــة، 

وتمكيــن المــرأة فــي المجــاالت القانونيــة، 

الوطنــي،  البشــري  المــال  رأس  وتنميــة 

نــات المختلفة،  ورفــع اإلنتاجيــة عبــر الممكِّ

واالعتمــاد  الجــودة  معاييــر  وتطويــر 

المهنــي، ولتحقيــق هــذه المبــادرة عملــت 

الهيئــة علــى إعــداد خطة إعاميــة وتحديد 

موعــد إلطــاق الخطــة.

ــة الشــكاوى  ــادرة منصــــــــــــــــ ــا: مب ثانًي

ومنصــة البالغــات ضــد منتحلــي مهنــة 

المحامــاة:

عبــَر  الهيئــُة  أتاَحْتهــا  ــة  إلكترونيَّ خدمــة 

الشــكاوى  لتلقــي  الرســمي  موقِعهــا 

المحاميــن،  وعمــاء  المتدربيــن  مــن 

ضــد  الباغــات  وتقديــم  المحاميــن،  ضــد 

ألحــكام  والمخالفيــن  المهنــة  منتحلــي 

التنفيذيــة. والئحتــه  المحامــاة  نظــام 
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وقــد َعِملــت الهيئُة على جدولة المشــروع 

ــرة  ــا، واســتقطاب الكــوادر ذات الخب داخليًّ

وأتمتــة  العمــل،  فريــق  فــي  والكفــاءة 

كامــل اإلجــراءات.

ــج “ممكــن”  ــادرة برنامــــــ ــا: مبـــــــــــ ثالًث

للتدريــب اإللكترونــي:

للجهــات  تدريبيــة  برامــج  مجموعــة  هــي 

المهنيــة يقدمهــا صنــدوق تنميــة المــوارد 

البشــرية )هــدف(؛ بهــدف تأهيــل الخريجيــن 

لســوق العمــل، ويأتــي البرنامــج بالتنســيق 

الســعودية  والهيئــة  )هــدف(  بيــن 

إعــداد  الهيئــة  تتولــى  بحيــث  للمحاميــن؛ 

البرامــج التدريبيــة وفًقــا للنمــوذج المحدد، 

ثــم يرفــع إلــى إدارة )هــدف( العتمــاده.

ت األمانــة العامــة فــي ســبيل  وقــد أعــدَّ

برامــج  ثاثــة  المبــادرة:  هــذه  تنفيــذ 

التدريبيــة،  للحقائــب  ومفــردات  تدريبيــة، 

البرنامــج. إلطــاق  إعاميــة  وخطــة 

ــادرة عقــد أتعــاب المحامــاة  ــا: مب رابًع

ــد: الموح

هــي نمــوذج استرشــادي للعقــد الموحــد 

لتقديــم الخدمــات القانونيــة، وقد شــكلت 

الهيئــة فريــق عمــل إلعــداد نمــوذج العقــد 

االسترشــادي، وعقــدت اجتماعــات دوريــة 

مــع وزارة العــدل، وورش عمــل، وشــكلت 

لجنــة لصياغــة العقــد الموحــد.

البنيــة  اســتضافة  مبــادرة  خامًســا: 

وزارة  فــي  للهيئــة  التقنيــة  التحتيــة 

العــدل:

لتقديــم  العــدل  وزارة  مــن  مبــادرة  هــي 

طريــق  عــن  للهيئــة،  التقنــي  الدعــم 

اســتضافة الهيئــة ضمــن البيئــة العدليــة، 

وتوفيــر خــوادم للهيئــة في البيئــة العدلية 

لهــا. الــازم  التقنــي  والدعــم 

وقــد عملــت الهيئــة فــي ســبيل ذلــك علــى 

تحويــل االتصــال الحالــي مــن مايكرويــف 

الخــوادم  إلــى  والوصــول  الفايبــر،  إلــى 

كامــل  بشــكل  اإلنترنــت  عبــر  للوصــول 

لاختبــار، والتنســيق مــع المختصيــن فــي 

الــوزارة فــي ذلــك.

مشروعات الهيئة:
الســعودي  المهنــي  العتمــاد  أوًل: 

للقانونييــن:

برنامــج أسســته األمانــة العامــة بالتعــاون 

وطنــي  إطــار  لوضــع  ارتيــاد؛  شــركة  مــع 

ــد يضمــن تأهيــل الحقوقــي لممارســة  ُموحَّ

مهنــة المحامــاة واالستشــارات القانونيــة، 

الممارســين  للمحاميــن  ــه  ُمَوجَّ وهــو 

والمقبليــن علــى المهنــة؛ بحيــث يضمــن 

المعرفــي  التأهيــل  مــن  األدنــى  الحــد 

المهنــة. لممارســة  الــازم  والمهــاري 

الهــدف  تحقيــق  البرنامــج  ويســتهدف 

الســعودية  الهيئــة  إنشــاء  ِمــن  الرئيــس 

للمحاميــن، وهــو: “رفع مســتوى ممارســة 

حســن  وضمــان  لمهنتهــم،  المحاميــن 

أدائهــم لهــا، والعمــل علــى زيــادة وعيهــم 

المهنيــة”. بواجباتهــم 

اإللكترونيــة  المنصــات  لئحــة  ثانًيــا: 

لتقديــــــــــــــــــم خدمــــــــات المحامـــــــــاة 

القانونيــة: والستشــارات 

العامــة إلعــداد  األمانــة  أعدتــه  مشــروع 

إطــار تنظيمــي للمنصــات اإللكترونيــة التي 

تقــدم خدمــات المحامــاة واالستشــارات 

القانونيــة، ووضــع الضوابط واالشــتراطات 

الازمــة لتقديــم الخدمات، ورفع مســتوى 

المنصــات  خــال  ِمــن  المهنــة  ممارســة 

علــى  إيجاًبــا  ينعكــس  ممــا  اإللكترونيــة؛ 

جــودة خدمــات المحامــاة واالستشــارات 

المنصــات  عبــر  تقــدم  التــي  القانونيــة 

اإللكترونيــة.

الهيئــة  عملــت  المشــروع  هــذا  ولتنفيــذ 

الجهــات ذات  إلــى  الائحــة  إرســال  علــى 

التجــارة  وزارة  مــع  ونســقت  العاقــة، 

إليجــاد األدوات النظاميــة الازمة لتفعيل 

الائحــة.

