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ــات الجمعيــة  مــن َتْنظيــم الَهيئــة التــي أوضحــت أن مــن صالحيَّ
طلبــات  بقبــول  الخاصــة  والمعاييــر  الضوابــط  إقــرار  العموميــة 
عضويــة االنتســاب، وإقــرار رســوم العضويــة وأي مقابــل مالــي 
سياســات  لرســم  وســعًيا  الســداد،  وآليــة  الهيئــة،  تتقاضــاه 
وضوابــط واضحــة وشــفافة وعادلــة تحــدد إجــراءات الحصــول 
علــى عضويــة الهيئــة؛ فقــد أصــدرت الجمعيــة العموميــة قرارهــا 

بإقــرار الئحــة عضويــة الهيئــة.
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المادة )1( أنواع عضويات الهيئة

ة المادة )2( مدة العضويَّ

ــْت عليــه الفقرتــان )4( و)5( ِمــن المــادة )الثامنــة( ِمــن تنظيــم الهيئة، اللتــان َأْوَضَحَتا . 	 بنــاًء علــى مــا َنصَّ
ــة إقــراَر الضوابــط والمعاييــر الخاصــة بقبــول طلبــات عضويــة  ــة العموميَّ أنَّ ِمــن صالحيــات الجمعيَّ
ة وأيِّ مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية الســداد. وســعًيا لرســم  االنتســاب، وإقراَر رســوم العضويَّ
افة وعادلــة ُتحــدد إجــراءات الحصــول علــى عضويــة الهيئــة؛ فقــد  سياســات وضوابــط واضحــة وشــفَّ

ــة قرارهــا بإقــرار الئحــة: »عضويــة الهيئــة«. ــة العموميَّ أصــدرت الجمعيَّ
ُيعــدُّ االنتمــاء إلــى الهيئــة الســعودية للمحاميــن َقبــواًل باألعــراف والمعاييــر المهنيــة، وأيِّ وثائــق . 	

ــع العضــو بالحقــوق ويلتــزم بالواجبــات الــواردة فــي تنظيــم الهيئــة وهــذه  ُتصدرهــا الهيئــة، ويتمتَّ
الالئحــة.

ة في الهيئة على النحو اآلتي: تكون العضويَّ
ــص لهــم بُمزاولــة مهنــة المحامــاة فــي المملكــة،  ــع بهــا المحامــون الُمَرخَّ ــة األساســية: ويتمتَّ 	. العضويَّ

رة. ــة الســنوية الُمقــرَّ دوا رســوم العضويَّ الذيــن ســدَّ
ــع بهــا كلُّ َمــن تتوافــر فيــه شــروُط ُمزاَولــة مهنــة المحامــاة فــي المملكــة،  	. عضويــة االنتســاب: ويتمتَّ
ــة  م بطلــب هــذه العضويَّ لــون، وذلــك بعــد التقــدُّ وَمــن ُيباشــر أعمــااًل نظيــرًة ُيزاولهــا المحامــون الُمؤهَّ

رة. ــة الســنوية الُمقــرَّ إلــى مجلــس إدارة الهيئــة، وقبــول المجلــس لهــا، وســداد رســوم العضويَّ
مــون إســهاماٍت  ر مجلــُس إدارة الهيئــة َمْنَحهــا لهــم ممــن ُيقدِّ ــع بهــا َمــن ُيقــرِّ ــة الفخريــة: ويتمتَّ 3. العضويَّ

مميــزًة تخــدم أهــداف الهيئة.

