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الباب األول

تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

المقدمة

تشمل على ما يلي:

أحكام عامة وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة والئحته

نظامفيالواردةاإلجراءاتالتنفيذيةوالئحتهالنظامهذافيالواردةوالمواعيدالمددعلىتطبق.1

المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.

يكون تقدير (االقتضاء) عند وروده في هذه الالئحة من قبل من أسند إليه..2

لغرض تطبيق هذا النظام والئحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:.3

هـ١٤٢٢/٠٧/٢٨وتاريخ) ٣٨(م/رقمالملكيبالمرسومالصادرالمحاماةنظامالنظام:أ-

ب- المهنة: مهنة المحاماة

ج- الجهات: المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة األولى من النظام.

د- الوزارة: وزارة العدل.

هـ- الوزير: وزير العدل.

و- الديوان: ديوان المظالم.

ز- اإلدارة: اإلدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.

ح- المحاكم: المحاكم الشرعية وهي:

األعلى-.القضاءمجلسمنها-وليسالقضاءنظاممن )٥(المادةفيعليهاالمنصوصالمحاكم.1

منه.) ٦٢(المادةوفقالقضاءنظامصدوربعدأنشئتالتيالمتخصصةالمحاكم.2

ط- اللجان المشكلة: اللجان التي صادق المقام السامي على تشكيلها.

ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين.
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بمزاولةترخيصلهوصدرالممارسين،المحامينجدولفياسمهقيدتممنالممارس:المحاميك-

نقلهأوالمذكورالجدولمناسمهشطبيوجبالترخيصمدةمزاولتهامنمانعبهيقمولمالمهنة

إلى جدول غير الممارسين.

ترخيصلهوصدرالممارسينالمحامينجدولفياسمهقيلسبقمنالممارس:غيرالمحاميل-

المحامينجدولإلىاسمهنقلأوجبفيهااالستمرارأومزاولتها،منمانع%قامالمهنة،,ثمبمزاولة

غير الممارسين.

المادة األولى:

واللجانالمظالم،وديوانالمحاكمأمامالغيرعنالترافعالنظامهذافيالمحاماةبمهنةيقصد

ومزاولةاختصاصها،فيالداخلةالقضايالنظروالقراراتواألوامراألنظمةبموجبالمشكلة

يترافعأنشخصلكلويحقمحامًيا.المهنةهذهيزاولمنويسمىوالنظاميةالشرعيةاالستشارات

عن نفسه.

عنهالترافعيكونبأنيقضيشرعيمانعيوجدلمماشخصلكلشرعيحقالنفسعنالترافع- ١/١
بطريق الوكالة أو الوالية أو الوصاية.

.1الجزائيةاإلجراءاتنظاممن) ٤(المادةحسبالتحقيقمرحلةفيموكلهعنالدفاعللمحامي- ٢/١
الجرائمفيالمتهمعنالدفاعولهحضورهبشرطالكبيرةالجرائمفيالمتهمعنالدفاعللمحامي- ٣/١

) ١٤٠(المادةحسبكانحالأيفيأمامهاشخصيابحضورهالمحكمةتأمرلممايحضرلمولواألخرى
.2من نظام اإلجراءات الجزائية

المادة الثانية:

تاريخوقتحسبالممارسينلغيروآخرالممارسينالمحامينأسماءلقيدعاماجدوالالعدلوزارةتعد

وعلىالنظاملهذاالتنفيذيةالالئحةتحددهاالتيالبياناتعلىالجدوالنيشتملأنويجبالتسجيل،

المحامينجدولمنسنةعلىتزيدمدةالمهنةمزاولةعنيتوقفالذيالمحامياسمنقلالعدلوزارة

الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

وفقالممارسين]المحامينقيدجدول[سجلبعنواناألولبخاصسجلجدوللكليكون- ١/٢
النموذج المعتمد والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد.

بياناتهأوالجدولفيالقيدبطلبالمرفقةبياناتهعلىيطرأتغييربكلاإلدارةإبالغالمحاميعلى- ٢/٢
المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.

طلببدونالممارسينغيرالمحامينجدولإلىالممارسينالمحامينجدولمنالنقليتم-٣/٢
المحامي أو موافقته.

الصادرةالقراراتأرقامتسلسلحسببالترتيبالممارسينالمحامينجدولفياألسماءقيديتم- ٤/٢
من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد االسم فيه.

دونبذلكالصادرةالقراراتتواريختسلسلحسبفيتمالممارسينغيرالمحامينجدولفيالقيدأما
فيالقيدأسبقيةحسبالقيدفيتمواحدتاريخفيقرارمنأكثريصدرلمماأرقامهابتسلسلالتقيد

يحضرلم"إذاأنه:على،هـ)١٤٣٥/٠١/٢٢(بتاريخ:)،٢(م/رقم:الملكيبالمرسومالصادرالجزائيةاإلجراءاتنظاممن)١٤٠(المادةنصت2
يسوغالتياألحوالفيعنهوكيًلايرسلولمبالحضور،التكليفورقةفيالمعيناليومفيالنظامبحسببالحضورالمكلفالمتهم

ناتهالمدعيدعوىالقاضيفيسمعالتوكيل؛فيها أنوللقاضيالمتهم.حضوربعدإاليحكموالالقضية،ضبطفيويرصدهاوبيِّ
يصدر أمًرا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول".

لكليحق-١"أنه:على،هـ)١٤٣٥/٠١/٢٢(بتاريخ:)،٢(م/رقم:الملكيبالمرسومالصادرالجزائيةاإلجراءاتنظاممن)٤(المادةنصت1
الواجبالمتهمحقوقالنظامهذالوائحتبين-٢والمحاكمة.التحقيقمرحلتيفيعنهللدفاعمحامأوبوكيليستعينأنمتهم

التعريف بها".
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جدول المحامين الممارسين.
سنةلرقمتضاف(واحد)،برقمابتداءالتسلسلحسببأرقامالجدولينفياألسماءقيديكون-٥/٢

التسجيل، تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها.
الرقمهذايعطىوالللمحامي،األساسالرقمهوالممارسينالمحامينجدولفيالقيدرقمويعتبر
لغيره.

الممارسين،المحامينجدولمنبالنقلإالالممارسينغيرالمحامينجدولفياألسماءقيديتمال- ٦/٢
قيدبعدالنظاممن) ٣٨(المادةفيعليهمالمنصوصوالمستشارونالمحامونذلكفيبمن

أسمائهم في جدول المحامين الممارسين.
المحامينجدولمنسنةعلىتزيدمدةالمهنةمزاولةعنالتوقيفطالبالمحامياسمنقليتم-٧/٢

الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:
أ- التقدم بطلب للجنة القيد والقبول.

ب - إذا كانت المدة الباقية النتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ اإلبالغ بالتوقف.
.النظاممن) ٣٠(المادةبموجبضدهتأديبيةدعوىترفعلمإذاج-
شروطمنشرطاختاللبسببأوالمهنة،مزاولةعدمشرطهامنوظيفةبسببتوقفهيكنلمإذاد-

القيد فى الجدول.
إحدىفيأولهالرئيسالمقرمنطقةفيتصدرالتيالصحفإحدىفيالتوقفطالبيعلنأنهـ-

أنعلىشهر،عنتقلالبمدةتوقفهقبلصحففيهاتصدرالالمنطقةكانتإذاانتشارااألكثرالصحف
يتضمن اإلعالن قدر مدة التوقف.

و- أن يضع على المقر وفرعه الفتة تبين ذلك.
بموجبأصحابهامعبتسويتهاقامأونهائية،بصفةإنهاؤهاتمقدفيهاتوكلالتيالقضاياكانتإذاز-

اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج اإلبالغ بالتوقف.
إرفاقهويتممستندبموجببتوقفهفيهاتوكلالتيالقضايابنظرالصلةذاتالجهاتأبلغإذا-ح

بنموذج اإلبالغ بالتوقف.
ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.

المحامينجدولمنالمحامياسمنقليتم) ٧/٢(رقمالبندفيعليهاالمنصوصالحالةغيرفي- ٨/٢
الممارسين إلى جدول غير الممارسين في األحوال التالية:

أ- إذا أمضى تسعون يوما على صدور الترخيص األول أو تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه الستالمه.
ب - إذا مضى تسعون يوما من تاريخ استالم الترخيص ولم يتخذ له مقًرا.

ج - إذا اتخذ له مقرا أو قام بتغيره ولم يبلغ اإلدارة بذلك خالل مدة أقصاها تسعون يوما.
د- إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده.

.النظاممن) ٣٥(المادةوفقالمهنةمزاولةعنبإيقافهالتأديبلجنةمننهائيقراربحقهصدرإذا-هـ
منالواحدةالسنةفيأشهرستةعنتزيدمدةالمملكةخارجقامبأناإلقامة،بشرطأخلإذا-و

بطلبتقدممنولدىالمذكورينالمحامينهؤالءلدىالعالقةالقضايامعالجةوتتمالترخيص.سنوات
والئحته.النظاممن) ٣٥(المادةوفقومقبولطارئلعذرالتوقف

يتمالتياألحوالبشأنالنظاممن) ٣٥(والمادة) ٢٩(المادةمن(أوال)الفقرةفيوردمامراعاةمع -9/2
اسمهشطبيتمالمهنة،بمزاولةلهالصادرالترخيصوإلغاءالجدولمنالمحامياسمشطبفيها

أيضا من المجدولين، ويلغى ترخيصه في إحدى الحاالت التالية:
أ- إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقا.

ب- الوفاة.
ج - إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض ال يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي.

التسجيلتاريخمنسنواتخمسعنتزيدمدةالممارسينغيرالمحامينجدولفيقيدهاستمرإذا-د
بعدإالحقهفيذلكيسريفال)٧/٢(البندفيإليهالمشارالتوقفطالبالمحاميأماالسببكانمهما

مدة تزيد على عشر سنوات.
هـ- إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة.
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و- إذا حجز عليه.
ز- إذا اختل شرط الجنسية.

تاريخمنيوماتسعينعنتزيدالمدةخاللالمقررالرسميدفعولمالجداولفياسمهقيدتمإذا-ح
القيد.

قراراتبموجبوالقبولالقيدلجنةطريقعنالجدولينفياالسموإعادةوشطبونقلقيديتم- ١٠/٢
مناسمهبشطبنهائيقرارالتأديبيةاللجنةمنبشأنهصدرالذيالمحاميعدامنهاتصدرمسببة

بناءالممارسينالمحامينجدولمننقلهأواسمهشطبفيتمالمهنةمزاولةعنبإيقافهأوالجداول
.النظاممن) ٣٥(المادةحسبالتأديبيةاللجنةقرارعلى
الممارسينغيرالمحامينجدولإلىنقلهقبلالتوقفطلبعنرجعإذاالتوقفطالبللمحامي-١١/٢

الجدولإلىنقلهتمإذاأمابذلكوالقبولالقيدلجنةإبالغبعدوذلكرجوعهتاريخمنالمهنةمزاولة
علىتزيدالمدةخاللالممارسينالمحامينجدولفياسمهقيدإعادةبطلبللجنةالتقدمفلهالمذكور

عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين في الممارسين.
مصحوبمسجلبخطابالممارسينغيرالمحامينجدولإلىنقلهأواسمهشطبمنإبالغيتم- ١٢/٢

بعلم الوصول على عنوانه خالل شهر من تاريخ الشطب أو النقل.
بنقلهالصادرأوالجدول، منالمحامياسمبشطبالصادرقرارهاعنالرجوعوالقبولالقيدللجنة- ١٣/٢

إلى إلى جدول المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب.
البندفيالواردةالحاالتإحدىفيالممارسينغيرالمحامينجدولإلىاسمهالمنقولللمحامي-١٤/٢

خمسعنتزيدالمدةخاللالجدولفياسمهقيدإعادةبطلبوالقبولالقيدللجنةيتقدمأن) ٨/٢(
فليس(هـ)الفقرةفيالمذكورالمحاميأماالممارسين، غيرالمحامينجدولفيقيدهتاريخمنسنوات

. النظاممن) ٢٩(المادةمن(ثانيا)البندفي(ج)الفقرةحسبسنواتثالثمضيبعدإالذلكطلبله
منبقرارانتهائها،أوبقائها،حسبالترخيصفيالمحددةالمدةبقدرذكرماجميعفيالمحاميويعامل

لجنة القيد والقبول.
مزاولةأومكتبه،فتحالممارسينغيرالمحامينجدولإلىاسمهالمنقولللمحامييحقال- ١٥/٢

الفقراتفيعليهمالمنصوصمنكانإذاإالقضية،أيفيالغيرعنالترافعلهيحقوالاالستشارات،
.النظاممن) ١٨(المادةمند)-ج-(ب
) ٩/٢(البندمنز)-(جفيالمذكورتينالحالتينفيالجدولينمناسمهالمشطوبللمحامييحقال-١٦/٢

وفقاذلكفلهالمذكورالبندمنح)-و-هـ-د-(أالحاالتفيذكرمنأماالجدول،فياسمهإعادةطلب
للشروط المحددة في النظام وهذه الالئحة.

التوقفحكمفييعتبرفالذلك،علىواستمرالالئحة، وهذهالنظامعليهنصبماالمحامىوفىإذا-١٧/٢
ما يلي:

أ - إذا لم يحصل على عمل يرتضيه، أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم االستشارة.
العام، االدعاءأوالتحقيق،أوالتحكيمأواالستشاراتأوالبحوثمجالفيلغيرهاأوللدولةعملإذاب-
بشرطذلكونحوالنظامية،واللوائحالدراساتإعدادأوالعقود،تحريرأوالتركات،أوالشركات،تصفيةأو

أن يكون ذلك عن طريق التوظف في الدولة.

المادة الثالثة:

ويشترطالممارسين،المحامينجدولفيمقيدااسمهيكونأنالمحاماةمهنةيزاولفيمنيشترط

فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

بهتقضيلماطبقاالمحاماةمهنةمزاولةالسعوديلغيرويجوزالجنسيةسعودييكونأنأ-

االتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

البكالوريوسشهادةأواإلسالمية،الشريعةتخصصفيالبكالوريوسشهادةعلىحاصًاليكونأنب-

مندبلومشهادةعلىأومنهما،أيايعادلماأوالمملكة،جامعاتإحدىمناألنظمةتخصصفي

معهد اإلدارة العامة في تخصص القانون بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
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نظام المحاماة والئحتھ التنفیذیة

علىالحاصلالمدةهذهمنويعفىسنتين. عنتقلاللمدةالعملطبيعةفيخبرةلديهتتوافرأنج-

شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو اآلتي:

تخصصفيأواإلسالمية،الشريعةتخصصفيالماجستيرشهادةعلىللحاصلواحدةسنة.1

تخصصفيالعامةاإلدارةمعهدمندبلومشهادةعلىوللحاصلمنهما،أيايعادلماأواألنظمة،

القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين.

