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  املحاماة�م�نة�ملزاولة���لية�اراةملب�القسم��ول�:�اختبارات�سابقة

  2011 نون�� 20 – املحاماة م�نة ملزاولة ��لية مباراة اختبار

  العام املوضوع

 الشأن تدب�� ��سن ال�ادف للسلطة ا��ديد للمف�وم مبادرتنا غرار ع�� و''

 �و و أال العدالة، إلصالح جديدا مف�وما نؤسس أن قررنا فقد املح��،

 السادس محمد امللك ا��اللة ضاحب خطاب من ،''املواطن خدمة �� القضاء

  .2011 ال�شر�عية السنة افتتاح بمناسبة

  .العدالة إلصالح ا��ديد املف�وم �ذا ع�� علق

  

  : ةاملدني ادةامل

  .أثاره و شروطھ س�ب، بال �ثراء

  

  : ةا��نائي ادةامل

  .تنفيذ�ا طرق  و أنواع�ا العقو�ات،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  5201 مارس 1 – املحاماة م�نة ملزاولة ��لية ةمبارا اختبار

  العام املوضوع

  ؟ النا�� املحامي ��ا يتح�� أن يجب ال�� الصفات رأيك �� �� ما

  : ا��نائية املادة

 بإنجاز القضائية الشرطة قامت تل�س، حالة �� بالقتل فيھ املش�بھ ضبط أن �عد

  .العامة النيابة ع�� إحالتھ و محضر

  : �سئلة

 ؟ �حوال �ذه مثل �� املعتمدة النظر�ة ا��راسة �شأن دثتح .1

 ؟ ��ا التكييف املمكن القتل أنواع عن تحدث .2

 ؟ املعتمد التكييف حسب سلوك�ا يتع�ن ال�� املسطرة �� ما .3

 

   �ختيار�ة املواضيع

 املدنية املادة  

 يةشرع غ�� عالقة من مولودا وضعت أ��ا أخ��تك و مكتبك إ�� سعيد ب�ت مرة حضرت

 اب��ا عن نيابة باسم�ا دعوى  رفع محاميا بصفتك منك طلبت و مسك�ن بن عا��� مع

 بالقيام عليھ ا��كم قصد ذلك و املولود عن مسؤوال باعتباره مسك�ن بن عا��� ضد

  .القانو�ي الرشد سن بلوغھ غاية إ�� املادية �شؤونھ

 77 الفصل مقتضيات ع�� الوقوف العقود و �ل��امات قانون  إ�� بالرجوع أمكنك قد و

  : ي�� ما ع�� ينص الذي منھ

 فأحدث القانون، بھ لھ �سمح أن غ�� ومن واختيار، ب�نة عن ��سان ارتكبھ فعل �ل''

 الفعل ذلك أن ث�ت إذا الضرر، �ذا بتعو�ض مرتكبھ ألزم للغ��، معنو�ا أو ماديا ضررا

  .الضرر  حصول  �� املباشر الس�ب �و



 

 

  ''.�ثر عديم ي�ون  لذلك مخالف شرط و�ل

  : �سئلة

 مسك�ن؟ بن عا��� يتحمل�ا أن يمكن ال�� املسؤولية نوع �و ما .1

 سعيد؟ ب�ت مرة بھ �لفتك بما للمطالبة سلوك�ا يتع�ن ال�� املسطرة �� ما .2

 

 دار�ة املادة� 

  خطأ بدون  و ا��طأ أساس ع��) العام القانون  ��ص( املسؤولية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  �2015مارس��1-�املحاماة�م�نة�ملزاولة���لية�مباراة�ادة�املدنية�الختبار ت��يح�سؤال�امل

رأي�الدكتور�عبد�ا��كيم�ا��كماوي����النازلة�موضوع�ام��ان���لية�ملزاولة�م�نة�

  .���املوضوع�املد�ي�2015املحاماة�بتار�خ�فاتح�مارس�

 كت��ا�الدكتور�عبد�ا��كيم�ا��كماوي 

 باحث�قانو�ي�و �ى�املحكمة��بتدائية�بالر�اطنائب�أول�لوكيل�امللك�لد

وقا�ع�النازلة�حضت�السيدة�"�مرة�ب�ت�سعيد�"�إ���مكتبك�و�أخ��تك�بأ��ا�وضعت�مولودا�

من�عالقة�غ���شرعية�مع�"�عا����بن�مسك�ن�"�و�طلبت�منك�بصفتك�محاميا�رفع�دعوى�

ولود�،�و�ذلك�قصد�باسم�ا�نيابة�عن�اب��ا�ضد�عا����بن�مسك�ن�باعتباره�مسؤوال�عن�امل

ا��كم�عليھ�بالقيام��شؤونھ�املادية�إ���غاية�بلوغھ�سن�الرشد�القانو�ي�.�و�قد�أمكنك�

منھ�الذي�ينص��77بالرجوع�إ���قانون��ل��امات�و�العقود�الوقوف�ع���مقتضيات�الفصل�

نون،�ع���ما�ي���:�"��ل�فعل�ارتكبھ���سان�عن�ب�نة�واختيار،�ومن�غ���أن��سمح�لھ�بھ�القا

فأحدث�ضررا�ماديا�أو�معنو�ا�للغ��،�ألزم�مرتكبھ�بتعو�ض��ذا�الضرر،�إذا�ث�ت�أن�ذلك�

الفعل��و�الس�ب�املباشر����حصول�الضرر."�أوال�:�ما��و�نوع�املسؤولية�ال���يمكن�أن�

يتحمل�ا�عا����بن�مسك�ن�؟�ثانيا�:�ما����املسطرة�ال���يتع�ن�عليك�سلوك�ا�للقيام�بما�

ب�ت�سعيد�؟����رأينا��ذا�حول��ذه�النازلة�سوف�لن�نتطرق�ل��واب�عن��لفتك�بھ�مرة�

دور�املحامي����رفع�الدعوى�و�ما�����جراءات�ال���يمكن�لھ�القيام���ا�،�و�لكن�سوف�نث���

مجموعة�من��ش�االت�ال����ع��ض�املدعية�،�و����إش�االت�حقيقية�البد�من�أخذ�ا��ع�ن�

ت�قو�ة�من�حيث�ا���ة�و�املنطق�القانوني�ن�.�مناقشة��عتبار�خصوصا�و�أ��ا�إش�اال 

النازلة�:��طار�العام�للنازلة�:�تطرح�النازلة�املوضوعة�للنقاش�مسألة�غاية����التعقيد�،و�

يتعلق��مر�بإش�ال�ل�س�لھ��عد�مد�ي�صرف�،�و�لكن�جذوره�تمتد�إ����ل�من�مدونة��سرة�

د�كما��و�مشار�إليھ����"�عالقة�و�القانون�ا��نا�ي�.�فالفعل�الذي�أسست�عل يھ�النازلة�ُحّدِ

غ���شرعية�"�قامت�ب�ن��ل�من�"�مرة�ب�ت�سعيد�"�و�"�عا����بن�مسك�ن�"�و��ذه�العالقة�

من�القانون�ا��نا�ي��490الشرعية�توصف�قانونا�بأ��ا�عقة�فساد�طبقا�ملقتضيات�الفصل�

ر�ط�بي��ما�عالقة�الزوجية�الذي�ينص�ع���أن�:�"��ل�عالقة�ج�سية�ب�ن�رجل�وامرأة�ال�ت

ت�ون�جر�مة�الفساد�و�عاقب�عل��ا�با���س�من�ش�ر�واحد�إ���سنة"�و����ا��ر�مة�ال���ال�



 

 

ُيتصور�قيام�ا�إال�باملسا�مة�ب�ن�طرف��ا�الذكر�"�عا����بن�مسك�ن�"�و��ن���"�مرة�ب�ت�

���قيام�ا�،�مما�سعيد�"�؛�و�بالتا���فكال�طر����ذه�العالقة�غ���الشرعية�سا�م��ش�ل�إرادي�

ت�ونت�معھ�املسؤولية�ا��نائية�للطرف�ن�قائمة�ع���قدم�املساواة�.�غ���أننا�قد�نواجھ�

بإش�ال����مثل��ذه�ا��الة�يت��ص����مدى�اعتبار�قيام�املسؤولية�ا��نائية����مثل��ذه�

ن�النازلة�أساسا�لقيام�املسؤولية�املدنية�عن�ا��طأ�املحدث�للضرر�؟�و�بمع���آخر��ل�يمك

للمسماة�"�مرة�ب�ت�سعيد�"�أن�تطالب�املس���"�عا����بن�مسك�ن�"�بج���الضرر�ا��اصل�

من�فعلھ�و�إلزامھ�بالقيام��شؤون�املولود�الناتج�عن��ذه�العالقة�غ���الشرعية�و�تحميلھ�

املسؤولية�سواء�بصورة��لية�أو�بصورة�جزئية�؟�للوقوف�عند��ش�االت�ال���تطرح�ا�

تقسيم�املوضوع�إ���محور�ن�:�املحور��ول�:�قيام�املسؤولية�املدنية�النازلة�أعاله�يمكن�

للمد���عليھ�ر��ن�بتوفر�شروط�موضوعية�املحور�الثا�ي�:�ضرورة�تحميل�املدعية�

املسؤولية�عن�فعل�ا��رادي�املحور��ول�:�قيام�املسؤولية�املدنية�للمد���عليھ�ر��ن�بتوفر�

ألساس�الواق���و�املادي�للدعوى�ال���ترغب�"�مرة�شروط�موضوعية�كما�سبق�و�أشرنا�فا

ب�ت�سعيد�"����رفع�ا��و�العالقة�غ���الشرعية�،�و��و�أساس�يطرح�مدى�إم�انية�املطالبة�

بج���الضرر�ا��اصل�للغ���من�طرف�من��ان�م�س�با����ذلك�الضرر�سواء�بصفتھ�فاعال�

ن�جر�مة�.�و�تكييف�الفعل�أصليا�أو�مسا�ما�أو�مشار�ا�،�خاصة�إذا��ان�الضرر�ناتجا�ع

الذي�أتاه��ل�من�املدعية�و�املد���عليھ�ال�يتأسس�إال����إطار�مقتضيات�القانون�ا��نا�ي�،�

من�ذات�القانون�الذي��عت���ما�قام�بھ�الطرفان�فسادا�،�لذلك�فإن��490أي����إطار�الفصل�

و�لو�بالنيابة����لعب�أحد��طراف��صلي�ن�أو�املسا�م�ن����ارت�اب�ا��رم�دور�املد���

مواج�ة�الطرف�الثا�ي�غ���مرتكز�ع���أساس�قانو�ي�،�و�ذلك�العتبارات�متعددة�يمكن�

ت��يص�ا����اعتبار�ن�أساسي�ن�:��عتبار��ول�:�أن�الفعل�املرتكب�من�الطر�ف�ن�ال��سمح�

،��بھ�القانون�؛�و��نا�يجب�أخذ�القانون�بمف�ومھ�الواسع�بما��شمل�كذلك�القانون�ا��نا�ي

���مواج�ة�املد���عليھ�"�عا����بن��77و�بالتا���ال�يمكن�أن�نتصور�قيام�شروط�الفصل�

مسك�ن�"�إال�إذا��ان��و�فقط�من��س�ب�بفعلھ�ال���������إحداث�الضرر�و�لم��شاركھ�

فيھ�املدعية�"�مرة�ب�ت�سعيد�"�.�و�لن�يمكننا�تصور��ذه�ا��الة�ال���قد�ت�تج�ع��ا�والدة�غ���

حالة��غتصاب�ال���ال�ت�ون�ف��ا��ن���راضية�عن�العالقة�ا���سية�ال���شرعية�إال����



 

 

من�قانون��ل��امات�و�العقود�يف��ض���77انت���ية�ل�ا����نفس�ا�.�و�بالتا���فالفصل�

شرطا�ضرور�ا�متمثال�����ون�ا��طأ�الذي��ش�ل�أساسا�للضرر�ناتجا�عن�طرف�واحد�و�

عتبار�الثا�ي�:�أن�دعوى�التعو�ض�يجب�أن�تأخذ��ع�ن�ل�س�عن�طرف�ن�بإراد��ما�ا��رة�.�� 

من�قانون��ل��امات�و�العقود�،�ذلك�أن�الضرر��100و���99عتبار�مقتضيات�الفصل�ن�

الذي�قد��عت��ه�حاصال�للمولود�إنما��و�ضرر�ناتج�عن��ش��اك����ا��طأ�ب�ن�طر���

من�قانون��99إن�مقتضيات�الفصل�الدعوى��صلي�ن�،�املدعية�و�املد���عليھ�.�و�بالتا���ف

�ل��امات�و�العقود�ال���تنص�ع���أنھ�:�"�إذا�وقع�الضرر�من�أ��اص�متعددين�عملوا�

متواطئ�ن،��ان��ل�م��م�مسؤوال�بالتضامن�عن�النتائج،�دون�تمي���ب�ن�من��ان�م��م�

ق����محرضا�أو�شر��ا�أو�فاعال�أصليا.�"�قائمة�����ذه�ا��الة�فالتواطؤ�حاصل�و�متحق

الفعل�الذي�أنتج�مولودا�غ���شر���،�فال�يمكن�تصور�قيام�عالقة�غ���شرعية�إال�بر����

الطرف�ن�،�و�بالتا���ف�ل�م��ما�مسؤول�مسؤولية�تضامنية�عن�ا��طأ�املرتكب�و�الذي�

أحدث�الضرر�املف��ض�للمولود�الناتج�عن�العالقة�غ���الشرعية.�و�ع���ذلك�فإن�الشروط�

ل�املس���"�عا����بن�مسك�ن�"����مركز�املد���عليھ�تت��ص����التا���:�املوضوعية�ال���تجع

أن�ي�ون��و�من��س�ب�بمفرده����ا��طأ�،�الذي��و�جر�مة�من�حيث�طبيعتھ�،����نازلة�

ا��ال�،�و��و�ما�لم�يتحقق�����ذه�النازلة�.�أن�ت�ون�املدعية�ال�دخل�ل�ا����ما�نتج�من�والدة�

ن�ت�ون�بدور�ا���ية�ح���ي�تفي�شرط��ش��اك�،�و��و�ما�غ���شرعية�،�بمع���آخر�يجب�أ

 –تبعا�للشرط�ن�أعاله��-لم�يتحقق�بدوره�حسب�ما�أش���إليھ�أعاله�.�أن�تتحدد�املسؤولية�

أساسا.�و�لذلك�فإنھ�ح������حالة�رفع�الدعوى�من��99مناصفة�طبقا�ملقتضيات�الفصل�

من��3نون�،�طبقا�ملقتضيات�الفصل�طرف�املدعية�فإن�املحكمة�ست�ون�ملزمة�بتطبيق�القا

قانون�املسطرة�املدنية�،�لذلك�يجوز�لنا�ال�ساؤل�حول�مص���الدعوى�.�املحور�الثا�ي�:�

من�قانون�املسطرة��3ضرورة�تحميل�املدعية�املسؤولية�عن�فعل�ا��رادي�ينص�الفصل�

�سوغ�لھ�أن��املدنية�ع���أنھ�:�"�يتع�ن�ع���القا����أن�ي�ت����حدود�طلبات��طراف�وال 

�غ���تلقائيا�موضوع�أو�س�ب��ذه�الطلبات�و��ت�دائما�طبقا�للقوان�ن�املطبقة�ع���النازلة�

ولو�لم�يطلب��طراف�ذلك�بصفة�صر�حة.�"�.�فكما��و�وا���من�مقتضيات�الفصل�

املذ�ور�فاملحكمة�أو�القا����ملزم�بالبت�دائما����طلبات��طراف�طبقا�للقوان�ن�ا��اري���ا�



 

 

و�املطبقة�ع���النازلة�و�لو�لم�يطلب��طراف�ذلك�صراحة�.�و�عليھ�فإن�مف�وم��العمل

منھ��99و��77القوان�ن����نازلتنا��شمل�ك�من�قانون��ل��امات�و�العقود�و�خاصة�الفصل�ن�

،�و�القانون�ا��نا�ي�الذي�يحدد�طبيعة�الفعل�املق��ف�الناتجة�عنھ�الوالدة�غ���الشرعية�،�و�

منھ�.�و��كذا�فمن�حيث��9و��5و��3و��1سطرة�املدنية�و�بالضبط�الفصول�أخ��ا�قانون�امل

إلزامية�تطبيق�القانون�من�طرف�القا����؛�فإن��ذا��خ���مج���ع���تفعيل�مقتضيات�

من�قانون��ل��امات�و�العقود�،�و����املقتضيات�ال���تتأسس�ع����ون�العالقة��99الفصل�

املد���عليھ�عالقة�غ���شرعية�،�و�أن��ذه�العالقة�ال���جمعت�ب�ن�املدعية�املف��ضة�و�

عالقة�رضائية�و�لم�تحدث�خارج�إرادة�املدعية�،�مما�ال�ي�ون�معھ�أي�موجب�لالعتداد�

من�قانون��ل��امات�و�العقود�الذي�ينص�ع���أنھ�:�"�ال�محل��95بمقتضيات�الفصل�

قد�نتج�عن�حادث�فجا�ي�أو��للمسؤولية�املدنية����حالة�الدفاع�الشر��،�أو�إذا��ان�الضرر 

قوة�قا�رة�لم��سبق�ا�أو�يصطح��ا�فعل�يؤاخذ�بھ�املد���عليھ�"�إذ�ال�يتوفر�أي�شرط�ناف�

للمسؤولية�من�الشروط�الواردة����الفصل�املذ�ور�و�لن�ي�ون�قابال�للتحقق�ألن�املدعية�

��ل�س��ناك�املف��ضة�أقرت�بموجب�مقال�ا��فتتا���ب�ون�العالقة�غ���شرعية�،�و�بالتا�

م��ر�لل�ش�ث�ال�بالدفاع�الشر���و�ال�القوة�القا�رة�و�ال�ا��ادث�الفجا�ي�و����أمور�تحدث�

خارج�إرادة�الفاعل�و�ت�ون�س�با����انتفاء�املسؤولية�.�كما�أنھ�مما��ستلزمھ�تطبيق�القانون�

وعة�و�إثارة�صفة�املدعية�املف��ضة�،�إذ�النيابة�عن�الغ������التقا����يجب�أن�ت�ون�مشر 

�و��مر�غ���املتحقق����نازلة�ا��ال�؛�ع���اعتبار�أن�املسماة�"�مرة�ب�ت�سعيد�:�بدور�ا�

من�قانون��ل��امات�و�والعقود�،�و�بالتا���فإن��99مسؤولة�قانونا�بوجب�مقتضيات�الفصل�

املولود�غ��� –مص����ا�����دعاء�غ���قائمة�من�ج�ة�لالتصال�املطالبة�بحقوق�الغ���

كما�أن�صف��ا�����دعاء�غ���مؤسسة�أل��ا�بدور�ا�أحدثت�بفعل�ا�خطأ�نتج�عنھ��-��الشر�

من�قانون��1ضرر�تمثل����جعل�الوليد�غ���شر���،�و�بالتا���فإن�تطبيق�مقتضيات�الفصل�

املسطرة�املدنية�قد�يجد�لھ�م��را�من��ذه�الزاو�ة�.�و�أما�من�حيث�التقا�����سوء�نية�

من�قانون��ل��امات�و�العقود�فمتحقق�بمجرد�قيام�رفع��5طبقا�ملقتضيات�الفصل�

الدعوى�من�طرف�املدعية�املف��ضة�لتحميل�املد���عليھ��امل�املسؤولية�عما�تحقق�بفعل�

إرادي�مش��ك�بي��ما�.�و�بالتا���فإن�حاصل��مر�،�ت�ون�املسماة�"�مرة�ب�ت�سعيد�"�مسؤولة�



 

 

املس���"�عا����بن�مسك�ن�"�و�يجب�ع����بدور�ا�قانونا�عن�الفعل�الذي�اق��فتھ�بمعية

املحكمة�أن�تفعل��امل�املقتضيات�املتعلقة�بمختلف�ا��وانب�القانونية�املرتبطة���ذا�

ال��اع�.�و�بما�أن��مر�متعلق�بدعوى��دف�ا�تحمل�املصار�ف�املادية�للمولود�إ���ح�ن�بلوغھ�

الدعاوى��عت���أمرا�جو�ر�ا�سن�الرشد�القانو�ي�،�فإن�تدخل�النيابة�العامة����مثل��ذه�

من�قانون�املسطرة�املدنية�.�و�ع���ذلك��9ل�و��ا�طرفا�رئ�سيا�حسب�مقتضيات�الفصل�

فإن�إدخال�النيابة�العامة����مثل��ذه�ا��الة�سي��تب�عنھ�أمران�؛�أول�ما�دفع�ا�

من�قانون��ل��امات�و�العقود�من�ج�ة�و�بالتا���القول�با�عدام��99بمقتضيات�الفصل�

فة�املدعية�����دعاء�،�و�ثان��ما�إثارة�الدعوى�العمومية����حق�املدعية�باعتباره�أقرت�ص

بموجب�مقال�ا�ب�ون�العالقة�ال���ر�ط��ا�باملد���عليھ�عالقة�غ���شرعية�،�مما�ت�ون�معھ�

من�القانون��49ً3مع��فة�اع��افا�صر�حا�بذلك.�و�كما��و�معلوم�فإن�مقتضيات�الفصل�

ال�تث�ت�إال�بناء��491و���490أنھ�:�"�ا��رائم�املعاقب�عل��ا����الفصل�ن�ا��نا�ي�تنص�ع�

ع���محضر�رس���يحرره�أحد�ضباط�الشرطة�القضائية����حالة�التل�س�أو�بناء�ع���

اع��اف�تضمنتھ�م�ات�ب�أو�أوراق�صادرة�عن�امل��م�أو�اع��اف�قضا�ي.�"�مما�ت�ون�معھ�

فتتا������نفس�ا��ع��افات�ال���تضمن��ا�امل�ات�ب�و�تصر�حات�املدعية�الواردة����مقال�ا�� 

�وراق�الصادرة�عن�امل��م�بمف�وم�الفصل�املذ�ور�.�لكن�السؤال�املطروح�����ذه�املرحلة�،�

�و�ما�تأث���تحر�ك�الدعوى�العمومية����مواج�ة�املدعية�و�املد���عليھ�ع���مطالبة�املدعية�

ن�املادية�املولود�إ���ح�ن�بلوغھ�سن�الرشد�القانو�ي�املف��ضة�للمد���عليھ�بالقيام�بالشؤو 

من�قانون��10؟����معرض�ا��واب�عن��ذا�ال�ساؤل�وجب�الوقوف�ع���مقتضيات�املادة�

املسطرة�ا��نائية�ال���تنص�ع���أنھ�:�"�غ���أنھ�يجب�أن�توقف�املحكمة�املدنية�البت����

ة�إذا��انت�قد�تمت�إقام��ا.�"�و��ذه�الدعوى�إ���أن�يصدر�حكم���ا�ي����الدعوى�العمومي

���املقتضيات�اساس�املبدأ�القا����ب�ون�"�ا��نا�ي��عقل�املد�ي�"�ففي��ذه�ا��الة�

ست�ون�املحكمة�املرفوعة�إل��ا�الدعوى�املدنية�مج��ة�ع���وقف�النظر�ف��ا�إ���ح�ن�صدور�

�م���الفساد�و�حكم���ا�ي����الدعوى�العمومية�.�و�كما��و�معلوم����شأن�وسائل�إثبات�جر 

ا��يانة�الزوجية�،�فإ��ا�محددة�حصرا�.�و��نا�قد�نتصور�إم�انية�إن�ار�امل��م�للعالقة�غ���

الشرعية�ال���اع��فت���ا�امل��مة�/�املدعية�املف��ضة�بموجب�مقال�ا��فتتا���،�فال�تجوز�



 

 

ي�ية�من�القانون�ا��نا�ي�كما�ال�يمكن�إجراء�خ��ة�ج�493إدانتھ�حسب�مقتضيات�الفصل�

للتأكد�من��ون�املولود�من�صلب�امل��م�املف��ض�/�املد���عليھ�؛�ألن�املحكمة�الزجر�ة�ال�

املذ�ور�الذي�حدد�وسائل��493تملك�حق�ال��وء�إ����ذا�ا��يار�طبقا�ملقتضيات�الفصل�

�ثبات�حصرا�.�و�ي�تج�عن�ذلك��ون�ا��كم�الذي�سيصدر�بال��اءة�س�ش�ل�سندا�للم��م�

���عليھ�ليقيم�دعواه�ضد�املدعية��علة�أ��ا�أحدثت�لھ�ضررا�عندما�ادعت�املف��ض�/�املد

أ��ا�أقامت�عقة�غ���شرعية�معھ�نتجت�ع��ا�والدة�املولود�املد����شأن�حقوقھ�،�مس�ندا����

من�قانون�املسطرة�ا��نائية�ال���تنص�ع���أنھ�:�"�يجوز�للم��م��437ذلك�ملقتضيات�املادة�

��اءة�أن�يرفع�ضد�الطرف�املد�ي�دعوى�حسب��جراءات�الذي�صدر����شأنھ�حكم�بال

العادية�يطلب�ف��ا�التعو�ض�عن�الضرر.�"�و�����ذه�ا��الة�ست�ون�املدعية�املف��ضة�أمام�

إش�ال�ن�:��ول�أن�دعوى�املس���"�عا����بن�مسك�ن�"�ال���س��فع�ا�ضد�ا�ست�ون�ثابتة�

أمام�القضاء�املد�ي�،�و�ثان��ا��و�مؤسسة�بموجب�ا��كم�ال��ا�ي�الذي�تبقى�لھ���يتھ

من�قانون��ل��امات�و�العقود�،�و��399ست�ون�مج��ة�ع����ثبات�طبقا�ملقتضيات�الفصل�

�و�أمر�متعذر�ما�دام�أن�املد���عليھ�حصل�ع���حكم�زجري�حاز�قوة�ال���ء�املق����بھ�.�

ة�جي�ية�،�ألن�كما�أن�املحكمة�ال�يمكن�أن��ستجيب�ل�ا����حالة�ما�إذا�طلبت�إجراء�خ�� 

ال��وء�إ����ذه�ا����ة�مشروط��شروط�حصر�ة�حدد��ا�مدونة��سرة����حالة�املنازعة����

ال�سب�عند�قيام�العالقة�الزوجية�أو����حالة�ا��مل�الناتج�خالل�ف��ة�ا��طبة�طبقا�

من�مدونة��سرة�.�و�عموم�القول�فإن�مشاركة�املدعية�املف��ضة�����156ملقتضيات�املادة�

ان�عالقة�غ���شرعية�"�مف��ضة�"�مع�املد���عليھ�سيجعل�ا����مركز�قانو�ي�ضعيف�مما�إتي

يفرض�ع���املحامي�أخذ�مجموعة�من��حتياطات�وفق�ما�ذكرناه�أعاله�من�أجل�رفع�

  . الدعوى 

  

  

  

  

  



 

 

  القسم�الثا�ي�:�القوان�ن�املنظمة�و�املؤطرة�للمباراة�و�م�نة�املحاماة

 بتعديل�القانون�املنظم�مل�نة�املحاماةاملتعلق�28.08القانون�رقم�

  م�نة�املحاماة:��القسم��ول 

  أح�ام�عامة:��الباب��ول 

  

  1املادة�

املحاماة�م�نة�حرة،�مستقلة،��ساعد�القضاء،�و�سا�م����تحقيق�العدالة،�واملحامون���ذا�

  �عتبار�جزء�من�أسرة�القضاء.

