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 : مقدمـــة
 :مف بينياقتضي حتما اإلعتماد عمى مراجع ليا عالقة مباشرة بنشاط المكتب، دراسة " تنظيـ مكتب المحامي " ت

 .95/31/9131المؤرخ في  31/3القانكف األساسي لمينة المحاماة رقـ  -
ك الذم بقي سارم المفعػكؿ إلػى يايػة رػدكر نظػاـ داخمػي ) 10/15/3551النظاـ الداخمي لممينة المؤرخ في  -

 .(مف ىذا القانكف 310/9جديد حسب المادة 
 الممارسة الرحيحة كالسميمة لممينة . -

ى الدافع إلى التطرؽ إلى مكضكعنا ىذا ، ىك الريبة الممحة في تقديـ كؿ ما أمكف مف تقديمو إل
ىا إبتداءا مف الجامعة ، مركرا بالكفاءة المينية لممحاماة ، ككركال ك المحاميف المتدربيف إلتماـ المسيرة التي عاش

 إلى ىذه المرحمة األخيرة كىي مرحمة التربص .
أك مباشػرة مػف الجانػب القػانكني كريـ أف المحامي يبقي دائما في حاجة إلى المزيػد مػف المعمكمػات سػكاء 

 أف نسارع إلى مده بيذه المعمكمات كلك جزئيا . االفضؿنو مف الميداف فإ
كمما استطاع المحامي المتدرب إستيعاب جزء مف ىذه المعمكمات كالتكجييات كمما درَأ عنو حاالت 

تنظيم مكتب )اإلحراج كاستطاع مكاجية الكاقع الميني دكف خجؿ أك عقدة ، ك مف بيف ىذه المعمكمات مكضكع 
 (المحامي

ي المحػػػامي تسػػػجيمو فػػػي المػػػكح الكبيػػػر ، كال إرتدائػػػو الجبػػػة السػػػكداء داخػػػؿ أركقػػػة العدالػػػة كال حمػػػؿ ال يكفػػػ
محفظػػة بػػداخميا مطبكعػػات ككريقػػات كخػػتـ يلبػػت رػػفتو المينيػػة ، أك إرتدائػػو لباسػػا الئقػػا أنيقػػا كال إسػػتعماؿ ىاتفػػو 

لبطاقػة المينيػة التػي يسػتظيرىا مػف حػيف ، كال اإف كجػدتالنقاؿ ، كال السػيارة التػي ينتقػؿ بيػا مػف مكػاف إلػى  خػر 
 إلى  خر .

 . الذم يريد النجاحسبؽ ذكره كلكف ليس كؿ ذلؾ كاؼ لدل المحامي الكلير مما إف مينة المحاماة تتطمب 
 ترػػػعب عميػػػو مينػػػة كبدكنػػػو  "مكتـــب منظــــم"إف المينػػػة تفػػػرض عمػػػى المحػػػامي كػػػي يكػػػكف ناجحػػػا كجػػػكد 

 المحاماة .
يير ضركرم ، كبإمكانو ممارسػة مينػة المحامػاة بػدكف مكتػب مػنظـ فيتعامػؿ قد يتركر البعض أف ذلؾ 

في طريؽ التقدـ ، لكف في الحقيقة ىك ال  ارج المكتب ، فيتييأ لو أنو محاـمع المككميف عف طريؽ عدة قنكات خ
 .يدرم كيؼ ينظر إليو ىؤالء المككميف كال يعي ما ىي قيمتو الحقيقية لدييـ 

بشػػرفو كشػػرؼ مينتػػو "المحامػػاة " كال يممػػؾ أيػػة رػػفة مػػف رػػفات المحػػامي  إنػػو مجػػرد شػػخص يتالعػػب
الجدير بالمينة ، إف ىذا الشخص "بدكف مكتب أك بمكتب يير مػنظـ " ال ينتظػر النجػاح كم لػو الفشػؿ عػاجال أـ 

  جال .
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كسائؿ  إف التجربة عممتنا ، كـ مف محاـ كلر تكاجدىـ كنشاطيـ خارج المكتب كركزكا في عالقاتيـ عمى
أخرل ملؿ : أركقة العدالة كاإلتراالت عبر الياتؼ النقػاؿ كالكسػطاء المتطفمػيف عمػى المينػة ، كلمعػت أسػماءىـ 
كػػالبرؽ ، لكػػف لػػـ يمبلػػكا طػػكيال حتػػى سػػقطكا مػػرة كاحػػدة ، فإسػػتدرككا األسػػباب فعػػادكا إلػػى مكػػاتبيـ ل نطػػالؽ مػػف 

أنيػػـ محػػامكف،  خػػذيف فػػي اإلعتبػػار الطريػػؽ الرػػحي   جديػد عميػػـ يػػردكف إعتبػػارىـ كيقبمػػكف فػػي نظػػر ال يػػر عمػػى
بملابة  حاليا كالسميـ الذم سمكو زمالءىـ الذيف إلتزمكا بقكاعد المعبة ، كتمسككا بمكاتبيـ كساركا خطكة خطكة كىـ

 الركائز األساسية لممينة .
ميػػداف لكافػػة  إف أىميػػة المكتػػب تتجسػػد فػػي ككنػػو المحػػكر الػػذم تبنػػى عميػػو العالقػػات مػػع المػػككميف ك ىػػك

 . المحامي العمميات القانكنية ، كالمينية التي يقـك بيا
فميس مػف التقاليػد المينيػة إقامػة عالقػة مػع مككػؿ خػارج المكتػب  إال القميػؿ القميػؿ، كال يعقػؿ القيػاـ بعمػؿ 

 قانكني ميني دكف مكتب ، فيك القاعدة التي ينطمؽ منيا المحامي لمقياـ بجميع أعمالو اليكمية .

تنظــيم )مكضػػكع ال ىػػذا أف التػػدريب ال يكتمػػؿ إال بعػػد تمكػػيف المحػػامي المتػػدرب مػػف اذا كػػاف اقتناعنػػاك 
 (.المكتب

إلػػى أجػػزاء متالئمػػة كمنسػػجمة  ك حتػػى يتسػػنى تقديمػػو بكيفيػػة سػػيمة ك قابمػػة ل سػػتيعاب ، قسػػـ المكضػػكع
 :  ممنيجة ك التي ىي كاآلتيكمتنايمة في إطار خطة 

 

 المكتب المحور األول / تحضير
 كينقسـ إلى عنرريف : 

 . تحضير المكتب قانونا -3

 تحضير المكتب ماديا . -8

   المحور الثاني / تسيير المكتب
 كينقسـ إلى عنرريف :

 تسيير المكتب قانونا . -0

 . واقعياتسيير المكتب  -8

 خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 : تحضير المكتــب أوال :
تحضير المكتب يستكجب التطرؽ أكال إلى النرػكص القانكنيػة التػي تػنظـ كيفيػة تحضػيره كالتفرػيالت الػكاردة إف 

 في النظاـ الداخمي لممينة لـ معالجة الجانب المادم لتحضيره .
  :  اقانونتحضير المكتب  -3

 : مكان تواجد المكتب )دائرة إختصاص واحدة( –أ 

حقيقة يمكف لممحػامي فػي الجزائػر أف يترافػع أمػاـ جميػع المحػاكـ كجميػع المجػالس القضػائية ، كأمػاـ كػؿ الجيػات 
 ( .95/31/9131المؤرخ في  31/3مف قانكف المينة رقـ  11أنظر المادة ) –اإلدارية كالتأديبية عبر التراب الكطني 

طف ، فمف الكاجب عميو تحت طائمة التأديب إختيار في الك كاحد لكف ال يجكز لممحامي أف يفت  أكلر مف مكتب 
مف قانكف المينة  4)المادة مكاف كاحد في دائرة إختراص إحدل المجالس القضائية لمكطف كلمتكضي  أكلر أنظر : 

)) يجب عمى المحامي أف يفت  مكتبا في دائرة اختراص مجمس قضائي ك ال التي تنص عمى ما يمي : (31/3الجديد رقـ 
 لار كحسب اعتقادنا منع المحامي مف تعدد المكاتب ذلؾ لما ليذه األخيرة مف  ((و أف يتخذ إال مكتبا كاحدا يجكز ل
ميس مف المفيد أف يت يب المحامي عف مكتبو ، ألف في تعدد المكاتب  ضركرة ال ياب عف المكتب ف،  سمبية

 األساسي.
 : قبل اعتماد المكتب البد من أداء اليمين القانونية -ب

بعدما يقرر مجمس الناحية قبػكؿ تسػجيؿ المترشػ  فػي المػكح الكبيػر يجػب عمػى ىػذا األخيػر أف يػؤدم اليمػيف أمػاـ 
كال يجػػكز لممحػػامي أف يفػػت  مكتبػػا  (الجديػػدمػػف قػػانكف المينػػة  01) المػػادة المجمػػس القضػػائي لػػدائرة إخترػػاص إقامتػػو 

 دكف أداء اليميف القانكنية ، فيي مفتاح المكتب .
 : المتدرب المحامي -

إذا كاف مف الجائز لممحامي المتدرب أف يتكفؿ بسائر القضايا التي يكمفو بيا مدير التدريب باسػمو كتحػت رقابتػو 
ك المػادة   –الجديػدمػف ؽ.ـ  01) المػادة كأف يرافع أك يستشار في القضػايا المكمػؼ بيػا مػف طػرؼ النقيػب أك المنػدكب 

فػػال يجػػكز لػػو فػػي أم حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ فػػت  مكتػػب باسػػمو الخػػاص ، بػػؿ أف ملػػؿ ىػػذه  (القػػديـمػػف النظػػاـ الداخمي 91
 السمككات تعرض راحبيا إلى التأديب لمخالفتيا المادتيف السالفتي الذكر .

