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 مقـدمة
احلمد هلل رب العاملني والصَلة والسَلم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحابته ومن اهتدى 

 هبدية وختلق أبخَلقه إىل يوم الدين وبعد: 

هي  كثر احلديث عن ما بعد التخرج وعن الوظائف املتاحة خلرجيي القانون ) طَلب وطالبات ( وما

طبيعتها و شروطها , ومميزاهتا , وأين أفضل ..  هي تلك الوظائف , وما اخليارات أمامهم , وما

 هاجس كبري يدور يف ذهن كل طالب .

كبريه من البحث واحلصر للجهات   خارطةعمل  إىلاحلديث عن الوظائف بشكل عام يقودان 

القانون يف اجملتمع ويف تنظيم عَلقات  أمهيةواملصاحل ذات العَلقة ابلتخصص , وَل خيفى على اجلميع 

 . األخرىالدولة ابلدول  أوعَلقة الفرد ابلدولة  أومع بعض  األفراد

وميتد البحث ليشمل القطاع اخلاص اجلزء املساعد وحامل اَلقتصاد والذي َل خيلو من قانون ينظمه 

 املنظومةالشريفة اليت تساعد  واملهنةالعمل احلر  إىلوقانوين يميه وقائية وعَلجًا  , ُث اَلمتداد 

 . أصحاهبا إىلاحلقوق  وإعادةالعدالة  إرساءالقضائية يف 

ابَلطَلع على العمل يف  للقطاع احلكومي  جند اختَلف بسيط من جهة ألخرى ومميزات , بدء 

ي من الرواتب والبدَلت والسكن والتأمني الطيب واليت غالباً ما تكون مفقودة يف القطاع احلكومي الذ

التدريب  َل مينح املوظف بدل سكن أو اتمني طيب يف اغلب اجلهات , وأيضا النقطة األهم

 بتعاث .واإل

بعكس القطاع اخلاص الذي يعطي للموظف مميزات كثرية لكن يطلب مقابلها جهد مضاعف 

 العمل الرمسي . أبوقاتمن اَللتزام  أكثر اإلنتاجيةفالقطاع اخلاص يبحث عن 

القانوين ثَلث خيارات ولكل خيار مزااي  أمامسيكون  سالبكالوريو ول على مؤهل بعد التخرج واحلص

 املختلفة  إداراتهوعيوب و سيتم التفصيل يف كل خيار مع تصنيفاته الوظيفية و 

 اَللتحاق مبهنة احملاماة . أوخاص ,  أوقطاع حكومي  أما



 
 القطاع احلكومي 

 

ها القانوين هو الوظائف ابجلهات احلكومية , وقد اخليار األول للخريج يف اغلب التخصصات ومن

َل  أمهذه اجلهات وكيف اعرف مهامي الوظيفية وكم املرتب وهل يلزمين خربه  هي ماالطالب  يسأل

 . وأخرىبني جهة  قوما لفر يلزم , 

ابألصح اليت يعمل لديها قانونني َل ختلو  أوابلبحث عن اجلهات احلكومية اليت توظف القانونني 

حكومية من قانوين , بدء من مكتب الوزير والذي عادت يرتبط به مستشاري الوزير وترتبط  جهة

 ابلقطاع . إدارة أخراملستشارين " حىت  وإدارةالقانونية ,  اإلدارةمبكتب الوزير عادة " 

 واملؤسسات واهليئات واملصاحل واملديرايت واجلامعات تالوزاراعن عدد  بسيطة إحصائية إىلو ابلنظر 

مخسة  إىل,  وبكل جهة منها َل يقل عن مخسه جهةمن مائة  أكثر أهناو الصناديق احلكومية جند 

خمتص  إىلحتتاج  إدارةكل   إداراتمخس  إىلعشر فرع حول اململكة وكل فرع يتوي على ادراتني 

 ابلشئون القانونية .

 
 أوال : الوزارات 

 اإلسكان وزارة .1

 املعلومات وتقنية اَلتصاَلت وزارة .2

 والتخطيط اَلقتصاد وزارة .3
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 املهام الوظيفية للقانوين :
 . عليها الَلزمة التعديَلت وإجراء واألنظمة القوانني مشاريع إعداد .1

 يف سواء هلا املناسب القانوين الرأي وكتابة عقدةامل أو اهلامة والقضااي املشكَلت دراسة .2
 . اجلهة يف هبا املعمول األخرى املدنية األنظمة أو املالية أو اإلدارية اجملاَلت

 .ذلك تستدعي اليت املسائل يف القانونية ابألراء واإلدَلء املسئولني مع اَلجتماعات حضور .3

 . القانونية األحباث إعداد .4

 . القائمة واإلجراءات النظم حول حاتواملقرت  اآلراء إعداد .5

 . تصدر اليت والفتاوى هبا املعمول والتعليمات والقوانني األنظمة مبلفات اَلحتفاظ .6

 . اجلهة يف هبا املعمول واألنظمة القوانني وتفسري اليومية اإلدارية املشاكل حول املشورة تقدمي .7