ة في الهيئة على النحو اآلتي:  تكون مدُة العضويَّ
ــة التــي يمنحهــا مجلــُس اإلدارة لَمــن ُيقدمــون إســهاماٍت  ــة الفخريَّ ــة دائمــة: وهــي العضويَّ 1. عضويَّ

مميــزًة تخــدم أهــداف الهيئــة.
ــع بالحقــوق التــي ُتمَنــح لألعضــاء،  ا للتمتُّ ــب تجديدهــا ســنويًّ ة: وهــي تلــك التــي َيَتَطلَّ ــة ســنويَّ 2. عضويَّ

ــة االنتســاب. ــة األساســية وعضويَّ ويدُخــل فــي ذلــك العضويَّ
ــة  تــة: وهــي تلــك التــي ُتمَنــح مؤقًتــا لطالــب االنضمــام حتــى يســتوفَي شــروط العضويَّ ــة ُمؤقَّ 3.  عضويَّ

رة. د الرســوم الُمقرَّ وُيســدِّ
دهــا خــالل مــدة  ة، ولــم ُيجدِّ قــة: وتكــون للعضــو الــذي انتهــْت مــدُة عضويتــه الســنويَّ ــة ُمعلَّ 4. عضويَّ

ال تتجــاوز )90( تســعين يوًمــا ِمــن تاريــخ اســتحقاق التجديــد.

التمهيد

الفصل األول: أحكام عامة
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ة المادة )3( إجراءات إنهاء العضويَّ

ة المادة )4( إجراءات االنضمام إلى العضويَّ

ــر عــن ســداد رســم  ــة ُمنتهيــة: وتكــون للعضــو الــذي انتهــْت مــدة عضويتــه الســنوية، وتأخَّ 5.  عضويَّ
ــة الُمســَتَحّق مــدة تزيــد علــى )90( تســعين يوًمــا ِمــن تاريــخ اســتحقاقه، ومضــْت )5	( خمســَة  العضويَّ
ــة، وال  َعَشــَر يوًمــا ِمــن تاريــخ إنــذاره بالســداد، وكذلــك فــي حــال طلــب العضــو االنســحاب ِمــن العضويَّ

ــة. يــة فــي مــدة العضويَّ ــب علــى طلــب االنســحاب اســتعادُة أيِّ مبالــغ ُمتَبقِّ يترتَّ
ــة َمشــطوبة: وَتْصــُدر بقــراٍر ِمــن مجلــس إدارة الهيئــة يقضــي باســتبعاد العضــو ِمــن ِســِجلِّ  6.  عضويَّ
ــا لَشــْطِبه ِمــن جــدول  ــا لوفاتــه، وإمَّ ــة؛ إمَّ عضويــات الهيئــة، وإنهــاء عضويتــه خــالل فتــرة ســريان العضويَّ
ــا إلخالله الجســيم باألعــراف والَمعايير  ــص لهــم بالنســبة إلــى األعضــاء األساســيين، وإمَّ المحاميــن الُمَرخَّ

ــة. يــة فــي مــدة العضويَّ ــب علــى الشــطب اســتعادُة أيِّ مبالــغ ُمتَبقِّ المهنيــة، وال يترتَّ

	. مــع مراعــاة مــا جــاء فــي الفقــرة )6( ِمــن المــادة الثانيــة ِمــن هــذه الالئحــة، ُيْصــِدر مجلــُس إدارة الهيئــة 
ة. ًبا يقضــي بإنهــاء العضويَّ قــراًرا ُمســبَّ

ــم لــدى مجلــس إدارة الهيئــة خــالل )60( ســتين يوًمــا ِمــن تاريــخ  	. يحــقُّ لَمــْن ُأنِهَيــْت عضويُتــه التظلُّ
ــا، أو عبــر وســيلٍة إلكترونيــٍة  ــق العلــُم بهمــا بإبــالغ َذِوي الشــأن كتابيًّ الِعْلــم بهــذا القــرار أو اإلجــراء، ويتحقَّ

ــق العلــَم بالوصــول. ُمالئمــٍة ُتحقِّ
ــم دون البــتِّ فيــه؛ يجــوز َرْفــع دعــوى  3. فــي حالــة ُصــدور إخطــاٍر ِمــن مجلــس إدارة الهيئــة بَرْفــض التظلُّ
ــم إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة خــالل )90( تســعين يوًمــا ِمــن تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر  التظلُّ

