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احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، وبعد:

بنف�ش الوقت، مما  اأتعاب املحاماة يعترب من املوا�سيع املهمة وال�سائكة  اإن مو�سوع 

يجعلنا نحاول تلم�ش جوانب املو�سوع بكل حر�ش واأناة، مع مراعاة اأن تكون الدرا�سة 

املحامني  للزمالء  اهلل  باإذن  الفائدة  وحتقق  الوقت،  بنف�ش  وعملية  الإمكان  قدر  �ساملة 

ولأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة وتكون عوناً للجميع.

و�سنق�سم الدرا�سة اإلى ثالثة اأق�سام، الق�سم الأول ل�ستعرا�ش املواد النظامية املتعلقة 

لأن هدفنا  نظراً  الإمكان  قدر  الق�سم  نخت�رش يف هذا  اأن  املحاماة )و�سنحاول  باأتعاب 

الرئي�ش من هذه الدرا�سة هو مناق�سة الواقع العملي(، والق�سم الثاين ل�رشح تطبيقات 

مو�سوع  لبحث  الثالث  والق�سم  اململكة،  يف  املحاماة  اأتعاب  مو�سوع  حول  عملية 

احت�ساب الأتعاب وفقاً للوقت امل�رشوف )ال�ساعات(.

ول �سك اأننا من خالل هذه الدرا�سة �سنحاول فتح باب النقا�ش يف املو�سوع ل اأكرث، 

اآملني اأن يوفى هذا املو�سوع املهم حقه من الدرا�سة والبحث من خالل تدار�ش اآراء 

الدرا�سة حمفزاً  تكون هذه  اأن  متمنني  الق�ساة،  الف�سيلة  واأ�سحاب  املحامني  الزمالء 

للو�سول اإلى ت�سور اأو�سح.



263
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

الق�شم الأول: املواد النظامية املتعلقة باأتعاب املحاماة:

م/38  الرقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  نظام  من  الأولى  املادة  ن�ست   -1

التاريخ 1422/7/28ه� على ما يلي:

يق�سد مبهنة املحاماة يف هذا الِنظام التافع عن الغري اأمام املحاكم وديوان املظامل 

يف  الداخلة  الق�سايا  لنظر  والقرارات  والأوام��ر  الأنظمة  مبوجب  امل�سكلة  واللجان 

املهنة  ال�رشعية والِنظامية، وي�سمى من يزاول هذه  اخت�سا�سها ومزاولة ال�ست�سارات 

حمامياً.

وبذلك يت�سح لنا باأن النظام نظر اإلى املحاماة باعتبارها )مهنة(، ويتتب على ذلك 

خدمات  تقدمي  خالل  من  امل�رشوع  الك�سب  حتقيق  بغر�ش  هي  املهنة  هذه  ممار�سة  اأن 

املحاماة والتي اأو�سحت املادة اأعاله باأنها تق�سم اإلى ق�سمني:

اأ- التافع عن الغري اأمام اجلهات الق�سائية.

ب- تقدمي ال�ست�سارات ال�رشعية والنظامية. كما يتتب على اعتبارها مهنة عن�رش 

اآخر مهم وهو اأن ممار�سة اأي مهنة حتتاج اإلى علم نظري وخربة عملية وهي اأ�سا�ش 

تقدير الأتعاب.

ما  على  املحاماة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  والع�رشون  ال�ساد�سة  املادة  ن�ست   -2

يلي: 

هناك  يكن  مل  فاإذا  موكله،  مع  يعقده  باتفاق  دفعها  وطريقة  املحامي  اأتعاب  حتدد 

اتفاق اأو كان التفاق خمتلفاً فيه اأو باطاًل قدرتها املحكمة التي نظرت يف الق�سية عند 

اختالفهما، بناًء على طلب املحامي اأو املوكل مبا يتنا�سب مع اجلهد الذي بذله املحامي 
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والنفع الذي عاد على املوكل، ويطبق هذا احلكم كذلك اإذا ن�ساأ عن الدعوى الأ�سلية 

اأي دعوى فرعية.

ي�ستمل  اتفاق كتابي مع موكله  الق�سية عقد  البدء يف  قبل  املحامي  1/26- على 

التوكيل،  عند  دفعها  و�سفة  الأتعاب،  وقدر  فيه،  املوكل  العمل  يف  البدء  تاريخ  على 

ونوع الق�سية، ومكان نظرها على اأن يحتفظ كل منهما بن�سخة.

