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المادة ( )1التمهيد
ـتحقينِ ،مــن خــال ُم َ
نشــآت
للمسـ ِّ
العـ ْـون القانونــي ُ
تفعيـ ًـا لـ َـد ْور الهيئــة فــي توفيــر خدمــات َ
العـ ْـون القانونــي ،الــذي يشــمل :التوعيــة الحقوقيــة ،واالستشــارة
المســتفيدين ِمــن َ
رســمية تســتقبل ُ
القانونيــة ،والتمثيــل النظامــي ،وألهميــة اطــاع المتدربيــن علــى تلــك األعمــال وإشــراكهم فيهــا؛ لمــا
فــي ذلــك ِمــن فوائـ َـد تســتهدف تعزيــز التدريــب والتعليــم القانونــي؛ ِمــن أجــل َر ْفــع كفاءتهــم ومهارتهــم
القانونيــة ،واالرتقــاء ُبفـ َـرص ُد ُخولهــم إلــى ســوق العمــل فــي قطــاع المحامــاة واالستشــارات القانونيــة
 فقــد َأقـ َّـرت الجمعيــة العموميــة هــذه الالئحــة لتنظيــم تقديــم تلــك الخدمــات ،تحــت مســمى" :الئحــةالعيــادة القانونيــة".
المادة ( )2التعريفات
كل
الم َب َّينَ ــة أمــام ٍّ
ور َد ْت فــي هــذه الالئحــة ـ المعانــي ُ
قصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة ـ أينمــا َ
ُي َ
منها:
 .1الهيئة :الهيئة السعودية للمحامين.
 .2العيــادة القانونيــةُ :م َ
نشــأة غيــر ربحيــة مرخصــة مــن الهيئــة ،تابعــة لجهــة علميــة  -جامعــات أو
معاهــد  -ذات صلــة بالتخصصــات القانونيــة والشــرعية؛ تُ قــدم خدمــات العون الحقوقي واالستشــارات
وفقــا للمعاييــر التــي تضعهــا الهيئــة.
ـتحقين ً
للمسـ ِّ
القانونيــة المجانيــة ُ
المختَ َّصــة بتصريــف شــؤون العيــادة القانونيــة ،وتنفيــذ السياســة العامــة
 .3مجلــس األمنــاء :الســلطة ُ
لهــا ،وتتكــون ِمــن:
(رئيسا).
 ممثل عن الهيئة.ً
(عضوا).
محام عضو أساسي بالهيئة ،ومالك لسجل منشأة قانونية.
ٍ
ً
(عضوا).
 أكاديمي ممثل عن الجهة التي تحتضن مقر العيادة.ً
الم َخـ َّـول لهــم تقديــم الخدمــات القانونيــة المجانيــة ،عبــر
 .4المتدربــون :هــم طــاب القانــون أو الشــريعة ُ
رخــص لهــا ِمــن ِق َبــل الهيئــة.
عيــادة قانونيــة ُم َّ
قدمهــا العيــادة القانونيــة ،وهــم الذيــن
 .5المســتفيدون :الحاصلــون علــى الخدمــات القانونيــة التــي تُ ِّ
ـتحقين وغيــر القادريــن
المسـ ِّ
تَ َ
المعونــة القضائيــة ِمــن ُ
نط ِبــق عليهــم ضوابــط المــادة الثانيــة ِمــن الئحــة َ
تحمــل أتعــاب المحامــاة.
علــى ُّ
مؤسسـ ً
ـية وصفـ ًـة
وج ِبهــا ُهويـ ًـة
َّ
بم َ
الم َر َّخــص لهــا ُ
 .6الترخيــص :وثيقــة تُ صدرهــا الهيئــة؛ تكتَ ِســب الجهــة ُ
اعتباريـ ًـة؛ تُ مكِّ نهــا ِمــن ممارســة أعمــال العيــادة القانونيــة.
مقر العيادة القانونية.
