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المادة األولى

إنشاء الهيئة

تنشأ وفقًا ألحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم )اهليئة السعودية للمحامني(، 
تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل حتت إرشاف وزارة العدل، 
ويكون مقرها مدينة الرياض، وجيوز أن تنشئ فروعًا هلا داخل اململكة بقرار من 

جملس إدارهتا.

المادة الثانية

أهداف الهيئة وصالحياتها

هتدف اهليئة إىل رفع مستوى ممارسة املحامني ملهنتهم وضامن حسن أدائهم هلا، 
والعم�ل عىل زيادة وعيه�م بواجباهتم املهنية، وذلك وفقًا هلذا التنظيم واألنظمة 

املرعية األخرى.
ويكون للهيئة يف سبيل حتقيق أهدافها مجيع الصالحيات الالزمة لذلك، ومن 

ذلك ما يأيت:
١ - وض�ع أس�س ومعايري مزاول�ة املهنة، ومراجعة تل�ك املعايري، وتطويرها 

وفقًا لألصول الرشعية واألنظمة املرعية.
٢ - العمل عىل رعاية مصالح أعضاء اهليئة األساسيني املتعلقة بمامرسة املهنة 
وفق ما هو مقر نظامًا، والعمل عىل تقديم اخلدمات الالزمة هلم يف هذا الش�أن، 

بام فيها التصديق عىل توقيعاهتم.
٣ - تنظي�م ال�دورات وإقام�ة املؤمت�رات والن�دوات واللق�اءات وامللتقيات 
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واملعارض ذات العالقة بمهنة املحاماة، واملش�اركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع 
وزارة العدل، ووفقًا لإلجراءات النظامية.

٤ - وضع الربامج التأهيلية والتدريبية يف جمال املهنة وتقويمها، واملشاركة يف 
ذلك مع اجلهات املختصة.

٥ - إج�راء الدراس�ات والبح�وث ونرشه�ا، وإص�دار الكت�ب والن�رشات 
واملجالت العلمية واملهنية والدوريات.

٦ - التقدم إىل اجلهات املختصة بام تراه من مقرتحات تتعلق باملهنة.
٧ - تقديم العون احلقوقي للمستحقني، واملشورة الفنية يف جمال اختصاصها.

المادة الثالثة

العضوية

تكون العضوية يف اهليئة عىل النحو اآليت:
١ - العضوي�ة األساس�ية: ويتمت�ع هب�ا املحام�ون الس�عوديون املرخص هلم 
بمزاولة مهنة املحاماة يف اململكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية املقررة.

٢ - عضوي�ة االنتس�اب: ويتمتع هبا كل م�ن تتوافر في�ه رشوط مزاولة مهنة 
املحاماة يف اململكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية إىل جملس إدارة اهليئة 

وقبول املجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية املقررة.
٣ - العضوي�ة الفخرية: ويتمتع هبا من يقرر جملس إدارة اهليئة منحها هلم ممن 

يقدمون إسهامات مميزة ختدم أهداف اهليئة.
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المادة الرابعة

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية يف أي من احلاالت اآلتية:
١ - الوفاة.

٢ - الشطب من جدول املحامني املرخص هلم بالنسبة إىل األعضاء األساسيني.
٣ - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية املستحق مدة تزيد عىل تسعني يومًا 

من تاريخ استحقاقه وميض مخسة عرش يومًا من تاريخ إنذاره بالسداد.
٤ - صدور قرار مسبب من جملس اإلدارة بإهناء العضوية.

٥ - االنسحاب من عضوية اهليئة.

المادة الخامسة

الجمعية العمومية

تكون للهيئة مجعية عمومية تتكون من مجيع األعضاء األساسيني.

المادة السادسة

اجتماعات الجمعية العمومية

١ - تعق�د اجلمعي�ة العمومية اجتامعها العادي خالل تس�عني يوم�ًا من بداية 
كل س�نة مالية للهيئة، ويكون رئيس جملس اإلدارة - أو من ينيبه من بني أعضاء 
املجلس - رئيس�ًا لالجتامع، وال يكون االجت�امع صحيحًا إال إذا حرضه نصف 
األعض�اء عىل األقل، فإذا مل يكتمل النصاب يدع�ى إىل اجتامع آخر يعقد خالل 
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م�دة ال تق�ل عن مخس�ة عرش يومًا وال تزيد عىل س�تني يومًا م�ن موعد االجتامع 
األول، ويك�ون االجت�امع يف هذه احلال�ة صحيحًا بمن ح�رض. وجيوز للجمعية 

العمومية عقد اجتامعات استثنائية وفق ما حتدده اللوائح.
ولوزارة العدل تكليف من يمثلها حلضور اجتامعات اجلمعية العمومية.

وتصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية أصوات األعضاء احلارضين، ويف 
حال التساوي يكون صوت رئيس االجتامع مرجحًا.

