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حقوق احملامي وواجباته املهنية
يف نظام احملاماة والئحته التنفيذية وتطبيقاتها القضائية
The Rights and Professional Duties of a Lawyer in the
Legal Practice Law and Its Executive Regulation and
Judicial Applications
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املستخلص
تضمن نظاا ااامااو وحتهتال التذيي ياة القواعاد املذظماة ققاوا اااام ؛ لضامان حسان
أداء ااام وقيامل مبا يتطلبل واجب املهذة ،حيث قرر الذظا للمهام العديد من الضامات
لتمكيذل مان القياا بعملال علاو الوجال األمما  ،زماا عام الذظاا سالطا مهذاة ااامااو مباا يعام
من دورها يف املذظومة العدلية وااافظة علو حقوا األرطرا .
ومن أج ضمان املمارسة الصهيهة ملهذة اااماو يف الدفاع عن اققوا مباا يتوافاع ما
األحكااا العاارعية واألنظمااة املرعيااة ،واحمتذاااع عاان أ عم ا ف ا بكرامااة املهذااة ،فقااد أرسااو
الذظا العديد من الواجبا والضوابط اليت من شأهنا أن تكيا ققياع رساالة ااامااو ابعتبارهاا
عوت للقضاء يف إحقاا اقع ورد املظامل.
ويتذاول ه ا البهث حقاوا اااام وواجباتال املهذياة يف نظاا ااامااو وحتهتال التذيي ياة
وتطبيقاهت ااا القض اااتية ،وذل ااد م اان ي اارل هي ااد أوض ااها في اال تعريا ا ااام اااو ومع ااروعيتها
وأمهيتها واترفها ،مث مبهمني تضمذا مطالبا ،وقد زان املبهاث األول :يف ضامات اااام ،
وحقوق اال م ا موزل اال ،وح ااع اا ااامني يف إنع اااء ش اارزة مهذي ااة للمهام اااو ،ومقارن ااة ه ا ق اقق ااوا
والض اامات مب ااا ذز اارق اليقه اااء ،واملبه ااث الم اااين :يف واجب ااا اا ااام املهذي ااة ،وواجبات اال اااق
موزلاال ،وواجبااا ااااام يف أدف الرتافا وا صااومة ،واحمتذاااع عاان ارسااة املهذااة يف اقاااح
اليت ميذ فيها مان تقادا ا ادما املهذياة ،ومقارناة ها ق الواجباا مباا ذزارق اليقهااء ،مث انتهاو
البهث خبا ة تضمذا أهم الذتاتج والتوصيا املقرتحة.
الكلماا املفتاحيااة :حقااوا اااام – ضاامات ااااام – واجباا ااااام – نظااا
اااماو – اليقل اإلسرم .
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Abstract
The Legal Practice Law and its executive regulation include
provisions regulating the rights of a lawyer; for the purpose of the lawyer's
good performance in fulfilling the duty of the profession. Based on this, the
Law guaranteed several protections to enable him to practice his profession
optimally, the Law also reinforces the powers of the legal profession in a
way that will enhance its role in the justice system and safeguard the rights
of the all parties.
In order to ensure the proper practice of the legal profession in the
defense of rights according to the rulings of the Shari'ah and the extant laws,
and to avoid any action that may mire the reputation of the profession, the
Law has established several duties and controls that will ensure the
fulfillment of the legal profession's mission as a support for the judiciary in
doing justice and redressing injustices.
This research deals with "the rights and professional duties of the
lawyer in the Legal Practice Law and its executive regulation and judicial
applications", through a preface where I defined the concept of legal
practice, its legitimacy, importance and history, and then two chapters; The
first chapter: Is about the guaranteed protections for a lawyer, his rights
from his clients, the right of lawyers to set up a law firm, and the
comparison of these rights and guaranteed protections with what the jurists
(the scholars of Fiqh) have mentioned. The second chapter: Is about the
professional duties of the lawyer, his duties towards his client, and
comparing these duties to what the jurists have mentioned. The research
came into conclusion with a summary which contains the main findings and
recommendations.
Key Words:
Lawyer's rights - Lawyer's guaranteed protections - Lawyer's
obligations – Legal Practice Law - Islamic Jurisprudence.
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مقدمة
اقمد هلل رف العاملني ،والصرو والسر األ ان األزمرن علو املبعوث رمحة للعاملني نبيذا
حممد عليل وعلو آلل أفض الصرو وأزو التسليم ،أما بعد:
ف اااماو مهذة عظيمة ،ورسالة سامية ،وهلا املكانة العالية يف اجملتمعا بدورها اجللي
يف إظهار اقع وبيانل ،ودعم اققوا اليت زيلها العرع والذظا  ،والدفاع عن املظلو  ،وتقدا
املعونة جلها القضاء يف زع اققيقة ،وققيع العدالة.
وقد صدر نظا اااماو ابملرسو امللك رقم (  )38/واتريخ 1422/07/28ها،
وصدر حتهتل التذيي ية بقرار معايل و ير العدل رقم ( )4649واتريخ 1423/6/8ها
وتضمذا زمريا من األحكا املتعلقة مبهذة اااماو ،وتذظيم أعمال ااامني ،وعرقة ااام
مبوزلل ،واجلها املختصة ،وا صو  ،وغري ذلد من األحكا التيصيلية اليت ورد يف الذظا
وحتهتل التذيي ية.
وتمايد أمهية اااماو م ما تعهدق اململكة العربية السعودية من هنضة اقتصادية،
ورؤى استممارية ،وأعمال ارية واسعة ،وتمايد اقاجة إىل ااامني املتخصصني ،وتمامن ذلد
م ايدو عدد ااامني بعك زبري ،فأصبح من املهم تكمي الدراسا املتخصصة ألحكا
مهذة اااماو لرف مستوى املهذة ،وإثراء الساحة العدلية والقضاتية ،مبا فد القضاو وااامني
واملوزلني واملتخصصني وغريهم.
وألمهية أحكا ااام املتعلقة حبقوقل وواجباتل املهذية فقد رغبا يف دراستها وفع ما ورد يف
اليقل اإلسرم ونظا اااماو ،وحتهتل التذيي ية بتعديرهتا ،واألوامر امللكية واملراسيم امللكية
الصادرو هب ا العأن ،وز لد األنظمة اليت ترتبط هبا مهذة اااماو مم نظا املرافعا العرعية ونظا
اإلجراءا اجلماتية ،ابإلضافة إىل تعاميم و ارو العدل ،وقد بدأ أوح بدراسة مسات البهث من
الذاحية الذظامية ،مث دراسة املسألة يف اليقل اإلسرم واملقارنة بيذهما؛ وذلد ألن اليقل اإلسرم
هو اقازم علو الذظا .
وقد اعتمد يف ه ا البهث علو أحدث تعدير نظا اااماو وحتهتل التذيي ية،
ومن ه ق التعدير تعدي املادو ( )37من نظا اااماو مبوجب املرسو امللك رقم ( )61/
واتريخ 1437/10/14ه ،ومذها تعدير الرتهة التذيي ية لذظا اااماو التالية:
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مبوجب قرار و ير العدل رقم ( )58303واتريخ 1434/12/29ها.
مبوجب قرار و ير العدل رقم ( )6622واتريخ 1438/09/09ها.
مبوجب قرار و ير العدل رقم ( )1517واتريخ 1439/05/05ها.
مبوجب قرار و ير العدل رقم ( )2040واتريخ 1439/06/13ها.
مبوجب قرار و ير العدل رقم ( )2511واتريخ 1439/07/05ها.

أهمية البحث:
 -1أمهيااة اااماااو يف اجملتمعااا باادورها الكبااري يف ققيااع العدالااة ،والاادفاع عاان اققااوا ،ونصاارو
املظلو  ،وتقدا املعونة جلها القضاء.
 -2تعااهد مهذااة اااماااو يف اململكااة العربيااة السااعودية نقلااة نوعيااة علااو زافااة املسااتواي  ،وه ا ا
يتطلب متابعة مجي ما يستجد هب ا العأن من تذظيما وقرارا وتعاميم ودراستها.
 -3ااام شريد يف ققيع العدالة ،وليتمكن من ققيع ذلد فإنال مياارد دورق مان يارل
قواعااد أيرقيااة ومهذيااة تااارطر واجباتاال ،ويتقيااد مبباااده العاار والذماهااة ،ويلتاام ابلقاايم
الرفيعة ،واأليرا العالية ،والسلوك القوا ال يتيع م ما تتطلبل املهذة.
 -4أمهياة دراساة حقاوا اااام وواجباتال املهذياة؛ لضامان املمارساة الصاهيهة ملهذاة ااامااو
يف الدفاع عان اققاوا املعاروعة مباا يتوافاع ما أحكاا العارع والذظاا  ،وعاد اإليارل
بعم ااام املهين ،وما قد يرتتب علاو ذلاد مان مسااولية اااام التأديبياة أو املدنياة
أو اجلماتية عن ذلد.
 -5الرغبة العخصية يف حبث ه ا املوضوع.
هدف البحث:
يه ااد البه ااث إىل بي ااان أحك ااا املمارس ااة الص ااهيهة ملهذ ااة ااام اااو يف ال اادفاع ع اان
اققوا املعروعة مبا يتوافع ما أحكاا العارع والذظاا  ،وبياان حقاوا اااام وواجباتال املهذياة،
وإلقاااء الضااوء علااو أثاار عما ااااام املهااين ماان ياارل قواعااد أيرقيااة ومهذيااة تااارطر واجباتاال،
والتذبال إىل أمهيااة عاد إياارل ااااام بواجباتال املهذياة ،ومااا قاد يرتتااب علااو ذلاد ماان مساااولية
ااام التأديبية أو املدنية أو اجلماتية.
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الدراسات السابقة:
مل أرطلا علااو دراسااة مسااتقلة تذاولااا ها ا املوضااوع يف نظااا اااماااو السااعود وحتهتاال
التذيي يااة ،واألواماار امللكيااة واملراساايم امللكيااة الصااادرو هبا ا العااأن ،وزا لد األنظمااة الاايت تارتبط
هبا مهذة اااماو ،م املقارنة أبحكا اليقل اإلسرم .

املهذية.

خطة البحث:
قسما ه ا البهث إىل مقدمة ،و هيد ،ومبهمني ،ويا ة:
ّ
املقدمة :وتتضمن أمهية البهث ،وهد البهث ،والدراسا السابقة ،ويطة البهث.
متهيد يف تعري اااماو ومعروعيتها وأمهيتها واترفها ،وقتل أربعة مطالب:
املطلب األول :تعري اااماو.
املطلب الماين :معروعية اااماو.
املطلب المالث :أمهية اااماو.
املطلب الراب  :اة اترفية عن اااماو يف الذظم السعودية.
املبحث األول :حقوا ااام  ،وقتل أربعة مطالب:
املطلب األول :ضمات ااام .
املطلب الماين :حقوا ااام م موزلل.
املطلب المالث :حع ااامني يف إنعاء شرزة مهذية للمهاماو.
املطلب الراب  :حقوا ااام يف اليقل اإلسرم .
املبحث الثاين :واجبا ااام املهذية ،وقتل مخسة مطالب:
املطلب األول :واجبا ااام العامة.
املطلب الماين :واجبا ااام اق موزلل.
املطلب المالث :واجبا ااام يف أدف الرتاف وا صومة.
املطلب الراب  :احمتذاع عن ارسة املهذة يف اقاح اليت ميذ فيها من تقدا ا دما
املطلب ا امس :واجبا ااام املهذية يف اليقل اإلسرم .
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اخلامتة :وتتضمن أهم الذتاتج والتوصيا .
الفهارس :وتعتم علو:
فهرد املصادر واملراج .
فهرد املوضوعا .

- 563 -

حقوق احملامي وواجباته املهنية يف نظام احملاماة والئحته التنفيذية وتطبيقاهتا القضائية ،د .فهد بن علي بن عبدهللا احلسون

متهيد :تعريف احملاماة ومشروعيتها وأهميتها وتارخيها
املطلب األول :تعريف احملاماة
احملاماة لغة:
مصدر حامو عذل ،يقال :محو الع ء حيميل محيا ومحاية ،ابلكسر ،وحممية :مذعل .وزأل
محو ،واقامية :الرج حيم أصهابل ،واجلماعة أيضا :حامية ،وأمحو املكان :جعلل محو ح
يقرف ،أو وجدق محو ،وحاميا عذل حماماو ومحاء :مذعا عذل ( ،)1و(اقمية) العار واألنية،
و(مح ) الذهار ابلكسر اشتد حرق ،و(قاماق) الذاد أ توقوق واجتذبوق(.)2
فاااماو لغة تدل علو ٍ
معان متقاربة جيمعها املذ واملدافعة ،وه قريبة من املعىن
احصطرح .
احملاماة اصطالحا:
مصطلح (اااماو) مل يُعر عذد اليقهاء املتقدمني ،ومل يعهد هلم استعمال هل ق
الكلمة ،وإمنا ظهر حديما ،وبعد البهث مل أجد تعرييا للمهاماو يف اليقل اإلسرم ابعتبارق
لقبا هل ق املهذة(.)3
عر نظا اااماو مصطلح (اااماو) أبهنا" :الرتاف عن الغري أما ااازم وديوان
وقد ّ
املظامل ،واللجان املعكلة مبوجب األنظمة واألوامر والقرارا لذظر القضااي الدايلة يف ايتصاصها،
( )1حممد بن يعقوف اليريو آابد " ،القامود اايط" .ققيع حممد العرقسوس ( ،ط ،8بريو  :ماسسة
الرسالة1426 ،ها1277 :1 ،) 2005 -؛ وحممد بن أيب بكر الرا " ،خمتار الصهاح" .ققيع
يوس العيخ حممد( .ط ،5بريو وصيدا :املكتبة العصرية  -الدار الذموذجية1420 ،ها -
82 :1 ،) 1999؛ وحممد بن حممد المبيد " ،اتج العرود من جواهر القامود"( .ط ،1الكويا:
دار الرتاث العريب1421 ،ها.483 :37 .) 2000-
( )2الرا " ،خمتار الصهاح".82 :1 ،
( )3عبداللطي بن عبدهللا ا رج " ،التذظيم املهين للمهاماو يف اململكة العربية السعودية وإشكاحتل".
(ط ،2الرايض :مكتبة الرشد تشرون1439 ،ها ،) 2018-صا.47 :
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ومماولة احستعارا العرعية والذظامية"(.)1
وياي علو التعري أنل قصر اااماو علو الرتاف أما ااازم واللجان القضاتية وتقدا
احستعارا  ،ومل يتذاول حضور ااام م موزلل يف مراح التهقيع ،إح أن الرتهة التذيي ية
استدرزا ذلد وأجا للمهام الدفاع عن موزلل يف مرحلة التهقيع( ،)2زما ياي علو
التعري أنل مل يتذاول مي ااام ملوزلل أما اجلها األيرى غري ااازم واللجان القضاتية،
زاجلها اقكومية املختصة مم الو ارا  ،أو جها القطاع ا اص أو األفراد.
وقي يف تعري اااماو" :عم خمتص بطاتية تقو ابلدفاع عن ا صو أما القضاء،
وب ل الذصيهة هلم يف تصري أمورهم القضاتية ،ومعاونتهم بقلمهم ولساهنم يف اقصول علو
حقوقهم"(.)3
ويوجل إىل ه ا التعري ذا احنتقاد ال وجل إىل التعري السابع.
وقي يف تعري اااماو" :مهذة حرو تعارك يف ققيع رسالة العدالة وأتزيد سيادو
القانون وزيالة حع الدفاع عن اققوا واقراي "(.)4
عر اااماو ابلذظر إىل أهدافها دون بيان ماهيتها.
وياي علو التعري أنل ّ
وقي يف تعري اااماو" :مهذة حرو تعارك السلطة القضاتية يف ققيع العدالة ويف
أتزيد سيادو القانون ويف زيالة حع الدفاع عن حقوا املوارطذني وحرايهتم"(.)5
ويوجل إىل ه ا التعري ذا احنتقاد ال وجل إىل التعري السابع.
وقي يف تعري اااماو" :مرافعة شخص خمتص عن غريق أما جهة خمتصة بطلب أو
( )1املادو ( ،)1نظا اااماو.
( )2املاداتن ( )2/1و( ،)3/1الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( ) 3حممد الععماو " ،قواعد املرافعا يف التعري املصر واملقارن"( .د.ط ،القاهرو :مكتبة اآلداف،
 ،) 1957صا.316 :
( )4املادو ( )1من الذظا (القانون) املوحد للمهاماو بدول جملس التعاون لدول ا ليج العربية 1423ها-
. 2002
( )5عبدالعميم يلي إبراهيم بديو " ،حبوث يف قواعد املرافعا والقضاء يف اإلسر "( .د.ط ،القاهرو:
دار اليكر العريب ،) 1978 ،صا.147 :
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دف حع معلو تديلل الذيابة حال اقياو وب ل املعورو بعوض معلو "(.)1
قولل :شخص خمتص :قيد فرج غري ااام املريص.
وقولل :أما جهة خمتصة :يعم ااازم واللجان القضاتية وجها التهقيع وغريها.
وقولل :تديلل الذيابة :يرج ما ح تديلل الذيابة زالوزالة يف أداء اليمني.
وقولل :حال اقياو :يرج بل إتبة شخص بعد الوفاو فإهنا وصية.
وقولل :ب ل املعورو :يعم احستعارا العرعية والذظامية وصياغة العقود وحنوها(.)2
وه ا التعري هو األقرف ،وإن زان ياي عليل أن قصر مي ااام ملوزلل علو
املرافعة ،بيذما يتعدى مي ااام ملوزلل ليعم أمورا أيرى غري متعلقة اباازم وح ابملرافعة،
زما ياي علو التعري أن اشرتط أن مي ااام ملوزلل بعوض معلو وه ا ليس علو
إرطرقل؛ ألن مي ااام ملوزلل قد يكون بدون عوض.
تعريف الوكالة على اخلصومة:
يرى بعض املعاصرين أن اااماو ه (الوزالة علو ا صومة) املعروفة عذد اليقهاء
املتقدمني( ،)3وه ا املصطلح وإن اشرتك م اااماو يف زمري من اجلوانب إح أن الصهيح أن
اااماو خمتلية عذها ،فعقد اااماو من العقود املستهدثة اليت مل تكن معروفة عذد اليقهاء
املتقدمني ،ولل أحكا ويصاتص تباين أحكا ويصاتص العقد امل زور يف زتب اليقل املتقدمة،
وعليل فر يلهع ابلعقود املعروفة عذد اليقهاء املتقدمني ،وح تطبع شراتطها عليل ،ب يعترب عقدا
جديدا مستقر يقرر لل من األحكا اليقهية ما يتذاسب م يصاتصل وموضوعل.
ونتذاول تعري (الوزالة) مث تعري (ا صومة) مث تعري (الوزالة علو ا صومة)
وذلد علو الذهو التايل:
( ) 1بذدر بن عبدالعميم بن إبراهيم اليهىي" ،اااماو يف اليقل اإلسرم دراسة فقهية مقارنة م دراسة
تطبيقية لذماذج من اااماو يف اململكة العربية السعودية"( .ط ،1الرايض :دار التدمرية1428 ،ها-
.82 :1 ،) 2007
( )2اليهىي" ،اااماو يف اليقل اإلسرم ".83 - 82 :1 ،
( )3اليهىي" ،اااماو يف اليقل اإلسرم ".74 :1 ،
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أوال :تعريف الوكالة يف االصطالح:
عُّرفا الوزالة أبهنا" :استذابة جاتم التصر مملل فيما تديلل الذيابة"(.)1
وه ا التعري مل يقيد الوزالة بكوهنا حال اقياو ،فر ميذ من ديول الوصية.
وقي يف تعري الوزالة " :استذابة ذ حع جاتم التصر فيل مملل حال اقياو فيما
تديلل الذيابة"(.)2
قولل" :جاتم التصر فيل" :قيد يوضح أمرين:
األول :أن املوز ح بد أن يكون ابلغا عاقر ،فر يصح التوزي من صغري مل يبلغ ،وح
من جمذون.
الماين :أن يكون املوز مالكا للموز فيل ،أو مأذوت لل يف التوزي من تصر أو عقد.
وقولل" :مملل" :املراد بل الوزي .
وقولل" :حال اقياو" فرج بل :تيويض شخص بتصر بعد الوفاو؛ فإهنا وصية،
وليسا وزالة.
وقولل" :فيما تديلل الذيابة" فرج بل :ما ح تديلل الذيابة ،مم  :الصرو وحنوها من
العبادا البدنية ،والوزالة يف اليمني حليا ح رطلبا(.)3
اثنيا :تعريف اخلصومة يف االصطالح:
عُّرفا أبهنا" :اسم لكر جير بني اثذني علو سبي املذا عة واملعاحة"(.)4
وقي يف تعرييها" :مدافعة بني اثذني بتذا ع حع لدى قاض"(.)5
( )1مذصور بن يونس البهويت" ،زعا القذاع عن اإلقذاع" .ققيع جلذة متخصصة يف و ارو العدل
السعودية( ،ط ،1الرايض :و ارو العدل السعودية1427 ،ها.461 :3 ،) 2006-
( )2عبد هللا بن حممد ا ذني" ،الوزالة علو ا صومة وأحكامها املهذية يف اليقل اإلسرم ونظا اااماو
السعود " .جملة العدل ( ،15رجب 1423ها).37 :
( )3ا ذني" ،الوزالة علو ا صومة" صا.38 :
( )4حممد بن أمحد السريس " ،املبسوط"( .د.ط ،بريو  :دار املعرفة1414 ،ها .5 :19 ،) 1993 -
( )5ا ذني" ،الوزالة علو ا صومة" صا.39 :
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قولل" :لدى قاض" :قيد فرج املذا عة لدى غري القاض  ،ومملل ااكم ،فر يقال هلا
يف احصطرح :يصومة(.)1
اثلثا :تعريف الوكالة على اخلصومة يف االصطالح من جهة كوهنا لقبا:
ا سل من تعري الوزالة وا صومة ميكن استخرص تعري الوزالة علو ا صومة،
فيقال" :استذابة جاتم التصر مملل يف مدافعة غريق عن حقل ال تديلل الذيابة حال اقياو
لدى قاض"(.)2
املطلب الثاني :مشروعية احملاماة
يدل علو معروعية اااماو األدلة الدالة علو معروعية الوزالة بعك عا وه زمريو ومذها:
 -1قولل تعاىل :ﱣﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﱢ[الكه .]19 :