مدةكانتإذاالقانونتخصصفيالعامةاإلدارةمعهدمندبلومشهادةعلىللحاصلأشهرستة.2

الدراسة المعتمدة ثالث سنوات.

بالتنسيقالعدلوزيريحددها-التينظاًماالمعتمدةالبرامجفيالتدريبسنواتمنسنةكلتعد.3

الخبرةسنواتمنلسنةمعادلةوالتدريب-التعليمتقويموهيئةللمحامينالسعوديةالهيئةمع

3المطلوبة إذا تم المتدرب متطلبات البرنامج.

د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

علىمضىقديكنلمما،األمانةأوبالشرفمخلةجريمةفيبعقوبةأوبحدعليهحكمقديكونأال-هـ

انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على األقل.

و - أن يكون مقيما في المملكة.

الفقراتفيالواردةالشروطبتوافرإقرارهيتضمنالقيد،طالبيوقعهإقرارأنموذجالعدلوزيرويضع
(د، هـ، و) من هذه المادة.

يلي:بماالعمليتعينالمادةهذهفيالواردةالشروطمراعاةمع- ١/٣
أ- عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.

التعارضتقديرويخضعالمهنةطبيعةمعتتعارضالالتيالحرةوالمهنالمهنةبينالجمعيجوزب-
من عدمه للجنة القيد والقبول.

عليهاالحصوليرغبالتيأووالقبولالقيدبطلبالتقدمعندلديهلمناألخرىالمهنعناإلفصاحج-
بعد قيده في الجدول.

التخصصينأحدفيالشهادةالمادةهذهمن(ب)الفقرةفيالواردةالشريعةكليةبشهادةيقصد- ٢/٣
التاليين:

أ- الشريعة.
ب - القضاء.

وال اعتبار بأي تخصص آخر.
تخصصأيفيشهادةكلالمادة:هذهمن(ب)الفقرةفيالواردةالجامعيةبالشهادةيقصد- ٣/٣

جامعي.
فيعليهماوالمنصوصبالمملكةاإلسالميةالشريعةفيوالدكتوراهالماجستيربشهادةويقصد

الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي-:
أ- الشهادة في الفقه.

ب- الشهادة في أصول الفقه.
ج- الشهادة في قسم القضاء.

4د- السياسة الشرعية - الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة.

المملكةداخلمنالصادرةللشهاداتالمملكةخارجمنالصادرةالشهاداتفيالمعادلةتكون- ٤/٣
وفقا ألنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.

التالية:األعمالأحدبمزاولةتكونالعملطبيعةفيالخبرة- ٥/٣
أ- القضاء داخل المملكة، وخارجها.

لت4 .هـ)١٤٣٩/٠٦/١٣(بتاريخ)٢٠٤٠(رقمالوزاريالقراربموجب)٣/٣(المادةُعدِّ

لت3 .هـ)١٤٤٣/٠٧/١٥(وتاريخ)٦٦(م/رقمالملكيالمرسومبموجبالنظاممن(الثالثة)المادةمنج)(ب،الفقرتينُعدِّ
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نظام المحاماة والئحتھ التنفیذیة

ب- اإلفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
أوالمعاهدفيالعلياالدراساتأوالجامعاتفياألنظمةأوأصوله،أوالفقه،موادتدريسج-

المؤسسات التعليمية األخرى في المملكة.
د- االستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.

هـ- الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات األهلية.
و- الترافع عن الغير أمام الجهات.

ز- االدعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح- أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل األولى بالمملكة لكتاب العدل.

المظالمديوانأوالشرعية،بالمحاكماالنهائيةأوالجنائية،أوالحقوقية،القضاياضبوطفيالكتابةط-
بالمملكة بوظيفة ال تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).

ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
.5وتخضع الخبرة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد والقبول

ضمالمادةهذهمن(ب)الفقرةفيالواردةالشهاداتإحدىعلىالحاصلالقيدلطالبيجوز- ٦/٣
ثالثمدةالعملطبيعةفيخبرتهتتمحتىبعض،إلىبعضها) ٥/٣(رقمالبندفيالمذكورةاألعمال
سنوات.

. 6ملغي-٧/٣
متتالية.تكونأنسنواتبثالثالمحددةالخبرةمدةفييشترطال- ٨/٣
خبرة.يعتبرالالنفسعنالترافع- ٩/٣
التالية:الشروطتوافرتإذاالعملطبيعةفيخبرةالمحامينمكاتبفيالتدريبيعتبر- ١٠/٣

الالئحةوهذهالنظامفيعليهاالمنصوصالجدولفيالقيدشروطالتدريبطالبفيتتوافرأنأ-
--وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

ب- أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة ال تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
ج- أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.

د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.
هـ- أن يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة.

التدريبمدةالعقديتضمنأنعلىلديهوالمتدربالمحاميبينكتابيعقدبموجبالتدريبيكونأنو-
المحددة.

ز- أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم االستشارات وكالة عن المحامي.
ح- أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خالل مدة ال تزيد على سنتين.

للعمل.مباشرتهقبللديهالمتدربباسماإلدارةإبالغالمحاميعلى- ١١/٣
اإلدارة.لتقديرالمحاميلدىالمتدربينعددتحديديخضع- ١٢/٣
قضائي.بحكمالمذكورةالمادةمن(د)الفقرةفيالواردالحجريكون- ١٣/٣
المختصة.المحكمةمنشرعيحكمبموجبالحديثبت- ١٤/٣
ضعفإلىيؤديماكلهي:المادةمن(هـ)الفقرةفيالواردةاألمانةأوبالشرفالمخلةالجرائم- ١٥/٣

والخيانة،واالحتيال،والنصب،واالختالس،العرض،وهتكوالتزوير،الرشوة،جرائموهيالدينيالوازع
المنصوصالتأديبيةاللجنةعلىاألمرفيعرضالمذكورة،الجرائمغيرفيحكمصدروإذاوالمخدرات،

منها.ليسأنهأواألمانةأوبالشرفالمخلةالجرائممنذلكأنلتقررالنظاممن) ٣١(المادةفيعليها
الفقرةفيعليهاالمنصوصالمدةمنمنهاعليهالمحكومعنالمعفوالسجنمدةتحسبال- ١٦/٣

(هـ) من المادة.
األمانةأوبالشرفمخلةجريمةفيبعقوبةأوبحدعليهحكملمنوالسلوكالسيرةحسنيثبت- ١٧/٣

متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة.
القيد.طالبوسلوكسيرةحسنمنالتأكد-االقتضاءعند-والقبولالقيدللجنة- ١٨/٣

.هـ)١٤٣٤/١٢/٢٩(بتاريخ) ٥٨٣٠٣(رقمالوزاريالقراربموجب)٧/٣(المادةُألغَيت6

لت5 .هـ)١٤٣٤/١٢/٢٩(بتاريخ) ٥٨٣٠٣(رقمالوزاريالقراربموجب)٥/٣(المادةُعدِّ
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القيد.طالبإقامةمنالتأكد-االقتضاءعند-والقبولالقيدللجنة- ١٩/٣
المعتمد.النموذجوفقالمادةهذهمن(د،هـ،و)الفقراتفيالواردةالشروطبتوافراإلقراريكون- ٢٠/٣
جدولفيالعربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولأحدجنسيةيحملالذيالمحامييقيد-7 ٢١/٣

بمزاولةبلدهفيلهمرخًصاكانإذاالمحاماة،مهنةبمزاولةترخيصلهويصدرالممارسين، المحامين
فيعليهاالمنصوصوالضوابطالشروطوفقذلكويكونالمفعول،ساريةبرخصةالمحاماةمهنة

النظام والئحته عدا شرط اإلقامة. 
فيخبرةالعدليالتدريبمركزمنالمعتمدأوالمقدمالمحامينتأهيلبرنامجاجتيازيعتبر-أ-٢٢/٣8

طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
معتمدةأومقدمةتأهيليةدورةحضورهمايثبتتقديمالمحامينمكاتبفيالمتدربالمحامييلزمب-

من مركز التدريب العدلي بحيث ال تقل عن مائة ساعة تدريبية.

المادة الرابعة:

تقلاللمدةالمملكةفيالقضاءممارسةلهسبقتمن،الثالثةالمادةمن(ب،ج)الفقرتينمنيستثنى
عن ثالث سنوات.

خارجها.أوالمملكةداخلالقضائيالسلكفيعملمنللقضاءممارسايعتبر-١/٤
فيالتعيينقرارصدوربعدالفعليةالمباشرةبتاريخالقضاءلممارسةالمدةابتداءفييعتد-٢/٤

القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ االنقطاع.
يلي:ماالقضاءممارسةمدةمنتحسبال- ٣/٤

أ- اإلجازات االستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثالثة أشهر.
ب - االنقطاع عن العمل.

ج - النقل، أو الندب، أو اإلعارة للعمل خارج السلك القضائي.
د- مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت اإلدانة، أو لم تثبت.

المادة الخامسة:

وقبولقيدلجنةإلىالنظام،لهذاالتنفيذيةالالئحةتحددهأنموذجوفقالجدولفيالقيدطلبيقدم

المحامين، وتؤلف من :

(رئيسًا).العدلوزيريعينهالعدلوزارةمنوكيل-1

ديوانرئيسيعينه(أ)،محكمةلرئيسالمعادلةالدرجةعندرجتهتقلالالمظالمديوانمنممثل-2

المظالم (عضوًا).

العدلوزيريعينهسنوات،خمسعنتقلالمدةالمهنةممارسةفيأمضواممنالمحامينأحد-3

(عضوًا).

لمدةاللجنةهذهفيالعضويةوتكونغيابه،عندالعضومحليحلمنبتسميةالمعنيةالجهةوتقوم
ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

القيدطالبمنالمعتمدبالنموذجوالقبولالقيدللجنةالمذكورالجدولفيالقيدطلبيقدم- ١/٥
كانإذاوالقبولالقيدلجنةوارددفترفيتقديمهيومفيقيدهويتملديها،وتوقيعهاإلدارة،لدىبحضوره
مكتمال.

التالية:والمستنداتاألوراقبطلبهيرفقأنالجدولفيالقيدطالبعلى- ٢/٥
أ- صورة من بطاقة األحوال، مع إبراز األصل.

ب- صورة مصدقة من المؤهل،  أو إبراز األصل للمطابقة.
ج- مستندات الخبرة.

.هـ)١٤٣٩/٠٧/٠٥(بتاريخ)٢٥١١(رقمالوزاريالقراربموجب)٢٢/٣(المادةُأضيفت8

.)١٤٣٩/٠٥/٠٥(بتاريخ) ١٥١٧(رقمالوزاريالقراربموجب)٢١/٣(المادةُأضيفت7
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د- صورة من قرار اإلعفاء من الخدمة.
هـ- الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة قبل نفاذ النظام.

القيد.بطلبترفقإيضاحاتأوإضافية،معلوماتأيطلبوالقبولالقيدللجنةاالقتضاءعند- ٣/٥
ممارسا.يكونأنالمحامينوقبولقيدلجنةعضويةفيالمعينالمحاميفييشترط- ٤/٥

المادة السادسة:

باألغلبية،قراراتهاوتصدرأعضائهاجميعبحضور،الخامسةالمادةفيعليهاالمنصوصاللجنةتنعقد
كانإذاالطلبفيوتبتالنظام،هذافيعليهاالمنصوصالشروطتوافرمنتتحققأناللجنةوعلى

إذااألسبابإيضاحيجبالرفضحالةوفيتقديمه،تاريخمنيوماثالثينتتجاوزالمدةخاللمكتمال
إبالغهتاريخمنيوماستينخاللالمظالمديوانلدىالتظلمالطلبلصاحبويجوزذلك.إليهاطلب

بقرار اللجنة.

وتتخذشهركلفياألقلعلىمرةالمقدمةالطلباتفيللنظرالمحامينوقبولقيدلجنةتنعقد- ١/٦
اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ماتم دراسته من الطلبات وحاالت القبول أو الرفض وأسبابه.

الوزير.منبقرارآخرمكانفيانعقادهاويجوزرئيسها،منوبدعوةالوزارةمقرفيانعقادهايكون- ٢/٦
أعضائها.جميعبحضورإالصحيحاانعقادهايكونال-٣/٦
الدواموقتغيرفياالنعقادالضرورةاقتضتإذاإالللدولةالرسميالدواموقتانعقادهايكون- ٤/٦

الرسمي بقرار من الوزير.
مماذلكوغيروالكتابية،اإلداريةاألعمالجميعبإشرافهليتولىرئيسهايختارهمقررللجنةيكون- ٥/٦

يسند إليه.
المدةوخاللباللجنةالخاصالوارددفترفيقيدهاترتيبحسبالمكتملةالطلباتفيالنظريكون- ٦/٦

المحددة نظاما، وال تحسب منها إجازتا العيدين.
نظره.وجهةتوضيحالمخالفالعضووعلىباألغلبيةاللجنةقراراتتصدر- ٧/٦
المحدد.الموعدفيبذلكبالعلمتوقيعهمعاألسبابذكرمعبذلكطلبهرفضمنإبالغيتم- ٨/٦
حالةوفياللجنةبقرارالشأنصاحبتبليغتاريخمنالمادةفيعليهاالمنصوصالتظلممدةتبدأ- ٩/٦

امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من اإلدارة.
الجدولفيالقيدمنمانعآخربسببأوطلبه،اكتمالعدمبسبببالرفضقرارطلبهفيصدرمن- ١٠/٦

فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال األوراق المطلوبة منه نظاما، أو زوال المانع.

المادة السابعة:

تحددهألنموذجوفقاالعدل،وزيرمنبقرارالجدولفيالقيدبعدالمحاماةمهنةبمزاولةالترخيصيصدر
هذافيالمحددةللشروطوفقاللتجديدقابلةسنواتخمسمدتهوتكونالنظام،لهذاالتنفيذيةالالئحة

النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.

