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 :الفصل األول 

 األحكام والقواعد العامة

 :القاعدة األولى

 :يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك 

 .نظام املحاماة :النظام •

 .قواعد السلوك املنهي للمحامين :القواعد •

 .مهنة املحاماة :املهنة •

 .وزارة العدل :الوزارة •

 .وزير العدل :الوزير •

كل عمل من األعمال التي يؤديها املحامي ضمن مزاولته مهنة املحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل   :العمل •

 .الغير، وأعمال تقديم االستشارات الشرعية والنظاميةأعمال الترافع عن 

 .مكتب املحاماة أو شركة املحاماة املهنية :املنشأة القانونية •

 :القاعدة الثانية

 :تهدف القواعد إلى تحقيق اآلتي

 .تطوير مهنة املحاماة واالرتقاء بمعاييرها املهنية .1

 .يته تجاه عمالئه وزمالئه والجهات العدلية واملجتمعضبط مسؤولية املحامي في ممارسته ملهنته، وتوضيح مسؤول .2

 .تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعمالئه ولألطراف األخرى ذوات العالقة .3

 .تعزيز مبادئ الشفافية واملسؤولية في ممارسات املحامي املهنية .4

 .ه الوقائيةرفع كفاءة أداء املنظومة العدلية بزيادة مستوى االحتراف القانوني، وتعزيز جوانب .5

 :القاعدة الثالثة

 .يحافظ املحامي على شرف املهنة ومكانتها، وال يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو باملهنة
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 :القاعدة الرابعة

 .بالزي املناسب، ويحترم املظهر املنهي العام، وال يخالف العرف  -أثناء مزاولته املهنة- يظهر املحامي 

 :القاعدة الخامسة

 .املحامي في سلوكه بالشرف واالستقامة والنزاهة على املستوى الشخص ي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنةيتحلى 

 :القاعدة السادسة

يحرص املحامي على التطوير والتعلم املستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال  

نه من مزاولتها بأقص ى
ّ
 .درجات املهنية، متجنًبا الخطأ والتقصير املهنة؛ بما يمك

 :القاعدة السابعة

 .يسهم املحامي في خدمة املجتمع وذوي الحاجة بالتطوع واملبادرات املجتمعية؛ وفق ما تقض ي به األنظمة ذات الصلة

 :القاعدة الثامنة

 مع مصالح عمالئه الح .1
ً
ا أو محتمال اليين أو السابقين، إال بعد  ُيحظر على املحامي أي تصرف يمثل تعارًضا فعليًّ

 .املوافقة املكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف

 مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إال بعد  .2
ً
ا أو محتمال ُيحظر على املحامي أي تصرف يمثل تعارًضا فعليًّ

 .املوافقة املكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف

 .يم عمٍل ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العالقة معها خمس سنواتال يعد من تعارض املصالح تقد .3

ال يعد من تعارض املصالح تقديم عمٍل ضد عمالء سابقين إذا مر على انقضاء العالقة معهم أو تقديم آخر عمل   .4

 .لهم ثالث سنوات

 :القاعدة التاسعة

شارة في أي واقعة سبق اطالعه عليها أو شارك في دراستها أو  ال يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم است  .1

، أو محامًيا  
ً
 أو موظفا

ً
 عاما

ً
 أو مدعيا

ً
 أو قاضيا

ً
 ثالثا

ً
 أو طرفا

ً
 أو مصلحا

ً
 أو خبيرا

ً
 أو وسيطا

ً
أبدى رأيه فيها بصفته محكما

 للطرف اآلخر
ً

 .أو وكيال
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للمحامي الترافع وتقديم االستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطالعه  ( من هذه القاعدة؛ يجوز  1استثناء من الفقرة ) .2

