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بطاقة النظام

نظام املرافعات أمام ديوان املظاملالنظام

٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـتاريخ النظام

٣ / ٢ / ١٤٣٥هـتاريخ النرش

أدوات
مرسوم مليك رقم ) م/٣ ( بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـإصدار النظام

ساريحالة النظام

تنويه: هذه النسخة النصية لالطالع ويف حالة الرغبة يف الحصول عىل 

الوثيقة األصلية للنظام راجع املركز الوطني للوثائق واملخطوطات.
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النظام 
والئحته التنفيذية
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الباب األول: أحكام عامة

المادة األولى

النظام:

تطبق حماكم الديوان على القضايا املعروضة أمامها أحكام الش�ريعة 
اإلسالمية، وفقًا ملا دل عليه الكتاب والسنة، واألنظمة اليت ال تتعارض 

معهما، وتتقيد يف إجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام.
الالئحة:

1/1. حتس�ب امله�ل احمل�ددة يف النظام من اليوم التال�ي لليوم الذي 
حدث فيه األمر امُلِْري هلا، وتنقضي بانقضاء اليوم األخري منها، 
وإذا ص�ادف آخره�ا عطلة رمسية امت�دت إىل أول يوم عمل بعدها.

2/1. ُتِع�دُّ اإلدارة املختص�ة اإلج�راءات والنم�اذج الالزمة إلنفاذ 
النظ�ام والالئح�ة، وَيْص�ُدُر باعتماده�ا ق�رار م�ن رئي�س جملس 

اإلداري. القض�اء 
3/1. جيوز أن تتم اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام والالئحة 

إلكرتونيًّا وفق قرار يصدره جملس القضاء اإلداري.
المادة الثانية

النظام:

يك�ون االختصاص املكاني للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها 
َعى عليه�ا إن كانت الدعوى  َع�ى علي�ه، أو مقر فرع اجلهة املُدَّ مق�ر املُدَّ

متعلق�ة بذلك الفرع، أو مقر عم�ل املوظف يف الدعوى التأديبية.
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الالئحة:

َعى  1/2. ال تك�ون احملكم�ة ال�يت يقع يف دائرة اختصاصه�ا مقر املُدَّ
َعى عليها. علي�ه خمتصة مكانيًّ�ا إذا تعلقت الدعوى بفرع اجله�ة املُدَّ

2/2. إذا كان املوظف موقوًفا أو مسجوًنا يكون االختصاص املكاني 
للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه.

3/2. تفصل احملكمة اإلدارية الُعْليَا يف تنازع االختصاص بني حماكم 
الديوان.
المادة الثالثة

النظام:

جي�وز أن يتم اإلبالغ باملواعيد واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا 
ل مع إشعار ِبالتََّسلُِّم. النظام بكتاب ُمَسجَّ

الالئحة:

1/3. ُتْبِل�ُغ اجلهات اإلدارية بوس�اطة الوزراء املختصني أو مديري 
املص�احل أو رؤس�اء املؤسس�ات أو اهليئ�ات العام�ة أو من يقوم 

مقامهم.
2/3. يُْبَل�ُغ املوظف يف الدعوى التأديبية بوس�اطة جهة عمله، وإن 
تع�ذر ذل�ك فوف�ق إج�راءات التبليغ املنص�وص عليه�ا يف نظام 

املرافعات الش�رعية.
المادة الرابعة

النظام:

جي�ب أن تش�تمل أوراق التبليغ عل�ى البيانات املنص�وص عليها يف 
نظ�ام املرافعات الش�رعية، ومللس القض�اء اإلداري إضافة ما يلزم من 

بيان�ات ومرافقات أخرى.
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الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها

المادة الخامسة

النظام:

ِعي أو من ميثله لدى  1. ُتْرَفُع الدعوى اإلدارية بصحيفة يودعها املُدَّ
احملكمة املختصة، وجيب أن تش�مل الصحيفة البيانات املنصوص 
عليه�ا يف نظام املرافعات الش�رعية، مع مراع�اة ما ورد يف الفقرة 
)2( م�ن هذه امل�ادة، وأن ُي��َراِفَق صحيفة الدعوى ومس�تنداتها 
َع�ى عليهم، ومللس ال�قضاء اإلداري عند  ص�ور منها بعدد املُ�دَّ
االقتض�اء إضاف�ة ما يلزم من بيان�ات ومرافقات أخرى لصحيفة 

الدعوى بقرار يُْنَش�ُر يف اجلريدة الرمسية.
2 . جي�ب يف الدع�اوى املنصوص عليه�ا يف الفقرتني )أ( و)ب( من 
املادة )الثالثة عشرة( من نظام دي��وان املظامل أن تتضمن صحيفة 
الدعوى تاريخ اإلبالغ بالقرار، أو العلم به، أو نش�ره يف اجلريدة 

الرمسية - حبس�ب األحوال - وتاريخ التظلم ونتيجته.
الالئحة:

1/5. ت�ودع صحيف�ة الدع�وى ل�دى إدارة الدع�اوى واألح�كام 
ِع�ي أو م�ن ميثله. باحملكم�ة حبض�ور املُدَّ

2/5. ال جُيَْم�عُ يف الدع�وى ب�ني أكث�ر من م�دع، أو عدة طلبات ال 
راب�ط بينها، أو دعوى اإللغ�اء والتعويض.

3/5. جي�ب أن تتضم�ن صحيف�ة الدع�وى باإلضاف�ة إىل البيان�ات 
املنص�وص عليه�ا يف نظ�ام املرافع�ات أم�ام ديوان املظ�امل ونظام 

املرافع�ات الش�رعية اآلتي: 
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ِعي ومن ميثله. 1. رقم اهلاتف املتنقل لكل من املُدَّ
ِعي، وسند الصفة، ورقم وتاريخ انتهاء الرخصة  2. صفة ممثل املُدَّ

للمحامي.
4/5 . جيب أن يرافق صحيفة الدعوى اآلتي:

ِعي ومن ميثله، ومستند التمثيل. أ. صورة من هوية املُدَّ
ب. ص�ورة م�ن عق�د تأس�يس الش�ركة، والس�جل التج�اري 

والش�ركات. للمؤسس�ات 
ج. ترمجة ُمْعَتَمَدٌة للمستندات غري العربية.

5/5. جيب أن تكون املستندات املرافقة لصحيفة الدعوى مفهرسة.
6/5 . يف تطبيق الفقرة )2( من هذه املادة ُيْكتََفى باآلتي:

أ . تاري�خ التظل�م ونتيجته يف الدعاوى املنصوص عليها يف املادة 
)13/أ( م�ن نظام ديوان املظامل.

ب . تاريخ العلم بالقرار يف دعاوى اإللغاء اليت جيوز رفعها دون 
تظلم.

المادة السادسة

النظام:

1. ُتَقيُِّد اإلدارة املختصة يف احملكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية 
املطلوب وفقًا للمادة )اخلامس�ة( من هذا النظام، وإذا قررت عدم 
قيدها؛ لعدم االستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خالل 
ثالثني يومًا من تاريخ إبالغه بذلك، وإن مل َيْس�َتْوِف ما ُطِلَب منه 
خ�الل ه�ذه املدة ُعدَّ الطلب كأن مل يكن؛ فإن ُقيَِّدِت الدعوى بعد 
ْت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، على أنه جيب  االستيفاء ُعدَّ

على اإلدارة إثبات تاريخ طلب القيد يف مجيع األحوال.
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وُتْثِبُت اإلدارة - حبضور من أودع صحيفة الدعوى - تاريخ اجللسة 
احملددة لنظرها، وحتيل الدعاوى إىل الدوائر وفقًا لقواعد يصدرها رئيس 

جملس القضاء اإلداري.
َعى عليها - كل من وزارة املالية  2. ُتْبَل�ُغ - باإلضاف�ة إىل اجلهة املُدَّ

ودي�وان املراقبة العامة مبوعد نظر الدعوى.
وإذا كانت تتعلق بشئون اخلدمة املدنية فُتْبَلُغ به وزارة اخلدمة املدنية، 

وجيب أال تقل املدة بني اإلبالغ وتاريخ اجللسة عن ثالثني يومًا.
ولك�ل من وزارة املالية وديوان املراقبة العامة ووزارة اخلدمة املدنية 
- حبس�ب احلال - أن ترس�ل وجهة نظرها إىل احملكمة اإلدارية، أو أن 

تطلب االش�رتاك يف املرافعة، وذلك قبل موعد اجللس�ة بوقت كاٍف.
الالئحة:

1/6 . يفصل رئيس احملكمة يف التظلم من عدم قيد الصحيفة.
2/6. ُتْبَل�ُغ وزارة املالي�ة ودي�وان املراقب�ة العام�ة بالدعاوى اليت مت 

حتديدها بالتنس�يق معهم�ا دون غريها.
3/6. إذا أعيدت الدعوى إىل احملكمة ومل يكن فيها إال دائرة واحدة 
واقتضى األمر اإلحالة إىل غريها، يكلف جملس القضاء اإلداري 

