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�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد:
حتدثنا يف �لعدد �ملا�سي عن �الإنابة �لق�سائية و�لوكالة �لعامة و�خلا�سة من حيث �إثباتها 
وتعريفها و�أدلة م�رشوعيته���ا و�أركانها و�رشوطها وتاأ�سيل هذ� �الإجر�ء �لتاأ�سيل �ل�رشعي 

و�لفقهي، وتوقفنا عند �لتاأ�سيل �لنظامي الإجازة مهنة �ملحاماة و�لتوكيل كما يلي:

أواًل: التأصيل النظامي إلجازة مهنة الوكاالت:

لقد جاءت �الأنظمة و�لتعليمات باإجازة مهنة �لوكاالت كما يلي:
فلق���د جاء يف نظام �الأعم���ال �الإد�ري���ة يف �لدو�ئر �ل�رشعية �ل�س���ادر برقم 109 يف 

1372/1/24ه� �ملو�د �لتالية)1(:
59-لكل �سخ�ص حق �لتوكيل بال تقييد:

60-تقب���ل وكال���ة �أي �سخ�ص يف ق�سية و�ح���دة �إلى ثالث، فاإذ� با����رش ثالث ق�سايا 
عن ثالث���ة �أ�سخا�ص متعددين ال تقبل وكالته، وله ��ستم���ر�ر �ملبا�رشة عن موكليه �لثالثة 

�ملذكورين مهما تعدد ق�ساياهم.
61- ال يحق للموظفني �لتوكل عن �لغري �إال عن قريب من �لن�سب.

62- �إج���از�ت مهن���ة �لوكاالت تُعطي م���ن قبل هيئة علمية يج���ري �نتخابها من قبل 

)1)   هذه املواد تعترب من�صوخة ب�صدور نظام املحاماة ال�صادر برقم 199 يف 1422/7/14ه وقد مت اإيرادها قبل �صدور هذا 
النظام فاأبقيتها حفاظاً على ما جاء يف اأ�صل هذا البحث و�صوف اأذكر يف هذا املطلب املراد النا�صخة – اإن �صاء اهلل -.
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�لقا�سي يف بلد طالب �الإجازة.
63- ل تعطي اإجازة التوكيل اإل ملن توفرت فيه ال�رشوط الآتية:

�أ-�أن ال يقل عمره عن �إحدى وع�رشين �سنة.
ب-�أن يكون ح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك.

ج-�أن يكون من رعايا حكومة جاللة �مللك.
د – �أن يك���ون من �ملتح�سلني على �ل�سه���ادة �لنهائية من �ملعهد �ل�سعودي، �أو �لق�سم 
�لعايل من مدر��ص �لفالح، �أو على �سه���اد�ت تعادل �إحدى هاتني �ل�سهادتني بقر�ر من 

مديرية �ملعارف.
ه� - �الأ�سخا�ص �لذين مار�س���و� �لق�ساء، �أو حت�سلو� على �سهادة �لتدري�ص، �أو �سهد 

لهم قا�سي �لبلد، �أو عامل معترب باأهليتهم بالوكالة.
64- �الأ�سخا�ص �ملجردون من �ل�سه���اد�ت �ملنوه عنها يف �ملادة “63” يجري �إثبات 

كفاءتهم عن طريق �الختبار يف �مل�سائل �لق�سائية بو��سطة �لهيئة �لعلمية �ملذكورة.
65- يعمل بهذه �الإجاز�ت بعد ت�سديقها من قبل هيئة �لتدقيقات �ل�رشعية.

66- يجوز للوكيل �أن يطلب من ف�سيلة �لقا�سي �إمهاله بق�سد �ال�ستي�ساح من موكله 
عم���ا �سئل عن���ه، على �أنه �إذ� ظه���ر للمحكمة من �أحد �لوكالء ك���رة ��ستمهاالت بحجة 

�سوؤ�ل موكله بق�سد �ملماطلة، فلها حق طلب �ملوكل بالذ�ت الإمتام �ملر�فعة.
كما جاء �لتعميم رقم 3/284 يف 1381/6/27ه� �ملت�سمن مالحظة كرة حمرتيف 
�لوكاالت �أمام �لدو�ئر �ل�رشعية، و�سغله���م �لق�ساة باالأخذ و�لرد، وطعنهم فيما ي�سدر 

من �الأحكام بدون روية �أو م�ستند. لذ� فاإننا نوؤكد عليكم ما ياأتي: 
1-عدم قبول من ال يحمل رخ�سة �ملحاماة من �ململكة يف �أكر من ثالثة ق�سايا لثالثة 
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�أ�سخا�ص كما هو �ملتبع نظاماً.
2-�لرفع للجه���ات �الإد�رية بطرفكم عن كل �سخ�ص ي�سم من���ه �لتالعب �أو �لتغرير 

بالنا�ص للتوكل عنهم.
3-ع���دم �لتهاون و�لت�ساهل م���ع هوؤالء �لذين جعلو� من �ملحاك���م ميد�ناً لالرتز�ق 

وتخطف �لنا�ص �ل�سذج �لذين لهم ق�سايا يف �ملحاكم.
4-�رفع���و� لن���ا مالحظاتك���م عن ه���وؤالء وعن كل �سخ����ص ترفعون عن���ه للجهات 

�الإد�رية))(.
كما جاء �لتعميم رق���م 3/3825 يف 1382/12/28ه� �ملت�سمن �ن بع�ص حمرتيف 
�لوكاالت �لذين ال ي�سمح �لنظام باإعطائهم �كر من ثالث وكاالت يتقدمون �إلى كتاب 
�لع���دل و�إلى �ملحاكم بطلبهم �أكر من ذلك. فعلى �ملحاكم وكتاب �لعدل �أال يقبلو� من 
�ل�سخ�ص �لو�حد �إال ث���الث وكاالت لثالثة �أ�سخا�ص منهما تعددت ق�ساياهم بناء على 

�ملادة “60” من نظام تركيز �الأعمال �الإد�رية بالدو�ئر �ل�رشعية)3(.
كما ج���اء �لتعمي���م رق���م 3/659/م يف 1386/3/6ه� �ملعط���وف على خطاب 
�ساحب �ل�سمو �مللكي وزير �لد�خلية بالنيابة رقم 1263 يف 1386/1/27ه� �ملت�سمن 
�لتاأكي���د على كل من ي�ستغ���ل باملحاماة و�ملر�فعة عن �لغري، �إب���ر�ز رخ�سة �ملحاماة �لتي 
�أهلت���ه لهذ� �لعمل على �سوء ما ج���اء يف �ملادة 635” من تنظي���م �الأعمال �الإد�رية يف 

�لدو�ئر �ل�رشعية)4(.
كما جاء �لتعمي���م رقم 3/2591/م يف 1386/11/13ه���� �ملت�سمن تكرر �سكاية 

)2)   الت�صنيف املو�صوعي 582/5.

