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 تْمهيد

وى رفع مستفي الجوهري تفعيل دورها لتحقيق أهدافها و ؛الهيئة السعودية للمحامين صالحياتانطالقا من 

ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية ووضع 

ووضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك  البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها،

ً لألصول الشرعية واألنظمة المرعية  التدريب قواعد"أصدر مجلس اإلدارة فقد  ،المعايير، وتطويرها وفقا

معايير وقواعد تضمن حصول هدف وضع ستوالتي ت ،"القانوني في قطاع المحاماة واالستشارات القانونية

 لتهيئته للعمل ومزاولةالممارسة والمهارات الالزمة على ، المتدرب في قطاع المحاماة واالستشارات القانونية

 القانونية. مهنة المحاماة واالستشارات

 الفْصل األّول
 اشتراطات التدريب

 (1المادّة )

 تدربالمُ 

ألنظمة ا و بكالوريوسأفي كلية الشريعة  كل مـن يحمل مؤهل بكالوريوسهو يقصد بالمتدرب في هذه الالئحة 

، لمزاولة مهنة المحاماة ويرغب في اكتساب المعرفة والخبرة الالزمة ،منهما و الماجستير في أحدأ

   واالستشارات القانونية.

 (2) المادّة

 شروطُالمتدرب

 :اآلتي طالب التدريب في قطاع المحاماة واالستشارات القانونيةيشترط في 

 .أن يكون سعودي الجنسية (1

أن يكون حاصالً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات  (2

خارج المملكة، أو دبلوم دراسات األنظمة من معهد اإلدارة العامة بعد  المملكة أو ما يعادل أي منهما

 الحصول على الشهادة الجامعية.

 أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. (3

أال يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء  (4

 على األقل. تنفيذ الحكم خمس سنوات

 أن يكون مقيماً في المملكة. (5

 أن يكون عضواً في الهيئة السعودية للمحامين طيلة فترة التدريب. (6

يه طبيعة حسبما تقتض للتقاعد العامة المؤسسةأن يكون مسجالً في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أو  (7

 نطاق عقد التدريب.

محامين باستمرار حتى تقديمه على طلب القيد في سجل المحامين ث بياناته لدى الهيئة السعودية للأن يحدّ  (8

 الممارسين.
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 خرىألأحكام نظام العمل واألنظمة ذات الصلة، ال يجوز للمتدرب االنتقال إلى منشاة قانونية مع مراعاة  (9

ئة ي، إال بعد موافقة صاحب المنشاة المتدرب لديه وموافقة الهعقد التدريب أو عمل آخر خالل فترة سريان

 .السعودية للمحامين

 (3) المادّة

 نطاقُالتدريب

 يشمل نطاق التدريب المجاالت اآلتية: 

 واالستشارات القانونية. مكاتب المحاماةالملتحقين بالعمل في  (1

 الملتحقين بالعمل في اإلدارات القانونية في القطاع الحكومي أو الخاص. (2

 الملتحقين بالعمل في العيادات القانونية. (3

 الملتحقين بالعمل من خالل الشركة التابعة للهيئة السعودية للمحامين لممارسة أعمال قانونية. (4

 (4المادّة )

 ُُمكانُالتدريب

 :الضوابط اآلتيةالتدريب شترط أن تتوفر في مكان ي

 :مكاتب المحاماة واالستشارات القانونيةوالً: أ

 القانونية.المكتب حاصالً على سجل المنشأة أن يكون  (1

أن يكون المكتب حاصالً على ترخيص بتدريب المحامين ضمن المساحة المتاحة له، وفقاً لما تقدره الهيئة   (2

 بناء على إمكانيات المكتب. 

يتوافق مع النموذج االسترشادي الذي تضعه الهيئة، وتودع عقد كتابي أن يرتبط المتدرب بالمكتب بموجب  (3

 نسخة منه لديها.

 

 الخاص:الحكومي أو  في القطاع دارات القانونيةاإلثانياً: 

 اإلدارة القانونية مسجلة لدى الهيئة السعودية للمحامين.كون تأن  (1

أن تستوفي اإلدارة القانونية في القطاع الخاص ضوابط التوطين الصادرة من وزارة العمل والتنمية   (2

 االجتماعية.

ترشادي يتوافق مع النموذج االسعقد كتابي بموجب اإلدارة القانونية في القطاع الخاص أن يرتبط المتدرب ب (3

 الذي تضعه الهيئة، وتودع نسخة منه لديها.