مػػع المالحظػػة فػػي رأم الخػػاص ال مػػانع مػػف التحضػػير كالتييئػػة الماديػػة لممكتػػب دكف فتحػػو كاسػػت اللو فػػي إطػػار 
 المينة .

ال تػػـ إيفالػػو ألنػػو مػػف المفػػ ركض عنػػد انتيػػاء التػػدريب يرػػير المحػػامي المتػػدرب جػػاىزا لطمػػب اعتمػػاد المكتػػب كا 
 تمقائيا مف قبؿ مجمس المنظمة .

 : القيود الواردة عمى اختيار مكان دائرة اإلختصاص القضائي -ج
 . المبدأ أف المحامي حر في اختيار أم مكاف متكاجد في دائرة اختراص مجمس قضائي في الجزائر
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يير أف ىناؾ استلناء كارد عمى القاعدة بحيث عمى المحامي مراعاتو ، فيمنع عميو فت  المكتب كيترافع في دائرة 
اخترػػاص المجمػػس القضػػائي الػػذم كػػاف بػػو يػػزاكؿ كظػػائؼ قاضػػي أك مكظػػؼ بالعدالػػة أك مكظػػؼ لػػدل مرػػال  

، بؿ حدده المشرع بدائرة اإلختراص  األمف أك مكظؼ ساـ معيف بمرسـك ، كأف ىذا اإلستلناء يير مطمؽ زمنيا
كحسػػب مفيػػـك المػػادة أف المنػػع كىػػك لمػػدة خمػػس سػػنكات ، ىػػك حمايػػة  ( 31/3ؽ المينػػة  94)المػػادة المػػذككر أعػػاله

لممحػػػامي الشػػػريؼ شخرػػػيا مػػػف الشػػػبيات كحمايػػػة لممينػػػة ككػػػؿ مػػػف اسػػػت الؿ بعػػػض المحػػػاميف الظػػػركؼ كجمػػػب 
 قبؿ دخكليـ مينة المحاماة . االمككميف باسـ الرفة التي كانكا يكتسبكني

ك يمنع أيضػا عمػى المحػامي القريػب إلػى الدرجػة اللانيػة مػف القاضػي المتكاجػد فػي دائػرة اخترػاص المجمػس فػت  
 ( 31/3مف القانكف المينة الجديد رقـ  11مكتبو لدل ىذا المجمس )أنظر المادة

 : الصور التي يمكن أن يكون عمييا المكتب -د
 امي الذم يريد فت  مكتب أف يختار: يمكف لممح

 إما أف يككف لو مكتبا خارا ، -
ما أف يككف لو مكتبا في ركرة التجمع . -  كا 
 النظاـ الداخمي(مف 39 )أنظر المادةكأخيرا أف يككف لو مكتبا كعضك في الشركة -

اإلخترػػاص ، كػػذلؾ  بالنسػػبة لممكتػػب الخػػاص سػػبؽ الػػتكمـ عنػػو مػػف الناحيػػة القانكنيػػة كبػػاألخص مػػف حيػػث دائػػرة
 يمكف التطرؽ لألنكاع األخرل فيما يمي :

 ( :فتح مكتب خارج اختصاص المجمس القضائي )الشركات* 
كؿ ما قيؿ عف المكتب الخاص منطبؽ عمى مكتب الشركة ، فال يجكز أف تتكاجد الشركة بنفس المركػز الرئيسػي 

 في أكلر مف دائرة اختراص مجمس قضائي كاحد .
زات الشركة ىي بإمكانيا فت  مكاتب لانكيػة خػارج مقػر دائػرة المجمػس القضػائي المتكاجػد مركزىػا يير أف مف ممي

ت  مكاتػػب قضػػاء باتنػػة ، فإنػػو بإمكانػػو أف يفػػبػػو ، فػػإذا كػػاف المركػػز اإلجتمػػاعي لمشػػركة بػػدائرة اخترػػاص مجمػػس 
ك بعنابة ... ألػ  ، كيجػكز راف بر الكطف بالجزائر العارمة ملال ك بكىلانكية فرعية تابع ليا في مناطؽ أخرل ع

 لجميع الشركاء اإلنتقاؿ إلى ىذه المكاتب لممارسة مينتيـ فييا .
ال يجكز لشركات المحاميف أف تحتفظ بمكتب أك مكاتب  )): 31/3مف قانكف المينة الجديد رقـ  12إذ نرت المادة 

 لتراب الكطني مع مراعاة االتفاقيات القضائية .لانكية إال خارج دائرة اختراص الذم يكجد بو المقر الرئيسي أك خارج ا
يير أنو يمكف لمجمس المنظمة أف يرخص بفت  مكتب لانكم بدائرة اختراص المجمس القضائي الذم يكجد بو المقر الرئيسي 

 ((لمشركة بسبب بعد المسافة ك يجكز لكؿ الشركاء أف يمارسكا مينتيـ في جميع ىذه المكاتب 
 

فت  مكتب لانكم بدائرة اختراص المجمس فإنو يمكف السالفة الذكر  12ك حسب الفقرة اللانية مف المادة 
القضائي الذم يكجد بو المقر الرئيسي لمشركة ، لكف بشرط تكفر سبب بعد المسافة كما ىك الحاؿ بالنسبة 

 لمجنكب الجزائرم.
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 : عـــتجمفتح مكتب في صورة * 
اعتبارا لبعض الظركؼ المادية التي يعيشيا المحامي كخارة المحاميف المنتيي تدريبيـ حديلا أجاز المشرع 

رقـ  المينة الجديد قانكفمف 21 المادة مف إلنيف فما فكؽ كىك ما نرت عميو يتككف الجزائرم فت  مكتب مشترؾ ، 
 ((انمحمميع مكاتبهم في نفس )) يجىز نمحامين أو أكثر مسجهين في انجدول تج بقكليا : 31/3

كلـ يكتؼ المشرع بذلؾ بؿ راح يكض  كيفرؿ في األمر أكلر إذ أكد في نفس المادة عمى أف يخػتص كػؿ محػاـ 
بمكتب شخري كيجكز أف تككف ليـ عند اإلقتضاء يرفػة اسػتقباؿ كاحػدة بيػنيـ ، كأف فكػرة التجمػع ىػذه ال تعنػي 

الػػػكاردة بالمكتػػػب ، كلكػػػف يبقػػػى كػػػؿ مككػػػؿ تػػػابع لمحاميػػػو ، مػػػع المالحظػػػة اشػػػتراؾ ىػػػؤالء المحػػػاميف فػػػي القضػػػايا 
أضاؼ المشرع في نفس المادة أنو ال يجكز كضع لكحة مشتركة تفيد التجمع بػؿ ألػ  : أف عمػى كػؿ محػاـ كضػع 
لكحتو مستقمة ملال : لالث محاميف ، لالث لكحات مستقمة عمى عكس الشركة التي تسػتكجب لكحػة كاحػدة عمييػا 

 أسماء األعضاء .كؿ 
 التسجيل في الجدول يتطمب وجود مكتب . -ه

فػإف التسػجيؿ فػي الجػدكؿ الكبيػر ال يػتـ إال بكجػكد  31/3مف قػانكف المينػة الجديػد رقػـ  00حسب المادة 
 مكتب في أية ركرة كانت منفردة ،شركة ، تجمع .

 ك أف تبياف محؿ اإلقامة في الجدكؿ ضركرم .
الػػذكر عمػػى : ))يشػػمؿ جػػدكؿ المحػػاميف عمػػى ألقػػاب المحػػاميف ك أسػػمائيـ ك حيػػث نرػػت المػػادة السػػالفة 

 تاري  أداء اليميف ك محؿ إقامتيـ ....((
 : ادهـمعاينة المكتب واعتم -و

أم مكتب كاف فػردم خػاص أك تجمػع أك شػركة  أك جمعيػة ال يرػم  لممارسػة مينػة المحامػاة مػا لػـ يػتـ 
 اعتماده مف قبؿ مجمس الناحية .

