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ـادة (الثامنــة)
نصــت عليــه الفقــرة( )4و( )5مــن المـ َّ
بنـ ًـاء علــى مــا َّ
صالحيــات الجمعيــة
الهيئــة التــي أوضحــت أن مــن
َّ
مــن تَ نْ ظيــم َ
العموميــة إقــرار الضوابــط والمعاييــر الخاصــة بقبــول طلبــات
عضويــة االنتســاب ،وإقــرار رســوم العضويــة وأي مقابــل مالــي
ـعيا لرســم سياســات
تتقاضــاه الهيئــة ،وآليــة الســداد ،وسـ ً
وضوابــط واضحــة وشــفافة وعادلــة تحــدد إجــراءات الحصــول
علــى عضويــة الهيئــة؛ فقــد أصــدرت الجمعيــة العموميــة قرارهــا
بإقــرار الئحــة عضويــة الهيئــة.
تاريخ اإلصدار
1443/5/30هـ

2022/1/3م

تاريخ النفاذ
1443/5/30هـ

2022/1/3م
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التمهيد
ـت عليــه الفقرتــان ( )4و(ِ )5مــن المــادة (الثامنــة) ِمــن تنظيــم الهيئة ،اللتــان َأ ْو َض َحتَ ا
1.بنـ ًـاء علــى مــا نَ َّصـ ْ
ـرار الضوابــط والمعاييــر الخاصــة بقبــول طلبــات عضويــة
الجمعيــة
َّأن ِمــن صالحيــات
العموميــة إقـ َ
َّ
َّ
ـعيا لرســم
وإقرار رســوم
االنتســاب،
وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة ،وآلية الســداد .وسـ ً
العضوية ِّ
َّ
َ
سياســات وضوابــط واضحــة وشـ َّـفافة وعادلــة تُ حــدد إجــراءات الحصــول علــى عضويــة الهيئــة؛ فقــد
العموميــة قرارهــا بإقــرار الئحــة« :عضويــة الهيئــة».
الجمعيــة
أصــدرت
َّ
َّ
وأي وثائــق
ـوال باألعــراف والمعاييــر المهنيــةِّ ،
ُ 2.يعـ ُّـد االنتمــاء إلــى الهيئــة الســعودية للمحاميــن َقبـ ً
تُ صدرهــا الهيئــة ،ويتمتَّ ــع العضــو بالحقــوق ويلتــزم بالواجبــات الــواردة فــي تنظيــم الهيئــة وهــذه
الالئحــة.
الفصل األول :أحكام عامة
المادة ( )1أنواع عضويات الهيئة
العضوية في الهيئة على النحو اآلتي:
تكون
َّ
بمزاولــة مهنــة المحامــاة فــي المملكــة،
.1
الم َر َّخــص لهــم ُ
العضويــة األساســية :ويتمتَّ ــع بهــا المحامــون ُ
َّ
المقـ َّـررة.
الذيــن سـ َّـددوا رســوم
العضويــة الســنوية ُ
َّ
زاولــة مهنــة المحامــاة فــي المملكــة،
كل َمــن تتوافــر فيــه شـ ُ
 .2عضويــة االنتســاب :ويتمتَّ ــع بهــا ُّ
ـروط ُم َ
العضويــة
ؤهلــون ،وذلــك بعــد التقـ ُّـدم بطلــب هــذه
ـاال نظيـ ً
َّ
الم َّ
ـرة ُيزاولهــا المحامــون ُ
َ
ومــن ُيباشــر أعمـ ً
المقـ َّـررة.
إلــى مجلــس إدارة الهيئــة ،وقبــول المجلــس لهــا ،وســداد رســوم
العضويــة الســنوية ُ
َّ
ـهامات
ٍ
قدمــون إسـ
.3
العضويــة الفخريــة :ويتمتَّ ــع بهــا َمــن ُيقـ ِّـرر مجلـ ُـس إدارة الهيئــة َمنْ َحهــا لهــم ممــن ُي ِّ
َّ
ـزة تخــدم أهــداف الهيئة.
مميـ ً
العضوية
المادة ( )2مدة
َّ
العضوية في الهيئة على النحو اآلتي:
مدة
ُ
تكون
َّ
ـهامات
ٍ
الفخريــة التــي يمنحهــا مجلـ ُـس اإلدارة َلمــن ُيقدمــون إسـ
العضويــة
عضويــة دائمــة :وهــي
.1
َّ
َّ
َّ
ـزة تخــدم أهــداف الهيئــة.
