
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 يف نظام احملاماة جهلهما ال يسع القاضي 

 املادة النظام العنوان
يقصد مبهنة احملاماة يف هذا النظام الرتافع عن الغري أمام احملاكم وديوان املظامل، واللجان املشكلة مبوجب  املراد ابحملاماة

لنظر القضااي الداخلة يف اختصاصها، ومزاولة االستشارات الشرعية  األنظمة واألوامر والقرارات
 والنظامية
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 1 حيق لكل شخص أن يرتافع عن نفسه حق الرتافع
 1/3 هم يف اجلرائم الكبرية بشرط حضور املتهمللمحامي الدفاع عن املت ترافع احملامي يف اجلرائم الكبرية
ترافع احملامي يف غري اجلرائم 

 الكبرية
الدفاع عن املتهم يف اجلرائم األخرى ولو مل حيضر ما مل أتمر احملكمة حبضوره شخصياً أمامها  للمحامي

 نيف أي حال كا
1/3 

عضه إال إذا جعل ذلك إليه على احملامي أن يباشر املهنة بنفسه، وأال يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو ب توكيل احملامي لغريه
 لثاين مبوجب صك من اجلهة املختصةوأن يكون التوكيل ا ، صراحة يف صك الوكالة

11/2 

ال حيق ألحد احملامني إذا كانوا اثنني فأكثر ممن مت توكيلهم يف صك توكيل واحد: توكيل الغري عن  انفراد أحد احملامني بتوكيل الغري
 غرياملوكل، إال إذا جعل له يف صك التوكيل االنفراد ابلتصرف وتوكيل ال

11/3 

للمحامي أن يسلك الطريق اليت يراها انجحة يف الدفاع عن موكله، وال جتوز مساءلته عما يورده يف  حق الدفاع
 أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع مرافعته كتابياً 

13 

على احملامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقدمي كتاابته عليها للجهات، وأن تشتمل على امسه، واسم  اختاذ األوراق اخلاصة
املقر الرئيس، والفرعي، ورقم واتريخ الرتخيص، وأرقام اهلاتف، وصندوق الربيد، والرمز الربيدي. وليس 

 لى أوراق ال تشتمل على ذلك، أو على أوراق ال ختصهله أن يقدم للجهات أي كتابة ع
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يعمل أو كان الرتافع ضد جهة 
 يعمل لديها

ال جيوز للمحامي بنفسه أو بوساطة حمام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة 
لديها، أو ضد جهة انتهت عالقته هبا إال بعد مضي مدة ال تقل عن مخس سنوات من اتريخ يعمل 

 .انتهاء عالقته هبا
 التعاقد مع اجلهة ملباشرة قضاايها :  واملقصود ابلعمل

14 
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ال جيوز للمحامي الذي يعمل ملوكله بصفة جزئية مبوجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي  الرتافع ضد املوكل املتعاقد معه
 .استشاره ضد موكله قبل مضي ثالث سنوات على انتهاء العقد

على ما إذا اقتصر عمل احملامي لدى موكله على تقدمي االستشارات يف غري قضااي ال يسرى املنع 
 التجارية، وصياغة العقود، وحنو ذلك، والعالمات املنازعات كتسجيل الشركات
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 املراد ابلدعوى أو االستشارة
من خصم اجلهة أو خصم 

  املوكل

يقصد ابلدعوى أو االستشارة من خصم اجلهة أو خصم املوكل: الدعوى اليت نشأت قبل العمل لدى 
دى املوكل، أو يف أثنائه، أو بعده، أو تقدمي االستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات اجلهة، أو قبل العمل ل

 العالقة هبا ، حىت انتهاء املدة املنصوص عليها يف هذه املادة
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 15ال جيوز للمحامي بنفسه أو بوساطة حمام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي  قبول الوكالة عن خصم موكله



معونة، ولو على سبيل الرأي يف دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو يف دعوى ذات عالقة هبا ولو 
 بعد انتهاء وكالته

 15/3 على احملامي أال يقبل الوكالة عن طرفني يف قضية واحدة قبول الوكالة من الطرفني
 17 ال جيوز ملن أبدى رأيه يف قضية بصفته موظفاً أو حمكماً أو خبرياً أن يقبل الوكالة يف تلك القضية قبول الوكالة ملن أبدى رأاي

قضية واحدة إىل ثالث، فإن ابشر الوكيل ثالث قضااي عن ثالثة  وكيل يفجيوز ترافع ال - ) الوكيل (  ترافع غري احملامي
 .أشخاص متعددين ال تقبل وكالته عن غريهم

مباشرة أكثر من ثالث قضااي، يف أي جهة من اجلهات، يف فرتة زمنية ال حيق للوكيل  -
واحدة. وعليه أن يشري إىل عدد القضااي اليت هو وكيل فيها حاليا، وإىل جهات نظرها عند 

. ويعترب انتهاء القضية الواحدة ابنتهاء الرتافع التقدم ابلدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك
 فيها حبكم مكتسب للقطعية