عتمػػػاد يعػػػيف النقيػػػب عضػػػكا مػػػف مجمػػػس المنظمػػػة لتكميفػػػو بزيػػػارة المكتػػػب أك المكاتػػػب فػػػي حالػػػة كقبػػػؿ اإل
 الشركة .

كعنػػػد المعاينػػػة يجػػػب أف يكػػػكف المكتػػػب الئقػػػا كيحتػػػكم عمػػػى األقػػػؿ عمػػػى لاللػػػة يػػػرؼ تخرػػػص األكلػػػى 
كفػي حالػة التجمػع أك الشػركة  ( القػديـالنظػاـ الػداخمي مػف  30) أنظػر المػادة لألستاذ كاللانية لألمانة كاللاللػة ل سػتقباؿ 

كتكاجػػد عػػدد مػػف المحػػاميف فػػي نفػػس المكتػػب يجػػب أف يتػػكفر لكػػؿ كاحػػد مكتػػب خػػاص بػػو كفضػػال عػػف ذلػػؾ مػػف 
 الضركرم كالكاجب أيضا تكفر لكؿ محاـ عدد كاؼ مف المؤلفات القانكنية كالمينية )نفس المادة ( .

النظػاـ الػداخمي مػف  31)انظػر المػادة و بػالقبكؿ أك بػالرفض يحرر المقػرر تقريػره كيقدمػو إلػى المجمػس لمبػت فيػ
كعمى إلر ذلؾ يقرر المجمس تسجيؿ المعني بػاألمر فػي جػدكؿ المنظمػة كي فػؿ المعنػي بػاألمر تمقائيػا فػي  ( القديـ

 .مف النظاـ الداخمي القديـ( 32أنظر المادة يياب اإلقامة المينية أك عدـ تكفر الشركط القانكنية لممكتب )
لخالرػػة ال يمكػػف اسػػت الؿ مكتػػب لممحامػػاة دكف اعتمػػاده مػػف قبػػؿ مجمػػس المنظمػػة كفػػي حالػػة ييػػػاب ا

 المكتب فإف التسجيؿ في المكح أمر قانكني كلكف اإليفاؿ يككف تمقائيػا .
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 : بـاعتماد المكت ما بعد -ر
 الكبير .بعد اعتماد المكتب مف قبؿ مجمس المنظمة ينقؿ عنكاف اإلقامة مباشرة عمى المكح 

 : وضع الصحيفـة*
كمف  لار اعتماد المكتب أيضا كجكب كضع الرحيفة )المكحة( عمى مدخؿ المكتب في حالة ما إذا كاف 

 مستقال أما إذا كاف داخؿ عمارة فإنو باإلمكاف كضعيا عمى مدخميا .
حػػامي لػػػدل سػػػـ كيكتػػب عمييػػا اإلسػػـ كالمقػػػب كرػػفة الم x 91سػػـ  91كيجػػب أف تكػػكف ىػػذه الرػػػحيفة بمقيػػاس 

 المجمس القضائي كمعتمد لدل المحكمة العميا كمجمس الدكلة عند اإلقتضاء .
 . مف النظاـ الداخمي لممينة ( 11)أنظر المادة كيجب أف تحرر الرحيفة خارج العمارة بالم ة العربية 

 العمارة ؟كيلكر التساؤؿ ىنا لماذا لـ تحتـر ىذه المادة فيما يتعمؽ الم ة العربية كخارة خارج 
المحػػاميف ال يكتفػػكف بالم ػػة العربيػػة بػػؿ يحشػػركف دكمػػا الم ػػة الفرنسػػية بجانبيػػا كال أدرم  بعػػضمػػع المالحظػػة أف 

 لماذا ىذا الخرؽ البائف ؟
 كال ريب ىناؾ مف است نى عف الم ة العربية كاكتفى بالم ة الفرنسية خارة في المدف الكبرل في البالد .

 ( مف النظاـ الداخمي القديـ التي جاءت بري ة الكجكب ؟ 11فيؿ مف منقذ ليذه المادة )
 : المطبوعات ، األوراق المعنونة واألظرفة والرسائل* 

 10ما قيؿ عف الرحيفة يمكػف قكلػو عػف المطبكعػات كاألكراؽ كاألظرفػة كالرسػائؿ كبطاقػات الزيػارات فقػط المػادة 
ك ليػػذا نقتػػرح بمناسػػبة إلػػى الم ػػة أرػػال فػػال ىػػي ل ػػة عربيػػة كال ىػػي ل ػػة أجنبيػػة  مػػف التنظػػيـ المينػػي لػػـ تتطػػرؽ

تحضير النظاـ الداخمي الجديد إضػافة : كجػكب تحريػر ىػذه المطبكعػات ك األكراؽ ك األظرفػة ك الرسػائؿ  بالم ػة 
 العربية .

 المحاميف . كأضافت يمكف كتابة عبارة "دكتكر" في الحقكؽ كنقيب المحاميف كنقيب سابقا لمنظمة
 كأضافت منع ذكر الكظيفة اإلنتخابية أك اإلدارية أك القضائية .

 : ختم المحامي
كجكب رنع ختـ يحمؿ عمى األقؿ اسـ كلقب المحامي ،العنكاف كرقـ اليػاتؼ كالرػفة مرتبػة معتمػد لػدل 

 المحكمة العميا كمجمس الدكلة إف إقتضى األمر .
عندما يتكاجد المكتب بدائرة اختراص مجمس قضائي كاحد كتـ أداء اليميف القانكنيػة كتنعػدـ  : الخالصة

القيكد الكاردة عمى قاعدة اإلختيار كمراعاة الركر التي يأتي عمييا فت  المكتب كتكفر جميع الشركط الالزمة في 
ة مينػػة المحامػػاة بكيفيػػة قانكنيػػة فػػت  المكتػػب كتػػـ اعتمػػاده مػػف قبػػؿ مجمػػس المنظمػػة فإنػػو بإمكػػاف المحػػامي ممارسػػ

 كيكتسب مف خالليا رفة المحامػػػي .
 . ؟ا ، يبقى اآلف ىؿ التحضير القانكني كاؼ لمممارسة الفعمية لممينةىذا بالنسبة لتحضير المكتب قانكن

قػػد يتػػكفر المحػػامي عمػػى مكتػػب كفقػػا لمقػػانكف لكػػف مػػع ىػػذا فيػػك فػػي حاجػػة إلػػى تحضػػير مػػادم ، كىػػك مػػا يجػػب 
 تو في العنكاف التالػي :معالج

 



8 
 

 : اـتحضير المكتب مادي -8
 : بــموقع المكت –أ 

يستحسف كحسب ظركؼ كؿ محاـ ، اختيار المكقػع المناسػب ، كأف يكػكف المكقػع قريبػا مػف المحكمػة أك المجمػس 
أك عمػػى األقػػؿ متكسػػط المسػػافة كأف يكػػكف ظػػاىرا كييػػر مخفيػػا داخػػؿ األزقػػة الضػػيقة ، أف يكػػكف سػػيال ل ترػػاؿ 
كييػػر متكاجػػد بػػالطكابؽ العميػػا ، كأف يتكاجػػد فػػي مكقػػع كمحػػيط نظيػػؼ كالئػػؽ كمػػف األفضػػؿ اإلبتعػػاد عػػف األسػػكاؽ 

 المكتظة .
مع المالحظة فإف مينة المحاماة تترؼ باإلعتبار الشخري كأف شخرية المحػامي ، ىػي األسػاس لكػف ىػذا ال 

 الكمية لممحامي .يمنع مف اختيار المكقع الالئؽ ألف في ذلؾ زيادة في القيمة 
 كأني أؤكد عمى ىذا اإلختيار خارة بالنسبة لممحاميف الجدد الذيف مازالكا في بداية الطريؽ .

 إف المحامي القديـ يعتمد أساسا عمى اسمو كسمعتو كالمكقع يأتي في الدرجة اللانية .
 : توفير الوسائل المادية -ب

األقػؿ عمػى لاللػة يػرؼ لكػف القػانكف لػـ يحػدد مػا يجػب أف يستكجب قانكنا كما سمؼ الػذكر احتػكاء المكتػب عمػى 
 يككف في ىذه ال رؼ مف الناحية المادية .

 أف الكاقع الميداني كتقاليد المحاميف الكبار تستكجب تحضير الحد األدنى مف الكسائؿ المادية .
تكضػػػػػع أمػػػػػاـ يحتػػػػػكم عمػػػػػى مكتػػػػػب الئػػػػػؽ بممحقاتػػػػػو مػػػػػف كراسػػػػػي مريحػػػػػة كطاكلػػػػػة : اذػلنسػػػػػبة لمكتػػػػػب األستػػػػػبا -

الجالسػػيف،عمى مكتبػػة متكسػػطة ال ىػػي كبيػػرة كال ىػػي رػػ يرة جػػدا الئقػػة كنظيفػػة بيػػا القػػكانيف الالزمػػة كالمجػػالت 
 القضائية كالمؤلفات الفقيية .

