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أحــكام القيــد فــي جدول المحامين الممارســين فــي النظام 
السعودي

د. فهد بن علي بن عبداهلل الحسون

امللخص:
اشــرط نظــام احملامــاة فيمــن يــزاول مهنــة احملامــاة أن يكــون امســه مقيــدا يف جــدول احملامــن 
املمارســن، وبــّن املنظــم إجــراءات القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن، وشــروطه، للتحقــق مــن 
صالحيــة طالــب القيــد ملزاولــة املهنــة، وقدرتــه علــى احملافظــة علــى مبــادئ الشــرف والنزاهــة املهنيــة، 
كمــا أوضــح األحــكام املتعلقــة ابجلهــة املختصــة ابلقيــد وهــي جلنــة قيــد وقبــول احملامــن، فأوضــح 
أحــكام تشــكيلها وانعقادهــا وقراراهتــا والتظلــم ضــد قراراهتــا هبــدف تنظيــم مهنــة احملامــاة، وعمــل 
احملامــن، واإلشــراف عليهــم، لضمــان حتقيــق رســالة احملامــاة ابعتبارهــا عــوان للقضــاء يف إحقــاق 
احلــق ورد املظــامل، ولضمــان املمارســة الصحيحــة ملهنــة احملامــاة يف الدفــاع عــن حقــوق الغــر مبــا 

يتوافــق مــع األحــكام الشــرعية واألنظمــة املرعيــة، واالمتنــاع عــن أي عمــل خيــل بكرامــة املهنــة. 

ويتنــاول هــذا البحــث أحــكام القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن يف النظــام الســعودي، 
وذلــك مــن خــالل متهيــد أوضحــت فيــه تعريــف جــدول احملامــن املمارســن ومشــروعية احملامــاة 
واترخيهــا، مث مبحثــن تضمنــا مطالبــا، وقــد كان املبحــث األول: يف شــروط احملامــي، وهــي 
شــروط القيد يف اجلدول احملامن املمارســن، ومقارنة هذه الشــروط مبا ذكره الفقهاء، واملبحث 
الثــاين: يف أحــكام جلنــة قيــد وقبــول احملامــن، وتشــكيلها وقراراهتــا، وجــداول أمســاء احملامــن، 
وحــاالت شــطب اســم احملامــي مــن جــداول احملامــن، مث انتهــى البحــث خبامتــة تضمنــت أهــم 

النتائــج والتوصيــات املقرحــة.

األستاذ المساعد بقسم القانون بالجامعة السعودیة اإللكترونیة
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 The provisions of enrollment in the practicing lawyers
table in Saudi law

Abstract
The legal profession law has put a condition for who 

practice the legal profession to be registered in the list of 
practicing lawyers, the organizer has specified the procedures 
for registering in the table of practicing lawyers, and its 
conditions, to verify the validity of the applicant to practice the 
profession, and his ability to maintain the principles of honor 
and professional integrity, he also explained the provisions
relating to the competent authority of the registration, which 
is the committee for the registration and admission of lawyers, 
he explained the provisions of its formation, its convening, 
its decisions and the appeal against its decisions in order to 
regulate the legal profession, the work of lawyers, and super-
vising them to ensure the realization of the lawyer's mission 
as a help to the judiciary in realizing the right and the refute 
of grievances, and to ensure the proper practice of the legal 
profession in defending for the rights of others in accordance 
with the provisions of Sharia and applicable regulations, 
and refrain from any action that violates the dignity of the 
profession.

This research deals with the provisions of registration in 
the table of the practicing lawyers in the Saudi Law, through 
a preface; where I clarified the definition, legality and history 
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of legal profession, then two topics include two issues, the 
first topic was: about the conditions of the lawyer, the con-
ditions of registration in the table practicing lawyers, and 
comparing these conditions to what the jurists mentioned, the 
second topic was: about the provisions of the Committee 
for the registration and admission of lawyers, its composition 
and decisions, tables of the lawyers names, and the cases 
of removal of a lawyer's name from the lawyers table. The 
research ended with a conclusion of the most important 
findings and recommendations.
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املقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــن، والصــالة والســالم األمتــان األكمــالن علــى املبعــوث رمحــة للعاملــن 

نبينــا حممــد عليــه وعلــى آلــه أفضــل الصــالة وأزكــى التســليم. أمــا بعــد:

احملامــاة مهنــة رفيعــة، هلــا املكانــة العاليــة يف اجملتمعــات بدورهــا اجلليــل يف إظهــار احلــق 
وبيانــه، وتســهم مــع الســلطة القضائيــة يف إثبــات احلقــوق وكشــف االدعــاءات الباطلــة، ومتكــن 
املتقاضــن مــن حقهــم النظامــي يف الدفــاع املشــروع، وفقــا ألحــكام الشــرع والنظــام، فاحملامــون 

مــن أعــوان القضــاء، لــذا أطلــق عليهــم لقــب القضــاء الواقــف.

ونظــرا ألن احملامــاة أمانــة ثقيلــة، ورســالة لــن يتمكــن مــن القيــام هبــا إال مــن جتســدت فيــه 
النزاهــة والشــرف والعلــم واخلــرة العمليــة، فقــد اشــرط املنظــم الســعودي ملزاولــة مهنــة احملامــاة 
موافقــة جلنــة قيــد وقبــول احملامــن علــى القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن وفــق أحــكام وشــروط 
ومتطلبــات معينــة، للتحقــق مــن صالحيــة طالــب القيــد ملزاولــة املهنــة، وقدرتــه علــى احملافظــة علــى 

مبــادئ الشــرف والنزاهــة املهنيــة.

وأوضــح املنظــم لطالــب القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن إجــراءات طلــب القيــد، كمــا 
حفــظ لطالــب القيــد كافــة احلقــوق النظاميــة املشــروعة، ومّكنــه مــن التظلــم ضــد قــرار جلنــة قيــد 

وقبــول احملامــن برفــض طلبــه.

وإذا متــت املوافقــة علــى طلــب القيــد ومت قيــد اســم مقــدم الطلــب يف جــدول احملامــن 
املمارســن فــإن هــذا ال يعــي انقطــاع اإلشــراف واملراقبــة علــى أعمــال احملامــي، بــل مــى مــا وجــد 
لــدى احملامــي األســباب الــي توجــب إيقافــه أو شــطب امســه فــإن جلنــة قيــد وقبــول احملامــن تنقــل 
امســه إىل جــدول احملامــن غــر املمارســن أو تشــطب امســه مــن جــداول احملامــن يف حــاالت 

حددهــا نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة.
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أمهية البحث:
احملامــاة مــن متطلبــات احليــاة الــي يوجــد فيهــا الكثــر مــن النزاعــات، ولــذا فاحملامــاة وثيقــة 

الصلــة بواقــع حيــاة النــاس يف شــى مناحــي احليــاة وخمتلــف طبقــات اجملتمــع.

تســتمد احملامــاة أمهيتهــا مــن أمهيــة القضــاء، فاحملامــاة وثيقــة الصلــة ابلقضــاء، وهــي صلــة 
املعــن واملســاعد الســتجالء احلقائــق والوصــول إىل احلكــم ابلقســط.

والئحتــه  احملامــاة  نظــام  إبصــدار  ابحملامــاة  اهتمامــا  الســعودية  العربيــة  اململكــة  أولــت 
التنفيذيــة، وقبــل صــدور هــذا النظــام كانــت هنــاك جمموعــة مــن األنظمــة القضائيــة الــي نظمــت 

بعــض األحــكام الداخلــة يف احملامــاة.

زادت أمهيــة احملامــاة ابلتزامــن مــع تفعيــل القضــاء املتخصــص يف اململكــة وتزايــد عــدد احملاكــم 
واجلهات القضائية وتوسع رقعة انتشارها اجلغرايف يف اململكة، واختالف إجراءات التقاضي أمام 

اجلهات القضائية املختلفة، واختالف جهات اســتئناف األحكام وتباين إجراءاهتا.

رغــم أمهيــة مهنــة احملامــاة وانتشــارها ومســيس حاجــة كثــر مــن النــاس إليهــا إال أن مل تلــق 
العنايــة الكافيــة مــن البحــث والدراســة.

تزايد أعداد املقبلن على مهنة احملاماة يف اململكة ابلتزامن مع ما تشهده اململكة من هنضة 
اقتصاديــة، ورؤى اســتثمارية، وأعمــال جتاريــة واســعة، وتزايــد احلاجــة إىل احملامــن املتخصصــن، 
وهذا يزيد من أمهية الدراسات املتعلقة مبهنة احملاماة عموما وابلدراسات املتعلقة بشروط احملامي 

وأحــكام وإجــراءات القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن بشــكل خــاص.

هدف البحث:
يهــدف البحــث إىل بيــان شــروط احملامــي وأحــكام القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن 
واإلجــراءات الالزمــة لــه، وبيــان حقــوق طالــب القيــد، وآليــة التظلــم ضــد القــرار الصــادر برفــض 
قيــد وقبــول احملامــن وتشــكيلها وانعقادهــا  الضــوء علــى أحــكام جلنــة  القيــد، وإلقــاء  طلــب 
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لضمــان  عليهــم،  واإلشــراف  احملامــن،  وعمــل  احملامــاة،  مهنــة  تنظيــم  يف  ودورهــا  وقراراهتــا، 
حتقيــق رســالة احملامــاة ابعتبارهــا عــوان للقضــاء يف إحقــاق احلــق ورد املظــامل، ولضمــان املمارســة 
الصحيحــة ملهنــة احملامــاة يف الدفــاع عــن حقــوق الغــر مبــا يتوافــق مــع األحــكام الشــرعية واألنظمــة 

املرعيــة، واالمتنــاع عــن أي عمــل خيــل بكرامــة املهنــة.

مشكلة البحث:
قــد ختفــى علــى مــن يرغــب يف قيــد امســه يف جــدول احملامــن املمارســن شــروط القيــد، 
واإلجــراءات الالزمــة لــه، وبعــد املوافقــة علــى قيــد امســه يف جــدول احملامــن املمارســن قــد خيفــى 
عليــه األســباب الــي تــؤدي إىل نقــل امســه إىل جــدول احملامــن غــر املمارســن، واحلــاالت الــي 
تــؤدي إىل شــطب امســه مــن جــداول احملامــن، وهــذا البحــث يســعى إليضــاح ذلــك كلــه مــن 
الناحيــة الفقهيــة والنظاميــة، وأن يتمكــن طالــب القيــد مــن إكمــال اإلجــراءات الالزمــة إلمتــام 
ذلــك، وأن يتجنــب مــا مينــع القيــد، وأن يتمكــن مــن التظلــم ضــد قــرار رفــض طلــب القيــد، كمــا 
يتجنــب مجيــع األســباب الــي تــؤدي إىل نقــل اســم احملامــي مــن جــدول احملامــن املمارســن إىل 

جــدول احملامــن غــر املمارســن أو شــطب امســه مــن جــداول احملامــن.

الدراسات السابقة:
مل اطلــع علــى دراســة مســتقلة تناولــت هــذا املوضــوع يف النظــام الســعودي، مــع املقارنــة 

أبحــكام الفقــه اإلســالمي.

خطة البحث:
قّسمت هذا البحث إىل مقدمة، ومتهيد، ومبحثن، وخامتة:

والدراســات 	  البحــث،  ومشــكلة  البحــث،  وهــدف  البحــث،  أمهيــة  وتتضمــن  املقدمــة، 
البحــث. وخطــة  الســابقة، 

متهيــد: يف تعريــف جــدول احملامــن املمارســن ومشــروعية احملامــاة واترخيهــا، وحتتــه ثالثــة 	 
مطالــب:
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- املطلب األول: تعريف جدول احملامن املمارسن.
- املطلب الثاين: مشروعية احملاماة.

- املطلب الثالث: اتريخ احملاماة.

املبحث األول: شروط احملامي، وحتته ثالثة مطالب:	 
- املطلب األول: شروط احملامي العامة.

- املطلب الثاين: املؤهل العلمي واخلرة العملية.
- املطلب الثالث: شروط احملامي يف الفقه اإلسالمي.

املبحث الثاين: جلنة قيد وقبول احملامن، وحتته ثالثة مطالب:	 
- املطلب األول: تشكيل جلنة قيد وقبول احملامن وقراراهتا.

- املطلب الثاين: جداول أمساء احملامن.
- املطلب الثالث: شطب اسم احملامي من جداول احملامن.

- املطلب الرابع: أحكام جلنة قيد وقبول احملامن يف الفقه اإلسالمي.

اخلامتة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.	 
الفهارس: وتشتمل على:	 
فهرس املصادر واملراجع.	 
فهرس املوضوعات.	 

ســائال املــوىل الكــرمي اإلعانــة والســداد، وابهلل التوفيــق، وصلــى هللا وســلم وابرك علــى نبينــا 
حممــد وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن. 
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متهيد: تعريف جدول احملامني املمارسني ومشروعية احملاماة واترخيها
املطلب األول: تعريف جدول احملامني املمارسني

جدول احملامني املمارسني:
يف هــذا اجلــدول تقيــد جلنــة القيــد والقبــول أمســاء احملامــن املمارســن، وهــم الذيــن وافقــت 
علــى قيــد أمساءهــم فيــه بعــد أن حتققــت مــن اكتمــال شــروط احملامــن فيهــم، وانتفــاء مــا مينــع قيــد 
أمساءهــم يف هــذا اجلــدول، ويشــرط الســتدامة بقــاء اســم احملامــي يف هــذا اجلــدول أال يوجــد مــا 

يوجــب شــطب امســه مــن هــذا اجلــدول أو نقلــه إىل جــدول غــر املمارســن)1(.

تعريف احملامي املمارس: 
هــو: مــن مت قيــد امســه يف جــدول احملامــن املمارســن، وصــدر لــه ترخيــص مبزاولــة املهنــة، 
ومل يقــم بــه مانــع مــن مزاولتهــا مــدة الرخيــص يوجــب شــطب امســه مــن اجلــدول املذكــور أو نقلــه 

إىل جــدول غــر املمارســن)2(. 

تعريــف احملامــاة لغــة: مصــدر حامــى عنــه)3(، »ومحــى الشــيء محيــا ومحــى ومحايــة وحمميــة: منعه 
ودفــع عنــه«)4(، وكأل محــى، واحلاميــة: الرجــل حيمــي أصحابــه، واجلماعــة أيضــا: حاميــة)5(، وأمحــى 

املــكان: جعلــه محــى ال يقــرب، أو وجــده محــى)6(، وحاميــت عنــه حمامــاة ومحــاء: منعــت عنــه )7(.

فاحملاماة يف اللغة ال خترج يف جمملها عن معىن الدفاع عن الشيء واملنع منه.

تعريــف احملامــاة اصطالحــا: مصطلــح )احملامــاة( حديــث النشــأة يف البــالد اإلســالمية، ومل 
يكــن معروفــا عنــد العلمــاء والفقهــاء يف صــدر اإلســالم، وبعــد البحــث مل أجــد تعريفــا للمحامــاة 

يف كتــب الفقــه املتقدمــة ابعتبــاره لقبــا هلــذه املهنــة)8(.

وُعّرفــت احملامــاة يف نظــام احملامــاة أبهنــا: »الرافــع عــن الغــر أمــام احملاكــم وديــوان املظــامل، 
واللجــان املشــكلة مبوجــب األنظمــة واألوامــر والقــرارات لنظــر القضــااي الداخلــة يف اختصاصهــا، 

ومزاولــة االستشــارات الشــرعية والنظاميــة«)9(.
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ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه قصــر احملامــاة علــى الرافــع أمــام احملاكــم واللجــان القضائيــة 
وتقدمي االستشارات، ومل يتناول حضور احملامي مع موكله يف مراحل التحقيق، إال أن الالئحة 
التنفيذيــة اســتدركت ذلــك وأجــازت للمحامــي الدفــاع عــن موكلــه يف مرحلــة التحقيــق)10(، كمــا 
يؤخــذ علــى التعريــف أنــه مل يتنــاول متثيــل احملامــي ملوكلــه أمــام اجلهــات األخــرى غــر احملاكــم 
واللجــان القضائيــة، مثــل اجلهــات احلكوميــة املختصــة كالــوزارات مثــال، أو جهــات القطــاع 

اخلــاص أو األفــراد. 

كمــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه يفهــم منــه أن كل مــن يــزاول الرافــع عــن الغــر وأعمــال 
املشــورة الشــرعية والنظاميــة يعــد حماميــا حــى لــو مل يكــن مرخصــا لــه مــن وزارة العــدل بذلــك، 

وبذلــك يكــون هــذا التعريــف قــد جتاهــل الشــروط النظاميــة الكتســاب صفــة احملامــي)11(.

وقيــل يف تعريــف احملامــاة: »تفويــض شــخص آلخــر خمتــص يقــدم لــه املســاعدة القضائيــة 
دفاعــا عنــه يف الدعــوى ابتــداء أو اعراضــا أمــام احملكمــة املختصــة يف تصــرف معلــوم قابــل للنيابــة 

ممــن ميلكــه غــر مشــروط مبوتــه«)12(.

ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أن حصــر احملامــاة يف الرافــع أمــام احملكمــة املختصــة، ومل يتنــاول 
الرافــع أمــام غــر احملاكــم كاللجــان القضائيــة، كمــا مل يتنــاول نيابــة احملامــي عــن موكلــه واملدافعــة 
عنــه أمــام جهــات التحقيــق، ومل يتنــاول تقــدمي االستشــارات الشــرعية والنظاميــة، ومتثيــل احملامــي 
ملوكلــه أمــام اجلهــات املختصــة األخــرى كبقيــة جهــات القطاعــن العــام واخلــاص واألفــراد فيمــا 

خيــدم مصلحــة موكلــه. 

وقيــل يف تعريــف احملامــاة: »نيابــة عــن الغــر يف محايتــه أو الدفــاع عنــه، قوامهــا احلجــة 
والبيــان واإلقنــاع، لــدى متلــق مــا أو متلقــن، يف دائــرة مــا، يف مــكان مــا يف زمــان مــا«)13(.

ويؤخــذ علــى التعريــف أنــه مل يقيــد النيابــة بكوهنــا مــن خمتــص، وأنــه مل يقيــد النيابــة فيمــا 
جتــوز فيــه، كمــا مل يوضــح ابقــي أعمــال احملامــاة األخــرى كالرافــع وتقــدمي االستشــارات الشــرعية 

والنظاميــة.
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وقيــل يف تعريــف احملامــي: »مــن أجــاز لــه النظــام مســاعدة العدالــة بتقــدمي االستشــارات 
للغــر، واملرافعــة عنهــم أمــام احملاكــم للدفــاع عــن حقوقهــم وحرايهتــم«)14(.

ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أن حصــر احملامــي يف الرافــع أمــام احملاكــم، ومل يتنــاول الرافــع 
أمــام غــر احملاكــم كاللجــان القضائيــة، كمــا مل يتنــاول نيابــة احملامــي عــن موكلــه واملدافعــة عنــه 

أمــام جهــات التحقيــق.
وقيل يف تعريف احملامي: »رجل رشيد عدل عامل ابلشرع يوكل مبا يصح شرعا«)15(.

ويؤخــذ علــى التعريــف أنــه اقتصــر علــى تعــداد بعــض شــروط احملامــي، ومل يوضــح ماهيتــه، 
كمــا مل ينــص علــى أنــه خمتــص أو مرخــص لــه.

التعريــف املختــار للمحامــاة: »ترافــع ومتثيــل شــخص خمتــص عــن غــره أمــام جهــة خمتصــة 
فيمــا تدخلــه النيابــة حــال احليــاة، وتقــدمي االستشــارات الشــرعية والنظاميــة«.