  2املادة�

أعبا��ا�،�والتمتع�بامتيازا��ا�،�والقيام�بم�ام�ا�،�إال�ال�تجوز�ممارسة�م�نة�املحاماة�،�وتحمل�

ملحام�م��ل�بجدول�إحدى��يئات�املحام�ن�باملغرب�أو�محام�متمرن�مقيد�بالئحة�التمر�ن�

  لدى�إحدى�ال�يئات�املذ�ورة.

  تمارس�م�نة�املحاماة،�طبقا�ملقتضيات��ذا�القانون،�مع�مراعاة�ا��قوق�املك�سبة.

  3املادة�

ي����سلوكھ�امل���بمبادئ��ستقالل�والتجرد�وال��ا�ة�والكرامة�والشرف،�وما�يتقيد�املحام

  تقتضيھ��خالق�ا��ميدة�وأعراف�وتقاليد�امل�نة.

  4املادة�

يمارس�املحامون�م�ن��م����إطار��يئة�املحام�ن�املحدثة�لدى��ل�محكمة�است�ناف.�تتمتع�

  �ل��يئة�بال��صية�املدنية�و�ستقالل�املا��.

  

  

  

  

  



 

 

  �نخراط����امل�نةي�:�الباب�الثا�

  شروط�عامة:��الفرع��ول 

  

  5املادة�

  �ش��ط����امل�����مل�نة�املحاماة�:

أن�ي�ون�مغر�يا�أو�من�مواط���دولة�تر�ط�ا�باململكة�املغر�ية�اتفاقية��سمح�ملواط����ل��    .1

دأ�التعامل�باملثل�مع�من�الدولت�ن�بممارسة�م�نة�املحاماة����الدولة��خرى،�مع�مراعاة�مب

  �ذه�الدول؛

  أن�ي�ون�بالغا�من�العمر�واحدا�وعشر�ن�سنة�ومتمتعا�بحقوقھ�الوطنية�واملدنية؛ �    .2

أن�ي�ون�حاصال�ع���ش�ادة��جازة����العلوم�القانونية�من�إحدى��ليات�ا��قوق� �    .3

  املغر�ية�أو�ش�ادة�من��لية�ل��قوق�مع��ف�بمعادل��ا�ل�ا�؛

  أن�ي�ون�حاصال�ع���ش�ادة���لية�ملمارسة�م�نة�املحاماة�؛ �    .4

أن�ال�ي�ون�مدانا�قضائيا�أو�تأدي�يا��س�ب�ارت�ابھ�أفعاال�منافية�للشرف�واملروءة�أو� �    .5

  حسن�السلوك�ولو�رد�اعتباره�؛

  أن�ال�ي�ون�مصرحا��سقوط�أ�ليتھ�التجار�ة�ولو�رد�اعتباره؛�    .6

حالة�إخالل�بال��ام���يح�ير�طھ�بإدارة�أو�مؤسسة�عمومية�ملدة��أن�ال�ي�ون��� �    .7

  معينة؛

  أن�ي�ون�متمتعا�بالقدرة�الفعلية�ع���ممارسة�امل�نة�ب�امل�أعبا��ا�؛�    .8

أن�ال�يتجاوز�من�العمر�خمسة�وأر�ع�ن�سنة�لغ���املعفي�ن�من�التمر�ن،�عند�تقديم� �    .9

  الطلب�إ���ال�يئة.

  6املادة�

دة�ملزاولة�م�نة�املحاماة�من�طرف�مؤسسة�للت�و�ن�تحدث�و�س���وفق�الشروط�تمنح�ش�ا

  ال���ستحدد�بنص�تنظي��.

�ستمر�وزارة�العدل����تنظيم�امتحان�خاص�بمنح�ش�ادة���لية�ملزاولة�م�نة�املحاماة�إ���

  ح�ن�دخول�النص�التنظي���ح���التنفيذ.



 

 

   

  حاالت�التنا��:�الفرع�الثا�ي

  

  7املادة�

م�نة�املحاماة�مع��ل��شاط�من�شأنھ�أن�يمس�باستقالل�املحامي�والطبيعة�ا��رة��ت�نا��

  للم�نة،�وخاصة:

غ���أنھ���ل�نوع�من�أنواع�التجارة،�سواء�زاولھ�املحامي�مباشرة�أو�بصفة�غ���مباشرة؛�    .1

  يمكن�للمحامي�التوقيع�ع����وراق�التجار�ة�ألغراضھ�املدنية�؛

تجار�ة�وحيد،�أو�عضو�مجلس�إدار��ا�املنتدب،�أو�مس���ا،�أو�شر�ك��م�ام�مدير�شركة �    .2

  ���شركة�التضامن؛

م�نة�وكيل��عمال،�وغ���ا�من�امل�ن�ا��رة��خرى،�سواء�زاول�ا�املحامي،�مباشرة�أو� �    .3

  بصفة�غ���مباشرة؛

  وظيفة�محاسب�وجميع�الوظائف�املأجورة�؛ �    .4

  ة�والقضائية.جميع�الوظائف��دار��    .5

  يتعرض�للعقو�ات�التأدي�ية��ل�محام�يوجد����حالة�تنا��.

  8املادة�

مع�مراعاة�املقتضيات�الضر��ية�ا��اري���ا�العمل،�ال��عت���أج��ا�بأي�حال�من��حوال�

  املحامي�املتمرن�واملحامي�املساعد.

  9 املادة�

  ال�ت�نا���م�نة�املحاماة�مع�:

  دستوري�و���املحكمة�العليا�؛العضو�ة����املجلس�ال�    .1

  العضو�ة����املجلس��داري�لشركة�؛ �    .2

  القيام�بم�ام�التحكيم�والوساطة�بانتداب�من�القضاء�أو�بطلب�من��طراف.�    .3

  

  



 

 

  10املادة�

يبقى�املحامي�الذي��سند�إليھ�م�مة�عضو����الديوان�املل�ي�،�أو�عضو����ا���ومة�،�أو�

وان�وز�ر�،�أو�متفرغ�ألي�م�مة�م�لف���ا�من�لدن�الدولة�،�مقيدا����سف���،�أو�عضو����دي

جدول�ال�يئة�حسب�أقدميتھ�دون�أن�ي�ون�لھ�ا��ق����ممارسة�م�ام�امل�نة�طيلة�توليھ�تلك�

  امل�مة.

  

  التمر�ن:��الفرع�الثالث

  11املادة�

ل���ينوي�امل�����يقدم�طلب�ال��شيح�للتقييد����الئحة�املحام�ن�املتمرن�ن�إ���نقيب�ال�يئة�ا

  قضاء�مدة�التمر�ن���ا�،�وذلك�خالل�ش�ري�مارس�وأكتو�ر�من��ل�سنة.

    يرفق�الطلب�وجو�ا�بما�ي��:

  الوثائق�املث�تة�لتوفر�امل�����ع���الشروط�املنصوص�عل��ا����املادة�ا��امسة�أعاله�؛�    .1

�قل،�وحاصل��سند�ال��ام�صادر�عن�محام�مقيد�با��دول�منذ�خمس�سنوات�ع�� �    .2

  ع���إذن�كتا�ي�مسبق�من

  النقيب�،�يتع�د�،�بمقتضاه�،�أن��شرف�ع���تمر�ن�املر���بمكتبھ�وفق�القواعد�امل�نية. 

  يمكن�للنقيب�،��عي�ن��ذا�املحامي�،�عند��قتضاء.

  يجري�مجلس�ال�يئة�بحثا�حول�أخالق�امل�����بجميع�الوسائل�ال���يرا�ا�مناسبة.

بات�املستوفية�ل�افة�الوثائق�وعناصر�البحث�خالل�أجل�ال�يتعدى�ي�ت�املجلس����الطل

  أر�عة�أش�ر�من�تار�خ�تقديم�الطلب؛

ال�يتخذ�مقرر�بالرفض�إال��عد��ستماع�للم�����من�طرف�مجلس�ال�يئة�،�أو��عد�انصرام�

أجل�خمسة�عشر�يوما�ع���التوصل�باالستدعاء����عنوانھ�املد���بھ�من�طرفھ�،�أو��عذر�

  ذلك�؛

يبلغ�مقرر�القبول�أو�الرفض�إ���امل�����،�وإ���الوكيل�العام�للملك�،�داخل�أجل�خمسة�

  عشر�يوما�من�صدوره.



 

 

�عت���الطلب�مرفوضا����حالة�عدم�تبليغ�مقرر�املجلس�خالل�ا��مسة�عشر�يوما�التالية�

  الن��اء��جل�املحدد�للبت����الطلب.

  12املادة�

التمر�ن�،�وال��شرع����ممارستھ�،�إال��عد�أن�يؤدي�القسم�ال�يقيد�امل�����املقبول����الئحة�

  ��ي�:

"أقسم�با��العظيم�أن�أمارس�م�ام�الدفاع�و�س�شارة��شرف�وكرامة�وضم���ونزا�ة�

واستقالل�وإ�سانية�،�وأن�ال�أحيد�عن��ح��ام�الواجب�للمؤسسات�القضائية�وقواعد�

امل���،�وأن�ال�أبوح�أو�أ�شر�ما�يخالف�القوان�ن��امل�نة�ال���أنت���إل��ا�وأن�أحافظ�ع���السر 

  و�نظمة�و�خالق�العامة�،�وأمن�الدولة�،�والسلم�العمومي".

يؤدى��ذا�القسم�أمام�محكمة��ست�ناف����جلسة�خاصة�يرأس�ا�الرئ�س��ول�و�حضر�ا�

  الوكيل�العام�،�وكذا�نقيب�ال�يئة�الذي�يتو���تقديم�امل�����ن�املقبول�ن.

  13ادة�امل

  يتم�التقييد�بالئحة�التمر�ن�ال���يضبط�ا�مجلس�ال�يئة.

  يقوم�املجلس�ب�شر��ذه�الالئحة�سنو�ا�مع�ا��دول.

  14املادة�

  �ستغرق�مدة�التمر�ن�ثالث�سنوات�يقوم�املحامي�املتمرن�خالل�ا�باالل��امات�التالية:

دمية�املحددة����املادة�املمارسة�بصفة�فعلية����مكتب�محام�يتوفر�ع���الشروط�و�ق�    .1

  أعاله؛�11

  ا��ضور����ا��لسات�باملحاكم�؛ �    .2

  املواظبة�ع���ا��ضور����ندوات�التمر�ن�واملشاركة����أشغال�ا. �    .3

 15املادة�

للمحامي�املتمرن�أن�يحل�محل�املحامي�املشرف�ع���تمر�نھ����جميع�القضايا.�غ���أنھ�ال�

  يجوز�لھ�:

يؤازر��طراف����قضايا�ا��نايات�سواء�بالنيابة�عن�املحامي�املشرف�ع���أن�يمثل�أو��    .1

  تمر�نھ�،�أو����إطار�املساعدة�القضائية�؛



 

 

  أن�ي��افع�أمام�محاكم��ست�ناف�خالل�السنة��و���من�تمر�نھ�؛ �    .2

  أن�يفتح�مكتبا�لھ�أو�أن�يمارس�باسمھ�ا��اص�خارج�نطاق�املساعدة�القضائية؛ �    .3

  أن�يحمل�لقب�محام�إال�إذا��ان�مشفوعا�بصفة�متمرن. �    .4

   

  16املادة�

يمكن�ملجلس�ال�يئة�أن�يمدد�ف��ة�التمر�ن�ملدة�إضافية�ال�تز�د�عن�السنة����حالة��خالل�

  بال��امات�التمر�ن،

  وذلك�بمقت����مقرر�معلل.

  نقطاع��املة.يقع�التمديد�،�وجو�ا�،����حالة��نقطاع�دون�س�ب�مشروع�لنفس�مدة�� 

ال�تتخذ�املقررات�ال���يصدر�ا�مجلس�ال�يئة�،����نطاق�أح�ام��ذه�املادة�،�إال��عد�

�ستماع�إ���املع���باألمر�،�أو����غي�تھ�إذا�استد���ولم�يحضر��عد�خمسة�عشر�يوما�من�

  تار�خ�توصلھ�باالستدعاء����آخر�عنوان�م���لھ�،�أو��عذر�ذلك.

  17املادة�

  من�الئحة�التمر�ن����حالة�:يتع�ن�ا��ذف�

  �ستمرار�����خالل�بال��امات�التمر�ن�بالرغم�من�تمديد�مدتھ�؛        ·

  �ستمرار�����نقطاع�رغم�تمديد�ف��ة�التمر�ن.        ·

يصدر�املجلس�مقرر�ا��ذف��عد��ستماع�إ���املع���باألمر�أو����غي�تھ�إذا�استد���ولم�

ا�من�تار�خ�توصلھ�باالستدعاء�آلخر�عنوان�م���لھ،�أو��عذر�يحضر،��عد�خمسة�عشر�يوم

    ذلك.

  18املادة�

  �عفى�من�ا��صول�ع���ش�ادة���لية�ملمارسة�م�نة�املحاماة�ومن�التمر�ن�:

قدماء�القضاة�الذين�قضوا�ثما�ي�سنوات�ع����قل����ممارسة�القضاء،��عد��    .1

قال��م�،�أو�إحال��م�ع���التقاعد�ما�لم�يكن�حصول�م�ع����جازة����ا��قوق�،�وقبول�است

  ذلك�لس�ب�تأدي���؛



 

 

قدماء�القضاة�من�الدرجة�الثانية�أو�من�درجة�تفوق�ا،��عد�قبول�استقال��م،�أو� �    .2

  إحال��م�ع���التقاعد�ما�لم�يكن�ذلك�لس�ب�تأدي��؛

دون�انقطاع�قدماء�املحام�ن�الذين�سبق����يل�م�مدة�خمس�سنوات�ع����قل�،�ب �    .3

���جدول��يئة�أو�عدة��يئات�للمحام�ن�باملغرب�،�أو��يئة�أو�عدة��يئات�للمحام�ن�بإحدى�

الدول��جن�ية�ال���أبرمت�مع�املغرب�اتفاقية�دولية��سمح�ملواط����ل�من�الدولت�ن�

املتعاقدت�ن�بممارسة�م�نة�املحاماة����الدولة��خرى�ثم�انقطعوا�عن�املمارسة�،�شر�طة�أال�

  يز�د��ذا��نقطاع�ع���عشر�سنوات�؛

املحامون�املنتمون�إلحدى�الدول��جن�ية�ال���أبرمت�مع�املغرب�اتفاقية�دولية��سمح� �    .4

ملواط����ل�من�الدولت�ن�املتعاقدت�ن�بممارسة�م�نة�املحاماة����الدولة��خرى�وذلك��عد�

  إثبات�استقال��م�من�ال�يئة�ال����انوا�يمارسون���ا.

تع�ن�ع���املحام�ن�املنتم�ن�ل�ذه�الدول�،�إذا�لم�ي�ونوا�حاصل�ن�ع���ش�ادة���لية�و�

أعاله�،�اجتياز�امتحان�لتقييم�معرف��م��5ملزاولة�م�نة�املحاماة�املنصوص�عل��ا����املادة�

باللغة�العر�ية�و�القانون�املغر�ي�قبل�البت����طلبا��م�،�تنظم�شروطھ�بمقت����نص�

  تنظي��.

أساتذة�التعليم�العا���،����مادة�القانون�،�الذين�زاولوا�،��عد�ترسيم�م�،�م�نة� �    .5

التدر�س�مدة�ثما�ي�سنوات�بإحدى��ليات�ا��قوق�باملغرب�،�وذلك��عد�قبول�استقال��م�أو�

  إحال��م�ع���التقاعد�ما�لم�يكن�ذلك�لس�ب�تأدي��.

إال��عد�قضاء�مدة�ستة�أش�ر��غ���أنھ�ال�يمكن�ألستاذ�التعليم�العا���فتح�مكتب�خاص�بھ

  بمكتب�محامي��عينھ�النقيب.

  ا��دول :��الفرع�الرا�ع

  

  19املادة�

يقدم�طلب�امل�����املعفي�من�ش�ادة���لية�،�والتمر�ن�مدعما�بما�يث�ت�توفر�الشروط�

  املقررة�لل���يل����ا��دول.

ثالثة�أش�ر�من�تار�خ�يقدم�املحامي�املتمرن�طلبھ�الرامي�إ���ال���يل����ا��دول�خالل�أجل�



 

 

  انقضاء�مدة�التمر�ن.

عند�انصرام��ذا��جل��ستد���املجلس�املع���باألمر�لالستماع�إليھ��شأن�العذر�الذي�عاقھ�

  عن�تقديم�الطلب.

  عند�قبول�العذر�يمنح�املع���باألمر�م�لة�ثالثة�أش�ر�لتقديم�طلب�ال���يل�إ���املجلس.

�ن�بال�سبة�للمحامي�املتمرن�الذي�ال�يتقيد�للمجلس�أن�يقرر�ا��ذف�من�الئحة�التمر 

  باألجل�أعاله.

ال�يتخذ�قرار�ا��ذف�من�الئحة�التمر�ن�إال��عد��ستماع�للمع���باألمر�من�طرف�مجلس�

ال�يئة�،�أو�انصرام�أجل�خمسة�عشر�يوما�ع���تار�خ�توصلھ�باالستدعاء�بآخر�عنوان�م���لھ�

  ،�أو��عذر�ذلك.

  20املادة�

  ئة�،�بحثا�حول�املر��.يجري�مجلس�ال�ي

ي�ت�مجلس�ال�يئة����طلبات�ال���يل����ا��دول��عد�استكمال�عناصر�البحث�داخل�أجل�

  أر�عة�أش�ر�من�تار�خ�إيداع�الطلب�وأداء�واجبات��نخراط.

ال�يرفض�مجلس�ال�يئة�ال���يل�إال��عد��ستماع�إ���املع���باألمر،�أو����غي�تھ،�إذا�

  سة�عشر�يوما�من�تار�خ�توصلھ�أو��عذر�ذلك�بصفة�قانونية.استد���ولم�يحضر��عد�خم

يبلغ�مقرر�قبول�ال���يل����ا��دول،�أو�رفضھ،�إ���املع���باألمر،�وإ���الوكيل�العام�للملك،�

  داخل�أجل�خمسة�عشر�يوما�من�تار�خ�صدوره.

�عت���طلب�ال���يل�مرفوضا�إذا�لم�ي�ت�فيھ�املجلس�داخل�خمسة�عشر�يوما�املوالية�

  ن��اء�املدة�املحددة�أعاله.ال 

  21املادة�

يؤدى�القسم�من�طرف�امل�����املعفى�من�ش�ادة���لية�،�ومن�التمر�ن�،�والذي�تقرر�

  ���يلھ����ا��دول�،

  وذلك�حسب�الكيفية�املقررة����املادة�الثانية�عشرة�أعاله. 

  

  



 

 

  22املادة�

  قديم�طلب�ال���يل.���ل�املحامون�املتمرنون�املقبولون����ا��دول�حسب�تار�خ�ت

  ���ل�با���امل�����ن����ا��دول�اعتبارا�من�تار�خ�أداء�القسم.

  23املادة�

ال�يجوز�لقدماء�القضاة،�واملوظف�ن�ورجال�السلطة،�أو�الذين�مارسوا�م�ام�ا،�أن�يقيدوا����

لوائح�التمر�ن،�أو����لوا����جدول�ال�يئة�املحدثة�لدى�آخر�محكمة��ست�ناف،�ال���زاولوا�

  م�ام�م����دائر��ا،�قبل�م����ثالث�سنوات�من�تار�خ�انقطاع�م�عن�العمل���ا.

يحظر�عل��م،��عد����يل�م����أي��يئة�أخرى،�أن�يمارسوا�خالل�نفس�الف��ة�أي�ش�ل�من�

  أش�ال�ال�شاط�بتلك�الدائرة.

ال�يفرض�أي�قيد�بال�سبة�لقدماء�قضاة�املجلس��ع��،�وقدماء�املوظف�ن�ورجال�السلطة�

  ذين��انت�م�ام�م��شمل�جميع�أنحاء�اململكة.ال

  24املادة�

يحصر�ا��دول����مطلع��ل�سنة�قضائية،�و�طبع�و�ودع�بوزارة�العدل،�وكتابات�الضبط�

  لدى�املجلس��ع��،�واملحاكم�املوجودة�بالدائرة.

  يمكن�ل�ل��يئة�أن�تطلب��شر�ا��دول�با��ر�دة�الرسمية.

  ممارسة�امل�نة:��الباب�الثالث

  كيفية�ممارسة�امل�نة:��رع��ول الف

   

     25 املادة�

يتع�ن����حالة�املشاركة�أن�يتضمن�ا��دول�إ���جانب�اسم��ل�محام�م�شارك�،�إسم�

  املحامي�أو�املحام�ن�امل�شارك�ن�معھ.

   26املادة�

يمكن�للمحامي�أن�يمارس�م�نتھ�وحده�،�أو�مع�غ��ه�من�املحام�ن�،����نطاق�املشاركة�،�أو����

  شركةإطار�

  مدنية�م�نية�،�أو�املساكنة�أو�بصفتھ�مساعدا. 



 

 

  ينظم��طار�القانو�ي�للشر�ات�املدنية�امل�نية�،�بمقت����قانون.

  غ���أنھ�ال�يجوز�أن�ي�ون�للمحامي،�أو�للمحام�ن�امل�شارك�ن�إال�مكتب�واحد.

  27املادة�

وجھ�إ���النقيب�يرخص�مجلس�ال�يئة�باملشاركة�أو�املساكنة�أو�املساعدة�بناء�ع���طلب�م

  من�املحام�ن�املتعاقدين.

ال�يرفض�ال��خيص�إال����حالة�تضم�ن�العقد�مقتضيات�منافية�لقواعد�امل�نة،�وعدم�

  استجابة�املحام�ن�املعني�ن

  لتوج��ات�مجلس�ال�يئة،����شأن��عديل�ا.

��ي�ت�املجلس،�����ل��حوال،�داخل�أجل�ثالثة�أش�ر�من�تار�خ�إيداع�العقد،�وإال�اعت�

  الطلب�مقبوال.

  28املادة�

  املحامون�الشر�اء�مسؤولون�مدنيا�ع���وجھ�التضامن�إزاء�مو�ل��م.

أعاله�،�أن�ينو�وا�أو�يؤازروا�أو�يمثلوا�أطرافا�ل�ا��27ال�يجوز�للمحام�ن�املشار�إل��م����املادة�

  مصا���متعارضة.

ن�صاحب�املكتب�أو�ال�يجوز�للمحام�ن�املساعدين�أن�يمارسوا�باسم�م�ا��اص�إال�بإذن�م

  ���نطاق�املساعدة�القضائية.

  29املادة�

إذا�حدث�نزاع�م���ب�ن�املحام�ن�الشر�اء�أو�امل�ساكن�ن�،�أو�املساعدين�،�ولم�يتوصل�

النقيب�إ���التوفيق�بي��م�،��عرض�ال��اع�،�وجو�ا�،�ع���تحكيم�يقوم�بھ�محامون�،�يختار�

  حكم�مع�ن�من�طرف�النقيب.�ل�طرف�أحد�م�ل�ذه�الغاية�،�و�نضم�إل��م�م

  ال�ي�ون�القرار�املتخذ�قابال�ألي�طعن.

                                                             

تطبق��ذه�املقتضيات����حالة�وفاة�أحد�املحام�ن�امل�شارك�ن�،�أو�امل�ساكن�ن�،�أو�

  املساعدين�،�أو�عدم�بقائھ�منتميا�لل�يئة.



 

 

  

  م�امل�نةم�ا:��الفرع�الثا�ي

  

  30املادة�

يمارس�املحامي�م�امھ�بمجموع�تراب�اململكة،�مع�مراعاة��ست�ناء�املنصوص�عليھ����املادة�

  الثالثة

  والعشر�ن�أعاله�،�من�غ����دالء�بو�الة. 

  �شمل��ذه�امل�ام�:

ال��افع�نيابة�عن��طراف�ومؤازر��م�والدفاع�ع��م�وتمثيل�م�أمام�محاكم�اململكة،��    .1

  املؤسسات�القضائية،و 

والتأدي�ية�إلدارات�الدولة�وا��ماعات�واملؤسسات�العمومية�،�وال�يئات�امل�نية�،�وممارسة�

جميع�أنواع�الطعون����مواج�ة��ل�ما�يصدر�عن��ذه�ا���ات����أي�دعوى�،�أو�مسطرة�،�

  س��ع���؛من�أوامر�أو�أح�ام�أو�قرارات�،�مع�مراعاة�املقتضيات�ا��اصة�بال��افع�أمام�املجل

  تمثيل�الغ���ومؤازرتھ�أمام�جميع��دارات�العمومية�؛  �    .2

تقديم��ل�عرض�أو�قبولھ،�وإعالن��ل�إقرار�أو�ر����،�أو�رفع�اليد�عن��ل���ز�،��    .3

  والقيام�،�بصفة�عامة�،

ن�ار�ب�ل��عمال�لفائدة�مو�لھ�،�ولو��انت�اع��افا�بحق�أو�تنازال�عنھ�،�ما�لم�يتعلق��مر�بإ 

  خط�يد�،�أو�طلب�يم�ن�أو�قل��ا�،�فإنھ�ال�ي���إال�بمقت����و�الة�مكتو�ة�؛

القيام����كتابات�الضبط�،�ومختلف�م�اتب�املحاكم�،�وغ���ا�من�جميع�ا���ات� �    .4

املعنية�،�ب�ل�مسطرة�غ���قضائية�،�وا��صول�م��ا�ع����ل�البيانات�والوثائق�،�ومباشرة�

دور�أي�حكم�أو�أمر�أو�قرار�،�أو�إبرام�ص���،�وإعطاء�وصل�ب�ل�ما��ل�إجراء�أمام�ا�،�إثر�ص

  يتم�قبضھ�؛

إعداد�الدراسات�و�بحاث�وتقديم��س�شارات�،�وإعطاء�فتاوى�و�رشادات���� �    .5

  امليدان�القانو�ي�؛



 

 

تحر�ر�العقود،�غ���أنھ�يمنع�ع���املحامي�الذي�حرر�العقد،�أن�يمثل�أحد�طرفيھ�����    .6

  ة�حدوث�نزاع�بي��ما��س�ب��ذا�العقد؛حال

  تمثيل��طراف�بتوكيل�خاص����العقود.  �    .7

يتع�ن�ع���املحامي�أن�يحتفظ�بملفھ�بما�يفيد�توكيلھ�لإلدالء�بھ�عند�املنازعة����  �    .8

  التوكيل�أمام�النقيب�أو�الرئ�س��ول�ملحكمة��ست�ناف.

�علق��مر�باستخالص�مبالغ�مالية�من�محاسب�ن�غ���أنھ�يتع�ن�عليھ��دالء�بتوكيل��لما�

  عمومي�ن�لفائدة�مو�ليھ����قضايا�لم�يكن�ينوب�ف��ا.