ــم. بالرفــض، أو انقضــاء المــدة المذكــورة دون البــتِّ فــي التظلُّ
ــة وقــُف تنفيــذ قــرار أو إجــراء  ــة المختصَّ ــم أمــام الجهــة القضائيَّ ــب علــى َرْفــع دعــوى التظلُّ 4. ال يترتَّ

مجلــس إدارة الهيئــة المطعــون عليــه.
م ُمجــدًدا إلــى مجلــس إدارة الهيئــة بطَلــب االنضمــام إليهــا بعــد  5. يحــقُّ لَمــْن ُشــِطَبْت عضويُتــه التقــدُّ

مــرور )5( خمســة أعــوام علــى صــدور قــرار الشــطب.

ــح ذلــك فــي  ــة، وُتوضِّ ــُة اإلجــراءات والنمــاذُج الالزمــة لتســجيل طالبــي العضويَّ ــُة العامَّ تضــع األمان
ــه مــا يأتــي:  ــن طلَب م الطلــب أن ُيضمِّ موقــع الهيئــة اإللكترونــي، ويلــزم ُمقــدِّ

ــة، ويلــزم الوافديــن  	. وثيقــة ُتثبــت ُهويتــه؛ إذ يلــزم الســعوديين تقديــُم صــورٍة ِمــن الُهويــة الوطنيَّ
الُمقيميــن تقديــُم صــورٍة ِمــن اإلقامــة، ويلــزم غيرهــم تقديــُم صــورٍة ِمــن جــواز الســفر.

ثة وفًقا للنماذج التي تضعها األمانُة العامة. 	. تزويد الهيئة بعناوين تواُصل واضحة وُمحدَّ
رة وفًقا آللية السداد التي تعتمدها الهيئة.  3. دفع الرسوم الُمقرَّ
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ة المادة )5( تحديد رسوم العضويَّ

المادة )6( آلية سداد الرسوم

ِمــن مجلــس اإلدارة . 	 بعــد توصيــٍة صــادرٍة  ــة،  العضويَّ بإقــرار رســوم  ــة  العموميَّ الجمعيــة  تختــص 
الُمقَتَرحــة. بالرســوم 

ل . 	 ــا بَمــن َحَضــر وســجَّ ــة، ويكــون االجتمــاع صحيًح ــة األولــى رســوم العضويَّ ُتقــر الجمعيــة العموميَّ
ــة المؤقتــة التــي ُتتيحهــا األمانــة العامــة، وَتْصــُدر قــرارات الجمعيــة  اســمه فــي ســجالت العضويَّ
ــة بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن لالجتمــاع، وفــي حــال التســاوي يكــون صــوُت رئيــس  العموميَّ

االجتمــاع أو َمــن َيُنــوب عنــه ُمرّجًحــا. 
ة.. 3 ة في إقرار رسوم العضويَّ م على قرار الجمعية العموميَّ ال يجوز التظلُّ
ــة؛ فيكــون ذلــك بعــد نهايــة الســنة الماليــة للهيئــة، . 4 إذا اقتضــت الحاجــُة تعديــل رســوم العضويَّ

ٍب ِمــن مجلــس اإلدارة، وُيعــدُّ ســارًيا ِمــن تاريــخ قــرار مجلــس اإلدارة فــي  وذلــك بموجــب قــرار ُمســبَّ
حــال عــدم اعتــراض الجمعيــة العامــة عليــه.

ًقــا ألهــداف . 5 ــة الفخريــة، وفًقــا لمــا يــراه ُمحقِّ لمجلــس اإلدارة تحديــُد رســوم ُمعينــة لقــاء العضويَّ
تنظيــم الهيئــة.

