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  اطـالرببمحامين ـهيئة الـالنظام الداخلي ل

  
الظهیر الصادر بتنفیذه  ماة محاالمتعلق بتعدیل القانون المنظم لمهنة ال  28.08من القانون رقم  91تطبیقا لمقتضیات المادة 

   . 2008 أكتوبر 20الموافق  1429من شوال   20بتاریخ  1-08-101الشریف رقم 
بتـاریخ  1-08-102المنظم للشركات المدنیة المهنیة للمحاماة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقـم  29.08كذا القانون رقم و 

  . 2008أكتوبر  20الموافق  1429 من شوال 20
، 10/06/2020في اجتماعـه المنعقـد بتـاریخ وصادق علیه الذي أقره  هذا النظام الداخليرباط بالیضع مجلس هیئة المحامین 

  .09/12/2020في اجتماعه المنعقد بتاریخ  76والذي أقر وصادق على تعدیل الفقرة الثانیة من المادة 

  ـةـيـلأو مقتضيـات 
  

  :فـعـاريـت
  : یلي عندما ترد مجردة ما یقصد بالعبارات واأللفاظ التالیة في مفهوم هذا النظام

 وكـل القـوانین  المحامـاة ، المتعلـق بتنظـیم مهنـة2008أكتوبر  20، بتاریخ 28.08القانون رقم : ةـالقانون المنظم للمهن
  .لبعض مقتضیاتهالناسخة أو  المتممة أوالمغیرة  أوالمعدلة 

 تصدر بكیفیة قانونیة عن أجهزة الهیئة رارات التيوكذا الق بالرباطالنظام الداخلي لهیئة المحامین  :الداخلــيام ــالنظ.  
 بالرباطهیئة المحامین  :الـهـیـئــــــة.  
 مهنة المحاماة :الـمـهـنــــــة.  
 الئحة المحامین المتمرنین :الـالئـحـــــــة.  
 جدول الهیئة :الـجــــــدول.  
  قائمة المحامین الشرفیین :الـقـائـمــــة.  
 یئةمجلس اله :الـمـجـلـــس.  
 نقیب الهیئة الممارس :الـنـقـیــــب.  
 لهیئةمجلس اكاتب  :الـكـاتـــــب.  
 الهیئة مجلسأمین مال  :األمـیــــــن.  
 المحامي المقید بالجدول :الـمـحـامـــي. 

  المحامي المقید بالئحة التمرین :المتمـرنالمحامي. 

 أعضاء المجلس الممارسون :األعضاء. 
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  لاألو اب ـالب
  محاماةـرسة مهنة الماـشروط م

  :1مادة ـال
أن یكـون المحـامي  ،القـانون المـنظم للمهنـةمع مراعاة األحكام المنصوص علیها فـي  ،بالرباط المحامین مهنة لمزاولةیشترط 

  .بالئحة التمرین لدیها مقیداأو مسجال بجدولها 

   :2مادة ـال
  :یتعین على المحامي المنتسب للهیئة 

  فعلیا لة المهنةاو االلتزام بمز.  
 المتشاركین لمحامین ا أوأن یكون للمحامي  كنوال یم مجهز تجهیزا الئقاو موقع محترم  التوفر على مكتب ذي

 كمـا ال یحـق للمحـامي أن یكـون ،احـداإال مكتبـا و بعقد شـركة مدنیـة مهنیـة للمحامـاة  المرتبطینلمحامین اأو 
  .مكتب المحاميعلى  یسريعلى مقرها ما التي یسري و مهنیة للمحاماة  مدنیة شركة شریكا في أكثر من

  اب الثانـيـالب
 هيئـةـجـدول ال
  

  لو األرع ـالف
 جـدول الهيئـةـل بـالتسجي:  

  :3الـمادة 
التمـرین مـدعما بالوثـائق و من شـهادة األهلیـة  یتخذ مجلس الهیئة مقررا بالتسجیل في الجدول بناء على طلب المرشح المعفى

 الواجبـات المالیـة المحـددة مـنأداء ووصل  القانون المنظم للمهنةمن  18علیها في المادة المثبتة لتوفر الشروط المنصوص 
النقبــاء و أعضــاء المجلــس و الوثیقــة المعــدة مــن طــرف المجلــس تثبــت قیــام المرشــح بزیــارة النقیــب الممــارس و  طــرف المجلــس

  . السابقین
  .النظام من هذا 45یسجل المحامي المتمرن في الجدول وفق مقتضیات المادة و 

    :4الـمادة 
  :القانون المنظم للمهنةمن  22قدمیتهم وفقا للمادة أحسب یسجل المحامون في الجدول 

 .القسم أداءمرین من تاریخ التأو  األهلیةللمحامین المعفیین من شهادة  بالنسبة  -

   .انتهاء فترة التمرینللمحامین المتمرنین من تاریخ  بالنسبة  -
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  الفـرع الثـانـي
 حصرهو الت الجدول مشتم

 دولـجـمشتمالت ال:  
   :5مادة ـال

  :وجوبا یشتمل جدول الهیئة
محـام أو محـام شـرفي أو نقیـب سـابق أو مع اإلشارة إلى صفة نقیب ممارس (على أسماء المحامین العائلیة والشخصیة   -

 .)متشاركأو مساعد 

ــاریخ التســجیل مشــفوعة بتــدرج أســما - وأرقــام هواتــف المكاتــب والمحمــول والبریــد  ین المهنیــةو االعنــء المحــامین بحســب ت
 .خنواسالو االلكتروني 

 .یرتب المحامون حسب أقدمیتهم -

متضــمنة لمقــراتهم وأســماء شــركاتها  08-29مــن القــانون  15تقیــد الشــركات المهنیــة بالســجل المشــار إلیــه فــي المــادة  -
 .وتواریخ التقیید

 .ینمحامین الشرفیین والئحة المحامیرفق الجدول بقائمة ال -

  .محام متمرنأو محام شرفي أو حق له أن یحمل لقب محام یه بجدول الهیئة وفق الشروط أعاله سجیلكل محام تم ت -

 جدولـحصر ال :  
   :6مادة ـال

بـدائرة محكمـة  المحـاكمجمیـع  ضـبط تیضعه في كتابـا ،كل سنة في مطلع یهیئ نظیرا له و یحصر مجلس الهیئة الجدول  -
ومحكمة اإلستئناف اإلداریة بالرباط  والمحكمة اإلداریة بالرباط، ومحكمة اإلستئناف  ة العامة بها،اإلستئناف بالرباط والنیاب

كما یمكن تبلیغه لكل جهة یرى المجلـس فائـدة فـي ومحكمة النقض،  ،التجاریة بالدار البیضاء والمحكمة التجاریة بالرباط
  .إلیهاتبلیغه 

  .ة وفق النماذج التي یعدها المجلس وتجدد كل ثالث سنواتمن أعضاء الهیئة بطاقة مهنی تسلم لكل عضو -
  .یؤدى رسم البطاقة  المهنیة عند تسلمها -
  .یتم سحب البطاقة في حالة التشطیب أو اإلسقاط من الجدول -
  .یتعین إیداع البطاقة بكتابة الهیئة في حالة التوقیف المؤقت عن ممارسة المهنة، طیلة مدة التوقیف -

  الباب الثالث
  ـة المهنـةلو امز 

  الفرع األول
  ةمهنـة اللو اكيفية مـز 

   :7مادة ـال
  .للمحاماة ةیمهن شركة مدنیةمساهما في أو  في إطار مساكنةأو مساعدا أو متشاركا أو ته منفردا یمارس المحامي مهن
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  الثانيالفرع 
  أشكال الممارسة المهنية

 المساعدة:  
   :8مادة ـال

بمقتضى عقد كتابي  وجوبا لمكتب أو شركة مهنیة ومحام مساعد ینظمالمساعدة تعاون مهني بین محام صاحب ا -
  .تضیات القانونیة المنظمة للمهنةلتحدید نطاق هذا التعاون وفق المقنموذجي یعده المجلس 

  .من القانون المنظم للمهنة 47یتم الترخیص بالمساعدة وفق المقتضیات المنصوص علیها في المادة  -
ي إطار المساعدة القضائیة أو بإذن صاحب المكتب، أن یباشر المسطرة باسمه وتحت للمحامي المساعد المكلف ف -

  مسؤولیته الشخصیة
  ال یحق للمحامي المساعد النیابة إلى جانب المحامي صاحب المكتب في نفس القضیة ما لم یأذن له في ذلك كتابة -

 المشاركة: 
  :9الـمادة 

بمقتضى عقد كتابي ثر في مكتب واحد ولحسابهم جمیعا، تنظم وجوبا كالمشاركة ممارسة للمهنة من طرف محامیین أو أ -
 .نموذجي یعده المجلس

المشاركة كیفیة توزیع المداخیل المالیة وتصفیة الملفات والمحفوظات وحق كراء المكتب وأثاثه في أن یتضمن عقد  یجب -
 .حالة الوفاة أو التشطیب أو توقیف أحدهم أو عند الرغبة في إنهاء المشاركة

وما بعدها  27المشاركة بین المحامین المسجلین في الجدول یرخص بها في حدود الشروط المنصوص علیها في المادة  -
 .من القانون المنظم للمهنة

مسـؤوال  ویبقـى كـل متشـارك المصـادقة علـى عقـد المشـاركةالمحامون المتشاركون متضـامنین إزاء مـوكلیهم مـن تـاریخ  -
  .شخصیا عن ملفاته السابقة

لهـم مصـالح  أكثـرفریقـان أو فـي نفـس العقـد  منع علـى المحـامین المتشـاركین أن یترافعـوا واحـدا ضـد اآلخـر أو یمثلـوای -
  .متعارضة

ویكفي إمضاء والوصوالت الصادرة عن مكتب المحامین المتشاركین وجوبا أسمائهم وثائق والرسائل والمطبوعات التحمل  -
 .ف ذلكمن أجل صحتها ما لم یتفقوا على خال أحدهم

 الـمساكنـة : 
   :10 الـمادة 

ن یتجمع بین محامی ، تنظم وجوبا بمقتضى عقد كتابي نموذجي یعده المجلس،ممارسة المهنة أشكالالمساكنة شكل من  -
معالجة قضایاه و في إدارة  مسؤولیته الخاصةیحتفظ باستقالله و و حسابه الخاص في مكتب واحد یعمل كل منهم ل أكثرأو 
 .ملفاتهو 

 .ذات مصالح متعارضة أطرافالنیابة عن  لي المحامین المتساكنینیمنع ع -

  :یجب أن یتضمن عقد المساكنة المقتضیات التالیة  -
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 في تكالیف المكتب بیان حقوق وواجبات المتساكنین ومساهمات كل واحد منهم. 

  لمرافق والتجهیزات المشتركة بین المتساكنینلجرد. 

 كیفیة إنهاء عقد المساكنة. 

 وتجهیزاته المشتركة عند انتهاء العقد كتبالم له ولؤ سی تعیین من. 

  الشركات المدنية المهنية للمحاماة : 
  :11الـمادة 

المـنظم للشـركات المدنیـة المهنیـة  29-08 في إنشائها وسیرها وحلها لمقتضـیات القـانون رقـم المهنیة تخضع الشركات -
  .2008أكتوبر  20لـ  الموافق 1429 شوال 20بتاریخ  1-08-102للمحاماة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

  .یجب أن یكون الشركاء في الشركة المهنیة مسجلین في نفس جدول الهیئة -
فریقـان أو یمثلوا في نفس العقد  ینواحدا ضد اآلخر  ضمن الشركة المدنیة المهنیة للمحاماة أن یترافعوا للشركاءال یجوز  -

 .مصالح متعارضة أو أكثر لهم

 08-29وفــق الضــوابط المنصــوص علیهــا فــي القــانون فــي أي وقــت  المهنیــة مــن الشــركة االنســحابحــق  یكشــر لكــل  -
ما لـم یتفقـوا علـى غیـر ذلـك مـع  المهنیة ویبقى الشركاء ملتزمون بمتابعة القضایا المشتركةوالقانون األساسي للشركة 

  .الموكلین
تعـدیل  أو انسحب منها  أو أسقط اسمه من الجدول، وجـب على إسم أحد المحامین في الشركة المهنیة التشطیبإذا تم  -

  .  مع عرضه على مجلس الهیئة قصد المصادقة علیه ،08-29األجل المنصوص علیه القانون داخل عقد الشركة 
یجب أن یكون عقد الشركة كتابة ویسجل لدى الهیئة مع كل تعدیل قد یلحـق بـه مسـتقبال وال یحـتج بـه ضـد األغیـار إال  -

  .ع والتصرفات المضمنة بالعقد المودع بكتابة الهیئةبالوقائ
  .یحق للشركاء ضمن الشركة المهنیة وضع لوحة بمدخل الشركة للتعریف بها -
  .المساعدة القضائیة بصفة شخصیة الشركة المهنیة بواجبالشركاء في  یلزم -
  .كل شریك ملزم بصفة شخصیة بأداء التزاماته المالیة اتجاه الهیئة -
في الشركات المهنیة خاضعین بكیفیة شخصیة للقانون المنظم للمهنة ولهذا النظـام الـداخلي وكـذا لمبـادئ یظل الشركاء  -