 (5المادّة )

 التأهيلاختبارُ

 يلزم المتدرب الوفاء بالتزامات نظام المحاماة والئحته التنفيذية. (1
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ية تعده الهيئة السعودية؛ للتحقق من توفر المتطلبات النظام فترة التدريب إلى برنامجيخضع المتدرب خالل  (2

 .المهنة وفقاً للمعايير المعتمدة ومزاولةللقيد في سجل المحامين الممارسين والمهارات الالزمة 

 

 (6المادّة )

 فيُسجلُالمتدربينقيدُال

خالل أسبوع  ذلكو ،قيد وقبول المحامينمين لجنة أإلى يرفع  "المتدربين سجل" في القيدطلب يلزم المتدرب التقدم ب

 :اآلتيةالمستندات به مرفقاً التدريب من تاريخ توقيعه عقد 

 صورة من الهوية الوطنية. .1

 .العربية السعودية خارج المملكةجامعة من المؤهل صورة مصدقة من المؤهل، وأصل معادلة المؤهل إذا كان  .2

ً ان موظفاً في سابقلمن كالمدنية صورة من قرار اإلعفاء من الخدمة  .3  .ا

 انونيةمنشاة القالمحررات الرسمية للمطبوعاً على المتوافق مع النموذج االسترشادي ونسخة من عقد التدريب  .4

 أو للمنشأة التي فيها اإلدارة القانونية.

 رقم اشتراك في عضوية الهيئة السعودية للمحامين )عضوية منتسب مهني(. .5

جراءات والنماذج الالزمة لذلك، وتعد النماذج الصادرة من البوابة تضع الهيئة السعودية للمحامين اإل .6

 االلكترونية إشعار خطي بالقيد.

 

 (7المادّة )

 الخطةُالتدريبية

والمشتملة على المهارات والمعايير الالزم على المتدرب تضع الهيئة السعودية للمحامين خطة التدريب  (1

 الوفاء بها.

 دورية خالل فترة التدريب. اختباراتيتابع المتدرب متطلبات الهيئة، وأي  (2

 األعمال والمهام التي مارسها.تقريراً يوضح  -وفقاُ للنماذج التي تضعها-يزود المتدرب الهيئة  (3

 نيالفصل الثا

 الحقوق وااللتزامات التدريبية

 (8) المادّة

 التزاماتُالمتدرب

 .الجدية في العملو لحصول على اكتساب المهارة والخبرة وااللتزامعلى ا يلتزم المتدرب بالسعي (1)

 مواعيد الجلسات.المحافظة على يلتزم المتدرب بالمواظبة على مواعيد الحضور واالنصراف، والسيما  (2)

يلتزم المتدرب بالقيام بواجباته التعاقدية الجوهرية والقيام باألعمال المطلوبة في ظل الوصف الوظيفي  (3)

 حدد في العقد.الم

على المتدرب االلتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وكذلك قواعد السلوك المهني الخاصة بالمنشاة  (4)

التي يتدرب فيها، أو مدونات السلوك الصادرة من الجهات المختصة، ويحظر عليه أي عمله من شأنه أي 



 

5 

 

و أية أعمال قد تضر بالمنشاة يحدث تعارضا في المصالح أو أن يستغل المنشاة لمصالح شخصية أ

 وعمالئها.

 يجب االلتزام بأسرار وأخالقيات المهنة، وتبادل االحترام مع زمالئه ومن سبقه في المهنة. (5)

إنجاز العمل الموكل إليه بنفسه ووفقًا ألصول المهنة، وأن يبذل في أداءه العناية المعتادة للشخص الحريص،  (6)

ا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، أو النظام العام واآلداب، وأن يعمل وفقاً لتعليمات المحامي إذ

 ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.

العناية الكافية باألدوات، والمهام المسندة إليه، والممتلكات المملوكة للمحامي، والموضوعة تحت تصرفه  (7)

 أو في عهدته.

سريان عقد التدريب وال يجوز له خالل مدة سريان هذا  التفرغ للعمل لدى المنشاة بدوام كامل طيلة مدة (8)

العقد العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية أو أثناء اإلجازات المستحقة 

 . التي يعمل فيها له إال بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المنشاة

ال إ عن الغير القضايا واالستشارات، واالمتناع عن مباشرة أي قضيةالترافع وكالةً عن المحامي في  (9)

 .الخطية بموافقة المحامي

 .و فتح مكتب خاصأو استخدام مطبوعات، ألى نفسه بالمحام، إاإلشارة يحظر على المتدرب  (11)

عدم تقديم االستشارات القانونية والشرعية للجمهور في مواقع التواصل االجتماعي أو الشبكات  (11)

 كترونية.االل

على المتدرب أن يتجنب تكوين عالقة مباشرة مع عمالء المنشاة أو التعاون معهم بعد استقالله  (12)

 عنها وانتهاء فترة التدريب إال بموافقة خطية من صاحب المنشاة.

عدم قبول أي دعوى أو اعطاء أي استشارة ضد المنشاة التي تدرب لديها إال بعد مضي مدة ال  (13)

 ن تاريخ انتهاء عالقته به.تقل عن خمس سنوات م

تسليم المنشاة كل ما يكون لديه من أموال أو عهد أو مستندات تابعة لها وذلك فور انتهاء عالقة  (14)

 العمل ألي سبب من األسباب دون أن يحق له أن يستنسخ أي بيانات إال بإذن خطي من المنشاة.