من ينظرها.
المادة السابعة

النظام:

ُتْرَف�ُع الدع�وى التأديبي�ة بإي�داع صحيفته�ا ومجي�ع أوراق التحقيق 
ل�دى احملكم�ة املختص�ة، وجي�ب أن تتضم�ن الصحيفة اس�م املوظف، 
وصفته، ومقر عمله، واملخالفة املنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها، 

والنص�وص النظامية املطل�وب تطبيقها.
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الالئحة:

1/7. تودع صحيفة الدعوى التأديبية لدى إدارة الدعاوى واألحكام 
وف�ق النموذج املعتمد وحتيلها فور قيده�ا، وحتدد الدائرة موعًدا 
َعى علي�ه بصورة من  لنظره�ا ُتبل�غ به طريف الدعوى وت�زود املُدَّ

صحيفة الدعوى.
المادة الثامنة

النظام:

1. جي�ب يف الدع�اوى املنص�وص عليه�ا يف الفق�رة )أ( م�ن امل�ادة 
)الثالثة عشرة( من نظام ديوان املظامل، أن يسبق رفعها إىل احملكمة 
اإلدارية التظلم إىل وزارة اخلدمة املدنية أو اجلهة العسكرية التابع 
َعى به،  هلا املوظف خالل عشر سنوات من تاريخ نشوء احلق املُدَّ
َعى عليه باحلق أو يكن مثة عذر ش�رعي حال دون  ما مل يقر املُدَّ
رف�ع الدعوى يَْثُب�ُت لدى احملكمة، وعلى وزارة اخلدمة املدنية أو 
اجلهة العسكرية التابع هلا املوظف أن تَُبتَّ يف التظلم خالل ستني 

يومًا من تاريخ تقدميه.
2. إذا صدر قرار وزارة اخلدمة املدنية أو اجلهة العس�كرية التابع هلا 
املوظف برفض التظلم، أو مضت املدة احملددة يف الفقرة الس�ابقة 
دون الب�ت في�ه، ج�از رفع الدع�وى إىل احملكم�ة اإلدارية خالل 
س�تني يوم�ًا من تاريخ العلم بالقرار الص�ادر بالرفض أو انقضاء 
الس�تني يوم�ًا املذك�ورة دون الب�ت يف التظل�م أو خالل م�ا تَبَقَّى 
من الس�نوات العش�ر املذكورة يف الفقرة )1( من هذه املادة أيهما 
أطول، وجيب أن يكون القرار الصادر من وزارة اخلدمة املدنية أو 

بًّا. اجلهة العس�كرية التابع هلا املوظف برفض التظلم ُمَس�بِّ
3. إذا ص�در ق�رار وزارة اخلدم�ة املدني�ة أو اجلهة العس�كرية التابع 
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ِعي فيما ُيطالب به ومل تقم اجلهة اإلدارية  هل�ا املوظ�ف بأحقية املُدَّ
بتنفيذه خالل ستني يومًا من تاريخ إبالغه، جاز رفع الدعوى إىل 
احملكمة اإلدارية خالل الس�تني يومًا التالية هلذه املدة أو خالل ما 
تبقى من الس�نوات العش�ر املذكورة يف الفقرة )1( من هذه املادة 

أيهما أطول.
4. فيم�ا مل ي�رد به نص خاص، جيب يف الدعوى - املنصوص عليها 
يف الفقرة )ب( من املادة )الثالثة عشرة( من نظام ديوان املظامل إن 
مل تكن متعلقة بشئون اخلدمة املدنية - أن يسبق رفعها إىل احملكمة 
اإلداري�ة التظل�م إىل اجله�ة مصدرة القرار خالل س�تني يومًا من 
تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبالغ ذوي الشأن به 

أو بنش�ره يف اجلريدة الرمسية إذا تعذر اإلبالغ.
وعل�ى تل�ك اجله�ة أن تَُب�تَّ يف التظلم خالل س�تني يومًا من 
تاريخ تقدميه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون ُمَسبِّبًّا، 
وُي�َعدُّ ُم�ِض�يُّ ستني يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه 

مبثابة صدور قرار برفضه.
وجي�ب قب�ل رف�ع الدع�وى إذا كان�ت متعلقة بش�ئون اخلدمة 
املدنية التظلم إىل وزارة اخلدمة املدنية وحدها دون اجلهة اإلدارية 

وذلك خالل س�تني يومًا من تاري�خ العلم بالقرار.
وعل�ى وزارة اخلدم�ة املدني�ة أن تَُبتَّ يف التظلم خالل س�تني 

يومًا م�ن تاريخ تقدميه.
وإذا ص�در قرارها برفض التظل�م أو مضت املدة احملددة دون 
الب�ت فيه، ج�از رفع الدع�وى إىل احملكمة اإلدارية خالل س�تني 
يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الس�تني 
يوم�ًا املذك�ورة دون البت يف التظلم، وجيب أن يكون قرار وزارة 



20

بًّا. اخلدمة املدنية برفض التظلم ُمَس�بِّ
وإذا ص�در قرار وزارة اخلدم�ة املدنية ملصلحة املتظلم ومل تقم 
اجله�ة اإلدارية بتنفيذه خالل س�تني يوم�ًا من تاريخ إبالغه، جاز 
رفع الدعوى إىل احملكمة اإلدارية خالل الس�تني يومًا التالية هلذه 

املدة.
5. اس�تثناًء م�ن األحكام ال�واردة يف الفقرة الس�ابقة؛ للمحكمة أن 
تقبل دعوى اإللغاء - خالل فرتة التظلم الوجوبي - يف احلاالت 
املستعجلة متى اقرتنت بطلب وقف تنفيذ القرار اإلداري املطلوب 
إلغاؤه بشرط التظلم إىل اجلهة ُمْصِدَرِة القرار، َوتَُبتُّ احملكمة على 
وجه السرعة يف طلب وقف التنفيذ، وتنظر يف موضوع الدعوى 
بع�د انتهاء ف�رتة التظلم الوجوب�ي أو إذا رفضت اجله�ة ُمْصِدَرُة 

القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفرتة.
6. فيما مل يرد به نص خاص، ال ُتْس�َمُع الدعاوى املنصوص عليها 
يف الفقرت�ني )ج، د( م�ن امل�ادة )الثالثة عش�رة( من نظ�ام ديوان 
َعى به،  املظامل بعد ُمِضيِّ عش�ر س�نوات من تاريخ نشوء احلق املُدَّ
ِعي بعذر تقبله احملكمة  َعى علي�ه باحلق أو يتقدم املُدَّ م�ا مل يقر املُدَّ

املختصة.
المادة التاسعة

النظام:

مع ع�دم اإلخالل مبا ورد يف الفقرة )5( من املادة )الثامنة( من ه��ذا 
ال��نظام، ال يرتت�ب على رف���ع الدع�وى وقف تنفيذ الق�رار املطلوب 
إلغ�اؤه، عل�ى أنه جيوز للمحكمة أن تأم�ر بوقف تنفيذه إذا ُطِلَب ذلك 

ورأت احملكم�ة أن تنفيذه ُيَرتُِّب آثاًرا يتعذر تداركها.
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الالئحة:

1/9. يف مجي�ع األحوال تق�دم الطلبات العاجلة إىل إدارة الدعاوى 
ِمَه�ا أو من ميثله، وحتيلها ف�ور قيدها إىل  واألح�كام حبض�ور ُمَقدِّ

الدائرة.
2/9. يت�م الب�ت يف الطل�ب عند االقتضاء يف الي�وم التالي إلحالته 
للدائرة، وال يتم ذلك إال بعد التحقق من االختصاص وشروط 

الدعوى. قبول 
3/9. حتيل الدائرة احلكم الصادر يف الطلب خالل أربٍع وعش�رين 
س�اعًة من النطق به إىل إدارة الدعاوى واألحكام مرافًقا له اآلتي:

أ . النسخة األصلية للحكم الصادر يف الطلب.
ب. صورة من الطلب.

ج. صورة من صحيفة الدعوى.
د . صورة من حمضر جلسة نظر الطلب.

ه��. ص�ورة من املس�تندات واألوراق اليت ت�رى الدائرة ضرورة 
إرفاقها.

