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 نقواعد السلوك املنهي للمحاميالتعريف بمشروع 

 

 نبذة عن املشروع:

تطورت مهنة املحاماة في اململكة خالل السنوات العشرين املاضية، نتيجة لتطور االقتصاد 

نهي املسلوك للقواعد الحاجة إلى وضع املهنة ظهرت  تطور السعودي ككل ونموه املتسارع، ومع 

 في هذا املجال.أفضل املمارسات العاملية مع  تتوافق

وقد نصت املادة الحادية عشرة من نظام املحاماة على أنه: "على املحامي مزاولة مهنته وفًقا 

م القواعد لألصول الشرعية واألنظمة املرعية، واالمتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترا

ملحامي اعلى أن "على ( 8-11)والتعليمات الصادرة في هذا الشأن". كما نصت الالئحة التنفيذية 

 العمل بمقتض ى القواعد والتعليمات املبلغة من الوزارة".

وثيقة  لتطويروالهيئة السعودية للمحامين  وزارة العدلويأتي هذا املشروع بالشراكة بين 

ملحامي، وتحدد أبرز الواجبات املهنية وفق أفضل املمارسات الدولية في اتشريعية تنظم مسؤولية 

 هذا الشأن.

 وسيراعى في صدور املشروع تعديل املواد املتقاطعة في الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة.

 

 أهداف املشروع:

  .ورفع املعايير املهنية تطوير مهنة املحاماة .1

عمالئه وزمالئه تجاه مسؤوليته ته وتوضيح لية املحامي في ممارسته ملهنضبط مسؤو  .2

 .واملجتمع والجهات العدلية

 للمحامي وعمالئه واألطراف األخرى ذوي العالقة.الحماية النظامية تعزيز  .3

 . واملساءلة في مسؤولية املحامي املهنية الشفافية ادئتعزيز مب .4

 . ز جوانبه الوقائيةوتعزياالحتراف القانوني زيادة مستوى باملنظومة العدلية  كفاءةرفع  .5

 مراحل إعداد املشروع:

روعي في إعداد املشروع "اإلجراءات والضوابط املطلوب مراعاتها عند إعداد املشروعات 

هـ.، وتتضمن 30/11/1441( في 8057التنظيمية في الوزارة" الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم )

 خطة املشروع املنهجية املراحل الرئيسية اآلتية:

 تحليل الوضع الراهن وتحديد االحتياج التشريعي. .1
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 دراسة املمارسات الدولية وتحليلها. .2

 إعداد املضامين املوضوعية للمشروع. .3

 الصياغة األولية. .4

 نشر املشروع الستطالع مرئيات العموم واملختصين.  .5

 دراسة املرئيات الواردة، وإعداد املسودة النهائية للمشروع والوثائق الداعمة. .6

 االعتماد والنشر. .7

 
 الدول محل الدراسة املقارنة:

تم اختيار الدول محل الدراسة املقارنة وفًقا للمؤشرات الدولية ذات العالقة مع مراعاة نضج 

التجربة ونجاحها، واختالف النظم القانونية، وأن يكون من بين هذه التجارب تجارب إقليمية 

عنصًرا يتكون منها  112مقارنة هذه التجارب في ، وقد تمت تتشابه ظروفها مع ظروف اململكة

 املشروع.

 :شمولة في الدراسة، والتشريعات ذات العالقةويوضح الجدول التالي الدول امل 

 الدولة التشريعات ذات العالقة

 قانون مهنة املحاماة 

  السلوك املنهيالصادرة من مجلس  2015قواعد السلوك املنهي 

  سنغافورة

 األمريكيةالنموذجية الصادرة من نقابة املحامين  املنهي قواعد السلوك 

 )قانون القضاء في والية نيويورك )فصل املحامين 

 قرارات نقابة املحامين واملحاكم املختصة في والية كاليفورنيا 

الواليات املتحدة 

 األمريكية
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 بريطانيا مدونة السلوك للمحامين من هيئة تنظيم املحامين 

