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  : تـعـاريــف

  :يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام الداخلي ما يلي 

ــــ    مــــنظم، المتعلــــق بتعــــديل القــــانون ال2008أكتــــوبر  20بتــــاريخ  28.08القــــانون رقــــم :  القــــانون المــــنظم للمهنــــةـ

  .2008نونبر  06، بتاريخ 5680لمهنة المحاماة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

  .هيئة المحامين لدى محكمة االستئناف بالرباط:  الهيئةـ 

  .نقيب الهيئة الممارس:  ـ النقيب

  .مجلس هيئة المحامين لدى محكمة االستئناف بالرباط:  ـ المجلس

ـــا معينـــاالمحـــامي ا:  ــــ المحـــامي أو المحـــامين ـــه، أو بصـــفته مســـاعدا، أو محاميـــا متمرن   لرســـمي الممـــارس بمكتب

  .في إطار المساعدة القضائية، والمحامين المتشاركين، والشركات المدنية المهنية

  .حساب ودائع وأداءات المحامين لهيئة المحامين لدى محكمة االستئناف بالرباط:  الحسابـ 

  : الفصل األول

  المــنظم لمهنــة المحامــاة تــم علــى صــعيد 28.08مــن القــانون  لســابعة والخمســوناطبقــا لمقتضــيات المــادة 

  ".حساب ودائع وأداءات المحامين بهيئة الرباط"هيئة المحامين بالرباط تأسيس 

  : الفصل الثاني

  : يندرج ضمن الودائع

ع طـرق التنفيـذ ـ جميع المستحقات المستخلصة التي قد تنتج عن مسطرة يباشرها المحامي لفائدة موكله بجمي

  .عن مختلف محاكم المملكة أو بطريقة حبية أو بناء على صلح

ــــي يستخلصــــها المحــــامي مــــن محاســــبين عمــــوميين لفائــــدة موكليــــه فــــي قضــــايا ــــالغ الماليــــة الت ــــ جميــــع المب   ـ

  .لم يكن ينوب فيها والمسلمة له بناء على توكيل خاص

 

  

ORDRE DES AVOCATS DE RABAT 
 

Bureau du Bâtonnier  

  هيئة المحامين بالرباط

  مكتب النقيب
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  مي للمســــــاطر المتعلقــــــة بــــــالتحكيم أو الوســــــاطةـــــــ جميــــــع المبــــــالغ الماليــــــة الناتجــــــة بمناســــــبة مباشــــــرة المحــــــا

  .كما هو منصوص عليه في الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية

  : الفصل الثالث

ـــدة حســـاب ـــى الوديعـــة المستخلصـــة لفائ ـــاء عل ـــدة الموكـــل بن ـــتم صـــرفها لفائ ـــالغ التـــي ي ـــاألداءات المب   يقصـــد ب

  .الودائع واألداءات

  : الفصل الرابع

  :ي مفهوم هذا النظام ال تعتبر وديعة ف

  .ـ األتعاب 1

  .ـ الرسوم والمصاريف القضائية 2

ـ المبالغ المسلمة للمحامين من أجل القيام بمسطرة قضائية أو غير قضائية مرتبطة بأجل يفرضـه القـانون  3

  .أو تستوجبه مقررات وٕاجراءات على وجه السرعة

  : الفصل الخامس

الودائع واألداءات من خالل تأسيس حسـاب عـام وحسـاب ملحـق  يدير مجلس هيئة المحامين بالرباط حساب

  .للهيئة وحساب خاص بكل محام رسمي منتم لهيئة الرباط

  : الفصل السادس

  يعتبـــــــر الحســـــــاب العـــــــام حســـــــابا أصـــــــليا يؤســـــــس بإســـــــم هيئـــــــة المحـــــــامين بالربـــــــاط فـــــــي شـــــــخص النقيـــــــب

  .اتفاق مع البنك المغربي للتجارة الخارجية" بروتوكول"بمقتضى 

  : فصل السابعال

ــــــــــع واألداءات المنصــــــــــوص عليــــــــــه ــــــــــة إلدارة وتســــــــــيير حســــــــــاب الودائ   يؤســــــــــس الحســــــــــاب الملحــــــــــق للهيئ

  .في الفصل األول من هذا النظام

  : الفصل الثامن

للحســاب  هــامــن األتعــاب المســتحقة للمحــامي عــن كــل تصــفية وديعــة، وتحويل % 0,50تقتطــع لزومــا نســبة 

  .الملحق للهيئة

  : الفصل التاسع
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ــــذي يمــــارس نشــــاطه بصــــفته المنفــــردة أو الحســــا   كشــــركاءب الخــــاص يؤســــس فــــي إســــم مكتــــب المحــــامي ال

بتنفيـذ  2008أكتـوبر  20الصادر في  1.08.102أو في إسم الشركة المدنية المنظمة بالظهير الشريف رقم 

  .المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة 29.08القانون رقم 
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  : الفصل العاشر