 يحتكم مكتب األمانة المتكسط كالالئؽ عمى : : لنسبة ل رفة األمانةبا -
 جياز كمبيكتػػػر . -
 بجدية .أدراج خارة تككف بعدد األحرؼ األ -
 جياز الياتؼ اللابت )أفضؿ مف النقاؿ اقتراديا كمينيا ( . -
 كراسي عمى األقؿ النيف . -
 أدراج خارة بالمحفكظات . -
المحكمػػة العميػػا :  -ال رفػػة اإلداريػػة  -أدراج أخػػرل خارػػة تكػػكف بعػػدد اإلخترػػاص)محكمة الجنايػػات  -

 ئية ، ال رفة المدنية"... أل  ( .الجنائية ، ال رفة اإلدارية ، ال رفة الجزا "ال رفة
 بيا كراسي مف أربعة إلى لمانية ، طاكلة خارة باإلنتظػػػػار .: لنسبة ل رفة اإلستقباؿبا -

 المرافؽ الضركرية األخرل . -  قباؿ إلى جناحيف لمذككر كاإلناث يستحسف تقسيـ يرفة اإلست : مالحظة
نظيفة كالئقة بمقاـ المحامي ، ككذلؾ بالنسبة لممقػر فػي حػد يجب أف تككف ىذه األشياء كاألدكات المادية 

 ذاتو .
 سـ تكضع عمى عتبة الباب كما سبؽ الذكر . x 91سـ  91الرفيحة بمقياس 
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 .الحافظات بمختمؼ األلكاف  –تحضير المطبكعات كاألكراؽ كأظرفة الرسائؿ كبطاقات الزيارات 
  : مسؾ السجالت 
 سجؿ القضايا الجديدة  -3

 القضايا سجؿ حفظ  -9

 سجؿ المداخيؿ ك المراريؼ اليكمية مكقع مف قبؿ مرال  الضرائب  -1

 سجؿ لكتاب المكتب مرادؽ عميو مف قبؿ مفتش العمؿ ك مرال  الضماف االجتماعي -0
 تمؾ ىي التحضيرات المادية لممكتب التي ال يمكف اإلست ناء عنيا لممارسة مينة المحاماة .

 
 

 : الحافظات لمختمف األلـــوان
يجب تكفير الحافظات ذات الكرؽ المفتكح بألكاف مختمفة إلست الليا حسب نكعيػة القضػية ، لكػؿ اخترػاص لػكف 

 خاص ملػػال : القضايا المدنية اإلبتدائية : لكف أخضر .
 القضايا المدنية أماـ يرفة اإلستئناؼ : أرفر .  
 القضايا الشخرية : لكف أزرؽ .  
 القضايا الجزائية : لكف كردم .  
 القضايا الجنائية : لكف أحمر .  
 القضايا اإلدارية : لكف أرفر .  
 قضايا المحكمة العميا : أزرؽ فات  .  

إخػػتالؼ األلػػكاف أمػػر ضػػركرم لمسػػاعدة المحػػامي عمػػى التعػػرؼ مباشػػرة عمػػى اإلخترػػاص لكػػؿ قضػػية دكف فػػت  
             الممؼ .

 

 نموذج خاص بسجل الفيرس لفتح ممفات جديدة
الرقم 

 التسمسمي
 الجية القضائية نوع القضية رقم الحفظ ضـــد في حــق تاريخ الفتح

    
 

   

 نموذج خاص بسجل الحفــظ
 المنطـوق رقم الحفظ تاريخ الفصل الجية القضائية نوع القضية لفائدة

 
 

     

نماذج خاصة بالسجالت 
 : والحافظات
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 نموذج لمحافظات ) مطبوعــا (                       
 مجمس قضـاء : ........................

 محكمــــة : ........................
 القسم : ........................ –الغرفة 

 قضية رقـــم : .......................
 الرقم الداخمـي : ........................

 .....................................) مدعى ( ) مدعى عميو ( لفائدة : 
 .....................................) مدعى ( ) مدعى عميو ( ضـد :

 القائـ في حقو األستاذ / ) محاـ الخرـ (          

 المنطوق وتاريــخ المالحظــــات اتـــالجمس
............. .......................... ......................................................... 
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 : بـتسيير المكت:  ثانيا
 : اــتسيير المكتب قانون -0

 : استقبال الموكمين –أ 
مػػا ل ستشػػارة ، ىػػذاف  العنرػػراف ال مػػف أعمػػاؿ المحػػامي األساسػػية ىػػي اسػػتقباؿ المػػككميف إمػػا ب ػػرض التككيػػؿ كا 

يمكف اإلسػت ناء عنيمػا كال محامػاة بػدكنيما ، كال يسػكغ لممحػامي أف يقػـك بنشػاطو  فػي مكتػب  خػر أك مقػر  خػر 
 كالسكف العائمي ملال .

ال يجػكز لممحػامي أف يقػيـ  ))مػف النظػاـ الػداخمي القػديـ لممينػة التػي تػنص عمػى :  03كقد كرد ىذا المنع فػي المػادة 
 قامة لانكية في أم مكاف  خر ... ((تقباؿ مككمو في إمكتبا لنشاطو أك إلس
 ((يجب عمى المحامي مبدئيا أال يستقبؿ كيقدـ استشارات إال بمكتبو ...  ))مف نفس النظاـ :  11كأضافت المادة 

 إف استقباؿ المككميف بالمكتب فيو حرمة لممحامي كاحتراما لممككؿ كالحفاظ عمى أسرار المينة ، مع كفرة الكسػائؿ
 الالزمة ل ستقباؿ .

زدراء بالمككػػؿ كمسػػاس بسػػر المينػػة كانعػػداـ  كأف اسػػتقباؿ المككػػؿ خػػارج المكتػػب ، فيػػو حػػط مػػف قيمػػة المحػػامي كا 
 الكسائؿ الضركرية ل ستقباؿ .

 : منع اإلقامة مع أجنبــــي -ب
نما يقرد باألجنبي ىك الخارج عف مينة المحاماة .  ال يقرد باألجنبي ال ير الكطني كا 

ال يجكز مف أراد ممارسة مينة المحاماة أف يفت  مكتبػو مػع طبيػب مػلال أك مػع مينػدس أك مػع  محضػر قضػائي 
أك مػػع مكلػػؽ ... ألػػ  ألف فػػي ذلػػؾ مسػػاس بالمينػػة كفيػػو خمػػط كلػػبس لممػػكاطنيف بحيػػث يرػػعب عمػػييـ اإلترػػاؿ 

ؿ ، فضػال عػف اخػتالؼ التقاليػد بالمحامي أك بالطبيب ، ىذا مف جية كمف جية أخرل فيو إعاقة لعمميػة اإلسػتقبا
 المينية لكؿ مينة .

.. كال يجػػكز أف يقػػيـ مينيػػا مػػع أجنبػػي خػػارج عػػف مينػػة ))مػػف النظػػاـ الػػداخمي القػػديـ عمػػى : 05لػػذا نرػػت المػػادة 
 المحاماة . ((

 .كالضمير يعكد عمى المحامي ، كعميو يجب مراعاة ىذا المنع لما فيو مف فائدة لممحامي خارة كالمينة عامة 
 : الموكل إلىعدم جواز التنقل  -ج

ىناؾ بعض مػف المحػاميف ال يػر مبػاليف أك ال يػر كاعػيف يمتقػي بمككمػو فػي أم مكػاف كػاف ، حتػى فػي منػزؿ ىػذا 
األخير أك في محمو ، األمر لديو سياف ، ينسى أك يتناسى ، رفة المحامي ككأنو شخص عاد فينتقػؿ إلػى محػؿ 

لعقكد كيتسػمـ األتعػاب كيفمػا شػاء ضػاربا عػرض الحػائط كرامػة المحػامي كىيبتػو المككؿ كيقدـ اإلستشارات كيبـر ا
 كنبؿ المينة .