  31املادة�

ال��سوغ�أن�يمثل����اص�الذاتيون�واملعنو�ون�واملؤسسات�العمومية�وشبھ�العمومية�

دولة�والشر�ات�،�أو�يؤازروا�أمام�القضاء�إال�بواسطة�محام�،�ما�عدا�إذا��علق��مر�بال

    و�دارات�العمومية�ت�ون�نيابة�املحامي�أمرا�اختيار�ا.

  32املادة�

املحامون�امل��لون�بجداول��يئات�املحام�ن�باململكة�،��م�وحد�م�املؤ�لون�،����نطاق�

تمثيل��طراف�،�ومؤازر��م�،�لتقديم�املقاالت�واملست�تجات�واملذكرات�الدفاعية����جميع�

تصر�حات�املتعلقة�با��الة�املدنية�،�وقضايا�النفقة�أمام�القضايا�باست�ناء�قضايا�ال

املحكمة��بتدائية�و�ست�نافية�،�والقضايا�ال���تختص�املحاكم��بتدائية�بالنظر�ف��ا�

  ابتدائيا�وان��ائيا�وكذا�املؤازرة����قضايا�ا��نح�واملخالفات.

يرتبط�مع�املغرب�باتفاقية�غ���أنھ�يمكن�للمحام�ن�الذين�يمارسون�امل�نة����بلد�أجن���،�

�سمح�ملواط����ل�من�الدولت�ن�املتعاقدت�ن�بممارسة�امل�نة����الدولة��خرى�،�أن�يؤازروا�

�طراف�،�أو�يمثلو�م�،�أمام�املحاكم�املغر�ية�،��شرط�أن��عينوا�محل�املخابرة�مع�م�

صفة�خاصة�بمكتب�محام�م��ل�بجدول�إحدى��يئات�املحام�ن�باململكة��عد��ذن�ل�م�ب

  ،�����ل�قضية�ع���حدة�،�من�طرف�وز�ر�العدل�ما�لم�تنص��تفاقية�ع���خالف�ذلك.

  33املادة�

  ال�يقبل�ملؤازرة��طراف�وتمثيل�م�أمام�املجلس��ع��،�مع�مراعاة�ا��قوق�املك�سبة،�إال:

  املحامون�امل��لون�با��دول�منذ�خمس�عشرة�سنة��املة�ع����قل؛  ·



 

 

  لذين��انوا�مس�شار�ن�أو�محام�ن�عام�ن،�بصفة�نظامية،����املجلس��ع��؛املحامون�ا   ·

قدماء�القضاة،�وقدماء�أساتذة�التعليم�العا��،�املعفون�من�ش�ادة���لية�ومن�التمر�ن،�   ·

  �عد�خمس�سنوات�من�تار�خ����يل�م�با��دول.

  34املادة�

ء�املحام�ن�املقبول�ن�لل��افع�أمام�ي���مجلس�ال�يئة����ش�ر�أكتو�ر�من��ل�سنة�قائمة�بأسما

  املجلس��ع��.

  يتو���النقيب�تبليغ�القائمة�خالل�ش�ر�نوفم���املوا���إ���الرئ�س��ول�للمجلس��ع��.

  ت�شر�القائمة�ال�املة�للمحام�ن�املقبول�ن�لل��افع�أمام�املجلس��ع���با��ر�دة�الرسمية.

  واجبات�املحام�ن:��الباب�الرا�ع

  ال�ش�ث�بالوقار�والسر�امل��:��ول الفرع�� 

  

 35املادة�

ال�يجوز�للمحامي�أن�يمارس�أي�عمل��س��دف�جلب����اص،�واستمال��م،�وال�أن�يقوم�

  بأي�إش�ار�كيفما��انت�وسيلتھ.

غ���أنھ�يحق�لھ�أن��علق�خارج�البناية�ال���يوجد���ا�مكتبھ�أو�داخل�ا�،�لوحة�تحمل�اسمھ�

محاميا�أو�محاميا�مقبوال�لدى�املجلس��ع���،�أو�نقيبا�سابقا�،��ال������والعائ���،�و�ونھ

  أو�حامال�لش�ادة�الدكتوراة����ا��قوق.

  وال��ش���املحامي�إال�إ����ذه�الصفات����أوراق�مكتبھ�وملفاتھ.

  

يحق�للمحامي�أن�يتوفر�ع���موقع����وسائل��تصال��لك��ونية��ش���فيھ�،�باقتضاب�،�

ھ�،�ومساره�الدرا����وامل���،�وميادين�ا�تماماتھ�القانونية�وأبحاثھ�،�إ���نبذة�عن�حيات

  شر�طة�ا��صول�ع���إذن�مسبق�من�النقيب�بمضمون�ذلك.

  36املادة�

  ال�يجوز�للمحامي�أن�يف����أي����ء�يمس�بالسر�امل������أي�قضية.



 

 

يبلغ�أي��يتع�ن�عليھ،�بصفة�خاصة،�أن�يح��م�سر�ة�التحقيق����القضايا�الزجر�ة،�وأن�ال 

معلومات�مستخرجة�من�امللفات،�أو�ي�شر�أي�مس�ندات�أو�وثائق�أو�مراسالت،�ل�ا�عالقة�

   ببحث�مازال�جار�ا.

  العالقات�مع�املحاكم:��الفرع�الثا�ي

   

  37املادة�

  ال�يحق�للمحامي�أن�يمثل�أمام�ال�يآت�القضائية�والتأدي�ية�إال�إذا��ان�مرتديا�بذلة�املحاماة.

  38املادة�

ع���املحامي،�أن��ع�ن�موطنھ�امل���داخل�دائرة�اختصاص�محكمة��ست�ناف،�يجب�

  التا�عة�ل�ا�ال�يئة�امل��ل���ا،�وإال�اعت����ل�إجراء�بلغ�لكتابة�الضبط���يحا.

يجب�عليھ�عند�تنص�بھ�للدفاع�أمام�محكمة�توجد�خارج�دائرة�اختصاص�املحكمة�املشار�

ل�املخابرة�معھ،�بمكتب�محام�يوجد�بدائرة�تلك�إل��ا����الفقرة�السابقة،�أن�يختار�مح

  املحكمة�أو�بكتابة�ضبط�املحكمة�املنصب�للدفاع�أمام�ا.

يجب�عليھ�عند�ال��افع�أمام�محكمة�خارج�الدائرة�املذ�ورة�،�أن�يقدم�نفسھ�إ���نقيب�

لذي�ال�يئة�أو�من�يمثلھ�،�وإ����ل�من�رئ�س�ا��لسة�،�وممثل�النيابة�العامة���ا�،�واملحامي�ا

  يرافع�عن�الطرف��خر.

  39املادة�

ال�يجوز�للمحام�ن�����ل��حوال�أن�يتفقوا�،�متواطئ�ن�فيما�بي��م�،�ع���أن�يتوقفوا�،��ليا�

  ،�عن�تقديم�املساعدات�الواجبة�عل��م�إزاء�القضاء�،�سواء�بال�سبة�ل��لسات�أو��جراءات.

  املساعدة�القضائية:��الفرع�الثالث

  40املادة�

لنقيب�ل�ل�متقاض�،�يتمتع�باملساعدة�القضائية�،�محاميا�م��ال����ا��دول�،�أو��ع�ن�ا

  مقيدا����الئحة�التمر�ن�ليقوم�لفائدتھ�ب�ل��جراءات�ال���تدخل����توكيل�ا��صام.

ال�يجوز�للمحامي�املع�ن�أن�يمتنع�عن�تقديم�مساعدتھ�ما�لم�يتم�قبول��عذار�أو�املوا�ع�

  ك.ال���تحول�ب�نھ�و��ن�ذل



 

 

تجرى�املتا�عة�التأدي�ية�ضد�املحامي����حالة�إصراره�ع����متناع�،�رغم�عدم�املوافقة�ع���

  أعذاره�أو�موا�عھ�،�وكذا����حالة�أي�تقص������القيام�بواجبھ.

  41املادة�

للمحامي�املع�ن،����نطاق�املساعدة�القضائية،�أن�يتقا����من�مو�لھ�أ�عابا�عن�املسطرة�

ع��ا�استفادة�مالية�أو�عي�ية�ل�ذا��خ��،�ع���أن��عرض��مر�وجو�ا�ال���باشر�ا�ونتجت�

  ع���النقيب�لتحديد�مبلغ�تلك���عاب.

يتقا��������حوال��خرى�أ�عابا�من�ا��ز�نة�العامة�يتم�تحديد�مبلغ�ا�وطر�قة�صرف�ا�

    بمقت����نص�تنظي��.

  العالقات�مع�املو�ل�ن:��الفرع�الرا�ع

  42املادة�

  حامي�مو�ليھ�و�عطي�اس�شاراتھ�بمكتبھ.�ستقبل�امل

  غ���أنھ�عندما�ي�تقل�خارج�دائرة�مكتبھ�،��ستقبل�مو�لھ�بمكتب�أحد�املحام�ن.

ال��سوغ�لھ����نطاق��شاطھ�امل���،�أن�يتوجھ�إ���مقر�مو�لھ�،�إال�إذا�احتمت�ذلك�ظروف�

يات�وأخالق�است�نائية�،�شر�طة�إشعار�النقيب�مسبقا�باألمر�،�والتقيد�بمراعاة�مقتض

    امل�نة.

  43املادة�

يحث�املحامي�مو�لھ،�ع���فض�ال��اع،�عن�طر�ق�الص��،�أو�بواسطة�الطرق�البديلة�

  �خرى،�قبل�ال��وء�إ���القضاء.

يقوم�بجميع�الوسائل�املمكنة�بإخبار�مو�لھ�بمراحل�س���الدعوى�،�وما�يتم�ف��ا�من�إجراءات�

  ،�إ���غاية�التبليغ�والتنفيذ.

  ھ�حاال�،�بما�يصدر�ف��ا�من�أح�ام.يخطر�مو�ل

يقدم�ملو�لھ�الن���،�و�رشاد�،�فيما�يتعلق�بطرق�الطعن�املمكنة�،�مع�لفت�نظره�إ���

  آجال�ا.

  

   



 

 

  44املادة�

  تحدد���عاب�باتفاق�ب�ن�املحامي�ومو�لھ�بما����ذلك�املبلغ�املسبق�م��ا.

أو�بمناسبة�أي�إجراء�اقتضتھ�يمكن�للمحامي�أن�يطلب��س�يقا�جديدا�أثناء�س���الدعوى�،�

   املسطرة�و����ذه�ا��الة�يوا���مو�لھ�بتوضيح�عن�مصار�ف�الدعوى.

  45املادة�

  ال�يجوز�للمحامي�:

أن�يتفق�مسبقا�مع�مو�لھ�ع�����عاب�املستحقة�عن�أي�قضية،�ارتباطا�بالن�يجة�ال����    .1

  يقع�التوصل�إل��ا؛

ا�متنازعا�ف��ا�قضائيا،�أو�أن��ستفيد��و�أو�زوجھ�أو�أن�يقت��،�بطر�ق�التفو�ت،�حقوق �    .2

  فروعھ�بأي�وجھ��ان،�من�القضايا�ال���يتو���الدفاع��شأ��ا.

  �ل�اتفاق�يخل���ذه�املقتضيات�ي�ون�باطال�بحكم�القانون.

  46املادة�

ال�يحق�للمحام�ن�قدماء�القضاة�،�أو�املوظف�ن�،�أن�يقبلوا�تمثيل��طراف�،�أو�مؤازر��م�،�

القضايا�ال����انت�معروضة�عل��م�،�أو�باشرو�ا�بأي�ش�ل�من��ش�ال�،�أثناء�مزاولة����

  م�ام�م�السابقة.

  47املادة�

  يتع�ن�ع���املحامي�أن�يت�بع�القضية�امل�لف���ا�إ�����اي��ا�أمام�ا���ة�املعروضة�عل��ا.

شعار�مو�لھ�ال�يحق�للمحامي���ب�نيابتھ�،�إذا�ارتأى�عدم�متا�عة�القضية�،�إال��عد�إ

بوقت��اف�،�يتأ�ى�لھ�معھ�ضمان�إعداد�دفاعھ�،�وذلك�بواسطة�رسالة�مضمونة�مع�

�شعار�باالستالم�توجھ�آلخر�محل�معروف�للمخابرة�مع�املو�ل�،�أو��سائر�وسائل�التبليغ�

  �خرى.

يوجھ�املحامي�إشعارا�بذلك�إ���محامي�ا��صم،�وإ���املحكمة�املرفوع�إل��ا�ال��اع،�أو�إ���

  ا���ة��دار�ة�املعروض�عل��ا�ال��اع.

   

  



 

 

  48املادة�

يمكن�للمو�ل�أن����ب�التوكيل�من�محاميھ����أي�مرحلة�من�املسطرة،�شر�طة�أن�يو���

لھ�باأل�عاب�واملصروفات�املستحقة�عن�امل�ام�ال���قام���ا�لفائدتھ�،�وأن�يبلغ�ذلك�إ���

حكمة�ال���تنظر����القضية�،�وذلك�الطرف��خر�،�أو�محاميھ�،�ورئ�س�كتابة�الضبط�بامل

  بواسطة�رسالة�مضمونة�مع��شعار�باالستالم�أو��سائر�وسائل�التبليغ��خرى.

  49املادة

ال�يحق�للمحامي�أن�يحتفظ�بامللف�املسلم�إليھ�من�طرف�مو�لھ،�ولو����حالة�عدم�أداء�ما�

ت����قرار�خاص�وجب�لھ�من�املصروفات،�و��عاب�ما�لم�يرخص�لھ�النقيب����ذلك،�بمق

  اعتمادا�ع���ما�يد���بھ�من�م��رات.

يصدر��ذا�القرار،����ظرف�ش�ر�من�طرح�ال��اع،�و�بلغ�إ���املحامي�ومو�لھ����أجل�خمسة�

   عشر�يوما�من�صدوره.

  50املادة

يبقى�املحامي�مسؤوال�عن�الوثائق�املسلمة�إليھ�طيلة�خمس�سنوات�،�اعتبارا�من�تار�خ�

آخر�إجراء����املسطرة�،�أو�من�يوم�تصفية�ا��ساب�مع�املو�ل����ان��اء�القضية�،�أو�من�

  حالة�اس�بدالھ�ملحاميھ.

  51املادة�

يختص�نقيب�ال�يئة،�بالبت�����ل�املنازعات،�ال���تثار�ب�ن�املحامي�ومو�لھ��شأن���عاب�

لھ.�املتفق�عل��ا�واملصروفات،�بما����ذلك�مراجعة�ال�سبة�املحددة�باتفاق�ب�ن�املحامي�ومو�

  كما�يختص����تحديد�وتقدير���عاب����حالة�عدم�وجود�اتفاق�مسبق.

للمو�ل�أن�ينازع����بيان�ا��ساب�املبلغ�إليھ�داخل�أجل�ثالثة�أش�ر�،�املوالية�لتار�خ�توصلھ�

  بھ�تحت�طائلة�سقوط�ا��ق.

فران��ستمع�النقيب،�عند��قتضاء،�إ���املحامي�والطرف�املع���لتلقي�مالحظا��ما،�وما�يتو 

  عليھ�من����،�ي�ت����الطلب�داخل�أجل�ش�ر�من�تار�خ��سلمھ.

  يبلغ��ذا�القرار�إ���املحامي�وإ���املو�ل�داخل�أجل�خمسة�عشر�يوما�من�صدوره.



 

 

إذا��علق��مر�بأ�عاب�النقيب�املمارس�أو�مصروفاتھ�،�تو���البت�����ل�طلب�أو�منازعة����

وجوده�،�يتو���ذلك�أقدم�عضو�بمجلس�ا�،��شأ��ا�،�النقيب�السابق�لل�يئة�،�وعند�عدم

  وفق�نفس��جراءات.

تتقادم�جميع�الطلبات�واملنازعات�املتعلقة�باأل�عاب�بمرور�خمس�سنوات�من�تار�خ�ان��اء�

  التوكيل.

  52املادة�

يذيل�رئ�س�املحكمة��بتدائية�ال���يوجد�بدائر��ا�مكتب�املحامي�قرار�تحديد���عاب�

  التنفيذية�،��عد�انصرام�أجل��ست�ناف.واملصروفات�بالصيغة�

  53املادة�

كما�تم���1248ستفيد�أ�عاب�املحامي،�عند�اس�يفاء�الديون،�من��متياز�املقرر����الفصل�

)�بمثابة�قانون�1913أغسطس��12(�1331رمضان���9عديلھ،�من�الظ����الشر�ف�الصادر����

  �ل��امات�والعقود.

ب�الوارد����الفصل�املذ�ور�،�وتحتل�أ�عاب�املحامي�الرتبة�يباشر��ذا��متياز�وفق�ال��ت�

  الثامنة����ال��ت�ب.

 حسابات�املحامي:��الفرع�ا��امس

  54املادة�

يجب�ع���املحامي�أن�ال�ي�سلم�،����نطاق��شاطھ�امل���،�أية�نقود�أو�سندات�أو�قيم�،�إال�

  مقابل�وصل�مرقم�لھ�نظ��.

الية�:�اسم�املحامي�،�واسم�الطرف�الذي�قام�بالدفع�يتضمن��ذا�الوصل�حتما�البيانات�الت

  أو�ال�سليم�،�وموجبھ�،�وتار�خھ�،�وكيفية��داء.

  

  55املادة�

يجب�ع���املحامي�أن�يقيد�و�ضبط�حسابات�النقود�والسندات�والقيم�ال���ي�سلم�ا،�

و�الذي�والعمليات�املنجزة�عل��ا����دف���ا��سابات�اليومية�املعد�من�لدن�مجلس�ال�يئة،�أ



 

 

  وافق�ع���نموذجھ،�واملؤشر�عليھ�من�لدن�النقيب.

  يجب�عليھ�أيضا�أن�يمسك�حسابا�خاصا�بملف��ل�مو�ل.

يتضمن�الدف���اليومي�،�جميع�العمليات�ا��سابية�من�مداخيل�ومصار�ف�للمكتب�،�

وودا�ع�حسب��سلسل�ا�دون�بياض�،�أو��شطيب�،�أو�ز�ادة�بالطرة�يب�ن�فيھ�،�بصفة�خاصة�

�ل�عملية�بإيجاز�ووضوح�،�ومبلغ�ا�،�واسم�الطرف�الذي�تمت����اسمھ�،�وتار�خ��،�موضوع

  وكيفية�أدا��ا.

يجب�ع���املحامي�عند�وقوع�أي�خطأ����التدو�ن�أن�يتدارك�ذلك�����بان����صلب�

  ال��ل.

  يتضمن�حساب�ملف��ل�مو�ل�جميع�العمليات�املتعلقة�بھ.

  56املادة�

ة�من�ي�تدبھ�لذلك�من�أعضاء�مجلس�ال�يئة،�بتحقيق�يقوم�النقيب،�بنفسھ،�أو�بواسط

  حسابات�املحام�ن�و�التحقق�من�وضعية�الودا�ع�لد��م��لما�تطلب��مر�ذلك.

ع���النقيب�أن�يجري��ذا�التحقيق�مرة�واحدة����السنة،�ع����قل،�أو�عندما�يطلب�منھ�

  الوكيل�العام�للملك�ذلك.

دفاتر�حسابات�أي�محام،�بناء�ع���طلب�الوكيل��إذا�تم�تحقيق�ا��سابات،�أو��طالع�ع��

  العام�للملك،��ع�ن�إشعاره�بالنتائج.

  57املادة�

يؤسس�ع���صعيد��ل��يئة�حساب�ودا�ع�وأداءات�املحام�ن�يديره�مجلس��يئ��ا�،�تودع�بھ�

لزوما�املبالغ�املسلمة�للمحام�ن�امل��ل�ن�بجدول��ذه�ال�يئة�ع���س�يل�الود�عة�،�وتتم�

  ل��داءات�امل�نية�ال���يقوم���ا�املحامي�لفائدة�مو�ليھ�أو�الغ��.بواسطتھ��

تودع���ذا�ا��ساب��ل�املبالغ�الناتجة�عن�تنفيذ�مقرر�قضا�ي�من�لدن�مصا���التنفيذ�

  واملفوض�ن�القضائي�ن.

يتع�ن�ع����ل��دارات�العمومية�وشبھ�العمومية�واملؤسسات�والشر�ات�إيداع�املبالغ�

  املحام�ن�بحساب�الودا�ع�و�داءات�التا�ع�ل�يئ��م.العائدة�ملوك���



 

 

  

�ل�أداء�تم�خالفا�ل�ذه�املقتضيات�ال�ت�ون�لھ�أية�قوة�إبرائية����مواج�ة�املو�ل�أو�املحامي�

و�تحمل�مرتكب�املخالفة�عند��قتضاء�مسؤولية�أداء�املبالغ�العائدة�للمو�ل�أو�مصار�ف�

  وأ�عاب�املحامي.

  �عده.���91ساب�نظامھ�الداخ���طبقا�للفقرة�الثامنة�من�املادة�يحدد�طر�قة�تنظيم��ذا�ا

  تدخل��ذه�املادة�ح���التنفيذ�خالل�سنة�من�تار�خ��شر��ذا�القانون����ا��ر�دة�الرسمية.

  حصانة�الدفاع:��الباب�ا��امس

  58املادة�

  .للمحامي�أن��سلك�الطر�قة�ال���يرا�ا�ناجعة�طبقا�ألصول�امل�نة����الدفاع�عن�مو�لھ

  ال��سأل�عما�يرد����مرافعاتھ�الشفو�ة�أو����مذكراتھ�مما��ستلزم�حق�الدفاع.

ال�يمكن�اعتقال�املحامي��س�ب�ما�قد�ي�سب�لھ�من�قذف�أو�سب�أو�إ�انة،�من�خالل�

  أقوال�أو�كتابات�صدرت�عنھ�أثناء�ممارستھ�امل�نة�أو��سب��ا.

النقيب،�وع���الوكيل�العام�تحرر�املحكمة�محضرا�بما�قد�يحدث�من�إخالل،�وتحيلھ�ع���

  للملك�التخاذ�ما�قد�ي�ون�الزما.

  59املادة�

ال�يمكن�اعتقال�املحامي�أو�وضعھ�تحت�ا��راسة�النظر�ة،�إال��عد�إشعار�النقيب،�و�ستمع�

  إليھ�بحضور�النقيب�أو�من�ي�تدبھ�لذلك.

ة�ال�يجرى�أي�بحث�مع�املحامي،�أو�تفت�ش�ملكتبھ،�من�أجل�جناية�أو�جنحة�ذات�صل

  بامل�نة،�إال�من�طرف�النيابة�العامة�أو�قا����التحقيق�وفق�املقتضيات�أعاله.

ال�يمكن�تنفيذ�حكم�إفراغ�مكتب�محام�إال��عد�إشعار�النقيب�،�واتخاذ��جراءات�الالزمة�

  لضمان�مصا���مو�ليھ.

  60املادة�

العقو�ات��ل�من�سب�أو�قذف�أو��دد�محاميا�أثناء�ممارستھ�مل�نتھ�أو��سب��ا�،��عاقب�ب

  من�القانون�ا��نا�ي.�263املقررة����الفصل�

  



 

 

  التأديب:��الباب�السادس

  مقتضيات�عامة:��الفرع��ول 

  61املادة�

�عاقب�تأدي�يا�،�املحامي�الذي�يرتكب�مخالفة�للنصوص�القانونية�،�أو�التنظيمية�،�أو�

مر�بأعمال�خارجة�عن�قواعد�امل�نة�أو�أعراف�ا�،�أو�إخالال�باملروءة�والشرف�،�ولو��علق�� 

  النطاق�امل��.

  62املادة�

  العقو�ات�التأدي�ية���:

  �نذار؛  ·

  التو�يخ؛   ·

  �يقاف�عن�ممارسة�امل�نة�ملدة�ال�تز�د�عن�ثالث�سنوات�؛    ·

  ال�شطيب�من�ا��دول�أو�من�الئحة�التمر�ن�،�أو���ب�الصفة�الشرفية.   ·

�ة�إضافية�،�بتعليق�منطوقھ�بكتابة�ال�يئة�يمكن�أن�يتضمن�املقرر�الصادر�باإليقاف�عقو 

  ملدة�معينة.

  يتع�ن��عليق�منطوق�املقرر�الصادر،�بصفة���ائية�،�بال�شطيب.

يجوز�للمحامي�الذي�صدر،����حقھ�مقرر�تأدي�����ا�ي�باإلنذار،�أو�التو�يخ�،�أو��يقاف�،�أن�

خل�أجل�ش�ر�من�تار�خ�يقدم�ملجلس�ال�يئة�،�التماسا�برد��عتبار�،�ي�ث�فيھ�املجلس�دا

  التوصل�بھ.

يقدم��لتماس�بال�سبة�لعقو�����نذار�والتو�يخ��عد�انصرام�ثالث�سنوات�من�صدور�ما�،�

و�عد�انقضاء�خمس�سنوات�إذا��علق��مر��عقو�ة��يقاف�عن�املزاولة�ملدة�تقل�عن�سنة�،�

  و�عد�عشر�سنوات�إذا��انت�العقو�ة�باإليقاف�تفوق�سنة.

  ل����ا��الت�ن��خ��ت�ن�ابتداء�من�تار�خ�تنفيذ�عقو�ة��يقاف�عن�املمارسة.ينطلق��ج

  

  

  



 

 

  63املادة�

يمكن�ملجلس�ال�يئة�،�أن�يأمر�بالتنفيذ�امل��ل�ملقرر��يقاف�عن�املمارسة�،�أو�ال�شطيب�

  ���حالة��خالل�ا��ط���بقواعد�امل�نة.

غرفة�املشورة�بمحكمة��ست�ناف�للمحامي�املع���أن�يطلب�إيقاف�التنفيذ�امل��ل�أمام�

    ال���قدم�طعنھ�لد��ا.

  64املادة�

  تتقادم�املتا�عة�التأدي�ية:

  بمرور�ثالث�سنوات�ابتداء�من�تار�خ�ارت�اب�املخالفة�؛  ·

  بتقادم�الدعوى�العمومية�إذا��ان�الفعل�املرتكب��ش�ل�عمال�جرميا.    ·

  ينقطع�التقادم�ب�ل�إجراءات�املتا�عة�أو�التحقيق.

ال�يمنع�قبول��ستقالة�،�من�إجراء�املسطرة�التأدي�ية�،��س�ب�أفعال�سابقة�ع����سقاط�

  من�ا��دول.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 للمحاماة.�امل�نية�املدنية�الشر�ات�ب�نظيم�املتعلق�29.08رقم�القانون 

  مقتضيات�عامة:�الباب��ول 

  ال�سمية�والتأس�س:�الفرع��ول 

  1املادة�

لشر�ات�املدنية�امل�نية�للمحاماة�امل�شأة�قصد�ممارسة�امل�نة�وفقا�ينظم��ذا�القانون�ا

  ألح�ام�القانون�املنظم�ل�ا.

تحمل��ذه�الشر�ات�اسم�الشر�ات�املدنية�امل�نية�للمحاماة،�و�شار�إل��ا�����ذا�القانون�

  "بالشركة".