 

 

 

 

 

 

 

 



 املهارات املطلوبة يف الوظيفة :
 . القانونية اَلستشارات مبجال املتعلقة واملفاهيم ابألسس معرفة .1

 . الدولة يف هبا املعمول واألنظمة ابلقوانني معرفة .2

 . القانونية والنظرايت ابألساليب معرفة .3

 . القانونية اإلستشارات أعمال جمال يف العمل تنفيذ أسلوب وإجراءات بطرق معرفة .4

 . وحتداثً  كتابة بدقة بوضوح التعبري على قدرة .5

 . مصادرها من األحكام وإستنباط والقياس اإلستدَلل على رةقد .6

 . عليهم واإلشراف اآلخرين على العمل توزيع على قدرة .7

 . عليها واحملافظة اآلخرين مع فعالة عمل عَلقات إقامة على قدرة .8

 . مبهارة أعَله املعارف تطبيق على القدرة .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تلك الوظائف يف اجلهات احلكومية  أماكن  إىلتطرق ن أنمت ذكر الوظائف القانوين جيب  أنبعد 
 . اإلداراتوزارتني وذكر اختصاص تلك  أومنها وسيتم التطرق لوزارة  إدارةواختصاص كل 

 
 القانونية للشؤون العامة اإلدارة

 :  ابلتايل وختتص
  منوذج العمل وزارة
 .للوزير وتقدميها الوزارة بنشاطات املتعلقة والتعليمات واللوائح األنظمة مشاريع إعداد. 1
 .األخرى اجلهات مع الوزارة تربمها اليت القانونية العقود وصياغة إعداد. 2
 .بشأهنا الرأي وإبداء أخري جهات مع الوزارة هبا ترتبط اليت العقود دراسة. 3
 جياراإل عقود فيها مبا املنقولة غري األمَلك معامَلت تتطلبها اليت القانونية اخلدمات تقدمي. 4

 .بذلك املتعلقة والواثئق الرمسية التمليك وسندات والسجَلت والصكوك والصيانة
 مشكَلت من يال ما ومجيع واللوائح األنظمة بتفسري يتعلق فيما القانونية واملشورة الري تقدمي. 5

 .بذلك اخلاصة التحقيقات يف واَلشرتاك ومطالبات وادعاءات وتظلمات
 .الوزارة داخل يف هبا املعمول القانونية اإلجراءات مجيع دوتوحي دراسة علي العمل. 6
 و القضائية الصفة ذات اجلهات أو احملاكم أمام قضااي من عليها أو منها يرفع فيما الوزارة متثيل. 7

 . املختلفة ودرجاهتا أبنواعها التحكيمية
 ابختصاصات املتعلقة توالبياان والتعليمات والقرارات واللوائح األنظمة حتديث علي اإلشراف. 8

 .معاجلتها يف التقنية اإلمكاانت من واإلستفادة وحفظها وتنظيمها الوزارة
 سَلمة من والتأكد ، بينها والتنسيق العامة ابإلدارة املرتبطة اإلدارات يف العمل سري متابعة. 9

 .الشأن هذا يف ترد اليت املسائل مجيع يف والنظر بينها، والتكامل اَلنسجام وحتقيق فيها األداء وفاعلية
 .توفريها علي والعمل واملواد والتجهيزات العاملة القوي من العامة اإلدارة احتياجات حتديد. 11
 وتقدميها فيها األداء تطوير واقرتاحات وإجنازاهتا العامة اإلدارة نشاطات عن دورية تقارير إعداد. 11

 .العمل وزير إىل



 .اختصاصاهتا الجم يف هبا تكلف أخرى مهام أي. 12
 :  الصحة منوذج  وزارة
 .الصحية ومرافقها الوزارة لوحدات القانونية املشورة تقدمي .1

 توصياهتا وإبداء نظاميتها، من للتأكد أخرى؛ جهات مع الوزارة هبا ترتبط اليت العقود دراسة .2
 .بشأهنا ومرئياهتا

 اليت األنظمة ومشاريع التعاميم و التنظيمية والقرارات واللوائح األنظمة مشاريع ومراجعة إعداد .3
 .بشأهنا وتوصياهتا ومرئياهتا القانوين الرأي وإبداء أخرى، جهات من إليها حتال

 وجلان الصحية األنظمة أحكام خمالفات وجلان الشرعية الصحية اهليئات عضوية يف املشاركة .4
 .ابلوزارة اَلختصاص جهات تشكلها اليت األخرى واللجان العروض، فحص

 إىل تنسب اليت واملخالفات الشكاوى يف املختصة اجلهات جتريها اليت التحقيقات يف ركةاملشا .5
 .منسوبيها أو الوزارة