مميـ ً
ـنويا للتمتُّ ــع بالحقــوق التــي تُ منَ ــح لألعضــاء،
.2
ـنوية :وهــي تلــك التــي َيتَ َطلَّ ــب تجديدهــا سـ ًّ
عضويــة سـ َّ
َّ
وعضويــة االنتســاب.
العضويــة األساســية
ويدخــل فــي ذلــك
ُ
َّ
َّ
العضويــة
ـتوفي شــروط
ؤقتــة :وهــي تلــك التــي تُ منَ ــح مؤقتً ــا لطالــب االنضمــام حتــى يسـ
عضويــة ُم َّ
.3
َّ
َّ
َ
قررة.
الم َّ
ويسـ ِّـدد الرســوم ُ
ُ
جددهــا خــال مــدة
ـت مـ ُ
.4
عضويــة ُمعلَّ قــة :وتكــون للعضــو الــذي انتهـ ْ
ـنوية ،ولــم ُي ِّ
ـدة عضويتــه السـ َّ
َّ
يومــا ِمــن تاريــخ اســتحقاق التجديــد.
ال تتجــاوز ( )90تســعين ً
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وتأخــر عــن ســداد رســم
ـت مــدة عضويتــه الســنويةَّ ،
.5
عضويــة ُمنتهيــة :وتكــون للعضــو الــذي انتهـ ْ
َّ
ـت ( )15خمسـ َـة
يومــا ِمــن تاريــخ اســتحقاقه ،ومضـ ْ
المســتَ َح ّق مــدة تزيــد علــى ( )90تســعين ً
العضويــة ُ
َّ
العضويــة ،وال
يومــا ِمــن تاريــخ إنــذاره بالســداد ،وكذلــك فــي حــال طلــب العضــو االنســحاب ِمــن
َّ
َع َشـ َـر ً
العضويــة.
أي مبالــغ ُم َتب ِّقيــة فــي مــدة
ُ
يترتَّ ــب علــى طلــب االنســحاب اسـ
َّ
ـتعادة ِّ
ـرار ِمــن مجلــس إدارة الهيئــة يقضــي باســتبعاد العضــو ِمــن ِسـ ِـج ِّل
.6
َّ
عضويــة َمشــطوبة :وتَ ْصـ ُـدر بقـ ٍ
وإمــا َ
لشـ ْـط ِبه ِمــن جــدول
عضويــات الهيئــة ،وإنهــاء عضويتــه خــال فتــرة ســريان
العضويــة؛ َّإمــا لوفاتــهَّ ،
َّ
والمعايير
وإمــا إلخالله الجســيم باألعــراف َ
الم َر َّخــص لهــم بالنســبة إلــى األعضــاء األساســيينَّ ،
المحاميــن ُ
العضويــة.
أي مبالــغ ُم َتب ِّقيــة فــي مــدة
ُ
المهنيــة ،وال يترتَّ ــب علــى الشــطب اسـ
َّ
ـتعادة ِّ
العضوية
المادة ( )3إجراءات إنهاء
َّ
 .1مــع مراعــاة مــا جــاء فــي الفقــرة (ِ )6مــن المــادة الثانيــة ِمــن هــذه الالئحــةُ ،ي ْصـ ِـدر مجلـ ُـس إدارة الهيئــة
العضوية.
ـرارا ُمسـ َّـب ًبا يقضــي بإنهــاء
َّ
قـ ً
يومــا ِمــن تاريــخ
 .2يحـ ُّـق َلمـ ْـن ُأ ِنه َيـ ْ
ـت عضويتُ ــه التظلُّ ــم لــدى مجلــس إدارة الهيئــة خــال ( )60ســتين ً
ـيلة إلكترونيـ ٍـة
كتابيــا ،أو عبــر وسـ ٍ
ويتحقــق العلـ ُـم بهمــا بإبــاغ َذ ِوي الشــأن
َّ
العلْ ــم بهــذا القــرار أو اإلجــراء،
ِ
ًّ
حقــق العلـ َـم بالوصــول.
ُمالئمـ ٍـة تُ ِّ
ـت فيــه؛ يجــوز َر ْفــع دعــوى
 .3فــي حالــة ُصــدور إخطـ ٍـار ِمــن مجلــس إدارة الهيئــة َبر ْفــض التظلُّ ــم دون البـ ِّ
يومــا ِمــن تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر
التظلُّ ــم إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة خــال ( )90تســعين ً
ـت فــي التظلُّ ــم.