)))   الت�صنيف املو�صوعي 582/5.

)4)   الت�صنيف املو�صوعي 5/)58.
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بع�ص من ي���ز�ول مهنة �لوكاالت، وتذمرهم من منعهم من �لت���وكل مت�سياً مع �لنظام، 
و�أنهم يحملون �سهاد�ت علمية، و�سهاد�ت تزكية من بع�ص �لق�ساة، وطلبة �لعلم، وبعد 

در��سة �ملو�سوع لزم لفت �لنظر ملا يلي:
1-من �ملالحظ �أن بع����ص �ملحاكم فهمت غري �ملق�سود من تعميمها رقم 3/659 يف 
1386/3/6ه� و�عتمدت عليه يف منع جميع �لوكالء بدون �إجازة ر�سمية م�سدقة من 
رئا�س���ة �لق�ساة، ونلفت نظركم �إلى �أن �ملق�سود من �لتعميم هو منع جتاوز �حلد �لنظامي 
بدون �إجازة، ولكل �سخ�ص �حلق يف �لتوكل �إلى ثالث وكاالت بدون �إجازة، فاإذ� با�رش 
ث���الث وكاالت عن ثالثة �أ�سخا�ص متعددين ال تقبل وكالت���ه، وله ��ستمر�ر �ملبا�رشة عن 
موكليه �لثالثة مهما تعددت ق�ساياهم مت�سياً مع �ملادة “60” من تنظيم �الأعمال �الإد�رية 

يف �لدو�ئر �ل�رشعية، وعليكم �النتباه لذلك و�لتقيد مبوجبه.
2- ال ب���د من ت�سكيل هيئة علمي���ة للنظر يف طلب �إجازة مهنة �لوكاالت �إذ� تقدم من 
يرغبها مت�سياً مع �ملادة “62” من تنظيم �الأعمال �الإد�رية يف �لدو�ئر �ل�رشعية، ونرى �أن 
من طلب �سهادة �ملحاماة و�أبرز �أحد �ملوؤهالت �لعلمية �مل�سار �إليها يف �لفقرة “د” و�لفقرة 
“ه����” وتوف���رت فيه بقية �رشوط امل���ادة “62” من تنظيم �الأعم���ال �الإد�رية يف �لدو�ئر 
�ل�رشعي���ة، فعلى �لهيئة �لعلمي���ة �مل�سكلة للنظر يف طلبه �أن تقبل من���ه ذلك، وت�سري �إلى 
موؤهالت���ه يف �ملو�سع �ملعد لذلك من �ل�سهادة، وحترر جملة يف �ل�سحيفة �ملعدة �لنتيجة 
�الختبار من �ل�سهادة، تت�سمن �إي�ساح موؤهالته، و�أنه ي�ستحق مبوجبها منح �ل�سهادة بدون 
�ختب���ار، ثم بعد ذل���ك يكمل �لالزم يف طلبه، ومتنح له �ل�سه���ادة بدون �ختبار، ويعتمد 
�لعم���ل بها بعد ت�سديقها مت�سياً مع �ملادة “65” م���ن تنظيم �الأعمال �الإد�رية يف �لدو�ئر 
�ل�رشعية. و�أما �الأ�سخا�ص �ملجردون من �ملوؤهالت، فال بد من �ختبارهم مت�سياً مع �ملادة 
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“64” من تنظيم �الأعمال �الإد�رية يف �لدو�ئر �ل�رشعية))(.
كم����ا جاء �لتعميم برقم 2/17/ت يف 1932/1/29ه� �ملعطوف على خطاب معايل 
وزير �لدول����ة ورئي�ص ديو�ن �ملوظف����ني �لعام �لتعميم رق����م 4333 يف 1391/12/23ه� 
�ملت�سم����ن: �أن �ملادة “20” من نظام �ملوظفني �لع����ام ال يجيز للموظف �جلمع بني وظيفته 
وممار�س����ة مهمة �أخرى ما مل يح�سل �ملوظف عل����ى ترخي�ص بذلك، ولقد لوحظ يف �الأونة 
�الأخرية قيام بع�ص �ملوظفني �حلكوميني من �سعوديني ومتعاقدين مبز�ولة مهمة �ملحاماة �أمام 
بع�����ص اجلهات املخت�سة يف اأوقات الدوام الر�سمي. وحيث اإن من �رشوط منح الرتخي�ص 
�أن تكون ممار�سة �ملوظف للجهة �ملرخ�ص له مبز�ولتها يف غري �أوقات �لدو�م �لر�سمي، و�أن 
ال متنعه ممار�سة �ملهمة، وتعطله عن �أد�ء عمل وظيفته، وذلك وفقاً للفقرتني )4-5( من �ملادة 
)20( م����ن نظام �ملوظفني �لعام. لذ� نرجو �لتنبيه على �ملخت�سني لديكم بالتاأكد من هوية 
�ملحام����ني، و�الأفر�د �لذين يرت�فعون �أمامهم، وعن كونهم غري موظفني، وي�ستثنى من كان 
يحم����ل معه ما يثبت �أن����ه مرخ�ص له بذلك، ويف �أوقات ال تتعار�����ص مع �لدو�م �لر�سمي، 

و�إبالغ ديو�ن �ملوظفني �لعام وهيئة �لرقابة و�لتحقيق مبن يخالف ذلك)6(.
كما جاء �لتعميم رقم 3/116/ت يف 1400/9/1ه� �ملعطوف على قر�ر جمل�ص 
�ل���وزر�ء رقم 116 وتاأريخ 1400/7/12ه� �لقا�س���ي بعدم منح ترخي�ص مز�ولة مهنة 

�ملحاماة و�ال�ست�سار�ت �ل�رشعية �أو �لنظامية �إال ملن يتمتع باجلن�سية �ل�سعودية)7(.
كما جاء �لتعميم رقم 83/12/ت يف 1404/5/11ه� �ملعطوف على قر�ر جمل�ص 

�لق�ساء �الأعلى رقم 69 يف 1404/4/11ه� لالآتي ن�سه:

)5)   الت�صنيف املو�صوعي 5/)584-58.
)))   الت�صنيف املو�صوعي 875/5.
)7)   الت�صنيف املو�صوعي 594/5.
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�حلمد هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، وبعد:
 فاإن جمل�ص �لق�ساء �الأعل���ى �ملنعقد بهيئته �لعامة يف دورته �ل�ساد�سة و�لع�رشين بناء 
على �ل�سالحية �ملمنوحة له مبوجب نظ���ام �لق�ساء، وبعد �الطالع على خطاب ف�سيلة 
وكيل وز�رة �لعدل رقم 561/����ص/ ويف 1403/11/20ه� ب�ساأن طلب �إجازة مهنة 
�ل���وكاالت من بع����ص �لق�ساة �ملحالني �إل���ى �لتقاعد لفقدهم �لثق���ة و�العتبار، ويطلب 
ف�سيلته تكوي���ن ر�أي يف هذه �مل�ساألة تالفياً التخاذ �إجر�ء�ت قد ال تكون حمل مو�فقة، 
وبدرا�س���ة املجل�ص لهذا الو�سع، ومبا اأنه ي�سرتط فيم���ن مينح رخ�سة املحاماة اأن يت�سف 

بالثقة، لذ� فاإن �ملجل�ص يقرر:
1-عل���ى �ملحاكم �إذ� تقدم له���ا �أي �سخ�ص بطلب �إجازة مهن���ة �لوكاالت �لتاأكد من 

�أمانته وعد�لته.
2-ع���دم قبول طلب���ات �الأ�سخا����ص �لذين �سب���ق و�ن عملو� يف �لدول���ة، و�نتهت 

خدماتهم لفقد �لثقة و�العتبار �أو الأ�سباب تاأديبية))(.
كما جاء �لتعميم رقم 18/ت/102 يف 1409/7/13ه� �ملت�سمن �أن �لكثريين من 
�لر�غبني يف �إعطائهم رخ�سة ملز�ولة مهنة �لوكاالت يتقدمون �إلى �لوز�رة بطلب ذلك، 
ثم يكتب عليه للمحكمة �لتي يقيم بها طالب �لرخ�سة الإكمال ما يلزم نحو طلبه، وحيث 
�إن �إجاز�ت مهنة �ل���وكاالت تعطى من قبل هيئة علمية يجري �نتخابها من قبل �لقا�سي 
يف بل���د طالب �الإجازة ح�سبما ن�ست عليه �مل���ادة “62” من تنظيم �الأعمال �الإد�رية يف 

�لدو�ئر �ل�رشعية.
فاإنه ينبغي �إكمال ما يجب من قبلكم نحو �أي طلب يقدم لكم بهذ� �خل�سو�ص ح�سب 

)8)   الت�صنيف املو�صوعي 5/)59.
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�لنظ���ام و�لتعليمات �ملبلغة يف حينها، وقد �أعطينا �جلهات �ملخت�سة لدينا �سور�ً من هذ� 
�لتعميم لدم قبول �أي ��ستدعاء يق���دم للوز�رة لطلب �إجازة مهنة �لوكاالت، �أو �لكتابة 

عليه �خت�سار�ً لالإجر�ء�ت))(.
كما جاء نظام �ملحاماة �ل�سادر برقم 199 يف 1422/7/14ه� باملو�د �لتالية:

املادة الأولى:
يق�س���د مبهنة �ملحاماة يف هذ� �لنظام �لرت�ف���ع عن �لغري �مام �ملحاكم وديو�ن �ملظامل، 
و�للج���ان �مل�سكلة مبوج���ب �الأنظم���ة و�الأو�مر و�لق���ر�رت لنظر �لق�ساي���ا �لد�خلة يف 
�خت�سا�سه���ا، ومز�ولة �ال�ست�سار�ت �ل�رشعية و�لنظامية. وي�سمى من يز�ول هذه �ملهنة 

حمامياً، ويحق لكل �سخ�ص �أن يرت�فع عن نف�سه.
املادة الثانية:

تع���د وز�رة �لعدل جدواًل عاماً لقيد �أ�سماء �ملحام���ني �ملمار�سني و�آخر لغري �ملمار�سني 
ح�سب وقت تاري���خ �لت�سجيل، ويجب �أن ي�ستمل �جلدوالن على �لبيانات �لتي حتددها 
�لالئح���ة �لتنفيذية لهذ� �لنظام، وعلى وز�رة �لعدل نقل ��سم �ملحامي �لذي يتوقف عن 
مز�ولة �ملهنة مدة تزيد على �سنة من جدول �ملحامني �ملمار�سني �إلى جدول �ملحامني غري 

�ملمار�سني وفق �سو�بط حتددها �لالئحة �لتنفيذية لهذ� �لنظام.
املادة الثالثة: 

ي�سرتط فيمن يزاول مهنة املحاماة اأن يكون ا�سمه مقيداً يف جدول املحامني املمار�سني، 
وي�سرتط فيمن يقيد ا�سمه بهذا اجلدول ما ياأتي:

�أ-�أن يك���ون �سعودي �جلن�سية، ويجوز لغري �ل�سع���ودي مز�ولة مهنة �ملحاماة طبقاً ملا 

)9)   الت�صنيف املو�صوعي 01/5).
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تق�سي به �التفاقيات بني �ململكة وغريها من �لدول.
ب – �أن يكون حا�ساًل عل���ى �سهادة كلية �ل�رشيعة �أو �سهادة �لبكالوريو�ص تخ�س�ص 
�أنظم���ة م���ن �إحدى جامعات �ململك���ة �أو ما يع���ادل �أي منهما خارج �ململك���ة، �أو دبلوم 

در��سات �الأنظمة من معهد �الإد�رة �لعامة بعد �حل�سول على �ل�سهادة �جلامعية.
ج – �أن تتو�ف���ر لديه خربة يف طبيعة �لعمل ملدة ال تقل عن ثالث �سنو�ت، وتخف�ص 
هذه �ملدة �إلى �سنة و�حدة للحا�سل على �سهادة �ملاج�ستري يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية، �أو يف 
تخ�س�ص �الأنظمة �أو ما يعادل �أياً منهما، �أو دبلوم در��سات �الأنظمة بالن�سبة خلريجي كلية 

�ل�رشيعة، ويعفى من هذه �ملدة �حلا�سل على �سهادة �لدكتور�ه يف جمال �لتخ�س�ص.
د – �أن يكون ح�سن �ل�سري و�ل�سلوك وغري حمجور عليه.

ه� - �أال يكون قد حكم عليه بحد �أو بعقوبة يف جرمية خملة بال�رشف �أو �الأمانة، ما مل 
يكن قد م�سى على �نتهاء تنفيذ �حلكم خم�ص �سنو�ت على �الأقل. 