 العَلقة ذات واجلهات والرقابية القانونية واهليئات القضائية اجلهات أمام الوزارة متثيل .6
 .للوزارة القانونية ابألعمال

 
  للمستشارين العامة اإلدارة

 
 :  ابلتايل وختتص

 منوذج الشورى جملس
 .إليها يال فيما والنظامي، الشرعي الرأي إبداء .1



 تقوم اليت للموضوعات النظامية اجلوانب دراسة يف واخلاصة املتخصصة اجمللس جلان مساعدة .2
 .املوضوعات لتلك حكمها يف وما واللوائح األنظمة مشاريع صياغة يف واملساعدة بدراستها،

 -:موضوعاهتا إقرار بعد التالية مشروعاتلل النهائية الصيغة مراجعة .3

 : مثل هبا يرفق وما اجمللس قرارات -أ .4

 .حكمها يف وما واللوائح األنظمة -

 .الدولية أو اإلقليمية أو الثنائية واَلتفاقيات املعاهدات -

 .اَلمتيازات -

 . األنظمة تفسري -ب .5

 .ذلك منها يطلب عندما موضوع، ألي النظامية املذكرات إعداد .6

 اجللسات، أمانيت مع ابلتنسيق واللجان اجمللس عمل بقواعد اخلاصة لدراساتا إعداد .7
 .واللجان

 .اجمللس رئيس يصدرها اليت هبا املتعلقة والقرارات النظامية اللوائح مشروعات إعداد .8

 .ذلك منها يطلب عندما اإلدارية اللجان يف اَلشرتاك .9

 . اإلدارة لنشاطات سنوية خطة إعداد .11

 . اإلدارة أبعمال العَلقة ذات اجمللس تإدارا مع التنسيق .11

 . تطويرها ومقرتحات وأنشطتها، اإلدارة أعمال عن سنوي تقرير إعداد .12

 .اختصاصها جمال يف اإلدارة هبا تكلف أخرى مهمات أي .13

 .  آخر منوذج العدل وزارة



 الباب من الرابعة املادة نص مبقتضى اختصاصاهتا وحددت مباشرة، اهليئة برئيس اإلدارة هذه ترتبط
 :  يلي مبا للهيئة الداخلية الَلئحة من الثاين
 .فيها النظامي الرأي وإبداء الوكَلء أحد أو الوزير من حتال اليت والقضااي املوضوعات دراسة -1
 .استشارات من اجلهة أعمال تتطلبه فيما املشورة تقدمي -2
 .فيها فالتصر  حول امللحوظات وإبداء حفظها املقرتح القضااي مراجعة -3
 .وتوجيهات استشارات من يطلبونه قد فيما احملققني معاونة -4
 .املهمة اللجان يف اجلهة متثيل -5
 .املظامل ديوان أمام اخلاصة األمهية ذات القضااي يف اجلهة متثيل -6
 .الرئيس يصدرها اليت والقرارات التعاميم مشروعات إعداد -7
 .املختلفة أجهزهتا مع نابلتعاو  للجهة السنوي التقرير إعداد -8
 

  الدويل للتعاون العامة اإلدارة

 :  ابلتايل وختتص
 منوذج التعليم وزارة
 للمقام الرفع من بدءً  واألجنبية العربية للدول الرمسية الوزير معايل لزايرات والتنسيق الرتتيب .1

 يف اَلختصاص جهات مع إمتامها واستكمال الزايرات هذه على املوافقة لطلب السامي
 .ذلك عن بتقارير والرفع وخارجها، اململكة

 ومذكرات اَلتفاقيات إلعداد الوزارة وخارج داخل اَلختصاص جهات مع والتنسيق اَلتصال .2
 .األخرى ابلدول الوزارات مع التفاهم

 الربامج انحية من الوزارة أبعمال يتعلق فيما والدولية اإلقليمية واهليئات ابملنظمات اَلتصال .3
 . الدولية واملعارض املختلفة واَلجتماعات واملؤمترات الندواتو  التدريبية



 مع التنسيق خَلل من اخلارجية، الكتاب معارض يف اململكة مشاركة على اإلشراف .4
 . املعارض تلك يف املشاركة الدائمة اجلهات ومع اململكة وسفارات الثقافية امللحقيات

 .الدولية الكتاب ملعارض املصاحبة ةالثقافي األنشطة يف اململكة مشاركة على اإلشراف .5

 والدولية اإلقليمية واهليئات واجلمعيات املنظمات عضوية يف اململكة مشاركة اقرتاح .6
 ، نشاطاهتا يف للمشاركة الَلزمة اإلجراءات واختاذ الوزارة بنشاطات العَلقة ذات واإلسَلمية