  2املادة�

  ة.يجب�أن�ي�ون��ل�الشر�اء����الشركة�محام�ن�م��ل�ن����جدول�نفس�ال�يئ

ال�يجوز�للمحام�ن�الشر�اء�أن�يمثلوا�أطرافا�ل�ا�مصا���متعارضة�كما�ال�يمك��م�ممارسة�

  م�ام�م�إال����إطار�نفس�الشركة�و���مكتب�واحد.

  3املادة�

و�حق�ل�ا�ممارسة�امل�نة�من�يوم����يل�ا����جدول��املعنو�ة،تك�سب�الشركة�ال��صية�

  ال�يئة�ال���يوجد�بدائر��ا�مقر�ا.

  ييد�الشركة����الت�الضر�بة�امل�نية��عد�مصادقة�النقيب�ع���نظام�ا��سا���.يتع�ن�تق

  4املادة�

يوجھ�طلب����يل�الشركة�موقعا�من�طرف��ل�الشر�اء�إ���نقيب�ال�يئة،�و�رفق�الطلب�

  ب���ة�من�العقد�التأس�����ومن�النظام��سا����للشركة.

  5املادة�

عليھ�أن�ي�ت�فيھ�داخل�أجل�ش�ر�ن�ابتداء�الذي��ال�يئة،يحيل�النقيب�الطلب�إ���مجلس�

  من�تار�خ�توصل�النقيب�بالطلب.

  �عت���الطلب�مقبوال�إذا�لم�يتخذ�فيھ�املجلس�قرارا�����جل�املذ�ور.

  

  



 

 

  6املادة�

ال�يمكن�رفض�الطلب�إال�إذا�تضمن�النظام��سا����ما�يخالف�املقتضيات�القانونية�أو�

  التنظيمية.

كما�تبلغ��للملك،قاتھ�و���ة�من�املقرر�إ���الوكيل�العام�تبلغ����ة�من�الطلب�ومرف

  ���ة�من�املقرر�إ���الشر�اء.

  7املادة�

  أعاله����حالة�تأس�س�الشركة�عن�طر�ق��ندماج�أو��نفصال.�6إ����3تطبق�املواد�

  8املادة�

  .1يمكن�الطعن����مقرر�املجلس�وفق�القواعد�املنصوص�عل��ا����قانون�امل�نة

  9املادة�

  أعاله����حالة��عديل�النظام��سا���.�8و�6و�5و�4تطبق�مقتضيات�املواد�
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  �نصبة-رأس�املال�-ا��صص-ال�سمية-�نظمة��ساسية:�الفرع�الثا�ي

  10املادة�

  وضع��نظمة��ساسية

  قصد:يجب�أن�يوضع�النظام��سا����كتابة��������أصلية�بالقدر�ال�ا���

  ؛ ؤسس�نامل*��سليم����ة�ل�ل�واحد�من�

  ؛ الشركة���ة����مقر��*�إيداع

  أعاله.�4*�اس�يفاء��جراءات�املنصوص�عل��ا����املادة�

  ال�تقبل�ب�ن�الشر�اء�أي�وسيلة�إثبات�تخالف�مضمون�النظام��سا���.

  11املادة�

  مضمون�النظام��سا���

  : يتضمن�النظام��سا����البيانات�التالية

  ؛ ر�كش�سم�ال������والعائ���وموطن��ل� -1

  ؛ الشركة�سمية� -2

  ؛ الشركةعنوان�مقر� -3

  مدة�الشركة�عند��قتضاء�؛ -4

  ؛ شر�كطبيعة�وقيمة�حصة��ل� -5

  ؛ املالمبلغ�رأس� -6

وقيمة��ل�واحد�م��ا�وكيفية�توز�ع�ا�ب�ن��املال،عدد��نصبة�املمثلة�لرأس� -7

 ؛ الشر�اء

 ؛ وعزل�موشروط��عيي��م��م�ام�م،ومدة��املس��ين،صالحيات� -8

 لتحر�ر�الك���ل��صص�امل�ونة�لرأس�املال.�ش�اد�ع���ا -9

  12املادة�

  �سمية�الشركة

تت�ون��سمية�الشركة�من�أسماء��ل�الشر�اء�أو��عض�م�أو�اسم�أحد�م�شر�طة�أن�تضاف�

  إل��ا�����ات�ن�ا��الت�ن��خ��ت�ن�عبارة�"وشر�اؤ�م".



 

 

وعا��عبارة�يمكن��حتفاظ�باسم�شر�ك�قديم����ال�سمية�شر�طة�أن�ي�ون��ذا��سم�متب

ووجود�شر�ك�ع����قل�ممن�مارسوا�امل�نة�داخل�الشركة�إ���جانب�الشر�ك��"سابقا"،

  املحتفظ�باسمھ.

  �سبق�أو�ت�بع�ال�سمية�دائما��عبارة�"الشركة�املدنية�امل�نية�للمحاماة".

  13املادة�

  ا��صص

  حصصا:يمكن�أن�ت�ون�

  ؛ ي�عن�مو�ليھ�لفائدة�الشركةا��قوق�املادية�أو�املعنو�ة،�وخاصة�تخ���املحام�-��1

  ؛ الوثائق�و�رشيفات،�و�صفة�عامة��ل��شياء�املنقولة�املعدة�لالستعمال�امل���-�2

  املبالغ�النقدية.�-�3

  تقدم��ذه�ا��صص�ع���س�يل�امللكية�أو��نتفاع.

  تحدد�قيمة�ا��صص�العي�ية�عند�تقديم�ا.

  ة.يجب�تحر�ر�قيمة�ا��صص�بال�امل�عند�تأس�س�الشرك

  ال�يمكن�اعتبار�عمل�الشر�اء�حصة����ت�و�ن�الشركة.

  14املادة�

  رأس�املال�و�نصبة

�العي�ية،يت�ون�رأس�املال�من�مجموع�ا��صص�النقدية�ومن�املقابل�النقدي�ل��صص�

  و�قسم�إ���أنصبة�م�ساو�ة�القيمة.

  إجراءات�الش�ر:�الفرع�الثالث

  15املادة�

  الش�ر

وتمسك�ال�يئة��ال�يئة،�����ل�خاص�ممسوك�بكتابة���ش�ر�الشركة�عن�طر�ق����يل�ا

  ملفا�خاصا�ب�ل�شركة.

  ال�يحتج�ضد��غيار�إال�بالوقا�ع�والتصرفات�ال���وقع�ش�ر�ا.



 

 

يمكن�ل�ل�ذي�مص��ة�أن�يحصل�ع���نفقتھ�من�كتابة�ال�يئة�ع���مستخرج�من�النظام�

  التالية:�سا����ال�يتضمن�إال�البيانات�

  ؛ وعناو���م�اء��سماء�ال�املة�للشر  

 ؛ صالحيا��م  

 ؛ أح�ام�مسؤولي��م�تجاه��غيار  

 ؛ �سمية�الشركة  

 ؛ عنوان�مقر�ا  

 ؛ مد��ا  

 ؛ رأس�مال�ا  

 .أح�ام�املتعلقة�بحل�ا  

  

  س���الشركة:�الباب�الثا�ي

  �دارة:�الفرع��ول 

  16املادة�

وعند��وسلطا��م�ومدة�والي��م�وعزل�م،يحدد�النظام��سا����شروط��عي�ن�املس��ين�

  �قتضاء�املستحقات�املتفق�عل��ا.

  17املادة�

  �سأل��ل�واحد�من�الشر�اء�بصفة�فردية�عن�خطئھ����تجاه�الشركة�و�ا���الشر�اء.

  �سأل�الشركة�عن�خطأ�الشر�ك�إزاء��غيار.

  ال��سأل�الشر�اء�عن�ديون�الشركة�إال����حدود�أنصب��م�ف��ا.

اء�باملسؤولية�عن�خطإ�ث�ت�ارت�ابھ�من�طرف�ال�يمكن�لألغيار�الرجوع�ع���با���الشر�

  أحد�م.

  18املادة�

  �عقد�ا��مع�العام�مرة�واحدة����السنة�ع����قل.

  يمكن�عقد�جموع�عامة�أخرى�بناء�ع���طلب�نصف�الشر�اء�ع����قل.



 

 

  يحدد�النظام��سا����شروط�استدعاء�ا��مع�العام.

  سلطات�املس��ين.يتخذ�ا��مع�العام�للشر�اء�القرارات�ال���تتجاوز�

  19املادة�

  تدون�مداوالت�ا��مع�العام����محضر�يوقعھ�الشر�اء�ا��اضرون.

�مفصل،�شار����املحضر�بصفة�خاصة�إ���تار�خ�وم�ان��جتماع،�وجدول��عمال��ش�ل�

ونص�القرارات��املناقشات،وخالصة��م��م،و�و�ة�الشر�اء�ا��اضر�ن�أو�ممث���الغائب�ن�

  يجتھ.ا��اضعة�للتصو�ت�ون�

  تضمن�املحاضر������ل�خاص�مرقم�يؤشر�عليھ�النقيب�مسبقا،�و�حفظ�بمقر�الشركة.

تبلغ�لنقيب�ال�يئة�امل��لة�بدائرة�نفوذ�ا�الشركة،�����من�محاضر�ا��موع�العامة�

وتلك�املتعلقة�با���اب���سا���،للشركة�وكذا�جميع�القرارات�املتعلقة�بتعديل�نظام�ا�

  تھ����الشركة�داخل�أجل�خمسة�عشر�يوما.أحد�الشر�اء�أو�تفو�ت�حص

  20املادة�

ل�ل�شر�ك�عدد�من��صوات��عادل�عدد��نصبة�ال���يملك�ا����رأس�املال�ع���أن�ال�

  تتجاوز�نصف�العدد��جما���لألصوات.

  شر��ا�آخر�من�أجل�تمثيلھ����ا��مع�العام.�-كتابة��-يمكن�للشر�ك�أن�يو�ل�

�يحة�إال�إذا��ان�الشر�اء�املمثلون�لثالثة�أر�اع�رأس�املال�ال�ينعقد�ا��مع�العام�بصفة��

  ع����قل�حاضر�ن�أو�ممثل�ن.

و��ت�ا��مع�العام��النصاب،�ستد���الشر�اء�مرة�ثانية����حالة��عذر�ا��صول�ع����ذا�

  بصفة���يحة�إذا��ان�عدد�الشر�اء�ا��اضر�ن�اثن�ن�ع����قل�ومالك�ن�لثلث�رأس�املال.

  21املادة�

ذ�قرارات�ا��مع�العام�بأغلبية��صوات�ال���يملك�ا�ا��اضرون�ما�لم�ينص�النظام�تتخ

  �سا����ع���أغلبية�أك��.

  22املادة�

  �عدل�النظام��سا����بأغلبية�ثالثة�أر�اع�أصوات��افة�الشر�اء.

  ال�يمكن�الز�ادة����ال��امات�الشر�اء�إال�بقرار�يتخذ�باإلجماع.



 

 

  23املادة�

لسنو�ة�للشركة�و�حرر�تقر�ر�عن�نتائج�ا��عد�ان��اء�السنة�املالية�وفق�توضع�ا��سابات�ا

  الشروط�املحددة����النظام��سا���.

  ية.تخضع�الوثائق�املذ�ورة�ملوافقة�ا��مع�العام�خالل�ثالثة�أش�ر�التا�عة�الن��اء�السنة�املال

عقاد�ا��مع�توضع��ذه�الوثائق�بمقر�الشركة�ر�ن�إشارة�الشر�اء�خمسة�عشر�يوما�قبل�ا�

  العام�ع����قل.

  24املادة�

،�وع����افة�ال��الت�23يمكن�ل�ل�شر�ك�أن�يطلع�ع���الوثائق�املنصوص�عل��ا����املادة�

والوثائق�املحاس�ية�الواجب�مسك�ا�بموجب�املقتضيات�القانونية�والتنظيمية�ا��اري���ا�

  ائق�ال���تحوز�ا�الشركة.،�وجميع�الوث2العمل�وكذا�القواعد�املحاس�ية�املتعلقة�بامل�نة

  العمليات�الواردة�ع����نصبة:�الفرع�الثا�ي

  25املادة�

  ال�يمكن�ر�ن�أو�بيع��نصبة����املزاد�العل��.

يمكن�للنقيب�عند���ز�أحد�الشر�اء�عن��سديد�ما�ترتب�بذمتھ�بمقت����مقرر�قابل�

أو�ألحد�الشر�اء�وإال��للتنفيذ،�أن�يج��ه�ع���تفو�ت�حصتھ����رأسمال�الشركة�ل�ذه��خ��ة

  لألغيار�من�املحام�ن.

يحدد�النقيب�قيمة�حصة�الشر�ك�املدين�و��سلم�مقابل�ا�ألداء�ما�ترتب�بذمة�املحامي�

  الشر�ك�أو�لتصفية�الديون�وفق�املقتضيات�ا��اري���ا�العمل.

  26املادة�

شركة�أو�ال�يمكن�لألغيار�الطعن������ة�العمليات�الواردة�ع����نصبة����مواج�ة�ال

  املستفيد�من�العملية.

  ال�يمكن�للمتضرر�����ذه�ا��الة�إال�الرجوع�بالتعو�ض�ع���امل�س�ب����الضرر.

  27املادة�

  يتوقف�تفو�ت��نصبة�لألغيار�ع���موافقة�الشركة.

                                                           

 



 

 

يبلغ�املفوت�مشروع�التفو�ت�للشركة�ول�ل�شر�ك�بواسطة�رسالة�مضمونة�مع��شعار�

  بالتوصل.

  ركة�رأ��ا����مشروع�التفو�ت�داخل�أجل�ش�ر�ن�من�تار�خ�التوصل.يجب�أن�تبدي�الش

�عت���املشروع�مقبوال�إذا�انصرم��جل�املذ�ور����الفقرة�السابقة�دون�تبليغ�قرار�الشركة�

  للمفوت.

  28املادة�

إذا�رفضت�الشركة�مشروع�التفو�ت،�عرضت�ع���املفوت�اقتناء�أنص�تھ�من�طرف�ا�أو�من�

�غيار،�بنفس�ثمن�مشروعھ،�داخل�أجل�ستة�أش�ر�من�تار�خ�تبليغ��طرف�أحد�الشر�اء�أو 

  قرار�الرفض،�وإال�اعت��ت�قابلة�للمشروع�املقدم�من�طرف�الشر�ك.

يرفق�تبليغ�العرض�للمفوت�بال��ام�ل���ة�ال���تنوي�اقتناء��نصبة�وإال�اعت��ت�الشركة�

 مل��مة�بھ.

  29املادة�

  بتھ�للشركة.يبلغ�الشر�ك�الراغب��������اب�رغ

�عرض�الشركة�ع���املع���باألمر�مشروع�لتفو�ت�أنص�تھ�تبعا�لنفس�املسطرة�املنصوص�

  .28عل��ا����املادة�

أو�إذا��الشركة،�عت���طلب�الشر�ك�مل���إذا�انصرم��جل�دون�تقديم�املشروع�من�طرف�

  رفض�املع���باألمر�املشروع�املق��ح.

  30املادة�

محام�أجل�ستة�أش�ر�لتفو�ت�أنص�تھ����الشركة�طبق�يمنح�الشر�ك�الذي�فقد�صفة�

  أعاله.�28و�27املسطرة�املنصوص�عل��ا����املادت�ن�

إذا�انق�����جل�دون�تقديم�أي�مشروع��28تطبق�املسطرة�املنصوص�عل��ا����املادة�

  و��ون�املشروع�املقدم�من�طرف�الشركة�ملزما�للمع���باألمر�����ذه�ا��الة.�للتفو�ت،

  

  

  



 

 

  31ة�املاد

���حالة�وفاة�أحد�الشر�اء،�توجھ�الشركة�لورثتھ�إشعارا�بضرورة�مباشرة�مسطرة�تفو�ت�

  ما�لم�يباشروا�املسطرة�تلقائيا.�التوصل،أنص�تھ�داخل�أجل�سنة�من�تار�خ�

  32املادة�

  ع���تفو�ت��نصبة�من�طرف�الورثة.�28و�27تطبق�مقتضيات�املادت�ن�

  33املادة�

إذا�انق�����جل�دون�تقديم�أي�مشروع����28ا����املادة�تطبق�املسطرة�املنصوص�عل

للتفو�ت،�و��ون�املشروع�املقدم�من�طرف�الشركة�واملصادق�عليھ�من�طرف�النقيب�ملزما�

  للورثة�����ذه�ا��الة.

  تمديد�الشركة�-الز�ادة����رأس�املال��-الشر�اء�ا��دد�:�الفرع�الثالث

  34املادة�

ة�شر�اء�جدد�شر�طة�مراعاة�املقتضيات�القانونية�يمكن�����ل�وقت�أن�ينضم�للشرك

  ا��اري���ا�العمل.

  35املادة�

  يتع�ن�الز�ادة����رأس�املال�إذا�لم�يكن�انضمام�الشر�ك�ا��ديد�ن�يجة�لتفو�ت��نصبة.

  36املادة�

  يمكن�للشركة�الز�ادة����رأس�املال�عن�طر�ق�إ�شاء�أنصبة�جديدة.

  37املادة�

  يمكن�تمديد�مدة�الشركة.

  38املادة�

  �عت���القرارات�املتخذة����إطار�مواد��ذا�الفرع�بمثابة��عديل�للنظام��سا���.

  39املادة�

تطبق�ع���الشركة�جميع�املقتضيات�ال�شر�عية�والتنظيمية�املتعلقة�بممارسة�م�نة�

  املحاماة،�و�ا��صوص��عراف�والتقاليد�وحسن�السلوك.

  40املادة�



 

 

تار�للشركة����جميع�الوثائق�واملراسالت�واملحررات�مسبوقا�أو�سم�املخيجب�أن��شار�إ���� 

  متبوعا��عبارة�"الشركة�املدنية�امل�نية�للمحام�ن".

  كما�يجب�ع����ل�شر�ك�أن�يضمن�ذلك�����ل�ما�يصدر�عنھ�بصفتھ��ذه.

  41املادة�

  �شار����ا��دول�بجانب�اسم��ل�شر�ك،�إ���اسم�الشركة�ال���ي�ت���إل��ا.

  بأسماء�الشر�ات�ل��فق�با��دول�وتتضمن�وجو�ا�البيانات��تية�:تحدث�الئحة�

  ؛ اسم�الشركة�-

  ؛ مقر�الشركة�-

  أسماء�جميع�الشر�اء.�-

  يرتب�املحامون��عضاء�بحسب�أقدمي��م����ا��دول.

  ترتب�الشر�ات�بحسب�تار�خ����يل�ا�بالالئحة�املذ�ورة.

  42املادة�

  شركة.تمسك�جميع�ال��الت�والوثائق����اسم�ال

  يجب�ع���الشركة�أن�تؤمن�عن�مسؤولي��ا�امل�نية.

  43املادة�

  تطبق�ع���الشركة�والشر�اء�املقتضيات�املتعلقة�بالتأديب����القانون�املنظم�للم�نة.

  ال�ت�ون�الشركة�محل�متا�عة�تأدي�ية�مستقلة�عن�تلك�ال���يواجھ���ا�الشر�اء�أو�أحد�م.

  44املادة�

اخذتھ���ائيا��عقو�ة��يقاف�عن�مزاولة�امل�نة�ملدة�ثالثة�يمكن�إجبار��ل�شر�ك�تمت�مؤ 

  ع���مغادرة�الشركة.�فوق،أش�ر�وما�

  يتخذ��ذا�املقرر�بإجماع�با���الشر�اء،�دون�الذين�تمت�مؤاخذ��م�بنفس�املخالفات.

يتم�تفو�ت�أنصبة�الشر�ك�الذي�أج���ع���مغادرة�الشركة�وفق�الشروط�الواردة����

  أعاله.�30الثالثة�من�املادة�الفقرت�ن�الثانية�و 

  

  



 

 

  45املادة�

أن�يزاول��4أو����حالة�التغا����3ال�يمكن�للشر�ك�الذي�يوجد����وضعية�املنع�من�املزاولة

  أي��شاط�م���وال�أن�ي�ون�مس��ا�للشركة.

يحتفظ�الشر�ك�خالل��ذه�املدة،�بصفتھ�شر��ا،�مع�ما�ي��تب�عن�ذلك�من�حقوق�

  امل�نية.�وواجبات�دون�حقھ�����ر�اح

عند�منع�الشركة،�أو�الشر�اء�كال�أو��عضا،�من�مزاولة�امل�نة��ع�ن�النقيب�مس��ا�للشركة�

  من�املحام�ن�امل��ل�ن����ا��دول.

  46املادة�

�ع�ن�النقيب�مس��ا�للشركة��عد��ستماع�إ����امل�نة،عند�املنع�ا��ز�ي�للشر�اء�من�مزاولة�

  رأي�با���الشر�اء.

  47املادة�

ال�سي���عن�املس���املشطب�عليھ�ابتداء�من�اليوم�الذي�أصبح�فيھ�قرار��تزول�م�مة

  ال�شطيب�قابال�للتنفيذ.

  48املادة�

ترا���مقتضيات��ذا�الباب�عند�تصفية�الشركة،�ما�لم�يتعلق��مر�بحال���البطالن�وا��ل�

  ن�يجة�ال�شطيب�ع���الشركة�من�الالئحة.

  49املادة�

��للشركة�ما�عدا����ا��االت�املنصوص�عل��ا�����ذا�وفق�النظام��سا���املصفي�ع�ن�

  القانون.

يتم��املصفيإذا�لم�يتم�التنصيص����النظام��سا����للشركة�ع���التصفية،�فإن��عي�ن�

  بقرار�من�الشر�اء�الذين�عاينوا�أو�قرروا�حل�الشركة.

  .ملصفيايجب�التنصيص����املقرر�القضا�ي�القا����ببطالن�الشركة�أو�بحل�ا�ع����عي�ن�

  من�ضمن�الشر�اء�أو�من�ب�ن�املحام�ن�امل��ل�ن����ا��دول.�املصفييمكن�اختيار�

                                                           

   ، سالف الذكر.المتعلق بتعدیل القانون المنظم لمھنة المحاماة 28.08القانون رقم من  66انظر المادة  - 3

، سالف المتعلق بتعدیل القانون المنظم لمھنة المحاماة 28.08القانون رقم من  77إلى  75انظر المواد من  - 4
   الذكر.



 

 

  للمحامي�الذي��ان�موضوع�عقو�ة�تأدي�ية.�املصفيال��سند�م�ام�

  50املادة�

و�قوم�مقام�الشر�اء�بجميع��عمال��تصفي��ا،الشركة�و�س���ا�خالل�مدة��املصفييمثل�

من�بيع��صول�وتصفية�ا��صوم��الشركة،ر�ف�شؤون�كما�يقوم�بتص�بالشركة،املتعلقة�

  وفق�مقتضيات�النظام��سا����للشركة.�الصا��،وسداد��عمال�وتوز�ع�

  من�ا���ة�ال���عي�تھ.�املصفييمكن�تحديد�سلطات�وصالحيات�

  51املادة�

باستدعاء�الشر�اء�أو��املالية،خالل�أجل�ثالثة�أش�ر�من�تار�خ�إغالق�السنة��املصفي،يقوم�

  ذوي�حقوق�م�إلطالع�م�ع����سي���وتصر�ف�شؤون�الشركة.

ع���جمع�عام�إ��اء�التصفية�امل�ون�من��التصفية،التقر�ر�ال��ا�ي،�عند���اية��املصفي�عرض�

  الشر�اء�وذوي�ا��قوق�عند��قتضاء�ملعاينة�قفل�التصفية�ومنح�الت��ئة.

  52املادة�

سابات�السنو�ة�للشركة�طبقا�للنصاب�ي�ت�جمع�عام�إ��اء�التصفية����املصادقة�ع���ا��

  القانو�ي�املنصوص�عليھ����القانون��سا����للشركة.

أو�رفض�املصادقة�ع�����سباب،إذا�لم�يتداول�جمع�عام�إ��اء�التصفية�لس�ب�من�

حسابات�املصفي،�ب�ت�غرفة�املشورة�لدى�محكمة��ست�ناف�ال���يوجد�بدائر��ا�مقر�

  ن��ل�ذي�مص��ة.الشركة�بطلب�من�املصفي�أو�م

  53املادة�

تحدد�أجرة�املصفي�بمقرر�من�الشر�اء�أو�بمقت����القرار�القضا�ي�الذي�عينھ�و�ستخلص�

  من��ر�اح�الصافية�للشركة.

  �شعر�املصفي�نقيب�ال�يئة�امل��لة���ا�الشركة�بقفل�التصفية.

  حاالت�البطالن�وحل�الشركة:�الفرع�الرا�ع

  54املادة�

  ل��ا�ي�بالبطالن�بامللف�املفتوح�بكتابة�ال�يئة��عد�تأش���النقيب�عليھ.يودع�القرار�القضا�ي�ا

  55املادة�



 

 

ال�يمس�بطالن�الشركة���ة��عمال�امل�نية�ال���قام���ا�املحامون�الشر�اء�قبل�التار�خ�

  الذي�أصبح�فيھ�البطالن���ائيا.

  56املادة�

  .تنق����الشركة�بان��اء�مد��ا�ما�لم�يتم��تفاق�ع���تمديد�ا

يمكن�حل�الشركة�قبل�ان��اء�مد��ا�بأغلبية�ثالثة�أر�اع�الشر�اء�املتوفر�ن�ع���ثالثة�أر�اع�

  �صوات.

�ع�ن�املصفي�من�النقيب�باق��اح�من�أغلبية�الشر�اء�املتوفر�ن�ع����قل�ع���نصف�

  وتلقائيا�عند�غياب��تفاق.�الشركة،أنصبة�

  57املادة�

وتودع�ال���ة��صلية�من��ذا�القرار�بامللف��بتعي�نھ،ر�يبلغ�املصفي�املع�ن�بالقرار�الصاد

و�مكن�ل�ل�من�لھ�مص��ة�أن�يطلع��املعنية،املفتوح�باسم�الشركة�لدى��يئة�املحام�ن�

  عل��ا.

  58املادة�

  تحل�الشركة�بقوة�القانون�عند�ال�شطيب�ع���جميع�الشر�اء�أو�ع���الشركة.

  ��ا.يتضمن�قرار�ال�شطيب�حل�الشركة�و�مر�بتصفي

  ال�يمكن��عي�ن�الشر�اء�املشطب�عل��م�كمصف�ن.

  59املادة�

تودع����ة�أصلية�من�قرار�ال�شطيب�ع���الشركة�القابل�للنفاذ�بامللف�املفتوح�بكتابة�

  ال�يئة�وتبلغ����ة�منھ�للسيد�الوكيل�العام�للملك.

  60املادة�

  ا.و�ع�ن�النقيب�مصفي�الشر�اء،تحل�الشركة�بقوة�القانون�بوفاة�جميع�

  61املادة�

�56وتطبق�عندئذ�مقتضيات�املادت�ن��الشر�اء،تحل�الشركة�بقوة�القانون�با���اب�جميع�

  من��ذا�القانون.�60و

  



 

 

  62املادة�

�28و�27يمكن�للشر�ك�الوحيد�داخل�أجل�ستة�أش�ر�أن�يفوت�طبقا�ملقتضيات�املادت�ن�

  من��ذا�القانون�جزءا�من�أنص�تھ����الشركة�للغ��.