٢ - يوج�ه رئي�س جمل�س اإلدارة الدعوة الجتامعات اجلمعي�ة العمومية قبل 
ثالث�ني يومًا عىل األقل م�ن تاريخ انعقادها، وحيدد فيها زم�ان االجتامع ومكانه 

وجدول أعامله.

المادة السابعة

ن يف الس�نة األوىل م�ن كل دورة جدي�دة ملجل�س اإلدارة جلن�ة عام�ة  تك�وًّ
لالنتخابات من مخس�ة أعضاء؛ ثالثة منهم من أعضاء اهليئة األساسيني ختتارهم 
اجلمعي�ة العمومي�ة وعضو من األمانة العام�ة للهيئة وعضو م�ن وزارة العدل. 
وتت�وىل تلك اللجنة تنظيم أعامل االنتخابات التي تتم يف إطار اهليئة، واإلرشاف 
عليها وإعالن نتائجها وال يكون ألي من أعضائها حق التصويت يف أي انتخاب 

ترشف عليه.
ويكون انعقاده�ا صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها وتص�در قراراهتا بأغلبية 

أعضائها احلارضين.
وتب�ني اللوائح األح�كام املنظمة لعم�ل اللجنة، وبخاصة م�ا يتعلق بحضور 
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أعضائها ورئاستها وبداية عملها وانتهائه.

المادة الثامنة

اختصاصات الجمعية العمومية

ختتص اجلمعية العمومية بام يأيت:
١ - إقرار اللوائح الالزمة هلذا التنظيم.

٢ - إقرار اللوائح اإلدارية واملالية للهيئة.
٣ - اق�رتاح الئح�ة لتصنيف املحام�ني ودرجاهتم، ورفعه�ا إىل وزارة العدل 

الختاذ ما تراه يف شأهنا.
٤ - إقرار الضوابط واملعايري اخلاصة بقبول طلبات عضوية االنتساب.

٥ - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مايل تتقاضاه اهليئة، وآلية السداد.
٦ - انتخ�اب أعض�اء جمل�س إدارة اهليئة املنصوص عليه�م يف الفقرة )ز( من 

املادة )التاسعة(.
٧ - إقرار امليزانية السنوية للهيئة، واملوافقة عىل حساباهتا اخلتامية.

٨ - إقرار خطة العمل التي يقدمها جملس إدارة اهليئة، واعتامد التقرير السنوي 
للهيئة.

٩ - إقرار سياسة استثامر أموال اهليئة.

المادة التاسعة

تكوين مجلس إدارة الهيئة

يكون جملس إدارة اهليئة عىل النحو اآليت:
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رئيسًا أ - وزير العدل     
ب - ممثل من وزارة الداخلية                   عضوًا
عضوًا ج - ممثل من وزارة العدل    
عضوًا د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة  
عضوًا ه� - ممثل من ديوان املظامل    

وجي�ب أال تقل مرتبة ممثيل اجلهات احلكومية عن املرتبة )الرابعة عرشة( أو ما 
يعادهلا.

و - اثن�ان من أعض�اء هيئة التدريس الس�عوديني يف اجلامعات، من الكليات 
ذات العالقة، خيتارمها وزير التعليم                عضوين

ز - مخسة من األعضاء األساسيني يف اهليئة، تنتخبهم اجلمعية العمومية  
أعضاء        

وجيب أن يتوافر يف العضو املنتخب الرشطان اآلتيان:
١ - أن يكون منتظاًم يف سداد رسوم العضوية املقررة آلخر ثالث سنوات.

٢ - أال يكون قد صدر يف حقه قرار تأديبي هنائي.

المادة العاشرة

تنتهي العضوية يف املجلس بالنسبة إىل األعضاء املشار إليهم يف الفقرة )ز( من 
املادة )التاسعة( بقرار من املجلس، يف أي من احلالتني اآلتيتني:

١ - تقديم االستقالة من عضوية جملس اإلدارة.
٢ - عدم حضور ثالثة اجتامعات متتالية للمجلس، أو ستة اجتامعات متفرقة 
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يف الدورة الواحدة، دون عذر يقبله املجلس.

المادة الحادية عشرة

مدة المجلس

تكون مدة املجلس ثالث سنوات. وال جيوز انتخاب األعضاء املشار إليهم يف 
الفقرة )ز( من املادة )التاسعة( أكثر من دورتني.

المادة الثانية عشرة

اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت

١ - جيتمع املجلس بدعوة من رئيس�ه مرة عىل األقل كل تسعني يومًا، أو كلام 
طلب ذلك - كتابًة - أربعة أعضاء عىل األقل.