 .  ابلوزارة املعنية اإلدارية الوحدات مع والتنسيق

 الوزارة مقرتحات ومناقشة اململكة، وخارج داخل املشرتكة اللجان اجتماعات يف املشاركة .7
 .اَلجتماعات هذه يف العايل التعليم ومؤسسات

 اإلدارية الوحدات مع ابلتنسيق جدواها، ثبت إذا الدويل التعاون برامج على ابلتوقيع التوصية .8
 .  ابلوزارة املعنية

 الدولية اخلربات من الوزارة احتياجات بتحديد ةاملتعلق الدراسات إجراء يف املشاركة .9

 تطبيقها ومتابعة اإلدارة، أعمال جمال يف املعتمدة والتعليمات واللوائح األنظمة اقرتاح .11
 . اعتمادها بعد

 اخلطط وتنفيذ إبعداد يتصل فيما ابلوزارة املعنية اإلدارية الوحدات مع التنسيق .11
 . اعتمادها بعد نفيذهات ومتابعة اإلدارة نشاط جمال يف السنوية

 املهام تنفيذ يف هلا املتاحة اإلمكاانت من القصوى واَلستفادة اإلدارة أعمال متابعة .12
 وتدريبها توفريها ومتابعة العاملة القوى من اإلدارة احتياجات وحتديد إليها، املوكلة

 
 منوذج العدل وزارة

 



 مدى تقييم على والعمل ، الندوات وأ املؤمترات يف لَلشرتاك للوزارة ترد اليت الدعوات تلقي .1
 تقييمها نتيجة وتعرض ابلوزارة، املختصة اجلهات مع ابلتنسيق هبا اَلشرتاك من اَلستفادة

 .ذلك يف التوجيه ألخذ الوزير معايل على

 و الوزارة أعمال ضمن تدخل اليت املختلفة والندوات املؤمترات يف للمشاركة املرشحني اقرتاح .2
 .الوزير ملعايل بذلك العرض

 عن العرض و اخلارجية املناسبات يف املشاركة بعد الوزارة ممثلي يقدمها اليت التقارير تلقي .3
 ابملوضوعات و التقرير مبضمون العَلقة ذات اجلهات وتبليغ العرض تستوجب اليت األمور

 .إليها التوصل مت اليت وابلنتائج املؤمتر حبثها اليت

 . املشرتكة السعودية اللجان عضوية يف الدويل للتعاون العامة لإلدارة ممثل ترشيح أو اَلشرتاك .4

 تشارك اليت والدولية العربية اللقاءات أعمال جدول على املدرجة املوضوعات عن العرض .5
 الدولة سياسة ضوء يف وذلك املوضوعات تلك إزاء اململكة موقف لتحديد الوزارة فيها

 .وتوجهاهتا

 . وتبويبها السابقة اخلارجية الوزارة مبشاركات اخلاصة املعلومات مجع .6

 احلديثة واألرقام ابملعلومات اخلارجية واَلجتماعات واللجان املؤمترات يف املشاركني إمداد .7
 .املشاركة مبوضوع اخلاصة

 أن سلبياهتا وتفادي إجيابياهتا من واَلستفادة الوزارة للمثلي اخلارجية املشاركات تقييم .8
 .ليةاملستقب املشاركات يف وجدات

 بعمل صلة ذات وتوصيات قرارات من والدولية العربية اللقاءات عن يصدر ما تنفيذ متابعة .9
 .املختصة اجلهات مع ابلتنسيق وذلك العدل وزارة



 ومتابعة وتبويبها وتصنيفها العدلية اجملاَلت التفاهم ومذكرات اَلتفاقيات مجع .11
 .تنفيذها

 اجملاَلت يف و التفاهم مذكراتو  لَلتفاقيات التحضري بشأن اَلتصاَلت متابعة .11
 .بصددها يلزم وما العدلية

 النتائج ودراسة الوزارة بعمل الصلة ذات الدولية اَلتفاقيات بشان املقرتحات إعداد .12
 ابلوزارة املختصة اجلهات مع ابلتعاون ومتابعتها

 
 

  للمتابعة العامة اإلدارة 
  منوذج العدل وزارة
 وحدات من به يرتبط وما اجلهاز أقسام خمتلف يف الَلزمة توالتحراي الرقابة إبجراءات القيام .1

 .األداء وترشيد العمل سَلمة من للتأكد

 على للوقوف به املرتبطة والوحدات اجلهاز وحدات ملختلف( تفتيشية) متابعة حبمَلت القيام .2
 إجناز يف الرتاخي أو الوظيفية الواجبات أبداء اإلخَلل حاَلت واكتشاف القصور مواطن

 مع والتنسيق ابلتعاون اَلعوجاج وتقومي املسارات تصحيح على العمل ُث ومن األعمال
 .اجلهاز املختصة اجلهات

 واللوائح لألنظمة مطابقته من للتأكد له التابعة والوحدات اجلهاز يف العمل سري مراقبة .3
 .املعتمدة واإلجراءات

