
 المتوّجبة للمحامين لألتعـاب األدنـى بالحـّد جـدول
 

 : عابألتل األدنى بالّحد جدول تعديل

 

 ، بيروت في المحامين نقابة مجلس إن

  

 : يرى ، المهنة تنظيم قانون من يليها وما ٦٨ المادة أحكام على عطفاً 

 

 لالموكّ  علم نؤمّ ي بما لهوموكّ  المحامي بين مسبق خطي بعقد المحاماة أتعاب تّحدد أن – ١

 . إحتسابها وكيفيةبة بذّمته المتوجّ  األتعاب بمقدار مسبقاً 

 

القانوني  العمل وأهمية المحامي عمل مع متناسبة ، للفريقين عادلة األتعاب تكون أن – ٢

 . هيستغرق الذي والوقت

 

 . زمالئه غير مع أتعابه المحامي يتقاسم ال أن – ٣

 

سعر تدهور و  المعيشة غالء اإلعتبار بعين وبعد األخذ ، السبيل هذا في المجلسٕان و 

 : يأتي  ما ررّ يق وحمايًة لحقوق المحامين ، قتصادية الراهنة،إلصرف الليرة في ضوء األزمة ا

 

 : أتعاب إّتفاقية تنظيم:  أوالً 

  

 . خطية أتعاب إّتفاقية تنظيم المحامين لى جميعإطلب يُ 

 

 تاريخ منذ قالمطبّ  قراره على النقابة مجلس ّكديؤ  األمر هذا على التشجيع أجل ومن

بحق  أتعاب دعوى إلقامةمن المحامي  مالمقدّ  اإلذن طلب رسم بتحديد قالمتعلّ  ٢٨/٣/٢٠٠٣

 إّتفاق وجود حال في أتعاب دعوى إلقامة اإلذن طلب رسم دفع من المحامي بحيث يعفىموّكله 

 .المعتمدة سابقاً  للشطور  وفقاً  الرسم دفيسدّ  خطي إتّفاق وجود عدم حال في أما ، يطّ خ

  

 



٢ 

 : اإلستئناس سبيل على المحاماة عابتأل الحّد األدنى لب المتعّلق الجدولًا : ثاني

 

 اإلستئناس سبيل على المحاماةى ألتعاب نبتحديد الحّد األد المتعّلق السابق الجدول ليعدّ 

 : يأتي كما يصبح بحيث

 

 ة).القانوني التسجيل ومعامالت التأسيسية حاضروالم النظام إعداد: ( الشركات تأسيس –أ 
  

ًا بالدوالر نقدًا وعدّ تدفع  ا% منه٥٠ )أميركيدوالر  / د.أ. (ألف ١٠٠٠/:  األشخاص شركات - 

  .% بموجب شك بالدوالر األميركي ٥٠واألميركي 
 

 نقداً تدفع  ا% منه٥٠ )أميركي دوالر/ د.أ. (ألفا ٢٠٠٠/ : المسؤولية المحدودة الشركات -

  % بموجب شك بالدوالر األميركي .٥٠األميركي وًا بالدوالر وعدّ 
 

ًا نقدًا وعدّ تدفع  ا% منه٥٠ )أميركيدوالر  / د.أ. (ثالثة آالف٣٠٠٠/ : المساهمة الشركات -

  % بموجب شك بالدوالر األميركي .٥٠األميركي وبالدوالر 

 

ال الشركة والجهود التي بذلها رأسم عتبارإلا في األخذ بعد أعاله األتعاب بدل زيادة يمكن

 . المحامي والعقود أو المعامالت اإلضافية المطلوبة

 

 : العقود – ب
  

ًا نقدًا وعدّ  )أميركيدوالر  / د.أ. (ألف١٠٠٠/دنى أكحد  : أنواعها مختلف على العقود - 

ول وقيمة وء خبرة المحامي والجهد المبذـذا المبلغ في ضــزاد هن يُ أى ـعل .ي ـاألميركبالدوالر 

  . دالعق
 

 : اإلستشارت – ج

  

ستشارات شفهية أو خطية من دون تقاضي أتعاب عنها وفقًا للحد األدنى إال يجوز إعطاء 

 : التالي

 األميركي .ًا بالدوالر نقدًا وعدّ  )أميركيدوالر  / د.أ. (ماية١٠٠/ : الشفهية -

 األميركي .بالدوالر ًا نقدًا وعدّ  )أميركي دوالر / د.أ. (خمساية٥٠٠/ ة :الخطي - 



٣ 

 الموضوع وقيمة ألهمية وفقاً  الخطية الشفهية أو ستشاراتإلبا المتعّلقة األتعاب زادوتُ 

 . والجهود التي بذلها المحامي وخبرته المطروح
 

 : السنوية الوكاالت – د
 

والمّعدل  ١٩/٨/١٩٩٨ بتاريخ بيروت في المحامين نقابة مجلس عن الصادر القرار ليعدّ 

 : التالي النحو على ٢٦/٤/٢٠١٢و ٢٢/١٠/٢٠٠٩ بتاريخ
 

أو  الطبيعيين األشخاص من ، سنوياً  ، المحامون يتقاضاها التي األتعاب تّقل أن يجوز ال