قولنــا: ترافــع ومتثيــل: يشــمل ترافــع احملامــي عــن موكلــه أمــام اجلهــات القضائيــة ومتثيلــه أمــام 
اجلهــات األخــرى غــر القضائيــة.

وقولنا: شخص خمتص: قيد خيرج غر احملامي املرخص.
وقولنــا: أمــام جهــة خمتصــة: يشــمل احملاكــم واللجــان القضائيــة وجهــات التحقيــق وســائر 

جهــات القطاعــن العــام واخلــاص واألفــراد.
وقولنا: تدخله النيابة: خرج ما ال تدخله النيابة كالوكالة يف أداء اليمن.

وقولنا: حال احلياة: خرج به إانبة شخص بعد الوفاة فإهنا وصية.
وقولنــا: تقــدمي االستشــارات الشــرعية والنظاميــة: يشــمل االستشــارات الشــرعية والنظاميــة 

وصياغــة العقــود وحنوهــا.

ويــرى بعــض الفقهــاء املعاصريــن أن احملامــاة هــي )الوكالــة علــى اخلصومــة( املعروفــة عنــد 
الفقهــاء املتقدمــن)16(، وهــذا املصطلــح وإن اشــرك مــع احملامــي يف كثــر مــن اجلوانــب إال أن 
الصحيــح أن احملامــاة خمتلفــة عنهــا، فعقــد احملامــاة مــن العقــود املســتحدثة الــي مل تكــن معروفــة 
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عنــد الفقهــاء املتقدمــن، ولــه أحــكام وخصائــص تبايــن أحــكام وخصائــص العقــد املذكــور يف 
كتــب الفقــه املتقدمــة، وعليــه فــال يلحــق ابلعقــود املعروفــة عنــد الفقهــاء املتقدمــن، وال تطبــق 
شــرائطها عليــه، بــل يعتــر عقــداً جديــداً مســتقاًل يُقــرر لــه مــن األحــكام الفقهيــة مــا يتناســب مــع 

خصائصــه وموضوعــه)17(.

املطلب الثاين: مشروعية احملاماة 
أشــار بعــض الباحثــن إىل وجــود اختــالف فقهــي يف مشــروعية احملامــاة، وعنــد التحقيــق يف 

ذلــك جنــد أنــه خــالف ال يذكــر لألســباب التاليــة:
1- ندرة من صرح بتحرمي مهنة احملاماة)18(.

2- عدم وجود أدلة معترة تدل على حترمي مهنة احملاماة.
3- مــن قــال بتحــرمي مهنــة احملامــاة بــىن هــذا القــول علــى أخطــاء وقــع فيهــا بعــض احملامــن)19(، 
وال جيــوز أن ينســحب أثــر هــذه التصرفــات واألخطــاء علــى املهنــة ذاهتــا أو علــى امللتزمــن 
أبصوهلــا وآداهبــا وأخالقياهتــا؛ ألننــا لــو قلنــا بتحــرمي املهنــة ذاهتــا جلــران هــذا إىل حتــرمي مجيــع املهــن 

الــي ينحــرف بعــض منتســبيها)20(. 
4- ُفهم خطأ من بعض النصوص الفقهية أهنا تدل على حترمي احملاماة، ومن هذه النصوص: 
مــا نقلــه ابــن القيــم)21( عــن ابــن عقيــل)22( مــا يقتضــي ظاهــره أن أجــرة وكالء اخلصومــة حــرام 
علــى آخذهــا حــالل علــى معطيهــا، وذلــك يف معــرض تعــداده لألمــوال الــي أيخذهــا القضــاة 
حيــث قــال: »... ورشــوة يعطاهــا ليحكــم ابحلــق واســتيفاء حــق املعطــي مــن ديــن وحنــوه فهــي 
الــوكالء يف  حــرام علــى احلاكــم دون املعطــي؛ ألهنــا لالســتنقاذ، فهــي كجعــل اآلبــق وأجــرة 
اخلصومــة«)23(، وهــذا حممــول علــى مــن وكل رجــال والوكيــل يعلــم بطــالن الدعــوى دون املدعــي 

فيحــرم علــى الوكيــل الوكالــة وأجرهتــا، أمــا املدعــي فيجــوز لــه بــذل األجــرة للوكيــل)24(. 

ويف مقابــل ذلــك هنــاك الكثــر مــن األدلــة الــي تــدل علــى مشــروعية احملامــاة، ومنهــا األدلــة 
الدالــة عــن مشــروعية الوكالــة بشــكل عــام، كمــا يــدل علــى مشــروعية احملامــاة أدلــة خاصــة ومنهــا:
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1- قوله تعاىل:﴿َواَل َتُكْن لِْلَخائِـِنيَن َخِصيًما﴾]النساء: 105[.
وجــه االستشــهاد: يــدل مفهــوم اآليــة علــى جــواز النيابــة يف اخلصومــة ملــن مل يعــرف منــه 

ظلــم)25(.

2- قولــه تعــاىل: ﴿قَــاَل َربِّ ِإنِّــي قَـتَـــْلُت ِمنـُْهــْم نَـــْفًسا فََأَخــاُف َأْن يَـْقتُـــُلوِن ٣٣ َوَأِخــي 
َهــاُروُن ُهــَو أَْفَصــُح ِمنِّــي ِلَســانًا فََأْرِســْلُه َمِعــَي رِْدًءا ُيَصدِّقُِنــۖي ِإنِّــي َأَخــاُف َأْن ُيَكذِّبُــوِن ٣٤ َقــاَل 
َسَنُشــدُّ َعُضــَدَك بَِأِخيــَك َوَنْجَعــُل َلُكَمــا ُســْلطَانًا فَــاَل َيِصلُــوَن ِإلَْيُكَمــۚا ِبآيَاتِنَــا أَنْـــُتَما َوَمــِن اتَـّــبـََعُكَما 

اْلَغالِبُــوَن﴾ ]القصــص: 35-33[.
وجــه االستشــهاد: أن موســى عليــه الســالم طلــب أن يشــد عضــده أبخيــه هــارون ألنــه 
أفصــح لســاان، وأكثــر قــدرة علــى اســتعمال احلجــج والراهــن، فــدور هــارون يشــبه وظيفــة 

احملامــي الفصيــح العــامل أبســاليب اجلــدال وتقــدمي الدفــوع والطلبــات)26(.

3- عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا )27( قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: 
»ومــن أعــان علــى خصومــة بظلــم فقــد ابء بغضــب مــن هللا عــز وجــل«)28(.

وجه االستشهاد: مفهوم املخالفة يدل على جواز املخاصمة عن أهل احلق)29(.

4- عــن فاطمــة بنــت قيــس)30(، أن أاب عمــرو بــن حفــص)31( طلقهــا البتــة، وهــو غائــب، 
فأرســل إليهــا وكيلــه بشــعر، فســخطته، فقــال: وهللا مــا لــك علينــا مــن شــيء، فجــاءت رســول 

هللا صلــى هللا عليــه وســلم، فذكــرت ذلــك لــه، فقــال: »ليــس لــك عليــه نفقــة«)32(. 
وجــه االستشــهاد: أن فاطمــة بنــت قيــس ترافعــت مــع وكيــل مطلقهــا أمــام النــي صلــى هللا 
عليه وســلم يف خصومة بشــأن نفقتها على مطلقها، ويف هذا إقرار للوكالة على اخلصومة)33(. 

5- عــن حســان بــن اثبــت)34( قــال: بــدت لنــا معشــر األنصــار حاجــة إىل الــوايل، وكان 
الــذي طلبنــا إليــه أمــرا صعبــا، فمشــينا إليــه برجــال مــن قريــش وغرهــم، فكلمــوه وذكــروا لــه وصيــة 
رســول هللا  بنــا، فذكــر هلــم صعوبــة األمــر، فعــذره القــوم، وأحل عليــه ابــن عبــاس)35( فــوهللا مــا 

وجــد بــدا مــن قضــاء حاجتــه)36(.
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وجــه االستشــهاد: أن حســان بــن اثبــت مل يتمكــن مــن إثبــات حقــه، ومتكــن ابــن عبــاس 
مــن تقــدمي احلجــج الــي تثبــت حــق حســان)37(.

6- عــن عبــدهللا بــن جعفــر)38( رضــي هللا عنــه: أن عليــا)39( رضــي هللا عنــه كان ال حيضــر 
اخلصومــة، وكان يقــول: »إن هلــا قحمــا حيضرهــا الشــيطان«، فجعــل خصومتــه إىل عقيــل)40(، 
فلمــا كــر ورق حوهلــا إيّل، فــكان علــي يقــول: »مــا قضــي لوكيلــي فلــي، ومــا قضــي علــى وكيلــي 

فعلــي«)41(. 
وجــه االستشــهاد: أن توكيــل علــي بــن أيب طالــب لعقيــل وعبــدهللا بــن جعفــر يف اخلصومــة 

دليــل علــى مشــروعية الوكالــة علــى اخلصومــة)42(. 

7- أن احملامــاة مــن اإلجــارة علــى األبــدان)43(، وقــد ورد يف الشــرع مــا يــدل علــى جــواز 
اإلجــارة علــى األبــدان، ومــن ذلــك مــا روي عــن عبــدهللا بــن الســائب)44( قــال: دخلنــا علــى عبــد 
هللا بــن معقــل)45(، فســألناه عــن املزارعــة، فقــال: زعــم اثبــت، أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
هنــى عــن املزارعــة، وأمــر ابملؤاجــرة، وقــال: »ال أبس هبــا«)46(، وعــن أيب هريــرة)47( رضــي هللا عنــه 
عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »قــال هللا: ثالثــة أان خصمهــم يــوم القيامــة: رجــل أعطــى يب 
ثـــم غــدر، ورجــل ابع حــرا فــأكل مثنــه، ورجــل اســتأجر أجــرا فاســتوىف منــه ومل يعــط أجــره«)48(. 

لــذا فالصحيــح أن احملامــاة مشــروعة واختــاذ مهنــة احملامــاة وأخــذ األجــرة عليهــا مبــاح علــى 
األصــل، جــاء يف القوانــن الفقهيــة: »جتــوز الوكالــة أبجــرة وبغــر أجــرة، فــإن كانــت أبجــرة 
فحكمهــا حكــم اإلجــارات«)49(، وجــاء يف تبصــرة احلــكام: »وإذا تعلــق ابلوكالــة حــق للوكيــل 
مثــل أن يكــون بعــوض فإهنــا تكــون إجــارة«)50(، وجــاء يف العقــد املنظــم: »الوكالــة علــى ضربــن 
بعــوض وبغــر عــوض، فــإن كانــت بعــوض وكانــت علــى وجــه اإلجــارة أبجــرة معلومــة علــى عمــل 
معلــوم لزمــت الفريقــن، وإن كانــت علــى وجــه اجلعــل فقيــل: هــي الزمــة كاإلجــارة، وقيــل: تلــزم 
اجلاعــل واجملعــول لــه ابخليــار قبــل العمــل، وقيــل: كل منهمــا ابخليــار قبــل العمــل فــإن شــرع يف 
العمــل ســقط خيــار اجلاعــل ويبقــى اآلخــر ابخليــار«)51(. وورد إىل اللجنــة الدائمــة للبحــوث 
العلميــة واإلفتــاء ابململكــة العربيــة الســعودية ســؤال عــن حكــم العمــل يف جمــال احملامــاة يف بلــد 
حيكــم ابلقانــون، فأجابــت اللجنــة: »إذا كان يف االشــتغال بـــاحملاماة أو القضــاء إحقــاق للـــحق 
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وإبطــال للباطــل شــرعا، ورد احلقــوق إىل أرابهبــا، ونصــر للمظلــوم فهــو مشــروع؛ ملــا يف ذلــك 
مــن التعــاون علــى الــر والتقــوى، وإال فــال جيــوز؛ ملــا فيــه مــن التعــاون علــى اإلمث والعــدوان، قــال 
ثْــِم َواْلُعْدَواِن﴾]املائــدة: 2[« )52(،  تعــاىل: ﴿َوتَـــَعاَونُوا َعلَــى اْلبِــرِّ َوالتَّـــْقَوٰىۖ َواَل تَـــَعاَونُوا َعلَــى اإْلِ
وســئل اإلمــام عبدالعزيــز بــن ابز -رمحــه هللا- عــن احملامــاة، فــكان جوابــه: »ال أعلــم حرجــا يف 
احملامــاة، ألهنــا وكالــة يف الدعــوى واإلجابــة إذا حتــرى احملامــي احلــق، ومل يتعمــد الكــذب كســائر 
الــوكالء«)53(، وســئل اإلمــام حممــد العثيمــن -رمحــه هللا- عــن احملامــاة فــكان جوابــه: »احملامــاة 
مفاعلــة مــن احلمايــة، واحلمايــة إن كانــت محايــة الشــر ودفــاع عنــه فــال شــك أهنــا حمرمــة، ألنــه 
ثْــِم َواْلُعْدَواِن﴾]املائــدة: 2[ وإن كانــت  وقــوع فيمــا هنــى هللا عنــه يف قولــه:﴿َواَل تَـــَعاَونُوا َعلَــى اإْلِ
احملامــاة حلمايــة اخلــر عنــه فإهنــا محايــة حممــودة مأمــور هبــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوتَـــَعاَونُوا َعَلــى اْلِبــرِّ 

﴾]املائدة: 2[«)54(.  ــْقَوٰىۖ َوالتَّـ

املطلب الثالث: اتريخ احملاماة
إن املتتبــع للتطــور التارخيــي لنشــأة احملامــاة جيــد أن مبــدأ االســتعانة مبدافــع يف اخلصومــات 
والدعــاوى أمــام احملاكــم والقضــاة موجــود قدميــا ويــكاد يرتبــط بنشــأة الوجــود اإلنســاين علــى هــذه 
األرض، والــذي جبــل علــى نزعــة املخاصمــة واجملادلــة منــذ قصــة األخويــن قابيــل وهابيــل)55(، 
وكان الناس يف بدء اخلليقة يتقاضون أبنفســهم مســتعينن أحياان بغرهم، مث تطور األمر فكان 
لليهــود يف زمــن موســى عليــه الســالم رجــال يشــتغلون مبــا يشــبه حرفــة احملامــاة أمــام القضــاء، 

وكانــوا يف عملهــم هــذا ال يتقاضــون أجــر)56(.

وقــد ورد يف القــرآن الكــرمي إىل فكــرة االســتعانة مبدافــع يف قصــة موســى وأخيــه هــارون 
عليهما السالم مع فرعون، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿قَاَل َربِّ ِإنِّـــي قَـتَـــْلُت ِمنـُْهْم نَـــْفًسا فََأَخاُف 
َأْن يَـْقتُـــُلوِن ٣٣ َوَأِخــي َهــاُروُن ُهــَو أَْفَصــُح ِمنِّــي ِلَســانًا فََأْرِســْلُه َمعِــَي رِْدًءا ُيَصدِّقُنِــۖي ِإنِـّـي َأَخــاُف 
َأْن ُيَكذِّبُــوِن ٣٤ قَــاَل َسَنُشــدُّ َعُضــَدَك بَِأِخيــَك َوَنْجَعــُل َلُكَمــا ُســْلطَانًا فَــاَل َيِصلُــوَن ِإلَْيُكَمــۚا 
ِبآيَاتِنَــا أَنْـــُتَما َوَمــِن اتَـّــبـََعُكَما اْلَغالُِبوَن﴾]القصــص: 33-35[، حيــث طلــب موســى مــن هللا أن 
يعينــه أبخيــه ليبــن هلــم ويدافــع عنــه)57(، ويــرى بعــض الباحثــن أن احملامــاة وجــدت يف اجملتمعــات 

الرومانيــة، وأهنــم أحاطوهــا بكثــر مــن التكــرمي والتمجيــد)58(.
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وجتــدر اإلشــارة إىل أن احملامــاة بشــكلها املتمثــل ابلرافــع نيابــة عــن الغــر أمــام القضــاء 
وجــدت يف اجملتمعــات اإلســالمية منــذ عهــد النبــوة، ويؤكــد ذلــك األحاديــث واآلاثر الــي ســبق 
عرضهــا يف مبحــث )مشــروعية احملامــاة(، مث تتابــع وجــود احملامــاة بشــكلها املتمثــل ابلرافــع نيابــة 
عــن الغــر أمــام القضــاء يف كتــب الفقهــاء املتقدمــة بشــكل جلــي حتــت مــا يســمى )الوكالــة علــى 

اخلصومــة( أو حنــوه مــن املصطلحــات.

ويف العصر احلديث يعتر القانون الفرنســي الصادر بتاريخ 1790م بداية حقيقية لنظام 
احملامــاة يف فرنســا، وكان احملامــون خيضعــون للرقابــة واإلشــراف مــن قبــل القضــاء، مث حصــل 

احملامــون علــى االســتقالل التــام بقانــون 27 أغســطس 1830م)59(.

الفنــون  دار  دعتهــا  اآلســتانة  جامعــة يف  العثمانيــة  الــدول  أنشــأت  عــام 1846م  ويف 
ضمــت معهــدا ُعــرف مبكتــب احلقــوق الشــاهاين، اشــرط العثمانيــون فيمــن يرغــب مبزاولــة مهنــة 
احملامــاة أن يكــون مــن حاملــي شــهادة مكتــب احلقــوق العثمــاين وأن حيســن اللغــة العثمانيــة 

قــراءة وكتابــة)60(.

أمــا يف الــدول العربيــة فقــد اســتحدث نظــام احملامــاة يف مصــر ابألمــر العــايل لرائســة جملــس 
النظــار مــن يونيــه 1880م، وصــدرت أول الئحــة للمحامــاة يف 18 ديســمر عــام 1888م، 
وفيهــا أطلــق ألول مــرة علــى الدفــاع صفــة احملامــاة)61(، وتتابعــت القوانــن الــي تنظــم احملامــاة يف 

بقيــة الــدول العربيــة.

ويف اململكــة العربيــة الســعودية ابدرت الدولــة -منــذ عهــد مبكــر- إىل تنظيــم القضــاء 
واألحــكام املتعلقــة بــه ومــن ذلــك الوكالــة ابخلصومــة واحملامــاة، ابتــداء مــن نظــام تشــكيل احملاكــم 
الصــادر عــام 1346هـــ، حــى نظــام املرافعــات الشــرعية الصــادر عــام 1421هـــ، إال أن مجيــع 
األنظمــة الســابقة الصــادرة قبــل عــام 1421هـــ مل يــرد فيهــا مصطلــح )احملامــاة( أو)احملامــي(، 
امللكــي  ابملرســوم  احملامــاة  نظــام  هــو  و)احملامــي(  )احملامــاة(  مصطلحــي  فيــه  ورد  نظــام  وأول 
مســتقلة)62(،  احملامــاة كمهنــة  مهنــة  نظــم  الــذي  واتريــخ 1422/07/28هـــ،  )م/38(  رقــم 
وقــد مت تعديــل املــادة )37( مــن نظــام احملامــاة مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم )م/61( واتريــخ 
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رقــم  العــدل  وزيــر  بقــرار  احملامــاة  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  وصــدرت  1437/10/14ه، 
)4649( واتريــخ 1423/6/8هـــ، وورد فيهــا كثــرا مــن األحــكام التفصيليــة اخلاصــة مبهنــة 

احملامــاة، ومت تعديلهــا مبوجــب عــدة قــرارات منهــا:
1- قرار وزير العدل رقم )58303( واتريخ 1434/12/29هـ.
2- قرار وزير العدل رقم )6622( واتريخ 1438/09/09هـ.
3- قرار وزير العدل رقم )1517( واتريخ 1439/05/05هـ.
4- قرار وزير العدل رقم )2040( واتريخ 1439/06/13هـ.
5- قرار وزير العدل رقم )2511( واتريخ 1439/07/05هـ.