 وغريها واملالية اإلدارية لفاتاملخا حول للصَلحيات وفقاً  إليها حتال اليت الشكاوى فحص .4
 .املخالفات من



 يال وفيما الرقابة عنها تكشف اليت التحقيقات يف اَلشرتاك أو األولية التحقيقات إجراء .5
 .جديتها ثبوت بعد اجلمهور من شكاوي من تتلقاه ما أو اجلهاز رئيس من إليها

 .املوظفني شئون إدارة مع يقابلتنس له التابعة والوحدات اجلهاز موظفي دوام انتظام مراقبة .6

 وفقاً  ابجلهاز العَلقة ذات اهليئة أبعمال خيتص ما كل يف والتحقيق الرقابة هيئة مع التخاطب .7
 .املفوضة للصَلحيات

 .اجلهاز موظفي لدى الذاتية الرقابة مفهوم وتقوية تنمية على العمل .8

 على يساعد أبسلوب ازاجله يف املتابعة أبعمال اخلاصة واملعلومات امللفات وحفظ تنظيم .9
 .ويسر بسهولة استخراجها

 .اجلهاز يف العمل سري وحتسني تسهيل شأهنا من مقرتحات أي تقدمي .11

 على والعمل التنظيم وحدة مع ابلتعاون الوحدة أبعمال اخلاصة اإلجراءات إعداد .11
 .تطويرها

 تعلقةامل والتوصيات واملَلحظات وإجنازاهتا الوحدة نشاطات عن دورية تقارير إعداد .12
 واملخالفات الشكاوى عن وسنوية شهرية إحصائيات عمل ذلك ومن ، هبا العمل بتطوير

 .اجلهاز رئيس إىل ورفعها والدَلئل النتائج واستخَلص وحتليلها وتبويبها

 
 منوذج العمل وزارة

 
 . الوزارة منسويب لدى الذاتية الرقابة مفهوم وتقوية تنمية على العمل. 1
 .الرمسي العمل ساعات أثناء العمل رأس على والبقاء احلضور يف الوزارة نسويبم انتظام مراقبة. 2



 وذلك ، الوزارة عليها تشرف اليت واملكاتب اإلدارية الوحدات جلميع املتابعة جوَلت تنظيم. 3
 تصحيح على والعمل ، األعمال واجناز الوظيفية أبداء واإلخَلل القصور مواطن على للوقوف

 . الوزارة يف املختصة اجلهات مع ابلتعاون التنفيذ أثناء عتق اليت األخطاء
 من وغريها واملالية اإلدارية املخالفات حول حتال اليت الشكاوى فحص إجراءات على اإلشراف. 4

 . للصَلحيات وفقا املخالفات
 . الوزارة منسويب قبل من حتدث اليت املخالفات يف التحقيق يف اَلشرتاك. 5
 نطاق ضمن وذلك ، جديتها ثبوت بعد املواطنني شكاوى يف األويل التحقيق تإجراءا متابعة. 6

 . الوزارة مسؤولية
 وفقا ابلوزارة العَلقة ذات اهليئة أبعمال خيتص ما كل يف والتحقيق الرقابة هيئة مع التخاطب. 7

 . املفوضة للصَلحيات
 سَلمة من والتأكد ، بينها تنسيقوال العامة ابإلدارة املرتبطة اإلدارات يف العمل سري متابعة. 8

 . بينها والتكامل اَلنسجام وحتقيق فيها األداء وفاعلية
 يف ترد اليت املسائل مجيع يف والنظر العامة اإلدارة أنشطة تواجه اليت واملعوقات املشكَلت معاجلة. 9

 . اخلصوص هذا
 العامة اإلدارة أبنشطة  لقةاملتع واملعلومات والبياانت السجَلت وتنظيم حتديث علي اإلشراف. 11

 . معاجلاهتا يف اإلمكاانت من واَلستفادة وحفظها
 .توفريها على والعمل واملواد والتجهيزات العاملة القوى من العامة اإلدارة احتياجات حتديد. 11
 هاوتقدمي فيها األداء تطوير واقرتاحات واجنازاهتا العامة اإلدارة أنشطة  عن دورية تقارير إعداد. 12

 الوزير إىل
 : البحوث العامة اإلدارة

 :  منوذجاً  العدل وزارة
 يقررها اليت املبادئ أو أحكام من تصدره فيما التمييز حمكمة تقررها اليت املبادئ استخَلص .1

 . إليها الرجوع يسهل حبيث وفهرستها وتبويبها األعلى القضاء جملس



 .للنشر املختارة األحكام جمموعات إعداد .2

 . هبا القيام العدل وزارة تطلب اليت وثالبح إعداد .3

 .القضاة اسرتشادات على اإلجابة .4

 موافقتها مدى حيث من عليها بنيت اليت الفقهية القواعد يف الرأي وإبداء األحكام مراجعة .5
 األعلى القضاء جملس على لعرضها متهيداً  وذلك املتغرية واألحوال الظروف ضوء يف للعدل