 . وأعرافها وتقالیدها المهنة األساسیة

 .عاقه عائق عن ممارسة المهنة إذایجب على الشركاء في الشركة المهنیة تعیین مسیر في حالة  -

 .الشریك الوحید ألي سبب من األسباب تحل الشركة المهنیة بانسحاب الشركاء وغیاب -

 .یعین النقیب أحد المحامین لتسییر الشركة وفقا لما یتنص علیه القانون -

ال یعتد بكل اتفاق ورد مخالفا للعقد التأسیسي الشركة المهنیة المودع بكتابة الهیئة والمصادق علیه من طرف المجلس،  -
ن وجد اعتبر مخالفة مهنیة تستوجب المسائلة   .وإ

   مشتركـةأحكام:  
  :12ادة ـالم

 ،یبقى ملزما بصفة شخصیة بواجباته اتجاه الهیئة أو مساهم في شركة مهنیة، متساكنأو متشارك أو  كل محام مساعد -
  .بواجبات المساعدة القضائیةو 

اقدون بناء على طلب یقدمه المتع الهیئةمجلس في إحدى الحاالت أعاله تتوقف على ترخیص من إن الممارسة المهنیة  -
 .المالیة إزاء الهیئة مبیان تسویة وضعیتهو لنقیب الهیئة مرفق بنسخة من العقد 
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إال بعد زیارة النقیب أو من ینتدبه من األعضاء للوقوف على مدى اسـتجابة المكتـب المقتـرح لشـروط  ال یمنح الترخیص -
 .الممارسة المهنیة

 .یشترط نفس الترخیص عند تغییر المكتب -

 :على النحو السالف ذكره ي الترخیص بالممارسةیبت مجلس الهیئة ف -

  الطلــب المســتوفي ل ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ إیــداع جــداخــل أبالنســبة لعقــود المســاعدة والمشــاركة والمســاكنة
 .مقبوال هة اعتبار تحت طائل للشروط

  الطلبمن تاریخ إیداع  شهرینداخل أجل بالنسبة لعقود الشركات المهنیة  

وألحكام ، المنظم للمهنةمن القانون  29المادة  حكامة ألتج عن الممارسة في األحوال السابقیخضع كل نزاع مهني نا -
 عدم االمتثال للتدبیر المتخذأو  مینلمهام المحك عرقلةأو  وصالنص ة لهذهكل مخالفو القانون المنظم للشركات المهنیة 

 .من طرف المجلس ةساءلتعرض مرتكبها للم

 الرابعالباب                    
 محاميـحقوق وواجبات الو مهام 

  
  الفرع األول

  الحقوقو  مهامـال
   :13الـمادة 
البـاب الخــامس مــن و مــن البـاب الثالــث  المحـامي هــي المنصـوص علیهــا بصــفة أساسـیة فــي الفـرع الثــانيوحقــوق  مهـام

  . من نفس القانون 33.32.31.30. 23 .3 القانون المنظم للمهنة مع مراعاة مقتضیات المواد

    :14الـمادة 
   .إال ما تعلق بالمساعدة القضائیة طرف كانأي عن  النیابةرفض أو الصالحیة في قبول و للمحامي كامل الحریة 

  الفرع الثانـي
  الواجبات

   :15الـمادة 
 سة النقیببمبادئ الشرف واالستقامة والنزاهة واألخالق الحمیدة واالحترام الواجب لمؤس المحامي أن یتقیدیجب على  -

عند نشر أو كتابة أو تصریح ألي وسیلة من وسائل اإلعالم مكتوبة كانت أو مسموعة أو  والمجلس ولكافة زمالئه
مخالفة مهنیة تعرض صاحبها  مرئیة أو أي وسیلة من وسائل االتصال الحدیثة وأي تجاوز لهذه المقتضیات یعد

  .لةللمساء
ته لمهامـه وفــي حیاتـه الخاصــة وبمناسـبة اســتعماله لوســائط یتقیـد المحــامي بواجـب االحتــرام والوقـار أثنــاء ممارســ -

 .التواصل االجتماعي أو حضوره في وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة

إال  ،یمنع على المحامي الحضور أمام وسائل اإلعالم المرئیة والمسـموعة والمكتوبـة فـي قضـایا ذات طبیعـة مهنیـة -
  .بكافة الوسائل المتاحة  النقیب بعد إخبار
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 .یمنع على المحامي اإلفشاء بأسرار القضایا التي ینوب فیها طیلة مدة سریانها وفي أي مرحلة من مراحلها -

جهة حول القضایا المكلف بها أو نشر محضر أو وثیقة أو صور لها  ألیة یمنع على المحامي اإلدالء بأي تصریح -
 .وبأي وسیلة كانت القضیةعالقة بتلك 

صدار المناشیر والبیانات المتعلقة بالهیئة والمهنةیختص النقیب وحده بتقدیم  -  .المعلومات وإ

  .ما ورد أعاله تعرض متركبها للمساءلة التأدیبیةكل مخالفة ل -
فـي حیاتـه و االحتـرام فـي اللفـظ والمظهـر أثنـاء ممارسـته لمهامـه و یجب على المحامي أن یتصرف بكل ما یوحي بالثقة   -

 . النزاهةو االستقامة و بادئ الشرف أن یتقید في جمیع أعماله بمو الخاصة 

مكـان منعـزل قـدر اإلمكـان قبـل  المهنیة، نظیفة ومزررة، بمقرات الهیئة أو فـي أيأن یرتدي بذلته على المحامي  یجب -
أو أثناء القیام باإلجراءات بالمحاكم وفي القضـایا  أو التحقیق دخوله قاعات الجلسات بما فیها جلسات الصلح أو البحث

  .التأدیبیة

  .یمنع على المحامي تعریض البذلة لألنظار في غیر المناسبة المعدة لها -
رافع في قضـیته الشخصـیة أو عنـدما یـؤدي شـهادة عـن وقـائع خارجـة عـن ى المحامي أن یرتدي بذلته عندما ییمنع عل -

 . نطاق المهنة

  .كل اخالل بوقار البدلة یعتبر مخالفة تستوجب المسائلة -

   :16الـمادة 
ز و اأعرافها وكل تجـو قواعد المهنة وكافة الزمالء وأعضاء المجلس تعامله مع النقیب في لمحامي أن یراعي ا علىیجب  -

 .التأدیبیة المساءلةفي التعامل معهم یعد مخالفة مهنیة تستوجب  األخالقیةو لحدود اللیاقة األدبیة 

  .یجب على المحامین أثناء الحضور بقاعات الجلسات منح األسبقیة للنقباء -

   :17الـمادة  
أو ته، ابمناسـبة استشـار أو أثنـاء الجلسـة،  أن یتحاشـىو المتبـادل مـع زمالئـه  االحترامیجب على المحامي مراعاة واجب  -

كما یمنع علیه أن ینتقص مـن مجهـوده فـي  ،اإلساءة لزمیله أو المس بكرامته ،من خالل المراسالتأو أثناء اإلجراءات 
  .لة التأدیبیةتحت طائلة المساء جمیع األحوال 

 .خالف بین محامین وجب علیهم عرض المشكل على النقیب دون تأخیرأو في حالة حدوث صعوبة  -

ولــم یتوصــل النقیــب إلــى شــركة أو مســاعدة أو  تســاكنأو أكثــر بســبب االرتبــاط أو ن یبــین محــامی مهنــي نــزاع إذا حــدث -
كل طرف أحدهما لهذه الغایـة وینضـم إلـیهم محكـم به محامیان یختار یقوم التوفیق بینهم عرض ذلك النزاع على تحكیم 

 .معین من طرف النقیب، وال یكون المقرر المتخذ نتیجة هذا التحكیم قابال ألي طعن

بین محامین من هیئات مختلفة یعرض األمر على نقبائها وعند االختالف یضاف نقیـب آخـر مهني دوث نزاع في حال ح -
 .باألغلبیةالقرار ویصدر باتفاق النقباء المعنیین 

  .یتولى النقباء كل فیما یخصه تنفیذ القرار المتخذ -
أن یحصـل یجـب علیـه قبـل أن یقـوم بـأي إجـراء من هیئـة أخـرى أو من هیئته كل محام مكلف برفع دعوى ضد زمیل له  -

ذا كلف بالدفاع عن و من النقیب على إذن كتابي   إشـعاروجـب علیـه مـن طـرف محـام  قضـیة مرفوعـة ضـدهشخص فـي إ
  .بالنقی

وال یمكـن أن  قیـفكل نزاع بین محامین كیفما كانت طبیعته یجب قبل عرضه على القضاء إحالته على النقیب قصد  التو  -
 .   نتیجةیعرض على القضاء المختص إال بعد إصدار النقیب شهادة تثبت أن تدخله لم یؤد إلى 

 .ال بإذن خاص من النقیبإ ق بمحامنزاع یتعلمجلس الهیئة في شأن أو  یمكن إفشاء قرار اتخذه النقیب ال -
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  :18الـمادة 
  . قبلهآخر  أسندت ألي زمیل أن ن یتحقق من أنه لم یسبق، أعلى كل محام عرضت علیه قضیةیجب  -
إجـراء لفائـدة أو  قبل القیام بأي دفـاع قبلهمسبقة من زمیله المنصب  كتابیة یحصل على موافقة أن یجب على المحامي -

 .وتوصله به الزمیل المنصب قبله عزلباستثناء إذا كان یتوفر على كتاب یفید  قضیةفي نفس الو نفس الموكل 

یتعین على المحامي في حال توصله برسالة العزل أن یرجع الوثائق والمستندات التي سلمت له لموكله وال یمكن له أن  -
 .ذریعة ةیحتفظ بها تحت أی

  .اب في حالة عدم استیفائها كال أو جزءاللمحامي المعزول أن یتوجه للنقیب بطلب لتحدید األتع -
 ،أن یتحقق من كون الزمیل قد توصل بجمیع حقوقه ذا ما خلف زمیال آخر في قضیة ال زالت رائجةإ یجب على المحامي -

 . وفي حالة حدوث نزاع یتعین عرضه على النقیب

محكمة وفي أیة مرحلـة بعـد قـرار النقیـب یساءل تأدیبیا كل محام استمر في متابعة قضیة أو تمثیل األطراف فیها أمام ال -
 .القاضي بعدم أحقیته في النیابة أو بعد توصله برسالة العزل وفق اإلجراءات المنصوص علیها قانونا

  :19الـمادة 
أو أن یتقـدم بملتمسـات  ،إجـراءات التنفیـذأو  لـةو االمدأو التأمـل  خـاللأو ال یحق للمحامي سواء أثنـاء جریـان الـدعوى  -

توقیف سریانها بدون أن یخبر بذلك المحامي المنصب أو أیة وثیقة كیفما كانت ترمي إلى تأجیل أو مراسالت  أومذكرات 
    .عن الخصم عند علمه به

، في نزاع عارض مترتـب عنهـاأو ، إبداء مالحظة في أیة منازعة معروضة على القضاءأو ، المحامي قبل المرافعة على -
ذا تبین لـه العكـس یصـبح و  ،أعلم فعال ألجلهاأو  استدعيالقضیة عن الخصم قد أن یتحقق من أن زمیله المنصب في  إ

مـن  لزاما علیه أن یمسك عن أي تدخل حتى یتم إشعار زمیلـه مـا لـم تعتبـر المحكمـة القضـیة جـاهزة رغـم تنبیههـا لـذلك
  . طرفه

  :20الـمادة 
من شأنه أن یؤثر على سیر الدعوى أن یخبر زمیلـه  أي إجراء كیفما كان نوعه أویتعین على كل محام عند تقدیمه ألي طعن 

  . بأي وسیلة أخرىأو  بذلك في الوقت المناسب كتابة

  :21الـمادة 
یتعین على المحامي أن یرفق نظیر كل مقال أو مذكرة بنسخ وصور أصول الوثائق التي اعتمدها في الدعوى أو أثنـاء اإلدالء 

  .طرف الزمیل الذي ینوب في نفس القضیة بها بكتابة الضبط أو بالجلسة لحیازتها من

   :22الـمادة 
جمیع المراسالت والنسخ والوثائق والمقاالت والمذكرات وبصـفة عامـة جمیـع اریخا على یضع تو یتعین على المحامي أن یؤشر 

 .ما یتوصل به من زمیله مباشرة وكذلك الشأن بجمیع مقاالته ومذكراته ومراسالته مع أیة جهة

  



- 9 - 
 

  :23الـمادة 
لـى محـامي الطـرف الخصـم و مـن یمثلـه أو ن یتقدم إلى النقیـب أمحكمة خارج دائرة هیئته  أمام على المحامي في حالة ترافعه إ

  .ممثل النیابة العامةو أعضائها و كذا إلى رئیس هیئة الحكم و 

  :24ـمادة ال
  .اختیار محل المخابرة یستلزم الحصول على موافقة المحامي صاحب المكتب المختار -
وانجاز المساطر المطلوبة وتبلیغه نتائجها  اإلجراءاتعین على المحامي القیام بواجب المخابرة تجاه زمیله وذلك بتنفیذ یت -

