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صالحية اإلصدار
بنــاًء علــى مــا نــص عليــه تنظيــُم الهيئــة الســعودية للمحاميــن 
فــي الفقــرة )4( ِمــن المــادة )2(، القاضيــة بــأن للهيئــة فــي ســبيل 
تحقيــق أهدافهــا َوْضــَع البرامــج التأهيليــة والتدريبيــة فــي مجــال 

المهنــة وتقويمهــا، ومشــاركة ذلــك مــع الجهــات المختصــة.
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المادة )2( التعريفات

ين، ِمــن خــال ُمنَشــآت          تفعيــًا لــَدْور الهيئــة فــي توفيــر خدمــات الَعــْون القانونــي للُمســتحقِّ
رســمية تســتقبل الُمســتفيدين ِمــن الَعــْون القانونــي، الــذي يشــمل: التوعيــة الحقوقيــة، واالستشــارة 
القانونيــة، والتمثيــل النظامــي، وألهميــة اطــاع المتدربيــن علــى تلــك األعمــال وإشــراكهم فيهــا؛ لمــا 
فــي ذلــك ِمــن فوائــَد تســتهدف تعزيــز التدريــب والتعليــم القانونــي؛ ِمــن أجــل َرْفــع كفاءتهــم ومهارتهــم 
القانونيــة، واالرتقــاء بُفــَرص ُدُخولهــم إلــى ســوق العمــل فــي قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة 
ت الجمعيــة العموميــة هــذه الائحــة لتنظيــم تقديــم تلــك الخدمــات، تحــت مســمى: "الئحــة  - فقــد أَقــرَّ

العيــادة القانونيــة".

َنــة أمــام كلٍّ         ُيقَصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة ـ أينمــا وَرَدْت فــي هــذه الالئحــة ـ المعانــي الُمَبيَّ
: منها

1. الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
2. العيــادة القانونيــة: ُمنَشــأة غيــر ربحيــة مرخصــة مــن الهيئــة، تابعــة لجهــة علميــة - جامعــات أو 
معاهــد - ذات صلــة بالتخصصــات القانونيــة والشــرعية؛ ُتقــدم خدمــات العون الحقوقي واالستشــارات 

ــا للمعاييــر التــي تضعهــا الهيئــة. ين وفًق القانونيــة المجانيــة للُمســتحقِّ
ــة بتصريــف شــؤون العيــادة القانونيــة، وتنفيــذ السياســة العامــة  3. مجلــس األمنــاء: الســلطة الُمخَتصَّ

لهــا، وتتكــون ِمــن:
- ممثل عن الهيئة. )رئيًسا(.

- محاٍم عضو أساسي بالهيئة، ومالك لسجل منشأة قانونية. )عضًوا(.
- أكاديمي ممثل عن الجهة التي تحتضن مقر العيادة. )عضًوا(.

ل لهــم تقديــم الخدمــات القانونيــة المجانيــة، عبــر  4. المتدربــون: هــم طــاب القانــون أو الشــريعة الُمَخــوَّ
ــص لهــا ِمــن ِقَبــل الهيئــة.  عيــادة قانونيــة ُمرخَّ

مهــا العيــادة القانونيــة، وهــم الذيــن  5. المســتفيدون: الحاصلــون علــى الخدمــات القانونيــة التــي ُتقدِّ
ين وغيــر القادريــن  َتنَطِبــق عليهــم ضوابــط المــادة الثانيــة ِمــن الئحــة الَمعونــة القضائيــة ِمــن الُمســتحقِّ

ــل أتعــاب المحامــاة.  علــى تحمُّ
ســيًة وصفــًة  ــص لهــا بُموَجِبهــا ُهويــًة مؤسَّ 6. الترخيــص: وثيقــة ُتصدرهــا الهيئــة؛ تكَتِســب الجهــة الُمَرخَّ

نهــا ِمــن ممارســة أعمــال العيــادة القانونيــة. اعتباريــًة؛ ُتمكِّ
7. الجهة: منشأة علمية ذات صلة بالتخصصات القانونية والشرعية تحتضن مقرَّ العيادة القانونية.

8. ســجل المنشــأة القانونيــة: وثيقــة ُتصدرهــا الهيئــة؛ َيكَتِســب مكتــُب المحامــي بُموَجِبهــا ُهويــًة 
ــدات أمــام عمائــه، والوفــاء بااللتزامــات  نــه ِمــن أداء األعمــال والتعهُّ ســيًة وصفــًة اعتباريــًة؛ ُتمكِّ مؤسَّ
د  النظاميــة، وممارســة األعمــال أمــام مختلــف الجهــات الحكوميــة، بَرْقــم مرجعيٍّ مبتــدئ بالرقم الُموحَّ

)7( لــدى مركــز المعلومــات الوطنــي.