منو  11إف ملؿ ىذه العادات السيئة كالسمككات الشاذة ال تتماشى كالنظاـ الداخمي القديـ إذ نرت المادة 
 ((. ... ال يقبؿ التنقؿ عند المككؿ إال إذا كاف ىذا األخير عاجزا عف التنقؿ .. )) :
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 كأكدت عمى أنو في حالة الضركرة يجب عمى المحامي أف يحافظ عمى كرامة المينة )أنظر نفس المادة( .
 : يمكن لممحامي المرتبط بشخص معنوي اإلنتقال إلى مقره -د

كالمعمكؿ بيا مف طرؼ جميع المحاميف الجديريف باإلحتراـ عدـ جكاز التنقؿ إلى مقر المككؿ القاعدة العامة 
كاإلستلناء كارد فقط بالنسبة لمشخص المعنكم أم عندما يككف المحامي مرتبط بعقد مع شركة تجارية ملال أك 
مؤسسة عمكمية إدارية أك إقترادية كاقتضى األمر بتكاجده بمقرىا فإنو جائز بمقتضى قانكف المينة إذ نرت 

لشخص المعنكم عندما يمجأ إليو بإنتظاـ أك إذا كاف يمكف لمحامي ا مف النظاـ الداخمي القديـ عمى انو : )) 13المادة 
مرتبطا مع ىذه األخيرة بإتفاقية اشتراؾ كاف اعتبر ذلؾ مقيدا كمناسبا أف ينتقؿ إلى مقر ىاتو الشخرية المعنكم لتقديـ استشارات 

 . ((.  في المجاؿ القانكني خالؿ اجتماعات ككالء الشركة كالجمعيات العامة
 : حرمة المكتبمنع التعدي عمى  -ه

ال يجػػكز ألم كػػاف الػػدخكؿ إلػػى مكتػػب المحػػامي ب ػػرض اإلعتػػداء عمػػى حرمتػػو أك التفتػػيش أك الحجػػز فػػي ييػػاب 
السيد النقيب أك مملمو شخريا كبكيفية قانكنية ،إنو بحكـ األىمية البال ة لمكتب المحامي كالػدكر الػذم يمعبػو فػي 

المككميف ككافة األطراؼ المسجمة بو مف خػالؿ الممفػات كالكلػائؽ ممارسة المينة كالمعمكمات المتكاجدة بو كأسرار 
أعطػػى أىميػػة كبيػػرة لمػػا يحتػػكم عميػػو المكتػػب مػػف  31/3المسػػتندات الشخرػػية ... ألػػ   فػػإف قػػانكف المينػػة رقػػـ 
ال ال يمكف إنتياؾ حرمػة مكتػب محػامي ك )) منو ما يمي :  99مككنات مادية كمعنكية كجاء برري  العبارة في المادة 

 يتـ أم تفتيش أك حجز في مكتب المحامي إال مف قبؿ القاضي المختص بحضكر النقيب أك مندكبو أك بعد اخطارىما قانكنا .
 (( تعد باطمة االجراءات المخالفة لألحكاـ المنركص عمييا في ىذه المادة

المحػػامي لممارسػػة عمميػػة كيفيػػـ مػػف الػػنص انػػو يمنػػع عمػػى أيػػة جيػػة رسػػمية أك ييػػر رسػػمية الػػدخكؿ إلػػى مكتػػب 
التفتػيش أك لحجػػز أيػػة كليقػػة ، كينطبػػؽ األمػػر سػػكاء عمػػى الضػػبطية القضػػائية أك جيػػات الضػػرائب أك العدالػػة ... 

 أل  .
كيبقػػػى كػػػؿ شػػػيء مػػػف ىػػػذا القبيػػػؿ مكقػػػكؼ عمػػػى شػػػرط حضػػػكر نقيػػػب المحػػػاميف أك مملمػػػو الشخرػػػي أك إخطػػػار 

 أحدىما.
 : فتح حساب مصرفي  -و

 الحساب الشخري لممحامي كحساب المككميف .ىناؾ فرؽ بيف 
إذا كانػػػت المبػػػالل الماليػػػة تخػػػص األسػػػتاذ المحػػػامي شخرػػػيا كاألتعػػػاب مػػػلال فػػػإف الحسػػػاب المرػػػرفي الشخرػػػي 

 لممحامي كاؼ.
أمػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ مبػػالل تخػػص المػػككميف كالمخالرػػات أك التسػػكيات الماليػػة بػػيف األطػػراؼ أمػػاـ المحػػامي فػػإف 

مى المحامي أف يفت  حسابا خارا ليذه العمميات كال يسم  لنفسو رب ىذا النكع مػف األمػكاؿ األمر يختمؼ . فع
يمكػف )) مف النظاـ الداخمي القديـ برري  العبارة كما يمي :  42في حسابو الخاص ، كىذا ما نرت عميو المادة 

امي الػػذم يقػػـك بالتسػػكية الماليػػة أف يفػػت  كيجػػب عمػػى المحػػ،  لممحػػامي القيػػاـ بالتسػػكية الماليػػة لمنزاعػػات التػػي أككمػػت إليػػو
حسػابا فػػي البنػؾ يخرػػص برػفة إسػػتلنائية ليػذه التسػػكية ، كيجػػب عميػو أف يػػكدع فػي ىػػذا الحسػاب كافػػة المبػػالل 

 (( الخارة بيذه العمميات
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التػي تػنص  31/3مػف قػانكف المينػة  35المػادة  المتماشػية مػعمع المالحظة أف المادة السالفة الذكر ىي 
زبائنػػو فػػت  حسػػاب مرػػرفي مخرػػص حرػػريا لتمػػؾ  جػػب عمػػى المحػػامي الػػذم يقػػـك بعمميػػات ماليػػة لرػػال )) يخػػرل : ىػػي األ

 ((العمميات ك عميو أف يكدع فيو جميع المبالل المتعمقة بيا
 : وجوب التأمين عمى المسؤولية المدنية -ر

المحػػامي فػػي أعمالػػو إال انػػو معػػرض إف مينػػة المحامػػاة محفكفػػة بالمخػػاطر كاألخطػػاء ريػػـ الحػػرص الػػذم يبديػػو 
 إلرتكاب بعض األخطاء قد تؤدم إلى حدكث أضرار بمككميو .

إف العالقػػة التػػي تػػربط المحػػامي كالمككػػؿ ىػػي عالقػػة عقديػػة مفادىػػا بػػذؿ عنايػػة كلػػيس تحقيػػؽ نتيجػػة ييػػر أف فػػي 
ميػػػو القيػػػاـ بيػػػا بعػػض األحيػػػاف المحػػػامي ممػػػـز بتحقيػػػؽ نتيجػػػة خارػػػة فػػػي بعػػػض اإلجػػػراءات التػػػي مػػػف الكاجػػػب ع

ذا ما كمػؼ المحػامي لمقيػاـ بيػذه اإلجػراءات  كاحتراميا ، كالطعكف التي يجب أف ترفع في ميعادىا المقرر قانكنا كا 
ال تعرض لممساءلة المدنية .  فإنو ممـز بتحقيؽ نتيجة أال كىي تسجيؿ ىذه الطعكف في كقتيا كا 

مػف النظػاـ  51ك المػادة  93فػي مادتػو   31/3كضمانا ليذه المسؤكلية المدنية ال قدر اهلل فػإف قػانكف المينػة رقػـ 
الداخمي القديـ أكجبتا اإلكتتاب التأميني عمى ىذه المسؤكلية كجاءت المادتيف فػي رػي ة الكجػكب إذ نرػت عمػى 

ككػػذلؾ األمػػر ،(( ليتو المدنيػػة الناتجػػة عػػف األخطػػار المينيػػةب تأمينػػا لضػػماف مسػػؤك تتػػيجػػب عمػػى المحػػامي أف يك)) مػػا يمػػي : 
عمػى المحػامي اإلكتتػاب إجباريػا فػي عقػد التػأميف عػف المسػؤكلية المينيػة )) مف النظاـ الػداخمي  القػديـ :  51بالنسبة لممادة 

 ((  بسبب اإلىماؿ كاألفعاؿ التي قد يرتكبيا عند ممارسة ميامو

 : حامي وموكموضمان سرية العالقة بين الم -ز
يحدث كأف يراسؿ المككؿ محاميو كالعكس رحي  كبيػذه المراسػالت أسػرار خارػة بالمككػؿ ، فإنػو ال يجػكز ألم 

عمػى مػا 31/3مػف قػانكف المينػة رقػـ  90المػادة كاف المساس بيذه األسرار بؿ ىي محمية بقكة القػانكف إذ نرػت 
 : مينتو مف))يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة يمي : 
 الحماية التامة لمعالقات ذات الطابع السرم القائمة بينو ك بيف مككمو . -
 ((... أل  ك مراسالتو ضماف سرية ممفاتو -

مفركضػػػػة عمػػػػى الجميػػػػع بمػػػػا فػػػػييـ المحػػػػامي نفسػػػػو إذ ال يجػػػػكز لػػػػو إفشػػػػاء األسػػػػرار المتكاجػػػػدة كأف ىػػػػذه الحمايػػػػة 
 بالمراسالت أك بالممفات المكجكدة بالمكتب .