أو   الدعوى  إذا وافق أطراف   للطرف اآلخر 
ً

أو وكيال إبداء رأيه فيها بصفته محامًيا  أو  في دراستها  أو مشاركته  عليها 

 .الواقعة على ذلك كتابة

 :القاعدة العاشرة 

 .ار نهائي باإليقافال يجوز للمحامي مزاولة املهنة إذا صدر في حقه قر 

 :الفصل الثاني

 العالقة بين املحامي والعميل

 :القاعدة الحادية عشرة 

 :من اآلتي - قبل املوافقة على القيام بالعمل-يتأكد املحامي 

 .قدرته واستعداده ألداء املهمات في الوقت املحدد .1

التعاقد وعمالء املحامي السابقين أو  عدم تعارض املصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل  .2

 .الحاليين

 .هوية العميل وأهليته .3

 :القاعدة الثانية عشرة

  -باالتفاق مع عميله قبل البدء في العمل -مع مراعاة ما تصدره اإلدارة املختصة من نماذج عقود استرشادية؛ يحرر املحامي 

، يشمل اآلتي
ً
 مكتوبا

ً
 :عقدا

 .بيانات األطراف .1

 .د عليه ونطاقه املوضوعي والزمني املتوقعالعمل املتعاق .2

 .تحديد األتعاب أو طريقة احتسابها .3
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 :القاعدة الثالثة عشرة 

 :تكون األتعاب وفق العقد املبرم مع العميل، ويراعي املحامي في تحديدها اآلتي

 .الوقت والجهد واملهارات والقدرات املطلوبة للقيام بالعمل .1

 .املحليةأتعاب مثله في السوق   .2

 .أثر العقد على عالقة املحامي مع عمالء آخرين .3

 .طبيعة ومدة العالقة املهنية .4

 .خبرة املحامي املهنية وسمعته .5

 :القاعدة الرابعة عشرة

 .ال يجوز للمحامي القيام بأعمال ال يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل

 :القاعدة الخامسة عشرة 

 .املحامي ظروف عميله املالية واالجتماعية في تعامله معهيراعي 

 :القاعدة السادسة عشرة 

 .يلتزم املحامي بأحكام العقد مع العميل .1

 .يبذل املحامي العناية الواجبة والجهد املعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفًقا لنطاق التعاقد وأصول املهنة .2

 .فيما ليس تحت تصرفه أو فيما ال يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة ال يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة  .3

( من هذه القاعدة بواجب املحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته  3( و)2ال تخل الفقرات ) .4

 .أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام املحامي بحضور الجلسات وتقديم املستندات في مواعيدها املحددة

 :لقاعدة السابعة عشرة ا

 .يلتزم املحامي بتعليمات عميله املكتوبة، مالم تخالف األنظمة أو القواعد أو أصول املهنة
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 :القاعدة الثامنة عشرة 

ال يجوز للمحامي خداع العميل أو استغالل جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة،  

الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق املتنازع عليها لصالح املحامي، وتحقيق ربح غير    واستخدام معلومات العميل

 .مشروع من العالقة التعاقدية مع العميل

 :القاعدة التاسعة عشرة 

خيارات  يتحلى املحامي باألمانة والصدق والنزاهة مع عمالئه، وعليه إبداء رأيه املنهي بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع ال

 .املتاحة للعميل

 :القاعدة العشرون

 .يحيط املحامي العميل باملستجدات املؤثرة في العمل محل العقد

 :القاعدة الحادية والعشرون

يحمي املحامي معلومات العميل ومستنداته، وال يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من األشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إال في 

 :اآلتية في حدود ما يتحقق به الغرضاألحوال 

 .منع حدوث جريمة .1

 .االشتباه بجريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب .2

 .ما يستلزمه دفاع املحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى  .3

 .موافقة العميل املكتوبة على اإلفصاح .4

 .وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك .5

 :القاعدة الثانية والعشرون 

 بالسلوك املنهي اعتزال املحامي للعمل قبل إتمامه إذا أدى االستمرار في  دون إخالل بامل .1
ً