المادة )1( التمهيد
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المادة )3( أهداف العيادة القانونية

المادة )4( المستفيدون ِمن خدمات العيادة القانونية

المادة )5( ترخيص العيادة القانونية

تسعى العيادة القانونية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
َنْشر الوعي القانوني.. 	
تعزيز مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان.. 2
ة.. 	 تقديم الُمساَعدة القانونية للفئات الُمسَتِحقَّ
التدريب على تقديم الخدمات القانونية.. 4
التدريب على المهارات القانونية والقضائية.. 	
وبيــن . 	 بينهــم  ــال  الفعَّ االتصــال  وتنميــة  والشــريعة،  القانــون  كليــات  خريجــي  بمســتوى  االرتقــاء 

المجتمــع.
م فــي كليــات القانــون والشــريعة؛ بحيــث يجمــع بيــن . 7 التدريــب علــى المحتــوى العلمــي الُمَقــدَّ

القانونيــة. للُمماَرســة  العَملــي  والواقــع  النظريــة  المفاهيــم 
بيــن علــى اكتســاب الخبــرات والمهــارات القانونيــة والقضائيــة، ِمــن خــال ُمقاَبلــة . 	 ُمســاَعدة الُمتدرِّ

ــر القادريــن  ين وغي حــاالت ِمــن الواقــع العملــي، وتقديــم الخدمــات القانونيــة المجانيــة للُمســتحقِّ
ــل أتعــاب المحامــاة. علــى تحمُّ

نشر وتعليم أحكام المسؤولية المهنية واألخاقية للقانونيين.. 	
تأهيل المتدربين لالتحاق بسوق العمل.. 		
الُمساَعدة في تنفيذ وتطبيق ُخَطط خدمة المجتمع وتنميته.. 		
تعزيز جودة الخريج، وَرْفع قدرته التناُفسية.. 2	
تفعيل التعليم الذاتي.. 		

تلتزم العيادات القانونية باستقبال المستفيدين وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.

َتمَنح الهيئُة ترخيًصا للعيادة القانونية لمدة ثالث سنوات، وفًقا للضوابط اآلتية:
ــة؛ كالجامعــات والمعاهــد، . 	 صــات الحقوقيَّ أن تكــون الجهــُة شــخصيًة َمعنويــًة ذات صلــة بالتخصُّ

ويحظــر عليهــا ممارســة الخدمــات القانونيــة بقصــٍد تجــاريٍّ أو لتحصيــل الربــح.
أن تخضع الجهُة لضوابط الحوكمة واالشتراطات التي تضعها الهيئة.. 2
ا.. 	 رة بـ)				( بخمسة آالف ريال سنويًّ د رسوم تراخيص العيادة القانونية والُمَقدَّ أن ُتسدِّ
ــع التحاُقهــم بالعيــادة، . 4 أن ُيصاحــب طَلــب الترخيــص دراســة تشــتمل علــى عــدد المتدربيــن الُمتوقَّ

ــن فــي مجلــس األمنــاء. واســم المحامــي الُمَعيَّ
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المادة )6( مقر العيادة القانونية

المادة )7( مدة البرنامج

المادة )8( إدارة العيادة القانونية

تلتــزم الجهــة بتوفيــر مقــرٍّ خــاص للعيــادة القانونيــة داخلهــا، علــى أن يتوفــَر فــي الَمَقــرِّ االشــتراطات 
اآلتيــة:

صة ومناسبة لعدد أعضاء العيادة والمستفيدين.. 	 مساحة مقر ُمَخصَّ
ا.. 2 ا وإداريًّ تزويد المقر بجميع االحتياجات الازمة تقنيًّ
توفير مكتبة قانونية.. 	

دها الهيئة وفًقا لآلتي: يلتزم المتدربون بالمدة وعدد الساعات التي ُتحدِّ
ا.. 	 ب/ة يجب أال تقل عن )	( ثاث ساعات يوميًّ ساعات عمل الُمتدرِّ
مدة البرنامج يجب أال تقل عن فصل دراسي.. 2

ى مجلُس األمناء إدارَة العيادة القانونية.. 	 يتولَّ
ــا أو عبــر االتصــال المرئــي أو بالتمريــر - بدعــوٍة ِمــن رئيــس . 2 َيْعِقــد مجلــس األمنــاء اجتماعاتــه - حضوريًّ

المجلــس، وبحضــور جميــع األمنــاء، وُيصــدر مجلــس األمنــاء قراراتــه باألغلبيــة، وفــي حالــة تســاوي 
ــح صــوت الرئيــس، وللمجلــس تعييــن مقــرٍر لــه. األصــوات ُيَرجَّ

يجتمع مجلس األمناء أربع مرات على األقل خال العام المالي.. 	
ــح . 4 فــي حــال اســتقالة المحامــي ِمــن مجلــس األمنــاء؛ َتنَتــِدب الهيئــُة محامًيــا بديــًا عنــه، مــا لــم ُترشِّ

الجهــة محامًيــا آخــر.
تتحمل الجهة أي مصاريف إدارية.. 	
ث بياناتهــا فــي المنصــة اإللكترونيــة . 	 ا إلــى الهيئــة، وُتحــدِّ ترفــع العيــادة القانونيــة تقاريرهــا شــهريًّ

صــة لذلــك. الُمَخصَّ
َينَحِصــر دوُر عضــو هيئــة التدريــس فــي اإلشــراف اإلداري علــى العيــادة، وتلبيــة احتياجاتهــا، كمــا . 7

ا إلــى الهيئــة، ويحظــر عليــه تقديــم  ــًرا شــهريًّ ُيشــرف علــى حضــور المتدربيــن وغيابهــم، ويرفــع تقري
الخدمــات القانونيــة.
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المادة )9( منهجية عَمل العيادة القانونية

ب بالعيادة القانونية المادة )10( شروط التحاق الُمتدرِّ

يزيــد عــدُد المحاميــن فــي العيــادة القانونيــة بعــدد المتدربيــن الُملَتِحقيــن بهــا؛ بحيــث ُيقابــل كلُّ . 	
عشــرة متدربيــن محامًيــا.