 .7الجهة :منشأة علمية ذات صلة بالتخصصات القانونية والشرعية تحتضن َّ
وج ِبهــا ُهويـ ًـة
ـب المحامــي ُبم َ
 .8ســجل المنشــأة القانونيــة :وثيقــة تُ صدرهــا الهيئــة؛ َيكتَ ِســب مكتـ ُ
مؤسسـ ً
والتعهــدات أمــام عمالئــه ،والوفــاء بااللتزامــات
ـية وصفـ ًـة اعتباريـ ًـة؛ تُ مكِّ نــه ِمــن أداء األعمــال
ُّ
َّ
وحد
النظاميــة ،وممارســة األعمــال أمــام مختلــف الجهــات الحكوميــةَ ،بر ْقــم
الم َّ
مرجعي مبتــدئ بالرقم ُ
ٍّ
( )7لــدى مركــز المعلومــات الوطنــي.
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المادة ( )3أهداف العيادة القانونية
تسعى العيادة القانونية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
1.نَ ْشر الوعي القانوني.
2.تعزيز مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان.
المستَ ِح َّقة.
ساعدة القانونية للفئات ُ
الم َ
3.تقديم ُ
4.التدريب على تقديم الخدمات القانونية.
5.التدريب على المهارات القانونية والقضائية.
الفعــال بينهــم وبيــن
6.االرتقــاء بمســتوى خريجــي كليــات القانــون والشــريعة ،وتنميــة االتصــال َّ
المجتمــع.
الم َقـ َّـدم فــي كليــات القانــون والشــريعة؛ بحيــث يجمــع بيــن
7.التدريــب علــى المحتــوى العلمــي ُ
مارســة القانونيــة.
المفاهيــم النظريــة والواقــع
للم َ
العملــي ُ
َ
قابلــة
تدربيــن علــى اكتســاب الخبــرات والمهــارات القانونيــة والقضائيــةِ ،مــن خــال ُم َ
الم ِّ
ـاعدة ُ
ُ 8.مسـ َ
ـتحقين وغيــر القادريــن
للمسـ ِّ
حــاالت ِمــن الواقــع العملــي ،وتقديــم الخدمــات القانونيــة المجانيــة ُ
تحمــل أتعــاب المحامــاة.
علــى ُّ
9.نشر وتعليم أحكام المسؤولية المهنية واألخالقية للقانونيين.
10.تأهيل المتدربين لاللتحاق بسوق العمل.
ساعدة في تنفيذ وتطبيق ُخ َطط خدمة المجتمع وتنميته.
الم َ
ُ 11.
التنافسية.
ُ
ور ْفع قدرته
	12.تعزيز جودة الخريجَ ،
13.تفعيل التعليم الذاتي.
المادة ( )4المستفيدون ِمن خدمات العيادة القانونية
تلتزم العيادات القانونية باستقبال المستفيدين وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
المادة ( )5ترخيص العيادة القانونية
ُ
وفقا للضوابط اآلتية:
ً
ترخيصا للعيادة القانونية لمدة ثالث سنوات،
الهيئة
تَ منَ ح
ً
ً
الحقوقيــة؛ كالجامعــات والمعاهــد،
بالتخصصــات
ـخصية َمعنويـ ًـة ذات صلــة
1.أن تكــون الجهـ ُـة شـ
َّ
ُّ
ـاري أو لتحصيــل الربــح.
ويحظــر عليهــا ممارســة الخدمــات القانونيــة بقصـ ٍـد تجـ ٍّ
ُ
الجهة لضوابط الحوكمة واالشتراطات التي تضعها الهيئة.
2.أن تخضع
سنويا.
والم َق َّدرة بـ( )5000بخمسة آالف ريال
ًّ
سدد رسوم تراخيص العيادة القانونية ُ
3.أن تُ ِّ
التحاقهــم بالعيــادة،
ُ
توقــع
الم َّ
4.أن ُيصاحــب طلَ ــب الترخيــص دراســة تشــتمل علــى عــدد المتدربيــن ُ
الم َع َّيــن فــي مجلــس األمنــاء.