 .القضاء نظام من( 8)املادة من( 1) الفقرة يف ورد ملا طبقاً  فيها مبادئ لتقرير

 احلكومية الدوائر خمتلف من ترد اليت املعامَلت دراسة تقدم ما على إضافة اإلدارة تتوىل كما .6
 .حوهلا الرأي وإبداء

 :  منوذج العمل وزارة
 

 علي والعمل اخلاص القطاع يف العاملة ابلقوي املتعلقة والدراسات البحوث وبرامج خطط وضع. 1 
 . اعتمادها

 اخلاص القطاع يف العاملة القوي من واملستقبلية القائمة اَلحتياجات حول الدراسات إجراء. 2 
 . الوافدين السعوديني من فئاهتا مبختلف

 يف والوافدة السعودية العاملة القوي وأوضاع العمل سوق حول والبحوث الدراسات إجراء. 3 
 . ملكةامل مستوي علي اخلاص القطاع

 البطالة ومعدَلت اخلاص القطاع يف السعودية العاملة القوي توظيف حول الدراسات إعداد. 4 
 . وخصائصها

 القطاع يف الوطنية العمالة توظيف فرص وحتسني استيعاب زايرة سبل حول الدراسات إعداد. 5 
 اخلاص



 اخلاص القطاع يف املةالع القوي أبوضاع الفهم لتعميق املناسبة البحوث موضوعات اقرتاح. 6 
 . مشكَلهتا حل علي واملساعدة

 يف مبا معها املتعاقد البحوث وأجهزة الوزارة مع املتعاونة للجهات املمكنة التسهيَلت تقدمي. 7 
 . ابلوزارة اخلاصة البحوث إعداد يف ملساعدهتا هلا الَلزمة املعلومات مجع ذلك

 . أتخريها وأسباب املنجزة وغري املنجزة راحلابمل دورية تقارير وإعداد البحوث متابعة. 8 
 . لتطويرها واَلقرتاحات اإلدارة إبجنازات دورية تقارير تقدمي. 9 
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 طبيعة العمل يف هذه الشركات 
مي اَلستشارات ويكون العمل يف هذه الشركات بوظيفة مستشار قانوين ويكون دور املوظف هنا تقد

العقود اخلاصة ابلشركة سوى الداخلية   إعدادالقانونية وصياغة اللوائح الداخلية للشركة , وصياغة و 
 أمام, و التمثيل عن الشركة  أخرىوجهات  أطرافكالتعاقد مع موظفني أو تعاقدات الشركة مع 

 الغري .
اكرب والعروض تقدم له  أمامه صةالفر  أصبحتوكل ما تدرج املوظف وزادت خربته يف القطاع اخلاص 

 , ويرتفع ابلسلم الوظيفي وابلدخل املادي .  أخرىمن منافسني وجهات 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اخليار الثالث : العمل املهين " احملاماة "
 



يراعى ما نص عليه نظام احملاماة وَلئحته التنفيذية يف  أنللدخول ملهنة احملاماة على خريج القانون 
الثالثة منه واليت نصت على الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة احملاماة  املادة

 وهي :
 به تقضي ملا طبقاً  احملاماة مهنة مزاولة السعودي لغري وجيوز اجلنسية، سعودي يكون أن -أ

 .الدول من وغريها اململكة بني اَلتفاقيات
 من أنظمة ختصص البكالوريوس شهادة أو الشريعة كلية شهادة على حاصَلً  يكون أن -ب

 من األنظمة دراسات دبلوم أو اململكة، خارج منهما أي يعادل ما أو اململكة جامعات إحدى

 .اجلامعية الشهادة على احلصول بعد العامة اإلدارة معهد
 إىل املدة هذه وختفض سنوات، ثَلث عن تقل َل ملدة العمل طبيعة يف خربة لديه تتوافر أن -ج 

 ما أو األنظمة ختصص يف أو اإلسَلمية، الشريعة يف املاجستري شهادة على للحاصل واحدة سنة

 املدة هذه من ويعفى الشريعة، كلية خلرجيي ابلنسبة األنظمة دراسات دبلوم أو منهما، أايً  يعادل

 .التخصص جمال يف الدكتوراه شهادة على احلاصل
 

 .عليه جورحم وغري والسلوك السرية حسن يكون أن - د
 مضى قد يكن مل ما األمانة، أو ابلشرف خملة جرمية يف بعقوبة أو حبد عليه حكم قد يكون أَل -ه 

 .األقل على سنوات مخس احلكم تنفيذ انتهاء على
  .اململكة يف مقيماً  يكون أن -و
  

  
  

  
  
  