بالرفــض ،أو انقضــاء المــدة المذكــورة دون البـ ِّ
ـف تنفيــذ قــرار أو إجــراء
القضائيــة
 .4ال يترتَّ ــب علــى َر ْفــع دعــوى التظلُّ ــم أمــام الجهــة
المختصــة وقـ ُ
َّ
َّ
مجلــس إدارة الهيئــة المطعــون عليــه.
ـددا إلــى مجلــس إدارة الهيئــة بطلَ ــب االنضمــام إليهــا بعــد
 .5يحـ ُّـق َلمـ ْـن ُشـ ِـط َب ْت عضويتُ ــه التقـ ُّـدم ُمجـ ً
مــرور ( )5خمســة أعــوام علــى صــدور قــرار الشــطب.
العضوية
المادة ( )4إجراءات االنضمام إلى
َّ

وضــح ذلــك فــي
العضويــة ،وتُ ِّ
ـاذج الالزمــة لتســجيل طالبــي
تضــع األمانـ ُـة
َّ
العامـ ُـة اإلجــراءات والنمـ ُ
َّ
طلبــه مــا يأتــي:
ضمــن َ
موقــع الهيئــة اإللكترونــي ،ويلــزم ُمقـ ِّـدم الطلــب أن ُي ِّ
الوطنيــة ،ويلــزم الوافديــن
الهويــة
 .1وثيقــة تُ ثبــت ُهويتــه؛ إذ يلــزم الســعوديين تقديـ ُـم صـ ٍ
َّ
ـورة ِمــن ُ
ـورة ِمــن جــواز الســفر.
ـورة ِمــن اإلقامــة ،ويلــزم غيرهــم تقديـ ُـم صـ ٍ
المقيميــن تقديـ ُـم صـ ٍ
ُ
ُ
األمانة العامة.
وفقا للنماذج التي تضعها
حدثة ً
 .2تزويد الهيئة بعناوين
وم َّ
تواصل واضحة ُ
ُ
وفقا آللية السداد التي تعتمدها الهيئة.
قررة ً
الم َّ
 .3دفع الرسوم ُ
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العضوية
المادة ( )5تحديد رسوم
َّ
ـادرة ِمــن مجلــس اإلدارة
العضويــة ،بعــد توصيـ ٍـة صـ ٍ
العموميــة بإقــرار رســوم
1.تختــص الجمعيــة
َّ
َّ
المقتَ َرحــة.
بالرســوم ُ
صحيحــا َبمــن َح َضــر وسـ َّـجل
العضويــة ،ويكــون االجتمــاع
العموميــة األولــى رســوم
2.تُ قــر الجمعيــة
ً
َّ
َّ
العضويــة المؤقتــة التــي تُ تيحهــا األمانــة العامــة ،وتَ ْصـ ُـدر قــرارات الجمعيــة
اســمه فــي ســجالت
َّ
ـوت رئيــس
العموميــة بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن لالجتمــاع ،وفــي حــال التســاوي يكــون صـ ُ
َّ
رج ًحــا.
االجتمــاع أو َمــن َينُ ــوب عنــه ُم ّ
العضوية.
العمومية في إقرار رسوم
3.ال يجوز التظلُّ م على قرار الجمعية
َّ
َّ
العضويــة؛ فيكــون ذلــك بعــد نهايــة الســنة الماليــة للهيئــة،
4.إذا اقتضــت الحاجـ ُـة تعديــل رســوم
َّ
ـاريا ِمــن تاريــخ قــرار مجلــس اإلدارة فــي
ويعـ ُّـد سـ ً
وذلــك بموجــب قــرار ُمسـ َّـببٍ ِمــن مجلــس اإلدارةُ ،
حــال عــدم اعتــراض الجمعيــة العامــة عليــه.
حق ًقــا ألهــداف
وفقــا لمــا يــراه ُم ِّ
العضويــة الفخريــةً ،
5.لمجلــس اإلدارة تحديـ ُـد رســوم ُمعينــة لقــاء
َّ
تنظيــم الهيئــة.