املبحث األول: شروط احملامي
اشــرط نظام احملاماة الســعودي فيمن يزاول مهنة احملاماة أن يكون امسه مقيدا يف جدول 
احملامــن املمارســن، وتضمــن النظــام شــروطا للموافقــة علــى طلــب القيــد يف هــذا اجلــدول، 
القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن  القيــد والقبــول بطلــب  القيــد إىل جلنــة  ويتقــدم طالــب 
اســتكمال األوراق  مــع  لــدى اإلدارة، وتوقيعــه لديهــا  املعتمــد، حبضــوره شــخصيا  ابلنمــوذج 

املطلوبــة)63(. واملســتندات 

املطلب األول: شروط احملامي العامة
الشرط األول: اجلنسية:

اجلنســية الســعودية شــرط ملزاولة مهنة احملاماة)64(، غر أن هذا الشــرط ليس على إطالقه، 
حيث جيوز لغر الســعودي مزاولة مهنة احملاماة اســتثناء يف حاالت منها:

1- لغر السعودي مزاولة احملاماة وفق االتفاقيات بن اململكة وغرها من الدول)65(.
2- للمحامي اخلليجي -إذا كان مرخصا له يف بلده- أن يطلب قيد امسه يف جدول احملامن 

املمارسن، ويقيد امسه، ويصدر له ترخيص مبزاولة املهنة، ويستثىن من شرط اإلقامة)66(.
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3- للمحامــي املرخــص لــه أن يســتعن مبحــام غــر ســعودي أو أكثــر مبوجــب عقــد عمــل حتــت 
مســؤوليته وإشــرافه ويشــرط يف غر الســعودي:

أ- أن تتوافر فيه شروط القيد يف جدول احملامن عدا شرط اجلنسية.
ب- أن تكون لديه خرة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن مخس سنوات.
ج- أن يقتصر عمله على إعداد املذكرات، وأال يتوىل املرافعة أمام احملاكم.

د- أال تقل إقامته يف اململكة عن تسعة أشهر يف السنة)67(.

واملالحظ يف هذه الشروط أهنا اعتنت بعدة جوانب، منها:
أ- أن يكون لدى املستشار غر السعودي خرة يف طبيعة العمل يثري هبا املهنة.

ب- أال يكون هذا االستثناء بوابة للتسر على خمالفات نظامية.
ويــرى بعــض املتخصصــن أن اشــراط توافــر شــروط القيــد يف جــدول احملامــن ابلنســبة 
للعاملــن مبكتــب احملامــي مــن املستشــارين غــر الســعودين فيــه تضييــق لنطــاق عمــل كثــر منهــم، 
وأن األوىل أن يكــون عمــل احملامــي يف مكتــب احملامــي صاحــب الرخيــص ال يتطلــب مجيــع 

الشــروط املطلوبــة للحصــول علــى الرخيــص)68(.

الشرط الثاين: حسن السرية والسلوك:
 يشــرط يف طالــب القيــد حســن الســرة والســلوك وأال يكــون قــد حكــم عليــه حبــد أو 
بعقوبــة يف جرميــة خملــة ابلشــرف واألمانــة، مــا مل يكــن قــد مضــى علــى انتهــاء تنفيــذ احلكــم مخــس 

ســنوات علــى األقــل)69(.
ويقصد ابحلد الوارد يف هذا الشرط: الثابت مبوجب حكم شرعي من احملكمة املختصة، 
أمــا اجلرائــم املخلــة ابلشــرف أو األمانــة فيقصــد هبــا: كل مــا يــؤدي إىل ضعــف الــوازع الديــي 
وهــي جرائــم الرشــوة، والتزويــر، وهتــك العــرض، واالختــالس، والنصــب، واالحتيــال، واخليانــة، 
واملخــدرات، وإذا صــدر حكــم يف غــر اجلرائــم املذكــورة فيعــرض علــى اللجنــة التأديبيــة لتقــرر أن 

ذلــك مــن اجلرائــم املخلــة ابلشــرف أو األمانــة أو أنــه ليــس منهــا)70(.
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ومــن صــدر عليــه حكــم حبــد أو بعقوبــة تعزيريــة يف جرميــة خملــة ابلشــرف أو األمانــة فيمكــن 
لــه أن يثبــت حســن ســرته وســلوكه مــى صــدر قــرار بــرد اعتبــاره مــن اجلهــة املختصــة)71(.

وميثــل هــذا الشــرط متطلبــا أساســيا تقتضيــه طبيعــة مهنــة احملامــاة؛ ألنــه مــن غــر املنطــق 
واملعقــول الســماح ملــن ارتكــب جرمــا خمــال ابلشــرف واألمانــة أن يكــون أمينــا مدافعــا عــن حقــوق 

النــاس ومصاحلهــم)72(.

الشرط الثالث: جواز التصرف:
يشــرط يف طالــب القيــد أال يكــون حمجــورا عليــه)73(، واملقصــود ابحلجــر هــو مــا كان اثبتــا 
حبكــم قضائــي)74(، وال شــيء مينــع مــن أن يكــون طالــب القيــد قــد جتــاوز ســن التقاعــد احملــدد 
نظامــا؛ ألن النظــام الســعودي مل يضــع حــدا أعلــى للســن الالزمــة ملزاولــة املهنــة، وهــذا خالفــا 

لبعــض القوانــن العربيــة الــي وضعــت حــدا أعلــى لســن طالــب القيــد)75(.

الشرط الرابع: اإلقامة يف اململكة العربية السعودية:
جيــب علــى احملامــي أن يقيــم يف اململكــة مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر يف الســنة الواحــدة 
مــن ســنوات الرخيــص)76(، أمــا احملامــي غــر الســعودي املرخــص لــه ابلعمــل يف اململكــة فقــد 
اشــرط النظــام إقامتــه يف اململكــة مــدة ال تقــل عــن تســعة أشــهر يف الســنة)77(، ويســتثىن مــن 

ذلــك احملامــي اخلليجــي؛ فهــو معفــى مــن شــرط اإلقامــة يف اململكــة)78(.

الشرط اخلامس: التفرغ ملهنة احملاماة: 
يشــرط يف احملامــي التفــرغ ملهنــة احملامــاة، ومينــع احملامــي مــن اجلمــع بــن مهنــة احملامــاة وأي 
وظيفــة يف قطــاع حكومــي أو خــاص، أمــا املهــن احلــرة الــي ال تتعــارض مــع طبيعــة مهنــة احملامــاة 
فيجــوز للمحامــي اجلمــع بينهــا وبــن مهنــة احملامــاة، وجيــب علــى طالــب القيــد اإلفصــاح عــن 
املهــن األخــرى أو الــي يرغــب احلصــول عليهــا بعــد قيــده يف اجلــدول، وخيضــع تقديــر التعــارض 
مــن عدمــه للجنــة القيــد والقبــول)79(، غــر أن املنظــم مل يعــط معــامل واضحــة تبــن املعايــر الــي 
تســر عليهــا جلنــة القيــد والقبــول يف حتديــد املهــن احلــرة الــي تتعــارض مــع طبيعــة مهنــة احملامــاة، 
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وينبغــي وضــع معايــر واضحــة لذلــك، حــى يكــون تقييــم اللجنــة عــادال وموضوعيــا يف حتديــد 
األعمــال الــي ال ميكــن اجلمــع بينهــا وبــن مهنــة احملامــاة)80(.

واملالحــظ أن النظــام الســعودي -وعلــى خــالف معظــم القوانــن العربيــة)81(- مل يســمح 
ألعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات يف أقســام الشــريعة واألنظمــة والقانــون يف اجلمــع بــن 
عضويــة هيئــة التدريــس يف اجلامعــة ومهنــة احملامــاة، ويــرى بعــض املتخصصــن أن الســماح هلــم 
مبزاولــة احملامــاة ســيثري مهنــة احملامــاة كمــا ســيثري عملهــم األكادميــي، فهــم يثــرون مهنــة احملامــاة 
لكوهنــم أصحــاب كفــاءات علميــة عاليــة ومهــارات حبثيــة وختصصــات دقيقــة ستســاعد يف رفــع 
مســتوى املهنــة مــع قدرهتــم علــى إعانــة اجلهــاز القضائــي يف شــرح وتفســر األنظمــة، وتوضيــح 
األحــكام، وهــم يثــرون عملهــم األكادميــي حينمــا ميزجــون علمهــم النظــري ابخلــرات العمليــة، 
واطالعهــم علــى جمــرايت امليــدان القضائــي واحلقوقــي، واإلجــراءات واألعــراف العمليــة، فاحملامــاة 
هــي ممارســة املعامــالت الشــرعية والقانونيــة يف صــورة تطبيقيــة حيــة، وإن الســماح لألســتاذ 
اجلامعــي صاحــب االختصــاص مبزاولــة مهنــة احملامــاة ســيغي علومــه ومعارفــه النظريــة الــي تعلمهــا 
وعلمهــا خــالل مســرته العلميــة، وســيثري معارفــه النظريــة ويكســبها طابعــا عمليــا واقعيــا)82(، 
وهــذا لــه وجاهتــه، فمزاولــة عضــو هيئــة التدريــس ملهنــة احملامــاة ســينعكس بشــكل إجيــايب علــى 
حســن أداءه األكادميــي مــن خــالل قيامــه بنقــل معرفــه النظريــة ومهاراتــه وخراتــه العلميــة إىل 
طالبــه، ممــا يســاعد علــى إعدادهــم إعــدادا نظــراي وعلميــا، األمــر الــذي ســيؤدي إىل تعزيــز صلــة 
اجلامعــة ابجملتمــع وحتقيــق سياســة تعليميــة تســعى إىل كل اجلامعــات العامليــة إال وهــي ربــط 

اجلامعــة ابجملتمــع. 

املطلب الثاين: املؤهل العلمي واخلربة العملية 
الشرط األول: املؤهل العلمي:

شــهادة  أو  الشــريعة  شــهادة كليــة  علــى  حاصــاًل  يكــون  أن  القيــد  طالــب  يف  يشــرط 
البكالوريــوس ختصــص أنظمــة مــن إحــدى جامعــات اململكــة أو مــا يعــادل أي منهمــا خــارج 
اململكــة، أو دبلــوم دراســات األنظمــة مــن معهــد اإلدارة العامــة بعــد الشــهادة اجلامعيــة)83(، 
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شــهادة  تشــمل  فقــط)84(، كمــا  والقضــاء  الشــريعة  الشــريعة ختصــص  شــهادة كليــة  وتشــمل 
القانــون)85(. شــهادة  األنظمــة 

وقد أحسن املنظم عندما أجاز مزاولة مهنة احملاماة لكل من أصحاب االختصاص الشرعي 
والقانوين على حد سواء؛ وذلك النسجام هذا مع طبيعة السياسة التنظيمية الي تنتهجها اململكة 

والي تقوم على السعي حنو تطوير وحتديث األنظمة يف إطار الشريعة اإلسالمية)86(.

ويعفــي طالــب القيــد مــن هــذا الشــرط إذا ســبق لــه مزاولــة القضــاء داخــل اململكــة أو 
خارجهــا مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات، وهــذا يوضــح أن هنــاك مــن عمــل يف القضــاء 
دون احلصــول علــى الشــهادة العلميــة، وهــذا قبــل إنشــاء املراكــز العلميــة احلديثــة املتمثلــة يف 
بعــض  ويــرى  الوقــت)87(،  مــرور  مــع  يتضــاءل  هــذا االســتثناء  فــإن دور  اجلامعــات، ولذلــك 
املتخصصــن أن هــذا االســتثناء إن كان لــه مــا يــرره يف املاضــي فإنــه مل يعــد مقبــوال يف الوقــت 
احلاضــر، فاململكــة -بفضــل هللا- يف الوقــت احلــايل تزخــر أبصحــاب الكفــاءات والشــهادات 
العلميــة مــن خمتلــف التخصصــات، ولــذا فإنــه مــن األمهيــة إعــادة النظــر يف هــذا االســتثناء)88(.

الشرط الثاين: اخلربة العملية:
احملامـــــــــاة ليســت علمــا فحســب، بــل فــن وخــرة ومهــارة، وتقتضــي مزاولتهــا قــدرا معينــا 

مــن املمارســات 

العمليــة واليوميــة لألنظمــة وقواعــد املرافعــات وأحــكام الفقــه واملعامــالت الشــرعية)89(، لــذا 
اشــرط النظــام يف طالــب القيــد أن تكــون لديــه خــرة عمليــة يف طبيعــة العمــل، وختتلــف مــدة 

اخلــرة املشــرطة علــى النحــو التــايل:
1- ال تقــل اخلــرة العمليــة يف طالــب القيــد عــن ثــالث ســنوات إذا كان طالــب القيــد حاصــال 

علــى شــهادة البكالوريــوس يف الشــريعة أو األنظمــة.
2- ال تقــل اخلــرة العمليــة يف طالــب القيــد عــن ســنة واحــدة للحاصــل علــى شــهادة املاجســتر 

يف الشــريعة أو األنظمــة، أو دبلــوم دراســات األنظمــة ابلنســبة خلرجيــي كليــة الشــريعة.
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ويعفــي طالــب القيــد مــن هــذا الشــرط إذا كان حاصــال علــى شــهادة الدكتــوراه يف ختصــص 
الشــريعة أو األنظمــة أو مــا يعــادل أاي منهمــا)90(.

ويقصــد بشــهادة املاجســتر والدكتــوراه يف الشــريعة الشــهادة يف الفقــه، وأصــول الفقــه، 
والقضــاء، والسياســة الشــرعية مــن املعهــد العــايل للقضــاء يف اململكــة)91(.

ويــرى بعــض املتخصصــن أمهيــة رفــع مــدة اخلــرة إىل مخــس ســنوات؛ ألن مــدة الثــالث 
ســنوات ليســت كافيــة يف الوصــول إىل اهلــدف املطلــوب املتمثــل يف اخلــرة، الســيما أن اخلــرة 
متخــذة كأســاس لاللتحــاق جبــدول املمارســن)92(، ويف تقديــري أن األوىل هــو وضــع اختبــار 
لقيــاس مســتوى طالــب القيــد مــن مجيــع النواحــي املطلوبــة ســواء كانــت علميــة أو عمليــة أو 
مهاريــة أو غرهــا، فهــذا أجــدى مــن زايدة املــدة، ويضمــن ملهنــة احملامــاة أال يدخــل فيهــا أال مــن 

كان قــادرا علــى القيــام مبهامهــا.

أما اخلرة يف طبيعة العمل فتكون مبزاولة أحد األعمال التالية:
1- القضاء داخل اململكة، وخارجها.
2- اإلفتاء داخل اململكة بصفة رمسية.

3- تدريــس مــواد الفقــه، أو أصولــه، أو األنظمــة، يف اجلامعــات، أو الدراســات العليــا يف 
اململكــة.

4- االستشارات يف أجهزة الدولة ومؤسساهتا وهيئاهتا.
5- اخلرة املكتسبة يف طبيعة العمل يف الشركات واملؤسسات األهلية.

6- الرافع عن الغر أمام اجلهات، أما الرافع عن النفس فال يعد خرة عملية.
7- االدعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل اململكة.

8- أعمال كتاابت العدل.
9- العمل بوظيفة ال تقل عن مسمى )رئيس كتاب ضبط( يف احملاكم.
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10- اجتياز برانمج أتهيل احملامن املقدم أو املعتمد من مركز التدريب العديل.
11- التدريب يف مكاتب احملامن)93(.

وحيتسب دبلوم احملاماة الذي يقام يف اجلامعات سنة خرة يف طبيعة العمل)94(.
وال يشــرط يف مــدة اخلــرة احملــددة بثــالث ســنوات أن تكــون متتاليــة، بــل جيــوز لطالــب 
القيــد ضــم أعمــال اخلــرة العمليــة بعضهــا إىل بعــض، حــى تتــم خرتــه يف طبيعــة العمــل مــدة 

ثــالث ســنوات)95(.

أنــواع األعمــال الداخلــة يف اخلــرة العمليــة املشــرطة ملزاولــة مهنــة احملامــاة،  وإذا أتملنــا 
واالســتثناءات علــى شــرط اخلــرة العمليــة جنــد أن نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة منحــا قــدرا 
كبــرا مــن املرونــة والتســهيالت لطالــي القيــد، حيــث مت توســيع دائــرة أعمــال اخلــرة املتحســبة 
الســتقطاب الكفــاءات ذات اخلــرة املتنوعــة لالخنــراط يف مهنــة احملامــاة، إضافــة إىل فائدتــه مــن 
انحيــة اســتثمار هــذه اخلــرات يف رفــع مســتوى نشــاط احملامــن وأدائهــم ملــا يــوكل إليهــم مــن 

أعمــال ابحــراف ومهنيــة عاليــة )96(. 

املطلب الثالث: شروط احملامي يف الفقه اإلسالمي
شــروط احملامــي الــي قررهــا نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة داخلــة يف أحــكام السياســية 
الشــرعية الــي يقــوم هبــا ويل األمــر لتنظيــم أمــور الرعيــة، ذلــك أن تصــرف اإلمــام علــى الرعيــة 
منــوط ابملصلحــة، وشــروط احملامــي الــي قررهــا املنظــم مبنيــة علــى املصلحــة؛ فألمهيــة احملامــاة 
اشــرط املنظــم الســعودي ملزاولــة مهنــة احملامــاة حصــول املمــارس علــى ترخيــص بذلــك وفــق 
أحــكام وشــروط ومتطلبــات معينــة، للتحقــق مــن صالحيــة طالــب القيــد ملزاولــة املهنــة، وقدرتــه 
علــى احملافظــة علــى مبــادئ الشــرف والنزاهــة املهنيــة، ملــا ســبق فقــد رأى ويل األمــر أن املصلحــة 

تقتضــي وضــع هــذه الشــروط. 

ومــا يصــدره إمــام املســلمن مــن أحــكام تنظيميــة فــإن األصــل فيهــا الصحــة واجلــواز، واألصــل 
فيهــا وجــوب الســمع والطاعــة، مــا مل ختالــف الشــريعة اإلســالمية، قــال هللا تعــاىل: ﴿يَــا أَيُـّــَها الَِّذيــَن 
آَمنُــوا أَِطيُعــوا اللَّــَه َوأَِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأُولِــي اأْلَْمــِر ِمْنُكْم﴾]النســاء: 59[، فتجــب طاعــة والة األمــر 
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فيمــا أيمــرون بــه وينهــون عنــه مــا مل تكــن معصيــة فــال طاعــة ملخلــوق يف معصيــة هللا)97(، قــال ابــن 
فرحــون)98( عــن تصــرف ويل األمــر: »وينظــر للمســلمن ابملصلحــة، وألجــل ذلــك قــدم األمــراء 

علــى النــاس«)99(.