 .في الحین

 العالقة مع الجهاز القضائي: 
   :25الـمادة 

  .ن یتحلى باالحترام الواجب للقضاءأ ،التزاما بما یملیه علیه قسم المهنةو  ،على المحامي -
ذن كتابي من النقیب موافقةیقیم دعوى ضد قاض إال بعد أو محام أن یرفع شكایة ال یجوز ألي  -  .وإ

 فـيیجب على المحامي أن یراعي فـي تعاملـه مـع جهـاز كتابـة الضـبط األعـراف والتقالیـد المهنیـة وال یجـوز أن یتجـاوز  -
 .تعامله الحدود المنصوص علیها قانونا

أن یرفع األمر في الحین إلى النقیب  تجنبا ألي نزاع، یجب علیه وظف،مأو  في حالة حدوث سوء تفاهم بینه وبین قاض -
 .موجود بعین المكان المجلس منأو أقدم عضو 

مكتوبا  ،قضائیةمؤسسة النقیب أو إلى جهات قضائیة أو غیر إلى طلب أو مذكرة أي مقال أو  یمنع على المحامي تقدیم -
  .بخط الید

   الموكلينالعالقة مع :  
   :26الـمادة 

لحل  البدیلةأن ینتصب أمام أیة محكمة أو أیة جهة كیفما كانت ولو في إطار الوسائل  یمنع على المحامي -
 .النزاعات عن شخص لم یكلف للدفاع عنه

یمنع على المحامي منعا مطلقا البحـث عـن الزبنـاء بـأي طریقـة كانـت بمسـاع أو إعالنـات أو بأیـة وسـیلة أخـرى بصـفة  -
  .شخصیة أو بواسطة الغیر

ذا كان شخصا معنویا التأكد من وجوده ی - وصـفة الفعلي تعین على المحامي أن یتأكد من هویة موكله وأهلیته وصفته، وإ
  .ممثله القانوني

غیـر  م بمكتـب أحـد زمالئـه،یسـتقبلهأن عند تنقله خارج دائـرة مكتبـه و یجب على المحامي أن یستقبل موكلیه في مكتبه  -
عنوان موكله أو  أن ینتقل إلى ،النقیب إذنوبعد ، إذا تطلبت ذلك ظروف استثنائیة أنه یسوغ له في إطار نشاطه المهني

عابا أو ال یحق له أن یتخابر أو یتقاضى أت، كما ضوابط قوانین المهنة وقواعد الكرامة المهنیةمع مراعاة  هنشاطموطن 
 .مكتبه م مستندات أو أوراق أو وثائق خارجیتسل

ریق الصلح أو بواسطة الطـرق البدیلـة األخـرى كلمـا تـأتى لـه ذلـك، بعـد حصـوله علـى یمكن للمحامي فض النزاع عن ط -
   .موافقة كتابیة من موكله

یجب على المحامي تتبع القضیة المكلف بها إلى نهایتها أمام الجهة المعروضة علیها ویتعین علیه تبعا لـذلك أن یقـوم  -
وال یجوز لـه  ،للدفاع عن مصالح موكله في الوقت المناسب بتحریر ووضع المقاالت والمذكرات والمستنتجات الضروریة
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سحب نیابته إال بعد إشعار موكله بوقت كاف بواسطة رسالة مضـمونة مـع اإلشـعار بالتوصـل أو بـأي طریقـة مـن طـرق 
 تنفیذهالتبلیغ القانونیة، كما یجب علیه عندما یصدر الحكم لفائدة موكله أن یقوم باإلجراءات الضروریة ل

ن بمكنه من نسخ االحكام والقرارات وأ ،ى المحامي ان یخبر موكله بكافة الوسائل بمراحل القضیة التي كلفه بهایجب عل -
 .الصادرة في موضوعها 

ال یحق للمحـامي أن یحضـر إجـراءات المعاینـة أو اإلنـذارات اإلسـتجوابیة أو التنفیـذ بجمیـع أنواعـه إال بصـفة اسـتثنائیة  -
 .وبإذن كتابي من النقیب

 النقیب  صلح او عزل او قرار من نتهي التوكیل بانتهاء المسطرة بحكم او تنازل اوی  -

   :27الـمادة 
یمنع على المحامي منعا كلیا أثناء أو بمناسبة جریان دعوى، االتصال بخصم موكله مباشرة إذا كان لهذا الخصم محام   -

ذا لم یكن له محام یتوقف االتصال به على موافقة الموكل   .وإ
في قضیة كانت له اتصاالت سابقة فـي شـأنها  أن یجري صلحا أو یبرم اتفاقا بأي شكل من األشكال ع على المحاميیمن -

  . هذا األخیر مع زمیل دون موافقة
ال  ال یحق للمحامي عرض مبالغ مالیة أثناء أي إجراء مسطري أو في إرسالیاته - إال بعد توصله بها مـن طـرف موكلـه، وإ

الخصـم ومنحـه  لمها ألي كـان إال بعـد إخبـار محـامخصیا وال یمكن أن یرجع  هذه المبالغ أو یسسیكون مسؤوال عنها ش
  . أجال معقوال للجواب

  .ال یسوغ للمحامي الذي أفتى كتابة مقابل أتعاب في قضیة أن یرافع لفائدة الخصم في نفس الدعوى -
ن أي منهما في تأویله أو تنفیذه، كمـا ال یسـوخ ال یجوز للمحامي الذي قام بتحریر عقد بطلب من الطرفین، أن ینوب ع -

  .عند تقدیمه استشارة في قضیة ما أن ینوب عن الخصم في نفس القضیةله 

   :28الـمادة 
محتفظا به في إطار الحراسة النظریة أو معـتقال أو نـزیال بسـجن إال بعـد تكلیفـه بالـدفاع للمحامي أن یزور  ال یحق -

 .من الجهات المختصة لكعلى إذن أو ترخیص بذ هلو وحص عنه

واالستقامة، واحترام قـوانین وضـوابط هـذه المؤسسـات تقید باألعراف والتقالید المهنیة وبمبادئ الشرف الیجب علیه  -
  .أثناء قیامه بهذه الزیارات

   :29الـمادة 
  :یلتزم المحامي باحترام السر المهني في جمیع الحاالت وبدون استثناء، وأن یمتنع عن ما یلي

  .  ؤدي شهادة ضد موكله بخصوص دعوى باشرها لفائدتهأن ی -
  . وضات التي جرت بینه وبین محامي الطرف اآلخراأن یشیر بمناسبة مرافعاته ومذكراته إلى المف -
  . أن یسلم للغیر الوثائق المودعة لدیه من طرف موكله -
  . أن یفشي أیة معلومات تهم سیر التحقیق الجنائي -
لسر المهني في عالقته بالنقیب وأعضاء المجلـس وعنـدما یكـون موضـوع شـكایة مـن طـرف یعفى المحامي من التقید با -

ظهار الحقیقة  .موكله في حدود القدر الذي یقتضیه حق الدفاع وإ

  :30الـمادة 
تكتسي الرسائل المتبادلة بین الزمالء الصبغة السریة مبدئیا وال یمكن بأي حال من األحوال تمكین الموكل من أصل تلك  -

سائل، غیر أنه یحق للمحامي أن یبعث لموكله بمضمونها على شرط تنبیهه إلى عدم اإلدالء أو االحتجاج بهـا وتفقـد الر 
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أو صـدرت موافقـة مـن طـرف كاتبهـا أو رخـص بـذلك " غیـر سـریة " تلك الرسائل صبغتها السریة إذا كانت تحمـل عبـارة 
  . بالرسالة نقیب هیئة المحامین التي ینتمي إلیها المحامي الذي توصل

تفقد تلك الرسائل صبغتها السریة بمجرد ما یصبح االتفاق حول مضمونها نهائیا وفي حالة نزاع حول الصبغة النهائیـة  -
  .لذلك االتفاق یعرض األمر على نقیب المحامي الذي یرغب في اإلدالء بتلك الرسائل

  : 31الـمادة 
الـذي یرغـب فـي التغیـب لمـدة تفـوق  للمحامـاةمدنیـة مهنیـة عدا المتشـارك أو المسـاهم فـي شـركة  یجب على المحامي  -

كما یجـب علیـه أن یعلمـه باسـم الزمیـل الـذي كلفـه بالسـهر علـى حسـن سـیر  شهرین أن یخبر النقیب بذلك قبل غیابه،
 .مكتبه وعلى التدابیر التي اتخذها في هذا الشأن

یخبـر النقیـب كتابـة، وال یسـوغ لـه الحصـول  یجب على كل محام توقف عن ممارسـة المهنـة ألي سـبب مـن األسـباب أن -
 .النقیب وبعد تعیین مسیر لمكتبهسابق من على شهادة التوقف عن ممارسة المهنة إال بعد حصوله على إذن 

 75كل غیاب مخالف لهذه المقتضیات یعد انقطاعا عن المزاولة دون سبب مشروع یترتب علیه تطبیق مقتضیات المادة  -
  راعاة المقتضیات الخاصة بالمحامین المتمرنینمن قانون المهنة مع م

 مستخدميهب عالقة المحامي:  
   :32الـمادة 

أن یمنـع و المتقاضـین و  والموظفین المحامینإزاء  االحترامو مستخدمیه بمراعاة قواعد األدب یجب على المحامي أن یلزم  -
أال یشـغلوا المقاعـد المخصصـة للمحـامین و مكاتب الضبط لكذا بالسیر الحسن و نظامها و علیهم اإلخالل بحرمة الجلسات 

 ویـة للمحـامین دائمـالاألو أن یعطـوا و  ،أال یتدخلوا لدى كتـاب الضـبط فـي الجلسـةو فارغة  تولو كانبقاعة الجلسات حتى 
 .شرطأو دون قید 

  .النقیبالممنوحة من طرف ) كاتب( البطاقةیحظر على المحامي اإلستعانة بخدمات أي شخص إال بعد حصوله على  -
 .محام لفائدة أي القیام بأي إجراء ظاهرة ومرئیة المذكورة البطاقةال یحمل كل من یحظر على  -

سـة، قضـاة الرئا( المسـؤولین القضـائیین  كافة أمامیمنع منعا كلیا على كتاب المحامین القیام بأي إجراء بشكل مباشر  -
 )لعامة وقضاة التحقیقاالنیابة 

 .األماكن المخصصة لالستنطاق والتحقیقي یمنع على كتاب المحامین التواجد ف -

 الكاتـب بصـفة تلقائیـة، یلـزم بإرجـاع بطاقـةالمحـامي عـن خـدمات كاتـب لدیـه، أو مغـادرة هـذا األخیـر اسـتغناء في حالة  -
 .كتبظروف مغادرته للمو أسباب بكتاب یبین بموجبه  مرفقة

مسؤوال شخصیا عن عدم مراعـاة مسـتخدمیه أي إخالل بهذه المقتضیات یستوجب سحب بطاقة الكاتب ویبقى المحامي  -
  .لهذه المقتضیات

 اإلشهار: 
  :33الـمادة 

خل مـدب ن المنظم للمهنة أن یعلقـوا من القانو 10ین بالجدول ما عدا من استثنوا بموجب المادة سجلیحق للمحامین الم -
ف لوحــة ال تتعــدى مقیاســها وعلــى ارتفــاع ال یتعــدى متــرین ونصــ تبهماوجــد بهــا مكــالتــي ت البنایــةمــدخل بأو تبهم امكــ
، واإلشارة إن اقتضى الرباطبل مع صفة محام لدى هیئة المحامین واالشخصي المتدو العائلي  اسمهمتحمل  سم 30×40

 .محكمة النقضاإلشارة إلى قبوله لدى و نقیب سابق أو صفة نقیب و الحال إلى الدكتوراه في الحقوق 
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  صـوالتهمو و  ملفـاتهمو طوابعهم و ورسائلهم راقهم أو على رات المحددة أعاله اإلشاو ت كما یحق لهم أن یذكروا نفس العبارا -
إذا تعلـق األمـر بشـركة  .واالسـتقبال االستشـارات مواعیـدو ورقم حسابهم البریـدي  ینهمو اوبطائقهم الشخصیة مع ذكر عن

 .راق البیانات المشار إلیها أعاله مقرونة باسم الشركة وحدهاألو مدنیة مهنیة تضمنت 

  : 34ادة مـال
موافقة مجلس یحصل على أن و یكون صاحب مكتب أن  لكترونیاإیعدل موقعا أو ینشئ  یرید أن المحامي الذيیجب على  -

  .الهیئة على ذلك
  .من القانون المنظم للمهنة 35یتضمن الموقع البیانات المشار إلیها في المادة  -
  .المتعلقة بهاحركة مهما كانت الخدمة متو أالفتات إشهاریة ثابتة أو وصالت  یمنع أن یتضمن الموقع أیة -
لكترونیة یكون محتواها إمواقع بكیفیة غیر مباشرة من ولوج أو ة شعبیة تمكن مباشر تأن تكون للموقع أیة روابط یمنع  -