ثالًثا: لجان المحامين:

اإلداريــة  المناطــق  علــى  عـــة  ُمَوزَّ لجــان 

المهنــي  بالتواصــل  ُتعنــى  بالمملكــة 

المحاميــن  تمثــل  بحيــث  واالجتماعــي؛ 

وكذلــك  والمتدربيــن،  الممارســين 

المنتســبين مــن أعضــاء الهيئــة والمعنييــن 

بأهدافهــا؛ وذلــك مــن أجــل توثيــق أواصــر 

فــي  واالجتماعــي  المهنــي  التواصــل 

ومســاندة  اإلداريــة،  المناطــق  مختلــف 

الهيئــة فــي إيصــال رســالتها إلــى المجتمع، 

الهيئــة،  تنظيــم  أهــداف  وتحقيــق 

ــال مــع أصحــاب المصالــح  والتواصــل الَفعَّ

والمستفيدين ِمن الخدمات التي ُتقدمها 

الهيئــة، والعمــل علــى تلمــس احتياجــات 

المجتمــع القانونــي فــي مختلــف مناطــق 

اللجنــة  مــع  التواصــل  وتعزيــز  المملكــة، 

إلــى  المقترحــات  ترفــع  التــي  التنفيذيــة 
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كفــاءات  وتكويــن  الهيئــة،  إدارة  مجلــس 

الخدمــات  تقديــم  علــى  قــادرة  إداريــة 

القانونــي. للمجتمــع  المهنيــة 

وقــد عملــت الهيئــة فــي ســبيل ذلــك علــى 

المناطــق  علــى  األولــى  المرحلــة  قصــر 

لــكل  تنفيــذي  مديــر  وتحديــد  الرئيســة، 

وتفعيــل  اللجــان،  أعضــاء  وتعييــن  لجنــة، 

عمــل لجــان باقــي المناطــق بعد اســتكمال 

اإلجــراءات الازمــة مــن قبــل وزارة العــدل.

المحاميــن  لجــان  أعمــال  نقــل  رابًعــا: 

الهيئــة: إلــى  التجاريــة  بالغــرف 

أعمــال  نقــل  إلــى  يهــدف  وهــو مشــروع 

إلــى  التجاريــة  بالغــرف  المحاميــن  لجــان 

الهيئــة الســعودية للمحاميــن، والتنســيق 

المباشــر مــع الهيئــة فــي األمــور المتعلقــة 

وإلنفــاذ  ومنتســبيها،  المحامــاة  بمهنــة 

غرفــة  الهيئــة  خاطبــت  المشــروع  هــذا 

المحاميــن  لجنــة  أعضــاء  لتوجيــه  الريــاض 

الازمــة  اإلجــراءات  إلكمــال  بالغرفــة 

الهيئــة. فــي  المحاميــن  لجــان  لعضويــة 

خامًســا: دليـــــــــل قطـــــــــاع المحامــــــاة 

القانونيــة: والستشــارات 

عــن  قانونيــة  معلومــات  ــر  ُيوفِّ دليــل 

أســماء المحاميــن والمتدربيــن فــي قطــاع 

للمهنــة،  ممارســتهم  ومقــار  المحامــاة، 

وتســهيل الوصــول إليهــم فــي المملكــة؛ 

االلتــزام  مســتوى  رفــع  بهــدف  وذلــك 

ــة. باألنظمــة وإجــراءات الجهــات الحكومي

وقــد عملــت الهيئــة فــي ســبيل تنفيــذ هذا 

المشــروع علــى تحديــث قاعــدة البيانــات 

حســب قائمــة البيانــات المرَســلة من وزارة 

مــع  مســتمر  بشــكل  والتواصــل  العــدل، 

ــات. الجهــات ذات العاقــة بطلــب البيان

سادًســا: الربــط مــع برنامــج التعامــالت 

ــر(: اإللكترونيــة الحكوميــة )َيسِّ

أحــد أهــم المشــروعات التقنيــة المتعلقــة 

الجهــات  جميــع  مــع  التقنــي  بالتكامــل 

الحكوميــة، عــن طريــق برنامــج التعامــات 

ــر(، وفــي هــذا  اإللكترونيــة الحكوميــة )يسِّ

اإلطــار تعاقــدت الهيئــة مــع شــركة تمكيــن 

مــن أجــل المســاعدة فــي تحقيــق التكامــل 

ــر(،  وفــق سياســات برنامــج التعامــات )َيسِّ

وأعــادت تشــكيل نطــاق العقــد مــع شــركة 

الخدمــات  شــمول  أجــل  مــن  تمكيــن 

ــر(،  )َيسِّ مــع  التكامــل  فــي  التطويريــة 

متخصصــة  كــوادر  توفيــر  علــى  وعملــت 

فــي التكامــل.

ــة للعمــل  ــة الوطنيـــــ ســابًعا: المنصـــــ

التطوعــي:

منصــة إلكترونيــة أطلقتهــا وزارة المــوارد 

بهــدف  االجتماعيــة؛  والتنميــة  البشــرية 

ــراء الوطــن  ــل طاقــات المجتمــع، وإث تفعي

بمنجــزات أبنائــه وســواعدهم، مــن خــال 

ربــط الجهــات الموفــرة للفــرص التطوعيــة 

صاحيــة  المنصــة  وتوفــر  بالمتطوعيــن، 

اإلشــراف والمتابعــة للجهــات المشــرفة، 

والهيئــات  الــوزارات  فــي  تتمثــل  والتــي 

تقــوم بدورهــا فــي  المملكــة حتــى  فــي 

لهــا  التابعــة  الجهــات  علــى  اإلشــراف 

واســتخراج  التطوعيــة،  للفــرص  الموفــرة 

التقاريــر بشــكل ميســر.

إنشــاء  علــى  الهيئــة  عملــت  ثــم  ومــن 

التطوعــي،  العمــل  منصــة  فــي  حســاب 

للفــرص  ــرة  وُموفِّ مشــرفة  كجهــة 

التطوعيــة، وشــاركت فــي ورشــة العمــل 

البشــرية  المــوارد  وزارة  عقدتهــا  التــي 

والتنميــة االجتماعيــة عــن ُبعــد، بعنــوان: 

“تفعيــل التطــوع مــن خــال منصــة العمــل 

التطوعــي”.

ثامًنــا: الخطـــــــــــــــــــة اإلستراتيجيـــــــــــة 

الخمســية:

وإعــداد  رســم  يســتهدف  مشــروع  هــو 

للهيئــة  الخمســية  اإلســتراتيجية  الخطــة 

 2022( لألعــوام  للمحاميــن  الســعودية 

تنظيمهــا  ألحــكام  تفعيــًا  2026(؛   -

المســتقبلية  الرؤيــة  مــع  يتوافــق  بمــا 

الخطــط  مــع  يتــواءم  وبمــا  للمملكــة، 

المهنيــة  الممارســات  العدليــة، ويحاكــي 

الرائــدة.