وجه االستشهاد :أن أصهاف الكها وزلاوا واحادا ماذهم لياأيت هلام بطعاا وها ا يادل
علو معروعية الوزالة(.)3
 -2عن عروو أن الذيب صلو هللا عليل وسلم «أعطاق ديذارا يعرت لل بل شاو ،فاشرتى لل بل
شاتني ،فباع إحدامها بديذار ،وجاءق بديذار وشاو ،فدعا لل ابلربزة يف بيعل ،وزان لو
اشرتى الرتاف لربح فيل»(.)4
وجااه االستشااهاد :أن الذاايب صاالو هللا علياال وساالم وز ا عااروو بع اراء العاااو وه ا ا ياادل
علو معروعية الوزالة(.)5
( )1ا ذني" ،الوزالة علو ا صومة" صا.40-39 :
( )2ا ذني" ،الوزالة علو ا صومة" صا .40
( )3حممد بن عبد هللا ابن العريب" ،أحكا القرآن" .ققيع حممد عبد القادر عطا( .ط ،2بريو  :دار الكتب
العلمية1424 ،ها 220 :3 ،) 2003 -؛ والبهويت" ،زعا القذاع عن اإلقذاع" .461 :3
( )4أيرجل البخار "صهيح البخار اجلام املسذد الصهيح املختصر من أمور رسول هللا صلو هللا عليل وسلم
وسذذل وأايمل" .ققيع حممد هري بن تصر الذاصر( .ط ،1بريو  :دار رطوا الذجاو1422 ،ها) ،ك :املذاقب
ابف :ساال املعرزني أن يريهم الذيب صلو هللا عليل وسلم آية فأراهم انعقاا القمر  207 :4ح.3642:
( )5البهويت" ،زعا القذاع عن اإلقذاع" .461 :3
- 568 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

 -3أمج املسلمون علو جوا الوزالة وصهتها يف اجلملة(.)1
زما يدل علو معروعية اااماو أدلة ياصة ومذها:
 -1قولل تعاىل :ﱣﭐﳂﳃﳄﳅﱢ[الذساء.]105 :
وجه االستشهاد :جوا املخاصمة عن أه اقع(.)2
 -2قصة العسي  :عن أيب هريرو( )3و يد بن يالد( )4قاح :زذا عذد الذيب صلو هللا عليل
وسلم فقا رج فقال :أنعدك هللا إح قضيا بيذذا بكتاف هللا ،فقا يصمل ،وزان
أفقل مذل ،فقال :اقض بيذذا بكتاف هللا وأذن يل؟ قال« :ق » قال :إن ابين زان
عسييا علو ه ا فمىن ابمرأتل ،فافتديا مذل مباتة شاو وياد  ،مث سألا رجاح من
أه العلم ،فأيربوين :أن علو ابين جلد ماتة وتغريب عا  ،وعلو امرأتل الرجم .فقال
الذيب صلو هللا عليل وسلم« :وال نيس بيدق ألقضني بيذكما بكتاف هللا ج
ذزرق ،املاتة شاو وا اد رد عليد ،وعلو ابذد جلد ماتة وتغريب عا  ،واغد اي أنيس
علو امرأو ه ا ،فإن اعرتفا فارمجها»(.)5
( )1البهويت" ،زعا القذاع عن اإلقذاع" .461 :3
( ) 2حممد بن أمحد القررطيب" ،اجلام ألحكا القرآن" .ققيع أمحد الربدوين وإبراهيم أرطييش( ،ط،2
القاهرو :دار الكتب املصرية1384 ،ها .377 :5 ،) 1964 -
( ) 3هو :أبو هريرو بن عامر بن عبد ذ العر بن ظري بن عتاف الدوس  ،ايتل يف امسل زمريا،
ذزر أبو حممد ابن حم أن مسذد بق بن خملد احتوى من حديث أيب هريرو علو مخسة آح
وثرمثاتة حديث وزسر ،رجح ابن حجر أنل تويف سذة ([ )57أمحد بن عل ابن حجر" ،اإلصابة يف
ييم الصهابة" .ققيع عادل أمحد عبد املوجود وعلو حممد معوض( ،ط ،1بريو  :دار الكتب
العلمية1415 ،ها).]362-348 :7 ،
( )4هو :يد بن يالد اجلهين ،خمتل يف زذيتل ،شهد اقديبية ،وزان معل لواء جهيذة يو اليتح ،وحديمل يف
الصهيهني وغريمها ،ما سذة ( )78ابملديذة ،ولل ( ،)85وقي غري ذلد [ابن حجر" ،اإلصابة يف ييم
الصهابة".]499 :2 ،
( )5أيرجل البخار يف صهيهل ك :اقدود ابف :احعرتا ابلمت  167 :8ح6827 :؛ ومسلم "صهيح
مسلم املسذد الصهيح املختصر بذق العدل عن العدل إىل رسول هللا صلو هللا عليل وسلم" .ققيع
=
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وجااه االستشااهاد :أن والااد العسااي داف ا عاان ابذاال أمااا الذاايب صاالو هللا علياال وساالم
حماميا لل وخماصما عذل(.)1
 -3عن فارطمة بذا قيس( ،)2أن أاب عمرو بن حيص( )3رطلقها البتة ،وهو غاتب ،فأرس
إليها وزيلل بععري ،فسخطتل ،فقال :وهللا ما لد عليذا من ش ء ،فجاء رسول هللا
صلو هللا عليل وسلم ،ف زر ذلد لل ،فقال« :ليس لد عليل نيقة»(.)4
وجه االستشهاد :أن فارطمة بذا قايس ترافعاا ما وزيا مطلقهاا أماا الذايب صالو هللا
علياال وساالم يف يصااومة بعااأن نيقتهااا علااو مطلقهااا ،ويف ها ا إقارار مذاال صاالو هللا علياال وساالم
للوزالة علو ا صومة(.)5
 -4عن عبدهللا بن جعير( )6رض هللا عذل :أنل زان حيدث :أن عليا( )7رض هللا عذل زان
=

صاحل بن عبد العميم آل العيخ( .ط ،2الرايض :دار السر للذعر والتو ي 1421 ،ها ،) 2000-ك:
اقدود ابف :من اعرت علو نيسل ابلمت  1324 :3ح.1697 :
( )1ا رج " ،التذظيم املهين للمهاماو" ،صا.91 :
أسن مذل ،زانا من
( )2ه  :فارطمة بذا قيس بن يالد القرشية اليهرية أيا الضهاك بن قيس ،وزانا ّ
املهاجرا األول ،وزانا عذد أيب عمرو بن حيص املخموم فطلقها فتموجا بعدق أسامة بن يد ملا أشار
عليها الذيب صلو هللا عليل وسلم ب لد [ابن حجر" ،اإلصابة يف ييم الصهابة".]277 - 276 :8 ،
اَّلل بن عمر بن خممو القرش املخموم  ،وج فارطمة بذا
( )3هو :أبو عمرو بن حيص بن املغريو بن عبد ه
اَّلل عليل وسلم فما هذاك .ويقال:
قيس .ايتل يف امسل ،يرج م عل إىل اليمن يف عهد الذيب صلو ه
ب رج إىل أن شهد فتوح العا [ابن حجر" ،اإلصابة يف ييم الصهابة".]239 :7 ،
( )4أيرجل مسلم يف صهيهل ك :الطرا ابف :املطلقة ثراث ح نيقة هلا  1114 :2ح.1480 :
( )5السريس " ،املبسوط".201 :5 ،
اَّلل بن جعير بن أيب رطالب بن عبد املطلب اهلامش  ،أمل أمساء بذا عميس ا معمية ،ولد
( )6هو :عبد ه
اَّلل
أبرض اقبعة ملا هاجر أبواق إليها ،وهو أول من ولد هبا من املسلمني ،وحيظ عن الذيب صلو ه
عليل وسلم ،ما مبكة سذة ( )80عا اجلها  ،وقي غري ذلد [ابن حجر" ،اإلصابة يف ييم
الصهابة".]39 - 35 :4 ،
( ) 7هو :عل بن أيب رطالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مذا القرش اهلامش  ،أبو اقسن ،أول
=
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ح حيضر ا صومة ،وزان يقول« :إن هلا قهما حيضرها العيطان» ،فجع يصومتل
()1
إيل ،فكان عل يقول« :ما قض لوزيل فل  ،وما
إىل عقي  ،فلما زرب ور(ا )2حوهلا ّ
قض علو وزيل فعل » .
وجه االستشهاد :أن توزي عل بن أيب رطالب لعقيا وعبادهللا بان جعيار يف ا صاومة
دلي علو معروعية الوزالة علو ا صومة(.)3
حكم اختاذ احملاماة مهنة:
اختاااذ مهذااة اااماااو وأي ا األجاارو عليهااا مباااح علااو األص ا  ،ياادل ل ا لد األدلااة الدالااة
علو معروعية اااماو.
()4
واعتاارب اليقهاااء املعاصاارون أن اااماااو ماان اإلجااارو علااو األباادان  ،وقااد ورد يف العاارع مااا
=

اَّلل
الذاد إسرما يف قول زمري من أه العلم ،ولد قب البعمة بععر سذني ،فريب يف حجر الذيب صلو ه
اَّلل
عليل وسلم ومل ييارقل ،وشهد معل املعاهد إح غموو تبوك و وجل بذتل فارطمة ،روى عن الذيب صلو ه
عليل وسلم زمريا ،زان أحد العورى ال ين نص عليهم عمر ،وملا قت عممان ابيعل الذاد وزان قت
عل سذة ([ )40ابن حجر" ،اإلصابة يف ييم الصهابة".]469 - 464 :4 ،
( ) 1هو :عقي بن أيب رطالب بن عبد مذا القرش اهلامش  ،أيو عل وجعير ،وزان األسن ،أسلم عا
اليتح ،وقي أسلم بعد اقديبية ،وهاجر يف أول سذة مثان ،وزان عاملا أبنساف قريش ومآثرها
وممالبها ،ما يف يرفة معاوية ،وقي غري ذلد [ابن حجر" ،اإلصابة يف ييم الصهابة":4 ،
.]439 - 438
( )2أيرجل البيهق "السذن الكربى" .ققيع حممد عبد القادر عطا( .ط ،3بريو  :دار الكتب العلمية،
1424ها  ،) 2003 -ك :الوزالة ابف :التوزي يف ا صوما م اقضور والغيبة  134 :6ح:
11438؛ وابن أيب شيبة "الكتاف املصذ يف األحاديث واآلاثر" .ققيع زمال يوس اقو .
(ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1409 ،ه) ،ك :البيوع واألقضية ابف :يف الوزالة يف ا صومة 5:5
ح ، 23177 :وضعيل األلباين يف "إرواء الغلي يف ختريج أحاديث مذار السبي " .ققيع هري
العاويش( .ط ،2بريو  :املكتب اإلسرم 1405 ،ها.287 :5 ،) 1985-
( )3موفع الدين عبد هللا ابن قدامة" ،املغين"( .د.ط ،القاهرو :مكتبة القاهرو1388 ،ها.65 :5 ،) 1968-
( )4ا ذني" ،الوزالة علو ا صومة" صا.49 - 48 :
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يدل علو جوا اإلجارو علو األبادان ،ومان ذلاد ماا رو عان عبادهللا بان السااتب( )1قاال :ديلذاا
علااو عبااد هللا باان معقا ( ،)2فسااألذاق عاان املمارعااة ،فقااال :عاام اثبااا ،أن رسااول هللا صاالو هللا علياال
وساالم هنااو عاان املمارعااة ،وأماار ابملاااجرو ،وقااال« :ح أبد هبااا»( ،)3وعاان أيب هرياارو( )4رضا هللا عذاال
عن الذيب صلو هللا عليل وسلم قال « :قال هللا :ثرثة أت يصمهم ياو القياماة :رجا أعطاو يب ثاام
غدر ،ورج ابع حرا فأز مثذل ،ورج استأجر أجريا فاستوىف مذل ومل يعط أجرق»(.)5
جاااء يف االااو" :واإلجااارو جاااتمو علااو التجااارو ماادو مسااماو يف مااال مساامو ،أو هكا ا مجلااة:
زا دمة ،والوزالة .وعلو نق جواف املخاصام رطالباا زاان أو مطلاواب ،وعلاو جلاب البيذاة ومحلهام إىل
اقااازم ،وعلااو تقاض ا اليمااني ،وعلااو رطلااب اققااوا ،وعلااو اجمل ا ء مباان وجااب إحضااارق ،ألن ه ا ق
زلها أعمال حمدودو دايلة قا أمر رسول هللا  -صلو هللا عليل وسلم  -ابملااجرو"(.)6
ويف فت ااوى اللجذ ااة الداتم ااة للبه ااوث العلمي ااة واإلفت اااء املذبمق ااة ع اان هي ااة زب ااار العلم اااء
ابململكة العربية السعودية بذاء علو احستيسار الوارد إليهم حول حكم العم يف جماال ااامااو
يف بل ااد حيك اام ابلق ااانون ،ول ااو ز ااان الق ااانون يف بع ااض أجمات اال ح يص اااد الع اارع؛ يصوص ااا يف
األم ااور املبذي ااة عل ااو الع اار أو مس ااات اقكوم ااا  ،أجاب ااا اللجذ ااة مب ااا نص اال" :إذا ز ااان يف
احشااتغال ب اااااماو أو القضاااء إحقاااا لل ااهع وإبطااال للبارط ا شاارعا ،ورد اققااوا إىل أرابهبااا،
ونصر للمظلو فهو معروع؛ ملا يف ذلد من التعاون علو الرب والتقوى ،وإح فار جياو ؛ ملاا فيال
( ) 1هو :عبد هللا بن الساتب بن صيي بن عات بن عبد هللا بن عمر املخموم  ،زان من قراء القرآن،
وما مبكة يف إمارو ابن المبري وصلو عليل ابن عباد [ابن حجر" ،اإلصابة يف ييم الصهابة":4 ،
.]90 - 89
اَّلل بن أيب معق األنصار شهد أحدا م أبيل ،شاعر مق  ،من شعراء الدولة األموية،
( )2هو :عبد ه
وهو ابن أي عباد بن هنيد الصهايب املعرو  ،ما سذة ( [ )70ابن حجر" ،اإلصابة يف ييم
الصهابة".]206 :4 ،
( )3أيرجل مسلم يف صهيهل ك :البيوع ابف :يف املمارعة واملااجرو  1184 :3ح.1549 :
( )4تقدما ترمجتل.
( )5أيرجل البخار يف صهيهل ك :البيوع ابف :إمث من ابع ح ار  82 :3ح.2227 :
( )6أبو حممد عل بن أمحد ابن حم " ،االو ابآلاثر"( .د.ط ،بريو  :دار اليكر ،د.22 :7 ،) .
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ما اان التعا اااون علا ااو اإلمث والعا اادوان ،قا ااال تعا اااىل:
ﳅﱢ [املاتدو.)1(]3 :

ﱣﭐﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄ

املطلب الثالث :أهمية احملاماة
اااماو مهذة عظيمة ،ورسالة سامية ،حيث تعترب اااماو من املهن اقرو ذا املكانة
العالية يف اجملتم  ،ودورها زبري يف إظهار اقع وبيانل ،ودعم حقوا الذاد ،وتقدا املعونة
جلها القضاء والتهقيع يف زع اققيقة.
و اد أمهية اااماو يف الوقا اقاضر حسيما م توس وانتعار األعمال التجارية
واحقتصادية ،وزمرو ااازم واجلها القضاتية وتوس رقعة انتعارها اجلغرايف يف اململكة،
وايتر إجراءا التقاض أما اجلها القضاتية املختلية ،وايتر جها است ذا
األحكا وتباين إجراءاهتا.
وميكن إبرا أمهية اااماو فيما يل :
 -1أمهية احملاماة يف اجملتمع:
أمهية اااماو ح تقتصر علو عرقة ااام مبوزلل ،ب تتعداها إىل الواق احجتماع ،
وتوعية أفراد اجملتم حبقوقهم ،وترب أمهية اااماو ابلذسبة للمجتم من يرل ما يل :
أ -جه بعض املتخاصمني ابألحكا العرعية واألنظمة املتععبة يف اجملاح اإلدارية
والتجارية والعقارية واجلماتية والعمالية ،ياصة بعد أن تذوعا تلد الدعاوى ،وتطور
أنظمتها ،وزمر احجتهادا حوهلا ،وتطلب الدفاع فيها براعة ودقة وعلما يف خمتل
درجا الدعوى احبتداتية واحست ذافية.
ف -عجم بعض املتخاصمني عن الدفاع عن مصاقهم ،ومذاقعة يصومهم ،وإاثرو املسات
ذا األمهية يف مذا عاهتم ،وشرح ظرو اليع اجلذات  ،وتقدا البيذا املييدو ،ا ح
يتمكن من القيا بل إح خمتص يف العلو العرعية ،أو من لل علم ودراية ابألنظمة املرعية.
( )1أمحد بن عبد الر اا الدويش" ،فتاوى اللجذة الداتمة للبهوث العلمية واإلفتاء"( .د.ط ،الرايض:
رائسة إدارو البهوث العلمية واإلفتاء ،د.375 :1 ،) .
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ج -أن بعض أفراد اجملتم قد أين من مباشرو ا صومة ،إما ملكانتل احجتماعية ،وإما
لكمرو أعمالل ،ياصة عذدما تكون الدعوى يف بلد آير(.)1
 -2أمهية احملاماة يف القضاء:
ترب أمهية اااماو ابلذسبة للقضاء من يرل ما يل :
أ -أن ااام يرتاف أما القضاء يف دعوى أتزد لل حع املطالبة فيها ،ما يسه علو
القاض قديد موضوع ا ر للذظر فيل مباشرو ومساع أقوال الطرفني للهكم فيها،
زما أن ااام جيذب القاض مساع الدعاوى الكيدية.
ف -أن ااام يساعد القاض إباثرو القواعد العرعية ،واألصول اليقهية املتعلقة مبوضوع
الدعوى ،واحستذارو هبا يف قديد اقكم املذاسب للقضية.
ج -يعم ااام علو تقلي مدو الدعوى وسري اإلجراءا  ،ما يسه علو القاض نظر
الدعوى مباشرو ،دون إعطاء اليرصة أل من رطريف الدعوى للمارطلة والتسوي (.)2
 -3أمهية احملاماة ابلنسبة لطريف الدعوى:
ترب أمهية اااماو ابلذسبة لطريف الدعوى فيما يل :
أ -أن ااام مستعار موزلل ال يقد لل الذصح ،ويسد لل املعورو ،وحيدد لل أ
الطرا يسلد ،وعن أيها حيجم ،وتظهر أمهية احستعارو يف جمال اااماو ابلذظر إىل
تعقد بعض القضااي ،وتعابد جوانبها.
ف -أن ااام هو ال يعد عقود موزلل م اآليرين؛ ألنل حيسن صياغتها ،حيث جيذب
موزلل األلياظ أو العروط اليت ح تكون يف مصلهتل ،أو تعود علو العقد ابلبطرن.
( )1اليهىي" ،اااماو يف اليقل اإلسرم "190 – 188 :1 ،؛ وحممد بن براك اليو ان" ،أحكا نظا
اااماو يف اململكة العربية السعودية"( .ط ،1الرايض :مكتبة القانون واحقتصاد1435 ،ها-
 ،) 2014صا.21-20 :
( )2اليهىي" ،اااماو يف اليقل اإلسرم "191 – 190 :1 ،؛ واليو ان" ،أحكا نظا اااماو" ،صا:
20-18؛ وعل بن عبدالكرا السويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو"( .ط ،1الرايض:
مكتبة القانون واحقتصاد1436 ،ها ،) 2015-صا.234-233 :
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ج -بوجود ااام يطم ن املوز علو سرمة الدعوى ،لوجود من يعم علو تذبيل القاض
للوجهة الصهيهة قب إصدار قرارق ابرطرعل علو دفوعا أرطرا الذماع ،وأدلتهم،
ووجهة نظرهم فيها ،ومدى مطابقتها لألحكا العرعية ،واألنظمة املعمول هبا ،زما ميذ
ااام ميلل حمام ا صم من ارسة الضغوط والتجاو ا اليت توق الضرر مبوزلل.
ح -أن املوز قد يكون متهما جبرمية معيذة ،وتوجيل التهمة ليرد معني من شأنل أن يوق
احضطراف يف نيسل ،حىت لو زان بري ا(.)1
املطلب الرابع :حملة تارخيية عن احملاماة يف النظم السعودية
ابدر اململكة العربية السعودية  -مذ عهد مبكر  -إىل تذظيم القضاء واألحكا املتعلقة
بل ومن ذلد الوزالة اب صومة واااماو ،ونوجم فيما يل أهم األنظمة اليت نظما أحكا الوزالة
اب صومة واااماو:
 -1نظا تعكي ااازم الصادر عا 1346ها ،وتذاول الذظا شي ا من أحكا الوزالة
اب صومة  ،وزان ه ا الذظا ميذ من قبول الوزالة عن أحد ا صو إح من زان لل
ع ر شرع زسير أو مرض أو امرأو خمدرو.
فص زمريا يف أحكا
 -2نظا سري ااازما العرعية الصادر عا 1350ها ،وقد ّ
الوزالة ،حيث يصص الذظا ( )36مادو ألحكا الوزالة ،وقرر الذظا أنل ح يقب
من شخص أن يكون وزير يف يصومة إح ملن حيم شهادو تمبا أهليتل ل لد ،وح
يستمىن من ذلد إح إذا زان الوزي من األقارف.
 -3نظا املرافعا الصادر عا 1355ها ،وجاء بتيصي أزمر من نظا سري ااازما العرعية.
 -4نظا ترزيم مساوليا القضاء العرع الصادر عا 1372ها ،ونظم أحكا حمرتيف
التوزي  ،حيث قرر الذظا أن من يرغب يف العم زوزي حمرت يعرتط لل اقصول علو
شهادو وفع إجراءا حمددو بعد استكمال العروط الذظامية ،وتذاول الذظا اجلهة
( )1اليهىي" ،اااماو يف اليقل اإلسرم "193 – 192 :1 ،؛ واليو ان" ،أحكا نظا اااماو" ،صا:
20؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا187 :؛ وأمحد صدق حممود" .اااماو
فقها ونظاما وأيرقا"( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1437 ،ها ،) 2016-صا.6-5 :
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املختصة إبصدار ه ق العهادو والتصديع عليها والتوقي عليها.
 -5نظا املرافعا العرعية الصادر عا 1421ها ،وزان أحد فصولل بعذوان (اقضور
والتوزي يف ا صومة) وتذاول زمريا من أحكا الوزالة يف ا صومة(.)1
ومجي األنظمة السابقة تذاولا شي ا من أحكا الوزالة اب صومة ،إح أنل مل يرد فيها
مصطلح (اااماو).
مث صدر بعد ذلد نظا اااماو ابملرسو امللك رقم (  )38/واتريخ
1422/07/28ها ،بتذظيم مهذة اااماو زمهذة مستقلة ،وجاء يف ( )43مادو انتظما يف
أربعة أبواف ،واشتم علو تعري اااماو ،وشروط مماولتها ،وواجبا ااامني ،وحقوقهم،
وأتديبهم ،وقد مت تعدي املادو ( )37من نظا اااماو مبوجب املرسو امللك رقم ( )61/
واتريخ 1437/10/14ه.
زما صدر الرتهة التذيي ية لذظا اااماو بقرار معايل و ير العدل رقم ( )4649واتريخ
زمري من األحكا التيصيلية ا اصة مبهذة اااماو ،ومت تعديلها مبوجب
1423/6/8ها ،وورد فيها ر
عدو قرارا مذها:
 -1قرار و ير العدل رقم ( )58303واتريخ 1434/12/29ها.
 -2قرار و ير العدل رقم ( )6622واتريخ 1438/09/09ها.
 -3قرار و ير العدل رقم ( )1517واتريخ 1439/05/05ها.
 -4قرار و ير العدل رقم ( )2040واتريخ 1439/06/13ها.
 -5قرار و ير العدل رقم ( )2511واتريخ 1439/07/05ها.
وبتاريخ 1436/07/08ها أتسسا اهلي ة السعودية للمهامني مبوجب قرار جملس
الو راء رقم ( )317القاض ابملوافقة علو تذظيم اهلي ة السعودية للمهامني ال يعد الذظا
األساد لعم اهلي ة ،وه هي ة مهذية هتد إىل رف مستوى ارسة ااامني ملهذتهم وضمان
حسن أداتهم هلا ،والعم علو ايدو وعيهم بواجباهتم املهذية.
( )1ا رج " ،التذظيم املهين للمهاماو" ،صا81-76 :؛ واليهىي" ،اااماو يف اليقل اإلسرم ":1 ،
.130 - 127
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املبحث األول :حقوق احملامي
لغرض حسن أداء ااام وقيامل مبا يتطلبل واجب املهذة فقد تضمن نظا اااماو
وحتهتل التذيي ية الذصوص املذظمة ققوا ااام  ،فقرر الذظا للمهام العديد من
الضمات لتمكيذل من القيا بعملل علو الوجل األمم واليت من شأهنا ققيع متطلبا
العدالة ،زما عم الذظا سلطا مهذة اااماو مبا يعم من دورها يف الذظا العديل وااافظة
علو حقوا األرطرا .
املطلب األول :ضمانات احملامي
أوال :حق احملامي يف مزاولة املهنة:
مماولة مهذة اااماو حع للهاصلني علو ترييص مماولة مهذة اااماو من و ارو العدل
ن توافر فيهم العروط الذظامية ،حيث حيع هلم مماولة زافة أنعطة املهذة مبا يف ذلد تقدا
احستعارا العرعية والذظامية ،زما أن للمهام وحدق اقع يف الرتاف عن الغري أما
ااازم وزافة اللجان القضاتية واقضور م موزلل أما جها التهقيع(.)1
وميذ غري ااام من الرتاف عن الغري أما ااازم وزافة اللجان القضاتية ،ويستمىن من ذلد
اقاح التالية حيث جيو لغري ااام الرتاف نيابة عن الغري أما ااازم واللجان القضاتية:
 -1أ وزي يف قضية واحدو إىل ثرث ،فيجو للوزي غري ااام أن يرتاف نيابة عن
الغري أما ااازم واللجان القضاتية علو أح تميد القضااي اليت يرتاف فيها عن ثرث
قضااي يف فرتو مذية واحدو ،ويعرتط يف ه ا الوزي شررطان:
أ -أن يكون سعود اجلذسية.
ف -أح يكون موظيا يف الدولة.
 -2الرتاف نيابة عن األ واج أو األصهار أو األشخاص من ذو القرىب حىت الدرجة الرابعة.
 -3تراف املمم الذظام نيابة عن العخص املعذو  ،ويعم ذلد الرتاف نيابة عن العخصية
املعذوية العامة ،أو ا اصة.
( )1املادو ( ،)18نظا اااماو؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.189 :
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ويعد يف حكم املمم الذظام للعخصية املعذوية ا اصة -بعد الرتييص هلم -موظيو
اإلدارو القانونية لدى العخصية املعذوية ا اصة مبوجب وزالة من صاحب الصرحية ،علو أن
تتوفر فيهم العروط التالية:
أ -أن يكون موظيا اتبعا للعخص املعذو وفع نظا العم .
ف -أن يكون املوظ حاصر علو شهادو جامعية علو األق يف ختصص العريعة أو
األنظمة من إحدى جامعا اململكة أو ما يعادل أاي مذهما يارج اململكة.
علو أن يلتم موظيو اإلدارا القانونية ابلواجبا املهذية املذصوص عليها نظاما.
 -4تراف الوص والقيم وتظر الوق يف قضااي الوصاية والقوامة ونظارو الوق اليت
يقومون عليها.
()1
 -5تراف مأمور بيا املال فيما هو من ايتصاصل حسب الذظا والتعليما .
اثنيا :حق احملامي يف اختيار الطريقة املناسبة للدفاع عن موكله:
للمهام زام اقع يف سلوك األسلوف أو الطريقة اليت يراها تجهة يف الدفاع عن
موزلل ،فااام هو من يتوىل قديد أسلوف الدفاع ال يراق مذاسبا وحمققا ملصلهة موزلل يف إرطار
العدالة والسع إلظهار اقع ،فهو ح يتلقو تعليما بعأن دفاعل ،وإمنا يلتم أبساسيا الدفاع.
وعلو اجلها القضاتية وجها التهقيع وزافة اجلها ذا العرقة كني ااام
للقيا مبهمتل يف تقدا البيذا والدفوع إلجرء اققيقة ليتمكن من حسم ا ر إبحقاا
اقع ونصرو املظلو .
وإذا تقد ااام بدفوع يرى أهنا ماثرو للدفاع عن حع موزلل ،فعليل أن يتمسد برصد
( )1املادو ( ،)18نظا اااماو؛ واملادو ( ،)3/18الرتهة التذيي ية لذظا اااماو ،وقد أزد تعميم معايل
و ير العدل رقم ( )2801/ /13واتريخ 1426/12/24ها املوجل إىل زافة ااازم علو التقيد
ابملادو ( )18من نظا اااماو وعد قبول الرتاف عن الغري إح للمهامني املقيدين يف جدول ااامني
املمارسني ،وأنل ح يستمىن من ذلد إح من مت ذزرهم يف املادو ( )18واملادو ( )11/18وأن يطلب
من الوزي ما يمبا زونل حماميا ،وإن زان من غري ااامني فر يقب ترافعل حىت يقو بتوقي اإلقرار
ا اص ب لد واملتعلع بقضااي الوزرء غري ااامني.
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تلد الدفوع يف حمضر ضبط القضية لدى ااازم أو حمضر التهقيع لدى جها التهقيع.
وح جيو مساءلة ااام عما يوردق يف مرافعتل زتابيا أو شياهة ا يستلممل حع الدفاع
رطاملا أنل مل فال األحكا العرعية أو األنظمة املرعية ،ومل يتعرض لألمور العخصية ا اصة
خبصم موزلل أو حماميل ،ومل يصدر مذل أ سب أو شتم أو ما ميس العر والكرامة(.)1
اثلثا :حق احملامي يف احلصول على التسهيال الالزمة للقيام بواجبه:
حيع للمهام اقصول علو التسهير الر مة للقيا بواجبل وذلد من قب الدواتر الرمسية
ذا العرقة بعملل مم ااازم وسلطا التهقيع ومرازم العرط وغريها ويذبغ عد رفض رطلباتل
دون مسوغ معروع(.)2
ويتضمن ه ا اقع كني ااام من احرطرع علو األوراا املتعلقة ابلقضية املوز
فيها وذلد وفع الضوابط التالية:
 -1يقد ااام رطلبا ب لد.
 -2يقتصر ارطرع ااام علو األوراا ا اصة ابلقضية اليت توز فيها دون غريها.
 -3يطل ااام علو األوراا ا اصة ابلقضية يف املكتب املوجودو فيل ،وإبشرا
املساول عذها يف اجلهة.
 -4عد كني ااام من تصويرها ،أو إعطاتل صورا مذها ،وح ميذ من زتابة ما يرغب
زتابتل مذها(.)3
 -5التوقي ابحرطرع إبقرار يط مذل(.)4
أما حضور ااام التهقيع فيكون وفع الضوابط الواردو يف نظا اإلجراءا اجلماتية وحتهتل
( )1املاداتن ( )13و ( ،)19نظا اااماو؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا:
190-189؛ واليو ان" ،أحكا نظا اااماو" ،صا.107-106 :
( )2املادو ( ،)19نظا اااماو؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.190 :
( )3أجا املادو ( )8/71من الرتهة التذيي ية لذظا املرافعا العرعية اجلديد للمهكمة أن تسلم
ا صو نسخة من ضبط القضية.
( )4املادو ( ،)1/19الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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التذيي ية ،وإذا زان ااقع معل امرأو فيكون حضور ااام حبضور وليها ،أو عضو من هي ة األمر
ابملعرو والذه عن املذكر(.)1
وإذا ُرفض رطلب ااام احرطرع علو األوراا املتعلقة ابلقضية أو حضور التهقيع فيكون
مبوجب حمضر يوقعل املساول املباشر للقضية ،ويتضمن سبب الرفض .وللمهام يف حال رفض
رطلباتل ،أو بعضها التقد لرتيس الداترو بطلب إعادو الذظر يف رطلبل ،ويكون قرارق زتابيا وهناتيا(.)2
رابعا :عدم جواز ضبط مستندا احملامي:
ميذ علو ااقع ضبط ما لدى ااام من أوراا ومستذدا سلمها لل املتهم ألداء
املهمة اليت عهد إليل هبا ،وز لد املراسر املتبادلة بني ااام واملتهم يف القضية املوز فيها
بقصد ضمان حع املتهم يف الدفاع ،ولتمكني ااام من أداء مهمتل(.)3
املطلب الثاني :حقوق احملامي مع موكله
احلق األول :حق احملامي يف األتعاب:
اااماو من املهن اقرو اليت يتقاضو من يقو مبمارستها أتعااب لقاء ما يقو بل من
أعمال تدي يف نطاا ايتصاصل ،وح يرتتب علو ااام التما حتم بتهقيع الذتيجة
املطلوبة يف العم املوز فيل؛ وإمنا هو التما بب ل اجلهد والعذاية املطلوبة(.)4
وحيدد ااام يف عقد اااماو ال يربمل م موزلل مقدار األتعاف دون تضخيم
العم أو أتزيد الذتيجة ،ويتجذب ااام املبالغة يف األتعاف ،زما يتجذب ختييض األتعاف
وابت ال قيمتها(.)5
ويسلد ااام يف تقدير أتعابل أعرا املهذة ،واملذافسة املعروعة ،وأيي يف احعتبار
العوام املاثرو يف تقدير األتعاف ،ومذها علو سبي املمال ح اقصر:
( )1املادو ( ،)2/19الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )2املادو ( ،)3/19الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )3املادو ( ،)84نظا اإلجراءا اجلماتية؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.263 :
( )4السويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.192 :
( )5السويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.160-159 :
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 -1اجلهد ال سيب لل ااام  ،والصعواب والعواتع املتوقعة.
 -2تقدير املدو اليت يتطلبها إجنا العم .
 -3الممرو اليت سيجذيها املوز لقاء ا دما اليت سيقدمها ااام لل.
()1
 -4األتعاف اليت جر العادو أي ها يف ا دما املماثلة أو املعاهبة .
وأتعاف اااماو اليت يتيع عليها ااامون واملوزلون -عادو -هلا عدو صور ،ن زر مذها
الصور التالية علو سبي املمال:
 -1األتعاب احملددة:
وذلد أبن يتم قديد أتعاف اااماو مببلغ مقطوع يدفعل املوز للمهام دفعة واحدو
أو علو دفعا شهرية ،أو سذوية ،أو عذد توقي العقد ،أو عذد انتهاء العم املتيع عليل،
وقد يكون املبلغ املقطوع بعدد اجللسا أو امل زرا املقدمة أو غري ذلد.
 -2احتساب األتعاب بساعا العمل:
وذلد أبن يتم قديد أتعاف اااماو بقدر ساعا العم اليعلية اليت يقضيها ااام إل ا
العم املتيع عليل ،م قديد مسبع لقيمة ساعة العم  ،ويتيرع عن ه ق الصورو عدو صور ،مذها:
 دف األتعاف وفع فواتري شهرية أو سذوية تصدر من ااام إىل املوز موضها
فيها عدد ساعا العم اليعلية وتوارفها والعم ال أجنم يرهلا.
 احتساف ساعا العم بعد احنتهاء من العم املتيع عليل.
 وض حد أعلو لعدد ساعا العم اليعلية.
 -3األتعاب االحتمالية:
وذلد أبن يتم قديد أتعاف اااماو مببلغ يساو نسبة من املبالغ أو األعيان ااكو
هبا إذا زان املوز مدعيا ،أو مبلغ يساو نسبة من املبالغ أو األعيان اليت ح حيكم هبا إذا
زان املوز مدعو عليل.
فه ق الصورو تكون األتعاف فيها معلقة علو حصول الممرو اليت يتغياها املوز من
( )1السويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا265-264 :؛ واليو ان" ،أحكا نظا
اااماو" ،صا.150-148 :
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العقد ،فر يستهع ااام شي ا من األتعاف إح يف حالة صدور حكم ابتدات أو هنات -
حسب احتياا -إبثبا املبالغ أو األعيان املدعو هبا إذا زان املوز مدعيا ،أو رد الدعوى
بعأن املبالغ أو األعيان املدعو هبا إذا زان املوز مدعو عليل.
وقد جيم احتياا ال يربمل ااام م املوز أزمر من صورو من ه ق الصور ،وقد
أيي احتياا صورا أيرى(.)1
احلاال اليت تقوم فيها احملكمة بتقدير أتعاب احملامي:
األص أن يتيع ااام م موزلل علو قديد أتعاف اااماو ،ويلتم الطرفان ب لد،
إح أنل استمذاء تقو ااكمة بتقدير األتعاف يف حاح معيذة ،بياهنا علو الذهو التايل:
 -1إذا مل يكن هذاك اتياا بني ااام وموزلل أو زان احتياا خمتليا فيل أو ابرطر.
 -2إذا بط التوزي بيقد ااام األهلية قب إهناتل ما وز فيل.
 -3إذا عمل املوز حماميل بسبب معروع قب إهناء ما وز فيل.
 -4إذا مت عمل أو مذ ااام من غري جهتل ،أو جهة موزلل قب إهناء ما وز فيل.
 -5إذا فسخ ااام عقد اااماو وأهنو الوزالة قب انتهاء الدعوى بسبب معروع.
 -6يف حالة وفاو ااام وعد اتياا الورثة واملوز علو قديد األتعاف(.)2
وزمريا ما يواجل ااامون إشكاح عملية بسبب ا ل يف تقدير أجرو املم  ،حيث مل
حيدد الذظا معايري ل لد ،ابإلضافة إىل أن زمريا من ااازم تستعني يف تقدير أجرو املم
أبشخاص غري متخصصني ،ويساهم يف معاجلة ه ق اإلشكاح وجود معايري واضهة لتقدير
أجرو املم  ،وأن يكون تقدير أجرو املم من قب جلذة معكلة من حمامني يتميمون خبربو عالية
تعيذهم و ارو العدل ل لد.
تطبيق قضائي:
تقد ااام بدعواق ضد املدعو عليل رطالبا إلمامل بتسليمل أتعاف اااماو ال اتيع
معل عليل مقاب ميلل لعقيع املدعو عليل يف الدعاوى املرفوعة ضدق أما ااازم ،وبعد أن
( )1السويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.266 :
( )2املادو ( )26نظا اااماوا؛ واملادو ( )4/26الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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شرع املدع يف مي شقيع املدعو عليل لعدو أشهر مارط املدعو عليل يف دف األتعاف،
وبساال املدعو عليل أنكر اتياا املدع معل ،ودف أبن احتياا مت بني شقيقل واملدع  ،وأن
توزيلل للمدع زان بصيتل وزير عن شقيقل ،فأحضر املدع شاهدا شهد مبا يايد دعواق،
زما أدى املدع اليمني علو صهة دعواق.
وبعد الذظر يف ه ق الدعوى مل أتي ااكمة ابألتعاف املتيع عليها بني الطرفني ،ب
قاما بتقدير أجرو املم للمهام  ،حيث حضر ااام ( )48جلسة نيابة عن املدعو عليل،
ومت تقدير ز جلسة أبلي رايل مبجموع ( )96.000رايل ،وحكما ااكمة إبلما املدعو
عليل أبن يدف للمدع ه ا املبلغ ،وحكما حمكمة احست ذا ابملصادقة علو حكم
ااكمة احبتداتية(.)1
الدراسة :األص أح تلجأ ااكمة إىل تقدير أتعاف اااماو م زوهنا حمددو سليا يف
اتياا الطرفني إح إذا زان هذاك ما يوجب عد األي ابألتعاف املتيع عليها.
تطبيق قضائي:
تقد ااام بدعواق ضد موزلل يطلب إلمامل بدف الدفعة األيريو من أتعاف اااماو
ألن املوز أهنو الذماع بيذل وبني يصمل صلها ،وقد نص عقد اااماو بني ااام وموزلل
علو استهقاا ااام الدفعة األيريو من أتعاف ااام يف حال إهناء الذماع حبكم قضات أ
بصلح ،دف املدعو عليل أبن ااام مل يستكم العم املتيع عليل ،وأنكر املدع ذلد.
وبعد الذظر يف ه ق الدعوى انتها ااكمة إىل :اقكم إبلما املدعو عليل أبن يدف
للمدع الدفعة األيريو من أتعاف اااماو بذاء علو ما تضمذل عقد اااماو من استهقاا
ااام الدفعة األيريو من أتعاف اااماو يف حال إهناء الذماع حبكم قضات أ بصلح،
وحكما حمكمة احست ذا ابملصادقة علو حكم ااكمة احبتداتية(.)2
( )1حمكمة الدرجة األوىل :ااكمة العامة ابلرايض رقم القضية ( 3418652اترفها 1434ها) ،حمكمة
احست ذا  :حمكمة احست ذا مبذطقة الرايض رقم القرار ( 35333112اترفل 1435/07/28ها)
[جمموعة األحكا القضاتية لعا 1435ها الصادرو عن و ارو العدل .]140-128 :4
( )2حمكمة الدرجة األوىل :ااكمة العامة مبهافظة عيون اجلواء رقم القضية ( 34508794اترفها 1434ها)،
=
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الدراسة :اقكم يوضح أمهية وض العروط اليت قيظ حقوا الطرفني ،ومن ضمذها
العرط الوارد يف اقكم ،حيث اشرتط ااام استهقاا الدفعة األيريو من أتعاف اااماو يف
حال إهناء الذماع حبكم قضات أ بصلح ،ولو مل يض ه ا العرط لسقط حقل يف الدفعة
األيريو املتيع األيريو ،ورمبا ح يكون أمامل إح املطالبة أبجرو املم .
احملكمة املختصة ابلنظر يف دعاوى أتعاب احملامني:
الذظر يف دعاوى أتعاف ااامني من ايتصاص ااازم ،ولذظر ااازم يف دعاوى
أتعاف ااامني حالتان بياهنما علو الذهو التايل:
 -1أن تكون القضية األصلية اليت توز ااام فيها عن موزلل نُظر يف ااازم ويف ه ق
اقالة تذظر دعوى أتعاف اااماو من الداترو اليت نظر يف القضية األصلية.
 -2أن تكون القضية األصلية يف جهة أيرى غري ااازم زاللجان القضاتية ،ومملل لو
زان حم عقد اااماو ليس متعلقا برتاف ااام عن موزلل أما جهة قضاتية زأن
يكون تقدا استعارا شرعية أو قانونية أو إهناء إجراءا قانونية لدى جها
أيرى غري ااازم ،فتذظر دعوى األتعاف يف ه ق اقالة حسب احيتصاص الذوع
للمهازم الوارد يف نظا املرافعا العرعية ،وبذاء علو نظا املرافعا العرعية فإن
ااكمة املختصة يف ه ق اقالة ه ااكمة العامة ،ويذعقد احيتصاص املكاين وفع
إقامة املدعو عليل أو ما اتيع عليل أرطرا العقد(.)1
تطبيق قضائي:
تقد ااام بدعواق ضد العرزة موزلتل اليت توز عذها يف مثاين دعاوى رفعها ضد
و ارو الرتبية والتعليم ،ورطلب ااام إلما العرزة املدعو عليها أبتعاف اااماو ،ورف الدعوى
أما الداترو ذاهتا اليت نظر الدعاوى األصلية اليت رفعها نيابة عن العرزة املدعو عليها.
=