 .لمهنةقوانین وأعراف وتقالید امخالفا ل

الالزمة لمحوها  اإلجراءاتفورا  یتخذوأن  یتعین على المحامي أن یتأكد من ذلك بزیارة منتظمة لموقعه وروابطه التشعبیة -
 .إذا كانت مخالفة لشرف المهنة ومبادئها األساسیة وفك االرتباط بها

یجب على المحامي أن یحرص على احترام السر المهني واألعراف والتقالید واألخالق المهنیة ویحرص على الوقار  -
میع ما ینشره على موقعه اإللكتروني وحساباته وصفحاته على واألخالق الحمیدة، وأن یمتنع عن اإلشهار والتشهیر في ج

 .مواقع التواصل االجتماعي والشبكة المعلوماتیة عموما بما في ذلك المواد التي تحیل علیها روابطه التشعبیة

 .یمنع على المحامي إحداث مواقع إلكترونیة أو مواقع على الیوتوب خاصة بإعطاء االستشارات القانونیة -

ءة للمؤسسات المهنیة أو لمهنة المحاماة عبر الفضاءات والمواقع اإللكترونیة وصفحات وحسابات أي محام، تعد كل إسا -
 .مخالفة مهنیة تعرض صاحبها للمساءلة التأدیبیة

 مــع المحــامین لتبـادل اإللكتررونــيامنصــة ســجل إلســتعمال  المحــامین بالربـاط هیئــةیجـب علــى كــل محــام مقیـد بجــدول  -
 .والهیئة كتابةالنقیب  أن یخبر ،حساب بخصوصها فتح وزارة العدل طرفمن  ةالمحددث

  :35الـمادة 

 االلكترونينسخة من التوقيع و  االشتراكبنسخة من مطبوع  المشار إليه في الفقرة السابقة يجب إرفاق اإلخبار -
 .لقانونا لا وفقموالمصادق عليهمن طرفه  ينالمعتمدوالعنوان اإللكتروني 

  .كتابة  به ل على المعطيات أعاله وجب إخبار النقيبكل تغيير أدخ -

  :36الـمادة 
 .من هذا القانونالثاني  البابفي  المنصوص عليهااإللتزامات والحقوق تخضع الممارسة المهنية بالوسيلتين أعاله لكافة  -

 .ض مرتكبها للمساءلة التأديبيةتعر بأية وسيلة كيفما كانت كل تجاوز أو إساءة في استعمال منصة المحامي للتبادل اإللكتروني  -

  .يعتد بتاريخ وضع المقال أو المذكرات وفق ما تكشف عنه الدعامات اإللكترونية لمنصة المحامي للتبادل األلكتروني -

  البـاب الـخامـس
  غاضيالت

  :37الـمادة 
  :بالجدول بالنسبة تسجیلیتم التغاضي عن ال
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  .شروعل فعلیا مهنته دون مانع مواللمحامي الذي ال یز  -
وخاصـة منهـا، رسـوم التسـجیل  المالیة للهیئةتكالیف في ة واجب المساهم  القانونیةفي اآلجال  للمحامي الذي ال یؤدي -

 ذوي حقـوقهم وفــق أو  لفائــدة أعضـائها المحـدث االجتماعیـة باألنظمــةیخـل أو  ،دمغــات مهنیـة ،شـتراكاتا فـي الجـدول،
  .من هذا النظام 58و 57 المادتین

  مستمرةو  عاهة خطیرةأو لة مهنته بسبب مرض و امز  كلیا ي تعذر علیهللمحامي الذ -

  .المحامي الذي ال یتوفر على مكتب قار یمارس فیه المهنة -
  .المحامي الذي یفتح أو یغیر عنوان مكتبه دون إخبار الهیئة -
  .للمحامي بطلب منه -
یحتفظ برتبته غیر و یبقى عضوا في الهیئة ه بالجدول تطبیقا للمقتضیات السابقة سجیلالمحامي الذي تم التغاضي عن ت -

 .من القانون المنظم للمهنة 76ة ، تطبیقا لمقتضیات المادأعمال المهنةل أي عمل من واأنه یمنع علیه أن یز 

یتعرض المحامي المتغاضى عنه لعقوبة أشد في حال استمراره في مزاولة أي عمل من أعمال المهنـة بعـد توصـله بقـرار  -
  .التغاضي

أو ة عشـر یومـا مـن توصـله بعد مرور خمسأو لس الهیئة التغاضي بعد االستماع إلى المحامي المعني باألمر یقرر مج -
  .بأخر عنزان ممسوك بملفه اإلداري تعذر ذلك

لى الوكیل العام للملكو  باآلمریبلغ قرار التغاضي خالل خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره إلى المحامي المعني  -  .إ

ي في الجدول بمقرر یتخذه مجلس الهیئة بطلـب مـن المعنـي بـاألمر بعـد زوال المـانع وخـالل خمـس یعاد تسجیل المحام -
  .من القانون المنظم للمهنة 75بالنسبة للحالتین األولى والثانیة من المادة   صدور القرارسنوات من تاریخ 

  الـبـاب السـادس
  اإلسقاط من الجدولو التشطيب 

 التشطيـب:  
  :38الـمادة 

 .للتنفیذ قابال بذلك بعدما یصبح المقرر مقرر تأدیبيالذي صدر ضده  لتشطیب من الجدول المحاميتعرض لی -

 اإلسقــاط:  
    :39الـمادة 

  :التالیةیتم إسقاط اسم المحامي من الجدول تلقائیا من طرف المجلس في الحاالت 
 .المحامي المتوفى -

 .المحامي الذي قبلت استقالته -

 .أصبحت تتوفر على هیئة للمحامین الستئنافلكمة المحامي الموجود بدائرة مح -

ه في حالة من حـاالت التنـافي المنصـوص علیهـا فـي سجیلالمحامي الذي أصبح نتیجة لظروف جدیدة حدثت بعد ت -
 .من القانون المنظم للمهنة 7المادة 

سـنوات مـن تـاریخ المحامي المتغاضى عنه إذا لم یبادر إلى المطالبة بإعـادة تسـجیله بالجـدول داخـل أجـل خمـس  -
 .من القانون المنظم للمهنة 77 للمادةزوال مانع التغاضي طبقا 
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  البــاب السابــع
  المساعدة القضائية

  :40الـمادة 
متمــرن للقیــام بــاإلجراءات لفائــدة المتقاضــین الــذین أو مــن ینتدبــه لهــذا الغــرض تعیــین محــام رســمي أو یتــولى النقیــب  -

 15بحكم القانون مع مراعاة المادة أو قتضى مقرر من مكتب المساعدة القضائیة یستفیدون من المساعدة القضائیة بم
 .للمهنة بالنسبة للمحامي المتمرن من القانون المنظم

   .ائهالحق في إعفالذي له  ال یمكن للمحامي أن یرفض هذا التعیین دون أن یقدم تبریرا مقبوال للنقیب -

اعدة القضـائیة علـى محـام وجـب علـى هـذا األخیـر إشـعار كـل مـن النقیـب إذا ما وقع اختیار أحـد المسـتفیدین مـن المسـ -
  .بقرار من النقیب للمساعدة القضائیة حداهذا اإلشعار  ضعیو  كتابة الزمیل المعین بذلكو 

عینیــة عــن أو یحـق للمحــامي المعــین فــي إطــار المســاعدة القضــائیة أن یطلــب تحدیــد أتعابــه إذا نتجــت اســتفادة مادیــة  -
ذا لم تنتج أیة استفادة للمو  ،األتعابیبت النقیب في الطلب وفق مسطرة تحدید و باشرها لفائدة موكله  المسطرة التي وكل إ

 .القانون المنظم للمهنةمن  41حلت الخزینة العامة محله في صرف أتعاب الدفاع وفقا للمادة 

 .كل إخالل بنظام المساعدة القضائیة یرتب المساءلة التأدیبیة -

  نــاب الثامــالب
  ابـــاألتع

  :41الـمادة 
حق في استرجاع المصاریف الالتي یقدمها وله  والدراسات واالستشاراتالخدمات و مقابل األعمال  ایتقاضى المحامي أتعاب -

  .التي دفعها من أجل مباشرة القضیة التي وكل فیها
 مقدماوز للمحامي أن یطلب یجو  له بما في ذلك مقدم أتعاببین موكو أتعاب المحامي تحدد بمقتضى التراضي بینه  -

  .إذا اقتضت طبیعة المسطرة ذلك إضافیا

قضـایا و موكلـه بتوضـیح عـن مصـاریف الـدعوى باسـتثناء قضـایا القاصـرین فاقـدي األبـوین  المحامي وجوبا یوافي -
  .المساعدة القضائیة التي یؤول تحدید األتعاب بشأنها للنقیب

ربـط األتعـاب أو جـزء مـن الحقـوق المتنـازع علیهـا نظیـر أتعابـه خـذ أیتفق مع موكله على  أنلمحامي یمنع على ا -
یجوز له أن یعقد اتفاقا على األتعاب یجعل له  المستحقة بالنتیجة التي یقع التوصل إلیها في الدعوى وبوجه عام ال

 .العمل الموكل فیهأو فروعه مصلحة في الدعوى أو لزوجه أو 

ویراعـى جراءات یتولى النقیب تحدیدها بنـاء علـى طلـب أحـد الطـرفین بعد مباشرة اإلفي حال الخالف حول األتعاب  -
 :في تحدیدها

 الوقت المخصص للقضیة وتأثیرها على السیر العادي لمكتب المحامي . 

 أعمال البحث والدراسة. 

 طبیعة النزاع وأهمیته. 

 أقدمیة المحامي وسمعته وتجربته. 

 النتیجة المحققة. 

 المركز المالي للموكل. 
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 التعسفي لعقد الوكالة اإلنهاء. 

  .ثالثة أشهر تحت طائلة سقوط الحقلكل موكل الحق في المنازعة في بیان الحساب المبلغ إلیه داخل أجل  -

 . في حالة عزل الموكل لمحامیه یكون ملزما بدفع كامل األتعاب المتفق علیها -

عنـد تعـذر القیـام بـذلك و البـت فیهـا  لهیئةاألسبق لأو النقیب السابق إذا تعلق األمر بأتعاب النقیب الممارس تولى  -
 .بالمجلس وفق نفس اإلجراءات ویتولى األمر أقدم عض

تحتـل األتعـاب الرتبـة الثامنـة فـي و  مـن ق ل ع 1248المقرر في الفصل  االمتیازتستفید أتعاب المحامي من حق  -
 .من القانون المنظم للمهنة 53الترتیب حسب المادة 

األتعاب بعد تحدید  محامي بالصیغة التنفیذیة على مقررالتي یوجد بها مقر مكتب ال ائیةاالبتدرئیس المحكمة  یذیل -
 .جل الطعنانصرام أ

مـن  96علیهـا فـي المـادة قابل للطعن باالستئناف وفقا للمسطرة المنصـوص  األتعابالنقیب المتعلق بتحدید  مقرر -
 .القانون المنظم للمهنة

قرر الموكل سحب التوكیل منه قبـل الشـروع فـي  وأي إجراء من حق المحامي ول تبقى األتعاب المسبقة من أجل مباشرة -
  . هذا اإلجراء

اتفاقا یخوله نسبة معینة أو جزافیة أو بصفة دوریة  یتقاضى بموجبه أتعابا اتفاقایحق للمحامي أن یبرم مع موكله  -
  .عائدات القضیة موضوع النزاعمن 

ادة لملف المسلمة إلیه من طرف موكله إال بإذن من النقیب وفقا لمقتضیات المال یحق للمحامي أن یحتفظ لدیه بوثائق ا -
  .من القانون المنظم للمهنة 49

 .القانون المنظم للمهنةمن  50یعتبر المحامي مسؤوال عن الوثائق المسلمة إلیه طیلة المدة المحددة في المادة  -

  .سنوات من تاریخ انتهاء التوكیل سخمبمرور  باألتعابالمنازعات المتعلقة و تتقادم الطلبات  -

  البــاب التاســع
  حسابـات المحامـي

  :42الـمادة 
  : على ما یلي یجب أن تشتمل حسابات المحامي تنفیذا لمقتضیات القانون المنظم للمهنة  -

 ا بعـد یـوم جمیـع العملیـات دون بیـاض تسجل فیه یوم، المجلسقبول من طرف مدفتر یومي مطابق للنموذج ال
  .زیادة بالطرةأو یب تشطأو 

 حساب خاص بكل موكل. 

  نظیر الهو دفتر وصوالت ذي أرومات مرقمة. 