هذاورقمالمعتمدالنموذجوفقالمهنةبمزاولةالوزيرمنبقراريصدرتجديدهأوالترخيص- ١/٧
كلفيثابتاالرقمهذاويكونالجدول،فيقيدهوتاريخالمحاميقيدرقمنفسهماوتاريخهالترخيص

ترخيص يصدر سواء تجديدا، أو بدأل، وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد.
المعتمد.النموذجوفقالترخيصتجديديتم- ٢/٧
المعتمد.النموذجوفقالبدلإصداريتممنهماأيالبطاقةأوالترخيصتلفعند-٣/٧
المادة.هذهبمقتضىاسمهقيدإعادةبطلبوتقدمالجدولمناسمهشطبمنيعامل-٤/٧
واالحتفاظالقيدلطالباألصلالمالية:ويسلموزارةمنرسميةسنداتبموجبالرسومتحصل-٥/٧

بصورة منه بملفه.
والقبولالقيدلجنةمنقرارصدوربعدإالتجديده،أوالترخيصإصدارطلبعندالرسميحصلال- ٦/٧

لطالب الترخيص ابتداء بقيد في الجدول، أو لطالب التجديد بقبول طلبه.
عندبالمحاميللتعريفالهامةوالتعليماتالالزمةالبياناتعلىمشتملةبطاقةللمحامييصدر -٧/٧
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مراجعته للجهات والدوائر الرسمية وال يكتفى بها عن بطاقة األحوال.
وحدها،التالفةأوالمفقودةهيكانتولوحتىللترخيص،تبعابدالأوتجديدأوابتداء،البطاقةتصدر-٨/٧

وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.
فيالرقمعلىينصأنالمحاميعلىويجبوتاريخه،الترخيصرقمهماوتاريخهاالبطاقةرقم-٩/٧

مطبوعاته وماله صلة بالمهنة.
من(د،هـ،و)بالفقراتيتعلقفيماابتداءالترخيصطالبمعاملةالتجديدطالبالمحامييعامل- ١٠/٧

المادة الثالثة من النظام.
البمدةالترخيصمدةانتهاءقبلوالقبولالقيدللجنةطلبهبتقديمالتجديدطالبالمحامييقوم -١١/٧

تقل عن ثالثة أشهر.
حتىطلبهفيؤجلوإالالبطاقةوأصلالترخيصأصلبطلبهيرفقأنالتجديدطالبالمحاميعلى- ١٢/٧

إرفاقهما.
تلفأوتلفهماأوأحدهماأووالترخيصالبطاقةفقدوادعىالتجديد،طالًباالمحاميتقدمإذا -١٣/٧

إصداريتموالالتجديد،عنالمقررالرسمودفعشهر، ومضيذلك،عناإلعالنمنبدفالأحدهما،
ترخيص بدل مفقود أو تالف، بل يتم تجديد الترخيص وفقا للشروط الواردة في النظام.

السابق.الترخيصنموذجبنفسالوزيرمنبقرارمرةكلفيالمهنةبمزاولةالترخيصتجديديصدر-١٤/٧
وتصدر البطاقة تبعا لذلك ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.

التجديد.مراتعددعلىيدلماتجديدهعندالترخيصقرارفييضاف-١٥/٧
ختمهابعدمنهوصورةالمهنةلمزاولةالرئيسبالمقربارزمكانفيالترخيصأصلالمحامييعلق-١٦/٧

من اإلدارة في مكان بارز في فرعه.
يبلغأنعلىأحدهما،تلفأوفقدحالةفيالمهنةلمزاولةالبطاقةأوالترخيصاستخدامللمحامي-١٧/٧

).٢٢/٧(رقمالبندحسببذلكاإلدارة
التالية:الحاالتإحدىفيإعادتهماعليهالمحاميعلىعهدةوالبطاقةالترخيصمنكليعتبر-١٨/٧

أ- عند تجديد الترخيص.
ب- عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.

البندفيعليهاالمنصوصالحاالتإحدىفيالممارسينغيرالمحامينجدولإلىاسمهنقلتمإذاج-
).٨/٢(رقم

د- إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.
هـ- إذا تم شطب اسمه من الجدول.

قيامعدمحالفي)١٨/٧(رقمالبندفيذكرمالتحقيقمناسباتراهمااتخاذوالقبولالقيدللجنة -١٩/٧
المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله واإلشارة إلى ذلك في ملفه.

كماالجدول،مناالسمبشطبأومدتهما،بانتهاءتلقائياملغيينوالبطاقةالترخيصيعتبر-٢٠/٧
انتهاءعدمبشرطالممارسين،غيرالمحامينجدولإلىاالسمنقلعندتلقائياموقوفينيعتبران

مدتهما.
بعدأجلهمنلإلدارةأعادهماالذيالسببزوالعندللمحاميالموقوفانوالبطاقةالترخيصيعاد-٢١/٧

إعادة قيد اسمه في الجدول إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة ال زالت سارية المفعول.
المدةخاللاإلدارةإبالغجزئيًاأوكلياأحدهماتلفأوالترخيص،أوالبطاقة،فقدعندالمحاميعلى-٢٢/٧

تزيد على عشرة أيام.
مفقودبدلإصداريتمالتمييزهامعهيتعذرتلفامنهماأيتلفأوالبطاقةأوالترخيصفقدعند-٢٣/٧

إحدىفيأوالرئيسالمقرمنطقةفيتصدرالتيالصحفإحدىفيشهرلمدةاإلعالنبعدإالعنهما
اإلعالن،علىاإلدارةاطالعوبعدصحف،فيهاتصدرالالمنطقةكانتإذافيهاانتشارااألكثرالصحف
بخطابإالالمذكورالبدلعنالصحيفةفياإلعالنيقبلوالسجله،فيذلكإلىواإلشارة مدته،وانتهاء

من اإلدارة، مختوم بالختم الرسمي.
منصورةطلب) ٢٣/٧(البندفيوردحسبماتلفهماأومعاوالبطاقةالترخيصفقدعندللمحامي-٢٤/٧

استالمعندلإلدارةالصورةيعيدأنعلىالبدلصدورمقامهماتقومالصحيفةفيباإلعالناإلذنخطاب
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البدل وأن ال يتخذ نسخة منها.
معا.تلفهماأووالبطاقةالترخيصمنكلفقدحالفيواحدبإعالنيكتفى-٢٥/٧
لذلك.الحاجةوالقبولالقيدلجنةترلمماعنهاإلعالنيلزمالتمييزهيمكنالذيالتالف-٢٦/٧
القيدلجنةترولمتمييزه،يمكنممامعاوالبطاقةللترخيصتالفبدلبطلبالمحاميتقدمإذا-٢٧/٧

أنعلىالبدل،صدورحتىالتالفمقامتقوممؤقتةإفادةبإعطائهاإلدارةتقوملإلعالنحاجةوالقبول
يلتزم بإعادة هذه اإلفادة لإلدارة عند استالم البدل، وأن ال يتخذ نسخة منها.

واإلعالنمدتهانتهتولوحتى) ٢٣/٧(البندفيالمذكورالتالفأوالمفقود،بدلعناإلعالنيتعين-٢٨/٧
ذلك.والقبولالقيدلجنةرأتإذا)٢٦/٧(رقمالبندفيإليهالمشارالتالفعن

وفقالترخيصنموذجنفسفيالوزيرمنبقرارالتالفبدلأوالمفقودبدلالترخيصيصدر-٢٩/٧
النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل.

إبالغبعدأوالبدلاستالمقبلالمفقودةالبطاقةأوالمفقودالترخيصعلىعثرإذاالمحاميعلى-٣٠/٧
اإلدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال استالمه.

المادة الثامنة:

،النظامهذامن(األولى)المادةفيإليهاالمشارواللجانالمظالموديوانالمحاكمالعدلوزارةتبلغ
فيويعدتجديده،أوالترخيصصدورفورالممارسينالمحامينجدولفيالمقيدينالمحامينبأسماء

يرغبمنتمكينويجبوعناوينهم،الممارسينالمحامينبأسماءبيانالمظالمديوانوالمحكمةمقر
االطالع عليه.

الجدول.فيالمقروقيدالمهنة،المحاميلمزاولةالرئيسالمقرمعرفةبعدالجهاتإبالغيتم-١/٨
فيالمقيدينالممارسينالمحامينبأسماءهجريعامكلبدايةفيشامالبيانااإلدارةتصدر- ٢/٨

فيقيدهمأرقامحسبمرتبةوتكونالمادةحسبالسابقةاألعوامفيعنهماإلبالغسبقالذينالجدول
شطبتممنإبعادمعالرسمي،بالختممختومةمنهبنسخبتزويدهاللجهاتإبالغهويتمالجدول،

اسمه من الجدول أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
جدولإلىنقلهاأوالجدولمنأسمائهمشطبتمالذينالمحامينبأسماءالجهاتالوزارةتبلغ- ٣/٨
منالمحامينهؤالءأسماءبحذفالجهاتوتقومبذلك.النهائيةالقراراتصدورفورالممارسينغير

البيان.

المادة التاسعة:

وفقابذلك،العدلوزارةيبلغأنسنة،علىتزيدمدةالمهنةمزاولةعنيتوقفالذيالمحاميعلى
ألنموذج تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

المعتمد.النموذجوفقسنةعلىتزيدمدةالمهنةمزاولةعنبالتوقفاإلبالغيكون-١/٩
تقلالبمدةالتوقفقبلذلكعنباإلبالغيقومأنالمهنةمزاولةعنالتوقفطالبالمحاميعلى-٢/٩

عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ، تقبله لجنة القيد والقبول.

المادة العاشرة:

نظامبهيقضيلماوفقاالجدول،فيالمقيدينمنأكثرأواثنينبينللمحاماةمهنيةشركةتكوينيجوز
الشركات المهنية.

يتمأنعلىشريكلكلالمهنةبمزاولةالترخيصصدوربعدللمحاماةالمهنيةالشركةتكوينيتم-١/١٠
بنسخةوتزويدهاإنشائهاتاريخمنيوماثالثينعلىتزيدالمدةخاللالشركةبقيامخطيااإلدارةإشعار

الشركاءإلىاإلشارةوتتماإلدارة.تطلبهابياناتأوأخرىمستنداتوأيالشركةبتكوينالترخيصمن
فى سجل كل شريك بالجدول.

جدولإلىنقلهأوالجدول،منأحدهماسمشطبتمإذاالمهنيةالشركةفيالشركاءعلى-٢/١٠
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وإشعارالمهنيةالشركاتنظامبهيقضيلماوفقاالشركةعقدتعديلالممارسينغيرالمحامين
الشركاءإلىالشريكهذاعليهايشرفالتيالقضاياإسنادكيفيةفيإجراءاتمناتخذبمااإلدارة

اآلخرين.
منأكثريعملأنيجوزالكماللمحاماةمهنيةشركةمنأكثرفيشريكاالمحامييكونأنيجوزال-٣/١٠

محامي في مكتب واحد إال بتكوين شركة بينهم أو أن يكون أحدهم موظفا لدى اآلخر.
فيالمصالحمتعارضيأطرافعناستشارةأومرافعةأيفيالشركاءالمحامونيوكلأنيجوزال-٤/١٠

بالعملالقياموأمكنبالقضية،المتأثريناألطرافمنمكتوبةموافقةهناككانتإذاإالواحدة،قضية
9بكفاءة ومهنية.

كليكنلممااألجنبيةشركاتقيديجوزالاألجانبللمحامينالترخيصفيهايجوزالتياألحوالفي-٥/١٠
المنصوصوالضوابطالشروطوفقوذلكالمملكة،فيالمحاماةمهنةبمزاولةلهمرخصفيهاشريك

10عليها في النظام والئحته.

الباب الثاني

واجبات المحامين وحقوقهم

المادة الحادية عشرة:

يخلعملأيعنواالمتناعالمرعية،واألنظمةالشرعيةلألصولوفقامهنتهمزاولةالمحاميعلى

بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

11ُملغاة.-١/١١

جعلإذاإالبعضأوفيهوكلفيماموكلهعنيوكلوأالبنفسه،المهنةيباشرأنالمحاميعلى-2/11
ذلك إليه صراحة في ص الوكالة، وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.

عنالغيرتوكيلواحد:توكيلصكفيتوكيلهمتمممنفأكثراثنينكانواإذاالمحامينألحداليحق-3/11
الموكل، إال إذا جعل له في صك التوكيل االنفراد بالتصرف وتوكيل الغير.

فيغيرهأولخصمهإيذاءأوشغبًاأولددًايظهرفالالترافع،أثناءباألدبيلتزمأنالمحاميعلى-4/11
مجلس الترافع.

أوالقضية،فيالفصلتأخيرشأنهمنماكليتجنبأنالجهاتمخاطبتهعندالمحاميعلى-5/11
اإلخالل بسير العدالة.

للمحاماة.المهنيةالشركةفيالشريكعلىالنظام)من 25-23-17-16-15-14(الموادأحكامتسري-6/11
المهنةوزاولالتدريبفترةانتهتإذاالمحاميلدىالمتدربعلى) 17-15-14(الموادأحكامتسري-7/11

في مكتب مستقل له.
12الوزارة.منالمبلغةوالتعليماتالقواعدبمقتضىالعملالمحاميعلى-8/11

المادة الثانية عشرة:

عنيمتنعأنوعليهمحاميه،أوموكلهبخصمالخاصةالشخصيةلألموريتعرضأنللمحامييجوزال

السب أو االتهام بما يمس الشرف والكرامة.

أوللخصممشافهةأوكتابياإليهايوحيماأوالشخصية،األمورذكرعناالمتناعالمحاميعلى-1/12
وكيله حتى ولو كانت مما ال تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك االدعاء أو الدفاع في القضية.

.هـ)١٤٣٤/١٢/٢٩(بتاريخ) ٥٨٣٠٣(رقمالوزاريالقراربموجب)8/11(المادةُأضيفت12

عنيتوكلأالالمحامي"علىعلى:تنصكانتوالتيهـ)١٤٤٢/١٢/٢٤(بتاريخ)٣٤٥٣(رقمالوزاريالقراربموجب)1/11(المادةُألِغَيت11
غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، وال أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي".