فمــى وافــق مــا أيمــر بــه إمــام املســلمن شــرع هللا وجبــت فيــه الســمع والطاعــة، وليــس 
املــراد ابملوافقــة أال أيمــر مبــا مل يــرد بــه الشــرع، بــل املــراد أال أيمــر مبــا خيالــف الشــرع، نقــل ابــن 
القيــم)100( عــن ابــن عقيــل)101( قولــه: »جــرى يف جــواز العمــل يف الســلطنة ابلسياســة الشــرعية 
أنــه هــو اجلــزم، وال خيلــو مــن القــول بــه إمــام، فقــال شــافعي: ال سياســة إال مــا وافــق الشــرع، 
فقــال ابــن عقيــل: السياســة مــا كان فعــال يكــون معــه النــاس أقــرب إىل الصــالح، وأبعــد عــن 
الفســاد، وإن مل يضعــه الرســول، وال نــزل بــه وحــي، فــإن أردت بقولــك إال مــا وافــق الشــرع أي 
مل خيالــف مــا نطــق بــه الشــرع فصحيــح، وإن أردت ال سياســة إال مــا نطــق بــه الشــرع فغلــط، 
وتغليــط للصحابــة، فقــد جــرى مــن اخللفــاء الراشــدين مــن القتــل والتمثيــل مــا ال جيحــده عــامل 
ابلســنن، ولو مل يكن إال حتريق املصاحف، فإنه كان رأاي اعتمدوا فيه على مصلحة األمة...، 
وهــذا موضــع مزلــة أقــدام، ومضلــة أفهــام، وهــو مقــام ضنــك، ومعــرك صعــب، فــرط فيــه طائفــة، 
فعطلــوا احلــدود، وضيعــوا احلقــوق، وجــرؤوا أهــل الفجــور علــى الفســاد، وجعلــوا الشــريعة قاصــرة، 
ال تقــوم مبصــاحل العبــاد، حمتاجــة إىل غرهــا، وســدوا علــى نفوســهم طرقــا صحيحــة مــن طــرق 
معرفــة احلــق، والتنفيــذ لــه، وعطلوهــا مــع علمهــم وعلــم غرهــم قطعــا أنــه حــق مطابــق للواقــع، ظنــا 
منهم منافاهتا لقواعد الشرع. ولعمر هللا إهنا مل تناف ما جاء به الرسول، وإن انفت ما فهموه 
مــن شــريعته ابجتهادهــم، والــذي أوجــب هلــم ذلــك نــوع تقصــر يف معرفــة الشــريعة، وتقصــر يف 
معرفــة الواقــع، وتنزيــل أحدمهــا علــى اآلخــر... فــإن هللا ســبحانه أرســل رســله، وأنــزل كتبــه، ليقــوم 
النــاس ابلقســط، وهــو العــدل الــذي قامــت بــه األرض والســموات. فــإذا ظهــرت أمــارات العــدل 
وأســفر وجهــه أبي طريــق كان، فثــم شــرع هللا ودينــه، وهللا ســبحانه أعلــم وأحكــم، وأعــدل أن 
خيــص طــرق العــدل وأماراتــه وأعالمــه بشــيء، مث ينفــي مــا هــو أظهــر منهــا وأقــوى داللــة، وأبــن 
أمــارة. فــال جيعلــه منهــا، وال حيكــم عنــد وجودهــا وقيامهــا مبوجبهــا، بــل قــد بــن ســبحانه مبــا 
شــرعه مــن الطــرق، أن مقصــوده إقامــة العــدل بــن عبــاده، وقيــام النــاس ابلقســط، فــأي طريــق 

اســتخرج هبــا العــدل والقســط فهــي مــن الديــن، وليســت خمالفــة لــه.«)102(.
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وعليــه فــإن شــروط احملامــي الــي قررهــا نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة هــي مــن تنظيــم 
أمــور املســلمن الــي يقــوم هبــا إمــام املســلمن مبــا حيقــق املصلحــة، وهــي ال ختالــف أمــرا مــن أمــور 

الشــريعة.

يضــاف إىل ذلــك أن بعــض األحــكام املتعلقــة بشــروط احملامــي ورد يف نصــوص الفقهــاء 
مــا يــدل علــى مشــروعيتها، ومــن ذلــك:

املسألة األوىل: اشرتاط حسن السرية والسلوك يف احملامي:
يدخــل يف شــرط حســن الســرة والســلوك الــذي اشــرطه املنظــم يف احملامــي أال يكــون قــد 
حكم عليه حبد أو بعقوبة يف جرمية خملة ابلشــرف واألمانة، وهذا يدخل فيما اشــرطه الفقهاء 
يف الوكيــل علــى اخلصومــة مــن العدالــة، جــاء يف روضــة القضــاة عنــد احلديــث عــن صفــات وكالء 

اخلصومــة: »... مــن أهــل الســر والعــدل والعفــاف«)103(.

املسألة الثانية: اشرتاط جواز التصرف يف احملامي:
يدخــل يف هــذه املســألة اشــراط مجهــور الفقهــاء الرشــد يف الوكيــل، وإن كان الفقهــاء قــد 

اختلفــوا يف هــذه املســألة علــى قولــن:

القــول األول: اشــراط الرشــد يف الوكيــل يف التصرفــات واملعامــالت املاليــة، وهــذا قــول 
عنــد املالكيــة، وهــو مذهــب الشــافعية واحلنابلــة)104(، وأن الســفيه إذا كان حمجــورا عليــه لســفه 
مينعــه مــن مباشــرة األمــور املاليــة اخلاصــة بــه فمــن ابب أوىل منعــه مــن التــوكل عــن غــره يف هــذه 
األمــور، جــاء يف حتفــة احملتــاج يف شــروط الوكيــل: »)صحــة مباشــرته التصــرف( الــذي وكل فيــه 

)لنفســه( ألنــه إذا عجــز عنــه لنفســه كيــف يســتطيعه لغــره«)105(.

القــول الثــاين: عــدم اشــراط الرشــد يف الوكيــل، وهــذا ظاهــر مذهــب احلنفيــة وقــول عنــد 
املالكيــة، فيصــح عندهــم تــوكل الســفيه عــن غــره، ويصــح تــوكل الصــي العاقــل، مــأذوان كاان أو 

حمجــورا)106(.
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 والراجــح القــول األول ملــا عللــوا بــه مــن أن إذا كان الشــخص ال يصــح تصرفــه لنفســه، 
فمــن ابب أوىل ال يصــح تصرفــه نيابــة عــن غــره.

كمــا ميكــن أن يدخــل فيمــا اشــراطه املنظــم يف احملامــي مــن جــواز التصــرف، مــا ذكــره 
الفقهاء يف اشراط احلرية يف الوكيل، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا يف هذا الشرط على قولن:

القــول األول: اشــراط احلريــة يف الوكيــل، فــال يصــح أن يكــون العبــد وكيــال عــن غــره، 
وهــذا قــول عنــد املالكيــة، وهــو مذهــب الشــافعية واحلنابلــة)107(.

القــول الثــاين: عــدم اشــراط احلريــة يف الوكيــل، وجــواز أن يكــون العبــد وكيــال عــن غــره، 
وهــذا مذهــب احلنفيــة، وقــول عنــد املالكيــة)108(.

والراجح القول األول. 

املبحث الثاين: جلنة قيد وقبول احملامني
املطلب األول: تشكيل جلنة قيد وقبول احملامني وقراراهتا

 املتفحــص لنظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة جيــد أن جلنــة قيــد وقبــول احملامــن حظيــت 
الكثــر مــن األحــكام والصالحيــات)109(، فهــذه  النظــام والئحتــه  ابهتمــام ابلــغ، وأانط هبــا 
اللجنــة تعــد بوابــة عبــور احملامــن إىل مزاولــة املهنــة، ولــذا ُعــي النظــام ببيــان األحــكام اخلاصــة 

هبــذه اللجنــة وتشــكيلها وانعقادهــا وقراراهتــا، وبيــان ذلــك علــى النحــو التــايل:

تشكيل جلنة قيد وقبول احملامني:
يتم تشكيل جلنة قيد وقبول احملامن من األعضاء التايل بياهنم: 

1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل )رئيسا(.
2- ممثل ديوان املظامل ال تقل درجته عن )رئيس حمكمة أ( يعينه رئيس ديوان املظامل )عضوا(.
3- حمامي خرته يف مزاولة احملاماة ال تقل عن مخس سنوات، يعينه وزير العدل )عضوا()110(.
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وتكــون العضويــة يف هــذه اللجنــة ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة، وال 
تنعقــد اللجنــة حبضــور األغلبيــة، بــل يشــرط لالعتــداد ابنعقادهــا حضــور مجيــع أعضائهــا)111(.

وتقــوم اجلهــة املعنيــة بتســمية عضــو احتياطــي حيــل حمــل العضــو عنــد غيابــه)112(، فيعــن 
وزيــر العــدل عضــوا احتياطيــا حيــل حمــل رئيــس اللجنــة يف حالــة غيابــه، ويعــن رئيــس ديــوان 
املظــامل عضــوا احتياطيــا حيــل حمــل ممثــل ديــوان املظــامل يف حالــة غيابــه، ويعــن وزيــر العــدل عضــوا 
احتياطيــا ينــوب عــن احملامــي املعــن يف اللجنــة يف حالــة غيابــه، ويشــرط يف األعضــاء االحتيــاط 

مــا يشــرط يف األعضــاء األصليــن.

واملالحــظ أن احملامــن ميثلــون أقليــة يف هــذه اللجنــة، مــع كــون اللجنــة ختتــص بتنظيــم شــؤون 
احملامــن، واإلشــراف والرقابــة عليهــم، واملفــرض أن يكــون احملامــون -علــى األقــل- أكثريــة يف 

هــذه اللجنــة.

قرارات جلنة قيد وقبول احملامني:
أضفــى النظــام علــى قــرارات جلنــة قيــد وقبــول احملامــن مرونــة تتطلبهــا طبيعــة عملهــا مــن 

انحيــة دراســة

الطلبــات وفحصهــا خــالل مــدة معقولــة، وأاتح ألعضــاء اللجنــة االجتهــاد والتشــاور حينمــا 
أوضــح أن قرارهتــا ال يشــرط هلــا اإلمجــاع، بــل جيــوز أن تصــدر ابألغلبيــة ســواء ابلقبــول أو الرفــض، 

ويف حــال صــدور القــرار ابألغلبيــة فإنــه علــى العضــو املخالــف توضيــح وجهــة نظــره)113(.

ولقرار اللجنة حالتان:

احلالة األوىل: قبول الطلب:

إذا كان الطلــب املقــدم إىل اللجنــة مكتمــل وتوافــرت فيــه مجيــع الشــروط وانتفــت املوانــع 
فــإن اللجنــة تقبــل الطلــب)114(، ويرتــب علــى ذلــك مــا يلــي:

1- تقيد اللجنة اسم طالب القيد يف جدول احملامن املمارسن)115(.
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2- يصــدر معــايل وزيــر العــدل قــرار ترخيــص لطالــب القيــد مبزاولــة مهنــة احملامــاة بعــد القيــد يف 
جــدول احملامــن املمارســن)116(، وذلــك وفقــا ملــا يلــي:

أ- تكون مدة الرخيص مخس سنوات قابلة للتجديد)117(.
ب- يدفع طالب القيد رمسا قدره )2.000( ألفا رايل عند القيد ألول مرة، و)1.000( 

ألف رايل عند التجديد)118(.
ج- يصــدر للمحامــي بطاقــة مشــتملة علــى البيــاانت الالزمــة، ويعتــر كل مــن الرخيــص 

والبطاقــة عهــدة علــى احملامــي، عليــه إعادهتمــا يف إحــدى احلــاالت التاليــة:
- عند جتديد الرخيص.

- عند طلب التوقف عن مزاولة املهنة.
- إذا مت نقل اسم احملامي إىل جدول احملامن غر املمارسن.

- إذا طلبت جلنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى أتديبية لديها ضد احملامي.
- إذا مت شطب اسم احملامي من اجلدول.

وعلــى احملامــي عنــد فقــد الرخيــص أو البطاقــة أو تلــف أحدمهــا إبــالغ اإلدارة العامــة 
للمحامــاة بذلــك خــالل مــدة ال تزيــد علــى عشــرة أايم)119(.

3- تبلــغ وزارة العــدل احملاكــم واللجــان القضائيــة أبمســاء احملامــن املقيديــن يف جــدول 
احملامــن املمارســن فــور صــدور الرخيــص أو جتديــده)120(، وهــذا ميثــل نشــرة دوريــة تتضمــن بيــان 
أمســاء احملامــن املمارســن أو دليــل خيــدم اجلهــات ذات العالقــة بعمــل احملامــن وكــذا اســتفادة 
اجلمهــور مــن هــذا البيــان للوصــول إىل احملامــن عــن طريــق معرفــة أمساءهــم وعناوينهــم)121(، كمــا 
تتيــح وزارة العــدل ملــن يرغــب مــن العمــوم االطــالع علــى أمســاء وعنوانــن احملامــن املقيديــن يف 
جــدول احملامــن املمارســن، وهــذا يســهل الوصــول إىل احملامــن ســواء كان اهلــدف مــن ذلــك 
توكيــل حمامــي، أو التواصــل مــع احملامــي بشــأن أعمــال تــوكل فيهــا عــن غــره، أو غــر ذلــك)122(، 
وميكــن االطــالع علــى أمســاء احملامــن، والبحــث فيهــا عــن طريــق املوقــع الرمسي لوزارة العدل)123(.
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ويالحظ أن املنظم السعودي مل يشرط للموافقة على القيد يف جدول احملامن املمارسن 
أداء احملامــي اليمــن أبن يلتــزم أبحــكام الشــرع والنظــام، وأن يــزاول مهنــة احملامــاة وفــق مبــادئ 
الشــرف واألمانــة، وأن حيافــظ علــى أســرارها، ومــن املناســب اشــراط ذلــك للتأكيــد علــى التــزام 

احملامــي بذلــك. 

احلالة الثانية: رفض الطلب:

مــى وجــد مــا مينــع مــن قبــول الطلــب فــإن اللجنــة تقــرر رفــض الطلــب، وجيــب أن تبلــغ 
اللجنــة مــن رفــض طلبــه بذلــك، وتوضــح اللجنــة ملقــدم الطلــب أســباب الرفــض)124(، والواضــح 
مــن نصــوص نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة أن تســبيب القــرار ال يكــون إال يف حالــة رفــض 

طلــب القيــد، وترجــع أمهيــة تســبيب قــرار رفــض الطلــب إىل أمريــن:

1- تعريــف مــن رفــض طلبــه ابألســباب الــي دفعــت اللجنــة إلصــدار قرارهــا ابلرفــض؛ فيتمكــن 
مــن معاجلــة أســباب الرفــض إبكمــال النواقــص وإزالــة املوانــع، وذلــك أن قــرار الرفــض إذا كان 
بســبب عــدم اكتمــال الطلــب، أو بســبب آخــر مانــع مــن القيــد يف اجلــدول فلصاحبــه التقــدم 

بطلــب جديــد بعــد اكتمــال األوراق املطلوبــة منــه نظامــا، أو زوال املانــع.

2- ليتمكــن مقــدم الطلــب مــن التظلــم ضــد قــرار الرفــض لــدى ديــوان املظــامل، وذلــك أنــه جيــوز 
لصاحــب الطلــب التظلــم لــدى ديــوان املظــامل ضــد قــرار الرفــض خــالل ســتن يومــا، وتبــدأ مــدة 

التظلــم مــن اتريــخ تبليــغ صاحــب الطلــب بقــرار اللجنــة)125(. 

تطبيق قضائي:

تقــدم املدعــي بدعــواه ضــد وزارة العــدل يطلــب إلغــاء قــرار جلنــة قيــد وقبــول احملامــن برفــض 
طلبــه القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن، حيــث بـُـي قــرار الرفــض علــى:

1- اختالل شرط املؤهل العلمي، وذلك أن مؤهل املدعي العلمي يف ختصص اللغة العربية.

2- اختالل شرط اخلرة العملية، لعدم االعتداد ابلراخيص السابقة إبجازة مهنة الوكاالت.
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وبعــد النظــر يف هــذه الدعــوى حكمــت الدائــرة برفــض الدعــوى، وصــدر حكــم هيئــة 
االبتدائيــة)126(. الدائــرة  بتأييــد حكــم  التدقيــق 

تطبيق قضائي:

تقــدم املدعــي بدعــواه ضــد وزارة العــدل يطلــب إلغــاء قــرار جلنــة قيــد وقبــول احملامــن برفــض 
طلبــه القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن، بســبب إحالتــه مــن ســلك القضــاء علــى التقاعــد 
للمصلحــة العامــة، واعتــرت اللجنــة أن ذلــك ســبب لرفــض طلبــه لتخلــف شــرط حســن الســرة 

والســلوك.
وبعــد النظــر يف هــذه الدعــوى انتهــت الدائــرة إىل أن: املفهــوم الــذي قررتــه اللجنــة يف 
غــر حملــه؛ وذلــك أن نظــام القضــاء تضمــن أن إحالــة العضــو القضائــي ألمــر يتعلــق ابجلانــب 
املســلكي يكــون لـ:»فقــد الثقــة واالعتبــار«، لــذا فقــد حكمــت الدائــرة إبلغــاء قــرار جلنــة قيــد 
وقبــول احملامــن بــوزارة العــدل ذي الرقــم )141 لعــام 1426هـــ(، وصــدر حكــم هيئــة التدقيــق 

بتأييــد حكــم الدائــرة االبتدائيــة)127(.

إجراءات نظر اللجنة يف طلب جتديد الرتخيص:
إجــراءات نظــر اللجنــة يف طلــب جتديــد الرخيــص متاثــل إجــراءات نظرهــا يف طلــب القيــد 
يف جــدول احملامــن املمارســن ألول مــرة فيمــا يتعلــق بشــروط حســن الســرة والســلوك وجــواز 
التصــرف واإلقامــة)128(، علــى أن يقــوم احملامــي طالــب التجديــد بتقــدمي طلبــه للجنــة القيــد 
والقبــول قبــل انتهــاء مــدة الرخيــص مبــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر، ويضــاف يف قــرار الرخيــص 

عنــد جتديــده مــا يــدل علــى عــدد مــرات التجديــد)129(.

ويــرى املتخصصــن أن مــا ورد يف الالئحــة مــن أن احملامــي طالــب التجديــد يعامــل معاملــة 
لــه إذ أن أهــم  طالــب القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن ألول مــرة فيــه تكلــف ال مــرر 
الشــروط املطلوبــة اثبتــة يف حــق طالــب التجديــد، وألن يف هــذا الشــرط زايدة عــبء إجرائــي 
علــى احملامــي وإطالــة ألمــد طلــب التجديــد، وكثــرة املســتندات املطلوبــة الــي قــد يكــون أغلبهــا 
لــدى إدارة احملامــاة، فــكان األوىل حتديــد املســتندات والطلبــات الــي يســتدعيها طلــب الرخصــة 
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اختصــارا لإلجــراءات وتوفــرا للجهــد)130(، إال أنــه عنــد التأمــل جنــد أن الالئحــة أوضحــت أن 
احملامــي يعامــل طالــب التجديــد يعامــل معاملــة طالــب القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن ألول 
مــرة فيمــا يتعلــق بشــروط حســن الســرة والســلوك وجــواز التصــرف واإلقامــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية دون بقيــة الشــروط، وهــذه الشــروط تقتضــي املصلحــة التحقــق مــن وجودهــا عنــد كل 

جتديــد للتأكــد مــن عــدم وجــود مــا مينــع مــن التجديــد.

امتناع اللجنة عن إصدار قرار بشأن طلب القيد أو التجديد:
ال جيــوز للجنــة قيــد وقبــول احملامــن االمتنــاع عــن إصــدار قــرار بشــأن طلــب القيــد أو 
التجديــد، بــل مــى مــا اكتمــل الطلــب املقــدم فإنــه جيــب علــى اللجنــة أن تبــت فيــه ابلقبــول أو 
الرفــض خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــن يومــا مــن اتريــخ تقدميــه)131(، ومــى مــا امتنعــت اللجنــة 
عــن إصــدار القــرار خــالل هــذه الفــرة فــإن ذلــك يعــد قــرارا ســلبيا جيــوز لطالــب القيــد التظلــم 

ضــده أمــام ديــوان املظــامل)132(. 