قیم توصل بها وصال من دفتر الوصوالت المشار إلیها أعاله ینص على أو سندات أو یسلم المحامي عن كل مبلغ نقدي  -
  . نظیره نفس اإلفاداتأو  أرومتهتتضمن و سبب آخر  أليأو  األتعابمقدم و المبلغ المستخلص من قبل المصاریف 

   .یجب أن یفتح لكل قضیة ملف خاص تضم إلیه وثائق حساباتها -
لمن أو یجب على المحامي أن یكون مستعدا في كل وقت إلعطاء بیانات كاملة عن وضعیة حساب ودائعه للنقیب  -

بل ثمانیة أیام على األقل یشعر المحامي ق، و ینتدبه لذلك في نطاق الرقابة التي ینص علیها القانون المنظم للمهنة
 .المراقبةبتاریخ وساعة إجراء 

-   
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  البــاب العاشــر
 التمريـن
  

  الفرع األول
 الترشيـح للتمريـن:  

   :43الـمادة 
أكتوبر من كل سنة مرفقـا بالوثـائق أو  مارس بطلب كتابي للنقیب خالل شهر شخصیا تقدمیتعین على كل مرشح للتمرین أن ی

  : من القانون المنظم للمهنة باإلضافة إلى 11و 5المنصوص علیها في المادتین شروط التي تثبت توفره على ال
  .كان یمارس فیها عملهاألجیر للجهة التي أو  المستخدمأو غادر فیها الموظف  المستندات المثبتة للظروف التي -
 .لمجلسا ایحدده االلتزامات المالیة التي باقيو وصل یثبت أداء رسم االنخراط  -

أعضاء و  والنقباء السابقین ة المعدة من طرف مجلس الهیئة التي تثبت أن المرشح قام بزیارة النقیب الممارسالوثیق -
 .المجلس

 .تقریر طبي یثبت سالمته من العاهات واألمراض التي تمنعه من ممارسة المهنة -

مقررا للقیام بهذا البحث ویبت  یجري مجلس الهیئة بحثا حول المرشح بجمیع الوسائل التي یراها مفیدة ویمكنه أن یعین -
  .في طلب الترشیح للتمرین داخل أجل أربعة أشهر من تاریخ تقدیم الطلب

 شروط سند االلتزام:  
  : 44الـمادة 

 تتـوفر فیــهمـن القــانون المـنظم للمهنـة إال للمحــامي الـذي  11مـادة لمــن ا 2المنصـوص علیــه فـي البنـد ال یمـنح اإلذن  -
  :التالیةالشروط 
 لمدة تفوق  خمسة سنوات بجدول ومقیدب مكتب حن یكون صاأ.  
 یكون قد صدر في حقه مقرر تأدیبي ما لم یرد اعتباره أن ال.  
  الهیئة یة اتجاهلالماأن یكون في وضعیة نظامیة بخصوص التزاماته.  
 شـرف الـذي سی يمیجري بحثا بالوسائل التي یراها مناسبة للتأكد من تـوفر مكتـب المحـان یحق للمجلس أ

لتمرین على الشروط المادیة واألدبیة التي تحقق للمترشح قضاء فترة التمرین طبقا لقواعـد المهنـة على ا
  .وأصولها وآدابها

  .زت أقدمیة المحامي المشرف على التمرین عشر سنواتو اال یمنح إذن ثان إال إذا تج -
 یتقدم به المحامي صـاحب المكتـب یمكن اإلذن بصفة استثنائیة بتمرین عدد أكثر من المسموح به بناء على طلب معلل -

  .للنقیب
  .مالئمةكافیة وغیر كانت مرافقه غیر أو یمكن للنقیب سحب اإلذن إذا كان النشاط المهني للمكتب ال یسمح بذلك  -
تعـذر ذلـك أو یومـا علـى توصـله باالسـتدعاء  15انصـرام أجـل أو إلـى المعنـي بـاألمر  االسـتماعال یرفض الطلب إال بعـد  -

 .لبتا التالیة النتهاء األجل المحدد لمرفوضا في حالة عدم تبلیغ مقرر المجلس خالل الخمسة عشر یوم یعتبر الطلبو 



- 17 - 
 

المتمـرن إلـى مكتبـه إال بعـد حصـوله علـى إذن كتـابي مـن  النتسـابال یجوز للمحامي المشرف على التمرین وضـع حـد  -
 .النقیب

وعلیه أن یعامله بلیاقة مع تزویده ، النقیب والمجلس رافوتأهیل المحامي المتمرن تحت إش یلتزم مكتب التمرین بتكوین -
  .بإرشاداته وتوجیهاته ورعایته وتشجیعه مادیا ومعنویا

  الفرع الثاني
  القيد بالئحة التمرين

  : 45الـمادة 
مـن القـانون  12فـي المـادة  علیهـا المحامون المتمرنون في الئحة التمرین حسب تاریخ أدائهم الیمین المنصـوص یقید -

  :في حالة تعدد الذین أدوا الیمین في نفس الیوم یتم تسجیلهم حسبو ، مهنةمنظم للال
 تاریخ تقدیم طلب التقیید.   
 دمیة حصولهم على شهادة األهلیةأق.  
  شهادات المعادلةأو في الحقوق  جازةاإلشهادة على حصولهم أقدمیة.  
 اریخ ازدیادهمو ت. 

اخـل المحكمـة أو أمـام كتابـة الضـبط إال بعـد أن یتقـدم بواسـطة ال یشرع المحامي المتمرن في ممارسة أي نشاط د -
لى الزمالء بالهیئة، حالم   امي المشرف على تمرینه أو من ینوب عنه إلى الهیئة القضائیة وإ

  ثـرع الثالـالف
  مـدة التمريـن

   :46الـمادة 
 المـادةث سنوات مع مراعاة مقتضیات ثال تستغرقو تبدأ مدة التمرین من تاریخ تقیید المحامي المتمرن بالئحة التمرین   

 .الداخلي النظاممن  47قانون مهنة المحاماة و من 14

  

  الفـرع الرابـع
  واجبـات المحامـي المتمـرن

  :47الـمادة 
  .من القانون المنظم للمهنة 15یمارس المحامي المتمرن مهامه وفق مقتضیات المادة  -
یمكنه تغییر هذا المكتب إال بإذن من المجلس  االلتزام والعلى سند ویجب علیه مالزمة مكتب المحامي الذي حصل منه  -

تمرینــه  الـذي سـیتابعسـند التـزام جدیـد مـن المحـامي و بنـاء علـى طلـب مرفـق بشـهادة مـن المحـامي الـذي غـادر مكتبـه 
 . بمكتبه

محامي الذي یغادر مكتبـه كما علیه أن یخبر النقیب كتابة وفور كل تغییر یطرأ على وضعیته مدلیا كل مرة بتقریر من ال -
 .یتضمن مالحظات حول الكیفیة التي قضى فیها تمرینه
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واألنشـطة والنـدوات التـي یـدعوه إلیهـا  والتكـوین المسـتمر التمـرینیجب على المحامي المتمرن أن یحضر جمیع نـدوات  -
 .عذر مقبولدون تغیب غیر مبرر بكل  مهنیاأ یعتبر خطو  بذلتهمرتدیا النقیب 

بدون عذر مقبول یشكل إخالال بالتزامات التمرین یترتب عنه وجوبا تمدید دوة التمرین لثالث مرات متتالیة عن ن كل تغیب -
  .فترة التمرین لمدة یحددها المجلس

مـن  15في جمیع القضـایا التـي عـین فیهـا مـن طـرف النقیـب مـع مراعـاة المـادة  یجب على المحامي المتمرن أن ینوب -
ذو ، القانون المنظم للمهنة   .فورا لتعیین خلف له النقیبمقبول یتعین علیه أن یخبر به ا كان هناك مانع إ

مـع األخـذ بعـین االعتبـار مقتضـیات مكتب الملحق به في جمیع القضایا یقوم المحامي المتمرن مقام المحامي صاحب ال -
 .من القانون المنظم للمهنة 15المادة 

  

  الفرع الخامس
  ؤهجزاو االنقطاع عن التمرين و الغياب 

  :48الـمادة 
  .كان سببه كل تغیب عن مقر دائرة الهیئة یفوق الشهر یجب أن یعلم به النقیب مهما -
   .المدةالتمرین لنفس  كل انقطاع دون سبب مشروع عن ممارسة التمرین ینتج عنه وجوبا تمدید فترة -
ر خمسـة بعـد مـرو  خلفه عن الحضـورتأو  إال بعد االستماع للمعني باألمر التمدیدبمقرر  اتخاذ مجلس الهیئةل ال یمكن -

  .عشر یوما من تاریخ توصله
یمكن لمجلس الهیئة أن یمدد فتـرة التمـرین لمـدة سـنة واحـدة فـي حـال إخـالل المحـامي المتمـرن بالتزاماتـه المنصـوص  -

  .أعرافهاو  تقالیدهاو بقواعد المهنة أو من القانون المنظم للمهنة  15و 14علیها في المادتین 
مــن  17و 3علیهــا فــي المــادتین  فــات المنصــوصالمتمــرن الــذي یرتكــب المخالالمحــامین المتمــرنین  الئحــةیحــذف مــن  -

 .القانون المنظم للمهنة

المحامي الذي تبث في حقه النیابة في قضایا باسـم صـاحب المكتـب أو غیـره لفائدتـه الشخصـیة أو جلـب المـوكلین إلـى  -
أو مارس عمل من أعمال جلـب الزبنـاء بأیـة طریقـة أو  یر أو غیرهمكتب الممرن أو اقتسم مبالغ أو أتعاب مع هذا األخ

  .وسیلة مخالفة للقانون
 .وفق قانون المهنةره بالحذف وفق الكیفیات المنصوص علیها یتخذ مجلس الهیئة مقر  -

  الفـرع السـادس
  مباراة اختيار كاتب الندوة

  : 49الـمادة 
تاب ندوة التمرین، باستثناء من قرر المجلس عدم مشاركتهم نتیجـة ینظم مجلس الهیئة سنویا مباراة الختیار كاتب أو ك -

 .إخاللهم بالواجبات المهنیة

أو الفائزین من بـین مـن  یعلن عن الفائزیضع شروط إجرائها و یختار المجلس موضوعا أو عدة مواضیع لهذه المباراة و  -
ن اقتضى الحال تعیین نواب لهمقدموا أحسن العروض مع ترتیبهم  .، وإ
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  السابعفـرع ال
  افتتـاح نـدوة التمريـن

  : 50الـمادة 
   .سنةندوة التمرین في مطلع كل  یجري افتتاح -
  .یلقي كاتب الندوة عرضا بمناسبة االفتتاح الرسمي لهذه الندوة -

  التامنالفـرع 
  نــدوة التمريــن

   :51الـمادة 
بكتابـة بر بها المحامون المتمرنون بواسطة إعـالن خنقیب الهیئة وی هاالساعة التي یقرر تعقد ندوة التمرین في التاریخ و  -

 .الهیئة

 .راء للندوةدبصفتهم میعینهم ویمكن أن ینیب عنه واحدا أو أكثر من أعضاء المجلس الذین  ندوةال النقیب یترأس -

یمكن للنقیب توزیع المحامون المتمرنون إلى مجموعات یحدد عددها ویشرف على كل واحدة منها أحـد أعضـاء مجلـس  -
 .الهیئة بصفته مدیر ندوة التمرین

  .یمكن إلدارة الندوة االستعانة بكفاءات خارج عن المهنة للمساهمة في أنشطتها -

  التاسعالفـرع 
  طلب التسجيل بالجدولو انتهاء فترة التمرين 

  : 52الـمادة   
وجوبـا یتقـدم بـه  طلـب ء علـىالممـددة یتخـذ المجلـس مقـررا بالقیـد فـي الجـدول بنـاأو عند انتهاء فتـرة التمـرین العادیـة  -

، یحدد فیه الكیفیة التي اختار ممارسة المهنة في إطارهـا نالثة أشهر من انقضاء مدة التمریالمعني باألمر داخل أجل ث
مكتب خاص أو في نطاق المشـاركة أو المسـاكنة أو المسـاعدة أو الشـركة المهنیـة مرفقـا بمـا یفیـد أن وضـعیته سـلیمة 

 .اتجاه مالیة الهیئة

   .التسجیل خالل أجل ثالثة أشهر من انقضاء فترة تمرینه ولم یقدم عذرا مقبوال بطلبالمتمرن إذا لم یتقدم المحامي  -
مرور خمسـة و بعد استدعائه أو المعني باألمر بالجدول إال بعد االستماع إلى  التسجیلال یمكن اتخاذ مقرر برفض طلب  -

المشار إلیه یعتبر الطلب مرفوضا بعد وفي حالة عدم البت في األجل نیة بصفة قانو  تعذر ذلكأو عشر یوما من توصله 
 .سة عشر یوما من انقضاء ذلك األجلانصرام خم

یعین المجلس لجنة من بـین أعضـائه إلجـراء بحـث فـي طلـب المحـامي المتمـرن والمعفـى مـن التمـرین للتأكـد مـن مـدى  -
 .احترامه للشروط القانونیة والتنظیمیة للتسجیل بالجدول

 .بت المجلس داخل أجل أربعة أشهر في طلبات التسجیل بعد إجراء البحث وفقا للمسطرة المحددة في المادة قبلهی -

ذا تعـددوا  - یسجل المحـامون المتمرنـون الـذین أنهـوا فتـرة التمـرین فـي الجـدول ابتـداء مـن تـاریخ تقـدیم طلـب التسـجیل وإ
 :فحسب

  تاریخ أداء القسم. 
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 أقدمیة الحصول على األهلیة. 