  االتحادي لتنظيم مهنة املحاماةالقانون 

 الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي لتنظيم مهنة املحاماة 

االمارات العربية 

 املتحدة

 قانون نقابة املحامين 

  الئحة آداب املهنة وقواعد السلوك املنهي للمحامين النظاميين 

 األردن

  1983لعام  7قانون املحاماة رقم 

 أحكام محكمة النقض املصرية 

 مصر

 :القواعدأبرز أحكام 

بما يتفق مع التي تحقق أهدافه  بعدد من األحكام نقواعد السلوك املنهي للمحاميجاء مشروع 

 ومن أبرز أحكام املشروع ما يأتي:أفضل التجارب واملمارسات الدولية، 

 تصرفات من يشرف عليهم.و تعزيز مسؤولية املحامي عن تصرفاته  .1

 .املصالحتعزيز قواعد منع تعارض  .2

 وجوب الحفاظ على سرية بيانات العميل وخصوصيته. .3

 اشتراط وجود عقد مكتوب مع العميل. .4

 .التعليم املستمر على املحاميو اشتراط التطوير  .5

 ، ما لم تخالف النظام أو أصول املهنة.وأحكام العقد املحامي بتعليمات عميله إلزام .6

 وواجباته تجاههم. ايا الجزائيةتعزيز حق املحامي في الدفاع عن املتهمين في القض .7

 بما يراعي شرف املهنة وكرامتها. السماح للمحامي باإلعالن عن نفسه وفق الشروط املوضحة .8

 لديه. املتدربين مع في تعاملهاملحامي  اتح واجبيتوض .9

 :من االستطالع لفئات املستهدفةا

  املحامون 

 .املتعاملون مع املحامين واملنشآت القانونية 

  في املنشآت القانونية.العاملون 

 العامة أعضاء النيابةو  القضاة. 

  التخصصات ذات العالقة.أعضاء هيئة التدريس في 

 العموم. 

 االستطالع: دة م

 يوم. 26
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 نشروع قواعد السلوك املنهي للمحاميم

 األحكام والقواعد العامةالفصل األول: 
 

 القاعدة األولى:

 لم يقتض السياق غير ذلك:يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبينة أمام كل منها ما 

 .النظام: نظام املحاماة -

 .التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين -

 .نالقواعد: قواعد السلوك املنهي للمحامي -

 املهنة: مهنة املحاماة. -

 الوزارة: وزارة العدل. -

 الوزير: وزير العدل. -

 الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين -

يؤديها املحامي ضمن مزاولته مهنة املحاماة وفق ما نص العمل: كل عمل من األعمال التي  -

عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم االستشارات الشرعية 

 والنظامية.

 املنشأة القانونية: مكتب املحاماة أو شركة املحاماة املهنية. -

 

 القاعدة الثانية:

 تهدف القواعد إلى تحقيق اآلتي:

  .ورفع املعايير املهنية ة املحاماةتطوير مهن -1

عمالئه وزمالئه تجاه مسؤوليته لية املحامي في ممارسته ملهنته وتوضيح ضبط مسؤو  -2

 .واملجتمع والجهات العدلية

 للمحامي وعمالئه واألطراف األخرى ذوي العالقة.الحماية النظامية تعزيز  -3

 . املهنيةواملساءلة في مسؤولية املحامي  الشفافية ادئتعزيز مب -4

  وتعزيز جوانبه الوقائية.االحتراف القانوني زيادة مستوى باملنظومة العدلية  كفاءةرفع  -5
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 القاعدة الثالثة:

  املحامييكون مع عدم اإلخالل باملسؤولية املدنية والجزائية؛ 
ً
، لقواعداعن مخالفة  مسؤوال

 .إشرافهسواًء صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره، أو صدرت ممن يعمل تحت 

 

 القاعدة الرابعة:

 تصرف  يحظر على املحامي أي -1
ً
  يمثل تعارضا

ً
 مع مصالح  فعليا

ً
الحاليين  عمالئهأو محتمال

 محل التعارض.من العميل السابقين أو املحتملين إال بعد املوافقة الخطية أو 

 يحظر على املحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتمال مع مصالح جهات العمل التي -2

كان يعمل لديها إال بعد املوافقة الخطية من جهة العمل محل التعارض، ويشمل ذلك 

جهات العمل التي عمل لديها قبل قيده في سجل املحامين املرخصين أو مكاتب املحاماة التي 

 تدرب أو عمل لديها وعمالءها.

