
مشروع 
النظام الداخلي 

لحساب ودائع و اداءات المحامين 
 

من إعداد : ذ محمد امغار 
ذ عبد الرحيم مستاوي 

 
ــم لمهنـة  المادة 1: تطبيقا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 28.08 المنظ
المحاماة، يؤسس على صعيد هيئة المحامين لدى محكمة االستئناف بالدارالبيضاء 
ــا الودائـع الماليـة المسـلمة  حساب ودائع و أداءات المحامين تودع به وجوب

للمحامين المسجلين بالهيئة. 
ـواء  وتتم بواسطته كل األداءات التي يقوم بها المحامي بمناسبة مزاولته المهنة س
لفائدة موكليه أو الغير وفقا لإلجراءات والقواعد المقررة بعده وال يمكن للمحامي 

تصفية ودائع مكتبه إال عن طريقه. 
الباب األول: ادارة الحساب 

ــن القـانون  المادة 2: يدير مجلس الهيئة الحساب عمال بمقتضيات المادة 57 م
ــام بذلـك بطـاقم اداري ومـالي  المنظم للمهنة وهذا النظام، ويستعين في القي

متخصص يعينه لهذا الغرض، يسمى إدارة الحساب. 
 

ــة تنتمـي  المادة 3: يأذن مجلس الهيئة للنقيب بفتح حساب مصرفي لدى مؤسس
للقطاع البنكي أو مؤسسة مأذون لها قانونا بحفظ الودائع، يحمل الحساب اسم 

" حساب الودائع واألداءات لهيئة المحامين لدى محكمة االستئناف بالدارالبيضاء" 
 

ــهذا  المادة 4: تقوم إدارة الحساب وفق نظام معلوماتي وسجالت خاصة ومعدة ل
الغرض بإحداث حساب خاص لكل محام يتضمن حسابا فرعيا لكل وديعة علــى 
حدى يتضمن الحساب الفرعي ويستوعب كل العمليــات القضائيـة أو الغـير 

القضائية المنصبة على الوديعة. 
يمنع إجراء أي مقاصة أو تحويل بين الحسابات خصوصية كانت أو فرعية. 

 
الباب الثاني :الوديعة ومسطرة االيداع 

المادة5: تعتبر وديعة بمفهوم هذا النظام ويجب وضعها بالحساب المبالغ التالية: 



1) الودائع المالية المسلمة للمحامي في إطار نشاطه المهني سواء مــن طـرف 
موكله لفائدة الغير أو من الغير لفائدة موكله. 

ــن  2) المبالغ الناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية بواسطة مصالح التنفيذ او م
طرف المفوضين القضائيين. 

3) المبالغ المستحقة لموكلي المحامي على اإلدارات العمومية او شبه العموميـة 
أو المؤسسات آو الشركات وكل األشخاص المعنوية العامة والخاصة. 

ــن االيـداع المبـالغ  المادة 6: ال تعتبر وديعة في مفهوم هذا النظام وتستثنى م
التالية: 

- األتعاب، 
- الرسوم والمصاريف القضائية، 

- المبالغ المسلمة للمحامي للقيام بإجراءات مرتبطة بأجل يفرضــه القـانون أو 
تتطلب المسطرة القيام به على وجه السرعة. 

المادة 7:تتم عمليات اإليداع بالحساب بمقتضى استمارة اإليــداع المعـدة لـهذا 
الغرض من طرف إدارة الحساب . 

ــودع  تتضمن استمارة االيداع جميع البيانات المتعلقة بالوديعة و يتعين على الم
مالها وتفصيلها بدقة تحت مسؤوليته. 

ــارة المحـامين والجـهات  المادة 8: تضع إدارة الحساب االستمارات رهن إش
ـلم  المعنية باإليداع قصد توجيهها مع كل عملية إيداع إلى إدارة الحساب التي تس

للجهة المودعة تأشيرة بذلك. 
ـه  المادة 9:تضع إدارة الحساب رهن إشارة المحام الوسائل اللوجستكية التي تمكن
من االطالع على كل العمليات التي ترد على حسابه الخاص من طرف الغير، 

ــل  يتعين على المحام والجهات المعنية بعمليات االيداع موافاة إدارة الحساب بك
البيانات الناقصة آو المكملة او المتطلبة قانونا. 

الباب الثالث : طلبات التصفية و األداء 
ــال فـي االتفـاق  المادة 10: يتقدم المحامي إلدارة الحساب ببيان التصفية متمث

الحاصل مع الموكل بخصوص األتعاب والمصاريف عند االقتضاء. 
ـاريف أو  إذا حصل نزاع بين المحامي والموكل او الغير بشان األتعاب آو المص
غيرها، تعين إحالة األمر على النقيب وفق مسطرة تقدير أو تحديــد األتعـاب 

المنصوص عليها في قانون المهنة والنظام الداخلي للهيئة. 
المادة11: تتأكد إدارة الحساب، بعد توصلها باالتفاق الحاصل بخصوص األتعاب 
ـة  والمصاريف، أو المقرر النافذ المحدد لها من انعدام أي مانع قانوني من تصفي

الوديعة. 