تطبيق قضائي:

تقــدم املدعــي بدعــواه ضــد وزارة العــدل مدعيــا أبنــه تقــدم بطلــب قيــد امســه يف جــدول 
احملامــن املمارســن، وانتهــت املــددة احملــددة يف نظــام احملامــاة ومل يصــدر أي قــرار، واكتفــت 
املدعــى عليهــا ابلرفــض الســلي، ودفعــت املدعــى عليهــا أن ســبب أتخــر البــت يف طلــب املدعــي 
هــو الرفــع للمقــام الســامي للتأكــد مــن أن إحالتــه علــى التقاعــد بنــاء علــى املصلحــة العامــة وأهنــا 

مل تفقــده شــرط حســن الســرة والســلوك. 

وبعــد النظــر يف هــذه الدعــوى انتهــت الدائــرة إىل أن: جلنــة قيــد وقبــول احملامــن ابجلهــة 
املدعــى عليهــا ملزمــة ابلبــت يف طلــب املدعــي قبــوال أو رفضــا خــالل ثالثــن يومــا مــن اتريــخ 
تقدميــه إذا توافــرت الشــروط املنصــوص عليهــا وأن توقــف املدعــى عليهــا بنــاء علــى الســبب 
الــذي ذكرتــه يف غــر مكانــه، لــذا حكمــت الدائــرة إبلــزام املدعــى عليهــا ابلبــت يف طلــب املدعــي 
خــالل ثالثــن يومــا مــن اتريــخ تبلغهــا هبــذا احلكــم بعــد اكتســابه الصفــة النهائيــة، وحكمــت هيئــة 

التدقيــق بتأييــد حكــم الدائــرة االبتدائيــة)133(.
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تطبيق قضائي:

تقــدم املدعــي بدعــواه ضــد وزارة العــدل مدعيــا أبنــه تقــدم بطلــب قيــد امســه يف جــدول 
احملامــن املمارســن، غــر أن املدعــى عليهــا ماطلــت يف ذلــك فتكبــد خســائر كبــرة، وطلــب 
إلــزام املدعــى عليهــا بقيــد امســه يف جــدول احملامــن املمارســن، وتعويضــه مــاداي ومعنــواي، وقبــل 
موعــد اجللســة الثانيــة قامــت املدعــى عليهــا بقيــد امســه يف جــدول احملامــن املمارســن، فحصــر 

املدعــي دعــواه يف التعويــض. 

وبعــد النظــر يف هــذه الدعــوى انتهــت الدائــرة إىل أن: امتنــاع املدعــى عليهــا عــن قيــد اســم 
املدعــي يف جــدول احملامــن املمارســن يف عــرف القضــاء اإلداري يعــد قــرارا ســلبيا قابــال للطعــن 
فيه أمام القضاء اإلداري، إال أن الدائرة مل يثبت هلا اســتحقاق املدعي للتعويض لذا حكمت 

الدائــرة برفــض الدعــوى، وحكمــت حمكمــة االســتئناف بتأييــد حكــم الدائــرة االبتدائيــة)134(.

ضماانت طالب القيد:
حــى ال تتعســف اللجنــة يف قرارهتــا أو اســتعمال ســلطتها قيــد املنظــم صالحيــات اللجنــة 

بقيديــن:

1- ضــرورة البــت يف طلــب القيــد خــالل مــدة أقصاهــا )30( يومــا مــن اتريــخ تقدميــه إذا كان 
مســتوفيا للشــروط النظاميــة.

2- وجــوب تعليــل وتســبيب قرارهتــا برفــض طلــب القيــد، مــع حــق املرفــوض طلبــه يف التظلــم 
لــدى ديــوان املظــامل ضــد قــرار الرفــض خــالل ســتن مــن اتريــخ إبالغــه بقــرار اللجنــة)135(. 

املطلب الثاين: جداول أمساء احملامني
أوجــب النظــام علــى وزارة العــدل أن تعــد جــدوال خــاص أبمســاء احملامــن املمارســن، وآخــر 
أبمســاء احملامــن غــر املمارســن)136(، وحــدد النظــام أحــكام كل جــدول، وبيــان هــذه األحــكام 

علــى النحــو التــايل:
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تعريف احملامي املمارس: 
املهنــة،  مبزاولــة  ترخيــص  لــه  وصــدر  املمارســن،  احملامــن  جــدول  امســه يف  قيــد  مت  مــن 
ومل يقــم بــه مانــع مــن مزاولتهــا مــدة الرخيــص يوجــب شــطب امســه أو نقلــه إىل جــدول غــر 

املمارســن)137(. 

تعريف احملامي غري املمارس: 
هــو: مــن ســبق قيــد امســه يف جــدول احملامــن املمارســن وصــدر لــه ترخيــص مبزاولــة املهنــة، 
مث قــام بــه مانــع مــن مزاولتهــا، أو االســتمرار فيهــا أوجــب نقــل امســه إىل جــدول احملامــن غــر 

املمارســن)138(. 

فاحملامــي غــر املمــارس جيــب أن يكــون قــد ســبق قيــد امســه يف جــدول احملامــن املمارســن 
مث صــدر لــه ترخيــص مبزاولــة مهنــة احملامــاة مث وجــد مــا يوجــب نقــل امســه إىل جــدول احملامــن 

غــر املمارســن.

جدول قيد احملامني املمارسني:
يف هــذا اجلــدول تقيــد جلنــة القيــد والقبــول أمســاء احملامــن الذيــن وافقــت علــى قيــد أمساءهــم 
فيــه بعــد أن حتققــت مــن اكتمــال شــروط احملامــن فيهــم، وانتفــاء مــا مينــع قيــد أمساءهــم يف هــذا 
اجلــدول، ويشــرط الســتدامة بقــاء اســم احملامــي يف هــذا اجلــدول أال يوجــد مــا يوجــب شــطب 
امســه مــن هــذا اجلــدول أو نقلــه إىل جــدول غــر املمارســن)139(، ويرتــب علــى التفريــق بــن 
هــذا اجلــدول وجــدول غــر املمارســن أمهيــة ابلغــة مــن حيــث واليــة احملامــي، فاحملامــي املقيــد يف 
جــدول املمارســن يســتطيع مزاولــة أنشــطة مهنــة احملامــاة، خبــالف احملامــي املقيــد يف جــدول غــر 

املمارســن فــال يتمكــن مــن مزاولــة املهنــة، وتقــوم مســؤوليته عــن خمالفــة ذلــك)140(.

ومل يبــن النظــام إذا كان جــدول احملامــن املمارســن يتضمــن جــداول أخــرى ملحقــة بــه 
خاصــة بدرجــات احملامــن وتقســيمهم حســب أنــواع احملاكــم أو حســب خراهتــم)141(، والواقــع 
العملي يتطلب وجود جداول أخرى، إبنشاء جدول للمحامن املتدربن، وجدول للمحامن 
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أمــام احملاكــم االبتدائيــة، وجــدول للمحامــن املقبولــن أمــام حماكــم االســتئناف، وميكــن تقســيم 
اجلــداول وفــق تصنيــف آخــر علــى أســاس ســنوات اخلــرة وفــق ضوابــط معينــة، وتتأكــد احلاجــة 
إىل اجلــداول األخــرى مــع تزايــد أعــداد احملامــن، وهــذا يســاعد غــر املتخصــص علــى اختيــار 

احملامــي املناســب، ويســهم يف تنظيــم عمــل احملامــن وحتقيــق رســالة احملامــاة. 

جدول قيد احملامني غري املمارسني:
إذا مت قيد اسم احملامي يف جدول احملامن املمارسن وصدر له ترخيص مبزاولة مهنة احملاماة 
فقــد يقــوم بــه مانــع مــن مزاولــة املهنــة أو االســتمرار فيهــا، وهــذا يوجــب نقــل امســه إىل جــدول 

احملامــن غــر املمارســن، وحــاالت نقــل اســم احملامــي إىل جــدول احملامــن غــر املمارســن هــي:

احلالة األوىل: إذا توقف احملامي عن مزاولة مهنة احملاماة مدة تزيد على سنة.
احلالة الثانية: إذا طلب احملامي التوقف عن مزاولة مهنة احملاماة مدة تزيد على سنة. 

احلالة الثالثة: إذا مضى )90( يوما على صدور الرخيص ومل يستلمه احملامي.
احلالة الرابعة: إذا مضى )90( يوما من اتريخ استالم الرخيص ومل يتخذ احملامي مقرا.

احلالــة اخلامســة: إذا اختــذ احملامــي مقــرا أو قــام بتغيــره ومل يبلــغ اإلدارة العامــة للمحامــاة بذلــك 
خــالل مــدة أقصاهــا )90( يومــا.

احلالة السادسة: إذا انتهت مدة الرخيص ومل يتقدم بطلب جتديده.
احلالة السابعة: إذا صدر حبق احملامي قرار هنائي من جلنة التأديب إبيقافه عن مزاولة املهنة.

احلالة الثامنة: إذا أخل احملامي بشرط اإلقامة)142(. 

وحفاظــا علــى حقــوق الغــر يصــدر وزيــر العــدل بنــاء علــى اقــراح جلنــة القيــد والقبــول 
القواعــد اخلاصــة مبــا يتبــع بشــأن القضــااي العالقــة لــدى احملامــن الذيــن تنطبــق عليهــم احلــاالت 

 .)143()8-3(
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1- وال يعد احملامي متوقفا عن مزاولة املهنة -وفقا للحالة األوىل أعاله-:
2- إذا مل حيصل على عمل يرتضيه، أو مل يتقدم له أحد بطلب الرافع أو بتقدمي استشارة.

إذا عمــل للدولــة أو لغرهــا يف جمــال البحــوث أو االستشــارات أو التحكيــم، أو التحقيــق، 
أو االدعــاء العــام، أو تصفيــة الشــركات، أو الــركات، أو حتريــر العقــود، أو إعــداد الدراســات 
واللوائــح النظاميــة، وحنــو ذلــك، بشــرط أال يكــون ذلــك بطريــق التوظيــف يف الدولــة)144(، وهــذا 
يفتــح آفــاق واســعة لنشــاط احملامــي يف جمــاالت كثــرة تتعــدى األعمــال التقليديــة للمحامــي أبن 
فتــح اجملــال لتعــاون احملامــي مــع اجلهــات احلكوميــة يف أعمــال ذات طابــع رمســي بشــرط أال يكــون 
ذلــك بشــكل االرتبــاط الوظيفــي، وهــذا يتيــح للمحامــي جمــاالت عمــل متنوعــة جتعــل دوره يف 
اجملتمــع فعــاال وإجيابيــا لالســتفادة مــن خدماتــه يف القطاعــن العــام واخلــاص، ولــو أضيــف لذلــك 
النــص علــى الســماح للمحامــي ابلتعــاون مــع املؤسســات التعليميــة العامــة واخلاصــة يف جمــال 
التدريــس لفتــح جمــاال أوســع لعمــل احملامــي واالســتفادة مــن خراتــه وأتهليــه يف هــذا النشــاط وفــق 

ضوابــط حمــددة)145(.

ويشــرط للموافقــة علــى طلــب احملامــي التوقــف عــن مزاولــة مهنــة احملامــاة مــدة تزيــد علــى 
ســنة -وفقــا للحالــة الثانيــة أعــاله- توفــر الشــروط التاليــة:

1-  أن تزيد مدة الرخيص املتبقية على سنة.
2- أال يكون احملامي قد رفعت ضده دعوى أتديبية.

3- أال يكون توقف احملامي بسبب توظفه يف وظيفة من شرطها عدم مزاولة املهنة.
4- أال يكون توقف احملامي بسبب اختالل شرط من شروط القيد يف اجلدول.

التوقــف يف الفتــة علــى مقــره وفرعــه،  التوقــف عــن رغبتــه يف  5- أن يعلــن احملامــي طالــب 
ابإلضافــة إىل اإلعــالن عــن ذلــك يف إحــدى الصحــف الــي تصــدر يف منطقــة املقــر الرئيــس لــه، 
أو يف إحــدى الصحــف األكثــر انتشــارا إذا كانــت املنطقــة ال تصــدر فيهــا صحــف، ويتضمــن 

اإلعــالن مــا يلــي:
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أ- اسم احملامي.
ب- عنوان املقر الرئيسي والفروع -إن وجدت-.

ج-  بداية فرة التوقف وهنايتها.

وجيــب أن يعلــن احملامــي عــن ذلــك قبــل توقفــه مبــدة ال تقــل عــن شــهر، وال يشــرط أن 
يذكــر يف اإلعــالن ســبب التوقــف إذا كان احملامــي ال يرغــب يف ذكرهــا كأن ترجــع ألســباب 

شــخصية. 

6- أن تكــون القضــااي الــي تــوكل فيهــا قــد مت إهناؤهــا، أو قــام بتســويتها مــع أصحاهبــا مبوجــب 
اتفاق.

7- أن يبلغ احملامي اجلهات ذات الصلة بنظر القضااي الي توكل فيها بتوقفه)146(.

واملالحظ يف هذه الشــروط أهنا احتاطت للغر، لكيال يتســبب توقف احملامي عن مزاولة 
مهنــة احملامــاة ونقــل امســه إىل جــدول احملامــن غــر املمارســن إىل فــوات حقــوق الغــر.

وللمحامــي طالــب التوقــف إذا رجــع عــن طلــب التوقــف قبــل نقلــه إىل جــدول احملامــن 
غــر املمارســن مزاولــة املهنــة مــن اتريــخ رجوعــه، وذلــك بعــد إبــالغ جلنــة القيــد والقبــول بذلــك، 
أمــا إذا مت نقلــه إىل جــدول غــر املمارســن فلــه التقــدم للجنــة بطلــب إعــادة قيــد امســه يف جــدول 
احملامــن املمارســن خــالل مــدة ال تزيــد علــى عشــر ســنوات مــن اتريــخ قيــده يف جــدول احملامــن 

غــر املمارســن)147(.

وقــررت الالئحــة التنفيذيــة لنظــام احملامــاة أن نقــل احملامــي مــن جــدول احملامــن املمارســن 
إىل جــدول غــر املمارســن يتــم بــدون طلــب احملامــي أو موافقتــه)148(، ونــص الالئحــة أن النقــل 
دون موافقتــه صحيــح؛ ألن الســلطة التقديريــة يف ذلــك للجنــة القيــد والقبــول كإجــراء إداري 
يتخــذ يف حــاالت حمــددة، لكــن النــص علــى أن النقــل يتــم دون طلبــه حمــل نظــر الســيما أن 
الالئحــة قــررت حــق احملامــي يف تقــدمي طلــب النقــل بنــاء علــى رغبتــه يف التوقــف مؤقتــا عــن 

ممارســة املهنــة)149(.
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ومــى نقــل اســم احملامــي إىل جــدول احملامــن غــر املمارســن فإنــه يكــون ممنــوع نظامــا 
مــن مزاولــة أي نشــاط مــن أنشــطة مهنــة احملامــاة ســواء كان ذلــك يف فتــح مكتبــه، أو مزاولــة 
االستشــارات، أو الرافــع عــن الغــر يف أي قضيــة، وإذا خالــف احملامــي ذلــك أبن زاول مهنــة 
احملامــاة بعــد نقــل امســه إىل جــدول احملامــن غــر املمارســن فيعاقــب بشــطب امســه مــن جــدول 
احملامــن، ويســتثىن مــن ذلــك احلــاالت التاليــة فإنــه جيــوز لــه الرافــع ولــو نقــل امســه إىل جــدول 

احملامــن غــر املمارســن:

1- الرافع عن زوجه وصهره وأقاربه حى الدرجة الرابعة. 

2- الرافع نيابة عن الشخص املعنوي إذا كان ممثال نظاميا له.

3- الرافــع يف قضــااي الوصايــة والقوامــة ونظــارة الوقــف إذا كان وصيــا أو قيمــا أو انظــر 
وقــف)150(.

القيــد  للجنــة  يتقــدم  أن  املمارســن  غــر  احملامــن  امســه إىل جــدول  املنقــول  وللمحامــي 
والقبــول بطلــب إعــادة قيــد امســه يف جــدول احملامــن املمارســن خــالل مــدة ال تزيــد علــى مخــس 
ســنوات مــن اتريــخ قيــده يف جــدول احملامــن غــر املمارســن، وال يســتثىن مــن ذلــك إال احملامــي 
الــذي صــدر حبقــه قــرار هنائــي مــن جلنــة التأديــب إبيقافــه عــن مزاولــة مهنــة احملامــاة فليــس لــه 

طلــب ذلــك إال بعــد مضــي ثــالث ســنوات)151(.

املطلب الثالث: شطب اسم احملامي من جدول احملامني
يتم شطب اسم احملامي من اجلدولن، يف احلاالت التالية:

1- إذا حكم على احملامي حبد أو بعقوبة يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة.
2- إذا خالــف احملامــي أحــكام النظــام مبزاولــة املهنــة بعــد نقــل امســه إىل جــدول احملامــن غــر 

املمارســن.
3- إذا تقدم احملامي بطلب التوقف عن مزاولة مهنة احملاماة مطلقا.
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4- وفاة احملامي.
5- إذا مل يســتطع احملامــي مزاولــة مهنــة احملامــاة بســبب مــرض ال يرجــى بــرؤه ويثبــت ذلــك 

بتقريــر طــي.
6- إذا اســتمر قيــد احملامــي يف جــدول احملامــن غــر املمارســن مــدة تزيــد علــى مخــس ســنوات، 

أمــا طالــب التوقــف فــال يســري ذلــك يف حقــه إال بعــد مــدة تزيــد علــى عشــر ســنوات.
7- إذا مجع احملامي بن مزاولة املهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة املهنة.

8- إذا صدر على احملامي حكم ابحلجر عليه.
9- إذا اختل شرط اجلنسية.

10- إذا مت قيــد امســه يف جــدول احملامــن املمارســن ومل يدفــع الرســم املقــرر خــالل )90( 
يومــا)152(.

11- وإذا شــطب اســم احملامــي بســبب مرضــه مرضــا ال يرجــى بــرؤه أو بســبب احلجــر عليــه فــال 
حيــق لــه طلــب إعــادة قيــد امســه يف اجلــدول مــا دام املــرض واحلجــر قائمــا.

وابســتثناء هاتــن احلالتــن وحالــة الوفــاة حيــق للمحامــي الــذي شــطب امســه طلــب إعــادة 
قيــد امســه مــرة أخــرى يف جــدول احملامــن املمارســن ويعامــل معاملــة طالــب القيــد ابتــداء)153(.

املطلب الرابع: أحكام جلنة قيد وقبول احملامني يف الفقه اإلسالمي
أحــكام جلنــة قيــد وقبــول احملامــن الــي قررهــا نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة داخلــة يف 
أحــكام السياســية الشــرعية الــي يقــوم هبــا ويل األمــر لتنظيــم أمــور الرعيــة، ذلــك أن تصــرف 
اإلمــام علــى الرعيــة منـــوط ابملصلحــة، وســبق مناقشــة ذلــك يف مطلــب )شــروط احملامــي يف الفقــه 

اإلســالمي(. 

وهــذه األحــكام ال ختالــف أمــرا مــن أمــور الشــريعة، بــل هــي حمققــة للمصلحــة؛ فاملنظــم 
قــرر هــذه األحــكام لتنظيــم مهنــة احملامــاة، وعمــل احملامــن، واإلشــراف عليهــم، لضمــان حتقيــق 
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رســالة احملامــاة ابعتبارهــا عــوان للقضــاء يف إحقــاق احلــق ورد املظــامل مــن أجــل ضمــان املمارســة 
الصحيحــة ملهنــة احملامــاة يف الدفــاع عــن حقــوق الغــر مبــا يتوافــق مــع األحــكام الشــرعية واألنظمــة 

املرعيــة، واالمتنــاع عــن أي عمــل خيــل بكرامــة املهنــة.