ــة،  ــن األعضــاء ِمــن ســداد رســوم العضويَّ تضــع األمانــُة العامــة اإلجــراءاِت والنمــاذَج الالزمــَة التــي ُتمكِّ
مــع مراعــاة الضوابــط اآلتيــة:

ص لهم.. 	 ة للهيئة للسنة األولى ِمن جميع المحامين الُمَرخَّ ن الجمعية العموميَّ تتكوَّ
ة األولى لَمبَلِغها.. 	 ُتسَتَحقُّ الرسوم بعد إقرار الجمعية العموميَّ
ــة، وتســتمر لمــدة عــام كامــل . 3 ــة ِمــن بدايــة تاريــخ ســداد العضــو لرســوم العضويَّ  يبــدأ تاريــخ العضويَّ

)365 يوًمــا( ِمــن تاريــخ الســداد.
د الرسوم باإليداع في حساب الهيئة المصرفي، ِمن خالل قنوات السداد اإللكترونية.. 4 ُتسدَّ
ثًة ودقيقًة.. 5 ة ُمحدَّ ت العضويَّ تلتزم األمانُة العامُة بالُمحاَفظة على ِسجالَّ
رة بُيســٍر . 6 ــن األعضــاء ِمــن دفــع الرســوم الُمقــرَّ ــًة ُتمكِّ تضــع األمانــُة العامــُة منصــًة وبوابــًة إلكترونيَّ

وســهولٍة، وُيَعــدُّ اإليــداُع اإللكترونــيُّ عبــر المنصــة والبوابــة اإللكترونيــة ســنًدا لدفــع الرســوم.
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ة االنتساب المادة )8( أحكام عضويَّ

ــة االنتســاب لــكلِّ َمــن تتوافــر فيــه شــروُط ُمزاولــة مهنــة المحامــاة  م بطلــب عضويَّ 	. َيِحــقُّ التقــدُّ
لــون، ويشــمل ذلــك: المحامــي  فــي المملكــة، وَمــن ُيباشــر أعمــااًل نظيــرًة ُيزاولهــا المحامــون الُمؤهَّ

. ب، والمستشــار القانونــي فــي القطــاع الحكومــيِّ أو الخــاصِّ الُمتــدرِّ
	. ال َيِحــقُّ للعضــو الُمنَتِســب ُمزاَولــة مهنــة المحامــاة واالستشــارات القانونيــة بالُمخاَلفــة ألحــكام 
ل لــه ُمزاَولــة مهنــة المحامــاة  نظــام المحامــاة والئحتــه التنفيذيــة، أو إيهــام الجمهــور بــأنَّ االنتســاب ُيَخــوِّ

ــة. واالستشــارات القانونيــة بــال ترخيــٍص ِمــن الجهــة الُمخَتصَّ
ــة االنتســاب،  ــع بعضويَّ 3. ُيصــِدر مجلــُس اإلدارة ضوابــَط لألعمــال النظيــرة التــي ُيمكــن لممارســيها التمتُّ

ــة انتســاب مهنــي”. ــة بمــا ُيفيــد أنهــا “عضويَّ وُيؤشــر علــى العضويَّ

ة األساسية المادة )7( أحكام العضويَّ

ة الفصل الثاني ضوابط العضويَّ

ــص لــه بُمزاَولــة مهنــة المحامــاة فــي المملكــة، بمجــرد  ة لــكلِّ محــاٍم ُمَرخَّ ــة األساســيَّ 	. ُتمَنــح العضويَّ
رة. ــة الســنوية الُمقــرَّ ســداِده رســوم العضويَّ

	. ُتصــدر األمانــُة العامــة للهيئــة وثيقــًة ُتثبــت انتســاَب العضــو إلــى الهيئــة ونــوع عضويتــه وتاريــخ 
انتهائهــا.