 أقدمیة الحصول على اإلجازة. 

  االزدیادتاریخ. 

ن تعددوا فحسب -  :أما بالنسبة للمحامین المعفیین من شهادة األهلیة فمن تاریخ أداء القسم، وإ

 تاریخ تقدیم طلب التسجیل بالجدول. 

  أو اإلحالة على التقاعد االستقالةتاریخ تقدیم. 

  االزدیادتاریخ. 

  

  البـاب الحـادي عشـر
  شرفيةالعضوية ال

  :53الـمادة 
كحد أدنى مسجال  یمكن للمجلس أن یخول صفة محام شرفي للمحامي الذي استقال بعد أن استكمل أقدمیة عشرین سنة -

  .من هیئات المحامین بالمغرب أكثر من هیئةأو بجدول نفس الهیئة 
یبین فیه وجوبا أسباب طلبه  یصدر المجلس مقررا خاصا بمنح الصفة الشرفیة بناء على طلب كتابي للمعني ینبغي أنو   -

   .لهو االنشاط الذي یز أو مع بیان الوظیفة 
  .یسجل المحامون الشرفیون بالجدول في إطار خاص بهم -

  :54الـمادة 
الهیئة باستثناء الجمعیة العامة االنتخابیة كما یمكنه أن یشارك في األنشـطة جتماعات في ایشارك  أنیمكن للمحامي الشرفي 

  .له الحق في االستفادة من خزانة الهیئةو  المهنیة اعیةواالجتمالثقافیة 

 :55الـمادة 
 .طرف المجلس االشتراك المحددة من یجب على المحامي الشرفي أداء واجبات -

المهنة بما في ذلك إعطاء الفتاوى واالستشارات القانونیة للعموم أعمال حامي الشرفي القیام بأي عمل من على الم یمنع -
 .المهنة وكل عمل یمس بشرف

ه بـأي حـال یمنع على المحامي الشرفي تقدیم أي طلب أمام هیئة أخرى قصد الحصول على العضویة الشـرفیة، وال یمكنـ -
من األحـوال ارتـداء البذلـة واإلشـارة فـي وثائقـه الشخصـیة أو طوابعـه الخاصـة إلـى هـذه الصـفة أو تـذییلها بإمضـائه أو 

 .اإلشارة إلیه بأي كیفیة كانت

  

  :56الـمادة 
  .خل بواجباتهأیخضع المحامي الشرفي لسلطة المجلس الذي له حق سحب العضویة الشرفیة منه متى 
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  البـاب الثانـي عشـر
 ماليـة الهيئـة

  
  الفرع األول

  المـوارد
  :57الـمادة 

  :أهم مورد لها ر المصادر التالیةتعتبو  أهدافهاو ال یتنافى و كل مورد مالي ال یمنعه القانون  من الهیئة تتشكل مالیة
 االشتراكو االنخراط  واجب.  
 اإلذن بالترافعو  األتعابطلبات تحدید و  اتعائدات رسوم الدمغ. 

 حقوق المرافعة. 

 عائدات مطبوعات ومنشورات الهیئة.  

  المشاریع االجتماعیةعائدات. 

 به القانون حبات والوصایا وغیرها مما یسماله.   

  :58الـمادة 
لصـندوق بالئحة التمرین أن یـؤدي أو للتمرین تقدم بطلب یرمي إلى قیده بجدول الهیئة  مرشحأو یتعین على كل محام  -

  .تجزئةأو اء إعفأي  الهیئة واجب االنخراط الذي ال یقبل
كذا جمیع الواجبات التـي یقررهـا مـن و علیه كذلك أن یؤدي بعد قیده واجب االشتراك المحدد من طرف المجلس یجب كما  -

 .القانون المنظم للمهنةمن  91التأمین وفق المادة أو تمویل التقاعد أو أجل مشاریع اجتماعیة 

كــذا بقیــة و المســاهمة فــي التكــالیف المــذكورة أو واالنخــراط تقــاعس عــن أداء واجــب االشــتراك أو كــل محــام رفــض و   -
 .من هذا النظام 37للمساءلة وفق المادة یعرض نفسه  اتم الدمغو رسل یمن قب األخرى المستحقات

 

  الثانيرع الف
 المالية تدبير

  السنة المالية للهيئة:  
   :59مادة ـال

  .دجنبر من نفس السنة 31 تبتدئ السنة المالیة للهیئة في فاتح ینایر من كل سنة میالدیة وتنتهي في

 النظام المحاسبي للهيئة:  
   :60مادة ـال

 .جه صرفهاأو عداد موازنتها التقدیریة السنویة و إ للهیئة نظام مالي یحدده المجلس ویبین فیه طریقة مسك حساباتها وكیفیة
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 الميزانية السنوية:  
   :61مادة ـال

  .خالل شهر دجنبر من كل سنة للسنة المالیة الموالیة یصادق المجلس على المیزانیة التقدیریة -
  .تعتبر هذه المصادقة بمثابة أمر بالصرف واالستخالص -

  الثالثالـفرع 
  المصاريف

   :62الـمادة 
 المحـددةوجمیـع مصـاریف الهیئـة  المسـتخدمینأجور المشاریع االجتماعیة و و التأمین و وال الهیئة في التسییر أم تصرف -

  .من طرف المجلس
بواسطة شیكات تحمل وجوبـا توقیعـا مزدوجـا لكـل مـن  وكل تعامالتها المالیة تؤدى جمیع أوامر الصرف الخاصة بالهیئة -

 .أو نائبه مالأمین الو  الممارس أو النقیب السابق النقیب

  .ال یمكن نقل أي اعتماد من حساب آلخر إال بقرار للمجلس -

  الباب الثالث عشر
 الهيكل التنظيمي للهيئة

  
  الفرع األول

  الجمعية العمومية
  :63الـمادة 

مـن القـانون  90 إلـى 84نقیـب وفقـا ألحكـام المـواد مـن مـن الو مـن مجلـس الهیئـة و تتكون أجهزة الهیئـة مـن الجمعیـة العامـة 
  .المنظم للمهنة

   :64 الـمادة
الذین هم المحامین و المتمرنین الشرفیین و المحامین  تتألف الجمعیة العمومیة من جمیع المحامین المسجلین بالجدول باستثناء

 66منصوص علیـه فـي المـادة  ولة المهنة وفقا لما هو اقتا من مز ؤ في حالة تنفیذ عقوبة تأدیبیة بالتوقیف ومن تقرر منعهم م
  .القانون المنظم للمهنةمن 

   :65مادة الـ
 دجنبر قدر اإلمكان باستدعاء من النقیب في الیوم و  ویونی تجتمع الجمعیة العامة مرتین في السنة على األقل في شهري

  .یوما من التاریخ المحدد لعقدها الساعة المحددین من طرف المجلس قبل عشرینو 
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  ث األعضاء على األقل المسـجلین بالجـدول بطلـب فـي هـذا الشـأن متضـمن كلما تقدم ثل بصفة استثنائیةالجمعیة تجتمع
المجلـس علـى جـدول بعـد موافقـة و ذلك خالل شهر علـى أبعـد تقـدیر مـن تـاریخ التوصـل بالطلـب و  لجدول أعمال محدد

 .األعمال المقترح

 اب یعقــد تـوفر النصــ فــي حالـة عــدمو ین بالجـدول جلتنعقـد الجمعیــة العامـة بصــفة قانونیـة بحضــور ثلـث األعضــاء المســ
 .النظر عن عدد المحامین الحاضرین ر قانونیا بقطعبعد أسبوع ویعتباالجتماع 

  :66الـمادة 
فـي جمیـع القضـایا  تـداولتو المالیـة و تتولى مناقشة التقاریر األدبیـة و المجلس  أعضاءو ینتخب النقیب  منالجمعیة العامة هي 

الجمعیة العامة شریطة  أعضاء القضایا التي یتقدم بطلب دراستها أحدو المجلس التي یحددها و التي لها عالقة بممارسة المهنة 
ال رفض المجلـس تسـجیل الطلـب بقـرار ال یقبـل و  العمومیةأن یخبر بذلك المجلس قبل خمسة عشر یوما من اجتماع الجمعیة  إ

  .الطعن

  الفرع الثانـي
  مجلس الهيئة

  :67الـمادة 
 .القانون المنظم للمهنةمن  88تحدد تركیبته وفقا ألحكام المادة و  جهازها التقریري وإن مجلس الهیئة ه -

  :68الـمادة 
 .ینتخب مجلس الهیئة في أول اجتماع له باالقتراع السري من بین أعضائه كاتبا وأمینا للمال ونائبا لكل واحد منهما -

ــ - ــائق والســجالت وك ــس بضــبط محاضــر االجتماعــات واســتخراجها وحفــظ الوث ــس یخــتص كاتــب المجل ل محفوظــات المجل
والتوقیع إلى جانب النقیب على قرارات المجلس ویسهر على ضبط المراسالت ویعمل على تبلیـغ قـرارات النقیـب ومجلـس 

مـن القـانون المـنظم للمهنـة ویوجـه اإلسـتدعاءات فـي  93الهیئة ویصادق على شهادات التبلیـغ الـذي یـتم وفـق المـادة 
 .القضایا التأدیبیة

مشـروع  لصرف واإلنفاق وفق لحاجیاتها ووضعلهیئة بجمع وضبط كل موارد الهیئة والقیام بعملیات ایختص أمین مال ا -
س نادیق التي یمكـن أن یحـدثها المجلـوالص االجتماعیةالمیزانیة العامة السنویة للهیئة وتسییر مداخیل ونفقات المرافق 

  .ویوقع إلى جانب النقیب على السندات البنكیة والمصرفیة

  :69ة الـماد
من القانون  91مجلس الهیئة إضافة إلى إدارة شؤون الهیئة وتصریف أمورها بالمهام الموكولة إلیه بموجب المادة یختص 

 .المنظم للمهنة
  :70الـمادة 

أو  الحاجة إلى ذلك بدعوة من النقیبكلما دعت  استثنائيتماع عقد اجیجوز و على األقل یوما  15یجتمع مجلس الهیئة  -
  .ثي أعضاء المجلسثلبطلب من 

  :71الـمادة 
 .التهو افي مد یتعین أن یتضمن كل مقرر أصدره المجلس أسماء األعضاء الذین شاركوا -
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ال فأقـدم و  ،النقیـب األسـبقأو  یرأسه النقیـب السـابق في حالة غیابهو یرأسه النقیب و ینعقد المجلس بحضور أغلبیة أعضائه  - إ
 .ءمن بین األعضا مسجل في الجدول

بعدد األعضاء الحاضـرین علـى أال  االجتماعینعقد هذا و جتماع ثان، ل یستدعى الواأل  االجتماعحضور األغلبیة في إذا تعذر  -
  .یبت  إال في القضایا المستعجلة المرتبطة بأجل

  :72الـمادة 
إال بإذن قبل رفعه  االجتماعأن ال یترك و أن یحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعین من أعضاء المجلس  وعلى كل عض -

  .من النقیب
یرجـع للمجلـس و دون عـذر مقبـول  ثـالث مـرات متتالیـة من أعضاء المجلس یتغیب عن اجتماعاتـه ویعتبر مستقیال كل عض -

 .المبررأو تقدیر العذر 

 :73الـمادة 
  .لجن وظیفیة تحدد صالحیاتها واختصاصاتها ویعین لمتابعة أعمالها عضو من أعضائهلمجلس یحدث ا -

  ــثالفــرع الثال
  النقيب

  :74الـمادة 
وص علیها فـي اختصاصاته هي المنصو  والمهنیةممثلها في كافة مجاالت الحیاة المدنیة و الهیئة  باسمیعتبر النقیب الناطق  -

 .هذا النظامو  ةالقانون المنظم للمهن

إلـى جـدول  یختص النقیب بتحضیر جدول أعمال اجتماعات المجلـس، ویمكـن ألي عضـو مـن المجلـس اقتـراح إضـافة نقطـة -
 .األعمال المحدد من طرف النقیب بواسطة كتاب یوجه إلى هذا األخیر ثالثة أیام قبل موعد االجتماع

 :75الـمادة 
 .وفق مسطرة یحددها المجلس بقرار من هذا األخیرتعویضاتهم و یحدد أجورهم و یقیلهم و النقیب مستخدمي الهیئة عین ی

 

  الفرع الرابع
  عضوية المجلسو  شروط الترشيح لمنصب النقيب

   :76الـمادة 
من قانون المنظم  89وفق المادة  یتأكد المجلس من أهلیة المرشحین ویعد لوائح بأسمائهم وفئاتهم یتم تعلیقها بكتابة الهیئة -

  .للمهنة
 .السنة التي یجري فیها االقتراع إلى غایة اتجاه الهیئةالمالیة  هال یقبل منتخبا من لم یسو وضعیت -