حمكمة احست ذا  :حمكمة احست ذا مبذطقة القصيم رقم القرار ( 35310522اترفل 1435/07/09ها)
[جمموعة األحكا القضاتية لعا 1435ها الصادرو عن و ارو العدل .]146-141 :4
( )1املادو ( ،)5/28الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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وبعد الذظر يف ه ق الدعوى انتها ااكمة إىل عد ايتصاصها بذظر ه ق الدعوى
لكون املادو ( ) 5/28من الرتهة التذيي ية لذظا اااماو نصا علو ايتصاص ااازم
ابلذظر يف قضااي أتعاف ااامني ،وأن الرتهة فسر املقصود اباازم أبهنا ااازم العرعية
املذصوص عليها يف نظا القضاء ،وأن ديوان املظامل ح يدي يف ذلد ،وحكما هي ة
التدقيع بتأييد حكم الداترو احبتداتية(.)1
الدراسة :زان العر القضات يف حمازم ديوان املظامل علو عد قبول دعاوى أتعاف
ااامني ،وبتاريخ 1435/6/29ها صدر عن ديوان املظامل القرار رقم ( )23562ابيتصاص
حمازم الديوان بذظر الذماع بني ااام وموزلل حول تقدير أتعابل يف الدعاوى املذظورو أمامها
وذلد بذاء علو املادو ( )26من نظا اااماو ،فاستقر العم علو ذلد.
تطبيق قضائي:
تق د املوز بدعوى ضد حماميل ادعو فيها أنل قا بتوزيلل يف قضية ومل يلتم بواجبا
العقد بعد استرمل للدفعة األوىل ،ورطلب إلما ااام برد املبلغ املسلم إليل ابإلضافة إىل
تعويضل عن األضرار اليت ققا بل بسبب إيرل ااام  ،فأنكر ااام عد التمامل ابلعقد.
وبعد الذظر يف ه ق الدعوى ارطلعا ااكمة علو العقد املرب بني املدع وحماميل
وتبني تضمذل أن أ نماع بيذهما يتم حلل ابلتهكيم وفع نظا التهكيم فهكما ااكمة
بصر الذظر عن دعوى املدع وأنل يلممهما إجراء التهكيم وفقا ملا اتيقا عليل ،وحكما
حمكمة احست ذا ابملصادقة علو حكم ااكمة احبتداتية(.)2
الدراسة :اقكم إبعمال شرط التهكيم م أن املدعو عليل مل يدف ب لد حم نظر؛
( )1رقم القضية (/1/1085ا لعا 1428ها) رقم اقكم احبتدات (/24د/إ 3/لعا 1428ها) رقم
حكم التدقيع ( 1/ /427لعا 1428ها) [جمموعة األحكا واملباده اإلدارية لعا 1428ها
الصادرو عن ديوان املظامل .]111-108 :1
( )2حمكمة الدرجة األوىل :ااكمة العامة مبهافظة جدو رقم الدعوى ( )33573700رقم الصد
( 3461567اترفل 1434/03/14ها) ،حمكمة احست ذا  :حمكمة احست ذا مبذطقة مكة
املكرمة رقم القرار ( 34204483اترفل 1434/05/04ها) [جمموعة األحكا القضاتية لعا
1434ها الصادرو عن و ارو العدل .]288-276 :8
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ألن ااكمة ح تعم شرط التهكيم من تلقاء نيسها ،ب بذاء علو دف املدعو عليل ب لد،
وه ا ما قررتل اليقرو ( )1من املادو ( )11من نظا التهكيم ونصها" :جيب علو ااكمة
اليت يرف إليها نماع يوجد يف شأنل اتياا قكيم أن قكم بعد جوا نظر الدعوى إذا دف
املدعو عليل ب لد قب أ رطلب أو دفاع يف الدعوى"( ،)1ويف ه ق الدعوى مل يدف املدعو
عليل ب لد ،ول لد اعرتض زر الطرفني علو اقكم.
ويواجل ااامون إشكاح عملية يف قصي األتعاف املتيع عليها م املوزلني(،)2
وجمء من ه ق اإلشكاح يرج إىل أن ااازم -أحيات -تبط بعض عقود ااامني م
موزليهم ،و ا يساهم يف محاية حقوا ااامني يف أتعاهبم إضياء صية السذد التذيي علو
عقد اااماو فيما يتعلع أبتعاف ااام  ،حبيث يكون قابر للتذيي اجلرب ب اتل بذاء علو
اليقرو ( )8من املادو ( )9من نظا التذيي  ،ابإلضافة إىل تعكي جلذة شبل قضاتية هلا
احيتصاص اقصر ابلذظر يف الدعاوى اليت تقا بني ااامني واملوزلني ،أسوو ابملذا عا
األيرى اليت تطلبا وجود جلذة شبل قضاتية خمتصة هبا.
احلق الثاين :استخراج احملامي صور مستندا موكله اليت تصلح سندا ملطالبته ابألتعاب:
أجا الذظا للمهام استخراج صور من مجي ااررا اليت تصلح سذدا ملطالبة
موزلل أبتعابل اليت مل يتقاضاها مذل وذلد علو نيقة املوز  ،م حقل يف اححتياظ ابملستذدا
واألوراا األصلية حىت ياد املوز األتعاف املستهقة(.)3
احلق الثالث :عدم مطالبة احملامي أبية مستندا بعد مرور مخس سنوا :
أحاط الذظا ااام ابقماية فذص علو عد جوا مطالبتل من قب موزلل ابألوراا
واملستذدا املودعة لديل بعد مض مخس سذوا من اتريخ انتهاء عقد اااماو ،أما إذا رطالب
هبا املوز قب مض ه ق املدو خبطاف مسج مصهوف بعلم الوصول فعلو ااام تسليمها لل
( )1املادو ( ،)11نظا التهكيم.
( )2حممد شوزا التوين" ،اااماو فن رفي "( .د.ط ،القاهرو :املكتبة القانونية ،د ،) .صا.342 :
( )3املادو ( ،)22نظا اااماو؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.191-190 :
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إذا زان قد تقاضو زام أتعابل ،ويبدأ احتساف املدو من اتريخ تسليم ا طاف(.)1
احلق الرابع :عدم مسؤولية احملامي عما يرتتب على الدعوى وأثرها:
من املعلو أن ااام تتب عن موزلل وأن ما ُحيكم بل يف الدعوى من حقوا أو
التماما تتوجل علو املوز ح علو الوزي  ،غري أن الوزي بوجل عا يسأل عما يسببل ملوزلل
من أضرار نتيجة او ق حدود وزالتل أو تقصريق يف أداء ما جيب عليل ،ابإلضافة إىل املساولية
التأديبية عن ذلد(.)2
احلق اخلامس :حق احملامي يف إهناء عقد احملاماة:
مقتضو ه ا اقع أن للمهام أن يذه عقد اااماو بسبب معروع ،حيث ح جيو
للمهام بدون سبب معروع أن يتخلو عما وز فيل قب انتهاء الدعوى ،زما جيب أح يكون
إهناء العقد يف وقا غري مذاسب ،ويف مجي األحوال علو ااام إبرغ موزلل إبهناء العقد(.)3
ومن اقاح اليت يعد فيها إهناء ااام عقد اااماو معروعا ما يل :
 -1أن يتبني للمهام بعد إبرا العقد أن موزلل ظامل ومبط .
 -2إذا أي املوز يف التمامل اق ااام فيما فص عقد اااماو ،ووجل إليل ااام إن ارا
بيسخ العقد ،ومل ي ِ املوز هب ا احلتما .
 -3عذد عجم ااام صهيا عن إزمال العم املوز إليل ،وصدور تقرير رطيب يمبا ذلد(.)4
ويف حال زان إهناء ااام عقد اااماو بدون سبب معروع فللموز مطالبة ااام
بتعويضل عن األضرار اليت ققا بل بسبب إهناء ااام لعقد اااماو وقيامل بيسخ الوزالة
بدون سبب معروع.
( )1املادو ( ،)24نظا اااماو؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.191 :
( )2السويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.191 :
( )3املادو ( ،)23نظا اااماو؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا192 :؛ وا رج ،
"التذظيم املهين للمهاماو" ،صا.216-215 :
( )4املاداتن (-9/2ج) و ( ،)1/11الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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املطلب الثالث :حق احملامني يف ننشا رركة مهنية للمحاماة
زأص عا فإنل ح جيو أن يعم أزمر من حمام يف مكتب واحد إح بتكوين شرزة
مهذية بيذهم ،أو يكون أحدمها موظيا أو متدراب لدى اآلير(.)1
وح جيو تكوين العرزة املهذية للمهاماو إح من ااامني املقيدين يف جدول ااامني
املمارسني ،واقد األدىن لعدد العرزاء هو شريكان ،أما اقد األعلو فغري مقيد ،وتذعقد
العرزة مبجرد تطابع إرادا العرزاء ااامني علو تكوين العرزة ،مبعىن أنل ح يعرتط
حنعقادها موافقة اإلدارو العامة للمهاماو(.)2
()3
ويكون أتسيس ال عرزة املهذية للمهاماو وفقا ملا يقض بل نظا العرزا املهذية
الصادر مبوجب املرسو امللك رقم (  )4/يف 1412/2/18ها وال جاء يف ( )25مادو،
وقد تضمن الذظا أحكاما ياصة ابلعرزا املهذية ،ومن ه ق األحكا ما يل :
 -1العرزة املهذية ه شرزة مدنية تتمت ابلعخصية املعذوية.
 -2ميذ العريد أن يكون شريكا يف أزمر من شرزة مهذية.
 -3ميذ العريد يف العرزة املهذية أن يماول املهذة عن غري رطريع العرزة إح مبوافقة مجي
العرزاء ،ومىت ما أي أحد العرزاء هب ا احلتما زانا األتعاف اليت حص عليها من
حع العرزة(.)4
 -4ح تتهول العرزة املهذية إىل نوع آير من أنواع العرزا .
 -5ختتص و ارو التجارو واحستممار ابلرتييص لتأسيس العرزا املهذية.
 -6يتكون اسم العرزة من اسم شريد واحد أو أزمر مقروت مبا يذبئ عن وجود العرزة
واملهذة اليت ارسها.
 -7ح يرتتب علو وفاو العريد ح العرزة ،وح يكتسب ورثتل صية العريد.
( )1املادو ( ،)3/10الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )2اليو ان" ،أحكا نظا اااماو" ،صا.85 :
( )3املادو ( ،)10نظا اااماو.
( )4املادو ( ،)3/10الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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 -8يسأل العرزاء مساولية شخصية وعلو وجل التضامن يف مواجهة الغري عن ديون العرزة.
وختض العرزا املهذية لألحكا العامة الواردو يف نظا العرزا فيما مل يرد فيل نص
ياص يف نظا العرزا املهذية.
وجيب علو العرزاء يف العرزة املهذية للمهاماو أن يععروا اإلدارو العامة للمهاماو
يطيا بقيا العرزة يرل مدو ح تميد علو ثرثني يوما من اتريخ إنعاتها ،وتمويدها بذسخة
من الرتييص بتكوين العرزة ،وأ مستذدا أيرى ،أو بيات تطلبها اإلدارو(.)1
ومىت ما مت شطب اسم أحد العرزاء يف العرزة املهذية للمهاماو من اجلدول ،أو مت
نقلل إىل جدول ااامني غري املمارسني فيجب علو بقية العرزاء تعدي عقد العرزة وفقا ملا
يقض بل نظا العرزا املهذية وإشعار اإلدارو العامة للمهاماو مبا اُخت من إجراءا بعأن
إسذاد القضااي اليت يعر عليها ه ا العريد إىل العرزاء اآليرين(.)2
ولضمان سرمة عم ااامني العرزاء يف العرزة املهذية للمهاماو ،وعد تعارض
املصاحل يف عم ز واحد مذهم ،وملذ مجي ما ميكن أن ف ابلعدالة ،أو يلهع الضرر
أبحد أرطرا الذماع فإنل جيب علو العرزاء يف العرزة املهذية للمهاماو احلتما مبا يل :
 -1ميذ أن يتوز ااامون العرزاء يف أ مرافعة أو استعارو عن أرطرا متعارض
املصاحل يف قضية واحدو.
 -2تسر اقاح اليت ميذ فيها ااام من تقدا ا دما املهذية علو ز شريد يف
العرزا املهذية للمهاماو.
 -3يسر علو ز شريد يف العرزا املهذية للمهاماو الواجب املتعلع اباافظة علو
أسرار القضية.
 -4يسر علو ز شريد يف العرزا املهذية للمهاماو املذ من شراء ش ء من اققوا
املتذا ع فيها(.)3
( )1املادو ( ،)1/10الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )2املادو ( ،)2/10الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )3املواد ( )4/10و (-1/25( )1/17أ) ،الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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املطلب الرابع :حقوق احملامي يف الفقه اإلسالمي
حقوا ااام اليت قررها نظا اااماو وحتهتل التذيي ية دايلة يف أحكا السياسة
العرعية اليت يقو هبا ويل األمر لتذظيم أمور الرعية ،ذلد أن تصر اإلما علو الرعية مذوط
ابملصلهة ،وه ق اققوا اليت قررها املذظم للمهام مبذية علو املصلهة؛ وذلد أن ه ق اققوا
ه ضمات كن ااام من أداء عملل املهين والقيا بعملل علو الوجل األمم  ،زما أن ه ق
اققوا تعم سلطا مهذة اااماو مبا يعم من دورها يف الذظا العديل وااافظة علو حقوا
األرطرا  ،ملا سبع فقد رأى ويل األمر أن املصلهة تقتض مذح ااام ه ق اققوا.
وما يصدرق إما املسلمني من أحكا تذظيمية فإن األص فيها الصهة واجلوا  ،واألص
فيها وجوف السم والطاعة ،ما مل ختال العريعة اإلسرمية ،قال هللا تعاىل :ﱣﭐ ﳄﳅ ﳆ
ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱢ[الذساء ،]59 :قال العوزانا (" :)1وأويل األمر هم :األتمة،
والسررطني ،والقضاو ،وز من زانا لل وحية شرعية ،ح وحية رطاغوتية ،واملراد :رطاعتهم فيما
أيمرون بل ،ويذهون عذل ،ما مل تكن معصية ،فر رطاعة ملخلوا يف معصية هللا"(.)2
وقال السعد (" :)3وأمر بطاعة أويل األمر وهم :الوحو علو الذاد ،من األمراء،
واقكا  ،وامليتني ،فإنل ح يستقيم للذاد أمر ديذهم ودنياهم إح بطاعتهم ،واحنقياد هلم،
رطاعة هلل ،ورغبة فيما عذدق ،ولكن بعرط أح أيمروا مبعصية هللا ،فإن أمروا ب لد فر رطاعة
( ) 1هو :عل بن حممد بن عل بن حممد العوزاين ،فقيل ،من أه احجتهاد ،مياين من صذعاء ،ولد هبا
سذة (1217ه) ،لل زتب مذها( :القول العايف السديد يف نصح املقلد وإرشاد املستييد) ،و(فتح
القدير) ،وغريها ،تويف يف الروضة من أعمال صذعاء سذة (1250ه) [يري الدين بن حممود المرزل ،
"األعر "( .ط ،15بريو  :دار العلم للمريني.]17 :5 ،) 2002 ،
( )2حممد بن عل العوزاين" ،فتح القدير"( .ط ،1دمعع وبريو  :دار ابن زمري ودار الكلم الطيب،
1414ها).556 :1 ،
( ) 3هو :عبد الرمحن بن تصر السعد الذجد اقذبل  ،ولد يف عذيمو يف القصيم سذة (1307ه)،
وتويف فيها سذة (1376ه) ،ومالياتل زمريو ومذها( :تيسري الكرا الرمحن يف تيسري زر املذان)،
و(اقع الواضح املبني يف توحيد األنبياء واملرسلني) ،وغريها [عمر بن رضا بن حممد" ،معجم
املاليني"( .د.ط ،بريو  :مكتبة املمىن ودار إحياء الرتاث العريب ،د.]397-396 :13 ،) .
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ملخلوا يف معصية ا الع ،ولع ه ا هو السر يف ح اليع عذد األمر بطاعتهم ،وذزرق
م رطاعة الرسول ،فإن الرسول ح أيمر إح بطاعة هللا ،ومن يطعل فقد أرطاع هللا ،وأما أولوا
األمر فعرط األمر بطاعتهم أن ح يكون معصية"(.)1
فمىت وافع ما أيمر بل إما املسلمني شرع هللا وجبا فيل السم والطاعة ،وليس املراد
ابملوافقة هذا أح أيمر مبا مل يرد بل العرع ،ب املراد ابملوافقة هذا أح أيمر مبا فال العرع ،نق
ابن القيم( )2عن ابن عقي ( )3قولل" :جرى يف جوا العم يف السلطذة ابلسياسة العرعية أنل
هو اجلم  ،وح فلو من القول بل إما  ،فقال شافع  :ح سياسة إح ما وافع العرع ،فقال ابن
عقي  :السياسة ما زان فعر يكون معل الذاد أقرف إىل الصرح ،وأبعد عن اليساد ،وإن مل
يضعل الرسول ،وح نمل بل وح  ،فإن أرد بقولد إح ما وافع العرع أ مل فال ما نطع بل
العرع فصهيح ،وإن أرد ح سياسة إح ما نطع بل العرع فغلط ،وتغليط للصهابة ،فقد
جرى من ا لياء الراشدين من القت والتممي ما ح جيهدق عامل ابلسذن ،ولو مل يكن إح قريع
املصاح  ،فإنل زان رأاي اعتمدوا فيل علو مصلهة األمة  ،...وه ا موض مملة أقدا  ،ومضلة
أفها  ،وهو مقا ضذد ،ومعرتك صعب ،فرط فيل رطاتية ،فعطلوا اقدود ،وضيعوا اققوا،
( ) 1عبد الرمحن بن تصر السعد " ،تيسري الكرا الرمحن يف تيسري زر املذان" .ققيع عبد الرمحن بن
معر اللوحيع( .ط ،1بريو  :ماسسة الرسالة1420 ،ها  ،) 2000-صا.184-183 :
( ) 2هو :حممد بن أيب بكر بن أيوف المرع مث الدمعق  ،اليقيل ،األصويل ،مشس الدين ابن قيم اجلو ية
اقذبل  ،ولد سذة (691ه) ،ولل املصذيا الكمريو مذها ( :اد املعاد يف هد يري العباد) ،و(إعر
املوقعني عن رف العاملني) ،و(الطرا اقكمية) ،وغريها زمري ،تويف سذة (751ه) [ ين الدين عبد
الرمحن بن أمحد ابن رجب" ،ال ي علو رطبقا اقذابلة" .ققيع عبد الرمحن بن سليمان العميمني.
(ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان1425 ،ها .]179-170 :5 ،) 2005 -
( ) 3هو :عل بن عقي بن حممد بن عقي بن أمحد البغداد الظير اقذبل  ،أبو الوفاء ،ولد سذة
(431ه) ،ولل تصاني زمريو يف أنواع العلم ،وأزرب تصانييل( :اليذون) ،ولل يف اليقل (اليصول)،
وغريها زمري ،تويف سذة (510ه) [حممد بن حممد ابن أيب يعلو" ،رطبقا اقذابلة" .ققيع عبد
الرمحن بن سليمان العميمني( .د.ط ،الرايض :دارو امللد عبد العميم1419 ،ها:1 ،) 1999-
.]362–316
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وجرؤوا أه اليجور علو اليساد ،وجعلوا العريعة قاصرو ،ح تقو مبصاحل العباد ،حمتاجة إىل
غريها ،وسدوا علو نيوسهم رطرقا صهيهة من رطرا معرفة اقع ،والتذيي لل ،وعطلوها م
علمهم وعلم غريهم قطعا أنل حع مطابع للواق  ،ظذا مذهم مذافاهتا لقواعد العرع.
ولعمر هللا إهنا مل تذا ما جاء بل الرسول ،وإن تفا ما فهموق من شريعتل ابجتهادهم،
وال أوجب هلم ذلد نوع تقصري يف معرفة العريعة ،وتقصري يف معرفة الواق  ،وتذمي أحدمها
علو اآلير"(.)1
وقال ابن فرحون( )2عن تصر ويل األمر" :ويذظر للمسلمني ابملصلهة ،وألج ذلد
قد األمراء علو الذاد ،قال ابن عبد السر ( :)3وإذا جا ه ا ألمري ،فألن جيو ألمري
املامذني أوىل ،وح جيو اتباع اهلوى يف ش ء من ذلد ،وح اتباع الصاحل وترك األصلح"(.)4
وعليل فإن حقوا ااام اليت قررها نظا اااماو وحتهتل التذيي ية ه من تذظيم أمور
املسلمني اليت يقو هبا إما املسلمني مبا حيقع املصلهة ،وه ح ختال أمرا من أمور العريعة.
يضا إىل ذلد أن زمريا من األحكا املتعلقة حبقوا ااام ورد يف نصوص
اليقهاء ما يدل علو معروعيتها ،ومن ذلد:
( )1حممد بن أيب بكر ابن القيم" ،الطرا اقكمية"( .ط ،1دمعع :مكتبة دار البيان1410 ،ها) ،صا:
 ،13-12ابيتصار.
( ) 2هو :إبراهيم بن عل بن حممد ابن فرحون برهان الدين اليعمر  ،عامل حباث ،وهو من شيوخ املالكية،
ولد ونعأ يف املديذة ،وهو مغريب األص  ،لل (الديباج امل هب يف تراجم أعيان امل هب املالك )،
و(تبصرو اقكا يف أصول األقضية ومذاهج األحكا ) ،وغريها ،تويف سذة (799ه) يف املديذة الذبوية
[المرزل  ،األعر .]52 :1
( ) 3هو :عبد العميم بن عبد السر بن أيب القاسم السلم العافع  ،امللقب بسلطان العلماء ،ولد سذة
(577ه) أو ( 578ه) ،من تصانييل (القواعد الكربى) ،و(قواعد األحكا يف مصاحل األت )،
وغيارها زمري ،تويف سذة ( )660عن ([ )83اتج الدين عبد الوهاف السبك " ،رطبقا العافعية
الكربى" .ققيع حممود حممد الطذاح وعبد اليتاح حممد اقلو( .ط ،2القاهرو :هجر للطباعة
والذعر والتو ي 1413 ،ها).]258-209 :8 ،
( ) 4إبراهيم بن عل ابن فرحون" ،تبصرو اقكا يف أصول األقضية ومذاهج األحكا "( .ط ،1القاهرو:
مكتبة الكليا األ هرية1406 ،ها.57 :2 ،) 1986-
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املسألة األوىل :حق احملامي يف احلصول على التسهيال الالزمة للقيام بواجبه:
ااام وزي عن موزلل يف الدعوى اليت يرتاف فيها نيابة عذل ،وب لد يتمت ااام
بكافة اققوا اليت قررها اليقهاء للمتخاصمني علو القضاو ،ومن ذلد ما ذزرق اليقهاء من
أنل جيب علو القاض إذا جلس ا صمان بني يديل أن يقب عليهما مبجام قلبل ولبل
وفهمل ،وأن ميكذهما من اإلدحء أبقواهلما ،ويستقص حججهما ودفوعهما ،وح يدع
للخصم حجة إح مسعها ،وح بيذة إح تلقاها(.)1
املسألة الثانية :حق احملامي يف األتعاب:
حع ااام يف تقاض أتعابل داي يف أحكا اإلجارو ،فااام أجري عذد موزلل،
وأجرتل أتعابل ،جاء يف القوانني اليقهية " :و الوزالة أبجرو وبغري أجرو ،فإن زانا أبجرو
فهكمها حكم اإلجارا "( ،)2وقرر اليقهاء أن الوزالة مىت ما تعلع هبا حع للوزي فإهنا
تكون إجارو ح مة ،جاء يف تبصرو اقكا " :وإذا تعلع ابلوزالة حع للوزي مم أن يكون
بعوض فإهنا تكون إجارو"( ،)3وجاء يف العقد املذظم" :الوزالة علو ضربني بعوض وبغري
عوض ،فإن زانا بعوض وزانا علو وجل اإلجارو أبجرو معلومة علو عم معلو لمما
اليريقني ،وإن زانا علو وجل اجلع فقي  :ه ح مة زاإلجارو ،وقي  :تلم اجلاع واجملعول
لل اب يار قب العم  ،وقي  :ز مذهما اب يار قب العم فإن شرع يف العم سقط ييار
( ) 1أمحد بن أيب أمحد ابن القاص" ،أدف القاض " .ققيع حسني يل اجلبور ( .ط ،1الطات :
مكتبة الصديع1409 ،ها 168 :1 ،) 1989 -؛ وشهاف الدين أمحد بن إدريس القرايف،
"ال يريو"( .ط ،1بريو  :دار الغرف اإلسرم .76 :10 ،) 1994 :
( )2حممد بن أمحد ابن جم " ،القوانني اليقهية"( .د.ط ،بدون تشر ،د ،) .صا.216 :
( )3ابن فرحون" ،تبصرو اقكا "181 :1 ،؛ ومملل ما ذزرق حممد أمني ابن عابدين" ،رد ااتار علو الدر
املختار شرح تذوير األبصار"( .ط ،2بريو  :دار اليكر1412 ،ها 416 :4 ،) 1992 -؛ وعل
حيدر أفذد " ،درر اقكا يف شرح جملة األحكا "( .ط ،1بريو  :دار اجلي 1411 ،ها-
659-658 :3 ،) 1991؛ ومشس الدين حممد اقطاف" ،مواهب اجللي يف شرح خمتصر يلي ".
(ط ،3بريو  :دار اليكر1412 ،ها.188 :5 ،) 1992 -
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اجلاع ويبقو اآلير اب يار"(.)1
املسألة الثالثة :حق احملامي يف إهناء عقد احملاماة:
حع ااام يف فسخ وزالتل الصادرو من املوز متيرع عن األص العا يف الوزالة وهو
أن عقد الوزالة من العقود اجلاتمو لطرفيل ،وعليل فللوزي فسخ الوزالة مىت شاء ،وح يذال من
ذلد اشرتاط أن يكون فسخ ااام للوزالة بسبب معروع ،حيث قرر اليقهاء أنل إذا ترتب
علو التياسخ يف العقود اجلاتمو ضرر علو أحد املتعاقدين مل جيم ،قال ابن رجب(:)2
"التياسخ يف العقود اجلاتمو مىت تضمن ضررا علو أحد املتعاقدين أو غريمها ن لل تعلع
ابلعقد مل جيم ومل يذي "(.)3
املسألة الرابعة :عدم مسؤولية الوكيل عما يرتتب على الدعوى وأثرها:
قرر اليقهاء أن الوزي تتب عن موزلل ،فاققوا يف الدعوى وآاثرها مرتبة علو املوز
ح علو الوزي ( ،)4يدل ل لد أن عبدهللا بن جعير رض هللا عذل( :)5زان حيدث :أن عليا
رض هللا عذل( )6زان ح حيضر ا صومة ،وزان يقول« :إن هلا قهما حيضرها العيطان»،
( ) 1عبدهللا بن عبدهللا ابن سلمون" ،العقد املذظم للهكا فيما جير بني أيديهم من العقود واألحكا ".
ققيع حممد عبد الرمحن العاغول( ،ط ،1القاهرو :دار اآلفاا العربية1432 ،ها ،) 2011-صا:
.658-657
( ) 2هو :عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغداد مث الدمعق اقذبل  ،ولد ببغداد سذة (736ها) ،لل
(فتح البار يف شرح البخار ) و (القواعد اليقهية) وتراجم أصهاف م هبل رتبل علو الوفيا ذيّ
هبا علو (رطبقا ابن أيب يعلو) وغريها ،تويف سذة (795ه) يف املديذة الذبوية [المرزل  ،األعر :3
 295؛ وعبد اق بن أمحد العكر " ،ش را ال هب يف أيبار من ذهب" .ققيع حممود األرتؤوط
وعبد القادر األرتؤوط( ،ط ،1دمعع وبريو  :دار ابن زمري1406 ،ها .]310 :11 ،) 1986 -
( )3عبدالرمحن بن أمحد ابن رجب" ،القواعد"( .د.ط ،بريو  :دار الكتب العلمية ،د،499 :1 ،) .
القاعدو.60 :
( )4البهويت" ،زعا القذاع عن اإلقذاع" .472 :3
( )5تقدما ترمجتل.
( )6تقدما ترمجتل.
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()1
إيل ،فكان عل يقول« :ما قض لوزيل
حوهلا
ا
ور
زرب
فلما
،
فجع يصومتل إىل عقي
ّ
فل  ،وما قض علو وزيل فعل »( ،)2وجل احستعهاد :أن عليا رض هللا عذل أزد أن ما
قض لوزيلل فللموز  ،وما قض علو وزيلل فعلو املوز .