 عمى ىذه األسرار كلك أف مف أفشاىا مستخدمكه . كالمحامي مسؤكؿ
ف كانت بيف الزمالء   . ( النظاـ الداخمي القديـمف  43)أنظر المادة كأف سرية المراسمة محمية حتى كا 

 : إىانة محام مثميا مثل إىانة قاضي-ص
القاضػي فػال يترػرؼ يجب عمى المحامي دكما أال ينسى أنو ينتمي إلى مينة نبيمة كلػو حمايػة خارػة ملمػو ملػؿ 

 خارج ىذه الرفة كأف ال يحط مف قيمتو كالحفاظ عمى كاجب التحفظ .
ذا مػػػا حػػػافظ عمػػػى السػػػمكؾ الحميػػػد كيترػػػرؼ كىػػػك كاع بمسػػػؤكليتو كمحػػػاـ ، فػػػإف جميػػػع ترػػػرفاتو سػػػكاء كانػػػت  كا 

 بالمكتب أك بالمحكمة أك بمناسبة أعمالو فيي محمية بالقانكف .
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تطبػؽ عمػى إىانػة محػاـ أك االعتػداء عميػو ألنػاء ممارسػتو مينتػػو أك )):  31/3لمينػة رقػـ مػف قػانكف ا 92لقػد نرػت المػادة 
 (( بمناسبتيا العقكبات المنركص عمييا في قانكف العقكبات المتعمقة بإىانة قاضي 

كحفاظػػا عمػػى ىػػذه المكانػػة يجػػػب عمػػى المحػػامي أف يترػػؼ بػػػاألخالؽ الحميػػدة كأال يفػػت  المجػػاؿ ألم كػػػاف 
مػػف النظػػاـ  12السػػابقة الػػذكر أكػػدت المػػادة  92بمسػػؤكلية ملمػػو ملػػؿ القاضػػي ، كتأكيػػدا لممػػادة  كيترػػرؼ دائمػػا

الػػداخمي القػػديـ محتػػكل ىػػذه المػػادة كاعتبػػرت إىانػػة المحػػامي كأنيػػا إىانػػة لمقاضػػي كالمنرػػكص كالمعاقػػب عمييػػا 
لمػػككميف بػػتحفظ كأال يقػػـك ؽ.ع كلػػذا فػػإف المحػػامي كىػػك يقػػكـ بعممػػو بمكتبػػو عميػػو أف يتعامػػؿ مػػع ا 300بالمػػادة 

 بأعماؿ تتنافى كأعراؼ المينة كأف يركف مكتبو مف جميع الشكائب .
 : يوما 02التغيب عن المكتب أكثر من  -س

يجب عمػى المحػامي الحفػاظ عمػى مكتبػو كجعمػو دائػـ النشػاط كأال يت يػب كليػرا عػف مككميػو ضػمانا لمسػير الحسػف 
 إلستفسارات كالمعمكمات الضركرية ليـ .لقضاياىـ كعدـ إزعاجيـ أك حرمانيـ مف ا

مف النظاـ الداخمي القديـ عمى المحامي الذم يريد الت يػب عػف مكتبػو مػدة تفػكؽ  11كلضماف ذلؾ أكجبت المادة 
شػعاره بػاإلجراءات المتخػذة لضػماف السػير الحسػف لمقضػايا المكجػكدة  31 يكما إخطار نقيب المحػاميف أك مملمػو كا 

 عمى مستكل مكتبو .
 : اعيةتماإلج إحترام الواجبات الجبائية و -ش

ابتعادا عف كؿ شبية كحفاظا عمى سمعتو كمحامي كرفعة بمينتو ، يجب عمى المحػامي أف يرػرح بنشػاطو لػدل 
 مرال  الضرائب مف يـك فت  المكتب كيبقى عمى اتراؿ بيا بكيفية منظمة بكؿ شفافية .

 لردؽ في ترريحاتو أماـ ىذه المرال  .إف المحامي كبرفتو رجؿ قانكف ممـز باإلنضباط كا
اإلحتراـ الكامؿ لممحامي ، كتعتبره زبدة المجتمع لذا يجب عمى مػف  ف  ك  إف جميع الييئات اإلدارية التابعة لمدكلة ت  

 ينتمي إلى ىذه المينة أف يترفع كأال يضع نفسو أك يضع ييره مكضع اإلحراج .
 اإلجتماعي كالرندكؽ ل ير ذكم األجكر )الشيخكخة( .كذلؾ األمر بالنسبة لمرال  الضماف 

فػػإذا كػػاف بالمكتػػب مسػػتخدميف فعمػػى المحػػامي أف يرػػرح بيػػـ لػػدل مرػػال  الضػػماف اإلجتمػػاعي كيػػدفع عػػنيـ مػػا 
 يجب دفعو إلستفادتيـ مف المن  العائمية كالعالج ككؿ اإلمتيازات القانكنية لدل ىذه المرال  .

ميو بػدفع اإلشػتراكات السػنكية لػدل الرػندكؽ الخػاص بالشػيخكخة الػذم مػف خاللػو أيضا بالنسبة لممحامي نفسو ع
 يضمف لممحامي العالج كالتقاعد ... أل  ..

مػػف النظػػاـ الػػداخمي  59-21ك المػػادتيف 31/3مػػف قػػانكف المينػػة الجديػػد رقػػـ  91ىػػذه الكاجبػػات فرضػػتيا المػػادة 
 عميو مف حقكؽ اتجاه ىذه المرال  .القديـ إذ أكجبت عمى المحامي احتراميا كتسديد كؿ ما 

 : سنوات 2الحفاظ عمى المستندات والممفات لمدة  -ق
التسيير الجيد لممكتػب ىػك دليػؿ عمػى نجػاح المحػامي كقدرتػو عمػى الػتحكـ فػي عممػو ، كمػف عالمػات ذلػؾ تنظػيـ 

 المحفكظات كترتيبيا في أمكنة الئقة .
 كاف . تعد عممية الحفظ مف األعماؿ الضركرية ألم مكتب
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لذا يجب عمى المحامي أف يحافظ عمى الكلائؽ كالمستندات المسػممة إليػو مػف المػككميف أك مػف العدالػة كأال يتمفيػا 
مػػف قػػانكف  34)أنظػػر المػػادة سػػنكات  1أك يتيػػاكف بشػػأنيا أبػػدا كأف مسػػؤكليتو قائمػػة مػػا دامػػت مػػدة الحفػػظ لػػـ تتجػػاكز 

 لداخمي القديـ.مف النظاـ ا 41كالمادة  31/3الجديدرقـ المينة 
 : وجوب مسك المحاسبة - ف

مػف النظػاـ الػداخمي القػديـ  53مف عالمات السير الحسف لممكتب ىك مسؾ المحاسبة الضركرية إذ نرت المػادة 
 عمى ما يمي : 

 .عمى المحامي مسؾ المحاسبة طبقا لمتشريع المعمكؿ بو )) 
 . القضائيةكيمكف المطالبة بتقديـ ىذه المحاسبة في حالة المتابعات 

كيمكػػف لمنقيػػب فػػي كػػؿ كقػػت أف يفحػػص بنفسػػو أك مػػف قبػػؿ عضػػك مػػف المجمػػس الػػذم فكضػػو ليػػذا ال ػػرض ، المحاسػػبة  -
 . ككضعية الكلائؽ المتعمقة بالكدائع التي قاـ بيا المحامي

 .((اعيزاء التشريع اإلجتمإكعمى المحامي كذلؾ عند كؿ طمبات النقيب المحاميف تقديـ كلائؽ تلبت شرعية كضعيتو 

 :و الحفاظ عمى السر الميني منع تسميم معمومات أو وثائق من الممف  -ك

أك أم ممػػؼ جزائػػي إال عػػف طريػػؽ المحػػامي الػػذم ىػػك ممػػـز ال يجػػكز لممككػػؿ اإلطػػالع عمػػى ممػػؼ التحقيػػؽ 
التحقيػؽ بإحتراـ سرية التحقيؽ ،ىناؾ مف المحاميف يتييػأ ليػـ أنيػـ أحػرار كبإمكػانيـ إسػتخراج المحاضػر مػف 

أك العدالػػػة برػػػفة عامػػػة كيسػػػممكنيا إلػػػى المػػػككميف لنسػػػخيا كحفظيػػػا لػػػدييـ ،إف ملػػػؿ ىػػػذه األعمػػػاؿ تعػػػرض 
 المحامي إلى المساءلة الجزائية.

إف سػػرية التحقيػػؽ كاجبػػة عمػػى المحػػامي ، كاف تقػػديـ )) مػػف النظػػاـ الػػداخمي القػػديـ مػػا يمػػي :  44لقػػد نرػػت المػػادة 
س  كلائؽ كمستندات أك رسائؿ تفيد تحقيقا قائما يشكؿ خطػأ مينيػا كذلػؾ مػع مراعػاة األحكػاـ معمكمات مستخرجة مف ممؼ أك ن

 .(( الجزائية السارية المفعكؿ
 كلذا يجب عمى المحامي التحفظ كليرا في ىذا الشأف كاف ال يسم  لم ير باإلطالع كالنس  ...أل  .