2/26- ي�سمل التفاق الوارد يف هذه املادة التفاق املعقود بني املحامي وموكله 

كتابياً، اأو م�سافهة.

املحكمة  وباأمر  ذلك،  يف  اخلربة  اأهل  من  املحامي  اأتعاب  تقدير  يكون   -3/26

املخت�سة بنظرها.

4/26- يلحق باحلالت التي تقوم املحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:

اأ- اإذا بطل التوكيل بفقد املحامي الأهلية ال�رشعية قبل اإنهائه ما وكل فيه.

ب- اإذا عزل املوكل حماميه ب�سبب م�رشوع قبل اإنهاء ما وكل فيه.

ج- اإذا مت عزل، اأو منع املحامي من غري جهته، اأو جهة موكله قبل اإنهاء ما وكل فيه. 

د- اإذا تخلى املحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى ب�سبب م�رشوع.

ه�- احلالة الواردة يف املادة )28( من النظام )وفاة املحامي(.

و- احلالة الواردة يف البند رقم )1/28( من هذه الالئحة )وفاة املحامي(.

5/26- للمحامي املطالبة با�ستيفاء النفقات التي دفعها يف �سبيل �سري الق�سية اإذا مل 

ي�سملها العقد.

3- ن�ست املادة الثانية والع�رشون من الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة على ما يلي:
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على املحامي عند انق�ساء التوكيل اأن يرد ملوكله عند طلبه �سند التوكيل وامل�ستندات 

والأوراق الأ�سلية، ومع ذلك يجوز له �إذ� مل يكن قد ح�صل على �أتعابه �أن ي�صتخرج 

على نفقة موكله �صورً� من جميع �ملحرر�ت �لتي ت�صلح �صندً� للمطالبة، و�أن يبقي 

لديه �مل�صتند�ت و�لأور�ق �لأ�صلية حتى يوؤدي له �ملوكل �لأتعاب �حلالة وم�صروفات 

��صتخر�ج �ل�صور، ول يلزم املحامي اأن ي�سلم موكله م�سودات الأوراق التي قدمها يف 

الدعوى، ول الكتب الواردة اإليه، ومع ذلك يجب على املحامي اأن يعطي موكله �سوراً 

من هذه الأوراق بناًء على طلب املوكل وعلى نفقته.

1/22- يق�سد بانق�ساء التوكيل الوارد يف هذه املادة اإنهاء الق�سية، اأو املهمة املوكل 

فيها املحامي، ول ي�سمى انتهاء تاريخ التوكيل- اإن كان موؤقتاً- انق�ساًء للتوكيل.

2/22- على املحامي اإعادة اأ�سل �سند التوكيل للموكل عند انق�ساء التوكيل وطلب 

املوكل رد التوكيل حتى ولو مل يح�سل على اأتعابه كلها، اأو بع�سها.

3/22- اإذا طلب املوكل اإعادة امل�ستندات، والأوراق الأ�سلية فعلى املحامي اإعادتها 

ا�ستخراج �سور جميع  احلالة، وم�رشوفات  الأتعاب  له  اأدى  اإذا  التوكيل  انق�ساء  عند 

املحررات، حتى ولو بقيت اأتعاب موؤجلة.

الأ�سلية،  والأوراق  وامل�ستندات،  التوكيل،  �سند  اإعادة  املحامي  يلزم  ل   -4/22

و�سور املحررات، اإذا مت اإيداعها يف ملف الق�سية.

5/22- ي�ستثنى من اأحكام هذه املادة اإذا وجد اتفاق كتابي، اأو م�سافهة، بني املوكل 

وحماميه فيعمل به.

4- ن�ست املادة ال�سابعة والع�رشون من الالئحة التنغيذية لنظام املحاماة على ما يلي:
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اأن  اإذا ثبت  اأن يدفع كامل الأتعاب املتفق عليها  اأن يعزل حماميه، وعليه  للموكل 

العزل ب�سبب غري م�رشوع، ما مل تر املحكمة املخت�سة بنظر الق�سية غري ذلك بالن�سبة 

للعزل وكامل الأتعاب.