يــدل علــى  مــا  الفقهــاء  هــذه األحــكام ورد يف نصــوص  بعــض  أن  ذلــك  يضــاف إىل 
ذلــك: ومــن  مشــروعيتها، 

املســألة األوىل: نقــل احملامــي إىل جــدول احملامــني غــري املمارســني بســبب عــدم اختــاذه 
مقــر أو عــدم معرفــة مقــره: 

أوجــب الفقهــاء علــى وكيــل اخلصومــة الــذي يتخذهــا مهنــة أن يتخــذ مقــرا معروفــا؛ حــى 
يســهل الوصــول إليــه ملــن أراده ممــن بينهــم وبينــه عالقــة مــن اخلصــوم أو احملكمــة أو غرهــم)154(، 
جــاء يف قــره عــن األخيــار: »واعلــم أنــه ينبغــي أن يشــرط يف الوكيــل مــا ســبق يف الكفيــل مــن 

كونــه ثقــة معــروف الــدار«)155(.

املســألة الثانيــة: شــطب احملامــي مــن جــداول احملامــني إذا حكــم عليــه حبــد أو بعقوبــة 
يف جرميــة خملــة ابلشــرف أو األمانــة:

أوضحــت يف مطلــب )شــروط احملامــي يف الفقــه اإلســالمي( أن مجهــور الفقهــاء اشــرطوا 
يف الوكيــل علــى اخلصومــة العدالــة، جــاء يف روضــة القضــاة عنــد احلديــث عــن صفــات وكالء 
اخلصومــة: »... مــن أهــل الســر والعــدل والعفــاف«)156(، وإذا حكــم عليــه حبــد أو بعقوبــة يف 

جرميــة خملــة ابلشــرف أو األمانــة فــإن هــذا ممــا يقــدح يف عدالتــه وأمانتــه.

املسألة الثالثة: شطب احملامي من جداول احملامني بسبب وفاته:

يرتــب علــى وفــاة احملامــي بطــالن وكالتــه عــن موكليــه، حيــث قــرر الفقهــاء أن الوكالــة تبطــل 
مبــوت الوكيــل؛ ألن الوكالــة تعتمــد احليــاة، فــإذا انتفــت انتفــت صحتهــا النتفــاء مــا تعتمــد عليــه 

وهــو أهليــة التصــرف)157(.
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املســألة الرابعــة: شــطب احملامــي مــن جــداول احملامــني لعــدم قدرتــه علــى مزاولــة مهنــة 
احملامــاة ملرضــه مرضــا ال يرجــى بــرؤه:

وهــذا قــد يدخــل فيمــا ذكــره الفقهــاء مــن أن الوكالــة تبطــل مــى مــا فقــد الوكيــل أهليــة 
التصــرف)158(.

املســألة اخلامســة: شــطب احملامــي مــن جــداول احملامــني بســبب صــدور حكــم ابحلجــر 
عليه:

يرتــب علــى صــدور حكــم ابحلجــر علــى احملامــي لســفهه بطــالن وكالتــه عــن موكليــه)159(، 
وأوضحــت يف مطلــب )شــروط احملامــي يف الفقــه اإلســالمي( أن مجهــور الفقهــاء اشــرطوا يف 
الوكيــل ابتــداء أال يكــون حمجــورا عليــه لســفه؛ ألن الســفيه إذا كان حمجــورا عليــه لســفه مينــع 
مــن مباشــرة األمــور املاليــة اخلاصــة بــه فمــن ابب أوىل منعــه مــن التــوكل عــن غــره يف هــذه 

األمــور)160(.
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اخلامتة:
فيما يلي أهم النتائج والتوصيات:

أوال: أهم النتائج:
1- مصطلح )احملاماة( مل يُعرف عند الفقهاء املتقدمن، وإمنا ظهر حديثا.

2- أشــار بعــض الباحثــن إىل وجــود اختــالف فقهــي يف مشــروعية احملامــاة، وعنــد التحقيــق 
يف ذلــك جنــد أنــه خــالف ال يذكــر، والصحيــح أن احملامــاة مشــروعة واختــاذ مهنــة احملامــاة وأخــذ 

األجــرة عليهــا مبــاح علــى األصــل.

3- احملامــاة بشــكلها املتمثــل ابلرافــع نيابــة عــن الغــر أمــام القضــاء وجــدت يف اجملتمعــات 
اإلســالمية منــذ عهــد النبــوة.

احملامــاة والئحتــه  نظــام  قررهــا  الــي  احملامــن  وقبــول  قيــد  احملامــي وأحــكام جلنــة  3- شــروط 
التنفيذيــة داخلــة يف أحــكام السياســية الشــرعية الــي يقــوم هبــا ويل األمــر لتنظيــم أمــور الرعيــة.

4- اشــرط نظــام احملامــاة الســعودي فيمــن يــزاول مهنــة احملامــاة أن يكــون امســه مقيــدا يف جــدول 
احملامــن املمارســن، وتضمــن النظــام شــروطا للموافقــة علــى طلــب القيــد يف هــذا اجلــدول.

5- اجلنســية الســعودية شــرط ملزاولــة مهنــة احملامــاة، غــر أن هــذا الشــرط ليــس علــى إطالقــه، 
حيــث توجــد اســتثناءات.

6- يشــرط يف طالب القيد حســن الســرة والســلوك وأال يكون قد حكم عليه حبد أو بعقوبة 
يف جرميــة خملــة ابلشــرف واألمانــة، وأال يكــون حمجــورا عليــه، وهــذا يدخــل فيمــا اشــرطه الفقهــاء 

يف الوكيــل علــى اخلصومــة مــن العدالــة، واشــراط مجهــور الفقهــاء الرشــد واحلريــة يف الوكيــل.

7- جيــب علــى احملامــي الســعودي أن يقيــم يف اململكــة مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر يف الســنة، 
أمــا احملامــي اخلليجــي؛ فهــو معفــى مــن شــرط اإلقامــة يف اململكــة.
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8- يشــرط يف احملامــي التفــرغ ملهنــة احملامــاة، ومينــع احملامــي مــن اجلمــع بــن مهنــة احملامــاة وأي 
وظيفــة يف قطــاع حكومــي أو خــاص، وأي مهنــة تتعــارض مــع طبيعــة مهنــة احملامــاة، ومل يوضــح 

النظــام معايــر املهــن احلــرة الــي تتعــارض مــع طبيعــة مهنــة احملامــاة.

العربيــة- مل يســمح ألعضــاء هيئــة  القوانــن  الســعودي -وعلــى خــالف معظــم  النظــام   -9
التدريــس يف  بــن عضويــة هيئــة  الشــريعة واألنظمــة والقانــون يف اجلمــع  التدريــس يف أقســام 

احملامــاة. ومهنــة  اجلامعــة 

10- يشــرط يف املتقدم أن يكون حاصاًل على شــهادة كلية الشــريعة أو شــهادة البكالوريوس 
ختصــص أنظمــة، أو دبلــوم دراســات األنظمــة مــن معهــد اإلدارة العامــة بعــد الشــهادة اجلامعيــة.

11- يشــرط يف طالــب القيــد أن تكــون لديــه خــرة عمليــة يف طبيعــة العمــل، وختتلــف مــدة 
اخلــرة املشــرطة ابلنظــر إىل مؤهلــه العلمــي، فــإذا كان مؤهلــه شــهادة البكالوريــوس فمــدة اخلــرة 
املشــرطة ال تقل عن ثالث ســنوات، وإذا كان مؤهله شــهادة املاجســتر فمدة اخلرة املشــرطة 

ســنة واحــدة، ويعفــي مــن هــذا الشــرط إذا كان مؤهلــه شــهادة الدكتــوراه.

12-تعــد جلنــة قيــد وقبــول احملامــن بوابــة عبــور احملامــن إىل مزاولــة املهنــة، ولــذا ُعــي النظــام ببيــان 
األحكام اخلاصة هبذه اللجنة وتشكيلها وانعقادها وقراراهتا.

13- تشــكيل جلنــة قيــد وقبــول احملامــن مــن ثالثــة أعضــاء وال تنعقــد اللجنــة حبضــور األغلبيــة، 
بــل يشــرط لالعتــداد ابنعقادهــا حضــور مجيــع أعضائهــا.

14- إذا قــررت جلنــة قيــد وقبــول احملامــن رفــض طلــب القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن، 
فيجــب أن تســبب قرارهــا، ولطالــب القيــد التظلــم ضــد هــذا القــرار خــالل )60( يومــا أمــام 

ديــوان املظــامل.

15- إجــراءات نظــر اللجنــة يف طلــب جتديــد الرخيــص متاثــل إجــراءات نظرهــا يف طلــب القيــد 
ابتــداء فيمــا يتعلــق بشــروط حســن الســرة والســلوك وجــواز التصــرف واإلقامــة.
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16- ال جيــوز للجنــة قيــد وقبــول احملامــن االمتنــاع عــن إصــدار قــرار بشــأن طلــب القيــد أو 
التجديــد، بــل مــى مــا اكتمــل الطلــب فإنــه جيــب علــى اللجنــة أن تبــت فيــه ابلقبــول أو الرفــض 
خــالل مــدة ال تتجــاوز )30( يومــا مــن اتريــخ تقدميــه، ومــى مــا امتنعــت اللجنــة عــن إصــدار 
القــرار خــالل هــذه الفــرة فــإن ذلــك يعــد قــرارا ســلبيا جييــز لطالــب القيــد التظلــم ضــده أمــام 

ديــوان املظــامل.

17- النظــام حصــر جــداول احملامــن يف جــدول املمارســن وجــدول غــر املمارســن، إال أن 
الواقــع العملــي يتطلــب وجــود جــداول أخــرى.

18- تقيــد جلنــة القيــد والقبــول يف جــدول احملامــن املمارســن أمســاء احملامــن الذيــن وافقــت 
علــى قيــد أمساءهــم فيــه بعــد أن حتققــت مــن اكتمــال شــروط احملامــن فيهــم، وانتفــاء مــا مينــع قيــد 
أمساءهــم يف هــذا اجلــدول، ويشــرط الســتدامة بقــاء اســم احملامــي يف هــذا اجلــدول أال يوجــد مــا 

يوجــب شــطب امســه مــن هــذا اجلــدول أو نقلــه إىل جــدول غــر املمارســن.

20- إذا مت قيــد اســم احملامــي يف جــدول احملامــن املمارســن فقــد يوجــد ســبب يوجــب نقــل 
امســه إىل جــدول احملامــن غــر املمارســن، ومــن هــذه األســباب توقــف احملامــي عــن مزاولــة مهنــة 
احملامــاة مــدة تزيــد علــى ســنة، وإذا مل يقــم احملامــي ابســتالم ترخيصــه بعــد صــدوره، أو مل يتخــذ 
مقــرا، أو مل يبلــغ اإلدارة العامــة للمحامــاة بتغيــر مقــره، أو انتهــت مــدة ترخيصــه ومل يتقــدم 

بطلــب جتديــده، أو أخــل بشــرط اإلقامــة أو صــدر حبقــه قــرار مــن جلنــة التأديــب إبيقافــه.

21- يتــم شــطب اســم احملامــي مــن اجلدولــن إذا أخــل بشــرط مــن شــروط احملامــي -مــا عــدا 
شــرط اإلقامــة- أو زاول املهنــة بعــد نقــل امســه إىل جــدول احملامــن غــر املمارســن، أو طلــب 
التوقــف عــن مزاولــة مهنــة احملامــاة مطلقــا، أو مل يســتطع مزاولــة مهنــة احملامــاة بســبب مــرض ال 
يرجــى بــرؤه، أو اســتمر قيــده يف جــدول احملامــن غــر املمارســن مــدة تزيــد علــى املــدة احملــددة 

نظامــا، أو مل يدفــع الرســم املقــرر، وكذلــك يشــطب اســم احملامــي يف حــال وفاتــه.
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اثنيا: أهم التوصيات:
1- حــذف املــادة )38( مــن نظــام احملامــاة ولوائحهــا التنفيذيــة والــي أجــازت اســتمرار احملامــن 
غــر الســعودين املرخــص هلــم وفــق األنظمــة ســابقا مبزاولــة عمــل االستشــارات فقــط بصفــة 
مؤقتــة؛ النتهــاء الغــرض الــذي ألجلــه مت إيــراد هــذه املــادة، وكان مــن املمكــن أن تكــون هــذه 

املــادة يف ديباجــة النظــام.

2- حتديــد املهــن احلــرة الــي تتعــارض مــع طبيعــة مهنــة احملامــاة، والــي مينــع احملامــي مــن اجلمــع 
بينهــا وبــن احملامــاة، ووضــع ضوابــط ومعايــر واضحــة لذلــك، حــى يكــون تقييــم جلنــة قيــد وقبــول 

احملامــن عــادال وموضوعيــا يف حتديــد األعمــال الــي ال ميكــن اجلمــع بينهــا وبــن مهنــة احملامــاة.

3- حــذف املــادة )4( مــن نظــام احملامــاة ولوائحهــا التنفيذيــة والــي اســتثنت مــن ســبقت لــه 
ممارســة القضــاء مــن شــرط املؤهــل العلمــي؛ ألنــه مــن غــر املقبــول أن يــزاول مهنــة احملامــاة مــن ال 
حيمــل مؤهــل علمــي، وكذلــك ليــس مــن املتصــور يف الوقــت احلــايل وجــود مــن يعمــل يف القضــاء 

وهــو ال حيمــل مؤهــل علمــي.

القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن لقيــاس مســتواه مــن مجيــع  4- وضــع اختبــار لطالــب 
النواحــي املطلوبــة ســواء كانــت علميــة أو عمليــة أو مهاريــة أو غرهــا.

5- الســماح ألعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات يف أقســام الشــريعة والقانــون واألنظمــة ممــن 
حتققــت فيــه شــروط احملامــي –عــدا شــرط التفــرغ- مبزاولــة مهنــة احملامــاة وفــق ضوابــط حتقــق 

املصلحــة مبــا يثــري مهنــة احملامــاة ويثــري عملهــم األكادميــي.

6- تعديــل املــادة )3/2( مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام احملامــاة حبــذف )طلبــه( لتكــون: »يتــم 
النقــل مــن جــدول احملامــن املمارســن إىل جــدول احملامــن غــر املمارســن بــدون موافقــة احملامــي«.

7- اســتحداث جــداول جديــدة للمحامــن إبنشــاء جــدول للمحامــن املتدربــن، وجــدول 
أمــام حماكــم االســتئناف،  املقبولــن  للمحامــن  االبتدائيــة، وجــدول  أمــام احملاكــم  للمحامــن 
وميكــن تقســيم اجلــداول وفــق تصنيــف آخــر علــى أســاس ســنوات اخلــرة وفــق ضوابــط معينــة.
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8- أن يكــون احملامــون -علــى األقــل- أكثريــة يف جلنــة قيــد وقبــول احملامــن؛ ألهنــا ختتــص بتنظيــم 
شــؤون احملامن، واإلشــراف والرقابة عليهم.

9- إضافــة شــرط للموافقــة علــى القيــد يف جــدول احملامــن املمارســن يتمثــل يف أداء طالــب 
القيــد اليمــن أبن يلتــزم أبحــكام الشــرع والنظــام، وأن يــزاول مهنــة احملامــاة وفــق مبــادئ الشــرف 
واألمانــة، وأن حيافــظ علــى أســرارها.هذا مــا تيســر مجعــه وإعــداده، وابهلل التوفيــق، وصلــى هللا 

وســلم وابرك علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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اهلوامش والتعليقات:
)1( املادة )2(، نظام احملاماة، والفقراتن )3-ك( و)3-ل(، مقدمة الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)2( الفقرة )3-ك(، مقدمة الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)3( خمتار الصحاح، الرازي )82/1(.

)4( لسان العرب، ابن منظور )198/14(.
)5( القاموس احمليط، الفروزآابدي )1277/1(.

)6( خمتار الصحاح، الرازي )82/1(.
)7( اتج العروس، الزبيدي )483/37(.

)8( احملامــاة اترخيهــا يف النظــم وموقــف الشــريعة اإلســالمية منهــا، مشــهور ســلمان )صـــ 50(، ونظــام احملامــاة 
يف الفقــه اإلســالمي، حممــد اخلريــف )صـــ 78(، وعمــل املــرأة يف احملامــاة، وفــاء الســويلم )صـــ 29(.

)9( املادة )1(، نظام احملاماة.
)10( املاداتن )2/1( و)3/1(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)11( نظام احملاماة يف اململكة العربية السعودية، عبدالرزاق شيخ جنيب )صـ 9(.
)12( نظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 83(.

)13( رسالة احملاماة، رجائي عطيه )صـ 17(.
)14( احملامون أعوان القضاة، علي السويلم )صـ 287(.

)15( احملاماة يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقوانن الوضعية، مسلم اليوسف )صـ 72(.
)16( الوكالــة علــى اخلصومــة، عبــدهللا ابــن خنــن )صـــ 40(، واحملامــاة يف الفقــه اإلســالمي، بنــدر اليحــى 

.)74/1(
)17( احملامــاة اترخيهــا يف النظــم وموقــف الشــريعة اإلســالمية منهــا، مشــهور ســلمان )صـــ 72( ومــا بعدهــا، 

واحملامــاة وحقــوق اإلنســان يف اإلســالم، علــي اجلحــي )صـــ 74( ومــا بعدهــا.
)18( ممــن قــال بتحــرمي احملامــاة خــادم حســن اهلــي خبــش يف حبثــه: احملامــاة يف الشــريعة اإلســالمية )صـــ 92( 

ومــا بعدهــا.
)19( احملاماة يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقوانن الوضعية، مسلم اليوسف )صـ 73(.

)20( نظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 146(.
)21( هــو: حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب الزرعــي مث الدمشــقي، الفقيــه، األصــويل، مشــس الديــن ابــن قيــم 
اجلوزيــة احلنبلــي، ولــد ســنة )691ه(، ولــه مصنفــات كثــرة منهــا: )زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد(، 
و)إعــالم املوقعــن عــن رب العاملــن(، و)الطــرق احلكميــة(، تــويف ســنة )751ه(]الذيــل علــى طبقــات 

احلنابلــة، ابــن رجــب )179-170/5([.
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)22( هــو: علــي بــن عقيــل بــن حممــد بــن عقيــل بــن أمحــد البغــدادي الظفــري احلنبلــي، أبــو الوفــاء، ولــد 
ســنة )431ه(، ولــه تصانيــف كثــرة يف أنــواع العلــم، وأكــر تصانيفــه: )الفنــون(، ولــه )الفصــول(، 
و)اإلرشــاد يف أصــول الديــن(، و)الواضــح(، تــويف ســنة )510ه( ]طبقــات احلنابلــة، ابــن أيب يعلــى 

.])362–316/1(
)23( بدائع الفوائد، ابن القيم )146/3(.

)24( الوكالة على اخلصومة، عبدهللا ابن خنن )صـ 49(.
)25( تفسر السعدي )صـ 199(.

)26( احملاماة يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقوانن الوضعية، مسلم اليوسف )صـ 86(.
)27( هــو: عبــد اللَّ بــن عمــر بــن اخلطــاب بــن نفيــل القرشــي العــدوي. ولــد ســنة )3( مــن البعثــة، وأســلم 
مــع أبيــه وهاجــر، تــويف ســنة )73هـــ( وعمــره )87( وقيــل غــر ذلــك ]اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ابــن 

حجــر )155/5 – 161([.
)28( أخرجــه أبــو داود يف ســننه كتــاب األقضيــة ابب فيمــن يعــن علــى خصومــة مــن غــر أن يعلــم أمرهــا 
لــه  ليــس  مــا  )305/3( برقــم )3598(، وابــن ماجــه يف ســننه كتــاب األحــكام ابب مــن ادعــى 
وخاصــم فيــه )778/2( برقــم )2320(، وأمحــد يف مســنده مســند عبــدهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب 
رضــي هللا عنهمــا )99/5 - 104( برقــم )5540(، وصححــه احلاكــم يف املســتدرك كتــاب األحــكام 

)111/4( رقــم احلديــث )7051(.
)29( احملاماة اترخيها يف النظم وموقف الشريعة اإلسالمية منها، مشهور سلمان )صـ 94(.