.)١٤٣٩/٠٥/٠٥(بتاريخ) ١٥١٧(رقمالوزاريالقراربموجب)٥/١٠(المادةُأضيفت10

لت9 .هـ)١٤٤٢/١٢/٢٤(بتاريخ)٣٤٥٣(رقمالوزاريالقراربموجب)4/10(المادةُعدِّ

11
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ونحوه.كالشاهدبالقضيةصلةلهمنكلعلى)1/21(والبندالمادةهذهفيذكرمايسرى-2/12

المادة الثالثة عشرة:

عنالدفاعفيناجحةيراهاالتيالطريقيسلكأنللمحامي،عشرةالثانيةالمادةفيوردمامراعاةمع

موكله، وال تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

اسمه،علىتشتملوأنللجهات،عليهاكتاباتهلتقديمبهخاصةأوراقالهيتخذأنالمحاميعلى-1/13
البريدي،والرمزالبريد،وصندوقالهاتف،وأرقامالترخيص،وتاريخورقموالفرعي،الرئيس،المقرواسم

وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق ال تشتمل على ذلك، أو على أوراق ال تخصه.
فيالميالديالتاريخمنيوافقهماإلىواإلشارةالهجري،التاريخباستعمالالتقيدالمحاميعلى-2/13

الحاالت التي تستدعي اإلشارة فيها إليه.
فييتجنبوأنالمقام،يستلزمهاالمقدماتبغيرالمرافعةموضوعفيالدخولالمحاميعلى-3/13

مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل أو تحتمل أكثر من معنى.
العامة.أوالخاصةالدعوىرفعدونيحولالالمادةفيإليهاالمشارالمساءلةعدم-4/13
المدعىفيالمساهمةأوالشراء،عنونحوهبالتحذيروغيرهاالصحففييعلنأالالمحاميعلى-5/13

به، إال بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على اإلذن في اإلعالن.
13ُملغاة.-6/13

المادة الرابعة عشرة:

جهةضداستشارةأييعطيأودعوىأييقبلأنآخرمحامبوساطةأوبنفسهللمحامييجوزال-1

تاريخمنسنواتخمسعنتقلالمدةمضيبعدإالبها،عالقتهانتهتجهةضدأولديها،يعمل

انتهاء عالقته بها.

أييعطيأودعوىأييقبلأنعقدبموجبجزئيةبصفةلموكلهيعملالذيللمحامييجوزال-2

استشارة ضد موكله قبل مضي ثالث سنوات على انتهاء العقد.

الشخصيةذووواألشخاصالخاصةوالمؤسسات،والجمعياتالشركات،بالجهة:يقصد-1/14
المعنوية.

14ُملغاة.-2/14

العملقبلنشأتالتيالدعوىالموكل:خصمأوالجهةخصممناالستشارةأوبالدعوىيقصد-3/14
الدعوىوكذافيها،االستشارةتقديمأوبعده،أوأثنائه،فيأوالموكل،لدىالعملقبلأوالجهة،لدى

ذات العالقة بها، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
ضداستشارةأيإعطاءأودعوى،أيقبولمنالمادةهذهمناألولىالفقرةفيالمحاميمنع-4/14

الجهة التي اليزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.
مشافهة.أوكتابيًاالعقدالمادةهذهمنالثانيةالفقرةفيالواردالعقديشمل-5/14
لدىالمحاميعملاقتصرإذاماعلىالمادةهذهمنالثانيةالفقرةفيالواردالمنعيسريال-6/14

التجارية،والعالماتالشركات،كتسجيلالمنازعاتقضاياغيرفياالستشاراتتقديمعلىموكله
وصياغة العقود، ونحو ذلك.

تنفيذه.يتملمالذيالعقدعلىالمادةهذهمنالثانيةالفقرةفيالواردالمنعيسريال-7/14
المادةمنج) ٠(أ،بالفقراتفيعليهمالمنصوصالوكالءعلىالمادةهذهفيالواردالمنعيسري-8/14

فيالواردبالعمل"يقصدعلى:تنصكانتوالتي،هـ)١٤٤٢/١٢/٢٤(بتاريخ)٣٤٥٣(رقمالوزاريالقراربموجب)2/14(المادةألغيت14

.هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها"

عنيعلنأنللمحامي"ليسعلى:تنصكانتوالتيهـ)١٤٤٢/١٢/٢٤(بتاريخ)٣٤٥٣(رقمالوزاريالقراربموجب)6/13(المادةُألِغَيت13
نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعالنية".
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نظام المحاماة والئحتھ التنفیذیة

من النظام.الثامنة عشرة

المادة الخامسة عشرة:

معونة،أيلهيبديأنأوموكلهخصمعنالوكالةيقبلأنآخرمحامبوساطةأوبنفسهللمحامييجوزال

انتهاءبعدولوبهاعالقةذاتدعوىفيأوفيهاالوكالةقبلأنلهسبقدعوىفيالرأيسبيلعلىولو

وكالته.

بينهماكانسواءمنه،التوكيلوثيقةاستالمالدعوى:فيالموكلعنالوكالةقبولبسبقيقصد-1/15
حالةفيالدعوىمباشرةبذلكيقصدكمامباشرتها.تتمولمرفعتأوالدعوى،ترفعلمولوال،أوعقد

إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها ألي سبب. وال حد النتهاء المنع.
يقبلولمالخصوم،أحدومستنداتأوراقعلىاطلعمنعلىالمادةهذهفيالواردالمنعيسري-2/15

الوكالة، وكذا تقديم االستشارة ألحد الخصوم.
واحدة.قضيةفيطرفينعنالوكالةيقبلأالالمحاميعلى-3/15
وأمكنالعميل،أوالموكلمنكتابيةموافقةهناككانتإذاالمادةهذهفيالواردالمنعيسريال-4/15

15القيام بالعمل بكفاءة ومهنية.

المادة السادسة عشرة:

فيآخرمحامبوساطةأوبنفسهالوكالةيقبلأنالمحاماةمهنةمزاولةقبلقاضياكانلمنيجوزال

دعوى كانت معروضة عليه.

بالمملكة.المظالمديوانفيأوالمحاكم،فيالقضاءمارسمنالمادة:هذهفيبالقاضييقصد-1/16
على:المادةفيذكرمايسرى-2/16

أ- المالزم القضائي.
عشرةالثامنةالمادةفياستثناؤهمتمممنبصفتهالغيرعنوترافعالقضاء،فيخدمتهانتهتمنب-

، ال بصفته محاميا ممارسا.من النظام
.المادة األولى من النظامج- أعضاء اللجان المشار إليها في

أورأيا،فيهاأبدىأونظرها،فيشاركأوالقاضي،نظرهادعوىكلالمعروضة:بالدعوىيقصد-3/16
أحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر ُكلِّف بنظر قضاياه.

مايلي:المادةهذهفيالمعروضةبالدعوىيلحق-4/16
أ- الدعوى التي نظرها المالزم القضائي فترة مالزمته لدى من كان قاضيا قبل مزاولة المهنة.

ب - كل دعوى ذات عالقة بها.
رقمالبندينفيإليهاالمشارالدعاوىفياستشارةأيإعطاءالمادةهذهفيالواردالمنعيشمل-5/16

). 4/16(ورقم)3/16(

المادة السابعة عشرة:

ال يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

آخر،محامبوساطةأوبنفسه،الجدولفيالمقيدالمحاميالمادةهذهفيالواردالمنعيشمل-1/17
،النظاممنعشرةالثامنةالمادةفياستثناؤهمتمممنالغيرعنالمحامينغيرمنترافعهيقبلومن

سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.
فيالرأيإبداءيتملمولوحتىبها،عالقةذاتقضيةأيالمادة:هذهفيالواردةبالقضيةيلحق-2/17

القضية الملحقة.

.هـ)١٤٤٢/١٢/٢٤(بتاريخ)٣٤٥٣(رقمالوزاريالقراربموجب)4/15(المادةُأضيفت15
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نظام المحاماة والئحتھ التنفیذیة

:16المادة الثامنة عشرة

ديوانأوالمحاكمأمامالغيرعنالترافعحقغيرهم،دونالممارسينجدولفيالمقيدينللمحامين

عنللترافعيقبلذلكمنواستثناءالنظام،هذامناألولىالمادةفيإليهاالمشاراللجانأو،المظالم

الغير من يأتي :

أ - األزواج أو األصهار أو األشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.

ب - الممثل النظامي للشخص المعنوي.

ج - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

منيفوضهمنأوالجهاز،فرعرئيسأوالجهاز،رئيسالحكوميةاألجهزةعنالترافعيتولى-1/18
موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

أيفيقضايا،ثالثمنأكثرمباشرةالمادةهذهمن(أ)الفقرةفيعليهالمنصوصللوكيليحقال-2/18
وإلىحاليا،فيهاوكيلهوالتيالقضاياعددإلىيشيرأنوعليهواحدة،زمنيةفترةفيالجهاتمنجهة

بانتهاءالواحدةالقضيةانتهاءويعتبربذلك.منهموقعإقراربكتابةبالدعوىالتقدمعندنظرهاجهات
الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.

وأالالجنسية،سعودييكونأنالمادة:هذهمن(أ)الفقرةفيإليهالمشارالوكيلفييشترط-3/18
يكون موظفا في الدولة.

وردممنبصفتهفيهاالوكيلترافعماالمادةهذهمن(أ)الفقرةفيالواردةالقضايامناليعد-4/18
ذكرهم في الفقرات (ب,ج،د) من نفس المادة.

واحدلشخصقضاياثالثمنأكثرمباشرةالمادةهذهمن(ب,ج،د)الفقراتفيللمذكورينيحق-5/18
أو أكثر.

أوالمدعينوكذاالواحد،الشخصبمنزلةتصرفشركةفيأواستحقاق،شركةفيالشركاءيعتبر-6/18
المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.

فيإليهالمشاروهوالخاصة،أوالعامة،المعنويةالشخصيةذوالمعنوي:بالشخصيقصد-7/18
المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

منالثامنةالمادةفيذكرهموردمنالرابعة:الدرجةحتىالقربىذويواألشخاصباألصهاريقصد-8/18
نظام المرافعات الشرعية، والئحته التنفيذية.

وموظفيأعمالعنوالمسئولفيهالمحفوظةاألموالعلىاألمينالمال:بيتبمأموريقصد-9/18
بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.

تسميةأوالممارسينالمحامينجدولفيالقيداستثناًءالغيرعنالترافعحقلهلمنيحقال-10/18
أوذلك،لمزاولةمقراتاتخاذأوالغير،عنللترافعالمهنيةالشركاتتكوينأوبالمحامين،أنفسهم

لوائحأوعنهااإلجابةأوالدعوى،مذكراتإعدادأواإلعالنات،وسائلمنوسيلةبأيأنفسهمعناإلعالن
االعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم االستشارات.

منوألكثرقضايا،ثالثمنأكثرمباشرةللمتدربيحق)10/3(رقمالبندفيوردمامراعاةمع-11/18
ثالثة أشخاص، بصفته وكيال عن المحامي.

مختصة.جهةمنصادرةوكاالتهمتكونأنبشرطالدولسفراءترافعيقبل-12/18
اإلدارة-منلهمالترخيص-بعدالخاصةالمعنويةللشخصيةالنظاميالممثلحكمفييعد-13/18

أنعلىالصالحيةصاحبمنوكالةبموجبالخاصة،المعنويةالشخصيةلدىالقانونيةاإلدارةموظفو
تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون موظفًا تابعًا للشخص المعنوي وفق نظام العمل..1

"أيعلى:تنصكانتوالتيهـ)١٤٤٣/٠٧/١٥(وتاريخ)٦٦(م/رقمالملكيالمرسومبموجبعشرة)(الثامنةالمادةمن(أ)الفقرةُحِذَفت16
ترتيبوأعيدغيرهم"،عنوكالتهتقبلالمتعددينأشخاصثالثةعنقضاياثالثالوكيلباشرفإنثالث،إلىواحدةقضيةفيوكيل

الفقرات وفًقا لذلك.
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نظام المحاماة والئحتھ التنفیذیة

مناألنظمةأوالشريعةتخصصفياألقلعلىجامعيةشهادةعلىحاصالالموظفيكونأن.2
إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.

17ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظامًا.

المادة التاسعة عشرة:

الرسميةوالدوائرالنظام،هذامناألولىالمادةفيإليهاالمشارواللجانالمظالموديوانالمحاكمعلى

االطالعمنتمكنهوأنبواجبه،القياميقتضيهاالتيالتسهيالتللمحاميتقدمأنالتحقيق،وسلطات

على األوراق وحضور التحقيق. وال يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

التالية-:الضوابطوفقاألوراقعلىاالطالعمنالمحامييمكن-1/19
أ- تقديم طلب من المحامي بذلك.

ب- أن يقتصر االطالع على األوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.
ج- أن يتم االطالع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.

د- عدم تمكين المحامي من تصويرها أو إعطائه صورا منها، وال يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.
بذلكمحضراتخاذيتماإلقرارهذاعلىالتوقيعرفضحالوفيمنه،خطيبإقرارباالطالعالتوقيع-هـ

وعدم تمكينه من االطالع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.
معهالمحققكانإذاحضورهويكونالجزائية،اإلجراءاتنظاموفقالتحقيقالمحاميحضوريكون-2/19

امرأة بحضور وليها، أو عضو من هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لسببومتضمنللقضية،المباشرالمسئوليوقعهمحضربموجبالمحاميطلباترفضيكون-3/19

طلبه،فيالنظرإعادةبطلبالدائرةلرئيسالتقدمبعضها،أوطلباته،رفضحالفيوللمحاميالرفض.
ويكون قراره كتابيا ونهائيا.

ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.