 : أن يكون سعودي اجلنسية، وأال يكون موظفا يف الدولة يشرتط يف الوكيل -

18 
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18/3 

 

 األزواج أو األصهار أو األشخاص من ذوي القرىب حىت الدرجة الرابعةجيوز ترافع  - قريب(ترافع غري احملامي ) ال
مباشرة أكثر من  ألزواج أو األصهار أو األشخاص من ذوي القرىب حىت الدرجة الرابعةلحيق  -

 ثالث قضااي لشخص واحد أو أكثر

18 
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 .املمثل النظامي للشخص املعنويجيوز ترافع  - 
 مباشرة أكثر من ثالث قضااي لشخص واحد أو أكثر املمثل النظامي للشخص املعنويحيق  -

18 

ترافع غري احملامي ) الوصي أو 
 الناظر (

ونظارة الوقف اليت يقومون الوصي والقيم وانظر الوقف يف قضااي الوصاية والقوامة جيوز ترافع 
 عليها

 أكثر من ثالث قضااي لشخص واحد أو أكثر للوصي والقيم والناظر مباشرةحيق 

18 
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ترافع غري احملامي ) مأمور بيت 
 املال ( 

األمني على األموال احملفوظة فيه واملسئول عن أعمال  وهو – مأمور بيت املالجيوز ترافع 
فيما هو من    - وموظفي بيت املال واملكلف بتنفيذ النظم والتعليمات املوضوعة هلذا الغرض

 اختصاصه حسب النظام والتعليمات

18 

ترافع غري احملامي ) اجلهة 
 احلكومية (

يتوىل الرتافع عن األجهزة احلكومية رئيس اجلهاز، أو رئيس فرع اجلهاز، أو من يفوضه من 
 اجلنسية موظفي اجلهاز مبذكرة رمسية للجهة املرتافع أمامها، على أن يكون املوظف سعودي
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حيق للمتدرب مباشرة أكثر من ثالث قضااي، وألكثر من ثالثة أشخاص، بصفته وكيال عن  ترافع احملامي املتدرب
 احملامي
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 18/12 ة خمتصةيقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكاالهتم صادرة من جه ترافع سفراء الدول
والدوائر الرمسية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي على احملاكم وديوان املظامل واللجان  تعامل اجلهات مع احملامي

طالع على األوراق وحضور التسهيالت اليت يقتضيها القيام بواجبه، وأن متكنه من اال
 رفض طلباته دون مسوغ مشروع وال جيوز التحقيق ،

19 

ضوابط اطالع احملامي على 
 األوراق

 -ى األوراق وفق الضوابط التالية:ميكن احملامي من االطالع عل
 تقدمي طلب من احملامي بذلك. -أ 

19/1 



 لقضية اليت توكل فيها دون غريها.أن يقتصر االطالع على األوراق اخلاصة اب –ب 
وإبشراف املسئول عنها يف أن يتم االطالع عليها يف املكتب الذي هي موجودة فيه،  -جـ 

 اجلهة.
ع من كتابة ما يرغب  عدم متكني احملامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، وال مين -د 

 تابته منها.ك
التوقيع ابالطالع إبقرار خطي منه، ويف حال رفض التوقيع على هذا اإلقرار يتم اختاذ  -هـ 

 مل يكن رفضه بسبب مقبول. حمضر بذلك، وعدم متكينه من االطالع مرة أخرى ما
تقدمي أصل التوكيل أو صورة 

 مصدقة منه
كمة أو توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إىل احمل الوكيل أن يقدم أصل أوجيب على احملامي 

، يف أول جلسة حيضر فيها عن موكله، وإذا حضر املوكل مع احملامي ديوان املظامل، أو اللجان
يف اجللسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك يف حمضر الضبط، وقام هذا مقام 

 لتوكيل.ا
وإذا كان بيد احملامي توكيل عام مصدق عليه رمسياً ابلنيابة عن أحد اخلصوم يعفى من تقدمي 
أصل التوكيل ويكتفي بتقدمي صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم 

 القاضي بتصديقها

20 

جيوز إثبات التوكيل يف اجللسة بتقرير يدون يف حمضر ضبط القضية، حىت ولو مل حيضر  التوكيل يف حمضر الضبط
 احملامي، أو الوكيل، أو اخلصم، أو حماميه، أو وكيله، ويوقعه املوكل، أو يبصمه إبهبامه
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على وكيل احملامي، أو وكيل الوكيل، عند تقدمي توكيله أن يقدم أصل توكيل املوكل األول  وكيل احملامي أو وكيل املوكل
 ملطابقة صورته ، أو صورة مصدقة منه
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 ، تصديق صورة التوكيل العام يكون من اجلهة املصدرة لألصل، إذا كان صادرا داخل اململكة تصديق الوكالة
 أو ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من داخل اململكة أو من خارجها
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على احملامي، أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا من خارج اململكة أن يقوم قبل تقدميه  الوكالة من خارج اململكة
دل، أو للجهات بتصديقه من اجلهات الرمسية يف اململكة؛ وهي وزارة اخلارجية، ووزارة الع