و – �أن يكون مقيماً يف �ململكة.
وي�س���ع وزير العدل اأمنوذج اإقرار يوقعه طالب القيد، يت�سمن اإقراراه بوافر ال�رشوط 

�لو�ردة يف �لفقر�ت )د، ه�، و( من هذه �ملادة.
املادة الرابعة:

ي�ستثن���ى من �لفقرت���ني )ب، ج( من �مل���ادة �لثالثة من �سبقت ل���ه ممار�سة �لق�ساء يف 
�ململكة ملدة ال تقل عن ثالث �سنو�ت.

املادة اخلام�سة:
يق���دم طلب القيد يف اجلدول وفق اأمنوذج حت���دده الالئحة التنفيذية لهذا النظام اإلى 

جلنة قيد وقبول �ملحامني، وتوؤلف من:
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1-وكيل من وز�رة �لعدل يعينه وزير �لعدل. )رئي�ساً(.
2-ممثل من ديو�ن �ملظامل ال تقل درجته عن �لدرجة �ملعادلة لرئي�ص حمكمة “�أ” يعينه 

رئي�ص ديو�ن �ملظامل )ع�سو�ً(.
3-�أح���د �ملحامني ممن �أم�سو� يف ممار�سة �ملهنة مدى ال تقل عن خم�ص �سنو�ت، يعينه 

وزير �لعدل. )ع�سو�ً(.
وتق���وم �جلهة �ملعنية بت�سمية من يحل حمل �لع�س���و عند غيابه، وتكون �لع�سوية يف 

هذه �للجنة ملدة ثالث �سنو�ت قابلة للتجديد ملرة و�حدة.
املادة ال�ساد�سة:

تنعق���د �للجنة �ملن�سو����ص عليها يف �ملادة �خلام�سة بح�سور جمي���ع �أع�سائها وت�سدر 
قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة اأن تتحقق من توافر ال�رشوط املن�سو�ص عليها يف هذا 
�لنظ���ام، وتبت يف �لطلب �إذ� كان مكتماًل خالل م���دة ال تتجاوز ثالثني يوماً من تاريخ 
تقدميه، ويف حالة �لرف�ص يجب �إي�ساح �الأ�سباب �إذ� طلب �إليها ذلك، ويجوز ل�ساحب 

�لطلب �لتظلم لدى ديو�ن �ملظامل خالل �ستني يوماً من تاريخ �إبالغه بقر�ر �للجنة.
املادة ال�سابعة:

ي�س���در �لرتخي�ص مبز�ولة مهنة �ملحاماة بعد �لقي���د يف �جلدول بقر�ر من وزير �لعدل 
وفق���اً لأمنوذج حتدده الالئحة التنفيذية لهذا النظ���ام، وتكون مدته خم�ص �سنوات قابلة 
للتجديد وفقاً لل�رشوط املحددة يف هذا النظام، ويدفع طالب الرتخي�ص ر�سماً قدره األفا 

ريال عند �إ�سد�ر �لرتخي�ص، و�ألف ريال عند �لتجديد.
املادة الثامنة:

تبل���غ وز�رة �لع���دل �ملحاكم وديو�ن �ملظامل و�للجان �مل�س���ار �إليها يف �ملادة )�الأولى( 
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من ه���ذ� �لنظام باأ�سماء �ملحام���ني �ملقيدين يف جدول �ملحام���ني �ملمار�سني فور �سدور 
�لرتخي����ص �أو جتدي���د، ويعد يف مق���ر �ملحكمة وديو�ن �ملظ���امل بيان باأ�سم���اء �ملحامني 

�ملمار�سني وعناوينهم، ويجب متكني من يرغب �الطالع عليه.
املادة العا�سرة:

يجوز تكوين �رشكة مهنية للمحاماة بني �ثنني �أو �أكر من �ملقيدين يف �جلدول وفقاً ملا 
يق�سى به نظام �ل�رشكات �ملهنية.

املادة احلادية ع�سرة:
على �ملحامي مز�ولة مهنته وفقاً لالأ�س���ول �ل�رشعية و�الأنظمة �ملرعية، و�المتناع عن 

�أي عمل يخل بكر�متها، و�حرت�م �لقو�عد و�لتعليمات �ل�سادرة يف هذ� �ل�ساأن.
املادة الثانية ع�سرة:

ال يج���وز للمحامي �أن يتعر�ص لالأمور �ل�سخ�سية �خلا�سة بخ�سم موكله �أو حماميه، 
وعليه �أن ميتنع عن �ل�سب �أو �التهام مبا مي�ص �ل�رشف و�لكر�مة.

املادة الثالثة ع�سرة:
م���ع مر�عاة م���ا ورد يف �ملادة �لثانية ع����رشة، للمحامي �أن ي�سل���ك �لطريق �لتي ير�ها 
ناجحة يف �لدفاع عن موكله، وال جتوز م�ساءلته عما يورده يف مر�فعته كتابياً �أو م�سافهة 

مما ي�ستلزمه حق �لدفاع.
املادة الرابعة ع�سرة:

1-ال يج���وز للمحامي بنف�سه �أو بو�ساط���ة حمام �آخر �أن يقبل �أي دعوى �أو يعطي �أي 
��ست�سارة �سد جهة يعمل لديها، �أو �سد جهة �نتهت عالقته بها �إال بعد م�سي مدة ال تقل 

عن خم�ص �سنو�ت من تاريخ �نتهاء عالقته بها.
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2-ال يجوز للمحامي �لذي يعمل ملوكله ب�سفة جزئية مبوجب عقد �أن يقبل �أي دعوى 
�أو يعطي �أي ��ست�سارة �سد موكله قبل م�سي ثالث �سنو�ت على �نتهاء �لعقد.

املادة اخلام�سة ع�سرة:
ال يجوز للمحامي بنف�سه �أو بو�ساطة حمام �آخر �أن يقبل �لوكالة عن خ�سم موكله �أو 
�أن يب���دي له �أي معونة، ولو على �سبيل �لر�أي يف دعوى �سبق له �أن قبل �لوكالة فيها �أو 

يف دعوى ذ�ت عالقة بها ولو بعد �نتهاء وكالته.
املادة ال�ساد�سة ع�سرة:

ال يج���وز ملن كان قا�سياً قبل مز�ولة مهنة �ملحام���اة �أن يقبل �لوكالة بنف�سه �أو بو�ساطة 
حمام �آخر يف دعوى كانت معرو�سة عليه.