  : 77الـمادة 
مـن  88و 86لعضـویة المجلـس مـع مراعـاة المـادتین  وأیتعین على المحامي الذي یرغب في ترشـیح نفسـه لمنصـب النقیـب  -

قبـل التـاریخ  علـى األقـل یومـا عشـرة أن یعلن عـن هـذا الترشـیح بكتـاب یودعـه بكتابـة الهیئـة خمسـة القانون المنظم للمهنة
  .المحدد لالقتراع



- 25 - 
 

 .حدد الفئة التي یرغب في الترشح ضمنهای نأ على المرشح للعضویةیتعین  -

 .یمنع على كل مرشح لمنصب النقیب أن یرشح نفسه للعضویة -

  : 78الـمادة 
أمـام الجمهـور ممنوعـة منعـا كلیـا سـواء أو  المحالت العمومیةو دعایة انتخابیة كیفما كان نوعها داخل المحاكم أو كل حملة  -

 . تعرض صاحبها للمساءلة التأدیبیة كل مخالفة لهاو  الناخبینأو بالنسبة للمرشحین 

  .یسمح بلقاءات التواصل االنتخابیة داخل مقرات الهیئة دون سواها -

  الفرع الخامس
  الجمعية العامة االنتخابية

  :79الـمادة 
 في حالـة تعـذر حضـوره یطبـق الترتیـب الـوارد ضـمنو إن الجمعیة العامة المنعقدة إلجراء االنتخابات یرأسها النقیب الممارس  -

 .األعضاء المسجلین في الجدول آخرو  ذلك بمساعدة عضوین على األقلو لمهنة المنظم ل قانونالمن  87المادة 

یتخذه المجلس قبل ثالثین یوما على ه الجمعیة في شهر دجنبر مرة كل ثالث سنوات في الموعد المحدد بقرار خاص تنعقد هذ -
  . إلجراء االنتخابات األقل من التاریخ المحدد

والكـل وفـق النصـاب المحـدد فـي المـادة  بفئاته الثالثة دفعة واحدة ال ثم یلیه انتخاب أعضاء المجلسأو انتخاب النقیب یجري  -
 .من القانون المنظم لمهنة المحاماة 5و 4و 3الفقرات  85

 یمنع على المرشح بشكل تام التواجد داخل قاعة التصویت أو ببابها ویسمح له ولوج القاعة للتصویت فقط -

مخالفة  وكل، بمحیطهانع على كافة الزمیالت والزمالء القیام بأیة دعایة ألي مرشح وبأیة وسیلة داخل قاعة التصویت أو یم -
تعرض صاحبها للمساءلة التأدیبیة بعد معاینتها من طرف النقیب بصفته رئیسا للجمعیة العامة االنتخابیة أو من ینوب عنه، 

 .بعد تحریر محضر بالواقعة

  .  كلیا على غیر الناخبین دخول قاعة إجراء االنتخابات یمنع منعا -

  الفرع السادس
 النتيجة إعالنو التصويت و إعداد ورقة التصويت 

  
  إعداد ورقة التصويت : 

  :80 الـمادة
 76 الـذین قبـل ترشـیحهم وفـق المـادتینالخاصة المعدة للتصویت، والتي تحمل أسماء المرشحین راق و یهیئ مجلس الهیئة األ 

  .ا أعالهمالمشار إلیه 77و

  التصويــت: 
  :81الـمادة 

  .ع أمام الناخبینتوض أو شاشة سبورةتسجل أسماء المترشحین على  -
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  .على الحاضرین عرضها فارغة یتموضع أمام الناخبین صنادیق االقتراع بحسب األحوال ت -
یتوجه وحده إلى المكان المخصص لذلك  ، ثمالتي تحمل أسماء المرشحینقبل إجراء االنتخابات تسلم للناخب ورقة التصویت  -

  .التي یقع علیها اختیاره ویضعها في الصندوق بوضع عالمة بجانب األسماء إنفرادحیث یمألها على 
التصـویت بمـن  فـي مـلء ورقـةأن یستعین الناخـب  ة إدارة العملیات االنتخابیة یمكن في حالة الضرورة وبعد إذن رئیس لجن -

  .یر المترشحینغ یختاره من بین الناخبین

  إعالن النتيجةو فرز األصوات :  
  :82الـمادة 

  :بعد االنتهاء من عملیة التصویت تجري عملیة الفرز على الشكل التالي 
  .صنادیق التصویتأو  راق المودعة في صندوقاألو تقوم لجنة إدارة العملیات االنتخابیة بإحصاء  -
  .من صحة كل ورقة تصویت على حدةتتأكد   -

 .ینطرف الناخب أسماء المرشحین المختارین منأو س باإلعالن عن اسم یقوم الرئی -

 .رشحعدد األصوات التي حصل علیها كل میقوم كاتب اللجنة بتسجیل  -

  .تسجل األصوات التي حصل علیها كل مترشح مقابل اسمه على السبورة -
األسـماء عـدد أكثر مـن عددا أو ، المرشح اسمأو رمزا أو تحریفا في  تعهداأو تتضمن إشارة  ةرقو  كلتعتبر باطلة  -

 .مطلقابها ، وال یمكن االعتداد بشكل مستقل في أي فئة من الفئات الثالث المطلوب انتخابها

بشـكل  فئـة مـن الفئـات الـثالثفـي كـل  تعتبر صحیحة كل ورقة تضـمنت عـدد أقـل مـن األسـماء المطلـوب انتخابهـا -
  .مستقل

  :83الـمادة  
  : تهاء من فرز األصواتاالنبعد 

  .عن عدد األصوات التي حصل علیها كل مرشح أو من ینوب عنه یعلن الرئیس -
  .أسماء الفائزینأو یعلن عن اسم  -
  :المعاییر التالیة تطبقأكثر أو إذا تعادل مترشحان  -

 سبق العضویة في المجلس  
 األقدمیة في الجدول 

 األكبر سنا 

 القرعة.  
  .تام العملیات االنتخابیةالنتائج النهائیة في خ أومن ینوب عنه یعلن الرئیس -

  :84 مادةـال
تدون كل العملیات االنتخابیة من بدایتها الى نهایتها في محضر یتضمن أسماء لجنة إدارة العملیات االنتخابیة ومساعدیها،  -

  .رئیسها وكاتبها من طرف علیه موقع
  .راق التصویت في غالف مختوم وموقع علیه بنفس الطریقةأو یحتفظ ب -
نهائیــا فــي الطعــون، حســب األحــوال یســتدعي رئــیس اللجنــة  بعــد البــتأو ل الطعــن فــي العملیــات االنتخابیــة بعــد انصــرام أجــ -

  .بذلك اراق التصویت ویحرر محضر أو أعضاءها للحضور لعملیة إتالف 
 .یتعین أن یحضر عملیة اإلتالف كل من رئیس اللجنة وكاتبها على األقل -
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  الفـرع السابـع
  الشــروع في المهــام

  :85ـمادة ال
 .النتخابهمالموالي  ابتداء من فاتح ینایر همأعضاء المجلس المنتخبون مهامو یمارس النقیب،  -

  .تجري عملیة تسلیم المهام بین النقیب السابق والنقیب المنتخب -

  :86الـمادة 
  .نوابهماو  هیئةأمین مال للو  للمجلس السري من بین أعضائه كاتبا باالقتراعل اجتماع له أوینتخب مجلس الهیئة في  -
یما یخص مر بالحضور فألیبلغ او ستدعاءات، ویسهر على تبلیغ المقررات، یوجه االو محاضر الجلسات  المجلسیحرر كاتب  -

كمـا  لتوثیقهـا، بعـد اسـتخراجها مـن سـجل اجتماعـات المجلـس المحاضـرو نسـخ القـرارات و یسلم خالصات و ، لتأدیبیةاالقضایا 
  .المراسالت یشرف على ضبط

  .القرارات الصادرة عن المجلسو كاتب الهیئة جمیع المحاضر و لنقیب یوقع ا -
نفقات، وتنفیـذ قـرارات و  لمع ما تتضمنه من مداخی ةـروع المیزانیـبتحضیر مشو الهیئة  مالیةبتسییر  مال الهیئةیتكلف أمین  -

 .الصرف المصادق علیها من طرف المجلس
 

  الفـرع الثامـن
  الجزئيـة االنتخابات

  :87الـمادة 
 االنتخـابكـان السـبب، فـإن المجلـس یحـدد التـاریخ الـذي یجـرى فیـه  كیفماو في حالة ما إذا تعذر على النقیب القیام بمهامه  -

 .وفقا لإلجراءات المنصوص علیها في قانون المهنةلتعویض النقیب 

  .یقوم النقیب السابق مؤقتا بمهام النقیب إلى حین إجراء اإلنتخابات -
 .المانع حدوث داخل أجل شهرین من االنتخاب إجراء هذالزوما یتعین  -

یعوضـه العضـو كان السـبب،  القیام بمهامه وكیفما في أي فئة من الفئات الثالث العضو المنتخبفي حالة ما إذا تعذر على  -
 .من هذا النظام 83الذي یلیه في عدد األصوات المحصل علیها مع مراعاة مقتضیات المادة 

 .االستقالةة نفس اإلجراءات في حال تطبق -
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  الرابـع عشـر البـاب
  الخطأ المهني
  الفرع األول

 مفهوم الخطأ المهني:  
  :88الـمادة 

وكل تصرف أو سلوك حاط بالكرامـة ومخـل  أو أنظمتها أو لقواعدها أو أعرافهامخالفة لمقتضیات القانون المنظم للمهنة  كل -
 ینمحــامال مقیـدا بالئحــة بالجـدول، أو موضــوع قـرار بالتغاضــي، أو مســجالســواء كـان محـام  یرتكبهـا كــلبـالمروءة والشــرف 

 .التأدیبیة للمتابعة تكبهعرض مر ی ،خطأ مهنیا تعتبر ،الئحة المحامین الشرفیینب المتمرنین أو مسجال
  .النقیب جواب على مراسالتكل استنكاف عن العد مخالفة مهنیة، ی -

 .وعدم إرجاعها للحساب العام للهیئة بعد انصرام األجل المشار إلیه یوما 60 بالودیعة مدة تفوق االحتفاظیعد مخالفة مهنیة  -

لنظام حساب الودائع أو  لنظام الهیئة الداخليأو  ألعرافهاأو لقواعدها أو كل مخالفة لمقتضیات القانون المنظم للمهنة  -
بصفة عامة عدم احترام جمیع أنظمة یئة، و الثقافي واالجتماعي لله لقواعد شروط االستفادة من خدمات المركبأو واألداءات 

 .مهنیةالهیئة تعتبر مخالفة 

 المنع المؤقت:  
  : 89الـمادة 

ما بطلب من المعني باألمر بإحدى الحاالت التالیة   :یرفع المنع المؤقت إما تلقائیا وإ
  .في متابعة زجریة مفعوله بقوة القانون بمجرد التصریح ببراءة المحامي المتابعبإنتهاء   )أ

بمجرد بت مجلس الهیئة في موضوع المتابعة التأدیبیة المرتبطة بالمتابعة الزجریة، مصدر القرار بالمنع المؤقت،  )ب
  .على إثر صدور حكم نهائي في هذه األخیرة والذي وقع تبلیغه له

  الفـرع الثانـي
  التأديـــب

  جهـة المتابعـة:  
  :90الـمادة 

یرجع  من هذا النظام 88ق المحامي المنسوب إلیه خطأ مهني بمفهومه الوارد ضمن المادة تحریكها بحأو إن تسطیر المتابعة  -
  : فیها حسب األحوال االختصاص

  .ةبشكایة مكتوب األمرللسید النقیب إذا تعلق  )أ
 إثـر الصـریح للشـكایات المحالـة علیهـاأو ي نالضـملمحكمة االستئناف في حـال إلغائهـا مقـرر النقیـب بـالحفظ  )ب

  .للملك ن فیها من طرف الوكیل العامالطع
الذي له الصالحیة في وضع الیـد تلقـاء علـى أي مخالفـة قـد یرتكبهـا المحـامي وفقـا ألحكـام هو مجلس الهیئة  )ت

  .من القانون المنظم للمهنة 61ادة الم



- 29 - 
 

یـر تلـك غ االسـتئنافلمحكمة هذه تقدم  المتابعة أن بالنقیب الممارس على األمرتعلق  إذ محكمة النقضالوكیل العام لدى ـ  2
  .التي توجد بها مقر الهیئة

  :91الـمادة 
ال اعتبر قرارا ضمنیا بالحفظجل ثالثة أشهأالمتابعة داخل أو یتخذ النقیب مقررا بالحفظ   ) أ  .ر وإ

دى العام للملك لال من طرف الوكیل یات المحالة علیه ال تقبل الطعن إللشكا أو الضمني قرارات النقیب بالحفظ الصریح  ) ب
 .االستئنافمحكمة 

 التأديبيـة  المسطرة:  
  :92الـمادة 

  . المخول في إصدار العقوبات التأدیبیة في حق المحامي وإن مجلس الهیئة ه -
عنـد إلغـاء قـرار الحفـظ یحـال ملـف الشـكایة  االسـتئنافمحكمـة أو جراء متابعة ضد محـام سـواء مـن طـرف النقیـب حال إفي  -