ع العضو األساسي في الهيئة باآلتي: 3. يتمتَّ
ة. أ. حضور اجتماعات الجمعية العموميَّ

ة. ب . التصويت في اجتماعات الجمعية العموميَّ
ة مجلس إدارة الهيئة. ح واالنتخاب لعضويَّ ت . حق الترشُّ

ث . حق التصويت على اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة ِمن المحامين الممارسين.
ة. ج . التزام الهيئة بسداد قيمة رسوم ترخيص المحاماة نيابًة عنه طيلَة فترة سريان العضويَّ

مها الهيئة. ح . االستفادة ِمن الخدمات والَمزايا التي ُتقدِّ
ــة والنــدوات وِوَرش العمــل التــي ُتقيمهــا الهيئــة، وفًقــا للضوابــط التــي  خ . حضــور الــدورات التدريبيَّ

ُمهــا مجلــُس اإلدارة. ُينظِّ
د . التصديق على التوقيعات والُمستندات.

ــح المزايــا والمنافــع التــي َيحُصــل عليهــا عضــُو الهيئــة األساســي،  4. ُيصــدر مجلــس اإلدارة وثيقــًة ُتوضِّ
وفًقــا لإلمكانيــات المتاحــة لــدى الهيئــة.

5. يلتزم العضو األساسي في الهيئة باآلتي:
أ. نظام المحاماة والئحته التنفيذية، واألعراف والمعايير المهنية، وأيِّ وثائق ُتصدرها الهيئة.

ة في الوقت الُمسَتَحّق. رة للعضويَّ ب . تسديد الرسوم الُمقرَّ
ت . الُمحاَفظة على النظام العام واآلداب العامة أثناء استخدام مرافق الهيئة.
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ة الفخرية المادة )9( أحكام العضويَّ

م بطَلــب االنتســاب إلــى  4. ُتتيــح الهيئــُة لطَلَبــة الشــريعة والقانــون فــي مرحلــة البكالوريــوس التقــدُّ
ــا للضوابــط  ــا التــي ُتتيحهــا الهيئــة لهــم، وفًق نهــم ِمــن االســتفادة ِمــن المزاي الهيئــة برســم رمــزيٍّ ُيمكِّ

التــي يضعهــا مجلــُس إدارة الهيئــة.
رة. د الرسوم الُمقرَّ ة االنتساب لكلِّ َمن تنطبق عليه الشروُط، وسدَّ 5. َيمَنح مجلُس اإلدارة عضويَّ

6. ُتصــِدر األمانــُة العامــة للهيئــة وثيقــًة ُتثِبــت انتســاب العضــو إلــى الهيئــة ونــوع عضويتــه وتاريــخ 
ــة انتســاب طالــب«. ــة بمــا ُيفيــد أنهــا »عضويَّ انتهائهــا، ويؤشــر علــى العضويَّ

ع العضو الُمنَتِسب إلى الهيئة باآلتي: 7. يتمتَّ
ة، دون حقِّ التصويت. أ. حضور اجتماعات الجمعية العموميَّ

ب. االستفادة ِمن الخدمات والمزايا التي ُتقدمها الهيئة.
ــة والنــدوات وورش العمــل التــي ُتقيمهــا الهيئــة، وفًقــا للضوابــط التــي  ت . حضــور الــدورات التدريبيَّ

مهــا مجلــس اإلدارة. ُينظِّ
ــح المزايــا والمنافــع التــي َيْحُصــل عليهــا عضــُو الهيئــة الُمنَتِســب؛  8. ُيصــِدر مجلــُس اإلدارة وثيقــًة ُتوضِّ

وفًقــا لإلمكانيــات المتاحــة لــدى الهيئــة.
9. يلتزم العضو الُمنَتِسب إلى الهيئة بما يأتي:

أ. نظام المحاماة والئحته التنفيذية، واألعراف والمعايير المهنية، وأيِّ وثائق ُتصدرها الهيئة.
ة في الوقت الُمسَتَحّق. رة للعضويَّ ب. تسديد الرسوم الُمقرَّ

ت. الُمحاَفظة على النظام العام واآلداب العامة أثناء استخدام مرافق الهيئة.