المادة العشرون:

ديوانأوالمحكمةإلىعليهامصدقامنهصورةأوتوكيلهأصليقدمأنالوكيل،أوالمحاميعلىيجب
موكله،عنفيهايحضرجلسةأولفيالنظام،هذامناألولىالمادةفيإليهاالمشاراللجانأوالمظالم

محضرفيذلكمقامهيقوممنأوالضبطكاتبأثبتالجلسةفيالمحاميمعالموكلحضروإذا
أحدعنبالنيابةرسمياعليهمصدقعامتوكيلالمحاميبيدكانوإذا.التوكيلمقامهذاوقام،الضبط

معالتوكيلأصليقدمأومنهمصدقةصورةبتقديمويكتفيالتوكيلأصلتقديممنيعفىالخصوم،
صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

فيللجهاتمراجعتهعندعليهامصدقامنهصورةأوالتوكيلأصلإيداعالوكيلأوالمحاميعلى-1/20
الشرعية.المرافعاتنظاممن) 48(المادةوفقاألولى،المرة
المحامييحضرلمولوحتىالقضية،ضبطمحضرفييدونبتقريرالجلسةفيالتوكيلإثباتيجوز-2/20

من) ٤٨(المادةوفقبإبهامه،يبصمهأوالموكل،ويوقعهوكيله،أومحاميه،أوالخصم،أوالوكيل،أو
منألكثرالمحضرفيالتوكيليجوزكماالقضية.ناظربعلمذلكويتمالشرعية،المرافعاتنظام

شخص.
األولالموكلتوكيلأصليقدمأنتوكيلهتقديمعندالوكيل،وكيلأوالمحاميوكيلعلى-3/20

لمطابقة صورته،  أو صورة مصدقة منه.
القضية.بملفعامًاكانإذامصدقةصورةأوخاصًا،كانإذاالتوكيلأصليودع- 4/20
أوالمملكة،داخلصادراكانإذالألصل،المصدرةالجهةمنيكونالعامالتوكيلصورةتصديق-5/20

ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادرا من داخل المملكة أو من خارجها.
فيها،قدمتالتيالقضيةفيإالالقضيةينظرممنالمصدقالعامالتوكيلصورةعلىيستندال-6/20

.هـ)١٤٣٨/٠٩/٠٩(بتاريخ) ٦٦٢٢(رقمالوزاريالقراربموجب)13/18(المادةأضيفت17
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وكذا التوكيل المدون في ضبط القضية.
للجهاتتقديمهقبليقومأنالمملكةخارجمنصادراتوكيلهكانإذاالوكيل،أوالمحامي،على-7/20

ويسريفروعهما،أحدأوالعدلووزارةالخارجيةوزارةوهيالمملكة؛فيالرسميةالجهاتمنبتصديقه
ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية.

المادة الحادية والعشرون:

العدلوزارةيشعرأنوعليهعليها،الموكلالقضايالمباشرةأكثرأومقرالهيتخذأنمحامكلعلى
بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

يلي:ماالخصوصوجهعلىذلكومنالمهنةمزاولةمعالئقينوفرعهالمقريكونأنيجب-1/21

أ- أن يقع على شارع عام.

استقبالوساعاتوأيامالمحامياسمعلىتشتملالخارجمنالمدخلبابعندصغيرةلوحةوضعب-

أصحاب القضايا.

منأكثريتخذالأنعلىالرئيسالمقرمدينةغيرالمهنةلمزاولةأكثرأوفرعيمقراتخاذللمحامي-2/21

فرع في مدينة واحدة.

اإلدارةتعدهنموذجوفقموحدوحجموشكل،لون،المهنةمزاولةلمكاتبالخارجيةللوحاتيكون-3/21

المحاميواسموالهاتفالترخيص(أرقامعلى:وتشتملالخارجمنوفرعهالرئيسالمقرعلىوتوضع

فردا أو شركة).

اللوحة.بإنزاليقومأنأغلقهأوفرعهأومقرهغيرإذاالمحاميعلى-4/21

بقرارأونفسهالمحاميقبلمناإلغالقكانسواءالرئيس،المقرإلغالقتبعاالفرعإغالقيتم-5/21

تأديبي من لجنة التأديب أو بقرار من لجنة القيد والقبول.

المعتمد.النموذجوفقعليهاالطارئبالتغييرأووفرعهالمقربعنواناإلدارةإبالغالمحاميعلى-6/21

:18المادة الحادية والعشرون مكرر

السعوديةللهيئةاألساسيةالعضويةعلىالحصولالمحاماةمهنةبمزاولةلهمرخصكلعلى

للمحامين وذلك خالل (تسعين) يومًا من حصوله على رخصة المحاماة.

المادة الثانية والعشرون:

واألوراقوالمستنداتالتوكيلسندطلبهعندلموكلهيردأن،التوكيلانقضاءعندالمحاميعلى

جميعمنصوراموكلهنفقةعلىيستخرجأنأتعابهعلىحصلقديكنلمإذالهيجوزذلكومعاألصلية،

الموكللهيؤديحتىاألصليةواألوراقالمستنداتلديهيبقيوأنللمطالبةسنداتصلحالتيالمحررات

التياألوراقمسوداتموكلهيسلمأنالمحامييلزموالالصور.استخراجومصروفاتالحاّلةاألتعاب

هذهمنصوراموكلهيعطيأنالمحاميعلىيجبذلكومعإليه،الواردةالكتبوالالدعوى،فيقدمها

األوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

والالمحامي،فيهاالموكلالمهمةأوالقضية،إنهاءالمادةهذهفيالواردالتوكيلبانقضاءيقصد-1/22

يسمى انتهاء تاريخ التوكيل -إن كان مؤقتا- انقضاء للتوكيل.

التوكيلردالموكلوطلبالتوكيلانقضاءعندللموكلالتوكيلسندأصلإعادةالمحاميعلى-2/22

حتى ولو لم يحصل على أتعابه كلها، أو بعضها.

.هـ)١٤٤٣/٠٧/١٥(وتاريخ)٦٦(م/رقمالملكيالمرسومبموجبمكرر)والعشرون(الحاديةالمادةُأِضيفت18

16

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=fUbL0wytyyJ2tFds%2Bvivsg%3D%3D


نظام المحاماة والئحتھ التنفیذیة

انقضاءعندإعادتهاالمحاميفعلىاألصلية،واألوراقالمستندات،إعادةالموكلطلبإذا-3/22

أتعاببقيولوحتىالمحررات،جميعصوراستخراجومصروفاتالحالة،األتعابلهأدىإذاالتوكيل

مؤجلة.

تمإذاالمحررات،وصوراألصلية،واألوراقوالمستندات،التوكيل،سندإعادةالمحامييلزمال-4/22

إيداعها في ملف القضية.

به.فيعملومحاميهالموكلبينمشافهة،أوكتابي،اتفاقوجدإذاالمادةهذهأحكاممنيستثنى-5/22

المادة الثالثة والعشرون:

لمماوكالتهانتهاءبعدولومهنتهطريقعنعرفهأوعليهاؤتمنسرايفشيأنللمحامييجوزال

انتهاءقبلعليهوكلعمايتخلىأنمشروعسبببدونلهيجوزالكماشرعيا،مقتضىذلكيخالف

الدعوى.

يلي-:ماالمادةهذهفيالممنوعالسرإفشاءمنيعد-1/23

أ- التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق أو رسائل، في القضايا الجنائية.

ب - نشر المعلومات والوثائق، واألحكام، مما له صفة السرية في الصحف ونحوها.

19يلي:ماالسرإفشاءمنيعدال-2/23

أ-ُملغاة.

أوذلكفيلهأذنأومنه،طلبهإذاموكلهمصالحعنالدفاعبقصدوالمعلوماتبالوقائعاإلدالء-ب

اقتضاه الترافع.

ج- إذا كان يترتب على اإلفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.

د- ُملغاة.

هـ- إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان اإلفشاء ضروريا إلنهاء هذا النزاع.

نوعها،كانأياالقضيةفيللقطعيةمكتسبحكمصدورالمادةهذهفيالدعوىبانتهاءيقصد-3/23

ما لم يتفقا على خالف ذلك.

المحكمةإلىمشروعغيرأومشروعا،بكونهالمادةهذهفيالواردالسببتحديدفييرجع-4/23

المختصة بنظر تلك الدعوى.

بخطابموكلهيبلغأنمشروعلسببالقضيةانتهاءقبلعليهوكلعماتخلىإذاالمحاميعلى-5/23

مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها ويتم قيده لديها.

التوكيل،سندلموكلهيردأنالدعوىانتهاءقبلفيهوكلعماتخلىإذاالمحاميعلى-6/23

والمستندات، واألوراق األصلية، ومسودات األوراق، والمراسالت المتعلقة بالدعوى

المادة الرابعة والعشرون:

خمسمضيبعدلديهالمودعةوالمستنداتباألوراقمحاميهمطالبةفيالموكلدعوىُتسمعال

مصحوبمسجلبكتابالمدةهذهمضيقبلالموكلطلبهاإذاإالمهمته،انتهاءتاريخمنسنوات

بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

رقمالبندفيالمذكورالتوكيلانقضاءالمادة:هذهفيالواردةالمحاميمهمةانتهاءبتاريخيقصد-1/24

)1/22.(

على:تنصكانتوالتيهـ)١٤٤٢/١٢/٢٤(بتاريخ)٣٤٥٣(رقمالوزاريالقراربموجب)2/23(المادةمن(د)و(أ)الفقراتُألِغَيت19
"أ-الشهادة على موكله أو مستشيره"، "د-إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة".
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تشملفالاألصلية،واألوراقالمستندات،فيبالدعوىخاصةالمادةهذهفيالواردةالمدة-2/24

الدعوى في أصل سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات األوراق.

المادة الخامسة والعشرون:

ال يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيال عليها.

يلي-:ماالمادةهذهفيالواردةبالحالةيلحق-1/25

أ- شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها، باسم غيره.

ب - نقل ملكية السندات باسمه من أجل االدعاء بها مباشرة دون وكالة.

بالدعوى.عالقتهانتهاءبعدالمحاميعلىالمادةهذهفيالواردالمنعيسريال-2/25

المادة السادسة والعشرون:

االتفاقكانأواتفاقهناكيكنلمفإذاموكله،معيعقدهباتفاقدفعهاوطريقةالمحاميأتعابتحدد

أوالمحاميطلبعلىبناءاختالفهماعندالقضيةفينظرتالتيالمحكمةقدرتهاباطال،أوفيهمختلفا

الحكمهذاويطبقالموكل.علىعادالذيوالنفعالمحاميبذلهالذيالجهدمعيتناسببماالموكل

كذلك إذا نشأ عن الدعوى األصلية أي دعوى فرعية.

فيالبدءتاريخعلىيشتملموكلهمعكتابياتفاقعقدالقضيةفيالبدءقبلالمحاميعلى-1/26

كليحتفظأنعلىنظرهاومكانالقضية،ونوعالتوكيل،عنددفعهاوصفةاألتعاب،وقدرفيه،الموكل

منها بنسخة.

مشافهة.أوكتابيا،وموكلهالمحاميبينالمعقوداالتفاقالمادةهذهفيالوارداالتفاقيشمل-2/26

بنظرها.المختصةالمحكمةوبأمرذلك،فيالخبرةأهلمنالمحاميأتعابتقديريكون-3/26

يلي:مااألتعاببتقديرفيهاالمحكمةتقومالتيبالحاالتيلحق-4/26

أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي األهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.

ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.

ج - إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.

د- إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع.

النظام.من) 28(المادةفيالواردةالحالة-هـ

الالئحة.هذهمن)1/28(رقمالبندفيالواردةالحالةو-

العقد.يشملهالمإذاالقضيةسيرسبيلفيدفعهاالتيالنفقاتباستيفاءالمطالبةللمحامي-5/26

المادة السابعة والعشرون:

غيربسببالعزلأنثبتإذاعليهاالمتفقاألتعابكامليدفعأنوعليهمحاميه،يعزلأنللموكل

مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل األتعاب.

الجهةإبالغوكذاالوصول،بعلممصحوبمسجلبخطابإبالغهمحاميهعزلإذاالموكلعلى-1/27

ناظرة القضية بذلك، وال يحق له اإلعالن في أي وسيلة إعالمية إال بعد موافقة اإلدارة.

األتعاب.قضيةبنظرالمختصالقاضيقبلمنيكونالمحاميعزلسببفيالنظر-2/27
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المادة الثامنة والعشرون:

فينظرتالتيالمحكمةتقدر،األتعابتحديدعلىوالموكلالورثةاتفاقوعدمالمحاميوفاةحالةفي

القضيةبلغتهاالتيوالمرحلةالموكلعلىعادالذيوالنفعالمبذولالجهدضوءفيأتعابهالقضية

واالتفاق المعقود.

يلي:ماعلىالمادةفيذكرمايسرى-1/28

علىالمحاميمعالموكلورثةيتفقلممافيه،وكللماالمحاميإنهاءقبلالموكلتوفيإذاأ-

االستمرار في القضية.

ب - إذا كان في الورثة غير مكلف.

إقامتهعنوانأومكانهمعرفةوتعذرأشهرثالثةعلىتزيدمدةغيابهأوالمحاميوفاةحالةفي-2/28

مقرفيالمحاميلدىمبالغأوأوراقأوسنداتمنلهبماالمختصةالمحكمةلدىالمطالبةفللموكل

مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى.

فيهالمحاميتوكلالتياألصليةالقضيةالنظام:من) 28،27،26(الموادفيالواردةبالقضيةيقصد- 3/28

عن موكله.

وفيالمادةهذهفيذكرماغيرعلىتقديرهافياالستناداألتعابقضيةبنظرالمختصةللمحكمة-4/28

به.األخذرأتإذاالنظاممن) 26(المادة

القضيةنظرالذيالقاضيمنوتنظرالمحاكم،اختصاصمنالمحامينأتعابقضايانظر- 5/28

حسباألتعابقضيةفتنظرالمحاكمغيرأخرىجهةفياألصليةالقضيةنظرتمقدكانإذاأمااألصلية؛

االختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.

الباب الثالث

تأديب المحامي

:20المادة التاسعة والعشرون

جريمةفيبعقوبةعليهحكمإذاترخيصهويلغىالجدولمنلهالمرخصالمحامياسميشطب.1

مخلة بالشرف أو األمانة.

ترخيصه؛ويلغىاألجنبية،المحاماةمكاتبسجلمنلهالمرخصاألجنبيالمحاماةمكتبيشطب.2

فيبعقوبةمنسوبيهأحدأومديرهأوالمملكةفيالمقيمينالمكتبشركاءأحدعلىحكمإذا

جريمة مخلة بالشرف أو األمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.

بمزاولةلهمرخصكليعاقبأخرى،دعوىأيأوضررلحقهلمنالتعويضبدعوىاإلخاللعدممع.3

أوالمهنية،بواجباتهيخلأوالتنفيذية،الئحتهأوالنظام،هذاأحكاممنأييخالفالمحاماةمهنة

يرتكب عمًلا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العقوبات اآلتية:

أ- اإلنذار.

ب- اإليقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ال تتجاوز (ثالث) سنوات.

ج- الشطب وإلغاء الترخيص.

د- غرامة مالية ال تزيد على (ثالثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة.

َلت20 .هـ)١٤٤٣/٠٧/١٥(وتاريخ)٦٦(م/رقمالملكيالمرسومبموجبوالعشرون)(التاسعةالمادةُعدِّ
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هذامنبنسخةاإلدارةبتزويدكانتعقوبةبأيأوبالحد،للحكمالمصدرالمختصالقضاءيقوم-1/29

الحكم إذا كان نهائيا.