4/9. حتي�ل إدارة الدع�اوى واألحكام االع�رتاض على احلكم مع 
املرافق�ات املش�ار إليه�ا يف الفقرة الس�ابقة إىل حمكمة االس�تئناف 

اإلداري�ة يف الي�وم التالي على األكث�ر من تقدميه.
5/9. ينقضي حكم الدائرة يف الطلب حبكمها برفض الدعوى.
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الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

المادة العاشرة

النظام:

تك�ون إج�راءات نظر الدع�وى واملرافعة فيها كتابي�ة، على أنه جيوز 
للدائ�رة مساع األقوال والدفوع مش�افهة، وإثب�ات ما تراه من ذلك يف 

اجللسة. حمضر 
الالئحة:

1/10. جيب أن تكون املذكرات املقدمة من أطراف الدعوى موقعة 
من مقدمها، ومرافقاتها مرقمة ومفهرسة، ويقدم صور منها بعدد 

أطراف الدعوى.
2/10. ال جي�وز لقض�اة الدائرة وموظفيها مقابل�ة أطراف الدعوى 
أو االس�تماع هلم أو قبول ما يقدمونه من أوراق أو مذكرات إال 
أثناء نظر الدعوى يف قاعة اجللسات، كما ال جيوز التواصل معهم 

بأي وسيلة.
المادة الحادية عشرة

النظام:

يف س�بيل نظ�ر الدع�وى جيوز وفق�ًا لقرار يصدر م�ن جملس القضاء 
اإلداري اآلت�ي :

1. أن تعه�د الدائ�رة إىل أح�د قضاته�ا حتض�ري الدع�وى وتهيئته�ا 
للمرافع�ة، وفق�ًا مل�ا يلي:

أ . أن يع�د القاض�ي - بع�د إمتام التحضري - تقريًرا عن الدعوى 
ُد جلس�ة لتنظر  حيدد فيه الوقائع واملس�ائل اليت تثريها، ثم حُتَدَّ
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الدائرة يف الدعوى.
ب. أن للقاضي ت��ك�ل�ي���ف أطراف الدعوى ب�تقديم مذكرات 
ومس�تندات تكميلية، واس�تدعاء ذوي الش�أن لسؤال��هم عن 
الوقائ�ع ال�يت يرى ل�زوم حتقيقها، وإدخال وقب�ول تدخل من 
يص�ح اختصامه، وغري ذلك من اإلجراءات الالزمة لتحضري 

الدعوى.
2. تب�ادل املذك�رات ب�ني األط�راف ع�ن طري�ق أح�د املختصني يف 

احملكمة.
الالئحة:

1/11. جيب على الدائرة أن تتحقق يف اجللس�ة األوىل احملددة لنظر 
الدعوى من املسائل األولية املتعلقة باالختصاص وشروط قبول 

الدعوى ويُْثَبُت هذا التحقق يف حمضر اجللسة.
2/11 . تعقد اجللسات وفق جدول يشمل مجيع أيام عمل األسبوع 
يضعه رئيس احملكمة، وُتفتتح يف الساعة الثامنة والنصف صباًحا.

3/11. تعق�د كل دائ�رة جلس�ة واح�دة يف األس�بوع ال يق�ل عدد 
الدعاوى املنظورة فيها عن مخس�ني دعوى، وجيوز حتديد جلس�ة 
أخرى يف األسبوع لسماع الشهود واخلرباء ومناقشتهم بشرط أن 
َر احلاجة لذلك يف جلس�ة النظر، أو يف احلاالت املس�تعجلة. ُتَق�رِّ

المادة الثانية عشرة

النظام:

م�ع مراع�اة ما نصت علي�ه املادة )احلادية عش�رة( من ه�ذا النظام؛ 
ال تص�ح جلس�ات الدائرة إال حبضور مجيع قضاته�ا، وممثل االدعاء يف 
الدع�وى التأديبي�ة؛ فإن مل يكتمل تش�كيل الدائرة، يكلف رئيس جملس 
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القض�اء اإلداري َم�ْن يكمل�ه من قضاتها م�دة ال تتجاوز س�تني يومًا، 
ولرئي�س امللس تفويض رئي�س احملكمة بذلك.

الالئحة:

1/12. إذا تع�ذر اكتم�ال الع�دد الالزم نظاًما لنظ�ر الدعوى يثبت 
ذلك يف حمضر اجللس�ة ويؤج�ل نظر الدعوى.

المادة الثالثة عشرة

النظام:

إدارة اجللسة وضبطها منوطان برئيسها، وله يف سبيل ذلك اختاذ أيِّ 
من اإلجراءات اآلتية:

1. أن يأمر مبحو العبارات اجلارحة، أو املخالفة لآلداب، أو النظام 
العام، من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى.

2. أن ُيْ�ِرَج م�ن قاعة اجللس�ة من ُيِ�لُّ بنظامها، ف�إن مل ميتثل جاز 
ل�ه أن يأمر على الفور حببس�ه أربًعا وعش�رين س�اعة، أو بتغرميه 
مبلًغا ال يتجاوز ألف ريال، أو بهما مًعا، وله قبل انتهاء اجللس�ة 

الرج�وع عما أصدره، ويك�ون أمره نهائًيا.
3. أن يأم�ر بكتاب�ة حمض�ر عن كل جرمي�ة تقع أثناء انعقاد اجللس�ة، 
وإحالة األوراق إىل اجلهة املختصة، وله إن اقتضى احلال أن يأمر 

بالقبض على م�ن وقعت منه هذه األفعال.
الالئحة:

1/13. يثب�ت األم�ر باحلبس أو الغرام�ة والواقعة حمل اإلخالل يف 
حمض�ر وُتْبِل�ُغ احملكمة اجلهة املختصة باألمر إلنفاذه، كما حُتاط به 
جهة اإلدارة إذا صدر حبق أحد ممثليها أو وزارة العدل إذا صدر 

حبق أحد احملامني.
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المادة الرابعة عشرة

النظام:

أليٍّ م�ن أط�راف الدعوى احلصول على ص�ور من أوراق الدعوى 
ومستنداتها ما مل يَر رئيس اجللسة خالف ذلك، وال جيوز التعويل على 
ن األطراف من االطالع  أيٍّ م�ن أوراق الدعوى ومس�تنداتها م�ا مل مُيَكَّ

عليها.
الالئحة:

1/14. يُْثبَ�ُت يف حمض�ر اجللس�ة طلب أي من األط�راف احلصول 
َر بش�أنه،  عل�ى ص�ور م�ن أوراق الدعوى واملس�تندات، وما َتَقرَّ
َن يف حمضر  وألي من أطراف الدعوى االستنس�اخ الكتابي ملا ُدوِّ

اجللسة.
المادة الخامسة عشرة

النظام:

ِع�ي اجللس�ة األوىل ج�از للمحكمة أن حتكم يف  1. إذا مل حيض�ر املُدَّ
الدع�وى إذا كان�ت صاحل�ة للحكم فيه�ا، أو تقرر ش�طبها؛ فإذا 
ِعي السري فيها بعد شطبها، أو  انقضت ستون يومًا ومل يطلب املُدَّ

ْت َكَأْن مل تكن. مل حيضر بعد الس�ري فيها، ُع�دَّ
ِع�ي الس�ري فيها بعد ذلك حكم�ت احملكمة من تلقاء  وإذا طل�ب املُدَّ

نفس�ها باعتبار الدع�وى َكَأْن مل تكن.
َع�ى علي�ه، فعل�ى احملكم�ة تأجيل نظ�ر الدعوى  2. إذا مل حيض�ر املُدَّ
َعى عليه، ف�إن مل حيضر فصلت يف  إىل جلس�ة تالي�ة يُْبَل�ُغ به�ا املُدَّ

الدع�وى، وُيَعدُّ احلك�م حضوريَّا.
ُم طل�ب الس�ري يف الدع�وى وفق�ًا لإلجراءات املق�ررة لرفع  3. ُيَق�دَّ
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الدع�وى، عل�ى أن يتضم�ن الطل�ب بيان�ات القضية املش�طوبة، 
والدائ�رة ال�يت نظرتها.

الالئحة:

1/15. ال تسري الفقرة )1( من هذه املادة على الدعاوى التأديبية.
2/15. يثبت قرار الشطب يف حمضر اجللسة.

ِعي السري يف الدعوى  3/15. إذا انقضت الستون يومًا ومل يطلب املُدَّ
بعد شطبها، أو مل حيضر بعد السري فيها، تثبت الدائرة ذلك وحتيل 
ِعي  مل�ف الدعوى إىل إدارة الدعاوى واألح�كام، وإذا تقدم املُدَّ
بطلب الس�ري يف الدع�وى فيحال ملف الدع�وى للدائرة وحتكم 
م�ن تلقاء نفس�ها باعتبار الدع�وى َكَأْن مل تكن، وجيري على هذا 

احلك�م اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام.
4/15. يف ت�ط�ب�ي��ق الفق�رة )1( م�ن ه�ذه امل�ادة تك�ون الدعوى 
صاحل�ة للحك�م فيه�ا إذا أمكن ذلك يف اجللس�ة ذاتها ش�كاًل أو 

موضوًعا.
5/15. يف تطبي�ق الفق�رة )2( م�ن هذه املادة إذا كانت املس�تندات 
املثبتة للدعوى من طبيعتها أن تكون حتت يد جهة اإلدارة وحدها 
ِعي ما يس�ند دعواه حبس�ب  فيت�م الفصل يف الدعوى إذا قدم املُدَّ
الظاهر وينبئ عن أحقيته فيما يطالب به، أما إذا كانت املستندات 
ِعي وجهة اإلدارة، أو كان من طبيعتها أن تكون  مشرتكة بني املُدَّ
ِع�ي أو ميكنه احلص�ول عليها من جه�ة ُأخرى غري  حت�ت ي�د املُدَّ
َع�ى عليه�ا، فال يكتفى للفصل يف الدعوى عدم حضور جهة  املُدَّ
اإلدارة أو ع�دم اإلجاب�ة عل�ى الدعوى أو عدم تقدي�م ما ُطِلَب 