المدنية  التجارية والشركات ختالف أنواعها بما في ذلك الشركاتإالمعنويين على 

/ ٦٠٠٠/ والمدارس والنقابات والتعاونيات والجمعيات، عن العامةو  الخاصة والمؤسسات

% ٥٠واألميركي نقدًا وعدًا بالدوالر تدفع  ا% منه٥٠ )أميركي دوالرد.أ. (ستة آالف 

 . بموجب شك بالدوالر األميركي 
 

فادة عن أي شركة أو مؤسسة في السجل التجاري من دون إوال تقبل أي معاملة أو طلب 

 أتعابه السنوية .تثبت تسديد  درة عن المحاميصا إبراز براءة ذمة
  

يبقى المحامي و  إليه المشار المبلغ عن تزيد التي السنوية باألتعاب القرار هذا يمّس  وال

  .والجهود المطلوبة منه  تهحرًّا بزيادتها بالنظر إلى مّدة الوكالة وخبر 

  

منعًا لهدر حقوق و المحاماة،  مهنة تنظيم قانون من ٦٩ المادة من أجل تطبيق أحكام

العملة الوطنية وحرصًا على التوازن العقدي وتثمينًا للجهود السابقة التي  رالمحامين بسبب تدهو 

ضوء بدل األتعاب األخير ويدفع نقدًا  علىحتسب التعويض يُ بذلها المحامي لمصلحة موّكله ، 

  األميركي .بالدوالر  اً وعدّ 

 

 : الدعاوى - هـ

  

 عن المحامي يتقاضى ، المحاماة مهنة تنظيم قانون من ٦٩ مادةال بأحكام حّقه حفظ مع

 بدل فيها المنازع المبالغالدعاوى التي تتناول عقودًا أو أمواًال محّددة أو قابلة للتحديد أو عن 

  : التالية المّعدالتعلى أساس يكون محّددًا  أتعاب

 



٤ 

 دوالر أميركي /٥٠,٠٠٠/ لغاية %٢٠

 دوالر أميركي/ ١٠٠,٠٠٠/لغاية  ركيدوالر أمي/ ٥٠,٠٠١/ من %١٥

 دوالر أميركي /٢٠٠,٠٠٠/ لغاية دوالر أميركي/ ١٠٠,٠٠١/ من %١٢

 دوالر أميركي/ ٤٠٠,٠٠٠لغاية /دوالر أميركي / ٢٠٠,٠٠١/ من %١٠

 دوالر أميركي/ ٨٠٠,٠٠٠لغاية / دوالر أميركي/ ٤٠٠,٠٠١/ من %٧

 دوالر أميركي ./ ٨٠٠,٠٠٠الـ/ يفوق عما %٥
  

كانت قيمة الدعوى بالليرة اللبنانية تعتمد نفس النسب المشار إليها أعاله وفقًا ل وفي حا

  صرف الليرة اللبنانية تجاه العمالت األجنبية في السوق .لسعر 
  

ًا، بالكامل أو جزئيًا، تدفع األتعاب في حال جرى تحصيل المبالغ المنازع فيها نقدًا وعدّ و 

 ذاتها . لدفعولطريقة ا ، وفقًا للنسب ذاتهاًا ، بالكامل أو جزئيًا نقدًا وعدّ 
  

 ، الجزائية والدعاوى والمراجعات ، للتقدير القابلة غير الدعاوى في األتعاب قيمة تّحدد

 هذا في ذكرها الوارد غير وتلكسعجلة ، تودعاوى قضاء األمور الم ، الشخصية األحوال ودعاوى

فاقية تّ إدراجه في إا وفقًا لبدل مقابل الساعة يجب فاق عليه وٕامتّ إلا إما بمبلغ مقطوع يتمّ  الجدول

  . ل بها مسبقاً عالم الموكّ إلاألتعاب 
 

 ثالثًا : المصاريف
  

وخالفها الرسوم والمصاريف وأتعاب الخبراء و  نفقات المحاكمةحتساب جميع إيقتضي 

سبة جراء المحاإل، من خارج بدالت األتعاب ليصار إلى لحساب الموكّ من الوكيل المدفوعة 

جرة المباشرين وأتعاب الخبراء وكلفة أ. ويشمل ذلك رسوم تسجيل الوكالة ورسوم الدعاوى و بشأنها 

 ها .اوسو  ...صاالت الهاتفية والمواصالت والموقف ومصاريف التصويرتّ إلا
  

خير ألن يدفعها هذا األه يجب ًا عن موكّ دها المحامي نقدًا وعدّ دها أو تكبّ وان أي دفعة سدّ 

  .ًا لصالح وكيلهنقدًا وعدّ 
  

 :  حكام مختلفةأرابعًا : 
 

عند تنظيم الوكالة للمحامي  األتعاب على األقل عن أي دعوى ثلثل تسديد يجب على الموكّ  )١

 بإجراءات الدعوى .المباشرة وقبل 



٥ 

 ضيتعرّ  القرار بهذا دهيّ تق بسببإنتهت وكالته  له زميل مكان لكّ بالتو  يقبل محام كل) ٢

 .حالته الى المجلس التأديبي إلو  كيةالمسل للمالحقة
 

 كلما فيه النظر عادويُ  بشأنه خطي أتعاب إّتفاق يِجر لم ما في كل الجدول بهذا يستأنس )٣

 صدوره . تاريخ من عتباراً إ به ويعمل ذلك إلى الحاجة دعت
 

 . ٢٢/١٢/٢٠٢١ بتاريخ المنعقدة جلسته في الجدول هذا النقابة مجلس رّ أق