٢ - م�ع مراعاة ما ورد يف املادة )التاس�عة( يعقد املجل�س اجتامعاته بحضور 
أغلبي�ة أعضائه عىل أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء املجلس. 
وتص�در ق�رارات املجل�س بموافقة أغلبي�ة األعضاء احلارضين، وإذا تس�اوت 

األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتامع.
ويت�وىل األم�ني العام أو م�ن ينوب عنه أمان�ة املجل�س دون أن يكون له حق 
التصوي�ت. وللمجل�س أن يطل�ب حض�ور من يرى حاج�ة إىل س�امع آرائه أو 
االستعانة به، وملن حيرض هبذه الصفة حق االشرتاك يف املناقشة بحسب ما يطلب 

منه دون أن يكون له حق التصويت.
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المادة الثالثة عشرة

اختصاصات المجلس

في�ام عدا ما يدخ�ل يف اختصاصات اجلمعية العمومي�ة، يكون للمجلس حق 
ممارس�ة مجي�ع الصالحي�ات الالزمة لترصي�ف ش�ؤون اهليئة وحتقي�ق أهدافها، 

ومنها:
١ - اقرتاح اللوائح الالزمة هلذا التنظيم واللوائح املالية واإلدارية للهيئة.
٢ - اقرتاح رسوم العضوية وأي مقابل مايل تتقاضاه اهليئة، وآلية السداد.

٣ - إعداد احلساب اخلتامي ومرشوع امليزانية السنوية للهيئة.
٤ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط اهليئة.

٥ - تكوين اللجان الالزمة ملساعدة املجلس يف ممارسة مهامته.
٦ - قبول اهلبات والتربعات والوصايا واألوقاف.

٧ - اقرتاح سياسة استثامر أموال اهليئة.
٨ - اقرتاح خطة عمل اهليئة لكل سنة مالية.

٩ - املش�اركة يف وضع وتقويم الربامج التأهيلية والتدريبية يف جمال املهنة مع 
اجلهات املختصة.

١٠ - تلق�ي م�ا يقدم إىل اهليئة من ش�كاوى ض�د املحامني تتص�ل باجلوانب 
املهنية، وحماولة تسويتها.

١١ - وضع قائمة دورية بأس�امء املحام�ني املتربعني لتقديم املعونة القضائية، 
وترش�يح من تراه منهم عند طلب اجلهات ذات العالقة بام فيها جهات التحقيق 

واملحاكم.
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١٢ - منح العضوية الفخرية.
١٣ - البت يف طلبات عضوية االنتساب، وإهناء عضوية األعضاء األساسيني 

واملنتسبني.
١٤ - دراسة الطلبات املهنية للمحامني من األعضاء، والنظر يف دعمها لدى 

اجلهات املختصة.
١٥ - الت�رصف يف أم�وال اهليئ�ة الثابت�ة واملنقولة بام حيقق أغراضه�ا، وفقًا ملا 

حتدده اللوائح املالية.

المادة الرابعة عشرة

يمث�ل اهليئة يف ِصالهتا بغريها من اجلهات وأمام القضاء رئيس جملس اإلدارة 
أو من ينيبه.

المادة الخامسة عشرة

األمانة العامة

يكون للهيئة أمني عام، وأمني مس�اعد واحد أو أكثر، يعينهم املجلس، وحيدد 
واجباهتم ومسؤولياهتم، ويتعني عليهم التفرغ للعمل باهليئة.

ولألمني العام تعيني عدد كاٍف من العاملني الالزمني ملساعدته يف أداء مهامته 
وفق�ًا للميزانية املعتمدة للهيئة، ولألمني العام صالحية توزيع املهامت واألعامل 

عىل العاملني املرتبطني به.
ويدخل يف اختصاصات األمني العام التصديق عىل صحة توقيعات األعضاء 
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األساسيني.

المادة السادسة عشرة

السنة المالية

السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة املالية 
األوىل للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة املالية التالية.

المادة السابعة عشرة

موارد الهيئة

تتكون موارد اهليئة من اآليت:
١ - رسوم العضوية واملقابل املايل ملا تقدمه من خدمات.

٢ - اإلعانات احلكومية إن وجدت.
٣ - اهلب�ات والتربع�ات والوصاي�ا واألوق�اف الت�ي يقبله�ا جملس 

اإلدارة.
٤ - عوائد استثامر أمواهلا.

٥ - املوارد األخرى التي يوافق عليها جملس اإلدارة.

المادة الثامنة عشرة

تودع اهليئة أمواهلا النقدية باسمها لدى أحد البنوك املحلية، وال جيوز 
سحب أي مبلغ إال بشيك يوقعه رئيس جملس اإلدارة - أو من يفوضه 
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من أعضاء املجلس - واألمني العام.
وال جي�وز للهيئ�ة أن تنف�ق أمواهلا يف غري األغراض التي أنش�ئت من 

أجلها.

المادة التاسعة عشرة

مراجع الحسابات

يك�ون للهيئ�ة مراج�ع حس�ابات تعين�ه اجلمعي�ة العمومي�ة من بني 
املحاس�بني القانونيني املرخص هلم بالعم�ل يف اململكة، وحتدد اجلمعية 
أتعابه، ويكون له حق االطالع عىل الدفاتر واملس�تندات وإبداء ما يراه 

من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريرًا عن حسابات اهليئة.
املادة العرشون

يعمل هبذا التنظيم بعد ستني يومًا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية. 