انقضاء ال يعد من تعارض املصالح تقديم العمل ضد جهات العمل السابقة إذا مر على  -3

 العالقة معها خمس سنوات كاملة.  

ال يعد من تعارض املصالح تقديم العمل ضد العمالء السابقين إذا مر على انقضاء العالقة  -4

 معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثالث سنوات كاملة.

 

  القاعدة الخامسة:

سبق  يحظر على املحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم االستشارة في أي واقعة؛ -1

 بصفته  مشاركته أو إبداء رأيه فيهااطالعه عليها أو 
ً
 أو مصلحا

ً
 أو خبيرا

ً
 أو وسيطا

ً
و أمحكما

 
ً
 أو موظفا

ً
 عاما

ً
 أو مدعيا

ً
 أو قاضيا

ً
 ثالثا

ً
 للطرف اآلخر.طرفا

ً
 ، أو محامًيا أو وكيال

ي ( من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم االستشارة ف1استثناء من الفقرة )  -2

 
ً

دعوى أو واقعة سبق اطالعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها بصفته محامًيا أو وكيال

 أو الواقعة. موافقة خطية من األطراف محل الدعوى للطرف اآلخر إذا كان هناك 
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  :القاعدة السادسة

به أو يقلل ثقة الناس يتصرف بما ومكانتها وأال املهنة  املحافظة على شرف على املحامي يجب

 .باملهنة

 

  القاعدة السابعة:

دم وع ،، واحترام املظهر املنهي العاماملناسبالظهور بالزي أثناء مزاولته املهنة على املحامي  يجب

 مخالفة العرف.

 

  القاعدة الثامنة:

في سلوكه بمبادئ الشرف واالستقامة والنزاهة على املستوى  التقيدعلى املحامي  يجب

 الشخص ي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

 

  :القاعدة التاسعة

متابعة ما يستجد من أنظمة املستمر، و املحامي املحافظة على التطوير والتعليم  علىيجب 

 املهنةفي مجال وما في حكمها وقرارات ولوائح وقواعد 
 
ة، بأقص ى درجات املهني تهامزاول نه من؛ بما يمك

 الخطأ والتقصير
ً
 ، وتنظم الهيئة معايير التطوير والتعليم املستمر وفقا لتنظيمهامتجنبا

 

  القاعدة العاشرة:

دعم املجتمع وذوي الحاجة بالتطوع واملبادرات املجتمعية؛ وفق ما تقض ي به  املحامي يراعي

 األنظمة ذات العالقة.

 

 رة:القاعدة الحادية عش

 صدر في حقه قرار نهائي باإليقاف. مزاولة املهنة إذا يجوز للمحامي ال
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 والعميل: العالقة بين املحامي الثانيالفصل 

 القاعدة الثانية عشرة:

 اآلتي:التأكد من  بالعمل؛ القياماملوافقة على يجب على املحامي قبل 

 املهام في الوقت املحدد.ألداء  هواستعدادقدرته  -1

 الحاليين. وأه السابقين العميل محل التعاقد وبين عمالئعدم تعارض املصالح بين  -2

 هوية العميل وأهليته. -3

من أن  التحقق فيراعيإذا كان جزء من العمل محل التعاقد قد تم على يد محام آخر،  -4

 أتعاب املحامي اآلخر قد سددت له.

 

 القاعدة الثالثة عشرة:

قبل - على املحامي؛ يجب استرشادية عقود نماذجختصة من ما تصدره اإلدارة املمع مراعاة 

 :اآلتييشمل عميله تحرير عقد مكتوب مع  -البدء بالعمل

 .بيانات األطراف -1

 املتعاقد عليه ونطاقه املوضوعي والزمني املتوقع.العمل  -2

 األتعاب.تحديد  -3

 

 القاعدة الرابعة عشرة:

 ويراعي املحامي في تحديدها:، العميلتكون األتعاب وفق العقد املتفق عليه مع 

 .واملهارات املطلوبة للقيام بالعملالوقت والجهد  -1

 أسعار السوق املحلية السائدة. -2

 .أثر العقد على عالقة املحامي مع عمالء آخرين -3

 .العميلطبيعة ومدة العالقة املهنية مع  -4

 خبرة املحامي وسمعته وقدرته املهنية. -5

 

 القاعدة الخامسة عشرة:

 .التكاليف على العميلغير ضروري لزيادة  القيام بأي عمللمحامي ال يجوز ل
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 :القاعدة السادسة عشرة

االقتصادية واالجتماعية  العميلأخذ ظروف أثناء تعامله مع عميله يجب على املحامي 

 .باالعتبار

 

  القاعدة السابعة عشرة:

 .مع عميله على املحامي االلتزام بأحكام العقديجب  -1

 والدقة والسرعة ،املعقول  الواجبة والجهدبذل العناية  في مزاولته للمهنة على املحامي يجب -2

أو  األدلة والحقائق والبيانات بدون طمس، وفًقا لنطاق التعاقد وأصول املهنة عملهفي 

 .تزويرها

فيما ال يمكن فيه ضمان  أو تصرفه تحت ليس فيمانتيجة  بتحقيق الوعديجوز للمحامي  ال -3

 .النتيجةتحقيق 

 ذيفي العمل ال النتيجة تحقيق في املحامي بواجبمن هذه القاعدة  (3و ) (2الفقرة ) تخل ال -4

، مثل التزام املحامي بحضور الجلسات في بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد ذلك يتطلب

 .موعدها الذي تحدده املحكمة

 

 القاعدة الثامنة عشرة:

 القواعديجب على املحامي االلتزام بتعليمات عميله، إال إذا كانت التعليمات تخالف األنظمة أو 

 .املهنةأصول أو 

 

 القاعدة التاسعة عشرة:

تحقيق ومن ذلك  ة كانت؛بأي صور ته ثق ه أواستغالل جهل العميل أو خداع ال يجوز للمحامي

، العميلالشخصية بما يضر العميل استخدام معلومات و مكاسب شخصية غير مشروعة، 

تحقيق ربح غير مشروع من العالقة التعاقدية و التصرف في الحقوق املتنازع عليها لصالح املحامي، و 

 . العميلمع 

 

 :القاعدة العشرون

يجب على املحامي التحلي باألمانة والصدق والنزاهة مع عمالئه، وإبداء رأيه املنهي بشكل صريح 

 بوضوح.قراره ليتخذ  للعميلجميع الخيارات املتاحة يبين  وأن ،ومفهوموواضح 
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 :القاعدة الحادية والعشرون

 املؤثرة في العمل محل العقد. باملستجدات إحاطة العميليجب على املحامي 

 

  :والعشرون الثانيةالقاعدة 

عدم إفشائها أو اإلفصاح عنها بأي و  العميل،يجب على املحامي حماية معلومات ومستندات 

 :إال في حدود ما يتحقق به الغرض؛ وذلك في اآلتيشكل من األشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، 

 منع حدوث جريمة أو موت مؤكد أو أذى بدني خطير. -1

 إلرهاب.ااالشتباه بجريمة غسل األموال أو تمويل  -2

 وى.ما يستلزمه دفاع املحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شك -3

 موافقة العميل الخطية على اإلفصاح. -4

 .وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك -5

 

  القاعدة الثالثة والعشرون:

 في الحاالت اآلتية:يجوز للمحامي أن يعتزل العمل  -1

 إلى مخالفة األنظمة أو القواعد. العملأن يؤدي استمرار  -أ

في  الفترة الزمنية املحددةإذا لم يلتزم العميل بسداد املستحقات املالية للمحامي خالل  -ب

 العقد.

بوقت  قبل االعتزالإبالغ العميل  ؛هئالعمل قبل انقضا اعتزاليجب على املحامي إذا نوى  -2

 .ذلكالعميل األضرار املحتملة نتيجة  يجنبكاٍف 

 

 :والعشرونالرابعة القاعدة 

إذا طلب املستندات واألوراق األصلية لعميله أن يرد  العمليجب على املحامي عند انقضاء  -1

، ويسقط حق املطالبة بعد من انتهاء العالقة التعاقدية ذلك خالل خمس سنواتالعميل 

 .املدةهذه  مض ي

الدعوى وال العمل أو مسودات األوراق التي حررها في  عميلهال يلزم املحامي أن يسلم  -2

 .ى ما يقابلها من أتعاب حالةاألعمال التي أداها ولم يحصل علاملستندات املتعلقة ب



 

 

 
 قواعد السلوك المهني للمحاميمشروع  19/  12

 

  القاعدة الخامسة والعشرون:

إال بموافقة خطية مسبقة من  عميلهال يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير 

 .عميلهعلى استقاللية املحامي في الحكم املنهي أو العالقة مع ذلك يؤثر على أال  العميل؛
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 : االستشاراتالثالثالفصل 

 ن:والعشرو  السادسةالقاعدة 

وأن يراعي العوامل ذات  وموضوعية، على املحامي تقديم االستشارة باستقاللية وصراحةيجب 

 العوامل االقتصادية واالجتماعية.مثل الصلة بوضع طالب االستشارة 

 

 والعشرون: السابعةالقاعدة 

معرفة األطراف والتحقق من عدم حصول  -قبل تقديم االستشارة لطالبها-يجب على املحامي 

 .لمصالحلتعارض 

 

 والعشرون: الثامنةالقاعدة 

 .بهاخالل اإل لمحامي تقديم استشارة قانونية تعين عميله على تجاوز األنظمة أو ل ال يجوز 

 

 :التاسعة والعشرونالقاعدة 

خصوصية أطرافها بأي ها، أو انتهاك مالتي يقد اإلخالل بسرية االستشاراتلمحامي ال يجوز ل 

 شكل من األشكال.

 

 القاعدة الثالثون:

، واإلسراع في إنهاء العمل احترام املواعيدعند تقديم االستشارة القانونية على املحامي  يجب

 .عليها ملا فيه مصلحة العميل
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افعاتالرابعالفصل   : املر

  والثالثون: الحاديةالقاعدة 

املهنة، وأال يقوم  أصول يجب على املحامي في إجراءات التقاض ي، االلتزام بسلوك يتفق مع  -1

 بعرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى.

التأثير يحاول أو  ،غير صحيحة وأال يقدم أدلة ،يجب على املحامي االلتزام بأوامر املحكمة -2

  .على املحكمة بوسائل غير مشروعة

  

  والثالثون: الثانيةالقاعدة 

يؤثر على الدعوى أو رأي  قد وعدم التصريح بماوأعوانهم املحامي احترام القضاة  علىيجب 

 القاض ي.

 

  والثالثون: الثالثةالقاعدة 

في  ال بحضور الطرف اآلخرإع القاض ي م -حضوريا أو عن بعد-التواصل ال يجوز للمحامي 

 الدعوى.

 

  والثالثون: الرابعةالقاعدة 

املنظورة أمام  الدعوى عن  التحدثلمحامي ال يجوز ل ؛عدم االخالل باألنظمة ذات العالقة مع

 قبل الفصل النهائي فيها. -فيها وهو مترافع-القضاء 

 

  والثالثون: الخامسةالقاعدة 

نصوص  سهام في ذلك أو االستناد علىيجوز للمحامي تحريف املستندات والبيانات أو اإل  ال

 .أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام نظامية ملغاة أو

 

 والثالثون: السادسةالقاعدة 

وأن  أثناء ترافعه، املتعلقة بهااألنظمة على املحامي احترام حقوق االنسان وجميع  يجب -1

ى أساس االحترام عل -في القضايا الجزائيةن و بمن فيهم املتهم- يتعامل مع جميع األشخاص

 عن الر 
ً
 أي الشخص ي.وبعيدا
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2-  
ً
يجب على املحامي الدفاع عن عميله وتمكينه من استيفاء جميع حقوقه املكفولة له نظاما

 بغض النظر عن رأي املحامي أو أي جهة أخرى.

 

  والثالثون: السابعةالقاعدة 

حة ، واإلسراع في إنهاء النزاع ملا فيه مصلاحترام املواعيدللعميل تمثيله  أثناءعلى املحامي  يجب

 .العميل
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 الخامس: تعامل املحامي مع غير العميلالفصل 

  والثالثون: الثامنةالقاعدة 

 وعدم استخدام املهنة إليذائهم أو ابتزازهم. ،املحامي احترام األشخاص يجب على

 

 :التاسعة والثالثون القاعدة 

 اللباقة واالحترام والتعاون بزمالء املهنة  التعامل مععلى املحامي  يجب
ً
أال و ألصول املهنة، ووفقا

، بما في ذلك االعتداء الكتابي واالعتداء في وسائل اإلعالم واالتص
ً
 أو معنويا

ً
 ال.يعتدي عليهم ماديا

 

  :األربعون القاعدة 

محامي الخصم أو بأمر من  من خالليجوز للمحامي التواصل مع خصم عميله إال  ال -1

 املحكمة.