سؤولية املدنية؛ ال يعد إخالال

 .العمل إلى مخالفة األنظمة أو القواعد أو كان االعتزال لسبب مشروع

العميل األضرار  يجب على املحامي إذا أراد اعتزال العمل قبل انقضائه؛ إبالغ العميل قبل االعتزال بوقت كاٍف يجنب   .2

 .املحتملة نتيجة ذلك



 

 
7 

 :القاعدة الثالثة والعشرون 

يجب على املحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله املستندات واألوراق األصلية إذا طلب العميل ذلك خالل خمس   .1

 .سنوات من انتهاء العالقة التعاقدية، ويسقط حق املطالبة بعد مض ي هذه املدة

لم عميله مسودات األوراق التي حررها في العمل أو الدعوى وال املستندات املتعلقة باألعمال  ال يلزم املحامي أن يس .2

 .التي أداها ولم يحصل على ما يقابلها من أتعاب حالة

 :القاعدة الرابعة والعشرون

 .ال يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إال بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل

 :القاعدة الخامسة والعشرون

 
ً
 .يحترم املحامي املواعيد املحددة نظاما

 :الفصل الثالث

 االستشارات 

 :القاعدة السادسة والعشرون

العوامل ذات الصلة بوضع طالب االستشارة،    -في تقدير األتعاب-يقدم املحامي االستشارة باستقاللية وموضوعية، ويراعي  

 .واالجتماعية مثل العوامل املالية 

 :القاعدة السابعة والعشرون

 .ال يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة األنظمة أو اإلخالل بها

 :القاعدة الثامنة والعشرون 

يقدمها، أو  مع مراعاة االستثناءات الواردة في القاعدة )الحادية والعشرين(؛ ال يجوز للمحامي اإلخالل بسرية االستشارات التي 

 .انتهاك خصوصية ذوي الصلة بها بأي شكل من األشكال
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 :الفصل الرابع

افعات   املر

 :القاعدة التاسعة والعشرون

أو   .1 العدالة  م املهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير 
ُ
يلتزم املحامي في إجراءات التقاض ي بُنظ

 .تأخير الفصل في الدعوى 

 .امر املحكمة، ويتجنب التأثير عليها بوسائل غير مشروعةيلتزم املحامي بأو  .2

 :القاعدة الثالثون 

 .يحترم املحامي القضاة وأعوانهم، ويمتنع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في رأي املحكمة

 :القاعدة الحادية والثالثون 

مع القاض ي بشأن قضية   -بشكل مباشر أو غير مباشر-لمحامي التواصل  دون إخالل بما تجيزه األنظمة ذات الصلة؛ ال يجوز ل

 .منظورة إال في مجلس الحكم أو بحضور الطرف اآلخر في الدعوى 

 :القاعدة الثانية والثالثون 

منقوضة أو  ال يجوز للمحامي تحريف املستندات والبيانات أو اإلسهام في ذلك أو االستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام  

 .بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام

 :القاعدة الثالثة والثالثون 

على أساس    -بمن فيهم املتهمون في القضايا الجزائية-يحترم املحامي حقوق اإلنسان، ويتعامل مع جميع األشخاص   .1

 عن الرأي الشخص ي
ً
 .االحترام، وبعيدا

نه من   .2
ّ
 بغض النظر عن رأي املحامي أو أي  يدافع املحامي عن العميل ويمك

ً
استيفاء جميع حقوقه املكفولة له نظاما

 .جهة أخرى 
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 :الفصل الخامس

 تعامل املحامي مع غير العميل

 :القاعدة الرابعة والثالثون 

ا في ذلك يلتزم املحامي في تعامله مع العمالء وغيرهم باالحترام، وال يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور اإليذاء، بم

 .استغاللهم أو ابتزازهم

 :القاعدة الخامسة والثالثون 

ا أو    ألصول املهنة، وال يعتدي عليهم بأي صور االعتداء، ماديًّ
ً
يتعامل املحامي مع زمالء املهنة باللباقة واالحترام والتعاون وفقا