منها من مستندات.
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المادة السادسة عشرة

النظام:

َعى عليه يف أي جلسة أمام احملكمة املختصة،  ِعي أو املُدَّ إذا حضر املُدَّ
َع�ى عليه مذك�رة بدفاعه ُع�دَّت اخلصومة حضوريه ول��و  أو ق�دم املُدَّ
ِع�ي أن يُْبِدَى طلبات جديدة  ختلف أي منهما بعد ذلك، وال جيوز للُمدَّ
َل أو يزيد أو ينقص  َعى عليه، أو أن ُيَعدِّ يف اجللسة اليت ختلف عنها املُدَّ
َعى عليه أن يطلب - يف غيبة  يف الطلبات األوىل، وكذلك ال جيوز للُمدَّ

ِعي - احلكم عليه بطلب ما. املُدَّ
الالئحة:

1/16. ُيَعدُّ حاضًرا من أثبت حضوره يف اجللسة ولو انصرف قبل 
انتهائها.

2/16. ال ُتْقبَ�لُ املذك�رات م�ن أط�راف الدع�وى إال يف اجللس�ة، 
واستثناًء من ذلك جيوز تقديم مذكرة الدفاع األوىل إلدارة الدعاوى 

َع�ى عليه أو من ميثله. واألح�كام باحملكم�ة املختصة حبضور املُدَّ
3/16. ال جيوز تأجيل نظر الدعوى إال لس�بٍب يقتضي ذلك يُْثَبُت 

يف حمضر اجللس�ة، مع حتديد موعد آخر لنظرها.
المادة السابعة عشرة

النظام:

للموظ�ف يف الدع�وى التأديبي�ة أن حيضر اجللس�ات بنفس�ه، أو أن 
يوكل عنه، وللمحكمة أن تقرر حضوره بش�خصه واس�تجوابه، وله أن 
يب�دي دفاع�ه كتاب�ة أو مش�افهة، وإن مل حيض�ر هو - أو وكيل��ه - بعد 
إبالغه، فعلى احملكمة أن مَتِْضَي يف إجراءات الدعوى، وُيَعدُّ حكمها يف 

هذه احلالة حضوريًّا.
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المادة الثامنة عشرة

النظام:

حيرر أمني س�ر الدائرة حمضر اجللس�ة حتت إشراف رئيسها، على أن 
يبني فيه أمساء القضاة الذين حضروا اجللسة، وزمان انعقادها ومكانه، 
واحلاضري�ن م�ن أط�راف الدعوى، ومجي�ع اإلجراءات ال�يت تتم فيها، 

ويوق�ع احملضر قضاة الدائرة، وأمني س�رها، وأطراف الدعوى.
الالئحة:

َر وفقًا ملا ورد يف  1/18. يتحقق رئيس اجللس�ة من أن حمضرها ُحرِّ
ه�ذه امل�ادة، ويأمر بتصحي�ح ما وقع فيه من أخط�اء قبل التوقيع 

عليه.
2/18. إذا امتن�ع أح�د احلاضري�ن عن توقيع حمضر اجللس�ة فيثبت 

ذل�ك يف احملضر، ويوقع عليه رئيس اجللس�ة وأمني الس�ر.
المادة التاسعة عشرة

النظام:

إن رأت احملكمة أثناء املرافعة ضرورة إجراء حتقيق تكميلي، باشرت 
ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.

الالئحة:

1/19. يك�ون إج�راء التحقي�ق التكميلي بقرار تص�دره الدائرة يف 
حمضر اجللس�ة تبني س�ببه وموضوعه وم�ن يقوم به.

المادة العشرون

النظام:

يصدر جملس القضاء اإلداري القواعد اخلاصة باالس�تعانة باخلرباء، 
وحتديد أتعابهم.
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المادة الحادية والعشرون

النظام:

ُم إىل احملكم�ة، يوضح فيها  يك�ون طل�ب رد القاض�ي بعريض�ة ُتَق�دَّ
أس�بابه، وحُيَ�اُل الطلب إىل القاض�ي املطلوب رده، ليجي�ب عليه كتابة 
خ�الل مدة أقصاها مخس�ة أي�ام، فإن مل جُيِْب يف املوع�د احملدد، أو وافق 
على أسباب الرد وكانت تصلح نظاًما للرد، يصدر رئيس احملكمة قراًرا 

بتنحيته ع�ن نظر الدعوى .
ويف غري األحوال الس�ابقة، أو إذا كان املطلوب رده رئيس احملكمة، 
فرُيَْفُع طلب الرد إىل رئيس جملس القضاء اإلداري للفصل فيه، ويرتتب 

على تقديم الطلب وقف النظر يف الدعوى إىل حني الفصل فيه.
الالئحة:

1/21. يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر، وال ُيْطَلُب فيه رد 
أكثر من قاض.

2/21. يق�دم طل�ب ال�رد إلدارة الدع�اوى واألح�كام، وحتيله إىل 
رئي�س الدائرة إلحالت�ه إىل القاض�ي املطلوب رده.

3/21 . يف مجيع األحوال جيب إعادة طلب الرد لرئيس احملكمة.
4/21. يصدر رئيس احملكمة قراره خالل مخسة أيام من انتهاء املدة 

املنصوص عليها يف املادة، ويكون قراره يف هذا الشأن نهائيًّا.
5/21. يف األحوال اليت ُيْرَفُع فيها الطلب إىل رئيس جملس القضاء 
اإلداري يك�ون ذل�ك يف الي�وم التال�ي على األكث�ر النتهاء املدة 

املنص�وص عليها يف املادة.
6/21.  ُتْثِبُت الدائرة وقف نظر الدعوى واستئناف السري فيها.

7/21. يكون القاضي ممنوًعا من نظر الدعوى ولو مل يطلب أطراف 
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الدع�وى ذل�ك إذا توف�رت فيه إحدى احلاالت ال�واردة يف املادة 
)94( من نظام املرافعات الشرعية، وجيب عليه اإلبالغ عن ذلك 

كتابًة.
8/21. ال جي�وز للقاض�ي أن ينظر اع�رتاض على حكم صادر ممن 
تربط�ه ب�ه صلة قرابة أو مصاه�رة حتى الدرج�ة الرابعة، كما ال 
جي�وز أن يك�ون يف دائرة أكثر من قاض تربطهم هذه الصلة، ويف 

ه�ذه احلال�ة جيب على كل منهم اإلب�الغ عن ذلك كتابًة.
المادة الثانية والعشرون

النظام:

للقاض�ي - إذا قام�ت لدي�ه أس�باب يش�عر معه�ا باحل�رج من نظر 
الدع�وى - أن يع�رض أم�ر تنحي�ه عن النظ�ر فيها عل�ى رئيس جملس 

القض�اء اإلداري للفص�ل فيه.
الالئحة:

1/22. جي�ب عل�ى القاض�ي إذا توف�رت في�ه أح�د أس�باب ال�رد 
املنص�وص عليها يف املادة )96( من نظام املرافعات الش�رعية أن 
يع�رض أم�ر تنحيه على رئي�س جملس القض�اء اإلداري للفصل 

فيه.
2/22.  ال يرتت�ب عل�ى ع�رض القاض�ي أم�ر تنحي�ه وق�ف نظ�ر 

الدعوى.
المادة الثالثة والعشرون

النظام:

تفص�ل احملكمة يف الوقائع اليت وردت يف صحيفة الدعوى التأديبية، 
وجي�وز هلا - من تلقاء نفس�ها أو ِبنَ�اًء على طلب جهة االدعاء - إعادة 
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أوراق القضي�ة إليه�ا للتحقيق يف وقائع مل ت�رد يف صحيفة الدعوى، أو 
ُموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية  مع موظفني غري من ُقدِّ

تتضمن ذلك.
ويف مجيع األحوال جيب إعادة القضية إىل احملكمة، على أنه إذا كانت 
إعادة أوراق القضية ِبنَاًء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق 
مع موظفني مل يقدموا للمحاكمة أمامها، فُتَحاُل القضية إىل دائرة أخرى 

لنظرها.
الالئحة:

1/23. ُتَع�اُد أوراق الدع�وى جلهة االدعاء يف مجيع األحوال بقرار 
ُ فيه طال�ب اإلعادة وس�ببها واملطلوب من  ُتْص�ِدُرُه الدائ�رة ُتبَ�نيِّ

االدعاء. جهة 
2/23. ُتَع���اُد الدعوى إىل احملكمة وف��ق اإلجراءات املقررة لرفع 
الدع�وى التأديبي�ة وحتيلها إدارة الدعاوى واألح�كام إىل الدائرة 