املسألة اخلامسة :حق احملامني يف إنشاء شركة مهنية للمحاماة:
العرزة املهذية للمهاماو من قبي شرزة األبدان املقررو أحكامها عذد اليقهاء؛ وذلد
أن اااماو مهذة من املهن ،وعم بدين ،وه من األعمال اليت تقب احشرتاك(.)3

( )1تقدما ترمجتل.
( )2تقد خترجيل.
( )3اليهىي" ،اااماو يف اليقل اإلسرم ".469 :1 ،
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املبحث الثاني :واجبات احملامي املهنية
من أج ضمان املمارسة الصهيهة ملهذة اااماو يف الدفاع عن حقوا الغري مبا يتوافع م
األحكا العرعية واألنظمة املرعية ،واحمتذاع عن أ عم ف بكرامة املهذة ،فقد أرسو الذظا
العديد من الواجبا والضوابط اليت من شأهنا أن تكي ققيع رسالة اااماو ابعتبارها عوت
للقضاء يف إحقاا اقع ورد املظامل.
املطلب األول :واجبات احملامي العامة
الواجب األول :االلتزام ابألصول الشرعية واألنظمة املرعية:
جيب علو ااام -يف مماولتل ملهذة اااماو -احلتما ابألصول العرعية واألنظمة
املرعية( ،)1واحلتما ابلقواعد والتعليما الصادرو يف ه ا العأن ،حسيما القواعد والتعليما
املبلغة من و ارو العدل( ، )2وه ا يستلم من ااام متابعة دورية ملا يصدر من اجلها
املختصة من أنظمة وتعليما  ،وأن يطل علو ما يطرأ علو األنظمة واللواتح والتعاميم من
تعدير حىت ح يق يف خمالية ش ء مذها ،فاااماو مهذة تقو علو املعرفة املتجددو وتذمية
املهارا (.)3
ومن املهم أن يعتين ااام جبم الذظم واللواتح والقرارا والتعاميم ،وزلما صدر
تذظيم جديد أضافل إىل جمموعتل.
الواجب الثاين :اختاذ مقر:
علو ز حما أن يتخ لل مقرا أو أزمر ملباشرو القضااي املوز فيها ،واستقبال
املوزلني ،وعليل أن يععر اإلدارو العامة للمهاماو بعذوان مقرق وأب تغيري يطرأ عليل(.)4
وجيب أن يكون املقر وفرعل حتقني م مماولة املهذة ،ومن ذلد:
( )1املادو ( ،)11نظا اااماو.
( )2املادو ( ،)8/11الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )3السويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.165 :
( )4املادو ( ،)21نظا اااماو.
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 -1أن يق علو شارع عا .
 -2وض لوحة عذد ابف املدي من ا ارج وفع منوذج اإلدارو العامة للمهاماو تعتم علو
اسم ااام -فردا أو شرزة  ،-ورقم الرتييص ،واهلات  ،وأاي وساعا استقبال أصهاف
غري ااام مقرق ،أو فرعل ،أو أغلقل ،فعليل أن يقو إبنمال اللوحة(.)1
القضااي ،وإذا ّ
وللمهام اختاذ مقر فرع أو أزمر ملماولة املهذة يف غري مديذة املقر الرتيس ،علو أح يتخ
أزمر من فرع يف مديذة واحدو ،ويتم إغرا اليرع تبعا إلغرا املقر الرتيس ،سواء زان اإلغرا من
قب ااام نيسل ،أو بقرار أتدييب من جلذة التأديب ،أو بقرار من جلذة القيد والقبول(.)2
والواق العمل يتطلب السماح للمهامني بيتح أزمر من مقر يف املديذة الواحدو؛
لوجود اقاجة إىل ذلد حسيما يف املدن الكربى.
ومىت ما نق اسم ااام إىل جدول ااامني غري املمارسني فإنل ح حيع لل فتح مكتبل،
أو مماولة احستعارا (.)3
وجيب علو ااام أن يعلع أص الرتييص يف مكان ابر مبقرق الرتيس ،وإذا زان لل
فرع أو أزمر فعليل أن يعلع يف ز فرع يف مكان ابر صورو من الرتييص بعد يتمها من
اإلدارو.
وملكتب ااام شخصية اعتبارية ،ويتلقو ااام التبليغا ا اصة بل أو مبوزليل علو
عذوان مقرق ،وتعد مذتجة آلاثرها الذظامية(.)4
( )1املواد ( )1/21و ( )4/21و ( ،)5/21الرتهة التذيي ية لذظا اااماو ،وقد تضمن تعميم وزي
و ارو العدل رقم ( )4621/ /13واتريخ 1433/06/28ها أن بعض لوحا مكاتب اااماو
أضي فيها الوظيية وا ربو السابقة واملاهر العلمية وغري ذلد ،وتضمن التعميم التأزيد علو
التقيد مبا نص عليل الذظا من أن اللوحة قتو فقط علو احسم العخص الوارد يف ترييص اااماو
متضمذة رقم الرتييص ورقم اهلات  ،زما صدر تعميم و ير العدل رقم ( )5459/ /13واتريخ
1435/09/06ها ابلتأزيد علو ذلد.
( )2املاداتن ( )2/21و ( ،)6/21الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )3املادو ( ،)15/2الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )4املادو ( ،)16/7الرتهة التذيي ية لذظا اااماو؛ وا رج " ،التذظيم املهين للمهاماو" ،صا.287-285 :
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تطبيق قضائي:
تقد ااام بدعواق ضد أمانة مذطقة الرايض -بلدية العليا -يطلب إلغاء قرار املدعو
عليها الصادر بتصهيح وض مكتب املدع للمهاماو ونق مقرق من داي اق السكين إىل
موق ار ملا تسببل املذعآ التجارية من إ عاج لسكان األحياء ،واحتج املدع أبنل ميلد
املبىن وأنل يق علو شارع ار وأن هذاك مذعآ ارية علو ذلد العارع ،زما احتج املدع
أبنل ميارد مهذة اااماو وه ح تعد نعارطا اراي.
وبعد الذظر يف ه ق الدعوى انتها الداترو إىل أن :عرض العارع ال يق عليل
مكتب املدع ( ) 12مرتا وه ا يدل علو أن العارع سكين وليس ار  ،وأن مهذة اااماو
وإن مل تد ارية يف ظاهرها إح أن هلا رطابعا اراي إذ املقصود مذها هو الربح والتكسب ،ل ا
فقد حكما الداترو برفض ه ق الدعوى ،وحكما حمكمة احست ذا بتأييد حكم الداترو
احبتداتية(.)1
الدراسة :زان األوىل أن تستذد الداترو علو املادو ( )1/21من الرتهة التذيي ية
لذظا اااماو واليت أوجبا أن يكون مقر ااام حتقا م مماولة املهذة وأن يق علو شارع
عا  ،أما ما قررتل الداترو من أن مهذة اااماو هلا رطاب ار فمه نظر ،ألن مهذة اااماو
مدنية وليسا ارية.
الواجب الثالث :اختاذ أوراق خاصة:
علو ااام أن يتخ لل أوراقا ياصة بل لتقدا زتاابتل عليها للجها  ،سواء زانا
ه ق الكتااب لواتح قضاتية أو عقودا أو خمارطبا مقدمة إىل اجلها القضاتية أو اجلها
اقكومية أو أ جها أيرى يتطلب عملل خمارطبتها سواء زانا حكومية أو ياصة.
وجيب أن تعتم ه ق األوراا علو امسل ،واسم املقر الرتيس ،واليرع  ،ورقم واتريخ
الرتييص ،وأرقا اهلات  ،وصذدوا الربيد ،والرمم الربيد .
( )1رقم القضية (/1/12547ا لعا 1434ها) ،رقم اقكم احبتدات (/58د/إ 6/لعا 1435ها) ،رقم
قضية احست ذا (/899ا لعا 1435ها) رقم حكم احست ذا  2/403( :لعا 1435ها) [جمموعة
األحكا واملباده اإلدارية لعا 1435ها الصادرو عن ديوان املظامل (.])3157-3143/6
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وميذ علو ااام أن يقد للجها أ زتابة علو أوراا ح تعتم علو ذلد ،أو
علو أوراا ح ختصل(.)1
الواجب الرابع :احملافظة على كرامة مهنة احملاماة:
علو ااام ااافظة علو زرامة مهذة اااماو ،وأن ميتذ عن أ عم ف بكرامتها،
زما عليل أن حيافظ علو شر املهذة ،وأن يتجذب مجي ما يس ء للسمعة واألمانة،
ويتجذب ما من شأنل التأثري سلبا علو مهذة اااماو أب شك من األشكال(.)2
وميذ ااام من أن يعلن عن نيسل بعك دعات يف أ وسيلة إعرنية؛ ملا يف ذلد
من تقلي شأن ااامني ،واقط من قدر املهذة( ،)3علو أن بعض القوانني األيرى تسمح
للمهام ابإلعرن والدعاية لذيسل ،وفع شروط معيذة حيددها القانون مم أن تكون الدعاية
صهيهة ودقيقة ،وأح تكون مضللة ،وأن تتماشو م املصلهة العامة ،زما يعرتط أيضا أن
تكون علو مستوى عال من اححرتافية(.)4
والوسيلة اإلعرنية املتاحة للمهام يف الوقا اقايل ه اللوحة اليت يضعها ااام
عذد ابف املدي من ا ارج ملقر مكتبل وفع العروط اليت مت بياهنا سابقا(.)5
الواجب اخلامس :عدم اجلمع بني مهنة احملاماة وأي مهنة أخرى تتعارض مع طبيعتها:
ح جيو للمهام اجلم بني مهذة اااماو وأ عم حكوم أو ياص ،وز لد ح
( )1املادو ( ،)1/13الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )2املادو ( ،)11نظا اااماو.
( )3املادو ( ،) 6/13الرتهة التذيي ية لذظا اااماو؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو"
صا ،194 :وقد تضمن تعميم وزي و ارو العدل رقم ( )4621/ /13واتريخ 1433/06/28ها
أن بعض مكاتب اااماو تقو ابإلعرن عن املكتب يف بعض وسات اإلعر  ،وتضمن التعميم
التأزيد علو التقيد ابلذظا .
( ) 4إميان اقكيم" ،ه ا ااام برعاية ...؟" .صهيية مال احقتصادية" ،اسرتجعا بتاريخ
1440/06/10ها" من موق :
https://www.maaal.com/archives/20170608/92783

( )5ا رج " ،التذظيم املهين للمهاماو" ،صا.322 :
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جيو للمهام اجلم بني مهذة اااماو وبني املهن اقرو اليت تتعارض م رطبيعة مهذة اااماو،
ومل يوضح الذظا ضوابط ومعايري املهن اقرو اليت تتعارض م رطبيعة مهذة اااماو ،وإمنا ترك
تقدير ذلد للجذة القيد والقبول(.)1
الواجب السادس :التقدم بطلب جتديد الرتخيص قبل انتهاء مدته:
علو ااام أ ن يتقد إىل جلذة القيد والقبول بطلب ديد ترييص مماولة مهذة
اااماو قب انتهاء مدتل مبدو ح تق عن ثرثة أشهر ،وأما إذا انتها مدو الرتييص ومل يتقد
ااام بطلب ديدق فيذق ااام يف ه ق اقالة من جدول ااامني املمارسني إىل جدول
ااامني غري املمارسني(.)2
املطلب الثاني :واجبات احملامي جتاه موكله
الواجب األول :التزام احملامي مبا وكل فيه:
يب ل ااام زام وسعل للوفاء ابلتماماتل التعاقدية اق موزلل ،ويقو جبمي
اإلجراءا الر مة لتذيي األعمال املوزلة إليل وفقا لذطاا التعاقد وما تقتضيل أصول املهذة.
وعلو ااام التقيد بقرارا املوز فيما يتعلع أبهدافل العامة علو أح ختال شي ا
من أحكا العرع أو الذظا  ،وح يعين ذلد تدي املوز يف صميم عم ااام املهين؛ إذ
ليس للموز التدي يف عم ااام املهين ،وليس للمهام إهناء الذماع ابلطرا الودية إح
بعد موافقة موزلل ا طية.
وعلو ااام أن يباشر بذيسل املهمة املوزلة إليل من موزلل ،وليس لل أن يوز عن موزلل
فيما وز فيل أو بعضل إح مبوافقة موزلل ا طية(.)3
( )1املادو ( ،)1/3الرتهة التذيي ية لذظا اااماو؛ وا رج " ،التذظيم املهين للمهاماو" ،صا.338-336 :
( )2املاداتن ( )8/2و( ،) 11/7الرتهة التذيي ية لذظا اااماو ،وقد تضمن تعميم وزي و ارو العدل رقم
( )5369/ /13واتريخ 1435/06/15ها التأزيد علو التقد بطلب التجديد مبدو ح تق عن
ثرثة أشهر من انتهاء الرتييص.
( )3املادو ( ،) 2/11الرتهة التذيي ية لذظا اااماو؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو"
صا193 :؛ وا رج " ،التذظيم املهين للمهاماو" ،صا.213-212 :
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الواجب الثاين :احملافظة على أسرار القضية:
علو ااام ااافظة علو أسرار القضية ولو بعد انقضاء وزالتل ،فيمذ ااام من
إفعاء ز ما اتص بعلمل عرب مهذتل من يرل احستعارا أو القضااي اليت يباشرها إذا
زانا ه ق املعلوما غري معلن عذها للعمو  ،وميذ ااام من إفعاء أسرار القضااي أب
وسيلة صادرو مذل ،أب شك (.)1
وتستمىن اقاح التالية فر تعد من إفعاء السر املمذوع:
 -1العهادو علو موزلل ،أو مستعريق.
 -2اإلدحء ابلوقات واملعلوما بقصد الدفاع عن مصاحل موزلل إذا رطلبل مذل ،أو أذن لل
يف ذلد ،أو اقتضاق الرتاف .
 -3إذا زان يرتتب علو اإلفعاء مذ وقوع جذاية زان قد ذزرها لل موزلل أو مستعريق.
 -4إذا استيسر مذل اجلها املختصة عن معلوما ووقات معيذة.
 -5إذا زان السر يتعلع بذماع بني ااام وموزلل ،وزان اإلفعاء ضروراي إلهناء ه ا
الذماع(.)2
ومل حيدد الذظا املقصود ابلسر ااظور إفعاؤق ،وإن زان يعتقد أنل هو اإليضاح
الصادر من ااام عن معلوما اؤ ن عليها ،أو توص إليها حبكم مهذتل من يرل
احستعارا أو القضااي اليت يباشرها ملوزلل(.)3
الواجب الثالث :االمتناع عن شراء شيء من احلقوق املتنازع فيها:
ميذ علو ااام شراء ش ء من اققوا املتذا ع فيها واليت يكون وزير فيها( ،)4واملذ
يعم قيا ااام ب لد بذيسل أو بواسطة الغري ،ويعم قيا ااام بذق ملكية السذدا
( )1املادو ( ،)23نظا اااماو؛ واملادو ( ،)1/23الرتهة التذيي ية لذظا اااماو؛ والسويلم" ،أحباث يف
األنظمة والتهكيم واااماو" صا.194 :
( )2املادو ( ،)2/23الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )3ا رج " ،التذظيم املهين للمهاماو" ،صا.312 :
( )4املادو ( ،)25نظا اااماو.
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ابمسل من أج احدعاء هبا مباشرو دون وزالة(.)1
ويستمىن من ه ا املذ ما إذا انتها عرقة ااام ابلدعوى ،فيجو لل شراء ه ق
اققوا(.)2
والسبب يف ه ا املذ زير يستغ ااام مهذتل بعراء اققوا املتذا ع عليها ،حسيما
أن دور ااام املهين جيب أن يبعد عن الطاب التجار  ،ول ا مذ الذظا من ذلد محاية
للموزلني من تغرير الوزي هبم أو تعريض حقهم املتذا ع فيل للضياع واحستغرل(.)3
الواجب الرابع :رد سند التوكيل واملستندا األصلية للموكل بعد انتهاء العقد:
إذا انتها العرقة التعاقدية بني ااام وموزلل فعلو ااام رد سذد التوزي واألوراا
واملستذدا األصلية للموز  ،ويستمىن من ذلد إذا وجد اتياا بني املوز وحماميل علو
ير ذلد(.)4
وح يلم ااام إعادو سذد التوزي  ،واملستذدا  ،واألوراا األصلية ،وصور ااررا ،
إذا مت إيداعها يف مل القضية(.)5
وإذا مل يكن ااام قد حص علو أتعابل فيجو لل أن يبق لديل املستذدا
واألوراا األصلية حىت ياد لل املوز زام األتعاف اقالة واملصروفا املرتبطة هبا(.)6
املطلب الثالث :واجبات احملامي يف أدب الرتافع واخلصومة
الواجب األول :حتري احلق والعدل:
جيب علو ااام أن يتق هللا عم وج يف عملل املهين ،وأن يض خمافة هللا نصب عيذيل
يف السر والعلن ،وأن يعم علو ما يرض هللا يف ز تصرفاتل القولية واليعلية ،وأن يكون أميذا
( )1املادو ( ،)1/25الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )2املادو ( ،)2/25الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )3اليو ان" ،أحكا نظا اااماو" ،صا.146 :