ــل أداء  تهيئ ادارة الحساب بعد ذلك استمارة االداء الحاملة لدمغة الهيئة من اج
المستحقات ألصحابها، 

ــير قابلـة للتظـهير، او  المادة12:يتم االداء بواسطة شيكات حساب الموكل غ
بواسطة تحويالت بنكية اسمية وفق ما هو محدد فـي االتفـاق الحـاصل بيـن 
ــالغ المسـتحقة  الطرفين أو المقرر النافذ أو الحكم القضائي النهائي.وتحول المب

للمحامي لحسابه الخاص . 
ـيرة ادارة  تحمل الشيكات أو األوامر بالتحويل المشار إليها في الفقرة السابقة تأش

الحساب باألداء او التحويل. 
المادة 13: يتم تسليم الشيكات المشار إليها في المادة الســابقة لمسـتحقيها مـن 
طرف محاميهم ، إذا تعذر على المحامي تسليم شيك للمستفيد منه داخــل اجـل 
شهر من تاريخ تسلمه من إدارة الحساب، وجب عليه إرجاعه إلى هذه األخــيرة 

مع بيان المانع من التسليم. 
تقوم إدارة الحساب بأمر من النقيب بإلغاء الشيك وبحفظ الوديعة رهــن إشـارة 

مستحقيها بالحساب الفرعي الخاص بها. 
ــرة  عند ظهور المستحق تطبق اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين العاش

والحادي عشر أعاله. 
الباب الرابع: الجزاءات وقواعد المراقبة 

 
المادة14: كل أداء يتم خالفا لمقتضيات هذا النظام ال تكون له أي قوة ابرائية في 
ــة مـن المـادة السـابعة  مواجهة الموكل أو المحامي طبقا لنص الفقرة الرابع

والخمسين من القانون المنظم للمهنة. 
ــل أو  يتحمل مرتكب المخالفة عند االقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموك

مصاريف أو أتعاب المحامي. 
كل تصرف مخالف للقواعد التي نص عليها هذا النظام من طــرف المحـامي 

يشكل مخالفة مهنية. 
المادة15: تحاط إدارة الحساب علما من طرف المجلس بالتسجيل في الجــدول 
وبالتقييد في الئحة التمرين سواء بالنسبة للمحامي أو الشركات المدنية المهنية، 

ــق األمـر  وتحاط علما كذلك بكل تغيير في الوضعية المهنية للمحامي كلما تعل
ــد  باسقا ط او تشطيب من الجدول أو حالة التغاضي وفي جميع الحاالت كل فق

لحق ممارسة المهنة ألي سبب كان. 



ـراءات  تتم اإلجراءات في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لإلج
المطبقة عليها في أعراف وتقاليد المهنة أو القوانين المنظمة اوالنظام الداخلــي 

للهيئة. 
المادة 16: تعد إدارة الحساب كل ثالثة أشهر تقريرا مفصــال حـول وضعيـة 
الحساب، يعرض التقرير على النقيب الذي يعرضه بدوره على مجلس الهيئة . 

المادة 17: تعد ادارة الحساب تحت اشراف مراقب حسابات الهيئة تقريرا سنويا 
يعرضه المجلس على الجمعية العامة رفقة الحساب الختامي المنصوص عليه في 

المادة 132من النظام الداخلي للهيئة. 
ــترض إدارة  المادة 18: يبت مجلس الهيئة في الصعوبات التي قد تعتري او تع

الحساب. 
ـة  يبت كذلك في جميع اإلشكاالت الناجمة عن تطبيق او تأويل النصوص المنظم

للحساب وإدارته. 
المادة 19: تؤسس بمقتضى هذا النظام هيئة استشارية تتألف من: 

- النقيب، 
- مدير الحساب 

- امين مال الهيئة 
- ثالثة اعضاء من مجلس الهيئة يختارهم هذا االخير 

المادة20: تجتمع الهيئة االستشارية بطلب من النقيب قصد االطالع على إعــداد 
ــى التقريـر  التقارير الدورية، من طرف إدارة الحساب ،أو بقصد االطالع عل
ــا تطلـب  السنوي المعد من طرف ادارة الحساب ومراقب الحسابات, أو كل م

األمر ذلك. 
تعد الهيئة االستشارية تقريرا عن اشغالها يعرض على مجلس الهيئة. 

ـي  المادة 21: إذا تبين لمراقب الحسابات او الهيئة االستشارية وجود اختالالت ف
ــة اتخـاذ التدابـير  التسيير اإلداري أو المالي للحساب وجب على مجلس الهيئ

الضرورية من اجل ضمان حسن سير الحساب. 
ـؤوليته  المادة22: لمجلس الهيئة أن يتعاقد مع إحدى مؤسسات التامين لضمان مس

عن إدارة الحساب. 
المادة23: يدخل هذا النظام حيز التنفيذ طبقا للفقرة االخيرة من المادة الســابعة 

والخمسين من القانون رقم 08 .28 المنظم للمهنة. 