السابق. بقيدها 
المادة الرابعة والعشرون

النظام:

إذا رأت احملكم�ة اليت تنظر دع�وى تأديبية أن الواقعة اليت وردت يف 
صحيف�ة الدع�وى أو غريها م�ن الوقائع اليت تضمنها التحقيق تش�كل 
جرمي�ة، أحالته�ا إىل اجله�ة املختصة الختاذ ما جي�ب نظاًما، وفصلت يف 
الدع�وى التأديبي�ة، ما مل يكن احلكم يف الدع�وى التأديبية يتوقف على 
نتيج�ة الفص�ل يف الدع�وى اجلزائية، فيج�ب وقف النظ�ر يف الدعوى 

األوىل حت�ى ُيْفَص�لَ يف الدعوى الثانية.
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الالئحة:

1/24. تكون اإلحالة إىل اجلهة املختصة بقرار تصدره الدائرة.
المادة الخامسة والعشرون

النظام:

َتْص�ُدُر األحكام بأغلبي�ة قضاة الدائرة، ويُْنَس�ُب احلكم إىل الدائرة، 
وعل�ى املخال�ف توضيح وجه�ة نظره وأس�بابها، وعل�ى األغلبية الرد 
عليه�ا، ويثبت ذلك - أثن�اء املداولة - يف حمضر يرافق ملف الدعوى، 
وال جي�وز االطالع علي�ه إال من احملكمة املُْعرَتَِض عل�ى احلكم أمامها.

الالئحة:

1/25 . جيب أن تكون املداولة يف األحكام بني القضاة جمتمعني.
2/25. ال ُتْثبَ�تُ وجه�ة نظر املخال�ف يف احملضر إال إذا كانت أثناء 

بأسبابها. املداولة ومقرونة 
3/25. تعد مسودة نسخة احلكم من القاضي ولو كان خمالًفا.

المادة السادسة والعشرون

النظام:

جيب أن تودع يف ملف الدعوى عند النطق باحلكم مسودته املشتملة 
على وقائعه وأسبابه ُمَوقََّعًة من قضاة الدائرة.

وجي�ب أن حي�دد - بعد النط�ق باحلكم - موعًدا لتس�ليم صورة من 
نس�خته ال يتجاوز أربًعا وعش�رين س�اعة يف األحكام العاجلة، ومخسة 

عش�ر يومًا يف األحكام األخرى.
الالئحة:

1/26. جي�ب أن حيض�ر القض�اة الذي�ن اش�رتكوا يف املداولة النطَق 
باحلك�م، وإذا حص�ل ألحده�م ظرف طارئ مين�ع حضوره جاز 
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النط�ق إذا كان قد َوقََّع مس�ودة احلكم.
2/26. إذا اقتضى احلال تأجيل النط�ق باحلكم فتعلن الدائرة ذلك 
يف اجللسة وتبني سببه يف حمضر اجللسة، وحتدد موعًدا آخر للنطق 

به، وال جيوز تأجيله مرة ُأخرى.
المادة السابعة والعشرون

النظام:

جيب أن يبني يف نس�خة احلكم احملكمة اليت أصدرته، ومكانها، وتاريخ 
إصداره، وما إذا كان صادًرا يف دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، 
واسم ممثل االدعاء وطلباته، وأمساء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن 
كٍل منهم وحضورهم أو غيابهم، وأمساء ممثليهم، وجيب أيًضا أن تشمل 
نس�خة احلكم عرًضا جمماًل لوقائع الدع�وى، ثم طلبات أطراف الدعوى 
وملخًصا وافًيا لدفوعهم ودفاعهم اجلوهري، ثم أسباب احلكم ومنطوقه، 
ر. وجيب كذلك أن تشمل نسخة احلكم الصادر بالتفسري بيانات احلكم املَُفسَّ

ويوقع قضاة الدائرة وأمي�ن سره�ا نسخ�ة احلكم األصلي�ة، وت�ودع 
يف م�ل�ف الدعوى قب�ل املوعد احملدد لتسليم صورتها.

الالئحة:

1/27. إذا تع�دد املمثل�ون فُيْذَك�ُر باإلضاف�ة إىل م�ن ق�دم صحيفة 
الدع�وى ومذك�رة الدف�اع األوىل م�ن حضر جلس�ة النط�ق باحلكم.

2/27. جيب أن ُتْذَكَر يف أسباب احلكم النصوص الشرعية والنظامية 
اليت استند إليها.

3/27 . تكتب املبالغ يف أسباب احلكم ومنطوقه باألرقام واحلروف.
4/27. تتوىل احملكمة مصدرة احلكم النهائي النظر يف طلب تصحيح 

احلكم أو تفسريه.
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المادة الثامنة والعشرون

النظام:

يوق�ع املوظ�ف املخت�ص يف احملكم�ة صورة م�ن نس�خة احلكم غري 
التنفيذي�ة، وختت�م خبتمها، َوُتَس�لَُّم مل�ن يطلبها من ذوي الش�أن، وجيوز 

تس�ليمها لغريه�م بإذن من رئي�س احملكمة.
الالئحة:

1/28. ُتَس�لَُّم نس�خ األح�كام م�ن إدارة الدع�اوى واألح�كام يف 
احملكم�ة مص�درة احلكم.

2/28. ال ُتَسلَُّم نسخة احلكم قبل اليوم احملدد للتسليم.
3/28. إذا مل ترد أوراق الدعوى إىل إدارة الدعاوى واألحكام قبل 

اليوم احملدد للتسليم فيجب عليها إبالغ رئيس احملكمة.
4/28.  ذوو الش�أن: أط�راف الدع�وى واملُْدَخِلي���َن فيه�ا، وم�ن 

أوج�ب النظ�ام إبالغه�م بالدعوى م�ن اجله�ات اإلدارية.
المادة التاسعة والعشرون

النظام:

ُتَذيَّ�لُ ص�ورة نس�خة احلك�م اليت يك�ون التنفي�ذ مبوجبه�ا بالصيغة 
التنفيذي�ة، ويوقعه�ا املوظ�ف املخت�ص يف احملكمة، وختت�م خبتمها، وال 
ُتَس�لَُّم إال إىل ط�رف الدع�وى الذي تعود إليه منفع�ة من تنفيذ احلكم.

الالئحة:

1/29. ال ُتَذيَُّل بالصيغة التنفيذية إال األحكام القابلة للتنفيذ.
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المادة الثالثون

النظام:

1. الصيغة التنفيذية لألحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة، ولألحكام 
الص�ادرة يف الدع�اوى التأديبي�ة ه�ي: )عل�ى ال�وزراء ورؤس�اء 
األجه�زة احلكومية املس�تقلة تنفيذ هذا احلكم وإج�راء مقتضاه(.

2. األح�كام الص�ادرة بفص�ل موظف�ي املرتبة )الرابعة عش�رة( فما 
فوقه�ا أو م�ا يعادهلا تنف�ذ بعد تصدي�ق امللك عليها.

الالئحة:

1/30. األح�كام غ�ري املذكورة يف الفقرة )1( من ه�ذه املادة ُتَذيَُّل 
بالصيغ�ة التنفيذي�ة ال�واردة يف املادة )168( من نظ�ام املرافعات 

الشرعية.
المادة الحادية والثالثون

النظام:

1 . إذا امتنع�ت اإلدارة املختص�ة يف احملكم�ة ع�ن تس�ليم الص�ورة 
التنفيذي�ة األوىل لنس�خة احلك�م، ج�از لطالبها االع�رتاض على 

ذل�ك بعريض�ة تقدم إىل رئي�س احملكم�ة ليفصل فيه.
ُم صورة تنفيذية ثانية لنس�خة احلكم ملن سبق أن َتَسلََّمَها  2. ال ُتَس�لَّ
إال يف حال�ة فق�د الصورة التنفيذي�ة األوىل، ولطالبها أن يعرتض 
عل�ى ع�دم التس�ليم وفقًا مل�ا ورد يف الفقرة )1( من ه�ذه املادة، 
وجيب يف هذه احلالة إبالغ احملكوم عليه بالعريضة املقدمة يف هذا 

الشأن.
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الالئحة:

1/31 . يكون اإلبالغ املنصوص عليه يف هذه املادة وفقًا إلجراءات 
التبليغ الواردة يف النظام والالئحة.