تاسًعا: اإللزام بالعضوية األساسية:

مشــروع يســتهدف إلــزام جميــع المحاميــن 

المرخــص لهــم بالتســجيل فــي العضويــة 

الســعودية  الهيئــة  لــدى  األساســية 

للمحاميــن.

وقــد عملــت الهيئــة علــى رفــع المشــروع 

وإحالتــه  ومناقشــته،  الخبــراء  هيئــة  إلــى 

اإلجــراء  الســتكمال  الشــورى  لمجلــس 

النظامــي.

عاشــًرا: تعزيــز ســجل منشــأة قانونيــة 

لتوثيــق المحاميــن:

مشــروع يشــترط تعزيــز ســجات المنشــآت 

ــن الممارســين  ــق المحامي ــة لتوثي القانوني

لمهنة المحاماة واالستشــارات القانونية.
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اتفاقيات التعاون
ومذكرات التفاهم

أبرمــت الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــال العــام المالــي )2021( عــدًدا مــن اتفاقيــات التعــاون ومذكــرات التفاهــم التــي تنســجم 

مــع إســتراتيجيتها؛ وذلــك بهــدف تحقيــق مبادراتهــا ومشــروعاتها، وتعزيــز التعــاون العلمــي المتبــادل بيــن الهيئــة واألطــراف 

المتعاونــة، ووضــع إطــار عملــي للتعــاون فــي مجــال تقديــم الخدمــات المهنيــة والقانونيــة والبحــوث والدراســات والتدريــب، وتبادل 

الخبــرات فــي المجــاالت المتعلقــة بنشــاطات الهيئــة واألطــراف المتعاونــة معهــا.

اتفاقيات التعاون

الغرفة التجارية الصناعية 

بالمنطقة الشرقية

كلية القانون بجامعة

األعمال والتكنولوجيا

الغرفة التجارية الصناعية 

بجدة

كلية القانون بجامعة

دار العلوم

هيئة سوق 

المال

كليات األصالة

هيئة حقوق

اإلنسان
الهيئة العامة 

للمنافسة

جامعة األمير محمد 

بن فهد

مذكرات التفاهم
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عقــدت الهيئــة الســعودية للمحاميــن خــال العــام المالــي )2021( لقاَءيــِن اثنيــِن، ضمــن 

ــادرة اللقــاء الشــهري التــي تعتمــد علــى اســتضافة عــدٍد مــن العامليــن فــي الجهــات  مب

الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والقطــاع الخــاص؛ بهــدف تعزيــز دور الهيئــة فــي رعايــة 

مصالــح أعضائهــا، وإنفــاذ اختصاصاتهــا الــواردة فــي التنظيــم، وتقريــب وجهــات النظــر، 

وفتــح قنــوات تواصــل مســتمرة بيــن الهيئــة الســعودية للمحاميــن وأعضائهــا، وخلــق بيئــة 

تواصليــة بيــن المحاميــن والهيئــة الســعودية للمحاميــن، ومســاهمة الهيئــة فــي إيصــال 

الصعوبــات والمشــاكل المهنيــة ألصحــاب القــرار.

اللقاءات
الشهرية
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ناقــش معاليــه عــدًدا مــن الموضوعــات المشــتركة بيــن هيئــة المحاميــن وهيئــة الســوق الماليــة، ومــدى 

التعــاون بيــن الجانبيــن فــي إنشــاء منظومــة مناســبة لتأهيــل المحاميــن الذيــن يقومــون بالترافــع عــن القضايــا 

المرتبطــة بالســوق الماليــة، والحاجــة إلــى وجــود تأهيــل معيــن مثــل: اختبــار )CME( وغيــره لقطــاع القانــون. 

كمــا تطــرق معاليــه إلــى مناقشــة دور المحامــي فــي الصفقــات والطموحــات وصياغــة مذكــرات الطــرح، 

ــر صــدور الئحــة المنشــآت ذات األغــراض  ــي المســتقل، وأث ــان القانون ــات التــي تواجــه تأســيس الكي والتحدي

الخاصــة فــي إزالــة تلــك التحديــات، ومــدى اكتمــال الكيانــات المســتقلة بصدور لوائــح الصناديق االســتثمارية.

ناقــش ســعادته الشــراكة والتعــاون المتبــادل بيــن هيئــة المحاميــن وهيئــة الملكيــة الفكريــة، وحاجــة هيئــة الملكيــة الفكريــة 

إلــى العمــل مــع المحاميــن فــي بنــاء سياســاتها ولوائحهــا لتحقيــق المصالــح، وحاجتهــا إلــى مكاتــب المحامــاة المتخصصــة 

التــي تتولــى الدفــاع عــن حقــوق المبتكريــن والمخترعيــن ومصالحهــم.

 كمــا أشــار ســعادته أثنــاء اللقــاء إلــى أهميــة رفــع مســتوى التعــاون بيــن الملكيــة الفكريــة والمحاميــن لرفــع مســتوى االبتــكار 

ر الحاصــل فــي المملكــة، وفتــح بــاب التعــاون النضمــام المحاميــن إلــى عيــادات  ــا بالتزاُمــن مــع التطــوُّ ــا ودوليًّ والمبتكريــن محليًّ

الملكيــة الفكريــة، خاصــة مــع ارتفــاع الحاجــة مقابــل أعــداد المحاميــن فــي المملكــة.

اللقـــــــاء 
الشهري
الخامس

اللقـــــــاء 
الشهري
السادس

ضيف اللقاءضيف اللقاء

معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية       

األستاذ/ محمد بن عبدالله القويز

سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية 

الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد السويلم
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الدورات التدريبية
والبرامج التعريفية

فــي إطــار معاييــر اختيــار البرامــج التدريبيــة التــي وضعتهــا األمانــة العامــة للبرامــج والــدورات 

عــدًدا  للمحاميــن  الســعودية  الهيئــة  أقامــت  لهــا،  المقدمــة  والجهــات  للمحاميــن  التدريبيــة 

والملتقيــات. النقــاش  وحلقــات  العمــل  وورش  الميدانيــة  والزيــارات  التدريبيــة  الــدورات  مــن 

والتي بلغ مجملها

واستفاد منها

مستفيد

فعالية

36
دورة 

تدريبية

17
ورش
عمل

5
حلقة
نقاش

2
ملتقى
ا قانونيًّ

12

2800
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أواًل: الدورات التدريبية