  الوحيد�أن��شارك�بواسطة��ندماج����تأس�س�شركة�مدنية�م�نية�جديدة.يمكن�للشر�ك�

  يتم�حل�الشركة�بقوة�القانون�ابتداء�من�تار�خ�تقييد�الشركة�املدنية�امل�نية�ا��ديدة.

  ���غياب�ذلك�تحل�الشركة��عد�انقضاء��جل�املشار�إليھ�أعاله.

وعند�رفضھ�أو�امتناعھ��ع�ن�نقيب��القانون،�ع�ن�الشر�ك�الوحيد�مصفيا�للشركة�بقوة�

  ال�يئة�ال���ت�ت���إل��ا�الشركة�مصفيا.

  تتم�تصفية�الشركة�وفق�القواعد�املنصوص�عل��ا�����ذا�القانون.

  63املادة�

  يتم�حل��ل�شركة�م��ا�بقوة�ع���القانون.�م�نية،���حالة�اندماج�شر�ات�مدنية�

  وتقييد�الشركة�ا��ديدة.�لالندماج،يتوقف�حل�الشركة�ع���التنفيذ�ال��ا�ي�

بواسطة�ثالثة�أر�اع�ع����قل�من�الشر�اء�املتوفر�ن��شركة،يقرر��ندماج�بال�سبة�ل�ل�

  ع���ثالثة�أر�اع��صوات.

عند�غياب�مقتضيات�النظام��سا����وعند�غياب��عي�ن�ممثل�خاص�وفق�نفس�شروط�

املس��ون�جماعة�بت�و�ن�يقوم���ندماج،�غلبية�من�طرف�ا��موع�العامة�ال���قررت�

  الشركة�املدنية�امل�نية�ا��ديدة.

طلب�تقييد�الشركة�ا��ديدة�إ���نقيب��يئة�املحام�ن�ال����الشر�اء،يقدم�املس��ون�باسم�

 .5من��ذا�القانون �8و�4ت�ت���إل��ا�الشركة�ضمن�الش�ليات�املنصوص�عل��ا����املواد�

  مقتضيات�عامة:�الفرع�ا��امس

  64املادة�

ليغ�جميع�القرارات�الصادرة�عن�نقيب�ال�يئة�وفق��ذا�القانون�إ���الوكيل�العام�يجب�تب

  للملك�لدى�محكمة��ست�ناف�ال���توجد�بدائر��ا�ال�يئة�التا�عة�ل�ا�الشركة.

  65املادة�

                                                           

) الجریدة 2008نوفمبر  6( 1429ذي القعدة  7بتاریخ  5680بالجریدة الرسمیة عدد  توقع اءخطأستدراك ا - 5
   .4409)، ص 2008فاتح دیسمبر ( 1429ذو الحجة  2بتاریخ  5687الرسمیة عدد 



 

 

يحق�للوكيل�العام�للملك�و��ميع��طراف�املعنية�است�ناف�القرارات�املذ�ورة�داخل�أجل�

  ر�خ�تبليغ�ا.خمسة�عشر�يوما�من�تا

  66املادة�

  �عفى�الطعن�باالست�ناف�املقدم�من�الوكيل�العام�للملك�من�أداء�الوجيبة�القضائية.

  67املادة�

  الصادرة�بناء�ع����ذا�القانون�بواسطة�إحدى�الوسائل�التالية:�6تالقرارايتم�تبليغ�

  ؛�بمفوض�قضا�ي�-

  باالستالم�؛برسالة�مضمونة�مع��شعار��-

  وال�يئة�؛ول�املفتوح�ب�ن�النيابة�العامة�بدف���التدا�-

  �ن�ال�يئة�و�عضاء�امل��ل�ن�بجدول�ا.بدف���التداول�املفتوح�ب�-

  68املادة�

يقدم�الطعن�بمقت����مقال�يوضع�لدى�كتابة�الضبط�بمحكمة��ست�ناف�مرفوع�من�

  طرف�محام�م��ل�بأحد�جداول�إحدى��يئات�املحام�ن�باملغرب.

  موجز�الوقا�ع�و�سباب�ال����س�ند�عل��ا�تحت�طائلة�عدم�القبول.يجب�أن�يتضمن�املقال�

  �عفى�الطعن�املرفوع�من�الوكيل�العام�للملك�من�إلزامية�تقديمھ�بواسطة�محام.

  69املادة�

  ت�ت�محكمة��ست�ناف��غرفة�املشورة�برئاسة�الرئ�س��ول�وأر�عة�مس�شار�ن.

  70املادة�

  يم�مالحظا��م�الكتابية�وعند��قتضاء�الشفو�ة.�ستد���النقيب�و�ا����طراف�لتقد

  71املادة�

تخضع�للتعرض�والطعن�بالنقض�القرارات�الصادرة�عن�غرفة�املشورة�وفق�الشروط�

  .7والقواعد�و�جال�العادية�املقررة����قانون�املسطرة�املدنية

                                                           

دة الجری )2008نوفمبر  6( 1429ذي القعدة  7بتاریخ  5680استدراك أخطاء وقعت بالجریدة الرسمیة عدد  - 6
 .  4410)، ص 2008(فاتح دیسمبر  1429ذو الحجة  2بتاریخ  5687الرسمیة عدد 

ى عل بالمصادقة )1974شتنبر  28( 1394رمضان  11بتاریخ  1.74.447ظھیر شریف بمثابة قانون رقم  - 7
)،  1974شتنبر  30( 1394رمضان  13مكرر، بتاریخ  3230الجریدة الرسمیة عدد ؛ نص قانون المسطرة المدنیة

 ؛ كما تم تغییره وتتمیمھ.2741ص 



 

 

  72املادة�

سب�اليوم��ول�الذي����آجال��املة�ال�يح�القانون،جميع��جال�املنصوص�عل��ا�����ذا�

  أنجز�فيھ��جراء�وال�اليوم��خ���الذي�ي�ت���فيھ��جل.

  إذا�صادف�اليوم��خ���من��جل�يوم�عطلة�امتد��جل�إ���أول�يوم�عمل��عده.

  73املادة�

يدمج����نظام�ا��للمحاماة،�عد��ل��يئة�نظاما�داخليا�خاصا�بالشر�ات�املدنية�امل�نية�

  ا�ألح�ام�القانون�املنظم�مل�نة�املحاماة.الداخ���ا��اص�وفق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 



 

 

املنظم�لكيفيات�إجراء��2014نون����19الصادر�����4199-14قرار�وز�ر�العدل�و�ا��ر�ات�رقم�

 .2015امتحان���لية�ملزاولة�م�نة�املحاماة�لسنة�

 وز�ر�العدل�وا��ر�ات،

     

املتعلق�بتعديل�القانون�املنظم��28.08ون�رقم�من�القان�6بناء�ع���الفقرة�الثانية�من�املادة�

�1429من�شوال��20بتار�خ�  1.08.101 مل�نة�املحاماة�الصادر�ب�نفيذه�الظ����الشر�ف�رقم

    ).2008أكتو�ر��20(

    قرر�ما�ي��:

   1املادة�

ة�ملزاولة�م�نة�املحاماة����انتظار�صدور�النص�التنظي���املنصوص�عليھ��سلم�ش�ادة���لي

املشار�إليھ�أعاله،�للم�����ن�النا���ن��������28.08املادة�السادسة�من�القانون�رقم�

  امتحان�خاص�يجرى�وفقا�للشروط�املحددة�����ذا�القرار.

   2املادة�

لبيضاء�وفاس�ومراكش�وطنجة�بمدن�الر�اط�والدارا�2015تجرى�يوم��حد�فاتح�مارس�

ووجدة�وأ�ادير��ختبارات�الكتابية�لالمتحان�ا��اص�بمنح�ش�ادة���لية�ملزاولة�م�نة�

  املحاماة.

  3املادة�

    �شتمل��متحان�ع���اختبارات�كتابية�وأخرى�شفو�ة.

  �شتمل��ختبارات�الكتابية�ع���املواد�التالية�:

داري�بحسب�اختيار�امل����،�مع�تطبيق�قواعد�املسطرة�موضوع����القانون�املد�ي�أو�� �   -1

  املدنية�(مدتھ�ساعتان)؛

  موضوع����القانون�ا��نا�ي�مع�تطبيق�قواعد�املسطرة�ا��نائية�(مدتھ�ساعتان)؛�   -2

موضوع�يتعلق�با��وانب��جتماعية�و�قتصادية�والقانونية�والثقافية�(مدتھ�ثالث��   -3

  ساعات).

   



 

 

  ختبارات�الكتابية�باللغة�العر�ية�أو�باللغة�الفر�سية�بحسب�اختيار�امل����.يمكن�تحر�ر�� 

  �شتمل��ختبارات�الشفو�ة�ع���املواد�التالية�:

عرض�يتعلق�بمدونة��سرة�أو�باملادة��جتماعية�أو�التجار�ة�(مدة���ي�ئھ�عشرون��   -1

  دقيقة)؛

  دة���ي�ئھ�عشرون�دقيقة)؛عرض�يتعلق�باملسطرة�املدنية�أو�ا��نائية�(م�   -2

  عرض�يتعلق�بالتنظيم�القضا�ي�(مدة���ي�ئھ�عشرون�دقيقة)؛�   -3

    عرض�يتعلق�بالقانون�املنظم�مل�نة�املحاماة�وتقاليد�ا�(مدة���ي�ئھ�عشرون�دقيقة).�   -4

�عت���مادة�التنظيم�القضا�ي�ومادة�القانون�املنظم�مل�نة�املحاماة�إجبار�ت�ن�����ختبارات�

شفو�ة،�و�ختار�امل�����عن�طر�ق�القرعة�موضوعا����مادة�مدونة��سرة�أو�املادة�ال

  �جتماعية�أو�املادة�التجار�ة،�وموضوعا�آخر����املسطرة�املدنية�أو�املسطرة�ا��نائية.

    تجرى��ختبارات�الشفو�ة�وجو�ا�باللغة�العر�ية.

   4املادة�

،�و�ش��ط�للنجاح�أن�يحصل�امل������عد�20إ����0يتم�التنقيط����جميع��ختبارات�من�

    .10جمع�النقط�ع���معدل�عام�ال�يقل�عن�

    ���إحدى�مواد��ختبار�الكتا�ي.�20من���5عت���راسبا��ل�من�حصل�ع���نقطة�تقل�عن�

   5املادة�

���ل�طلب�ال��شيح�وجو�ا�ع���ال��مجية�املعدة�ل�ذا�الغرض�باملوقع��لك��و�ي�لوزارة�

وذلك�قبل�الساعة�الرا�عة�والنصف��عد�الزوال� www.justice.gov.ma تالعدل�وا��ر�ا

  والذي��عت���آخر�أجل�لل���يل.� 2014د�سم����10من�يوم��ر�عاء�

    �عت���ال���يل�بالتطبيق�املعلوما�ي�املعد�ل�ذا�الغرض���ائيا�وغ���قابل�للتعديل.

طلب�ال��شيح�و�وقع�من�طرف�امل�����و�رفق�بالوثائق��دار�ة�املطلو�ة�و����ستخرج�وصل�

  �التا���:

  

  

  



 

 

  ���ة�مش�ود�بمطابق��ا��صل�البطاقة�الوطنية�للتعر�ف؛�  -1

���ة�مش�ود�بمطابق��ا�ألصل�ش�ادة��جازة����العلوم�القانونية�من�إحدى��ليات��  -2

قوق�مع��ف�بمعادل��ا�ل�ا�(م��و�ة�ب���ة�من�ا��قوق�املغر�ية،�أو�ش�ادة�من��لية�ل��

  قرار�املعادلة)؛

���ة�من�رسم�الوالدة�ال�يتعدى�تار�خ�تحر�ر�ا�ثالثة�أش�ر�بال�سبة�للم�����ن�غ����  -3

  املتوفر�ن�ع���البطاقة�الوطنية�للتعر�ف��لك��ونية؛

ار�خ�تحر�ر�ا����ة�من�بطاقة�ال��ل�العد���أو�بطاقة�السوابق�العدلية�ال�يتعدى�ت�  -4

  ثالثة�أش�ر؛

  صورتان���ص�تان�للم����؛�  -5

�-مدير�ة�الشؤون�املدنية��-و�رسل�بواسطة�ال��يد�إ���العنوان�التا��:�وزارة�العدل�وا��ر�ات�

ساحة�املامونية�الر�اط،�امتحان���لية�ملزاولة�م�نة�املحاماة،�مع��شارة�ع���ظ�ر�الظرف�

    ختار.ال��يدي�إ���مركز��متحان�امل

  آخر�أجل�للتوصل�بملفات�ال��شيح.�2014د�سم�����26عت���يوم�ا��معة�

   6املادة�

ترفض�طلبات�ال��شيح�غ���امل��لة�إلك��ونيا،�أو�امل��لة�دون�التوصل�بالوثائق�املطلو�ة،�

  أو�املرفقة�بوثائق�غ���مش�ود�بمطابق��ا�لألصل،�أو�الواردة�خارج��جل�املحدد�أعاله.

   7املادة�

م��عالن�عن�الئحة�امل�����ن�املقبول�ن�الجتياز��ختبارات�الكتابية�ع���املوقع�يت

)�يوما�15وذلك�خمسة�عشرة�( www.justice.gov.ma �لك��و�ي�لوزارة�العدل�وا��ر�ات

ئحة�امل�����ن�املقبول�ن�ع����قل،�قبل�تار�خ�إجراء��متحان�مع�اعتبار��عالن�عن�ال 

و�مكن�ل�م�استخراج�استداعاءا��م�من�املوقع�� بمثابة�استدعاء�ل�م�الجتياز��متحان،

  �لك��و�ي�املذ�ور�أعاله.

   



 

 

يتع�ن�ع���امل�����ن�الذين�تم�قبول�م�أن�يحضروا�بمقر��متحان����الساعة�الثامنة�

ة�رسمية�تث�ت��و���م،�و�منع�من�صباحا�م��و��ن�بالبطاقة�الوطنية�للتعر�ف�أو�وثيق

   ولوج�مقر��متحان��ل�من�حضر�متأخرا.

�سمح�فقط�بولوج�مقر��متحان�للم�����ن�الذين�تم�قبول�م�الجتياز��متحان،�وألعضاء�

  ال��نت�ن�املشرفة�والتنظيمية�وامل�لف�ن�با��راسة.

    وقع��لك��و�ي�للوزارة.�علن�عن�نتائج��ختبارات�الكتابية�بمقر�املراكز�املذ�ورة�و�امل

   8املادة�

تجري��ختبارات�الشفو�ة�باملع�د�العا���للقضاء�بالر�اط،�و�علن�عن�تار�خ�ا�عند��عالن�

عن�نتائج��ختبارات�الكتابية،�و�عت����ذا��عالن�بمثابة�استدعاء�للم�����ن�النا���ن����

  ة.�ختبارات�الكتابية�من�أجل�اجتياز��ختبارات�الشفو�

  9املادة�

�ع�د�إ���رئ�س�ال��نة�بوضع��سئلة�املتعلقة�باالختبارات�الكتابية،�و�مكن�لھ�أن��ستع�ن�

�عدد��اف�من�القضاة�واملحام�ن�وموظفي�وزارة�العدل�وا��ر�ات�للقيام�با��راسة،�و���

    ت��يح�مواد��ختبارات�الكتابية�وكذا�����ختبارات�الشفو�ة.

   10املادة�

  ة�املشرفة�ع����متحان:تت�ون�ال��ن

  وز�ر�العدل�وا��ر�ات�و�نوب�عنھ�مدير�الشؤون�املدنية�بصفتھ�رئ�سا؛�  -

  مدراء��دارة�املركز�ة�لوزارة�العدل�وا��ر�ات؛�  -

  الرؤساء��ول�ن�ملحاكم��ست�ناف؛�  -

  الوكالء�العام�ن�لدى�محاكم��ست�ناف؛�  -

  ورؤساء�املحاكم��دار�ة؛رئ�����محكم����ست�ناف��دار�ة��  -

  رئ�س�جمعية��يئات�املحام�ن�باملغرب؛�  -

  نقباء��يئات�املحام�ن؛�  -

  سبعة�ممثل�ن�عن�ال�يئة�املركز�ة�للوقاية�من�الرشوة�بصف��م�مراقب�ن؛�  -



 

 

سبعة�ممثل�ن�عن�ا��معية�املغر�ية�ملحار�ة�الرشوة�"ترا�س������"�املغرب�ت.م".بصف��م��  -

    مراقب�ن.

   11دة�املا

  تجتمع�ال��نة�باستدعاء�من�رئ�س�ا����املقر�والتار�خ�الذين�يحدد�ما��ذا��خ��.

  �عت���اجتماعات�ال��نة���يحة�بحضور��غلبية�املطلقة�ألعضا��ا.

تتخذ�ال��نة�مقررا��ا�بأغلبية�أصوات�ا��اضر�ن،�و�ر������حالة��عادل��صوات�جانب�

  الرئ�س.

نا���ن�بصفة���ائية�مرتب�ن�بحسب�ترت�ب�أرقام��متحان�تضع���نة��متحان�قائمة�ال

وت�شر�بمقر�املع�د�العا���للقضاء�و�املوقع��لك��و�ي�لوزارة�العدل�

  .www.justice.gov.ma وا��ر�ات

   12املادة�

  ي�شر��ذا�القرار�با��ر�دة�الرسمية.

  

  ).2014نوفم����19(�1436محرم��من�25وحرر�بالر�اط����

  املصطفى�الرميد. �مضاء:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

�املحام�ن��يئات�جمعية�طرف�من�املعد�املحاماة�مل�نة�املنظم�القانون �مشروع�مسودة

 باملغرب.

  م�نة�املحاماة:��القسم��ول 

  أح�ام�عامة:��الباب��ول 

  1املادة�

رك�السلطة�القضائية����تحقيق�ورسالة�إ�سانية��شااملحاماة�م�نة�حرة،�مستقلة،�

  واملحامون���ذا��عتبار�جزء�من�أسرة�القضاء. العدالة

  2املادة�

ال�تجوز�مزاولة�م�نة�املحاماة،�وتحمل�أعبا��ا،�والتمتع�بامتيازا��ا،�والقيام�بم�ام�ا،�إال�ملحام�

  لد��ا.م��ل�بجدول�إحدى��يئات�املحام�ن�باملغرب�أو�ملحام�متمرن�مقيد�بالئحة�التمر�ن�

  3املادة�

املحامي����سلوكھ�امل��،�بمبادئ��ستقالل،�والتجرد،�وال��ا�ة،�والكرامة�والشرف،�يل��م�

  وما�تقتضيھ��خالق�ا��ميدة�وأعراف�وتقاليد�امل�نة.

  4املادة�

  يمارس�املحامون�م�ن��م����إطار��يئة�املحام�ن�املحدثة�لدى��ل�محكمة�است�ناف.

  املدنية�و�ستقالل�املا��.�تتمتع��ل��يئة�بال��صية

  �نخراط����امل�نة:��الباب�الثا�ي

  شروط�عامة:��الفرع��ول 

  5املادة�

  �ش��ط����امل�����مل�نة�املحاماة:

أن�ي�ون�مغر�يا�أو�من�مواط���دولة�تر�ط�ا�باململكة�املغر�ية�اتفاقية��سمح�ملواط����ل��-1

  باملثل.�املعاملة�خرى،�مع�مراعاة�مبدأ��من�الدولت�ن�بمزاولة�م�نة�املحاماة����الدولة

  أن�ي�ون�بالغا�من�العمر�واحدا�وعشر�ن�سنة،�متمتعا�بحقوقھ�الوطنية�واملدنية.�-2

���العلوم�القانونية�من�إحدى��ليات��املاس���ع����قلأن�ي�ون�حاصال�ع���ش�ادة�_3

  ا��قوق�املغر�ية�أو�ش�ادة�من��لية�ل��قوق�مع��ف�بمعادل��ا�ل�ا.



 

 

 ملزاولة�م�نة�املحاماة.الكفاءة�أن�ي�ون�حاصال�ع���ش�ادة��-4

أن�ال�ي�ون�مدانا�قضائيا�أو�تأدي�يا��س�ب�ارت�ابھ�أفعاال�منافية�للشرف�واملروءة�أو��-5

 ما�لم�يرد�اعتباره.حسن�السلوك�

 ما�لم�يرد�اعتباره.أن�ال�ي�ون�مصرحا��سقوط�أ�ليتھ�التجار�ة��-6

 ة�الفعلية�ع���مزاولة�امل�نة�ب�امل�أعبا��ا._�أن�ي�ون�متمتعا�بالقدر 7

 أن�ال�يتجاوز�من�العمر�خمسة�وأر�ع�ن�سنة.�-8

 6ملادة�ا

املع�د�الوط���للمحاماة�يحدث�داخل�ملزاولة�م�نة�املحاماة�من�طرف�الكفاءة�تمنح�ش�ادة�

و�س���وفق�الشروط�ال���ستحدد�بنص��أجل�سنة�من�دخول��ذا�القانون�ح���التنفيذ

  تنظي��.

يخضع�املع�د�إلشراف�إداري�من�طرف��يئات�املحام�ن،�وتخصص�لھ�م��انية�خاصة����

  املالية�العامة�للدولة.

  الفرع�الثا�ي

  حاالت�التنا��

  7املادة�

ت�نا���م�نة�املحاماة�مع��ل��شاط�من�شانھ�أن�يمس�باستقالل�املحامي،�والطبيعة�ا��رة�

  للم�نة،�وخاصة:

واء�زاولھ�املحامي،�مباشرة�أو�بصفة�غ���مباشرة،�غ���انھ�_��ل�نوع�من�أنواع�التجارة،�س1

  .يمكن�للمحامي�التوقيع�ع����وراق�التجار�ة�ألغراضھ�املدنية

م�ام�مدير�شركة�تجار�ة�وحيد،�أو�عضو�مجلس�إدار��ا�املنتدب،�أو�مس���ا،�أو�شر�ك����2_

  .شركة�التضامن

من�امل�ن�ا��رة��خرى،�سواء�زاول�ا��جميع�امل�ن�والوظائف��دار�ة�والقضائية�وغ���ا�3_

  املحامي�مباشرة�أو�بصفة�غ���مباشرة.

 .و�أج���خاضع�ملدونة�الشغلوظيفة�محاسب�أ�-�4

 يتعرض�للعقو�ات�التأدي�ية��ل�محام�يوجد����حالة�تناف.



 

 

  �8املادة�

  ال��عت���أج��ا�بأي�حال�من��حوال�املحامي�املتمرن،�واملحامي�املساعد.

  9املادة�

  ت�نا���م�نة�املحاماة�مع:�ال 

  العضو�ة����املجلس��داري�لشركة.�- 1

  و�افة�الوسائل�البديلة���ل�املنازعات.القيام�بم�ام�التحكيم�والوساطة��- 2

  مزاولة�م�نة�التدر�س����املعا�د�وال�ليات.�-3

  10املادة�

أو�قاض��ومة،يبقى�املحامي�الذي��سند�إليھ�م�مة�عضو����الديوان�املل�ي�أو�عضو����ا��

أو�سف��،�أو�عضو����ديوان�وز�ر،�أو�متفرغ�ألي�م�مة�م�لف���ا�من��باملحكمة�الدستور�ة،

لدن�الدولة،�مقيدا����جدول�ال�يئة�حسب�أقدميتھ�دون�أن�ي�ون�لھ�ا��ق����مزاولة�م�ام�

  امل�نة�طيلة�توليھ�تلك�امل�مة.

  فورا�ت�ليفھ.يجب�ع���امل�لف�بامل�مة�إشعار�ال�يئة�ال���ي�ت���إل��ا�

  الفرع�الثالث

  التمر�ن

  11املادة�

يقدم�طلب�ال�����للتقييد����الئحة�املحام�ن�املتمرن�ن�إ���نقيب�ال�يئة�ال���ينوي�امل�����

  من��ل�سنة.�ش�ر�أكتو�رقضاء�مدة�التمر�ن���ا،�وذلك�خالل�

  يرفق�الطلب�وجو�ا�بما�ي��:

  نصوص��عل��ا����املادة�ا��امسة�أعاله.الوثائق�املث�تة�لتوفر�امل�����ع���الشروط�امل�-1

  ـ�ما�يفيد�أداء�واجب��نخراط�املحدد�من�طرف�مجلس�ال�يئة.�2

و���وضعية�ال��ام�صادر�عن�محام�مقيد�با��دول�منذ�خمس�سنوات�ع����قل،��-3

يتع�د،��،مجلس�اوحاصل�ع���إذن�كتا�ي�مسبق�من�نظامية�تجاه�ال�يئة�ال���ي�تمي�إل��ا،�

  بأن��شرف�ع���تمر�ن�امل�����بمكتبھ�وفق�القواعد�امل�نية.بمقتضاه،�

  ،��عي�ن��ذا�املحامي�،عند��قتضاء.للمجلسيمكن�



 

 

  يجري�مجلس�ال�يئة�بحثا�حول�أخالق�امل�����بجميع�الوسائل�ال���يرا�ا�مناسبة.

ي�ت�املجلس����الطلبات�املستوفية�ل�افة�الوثائق�وعناصر�البحث�خالل�اجل�ال�يتعدى�

  من�تار�خ�تقديم�الطلب.�ش�ر�ن

ال�يتخذ�مقرر�بالرفض�إال��عد��ستماع�للم�����من�طرف�مجلس�ال�يئة،�أو��عد�انصرام�

�أو��عذر�ذلكاجل�خمسة�عشر�يوما�ع���تبليغھ�باالستدعاء�����عنوانھ�املد���بھ�من�طرفھ،

  .بصفة�قانونية

ملك،�داخل�اجل�خمسة�عشر�يبلغ�مقرر�القبول�أو�الرفض�إ���امل����،�وا���الوكيل�العام�لل

  يوما�من�تار�خ�صدوره.

�عت���الطلب�مرفوضا����حالة�عدم�تبليغ�مقرر�املجلس�خالل�ا��مسة�عشر�يوما�التالية�

  الن��اء��جل�املحدد�للبت����الطلب.

  12املادة�

ال�يقيد�امل�����املقبول����الئحة�التمر�ن،�وال��شرع����مزاولة�امل�نة،�إال��عد�أن�يؤدي�

  سم���ي:الق

�شرف�وكرامة�وضم���ونزا�ة�واستقالل��املحاماة"اقسم�با��العظيم�أن�أمارس�م�ام�

وأن�ال�أحيد�عن��ح��ام�الواجب�لقواعد�امل�نة�ال���انتمي�إل��ا،�وأن�أحافظ�وإ�سانية،�

  ".ع���السر�امل��

ا�يؤدى��ذا�القسم�بمحكمة��ست�ناف����جلسة�خاصة،�أمام�مجلس�ال�يئة،�يرأس�

  النقيب�و�حضر�ا�الرئ�س��ول�و�الوكيل�العام�للملك.

  13املادة�

  يتم�التقييد�بالئحة�التمر�ن�ال���يضبط�ا�مجلس�ال�يئة.

  يقوم�املجلس�ب�شر��ذه�الالئحة�سنو�ا�مع�ا��دول.