املادة ال�سابعة ع�سرة:
ال يج���وز ملن �أبدى ر�أيه يف ق�سية ب�سفته موظف���اً �و حمكماً �أو خبري�ً �أن يقبل �لوكالة 

يف تلك �لق�سية.
املادة الثامنة ع�سرة:

للمحام���ني �ملقيدين يف جدول �ملمار�سني دون غريه���م – حق �لرت�فع عن �لغري �أمام 
�ملحاك���م �أو دي���و�ن �ملظامل، �أو �للجان �مل�سار �إليها يف �مل���ادة )�الأولى( من هذ� �لنظام، 

و��ستثناء من ذلك يقبل للرت�فع عن �لغري من ياأتي:
�أ-�أي وكي���ل يف ق�سية و�حدة �إل���ى ثالث، فاإن با�رش �لوكيل ث���الث ق�سايا عن ثالثة 

�أ�سخا�ص متعددين ال تقبل وكالته عن غريهم.
ب-�الأزو�ج �أو �الأ�سهار �أو �الأ�سخا�ص من ذوي �لقربى حتى �لدرجة �لر�بعة.

ج-�ملمثل �لنظامي لل�سخ�ص �ملعنوي.
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د – �لو�سي و�لقيم وناظر �لوق���ف يف ق�سايا �لو�ساية و�لقو�مة ونظارة �لوقف �لتي 
يقومون عليها.

ه� - ماأمور بيت �ملال فيما هو �خت�سا�سه ح�سب �لنظام و�لتعليمات.

املادة التا�سعة ع�سرة:
عل���ى �ملحاكم وديو�ن �ملظامل و�للجان �مل�سار �إليها يف �ملادة )�الأولى( من هذ� �لنظام 
و�لدو�ئر �لر�سمية و�سلطات �لتحقيق �أن تقدم للمحامي �لت�سهيالت �لتي يقت�سيها �لقيام 
بو�جبه، و�أن متكنه من �الطالع على �الأور�ق وح�سور �لتحقيق. وال يجوز رف�ص طلباته 

دون م�سوغ م�رشوع.
املادة الع�سرون:

يج���ب على �ملحامي �أو �لوكيل �أن يقدم �أ�سل توكيله �أو �سورة منه م�سدقاً عليها �إلى 
�ملحكمة �أو دي���و�ن �ملظامل، �أو �للجان �مل�سار �إليها يف �مل���ادة )�الأولى( من هذ� �لنظام، 
يف �أول جل�س���ة يح�رش فيها عن موكله، و�إذ� ح�رش �ملوكل مع �ملحامي يف �جلل�سة �أثبت 
كات���ب �ل�سبط �أو من يقوم مقام���ه ذلك يف حم�رش �ل�سبط، وقام ه���ذ� مقام �لوكيل، 
و�إذ� كان بي���د �ملحامي توكيل عام م�سدق عليه ر�سمي���اً بالنيابة عن �أحد �خل�سوم يعفى 
م���ن تقدمي �أ�سل �لتوكيل ويكتفي بتقدمي �سورة م�سدقة منه، �أو يقدم �أ�سل �لتوكيل مع 

�سورة منه ويقوم �لقا�سي بت�سديقها.

املادة احلادية والع�سرون:
على كل حمام �أن يتخذ له مقر�ً �أو �أكر ملبا�رشة �لق�سايا �ملوكل عليها، وعليه �أن ي�سعر 

وز�رة �لعدل بعنو�ن مقره وباي تغيري يطر�أ عليه.
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املادة الثانية والع�سرون:
على �ملحامي عند �إنق�ساء �لتوكيل �أن يرد ملوكله عند طلبه �سند �لتوكيل و�مل�ستند�ت 
و�الأور�ق �الأ�سلي���ة، ومع ذلك يجوز ل���ه �إذ� مل يكن قد ح�سل على �أتعابه �أن ي�ستخرج 
على نفق���ة موكله �سور�ً من جميع �ملح���رر�ت �لتي ت�سلح �سن���د�ً للمطالبة، و�أن يبقى 
لدي���ه �مل�ستند�ت و�الأور�ق �الأ�سلية حتى يوؤدي ل���ه �ملوكل �الأتعاب �حلالة وم�رشوفات 
��ستخر�ج �ل�سور، وال يلزم �ملحامي �أن ي�سلم موكله م�سود�ت �الأور�ق �لتي قدمها يف 
�لدعوى، وال �لكتب �لو�ردة �إليه، ومع ذلك يجب على �ملحامي �أن يعطي موكله �سور�ً 

من هذه �الأور�ق بناًء على طلب �ملوكل وعلى نفقته.
املادة الثالثة والع�سرون:

ال يج���وز للمحامي �ن يف�سي �رش�ً �أوؤمتن عليه �أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد �نتهاء 
وكالت���ه، ما مل يخالف ذلك مقت�س���ى �رشعياً، كما ال يجوز له ب���دون �سبب م�رشوع �أن 

يتخلى عما وكل عليه قبل �نتهاء �لدعوى.
املادة الرابعة والع�سرون:

ال ت�سم���ع دعوى �مل���وكل يف مطالبة حماميه باالأور�ق و�مل�ستن���د�ت �ملودعة لديه بعد 
م�س���ي خم�ص �سنو�ت من تاريخ �نتهاء مهمته، �إال �إذ� طلبها �ملوكل قبل م�سي هذه �ملدة 
بكت���اب م�سجل م�سحوب بعلم �لو�سول، فيبد�أ �حت�ساب ه���ذه �ملدة من تاريخ ت�سلم 

هذ� �لكتاب.
املادة اخلام�سة والع�سرون:

ال يج���وز للمحامي �أن ي�سرتي كل �حلقوق �ملتنازع عليها �أو بع�سها �لتي يكون وكياًل 
عليها.
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املادة ال�ساد�سة والع�سرون:
حت���دد �أتعاب �ملحام���ي وطريقة دفعها باتف���اق يعقده مع موكله، ف���اإذ� مل يكن هناك 
�تفاق �أو كان �الإتفاق خمتلف���اً فيه �أو باطاًل قدرتها �ملحكمة �لتي نظرت يف �لق�سية عند 
�ختالفهم���ا، بناًء على طلب �ملحامي �أو �ملوكل مبا يتنا�سب مع �جلهد �لذي بذله �ملحامي 
و�لنفع �لذي عاد على �مل���وكل. ويطبق هذ� �حلكم كذلك �إذ� ن�ساأ عن �لدعوى �الأ�سلية 

�أي دعوى فرعية.
املادة ال�سابعة والع�سرون:

للم���وكل �أن يع���زل حماميه، وعلي���ه �أن يدفع كامل �الأتعاب �ملتفق علي���ه �إذ� ثبت �أن 
�لع���زل ب�سبب غري م�رشوع، ما مل تر �ملحكمة �ملخت�سة بنظ���ر �لق�سية غري ذلك بالن�سبة 

للعزل وكامل �الأتعاب.
املادة الثامنة والع�سرون:

يف حالة وفاة �ملحامي وعدم �تفاق �لورثة و�ملوكل على حتديد �الأتعاب تقدر �ملحكمة 
�لت���ي نظرت يف �لق�سية �أتعابه يف �سوء �جله���د �ملبذول و�لنفع �لذي عادل على �ملوكل 

و�ملرحلة �لتي بلغتها �لق�سية و�التفاق �ملعقود.
املادة التا�سعة والع�سرون:

�أواًل: ي�سطب ��سم �ملحامي من �جلدول يولغى ترخي�سه �إذ� حكم عليه بحد �أو بعقوبة 
يف جرمية خملة بال�رشف �أو �الأمانة.