( )4املادو ( ،)22نظا اااماو؛ واملادو ( ،)5/22الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )5املادو ( ،)4/22الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )6املادو ( ،)22نظا اااماو.
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يف عملل ،صادقا يف تعاملل.
وعلو ااام قر اقع والعدل ،وأن يسعو للهصول علو املعلوما الكافية حول
قضية موزلل قب مباشرهتا ،أو تقدا احستعارو فيها ،وأح يتوز عن غريق يف دعوى أو نييها
وهو يعلم أن صاحبها ظامل ومبط  ،ولو توز فيها ابتداء وهو يظن أن موزلل حمع ،مث ظهر لل
بعد ذلد أثذاء التقاض أن موزلل مبط فر جيو لل أن يستمر فيها.
وح يذي ااام أ رطلب للموز إذا يال شي ا من أحكا العرع أو الذظا ،
فااام يعم جهود اجلها القضاتية وجها التهقيع اليت ترم إىل إرساء العدالة،
وااافظة علو اققوا ،وفقا ألحكا العرع والذظا  ،ويتجذب ااام ما قد ياد إىل
تضلي اجلها املختصة أب شك (.)1
وعلو ااام أن يتجذب ز ما من شأنل أتيري اليص يف القضية بدون مربر ،أو
اإليرل بسري العدالة( ،)2وعليل الديول يف موضوع املرافعة بغري مقدما ح يستلممها املقا ،
وأن يتجذب يف م زراتل الكتابية الكلما اليت قتم التأوي  ،أو قتم أزمر من معىن(.)3
الواجب الثاين :االلتزام أبدب الرتافع واخلصومة:
جيب علو ااام احلتما ابألدف أثذاء الرتاف أما ااازم واللجان القضاتية ،فر
يظهر لددا أو شغبا أو إي اء صمل أو غري يصمل يف جملس القضاء( ،)4وأن ميتذ عن
السب أو احهتا مبا ميس العر والكرامة أب وجل من الوجوق( ،)5فمن أبر ما يتميم بل
ااام فن التعبري اجلمي –زتابة وزرما -والقدرو علو اإلقذاع ،وح يكون اإلقذاع ابلعتم
والق ورف الصو (.)6
( )1املادو ( ،)11نظا اااماو؛ واملادو ( ،)1/11الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )2املادو ( ،)5/11الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )3املادو ( ،)3/13الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )4املادو ( ،)4/11الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )5املادو ( ،)12نظا اااماو.
( )6التوين" ،اااماو فن رفي " ،صا.240-239 :
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زما جيب علو ااام أح يتعرض لألمور العخصية ا اصة اب صم ،أو ما يوح إليها،
زتابيا أو معافهة للخصم أو وزيلل ،حىت ولو زانا ا ح تس ء إليل ،ما مل يستلم ذلد احدعاء
أو الدفاع يف القضية ،ويسر ذلد علو ز من لل صلة ابلقضية زالعاهد وحنوق (.)1
وح يدي يف ذلد ما إذا زان ما أوردق ااام يف مرافعتل زتابيا أو معافهة ا
يستلممل حع الدفاع عن موزلل ،حيث ح و مساءلتل عن ذلد ،رطاملا أنل مل فال العرع
والذظا  ،ومل يتعرض ألحد أرطرا الدعوى ابلسب أو ما ميس الكرامة ،وح مان أن ي زر
ااام املظامل اليت يدعيها ،ولو وص يصمل بظلمل مل يااي علو ذلد(.)2
زما جيب علو ااام أح يعلن يف الصه ابلته ير وحنوق عن العراء ،أو املسامهة
يف املدعو بل ،إح إبذن من اجلهة تظرو القضية ،علو أن يتم الذص علو اإلذن يف
اإلعرن(.)3
الواجب الثالث :احرتام اجلها املختصة ومنسوبيها:
علو ااام أن يسلد اق القضاء مسلكا يتيع م زرامة القضاء وهيبتل ،وأن يبتعد
عن مجي ما ف ب لد ،وتكون عرقة ااام ابلقاض وااقع ومجي مذسويب ااكمة
وجها التهقيع مبذية علو اححرتا والتقدير.
ويتخ ااام مجي ما يضمن عد إيرل تصرفاتل أو تصرفا موظييل إبجراءا
الدعوى ،وعد اإلساءو إىل مسعة جها القضاء والتهقيع.
واحرتا ااام ملذسويب ااكمة ح يعين أن يرتتب علو ذلد تيويا حقوا موزلل ،ب
مىت ما تبني للمهام أن شي ا من حقوا موزلل قد يضي أو ييو فعليل أن يسلد زافة
الطرا الذظامية قماية ه ا اقع دون اإليرل ابحرتا مذسويب ااكمة(.)4
( )1املاداتن ( )1/12و ( ،)2/12الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )2املادو ( ،)13نظا اااماو.
( )3املادو ( ،)5/13الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )4التوين" ،اااماو فن رفي " ،صا293 :؛ وأمحد صدق " ،اااماو فقها ونظاما وأيرقا" صا-99 :
103؛ والسويلم" ،أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.195 :
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الواجب الرابع :احرتام الزمالء احملامني:
ااامون قد فتليون زمريا يف عملهم ،ويتخاصمون أثذاءق ،دون أن ياثر ذلد علو
احرتامهم لبعض ،فااامون شرزاء يف ققيع العدالة ،وحيظ اققوا ،ويتعاملون فيما بيذهم علو
أساد التقدير واححرتا والتعاون ،و ا يساهم يف يم ااام أن جيمعل بممرتل عرقا تقو
علو اححرتا والمقة والود والتياهم والتعاون ،وأن يتعام معهم زممرء يذعدون يدمة اقع
والعدل ،وأن يتجذب أن يكون رفا املوزلني فيما بيذهم أ أتثري علو عرقتل بممرتل.
وعلو ااام أن يتجذب اإلساءو لمميلل ااام أب شك من األشكال ،وأح يقل
من جهود ميلل يف أعمالل املهذية ،أو يف حصيلتل العلمية ،أو يف يربتل العملية(.)1
املطلب الرابع :االمتناع عن ممارسة املهنة يف احلاالت اليت مينع فيها من تقديم
اخلدمات املهنية
ح يقد ااام أ يدما مهذية يف موضوع معني دون معرفة أرطرافل وموضوعل؛
لك يضمن عد وجود ما ميذ تقدا ا دما املهذية ،سواء زان املذ من تقدا ا دما
املهذية بسبب تعارض املصاحل مبا ياد إىل اإليرل بضمات ققيع العدالة ،أو بسبب
وظيية ااام السابقة أو عملل السابع ،أو غري ذلد ،وعذدما يتبني للمهام وجود ما ميذ
تقدا ا دما املهذية جيب عليل أن ميتذ عن الرتاف يف الدعوى أو تقدا احستعارو وأن
يبلغ األرطرا ب لد.
وميذ ااام من تقدا ا دما املهذية يف اقاح التالية:
أوال :قبول الوكالة عن طرفني يف قضية واحدة:
ميذ علو ااام أن يقب الوزالة عن رطرفني يف قضية واحدو()2؛ ملا فيل من التضاد ،أبن
يكون الوزي مدعيا ومدعو عليل يف وقا واحد.
( )1التوين" ،اااماو فن رفي " ،صا229 :؛ وأمحد صدق " ،اااماو فقها ونظاما وأيرقا" صا104 :؛ والسويلم،
"أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو" صا.208 :
( )2املادو ( ،)3/15الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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اثنيا :الرتافع عن خصم موكله أو تقدمي أي معونة له:
ح جيو للمهام بذيسل أو بوسارطة حما آير أن يقب الوزالة عن يصم موزلل ،أو أن
يبد لل أ معونة ،ولو علو سبي الرأ يف دعوى سبع لل أن قب الوزالة فيها أو يف دعوى ذا
عرقة هبا ولو بعد انتهاء وزالتل ،ومملل من ارطل علو أوراا ومستذدا أحد ا صو  ،ومل يقب
الوزالة(.)1
وه ق اقالة غري مقيدو مبدو معيذة يذته بعدها اقظر ،ب ميتد اقظر بعك مطلع،
فأسرار العمي حيظر إفعاء ش ء مذها مهما رطال الممن(.)2
ويعرتط لتهقع املذ وحدو الواقعة أو الوقات اليت يعرضها العخص علو ااام سواء
أزان يف شك رطلب تراف أما اجلها القضاتية ،أو يف شك رطلب استعارو ،وميتد املذ
ليعم ما ارتبط بتلد الواقعة.
اثلثا :قبول دعوى أو إعطاء استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت عالقته هبا:
ميذ علو ااام بذيسل أو بوسارطة حما آير أن يقب أ دعوى أو يعط أ
استعارو ضد جهة يعم لديها مبباشرو قضاايها ،ويستمر ه ا املذ حىت لو انتها عرقتل
هبا ،فر جيو للمهام قبول ذلد إح بعد مض مدو ح تق عن مخس سذوا من اتريخ
انتهاء عرقتل هبا(.)3
ويستو يف ذلد أن تكون اجلهة اليت يعم لديها أو انتها عرقتل هبا شرزة ،أو
مجعية ،أو ماسسة ا اصة ،أو األشخاص ذوو العخصية املعذوية(.)4
رابعا :قبول دعوى أو إعطاء استشارة ضد موكله الذي يعمل لصاحله بصفة جزئية:
ح جيو للمهام ال يعم ملوزلل بصية جمتية مبوجب عقد أن يقب أ دعوى أو
( )1املادو ( ،)15نظا اااماو؛ واملادو ( ،)2/15الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )2املادو ( ،)1/15الرتهة التذيي ية لذظا اااماو؛ واليو ان" ،أحكا نظا اااماو" ،صا.112 :
( )3املادو ( ،)14نظا اااماو.
( )4املادو ( ،)1/14الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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يعط أ استعارو ضد موزلل قب مض ثرث سذوا علو انتهاء العقد(.)1
وح يعرتط يف العقد أن يكون مكتواب ،ب يستو يف ذلد أن يكون مكتواب أو
شيهيا ،بعرط أن يكون قد مت تذيي العقد ،أما إذا مل يتم تذيي العقد فر يسر املذ هذا(.)2
ويذصب املذ هذا علو ما إذا زان عم ااام لدى موزلل يف قضااي املذا عا  ،أما
إذا اقتصر عم ااام لدى موزلل علو تقدا احستعارا زتسجي العرزا  ،والعرما
التجارية ،وصياغة العقود ،فر ميذ أن يقب دعوى أو يعط أ استعارو ضد موزلل(.)3
خامسا :أي دعوى عرضت على احملامي بصفته القضائية:
ح جيو ملن زان -قب مماولة مهذة اااماو -قاضيا يف حمازم اململكة أو عضوا يف أحد
اللجان القضاتية أن يقب الوزالة بذيسل أو بوسارطة حما آير يف دعوى زانا معروضة عليل ،أو
دعوى ذا عرقة هبا(.)4
وذلد أن القاض -ومملل عضو اللجان القضاتية -يبهث حبما دقيقا يف تياصي
ووقا ت الدعوى ،زما يبهث يف توافر العك والعروط الر مة من حيث توافر مقوماتل
زاا والسبب وحنومها ،ومىت استغ ه ق املعلوما اليت توص إليها حبكم وظييتل -بعد
انتهاء يدمتل -أي ذلد ابلعدالة ،وأصبح متاجرو ابلوظيية(.)5
ويسر ه ا املذ علو الدعوى اليت نظرها املر القضات لدى من زان قاضيا مث
اول املهذة()6؛ وذلد أن القاض يكون مساوح عن اإلشرا علو عم املر القضات
وتوجيهل ،وبطبيعة اقال سيطل علو تياصي الدعوى وتوجل ااكمة فيها.
زما يسر املذ علو من أعطو أ استعارو يف ه ق الدعاوى بصيتل قاضيا أو
( )1املادو ( ،)14نظا اااماو.
( )2املاداتن ( )5/14و ( ،)7/14الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )3املادو ( ،)6/14الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )4املادو ( ،)16نظا اااماو؛ واملادو ( ،)4/16الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )5اليو ان" ،أحكا نظا اااماو" ،صا.117-116 :
( )6املادو ( ،)4/16الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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عضوا يف أحد اللجان القضاتية ،ولو مل تكن الدعوى مذظورو لديل(.)1
وامتدادا ل لد فإنل ميذ ااام من اجلم بني مهذة اااماو ورائسة أو عضوية اللجان
شبل القضاتية؛ وذلد لضمان اقيادية واحستقرلية للجان شبل القضاتية وعد التأثري عليها
وترسيخ مهذية أعضاتها ،ولتجذب تعارض املصاحل بني رطبيعة مهذة اااماو والعم يف ه ق
اللجان ،وملذ احتمال وجود مصلهة شخصية للعضو(.)2
سادسا :أي دعوى عرضت على احملامي بصفته موظفا أو حمكما أو خبريا:
ح جيو ملن أبدى رأيل يف قضية بصيتل موظيا أو حمكما أو يبريا أن يقب الوزالة
بذيسل أو بوسارطة حما آير يف تلد القضية ،أو أ قضية ذا عرقة هبا(.)3
وذلد أن املوظ وااكم وا بري يسمعون أقوال ا صو ومرحظاهتم ،ويطلعون علو
املستذدا اليت يقدمها ا صو  ،ويطلعون علو التياصي الدقيقة ا اصة هب ق القضية ،ومن
هذا زان ضمان ققيع العدالة يتطلب إبعاد املوظ السابع ،وااكم السابع ،وا بري السابع،
أن يقبلوا الوزالة يف تلد القضية حىت ح يستغلوا عملهم السابع يف مماولة مهذة اااماو ملعرفة
أسرار ويبااي ه ق القضااي(.)4
سابعا :يف القضااي اجلماتية إذا زان اجملين عليل أو وارثل من بعدق تقص األهلية أو فاقدها
وظهر للمهكمة تعارض بني مصلهتل وبني مصلهة حماميل فيمذ ااام من احستمرار يف
املرافعة ويقا تتب آير(.)5
ميتد املذ الوارد يف اقاح أعرق علو ااام وشرزاتل ،وز من يعم لديل يف ذا
املكتب من ااامني واملوظيني أب صية زانا(.)6
( )1املادو ( ،)5/16الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )2األمر امللك رقم ( )37759واتريخ 1439/07/29ها.
( )3املادو ( ،)17نظا اااماو؛ واملادو ( ،)2/17الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
( )4اليو ان" ،أحكا نظا اااماو" ،صا.122-121 :
( )5املادو ( ،)18نظا اإلجراءا اجلماتية.
( )6املاداتن ( )4/10و ( ،)1/17الرتهة التذيي ية لذظا اااماو.
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املطلب اخلامس :واجبات احملامي املهنية يف الفقه اإلسالمي
واجبا ااام املهذية اليت قررها نظا اااماو وحتهتل التذيي ية دايلة يف أحكا
السياسة العرعية اليت يقو هبا ويل األمر لتذظيم أمور الرعية ،ذلد أن تصر اإلما علو
الرعية مذوط ابملصلهة ،وسبع مذاقعة ذلد يف مطلب (حقوا ااام يف اليقل اإلسرم ).
وواجبا ااام ح ختال أمرا من أمور العريعة ،ب ه حمققة للمصلهة؛ فاملذظم
أرسو العديد من الواجبا والضوابط اليت من شأهنا أن تكي ققيع رسالة اااماو ابعتبارها
عوت للقضاء يف إحقاا اقع ورد املظامل من أج ضمان املمارسة الصهيهة ملهذة اااماو يف
الدفاع عن حقوا الغري مبا يتوافع م األحكا العرعية واألنظمة املرعية ،واحمتذاع عن أ
عم ف بكرامة املهذة.
يضا إىل ذلد أن زمريا من األحكا املتعلقة بواجبا ااام ورد يف نصوص
اليقهاء ما يدل علو معروعيتها ،ومن ذلد:
املسألة األوىل :اختاذ الوكيل مقرا معروفا:
جيب علو وزي ا صومة ال يتخ ها مهذة أن يتخ مقرا معروفا؛ حىت يسه الوصول
إليل ملن أرادق ن بيذهم وبيذل عرقة من ا صو أو ااكمة أو غريهم( ،)1جاء يف قرو عني األييار:
"واعلم أنل يذبغ أن يعرتط يف الوزي ما سبع يف الكيي من زونل ثقة معرو الدار"(.)2
م أن املذظم حني أوجب علو ااام أن يتخ مقرا فإن اهلد من ذلد ح يقتصر
علو أن يكون مكانل معروفا ،ب يتعدى ذلد إىل أن يكون املقر مذاسبا حستقبال املراجعني
واملوزلني ،مبا يتهقع معل اهلد من مهذة اااماو إبسهامها يف ققيع العدالة وتقدا املعونة
للموزلني لتمكيذهم من الوصول إىل حقوقهم.