بعلم  م�سحوب  م�سجل  بخطاب  اإبالغه  حماميه  عزل  اإذا  املوكل  على   -1/27

الو�سول، وكذا اإبالغ اجلهة ناظرة الق�سية بذلك، ول يحق له الإعالن يف اأي و�سيلة 

اإعالمية اإل بعد موافقة الإدارة )اإدارة املحاماة بوزارة العدل(.

2/27- النظر يف �سبب عزل املحامي يكون من قبل القا�سي املخت�ش بنظر ق�سية 

الأتعاب.

الق�شم الثاين: تطبيقات عملية حول مو�شوع اأتعاب املحاماة:

ال�سوؤال الذي يتداول بني الزمالء املحامني وكذلك اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة واملهتمني 

ب�سوؤون املحاماة يف اململكة هو )ما هي اأف�سل طريقة حل�ساب اأتعاب املحاماة والتي تكون 

قبله،  املقدمة من  للخدمات  فعاًل كمقابل  املحامي  ي�ستحقه  ما  الإمكان وتثل  قدر  عادلة 

�سواًء يف التافع اأمام اجلهات الق�سائية اأو تقدمي ال�ست�سارات ال�رشعية اأو النظامية؟(

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال علينا النطالق من الوقائع التالية:

ما قورنت  اإذا  مهنة حديثة  تعترب  ال�سعودية  العربية  اململكة  املحاماة يف  مهنة  اإن   -1

بالدول الأخرى، ومبا اأنها حديثة فلم تت�سخ بعد اأ�س�ش جمربة اأو �سوابق ق�سائية 

مهمة ميكن العتماد عليها يف هذا البحث، مما يجعلنا نحاول اأن نتلم�ش الإجابة 

ممار�سات  عندهم  تر�سخت  التي  ال��دول  يف  به  املعمول  اإلى  النظر  خالل  من 
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وا�سحة كما �سنحاول �رشح الأ�سباب التي تقف وراء هذه املمار�سات.

اأطراف  عدة  وتتجاذبه  للنقا�ش  مثري  مو�سوع  ذاته  بحد  الأتعاب  مو�سوع  اإن   -2

)املحامني، العمالء، اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة بو�سفهم يحكمون بالأتعاب يف 

احلالت التي حددها النظام(.

3- اإن اختالف النظم الق�سائية يف الدول يوؤدي حتماً اإلى اختالف يف طرق حتديد 

الأتعاب، مثاًل يف الدول التي يكون لديهم تنظيم اأكرث يف عملية احل�سول على 

ال�سوابق الق�سائية اأو الو�سول ال�رشيع اإلى الأنظمة والتعليمات، مما يجعل مهمة 

املهامي اأ�سهل، وبالتايل ينعك�ش ذلك على موافقته على القبول باأتعاب تتنا�سب 

مع اجلهد املبذول.

�سواًء مت التفاق مبوجب عقد موقع اأو �سفهياً بني املحامي والعميل فاإن ذلك ل يوؤثِّر 

من الناحية النظرية على الطريقة التي يتم احت�ساب الأتعاب بها، واإمنا يفيد ذلك يف قطع 

مادة اخلالف حولها يف امل�ستقبل، وهذا اأمر مهم لناحية تو�سيح احلقوق واللتزامات 

طبيعة  زاوية  ومن  جمرد  ب�سكل  الأتعاب  مو�سوع  �سنناق�ش  فاإننا  عليه  الطرفني،  بني 

اخلدمة القانونية املقدمة، ومدى خربة وتاأهيل املحامي الذي يقدم هذه اخلدمة وذلك 

على النحو الآتي:

�أ- �أتعاب �لدفاع عن �لعمالء يف �لق�صايا �لتي تقام منهم �أو �صدهم:

اإن الن�سبة الأعظم من املحامني والعمالء يف اململكة تف�سل طريقة املبلغ املحدد �سواء 

كمبلغ مقطوع اأو كن�سبة متفق عليها من احلق املتنازع عليه.

ويعود ال�سبب يف تف�سيل هذه الطريقة من قبل العمالء اإلى اأن العميل ي�ستطيع اأن 
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يحدد مقدماً املبلغ الذي �سيلتزم به كاأتعاب للق�سية، وبالتايل ل يفاجاأ مبطالبات املحامي 

املتعلقة بالأتعاب عند كل مرحلة من مراحل الق�سية وحتى �سدور احلكم.