ثانياً: مع عدم �الإخالل بدعوى �لتعوي�ص ملن حلقه �رشر �أو �أي دعوى �أخرى، يعاقب 
كل حم���ام يخالف �أحكام هذ� �لنظام �أو الئحته �لتنفيذية، �أو يخل بو�جباتها �ملهنية، �أو 

يرتكب عماًل ينال من �رشف �ملهنة باإحدى �لعقوبات �الآتية:
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�أ-�الإنذ�ر
ب-�للوم.

ج – �الإيقاف عن مز�ولة �ملهنة ملدة ال تتجاوز ثالث �سنو�ت.
د – �سطب �ال�سم من �جلدول و�إلغاء �لرتخي�ص.

املادة الثالثون:
يرف���ع �ملدعي �لعام �لدعوى �لتاأديبية على �ملحامي من تلقاء نف�سه �أو بناًء على طلب 
وزي���ر �لعدل �أو �أي حمكمة �أو دي���و�ن �ملظامل، �أو �أي من �للج���ان �مل�سار �إليها يف �ملادة 

)�الأولى( من هذ� �لنظام.
املادة احلادية والثالثون:

ي�سكل وزير �لعدل بقر�ر منه جلنة �أو �أكر للنظر يف توقيع �لعقوبات �لتاأديبية �لو�ردة 
يف �مل���ادة )�لتا�سعة و�لع�رشين( من هذ� �لنظام، وت�سم���ى )جلنة �لتاأديب(، وتكون من 
قا�ص و�ثنني من �أهل �خلربة �أحدهما من فئة �ملحامني �لذين �أم�سو� يف ممار�سة �ملهنة مدة 
ال تقل عن ع����رشة �سنو�ت، ويختار وزير �لعدل من بينهم رئي�ساً،  وتكون �لع�سوية يف 

هذه �للجنة ملدة ثالث �سنو�ت قابلة للتجديد ملرة و�حدة.
وتنعق���د �للجنة بح�سور جميع �أع�سائها، وت�سدر قر�ر�تها باالأغلبية، وتكون قر�ر�تها 
قابلة للطعن �مام ديو�ن �ملظامل خالل �ستني يوماً من تاريخ �إبالغ قر�ر �لعقوبة ملن �سدر 

�سده.
املادة الثانية والثالثون:

يبل���غ �ملحامي باحل�سور �أمام جلنة �لتاأديب بخط���اب ر�سمي تبني فيه �ملخالفة �ملن�سوبة 
�إلي���ه و�أدلتها باإيج���از، وذلك قبل موعد �جلل�س���ة �ملحددة مبدة ال تقل ع���ن خم�سة ع�رش 
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يوماً، ويجوز للمحامي �أن يح�رش بنف�سه �أو يوكل حمامياً عنه، وللجنة �لتاأديب �أن تاأمر 
بح�سوره �سخ�سياً �أمامها، و�إذ� تخلف عن �حل�سور بعد �إبالغه مرتني جاز للجنة �إ�سد�ر 

قر�رها غيابياً.
املادة الثالثة والثالثون:

ي�سدر قر�ر جلنة �لتاأديب بعد �سماع �التهام ودفاع �ملحامي، ويجب �أن يكون �لقر�ر 
م�سبباً، و�أن تتلى �أ�سبابه كاملة عند �لنطق به يف جل�سة �رشية، وتبلغ وز�رة �لعدل منطوق 
�لقر�ر�ت �لنهائية �إلى �ملحاكم وديو�ن �ملظامل و�جلهات �ملخت�سة خالل خم�سة ع�رش يوماً 
من تاريخه نفاذها، ويتخذ لهذه �لقر�ر�ت �سجل تقيد فيه، وتبلغ �لقر�ر�ت  �لتاأديبية يف 
جمي���ع �الأحو�ل على يد حم�رش، ويقوم مقام �لتبليغ ت�سليم �سورة �لقر�ر �إلى �ملحامي 
�ساحب �ل�س���اأن بالطرق �لنظامية. و�إذ� �أ�سبح �لقر�ر نهائي���اً ب�سطب �ال�سم من �جلدول 
�أو �الإيق���اف عن مز�ولة �ملهن���ة، فين�رش منطوقة فقط يف �سحيف���ة �أو �أكر من �ل�سحف 
�ل�س���ادرة يف منطقة مقر �ملحامي، فاإن مل يكن هن���اك �سحيفة يف �ملنطقة ففي �ل�سحيفة 

�ل�سادرة يف �أقرب منطقة له، وذلك على نفقته. 
املادة الرابعة والثالثون: 

يجوز للمحامي �أن يعرت�ص على �لقر�ر �لغيابي �لذي ي�سدر بحقه خالل خم�سة ع�رش 
يوم���اً من تاريخ تبليغه �أو ت�سلم �سورة منه، ويقدم �العرت��ص من �ملحامي �أو وكيله �إلى 

جلنة �لتاأديب بو�ساطة رئي�سها.
املادة اخلام�سة والثالثون:

يرتتب على �الإيقاف عن مز�ولة مهنة �ملحاماة نقل ��سم �ملحامي �ملوقوف من جدول 
�ملحام���ني �ملمار�سني �إلى جدول �ملحامني غ���ري �ملمار�سني. وال يجوز للمحامي �ملوقوف 
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فت���ح مكتبه طو�ل مدة �الإيق���اف، و�إذ� خالف ذلك �أو ز�ول مهنته خ���الل فرتة �الإيقاف 
يعاق���ب ب�سطب ��سمه م���ن جدول �ملحامني و�إلغاء �لرتخي�ص �ل�س���ادر له مبز�ولة �ملهنة، 
وي�س���در وزير �لع���دل بناًء على �ق���رت�ح �للجنة �ملن�سو�ص عليها يف �مل���ادة )�خلام�سة( 

�لقو�عد �خلا�سة مبا يتبع ب�ساأن �لق�سايا �لعالقة لدى �ملحامني �ملوقوفني.
املادة ال�ساد�سة والثالثون:

للمحامي �لذي �سدر قر�ر تاأديبي ب�سطب ��سمه من �جلدول بعد م�سي ثالث �سنو�ت 
م���ن تاريخ نفاذ هذ� �لق���ر�ر �أن يطلب من جلنة قيد وقبول �ملحام���ني �إعادة قيد ��سمه يف 

�جلدول.
املادة ال�سابعة والثالثون:

يعاق���ب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة �أو بغر�مة ال تقل عن ثالثني �ألف ريال �أو بهما 
معاً:

�أ-�ل�سخ�ص �ل���ذي �نتحل �سفة �ملحامي �أو مار�ص مهن���ة �ملحاماة خالفاً الأحكام هذ� 
�لنظام.