أسرار الكلائؽ ك المستندات ك أسػرار المككػؿ ك  عمى االحتفاظ عمى 31/3ك قد أكد قانكف المينة الجديد رقـ 
 مف نفس القانكف . 30-31الميني ك سرية التحقيؽ أنظر المادتيف  رالس
 : بــتغيير مقر المكت - ل

قد تقتضي الظركؼ أف ي ير المحامي مقر مكتبو كىك أمر جائز ، لكف فقط عميػو أف يحتػـر القػانكف كيطمػب 
 مف النقيب ذلؾ .
مخػػػتص لمبػػػت فػػػي ملػػػؿ ىػػػذه الطمبػػػات المتعمقػػػة بػػػالت يير الػػػداخمي أم فػػػي دائػػػرة اخترػػػاص كأف ىػػػذا األخيػػػر 
 منظمة المحاميف.

 أما إذا كاف الت يير خارج فيذا مف اختراص مجمس الناحية )المنظمة ( .
 ( .مف النظاـ الداخمي القديـ 04ك المادة  31/3مف قانكف المينة الجديد رقـ  319)أنظر المادة 
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 : واقعياسير المكتب  -8
، فمكػػؿ محػػاـ الحريػػة فػػي اختيػػار مػػا  كاقعيػػاىنػػاؾ عػػدة طػػرؽ يمكػػف اسػػت الليا فيمػػا يتعمػػؽ بسػػير المكتػػب 

 يناسبو مف الطرؽ لتسيير مكتبو .
بالنسبة لمطريقة التي أرل أنيا ناجحة ىي ما اعتمدتو في تسيير مكتبي كىي : تمر عمى عػدة مراحػؿ إبتػداءا مػف 

 مركرا بمتابعة القضية في الجدكؿ إلى ياية النطؽ بالحكـ .فت  ممؼ جديد 
 : فتح ممف جديـــد - أ

*مأل الحافظة الكرقية ذات المكف المناسب لنكع القضػية مػلال زرقػاء لألحػكاؿ الشخرػية ، خضػراء لمقسػـ المػدني، 
 رفراء لم رفة المدنية ... أل  .

 رـ ،بنكع القضية ،بالمحكمة ،بالجمسة ... أل  .يجب أف يكتب عمييا كؿ البيانات المتعمقة بالمككؿ ،بالخ
*تسجؿ نفس المعمكمات في سجؿ خاص بفت  الممفات الجديدة كيسمى بالفيرس حسب النمػكذج السػابؽ الػذكر ، 

( فػإف التسػجيؿ يكػكف فػي الكرقػة  Aكىك مرتب حسب األحرؼ األبجدية فإذا كاف لقب المككؿ يبدأ بحرؼ ) أ ( )
 19( لـ يراعى الرقـ التسمسمي ، كعمى فرض أف عػدد المػككميف الػذيف سػبقكا المككػؿ الجديػد  Aالخارة بحرؼ )

( 31) 9131( كالسػػنة 13)جػػانفي، لػػـ يحػػرر تػػاري  التسػػجيؿ كػػأف يكػػكف مػػلال شػػير  11فػػإف الػػرقـ الجديػػد ىػػك 
ليرػػػب  رقػػػـ القضػػػية الػػػداخمي  ىك: 

-  A  ؿ حرؼ لمقب .أك 
 . Aالرقـ التسمسمي لتسجيؿ أرحاب الحركؼ  11  -
 . جانفيشير  13  -
 . 9131سنة  31  -

 : تسجيل القضية أمام المحكمة -ب
بعد تحرير العريضة التي يككف عددىا حسب عدد األطراؼ بحيث األرؿ يسمـ لمرئيس كنسخة تسمـ إلى الخرـ 

 كنسخة تبقى في الممؼ .
حظ عمى أرؿ العريضة مف طرؼ كاتب الضبط تاري  التسجيؿ كتاري  الجمسة كرقـ القضػية تسجؿ الدعكل كيال

 أماـ العدالة )رقـ الجدكؿ( .
تسمـ نسخة مف العريضة إلى المككؿ لمتكجو إلى المحضر القضائي لتبمي يا إلى المدعى عميػو بمقتضػى محضػر 

 تبميل .
 عمى إحضار محضر تبميل لتقديمو يـك الجمسة .عند تسميـ النسخة لممككؿ يجب عمى المحامي أف يم   -

 يجب إرفاؽ العريضة المبم ة بالمرفقات بنفس العدد المرفؽ بالعريضة األرميػة . : مع المالحظة
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 : متابعة الجـــدول -ج

التبميػل ، في الجمسة المحددة يتقدـ المحامي "المدعى" بمحضر التبميل إلى رئيس الجمسة ليلبت أنو قاـ بػإجراءات 
كفػػي نفػػس الكقػػت يالبػػا مػػا يتقػػدـ محػػاـ الخرػػـ مباشػػرة لمتأسػػيس كطمػػب أجػػؿ لمجػػكاب كفػػي الجمسػػة المقبمػػة يتسػػمـ 
المحامي نسخة مف الجكاب كيطمب أجؿ لذلؾ كبعد تبادؿ المقاالت لعدة جمسات يضع الرئيس القضية في النظػر 

 الحافظة . لجمسة محددة ، كفي ىذا التاري  يسجؿ منطكؽ الحكـ عمى ظير
عند تسجيؿ منطكؽ الحكـ يسجؿ مباشرة في سجؿ الحفظ كيعطى لو رقـ جديد يسمى برقـ الحفظ كىك الرقـ الذم 

كىكػذا دكاليػؾ ،  393فػإف الػرقـ الحػالي ىػك  391يأتي مباشػرة بعػد األرقػاـ السػابقة لمحفػظ فػإذا كػاف الػرقـ السػابؽ 
 مع المالحظة لكؿ سنة كترتيبيا .  كىك عبارة عف ترتيب تسمسمي يأتي بعد الذم قبمو ،

لـ ينقؿ رقـ الحفظ مرة لانية إلػى سػجؿ الفيػرس ألف ىنػاؾ مكػاف خػاص ينتظػره ، كيكتػب بػالمكف األحمػر  -
عمى خالؼ البيانات األخرل لـ يكتب مرة لاللة عمى ظير الممؼ بخط بارز )بقمـ لباد( لـ يحفػظ الممػؼ 

 ؼ( .بعمبة المحفكظات حسب ترتيب الممفات )األرشي
ألناء دخكؿ القضية في الجدكؿ يجب تسجيؿ التأجيالت ككؿ المالحظات التػي تبػدييا المحكمػة ألنػاء   : مالحظة

الجمسة عمى ظير الحافظة ، مع العمـ أف ىذه التأجيالت تسجؿ مباشػرة مػرة أخػرل  فػي المػذكرة الشػيرية لمجػدكؿ 
 كالتي ىي كاآلتػػػػػي :

 كاممة:سنة لمجدول لمدة  شيريةمذكرة  -د
عندما يفت  ممؼ جديػد كيعطػى لػو رقػـ داخمػي فإنػو فضػال عػف تسػجيمو فػي الفيػرس كالحافظػة يسػجؿ فػي المػذكرة 

 الشيرية الخارة بالجدكؿ لكؿ سنة جميع قضايا الجدكؿ ، كؿ جمسة في مكانيا الشيرم.
 ؟ أين توضع ممفات الجــدول-ىـ
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 خزانة الجدول العام -
يكجػد بالمكتػب أنػكاع مػف الممفػات ، ىنػاؾ ممفػات جديػدة لػـ 
تسجؿ بعد أماـ العدالػة كىنػاؾ ممفػات لمدراسػة كىنػاؾ ممفػات تػـ 
النطػػؽ بيػػا كىنػػاؾ ممفػػات الزالػػت فػػي الجػػدكؿ ، كىػػي الممفػػات 

 المسجمة أماـ العدالة كلـ يفرؿ فييا بعد .
بعيػػدا عػػف الممفػػات  ىػػذه الممفػػات يجػػب أف يخرػػص ليػػا مكػػاف

األخرل حسػب التنظػيـ المعمػكؿ بػو ىػك تخرػيص ليػا خزانتػاف 
ذات العشػػػرة رفػػػكؼ ككػػػؿ رؼ بحػػػرؼ أبجػػػدم ، كبيػػػذه الرفػػػكؼ 
تكضػػع الممفػػات حسػػب األحػػرؼ األبجديػػة فػػالرؼ األكؿ لػػػ ) أ ( 

 كالرؼ اللاني لحرؼ ) ب ( ... أل  .
لرؼ كجميع الممفات التي يبدأ أرحابيا بحرؼ )أ( تكضع في ا

 )أ( كىكذا ...
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 : تييئة الممفات المقرر اإلجابة فييا من طرف األستاذ - و

ىناؾ مكاف خاص يكجد بمكتب األستاذ كىك قريب جدا منو يخرص دائما بكضع الممفات الكاجب الرد فييػا مػف 
لمعرفة ما ينتظره مف عمؿ كىي مرتبػة حسػب  طرؼ األستاذ بحيث عندما يدخؿ إلى مكتبو ينظر إلى ىذا المكاف

 تكاري  الجمسة األقرب كما بعدىا .
 : ىامــــةمالحظة  -

يجب عمى األمانة أف تالحظ عمى قرارة بيضاء كؿ ما مف شانو ضركرة مالحظتو كتمرقو عمى ظير الممؼ 
 أك الحافظة حتى ينتبو ليا األستاذ .