  

  14املادة�

  يقوم�املحامي�املتمرن�خالل�ا�باالل��امات�التالية:س�ت�ن��ستغرق�مدة�التمر�ن�



 

 

فة�فعلية����مكتب�محام�يتوفر�ع���الشروط�و�قدمية�املحددة����املزاولة�بص -1

  أعاله.�11املادة�

  ا��ضور����ا��لسات�باملحاكم.�-2

  املواظبة�ع���ا��ضور����ندوات�التمر�ن�واملشاركة����أشغال�ا.�-3

  15املادة�

ھ�ال�للمحامي�املتمرن�أن�يحل�محل�املحامي�املشرف�ع���تمر�نھ����جميع�القضايا،�غ���ان

  يجوز�لھ:

أن�ي��افع�أمام�محاكم��ست�ناف�خالل�السنة��و���من�تمر�نھ،�ولو����إطار�املساعدة��-�1

  القضائية.

  أن�يفتح�مكتبا�لھ،�أو�أن�يزاول�امل�نة�باسمھ�ا��اص�خارج�نطاق�املساعدة�القضائية.�-�2

 أن�يحمل�لقب�محام�إال�إذا��ان�مشفوعا�بصفة�متمرن.�-�3

 16املادة�

ن�ملجلس�ال�يئة�أن�يمدد�ف��ة�التمر�ن�ملدة�إضافية�ال�تز�د�عن�السنة����حالة��خالل�يمك

  .بال��امات�التمر�ن،�وذلك�بمقت����مقرر�معلل

  يقع�التمديد�وجو�ا،����حالة��نقطاع�ولنفس�مدة��نقطاع��املة.

�عد��ستماع��ال�تتخذ�املقررات�ال���يصدر�ا�مجلس�ال�يئة،����نطاق�أح�ام��ذه�املادة،�إال 

إ���املع���باألمر،�أو����غي�تھ�إذا�استد���ولم�يحضر��عد�خمسة�عشر�يوما�من�تار�خ�تبليغھ�

  باالستدعاء����آخر�عنوان�م���لھ،�أو��عذر�ذلك�بصفة�قانونية.

  17املادة�

  :يتع�ن�ا��ذف�من�الئحة�التمر�ن����حالة

  تمديد�مدتھ.�ـ��ستمرار�����خالل�بال��امات�التمر�ن�بالرغم�من

  ـ�ارت�اب�أعمال�مش�نة�تمس�بالشرف�واملروءة،�أو�صدور�حكم���ا�ي�باإلدانة�من�أجل�ا.

يصدر�املجلس�مقرر�ا��ذف��عد��ستماع�إ���املع���باألمر�أو����غي�تھ�إذا�استد���ولم�

يحضر،��عد�خمسة�عشر�يوما�من�تار�خ�تبليغھ�باالستدعاء�آلخر�عنوان�م���لھ،�أو��عذر�

  بصفة�قانونية.ذلك�



 

 

  18املادة�

  �عفى�من�ا��صول�ع���ش�ادة�الكفاءة�ملزاولة�م�نة�املحاماة�ومن�التمر�ن:

قدماء�املحام�ن�الذين�سبق����يل�م�مدة�خمس�سنوات�ع����قل،�بدون�انقطاع����

جدول��يئة�أو�عدة��يئات�للمحام�ن�باملغرب�أو�بإحدى�الدول��جن�ية�ال���أبرمت�مع�

ة�دولية��سمح�ملواط����ل�من�الدولت�ن�املتعاقدت�ن�بمزاولة�م�نة�املحاماة����املغرب�اتفاقي

الدولة��خرى،�ثم�انقطعوا�عن�املزاولة،�شر�طة�أال�تز�د�مدة��ذا��نقطاع�ع���عشر�

  سنوات.

  ملزاولة�م�نة�املحاماة:الكفاءة��عفى�من�ا��صول�ع���ش�ادة�

ة�ال���أبرمت�مع�املغرب�اتفاقية�دولية��سمح�املحامون�املنتمون�إلحدى�الدول��جن�ي�-�1

ملواط����ل�من�الدولت�ن�املتعاقدت�ن�بمزاولة�م�نة�املحاماة����الدولة��خرى�وذلك��عد�

  إثبات�استقال��م�من�ال�يئة�ال����انوا�يمارسون���ا.

�الكفاءةو�تع�ن�ع���املحام�ن�املنتم�ن�ل�ذه��الدول،�إذا�لم�ي�ونوا�حاصل�ن�ع���ش�ادة�

أعاله،�اجتياز�امتحان�لتقييم�معرف��م��5ملزاولة�م�نة�املحاماة�املنصوص�عل��ا����املادة�

باللغة�العر�ية�و�القانون�املغر�ي�قبل�البت����طلبا��م،�تنظم�شروطھ�بمقت����نص�

  تنظي��.

قدماء�القضاة�الذين�قضوا�ثما�ي�سنوات�ع����قل����ممارسة�القضاء،��عد�قبول��-�2

  .استقال��م

أساتذة�التعليم�العا��،����مادة�القانون،�الذين�زاولوا،��عد�ترسيم�م،�م�نة�التدر�س��-�3

  مدة�ثما�ي�سنوات�بإحدى��ليات�ا��قوق�باملغرب،�وذلك��عد�قبول�استقال��م

  الفرع�الرا�ع

  ا��دول 

  19املادة�

من�تار�خ�أش�ر�ثالثة��يقدم�املحامي�املتمرن�طلبھ�الرامي�إ���ال���يل����ا��دول�خالل�اجل

  انقضاء�مدة�التمر�ن.



 

 

عند�انصرام��ذا��جل��ستد���املجلس�املع���باألمر�لالستماع�إليھ��شأن�العذر�الذي�عاقھ�

  عن�تقديم�الطلب.

عند�قبول�العذر�يمنح�املع���باألمر�م�لة�ثالثة�أش�ر�إضافية�لتقديم�طلب�ال���يل�إ���

  املجلس.

ال�سبة�للمحامي�املتمرن�الذي�ال�يتقيد�للمجلس�أن�يقرر�ا��ذف�من�الئحة�التمر�ن�ب

  باألجل�أعاله.

ال�يتخذ�قرار�ا��ذف�من�الئحة�التمر�ن�إال��عد��ستماع�للمع���باألمر�من�طرف�مجلس�

ال�يئة،�أو�انصرام�اجل�خمسة�عشر�يوما�ع���تار�خ�تبليغھ�باالستدعاء�بآخر�عنوان�م���لھ�

  ،�أو��عذر�ذلك�بصفة�قانونية.

  20املادة�

طلبھ�مدعما�بما�يث�ت�توفر�الشروط�املقررة��الكفاءةامل�����املعفى�من�ش�ادة��ُيقدم

  لل���يل����ا��دول.

  يجري�مجلس�ال�يئة�بحثا�حول�امل����.

ي�ت�املجلس����طلبات�ال���يل����ا��دول��عد�استكمال�عناصر�البحث�داخل�اجل�أر�عة�

  أش�ر�من�تار�خ�إيداع�الطلب،�وأداء�واجبات��نخراط.

يرفض�طلب�ال���يل�إال��عد��ستماع�للمع���باألمر،�أو����غي�تھ،�إذا�استد���ولم��ال 

  يحضر��عد�خمسة�عشر�يوما�من�تار�خ�تبليغھ�باالستدعاء،�أو��عذر�ذلك�بصفة�قانونية.

يبلغ�مقرر�قبول�ال���يل����ا��دول،�أو�رفضھ،�إ���املع���باألمر،�وا���الوكيل�العام�للملك،�

  .عشر�يوما�من�تار�خ�صدورهداخل�اجل�خمسة�

�عت���طلب�ال���يل�مرفوضا�إذا�لم�ي�ت�فيھ�املجلس�داخل�خمسة�عشر�يوما�املوالية�

  الن��اء�املدة�املحددة�أعاله.

  21املادة�

،�والذي�تقرر�تقييده�بالئحة�الكفاءةيؤدى�القسم�من�طرف�امل�����املعفى�من�ش�ادة�

  دة�الثانية�عشرة�أعاله.التمر�ن،�وذلك�حسب�الكيفية�املقررة����املا

  22املادة�



 

 

  ���ل�املحامون�املتمرنون�املقبولون����ا��دول�اعتبارا�من�تار�خ�تقديم�الطلب.

  .���ل�با���امل�����ن����ا��دول�اعتبارا�من�تار�خ�أداء�القسم

  23املادة�

����ال�يجوز�لقدماء�القضاة،�واملوظف�ن�ورجال�السلطة،�أو�الذين�مارسوا�م�ام�ا،�أن�يقيدوا

لوائح�التمر�ن�بال�يئة�املحدثة�لدى�آخر�محكمة�است�ناف�زاولوا�م�ام�م����دائر��ا،�قبل�

  سنوات�من�تار�خ�انقطاع�م�عن�العمل���ا.�خمسم����

يحظر�عل��م،��عد����يل�م����أي��يئة�أخرى،�أن�يزاولوا�خالل�نفس�الف��ة�أي�ش�ل�من�

  أش�ال�ال�شاط�امل���بتلك�الدائرة.

،�وقدماء�املوظف�ن�ورجال�السلطة�محكمة�النقضيد�بال�سبة�لقدماء�قضاة�ال�يفرض�أي�ق

  الذين��انت�م�ام�م��شمل�جميع�أنحاء�اململكة.

  24املادة�

يحصر�ا��دول����مطلع��ل�سنة�قضائية،�و�طبع�و�ودع�بوزارة�العدل،�وكتابات�الضبط�

  تواجد���ا�ال�يئة.،�واملحاكم�التا�عة�لدائرة�محاكم��ست�ناف�ال���تمحكمة�النقضلدى�

  و��شر�با��ر�دة�الرسمية�ع���نفقة�الدولة.

  الباب�الثالث:�مزاولة�امل�نة

  الفرع��ول:�كيفية�مزاولة�امل�نة

  25املادة�

يتع�ن����حالة�ال�شارك�أن�يتضمن�ا��دول�إ���جانب�اسم��ل�محام�م�شارك،�اسم�

  املحامي�أو�املحام�ن�امل�شارك�ن�معھ.

  26املادة�

مي�أن�يمارس�م�نتھ�وحده،�أو�مع�غ��ه�من�املحام�ن،����نطاق�ال�شارك،�أو����يمكن�للمحا

  إطار�شركة�مدنية�م�نية،�أو�املساكنة�أو�بصفتھ�مساعدا.

  ينظم��طار�القانو�ي�للشر�ات�املدنية�امل�نية،�بمقت����قانون.

  غ���أنھ�ال�يجوز�أن�ي�ون�للمحامي،�أو�للمحام�ن�امل�شارك�ن�إال�مكتب�واحد.

  27ادة�امل



 

 

يرخص�مجلس�ال�يئة�بال�شارك�أو�املساكنة�أو�املساعدة�بناء�ع���طلب�موجھ�إ���النقيب�

  من�املحام�ن�املتعاقدين.

ال�يرفض�ال��خيص�إال����حالة�تضم�ن�العقد�مقتضيات�منافية�لقواعد�امل�نة،�وعدم�

  استجابة�املحام�ن�املعني�ن�لتوج��ات�مجلس�ال�يئة،����شأن��عديل�ا.

جلس،�����ل��حوال،�داخل�أجل�ثالثة�أش�ر�من�تار�خ�إيداع�العقد،�وإال�اعت���ي�ت�امل

  الطلب�مقبوال.

  28املادة�

  املحامون�امل�شار�ون�مسؤولون�مدنيا�ع���وجھ�التضامن�إزاء�مو�ل��م.

أعاله،�أن�ينو�وا�أو�يؤازروا�أو�يمثلوا�أطرافا�ل�ا��27ال�يجوز�للمحام�ن�املشار�إل��م����املادة�

  ا���متعارضة.مص

ال�يجوز�للمحام�ن�املساعدين�أن�يمارسوا�باسم�م�ا��اص�إال�بإذن�من�صاحب�املكتب�أو�

  ���نطاق�املساعدة�القضائية.

  29املادة�

إذا�حدث�نزاع�م���ب�ن�املحام�ن�امل�شارك�ن�أو�امل�ساكن�ن،�أو�غ���م�من�املحام�ن�أو�مع�

ي��م،��عرض�ال��اع،�وجو�ا،�ع���تحكيم�العام�ألحد�م،�ولم�يتوصل�النقيب�إ���التوفيق�ب

يقوم�بھ�محامون،�يختار��ل�طرف�أحد�م�ل�ذه�الغاية،�و�نضم�إل��م�محكم�مع�ن�من�طرف�

  النقيب.

  ال�ي�ون�القرار�املتخذ�قابال�ألي�طعن.

  الفرع�الثا�ي:�م�ام�امل�نة

  30املادة�

ملنصوص�عليھ����املادة�يمارس�املحامي�م�امھ�بمجموع�تراب�اململكة،�مع�مراعاة��ست�ناء�ا

  الثالثة�والعشر�ن�أعاله،�من�غ����دالء�بو�الة.

  :املحامي�دون�غ��هيختص�

بال��افع�نيابة�عن��طراف�ومؤازر��م�والدفاع�ع��م�وتمثيل�م�أمام�محاكم�اململكة،�-�1

واملؤسسات�القضائية،�والتأدي�ية�إلدارات�الدولة�وا��ماعات�واملؤسسات�العمومية،�



 

 

ت�امل�نية،�وممارسة�جميع�أنواع�الطعون����مواج�ة��ل�ما�يصدر�عن��ذه�ا���ات�وال�يئا

���أي�دعوى،�أو�مسطرة،�من�أوامر�أو�أح�ام�أو�قرارات،�مع�مراعاة�املقتضيات�ا��اصة�

  بال��افع�أمام�محكمة�النقض�.

  بتمثيل�الغ���ومؤازرتھ�أمام�جميع��دارات�العمومية.�-�2

لضبط،�ومختلف�م�اتب�املحاكم،�وغ���ا�من�جميع�ا���ات��دار�ة�بالقيام����كتابات�ا�-�3

املعنية�وغ���ا،�ب�ل�مسطرة�غ���قضائية،�وا��صول�م��ا�ع����ل�البيانات�والوثائق،�

ومباشرة��ل�إجراء�أمام�ا،�إثر�صدور�أي�حكم�أو�أمر�أو�قرار،�أو�إبرام�ص��،�وإعطاء�وصل�

  ب�ل�ما�يتم�قبضھ.

  ،�وإعطاء�الفتاوى�و�رشادات����امليدان�القانو�ي.بتقديم��س�شارات�-�4

  .رأسمال�اتحر�ر�عقود�تأس�س�الشر�ات�أو�الرفع�أو�ا��فض�من� – 5

  :�املحاميكما�يختص�

ـ�بتقديم��ل�عرض�أو�قبولھ،�وإعالن��ل�إقرار�أو�ر���،�أو�رفع�اليد�عن��ل���ز،�والقيام،�1

اع��افا�بحق�أو�تنازال�عنھ،�ما�لم�يتعلق��بصفة�عامة،�ب�ل��عمال�لفائدة�مو�لھ،�ولو��انت

  �مر�بإن�ار�خط�يد،�أو�طلب�يم�ن�أو�قل��ا،�فإنھ�ال�ي���إال�بمقت����و�الة�مكتو�ة.

  .�القانو�يـ�إعداد�الدراسات�و�بحاث����امليدان�2

ـ�القيام�بم�ام�التحكيم�والوساطة�واملصا��ة�و�ل�الطرق�البديلة���ل�املنازعات��3

وكذا�القيام�بم�ام�وكيل����امليدان�الر�ا����والف���ومجال�امللكية�ضائية�الر والتصفية�

  .والفكر�ةالصناعية�

ـ�تحر�ر�العقود،�غ���أنھ�يمنع�ع���املحامي�الذي�حرر�العقد،�أن�يمثل�أحد�طرفيھ����حالة��4

  حدوث�نزاع�بي��ما��س�ب��ذا�العقد.

  تمثيل��طراف�بتوكيل�خاص����العقود.�-�5

املحامي�أن�يتوفر�بملفھ�بما�يفيد�توكيلھ�لإلدالء�بھ�عند�املنازعة����التوكيل�أمام�يتع�ن�ع���

  النقيب�أو�الرئ�س��ول�ملحكمة��ست�ناف.

غ���أنھ�يتع�ن�عليھ��دالء�بتوكيل��لما��علق��مر�باستخالص�مبالغ�مالية�من�محاسب�ن�

  عمومي�ن�لفائدة�مو�ليھ����قضايا�لم�يكن�ينوب�ف��ا.



 

 

  31ة�املاد

يجب�ع���الشر�ات،�ال���يتطلب�القانون�أن�يكون�ل�ا�مراقب�ل��سابات،�التعاقد�مع�

  .محـــــام�كمس�شــار�قـانــونـي�ل�ـا

  32املادة�

ال�يجوز�تحر�ر�العقود�العرفية�و����يل�ا�بإدارة�ال���يل�والتن���أو�تقييد�ا�بال��ل�

��ا�من�طرف�محـــام،�تحت�طائلة�التجاري�أو�املحافظة�العقار�ة�إال�إذا��ان�موقعا�عل

  البطالن.�

  .يتم�التعر�ف�بإمضاء�املحامي�من�طرف�نقيب�ال�يئة�ال���ي�تمي�إل��ا

يمنع�ع���املحامي�الذي�حرر�العقد�أن�يمثل�أحد�طرفيھ����حالة�حدوث�نزاع�بي��ما�

  �س�بھ.

  33املادة�

سات�العمومية�وشبھ�ال��سوغ�أن�يمثل����اص�الذاتيون�واملعنو�ون�و�دارات�واملؤس

  العمومية�والشر�ات،�أو�يؤازروا�أمام�القضاء�إال�بواسطة�محام.

  34املادة�

لتقديم�املقبولون�املحامون�امل��لون�بجداول��يئات�املحام�ن�باملغرب،��م�وحد�م�

�تحت�طائلة�عدم�القبول،املقاالت�واملست�تجات�واملذكرات�الدفاعية����جميع�القضايا�

ون�ملؤازرة��طراف����جميع�القضايا�ا��نائية�وا��نحية�باست�ناء�و�م�وحد�م�املؤ�ل

  واملخالفات.�الضبطية�ا��نحقضايا�

غ���أنھ�يمكن�للمحام�ن�الذين�يمارسون�امل�نة����بلد�أجن��،�يرتبط�مع�املغرب�باتفاقية�

روا��سمح�ملواط����ل�من�الدولت�ن�املتعاقدت�ن�بمزاولة�امل�نة����الدولة��خرى،�أن�يؤاز 

  �طراف،�أو�يمثلو�م،�أمام�املحاكم�املغر�ية،�شر�طة:

ـ�حصول�م�ع���إذن�بذلك��سلم�من�طرف�وز�ر�العدل�����ل�قضية�ع���حدة،�و�بلغ��1

  ���ة�من��ذا��ذن�لنقيب��يئة�املحام�ن�ال���تروج�القضية�بدائرة�نفوذ�ا.

  ل�يئة.�ـ��عيي��م�ملحل�املخابرة�مع�م�بمكتب�محام�م��ل�بجدول�نفس�ا�2

  35املادة�



 

 

  ال�يقبل�ملؤازرة��طراف�وتمثيل�م�أمام�محكمة�النقض،�مع�مراعاة�ا��قوق�املك�سبة،�إال:

  �املة�ع����قل.�عشر�سنواتاملحامون�امل��لون�با��دول�منذ��-�

  36املادة�

�ي���مجلس�ال�يئة����ش�ر�أكتو�ر�من��ل�سنة�قائمة�بأسماء�املحام�ن�املقبول�ن�لل��افع�أمام

  محكمة�النقض.

  يتو���النقيب�تبليغ�القائمة�خالل�ش�ر�نون���املوا���إ���الرئ�س��ول�ملحكمة�النقض.

  ت�شر�القائمة�ال�املة�للمحام�ن�املقبول�ن�لل��افع�أمام�محكمة�النقض�با��ر�دة�الرسمية.

  الباب�الرا�ع:�واجبات�املحام�ن

  الفرع��ول:�التكو�ن�املستمر

  37املادة�

امي�لزوما�لتكو�ن�مستمر�وفق�برنامج�سنوي�يحدده�النظام�الداخ���لل�يئة�يخضع�املح

  �عده.�98املادة�من�الرا�عة�طبقا�للفقرة�إل��اال���ي�تمي�

  38 املادة

  .م�نية�عت����ل�إخالل�من�طرف�املحامي�ب��نامج�التكو�ن�املستمر�مخالفة�

  الفرع�الثا�ي:�ال�ش�ث�بالوقار�والسر�امل��

  39املادة�

جوز�للمحامي�أن�يمارس�أي�عمل��س��دف�جلب����اص،�واستمال��م،�وال�أن�يقوم�ال�ي

  بأي�إش�ار�كيفما��انت�وسيلتھ.

غ���أنھ�يحق�لھ�أن��علق�خارج�البناية�ال���يوجد���ا�مكتبھ�أو�داخل�ا،�لوحة�تحمل�اسمھ�

أو�نقيبا�ال������والعائ��،�و�ونھ�محاميا�أو�محاميا�مقبوال�لدى�محكمة�النقض،�أو�نقيبا�

سابقا،�أو�رئ�سا�أو�رئ�سا�سابقا���معية��يئات�املحام�ن�باملغرب،�أو�حامال�لش�ادة�

  الدكتوراه����ا��قوق.

  وال��ش���املحامي�إال�إ����ذه�الصفات����أوراق�مكتبھ�وملفاتھ.



 

 

يحق�للمحامي�أن�يتوفر�ع���موقع����وسائل��تصال��لك��ونية��ش���فيھ�باقتضاب�إ���

حياتھ،�ومساره�الدرا����وامل��،�وميادين�ا�تماماتھ�القانونية�وأبحاثھ،�شر�طة�نبذة�عن�

  ا��صول�ع���إذن�مسبق�من�النقيب�بمضمون�ذلك.

  40املادة�

  ال�يجوز�للمحامي�إفشاء�السر�امل��.

يتع�ن�عليھ،�بصفة�خاصة،�أن�يح��م�سر�ة�التحقيق����القضايا�الزجر�ة،�وأن�ال�يبلغ�أي�

من�امللفات،�أو�ي�شر�أي�مس�ندات�أو�وثائق�أو�مراسالت،�ل�ا�عالقة��معلومات�مستخرجة

  ببحث�مازال�جار�ا.

  الفرع�الثالث:�العالقات�مع�املحاكم

  41املادة�

ال�يحق�للمحامي�أن�يمثل�أمام�ال�يئات�القضائية�والتأدي�ية�إال�إذا��ان�مرتديا�بذلة�

  املحاماة.

  42املادة�

امل���داخل�دائرة�اختصاص�محكمة��ست�ناف�املدنية�يجب�ع���املحامي،�أن��ع�ن�موطنھ�

ال�يئة�أو�التجار�ة�أو��دار�ة،�التا�عة�ل�ا�ال�يئة�امل��ل���ا،�وإال�اعت����ل�إجراء�بلغ�لكتابة�

  ��يحا.ال���ي�تمي�إل��ا�

يجب�عليھ�عند�تنص�بھ�للدفاع�أمام�محكمة�توجد�خارج�دائرة�اختصاص�املحاكم�املشار�

رة�السابقة،�أن�يختار�محل�املخابرة�معھ،�بمكتب�محام�يوجد�بدائرة�تلك�إل��ا����الفق

  املحكمة�أو�بكتابة�ضبط�املحكمة�املنصب�للدفاع�أمام�ا.

يجب�عليھ�عند�ال��افع�أمام�محكمة�خارج�الدائرة�املذ�ورة،�أن�يقدم�نفسھ�إ���نقيب�

امة���ا،�واملحامي�الذي�ال�يئة�أو�من�يمثلھ،�وإ����ل�من�رئ�س�ا��لسة،�وممثل�النيابة�الع

  يرافع�عن�الطرف��خر.

ال��عت���تبليغ��وامر�و�ح�ام�والقرارات�القضائية�والتأدي�ية�الباتة����املوضوع�للمحامي�

  .���مواج�ة�أطراف�ال��اع�القانونية��يحا�ومنتجا�آلثاره�

  الفرع�الرا�ع:�املساعدة�القضائية



 

 

  43املادة�

القانونية�بناء�ع���طلب�أو��أو القضائية�ع�باملساعدة��ع�ن�النقيب�ل�ل�متقاض،�يتمت

،�محاميا�م��ال����ا��دول،�أو�مقيدا����الئحة�التمر�ن�ليقوم�لفائدتھ�ب�ل�بحكم�القانون 

  .الواجبة�جراءات�

ال�يجوز�للمحامي�املع�ن�أن�يمتنع�عن�تقديم�مساعدتھ�ما�لم�يتم�قبول��عذار�أو�املوا�ع�

  ك.ال���تحول�ب�نھ�و��ن�ذل

تجرى�املتا�عة�التأدي�ية�ضد�املحامي����حالة�إصراره�ع����متناع،�رغم�عدم�املوافقة�ع���

  أعذاره�أو�موا�عھ.

  44املادة�

،�أن�يتقا����من�مو�لھ�أ�عابا�القانونيةأو�القضائية�للمحامي�املع�ن،����نطاق�املساعدة�

�ذا��خ��،�ع���أن��عرض�عن�املسطرة�ال���باشر�ا�ونتجت�ع��ا�استفادة�مالية�أو�عي�ية�ل

  �مر�وجو�ا�ع���النقيب�لتحديد�مبلغ�تلك���عاب.

القضائية��للمساعدةمبالغ�مالية��السنو�ةتحدد�م��انية�الدولة���خرى �حوال����

والقانونية،�ترصد�لصندوق�للتقاعد�مقبول�من�طرف�ا،�يؤسس�لفائدة�جميع��يئات�

  .��ااملحام�ن�وتوزع�بال�ساوي�ب�ن�جميع�أعضا

وزارة�و وزارة�العدل�و يتم�تحديد�املبالغ�املرصودة�باتفاق�مش��ك�ب�ن��يئات�املحام�ن�

  املالية.

  تراجع�املبالغ�املرصودة�ع���رأس��ل�س�ت�ن.

  الفرع�ا��امس:�العالقات�مع�املو�ل�ن

  45املادة�

  �ستقبل�املحامي�مو�ليھ�و�عطي�اس�شاراتھ�بمكتبھ.

مكتبھ،��ستقبل�مو�لھ�بمكتب�أحد�املحام�ن�أو�بمقر�غ���أنھ�عندما�ي�تقل�خارج�دائرة�

  ال�يئة.

ال��سوغ�لھ����نطاق��شاطھ�امل��،�أن�يتوجھ�إ���مقر�مو�لھ،�إال�إذا�حتمت�ذلك�ظروف�

  است�نائية،�شر�طة�إشعار�النقيب�مسبقا�باألمر،�والتقيد�بمراعاة�مقتضيات�وأخالق�امل�نة.



 

 

  46املادة�

�اع،�عن�طر�ق�الص��،�أو�بواسطة�الطرق�البديلة�يحث�املحامي�مو�لھ،�ع���فض�ال�

  �خرى،�قبل�ال��وء�إ���القضاء.

  يقوم�بإخبار�مو�لھ�بمراحل�س���الدعوى�و�اإلجراءات�املتخذة�ف��ا�بجميع�الوسائل�املمكنة.

  يخطر�مو�لھ�حاال،�بما�يصدر�ف��ا�من�أوامر�وأح�ام�أو�قرارات.