  لـــــس الهيئـــــة فـــــي شـــــخص النقيـــــب باعتبـــــاره المشـــــرف علـــــى حســـــاب الودائـــــع واألداءات هـــــو المؤهـــــلإن مج

ـــــانوني للشـــــركة المدنيـــــة ـــــي الحســـــاب الخـــــاص بالمحـــــامي أو للممثـــــل الق ـــــويض التوقيـــــع ف ـــــا بتســـــليم تف   قانون

  .أو للمحامين الشركاء

ــــــب وال ــــــوح بإســــــم المكت ــــــي تســــــيير الحســــــاب الخــــــاص المفت ــــــويض محــــــدود ف   يمكــــــن تفويضــــــه إن هــــــذا التف

  .من قبل المحامي للغير

  : الفصل الحادي عشر

يمكن لنقيب هيئة المحامين سحب التفـويض مـن المحـامي المفـوض لـه بنـاء علـى قـرار يصـدر عـن المجلـس 

  .الذي يعتمد في إصدار القرار اإلخالالت المترتبة عن سوء تدبير وتسيير الحساب

توجيــه إشــعار للبنــك المفتــوح فيــه الحســاب يرمــي إلــى ســحب يتعــين علــى النقيــب تنفيــذ قــرار المجلــس وذلــك ب

التفـــويض، ويبلـــغ القـــرار للمحـــامي المعنـــي بـــاألمر، وبمجـــرد اإلشـــعار يمنـــع علـــى المحـــامي المســـحوب منـــه 

  .التفويض إجراء أية عملية بنكية كيفما كان نوعها على الحساب المذكور، تحت طائلة المتابعة التأديبية

دبــه هــو المؤهــل إلجــراء مختلــف العمليــات علــى حســاب المحــامي المســحوب منــه يصــبح النقيــب أو مــن ينت

  .التفويض

يتم منح تفويض التوقيع من جديـد للمحـامي المعنـي بمقـرر يصـدر عـن المجلـس عنـد ارتفـاع السـبب المـؤدي 

  .إلى سحب التفويض، وينفذ بصفة فورية

  : الفصل الثاني عشر

  طـــالع علـــى حســـابات المحـــامي وفـــق الكيفيـــة المنصـــوص عليهـــاإن النقيـــب أو مـــن ينتدبـــه لـــه الصـــالحية لال

  .من قانون المهنة 56في مقتضيات المادة 

إذا تبين للنقيب أن هناك إخالال من طرف المحامي في تدبير الودائع، يتخذ كل اإلجراءات المالئمة للحفاظ 

  .على مصالح موكليه

  : الفصل الثالث عشر

مـــع مؤسســـة  جمـــاعي لتــأمين تـــدبير حســـاب الودائــع واألداءات" توكـــولبر "يمكــن لمجلـــس الهيئــة إبـــرام اتفـــاق 

  .لتأمين يحدد بمقتضاه سقف الكفاالت أو الضمانات التي تؤمن ترويج الحسابلمصرفية أو مؤسسة 

  وللحفـــــاظ يصــــادق المجلـــــس علــــى هـــــذا االتفـــــاق، ويتخــــذ كـــــل اإلجــــراءات المالئمـــــة لتـــــدبير جيــــد للحســـــاب،

  .على مصالح المحامي وموكليه
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  : الفصل الرابع عشر

  .ـ تخضع هذه الحسابات للسر المهني

  .ـ يمكن استعمال المبالغ المحولة للحساب الملحق إذا اقتضت ضرورات المصلحة العامة ذلك

  : الفصل الخامس عشر

  .جميع الودائع تصرف للمستفيدين منها داخل أجل شهرين تبتدئ من تاريخ التوصل بها

  : الفصل السادس عشر

  راء أي تصـــــــــفية أو تنـــــــــازل أو صـــــــــلح لفائـــــــــدة أي كـــــــــان دون تحويـــــــــل المبـــــــــالغ إلـــــــــى حســـــــــابيمنـــــــــع إجـــــــــ

  .األداءات والودائع

  : الفصل السابع عشر

يمكن لمجلس الهيئـة أو الجهـة المؤمنـة، إضـافة إلـى التـدابير التأديبيـة، اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة السـترجاع 

  .المبالغ المؤداة عن المحامي

  : عشر الثامنالفصل 

ـ كل محـام رسـمي مسـجل بهيئـة المحـامين بالربـاط ملـزم بفـتح حسـاب خـاص للودائـع بالبنـك المغربـي للتجـارة 

  .الخارجية

  .ـ كل من خالف بنود هذا النظام يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا

  .03/11/2009: الرباط، في 

  

  

  

  : إمضــاء

  هيئة المحامين بالرباطلس مجكاتب 

  األستاذ أحـمد الـحريري

  : إمضــاء

  ن بالرباطـنقيب هيئـة المحامي

  األستاذ مـحمد أقـديـم