ثانًيا: ورش العمل

ثالًثا: حلقات النقاش

رابًعا: الملتقيات

أخالقيــــــــــــــــات مهنـــــــــــــــــــــة            
المحامــاة

المهنــة  فــي  التشــريعي  ر  التطــوُّ
المجتمــع علــى  القانــون  وأثــر 

التقرير االئتمانـــي المفهوم 
والمحتويات

عقود األتعاب

االعتمــــــــــــــــاد المهنـــــــــــــــــي 
ــودي للقانونيين السعــــــ

ــام التكاليـــــــــف  إضــاءات علــى نظــــ
القضائيــة

فــي  المحامــي  منهجيــــة 
مــن  الجنائيــة  الدعــاوى 
التمثيــل فــي التحقيــق إلــى 

الدفــاع إعــداد 
ــة اإلستراتيجيــــــــة  الخطــــــــــــ

الخمســية
لمحـــــــــــات علـــــى قواعــــــــــد 

الســلوك المهني

 لمحــات علــى نظــام التنفيــذ 
أمــام ديــوان المظالــم.

جهــــود المملكــــــة فــي تطويــــــــــر 
التحكيــم منظومــة 

دورة الضمانــات فــي نظـــــام 
اإلجــراءات الجزائيــة

 كل ما تحتاجه كمتدرب/متدربة

الملكيــة الفكريــة فــي عقــود 
العمل

الوطنــــــــــــي  اليــــــــــــوم  بمناســبة 
الســعودي عقــد ملتقــى: )جهـــود 
المحليــة  القانونيــة  المملكــة 
حقــوق  مجــال  فــي  والدوليــة 
والقضــاء،  والتشــريع  اإلنســان، 
والصحــة  الفســاد،  ومكافحــة 
واالســتثمار( والمــال،  والتأميــن، 

االندماج واالستحواذ

التخصصــــــات الجديـــــدة فــي 
ــة المحامــاة مهن

تعريــف المجتمــع بــدور المحامــي 
وتطــورات وزارة العــدل

المسؤوليـــــــــة القانونيــــــــــــة 
للمحامــي

دور مهنة المحامــــــــاة في تطـــــــور 
القانون

مفاهيــــــــم إدارة المشـــــاريع 
ــة القانوني

فاعليــة نظــام اإلفــالس فــي 
حمايــة أصحــاب الحقــوق

مســتقبل القضــاء والمحامــاة بعــد 
ر اإللكترونــي التطــوُّ

نظــام اإلفــالس وممارســاته 
لمهنية ا

 قصتي مع مهنة المحاماة

تمكيــن المحامــي فــي ظــل 
)2030( المملكــة  رؤيــة 

ــة  ــال المالــي وخيانـــــ االحتيــــ
األمانــة

ا   القانــون الرياضــي وإجراءاتــه محليًّ
ا ودوليًّ

التستــر التجـــــاري والمهلــــة 
لتصحيحية ا

تمكين المرأة في المحاماة

قانون الفضاء

دور المحامي في الشركــات 
وقطــاع األعمال

تجــــــــارب ونصائـــــــــح فــي مهنــــــــــة 
المحامــاة

المحامـــــــاة بيـــــــن الواقـــــــع 
والمأمــول

واحــد وتســعون عاًمــا مــن المجــد 
والســؤدد

قواعد السلوك المهني



التقرير السنوي 69الهيئة السعودية للمحامين68

استطالعات
الرأي

واســتطاع  للمحاميــن  المهنــي  بالــدور  إيماًنــا 
المشــاركة  لتفعيـــــــــــــــــــــــل  وتعزيــًزا  آرائهــم، 
حيــال  والمقترحـــــــــــــــات  المشــورة  إبــداء  فــي 
شــاركت  واللوائــح،  األنظمــة  مشــروعات 
عــدًدا  المحاميــن  مظلــة  باعتبارهــا  الهيئــُة 
اســتطاعات  فــي  الخارجيــــــــــــــــة  الجهــات  مــن 
واألنظمــة  اللوائــح  فــي  المحاميــن  آراء 
ذلــك: ومــن   ،)2021( المالــي  العــام  خــال 
ــد: ــذ الجدي ــام التنفيــــــــــــــ ــروع نظ أوًل: مش
التنفيــــــــــــــذ  نظــــــــــــــام  مشــروع  اســتهدف 
اآلتيــة:  الفئـــــــــــــــات  آراء  اســتطاع  الجديــد 
التنفيــذ  وطالبــي  والمحاميــن،  القضــاة، 
والمتخصصيــــــــــن  ضدهـــــــــــــــم،  والمنفــــــــــــذ 
والعمــوم. التدريــس،  هيئــة  وأعضــاء 

وقــد هــدف مشــروع نظــام التنفيــذ الجديــد إلــى: 
العقــود،  وإنفــاذ  التنفيــذ،  قضــاء  كفــاءة  رفــع 
وتحقيــق العدالــة الناجــزة وســرعة إيصــال الحــق 
لصاحبــه بالتــوازن مع مراعاة الحقوق األساســية 
وتعزيــز  المجتمــع،  ومصلحــة  ضــده،  للمنفــذ 
العدالــة الوقائيــة، وضبــط العقــود التنفيذيــة.

إســناد  تعزيــز  إلــى:  المشــروع  هــدف  كمــا 
ــن الخــاص  ــى القطاعي ــة إل ــر القضائي األعمــال غي

وغيــر الربحــي بمــا ال يخــل بالضمانــات، وقصــر دور 
القاضــي علــى األعمال القضائيــة، وتعزيز التحول 
الرقمــي وضبــط إجــراءات التنفيذ وتســريعها، بما 
ال يخل بالجودة والضمانات القضائية، وتحســين 
فيهــا،  األعمــال  وبيئــة  المملكــة،  تنافســية 
ومواكبــة أحــدث النظريــات فــي التنفيــذ المالــي 
وغيــر المالــي بمــا يتــواءم مــع السياســة العدليــة 
للمملكــة، وتمكيــن التطويــر اإلجرائــي، وتحقيــق 
بالضمانــات.   يخــل  ال  بمــا  التشــريعية  المرونــة 
ثانًيــــــــــــــــــــــــــا: مشـــــــــــــــــروع تعديــــــــــــــــــــل 
قواعـــــــــــد طــــــــــــــــــرح األوراق الماليـــــــــة:
نشــرت هيئــة الســوق الماليــة مشــروع تعديــل 
وااللتزامــات  الماليــة  األوراق  طــرح  قواعــد 
المحاميــــــــــــــــــــن  آراء  الســتطاع  المســتمرة 
زيــادة  خيــار  تنظيــم  بهــدف  وذلــك  والعمــوم؛ 
رأس المــال مــن خــال إصــدار أســهم دون حــق 
المائــة  بعــد  األربعيــن  للمــادة  األولويــة وفًقــا 
تحديــد  ذلــك  فــي  بمــا  الشــركات،  نظــام  مــن 
ــات المســتثمرين الذيــن يجــوز طــرح األســهم  فئ
ــا  المصــدرة عليهــم، وذلــك ليكــون خيــاًرا إضافيًّ
الســوق  فــي  المدرجــة  المســاهمة  للشــركات 
ــا  حاليًّ المتاحــة  الخيــارات  جانــب  إلــى  الماليــة 