ب-�ملحامي �لذي مار����ص مهنة �ملحاماة بعد �سطب ��سمه من جدول �ملحامني، ويتم 
توقيع هذه �لعقوبات من �لق�ساء �ملخت�ص.

املادة الثامنة والثالثون:
ي�ستمر �ملحامون و�مل�ست�سارون �ل�سعوديون �لذي لديهم �إجاز�ت توكيل �و تر�خي�ص 
نافذة �سادرة م���ن وز�رة �لعدل �أو وز�رة �لتجارة وفق �الأنظم���ة �ل�سارية وقت �سدورها 
مبمار�سة عملهم، ب�رشط اأن يتقدموا خالل خم�ص �سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام اإلى 
جلنة قيد وقب���ول �ملحامني �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )�خلام����ص( من هذ� �لنظام وعلى 
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هذه �للجنة قيدهم يف جدول �ملحامني و�إ�سد�ر تر�خي�ص جديدة لهم وفقاً الأحكام هذ� 
�لنظام، وعلى �جله���ات �ملخت�سة �لتي �سبق �أن �أ�سدرت تل���ك �الإجاز�ت و�لرت�خي�ص 
�أن حتيل �إل���ى �للجنة جميع �الأور�ق و�مل�ستند�ت �لت���ي مت مبوجها منحهم �الإجاز�ت �أو 

�لرت�خي�ص.
عل���ى �أنه يجوز لوزير �لعدل متديد �مل�سار �إليها يف هذه �ملادة بحيث ال تتجاوز خم�ص 
�سنو�ت كحد �أق�سى للمحامني �ل�سعوديني �لذين لديهم تر�خي�ص متى تو�فرت لديهم 
ال�رشوط املحددة يف امل���ادة )الثالثة( من هذا النظام عدا �رشط املوؤهل الوارد يف الفقرة 
)ب( من �ملادة �ملذكورة، على �أن يقومو� بدفع ر�سم �لتجديد �ملن�سو�ص عليه يف �ملادة 

)�ل�سابعة( من هذ� �لنظام.
املادة التا�سعة والثالثون:

م���ع مر�عاة م���ا ورد يف �لفقرة )�أ( م���ن �ملادة )�لثالث���ة( من هذ� �لنظ���ام ي�ستمر غري 
�ل�سعودي���ني  �ملرخ�ص لهم وفق �الأنظم���ة قبل �سدور قر�ر جمل�ص �ل���وزر�ء ذي �لرقم 
)116( و�لتاري���خ 1400/7/12ه����، مبز�ولة عم���ل �ال�ست�سار�ت فق���ط ب�سفة موؤقتة 

وبال�رشوط الآتية:
1-�أن يكون متفرغاً لعمل �ال�ست�سار�ت.

2-�أال يقوم باملر�فعة �أم���ام �ملحاكم �أو ديو�ن �ملظامل، �أو �للجان �مل�سار �إليها يف �ملادة 
)�الأولى( من هذ� �لنظام، ب�سفته وكياًل، وعلى �جلهات �ملذكورة عدم قبول مر�فعته.

3-�أن يقيم يف �ململكة مدة ال تقل عن ت�سعة �أ�سهر يف �ل�سنة.
4-اأن تتوافر فيه �رشوط القيد بجدول املحامني، عدا �رشط اجلن�سية.

5-�أن يتم �إي���د�ع �سور من موؤهالته وترخي�سه �ل�سابق لدى وز�رة �لعدل خالل �ستة 
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�أ�سه���ر من تاريخ �لعمل بهذ� �لنظ���ام، وعلى وز�رة �لعدل �إعد�د جدول خا�ص لقيد غري 
�ل�سعودي���ني �ملرخ�ص له���م، و�إعطاوؤهم رخ�س���اً موؤقتة. ويحدد وزير �لع���دل �لبيانات 
�لو�ج���ب تدوينها يف ه���ذ� �جلدول، ويف �لرخ�س���ة، ومدتها، وتاري���خ �نتهائها. ويعد 

الرتخي�ص منتهياً بقوة النظام عند فقد اأي �رشط من ال�رشوط املو�سحة يف هذه املادة.
املادة الأربعون:

يجب على �ملرخ�ص ل���ه طبقاً للمادة )�لتا�سعة و�لثالثني( �أن ميار�ص �لعمل وحده، �أو 
باال�سرت�ك مع حمام �سعودي، وال يجوز له �أن ي�ستعني مبحام غري �سعودي فرد�ً كان �أم 

�رشكة.
املادة احلادية والأربعون:

يجوز للمحامي �ل�سعودي و�ملحامي �ملرخ�ص له مبوجب �لفقرة )�أ( من �ملادة )�لثالثة( 
م���ن هذ� �لنظ���ام �أن ي�ستعني يف مكتبه وفق���اً حلاجة �لعمل مبحام غ���ري �سعودي �أو �أكر 

مبوجب عقد عمل حتت م�سوؤوليته واإ�رشافه بال�رشوط الآتية:
1-�أن ينتظ���م �ملحامي �ساحب �لرتخي����ص باحل�سور يف �ملكت���ب، و�أن يوقع على جميع 
�ملر��سالت �ل�سادرة من �ملكتب �ملتعلقة بالق�سايا، ويجوز له �أن يعني من ميثله يف ذلك من بني 

�ملحامني �ل�سعوديني �أو �ملرخ�ص لهم مبوجب �لفقرة )�أ( من �ملادة )�لثالثة( من هذ� �لنظام.
2-اأن تتوافر يف غري ال�سعودي �رشوط القيد يف جدول املحامني عدا �رشط اجلن�سية، 

و�أن تكون لديه خربة يف طبيعة �لعمل ملدة ال تقل عن خم�ص �سنو�ت.
3-�أن يقت����رش عمله على �إعد�د �ملذكر�ت با�س���م �ملحامي �ساحب �لرتخي�ص وتقدمي 
�ملعاون���ة له، و�أال يتولى �ملر�فعة �مام �ملحاكم �أو ديو�ن �ملظامل �أو �للجان �مل�سار �إليها يف 

�ملادة )�الأولى( من هذ� �لنظام.
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املادة الثانية والأربعون:
ي�س���در وزير �لعدل �لالئحة �لتنفيذية لهذ� �لنظ���ام وتن�رش يف �جلريدة �لر�سمية، كما 

ي�سدر �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذه.
املادة الثالثة والأربعون:

ين�رش ه���ذ� �لنظام يف �جلريدة �لر�سمية ويعمل به بع���د ت�سعني يوماً من تاريخ ن�رشه. 
ويلغي كل ما يتعار�ص معه من �أحكام.