المادة الثانية والثالثون

النظام:

األحكام الصادرة باإللغاء حجة على الكافة.
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الباب الرابع: االعتراض على األحكام

الفصل األول: أحكام عامة
المادة الثالثة والثالثون

النظام:

1. م�ع مراع�اة م�ا ورد يف الفق�رة )2( من هذه امل�ادة، تكون املهلة 
ِم  احمل�ددة لالع�رتاض على األح�كام ثالثني يومًا من تاريخ َتَس�لُّ
ِم يف حال عدم  صورة نس�خة احلكم، أو من التاريخ احملدد للَتَس�لُّ
م االعرتاض خالل ه�ذه املهلة من أطراف  احلض�ور، وإذا مل ُيَق�دَّ

الدع�وى؛ يصبح احلكم نهائيًّ�ا واجب النفاذ.
2. تكون األحكام الصادرة يف الدعاوى املنصوص عليها يف الفقرتني 
)ج(، )د( م�ن املادة )الثالثة عش�رة( من نظ�ام ديوان املظامل على 
خ�الف م�ا طلبت�ه اجلهة اإلداري�ة أو يف غ�ري مصلحته�ا؛ واجبة 
التدقيق إذا مل يستأنف ممثل تلك اجلهة احلكم خالل املدة املقررة، 
وعل�ى احملكمة - بعد النطق باحلك�م - إبالغ ممثل اجلهة بذلك.

الالئحة:

ُد جملس القضاء اإلداري األحكام اليت ُتْنَظُر تدقيًقا. 1/33 . حُيَدِّ
المادة الرابعة والثالثون

النظام:

إذا كان االعرتاض قد رفعه احملكوم عليه وحده، فال يضار باعرتاضه.
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المادة الخامسة والثالثون

النظام:

فيم�ا مل ي�رد في�ه نص خاص، تس�ري عل�ى االعرتاض أم�ام حماكم 
االس�تئناف اإلداري�ة واحملكمة اإلداري�ة العليا اإلج�راءات املقررة أمام 

احملاك�م اإلدارية.
الالئحة:

1/35 . تش�مل اإلجراءات املشار إليها يف املادة: إجراءات حضور 
أطراف الدعوى، وإجراءات إصدار األحكام.

2/35. ت�ودع صحائف االعرتاض والطلب�ات جبميع أنواعها لدى 
إدارة الدع�اوى واألحكام يف احملكم�ة املختصة حبضور املُْعرَتِِض 
ِم الطل�ب أو من ميثلهما وال ُيْعتَ�دُّ بأي إيداع خالف ذلك. أو ُمَق�دِّ

3/35. جي�وز االع�رتاض عل�ى األح�كام الص�ادرة يف الطلب�ات 
العاجل�ة، وال يرتت�ب عل�ى ذل�ك وق�ف تنفيذه�ا.

4/35. يتم الفصل يف االعرتاض على األحكام الصادرة يف الطلبات 
العاجلة خالل مدة ال تتجاوز مخسة أيام من إحالة االعرتاض.

5/35. جيب أن يب�ي��ن يف نس�خة احلكم الص�ادر يف االعرتاض - 
ب�اإلض�اف���ة إىل البيانات األس�اسي��ة املذك��ورة يف املادة )27( 

- اآلتي:
أ . ملخًص�ا واِفًي�ا لالع�رتاض يش�تمل عل�ى طلب�ات املُْعرَتِِض، 
ِض عليه، وحاصل األس�باب اليت ُبِنَ  َ ومنط�وق احلكم املُْع�رتَ
ِض عل�ى  عليه�ا االع�رتاض، والطلب�ات يف الدع�وى املُْع�رتَ

. حكمها
ب . الرد على ما تضمنه طلب االعرتاض من دفوع أو أوجه دفاع 
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جوهرية، إذا مل يكن احلكم املُْعرَتَُض عليه قد تضمن الرد عليها.
6/35. جتوز اإلحالة إىل وقائ��ع وأسب��اب احلكم املُْعرَتَِض عليه، 
إذا كان احلك�م احمل�ال إلي�ه موضح�ة وقائع�ه وأس�بابه مب�ا يكفي 
حلمله، ومل يُْبِد أطراف االعرتاض أوجه دفاع جديدة أمام احملكمة 
املُْعرَتَِض أمامها خترج يف جوهرها عما قدموه يف احلكم املُْعرَتَِض 

عليه.

الفصل الثاني: االستئناف أمام 
محاكم االستئناف اإلدارية

المادة السادسة والثالثون

النظام:

ُيْرَف�ُع االس�تئناف بصحيف�ة يودعه�ا امُلْس�تَْأِنُف أو َم�ْن ميثل�ه، لدى 
احملكم�ة اإلدارية اليت أص�درت احلكم، وفقًا لإلج�راءات املقررة لرفع 
الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات احلكم امُلْستَْأَنِف، وملخًصا 

عنه، وأس�باب االس�تئناف وطلبات امُلْستَْأِنِف.
وعل�ى اإلدارة املختصة يف هذه احملكمة إرس�ال صحيفة االس�تئناف 
- مرافًق�ا هل�ا ملف الدعوى - إىل حمكمة االس�تئناف اإلدارية املختصة 
خ�الل م�دة ال تتج�اوز ثالثة أي�ام عمل م�ن تاريخ اس�تيفاء إجراءات 
طل�ب االس�تئناف، وعل�ى اإلدارة املختص�ة يف حمكم�ة االس�تئناف أن 
تقيد االس�تئناف يف ي�وم وصوله إليها، ويبلغ امُلْس�َتْأَنُف ضده بصحيفة 

االستئناف.
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الالئحة:

1/36. إذا كان االس�تئناف غري مس�توٍف اإلجراءات الالزمة فعلى 
امُلْس�َتْأِنِف اس�تيفاء م�ا نق�ص خ�الل امل�دة املق�ررة لالع�رتاض، 
وإذا مض�ت امل�دة دون ذلك فرتس�ل إدارة الدع�اوى واألحكام 
االس�تئناف إىل حمكمة االس�تئناف اإلدارية خالل ثالثة أيام عمل 

م�ن انتهاء املدة.
2/36. جيب أن يرافق صحيفة االس�تئناف ومس�تنداتها صور منها 

امُلْستَْأَنِف ضدهم. بعدد 
3/36. تقي�د إدارة الدع�اوى واألح�كام االس�تئناف، وحتيل�ه إىل 

الدائرة.
4/36. م�ع مراعاة امل�ادة )37/ 2( إذا كان احلكم واجب التدقيق 
ومض�ت املهلة املق�ررة لالعرتاض دون أن يَ�ِرَد من جهة اإلدارة 
طل�ب اس�تئناف ف�ال يقب�ل منه�ا بع�د ذل�ك تقديم مذك�رات يف 

الدعوى.
5/36. إذا كان احلك�م يُْنَظ�ُر تدقيًق�ا فال تقبل املذك�رات اإلحلاقية 

التدقيق. لطلب 
المادة السابعة والثالثون

النظام:

االستئناف ينقل الدعوى حبالتها اليت كانت عليها قبل صدور احلكم 
امُلْس�َتْأَنِف بالنس�بة إىل ما ُرِفَع عنه االستئناف فقط، وجيب على احملكمة 
أن تنظر االس�تئناف على أس�اس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه 

َم من ذلك إىل احملكمة اإلدارية. دفاع جديدة، وما كان ق��د ُق��دِّ
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الالئحة:

1/37. يف األحكام اليت ُتْنَظُر تدقيًقا جيب على الدائرة أن حتدد يوما 
يف األس�بوع للتحق�ق من املس�ائل األولية املتعلق�ة باالختصاص 

وش�روط قبول الدعوى وُتْثِبُت ذلك يف احملضر.
2/37. إذا كان احلك�م الذي يُْنَظُر تدقيًق���ا موافًق����ا يف نتيجت��ه 
ألصوله أيدته احملكمة مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته 
فتحك�م فيما أُلغي بعد املرافعة، ويف مجيع األحوال ال يتم احلكم 

بالتأييد أو بعد اإللغاء إال يف جلس�ة علنية يُْبَلُغ بها األطراف.
المادة الثامنة والثالثون

النظام:

1. م�ع مراع�اة م�ا نصت عليه املادة )الس�ابعة والثالث�ون( من هذا 
النظام، اس�تئناف احلكم املُْنِهي للخصومة يقتضي حتًما استئناف 

مجي�ع األحكام اليت س�بق صدورها يف الدعوى.
2. اس�تئناف احلك�م الص�ادر يف الطل�ب االحتياطي يقتض�ي حتًما 
استئناف احلكم الصادر يف الطلب األصلي، ويف هذه احلالة جيب 
اختص�ام احملكوم ل��ه يف الطلب األصلي ول�و بعد فوات املوعد.