واســم المحامــي ُ
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المادة ( )6مقر العيادة القانونية
الم َقـ ِّـر االشــتراطات
تلتــزم الجهــة بتوفيــر مقـ ٍّـر خــاص للعيــادة القانونيــة داخلهــا ،علــى أن يتوفـ َـر فــي َ
اآلتيــة:
1.مساحة مقر ُم َخ َّصصة ومناسبة لعدد أعضاء العيادة والمستفيدين.
وإداريا.
تقنيا
ًّ
2.تزويد المقر بجميع االحتياجات الالزمة ًّ
3.توفير مكتبة قانونية.
المادة ( )7مدة البرنامج
وفقا لآلتي:
ً
حددها الهيئة
يلتزم المتدربون بالمدة وعدد الساعات التي تُ ِّ
يوميا.
تدرب/ة يجب أال تقل عن ( )3ثالث ساعات
ًّ
الم ِّ
1.ساعات عمل ُ
2.مدة البرنامج يجب أال تقل عن فصل دراسي.
المادة ( )8إدارة العيادة القانونية
إدارة العيادة القانونية.
َ
مجلس األمناء
1.يتولَّ ى
ُ
ـوة ِمــن رئيــس
حضوريــا أو عبــر االتصــال المرئــي أو بالتمريــر  -بدعـ ٍ
َ 2.ي ْع ِقــد مجلــس األمنــاء اجتماعاتــه -
ًّ
ويصــدر مجلــس األمنــاء قراراتــه باألغلبيــة ،وفــي حالــة تســاوي
المجلــس ،وبحضــور جميــع األمنــاءُ ،
األصــوات ُي َر َّجــح صــوت الرئيــس ،وللمجلــس تعييــن مقـ ٍـرر لــه.
3.يجتمع مجلس األمناء أربع مرات على األقل خالل العام المالي.
محاميــا بديـ ًـا عنــه ،مــا لــم تُ ِّ
رشــح
4.فــي حــال اســتقالة المحامــي ِمــن مجلــس األمنــاء؛ تَ نتَ ـ ِـدب الهيئـ ُـة
ً
محاميــا آخــر.
الجهــة
ً
5.تتحمل الجهة أي مصاريف إدارية.
ـهريا إلــى الهيئــة ،وتُ حـ ِّـدث بياناتهــا فــي المنصــة اإللكترونيــة
6.ترفــع العيــادة القانونيــة تقاريرهــا شـ ًّ
الم َخ َّصصــة لذلــك.
ُ
دور عضــو هيئــة التدريــس فــي اإلشــراف اإلداري علــى العيــادة ،وتلبيــة احتياجاتهــا ،كمــا
نح ِصــر ُ
َ 7.ي َ
ـهريا إلــى الهيئــة ،ويحظــر عليــه تقديــم
ُيشــرف علــى حضــور المتدربيــن وغيابهــم ،ويرفــع تقريـ ًـرا شـ ًّ
الخدمــات القانونيــة.
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عمل العيادة القانونية
المادة ( )9منهجية َ
كل
الملتَ ِحقيــن بهــا؛ بحيــث ُيقابــل ُّ
ـدد المحاميــن فــي العيــادة القانونيــة بعــدد المتدربيــن ُ
1.يزيــد عـ ُ
محاميــا.
عشــرة متدربيــن
ً
وقــع باســمه علــى لوائــح الدعــوى فــي
وي ِّ
فنيــاُ ،
 2.يتولــى المحامــي اإلشــراف علــى أعمــال الطلَ ــب ًّ
ـتحقين أمــام الجهــات القضائيــة ،كمــا ُيشــرف بشــكل مباشــر
المسـ ِّ
ـب تمثيــل ُ
حــال اقتضــى التدريـ ُ
قدمــة ِمــن المتدربيــن.