اأي�ساً لأنها ت�سمح لهم بتقا�سي دفعة  اأن بع�ش املحامني يف�سلون هذه الطريقة  كما 

اأتعاب اجلزء الأكرب من اجلهد الذي يبذله املحامي، وكذلك  اأولى مقدمة تغطي غالباً 

تعترب هذه الطريقة مريحة له من الناحية املحا�سبية وعدم احلاجة لإ�سدار فواتري مف�سلة 

بالأعمال املنفذة وفقاً ملا هو متبع يف نظام الأتعاب وفقاً لل�ساعات امل�رشوفة.

اأما �سلبيات هذه الطريقة على العمالء فيمكن اإيجازها مبا يلي:

ما  ق�سية  الدفاع يف  املحامي على  مع  التفاق  يتم  اأن  وبعد  الأحيان  بع�ش  1- يف 

م�ست�سارين  تكليف  اإلى  يلجاأ  قد  املحامي  اأن هذا  الأولى جند  الدفعة  وت�سليمه 

بهذه  املتعلقة  والدفوع  الدرا�سات  لإعداد  اأجانب  اأو  �سعوديني  �سواء  اآخرين 

هذا  واإن  كامل،  ب�سكل  بنف�سه  الق�سية  فهم  عناء  نف�سه  يكلف  اأن  دون  الق�سية 

على  اأقدم  عندما  العميل  اإن  حيث  معه،  التعاقد  لأ�سا�ش  خمالفاً  يعترب  العمل 

اأو  املو�سوع  بدرا�سة  بنف�سه  يقوم  اأن  منه  يتوقع  فهو  املحامي  هذا  مع  التعاقد 

على الأقل الإ�رشاف ب�سكل دقيق على الفريق الذي يتولى درا�سة الق�سية بحيث 

يكون ملماً بكافة عنا�رش الق�سية، ولالأ�سف يف بع�ش الأحيان يكون حتى التافع 

يف هذه الق�سية من قبل اإما حمامني متدربني اأو حمامني اأقل خربة من املحامي 

الرئي�ش مما قد يوؤدي اإلى عدم ح�سول العميل على اخلدمة التي كان يتوقعها، 

ويكون من ال�سعب على العميل يف هذه احلالة �سحب الق�سية من املحامي، 

لأنه دفع مقدم اأتعاب قد ي�سيع عليه يف حال �سحب الق�سية.
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2- ل ي�ستطيع العميل معرفة اأ�سماء املحامني اأو امل�ست�سارين العاملني على ق�سيته، 

على عك�ش احلالة التي تكون الأتعاب وفقاً لل�ساعات امل�رشوفة، ففي هذه احلالة 

اأو  كمحاٍم  �سواًء  الق�سية  على  عمل  �سخ�ش  كل  ا�سم  معرفة  العميل  ي�ستطيع 

م�ست�سار اأو حتى من ال�سكرتارية )يف بع�ش الأحيان( وبالتايل ي�ستطيع التاأكد 

بدقة من اأنه مت بذل اجلهد املطلوب يف اإعداد الدرا�سات والدفوع واملراجعات 

واحل�سور لدى املحاكم واجلهات الق�سائية واإعداد التقارير املطلوبة.

وميكن اأن نذكر اأي�ساً �سلبيات هذه الطريقة من ناحية املحامني على النحو الآتي:

1- يف كثري من الق�سايا نالحظ مياًل من العمالء اإلى الجتماع )اأو الت�سال تلفونياً( 

بكرثة مع حماميهم حتى لو كان ذلك بدون اأي فائدة تذكر للق�سية، ويقع املحامي 

يف حرج كبري فاإذا مل يقبل الجتماع فاإن العميل �سيعتربه مق�رشاً و�سيوؤثر حتماً 

يطلبون  مرة  كل  يف  معهم  الجتماع  على  وافق  اإذا  اأما  املحامي،  �سمعة  على 

متابعته  على  �سك  بال  �سيوؤثر  ذلك  فاإن  الجتماع  ملدة  حتديد  اأي  وبدون  ذلك 

لأعماله ولعمالئه الآخرين، اأما يف احلالت التي تكون الأتعاب وفقاً لل�ساعات 

امل�رشوفة فاإننا نالحظ ميل العمالء اإلى تقلي�ش مدة الجتماع ما اأمكن، وعدم 

طلب الجتماع اإل يف احلالت ال�رشورية فعاًل.