المادة ( )6آلية سداد الرسوم

العضويــة،
ـاذج الالزمـ َـة التــي تُ مكِّ ــن األعضــاء ِمــن ســداد رســوم
تضــع األمانـ ُـة العامــة اإلجـ ِ
َّ
ـراءات والنمـ َ
مــع مراعــاة الضوابــط اآلتيــة:
الم َر َّخص لهم.
تتكون الجمعية
العمومية للهيئة للسنة األولى ِمن جميع المحامين ُ
َّ
َّ 1.
العمومية األولى َلمبلَ ِغها.
2.تُ ستَ َح ُّق الرسوم بعد إقرار الجمعية
َّ
العضويــة ،وتســتمر لمــدة عــام كامــل
العضويــة ِمــن بدايــة تاريــخ ســداد العضــو لرســوم
 3.يبــدأ تاريــخ
َّ
َّ
يومــا) ِمــن تاريــخ الســداد.
(ً 365
سدد الرسوم باإليداع في حساب الهيئة المصرفيِ ،من خالل قنوات السداد اإللكترونية.
4.تُ َّ
ً
ُ
ُ
ودقيقة.
حد ًثة
جالت
بالم َ
األمانة
5.تلتزم
العضوية ُم َّ
َّ
العامة ُ
حافظة على ِس َّ
المقـ َّـررة ُبيسـ ٍـر
6.تضــع األمانـ ُـة العامـ ُـة منصـ ًـة وبوابـ ًـة
إلكترونيـ ًـة تُ مكِّ ــن األعضــاء ِمــن دفــع الرســوم ُ
َّ
ـندا لدفــع الرســوم.
ٍ
وسـ
ـداع اإللكترونـ ُّـي عبــر المنصــة والبوابــة اإللكترونيــة سـ ً
وي َعـ ُّـد اإليـ ُ
ـهولةُ ،
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العضوية
الفصل الثاني ضوابط
َّ
العضوية األساسية
المادة ( )7أحكام
َّ
زاولــة مهنــة المحامــاة فــي المملكــة ،بمجــرد
العضويــة األساسـ َّـية لـ ِّ
 .1تُ منَ ــح
ـكل محـ ٍ
ـام ُم َر َّخــص لــه ُبم َ
َّ
المقـ َّـررة.
ـداده رســوم
سـ ِ
العضويــة الســنوية ُ
َّ
ـاب العضــو إلــى الهيئــة ونــوع عضويتــه وتاريــخ
 .2تُ صــدر األمانـ ُـة العامــة للهيئــة وثيقـ ًـة تُ ثبــت انتسـ َ
انتهائهــا.
 .3يتمتَّ ع العضو األساسي في الهيئة باآلتي:
العمومية.
أ .حضور اجتماعات الجمعية
َّ
العمومية.
ب .التصويت في اجتماعات الجمعية
َّ
ُّ
لعضوية مجلس إدارة الهيئة.
الترشح واالنتخاب
ت .حق
َّ
ث .حق التصويت على اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة ِمن المحامين الممارسين.
َ
ج .التزام الهيئة بسداد قيمة رسوم ترخيص المحاماة ً
العضوية.
طيلة فترة سريان
نيابة عنه
َّ
قدمها الهيئة.
والمزايا التي تُ ِّ
ح .االستفادة ِمن الخدمات َ
وفقــا للضوابــط التــي
وو َرش العمــل التــي تُ قيمهــا الهيئــةً ،
خ .حضــور الــدورات
َّ
التدريبيــة والنــدوات ِ
نظ ُمهــا مجلـ ُـس اإلدارة.
ُي ِّ
والمستندات.
د .التصديق على التوقيعات ُ
حصــل عليهــا عضـ ُـو الهيئــة األساســي،
ُ .4يصــدر مجلــس اإلدارة وثيقـ ًـة تُ ِّ
وضــح المزايــا والمنافــع التــي َي ُ
وفقــا لإلمكانيــات المتاحــة لــدى الهيئــة.
ً
 .5يلتزم العضو األساسي في الهيئة باآلتي:
وأي وثائق تُ صدرها الهيئة.
أ .نظام المحاماة والئحته التنفيذية ،واألعراف والمعايير المهنيةِّ ،
المستَ َح ّق.
قررة
للعضوية في الوقت ُ
َّ
الم َّ
ب .تسديد الرسوم ُ
حافظة على النظام العام واآلداب العامة أثناء استخدام مرافق الهيئة.
الم َ
تُ .