لة أو معلومة لعميله فيجب عليه إيصالها إذا طلب محامي الخصم من املحامي إيصال رسا -2

 وعدم االمتناع عن ذلك.
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 السادس: تعامل املحامي مع اإلعالمالفصل 

  :األربعون و  الحاديةالقاعدة 

 : عند استخدام املحامي لوسائل اإلعالم واإلعالن وظهوره فيهما؛ يجب عليه مراعاة اآلتي

  ذات الصلة. قواعدالأال يخالف األنظمة و  -1

  ينتهك خصوصية عمالئه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.أال  -2

 أال ينشر ما هو مضلل أو خادع أو خاطئ أو غير الئق بكرامة املهنة وشرفها. -3

 أال ينشر وقائع التحقيقات واملحاكمات بدون إذن الجهة املختصة. -4

 .أحد أعضائهاأو  السلطة القضائيةأال يشكك في نزاهة  -5

 أو قد تنظر أمام القضاء ةفي دعوى منظور محددة عن أسئلة يلية إجابة تفصأال يجيب  -6

 بهدف استجالب عمالء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها.

 .حترم املظهر املنهي العامي، و الذي ال يخالف العرف املناسبظهر بالزي ي أن -7

 لضوابط اإلعالن الواردة في القاعدة ) -8
ً
 .( من القواعدنالثالثة واألربعيأال يكون مخالفا

 

 :األربعون و  الثانيةالقاعدة 

 عند إعالن املحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ يجب عليه مراعاة اآلتي:

، كالتضليل في اإلشارة لتأهيل املحامي وخبرا -1
ً
 أو مخادعا

ً
 أو كاذبا

ً
 ته.أال يكون اإلعالن مضلال

 أال يخالف اإلعالن القواعد أو أصول املهنة وشرفها. -2

 أال ينتهك خصوصية عمالئه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.  -3

 بما يوهم ، كاإلشارة للخبرات السابقةأال يضعف اإلعالن الثقة في املهنة أو النظام القضائي -4

 .ذلك

5- .
ً
 أن يفصح في اإلعالن غير املباشر عن كونه إعالنا

ختصة لنوع أو أكثر من أنواع أي تعليمات أو ضوابط تضعها اإلدارة املاإلعالن أال يخالف  -6

 .وما في حكمه اإلعالن
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 : املنشآت القانونية السابع الفصل

  :األربعون و  الثالثةالقاعدة 

 الئقا باملهنة وسمعتها، وأن تضع في مكان بارز سجل 
ً
بجب على املنشأة القانونية أن تتخذ مقرا

 املنشأة القانونية الخاص بها.

 

 :األربعون و  الرابعةالقاعدة 

بمن فيهم املحامين - إطالع جميع العاملينو  القواعد،االلتزام باملنشأة القانونية على  يجب

، ووضع بها ومراقبة ذلكالتزامهم والتحقق من  يها،عل -املنشأة القانونية في العاملين واملتدربين 

 .لاللتزام بالقواعد السياسات الالزمة

 

 :األربعون و  الخامسةالقاعدة 

احترام حقوق املتدربين لدى منشأته القانونية، وأن يكون قدوة حسنة لهم، على املحامي  يجب

وأن يقدم لهم النصح واإلرشاد، وينقل لهم املعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين 

 أدائهم، وأن يلتزم في تعامله معهم باألنظمة والتعليمات ذات الصلة.

 

 :بعون األر و  السادسةالقاعدة 

االحتفاظ املنشأة القانونية يجب على  ؛دون اإلخالل باملعايير املحاسبية واألنظمة ذات العالقة

مدة ال تقل عن عشر ، بجميع السجالت واملستندات والوثائق والبيانات لجميع التعامالت املالية

 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
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 الختاميةاألحكام : الثامنالفصل 

 

 :األربعون و  السابعةالقاعدة 

 من النظام على كل من يخالف القواعد. (التاسعة والعشرين)تطبق أحكام املادة 

 

 :األربعون و  الثامنةالقاعدة 

 تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. 

 

 

 -  نهاية القواعد -