 واخلربة املطلوبة للحصول على ترخيص حماماة هي : 
 

  خارجها و كة،اململ داخل القضاء - أ
  .رمسية بصفة اململكة داخل اإلفتاء – ب

 أو املعاهد يف العليا الدراسات أو اجلامعات يف األنظمة أو أصوله أو الفقه، مواد تدريس -ج 

  .اململكة يف األخرى التعليمية املؤسسات
 وهيئاهتا ومؤسساهتا الدولة أجهزة يف اَلستشارات –د

  األهلية واملؤسسات الشركات يف العمل عةطبي قي املكتسبة اخلربة -ه  . 
  .اجلهات أمام الغري عن الرتافع - و
  .اململكة داخل الداخلية بوزارة التحقيق أو العام، اَلدعاء - ز

 . العدل لكتاب ابململكة األوىل العدل كتاابت أو العامة، العدل كتاابت أعمال - ح
 

 املظامل ديوان أو الشرعية، ابحملاكم اإلهنائية أو نائية،اجل أو احلقوقية، القضااي ضبوط يف الكتابة -ط

 .(ضبط كتاب رئيس) مسمى عن تقل َل بوظيفة ابململكة
  .للمهنة ممارسا كان مىت اخلربة مدة استوفيت إذا السابق ابلرتخيص يعتد -ي

 . والقبول القيد جلنة لتقدير ختضع (ي-و -ه ) الفقرات يف الواردة اخلربة
 املادة هذه من (ب) الفقرة يف الواردة الشهادات إحدى على احلاصل القيد لبلطا جيوز -3-6

 مدة العمل طبيعة يف خربته تتم حىت بعض، إىل بعضها (3/5) رقم البند يف املذكورة األعمال ضم

 سنوات ثَلث
 .متتالية تكون أن سنوات بثَلث احملددة اخلربة مدة يف يشرتط َل 8-3-. 

 خربة يعترب َل النفس عن الرتافع 9-3-

 
 التدريب يف مكاتب احملاماة من ضمن اخلربات املؤهلة للحصول على الرتخيص  : 



 يعترب التدريب يف مكاتب احملامني خربة يف طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:

أن تتوافر يف طالب التدريب شروط القيد يف اجلدول املنصوص عليها يف النظام، وهذه الَلئحة  -أ 

 عدا شرط اخلربة يف طبيعة العمل.  -وقت التدريب–

 أن يكون التدريب لدى حمامي قد أمضى مدة َل تقل عن مخس سنوات يف مزاولة املهنة. –ب 

 أن يتفرغ املتدرب هلذا العمل طيلة فرتة التدريب وبدوام كامل. -ج  

 ملقر الرئيس، أو فرعه.أن يقيم املتدرب يف مدينة مقر مزاولة املهنة، سواء كان املقر هو ا -د

 يكون التدريب يف طبيعة العمل املنصوص عليها يف الفقرة )ج(من هذه املادة. أن -ه  

أن يكون التدريب مبوجب عقد كتايب بني احملامي واملتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة  -و

 التدريب احملددة. 

 ات وكالة عن احملامي.أن يكون ترافع املتدرب يف القضااي وتقدمي اَلستشار  -ز 

أن يتقدم املتدرب بعد انتهاء فرتة تدريبه بطلب القيد يف اجلدول خَلل مدة َل تزيد على  -ح 

 سنتني.

 على احملامي إبَلغ اإلدارة ابسم املتدرب لديه قبل مباشرته للعمل . 11-3-

 خيضع حتديد عدد املتدربني لدى احملامي لتقدير اإلدارة . 12-3-

 
 
 
 
 

 املوحد جلميع املتدربني  عقد التدريبمنوذج ل

 .يطبع العقد على مطبوعات احملامي  * مَلحظة



  بعد أمااحلمد هلل وحده والصَلة والسَلم على من َل نيب بعده 

 :م أبرم هذا العقد بني كَل من 211ه  املوافق / / 14فإنه يف يوم / / 

  / احملامي -: األولالطرف 

  حامل تصريح احملاماة رقم

  وانه : املدينة احلي الشارع رقم املبىن صندوق الربيد الرمز الربيديعن

  اهلاتف : الثابت اجلوال الفاكس

  الربيد اإللكرتوين

  املتدرب / املؤهل -الطرف الثاين :

 / السجل يف اإلدارة العامة للمحاماة

  / عنوانه

 : يقر املتعاقدان ومها بكامل أهليتهما الشرعية على اآليت

  : األولالبند 

يلتحق الطرف الثاين مبكتب الطرف األول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة احملاماة مبراحلها املختلفة 

 ( ملدة )ثَلث سنوات حلاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة املاجستري

 : البند الثاين

احملاماة وفقًا لألصول الشرعية  يلتزم الطرف األول بتمكني الطرف الثاين من التدريب على مهنة