أســهم  إصــدار  طريــق  عــن  المــال  رأس  لزيــادة 
تحويــل  أو  الرســملة  إصــدار  أو  أولويــة  حقــوق 
الديون أو االســتحواذ على شــركة أو شــراء أصل. 
عــــــــــــــــن  اإلبــالغ  لئحـــــــــــــــــة  ثالًثــــــــــــا: 
الماليــة: الســوق  نظــــــــــــــــام  مخالفـــــــات 

اإلبــاغ  الئحــة  الماليــة  الســوق  هيئــة  نشــرْت 
الماليــة  الســوق  نظــام  مخالفــات  عــن 
بهــدف  وذلــك  العمــوم؛  آراء  الســتطاع 
النظــام  أحــكام  عــن مخالفــات  اإلبــاغ  تنظيــم 
ومركــز  الســوق  ولوائــح  التنفيذيــة  ولوائحــه 
اإليــداع ومركــز المقاصــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد 
المكافــآت الماليــة للُمبّلغيــن، وضوابــط منحهــا، 
واإلجــراءات التــي تســهم فــي حمايــة المبلغيــن.

الفصـــــــــــل  إجــراءات  لئحـــــــــــة  رابًعـــــــــــا: 
ــة: ــات األوراق الماليــــــــــ ــي منازعــــــــــــــ فــــــ

نشــرْت هيئــة الســوق الماليــة تعديــًا لائحــة 
إجــراءات الفصــل فــي منازعــات األوراق الماليــة؛ 
فــي  الفصــل  إجــراءات  تطويــر  بهــدف  وذلــك 
أمــام  المنظــورة  الماليــة  األوراق  منازعــات 
الماليــة،  األوراق  منازعــات  فــي  الفصــل  لجــان 
زة  المعــزِّ اإلجــراءات  تطويــر  علــى  والعمــل 
لســرعة نظــر الدعــاوى وكفاءتهــا والفصــل فيهــا.
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الرصــــــد 
المهنـــي

مبــادرة دشــنتها اللجنــة العليــا لحمايــة مهنــة المحامــاة مــن االنتحــال، والتــي يمكــن مــن خالهــا تلقــي الباغــات ضــد منتحلــي المهنــة 
والمخالفيــن ألحــكام نظــام المحامــاة والئحتــه التنفيذيــة وقواعــد الســلوك المهنــي للمحاميــن، وذلــك مــن خــال متابعــة كل مــا ينشــر 
ويتــداول فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ورصــد الحســابات التــي تقــدم خدمــات قانونيــة ِمــن غيــر المرخــص لهــم بمزاولــة المهنــة.

وتهدف المبادرة إلى حماية مهنة المحاماة وتمكين دور المحامي وتعزيزه، واالستعانة بتقنية المعلومات للحد من عمليات االنتحال المهني، 
وقد عمل مركز الرصد المهني على رصد الحاالت المخالفة ألحكام نظام المحاماة والئحته التنفيذية وقواعد الســلوك المهني للمحامين

 وفيما يأتي إجمالي الُمخاَلفات التي رصدها المركز خالل العام المالي )2021(:

مخالفات أحكام نظام المحاماة والئحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين

271 حالة

1 مخالفة واحدة

مخالفات المادة )12( ِمن 
نظام المحاماة

262 مخالفة

انتحــــــــــال  مخالفــــــات 
المحامــــاة مهنـــــــــة 

5 مخالفات

مخالفات المادة )11( ِمن 
نظام المحاماة

3 مخالفات

مخالفات
اإلعانات
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إحصائيـات 
تواصـــــــل
وإعــــــــالم

ا 17849 بريًدا إلكترونيًّ

البريد اإللكتروني

1098 متابًعا

تليقرام

2150 متابًعا

يوتيوب

16644 متابًعا

لنكد ان

592 رسالة نصية

الرسائل النصية

ا/محادثة 133546 تجاوًبا/ردًّ

واتساب

2851 تغريدة113800 ألف متابع

266 تغريدة جديدة20132 متابًعا جديًدا

تويتر الرئيسي

8567 مكالمة

المكالمات الهاتفية

2182 متابًعا

انستقرام

1000 متابًعا جديًدا22 ألف متابع

113 تغريدة جديدة7503 تغريدة

تويتر التواصل



التقرير السنوي 75الهيئة السعودية للمحامين74

مختصر الخطة االستراتيجية الخمسية4
للهيئة لألعوام ) 2022 - 2026 (



التقرير السنوي 77الهيئة السعودية للمحامين76

تعريـــــــف
عــــــــــــام 
بالمشروع

أهداف المشروع

بناء الخطة اإلستراتيجية.	 

تجهيز فريق التنفيــــــــــــذ 	 
اإلستراتيجي من الهيئة.

المواءمة اإلستراتيجية وبناء 	 
الخطط التشغيلية .

تقرير الوضع الراهن.	 

تقرير المقارنة المرجعية	 

وثيقة الخيارات والتوجهات 	 

اإلستراتيجية.

وثيقة الخطة اإلستراتيجية.	 