عضوية االنتساب
المادة ( )8أحكام
َّ
ـروط ُمزاولــة مهنــة المحامــاة
ـكل َمــن تتوافــر فيــه شـ ُ
عضويــة االنتســاب لـ ِّ
َ .1ي ِحـ ُّـق التقـ ُّـدم بطلــب
َّ
ؤهلــون ،ويشــمل ذلــك :المحامــي
ـاال نظيـ ً
الم َّ
ـرة ُيزاولهــا المحامــون ُ
فــي المملكــةَ ،
ومــن ُيباشــر أعمـ ً
ـاص.
ـدرب ،والمستشــار القانونــي فــي القطــاع الحكومـ ِّـي أو الخـ ِّ
المتـ ِّ
ُ
بالمخالَ فــة ألحــكام
زاولــة مهنــة المحامــاة واالستشــارات القانونيــة ُ
المنتَ ِســب ُم َ
 .2ال َي ِحـ ُّـق للعضــو ُ
زاولــة مهنــة المحامــاة
نظــام المحامــاة والئحتــه التنفيذيــة ،أو إيهــام الجمهــور بـ َّ
ـأن االنتســاب ُي َخـ ِّـول لــه ُم َ
المختَ َّصــة.
واالستشــارات القانونيــة بــا ترخيـ ٍـص ِمــن الجهــة ُ
بعضويــة االنتســاب،
ُ .3يصـ ِـدر مجلـ ُـس اإلدارة ضوابـ َـط لألعمــال النظيــرة التــي ُيمكــن لممارســيها التمتُّ ــع
َّ
“عضويــة انتســاب مهنــي”.
العضويــة بمــا ُيفيــد أنهــا
ويؤشــر علــى
َّ
َّ
ُ

6

الئحة عضوية الهيئة

 .4تُ تيــح الهيئـ ُـة لطلَ َبــة الشــريعة والقانــون فــي مرحلــة البكالوريــوس التقـ ُّـدم بطلَ ــب االنتســاب إلــى
وفقــا للضوابــط
ـزي ُيمكِّ نهــم ِمــن االســتفادة ِمــن المزايــا التــي تُ تيحهــا الهيئــة لهــمً ،
الهيئــة برســم رمـ ٍّ
التــي يضعهــا مجلـ ُـس إدارة الهيئــة.
قررة.
الشروط،
ُ
لكل َمن تنطبق عليه
عضوية االنتساب ِّ
مجلس اإلدارة
َ .5يمنَ ح
الم َّ
وسدد الرسوم ُ
َّ
َّ
ُ
 .6تُ صـ ِـدر األمانـ ُـة العامــة للهيئــة وثيقـ ًـة تُ ِثبــت انتســاب العضــو إلــى الهيئــة ونــوع عضويتــه وتاريــخ
«عضويــة انتســاب طالــب».
العضويــة بمــا ُيفيــد أنهــا
انتهائهــا ،ويؤشــر علــى
َّ
َّ
المنتَ ِسب إلى الهيئة باآلتي:
 .7يتمتَّ ع العضو ُ
حق التصويت.
العمومية ،دون ِّ
أ .حضور اجتماعات الجمعية
َّ
ب .االستفادة ِمن الخدمات والمزايا التي تُ قدمها الهيئة.
وفقــا للضوابــط التــي
التدريبيــة والنــدوات وورش العمــل التــي تُ قيمهــا الهيئــةً ،
ت .حضــور الــدورات
َّ
نظمهــا مجلــس اإلدارة.
ُي ِّ
المنتَ ِســب؛
ُ .8يصـ ِـدر مجلـ ُـس اإلدارة وثيقـ ًـة تُ ِّ
وضــح المزايــا والمنافــع التــي َي ْح ُصــل عليهــا عضـ ُـو الهيئــة ُ
وفقــا لإلمكانيــات المتاحــة لــدى الهيئــة.
ً
المنتَ ِسب إلى الهيئة بما يأتي:
 .9يلتزم العضو ُ
وأي وثائق تُ صدرها الهيئة.
أ .نظام المحاماة والئحته التنفيذية ،واألعراف والمعايير المهنيةِّ ،
المستَ َح ّق.
قررة
للعضوية في الوقت ُ
َّ
الم َّ
ب .تسديد الرسوم ُ
حافظة على النظام العام واآلداب العامة أثناء استخدام مرافق الهيئة.
الم َ
تُ .