2- اأحياناً قد تطول الق�سية لأ�سباب خارجة عن اإرادة املحامي وخا�سة يف احلالت 

التي يخفي فيها العميل وجود م�ستندات �سده اأو عدم ذكره لوقائع مهمة موؤثِّرة 

على �سري الق�سية، ويف هذه احلالة يقع املحامي يف حرج كبري فهو ل ي�ستطيع 

ترك الق�سية مما �سيوؤدي اإلى الإ�ساءة اإلى �سمعته، وكذلك ل ي�ستطيع ال�ستمرار 
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مما  الق�سية واأ�سبح يعمل جماناً،  اأتعاب  الذي يغطي  اأنفق اجلهد  لأنه  بها نظراً 

اإلى  ذلك  �سيوؤدي  الالزمة، وكذلك  العناية  بذل  اإلى عدم تكنه من  يوؤدي  قد 

حدوث خالفات مع العميل.

باأن هذا العميل غري  3- يف بع�ش الأحيان قد يتبني للمحامي بعد ال�سري يف الق�سية 

جدير باأن يتعامل معه، اإما لأنه غري حمق يف مطالبته اأو لأنه غري �سادق مع املحامي 

ويخفي عنه اأموراً جوهرية يف النزاع، ويف هذه احلالة ي�سبح من ال�سعب جداً 

الق�سية  اإلى ت�سوية مع هذا العميل لالعتذار عن متابعة  على املحامي الو�سول 

نيابة عنه، على عك�ش احلالة عندما تقدر الأتعاب وفقاً للوقت امل�رشوف.

��صتخر�ج  �أو  باأنو�عها  �ل�صركات  تاأ�صي�س  مثل  حمددة  خدمات  تقدمي  �أتعاب  ب- 

تر�خي�س �ل�صتثمار �لأجنبي �أوت�صجيل �لعالمات �لتجارية وغريها

اإن املعمول به يف غالب مكاتب املحاماة هو التفاق على مبلغ مقطوع لتنفيذ هذه 

الأعمال، وذلك نظراً لإمكانية تقدير الأعمال املطلوب تنفيذها بدقة، وعلى العموم فاإن 

هذه الطريقة معمول بها يف غالب دول العامل وهي مقبولة.

وتتفاوت الأتعاب من مكتب لآخر وفقاً ملا يلي:

اأو  ال�رشكات  تاأ�سي�ش  املتخ�س�سة مبوا�سيع  املكاتب  اأنه يف  التخ�س�ش: نالحظ   -1

اأقل من  اأتعابهم  اأو ت�سجيل العالمات التجاية تكون عادة  ا�سخراج التاخي�ش 

املكاتب الأخرى، وذلك نظراً لتوافر اخلربة والنماذج والكادر املتخ�س�ش بالعمل، 

بينما نالحظ اأنه هنالك مكاتب تخت�ش اأكرث بالتافع اأو تقدمي ال�ست�سارات لعمالء 

حمددين اأو كبار، ويف هذه احلالة فاإنها عادة تقدم هذه اخلدمات لعمالئها فقط، 
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وح�سب اأ�سعار املكاتب الأخرى، اأما اإذا طلب عميل جديد هذه اخلدمات فاإنها 

تعتذر عن تقدميها وحتيله اإلى مكاتب اأخرى.

اأو  لل�رشكات  اخلا�ش  اأو  العام  الطرح  موا�سيع  مثل  املو�سوع:  تعقيد  مدى   -2

ال�ستحواذ على ال�رشكات والتي حتتاج اإلى القيام باأعمال قانونية متعددة، مثل 

ال�رشكات، والذي يختلف  النايف للجهالة حلقوق والتزامات  الفح�ش  اإجراء 

من �رشكة اإلى اأخرى وبح�سب احتياجات العميل.