رحلة المشروع

فبراير
2021

مرحلة تحليل 
الوضع الراهن 

والمقارنة 
المرجعية

مارس
2021

مرحلة تحديد 
الخيارات 

والتوجهات 
اإلستراتيجية

أبريل
2021

لقاء مجلس 
اإلدارة

أبريل/مايو
2021

مرحلة بناء 
الخطة 

اإلستراتيجية

يونيو
2021

اجتماعات التوافق 
على الخطة 

اإلستراتيجية)األهداف، 
المبادرات، المؤشرات، 

وحوكمة التنفيذ 
لإلستراتيجية(

أغسطس
2021

سبتمبر/أكتوبر
2021

نوفمبر
2021

المواءمة 
اإلستراتيجية 
وبناء الخطط 

التشغيلية

بناء الخطط 
التشغيلية

 إطاق الخطة 
اإلستراتيجية 

والخطط 
التشغيلية 

داخليًا ووضعها 
حيز التنفيذ

الجهد المبذولالمخرجات

األعمال التي تمت

+40
شخًصا تم مقابلتهم وأخذ مرئياتهم

تقرير تحليل الوضع الراهن	 

تقرير المقارنة المرجعية	 

ورشة القيادات لتحديد الخيارات 	 

والتوجهات

وثيقة الخيارات والتوجهات 	 

اإلستراتيجية المعتمدة

وثيقة الخطة اإلستراتيجية	 

الخطة اإلستراتيجية المتكاملة	 

اجتماًعا لتحليل للوضع الراهن تم عمله

وثيقة ومرجع تم دراستها وتحليلها

ورش عمل شملت أكثر من 500 محامي

+23

+100

+7
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الرؤيــــــة
والرسالـة
والقيـــــم

مهنة ممكنة،  ممارس موثوق،  هيئة مرجعية وداعمة

تمكيــن المهنــة وحمايتهــا وتنميــة اقتصادياتهــا لتعزيز مســتوى احترافيــة المحامين 

والممارســين القانونييــن، مــن خــالل الممكنــات والضمانــات النظاميــة والفنيــة.

المهنية

الستقاللية والمسؤولية

الشراكة والتكامل

الرعاية والهتمام

التنوع والشمول

الرؤية

الرسالة

القيم المؤسسية
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خريطة األهداف 
االستراتيجيـــــــة

مهنة ممكنة، ممارس موثوق، هيئة مرجعية وداعمةالرؤية

المهنةمحاور التركيز

تمكين المهنة وتنمية 	 
اقتصادياتها 

تنظيم قطاع المحاماة 	 

واالستشارات القانونية

تعزيز  مكانة و قيم المهنة 	 

ومساهمتها المجتمعية.

تخطيط و تنظيم الدخول 	 

للمهنة.

قصر تقديم الخدمات القانونية 	 

على المرخصين )المنشآت(.

تنظيم التعاقد على األتعاب 	 

ودعم تحصيلها.

تعزيز ضمانات الممارسة 	 

المهنية.

تعزيز االستدامة المالية.	 

تطوير المنظومة  التقنية.	 

تطوير الموارد والكفاءات 	 

البشرية.

تحقيق التميز التشغيلي.	 

تعزيز القدرات المؤسسية على 	 

التواصل وبناء الشراكات

تطوير خدمات ومنافع 	 

العضوية.

رفع فعالية تأهيل المحامين 	 
المتدريبن.

ضبط عملية التدريب في المنشآت 	 
القانونية.

توكيد جاهزية المؤهلين فنًيا 	 
للممارسة القانونية.

ضمان استمرارية وفعالية التطوير 	 
المهني.

تصنيف المحامين والمنشآت 	 
القانونية وتفعيل التخصصية.

تعزيز  التزام المحامين بقواعد 	 
وأخاقيات المهنة.

تعزيز  نشر المعرفة المهنية. 	 

دعم تأهيل وتطوير الممارسين 

مهنيًا

تعزيز  ممكنات الهيئة ودورها 

المرجعي

الهيئةالممارس

األهداف
الستراتيجية

األهداف 
التشغيلية
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آلية وخطة العمل التي 
تمت لتوليـــــد المبادرات

تعزيز  مكانة و قيم المهنة ومساهمتها 
المجتمعية 

جائزة المنشأة القانونية المتميزة. 1
حماية المحامي وتعزيز امتيازاته . 2
التوعية المهنية للمحامي. 3

تخطيط و تنظيم الدخول للمهنة
بناء منظومة لقياس حجم االحتياج للمهنة مع 

ضمان جودة دخول المنتسبين لها
 قصر تقديم الخدمات القانونية على المرخصين 

)المنشآت(
تنويع مصادر وفرص عمل المحامي. 1
وقف هدر عوائد المهنة لغير المرخصين. 2

تنظيم التعاقد على األتعاب ودعم تحصيلها
تطوير أدوات تحصيل األتعاب

تعزيز ضمانات الممارسة المهنية
نظام حماية المحامي وتعزيز امتيازاته. 1
تطوير منصة مهنية شاملة للمحامي. 2
تعظيم قيمة سجل المنشأة القانونية. 3
ربط منصات الترافع. 4
الربط مع المنصات الوطنية المختلفة . 5

لتسهيل عمل المحامي

رفع فعالية تأهيل المحامين المتدربين
منصة االعتماد المؤسسي للجهات. 1
االعتماد البرامجي والمؤسسي للتأهيل. 2

ضبط عملية التدريب في المنشآت القانونية
تحسين الئحة قواعد التدريب القانوني

توكيد جاهزية المؤهلين فنًيا للممارسة القانونية
تطوير اختبار المزاولة

ضمان استمرارية و فعالية التطوير المهني
 دليل وشبكة التطوير واإلرشاد المهني

تصنيف المحامين والمنشآت القانونية و تفعيل 
التخصصية

دليل التصنيف واالعتماد المهني
تعزيز  التزام المحامين بقواعد وأخاقيات المهنة

تحديث مدونة السلوك المهني وتطوير دليل 
االنضباط المهني

تعزيز نشر المعرفة المهنية
برنامج النشر المعرفي

تعزيز االستدامة المالية
تعزيز القدرات االستثمارية للهيئة. 1
تعزيز كفاءة اإلنفاق. 2

تطوير المنظومة التقنية
برنامج تطوير البنية التحتية الرقمية و إدارة . 1

البيانات
تطوير واجهة الهيئة مع الجمهور. 2
أتمتة إجراءات الهيئة. 3
تطوير نظم أمن المعلومات في الهيئة . 4

تحقيق التميز التشغيلي
تطوير نظام الجودة والتميز التشغيلي

تطوير الموارد والكفاءات البشرية
البرنامج التنفيذي لتطوير رأس المال البشري . 1

“التعيين والتدريب”
تعزيز الوالء الوظيفي. 2
تطوير الهيكل التنظيمي. 3

تعزيز القدرات المؤسسية على التواصل وبناء 
الشراكات

تطوير الشراكات. 1
برنامج االتصال المعرفي مع الجمهور . 2

والقطاع
تطوير خدمات ومنافع العضوية

التحليل المالي القتصاديات العضوية. 1
برنامج تحسين منافع العضوية. 2
تطوير رضا العماء. 3

محور: هيئة مرجعية وداعمةمحور: ممارس موثوقمحور :مهنة ممكنة

أسفرت عملية تجميع األنشطة المتشابهة، وتجميع المبادرات الفرعية في مبادرات كبرى، عن توليد 36 مبادرة 
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البرامــــــــج 
والمبادرات

برنامج التصال القطاعي والمجتمعي
ويتضمن كل مبادرات االتصال وتعزيز الثقافة والوعي المجتمعي 1

المبادرات

أة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جائزة المنشـ

القانونية المتميزة.