العضوية الفخرية
المادة ( )9أحكام
َّ
ـرار منــه َلمـ ْـن أســهم فــي تطويــر مجــاالت اهتمــام الهيئــة،
العضويــة
َ .1يمنَ ــح مجلـ ُـس اإلدارة
َّ
َّ
الفخريــة بقـ ٍ
العضويــة الســنوية،
ـري ِمــن ســداد رســوم
وي َ
أو قـ َّـدم لهــا خدمـ ٍ
َّ
عفــى العضـ ُـو الفخـ ُّ
ـات ماليـ ًـة أو معنويـ ًـةُ ،
العموميــة ولجانهــا المختلفــة ،واالشــتراك فــي المناقشــات ،دون
ويجــوز لــه حضــور جلســات الجمعيــة
َّ
أن ُيصـ ِّـوت فيهــا.
وق ً
ً
ُ
عة من رئيس المجلس.
الفخري للهيئةُ ،م َّ
وثيقة تُ ثبت انتساب العضو
الهيئة
صدر
 .2تُ ِ
ِّ
 .3يتمتَّ ع العضو المنتسب إلى الهيئة باآلتي:
العمومية دون حق التصويت.
أ .حضور اجتماعات الجمعية
َّ
قدمها الهيئة.
ب .االستفادة ِمن الخدمات والمزايا التي تُ ِّ
وفقــا للضوابــط التــي
وو َرش العمــل التــي تُ قيمهــا الهيئــةً ،
ت .حضــور الــدورات
َّ
التدريبيــة والنــدوات ِ
ُينظمهــا مجلــس اإلدارة.
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العضوية
الفصل الثالث مبالغ رسوم
َّ
العضوية األساسية
المادة ( )10رسوم
َّ
سنويا لحساب الهيئة.
قدره )2000( :ألفا ريال ،تُ دفع
ً
العضوية األساسية
 .1تكون رسوم
ًّ
مبلغا ُ
َّ
انسحابه.
العضوية في حالة
رسوم
 .2ال تُ عاد للعضو
َّ
ُ
ِ
العضويــة ،وتســتمر لمــدة عــام كامــل ِمــن
العضويــة ببدايــة تاريــخ ســداد العضــو لرســوم
 .3يرتبــط تاريــخ
َّ
َّ
خصــص.
فعــل
الم َّ
العضويــة بدايـ ًـة ِمــن تاريــخ إيــداع الرســوم فــي حســاب الهيئــة ُ
َّ
تاريــخ الســداد ،علــى أن تُ َّ
عضوية االنتساب
المادة ( )11رسوم
َّ
سنويا لحساب الهيئة.
قدره )1000( :ألف ريال ،تُ دفع
ً
عضوية االنتساب
 .1تكون رسوم
ًّ
مبلغا ُ
َّ
انسحابه.
العضوية في حالة
رسوم
 .2ال تُ عاد للعضو
َّ
ُ
ِ
العضويــة ،وتســتمر لمــدة عــام كامــل ِمــن
العضويــة ببدايــة تاريــخ ســداد العضــو لرســوم
 .3يرتبــط تاريـ ُـخ
َّ
َّ
خصــص.
فعــل
الم َّ
العضويــة بدايـ ًـة ِمــن تاريــخ إيــداع الرســوم فــي حســاب الهيئــة ُ
َّ
تاريــخ الســداد ،علــى أن تُ َّ
عضوية انتساب طلَ َبة الشريعة والقانون
المادة ( )12رسوم
َّ
مبلغــا قــدره )365( :ثالثمائــة وخمســة
ً
عضويــة انتســاب طلبــة الشــريعة والقانــون
 .1تكــون رســوم
َّ
ـنويا لحســاب الهيئــة.
ـاال ،تُ دفــع سـ ًّ
وســتون ريـ ً
العضوية في حالة انسحابه.
رسوم
 .2ال تُ عاد للعضو
َّ
ُ
العضويــة ،وتســتمر لمــدة عــام كامــل ِمــن
العضويــة ببدايــة تاريــخ ســداد العضــو لرســوم
 .3يرتبــط تاريــخ
َّ
َّ
خصــص.
فعــل
الم َّ
العضويــة بدايــة ِمــن تاريــخ إيــداع الرســوم فــي حســاب الهيئــة ُ
َّ
تاريــخ الســداد ،علــى أن تُ َّ
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لالستفسارات يمكنكم التواصل عبر واتس اب الدعم الفني
0112403333

أو عبر قنوات التواصل
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