 أحد فروعهما، ويسرى ذلك على أصل ترمجته إىل اللغة العربية
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إبقاء السندات األصلية حلني 
 احلصول على األتعاب

جيوز له إذا مل يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من مجيع 
واألوراق األصلية حىت يؤدي احملررات اليت تصلح سنداً للمطالبة، وأن يبقي لديه املستندات 

 له املوكل األتعاب احلالة ومصروفات استخراج الصور
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تسليم األوراق اليت قدمت يف 
 الدعوى

ال يلزم احملامي أن يسلم موكله مسودات األوراق اليت قدمها يف الدعوى، وال الكتب الواردة 
إليه، ومع ذلك جيب على احملامي أن يعطي موكله صوراً من هذه األوراق بناًء على طلب 

 هاملوكل وعلى نفقت

22 

دعوى املوكل مبطالبة احملامي 
 األوراق واملستندات

ال تسمع دعوى املوكل يف مطالبة حماميه ابألوراق واملستندات املودعة لديه بعد مضي مخس 
سنوات من اتريخ انتهاء مهمته، إال إذا طلبها املوكل قبل مضي هذه املدة بكتاب مسجل 

 .دة من اتريخ تسلم هذا الكتابمصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه امل
احملررات، أو صور مسودات يف أصل سند التوكيل، أو صور ال تشمل هذه املادة الدعوى 

24 



 األوراق
شراء احملامي احلقوق املتنازع 

 عليها
 :ال جيوز للمحامي 

 أن يشرتى كل احلقوق املتنازع عليها أو بعضها اليت يكون وكيالً عليها - أ
 تلك احلقوق، أو بعضها ، ابسم غريهشراء  - ب

 ية السندات ابمسه من أجل االدعاء هبا مباشرة دون وكالةنقل ملك - ت
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 26 قة دفعها ابتفاق يعقده مع موكلهحتدد أتعاب احملامي وطري أتعاب احملامي
 ما يلي: ، عن طريق أهل اخلربة كمة فيها بتقدير األتعاباحلاالت اليت تقوم احمل حاالت تقدير احملكمة لألتعاب

تلفاً فيه أو ابطاًل قدرهتا احملكمة اليت نظرت يف إذا مل يكن هناك اتفاق أو كان االتفاق خم -أ
، بناًء على طلب احملامي أو املوكل مبا يتناسب مع اجلهد الذي بذله  القضية عند اختالفهما

 احملامي والنفع الذي عاد على املوكل
 الشرعية قبل إهنائه ما وكل فيه. إذا بطل التوكيل بفقد احملامي األهلية -ب

 ب مشروع قبل إهناء ما وكل فيه.إذا عزل املوكل حماميه بسب -ب 
 وكل فيه. جهة موكله قبل إهناء ماإذا مت عزل، أو منع احملامي من غري جهته، أو  –ج 

 قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع . إذا ختلى احملامي عما وكل فيه -د 
يف حالة وفاة احملامي وعدم اتفاق الورثة واملوكل على حتديد األتعاب تقدر احملكمة اليت  -هـ 

نظرت يف القضية أتعابه يف ضوء اجلهد املبذول والنفع الذي عاد على املوكل واملرحلة اليت 
 .اق املعقودبلغتها القضية واالتف

امي على ما مل يتفق ورثة املوكل مع احمل ، إذا تويف املوكل قبل إهناء احملامي ملا وكل فيه -و
 االستمرار يف القضية.

 إذا كان يف الورثة غري مكلف -ز

26 
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28 
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مطالبة احملامي ابستيفاء نفقات 
 يشملها العقد ملالدعوى مما 

 26/5 للمحامي املطالبة ابستيفاء النفقات اليت دفعها يف سبيل سري القضية إذا مل يشملها العقد

للموكل أن يعزل حماميه، وعليه أن يدفع كامل األتعاب املتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب  - عزل املوكل للمحامي
 ختصة بنظر القضية غري ذلك ابلنسبة للعزل وكامل األتعابغري مشروع، ما مل تر احملكمة امل

 كون من قبل القاضي املختص بنظر قضية األتعابالنظر يف سبب عزل احملامي ي -
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وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته فللموكل  يف حالة وفاة احملامي أو غيابه مدة تزيد على ثالثة أشهر وفاة احملامي
املطالبة لدى احملكمة املختصة مبا له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى احملامي يف مقر مزاولته املهنة 

 أو فرعه أو يف حساب له أبحد البنوك أو الشركات املصرفية أو جهة أخرى
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قاضي الذي نظر القضية األصلية؛ أما نظر قضااي أتعاب احملامني من اختصاص احملاكم، وتنظر من ال نظر أتعاب احملاماة
إذا كان قد مت نظر القضية األصلية يف جهة أخرى غري احملاكم فتنظر قضية األتعاب حسب 

 االختصاص النوعي للمحاكم الوارد يف نظام املرافعات الشرعية
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