  بطرق�الطعن�املمكنة،�مع�لفت�نظره�إ���آجال�ا.�يقدم�ملو�لھ�الن��،�و�رشاد،�فيما�يتعلق

  47املادة�

  تحدد���عاب�باتفاق�ب�ن�املحامي�ومو�لھ�عن��ل�قضية،�بما����ذلك�املبلغ�املسبق�م��ا.

يمكن�للمحامي�أن�يطلب��س�يقا�جديدا�أثناء�س���الدعوى،�أو�بمناسبة�أي�إجراء�اقتضتھ�

  عن�مصار�ف�الدعوى.�املسطرة�و����ذه�ا��الة�يوا���مو�لھ�ب�يان

  48املادة�

  ال�يجوز�للمحامي�:

أن�يتفق�مسبقا�مع�مو�لھ�ع�����عاب�املستحقة�عن�أية�قضية،�ارتباطا� . 1

  بالن�يجة�ال���يقع�التوصل�إل��ا.

أن�يقت��،�بطر�ق�التفو�ت،�حقوقا�متنازعا�ف��ا�قضائيا،�أو�أن��ستفيد��و�أو� . 2

  ��يتو���الدفاع�ف��ا.زوجھ�أو�فروعھ�بأي�وجھ��ان،�من�القضايا�ال�

  �ل�اتفاق�يخل���ذه�املقتضيات�ي�ون�باطال�بحكم�القانون.

  49املادة�

ال�يحق�للمحام�ن�قدماء�القضاة،�أو�املوظف�ن،�أن�يقبلوا�تمثيل��طراف،�أو�مؤازر��م،����

القضايا�ال����انت�معروضة�عل��م،�أو�باشرو�ا�بأي�ش�ل�من��ش�ال،�أثناء�مزاولة�م�ام�م�

  قة.الساب

  50املادة�

  .إ�����اي��ا����املرحلة�ال����لف���ايتع�ن�ع���املحامي�أن�يت�بع�القضية�



 

 

ال�يحق�للمحامي���ب�نيابتھ،�إذا�ارتأى�عدم�متا�عة�القضية،�إال��عد�إشعار�مو�لھ�بوقت�

�اف،�يتأ�ى�لھ�معھ�ضمان�إعداد�دفاعھ،�وذلك�بواسطة�رسالة�مضمونة�مع��شعار�

  ر�محل�معروف�للمخابرة�مع�املو�ل،�أو��سائر�وسائل�التبليغ��خرى.باالستالم�توجھ�آلخ

يوجھ�املحامي�إشعارا�بذلك�إ���محامي�ا��صم،�وإ���املحكمة�أو�إ���ا���ة��دار�ة�املعروض�

  عل��ا�ال��اع.

  51املادة�

يمكن�للمو�ل�أن����ب�التوكيل�من�محاميھ����أي�مرحلة�من�املسطرة،�شر�طة�أن�يو���

عاب�واملصروفات�املستحقة�عن�امل�ام�ال���قام���ا�لفائدتھ،�وأن�يبلغ�ذلك�إ���لھ�باأل�

الطرف��خر،�أو�محاميھ،�وإ���املحكمة�أو�ا���ة�ال���تنظر����القضية،�وذلك�بواسطة�

  رسالة�مضمونة�مع��شعار�باالستالم�أو��سائر�وسائل�التبليغ��خرى.

  52املادة�

ف�املسلم�إليھ�من�طرف�مو�لھ،�ولو����حالة�عدم�أداء�ما�ال�يحق�للمحامي�أن�يحتفظ�باملل

وجب�لھ�من�املصروفات�و��عاب،�ما�لم�يرخص�لھ�النقيب����ذلك�بمقت����قرار�خاص�

  اعتمادا�ع���ما�يد���بھ�من�م��رات.

يصدر��ذا�القرار،����ظرف�ش�ر�من�طرح�ال��اع،�و�بلغ�إ���املحامي�ومو�لھ����أجل�خمسة�

  ه.عشر�يوما�من�صدور 

  53املادة�

يبقى�املحامي�مسؤوال�عن�الوثائق�املسلمة�إليھ�طيلة�خمس�سنوات،�اعتبارا�من�تار�خ�ان��اء�

  القضية،�أو�من�آخر�إجراء����املسطرة،�أو�من�يوم�تصفية�ا��ساب�مع�املو�ل.

  54املادة�

عاب�يختص�نقيب�ال�يئة،�بالبت�����ل�املنازعات،�ال���تثار�ب�ن�املحامي�ومو�لھ��شأن���

املتفق�عل��ا�واملصروفات،�بما����ذلك�مراجعة�ال�سبة�املحددة�باتفاق�ب�ن�املحامي�ومو�لھ.�

  كما�يختص����تحديد�وتقدير���عاب����حالة�عدم�وجود�اتفاق�مسبق.

للمو�ل�أن�ينازع����بيان�ا��ساب�املبلغ�إليھ�داخل�أجل�ثالث�ن�يوما،�املوا���لتار�خ�تبليغھ�لھ�

  ا��ق.تحت�طائلة�سقوط�



 

 

�ستمع�النقيب،�عند��قتضاء،�إ���املحامي�والطرف�املع���لتلقي�مالحظا��ما،�وما�يتوفران�

  عليھ�من����.�

  ي�ت����الطلب�داخل�أجل�ش�ر�من�تار�خ�تقديمھ.

  يبلغ��ذا�القرار�إ���املحامي�وإ���املو�ل�داخل�أجل�خمسة�عشر�يوما�من�تار�خ�صدوره.

ملمارس�أو�مصروفاتھ،�تو���البت�����ل�طلب�أو�منازعة����إذا��علق��مر�بأ�عاب�النقيب�ا

،�وعند�عدم�وجوده،�يتو���ذلك�أقدم�أعضاءه،�وفق�أقدم�نقيب�سابق�باملجلسشأ��ا،�

  نفس��جراءات.

تتقادم�جميع�الطلبات�واملنازعات�املتعلقة�باأل�عاب�بمرور�خمس�سنوات�من�تار�خ�ان��اء�

  التوكيل.

  55املادة�

كمة��بتدائية�ال���يوجد�بدائر��ا�مكتب�املحامي�قرار�تحديد���عاب�يذيل�رئ�س�املح

  واملصروفات�بالصيغة�التنفيذية،��عد�انصرام�أجل��ست�ناف.

  56املادة�

كما�تم���1248ستفيد�أ�عاب�املحامي،�عند�اس�يفاء�الديون،�من��متياز�املقرر����الفصل�

)�بمثابة�قانون�1913أغسطس��12(��1331رمضان��9عديلھ،�من�الظ����الشر�ف�الصادر����

  �ل��امات�والعقود.

يباشر��ذا��متياز�وفق�ال��ت�ب�الوارد����الفصل�املذ�ور،�وتحتل�أ�عاب�املحامي�الرتبة�

  ���ال��ت�ب.�الرا�عة

  الفرع�السادس:�حسابات�املحامي

  57املادة�

أو�سندات�أو�قيم،�إال��يجب�ع���املحامي�أن�ال�ي�سلم،����نطاق��شاطھ�امل��،�أية�نقود

  مقابل�وصل�مرقم�لھ�نظ��.

يتضمن��ذا�الوصل�حتما�البيانات�التالية�:�اسم�املحامي،�واسم�الطرف�الذي�قام�بالدفع�

  أو�ال�سليم،�وموجبھ،�وتار�خھ،�وكيفية��داء.

  58املادة�



 

 

يجب�ع���املحامي�أن�يقيد�و�ضبط�حسابات�النقود�والسندات�والقيم�ال���ي�سلم�ا،�

لعمليات�املنجزة�عل��ا����دف���ا��سابات�اليومية�املعد�من�لدن�مجلس�ال�يئة،�أو�الذي�وا

  وافق�ع���نموذجھ،�واملؤشر�عليھ�من�لدن�النقيب.

  يجب�عليھ�أيضا�أن�يمسك�حسابا�خاصا�بملف��ل�مو�ل.

يتضمن�الدف���اليومي،�جميع�العمليات�ا��سابية�من�مداخيل�ومصار�ف�للمكتب،�وودا�ع�

لسل�ا�دون�بياض،�أو��شطيب،�أو�ز�ادة�بالطرة�يب�ن�فيھ،�بصفة�خاصة،�موضوع�حسب��س

�ل�عملية�بإيجاز�ووضوح،�ومبلغ�ا،�واسم�الطرف�الذي�تمت����اسمھ،�وتار�خ�وكيفية�

  أدا��ا.

يجب�ع���املحامي�عند�وقوع�أي�خطأ����التدو�ن�أن�يتدارك�ذلك�����بان����صلب�

  ال��ل.

  جميع�العمليات�املتعلقة�بھ.يتضمن�حساب�ملف��ل�مو�ل�

  59املادة�

يقوم�النقيب�بنفسھ�أو�بواسطة�من�ي�تدبھ�لذلك�من�أعضاء�مجلس�ال�يئة،�بتحقيق�

  حسابات�املحام�ن�و�التحقق�من�وضعية�الودا�ع�لد��م��لما�تطلب��مر�ذلك.

ھ�ع���النقيب�أن�يجري��ذا�التحقيق�مرة�واحدة����السنة،�ع����قل،�أو�عندما�يطلب�من

  الوكيل�العام�للملك�ذلك.

إذا�تم�تحقيق�ا��سابات،�أو��طالع�ع���دفاتر�حسابات�أي�محام،�بناء�ع���طلب�الوكيل�

  العام�للملك،��ع�ن�إشعاره�بالنتائج.

  60املادة�

يؤسس�ع���صعيد��ل��يئة�حساب�ودا�ع�وأداءات�املحام�ن�يديره�مجلس��يئ��ا،�تودع�بھ�

�ن�امل��ل�ن�بجدول��ذه�ال�يئة�ع���س�يل�الود�عة،�وتتم�وجو�ا�املبالغ�املسلمة�للمحام

  بواسطتھ��ل��داءات�امل�نية�ال���يقوم���ا�املحامي�لفائدة�مو�ليھ�أو�الغ��.

تودع���ذا�ا��ساب�مباشرة��ل�املبالغ�الناتجة�عن�تنفيذ�مقرر�قضا�ي�من�لدن�مصا���

  التنفيذ�واملفوض�ن�القضائي�ن.



 

 

مية�وشبھ�العمومية�واملؤسسات�والشر�ات�إيداع�املبالغ�يجب�ع����ل��دارات�العمو 

  العائدة�ملوك���املحام�ن�بحساب�الودا�ع�و�داءات�التا�ع�ل�يئ��م.

�ل�أداء�تم�خالفا�ل�ذه�املقتضيات�ال�ت�ون�لھ�أية�قوة�إبرائية����مواج�ة�املو�ل�أو�املحامي�

غ�العائدة�للمو�ل�أو�مصار�ف�و�تحمل�مرتكب�املخالفة�عند��قتضاء�مسؤولية�أداء�املبال

  وأ�عاب�املحامي.

  �عده.��98املادةيحدد�طر�قة�تنظيم��ذا�ا��ساب�نظامھ�الداخ���طبقا�للفقرة�العاشرة�من�

  الباب�ا��امس:�حصانة�الدفاع

  61املادة�

  للمحامي�أن��سلك�الطر�قة�ال���يرا�ا�ناجعة�طبقا�ألصول�امل�نة����الدفاع�عن�مو�لھ.

  ���مرافعاتھ�الشفو�ة�أو����مذكراتھ�مما��ستلزمھ�حق�الدفاع.ال��سأل�عما�يرد�

�س�ب�ما�قد�ي�سب�لھ�من�قذف�أو�سب�أو�إ�انة،�من�خالل��زجر�ااملحامي��متا�عةيمكن�ال�

  أقوال�أو�كتابات�صدرت�عنھ�أثناء�ممارستھ�امل�نة�أو��سب��ا.

اذ�ما�قد�ي�ون�تحرر�املحكمة�محضرا�بما�قد�يحدث�من�إخالل،�وتحيلھ�ع���النقيب�التخ

  الزما.

  62املادة�

،�و�ستمع�النقيبال�يمكن�اعتقال�املحامي�أو�وضعھ�تحت�ا��راسة�النظر�ة،�إال��عد�إشعار�

  إليھ�بحضور�النقيب�أو�من�ي�تدبھ�لذلك.

إال�من�طرف��ال�يجرى�أي�بحث�مع�املحامي،�أو�تفت�ش�مكتبھ،�من�أجل�جناية�أو�جنحة،

  قيق�وفق�املقتضيات�أعاله.أو�قا����التح�للملك�العامالوكيل�

،�واتخاذ��جراءات�كتابةالنقيب�ال�يمكن�تنفيذ�حكم�بإفراغ�مكتب�محام�إال��عد�إشعار�

  الالزمة�لضمان�مصا���مو�ليھ.

  63املادة�

�أو�عنفا�أو�إيذاء�بأي�من�الوسائل�املنصوص�عل��ا����ديدا�ل�من�ارتكب�سبا�أو�قذفا�أو�

أثناء�ممارستھ�مل�نتھ�أو��سب��ا،�����حق�محام�ا��نا�ي�من�القانون �267و�����263املادت�ن�

  �عاقب�بالعقو�ات�املقررة�ف��ما.



 

 

  64املادة�

من�قانون�����38الفصل��عل��امس�بواسطة�الوسائل�املنصوص���عاقب��ل���ص

ال��افة��سمعة�أو�شرف�أو�كرامة�م�نة�املحاماة�أو�مؤسسا��ا�امل�نية�أو��سب�إل��ا�

البحث�التم�يدي�أو�التحقيق�أو�مسطرة�التأديب،�بالعقو�ات��سر �أفعاال�شائنة�أو�أف���

  من�نفس�القانون.�45املنصوص�عل��ا����الفصل�

  65املادة�

مجموعة�أ��اص�طبيعي�ن�أو�معنو��ن�يتقدمون��ش�اية�أو�وشاية�ضد����ص�أو �ل�

ائية�أو�محام�سواء�إ����يئة�املحام�ن�أو�إ���النيابة�العامة�أو�إ���أية�ج�ة�إدار�ة�أو�قض

،�إذا�تب�ن�أن��فعال�غ���حقيقة�و�عالمقاموا�ب�شر�ذلك�بواسطة�جميع�وسائل�ال�شر�

و�للمقتضيات�القانونية��خرى،��عت���أأو�ال��ش�ل�مخالفة�لقانون�امل�نة�و�قواعد�ا،�

املقررة�ل�ا�����بالعقو�اتو�مية�أو�لم�تقع،�و�عاقب��جرائممرتكبا���نحة�التبليغ�عن�

  .�نا�يالقانون�ا�

  66املادة�

و��63املنصوص�عل��ا����املواد����ا��االت��طرفا�مدنيااملحام�ن�أن�ت�تصب��يحق�ل�يئات

  .أعاله�65و��64

  الباب�السادس:�التأديب

  الفرع��ول:�مقتضيات�عامة

  67املادة�

�عاقب�تأدي�يا،�املحامي�الذي�يرتكب�مخالفة�للنصوص�القانونية،�أو�التنظيمية،�أو�قواعد�

نة�أو�أعراف�ا،�أو�إخالال�باملروءة�والشرف،�ولو��علق��مر�بأعمال�خارجة�عن�النطاق�امل�

  امل��.

  68املادة�

  العقو�ات�التأدي�ية����:

  �نذار.�-

  التو�يخ.�-



 

 

  �يقاف�عن�مزاولة�امل�نة�ملدة�ال�تز�د�عن�ثالث�سنوات.�-

  فة�الشرفية.من�الئحة�التمر�ن،�أو���ب�الص�ا��ذف�ال�شطيب�من�ا��دول�أو�-

يمكن�أن�يتضمن�املقرر�الصادر�باإليقاف�عقو�ة�إضافية،�بتعليق�منطوقھ�بكتابة�ال�يئة�

  .أش�رملدة�ال�تتجاوز�ثالثة�

ا��ائز�لقوة�ال���ء�املق����بھ�وذلك�يتع�ن��عليق�منطوق�املقرر�الصادر�بال�شطيب�

  .�ال�يئة�ملدة�ال�تقل�عن�ثالثة�أش�ر�بكتابة

���حقھ�مقرر�تأدي�����ا�ي�باإلنذار،�أو�التو�يخ،�أو��يقاف،�أن��يجوز�للمحامي�الذي�صدر،

يقدم�ملجلس�ال�يئة،�التماسا�برد��عتبار،�ي�ت�فيھ�املجلس�داخل�أجل�ش�ر�من�تار�خ�

  تقديمھ.

من�صدور�ما،�و�عد��س�ت�نيقدم��لتماس�بال�سبة�لعقو�����نذار�والتو�يخ��عد�انصرام�

�مر��عقو�ة��يقاف�عن�املزاولة�ملدة�تقل�عن�سنة،�و�عد��سنوات�إذا��علق�ثالثانقضاء�

  سنوات�إذا�زادت�عن�ذلك.�خمس

  تنفيذ�عقو�ة��يقاف�عن�املزاولة.�ان��اءينطلق��جل����ا��الت�ن��خ��ت�ن�ابتداء�من�تار�خ�

  ل��جل�قبوال�لھ.داخ�عت���عدم�البت����الطلب�

  69املادة�

التنفيذ�امل��ل�ملقرر��يقاف�عن�املزاولة،�أو�ال�شطيب����يمكن�ملجلس�ال�يئة،�أن�يأمر�ب

  حالة��خالل�ا��ط���بقواعد�امل�نة.

بمحكمة��ست�ناف��ال�يئة�املختلطةللمحامي�املع���أن�يطلب�إيقاف�التنفيذ�امل��ل�أمام�

  ال���قدم�طعنھ�لد��ا.

  70املادة�

  تتقادم�املتا�عة�التأدي�ية:

  من�تار�خ�ارت�اب�املخالفة.�بمرور�ثالث�سنوات�ابتداء�-

  بتقادم�الدعوى�العمومية�إذا��ان�الفعل�املرتكب��ش�ل�عمال�جرميا.�-

  إجراء�من�إجراءات�املتا�عة�أو�التحقيق.�ش�اية�أوينقطع�التقادم�ب�ل�



 

 

ال�يمنع�قبول��ستقالة،�من�إجراء�املسطرة�التأدي�ية،��س�ب�أفعال�سابقة�ع����سقاط�

  من�ا��دول.

  71املادة�

ال�تحول�املتا�عة�التأدي�ية�دون�تحر�ك�الدعوى�العمومية،�من�طرف�النيابة�العامة�أو�

  ،�زجرا�لألفعال�ال���ت�ون�جنحا�أو�جنايات.املتضرر 

  72املادة�

يمكن�ملجلس�ال�يئة،�وألسباب�م�نية،�عند�إجراء�متا�عة�زجر�ة�ضد�أي�محام،�أن�يصدر����

  �ذا�املحامي�من�مزاولة�امل�نة�مؤقتا.�حالة�الضرورة�القصوى،�مقررا�معلال�بمنع

  يتخذ�املجلس��ذا�املقرر،�تلقائيا�أو�بطلب�من�النقيب،�أو�الوكيل�العام�للملك،�

  ينفذ��ذا�املقرر�رغم��ل�طعن.

  ال�يمكن�أن�تتجاوز�مدة�املنع�املؤقت�سنة��املة�ما�لم�يكن�املع���باألمر�معتقال.

فس�الشروط،�إما�تلقائيا،�وإما�بطلب�من�املع���يمكن�للمجلس�أن�يقرر�رفع�املنع�املؤقت�بن

  باألمر.

  ي�ت���مفعول�املنع�املؤقت،�بقوة�القانون،�بمجرد�التصر�ح�ب��اءة�املحامي�املتا�ع.

يجب�ع���مجلس�ال�يئة�أن�ي�ت����موضوع�املتا�عة�التأدي�ية��عد�صدور�ا��كم�ال��ا�ي�

ا��كم�املذ�ور،�وإال�رفع�املنع��أش�ر�من�تار�خ�تبليغھ�بمقتضيات�ستةداخل�أجل�أقصاه�

  املؤقت،�بقوة�القانون.

  الفرع�الثا�ي:�املسطرة�التأدي�ية

  73املادة�

تحال�ع���النقيب�الش�ايات�املرفوعة�مباشرة�ملجلس�ال�يئة�أو�املحالة�من�الوكيل�العام،�

�واملقدمة����مواج�ة�محام،�وال���تتعلق�بمخالفة�النصوص�القانونية،�أو�التنظيمية،�أو 

  قواعد�امل�نة،�أو�أعراف�ا،�أو�أي�إخالل�باملروءة�والشرف.

يتخذ�النقيب�مقررا�با��فظ�أو�باملتا�عة�و�تع�ن�أن�ي�ون�قراره�معلال�وذلك�داخل�أجل�

  أش�ر�وإال�اعت���قرارا�ضمنيا�با��فظ.�ستة



 

 

للوكيل�العام�للملك،�وحده،�أن�يطعن����قرار�ا��فظ�الصادر�عن�النقيب،�ضمنيا�أو�

  �عد�تبليغھ�بالقرار.�صراحة،

امللف،�وجو�ا،�من�جديد،�لعرضھ�ع���مجلس��يحالمقرر�النقيب�با��فظ،��تم�إلغاءإذا�

  ال�يئة�ملواصلة�إجراءات�املتا�عة.

  74املادة�

���حالة�املتا�عة�من�طرف�النقيب،�أو�إذا�ألغت�محكمة��ست�ناف�قرارا�با��فظ،�يجري�

من�ب�ن�أعضائھ�بواسطة�مقرر�ي�تدبھ��ى�بھ،�املجلس�تحقيقا�حضور�ا�مع�املحامي�املشت

تكييف�الوقا�ع،�و�صدر�أمرا�باالستدعاء�يتضمن�م��صا��التحقيقو�تو���ع���ضوء�

للوقا�ع،�والنصوص�القانونية،�والتنظيمية،�والقواعد�امل�نية�موضوع�املتا�عة،�و�ع�ن�فيھ�

  يوم�وساعة�ا�عقاد�املجلس�التأدي��.

ملحامي�املتا�ع،�قبل�خمسة�عشر�يوما،�ع����قل،�من�تار�خ�يبلغ��مر�باالستدعاء�إ���ا

،�ملؤازرتھ،�وحق�ما�����طالع�دفاعھا�عقاد�املجلس�التأدي��،�مع�إشعاره�بإم�انية�اختيار�

  .وأخد�����م��ا�امللفداخل��جل�املذ�ور�ع���وثائق�

  75املادة�

وص�القانونية�أو�يمكن�ملجلس�ال�يئة�أن�يضع�يده�تلقائيا،�ع����ل�إخالل�بالنص

التنظيمية،�أو�قواعد�امل�نة�أو�أعراف�ا،�أو�أي�إخالل�باملروءة�والشرف،�و�جري�املسطرة�

  أعاله.�74وفق�مقتضيات�املادة�التأدي�ية����مواج�ة�املحامي�املع���باألمر،�

  76املادة�

نازل�بدفاعھ،�ما�لم�ي�يحضر�املحامي�املتا�ع���صيا�أمام�املجلس�لالستماع�إليھ�مؤازرا�

  عنھ.

  إذا�لم��ستجب�لألمر�باالستدعاء�املوجھ�إليھ،�بت�املجلس����املتا�عة،�بمقرر��عت���حضور�ا.

  .طرفھاملتا�عة�من��حالة���ال��شارك�النقيب����التصو�ت�قصد�اتخاذ�املقرر�التأدي���

ي�ت�مجلس�ال�يئة����أجل�ال�يتعدى�ستة�أش�ر،�من�تار�خ�إحالة�امللف�إليھ،�أو�من�تار�خ�

  وضع�اليد�من�طرف�املجلس.



 

 

يبلغ�املقرر�التأدي���داخل�خمسة�عشر�يوما�من�صدوره�إ���املحامي�املع��،�وإ���الوكيل�

  العام�للملك،�و�شعر�بھ�املشت�ي.

  �عت���عدم�بت�املجلس،�داخل��ذا��جل،�بمثابة�مقرر��عدم�مؤاخذة�املحامي�املتا�ع.

  77املادة�

بمجرد�ما�املحذوف�من�الئحة�التمر�ن��أو �شطب�عليھ،يتع�ن�ع���املحامي�املوقوف�أو�امل

يصبح�املقرر�قابال�للتنفيذ،�أن�يتخ���فورا�عن�مزاولة�أي�عمل�من�أعمال�امل�نة�أو�أن�

  يتعامل�بصفتھ�محاميا.

  املحذوف�من�الئحة�التمر�ن�صفتھ�كمحام.�أو يفقد�املحامي�املشطب�عليھ�

�15ملقررات�التأدي�ية�داخل�أجل�ال�يتعدى�لتنفيذ�ا�الالزمة�جراءات���افةيتخذ�النقيب�

  .يوما�من�تار�خ�ص��ور��ا�قابلة�للتنفيذ

  �شعر�النقيب�الوكيل�العام�ب�نفيذ�املع���باألمر�للمقرر�التأدي��.

���حالة�عدم�التنفيذ�الطو��،��ع�ن�النقيب�تار�خ��نتقال�إ���املكتب،�والس�ر�ع���التنفيذ،�

  ابة�العامة.و�مكنھ��ستعانة����ذلك�بالني

  ال�يمكن����يلھ�بجدول�أي��يئة�أخرى�أو�تقييده�بالئحة�التمر�ن���ا.

  78املادة�

تقدم�املتا�عات�مباشرة�ضد�النقيب�املمارس�إ���محكمة��ست�ناف�غ���تلك�ال���توجد�

ال�يئة�بدائر��ا،�وذلك�من�لدن�الوكيل�العام�للملك�لدى�محكمة�النقض،�تلقائيا�أو�تبعا�

  ��ا.لش�وى�توصل�

  الباب�السا�ع:�التوقف�و�نقطاع�عن�مزاولة�امل�نة

  الفرع��ول:�املا�ع�املؤقت

  79املادة�

باألمر�يجب�ع���املحامي�الذي��ع��ضھ�ما�ع،�يحول�دون�مزاولة�م�امھ،�أن��شعر�النقيب�

،�و�بلغھ����ذات�الوقت�باسم�املحامي،�أو�املحام�ن،�داخل�أجل�أقصاه�خمسة�عشر�يوما

  ر�م�من�نفس�ال�يئة�للقيام�مقامھ�مؤقتا�ب�سي���املكتب.الذين�اختا

  إذا��علق��مر��عقو�ة�تأدي�ية�باإليقاف�وجبت�موافقة�النقيب�ع����ختيار.



 

 

  80املادة�

�ع�ن�النقيب�املحامي�النائب،�أو�املحام�ن�النواب،�إذا�لم�يتمكن�املحامي�املع���من�مباشرة�

  .بالفعل�ختيار،�أو�لم�يباشره�

النقيب�بالتعي�ن�أيضا،����حالة�عقو�ة�تأدي�ية�باإليقاف،�إذا�لم�يحظ��ختيار�يقوم�

  بموافقتھ،�أو�لم�تقع�مباشرتھ�رغم��نذار.

يضع�النقيب�حدا�للنيابة�بطلب�من�املنوب�عنھ،�أو�تلقائيا�عند�رفع�املا�ع،�أو�بطلب�من�

  املحامي�النائب،�أو�املحام�ن�النواب،�أو�الوكيل�العام�للملك.