ر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي رنامج التغي ب

ز  المجتمعي لتعزي

المحامي. الثقة ب

التوعية المهنية 

للمحامي.

رنامج االتصال المعرفي  ب

مع الجمهور والقطاع.
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برنامج تنمية اقتصاديات المهنة
ويتضمن كل المبادرات التي تزيد من فرص المحامي للعمل، وتوقف هدر عوائد مهنته لغيره 2

المبادرات

برنامج التمكين المهني
ويتضمــن كل المبــادرات التــي تمكــن المهنــة وتعمــق مــن قــدرة المحامــي علــى أدائهــا بضمانــات 

مزاولــة عاليــة
3

المبادرات

رص  ـ ـ ـ ـ تنويع مصادر وفـ

عمل المحامي.

د  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وقف هدر عوائ

المهنة لغير المرخصين.

ــي  ــة المحام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام حماي نظ

ــه. ازات ــز امتي ـ ـ وتعزي

ــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ــة مهن ـ ـ ــر منصـ تطوي

ــي. ــة للمحام ـ ـ ـ ـ ل شامـ

ـع. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ترافـ ــات ربط منصات ال ـ ـ المنصـ مــع  ــط  ـ ـ ـ ـ ـ ـ رب ال

ــة  ـ ـ ـ ـ ـ المختلفـ ــة  ـ ـ ـ ـ ـ ي الوطن

لتســهيل عمــل المحامــي. ــل  ـ ـ ــة سجـ ـ ـ ــم قيمـ ـ ـ ـ ـ تعظي

ــة. ي القانون المنشــأة 

ر أدوات تحصيل  تطوي

األتعاب.
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برنامج تطوير الهيئة وتعزيز مواردها وإمكانياتها
ويتضمــن كل المبــادرات الخاصــة بالهيئــة )التقنيــة والبشــرية ومبــادرات االســتدامة والتميــز وتطويــر 

األعمال(
4

المبادرات

برنامج التطوير المهني
ويتضمــن كل مبــادرات التأهيــل والتدريــب والتطويــر المســتمر والتصنيــف، وهــي المبــادرات التــي 

تعمــل علــى إعــداد محــاٍم موثــوق وذي كفــاءة. 5
المبادرات

اد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ منصة االعتمـ

المؤسسي للجهات.

برامجي  اد ال ـ ـ ـ ـ ـ االعتمـ

لتأهيل. والمؤسسي ل

دليل وشبكة التطوير 

واإلرشاد المهني.
تطوير واجهة الهيئة 

مع الجمهور.

ـودة  ـ ـ ـ ـ جـ ر نظام ال تطوي

والتميز التشغيلي.

ة  ـ ـ ـ ـ ـ ي بنية التحت ر ال رنامج تطوي ب

بيانات وأتمتة  الرقمية وإدارة ال

.)ERP( إجراءات الهيئة

ز القدرات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعزي

االستثمارية للهيئة

ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تطوير نظم أمـ

المعلومات في الهيئة. 

ر الهيكل التنظيمي. تطوي

برنامج التنفيذي لتطوير  ال

ري  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رأس المال البشـ

“التعيين والتدريب”.

ز الوالء الوظيفي. ر الشراكات.تعزي تطوي

تحسين الئحة قواعد 

التدريب القانوني.

ار المزاولة. ب ر اخت ـف تطوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي دليل التصن

واالعتماد المهني.

تحديث مدونة السلوك 

ل  ـ ـ ـ ي ر دل المهني وتطوي

االنضباط المهني.

رنامج النشر المعرفي. ب
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برنامج تحسين العضوية
ويتضمن كل المبادرات الخاصة بتحسين العضوية وزيادة جاذبيتها  6

مبادرات مستقلةالمبادرات

ـط  ـ ـ ـ ة تخطي منظومـ

وتنظيم الدخول إلى 

المهنة. 

تحديث نظام المحاماة 

وتنظيم الهيئة.

ل المالي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي التحل

القتصاديات العضوية.

رنامج تحسين منافع  ب

العضوية.

ر  رضا  مشروع تطوي

العماء.
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توزيع المبادرات على 
موجــــــــات التحــــول
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خريطـــــــة 
مؤشـــــرات 

األداء
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إدارة المخاطر5
والتقارير المالية
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تقرير المخاطر الرئيسية

مبادئ سياسة إدارة المخاطرسياسة تقييم المخاطر الرئيسية

اكتســاب  إلــى  المخاطــر  إدارة  تطبيــق سياســة  مــن  الهيئــة  تهــدف 
مــن  أعمالهــا،  اســتمرارية  وضمــان  المعنييــن،  جميــع  وثقــة  احتــرام 
بيــن  التــوازن  علــى  المحافظــة  علــى  الهيئــة  قــدرة  إظهــار  خــال 
وأنشــطتها،  اإلســتراتيجية  بخططهــا  المتعلقــة  والفــرص  المخاطــر 
وذلــك باســتحداث أســاليب إداريــة تســمح بتحقيــق أهــداف الهيئــة 
الفــرص  واســتغال  التهديــدات  مواجهــة  خــال  مــن  الموضوعــة 
المتاحــة، والحفــاظ عليهــا؛ وذلــك بضمــان تفعيــل أفضــل الممارســات 
بشــكل  مراجعتهــا  علــى  والعمــل  المخاطــر،  وإدارة  تقييــم  فــي 
دوري بأســاليب وطــرق ســليمة تضمــن تنفيذهــا بالشــكل الســليم.