ترخيصه،وإلغاءالجدول؛منالمحامياسمبشطبالالزمالقراربإصداروالقبولالقيدلجنةتقوم-2/29

).15/3(ورقم)14/3(رقمالبندينوفقالحكمكانإذا

منالمادة-هذهمن"ثانيا"الفقرةفي-الواردةاألخرىالدعاوىأوالتعويض،دعوىفيالنظر-يتم3/29

القضاء المختص.

بعدالجدولفياسمهقيدإعادةأوالممارسين،غيرجدولإلىالمحامياسمنقليحولال-4/29

المذكورةاألمورمنارتكبهعماعليهالتأديبيةالدعوىرفعدونوالقبولالقيدلجنةمنبقرارمنهشطبه

في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة خالل مزاولته المهنة.

التأديب.للجنةالمهنةشرفمنينالعمالارتكابهأوالمهنيةبواجباتهالمحاميإخاللتقديريكون-5/29

فيبعقوبةأوبحد،عليهالحكمبسببترخيصهوألغيالجدول،مناسمهشطبالذيللمحامي-6/29

الجدولفياسمهقيدإعادةالمحامينوقبولقيدلجنةمنيطلبأناألمانةأوبالشرفمخلةجريمة

بعد مضي خمس سنوات على األقل على انتهاء تنفيذ الحكم.

المذكورةالمدةأناللجنةرأتإذاللقيدبالنسبةالمقررةواإلجراءاتالشروطالقيدإعادةفيوُتتَّبع

رفضعلىسنةمضيبعدتجديدهللمحاميذلكرفضتوإذامنه.وقعماأثروإزالةشأنه،إلصالحكافية

طلبه.

إذاالتأديبلجنةمننهائيتأديبيبقرارالجدولمناسمهالمشطوبالمحاميعلىاإلجراءهذاويسري

النظام.من) 36(المادةفيالواردةالمدةمضيبعدالجدولفياسمهقيدإعادةطلب

يلي:ماعداالجدولفيقيدهميتمولمتراخيصلديهممنعلىالبابهذاأحكامتسري-7/29

أ - الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة (د) من (ثانيًا) في هذه المادة.

ب - النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة اإليقاف.

:21المادة الثالثون

يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.

والئحته.العامواالدعاءالتحقيقهيئةنظاموفقالعامالمدعيقبلمنالدعوىترفع-1/30

يلي:ممنبطلبالمحاميعلىالمادةهذهفيالواردةالتأديبيةالدعوىترفع-2/30

أ - الوزير ومن يفوضه في ذلك.

ب - رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.

ج - رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان.

د - رؤساء اللجان المشار إليها في المادة األولى من النظام.

هـ - رئيس هيئة التحقيق واإلدعاء العام ونائبه.

التالية:الضوابطوفقالمحاميعلىالتأديبيةالدعوىترفع-3/30

هذايكونأنعلىبها،الخاصةالرسميةاألوراقفيذلكطلبتالتيالجهةمنمحضررفعهايسبقأنأ-

المحضر موقعا منها ومختوما بختمها الرسمي.

ب - أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:

عمله.وجهةالوظيفية،ودرجتهالعام،للمدعىالكاملاالسم-1

وموقعها.وفرعه،المهنةلمزاولةالرئيسمكتبهواسمعليه)،(المدعىللمحاميالكاملاالسم-2

َلت21 .هـ)١٤٤٣/٠٧/١٥(وتاريخ)٦٦(م/رقمالملكيالمرسومبموجب(الثالثون)المادةُعدِّ
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الدعوى.رفعطلبتالتيالجهة-3

له.المؤيدةواألدلةاالتهام،-4

وتوقيعه.العام،المدعيطلب-5

بها.الخاصالوارددفترفيوذلكلها،أحيلتإذاالتأديبيةالدعوىقيدالتأديبلجنةعلى- 4/30

اآلتية:الحاالتفيالتأديبيةالدعوىتنقضي-5/30

أ - صدور حكم نهائي.

ب - وفاة المحامي.

ج- فقد المحامي األهلية.

د- شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

المادة الحادية والثالثون:

التاسعةالمادةفيالواردةالتأديبيةالعقوباتتوقيعفيللنظرأكثرأولجنةمنه،بقرارالعدلوزيريشكل

أحدهماالخبرة،أهلمنواثنينقاضمنوتكون)).التأديبلجنة((وتسمىالنظام،هذامنوالعشرين

العدلوزيرويختارسنوات.عشرعنتقلالمدةالمهنةممارسةفيأمضواالذينالمحامينفئةمن

من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

أمامللطعنقابلةقراراتهاوتكونباألغلبية،قراراتهاوتصدرأعضائهاجميعبحضوراللجنةوتنعقد

ديوان المظالم خالل ستين يوما من تاريخ إبالغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

تقلالأنعلىالقضائيالسلكأعضاءأحدمنالمادةهذهفيعليهالمنصوصالقاضياختياريتم-1/31

درجته عن قاضي (أ).

يلي:مااللجنةعضوالمحاميفييشترط-2/31

أ- أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة مدة العضوية.

ب - أال يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب.

التالية:األعمالأحدممارسةلهمسبقممنالثانيالخبرةعضواختياريتم-3/31

أ- القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة التقل عن خمس سنوات.

ب - تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة التقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.

ج - التحقيق أو االدعاء العام مدة التقل عن عشر سنوات.

ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب،ج) ممن هو على رأس العمل.

أوواالعتبار،الثقةلفقدالدولةفيخدمتهإنهاءسبقاليكونأنالمذكورالخبرةعضوفيويشترط

ألسباب تأديبية حتى ولو كان قد ردَّ إليه اعتباره.

الوزير.منبقرارالغيابعنداللجنةأعضاءمحليحلونأعضاءتسميةيتم-4/31

لذلك؛الحاجةحسبعلىاجتماعهاأوقاتتحديدويتمرئيسها،منبطلبالتأديبلجنةتنعقد-5/31

ويكون انعقاد اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.

أعضائها.جميعبحضورإالصحيحاالتأديبلجنةانعقاديكونال- 6/31

الدواموقتغيرفياالنعقادالضرورةاقتضتإذاإالللدولة،الرسميالدواموقتانعقادهايكون-7/31

الرسمي فيكون بقرار من الوزير.

بها.المتعلقةاألعمالجميعاللجنةرئيسبإشرافيتولىمقررللجنةيكون-8/31

فيها.النظرإعادةالتماسلطلبقابلةغيرالتأديبلجنةمنالصادرةالنهائيةالقرارات-9/31
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المادة الثانية والثالثون:

وأدلتهاإليهالمنسوبةالمخالفةفيهتبينرسمي،بخطابالتأديبلجنةأمامبالحضورالمحاميُيبلغ

يحضرأنللمحاميويجوزيوما.عشرخمسةعنتقلالبمدةالمحددةالجلسةموعدقبلوذلكبإيجاز،

الحضورعنتخلفوإذاأمامها،شخصيابحضورهتأمرأنالتأديبوللجنةعنه،محاميايوكلأوبنفسه

بعد إبالغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

يلي:ماعلىالمادةهذهفيالواردالخطابيشتمل-1/32

أ- اسم المحامي كامال.

ب - نوع المخالفة المدعى بها على المحامي.

ج - أدلة المخالفة باختصار.

د- موعد الجلسة وتاريخه وساعة الحضور، ومكان انعقادها.

يقيمالتيالمحكمةفيالخصومُمحضرطريقعنالتأديبللجنةبالحضورالمحاميتبليغيتم-2/32

وُتعاداألصل،تسلمهبعدالخطابصورةعلىتوقيعهويؤخذالمحلي،اختصاصهانطاقفيالمحامي

الصورة للجنة التأديب.

بعلممصحوباالمسجلبالبريدالجدولفيالواردعنوانهعلىالخطابإرسالاالقتضاءعندويجوز

الوصول.

الموظفينألحدأولشريكه،أوأقاربه،منمعهالساكنينألحدالخطابتسليمتبليغه:حكمفيويكون

لديه بما فيهم المتدرب.

أما إذا كان موقوفا، أو سجينا فبوساطة مأمور التوقيف، أو السجن، أو من يقوم مقامهما.

لجنةتطلبلمماالمختصة؛الجهةمنتوكيلصكبموجبعنهفأكثرمحامتوكيلللمحامي-3/32

التأديب حضوره شخصيا أمامها.

ويشترط في المحامي الوكيل: أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة الدعوى.

َمْحضركتابةالُمحضرفعلىبتسلمهالتوقيععنأوالحضور،خطابتسلمعنالمحاميامتنعإذا-4/32

بذلك وتوقيعه، وتسليمه للجنة التأديب.

للجنةالدعوىإحالةبعدعنهوكيلحضرأوبنفسه،حضرإذابالحضورالمحاميإبالغعنيكتفي-5/32

يوقعهاللجنةمقرفيكتابيَمْحضربموجبالجلسةبمْوعداإلبالغيتمأنعلىفيها،النظروقبل

المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته، وأنها صالحة للدفاع عن موكله.

يحضر،ولمالجلسةوقتمنساعةومضىبالموعد،تبلَّغإذاالحضورعنمتخلفًاالمحاميُيعدُّ-6/32

ولم يقدم عذرًا مقبوال.

المحاميالمتخلفكانأومتفرقتين،أومتتاليتين،المادةهذهفيالواردةالمرتينكونبينفرقوال

نفسه، أو وكيله، أو كون اإلبالغ بالحضور بخطاب، أو بُمحضر أو بسجل الدعوى.

مزاولةعنالتأديبيةالدعوىعليهرفعتالذيالمحاميبإيقافتأمرأناالقتضاءعندالتأديبللجنة-7/32

المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى.

فيعطىدفاعه،إلعدادمهلةإعطاءهوطلبالتأديبية،الدعوىفيوكيلهأوالمحامي،حضرإذا-8/32

مهلة كافية.

المظالمديوانأمامواإلجراءاتالمرافعاتوقواعدالشرعيةالمرافعاتنظامأحكاممراعاةمع-9/32

ال يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إال بعد مراجعة اإلدارة.
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المادة الثالثة والثالثون:

تتلىوأنمسببا،القراريكونأنويجبالمحامي،ودفاعاالتهامسماعبعدالتأديبلجنةقراريصدر

المحاكمإلىالنهائيةالقراراتمنطوقالعدلوزارةوتبلغسرية،جلسةفيبهالنطقعندكاملةأسبابه

القراراتلهذهويتخذنفاذها،تاريخمنيوماعشرخمسةخاللالمختصةوالجهاتالمظالموديوان

تسليمالتبليغمقامويقوممحضر،يدعلىاألحوالجميعفيالتأديبيةالقراراتوتبلغفيه،تقيدسجل

مناالسمبشطبنهائياالقرارأصبحوإذاالنظامية.بالطرقالشأنصاحبالمحاميإلىالقرارصورة

الصادرةالصحفمنأكثرأوصحيفةفيفقطمنطوقهفينشرالمهنة،مزاولةعناإليقافأوالجدول

أقربفيالصادرةالصحيفةففيالمنطقةفيصحيفةهناكيكنلمفإنالمحامي،مقرمنطقةفي

منطقة له، وذلك على نفقته.

ذلكيطلبلمولوالتأديبيةالدعوىنظرفياالشتراكمنممنوعاالتأديبلجنةعضويكون-1/33

المدعي العام أو المحامي أو وكيله في األحوال اآلتية:

أ- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامي.

ب - إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي.

ج- إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

يخبرأن)1/3(رقمللبندوفقًاالتأديبيةالدعوىفيالنظرمنالممنوعالتأديبلجنةعضوعلى-2/33

الوزير لإلذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في اإلدارة.

المحاميأوالعامفللمدعييمتنعولمالتأديبيةالدعوىفيالنظرمنللمنعسبببالعضوقامإذا-3/33

طلب منعه من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي.

إلىواحدإحالةبأمرجميعهافتحالتهمةمنأكثرالمحامينأحدضدالتأديبيةالدعوىشملتإذا-4/33

المنظورةالدعوىفيالحكمقبلأخرىتأديبيةدعوىنشأتوإنواحدة،قضيةوتنظرالتأديب،لجنة

فتضم إليها.

فيشركاءأوللمحاماة،مهنيةشركةفيشركاءوكانوامحاممنأكثرالتأديبيةالدعوىشملتإذا-5/33

التهمة المدعى بها فتحال بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب.

الشرعيللوجهوفقاتهممنإليهميسندفيماالمتهمينالمحامينمحاكمةالتأديبلجنةتتولى- 6/33

واإلجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه الالئحة.

أخرىجلسةتحديدبعدلمرجعهبالكتابةاللجنةتقومالجلساتإحدىعنالعامالمدعيغابإذا-7/33

للتأكيد عليه بالحضور، أو تفويض مدٍع عاٍم آخر.

كتابيا،إجابتهتقديموعليهذلك،طلبإذاالدعوىالئحةمنصورةالمحاميإعطاءاللجنةعلى-8/33

وتضم إلى ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط

مكانخارجتقيمكانتإذاواليتهافيتقعالتيالبينةسماعفيالمحكمةاستخالفللجنة-9/33

انعقادها.

وذلكالتأديبيةالدعوىضدهالمرفوعةالمحاميإلىالخروجاإلدارةمنتطلبأنالتأديبللجنة-10/33

وإعدادبحضوره،والمستنداتاألوراقعلىلالطالعأحدهماأووفرعه،المهنة،لمزاولةالرئيسالمقرفي

محضر.

مكانفيهيبيناللجنةرئيسإشرافتحتكاتبتحريرهويتولىللجلسةمحضرًااللجنةتتخذ-11/33

وكيله،أووالمحامي،العام،للمدعيالكاملةوالبياناتاللجنة،أعضاءوأسماءالجلسةانعقادووقت

اسمه،وتشملوجد-إنللشاهد-الكاملةوالبياناتإقامته،ومكانالمدني،وسجلهاسمه،وتشمل

شهادةمنواألدلةالمرافعة،وملخصوأقوالهم،إقامته،ومحلوجنسيته،ومهنته،وسنه،ولقبه،
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ممنذلكعلىالتوقيعويتموأسبابه،الحكمومنطوقالجلسة،فيتتمالتياإلجراءاتوجميعوغيرها،

ذكرت أسماءهم فيه وذلك في كل جلسة، فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبتت اللجنة ذلك في المحضر.