( )1ا رج " ،التذظيم املهين للمهاماو" ،صا290 :؛ وا ذني" ،الوزالة علو ا صومة" صا.89 :
( )2عرء الدين حممد ابن عابدين" ،قرو عني األييار لتكملة رد ااتار علو الدر املختار شرح تذوير
األبصار"( .د.ط ،بريو  :دار اليكر ،د.61 :8 ،) .
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املسألة الثانية :التزام الوكيل مبا وكل فيه:
قرر اليقهاء أن الوزي يتصر بوحية مستيادو من قب املوز فيملد قدر ما أفادق،
وح يمبا العمو إح بليظ يدل عليل(.)1
املسألة الثالثة :حمافظة الوكيل على أسرار القضية:
ميذ الوزي أن يعي أمر يصومة موزلل أو ييع شي ا من أمرها ،ويتأزد ذلد فيما
جيب زتمل شرعا مم الذماعا الموجية ،أو ما حيدث فتذة أو قطيعة بني األقارف واجلريان ياصة
أو بني املسلمني عامة( ،)2جاء يف روضة القضاو عذد اقديث عن صيا وزرء ا صومة..." :
يكون مأموت علو ا صومة ،وعلو دقيع ما جير فيها"(.)3
املسألة الرابعة :حتري الوكيل احلق والعدل:
أوجب اليقهاء علو الوزي قر اقع والعدل ،جاء يف روضة القضاو عن وزرء
ا صومة" :وح فض فيمن يتوز لل"( ،)4ويف موض آير" :وح يتوز فيما يعلم أنل ابرط ،
فقد روى ابن عمر عن الذيب صلو هللا عليل وسلم أنل قال« :من ياصم يف ابرط وهو يعلمل
مل يمل يف سخط هللا حىت ييرغ»( ،)6(")5وجاء يف مواهب اجللي " :إن الذيابة عن املبط املتهم
( )1عرء الدين أبو بكر الكاساين" ،بدات الصذات يف ترتيب العرات "( .ط 2بريو  :دار الكتب العلمية،
1406ها 281 :5 ،) 1986 -؛ وعل بن حممد ابن السمذاين" ،روضة القضاو ورطريع الذجاو" .ققيع
صرح الدين الذاه ( ،ط ،2بريو  :ماسسة الرسالة1404 ،ها 122 :1 ،) 1984-؛ ووهبة بن مصطيو
المحيل " ،اليقل اإلسرم وأدلتل"( .ط ،4دمعع :دار اليكر ،د) .؛ .4087 :5
( )2ا ذني" ،الوزالة علو ا صومة" صا.89 :
( )3ابن السمذاين" ،روضة القضاو".122 :1 ،
( )4ابن السمذاين" ،روضة القضاو".122 :1 ،
( ) 5أيرجل أبو داود "سذن أيب داود" .ققيع شعيب األرناوط وحممد زام قرق بلل ( .ط ،1دمعع
وبريو  :دار الرسالة العاملية1430 ،ها ،) 2009-ك :األقضية ابف :فيمن يعني علو يصومة من
غري أن يعلم أمرها  305 :3ح 3597 :؛ وأمحد "مسذد اإلما أمحد بن حذب " .ققيع شعيب
األرناوط وإبراهيم الميبع( .ط ،1بريو  :ماسسة الرسالة1420 ،ها ،) 1999-مسذد عبدهللا بن
عمر رض هللا عذهما  283 :9ح5385 :؛ وصههل األلباين يف إرواء الغلي .349 :7
( )6ابن السمذاين" ،روضة القضاو".123-122 :1 ،
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يف ا صومة ح و  ...ويذبغ للوزي علو ا صومة أن يتهيظ بديذل وأن ح يتوز إح يف
مطلب يقب فيل يقيذل أن موزلل فيل علو حع"(.)1
املسألة اخلامسة :التزام الوكيل أبدب الرتافع واخلصومة:
أوجب اليقهاء علو الوزي احلتما أبدف الرتاف وا صومة وعد إظهار اللدد
والتعغيب يف ا صومة ،جاء تبصرو اقكا " :ز من ظهر مذل عذد القاض لدد وتعغيب
يف يصومة فر يذبغ لل أن يقبلل يف وزالة  ...فل لد جيب علو القاض إبعادق وأن ح
يقب لل وزالة علو أحد"(.)2
وتليظ الوزي علو يصمل إن زان ا يتعلع اب صومة نيسها زقولل لل( :أنا
زاذف) ،أو (أنا ظامل) فه ا مغتير ،ويدل لل ما رواق علقمة بن وات  ،عن أبيل ،قال :جاء
رج من حضرمو ورج من زذدو إىل الذيب صلو هللا عليل وسلم ،فقال اقضرم  :اي رسول
هللا ،إن ه ا قد غلبين علو أرض يل زانا أليب ،فقال الكذد  :ه أرض يف يد أ رعها
ليس لل فيها حع ،فقال رسول هللا صلو هللا عليل وسلم للهضرم « :ألد بيذة؟» قال :ح،
قال« :فلد مييذل» ،قال :اي رسول هللا ،إن الرج فاجر ح يبايل علو ما حل عليل ،وليس
يتورع من ش ء ،فقال« :ليس لد مذل إح ذلد» ،فانطلع ليهل  ،فقال رسول هللا صلو هللا
عليل وسلم ملا أدبر« :أما ل ن حل علو مالل ليأزلل ظلما ،ليلقني هللا وهو عذل معرض»(.)3
وجل احستعهاد :قول الرج صمل :إن الرج فاجر ح يبايل علو ما حل عليل ،جاء
( )1اقطاف" ،مواهب اجللي "185 :5 ،؛ ومملل ما ذزرق حممد بن عبد الباق المرقاين" ،شرح المرقاين علو
مورطأ اإلما مالد" .ققيع رطل عبد الرءو سعد( .ط ،1القاهرو :مكتبة المقافة الديذية1424،ها -
132 :6 ،) 2003؛ وعممان بن املك المبيد " ،توضيح األحكا شرح قية اقكا "( .ط،1
تونس :املطبعة التونسية1339 ،ها)179 :1 ،؛ وابن فرحون" ،تبصرو اقكا ".185 :1 ،
( )2ابن فرحون" ،تبصرو اقكا "180 :1 ،؛ ومملل ما ذزرق اقطاف" ،مواهب اجللي "186 :5 ،؛
وحممد بن أمحد عليش" ،مذح اجللي شرح خمتصر يلي "( .د.ط ،بريو  :دار اليكر1409 ،ها-
.363 :6 ،) 1989
( ) 3أيرجل مسلم يف صهيهل ك :اإلميان ابف :وعيد من اقتط حع مسلم بيمني فاجرو ابلذار :1
 ،123ح.139 :
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يف املذهاج" :وفيل أن أحد ا صمني إذا قال لصاحبل :إنل ظامل أو فاجر أو حنوق يف حال ا صومة
حيتم ذلد مذل"(.)1
أما ما زان يارج ا صومة ا ح يتعلع هبا فر يغتير لقاتلل ،ويعد تعداي موجبا للمساولية.
املسألة السادسة :احرتام الوكيل للقضاء:
جيب علو الوزي يف الدعوى ما جيب علو األصي من التما األدف م القاض وا صم
والعهود ،وذلد حبسن خمارطبتهم وعد التعرض هلم ابلب اءو ،زما أن عليل مح نيسل علو حسن
األدف وحممود ا صال(.)2
املسألة السابعة :منع الوكيل من قبول الوكالة عن طرفني يف قضية واحدة:
ايتل اليقهاء يف مسألة مذ الوزي من قبول الوزالة عن رطرفني يف قضية واحدو أبن
يكون وزير عن املدع واملدعو عليل يف ذا الدعوى ،وذلد علو قولني:
القول األول :املذ  ،وهو قول اجلمهور من اقذيية( ،)3وقول للعافعية وهو األصح
عذدهم( ،)4وقول للهذابلة(.)5
واستدلوا مبا يل :
 -1أنل ياد إىل فساد األحكا  ،فإنل يكون مدعيا من جانب ،جاحدا من اجلانب
اآلير ،والتضاد مذه عذل(.)6
( )1حمي الدين حيىي بن شر الذوو " ،روضة الطالبني وعمدو امليتني" .ققيع هري العاويش( .ط،3
بريو ودمعع وعمان :املكتب اإلسرم 1412 ،ها.163-162 :2 ،) 1991 -
( )2عرء الدين عل بن يلي الطرابلس " ،معني اقكا فيما يرتدد بني ا صمني من األحكا "( .ط،1
بريو  :دار اليكر ،د ،) .صا21 :؛ وا ذني" ،الوزالة علو ا صومة" صا.86 :
( )3السريس " ،املبسوط".15 :19 ،
( ) 4عبد امللد بن عبد هللا اجلويين" ،هناية املطلب يف دراية امل هب" .ققيع عبد العظيم حممود الديب.
(ط ،1جدو :دار املذهاج1428 ،ها34 :7 ،) 2007-؛ والذوو " ،روضة الطالبني".306 :4 ،
( )5عرء الدين عل بن سليمان املرداو " ،اإلنصا يف معرفة الراجح من ا ر "( .ط ،2دار إحياء
الرتاث العريب ،د.377 :5 ،) .
( )6السريس " ،املبسوط".15 :19 ،
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 -2إذا زان يف البي  -ح يصلح الواحد أن يكون وزير من اجلانبني  -في ا صومة أوىل(.)1
القول الثاين :اجلوا  ،وهو قول للعافعية( ،)2وقول للهذابلة وهو املعهور عذدهم(.)3
وعللوا اجلوا  :أبنل ميكذل الدعوى عن أحدمها ،واجلواف عن اآلير ،وإقامة حجة لك
واحد مذهما(.)4
الرتجيح :القول األول ،ملا عللوا بل.
وهب ا يتبني أن ما ذهب إليل نظا اااماو وحتهتل التذيي ية من مذ ااام من أن
يكون وزير عن املدع واملدعو عليل يف قضية واحدو موافع للراجح من أقوال اليقهاء.
املسألة الثامنة :ترافع الوكيل عن خصم موكله:
مذ فقهاء املالكية أن يرتاف الوزي عن يصم موزلل ،ألنل ارطل علو عوراتل ووجوق
يصوماتل؛ وألنل صار زعدوق وح يوز عدو علو عدوق(.)5

( )1السريس " ،املبسوط".15 :19 ،
( )2اجلويين" ،هناية املطلب"34 :7 ،؛ والذوو " ،روضة الطالبني".306 :4 ،
( ) 3مشس الدين عبد الرمحن ابن قدامة" ،العرح الكبري علو منت املقذ " .ققيع حممد رشيد رضا( .د.ط،
بريو  :دار الكتاف العريب ،د224 :5 ،) .؛ واملرداو " ،اإلنصا ".377 :5 ،
( )4املصدران السابقان.
( )5ابن سلمون" ،العقد املذظم" ،صا655 :؛ واقطاف" ،مواهب اجللي "185 :5 ،؛ والمبيد ،
"توضيح األحكا "188 :1 ،؛ وابن فرحون" ،تبصرو اقكا ".183 :1 ،
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اخلامتة