ــع باســمه علــى لوائــح الدعــوى فــي . 2 ــا، وُيوقِّ  يتولــى المحامــي اإلشــراف علــى أعمــال الطَلــب فنيًّ
ين أمــام الجهــات القضائيــة، كمــا ُيشــرف بشــكل مباشــر  حــال اقتضــى التدريــُب تمثيــل الُمســتحقِّ

ــن المتدربيــن. مــة ِم ــة الُمقدَّ ومســتمر علــى جميــع الخدمــات القانوني
ــم المتدربــون فــي العيــادة القانونيــة المهــارات القانونيــة الازمــة للعمــل القانونــي والممارســة . 	 يتعلَّ

المهنيــة، وِمــن ذلــك:
) أ( كيفية ُمقاَبلة المستفيدين وتقديم المشورة.

) ب( إجراء البحوث والدراسات القانونية والشرعية.
) ج( جمع األدلة ودراسات الحالة وتحليل األحكام القضائية.

) د( صياغة األسانيد القانونية، وكتابة المذكرات القانونية واللوائح.
) ه( صياغة العقود واالتفاقيات.

) و( مهارات الخطابة والتراُفع.
) ز( مهارات التفاوض والذكاء االجتماعي.

ين أمام الجهات القضائية. ) ح( تمثيل الُمستحقِّ
) ط( مهارات الترافع وكتابة المذكرات والدفوع.

ُيشترط اللتحاق المتدرب بالعيادة القانونية:
أن يكــون المتــدرب فــي الســنة األخيــرة بدرجــة البكالوريــوس، فــي تخصصــات كليــات القانــون أو . 	

ــا لنظــام المحامــاة والئحتــه التنفيذيــة. الشــريعة أو مــا يعادلهــا وفًق
اجتياز اختبار تحديد المستوى.. 2
اجتياز المقابلة الشخصية.. 	
ال يحــق للمتــدرب االلتحــاق بإحــدى جهــات برنامــج التدريــب التعاونــي والعيــادة القانونيــة مًعــا فــي . 4

فصــل دراســي واحــد. 
ال يحق للجهة تدريب شخص من غير الملتحقين بها إال بُمواَفقة الهيئة.. 	
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المادة )11( شروط اإلشراف المهني

المادة )12( المحظورات

المادة )13( االختبار المهني

المادة )14( انتهاء الترخيص وشطبه

ليــن ُمعَتَمدين  يخضــع المتدربــون أثنــاء ممارســة أعمالهــم إلــى إشــراٍف مهنــيٍّ ِمــن ِقَبــل محامين ُمؤهَّ
ِمــن الهيئــة لديهــم الكفــاءة والخبــرة الالزمــة، وفــق الشــروط اآلتية:

أن يكون لدى المحامي سجل منشأة قانونية ساري المفعول.. 	
في المنشأة عن )4( ممارسين قانونيين.. 2 أال يقل عدُد ُموظَّ
تقديم محتوى نظري وعملي للمتدربين طوال فترة التدريب في العيادة القانونية.. 	
يجب أال يزيد إشراف المحامي عن )		( عشرة متدربين.. 4
للهيئــة تقديــُر مســتوى اإلشــراف وطريقتــه، والســماح للمحامــي بتقديــم المشــورة عبــر وســائل . 	

التقنيــة الحديثــة.

د بأحكام نظام المحاماة والئحته التنفيذية، وعدم تقديم . 	 ص لها التقيُّ يجب على الجهة الُمَرخَّ
فيها. الخدمات القانونية ِمن أحد األعضاء األكاديميين أو ُموظَّ

في حال اكتشاف أية مخالفة يتم إلغاء الترخيص.. 2

يخضــع المتدربــون فــي العيــادة القانونيــة الختبــاٍر مهنــيٍّ َتَضُعــه الهيئــُة بالتعــاون مــع الجهــات ذات 
العاقــة.

ينتهي الترخيص بانتهاء مدته، وللهيئة شطُب الترخيص في الحاالت اآلتية:
ُمخاَلفة نظام المحاماة والئحته التنفيذية.. 	
ُمخاَلفة الئحة العيادة القانونية.. 2
تشغيل العيادة بعد انتهاء ترخيصها.. 	
إغاق الجهة.. 4
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لالستفسارات يمكنكم التواصل عبر واتس اب الدعم الفني

0112403333
 

أو عبر قنوات التواصل