 . واألنظمة املرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاين على األعمال اليت هلا عَلقة مبمارسة وتعلم املهنة

الرتافع ابملطالبة واملدافعة أمام السلطات القضائية  األوليتعلم الطرف الثاين من الطرف  البند الثالث

ت واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية والتنفيذية وصياغة العقود واملخالصا

وإعداد املذكرات التحريرية واخلطاابت واَللتماسات وكيفية اَلستعانة ابملراجع والكتب املتخصصة يف 

 . ذلك,وكيفية التمثيل القانوين والتفاوض عن الغري وتعلم مجيع ما يتعلق ابملهنة من أخَلقيات وعلوم



 : البند الرابع

على الطرف الثاين أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف األول فيما يتعلق ابلتدريب على ممارسة 

تقبله أو عدم القدرة  أواملهنة ويق للطرف األول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاين عدم قابليته 

 . على إكمال التدريب مع إفادة اإلدارة بذلك

 : البند اخلامس

ول أبن مينح الطرف الثاين عند انتهاء فرتة التدريب شهادة خربة وصور لألحكام يلتزم الطرف األ

 واملستندات اليت ترافع فيها

 :البند السادس

يقوم الطرف األول برفع تقرير سنوي عن املتدرب لإلدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل,يذكر فيه 

 .  الفرتة التدريبيةاملراحل اليت حققها والصعوابت اليت تواجهه ومدى سريه يف

 :البند السابع

يرر هذا العقد من ثَلث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى اإلدارة العامة للمحاماة 

 .بوزارة العدل خَلل أسبوع من توقيع العقد
 
 
 

 : بني احملامي واملتدرب العالقة

 العَلقة بني احملامي واملتدرب يكمها :

 املهنة  نظام احملاماة و أخَلقيات .1

 . عقد التدريب .2



 احلقوق والواجبات لكل طرف :

من التدريب على مهنة احملاماة وفقًا لألصول الشرعية واألنظمة ملتدرب بتمكني ا احملامييلتزم الطرف 

 . على األعمال اليت هلا عَلقة مبمارسة وتعلم املهنة املتدرباملرعية وأن يقتصر عمل 

 : يلتزم احملامي بتعليم املتدرب على

  الرتافع ابملطالبة واملدافعة أمام السلطات القضائية والتنفيذية 

  صياغة العقود واملخالصات 

  اللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية 

  إعداد املذكرات التحريرية واخلطاابت واَللتماسات 

 ,كيفية اَلستعانة ابملراجع والكتب املتخصصة يف ذلك 

  القانوين والتفاوض عن الغري كيفية التمثيل 

 تعلم مجيع ما يتعلق ابملهنة من أخَلقيات وعلوم . 

 

 

 التزامات الطرفني :

 فيما يتعلق ابلتدريب على ممارسة املهنة  احملاميأن يتقيد بتعليمات وإرشادات تدرب على امل

رة على تقبله أو عدم القد أوعدم قابليته  املتدربفسخ العقد إذا تيقن من  للمحاميويق 

 إكمال التدريب مع إفادة اإلدارة بذلك



  برفع تقرير سنوي عن املتدرب لإلدارة العامة للمحاماة امي يقوم احملبعد انتهاء مدة التدريب

والصعوابت اليت تواجهه ومدى سريه يف املتدرب بوزارة العدل,يذكر فيه املراحل اليت حققها 

 وصور لألحكام واملستندات اليت ترافع فيها شهادة خربةومينح املتدرب . الفرتة التدريبية

 كيفية انقضاء التدريب  

 ابألسباب العامة َلنقضاء العقد . .1
 انتهى الغرض من التدريب .2
 املدة انتهت .3

 يف حال وجود خالف 

 يرجع للعقد هل هناك حتكيم .. .1

 هل سبب اخلَلف مادي ) احملاكم العامة ( .2

 اة (هل سبب التدريب بند ) اإلدارة العامة للمحام .3

 وعقد املكتب اجلديد ( األول و أخَل طرف .) تقرير من املكتب لَلنتقال ملكتب أخر  .4

 

  صعوابت التدريب

 شخصي حاليا املوجود اغلب أن حيث وحمرتفة منظمة مهنية حماماة شركات وجود عدم .1

 املشاركة  مبدءا على قائم وليس

 ! احملاماة على تدريباً  كونه من أكثر التعقيب على تدريب .2

 قليل راتب .3



 
 

 أخرياً :

قل و َل يرتقي لطموحاتكم لكنه قد خيفف عنكم عناء البحث وكثرة 
ُ

ما سطرته هنا هو جهد امل

 اَلستفسارات.

 أمتىن لزمَلئي وزميَليت التوفيق و النجاح . 

 هذا وهللا اعلم .

 كتبه واعده :

 مروان الروقي 

Marwanalrouqi@ 

lawgoogel@gmail.com 
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