)30( هــي: فاطمــة بنــت قيــس بــن خالــد القرشــية الفهريــة أخــت الضحــاك بــن قيــس، مــن املهاجــرات األول، 
كانــت عنــد أيب عمــرو بــن حفــص فطلقهــا فتزوجــت أســامة بــن زيــد ]اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ابــن 

حجر )8/ 276 – 277([.
)31( هــو: أبــو عمــرو بــن حفــص بــن املغــرة القرشــي املخزومــي، خــرج مــع علــي إىل اليمــن يف عهــد النــي 
صلى اللَّ عليه وســلم فمات هناك. ويقال: بل رجع وشــهد فتوح الشــام ]اإلصابة يف متييز الصحابة، 

ابــن حجــر 7/ 239[.
برقــم   )1114 هلــا )2/  نفقــة  ثــالاث ال  املطلقــة  الطــالق ابب  أخرجــه مســلم يف صحيحــه كتــاب   )32(

.)1480(
)33( املبسوط، السرخسي )5/ 201(.

)34( هــو: حســان بــن اثبــت بــن املنــذر ابــن النجــار األنصــاري اخلزرجــي، شــاعر رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه 
وســلم. مــات ســنة )40هـــ( وعمــره )120( ســنة وقيــل غــر ذلــك ]اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ابــن 

حجــر )55/2 – 56([.
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)35( هــو: عبــد اللَّ بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القرشــي اهلامشــي، أبــو 
العبــاس، ابــن عــم رســول اللَّ صلــى اللَّ عليــه وســلم. حــر هــذه األمــة، ولــد قبــل اهلجــرة بثــالث، 
ابــن حجــر  تــويف )68هـــ( وعمــره )71( ســنة وقيــل غــر ذلــك ]اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، 

.])131 – 123 /4(
)36( أخرجه الطراين يف املعجم الكبر )42/4( برقم )3593(، واحلاكم يف املســتدرك )627/3( برقم 

)6316(، وســكت عنه اهليثمي يف جممع الزوائد )284/9(.
)37( احملامــاة يف ضــوء الشــريعة اإلســالمية والقوانــن الوضعيــة، مســلم اليوســف )صـــ 98 - 99(.

)38( هــو: عبــد اللَّ بــن جعفــر بــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب اهلامشــي، ولــد أبرض احلبشــة، وحفــظ عــن 
النــي صلــى اللَّ عليــه وســلم، مــات مبكــة ســنة )80(، وقيــل غــر ذلــك ]اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، 

ابــن حجــر )4/ 35 – 39([.
)39( هــو: علــي بــن أيب طالــب بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القرشــي اهلامشــي، أبــو احلســن، 
أول النــاس إســالما يف قــول كثــر مــن أهــل العلــم، ولــد قبــل البعثــة بعشــر، فــريب يف حجــر النــي صلــى اللَّ 
عليــه وســلم ومل يفارقــه، وزوجــه بنتــه فاطمــة، وكان قتــل علــي ســنة )40( ]اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، 

ابــن حجــر )4/ 464 – 469([.
)40( هــو: عقيــل بــن أيب طالــب بــن عبــد منــاف القرشــي اهلامشــي، أخــو علــي، أســلم عــام الفتــح، وكان عاملــا 
أبنســاب قريــش، مــات يف خالفــة معاويــة، وقيــل غــر ذلــك ]اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ابــن حجــر 

.])439 – 438 /4(
)41( أخرجــه البيهقــي يف الســنن الكــرى كتــاب الوكالــة ابب التوكيــل يف اخلصومــات مــع احلضــور والغيبــة 
)6/ 134( برقــم )11438(، وابــن أيب شــيبة يف املصنــف كتــاب البيــوع واألقضيــة ابب يف الوكالــة يف 

اخلصومــة )5/5( برقــم )23177(، وضعفــه األلبــاين يف إرواء الغليــل )5/ 287(.
)42( املغي، ابن قدامة )5/ 65(.

)43( الوكالة على اخلصومة، اخلنن )صـ: 48 – 49(.
)44( هــو: عبــد هللا بــن الســائب بــن صيفــي بــن عائــذ بــن عبــد هللا بــن عمــر املخزومــي، كان مــن قــراء القــرآن، 
ومــات مبكــة يف إمــارة ابــن الزبــر وصلــى عليــه ابــن عبــاس ]اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ابــن حجــر 

.])90 – 89 /4(
)45( هــو: عبــد اللَّ بــن أيب معقــل األنصــاري شــهد أحــدا مــع أبيــه، شــاعر مقــل، مــن شــعراء الدولــة األمويــة، 
وهــو ابــن أخــي عبــاد بــن هنيــك الصحــايب املعــروف، مــات ســنة )70( ] اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، 

ابــن حجــر )4/ 206([.
)46( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب البيوع ابب يف املزارعة واملؤاجرة )3/ 1184( برقم )1549(.
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)47( هــو: أبــو هريــرة بــن عامــر بــن عبــد ذي الشــري بــن ظريــف بــن عتــاب الدوســي، روى أكثــر مــن مخســة 
آالف حديــث، رجــح ابــن حجــر أنــه تــويف ســنة )57( ]اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ابــن حجــر 

.])362 -348 /7(
)48( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع ابب إمث من ابع حرا )3/ 82( برقم )2227(.

)49( القوانن الفقهية، ابن جزي )صـ 216(.
)50( تبصــرة احلــكام، ابــن فرحــون )1/ 181(، ومثلــه مــا ذكــره ابــن عابديــن يف رد احملتــار )4/ 416( وعلــي 

حيدر يف درر احلكام )3/ 658-659(، واحلطاب يف مواهب اجلليل )5/ 188(.
)51( العقد املنظم، ابن سلمون )صـ 658-657(.

)52( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء )375/1(.
)53( جمموع فتاوى ابن ابز )221/23(.

)54( الفتاوى اإلسالمية، حممد املسند )506/3 - 507(.
)55( نظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 21(.

)56( احملاماة قدميا وحديثا، عباس طه )صـ 729(.
)57( نظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 21(.

)58( احملامــاة يف النظــام القضائــي يف الــدول العربيــة، حممــد زيــد )صـــ 26-28(، واحملامــاة يف ضــوء الشــريعة 
اإلســالمية والقوانــن الوضعيــة، مســلم اليوســف )صـــ 31 -32(.

الفقــه  يف  احملامــاة  ونظــام  )صـــ 33(،  زيــد  حممــد  العربيــة،  الــدول  يف  القضائــي  النظــام  يف  احملامــاة   )59(
.)21 )صـــ  اخلريــف  حممــد  اإلســالمي، 

)60( احملاماة يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقوانن الوضعية، مسلم اليوسف )صـ 43(.
)61( احملاماة يف النظام القضائي يف الدول العربية، حممد زيد )صـ 56( وما بعدها.

)62( التنظيــم املهــي للمحامــاة، عبداللطيــف اخلرجــي )صـــ 76-81(، واحملامــاة يف الفقــه اإلســالمي، 
الســويلم  األنظمــة والتحكيــم واحملامــاة، علــي  130(، وأحبــاث يف  اليحــى )127/1 -  بنــدر 

)صـ 161-160(.
)63( املادة )1/5(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)64( املادة )3(، نظام احملاماة.
)65( املصدر السابق.

)66( املادة )21/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)67( املادة )41(، نظام احملاماة.

)68( نظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 635(.
)69( املادة )3(، نظام احملاماة.
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)70( املادة )15/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)71( املادة )17/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)72( نظام احملاماة يف اململكة العربية السعودية، عبدالرزاق شيخ جنيب )صـ 34(.

)73( املادة )3(، نظام احملاماة.
)74( املادة )13/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)75( نظام احملاماة يف اململكة العربية السعودية، عبدالرزاق شيخ جنيب )صـ 33(.
)76( املادة )8/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)77( املادة )1/41(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)78( املادة )21/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)79( املادة )1/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)80( التنظيم املهي للمحاماة، عبداللطيف اخلرجي )صـ 337(، ونظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد 
اخلريف )صـ 571 - 572(.

)81( مــن القوانــن العربيــة الــي أجــازت ألعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات يف أقســام الشــريعة والقانــون 
اجلمــع بــن عضويــة هيئــة التدريــس يف اجلامعــة ومهنــة احملامــاة مــا يلــي:

يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أجــازت املــادة )12( مــن القانــون االحتــادي رقــم )23 لســنة - 1
1991( بشــأن تنظيــم مهنــة احملامــاة ألعضــاء هيئــة تدريــس القانــون والشــريعة ابجلامعــة مــن مواطــي 

الدولــة مزاولــة مهنــة احملامــاة.
يف دولــة الكويــت أجــازت املــادة )12( مــن قانــون تنظيــم مهنــة احملامــاة أمــام احملاكــم رقــم )42 لســنة - 2

1964( للكويتيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة احلقــوق جامعــة الكويــت الذيــن ال تقــل درجتهــم 
عــن أســتاذ مســاعد مزاولــة مهنــة احملامــاة بشــرط احلصــول علــى إذن خــاص مــن الســلطة املختصــة 

ابجلامعــة وقيــد أمسائهــم يف جــدول احملامــن املشــتغلن طبقــا ألحــكام هــذا القانــون.
يف مجهوريــة مصــر العربيــة أجــازت املــادة )14( مــن قانــون احملامــاة املصــري رقــم )17 لســنة 1983( - 3

ألســاتذة القانــون يف اجلامعــات املصريــة مزاولــة مهنــة احملامــاة يف احلــاالت الــي جييزهــا هــذا القانــون.
النظاميــن رقــم )11 لســنة  نقابــة احملامــن  قانــون  مــن  املــادة )11(  اململكــة األردنيــة اهلامشيــة أجــازت  يف 

احملامــاة. مهنــة  مزاولــة  األردنيــة  احلقــوق  التدريــس يف كليــات  هيئــة  1972( ألعضــاء 
العربيــة الســعودية، عبدالــرزاق شــيخ جنيــب )صـــ 41 - 42(، وأحبــاث  )82( نظــام احملامــاة يف اململكــة 
للمحامــاة،  املهــي  والتنظيــم  )صـــ 169-168(،  الســويلم  علــي  واحملامــاة،  والتحكيــم  األنظمــة  يف 

.)342  -339 )صـــ  اخلرجــي  عبداللطيــف 
)83( املادة )3(، نظام احملاماة.

)84( املادة )2/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
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)85( أحــكام نظــام احملامــاة، عبــدهللا الفــوزان )صـــ 64(، ونظــام احملامــاة يف الفقــه اإلســالمي، حممــد اخلريــف 
)صـــ 571(.

املهــي  والتنظيــم  الســعودية، عبدالــرزاق شــيخ جنيــب )صـــ 30(،  العربيــة  اململكــة  احملامــاة يف  نظــام   )86(
.)149 )صـــ  اخلرجــي  عبداللطيــف  للمحامــاة، 

)87( املادة )4(، نظام احملاماة، وأحكام نظام احملاماة، عبدهللا الفوزان )صـ 69(.
)88( نظــام احملامــاة يف اململكــة العربيــة الســعودية، عبدالــرزاق شــيخ جنيــب )صـــ 31(، ونظــام احملامــاة يف الفقــه 

اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 577(.
)89( نظام احملاماة يف اململكة العربية السعودية، عبدالرزاق شيخ جنيب )صـ 31(.

)90( املادة )3(، نظام احملاماة.
)91( املادة )3/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)92( أحكام نظام احملاماة، عبدهللا الفوزان )صـ 69(.
)93( املواد )5/3( و)9/3( و)10/3( و)11/3( و)22/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)94( مبوجب حمضر جلنة القيد والقبول رقم )50( واتريخ 1433/11/29هـ.
)95( املاداتن )6/3( و)8/3(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)96( نظــام احملامــاة يف اململكــة العربيــة الســعودية، عبدالــرزاق شــيخ جنيــب )صـــ 32(، ونظــام احملامــاة يف الفقــه 
اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 575(.

)97( فتح القدير، الشوكاين )1/ 556(، وفتح البيان، القنوجي )155/3(.
)98( هــو: إبراهيــم بــن علــي بــن حممــد ابــن فرحــون برهــان الديــن اليعمــري، عــامل حبــاث، وهــو مــن شــيوخ 
املالكيــة، ولــد ونشــأ يف املدينــة، وهــو مغــريب األصــل، لــه )الديبــاج املذهــب يف تراجــم أعيــان املذهــب 
املالكــي(، و)تبصــرة احلــكام يف أصــول األقضيــة ومناهــج األحــكام(، وغرهــا، تــويف ســنة )799ه( يف 

املدينــة النبويــة ]األعــالم، الزركلــي )1/ 52[.
)99( تبصرة احلكام، ابن فرحون )2/ 57(.

)100( تقدمت ترمجته.

)101( تقدمت ترمجته.
)102( الطرق احلكمية، ابن القيم )صـ 12-13( ابختصار.

)103( روضة القضاة، ابن السمناين )1/ 122(، ومثله ما جاء يف كشاف القناع، البهويت )318/6(
)104( مواهــب اجلليــل، احلطــاب )120/5(، وحتفــة احملتــاج، اهليتمــي )298/5(، واإلنصــاف، املــرداوي 

.)440/13(
)105( حتفة احملتاج، اهليتمي )298/5(.

)106( بدائع الصنائع، الكاساين )20/6(، ومواهب اجلليل، احلطاب )120/5(.
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)107( مواهــب اجلليــل، احلطــاب )120/5(، وحتفــة احملتــاج، اهليتمــي )298/5(، وكشــاف القنــاع، البهــويت 
.)463/3(

)108( بدائع الصنائع، الكاساين )20/6(، ومواهب اجلليل، احلطاب )120/5(.
)109( أحــكام نظــام احملامــاة، عبــدهللا الفــوزان )صـــ 75(، والتنظيــم املهــي للمحامــاة، عبداللطيــف اخلرجــي 

)صـــ 119(.
)110( املادة )5(، نظام احملاماة.

)111( املاداتن )5( و)6(، نظام احملاماة.
)112( املادة )5(، نظام احملاماة.

املهــي  والتنظيــم  احملامــاة،  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  واملــادة )7/6(،  احملامــاة،  نظــام   ،)6( املــادة   )113(
للمحامــاة، عبداللطيــف اخلرجــي )صـــ 118(، ونظــام احملامــاة يف الفقــه اإلســالمي، حممــد اخلريــف 

)صـــ 580(.
)114( املاداتن )6( و)7(، نظام احملاماة.

)115( املادة )7(، نظام احملاماة.
)116( املادة )1/7(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)117( املادة )7(، نظام احملاماة.
)118( املصدر السابق.

)119( املواد )7/7( و)18/7( و)22/7(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)120( املادة )8(، نظام احملاماة.

)121( نظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 587(.
)122( أحكام نظام احملاماة، عبدهللا الفوزان )صـ 83-82(.

)123( ميكــن االطــالع علــى أمســاء املقيديــن يف جــدول احملامــن املمارســن والبحــث ابســم احملامــي واملدينــة 
عــر الرابــط:

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Muhamah.aspx
)124( املادة )6(، نظام احملاماة، واملادة )8/6(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)125( املــادة )6(، نظــام احملامــاة، واملــاداتن )9/6( و)10/6(، الالئحــة التنفيذيــة لنظــام احملامــاة، وأحــكام 
نظــام احملامــاة، عبــدهللا الفــوزان )صـــ 76(، ونظــام احملامــاة يف الفقــه اإلســالمي، حممــد اخلريــف 

)صـــ 580(.
)126( رقــم القضيــة )1/3259/ق لعــام 1425هـــ(، صــدر احلكــم االبتدائــي مــن الدائــرة اإلداريــة الثانيــة 
يف ديــوان املظــامل ابلــرايض برقــم )125/د/إ/2 لعــام 1426هـــ(، صــدر حكــم التدقيــق مــن الدائــرة 
اإلداريــة اخلامســة هبيئــة التدقيــق برقــم )265/ت/5 لعــام 1427هـــ( ]جمموعــة األحــكام واملبــادئ = 
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=اإلداريــة لألعــوام 1402-1426 )1194/8-1200([، ومــن التطبيقــات القضائيــة املشــاهبة 
رقــم القضيــة االبتدائيــة )1/9239/ق لعــام 1434هـــ(، رقــم القضيــة يف االســتئناف )2845/ق 
لعــام 1436هـــ( ]جمموعــة األحــكام واملبــادئ اإلداريــة لعــام 1436هـــ )1370/3 - 1381([.

)127( رقــم القضيــة )1/3737/ق لعــام 1426هـــ(، صــدر احلكــم االبتدائــي مــن الدائــرة اإلداريــة األوىل يف 
ديــوان املظــامل ابلــرايض برقــم )6/د/إ/1 لعــام 1427هـــ(، صــدر حكــم التدقيــق مــن الدائــرة اإلداريــة 
اخلامســة هبيئــة التدقيــق برقــم )219/ت/5 لعــام 1427هـــ( ]جمموعــة األحــكام واملبــادئ اإلداريــة 

لعــام 1427هـــ )1124/3 - 1128([.
)128( املادة )10/7(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)129( املاداتن )11/7( و)15/7(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)130( نظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 585 - 586(.

)131( املادة )6(، نظام احملاماة.
)132( أحكام نظام احملاماة، عبدهللا الفوزان )صـ 76(.

لعــام  برقــم )54/د/إ/1  االبتدائــي  احلكــم  لعــام 1424هـــ(، صــدر  القضيــة )1/2867/ق  رقــم   )133(
1425هـــ(، صــدر حكــم هيئــة التدقيــق برقــم )393/ت/5 لعــام 1425هـــ( ]جمموعــة األحــكام 

.])155-149/8(  1426-1402 لألعــوام  اإلداريــة  واملبــادئ 
)134( رقــم القضيــة )1/2926/ق لعــام 1433هـــ(، صــدر احلكــم االبتدائــي برقــم )80/د/إ/3ق لعــام 
1435هـــ(، صــدر حكــم االســتئناف برقــم )3/205 لعــام 1435هـــ( ]جمموعــة األحــكام واملبــادئ 

اإلداريــة لعــام 1435هـــ )1438-1430/3([.
)135( نظــام احملامــاة يف اململكــة العربيــة الســعودية، عبدالــرزاق شــيخ جنيــب )صـــ 35(، والتنظيــم املهــي 

للمحامــاة، عبداللطيــف اخلرجــي )صـــ 126 - 127(.
)136( املادة )2(، نظام احملاماة.

)137( الفقرة )3-ك(، مقدمة الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)138( الفقرة )3-ل(، مقدمة الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)139( املادة )2(، نظام احملاماة، والفقراتن )3-ك( و)3-ل(، مقدمة الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)140( أحــكام نظــام احملامــاة، عبــدهللا الفــوزان )صـــ 50-51(، والتنظيــم املهــي للمحامــاة، عبداللطيــف 
اخلرجــي )صـــ126(

)141( التنظيم املهي للمحاماة، عبداللطيف اخلرجي )صـ 125(.
)142( املادة )2(، نظام احملاماة، واملاداتن )7/2( و)8/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)143( املادة )8/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)144( املادة )17/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
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)145( نظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 566(.
الفــوزان  عبــدهللا  احملامــاة،  نظــام  وأحــكام  احملامــاة،  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  )146( املــادة )7/2(، 

)صـــ 56-53(.
)147( املادة )11/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)148( املادة )3/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)149( نظام احملاماة يف الفقه اإلسالمي، حممد اخلريف )صـ 565(.
)150( املادة )35(، نظام احملاماة، واملادة )15/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)151( املادة )14/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)152( املاداتن )29( و)35(، نظام احملاماة، واملادة )9/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.