ــة بقــراٍر منــه لَمــْن أســهم فــي تطويــر مجــاالت اهتمــام الهيئــة،  ــة الفخريَّ 	. َيمَنــح مجلــُس اإلدارة العضويَّ
ــة الســنوية،  م لهــا خدمــاٍت ماليــًة أو معنويــًة، وُيعَفــى العضــُو الفخــريُّ ِمــن ســداد رســوم العضويَّ أو قــدَّ
ــة ولجانهــا المختلفــة، واالشــتراك فــي المناقشــات، دون  ويجــوز لــه حضــور جلســات الجمعيــة العموميَّ

ت فيهــا. أن ُيصــوِّ
عًة من رئيس المجلس. 	. ُتصِدر الهيئُة وثيقًة ُتثبت انتساب العضو الفخريِّ للهيئة، ُموقَّ

ع العضو المنتسب إلى الهيئة باآلتي: 3. يتمتَّ
ة دون حق التصويت. أ. حضور اجتماعات الجمعية العموميَّ

مها الهيئة. ب. االستفادة ِمن الخدمات والمزايا التي ُتقدِّ
ــة والنــدوات وِوَرش العمــل التــي ُتقيمهــا الهيئــة، وفًقــا للضوابــط التــي  ت. حضــور الــدورات التدريبيَّ

ُينظمهــا مجلــس اإلدارة.
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ة األساسية المادة )10( رسوم العضويَّ

ة االنتساب المادة )11( رسوم عضويَّ

ة انتساب طَلَبة الشريعة والقانون المادة )12( رسوم عضويَّ

ة الفصل الثالث مبالغ رسوم العضويَّ

ا لحساب الهيئة. ة األساسية مبلًغا قدُره: )000	( ألفا ريال، ُتدفع سنويًّ 	. تكون رسوم العضويَّ
ة في حالة انسحاِبه. 	. ال ُتعاد للعضو رسوُم العضويَّ

ــة، وتســتمر لمــدة عــام كامــل ِمــن  ــة ببدايــة تاريــخ ســداد العضــو لرســوم العضويَّ 3. يرتبــط تاريــخ العضويَّ
ــص. ــة بدايــًة ِمــن تاريــخ إيــداع الرســوم فــي حســاب الهيئــة الُمخصَّ ــل العضويَّ تاريــخ الســداد، علــى أن ُتفعَّ

ا لحساب الهيئة. ة االنتساب مبلًغا قدُره: )000	( ألف ريال، ُتدفع سنويًّ 	. تكون رسوم عضويَّ
ة في حالة انسحاِبه. 	. ال ُتعاد للعضو رسوُم العضويَّ

ــة، وتســتمر لمــدة عــام كامــل ِمــن  ــة ببدايــة تاريــخ ســداد العضــو لرســوم العضويَّ 3. يرتبــط تاريــُخ العضويَّ
ــص. ــة بدايــًة ِمــن تاريــخ إيــداع الرســوم فــي حســاب الهيئــة الُمخصَّ ــل العضويَّ تاريــخ الســداد، علــى أن ُتفعَّ

ــة انتســاب طلبــة الشــريعة والقانــون مبلًغــا قــدره: )365( ثالثمائــة وخمســة  	. تكــون رســوم عضويَّ
ا لحســاب الهيئــة. وســتون ريــااًل، ُتدفــع ســنويًّ

ة في حالة انسحابه. 	. ال ُتعاد للعضو رسوُم العضويَّ
ــة، وتســتمر لمــدة عــام كامــل ِمــن  ــة ببدايــة تاريــخ ســداد العضــو لرســوم العضويَّ 3.  يرتبــط تاريــخ العضويَّ
ــص. ــة بدايــة ِمــن تاريــخ إيــداع الرســوم فــي حســاب الهيئــة الُمخصَّ ــل العضويَّ تاريــخ الســداد، علــى أن ُتفعَّ



9

الئحة عضوية الهيئة
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