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ن   محامي 
لل
ي  السعودي  

مهت 
ال
ماد  الاعت 

إطار وطني

موحد 

موجه للمحامين  و املمارسين، 

.  واملقبلين على املهنة

التحقق من حصول 

دنى  املمارسين على الحد ال 

من  املعرفة واملهارة 

ة،املطلوبة ملزاولة املهن

العمل على زيادة وعيهم 

لك بواجباتهم املهنية، وذ

 لألنظمة املرعية
ً
. وفقا

موجه للمحامين  و املمارسين، 
.  واملقبلين على املهنة

لى التحقق من حصول املمارسين ع
ة الحد الدنى  من  املعرفة واملهار 

املطلوبة ملزاولة املهنة،

ية، العمل على زيادة وعيهم بواجباتهم املهن
 لألنظمة املرعية

ً
.  وذلك وفقا



امج   رن  ا هداف  الب 
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فيما يتعلق بضوابط •

الترخيص ملمارسة نشاط 

املحاماة واالستشارات 

، القانونية وصناعة الخدمات

ممل 
ال
ف   ي  صن 

ع ت 
ي  رف 

ون  ان  كة  الق 

ًا، دولي 

مما يضمن ديمومة املعرفة •

ط وحماية املستفيد، وارتبا

عية التصنيف بمعايير موضو 

.يمكن قياسها

الن   ل ن  ا هي  ة  الي  اوج  ب  مر  دري 

مر
المست 

ت بنظام املحاماة والنظمة ذا•

ات الصلة بتقديم االستشار 

قطاع الشرعية والقانونية في ال

.الحكومي والخاص

ر   وي الالب  ع مسي 
امرف 

تمكن متخذي القرار من •

فع إصدار التشريعات التي تر 

مستوى املمارسة وتعالج 

.الفجوات فيها مستقبال

ي   اعدة  ب  حصول علي ق 
ات   ال ان 

املة   ش 

من املمارسات الخاطئة، •

وتوفير الحماية للقطاع من

املمارسات غير العادلة، 

وزيادة نسبة الكفاءات 

 الوطنية للعمل محليا ودول
ً
.يا

ة   مهن 
ال
ة   حماب 

على املمارسين ومنتحلي •

ات املهنة، تصحيح اقتصادي

.قطاع الخدمات القانونية

هود ال  ج 
اءة  ال ع كق 

ة  رف  ن  اب  رق 

واملنهي لدرجات النوعي •

املحامين وفق الئحة 

.التنصيف املنهي

ف   ي  صن 
ر الت  ب  ا جد معاب 

البرنامج رحلة تأهيل مستمرة تسعى  الى تحقيق الهدف الرئيس من إنشاء الهيئة السعودية للمحامين
رفع مستوى ممارسة املحامين ملهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم املهنية"
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ا  ان  امج  مر  رن  الب 

 لالتفاقيات الخاصة بهذا الش•
ً
كما أن االعتماد . أنسيتمتع املمارس املعتمد بالقبول لدى هيئات وجهات مهنية دولية وفقا

 من مؤسسات تعليمية وهيئات حكومية ومهنية تضفي عليه املصداقية وامل
ً
 ودوليا

ً
.وووقيةاملنهي مقيم محليا

لة وما يجمع البرنامج بين أدوات التحقق والفحص والتأهيل والقياس، وتتبادل أدوار تلك الدوات بحسب كل مرح•
زاوجة بين كما يضمن البرنامج امل. تتطلبه، بحيث تكون مخرجات البرنامج ذات ضمانات عالية لألهداف املتوخاة منه

.قياس الخبرة العملية واملناهج املعرفية لتحقيق معايير تصنيف موضوعية ذات مواصفات دولية



مادمراحل  العامالاعت 
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شروط القبول •

التسجيل •

االنضمام•

ل ي  سج 
الت 
ول و ي  الق 

ات برامج تعليم الكتروني مع فحوص22•

لى الكترونية بعضها لتأكيد االطالع ع
ي املرور على املحتوى ف. املادة العلمية

تياز بعض املواد الزامي والبعض يكفي اج

الفحص االلكتروني الخاص بها

امي  
ظ  ي  والت 

ون  ان  ل الق  ا هي  فحص لجنة مختصة بالتصنيف املنهي ت•الي 

تأهيل توفر االمكانات الساسية وووائق ال
ةاملنهي، ومستندات املمارسة املهني

لة   ان  المق 

ل فحص قياس بعد اجتياز جميع املراح•

السابقة

اصدار شهادة االعتماد•

ماد1. الاعت 
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ة   ن  وب  ان  ة  الممارسة  الق  ن  ت  ب 

ام املدخل لألنظمة السعودية والنظ•
الساس ي للحكم

مبادئ أحكام املحكمة العليا•

نظام املرافعات الشرعية•

لمنظام املرافعات أمام ديوان املظا•

نظام العمل•

نظام الشركات•

القضاء التجاري وأحكامه•

قواعد االوبات املدني•

ة   ن  وب  ان  ر الممارسة  الق  ب  معاب 

.نظام املحاماة والئحته التنفيذية•

يذية تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ولوائحه التنف•
.وقواعده

.قواعد السلوك املنهي•

أحكام الوكالة والتعاقد لتقديم الخدمات القانونية •

ضوابط مكافحة غسل الموال وجرائم اإلرهاب وتمويله•
والئحته التنفيذية

مقدمة لنظام جباية الزكاة والئحته التنفيذية•

.مقدمة لنظمة ضريبة الدخل والقيمة املضافة•

ة السلطة التنظيمية في اململك•
العربية السعودية 

نظام القضاء•

نظام اإلجراءات الجزائية•

نظام التحكيم•

نظام التنفيذ•

النظام الجنائي العام •

أحكام الحوال الشخصية •

املسؤولية املدنية•

امي  
ظ  ي  والت 

ون  ان  ل الق  ا هي  الي 
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كرا لكم
ش 