الم َّ
ومســتمر علــى جميــع الخدمــات القانونيــة ُ
3.يتعلَّ ــم المتدربــون فــي العيــادة القانونيــة المهــارات القانونيــة الالزمــة للعمــل القانونــي والممارســة
ومـ�ن ذلـ�ك:
المهنيـ�ةِ ،
قابلة المستفيدين وتقديم المشورة.
(أ) كيفية ُم َ
(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.
والترافع.
ُ
(و) مهارات الخطابة
(ز) مهارات التفاوض والذكاء االجتماعي.
ستحقين أمام الجهات القضائية.
ِّ
الم
(ح) تمثيل ُ
(ط) مهارات الترافع وكتابة المذكرات والدفوع.
تدرب بالعيادة القانونية
الم ِّ
المادة ( )10شروط التحاق ُ
ُيشترط اللتحاق المتدرب بالعيادة القانونية:
1.أن يكــون المتــدرب فــي الســنة األخيــرة بدرجــة البكالوريــوس ،فــي تخصصــات كليــات القانــون أو
وفقــا لنظــام المحامــاة والئحتــه التنفيذيــة.
الشــريعة أو مــا يعادلهــا ً
2.اجتياز اختبار تحديد المستوى.
3.اجتياز المقابلة الشخصية.
معــا فــي
4.ال يحــق للمتــدرب االلتحــاق بإحــدى جهــات برنامــج التدريــب التعاونــي والعيــادة القانونيــة ً
فصــل دراســي واحــد.
وافقة الهيئة.
5.ال يحق للجهة تدريب شخص من غير الملتحقين بها إال ُبم َ
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المادة ( )11شروط اإلشراف المهني
ؤهليــن ُمعتَ َمدين
يخضــع المتدربــون أثنــاء ممارســة أعمالهــم إلــى إشـ ٍ
ـراف مهنـ ٍّـي ِمــن ِق َبــل محامين ُم َّ
ِمــن الهيئــة لديهــم الكفــاءة والخبــرة الالزمــة ،وفــق الشــروط اآلتية:
1.أن يكون لدى المحامي سجل منشأة قانونية ساري المفعول.
وظفي المنشأة عن ( )4ممارسين قانونيين.
عدد ُم َّ
2.أال يقل
ُ
3.تقديم محتوى نظري وعملي للمتدربين طوال فترة التدريب في العيادة القانونية.
4.يجب أال يزيد إشراف المحامي عن ( )10عشرة متدربين.
5.للهيئــة تقديـ ُـر مســتوى اإلشــراف وطريقتــه ،والســماح للمحامــي بتقديــم المشــورة عبــر وســائل
التقنيــة الحديثــة.
المادة ( )12المحظورات
التقيد بأحكام نظام المحاماة والئحته التنفيذية ،وعدم تقديم
الم َر َّخص لها
ُّ
1.يجب على الجهة ُ
وظفيها.
الخدمات القانونية ِمن أحد األعضاء األكاديميين أو ُم َّ
2.في حال اكتشاف أية مخالفة يتم إلغاء الترخيص.
المادة ( )13االختبار المهني
يخضــع المتدربــون فــي العيــادة القانونيــة الختبـ ٍـار مهنـ ٍّـي تَ َض ُعــه الهيئـ ُـة بالتعــاون مــع الجهــات ذات
العالقــة.
المادة ( )14انتهاء الترخيص وشطبه
شطب الترخيص في الحاالت اآلتية:
ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ،وللهيئة
ُ
ُ 1.مخالَ فة نظام المحاماة والئحته التنفيذية.
ُ 2.مخالَ فة الئحة العيادة القانونية.
3.تشغيل العيادة بعد انتهاء ترخيصها.
4.إغالق الجهة.
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لالستفسارات يمكنكم التواصل عبر واتس اب الدعم الفني
0112403333

أو عبر قنوات التواصل
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