وعلىالدعوى،ضبطفيوأسبابهامخالفتهيوضحأنالمخالففعلىباألغلبيةالحكمصدرإذا-12/33

فييشتركأنيجوزوالالضبط،فيالمخالفمخالفةعلىالردفينظرهاوجهةتوضحأناألكثرية

وفقوتكوندعوىلكلضبطاتخاذاللجنةوعلىالدعوى،إلىاستمعواالذيناللجنةأعضاءغيرالمداولة

النموذج المعتمد.

منطوقنشرأّنعلىحكمهافيفتنصاإليقافأوبالشطبالمحاميعلىاللجنةحكمتإذا-13/33

الحكم على نفقة المحامي.

ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل اإلدارة بالطرق النظامية.

وجهةصاحبذلكفيبمااألعضاء،جميعمنتوقيعهبعدإالبالعقوبةبالحكماإلبالغيتمال- 14/33

النظر.

المرافعة،ملخصوتشملالمعتمدالنموذجوفقالقرارفيالضبطفيوردماخالصةتذكر-15/33

واألدلة ومنطوق الحكم وأسبابه، ويبعد الحشو والمكرر.

التالية-:الحاالتإحدىفيوذلكنهائية،التأديبلجنةقراراتتكون-16/33

أ- قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.

ب- مضي مدة االعتراض على القرار.

ج - موافقة الديوان على القرار.

بحسبالمعتمدبالنموذجبهاالخاصالسجلفيالتأديبلجنةمنالصادرةالقراراتقيديتم-17/33

تاريخ نفاذها.

الجهاتمنوغيرهاللجهاتنهائيةكانتإذاالتأديبلجنةقراراتمضمونبتبليغالوزارةتقوم- 18/33

المهنةمزاولةعناإليقافأوالجدول،مناالسمبشطبالصادرةالقراراتمنطوقونشرالمختصة،

دون أسبابها في صحيفة أو أكثر.

لجنةمنالصادرةالنهائيةالقراراتتنفيذعندالمختصةالتنفيذيةبالجهاتتستعينأنلإلدارة-19/33

التأديب.

المادة الرابعة والثالثون:

تبليغهتاريخمنيوماعشرخمسةخاللبحقهيصدرالذيالغيابيالقرارعلىيعترضأنللمحامييجوز

أو تسلم صورة منه، ويقدم االعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

تؤيدالتياألسبابعلىمشتمًآلالتظلم،مدةخاللالتأديبللجنةتظلمهتقديمالمعترضيلزم-1/34

االعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في االعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين:

عليهااعتراضهيقدمولمالتظلممدةومضتالدعوى،ضبطفيبالعقوبةعلمهعلىبالتوقيعقامإذا-أ

أوهوتسلمهتاريخمنأوالضبطفيذلكعلىوالتوقيعالتأديبيالقرارصورةاستالمهتاريخمنوذلك

مسجلبخطابأوالمحضر،بواسطةالقرارمنصورةموظفيهأحدأولديهالمتدربأوشريكه

الصورةالستالمحضورهعدمحالةفيالجدولفيإليهالمشارعنوانهعلىالوصولبعلممصحوب

والتوقيع في الضبط.

ب- إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة (أ).

فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار.
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صورةتسلمهمنيوماعشرخمسةبمضياالعتراضفيحقهفيسقطغيابياالحكمكانإذا-2/34

عنوانهعلىالوصولبعلممصحوبمسجلبخطابأوالمحضر،بواسطةأواللجنةمقرفيالقرار

المشار إليه في الجدول.

صورةتسلمهمنيوماعشرخمسةبمضياالعتراضفيحقهفيسقطغيابياالحكمكانإذا-3/34

عنوانهعلىالوصولبعلممصحوبمسجلبخطابأوالمحضر،بواسطةأواللجنةمقرفيالقرار

المشار إليه في الجدول.

الوارددفترفيذلكويكونتقديمه،يومالمحاميمنالمقدماالعتراضبقيدالتأديبلجنةتقوم- 4/34

الخاص بها.

لها.يظهرحسبماتعديلهأوالحكمبتأييدالمحامياعتراضعلىاالطالعبعدالتأديبلجنةتقوم- 5/34

الوزير.طريقعنللديوانعليهواالعتراضاألصل،القراررفعفيتمالحكماللجنةأيدتإذا-5/34

إذاالمذكرةفيمنهالمقدماعتراضهأسبابلتأييدالتأديبللجنةجديدةبياناتتقديمللمعترض- 6/34

كانت الدعوى ال تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم.

المادة الخامسة والثالثون:

المحامينجدولمنالموقوفالمحامياسمنقلالمحاماةمهنةمزاولةعناإليقافعلىيترتب

مدةطوالمكتبهفتحالموقوفللمحامييجوزوالالممارسين.غيرالمحامينجدولإلىالممارسين

المحامينجدولمناسمهبشطبيعاقباإليقاف،فترةخاللمهنتهزاولأوذلكخالفوإذااإليقاف،

عليهاالمنصوصاللجنةاقتراحعلىبناءالعدلوزيرويصدرالمهنة.بمزاولةلهالصادرالترخيصوإلغاء

في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

يلي:ماالمادةفيذكرلماإضافةاإليقافعلىيترتب- 1/35

أ- عدم فتح فرع المكتب.

ب - إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.

ج - حظر ممارسة المهنة

د- إنزال اللوحات.

فتحبأنالمادة؛فيذكرمانهائيتأديبيبقرارالمهنةمزاولةعنالموقوفالمحاميخالفإذا-2/35

وكيلأومحامبوساطةأوبنفسهبذلكقامسواءمكتبهفتحغيرمنولوالمهنةزاولأوفرعهأومكتبه

النظام.من)32و()30(المادتينوفقذلكفيتأديبيةدعوىضدهفترفع

مضيبعدالمهنةمزاولةأومكتبه،فتحتأديبيبقرارالمهنةمزاولةعنالموقوفللمحامييحقال-3/35

مدة اإليقاف المنصوص عليها في القرار إال بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.

المادة السادسة والثالثون:

هذانفاذتاريخمنسنواتثالثمضيبعدالجدولمناسمهبشطبتأديبيقرارصدرالذيللمحامي

القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

المنصوصللقيدبالنسبةالمقررةواإلجراءاتالشروطالجدولفياالسمقيدإعادةفييتخذ-1/36

عليها في النظام وهذه الالئحة.

).16/33(للبندوفقًانهائيًايصبحأنبعدالقرارنفاذتاريخيبدأ-2/36
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المادة السابعة والثالثون:

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن ثالثين ألف ريال، أو بهما معا :

أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خالفا ألحكام هذا النظام.

ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

فيعليهالمحكومنفقةعلىملخصهنشرعلىالنصالعقوبةبتحديدالصادرالحكمتضمينويجوز

أوالجريمةنوعبحسبوذلكمناسبة،أخرىوسيلةأيفيأوالمحليةالصحفمنأكثرأوصحيفة

22المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

فتحذلك:ومنالمحاميصفةلهيجعلبعملقامإذاالمحاميصفةمنتحالالشخصيكون-1/37

مكتب الستقبال قضايا الترافع واالستشارات، أو اإلشارة في مطبوعاٍت إلى نفسه بصفة المحامي.

يلي:ماالنظامهذاألحكامخالفاالمحاماةمهنةممارسةحاالتمنيعد-2/37

التنفيذية.والئحتهاالنظاممن)18(للمادةخالفاالجهاتأمامبالترافعالمحاميغيرقيامأ-

بممارسةالنظاممن)38(المادةفيعليهمالمنصوصالسعوديينوالمستشارينالمحامينقيام-ب

) .2/38(رقمالبندفيالواردةالحاالتإحدىفيالتراخيصأوالتوكيلإجازاتانتهاءبعدعملهم
فيعملهبممارسةالنظاممن)38(المادةفيعليهالمنصوصالسعوديالمستشاراستمرإذا-ج

حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.

فيعملهبممارسةالنظاممن)39(المادةفيعليهالمنصوصالسعوديغيرالمستشاراستمرإذاد-

بعداستمرأومؤقتة،رخصةلهتصدرولمالنظام،صدورقبلمنتهياالسابقترخيصكانإذاماحال

انتهاء الرخصة المذكورة.

الباب الرابع

أحكام عامة وانتقالية

المادة الثامنة والثالثون:

منصادرةنافذةتراخيصأوتوكيلإجازاتلديهمالذينالسعوديونوالمستشارونالمحامونيستمر

يتقدمواأنبشرطعملهم،بممارسةصدورهاوقتالساريةاألنظمةوفقالتجارةوزارةأوالعدلوزارة

فيعليهاالمنصوصالمحامينوقبولقيدلجنةإلىالنظامهذانفاذتاريخمنسنواتخمسخالل

جديدةتراخيصوإصدارالمحامينجدولفيقيدهماللجنةهذهوعلىالنظام،هذامنالخامسةالمادة

أنوالتراخيصاإلجازاتتلكأصدرتأنسبقالتيالمختصةالجهاتوعلىالنظام،هذاألحكاموفقالهم

تحيل إلى اللجنة جميع األوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم اإلجازات أو التراخيص.

كحدسنواتخمستتجاوزالبحيثالمادةهذهفيإليهاالمشارالمدةتمديدالعدللوزيريجوزأنهعلى

المادةفيالمحددةالشروطلديهمتوافرتمتىتراخيصلديهمالذينالسعوديينللمحامينأقصى

يقومواأنعلىالمذكورة،المادةمن(ب)الفقرةفيالواردالمؤهلشرطعدا،النظامهذامنالثالثة

بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

النظام.صدوروقتنافذاكانإذامدتهبانتهاءمنتهياالتجارةوزارةمنالصادرالترخيصيعدال-1/38

التالية:الحاالتإحدىفيمنتهيًاإليهماالمشاروالترخيصالتوكيلإجازةمنكليعد-2/38

لت22 تضمينجوازبإضافةوذلك،هـ14/10/1437وتاريخ)61(م/رقمالملكيالمرسومبموجبوالثالثون)(السابعةالمادةُعدِّ
الحكم النشر.
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الرفضقراركانإذالجدولفيالقيدطلبرفضأوبقبولالمحامينوقبولقيدلجنةمنقرارصدورأ-

نهائيًا.

بطلبخاللهاالسعوديونالمستشارونيتقدمولمالنظامنفاذتاريخمنسنواتخمسمضتإذاب-

القيد في الجدول.

ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة.

ج- إذا انتهت مدة التمديد.

كونذلكفيبماصدورهاوقتالساريةاألنظمةخالفصادرةالتراخيصأوالتوكيلإجازاتكانتإذاد-

اإلجازة لم يتم تصديقها من محكمة التمييز.

بذلك.والقبولالقيدلجنةتوصيةعلىبناءالوزيرمنبقرارإليهاالمشارالمدةبتمديديصدر-3/38

المادة التاسعة والثالثون:

لهمالمرخصالسعوديينغيريستمرالنظام،هذامنالثالثةالمادةمن(أ)الفقرةفيوردمامراعاةمع

عملبمزاولةهـ،12/7/1400والتاريخ)116(الرقمذيالوزراءمجلسقرارصدورقبلاألنظمة،وفق

االستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط اآلتية :

االستشارات.لعملمتفرًغايكونأن-1

هذامناألولىالمادةفيإليهاالمشاراللجانأو،المظالمديوانأوالمحاكمأمامبالمرافعةيقومأال-2

النظام، بصفته وكيال. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

السنة.فيأشهرتسعةعنتقلالمدةالمملكةفييقيمأن-3

الجنسية.شرطعدا،المحامينبجدولالقيدشروطفيهتتوافرأن-4

العملتاريخمنأشهرستةخاللالعدلوزارةلدىالسابقوترخيصهمؤهالتهمنصورإيداعيتمأن-5

رخًصاوإعطاؤهملهم،المرخصالسعوديينغيرلقيدخاصجدولإعدادالعدلوزارةوعلىالنظام،بهذا

انتهائها.وتاريخومدتهاالرخصةوفيالجدولهذافيتدوينهاالواجبالبياناتالعدلوزيرويحددمؤقتة.

وُيعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

لإلدارة،يقدمبخطابالمادةهذهفياالستشاراتعملبمزاولةلهالمرخصاستمرارطلبيكون-1/39

ويرفق به ما يلي:

أ - صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز األصل للمطابقة.

ب - صورة من رخصة اإلقامة مع إبراز األصل للمطابقة.

).2/5(رقمالبندمن(ب،,ج،هـ)الفقراتفيالواردةوالمستنداتاألوراق-ج

).6x4(مقاسالتصويرحديثةملونةشمسيةصورثالث-د

هـ  - عنوان مكتبه.
و - إقرار موقع منه بما يلي:

النظام.منالثالثةالمادةمن(د،هـ،و))الفقراتفيالواردةالشروطتوافر-1

المادة.هذهمن)3،2،1(الفقراتفيالواردةبالشروطااللتزام-2

االستشارات.عملمزاولةعنتوقفهأومدته،انتهاءفورالمؤقتالترخيصإعادة-3

.النظاممن)40 (المادةوفقشركةأمكانفردًاسعوديغيربمحاميستعينأال-4

السعوديين.غيرالمستشارينجدولسجلفيالواردةالبياناتعلىيطرأتغييرأيعناإلبالغ-5

غيرالمستشارينقيد(جدولبعنوان:بهخاصسجلالمادةهذهفيالواردللجدوليكون-2/39

السعوديين)، وفق النموذج المعتمد.

27



نظام المحاماة والئحتھ التنفیذیة

المذكورلهللمرخصالعملطبيعةفيالخبرةتوافرشرطتحققفيالسابقبالترخيصيكتفي-3/39

في هذه المادة.

المستشارينقيدجدولفياالستشاراتعملبمزاولةرفضهأولهالمرخصقيدبقبوليصدر- 4/39

غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.

جدولفيالقيدبعداالستشاراتعملبمزاولةالمادةهذهفيالواردالمؤقتالترخيصيصدر-5/39

الالزمة،البياناتعلىويشتملالمعتمد،للنموذجوفقاالوزيرمنبقرارالسعوديينغيرالمستشارين

وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وتبدأ من انتهاء ستة األشهر الواردة في هذه المادة.

صدوروقتنافذاكانإذامدتهبانتهاءمنتهياالمادةهذهفيالواردالسابقالترخيصيعدال-6/39

النظام.