المادة التاسعة والثالثون

النظام:

جي�ب عل�ى حمكمة االس�تئناف اإلداري�ة - يف حال إلغ�اء احلكم يف 
الطل�ب األصل�ي - أن تعي�د القضي�ة إىل احملكم�ة اإلداري�ة لتفصل يف 

االحتياطية. الطلب�ات 
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الالئحة:

1/39. جيب على احملكمة إذا ألغت احلكم بعدم االختصاص بنظر 
الدع�وى، أو بع�دم ج�واز نظره�ا تطبيًقا للم�ادة )14( من نظام 
الديوان، أو بعدم مساعها ملضي املدة، أو عدم قبوهلا ش�كاًل، أو 
بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السري فيها، أن تعيده إىل احملكمة 
اليت أصدرته للفصل يف موضوعه، إال إذا كانت الدعوى تهيأت 
للفص�ل فيه�ا، أو كان�ت مم�ا تس�تلزم ظروفها الفص�ل فيها على 
وجه الس�رعة، أو كان موضوعها مما اس�تقر بشأنه أحكام حمكمه 
االستئناف اإلدارية أو احملكمة اإلدارية العليا فيجب الفصل فيها 

دون إعادة.
2/39. جيب على احملكمة اإلدارية اليت ُأعيد إليها احلكم وفقًا هلذه 
امل�ادة والئحته�ا أن تتبع حكم حمكم�ة االس�تئناف اإلدارية فيما 

إليه. انتهى 
3/39. يف غ�ري األح�وال املذك�ورة يف هذه امل�ادة والئحتها ال ُيَعاُد 

احلك�م إىل احملكمة اإلدارية.
المادة األربعون

النظام:

ال ُتْقَبُل الطلبات اجلديدة يف االس�تئناف، وحتكم حمكمة االس�تئناف 
اإلداري�ة من تلقاء نفس�ها بع�دم قبوهلا، ومع ذلك جي�وز أن يضاف إىل 
الطل�ب األصل�ي م�ا يزي�د م�ن التعويض�ات اليت ُتْس�َتَحقُّ بع�د تقديم 

الطلب�ات اخلتامية أمام احملكم�ة اإلدارية.
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المادة الحادية واألربعون

النظام:

ال جي�وز يف االس�تئناف إدخال َمْن مل يك�ن طرًفا يف الدعوى الصادر 
فيه�ا احلكم امُلْس�َتْأَنُف، م�ا مل يكن اإلدخال إلظه�ار احلقيقة، وال جيوز 

التدخ�ل في�ه إال ممن يطلب االنضم�ام إىل أحد اخلصوم.
المادة الثانية واألربعون

النظام:

جيوز للُمْستَْأَنِف ضده - إىل ما قبل إقفال املرافعة - أن يرفع استئناًفا 
فرعًي�ا يتب�ع االس�تئناف األصلي، وي�زول بزواله، وذل�ك باإلجراءات 

املعتادة أو مبذكرة مش�تملة على أسباب استئنافه.
الالئحة:

1/42 . ُيْرَفُع االستئناف الفرعي بعد انتهاء املهلة احملددة لالعرتاض.

الفصل الثالث: طلب إعادة النظر
المادة الثالثة واألربعون

النظام:

جي�وز طل�ب إعادة النظ�ر يف األح�كام النهائية الص�ادرة من احملاكم 
اإلداري�ة وحماكم االس�تئناف اإلدارية يف األح�وال املنصوص عليها يف 

نظام املرافعات الش�رعية.
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المادة الرابعة واألربعون

النظام:

ُيْرَف�ُع طلب إعادة النظ�ر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو َمْن 
ميثل�ه ل�دى احملكمة اليت أصدرت احلكم، وفقًا لإلجراءات املقررة لرفع 
الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات احلكم املطلوب إعادة النظر 

فيه، وملخًصا عنه، وأسباب الطلب.
الالئحة:

1/44. تنظر احملكمة مصدرة احلكم النهائي قبول طلب إعادة النظر 
من عدمه، فإن قبلته نظرت الدعوى وفصلت فيها.

الفصل الرابع: االعتراض أمام المحكمة اإلدارية العليا
المادة الخامسة واألربعون

النظام:

ُيْرَف�ُع االع�رتاض أم�ام احملكم�ة اإلداري�ة العلي�ا بصحيف�ة يودعه�ا 
املُْعرَتُِض أو َم��نْ ميثله لدى حمكمة االستئناف اإلداري��ة اليت أصدرت 
احلك�م، وفق�ًا لإلج�راءات املق�ررة لرف�ع الدع�وى، عل�ى أن تتضمن 
الصحيفة بيانات احلكم املُْعرَتَِض عليه، وملخًصا عنه، واألس�باب اليت 

ُب�ِنَ عليه�ا االعرتاض، وطلب�ات املُْعرَتُِض.
وال جيوز التمسك بسبب من أسباب االعرتاض غري اليت ُذِكَرْت يف 
الصحيفة، ومع ذلك فاألسباب املبنية على النظام العام ميكن التمسك 

بها يف أي وقت، وتأخذ احملكمة بها من تلقاء نفسها.
وإن أبدى املعرتض سبًبا لالعرتاض يتعلق حبكم سابق لصدور احلكم 

املُْعرَتَِض عليه يف الدعوى نفسها، ُعدَّ االعرتاض شاماًل للحكم السابق.
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المادة السادسة واألربعون

النظام:

جيب أن يرافق صحيفة االعرتاض اآلتي:
1. صورة من الوثيقة اليت ُتْثِبُت صفة ممثل املُْعرَتِِض.

2. صور من صحيفة االعرتاض بعدد املُْعرَتَِض ضدهم.
3. الصورة امُلَسلََّمُة إليه من احلكم املُْعرَتَِض عليه، والصورة امُلَسلََّمُة 
إلي�ه من حكم احملكمة اإلداري�ة إذا كان احلكم املُْعرَتَُض عليه قد 

أحال إليه يف أسبابه.
4 . املس�تندات اليت تؤيد االعرتاض، فإذا كانت مقدمة يف اعرتاض 
آخ�ر، فيق�دم ما يدل على ذلك، وللمحكم�ة أن تتخذ ما تراه يف 

سبيل االط���الع على هذه املستندات.
المادة السابعة واألربعون

النظام:

جيب على اإلدارة املختصة يف حمكمة االس�تئناف اإلدارية أن ترس�ل 
مل�ف االعرتاض إىل احملكمة اإلدارية العليا يف اليوم التالي على األكثر 
م�ن تاريخ اس�تيفاء إجراءات طل�ب االعرتاض، وللمحكم�ة اإلدارية 
العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى اليت صدر فيها احلكم املُْعرَتَُض عليه.

الالئحة:

1/47. إذا كان االع�رتاض غ�ري مس�توٍف اإلج�راءات املنص�وص 
عليها يف املادتني )45( و)46(، فعلى املعرتض استيفاء ما نقص 
َرِة لالعرتاض، وإذا مضت املدة دون ذلك ترسل  خالل املدة املَُقرَّ
إدارة الدع�اوى واألحكام االع�رتاض إىل احملكمة اإلدارية الُعليا 

خ�الل اليوم التالي النتهاء املدة.
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المادة الثامنة واألربعون

النظام:

تقي�د اإلدارة املختص�ة يف احملكم�ة اإلداري�ة العلي�ا االع�رتاض يوم 
وصول�ه إليه�ا، ويبل�غ املُْعرَتَُض ض�ده بصحيف�ة االعرتاض.

الالئحة:

1/48. تقي�د إدارة الدعاوى واألحكام االعرتاض وتبلغ املُْعرَتََض 
ضده بصحيفة االعرتاض.

المادة التاسعة واألربعون

النظام:

ال يرتت�ب عل�ى االعرتاض أمام احملكمة اإلداري�ة العليا وقف تنفيذ 
احلك�م، عل�ى أنه جيوز للمحكمة أن تأم�ر بوقف تنفيذه إذا ُطِلَب ذلك 
يف صحيف�ة االعرتاض، وق�درت أن تنفيذه ُيَرتُِّب آثاًرا يتعذر تداركها، 
وحت�دد احملكمة جلس�ة لنظر ه�ذا الطلب يبلغ بها أط�راف االعرتاض، 
وعل�ى احملكم�ة إذا أمرت ب��وقف التنفيذ أن ت�راع��ي ذلك عند حتديد 
جلس�ة نظ�ر االعرتاض؛ أم�ا إذا كان حك�م االس�تئناف يقضي بفصل 
م�وظ�ف فإن االعرتاض عليه أمام احملكمة اإلدارية العليا يكون ُموِقًفا 

لتنفيذه حت�ى ُيْفَصَل يف أصل الدعوى.
الالئحة:

1/49. إذا تضمن�ت صحيف�ة االعرتاض طلب وقف تنفيذ احلكم، 
حُتي�ل إدارة الدع�اوى واألحكام ُنس�خة منها وم�ن مرافقاتها إىل 
الدائرة خالل يوم على األكثر من تاريخ قيدها، وتس�تمر اإلدارة 

يف اس�تيفاء اإلجراءات الالزمة.
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2/49 . بع�د فص�ل الدائ�رة يف الطل�ب ُتِعي�ُدُه إلدارة الدع�اوى 
واألح�كام لضم�ه ملل�ف االع�رتاض، عل�ى أن�ه يف ح�ال رفض 

الطل�ب ُيْكتََف�ى بإثب�ات ذل�ك يف حمضر اجللس�ة.
المادة الخمسون

النظام:

1. إذا بدا للُمْعرَتَِض ضده أن يقدم دف�اًعا، فعليه أن ي�ودع لدى اإلدارة 
املختصة يف احملكمة - خالل ثالثني يومًا من تاريخ تبليغه ب�صحيفة 

االعرتاض- مذكرة بدفاعه مرافًقا هلا املستندات اليت ي�رى تقدميها.
ُض ض�ده مذك�رة بدفاع�ه على النح�و الوارد يف  2. إذا ق�دم املُْع�رتَ
الفق�رة )1( من هذه امل�ادة، كان للُمْعرَتِِض - خالل ثالثني يومًا 
م�ن انقض�اء املهل�ة املذك�ورة - أن ي�ودع ل�دى اإلدارة املختصة 
مذك�رة برده مرافًقا هلا املس�تندات اليت يرى تقدميها، ويف ح���ال 
ت�ع��دد املعتَ��َرِض ضده�م يك�ون ل��كل منه�م - خ�الل املهلة 
املذكورة يف هذه الفقرة - أن يودع مذكرة بالرد على املذكرة اليت 

ُض ضدهم. ِ قدمها املُْع�رتَ
ِض ضده أن  ُض حق�ه يف ال�رد، كان للُمْع�رتَ 3. إذا اس�تعمل املُْع�رتِ
ي�ودع - خ�الل ثالث�ني يوم�اً أخرى - مذك�رة مبلحوظات�ه على الرد.