  لفرع�الثا�ي:�التغا����عن�التقييد����ا��دول ا

  81املادة�

  يتع�ن�التغا����عن�تقييد��ل�محام����ا��دول����إحدى�ا��االت�التالية:

  إذا��ان�ال�يمارس�م�نتھ�فعليا،�دون�ما�ع�مشروع.�-

إذا��ان�ال�يؤدي�دون�موجب�مقبول،�����جال�املقررة،�واجبات�مسا�متھ����ت�اليف��-

خل�بمقتضيات�نظام�الضمانات��جتماعية�املحدثة�لفائدة�أعضا��ا�أو�ذوي�ال�يئة،�أو�ي

  حقوق�م.

 إذا��عذر�عليھ�ممارس��ا��س�ب�مرض�أو�عا�ة�خط��ة�ومستمرة.�-

  82املادة�

يقرر�مجلس�ال�يئة�التغا����عن�التقييد����ا��دول�تلقائيا،�أو�بطلب�من�الوكيل�العام�

�ستماع�إليھ،�أو�استدعائھ،�قبل�تار�خ�ا�عقاد��للملك،�أو�من�املع���باألمر�نفسھ��عد

  املجلس�بخمسة�عشر�يوما�ع����قل.

يبلغ�املقرر�املتخذ�إ���املحامي�املع��،�وإ���الوكيل�العام�للملك،�داخل�أجل�خمسة�عشر�

  يوما�من�تار�خ�صدوره.

�ي��تب�ع����ذا�املقرر�وجوب�امتناع�املحامي�موضوع�التغا����عن�مزاولة�أي�عمل�من

  أعمال�امل�نة،�مع��حتفاظ�لھ��عضو�تھ�ورت�تھ����ال�يئة.

  83املادة�



 

 

�عاد�ال���يل����ا��دول�بطلب�من�املحامي�املع���عند�ارتفاع�س�ب�التغا����خالل�خمس�

�81سنوات�من�حدوث�ما�ع�التغا���،����ا��الت�ن��و���والثانية�املشار�إل��ما����املادة�

  أعاله.

�مقرر�داخل�أجلإعادة����يل�املحامي�املتغا����عنھ�بمقت�����ي�ت�مجلس�ال�يئة����طلب

  تار�خ�تقديمھ.�أش�ر�منثالثة�

  الفرع�الثالث:�ال�شطيب�و�سقاط�من�ا��دول 

  84املادة�

�شطب�مجلس�ال�يئة�ع���املحامي�من�ا��دول�تنفيذا�لعقو�ة�تأدي�ية�بال�شطيب،��سقط�

قالة�أو�عدم�املطالبة�بإعادة�ال���يل����اسم�املحامي�من�ا��دول����حاالت�الوفاة�أو��ست

  أعاله.�83ا��دول�داخل��جل�املنصوص�عليھ����املادة�

  85املادة�

���حالة�وفاة�محام،�غ���مرتبط��عقد�مشاركة،�أو�عضو����شركة�م�نية،��املجلسيقوم�

بحضور�أحد�أعضائھ�باألمر�بتعي�ن�محام�يقوم�بإحصاء�امللفات�ا��ار�ة����مكتب�املع���

،�و�تخذ�باتفاق�مع�ورثة�ال�الك،�جميع��جراءات�الالزمة�لضمان��تدب�ل�ذا�الغرضي

  تصفية�تلك�امللفات،�ما�لم�يكن�املحامي�املتو��،�قد�ع�ن����حياتھ�محاميا�ل�ذه�الغاية.

�ع�ن�أيضا����حال���التغا����أو��سقاط����غ���حالة�الوفاة،�محاميا�يقوم�بنفس�

ملحامي�املع���التداب���الالزمة�لضمان�تصفية�امللفات�ا��ار�ة��جراءات،�إذا�لم�يتخذ�ا

  بمكتبھ،�رغم�إنذاره�من�طرف�النقيب.�

والفقرة�الثانية�� 79تطبق����حالة�ال�شطيب�التأدي���مقتضيات�الفقرة�الثانية�من�املادة�

  أعاله.�80من�املادة�

ذة�وفق�مقتضيات��ذه�املتخملزما�بإشعار�النقيب�ب�ل��جراءات��املع�نيكون�املحامي�

  .املادة

  ال�يمكن�ملحام�أن�يتو���تصفية�أك���من�مكتب����وقت�واحد.

  الفرع�الرا�ع:�الصفة�الشرفية

  86املادة�



 

 

يمكن�ملجلس�ال�يئة�أن�يخول�صفة�محام�شر��،�للمحامي�الذي�قدم�خدمات�جليلة�

��من��يئات�للم�نة�واستقال�م��ا،��عد�أقدمية�عشر�ن�سنة�ع����قل�����يئة�أو�أك�

  املحام�ن�باملغرب.

  يخضع�املحامي�الشر���لسلط���النقيب�ومجلس�ال�يئة.

  87املادة�

يمكن���ب�الصفة�الشرفية،�بمقت����مقرر،�يتخذه�مجلس�ال�يئة،�إذا�ما�صدر�عن�

  املع���باألمر�ما�يخل�ب�بل��ذه�الصفة.

  القسم�الثا�ي:�تنظيم��يئات�املحام�ن

  ا�واختصاصا��االباب��ول:�ال�يئة�وأج�ز��

  88املادة�

ت�ش�ل��يئة�املحام�ن،�من�املحام�ن�امل��ل�ن����ا��دول،�ومن�املحام�ن�املتمرن�ن.�تقرن�

  صفة�املحامي،�واملحامي�املتمرن�ب�يان�ال�يئة�ال���ي�ت���إل��ا.

  89املادة�

ن�ال�تؤسس�أي��يئة�للمحام�ن�لدى�محكمة��ست�ناف،�إال�إذا�بلغ�عدد�املحام�ن�املستقر�

  بدائر��ا،�مائة�ع����قل،��غض�النظر،�عن�عدد�املحام�ن�املتمرن�ن.

إذا��ان�عدد�املحام�ن�أقل�من�مائة،�أ��قوا�بال�يئة�املحدثة�بدائرة�أقرب�محكمة�است�ناف�

  إل��ا.

ال�يتم�تأس�س�أية��يئة�جديدة،�عند�توفر�شروط�إحدا��ا،�إال����نفس�الف��ة�ال���تجري�

  مة�لبا���ال�يئات�القائمة.ف��ا��نتخابات�العا

  90املادة�

  تت�ون�أج�زة��ل��يئة�من�ا��معية�العامة،�ومن�مجلس�ال�يئة،�ومن�النقيب.

  تتألف�ا��معية�العامة�من�جميع�املحام�ن�امل��ل�ن�با��دول.

ي�تخب�النقيب�من�لدن�ا��معية�العامة��نتخابية�ال���تتو����عد�ذلك�انتخاب�مجلس�

  ال�يئة.

  النقيب�ومجلس�ال�يئة�ملدة�ثالث�سنوات.�ي�تخب��ل�من



 

 

  91املادة�

تجتمع�ا��معية�العامة�مرت�ن����السنة�ع����قل،�ملناقشة�القضايا�ال�����م�مزاولة�امل�نة�

  وفق�ما��عرضھ�عل��ا�مجلس�ال�يئة.

�سلطة�التقر�ر،�ز�ادة�ع����ختصاصات�املسندة�إل��ا،�العامة�وتملكا��معية��تتو���

  التالية:��امل�اميتعلق�بمزاولة�م�نة�املحاماة،�����ما����ل��النظر 

  .املصادقة�ع���التقر�ر�ن��د�ي�واملا�� -1

 .ال�يئةوامل��انية�ا��اصة�بھ�واملعد�من�طرف�مجلس��السنوي إقرار�برنامج�العمل� -2

�يئة�املحام�ن����ال�يئة�املختلطة�لدى�محكمة��ست�ناف�من�غ����ممث��انتخاب� -3

 .ال�يئةأعضاء�مجلس��انتخابطبقا�لشروط�وإجراءات�وذلك��املجلسأعضاء�

مناقشة�النظام�الداخ���لل�يئة�والنظام�الداخ�����ساب�ودا�ع�وأداءات�املحام�ن� -4

 .،�قبل�إقرار�ما�من�طرف�املجلس�عديل�اأو�

 .ال�يئةإجراء�افتحاص�ملالية� -5

امج�العمل�التقر�ر�ن��د�ي�واملا���أو�رفض�إقرار�برن�رفضيمكن�ل��معية�العامة��ال 

السنوي�وامل��انية�ا��اصة�بھ�أو�إجراء�افتحاص�ملالية�ال�يئة�إال�باألغلبية�املطلقة�

 .للم��ل�ن�با��دول 

يمكن�عقد�ا��معية�العامة��ست�نائية�بقرار�من�مجلس�ال�يئة�أو�بناء�ع���طلب�

��ال���تحدد�ا�ا���ة�الطالبة،�و�����النقطاملطلقة�ل��معية�العامة�للبت���غلبية

ا��الة��خ��ة�يجب�ع���مجلس�ال�يئة�دعوة�ا��معية�العامة��ست�نائية�لال�عقاد�

وال�تنعقد�إال�بحضور��غلبية�املطلقة��الطلب،داخل�أجل�ش�ر�من�تار�خ�تقديم�

  للم��ل�ن�با��دول�وتتخذ�قرارا��ا�بنفس��غلبية.�

  92املادة�

  �.تجرى�انتخابات�النقيب�ومجلس�ال�يئة�خالل�ش�ر�د�سم�

ي�تخب�النقيب�عن�طر�ق��ق��اع�السري،�باألغلبية�املطلقة�لألعضاء�املصوت�ن،�ع���أال�

يقل�عدد�م�عن�نصف�امل��ل�ن����ال�يئة�����ق��اع��ول،�و�األغلبية�ال�س�ية�

  للمصوت�ن،�م�ما��ان�عدد�م�����ق��اع�الثا�ي.



 

 

����ن��ول�والثا�ي�ا��اصل�ن�يقتصر�ال��شيح�ملنصب�النقيب����الدورة�الثانية�ع���امل�

  ع���أك���عدد�من��صوات����الدورة��و��.

  ي�تخب�با���أعضاء�مجلس�ال�يئة����دورة�واحدة�باألغلبية�ال�س�ية�للمصوت�ن.

تجرى��نتخابات�ا��زئية�وفق�الكيفية�نفس�ا�داخل�أجل�ش�ر�ن�من�وقوع�ا��ادث�املوجب�

  �ذا�القانون.من��96ل�ا�مع�مراعاة�مقتضيات�املادة�

  93املادة�

  ال�ي�تخب�نقيبا،�إال�املحامي�الذي�تتوفر�فيھ�الشروط�التالية:

  ع����قل.سنة�أن�ي�ون�م��ال����ا��دول�منذ�خمس�عشرة� -1

  أن�ي�ون�قد�مارس،�من�قبل،�م�ام�العضو�ة�بمجلس�ال�يئة. -2

  .��ائيةأن�ال�ي�ون�قد�صدرت����حقھ�عقو�ة�تأدي�ية� -3

أو�متا�عا����قضية�تمس�بالشرف�أو�املروءة،�ولو�رد��أن�ال�ي�ون�مح�وما�عليھ -4

  اعتباره.

ف��ة�والية�واحدة�ع����قل��مرور ،�بنفس�الصفة،��إال��عد�النقيبإعادة�انتخاب��يمكنال�

 م�ما��انت�مد��ا

  .واليت�ن�اث�ت�نمن��ألك�� ال�يمكن�انتخاب�النقيب،�بنفس�الصفة،�

  94املادة�

اصات�املسندة�إليھ،�تمثيل�ال�يئة����أعمال�ا��ياة�املدنية،�يتو���النقيب،�ز�ادة�ع����ختص

  ورئاسة�اجتماعات�مجلس�ال�يئة،�وا��معية�العامة.

،�إذا�عاقھ�ما�ع،�عن�رئاسة�اجتماعات�ا��معية�العامة،�أو�مجلس�أقدم�النقباءينوب�عنھ�

��يال����،�ثم�أقدم��عضاء�ممارسة�باملجلس،�وإال�فأقدم�م��املوا��ال�يئة،�ثم�النقيب�

  ا��دول.

يحق�لھ�أن�يفوض�جزء�من�اختصاصاتھ�ملدة�محدودة،�أو��امل�سلطاتھ،����حالة��غيبھ�أو�

  حصول�ما�ع�مؤقت�لھ،�وذلك�وفق�نفس�الكيفية�املقررة�أعاله.

  95املادة�

  لعضو�ة�مجلس�ال�يئة�ما�ي��:�أو�امل����ةامل������ش��ط����



 

 

  ���قل.سنوات�ع��عشر أن�ي�ون�م��ال����ا��دول�منذ� . 1

 .��ائيةأن�ال�ي�ون�قد�صدرت����حقھ�عقو�ة�تأدي�ية� . 2

  أن�ال�ي�ون�مح�وما�عليھ�أو�متا�عا����قضية�تمس�بالشرف�أو�املروءة. . 3

ال�يمكن�إعادة�انتخاب�أعضاء�مجلس�ال�يئة،�الذين�استمرت�عضو���م�مدت�ن�متتاليت�ن،�

  إال��عد�مرور�ثالث�سنوات،

  96املادة�

�ول�من�ش�ر�أكتو�ر�من�السنة�ال���تجري�ف��ا��نتخابات��يصدر�املجلس�خالل�النصف

مقررا�بتحديد�أسماء�املحام�ن�الذين�ل�م�حق�ال�����ملنصب�النقيب،�ولعضو�ة�املجلس،�

مع�مراعاة�توفر�شروط���لية�لل�����املنصوص�عل��ا�أعاله،�كما�يصدر�نفس�الالئحة�

  قبل�إجراء�انتخابات�جزئية.�ش�را

لم�يرد�اسمھ����مقرر�املجلس،�أن�يرفع��مر�إ���النقيب�قصد�تدارك��يمكن�ل�ل�محام،

  �غفال،�داخل�أجل�ثمانية�أيام،�من�تار�خ�التعليق.

يحق�لھ�عند�عدم��ستجابة�لطلبھ�داخل�أجل�ثالثة�أيام�املوالية�لتار�خ�إيداع��ذا�الطلب�

م�من�تار�خ�إيداع�أن�يتقدم�بطعن�أمام�محكمة��ست�ناف،�ال���ت�ت�داخل�ثمانية�أيا

  العر�ضة�بكتابة�الضبط�باملحكمة�املختصة�وذلك�بقرار�غ���قابل�ألي�طعن.

  97املادة�

  ي��كب�مجلس�ال�يئة،�ز�ادة�ع���النقيب�املنتخب�والنقيب�السابق�من:

  .300و��100إذا��ان�عدد�املحام�ن�ي��اوح�ب�ن��أحد�عشر�عضوا�-

  .�600و���301إذا��ان�العدد�ي��اوح�ب�ن�ثالثة�عشر�عضوا�-

  .800و��601إذا��ان�العدد�ي��اوح�ب�ن��عشر�عضواخمسة��-

  .1200و��801إذا��ان�العدد�ي��اوح�ب�ن��عشر�عضوا�سبعة�-

  .1600و��1201إذا��ان�العدد�ي��اوح�ب�ن��عضوا��سعة�عشر �-

  .1600إذا��ان�العدد�يتجاوز��عضوا�واحد�وعشرون�-

  �قل.من�ب�ن�أعضاء�املجلس�محاميتان�ع����يكون 

  98املادة�



 

 

يتو���مجلس�ال�يئة،�ز�ادة�ع����ختصاصات�املسندة�إليھ،�النظر�����ل�ما�يتعلق�بمزاولة�

  م�نة�املحاماة،�امل�ام�التالية:

حماية�حقوق�املحام�ن�والس�ر�ع���تقيد�م�بواجبا��م����نطاق�املبادئ�ال���ترتكز�عل��ا��-�1

  امل�نة.

وفق��،العامة�عد�عرضھ�ع���ا��معية��وإقراره�عديلھ،وضع�النظام�الداخ���لل�يئة�و��-�2

إ���الرئ�س��ول�ملحكمة�و�بلغ�ما�يتطلبھ�تطبيق�قواعد�امل�نة�وتقاليد�ا�وأعراف�ا،�

�ست�ناف،�والوكيل�العام�للملك�لد��ا،�وإيداع����ة�منھ�بكتابة�ال�يئة،�وكتابة�ضبط�

  محكمة��ست�ناف.

  .العامةقرارات�ا��معية��تنفيذ�-�3

 .املتمرن�نوضع�نظام�إجباري�للتكو�ن��سا����واملستمر�لفائدة�املحام�ن�واملحام�ن��-�4

  ـ�تحديد�رتبة�املحام�ن�امل��ل�ن����ا��دول،�واملحام�ن�املتمرن�ن.�5

ورسوم�الدمغة،�وإبرام�عقود��و�ش��اكـ�إدارة�أموال�ال�يئة�وتحديد�واجبات��نخراط��6

  ية�ألعضا��ا�مع�مؤسسة�مقبولة�للتأم�ن.التأم�ن�عن�املسؤولية�امل�ن

  حسابات�ال�يئة.�مراقب�عي�ن�ـ��7

إ�شاء�وإدارة�مشار�ع�اجتماعية�لفائدة�أعضاء�ال�يئة،�وتوف���املوارد�الضرور�ة�لضمان��-�8

�عانات�واملعاشات�ل�م�أو�للمتقاعدين�م��م�أو�ألرامل�م�وأوالد�م�سواء����ش�ل�مساعدات�

�س�س�صندوق�للتقاعد،�أو��نخراط����صندوق�مقبول�للتقاعد،مباشرة،�أو�عن�طر�ق�تأ

واملشار�ع�م�ما��انت�طبيع��ا�وال���تقوم���ا�ال�يئة���دف�توف����جميع�املبادراتوتكون�

املوارد�املالية�لتمو�ل�صناديق�ا��جتماعية�معفاة�من��ل�الضرائب�والرسوم�رغم��ل�

  �.نص�مخالف

أمام�القضاء�باسم�ال�يئة�وإجراء�الص���أو�التحكيم،�ال��خيص�للنقيب�لرفع�دعاوى��-�9

  وإبرام��ل�تفو�ت�أو�ر�ن�أو�قرض،�وقبول��ل��بة�أو�وصية�لفائد��ا.

واملصادقة�عليھ��عد�عرضھ�املحام�ن�أداءات�و النظام�الداخ�����ساب�ودا�ع�وضع��-�10

  .العامةع���ا��معية�

  تنظيمية�املتعلقة���ا.ـ�تحديد�تار�خ��نتخابات�امل�نية�وال��ت�بات�ال11



 

 

  الباب�الثا�ي:�التبليغات�والطعون 

  99املادة�

داخل�أجل�ش�ر�من�تار�خ�تبلغ�قرارات�النقيب�واملقررات�الصادرة�عن�مجلس�ال�يئة،�

إ���املحامي���صيا،�أو����مكتبھ،�أو����م��لھ،�عند��قتضاء،�عن�طر�ق�صدور�ا،�

أو�بواسطة�املفوض�ن��كتابة�ال�يئة�بواسطةالتوقيع�ع������ة�من�وثيقة�التبليغ،�

  القضائي�ن،�أو�عن�طر�ق�كتابة�الضبط�باملحكمة�ال���يوجد����دائر��ا�مقر�ال�يئة.

تبلغ�محاضر�انتخاب�مجلس�ال�يئة،�والنقيب،�إ���الوكيل�العام�للملك،�داخل�الثمانية�أيام�

،�ع������ة�من�املوالية�إلجراء��نتخابات�عن�طر�ق�توقيع�كتابة�ضبط�النيابة�العامة

  �رسالية�املوج�ة�إليھ.

يجري�تبليغ�مقررات�مجلس�ال�يئة،�وقرارات�النقيب،�إ���الوكيل�العام�للملك�وفق�نفس�

  الكيفية.

تتم�التبليغات�املتعلقة�ببا����طراف،�ع���يد�كتابة�ال�يئة�أو�بواسطة�رسالة�مضمونة�مع�

،�أو�عن�طر�ق�كتابة�الضبط،�طبق�ما��شعار�باالستالم،�أو�بواسطة�املفوض�ن�القضائي�ن

  �و�مقرر�أعاله.

���حالة��عذر�تبليغ�املقرر�التأدي����علق�بكتابة�ال�يئة،�و�عت���التبليغ�تاما��عد�م����ثالث�ن�

  يوما�من�تار�خ�التعليق.

  100املادة�

يحق���ميع��طراف�املعنية،�والوكيل�العام�للملك�لدى�محكمة��ست�ناف،�الطعن����

ت�الصادرة�عن�مجلس�ال�يئة،�وكذلك����انتخاب�النقيب�ومجلس�ال�يئة،�وذلك�املقررا

بمقت����مقال�يودع�بكتابة�الضبط�بمحكمة��ست�ناف،�داخل�أجل�خمسة�عشر�يوما�من�

  تار�خ�التبليغ،�أو�إجراء��نتخابات،�أو�من�اليوم�الذي��عت���تار�خا�التخاذ�املقرر�الضم��.

  101املادة�

،��عد�استدعاء�النقيب�بصفتھ�طرفا�أصليا،�محكمة��ست�نافلدى�تلطة�املخ�ال�يئةت�ت�

  و�ا����طراف،�لسماع�مالحظا��م�وتلقي�امللتمسات�الكتابية�للوكيل�العام�للملك.



 

 

�منبي��م�محاميان��منبرئاسة�الرئ�س��ول�وأر�عة�مس�شار�ن��ال�يئة�املختلطةت�ت�

  .�95و �91للمادت�ن��طبقاممث���ال�يئة�املنتخب�ن�

  تجري�املناقشات����جلسة�سر�ة�و�نطق�باملقرر����جلسة�علنية.

  102املادة�

لدى�محكمة��املختلطةال�يئة�يحق�ل�ل�من�املحامي،�ومو�لھ،�الطعن���صيا�أمام�

���قرار�النقيب�املتعلق�بتحديد�وأداء���عاب،�و���قرار��ذن�للمحامي���ست�ناف

مقال�يودع�بكتابة�الضبط���ذه�املحكمة�داخل��باالحتفاظ�بملف�القضية،�وذلك�بمقت���

  أجل�خمسة�عشر�يوما�من�تار�خ�التبليغ.

،��عد�استدعاء�املحامي�والطرف�املع��،�ل��ضور�أمام�ا،�قصد�ال�يئة�املختلطةت�ت�

  �ستماع�إل��ما،�وإجراء��ل�بحث�مفيد،�عند��قتضاء.

  103املادة�

،�وفق�الشروط�ال�يئة�املختلطةة�عن�تخضع�للطعن�بالتعرض�والنقض�القرارات�الصادر 

  والقواعد�و�جال�العادية�املقررة����قانون�املسطرة�املدنية.

غ���أن�كال�من�الطعن�املرفوع�من�لدن�النقيب�باسم�ال�يئة،�ومن�الوكيل�العام�للملك،�

  يقدم�دون�محام،�و�عفى�من�أداء�الرسوم�القضائية.

ف�عن�املزاولة�أو�ال�شطيب�قابلة�إليقاف�التنفيذ�ت�ون�القرارات�التأدي�ية�الصادرة�باإليقا

  من�لدن�محكمة�النقض.

  القسم�الثالث:�مقتضيات�زجر�ة

  104املادة�

�عاقب��ل���ص�ث�ت�أنھ�يباشر�بصفة�اعتيادية،�إجراء�أي�مسطرة�قضائية�لفائدة�الغ���

ف�إ���دون�أن�ي�ون�مخوال�قانونيا�لذلك،�با���س�من�سنة�إ���س�ت�ن�و�غرامة�من�عشرة�آال 

  عشر�ن�ألف�در�م،�ما�لم�تكن��فعال�معاقبا�عل��ا��عقو�ة�أشد.

  105املادة�

�ل���ص��سب�لنفسھ�صفة�محام�عالنية،�ومن�غ���حق،�أو�انتحل�صفة�محام،�أو�

استعمل�أي�وسيلة�قصد�إ��ام�الغ���بأنھ�يمارس�م�نة�املحاماة�أو�أنھ�مستمر����ممارس��ا،�



 

 

من�القانون��381ب�بالعقو�ات�املنصوص�عل��ا����الفصل�أو�أنھ�مأذون�لھ����ذلك،��عاق

  ا��نا�ي.

�عاقب��ل���ص�ارتدى،�عن�غ���حق،�أمام�أية�محكمة�من�املحاكم،�أو�أمام�مجلس�من�

املجالس�التأدي�ية�بذلة�املحامي�أو�بذلة��شا���ا،�يمكن�أن�تو�م�أنھ�يمارس�م�نة�املحاماة�

  ن�القانون�ا��نا�ي.م�382بالعقو�ات�املنصوص�عل��ا����الفصل�

  106املادة�

�عاقب��ل���ص�قام��سمسرة�الز�ناء�أو�جل��م،�با���س�من�س�ت�ن�إ���أر�ع�سنوات،�

  و�غرامة�من�عشر�ن�ألفا�إ���أر�ع�ن�ألف�در�م.

�عاقب�املحامي�الذي�ث�ت�عليھ�القيام�بنفس�الفعل،�بصفتھ�فاعال�أصليا�أو�مشار�ا،�

  معاقبا�عل��ا��عقو�ة�أشد.بالعقو�ة�نفس�ا�ما�لم�تكن��فعال�

  القسم�الرا�ع:�مقتضيات�عامة

  107املادة�

املحام�ن�أو�فقط�من��لفئة�ذا�القانون�أو��سند��ملقتضياتقانو�ي�مخالف���عد��ل�نص

  .غ���م�اختصاصا�من��ختصاصات�املشار�إل��ا�فيھ،�باطال�وعديم��ثر

  108املادة�

انون��املة،�فال�يحسب�اليوم��ول�الذي�ت�ون�جميع��جال�املنصوص�عل��ا�����ذا�الق

  أنجز�فيھ��جراء،�وال�اليوم��خ���الذي�ي�ت���فيھ��جل.

  إذا�صادف�اليوم��خ���يوم�عطلة،�امتد��جل�إ���أول�يوم�عمل��عده.

  القسم�ا��امس:�مقتضيات�انتقالية

  109املادة�

القيام�بم�ام�ا�إ���ح�ن�ان��اء���ستمر�أج�زة�ال�يئات�املمارسة،�ح�ن�صدور��ذا�القانون،���

  مدة�والي��ا.

  القسم�السادس:�مقتضيات�ختامية

  110املادة�



 

 

أكتو�ر��20(�1429شوال�من��20الصادر�����1.08.101ت����أح�ام�الظ����الشر�ف�رقم�

مل�نة�املحاماة،�كما�املنظم�املتعلق�بتعديل�القانون��28.08القانون�رقم��ب�نفيذ)�2008

  وقع��عديلھ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  القسم�الثالث�:�����يئات�املحام�ن�و�طرق�ال���يل���ا

  
  



 

 

  نموذج�عقد�التمر�ن

  
  



 

 

  
  

  

  

  



 

 

  



 

 

  
  

  

  

  



 

 

  
  

  



 

 

  متطلبات��يئة�املحام�ن��سطات

  
  

  

  

  



 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  قسم�الرا�ع�:�بيانات�إحصائية�حول�امل�نة�ال

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 القضائية�الدوائر �حسب�املحام�ن�توز�ع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