ج- �أتعاب �ل�صت�صار�ت:

وتق�سم ال�ست�سارات اإلى نوعني:

جميع  بتقدمي  املحاماة  مكتب  يقوم  احلالة  هذه  ويف  ال�سنوية:  ال�ست�سارات   -1

جميع  يف  عنها  نيابة  التافع  الأحيان  بع�ش  )ويف  ال�رشكة  تطلبها  التي  ال�ست�سارات 

اأو �سدها(، وتكون الأتعاب يف بع�ش الأحيان مبلغاً مقطوعاً  التي تقام منها  الق�سايا 

هذه  ربط  يتم  مل  اإذا  اأنه  ونالحظ  دفعتني،  اأو  واحدة  �سنوية  كدفعة  يدفع  عليه  متفقاً 

ال�ست�سارات بعدد حمدد من ال�ساعات فاإن ذلك قد يتتب عليه ظلم اإما للعميل )يف 

حال مل يحتج خالل ال�سنة اإلى خدمات ال�ست�سارات ب�سكل يغطي املبالغ املدفوعة من 

قبله( اأو ظلم للمحامي اأو مكتب املحاماة )يف حال قيام العميل بطلب عدد كبري من 

ال�ست�سارات خالل ال�سنة وا�ستغالل وقت اأكرب من الوقت املتوقع عن التعاقد(، وعلى 

العموم فاإننا نن�سح باأن تربط اأتعاب ال�ست�سارات ال�سنوية بعدد حمدد من ال�ساعات 

اأتعاب  يدفع  فاإنه  ال�ساعات  لهذه  للعميل ويف حال جتاوزه  تكون خم�س�سة  ال�سهرية 

ترحيلها  فيتم  �ساعاته  جميع  ا�ستخدام  عدم  حال  يف  اأما  الزائدة،  لل�ساعات  اإ�سافية 
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لالأ�سهر التالية على اأن ل ترحل �ساعات �سنة تعاقدية اإلى ال�سنة التي تليها.

2- ال�ست�سارات العار�سة اأو ملو�سوع حمدد: وهي عادة ا�ست�سارات تطلب من مكتب 

حماماة بدون اللتزام بعقد �سنوي وتكون يف موا�سيع حمددة، وعادة يتم التفاق م�سبقاً 

بني املحامي والعميل حول تكلفة احل�سول على هذه ال�ست�سارة وعلى الغالب يكون وفقاً 

لل�ساعات التي ت�رشف على اإعدادها، حيث يقوم املحامي بتزويد العميل بعدد ال�ساعات 

املتوقعة لإعداد هذه ال�ست�سارة وتكلفة ال�ساعة الواحدة والتكلفة الإجمالية لال�ست�سارة، 

ويف حال موافقة العميل يتم تنفيذ العمل وفقاً ملا مت التفاق عليه.

الق�شم الثالث: احت�شاب الأتعاب وفقًا للوقت امل�شروف )ال�شاعات(:

ت�ستخدم هذه الطريقة يف الدول التي تار�ش فيها مهنة املحاماة منذ وقت طويل )قد 

ملهنة  دقيق  تنظيم  لديها  والتي  واأوروبا(  واأمريكا  بريطانيا  مثل  ال�سنني  مئات  اإلى  ي�سل 

املحاماة )من حيث تدريب املحامني وتدرجهم وكذلك تنظيمهم مهنياً( اإ�سافة اإلى تعقد 

القوانني لديهم مما يوؤدي اإلى �رشورة التخ�س�ش الدقيق يف بع�ش فروع القانون.

وتقوم فكرة احت�ساب الأتعاب وفقاً للوقت امل�رشوف على عدة اأ�س�ش واأفكار وهي 

على النحو الآتي:

اأتعاب  العمالء بحيث ل تطلب  الأتعاب مت�ساوية جلميع  اأن تكون  العدالة  1- من 

اأعلى من عميل معني، وتطلب اأتعاب اأقل من عميل اآخر.

2- اإن املحامي كمهني ل يجوز اأن تكون اأتعابه مقدرة على اأ�سا�ش طبيعة العميل اأو 

املبذول يف احلالتني واحداً، نظراً  املهني  اإذا كان اجلهد  الق�سية، خا�سة  حجم 
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لأن احلكم ال�رشعي اأو النظامي ل يختلف عادة مهما كرب اأو �سغر احلق املطالب 

به )اإلى حد ما با�ستثناء الق�سايا ال�سغرية التي يفرد لها عادة طريقة اأ�رشع واأقل 

تكاليف يف اإجراءات املطالبة والتقا�سي(.