 : القضايا التي تحكميا آجال - ر
يجػػب عمػػى األمانػػة إخػػراج الممفػػات التػػي تحكميػػػا مكاعيػػد خارػػة كػػالطعف بػػالنقض أك المعارضػػة أك اإلسػػػتئناؼ 

كذلؾ ليتمكف األستاذ مف إنجازىا في كقتيا قبػؿ فػكات اآلجػاؿ  ،(آخر أجل )كتكضع بمكتب األستاذ كعمييا عبارة 
. 

 : الـكراسة اإلستقب - ز
مػف اترػؿ بالمكتػب سػكاء كػاف شخرػيا أـ عػف طريػؽ اليػاتؼ يستحسف كضػع كراسػة ل سػتقباؿ يسػجؿ فييػا كػؿ 

بحيػث عنػدما يطمػػع األسػتاذ عمييػا يأخػػذ فكػرة حػكؿ حركػػة المكتػب يكميػا ، دكف إخبػػاره مػف قبػؿ األمانػػة ، بػؿ تعػػد 
 تقريرا يكميا عف نشاط المكتػب .

 
 

 

 األحد

 

 

 االثنين

 

 

 الثالثاء

 

 

عاءاألرب  

 

 

 الخميس

 

   : جدول األسبوع خزانة -
فػػػي نيايػػػة كػػػؿ أسػػػبكع يجػػػب عمػػػى المحػػػامي إخػػػراج ممفػػػات 

 الجدكؿ لألسبكع المقبػؿ .
إلخػػراج ممفػػات الجػػدكؿ األسػػبكعي يجػػب اسػػت الؿ المػػذكرة 

لمجدكؿ ك أخػراج ممفػات األسػبكع القريػب ككضػعيا الشيرية 
فػػػي خزانػػػة األسػػػبكع كالمقسػػػمة إلػػػى خمسػػػة رفػػػكؼ كػػػؿ رؼ 
خػاص بيػػـك مػف أيػػاـ األسػػبكع األكؿ لألحػد كاللانيػػة ل لتػػيف 

 كاللاللة اللاللاء كالرابعة لألربعاء  كالخامسة لمخميس .
كيمكف است الؿ الخزانة األسبكعية فػي بعػض اإلستفسػارات 

 ة المساجيف أك بعض المكاعيد اليامة .أك زيار 
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 خاتمــــــة
ألىميػػة المكتػػب المػػنظـ ك دكره فػػي ترسػػي  العالقػػة بػػيف المحػػامي ك مككمػػو فػػي إطػػار أخالقيػػات ك  نظػػرا
 تقاليد المينة .

 إرتأيت حرر بعض السمككات اإليجابية ك الضركرية لممحامي تجاه مككمو ك ىي : 
ىتماـ . -  إستقباؿ المككؿ مف طرؼ األمانة بإحتراـ كا 
 كؿ قضيتو إف كاف ليس في حاجة إلى مقابمة األستاذ .تمكيف المككؿ مف المعمكمات الالزمة ح -

 إخطار األستاذ فكرا عف أم زائر لممكتب سكاء كاف مككال أك شخرا يريد طرح قضية جديدة . -

 مف األفضؿ أف يبادر األستاذ عند تكاجده بالمكتب بإستقباؿ المككميف كلك لمدة قريرة . -

 كأف يركز حكؿ ما يدلي بو راحبيا .في حالة طرح قضية جديدة عمى األستاذ أف يستمع  -

 عمى المحامي أف يسجؿ كؿ النقاط كالمعطيات التي يسردىا راحب القضية ل ستعانة بيا في كقتيا . -

 عمى المحامي تكجيو األسئمة الضركرية لممككؿ حتى يتكرؿ إلى الفيـ الرحي  لمقضية . -

 دحض ما ادعى بو .عمى المحامي أف يطمب المستندات الالزمة لتدعيـ دعكاه أك  -

 عميو بكتابة ىكية الشيكد إف كجدكا . -

 عمى المحامي أال يأخذ بالعبارات الجارحة التي يدلي بيا المككؿ ضد خرمو . -

عمى المحامي أف يسعى بكؿ الطرؽ الشرعية الفنية إلى يرس اللقة لدل المككؿ حتى يطمئف كيقتنػع أنػو  -
 أماـ محامي حريص .

 امي مباشرة .تحديد األتعاب مف قبؿ المح -

 مقدار األتعاب ال يتجاكز كال ينزؿ عف المجيكدات التي سيبذليا المحامي في القضية . -

 .فال م االة )ال رفعيا ك ال  تخفيضيا كليرا(  
 يستحسف تسميـ األتعاب مباشرة إلى أميف المكتب . -

 اإلبتعاد قدر المستطاع عف المساكمة في األتعاب . -

 المكتب .عدـ إستالـ األتعاب خارج  -

 كاجب التحفظ ضركرم كأال تخرج العالقة عف ذلؾ . -

 تبقى العالقة دائما بيف محاـ كمككؿ ، كؿ في مكانو . -

اإلبتعػػاد عػػف الحػػديث مػػع المككػػؿ خػػارج المكتػػػب إال فػػي الحػػاالت الضػػركرية القرػػكل كيكػػكف ذلػػؾ فػػػي  -
 مرمحة القضية ال يير .

المككػػػؿ أك سػػيارة المحػػامي( لحضػػػكر جمسػػة عمػػػى  السػػفر مػػع المككػػػؿ كالركػػكب معػػو فػػػي السػػيارة )سػػيارة -
 بيف ىذا األخير كمككمو . المينيةمسافة بعيدة أـ قريرة أمر مضر بالمحامي كمساس بالعالقة 

ىذه بعض النقاط كىناؾ نقاط أخرل ال يسع المقاـ لذكرىا ، كاألىـ ىك أنو إذا ما أراد المحامي النجاح عميو 
 إنتيى بعكف اهلل **                                          لمينة خارة .بالتمسؾ باألخالؽ عامة كأخالؽ ا
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 :   الفهرس

 كينقسـ إلى عنرريف : المحور األول / تحضير المكتب
 . تحضير المكتب قانونا -3

  تكاجد المكتب )دائرة إختراص كاحدة( مكاف –أ 

 قبؿ اعتماد المكتب البد مف أداء اليميف القانكنية  -ب
 القيكد الكاردة عمى اختيار مكاف دائرة اإلختراص القضائي  -ج
 الركر التي يمكف أف يككف عمييا المكتب -د
 التسجيؿ في الجدكؿ يتطمب كجكد مكتب . -ق
 معاينة المكتب كاعتمػاده  -ك
   ما بعد اعتماد المكتػب -ر

  كضع الرحيفة 

  المطبكعات ، األكراؽ المعنكنة ك األظرفة ك الرسائؿ 

  ختـ المحامي 
 تحضير المكتب ماديا . -8

 مكقع المكتب  - أ

 تكفير الكسائؿ المادية  - ب

 مسؾ السجالت  - ج

 كينقسـ إلى عنرريف :المحور الثاني / تسيير المكتب 
 تسيير المكتب قانونا .-0

 استقباؿ المككميف  - أ

 منع اإلقامة مع أجنبي  - ب

 عدـ جكاز التنقؿ إلى المككؿ  -ج
 يمكف لممحامي المرتبط بشخص معنكم االنتقاؿ إلى مقره  -د
 منع التعدم عمى حرمة المكتب . -ق
 فت  حساب مررفي . -ك
 كجكب التأميف عمى المسؤكلية المدنية  -ر
 ضماف سرية العالقة بيف المحامي ك مككمو . -ز

 إىانة مخامي ملميا ملؿ إىانة قاضي . -ص
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 يكما . 31الت يب عف المكتب أكلر مف  -س
 احتراـ الكاجبات الجبائية ك االجتماعية . -ش
 سنكات . 1الحفاظ عمى المستندات ك الممفات لمدة  -ؽ
 كجكب مسؾ المحاسبة . -ؼ
 منع تسميـ معمكمات أك كلائؽ مف الممؼ ك الحفاظ عمى السر الميني . -ؾ
 ت يير مقر المكتب . -ؿ

 تسيير المكتب واقعيا .-8

 فت  ممؼ جديد - أ
 تسجيؿ القضية أماـ المحكمة  -ب - ب

 متابعة الجدكؿ  -ج
 مذكرة شيرية لمجدكؿ لمدة سنة كاممة . -د
 أيف تكضع ممفات الجدكؿ  -ق
 تييئة الممفات المقرر اإلجابة فييا مف طرؼ األستاذ -ك
 القضايا التي تحكميا اآلجاؿ  -ر
 كراسة االستقباؿ . -ز

 خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 
 
 
 

 الدكتكر: بشير سميـ 
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