�أنظر نظام �ملحامات �ل�سادر بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 199 يف 1422/7/14ه�.

ثانيًا: صورة ضبط إجازة مهنة الوكاالت)10(

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
وز�رة �لعدل 

�إجازة مهنة �لوكاالت
رقم �الإجازة ...................

تاريخ �الإجازة ................. /  /    14ه�
�ملحكمة �ل�سادرة منه �الإجازة ...................

�سفات حامل �الإجازة ...................
�ال�سم و�ل�سهرة ................   )فالن �آل فالن(

��سم �الأب ......................  )فالن(
�ل�سن ........ )مولود عام ...... �أبلغ من �لعمر .............(

)10)  اأ�صلها منوذج دفرتي �صغري ُمَعد  من قبل وزارة العدل.
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رقم �حلفيظة ...................
تاريخ �حلفيظة ...................

�ل�سرية و�ل�سلوك ................ )ح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك ولي�ص عليه �أي �سو�بق(
�ل�سهاد�ت �لعلمية:

رقم �ل�سهادة:.........................
تاأريخ �ل�سهادة: .....................

�جلهة �ل�سادرة منها: .............. )يحمل �ل�سهادة �جلامعية يف �ل�رشيعة مثاًل(
ممار�سة وظيفة �لق�ساء:

نوع �ملمار�سة: ................... )مالزم ق�سائي مثاًل(
�لد�ئرة �لتي وقع���ت �ملمار�سة فيه���ا: .................. )�ملحكمة �لكربى مبدينة 

)..........
مدة �ملمار�سة: .................. )ثالثة �أعو�م تقريباً(

تاأريخ �ملمار�سة: ................ )من 1410/5/10-1413/6/9ه�(
�سهادة �لتدري�ص:

رقم �ل�سهادة: ...................
تاأريخ �ل�سهادة: .................

�جلهة �ل�سادر منها: .................. )�ملعهد �لعلمي مبدينة .............(
نتيجة �الختبار:

�حلمد هلل وحده، و�ل�سالة على م���ن ال نبي بعده، وبعد. فقد جرت مقابلة �ل�سيخ/ 
فالن بن فالن )��سم �لطالب رخ�سة مهنة �لوكاالت( وظهر لنا �ت�سافه باالأخالق �حلميدة 
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�حل�سنة و�ملعلومات �لق�سائي���ة �جليدة، �لتي توؤهله الأخذ رخ�سة مهنة �لوكاالت، وعلى 
ذلك ح�سل �لتوقيع.

�لهيئة �لعلمية 
................                            ...............

�أو يقال: �إن �ملذكور غري خا�سع لنظام �الختبار لكونه قد مار�ص �لق�ساء ........... 
وعلى ذلك ح�سل �لتوقيع.

قرار منح الإجازة:
�حلم���د هلل وح���ده، و�ل�س���الة و�ل�سل���م على م���ن ال نبي بع���ده، وبع���د. فحيث �إن 
........... )�ملدعو فالن بن فالن.................( �ملذكور يف هذه �الإجازة قد 
توفرت فيه �ل�رش�ئط �ملخولة له تعاطي مهنة �لوكاالت ح�سبما تن�ص عليه �ملو�د 62، 63، 
64، من تنظيم �الأعمال �الإد�رية يف �لدو�ئر �ل�رشعية، جرى منحه هذه �الإجازة ت�رشيحاً 

له بذلك، وعلى هذ� ح�سل �لتوقيع.

�لهيئة �لعلمية                     رئي�ص/ قا�سي �ملحكمة 
........................                      .............

�رشوحات وز�رة �لعدل ....................................................................
............................................................................................

�لوقوعات 
.............................................................................................
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تنبيــه:
مما يوؤ�خذ به �لوكيل وير�س���د يف �سحائف �لوقوعات: �ملماطلة، عدم �ملحافظة على 
مو�عيد �جلل�س���ات، �ل�سغب، �ل�سطب على �لدع���وى �إذ� كان مدعياً، �جللب بال�رشطة 
�إذ� كان مدع���ى عليه، �س���وء �ل�سلوك، ن�سبة �إفاد�ت �إلى موكل���ه مل ت�سدر عن �ملوكل، 
�العرت��ص يف �للو�ئح مبا يخالف ما دفع به �أثناء �ملر�فعة، وغري ذلك مما ال يتفق مع مهنة 

�لوكاالت.
ثم يرفع هذ� �الإجر�ء ملحكم���ة �لتمييز لتدقيقه ح�سب �لتعاليم، فاإذ� �كت�سب �لقطعية 
وهم����ص على �لرخ�سة مبا يفيد �لت�سديق �ُسّلمت �لرخ�سة ل�ساحبها، و�أفهم بااللتز�م مبا 

تق�سي به �لتعليمات �ل�رشعية و�لنظامية بخ�سو�ص جمال عمله)11(.

وقفة:

�لق�ساء مهنة �رشيفة، وما يرتبط به من �لوظائف و�ملهام ياأخذ هذه �ل�سفة �لعامة منه، 
ومن ذلك مهنة �ملحاماة �لتي يطلق عليها بع�ص �ملعا�رشين ت�سمية �لقا�سي �لو�قف، نظر�ً 
لوق���وف هذ� �لنائب يف ظ���ل منظومة �لعد�لة وهو جزء رئي�ص منه���ا، بل هو من �أظهر 
معامل �إبر�ز �لعد�لة �إذ� �أح�سن �لقيام بهذه �لوظيفة على وفق �ملنهج �ل�سحيح لها، وهذ� 
م���ا يوؤمله رو�د �لعد�لة من تكام���ل �أدو�ر �لقائمني عليه���ا الأد�ء �أعمالهم �لتي تعني على 
�إحقاق �حل���ق، و�إقامة �لف�سل �أعان �هلل �جلميع للقيام بذلك و�هلل �ملوفق و�سلى �هلل على 

نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

)11)  اأوقف العمل بهذه الرخ�صة بعد �صدور نظام املحاماة ال�صادر برقم 199 يف 1422/7/14هـ.