ا في وسائل اإلعالم واالتصال أو غيرها ا أو كتابيًّ ا، شفويًّ  .معنويًّ

 :السادسة والثالثون   القاعدة

مع مراعاة األنظمة ذات الصلة؛ ال يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصم العميل الذي يمثله محام، إال   .1

 .من خالل محامي الخصم؛ ما لم يطلب األصيل ذلك

 .ذلكإذا طلب محامي الخصم من املحامي إيصال رسالة أو معلومة للعميل فيجب عليه إيصالها وأال يمتنع عن  .2

 :الفصل السادس

 تعامل املحامي مع اإلعالم 

 :القاعدة السابعة والثالثون 

 :يلتزم املحامي في حال مشاركته في وسائل اإلعالم واإلعالن بما في ذلك وسائل النشر اإللكتروني باآلتي

 .األنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة .1

 .معلوماتهم وبياناتهماملحافظة على خصوصية عمالئه أو غيرهم، وسرية  .2

 .تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما ال يليق بشرف املهنة .3

 .حماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وأال يشكك فيها بأي صورة من الصور  .4

 .أال ينشر وقائع التحقيقات واملحاكمات دون إذن الجهة املختصة  .5
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نظر أمام القضاء بهدف استجالب عمالء  أال يجيب إجابة تفصيلية  .6
ُ
عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد ت

 .في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها

 .أن يظهر بالزي املناسب الذي ال يخالف العرف، ويحترم املظهر املنهي العام .7

 . القواعدالتقيد بضوابط اإلعالن الواردة في القاعدة )الثامنة والثالثين( من  .8

 

 :القاعدة الثامنة والثالثون 

 :عند إعالن املحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة اآلتي

، كالتضليل في اإلشارة لتأهيل املحامي وخبراته .1
ً
 أو مخادعا

ً
 أو كاذبا

ً
 .أال يكون اإلعالن مضلال

 .أال يخالف اإلعالن القواعد أو أصول املهنة وشرفها .2

 .ك خصوصية عمالئه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهمأال ينته .3

 .أال يمس اإلعالن املهنة أو املرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها .4

 .أال يخالف اإلعالن أي تعليمات أو ضوابط تضعها اإلدارة املختصة .5

 :الفصل السابع

 املنشآت القانونية 

 :القاعدة التاسعة والثالثون 

 الئًقا باملهنة، وأن تضع في مكان بارز سجل املنشأة القانونية الخاص بهاعلى 
ً
 .املنشأة القانونية أن تتخذ مقرا

 :القاعدة األربعون 

خاذ ما يكفل االلتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطالع  
ّ
على املحامي، واملنشأة القانونية، االلتزام بالقواعد، وات

 .والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك -بمن فيهم املحامون واملتدربون العاملون في املنشأة القانونية-ليها جميع العاملين ع
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 :القاعدة الحادية واألربعون 

يفي املحامي بحقوق املتدربين في منشأته القانونية، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح واإلرشاد، وينقل لهم املعرفة  

 .مي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم باألنظمة والتعليمات ذات الصلةوالخبرة، وين

 :القاعدة الثانية واألربعون 

دون اإلخالل باملعايير املحاسبية واألنظمة ذات الصلة؛ على املنشأة القانونية االحتفاظ بجميع السجالت واملستندات  

 .مالت املالية، مدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحسابوالوثائق والبيانات لجميع التعا

 :الفصل الثامن

 األحكام الختامية 

 :القاعدة الرابعة واألربعون 

 .تطبق أحكام املادة )التاسعة والعشرين( من النظام على كل من يخالف القواعد

 :القاعدة الخامسة واألربعون 

 عن مخالفة القواعد، سواًء صدرت منه، أو بتوجيهه، أو    دون اإلخالل باملسؤولية
ً
املدنية والجزائية؛ يكون املحامي مسؤوال

 .إقراره

 :القاعدة السادسة واألربعون 

 من تاريخ نشرها
ً
 .تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مض ي )ثالثين( يوما

 