)153( املادة )16/2(، الالئحة التنفيذية لنظام احملاماة.
)154( التنظيم املهي للمحاماة، اخلرجي )صـ 290(، والوكالة على اخلصومة، اخلنن )صـ 89(.

)155( قره عن األخيار، عالء الدين ابن عابدين )8/ 61(.
)156( روضة القضاة، ابن السمناين )1/ 122(، ومثله ما جاء يف كشاف القناع، البهويت )318/6(

)157( بدائــع الصنائــع، الكاســاين )38/6(، وكفايــة األخيــار، احلصــي )صـــ 273(، وكشــاف القنــاع، 
.)468/3( البهــويت 

)158( بدائــع الصنائــع، الكاســاين )38/6(، وكفايــة األخيــار، احلصــي )صـــ 273(، وكشــاف القنــاع، 
.)468/3( البهــويت 

)159( كشاف القناع، البهويت )468/3(.
)160( مواهــب اجلليــل، احلطــاب )120/5(، وحتفــة احملتــاج، اهليتمــي )298/5(، واإلنصــاف، املــرداوي 

.)440/13(
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املصادر واملراجع
ابن أيب شــيبة: أبو بكر ابن أيب شــيبة عبد هللا بن حممد العبســي، الكتاب املصنف يف األحاديث - 

واآلاثر. حتقيق: كمال يوسف احلوت، ط1، الناشر: مكتبة الرشد يف الرايض: 1409هـ.
ابــن أيب يعلــى: أبــو احلســن ابــن أيب يعلــى حممــد بــن حممــد، طبقــات احلنابلــة. حتقيــق: عبــد الرمحــن - 

بــن ســليمان العثيمــن، د.ط، الناشــر: دارة امللــك عبــد العزيــز: 1419هـــ-1999م.
ابــن حجــر: أمحــد بــن علــي ابــن حجــر، اإلصابــة يف متييــز الصحابــة. حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد - 

املوجــود وعلــي حممــد معــوض، ط1، الناشــر: دار الكتــب العلميــة يف بــروت: 1415هـــ.
ابــن رجــب: زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد ابــن رجــب، الذيــل علــى طبقــات احلنابلــة. حتقيــق: - 

عبــد الرمحــن بــن ســليمان العثيمــن، ط1، الناشــر: مكتبــة العبيــكان يف الــرايض: 1425هـــ - 
2005م.

ابــن رجــب: زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد ابــن رجــب، القواعــد. د.ط، الناشــر: دار الكتــب - 
العلميــة، د.ت.

ابــن جــزي: أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد بــن حممــد ابــن جــزي، القوانــن الفقهيــة. د.ط، بــدون - 
د.ت. انشــر، 

ابــن حــزم: أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد ابــن حــزم، احمللــى ابآلاثر. د.ط، الناشــر: دار الفكــر - 
يف بروت، د.ت.

ابــن ســلمون: أبــو حممــد عبــدهللا بــن عبــدهللا الكنــاين ابــن ســلمون، العقــد املنظــم للحــكام فيمــا - 
جيــري بــن أيديهــم مــن العقــود واألحــكام. حتقيــق: حممــد عبــد الرمحــن الشــاغول، ط1، الناشــر: دار 

اآلفــاق العربيــة يف القاهــرة: 1432هـــ-2011م.
ابــن الســمناين: علــي بــن حممــد الرحــي ابــن الســمناين، روضــة القضــاة وطريــق النجــاة. حتقيــق: - 

صــالح الديــن الناهــي، ط2، الناشــر: مؤسســة الرســالة يف بــروت: 1404هـــ -1984م.
ابــن عابديــن، عــالء الديــن حممــد بــن حممــد أمــن ابــن عابديــن، قــره عــن األخيــار لتكملــة رد احملتــار - 

علــى الــدر املختــار شــرح تنويــر األبصــار. د.ط، الناشــر: دار الفكــر يف بــروت، د.ت.
ابــن عابديــن: حممــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز ابــن عابديــن، رد احملتــار علــى الــدر املختــار شــرح - 

تنوير األبصار. ط2، الناشر: دار الفكر يف بروت: 1412هـ - 1992م.
ابــن العــريب: القاضــي حممــد بــن عبــد هللا أبــو بكــر ابــن العــريب، أحــكام القــرآن. حتقيــق: حممــد عبــد - 

القــادر عطــا، ط3، الناشــر: دار الكتــب العلميــة يف بــروت: 1424هـــ - 2003م.



أحكام القيد في جدول المحامين الممارسين في النظام السعودي           د. فهد بن علي بن عبدهللا الحسون

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٧ | شوال 144٠هـ | يونيو ٢٠19م        545

ابــن فرحــون: إبراهيــم بــن علــي بــن حممــد ابــن فرحــون، تبصــرة احلــكام يف أصــول األقضيــة ومناهــج - 
األحــكام. ط1، الناشــر: مكتبــة الكليــات األزهريــة يف القاهــرة: 1406هـــ-1986م.

ابــن قدامــة: أبــو حممــد موفــق الديــن عبــد هللا بــن أمحــد بــن حممــد ابــن قدامــة، املغــي. د.ط، الناشــر: - 
مكتبة القاهرة: 1388هـ-1968م.

ابــن قيــم اجلوزيــة: حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم اجلوزيــة، بدائــع الفوائــد. د.ط، الناشــر: - 
دار الكتــاب العــريب يف بــروت، د.ت.

ابــن قيــم اجلوزيــة: حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم اجلوزيــة، الطــرق احلكميــة. ط1، الناشــر: - 
مكتبــة دار البيــان يف دمشــق، 1410هـــ.

ابــن ماجــه: أبــو عبــد هللا حممــد بــن يزيــد القزويــي، ســنن ابــن ماجــه. حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط - 
وعــادل مرشــد وحممــد كامــل قــره بللــي وعبــد اللطيــف حــرز هللا، ط1، الناشــر: دار الرســالة يف 

بــروت: 1430هـــ - 2009م.
ابــن منظــور: حممــد بــن مكــرم بــن علــي ابــن منظــور، لســان العــرب. ط3، الناشــر: دار صــادر يف - 

بــروت: 1414هـــ.
أبــو داود: ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق أبــو داود، ســنن أيب داود. حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط - 

وحممد كامل قره بللي، ط1، الناشــر: دار الرســالة يف دمشــق وبروت: 1430هـ-2009م.
أمحــد بــن حنبــل: أبــو عبــد هللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل، مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل. حتقيــق: - 

شــعيب األرنــؤوط وإبراهيــم الزيبــق، ط1، الناشــر: مؤسســة الرســالة يف بــروت: 1420هـــ-1999م.
أمحــد صدقــي: أمحــد صدقــي حممــود، احملامــاة فقهــا ونظامــا وأخالقــا. ط1، الناشــر: مكتبــة الرشــد - 

انشــرون يف الــرايض: 1437هـــ-2016م.
أفنــدي: علــي حيــدر خواجــه أفنــدي، درر احلــكام يف شــرح جملــة األحــكام. ط1، الناشــر: دار - 

اجليــل يف بــروت: 1411هـــ-1991م.
األلبــاين: أبــو عبــد الرمحــن حممــد انصــر الديــن األلبــاين، إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل. - 

حتقيق: زهر الشــاويش، ط2، الناشــر: املكتب اإلســالمي يف بروت: 1405هـ-1985م.
البخــاري: حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــد هللا البخــاري، صحيــح البخــاري: اجلامــع املســند الصحيــح - 

املختصــر مــن أمــور رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وســننه وأايمــه. حتقيــق: حممــد زهــر بــن انصــر 
الناصــر، ط1، الناشــر: دار طــوق النجــاة: 1422هـــ.

بديــوي: عبدالعزيــز خليــل إبراهيــم بديــوي، حبــوث يف قواعــد املرافعــات والقضــاء يف اإلســالم. د.ط، - 
الناشر: دار الفكر العريب: 1978م.
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البهــويت: منصــور بــن يونــس بــن صــالح الديــن البهــويت، كشــاف القنــاع عــن اإلقنــاع. حتقيــق: جلنــة - 
متخصصــة يف وزارة العــدل الســعودية، ط1، الناشــر: وزارة العــدل الســعودية: 1427هـــ-2006م.

البيهقــي: أمحــد بــن احلســن بــن علــي البيهقــي، الســنن الكــرى. حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، - 
ط3، الناشــر: دار الكتــب العلميــة يف بــروت: 1424هـــ - 2003م. 

اجلحــي: علــي بــن فايــز اجلحــي، احملامــاة وحقــوق اإلنســان يف اإلســالم. ط1، الناشــر: أكادمييــة - 
انيــف العربيــة للعلــوم األمنيــة يف الــرايض: 1424هـــ 2003م.

احلاكــم: أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا بــن حممــد النيســابوري، املســتدرك علــى الصحيحــن. - 
حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، الناشــر: دار الكتــب العلميــة يف بــروت: 1411هـــ- 

1990م.
احلصــي: أبــو بكــر بــن حممــد بــن عبــد املؤمــن احلســيي احلصــي، كفايــة األخيــار يف حــل غايــة - 

االختصــار. حتقيــق: علــي عبــد احلميــد بلطجــي وحممــد وهــي ســليمان، ط1، الناشــر: دار اخلــر 
يف دمشــق: 1994م.

احلطــاب: مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد احلطــاب، مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر - 
خليــل. ط3، الناشــر: دار الفكــر يف بــروت: 1412هـــ- 1992م.

خالــد: خالــد حســن اهلــي خبــش، احملامــاة يف الشــريعة اإلســالمية. جملــة الدراســات اإلســالمية - 
الصــادرة عــن جممــع البحــوث اإلســالمية يف اجلامعــة اإلســالمية إبســالم آابد الباكســتان ، العــدد 
)4( اجمللــد )18( يوليــو - أغســطس 1983م، شــوال - ذي القعــدة 1403هـــ )صـــ 80 – 95(.

اخلرجــي: عبداللطيــف بــن عبــدهللا اخلرجــي، التنظيــم املهــي للمحامــاة يف اململكــة العربيــة الســعودية - 
وإشــكاالته. ط2، الناشــر: مكتبــة الرشــد انشــرون يف الــرايض: 1439هـــ-2018م.

اخلريــف: حممــد يــن علــي بــن حممــد اخلريــف، نظــام احملامــاة يف الفقــه اإلســالمي وتطبيقاتــه يف - 
اململكــة العربيــة الســعودية مــع دراســة لنظــام احملامــاة الصــادر عــام 1422هـــ. ط1، الناشــر: كنــوز 

إشــبيليا يف الــرايض: 1425هـــ - 2004م.
اخلنن: عبدهللا بن حممد بن سعد اخلنن، الوكالة على اخلصومة وأحكامها املهنية يف الفقه اإلسالمي - 

ونظام احملاماة السعودي. جملة العدل، العدد )15(: رجب 1423هـ )صـ 32- 119(.
الدويــش: أمحــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش، فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء. د.ط، - 

الناشــر: رائســة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء يف الرايض، د.ت.
الــرازي: زيــن الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أيب بكــر الــرازي، خمتــار الصحــاح. حتقيــق: يوســف الشــيخ - 

حممــد، ط5، الناشــر: املكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة يف بــروت وصيــدا: 1420هـــ - 1999م.
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الزبيــدي: حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق احلســيي الزبيــدي، اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس. - 
ط1، الناشــر: دار الــراث العــريب يف الكويــت: 1421هـــ-2000م.

الزركلــي: خــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد الزركلــي، األعــالم. ط15، الناشــر: دار العلــم للماليــن - 
يف بــروت: 2002م.

زيد: حممد إبراهيم زيد، احملاماة يف النظام القضائي يف الدول العربية. د.ط، الناشــر: املركز العريب - 
للدراسات األمنية والتدريب يف الرايض: 1408هـ - 1987م.

السرخســي: حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل السرخســي، املبســوط. د.ط، الناشــر: دار املعرفــة يف - 
بــروت: 1414هـــ - 1993م.

الســعدي: عبــد الرمحــن بــن انصــر بــن عبــد هللا الســعدي، تيســر الكــرمي الرمحــن يف تفســر كالم - 
بــروت:  يف  الرســالة  مؤسســة  الناشــر:  اللوحيــق. ط1،  معــال  بــن  الرمحــن  عبــد  حتقيــق:  املنــان. 

-2000م. 1420هـــ 
ســلمان: مشــهور حســن حممــود ســلمان، احملامــاة اترخيهــا يف النظــم وموقــف الشــريعة اإلســالمية - 

منهــا. ط1، الناشــر: دار الفيحــاء يف األردن: 1407هـــ -1987م.
الســويلم: علــي بــن عبدالكــرمي الســويلم، أحبــاث يف األنظمــة والتحكيــم واحملامــاة. ط1، الناشــر: - 

مكتبــة القانــون واالقتصــاد يف الــرايض: 1436هـــ-2015م.
الســويلم: علــي بــن عبدالكــرمي الســويلم، احملامــون أعــوان القضــاة. جملــة القضائيــة، العــدد )5(: حمــرم - 

1434هـ )صـ 286 – 298(.
الســويلم: وفــاء بنــت عبدالعزيــز الســويلم، عمــل املــرأة يف احملامــاة دارســة فقهيــة مقارنــة. جملــة العــدل، - 

العدد )55(: رجب1433هـ )صـ 28 – 76(.
الشــوكاين: حممــد بــن علــي بــن حممــد الشــوكاين، فتــح القديــر. ط1، الناشــر: دار ابــن كثــر ودار - 

الكلــم الطيــب يف دمشــق وبــروت: 1414هـــ.
الشــويعر: حممــد بــن ســعد الشــويعر، جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز بــن ابز رمحــه هللا. ط1، - 

الناشــر: دار القاســم للنشــر: 1420هـــ.
الطــراين: ســليمان بــن أمحــد الطــراين، املعجــم الكبــر. حتقيــق: محــدي بــن عبــد اجمليــد الســلفي، - 

ط2، الناشــر: مكتبــة ابــن تيميــة يف القاهــرة، د.ت.
عبــاس: طــه عبــاس، احملامــاة قدميــا وحديثــا جملــة األزهــر العــدد )8( اجمللــد )8( اجلــزء )9(: شــعبان - 

1356هـ )صـ 729 – 731(.



أحكام القيد في جدول المحامين الممارسين في النظام السعودي           د. فهد بن علي بن عبدهللا الحسون

 548     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٧ | شوال 144٠هـ | يونيو ٢٠19م                                     

العشــماوي: حممــد العشــماوي، قواعــد املرافعــات يف التشــريع املصــري واملقــارن. د.ط، الناشــر: - 
اآلداب: 1957م. مكتبــة 

عطيه: رجائي عطيه، رسالة احملاماة. ط1، الناشر: دار الشروق يف القاهرة: 2008م.- 
العربيــة الســعودية. ط1، -  الفــوزان، أحــكام نظــام احملامــاة يف اململكــة  بــراك  بــن  الفــوزان: حممــد 

1435هـــ-2014م. الــرايض:  يف  واالقتصــاد  القانــون  مكتبــة  الناشــر: 
الفــروزآابدي: جمــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب الفــروزآابدي، القامــوس احمليــط. حتقيــق: - 

مكتــب حتقيــق الــراث يف مؤسســة الرســالة إبشــراف: حممــد نعيــم العرقسوســي، ط8، الناشــر: 
مؤسســة الرســالة يف بــروت: 1426هـــ- 2005م.

القانون االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )23 لسنة 1991( بشأن تنظيم مهنة احملاماة.- 
قانون تنظيم مهنة احملاماة أمام احملاكم يف دولة الكويت رقم )42 لسنة 1964(.- 
قانون احملاماة املصري يف مجهورية مصر العربية رقم )17 لسنة 1983(.- 
قانون نقابة احملامن النظامين يف اململكة األردنية اهلامشية رقم )11 لسنة 1972(.- 
القرطــي: أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر القرطــي، اجلامــع ألحــكام القــرآن. حتقيــق: أمحــد - 

الــردوين وإبراهيــم أطفيــش، ط2، الناشــر: دار الكتــب املصريــة يف القاهــرة - مصــر: 1384هـــ - 
1964م.

القنوجــي: أبــو الطيــب حممــد صديــق خــان بــن حســن القنوجــي، فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن. - 
وبــروت:  صيــدا  العصريــة يف  املكتبــة  الناشــر:  د.ط  األنصــاري،  إبراهيــم  بــن  عبــد هللا  حتقيــق: 

1992م.  - 1412هـــ 
الكاســاين: عــالء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاين، بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الشــرائع. ط2، - 

الناشــر: دار الكتب العلمية يف بروت: 1406هـ - 1986م.
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام احملامــاة. الصــادرة بقــرار صاحــب املعــايل وزيــر العــدل رقــم )4649( - 

تعديالهتــا. مــع  واتريــخ 1423/6/8هـــ، 
جمموعــة األحــكام واملبــادئ اإلداريــة لألعــوام 1402-1426 الصــادرة عــن ديــوان املظــامل ابململكــة - 

العربية الســعودية.
جمموعــة األحــكام واملبــادئ اإلداريــة لعــام 1427هـــ الصــادرة عــن ديــوان املظــامل ابململكــة العربيــة - 

الســعودية.
جمموعــة األحــكام واملبــادئ اإلداريــة لعــام 1435هـــ الصــادرة عــن ديــوان املظــامل ابململكــة العربيــة - 

الســعودية.
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جمموعــة األحــكام واملبــادئ اإلداريــة لعــام 1436هـــ الصــادرة عــن ديــوان املظــامل ابململكــة العربيــة - 
الســعودية.

املــرداوي: عــالء الديــن أبــو احلســن علــي بــن ســليمان املــرداوي، اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن - 
اخلــالف. ط2، دار إحيــاء الــراث العــريب، د.ت.

مســلم: مســلم ابــن احلجــاج أبــو احلســن النيســابوري، صحيــح مســلم: املســند الصحيــح املختصــر - 
بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم. حتقيــق: صــاحل بــن عبدالعزيــز آل 

الشــيخ، ط2، الناشــر: دار الســالم للنشــر والتوزيــع يف الــرايض: 1421هـــ-2000م.
املســند: حممــد بــن عبدالعزيــز املســند، فتــاوى إســالمية. ط2، الناشــر: دار الوطــن يف الــرايض: - 

1413هـــ.
جنيــب: عبدالــرزاق شــيخ جنيــب، نظــام احملامــاة يف اململكــة العربيــة الســعودية دراســة حتليليــة مقارنــة. - 

د.ط الناشــر: جامعــة امللــك ســعود: 1423هـــ.
نظام احملاماة. الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/38( واتريخ 1422/07/28هـ، مع تعديله.- 
النظــام )القانــون( املوحــد للمحامــاة بــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة. الصــادر عــام: - 

1423هـــ-2002م
اهليتمــي: أمحــد بــن حممــد بــن حجــر اهليتمــي، حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج. د.ط، الناشــر: املكتبــة - 

التجارية الكرى يف مصر: 1357هـ- 1983م.
اهليثمــي: أبــو احلســن نــور الديــن علــي بــن أيب بكــر اهليثمــي، جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد. حتقيــق: - 

حســام الديــن القدســي، د.ط، الناشــر: مكتبــة القدســي يف القاهــرة: 1414هـــ - 1994م.
اليحــى: بنــدر بــن عبدالعزيــز بــن إبراهيــم اليحــى، احملامــاة يف الفقــه اإلســالمي دراســة فقهيــة مقارنــة - 
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