له أن یعید تكییف الوقائع وفقا لنتـائج التحقیـق و یقا حضوریا مع المحامي المحال علیه جوبا على المجلس الذي یجرى تحقو 
تابع مخالفات المنسوبة إلى المحامي المیتضمن ال باالستدعاءیصدر أمرا و بواسطة مقرر یعینه أو الذي باشره بكافة أعضائه 

 .المجلس التأدیبي ساعة انعقادو  یعین فیه یومو ور مؤازرا بدفاعه في الحض یشیر إلى حقهو 

قبل انعقاد  األقلعلى  للمحامي بعنوان مكتبه وفي حالة تعذر ذلك بأخر عنوان ممسوك بملفه اإلداري یبلغ االستدعاء المذكور -
في حال صدور المتابعـة مـن طـرف المجلـس اسـتنادا إلـى المـادة تجري نفس المسطرة و بخمسة عشر یوما  التأدیبيالمجلس 

  .للمهنةالقانون المنظم من  69

  :93الـمادة 
صدار قرار واحد و إذا تعددت المتابعات المعروضة على المجلس التأدیبي ضد المحامي الواحد تعین ضمها  بشأنها مع تطبیق  إ

  .االقتضاءالعقوبات عند مبدأ دمج 

  :94الـمادة 
 موكلین یمكنه عنـد الضـرورةن المجلس في إطار حمایة مصالح الجنائیة فإجنحیة أو ن المحامي موضوع متابعة عندما یكو -

 .بقرارذلك و مهنته  مزاولةأن یمنع المحامي مؤقتا من  النقیبأو بطلب من الوكیل العام أو إما تلقائیا 

  .بطلب من المعني باألمر تلقائیا أو هذا المنع كلما توفرت مبررات ذلكیمكن للمجلس أن یضع حدا ل -
 .المحامي المتابع العمومیة لفائدة المنع بحكم القانون بمجرد البت في الدعوى ینتهي -

  .أفعال سابقة ال تحول دون متابعته تأدیبیا من أجل المحامي ستقالةا -

 انعقـاد المجلـس التأديبـي  :  
  :95الـمادة 

بأغلبیـة أعضـاءه ویرأسـه النقیـب وفـي حالـة غیابـه یرأسـه النقیـب السـابق ثـم أقـدم ینعقد المجلس التأدیبي بصـفة صـحیحة،  -
ال فأقدمهم تسجیال بالمجلساألعضاء مما  .رسة بالمجلس وإ

عضــاء أأو  وهـ باستفسـارهثـم یقـوم ، یعـرض النقیـب فـي الجلسـة التأدیبیـة علــى المحـامي المتـابع المخالفـات المنسـوبة إلیــه -
  .كذا إلى محامیهو جه دفاعه أو و إلى إیضاحاته  االستماعالمجلس المأذون لهم في ذلك مع 
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، انتهاء باألقـدم ثـم النقیـبو ، آخر مسجل فیهمن  الت حسب ترتیب األعضاء بالجدول ابتداءو االمدأو تجري جمیع المناقشات  -
 .جلسة الحقةفي أو ویصدر المقرر إما في نفس الجلسة 

  .القانون المنظم للمهنةمن  70یبت المجلس وفقا للمادة و ت األصوات و االنقیب في التصویت إال إذا تسیشارك ال   -
یوجـه إشـعار بـذلك إلـى جمیـع عند اتخاذ قرار احترازي بالمنع المؤقت، أو التوقیف أو أدیب بالتشطیب في حالة اتخاذ قرار الت -

لىو  هیئات المحامین بالمغرب   .ن والنیابات العامةیلاألو رؤساء المحاكم والرؤساء  إ

 يةتبليغ المقررات التأديب:  
  :96الـمادة 

مـن  93ا من تاریخ إصـدارها بـالطرق المنصـوص علیهـا فـي المـادة تبلغ جمیع المقررات التأدیبیة داخل أجل خمسة عشر یوم
  .بذلك المشتكي ویشعر للملك الوكیل العامو معني من المحامي ال القانون المنظم للمهنة لكل

 يةالمقررات التأديب تنفيذ:  
  :97الـمادة 

امي المعني لتنفیذ العقوبة حالنقیب الم لنفاذ المعجل یستدعياإلیقاف نهائیا، أو عند شموله باعند صیرورة المقرر التأدیبي ب -
 .لملفات مكتبه ومرحلتها التفصیلیةواقتراح مسیر أو مسیرین مؤقتین للمكتب وتقدیم جرد مفصل 

 .یعین النقیب المسیر المقترح أو یسمي غیره -

بـالعطف النقیـب أو مـن  یحرر النقیب محضرا ببدء تنفیذ العقوبة التأدیبیة یوقعها المحامي المعني والمسـیر المؤقـت ویوقعهـا -
 .ینوب عنه وال یعتد بغیر المحضر إلثبات التنفیذ

 .یتعین على المحامي المعني بمجرد التوقیع على محضر التنفیذ أن یتوقف عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة -

القانون من  88لمادة إذا تعلق األمر بعضو منتخب بالمجلس فإنه یفقد صفته التمثیلیة ویعوض وفق الشكلیات المحددة في ا -
 .المنظم للمهنة

ر معلل غیر ایجوز للنقیب تغییر المسیر المؤقت تلقائیا أو بطلب من المسیر نفسه أو المنوب عنه أو الوكیل العام للملك بقر  -
 .قابل للطعن

المسـطرة  بـقتطإذا امتنع المعني باألمر عن التنفیذ أو تماطل فـي ذلـك وبصـرف النظـر عمـا یشـكله ذلـك مـن مخالفـة مهنیـة  -
 .من قانون المهنة 71صوص علیها في المادة المن

 .تتبع نفس المسطرة لتنفیذ عقوبة التشطیب، غیر أنه في هذه الحالة یتولى المسیر المؤقت تصفیة ملفات المكتب -

لملف المهني تبلغ نسخة من محضر التنفیذ إلى المعني باألمر والمسیر المؤقت والوكیل العام للملك ویحتفظ بنسخة منه في ا -
 .للمحامي المعني

 .یستحق المسیر المؤقت أتعابا مقابل القیام بمهمته شریطة استصدار أمر بذلك من النقیب وفقا لمسطرة تحدید األتعاب -

  

 الطعـن في المقـررات التأديبيـة :  
  :98الـمادة 

فـي األحـوال و  االسـتئنافال أمـام محكمـة ال تقبل الطعـن إ إن مقررات المجلس التأدیبي شأنها شأن باقي مقررات مجلس الهیئة
  .التي یسمح بها القانون المنظم للمهنة
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  الثالثالفـرع 
  العقوبة التأديبيةو تقادم المتابعة 

  ةـمتابعـادم الـتق: 
  :99الـمادة 

  :  تتقادم المتابعة التأدیبیة
  .المخالفة تاریخ ارتكاببمرور ثالث سنوات ابتداء من  -
  .زجریایة إذا كان الفعل المرتكب بتقادم الدعوى العموم -

  التحقیق أو التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة  ینقطع -
  

   التأديبية المتابعةتقادم : 
  :100الـمادة 
ارتكــاب المخالفــة وبتقــادم الــدعوى العمومیــة إذا كــان الفعــل  ثــالث ســنوات ابتــداء مــن تــاریخ بمــرور التأدیبیــة المتابعــةتتقــادم 

  .التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقیق أمد ریا، ویتوقفالمرتكب زج

  الرابـعالفـرع 
  رد االعتبـار

  :101الـمادة 
إذا العقوبة التأدیبیة بناء على طلب یتقدم به المعني باألمر بعد مضي ثالث سنوات على صدورها  رمحو آثا یقررلمجلس أن ل

لمـدة تقـل عـن سـنة لـة المهنـة و اباإلیقـاف عـن مز خمس سنوات إذا تعلـق األمـر  انقضاءوبعد  بالتوبیخأو باإلنذار تعلق األمر 
   . زت عقوبة اإلیقاف السنةو ابعد عشر سنوات إذا تجو 

  أحكـام ختاميـة
  :102الـمادة 

 28-08مــن حیـث آجالهـا لمقتضـیات القـانون رقــم  المسـاطر المنصـوص علیهــا فـي هـذا النظـام تخضـعو إن جمیـع اإلجـراءات 
مــن شــوال   20 بتــاریخ 1-08-101علــق بتعــدیل القــانون المــنظم لمهنــة المحامــاة الصــادر بتنفیــذه الظهیــر الشــریف رقــم لمتا

المنظم للشركات المدنیة المهنیة للمحاماة الصادر بتنفیذه الظهیر  29.08كذا القانون رقم و ، 2008أكتوبر  20الموافق  1429
  .2008أكتوبر  20الموافق  1429 من شوال 20بتاریخ  1-08-102رقم  الشریف

  :103الـمادة 
  .فوات أجل الطعنو  الرباطب االستئنافتبلیغه إلى السید الوكیل العام للملك لدى محكمة بعد بهذا النظام  یعمل

  .المخالفة ابتداء من تاریخ العمل بهذا النظامو جمیع المقتضیات السابقة سخ تن
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  ـرسـالفـه
  

      الموضــوع  
  ـة ليــأو مقتضيات 

   توطئة  
   مفاهيم  
  شروط ممارسة مهنة المحاماة : الباب األول 

   
ـــة  :  الباب الثاني    جـدول الـهيئـ
  التسجيل جبدول اهليئة : الفرع األول  
  حصره و مشتمالت اجلدول :  الفرع الثاين 
 
  المهنـة   مزاولة:  الباب الثالث
  املهنة   مزاولةكيفية   : الفرع األول  
 أشكال املمارسة املهنية  :   الفرع الثاين 

  املساعدة 
  املشاركة 
 املساكنة 
  الشركات املدنية املهنية 
 أحكام مشرتكة 

  مهام وحقوق وواجبات المـحامي :  الباب الرابع
  املهام واحلقوق : الفرع األول  
 الواجبات :  الفرع الثاين  

  السلوك العام  
  العالقة مع مؤسسة النقيب

 جملس اهليئة و 
 ع الزمالء العالقة م 
  العالقة مع اجلهاز القضائي 
  املوكلنيالعالقة مع  
  احملامي مبستخدميهالعالقة  
  اإلشهار 
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  التغاضــي :  الباب الخامس 
  

   اإلسقاط من الجدولو التشطيب  :  الباب السادس 
  التشطيب : الفرع األول  
 اإلسقاط :  الفرع الثاين  

  
  المساعدة القضائيـة :  الباب السابع

  
  األتعـــــاب :  اب الثامن الب
  

  حسابـات المحامـي :  الباب التاسع
  

  التمريـــــن :  الباب العاشر
  الرتشيح للتمرين : الفرع األول  
 القيد بالئحة التمرين :  الفرع الثاين  
 مدة التمرين :  الفرع الثالث  
 واجبات احملامي املتمرن :  الفرع الرابع  
 ع عن التمرين اإلنقطا و الغياب :  الفرع اخلامس

  . جزاؤهو 
 مباراة اختبار كاتب الندوة:  الفرع السادس   
 افتتاح ندوة التمرين:  الفرع السابع  
 ندوة التمرين:  الفرع الثامن  
 طلبو انتهاء فرتة التمرين :  الفرع التاسع 

  التسجيل باجلدول  
  العضوية الشرفية :  الباب الحادي عشر

  ماليـة الهيــئة :  الباب الثاني عشر
 املــوارد :   الفرع األول  
   املاليـة  تدبري:  الفرع الثاين  
  املصاريـف   :  الفرع الثالث  

   الهيكل التنظيمي للهيئة:  الباب الثالث عشر
  اجلمعية العمومية : الفرع األول  
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    جملس اهليئــة :  الفرع الثاين  
   النقيب  :  الفرع الثالث  
  ب النقيبشروط الرتشيح ملنص:  الفرع الرابع  
 اجلمعية العامة االنتخابية :  الفرع اخلامس  
 التصويت و إعداد ورقة التصويت : الفرع السادس

  إعالن النتيجةو 
    إعداد ورقة التصويت  
    التصويت 
    إعالن النتيجة و فرز األصوات 

  الشروع يف املهام  :  الفرع السابع  
  االنتخابات اجلزئية  :  الفرع الثامن  
  الخطـأ المهنـي :  عشرالباب الرابع 
 مفهوم اخلطأ املهين  :   الفرع األول  
   التأديب  :  الفرع الثاين  

     جهة املتابعة 
 التأديبية  املسطرة  
  لس التأدييب   انعقاد ا
  تبليغ املقررات التأديبية 
 تنفيذ املقررات التأديبية  
  الطعن يف املقررات التأديبية  

  العقوبة التأديبية و تقادم املتابعة :  الفرع الثالث  
   تقادم املتابعة  
   تقادم العقوبة التأديبية 

  الفرع الرابع : 
  رد اإلعتبار  
  أحكام ختامية  

                      
  

                       
    

    

  
 