نف�سه من  املحامي  املحامي هو فقط  اأتعاب  لتقدير  املقبول  الوحيد  الأ�سا�ش  اإن   -3

حيث تاأهيله العلمي واخلربات التي لديه ونوعية الق�سايا وال�ست�سارات ال�سابقة 

التي تولها.

الذين عملوا  املحامني  اأ�سماء جميع  اأن يعرف وب�سكل مف�سل  العميل  4- من حق 

على مو�سوعه، وكذلك موؤهالتهم العلمية وخرباتهم العملية.

5- ل يجوز اأن يدفع اأي عميل اأتعاباً لأعمال مت تنفيذها من قبل متدربني مل يكت�سبوا بعد 

اخلربة التي توؤهلهم لتقدمي ال�ست�سارات املدفوعة الثمن، وعادة يتم تدريب املحامني 

اأو  من خالل م�ساعدة املحامني املوؤهلني )بحيث ل يتم فوترة �ساعاتهم للعميل( 

موؤهلني، ويف  اإ�رشاف حمامني  املجتمع حتت  باأعمال خلدمة  تكليفهم  من خالل 

بع�ش الدول التي تطبق املعونة الق�سائية )وهي تكليف املحكمة للمحامني للدفاع 

وعادة  املحاماة؛  تكاليف  لدفع  املالية  القدرة  لديهم  لي�ش  الذين  الأ�سخا�ش  عن 

يكون ذلك يف الق�سايا اجلنائية ولي�ش يف الق�سايا التجارية اأو املدنية( فيتم تكليف 

املتدربني بتنفيذ غالب الأعمال حتت اإ�رشاف حمامني موؤهلني.

وخرباتهم  العلمية  موؤهالتهم  على  بناًء  �سابقاً  قلنا  كما  املحامني  اأتعاب  وحت�سب 

العملية، ويف كل مكتب حماماة اأو �رشكة حماماة تكون الأتعاب )قيمة ال�ساعة الواحدة 

التي  التخفي�سات  بع�ش  العمالء، ول مينع ذلك من عمل  لكل حماٍم( موحدة جلميع 
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تطبق وفقاً ل�سيا�سات ثابتة للمكتب اأو �رشكة املحاماة، وتطبق على جميع العمالء الذين 

من فئة واحدة.

وعادة يتكون مكتب اأو �رشكة املحاماة من اأربع درجات على الأقل من املحامني وهم:

1- حمامون �رشكاء )�سواًء م�سجلني ك�رشكاء يف ال�رشكة املهنية اأو غري م�سجلني، 

اأي  خربة  تكون  وعادة  عالية(:  خربة  لديهم  اأن  ليبنّي  لهم  كلقب  ذلك  ويكون 

حماٍم �رشيك ل تقل عن ع�رش �سنوات، ويتحمل املحامون امل�سجلون ك�رشكاء 

امل�سوؤولية املهنية عن جميع الأعمال التي تنفذها �رشكة املحاماة.

2- املحامون اأو امل�ست�سارون الرئي�سيون: وهم حمامون يعملون يف املكتب اأو �رشكة 

خم�ش  من  اأكرث  عادة  تكون  وخرباتهم  م�سجلني،  �رشكاء  لي�سوا  وهم  املحاماة 

�سنوات ويعملون حتت اإ�رشاف املحامني ال�رشكاء.

لي�سوا  وهم  املحاماة:  �رشكة  اأو  املكتب  يف  العاملون  امل�ست�سارون  اأو  املحامون   -3

حتت  عادة  ويعملون  �سنوات،  خم�ش  من  اأقل  تكون  عادة  وخرباتهم  �رشكاء 

اإ�رشاف املحامني ال�رشكاء.

4- املحامون اأو امل�ست�سارون حتت التدريب: وهم عادة يعملون كم�ساعدين للمحامني 

الرئي�سيني واملحامني الآخرين يف ال�رشكة.

وعليه ناأمل اأن نكون قد قدمنا ما يفيد يف هذا املو�سوع، وفتحنا باباً لنقا�ش اأو�سع 

بني الزمالء املحامني واملهتمني مبهنة املحاماة، �سائلني اهلل عزَّ وجلَّ اأن يوفق اجلميع ملا 

يحبه وير�ساه.