تعارًضا مع مصالح المنشاة عدم المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي نشاط يكون م (15)

 وتختص الهيئة السعودية للمحامين بتقدير هذا التعارض حال االختالف.

يلتزم المتدرب بعدم إفشاء كافة المعلومات التي يطلع عليها في عمله لدى المنشاة وعدم إفشاء أي  (16)

من األسرار المتعلقة بالعمل أو العمالء، وذلك طيلة مدة سريان التدريب ولمدة ال تقل عن خمس سنوات 

 بعد انقضاء العقد. 

 األسباب بمنافسة المنشاة فيما يتعلقيلتزم المتدرب بأن ال يقوم بعد انتهاء العقد ألي سبب من  (17)

باألعمال القائمة مع عمالءه، كما يحظر عليه االتصال بالعمالء سواء بنفسه أو عن طريق من يعمل لديه 

 إال بعد الحصول على إذن مسبق من المنشاة، وذلك لمدة ال تقل عن سنة بعد انقضاء هذا العقد.

 (9المادّة )

 التزاماتُالمنشاة

المتدرب من ممارسة أعمال مهنة المحاماة واالستشارات القانونية؛ وفقًا لألصول الشرعية واألنظمة تمكين  (1)

 المرعية.

 تمكين المتدرب من تعلم أصول مزاولة المهنة، ومباشرة األعمال القضائية واالستشارات القانونية. (2)
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كم واللجان شبه القضائية يحق للمتدرب الحضور والترافع امام الجهات القضائية وجميع درجات المحا (3)

 نيابة عن المحامي.

 االلتزام باإلشراف المباشر على أعمال المتدرب أو توكيل ذوي خبرة للقيام بذلك. (4)

 عمال مهنة المحاماة واالستشارات القانونية.أعمال خارج نطاق أو أي مهام أتكليف المتدرب ب تجنب (5)

صحي مع أحكام نظام الضمان اليتوافق توفير الرعاية الطبية المتدرب حسب سياسة وإمكانية المنشاة، وبما  (6)

 والتعاوني.

 ضمان الحد األدنى لألجور والمزايا للعمل في قطاع المحاماة واالستشارات القانونية. (7)

داد حصة االشتراكات تسجيل المتدرب لدى مكتب العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وس (8)

 المفروضة على المنشاة وتحصيل نسبة االشتراك موجب أحكام نظام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 خذ أي مقابل مادي من المتدرب لقاء التدريب.أعدم  (9)

 و التستر المهني.أ الوهمي توطينالل اسم المتدرب لليحظر استغ (11)

  ودية للمحامين.للهيئة السععن المتدرب  دوريرفع تقرير  (11)

منح المتدرب عند انتهاء فترة العقد أو إنهائه ألي سبب شهادة خبرة، وتزويده بصور لألحكام  (12)

 والمستندات التي ترافع أو عمل فيها؛ ألغراض التقدم بطلب ترخيص المحاماة.

سمه ا لديها قبل مباشرته للعمل، والتأكد من إدراجالمتدرب باسم  الهيئة السعودية للمحامينإبالغ  (13)

 في سجل المتدربين.

 تزويد المتدرب بإخالء طرف حال االنتهاء من المهام المكلف بها وتحقيقه التزاماته المهنية. (14)

 لثالثالفصل ا

 المخالفات والتسويات

 (11المادة )

 الناشئة عن التدريبالنزاعات المخالفات و

 ميدانياً وعبر تقارير دورية وفقاً لنماذج تعدها.تتولى الهيئة السعودية للمحامين متابعة أوضاع المتدربين  .1

تتلقى الهيئة ما يقدم إليها من شكاوى ضد المحامين أو ضد المتدربين التي تتصل بالجوانب المهنية، وتعمل  .2

 بكل جهد معقول على تسويتها.

قد تي تنشأ من عمع عدم االخالل بحق المحامي أو المتدرب اللجوء إلى الجهة القضائية للنظر في الخالفات ال .3

التدريب تعمل الهيئة على تسوية النزاعات ودياً وتتيح التحكيم كخيار للبت في تلك النزاعات بصورة نهائية 

 وفقاً لضوابط األنظمة ذات الصلة.

تحيل الهيئة المخالفات الصادرة من المنشاة أو المتدرب فيما يتعلق بعقد التدريب إلى الجهة المختصة إليقاع  .4

نظر في لالبيانات الالزمة لالجزاء المقرر نظاماً، وترفع األمانة العامة تقريراً إلى مجلس إدارة الهيئة يتضمن 

 استمرار عضوية المخالف في الهيئة.

 