غيرالمستشارينقيدجدولسجلبقفلالوزيرمنقرارالمؤقتةالتراخيصمدةانتهاءعنديصدر-7/39

السعوديين وحفظه.

فيعليهمالمنصوصمنبصفتهالجهاتأمامالترافعالمادةهذهفيالمذكورلهللمرخص-8/39

الفقرتين (ب،د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.

من(ثانيا)الفقرةوفقالتأديبلجنةقبلمنالمادةهذهفيالمذكورلهالمرخصتأديبيكون-9/39

التنفيذية.والئحتهاالنظاممن)29(المادة

مناسمهشطببعداالستشاراتعملالمادةهذهفيلهالمرخصالمستشارمارسإذا-10/39

.النظاممن)37(المادةوفقمعاقبتهفتتمالسعوديينغيرالمستشارينجدول

ترخيصهويلغىالسعوديين،غيرالمستشارينجدولمنلهالمرخصالمستشاراسميشطب-11/39

بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحاالت التالية:

أ- إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل االستشارات.

ب- إذا حجر عليه.

ج - إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.

د- إذا لم يستطع مزاولة عمل االستشارات بسبب مرض ال يرجى برؤه.

هـ- الوفاة.

المادة األربعون:

محاممعباالشتراكأووحدهالعمليمارسأنوالثالثين،التاسعةللمادةطبقالهالمرخصعلىيجب

سعودي، وال يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.

منالعاشرةالمادةوفقعلىسعوديمحاٍممع)39(للمادةطبقًالهالمرخصاشتراكيكون-1/40

، والئحتها التنفيذية.النظام

المكتب.لهذافرعفتحلهيحقوالمكتبه،فيوحدهاالستشاراتعملممارستهتكون-2/40

شركة.أوكانفردًاسعوديمحاممنأكثرمعاالشتراكلهيحقال-3/40

المهنة.لممارسةمقرلهيكونأنالمادةهذهفيإليهالمشارالسعوديالمحاميفييشترط- 4/40

المادة الحادية واألربعون:

فيها،طرفًاالمملكةتكونالتيالدوليةواالتفاقياتالعالقةذاتاألنظمةبهتقضيمامراعاةمع.1

سعوديغيرشرعيأونظاميأكثر)(أوبمستشاريستعينأنالمحاماةمهنةبمزاولةلهللمرخص

للعمل لديه؛ بناًء على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط اآلتية:
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مرخصًايكونأنأوالجنسية،شرطعداالمحامينجدولفيالقيدشروطالسعوديغيرفيتتوافرأنأ-

المعاييروفقالمحاماةمهنةمزاولةينظمآخرأجنبينظامأيأحكاموفقالمحاماةمهنةبمزاولةله

والضوابط التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.

ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة ال تقل عن (خمس) سنوات.

ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق األحكام المنظمة لذلك.

.(األولى) من هذا النظامالمادةد- أال يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في

بحيثالسعوديين،غيرالشرعيينأوالنظاميينللمستشارينخاصسجلالعدلوزارةفيُينشأ.2

المنصوصللشروطاستيفائهممنالوزارةفيالمختصةالجهةتحققبعدأسماؤهمفيهتقيد

فيتوافرهاالواجبالبياناتالنظاملهذاالتنفيذيةالالئحةوتحددالمادة.هذهمن)1(الفقرةفيعليها

هذا السجل.

تقلأالالمادةهذهمن)2(الفقرةفيالواردةالشروطإلىإضافةالمعاونالمحاميفييشترط-1/41

إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة.

المادة.منالثانيةالفقرةمقتضىتطبيقمنبالتأكداإلدارةتقوم-2/41

المحامييخضعالسعوديينغيرمنبهاالستعانةتمتمنفيالواردةالشروطتتوفرلمإذا-3/41

.النظاممن)29(المادةألحكامالمستعين

لهيكونوأنالجدول،فيمقيدااسمهيكونأناالستعانةطالبالسعوديالمحاميفييشترط- 4/41

مكتب لممارسة المهنة.

كانإذاالممثلفيويشترطبينهما،كتابيعقدبموجبالمادةهذهفيالواردالتمثيليكون- 5/41

سعوديا مايلي:

أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول.

ب - أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.

العنه،ونيابةيمثلهالذيالمحاميعنوكالةاالستشاراتوتقديمالقضايافيترافعهيكونأن-ج

باسمه الشخصي.

العقدمنبصورةوتزويدهالديه،العملالممثلمباشرةقبلبذلكاإلدارةإشعارالمحاميوعلى

المذكور. وتتم اإلشارة إلى ذلك في سجل الجدول.

التنفيذية.والئحتهالنظامهذاأحكامتنفيذمتابعةلإلدارة-6/41

المادة الثانية واألربعون:

الالزمةالقراراتيصدركماالرسمية،الجريدةفيوتنشرالنظام،لهذاالتنفيذيةالالئحةالعدلوزيريصدر

لتنفيذه.

المادة الثالثة واألربعون:

ماكلويلغينشره.تاريخمنيوماتسعينبعدبهويعملالرسمية،الجريدةفيالنظامهذاينشر

يتعارض معه من أحكام.

الباب الخامس

تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة األجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
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المادة الرابعة واألربعون:

مهنةبمزاولةلهوالترخيصالنظامهذاأحكامتطبيقلغرضاألجنبي،المحاماةبمكتبيقصد.1

ترخيصعلىبناًءالمحاماةمهنةأعمالتزاولالتيالسعوديةغيرالمنشأةالمملكة:فيالمحاماة

وفق األحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى.

بذلكلهمرخًصايكنلمماالمملكة،فيالمحاماةمهنةمزاولةاألجنبيالمحاماةمكتبعلىيحظر.2

وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص.

المادة الخامسة واألربعون:

المحاماةلمكتبللترخيصيشترطاألجنبي،االستثمارنظامفيالواردةوالشروطباألحكامإخاللدون

األجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي:

والتقاريرالمؤشراتوفقالمحاماةمهنةمزاولةمجالفيمتميزةدوليةسمعةذايكونأن.1

التنافسية الدولية ذات الصلة.

أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة ال تقل عن (عشر) سنوات..2

دولةداخلأقاليم(خمسة)أومختلفة،دول(ثالث)عنيقلالفيماشراكاتأوتمثيللديهيكونأن.3

يتصلفيمااألقاليمبينباالختالفتسمحالدولةتلكداخلالتنظيماتأواألنظمةكانتإذاواحدة

الواجبالمعاييرالنظاملهذاالتنفيذيةالالئحةوتحددالمحاماة.مهنةلمزاولةالمنظمةباألحكام

توافرها في تلك الدول أو األقاليم بحسب الحال.

المملكةفيبإقامتهماالمكتبيلتزمأنعلىالمملكة،فييمثالنهاألقل--علىشريكينيسميأن.4

الالزمةاألحكامالنظاملهذاالتنفيذيةالالئحةوتحددالسنة.فييوًماوثمانين)(مائةعنتقلالمدة

لما ورد في هذه الفقرة.

،النظامهذامنواألربعين)(الثامنةالمادةمن)2(الفقرةبهتقضيماوفقالترخيصرسومسداد.5

وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.

المادة السادسة واألربعون:

لمكتب،النظامهذامنواألربعين)(الخامسةالمادةمن)4(الفقرةفيالواردالشرطمناستثناًء

معينلمشروعالنظاميةاالستشاراتخدماتلتقديممؤقتترخيصبطلبالتقدماألجنبيالمحاماة

في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة السابعة واألربعون:

فيعليهاالمنصوصاللجنةإلىتجديده؛وطلباتاألجنبية،المحاماةمكاتبترخيصطلباتتقدم.1

المستنداتجميعلهامرافًقالذلك،المعدةالنماذجوفق،النظامهذامن(الخامسة)المادة

والوثائق التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

اللجنةمنتوصيةعلىبناًءالعدلوزيرمنبقراروتجديده؛األجنبي،المحاماةلمكتبالترخيصيصدر.2

.المادة (الخامسة) من هذا النظامالمنصوص عليها في

المادة الثامنة واألربعون:

سنوات،(خمس)المملكةفيالمحاماةمهنةاألجنبيالمحاماةمكتبلمزاولةالترخيصمدةتكون.1

واألربعين)(الخامسةالمادةفيالمحددةللشروطوفقًامماثلةأخرىلمددأولمدةللتجديدقابلة

.من هذا النظام
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عندريالو(ألف)ريال،(ألفا)قدرهبمبلغاألجنبيالمحاماةلمكتبالترخيصإصداررسميكون.2

تجديده.

المادة التاسعة واألربعون:

فيالمحاماةمهنةبمزاولةلهاالمرخصاألجنبيةالمحاماةلمكاتبخاصسجلالعدلوزارةفيُينشأ

(السادسةالمادةفيإليهالمشارالمؤقتالترخيصعلىالحاصلةالمكاتبذلكفيبماالمملكة،

هذاأحكاموفقالترخيصعلىحصولهابعدالمكاتبتلكفيهتقيدبحيث،النظامهذامنواألربعين)

النظام. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل.

المادة الخمسون:

(السادسةالمادةفيإليهالمشارالمؤقتالترخيصعلىالحاصلاألجنبيالمحاماةمكتبعدافيما

قبلاآلتيينالشكلينأحداتخاذلهالمرخصاألجنبيالمحاماةمكتبعلىالنظام،هذامنواألربعين)

مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:

الممارسين،المحامينجدولفيالمقيدينمنأكثر)(أوسعوديمحاٍممعمهنيةشركةتأسيس.1

وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق األحكام التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام..2

المادة الحادية والخمسون:

يتخذالذيالمملكة،فيالمحاماةمهنةبمزاولةلهالمرخصاألجنبيالمحاماةمكتبيزاولأنيجوز.1

المرتبطةاألعمالجميع؛النظامهذامن(الخمسين)المادةمن)1(الفقرةفيالواردالشكل

(األولى)المادةفيإليهاالمشارالجهاتأمامالغيرعنالترافعقصرمراعاةمعالمهنة،بمزاولة

بهقضتماوفقالممارسينالمحامينجدولفيالمقيدالسعوديالمحاميعلىالنظامهذامن

.المادة (الثامنة عشرة) من النظام

يتخذالذيالمملكة،فيالمحاماةمهنةبمزاولةلهالمرخصاألجنبيالمحاماةمكتبعمليقتصر.2

اآلتية:األعمالمزاولةعلى؛النظامهذامن(الخمسين)المادةمن)2(الفقرةفيالواردالشكل

أ- االستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.

بتقديملهمرخصمحامخاللمنتقدمالتيالسعوديةغيرباألنظمةالمتعلقةاالستشاراتب-

االستشارات النظامية المتعلقة بها.

 ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق األحكام المنظمة لذلك.
 د- االستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام األحكام الالزمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون:

يلتزم مكتب المحاماة األجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة باآلتي:.1

عنالنظاميةالطبيعةذاتلألعمالالمزاولينالمكتبفيالسعوديينالعاملينعددنسبةتقلأالأ-

النسب التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

الشكلوفقلهالمشاركالممارسين،المحامينجدولفيالمقيدالسعوديللمحامالمعرفةنقلب-

للعاملينالمعرفةنقلإلىباإلضافة،النظامهذامن(الخمسين)المادةمن)1(الفقرةفيالوارد

المهنيالتطويرأنشطةوتقديمالنظامية،الطبيعةذاتلألعمالالمزاولينالمكتبفيالسعوديين
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هذهفيوردلماالالزمةاألحكامالنظاملهذاالتنفيذيةالالئحةوتحددالمكتب.منسوبيلجميعالمستمر

الفقرة.

ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

اتخذهالذيالشكلكانمهماالمكتبمنسوبيخاللمنالمملكةفيالنظاميةاالستشاراتتقديمد-

خارجمحاماةبمكتباالستعانةللمكتبويجوز.النظامهذامن(الخمسين)المادةفيوردماوفق

أالشريطةالمملكة،فيالنظاميةاالستشاراتتقديمفيدعمهولغرضالعملحاجةوفقالمملكة

الالئحةتحددهاالتيالنسبةعنالمملكةخارجمكتبإلىُتحالالتيالنظاميةاالستشاراتتتجاوز

التنفيذية لهذا النظام.

هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.

تبين الالئحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:.2

المادة.هذهمن)1(الفقرةفيالواردةلاللتزاماتالالزمةاإلجرائيةاألحكامأ-

علىالحاصلاألجنبيالمحاماةمكتبعلىتطبقالتيلها،الالزمةاإلجرائيةواألحكامااللتزاماتب-

.من هذا النظامالمادة (السادسة واألربعين)ترخيص مؤقت وفق ما قضت به

المادة الثالثة والخمسون:

المصاحبةوالوثائقالمستنداتمنللتحققالالزمةوالمعلوماتالبياناتطلبالعدللوزارة.1

منالالزمةوالمعلوماتالبياناتطلبكذلكولهااألجنبية،المحاماةلمكاتبالترخيصلطلبات

التنفيذيةوالئحتهالنظامهذابأحكامالتزامهامنللتأكدلهاالمرخصاألجنبيةالمحاماةمكاتب

وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها.

يتعلقماشأنفيالجهاتمنغيرهاتفويضلذلك-الالزموبالقدرتقدرهما-وفقالعدللوزارة.2

المادة.هذهمن)1(الفقرةفيعليهاالمنصوصبصالحياتها

المادة الرابعة والخمسون:

ينقضي ترخيص مكتب المحاماة األجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في األحوال اآلتية:

إلغاء الترخيص بناًء على طلب المكتب..1

انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده..2

المحاماةمهنةمزاولةيخولهشكلاتخاذدونالترخيصصدورتاريخمنأشهر(ستة)مدةمضي.3

في المملكة، إال في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.

التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة)..4

صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص..5

واألربعين)(السادسةالمادةبهقضتماوفقمؤقتترخيصشأنهفيالصادرالمشروعانتهاء.6

.من هذا النظام

.من هذا النظامالمادة (الخامسة واألربعين)فقدان أحد الشروط الواردة في.7

المادة الخامسة والخمسون:

المرخصاألجنبيالمحاماةمكتبعلىيسريالنظام،هذامنالبابهذافيخاصنصفيهيردلمفيما

والقراراتالتنفيذيةوالئحتهالنظامهذافيعليهاالمنصوصاألحكامجميعالنظامهذاأحكاموفقله

الصادرة بمقتضاه، وذلك بما ال يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.
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