ترتكز سياسة إدارة المخاطر في الهيئة  على ستة مبادئ رئيسية هي:

الرقابة الموضوعيةالشفافية
النوعية

المسؤوليةالفاعليةالثقة
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سياسة تقييم المخاطر الرئيسيةسياسة تقييم المخاطر الرئيسية

عاٍل جًدا

عاٍل

مخاطر في حال حدوثها ستؤثر على سير العمل  بشكل كبير  جدا أو ستؤثر على 
أحد الجوانب الجوهرية في عمل الهيئة  أو قد تتسبب في تعطل أعمال الهيئة  

)15-25(

مخاطر في حال حدوثها ستؤثر على سير العمل  بشكل كبير أو ستؤثر
على تحقيق األهداف التشغيلية و المبادرات وتحقيقها للمستهدفات ونسب 

اإلنجاز  بنسبة  %30  ويتراوح قيمتها  )8-12(   

مخاطر في حال حدوثها ستؤثر على سير العمل  بشكل متوسط أو ستؤثر
على تحقيق المبادرات بنسبة  15%

 ويتراوح قيمتها )4-6(   

مخاطر في حال حدوثها ستؤثر على سير العمل  بشكل منخفض و ستؤثر
على تحقيق األنشطة وعلى سير عمل المبادرات  بنسبة  5%  

ويتراوح قيمتها   )1-3(   

متوسط

منخفض

5 10 15 20 25

4 8 12 16 20

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5

المجال/ البعد

تحليل المخاطر

 احتماليةنوع الخطرالخطر
الخطر

 شدة
الخطر

 قيمة
الخطر

 تقدير
 مقدارأساليب المعالجة للخطرالخطر

التكلفة
 عائد

اإلجراء المتبع للتعامل مع الخطرالمنفعة

 المسؤول
 عن

 التعامل
مع الخطر

األداء والتطوير

 عدم القدرة على تحقيق 
 تقليل العواقب واالحتماليةعالي3412استراتيجياألهداف الخاصة بالهيئة

عاليمنخفض معًا
 تم تطوير نظم إدارة األداء  المؤسسي

  وحوكمة تنفيذ االستراتيجية
 اإلدارة
العليا

  عدم القدرة  أوالتأخر في
 تقليل العواقب واالحتماليةعالي4312تشغيلي تنفيذ  المبادرات التشغيلية

عاليمتوسط معًا

 التشريعات
والقوانين

 عدم القدرة على مواكبة 
 التشريعات ذات الصلة بقطاع

  الخدمات القانونية
متوسطمنخفضتقليل احتمالية الخطرمتوسط326قانوني

 تم اعداد الدراسات  الدورية الازمة 
 واالستعداد الدائم للتغيرات في

التشريعات التي قد تحدث

 األمانة
 المساعدة

 لشؤون
المحامين

 الشراكات
والتحالفات

 عدم  القدرة على تحقيق
 التنسيق المشترك مع

الجهات األخرى
 تقليل العواقب واالحتماليةعالي339استراتيجي

عاليمنخفض معًا
 تم وضع خطة للتطوير الشراكات ووضع
 اطر عملية لتحقيق التفاهمات الازمة

مع الجهات

 اإلدارة
العليا

 استمرارية
 التمويل

واستدامته

 عدم توفر التدفقات النقدية
 الازمة لتسير أعمال الهيئة

والوفاء بالتزاماتها
 تقليل العواقب واالحتماليةعالي2510مالي

عاليمنخفض معًا

تم وضع خطة لتطوير وتنويع  	 
مصادر التمويل  

التخطيط المالي الجيد لالتزامات 	 
ومواعيد التجديد

 اإلدارة
 العليا +
 اإلدارة
المالية

 عدم استدامة اإلعانات
 الحكومية الداعمة لميزانية

الهيئة
 عالي4416مالي

عاليعاليتقليل العواقبجًدا
تم اعتماد رسوم االشتراكات	 
تم وضع خطة لمصادر تمويل 	 

مستدامة  

 اإلدارة
 العليا +
 اإلدارة
المالية

البيانات
واالحصائيات

 عدم توفر قاعدة بيانات
 شاملة لبيانات دقيقة تتعلق
 بقطاع الخدمات  القانونية

في المملكة

عاليمنخفضتقليل احتمالية الخطرعالي339استراتيجي
 العمل مع الجهات على بناء قاعدة بيانات

 دقيقة

 األمانة
 المساعدة

 لشؤون
المحامين

 تقنية وأمن
المعلومات

 فقد جزء أو جميع قواعد     
 عالي3515معرفية بيانات الهيئة

جًدا
 تقليل العواقب واالحتمالية

 تطوير نظم حفظ واستدامة البياناتعاليمتوسطمعًا
 ووضع أنظمة للنسخ الدوري

 تقنية
المعلومات

 القرصنة واالستخدام غير
 تقليل العواقب واالحتماليةعالي2510معرفيةالمرخص لبيانات األعضاء

عاليعاليمعًا

 التواصل مع الهيئة الوطنية لألمن
 السيبراني لتطبيق األنظمة والسياسات
 المعنية واالستثمار في البنية التحتية

الداعمة ألمن المعلومات

 اإلدارة
 العليا +
 اإلدارة
المالية

جدول تحليل المخاطرأثر المخاطر
يتم تقييم أثر المخاطر بناء على احتمالية حدوثها وشدة عواقبها، وهي:
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تقرير المراجع المستقلتقرير المراجع المستقل
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قائمة األنشطة الماليةقائمة المركز المالي
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إيضاحات القوائم الماليةقائمة التدفقات النقدية
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إيضاحات القوائم الماليةإيضاحات القوائم المالية
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إيضاحات القوائم الماليةإيضاحات القوائم المالية
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إيضاحات القوائم الماليةإيضاحات القوائم المالية
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الخاتمة

وبعــُد: وســلم،  عليــه  اللــه  صلــى  محمــد  نبينــا  علــى  والســام  والصــاُة  للــه،  الحمــُد 

فقــد ُأِعــدَّ هــذا التقريــُر بنــاًء علــى تنظيــم الهيئــة الســعودية للمحاميــن، الصــادر بقــرار مجلــس 

إعــداد  المتضمــن:  )2015/04/14م(،  الموافــق:  )1463/07/08هـــ(،  بتاريــخ:   ،)317( رقــم:  الــوزراء 

ــة. ــة العمومي ــة الجمعي ــس اإلدارة وموافق ــى مجل ــه عل ــة لَعرِض ــاطات الهيئ ــن نش ــنوي ع ــر س تقري

والشــفافية،  الَحوَكمــة  مبــادئ  تعزيــز  إلــى  التقريــر  هــذا  مضاميــن  فــي  الهيئــُة  ســعت  وقــد 

المشــترك  للــدور  تعزيــًزا  الهيئــة؛  بنشــاطات  المختصــة  والمعلومــات  البيانــات  ونشــر 

تحقيــق  فــي  ُيســِهم  ف  ُمَشــرِّ كيــاٍن  إلــى  والوصــول  الهيئــة،  أهــداف  تحقيــق  فــي  لألعضــاء 

)2030م(. المملكــة  رؤيــة  مظلــة  تحــت  للمملكــة  ــة  واالقتصاديَّ ــة  التنمويَّ األهــداف 

والله ولي التوفيق

2021

مًعا لمواجهة تحديات اليوم 

 ... واستثمار فرص الغد 

(

(