فيما يل أهم الذتاتج والتوصيا :
أوال :أهم النتائج:
 -1مصطلح (اااماو) مل يُعر عذد اليقهاء املتقدمني ،ومل يعهد هلم استعمال هل ق
الكلمة ،وإمنا ظهر حديما.
 -2يرى بعض املعاصرين أن اااماو ه (الوزالة علو ا صومة) املعروفة عذد اليقهاء
املتقدمني ،وه ا املصطلح وإن اشرتك م اااماو يف زمري من اجلوانب إح أن الصهيح أن
اااماو خمتلية عذها.
 -3إذا زان يف احشتغال بااااماو إحقاا للاهع وإبطال للبارط شرعا ،ورد اققوا إىل
أرابهبا ،ونصر للمظلو فهو معروع؛ ملا يف ذلد من التعاون علو الرب والتقوى ،وإح
فر جيو ؛ ملا فيل من التعاون علو اإلمث والعدوان.
 -4أول نظا ورد فيل مصطلح (اااماو) هو نظا اااماو ابملرسو امللك رقم ( )38/
واتريخ 1422/07/28ها.
 -5حقوا ااام وواجباتل اليت قررها نظا اااماو وحتهتل التذيي ية دايلة يف أحكا السياسة
العرعية اليت يقو هبا ويل األمر لتذظيم أمور الرعية.
 -6لغرض حسن أداء ااام وقيامل مبا يتطلبل واجب املهذة فقد تضمن نظا اااماو
وحتهتل التذيي ية الذصوص املذظمة ققوا ااام وضماتتل.
 -7ميذ غري ااام من الرتاف نيابة عن الغري أما ااازم وزافة اللجان القضاتية إح يف
حاح استمذاتية.
 -8للمهام زام اقع يف سلوك األسلوف أو الطريقة اليت يراها تجهة يف الدفاع عن
موزلل ،ولل اقصول علو التسهير الر مة للقيا بعملل.
 -9حع ااام يف األتعاف معروع ،فااام أجري عذد موزلل ،وأجرتل أتعابل.
 -10للمهام أن يذه عقد اااماو بسبب معروع ،وه ا متيرع عن األص العا يف الوزالة
وهو أن عقد الوزالة من العقود اجلاتمو لطرفيل.
 -11ح جيو أن يعم أزمر من حمام يف مكتب واحد إح بتكوين شرزة مهذية بيذهم ،أو
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يكون أحدمها موظيا أو متدراب لدى اآلير.
 -12العرزة املهذية للمهاماو من قبي شرزة األبدان املقررو أحكامها عذد اليقهاء.
 -13حدد الذظا واجبا ااام املهذية لضمان املمارسة الصهيهة للمهذة مبا يكي
ققيع رسالتها.
 -14جيب علو ااام -يف مماولتل ملهذة اااماو -احلتما ابألصول العرعية واألنظمة
املرعية.
 -15علو ز حما أن يتخ لل مقرا أو أزمر ملباشرو القضااي املوز فيها ،واستقبال
املوزلني ،وأن يتخ لل أوراقا ياصة بل.
 -16جيب علو ااام ااافظة علو زرامة مهذة اااماو ،وأن ميتذ عن أ عم ف
بكرامتها.
 -17يب ل ااام زام وسعل للوفاء ابلتماماتل التعاقدية اق موزلل ،ويقو جبمي
اإلجراءا الر مة لتذيي األعمال املوزلة إليل وفقا لذطاا التعاقد وما تقتضيل أصول
املهذة.
 -18علو ااام ااافظة علو أسرار القضية ولو بعد انقضاء وزالتل.
 -19جيب علو ااام أن يتق هللا عم وج يف عملل املهين ،وأح يتوز عن غريق يف
دعوى وهو يعلم أن صاحبها ظامل ومبط  ،ولو توز فيها ابتداء وهو يظن أن موزلل
حمع ،مث ظهر لل بعد ذلد أن موزلل مبط فر جيو لل أن يستمر فيها.
 -20جيب علو ااام احلتما ابألدف أثذاء الرتاف أما ااازم واللجان القضاتية ،وأن
يسلد اق القضاء مسلكا يتيع م زرامة القضاء وهيبتل.
 -21تليظ ااام علو يصمل بوصيل( :زاذف) ،أو (ظامل) مغتير؛ لكونل ا يتعلع
اب صومة نيسها.
 -22علو ااام أن يتجذب اإلساءو لمميلل ااام أب شك من األشكال.
 -23ح يقد ااام أ يدما مهذية يف موضوع معني دون معرفة أرطرافل وموضوعل؛
لك يضمن عد وجود ما ميذ تقدا ا دما املهذية ،وعذدما يتبني لل وجود ما ميذ
تقدا ا دما املهذية جيب عليل أن ميتذ عن الرتاف يف الدعوى أو تقدا احستعارو
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وأن يبلغ األرطرا ب لد.
اثنيا :أهم التوصيا :
 -1اعتبار عقد اااماو سذدا تذيي ا قابر للتذيي اجلرب ب اتل فيما يتعلع أبتعاف ااام
بذاء علو اليقرو ( )8من املادو ( )9من نظا التذيي  ،فه ا حييظ للمهامني حقوقهم،
ويقل من العواتع والصعواب اليت يواجهها زمري من ااامني يف قصي أتعاهبم.
 -2تعكي جلذة شبل قضاتية هلا احيتصاص اقصر ابلذظر يف الدعاوى اليت تقا بني
ااامني واملوزلني ،أسوو ابملذا عا األيرى اليت تطلبا وجود جلذة شبل قضاتية خمتصة
هبا.
 -3تعكي جلذة من حمامني يتميمون خبربو عالية تعيذهم و ارو العدل لتهديد أجرو املم
للمهامني يف اقاح ااددو يف املادو ( )26من نظا اااماو ،واملادو ( )4/26من
الرتهة التذيي ية لذظا اااماو ،ابإلضافة إىل وجود معايري واضهة لتقدير أجرو املم .
 -4السماح للمهامني بيتح أزمر من مقر يف املديذة الواحدو؛ لوجود اقاجة إىل ذلد
حسيما يف املدن الكربى.
 -5السماح للمهامني ابإلعرن عن أنيسهم بضوابط؛ ليتمكن ااام من الوصول إىل
املوزلني املستهدفني مبا ح ف بكرامة املهذة.
ه ا ما تيسر مجعل وإعدادق ،وابهلل التوفيع ،وصلو هللا وسلم وابرك علو نبيذا حممد
وعلو آلل وصهبل أمجعني.
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املصادر واملراجع
أوال :الكتب والدوراي :
ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد بن إبراهيم" .الكتاف املصذ يف األحاديث
واآلاثر" .ققيع زمال يوس اقو ( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1409 ،ه).
ابن أيب يعلو ،أبو اقسني حممد بن حممد" .رطبقا اقذابلة" .ققيع عبد الرمحن بن سليمان
العميمني( .د.ط ،الرايض :دارو امللد عبد العميم1419 ،ها.) 1999-
ابن جم  ،أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد" .القوانني اليقهية"( .د.ط ،بدون تشر،
د.) .
ابن حم  ،أبو حممد عل بن أمحد بن سعيد" .االو ابآلاثر"( .د.ط ،بريو  :دار اليكر،
د.) .
ابن حجر ،أمحد بن عل " .اإلصابة يف ييم الصهابة" .ققيع عادل أمحد عبد املوجود
وعلو حممد معوض( ،ط ،1بريو  :دار الكتب العلمية1415 ،ها).
ابن رجب ،ين الدين عبد الرمحن بن أمحد" .ال ي علو رطبقا اقذابلة" .ققيع عبد
الرمحن بن سليمان العميمني( .ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان1425 ،ها .) 2005 -
ابن رجب ،ين الدين عبد الرمحن بن أمحد" .القواعد"( .د.ط ،بريو  :دار الكتب العلمية،
د.) .
ابن سلمون ،أبو حممد عبد هللا بن عبد هللا الكذاين" .العقد املذظم للهكا فيما جير بني
أيديهم من العقود واألحكا " .ققيع حممد عبد الرمحن العاغول( ،ط ،1القاهرو :دار
اآلفاا العربية1432 ،ها.) 2011-
ابن السمذاين ،عل بن حممد الرحيب" .روضة القضاو ورطريع الذجاو" .ققيع صرح الدين
الذاه ( ،ط ،2بريو  :ماسسة الرسالة1404 ،ها .) 1984-
ابن عابدين ،عرء الدين حممد بن حممد أمني" .قرو عني األييار لتكملة رد ااتار علو الدر
املختار شرح تذوير األبصار"( .د.ط ،بريو  :دار اليكر ،د.) .
ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العميم" .رد ااتار علو الدر املختار شرح تذوير األبصار".
(ط ،2بريو  :دار اليكر1412 ،ها .) 1992 -
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ابن العريب ،حممد بن عبد هللا أبو بكر" .أحكا القرآن" .ققيع حممد عبد القادر عطا( .ط،2
بريو  :دار الكتب العلمية 1424 ،ا .) 2003 -
ابن فرحون ،إبراهيم بن عل بن حممد" .تبصرو اقكا يف أصول األقضية ومذاهج األحكا ".
(ط ،1القاهرو :مكتبة الكليا األ هرية1406 ،ها.) 1986-
ابن القاص ،أبو العباد أمحد بن أيب أمحد الطرب " .أدف القاض " .ققيع حسني يل
اجلبور ( .ط ،1الطات  :مكتبة الصديع1409 ،ها .) 1989 -
ابن قدامة ،أبو حممد موفع الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد" .املغين"( .د.ط ،القاهرو:
مكتبة القاهرو1388 ،ها.) 1968-
ابن قدامة ،مشس الدين عبد الرمحن بن حممد بن أمحد" .العرح الكبري علو منت املقذ ".
ققيع حممد رشيد رضا( .د.ط ،بريو  :دار الكتاف العريب ،د.) .
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوف" .بدات اليواتد"( .ط ،1بريو  :دار الكتاف العريب،
.) 2002
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوف" .الطرا اقكمية"( .ط ،1دمعع :مكتبة دار البيان،
1410ها).
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسهاا" .سذن أيب داود" .ققيع شعيب األرناوط وحممد
زام قرق بلل ( .ط ،1دمعع وبريو  :دار الرسالة العاملية1430 ،ها.) 2009-
أمحد بن حذب  ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد" .مسذد اإلما أمحد بن حذب " .ققيع شعيب
األرناوط وإبراهيم الميبع( .ط ،1بريو  :ماسسة الرسالة1420 ،ها.) 1999-
أمحد صدق  ،حممود" .اااماو فقها ونظاما وأيرقا"( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد،
1437ها.) 2016-
أفذد  ،عل حيدر يواجل" .درر اقكا يف شرح جملة األحكا "( .ط ،1بريو  :دار
اجلي 1411 ،ها.) 1991-
األلباين ،حممد تصر الدين بن اقاج" .إرواء الغلي يف ختريج أحاديث مذار السبي " .ققيع
هري العاويش( .ط ،2بريو  :املكتب اإلسرم 1405 ،ها.) 1985-
البخار  ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعي  " .صهيح البخار اجلام املسذد الصهيح املختصر
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من أمور رسول هللا صلو هللا عليل وسلم وسذذل وأايمل" .ققيع حممد هري بن تصر
الذاصر( .ط ،1بريو  :دار رطوا الذجاو1422 ،ها).
بديو  ،عبد العميم يلي إبراهيم" .حبوث يف قواعد املرافعا والقضاء يف اإلسر "( .د.ط،
القاهرو :دار اليكر العريب.) 1978 ،
البهويت ،مذصور بن يونس بن صرح الدين" .زعا القذاع عن اإلقذاع" .ققيع جلذة
متخصصة يف و ارو العدل السعودية( ،ط ،1الرايض :و ارو العدل السعودية1427 ،ها-
.) 2006
البيهق  ،أمحد بن اقسني بن عل " .السذن الكربى" .ققيع حممد عبد القادر عطا( .ط ،3بريو :
دار الكتب العلمية1424 ،ها .) 2003 -
التوين ،حممد شوزا" .اااماو فن رفي "( .د.ط ،القاهرو :املكتبة القانونية ،د.) .
اجلويين ،عبد امللد بن عبد هللا بن يوس بن حممد" .هناية املطلب يف دراية امل هب".
ققيع عبد العظيم حممود الديب( .ط ،1جدو :دار املذهاج1428 ،ها.) 2007-
اقطاف ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن" .مواهب اجللي يف شرح
خمتصر يلي "( .ط ،3بريو  :دار اليكر1412 ،ها.) 1992 -
ا رج  ،عبد اللطي بن عبد هللا" .التذظيم املهين للمهاماو يف اململكة العربية السعودية
وإشكاحتل"( .ط ،2الرايض :مكتبة الرشد تشرون1439 ،ها.) 2018-
ا ذني ،عبد هللا بن حممد بن سعد" .الوزالة علو ا صومة وأحكامها املهذية يف اليقل
اإلسرم ونظا اااماو السعود " .جملة العدل ( ،15رجب 1423ها)- 32 :
.119
الدويش ،أمحد بن عبد الر اا" .فتاوى اللجذة الداتمة للبهوث العلمية واإلفتاء"( .د.ط ،الرايض:
رائسة إدارو البهوث العلمية واإلفتاء ،د.) .
الرا  ،ين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر" .خمتار الصهاح" .ققيع يوس العيخ
حممد( .ط ،5بريو وصيدا :املكتبة العصرية  -الدار الذموذجية1420 ،ها -
.) 1999
المبيد  ،عممان بن املك التو ر " .توضيح األحكا شرح قية اقكا "( .ط ،1تونس:
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املطبعة التونسية1339 ،ها).
المبيد  ،حممد بن حممد بن عبد الر اا اقسيين" .اتج العرود من جواهر القامود"( .ط،1
الكويا :دار الرتاث العريب1421 ،ها.) 2000-
المحيل  ،وهبة بن مصطيو" .اليقل اإلسرم وأدلتل"( .ط ،4دمعع :دار اليكر ،د.) .
المرقاين ،حممد بن عبد الباق بن يوس " .شرح المرقاين علو مورطأ اإلما مالد" .ققيع رطل
عبد الرءو سعد( .ط ،1القاهرو :مكتبة المقافة الديذية1424،ها .) 2003 -
المرزل  ،يري الدين بن حممود بن حممد" .األعر "( .ط ،15بريو  :دار العلم للمريني،
.) 2002
السبك  ،اتج الدين عبد الوهاف بن تق الدين" .رطبقا العافعية الكربى" .ققيع حممود
حممد الطذاح وعبد اليتاح حممد اقلو( .ط ،2القاهرو :هجر للطباعة والذعر والتو ي ،
1413ها).
السريس  ،حممد بن أمحد بن أيب سه " .املبسوط"( .د.ط ،بريو  :دار املعرفة1414 ،ها
 .) 1993السعد  ،عبد الرمحن بن تصر بن عبد هللا" .تيسري الكرا الرمحن يف تيسري زر املذان".
ققيع عبد الرمحن بن معر اللوحيع( .ط ،1بريو  :ماسسة الرسالة1420 ،ها -
.) 2000
السويلم ،عل بن عبد الكرا" .أحباث يف األنظمة والتهكيم واااماو"( .ط ،1الرايض:
مكتبة القانون واحقتصاد1436 ،ها.) 2015-
العوزاين ،حممد بن عل بن حممد" .فتح القدير"( .ط ،1دمعع وبريو  :دار ابن زمري ودار
الكلم الطيب1414 ،ها).
الطرابلس  ،أبو اقسن عرء الدين عل بن يلي " .معني اقكا فيما يرتدد بني ا صمني من
األحكا "( .ط ،1بريو  :دار اليكر ،د.) .
الععماو  ،حممد" .قواعد املرافعا يف التعري املصر واملقارن"( .د.ط ،القاهرو :مكتبة
اآلداف.) 1957 ،
العكر  ،عبد اق بن أمحد بن حممد" .ش را ال هب يف أيبار من ذهب" .ققيع حممود
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األرتؤوط وعبد القادر األرتؤوط( ،ط ،1دمعع وبريو  :دار ابن زمري1406 ،ها -
.) 1986
عليش ،حممد بن أمحد بن حممد" .مذح اجللي شرح خمتصر يلي "( .د.ط ،بريو  :دار
اليكر1409 ،ها.) 1989-
عمر بن رضا ،عمر بن رضا بن حممد" .معجم املاليني"( .د.ط ،بريو  :مكتبة املمىن ودار
إحياء الرتاث العريب ،د.) .
اليو ان ،حممد بن براك" .أحكا نظا اااماو يف اململكة العربية السعودية"( .ط ،1الرايض:
مكتبة القانون واحقتصاد1435 ،ها.) 2014-
اليريو آابد  ،جمد الدين أبو رطاهر حممد بن يعقوف" .القامود اايط" .ققيع حممد نعيم
العرقسوس ( .ط ،8بريو  :ماسسة الرسالة1426 ،ها.) 2005 -
القرايف ،أبو العباد شهاف الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن" .ال يريو"( .ط،1
بريو  :دار الغرف اإلسرم .) 1994 :
القررطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر" .اجلام ألحكا القرآن" .ققيع أمحد
الربدوين وإبراهيم أرطييش( ،ط ،2القاهرو :دار الكتب املصرية1384 ،ها .) 1964 -
الكاساين ،عرء الدين أبو بكر بن مسعود "بدات الصذات يف ترتيب العرات "( .ط 2بريو  :دار
الكتب العلمية1406 ،ها .) 1986 -
املرداو  ،عرء الدين أبو اقسن عل بن سليمان" .اإلنصا يف معرفة الراجح من
ا ر "( .ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،د.) .
مسلم ،مسلم بن اقجاج أبو اقسن الذيسابور " .صهيح مسلم املسذد الصهيح املختصر
بذق العدل عن العدل إىل رسول هللا صلو هللا عليل وسلم" .ققيع صاحل بن عبد العميم
آل العيخ( .ط ،2الرايض :دار السر للذعر والتو ي 1421 ،ها.) 2000-
الذوو  ،أبو زراي حمي الدين حيىي بن شر " .روضة الطالبني وعمدو امليتني" .ققيع هري
العاويش( .ط ،3بريو ودمعع وعمان :املكتب اإلسرم 1412 ،ها.) 1991 -
الذوو  ،أبو زراي حمي الدين حيىي بن شر " .املذهاج شرح صهيح مسلم بن اقجاج"( .ط،2
بريو  :دار إحياء الرتاث العريب1392 ،ها).
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اليهىي ،بذدر بن عبد العميم بن إبراهيم" .اااماو يف اليقل اإلسرم دراسة فقهية مقارنة م
دراسة تطبيقية لذماذج من اااماو يف اململكة العربية السعودية"( .ط ،1الرايض :دار
التدمرية1428 ،ها.) 2007-
اثنيا :األنظمة واللوائح واملدوان القضائية:
"الرتهة التذيي ية لذظا اااماو" .الصادرو بقرار و ير العدل رقم ( )4649واتريخ
1423/6/8ها م تعديرهتا.
"الرتهة التذيي ية لذظا املرافعا العرعية" .الصادرو بقرار و ير العدل رقم ()39933
واتريخ 1435/5/19ها.
جمموعة األحكا القضاتية لعا 1434ها الصادرو عن و ارو العدل.
جمموعة األحكا القضاتية لعا 1435ها الصادرو عن و ارو العدل.
جمموعة األحكا واملباده اإلدارية لعا 1435ها الصادرو عن ديوان املظامل ابململكة العربية
السعودية.
جمموعة األحكا واملباده اإلدارية لعا 1428ها الصادرو عن ديوان املظامل ابململكة العربية
السعودية.
نظا اإلجراءا اجلماتية .الصادر ابملرسو امللك رقم (  )2/واتريخ 1435/01/22ها.
نظا التهكيم .الصادر ابملرسو امللك رقم (  )34/واتريخ 1433/05/24ها.
نظا اااماو .الصادر ابملرسو امللك رقم (  )38/واتريخ 1422/07/28ها ،م تعديلل.
الذظا (القانون) املوحد للمهاماو بدول جملس التعاون لدول ا ليج العربية .الصادر عا :
1423ها. 2002-
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