الالئحة:

1/50. ُتوَدُع املذكرات بعدد أطراف االعرتاض لدى إدارة الدعاوى 
واألحكام، ويسلم مقدمها ما يثبت ذلك.

2/50. جي�ب عل�ى أط�راف االع�رتاض متابع�ة إي�داع املذك�رات 
واس�تالمها.
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المادة الحادية والخمسون

النظام:

ِض ضده قبل انقضاء املوعد املنصوص عليه يف الفقرة  جي�وز للُمْع�رتَ
)1( م�ن املادة )اخلمس�ني( من هذا النظ�ام أن يطلب إدخال أي طرف 
ْه إليه  ُض علي�ه - مل ُيَوجَّ يف الدع�وى - ال�يت ص�در فيها احلك�م املُْع�رتَ
االعرتاض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة االعرتاض، وملن ُأْدِخَل أن 
ُي�وِدَع ل�دى اإلدارة املختصة يف احملكمة - خالل ثالثني يومًا من تاريخ 
تبليغ�ه - مذك�رة بدفاعه مرافًقا هلا املس�تندات اليت ي�رى تقدميها، وفى 
ه�ذه احلال�ة ال تس�ري مواعيد ال�رد املنصوص عليه�ا يف الفقرتني )2( 
و)3( م�ن املادة )اخلمس�ني( من ه�ذا النظام، إال بع�د انقضاء الثالثني 

يومًا املذك�ورة يف هذه املادة.
الالئحة:

1/51 . تبلغ إدارة الدعاوى واألحكام املطلوب إدخاله يف الدعوى 
بصحيفة االعرتاض.

المادة الثانية والخمسون

النظام:

جيوز لكل طرف يف الدعوى اليت صدر فيها احلكم املُْعرَتَُض عليه - 
إذا مل يُبَلَّْغ بصحيفة االعرتاض - أن يتدخل يف االعرتاض ليطلب احلكم 
برفض�ه، ويكون تدخله بإيداع مذك�رة بدفاعه لدى اإلدارة املختصة يف 
احملكم�ة قبل انقض�اء املهلة احملددة يف الفقرة )1( من املادة )اخلمس�ني( 

من هذا النظام، مشفوعة باملستندات اليت تؤيده.
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المادة الثالثة والخمسون

النظام:

ال جي�وز قب�ول أي مذك�رة أو أي ورقة بعد انقض�اء املواعيد احملددة 
لتقدميه�ا، وعل�ى اإلدارة املختصة يف احملكمة أن حترر حمض�ًرا ُتْثِبُت فيه 
تاريخ تقدميها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها يف ملف االعرتاض.

المادة الرابعة والخمسون

النظام:

بع�د انقض�اء املواعي�د املنص�وص عليها يف امل�واد الس�ابقة من هذا 
الفص�ل، ُتْرِس�ُل اإلدارة ملف االعرتاض إىل الدائ�رة املختصة، ويتوىل 
أح�د قضاة الدائرة دراس�ة االع�رتاض وإعداد تقري�ر يتضمن ملخًصا 
ألسباب االعرتاض والرد عليها، وحصًرا ملواضع اخلالف بني األطراف 
دون إب�داء ال�رأي فيها ويعرضه على الدائ�رة؛ فإن رأت أن االعرتاض 
غ�ري جائ�ز أو غري مقب�ول لفوات موع�د االع�رتاض، أو إلقامته على 
غري األسباب املبينة يف املادة )احلادية عشرة( من نظام ديوان املظامل، أو 
على أسباب ختالف ما استقر عليه قضاء احملكمة اإلدارية العليا، أمرت 
بعدم قبوله بقرار يُْثَبُت يف حمضر اجللس�ة، مع إش�ارة موجزة إىل س�بب 
الق�رار، وإذا رأت الدائ�رة أن االع�رتاض جدير بالنظر حددت جلس�ة 
لنظ�ره، وجي�وز هلا يف هذه احلالة أن تس�تبعد من االع�رتاض ما ال ُيْقَبُل 
من األس�باب أمام احملكمة اإلدارية العليا، وأن تقصر نظرها على باقي 

األس�باب، مع إش�ارة موجزة إىل سبب االستبعاد.
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المادة الخامسة والخمسون

النظام:

يُبَلَّ�غُ أط�راف االع�رتاض الذين َأْوَدُع�وا مذكراتهم بتاريخ اجللس�ة 
احمل�ددة لنظر االعرتاض قبل انعقادها خبمس�ة عش�ر يوم�ًا على األقل.

الالئحة:

1/55. تبلغ الدائرة أطراف االعرتاض بتاريخ اجللس�ة احملددة لنظر 
االعرتاض.

المادة السادسة والخمسون

النظام:

تفص�ل احملكم�ة يف االع�رتاض بغ�ري مرافع�ة، بعد أن يتل�و القاضي 
ال�ذي توىل دراس�ة االعرتاض التقرير الذي أع�ده وفقًا للمادة )الرابعة 

واخلمس�ني( من هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون

النظام:

1. إذا رأت الدائ�رة املختص�ة ض�رورة املرافع�ة الش�فهية، فله�ا أن 
تس�مع أقوال أطراف االعرتاض، وال جيوز إبداء أس�باب شفهية 
يف اجللس�ة غري األسباب اليت س�بق لألطراف بيانها يف األوراق، 

م�ا مل تكن متعلق�ة بالنظام العام.
2. جي�وز للدائ�رة - اس�تثناًء - أن تأذن ألط�راف االعرتاض بإيداع 
مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطالعها على الدعوى أن الفصل 
فيه�ا يتطل�ب ذل�ك، وحينئ�ذ يؤجل نظ�ر االعرتاض إىل جلس�ة 
أخ�رى، وحت�دد الدائ�رة املواعيد اليت جيب إي�داع تلك املذكرات 

فيها.
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المادة الثامنة والخمسون

النظام:

إذا نقض�ت احملكم�ة اإلداري�ة العلي�ا احلك�م املُْعرَتََض علي�ه ملخالفة 
قواع�د االختص�اص، فعليه�ا الفص�ل يف مس�ألة االختص�اص، وعند 

االقتض�اء حتي�ل الدع�وى إىل احملكم�ة املختصة.
وإذا نقض�ت احلك�م لغ�ري ذل�ك، فتحي�ل القضي�ة إىل احملكم�ة اليت 
َض علي�ه لتفصل فيه�ا من جديد م�ن غري َمْن  أص�درت احلك�م املُْع�رتَ
نظره�ا، ويف ه�ذه احلالة جيب على احملكمة اليت أحيلت إليها القضية أن 

تتب�ع حك�م احملكم�ة اإلدارية العلي�ا يف املبدأ ال�ذي فصلت فيه.
ومع ذلك إذا قررت احملكمة نقض احلكم املُْعرَتََض عليه للمرة الثانية 

وكان املوضوع صاحًلا للفصل فيه، وجب عليها أن حتكم يف املوضوع.
المادة التاسعة والخمسون

النظام:

ال جي�وز االع�رتاض على أحكام احملكمة اإلداري�ة العليا، ما مل يكن 
االع�رتاض بطل�ب إعادة النظر ممَّْن ُيَعدُّ احلك�م حجة عليه ومل يكن قد 

َل فيها. ُأْدِخ�َل يف الدعوى أو َتَدخَّ
الالئحة:

1/59. ُيْرَف�ُع طل�ب إعادة النظ�ر أمام احملكمة اإلداري�ة الُعليا وفقًا 
ألح�كام امل�ادة )44( خالل ثالث�ني يوماً من تاري�خ العلم باحلكم.
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الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة الستون

النظام:

ُتَطبَّ�قُ على الدعاوى املرفوع�ة أمام حماكم ديوان املظامل أحكام نظام 
املرافعات الشرعية، فيما مل يرد فيه حكم يف هذا النظام، ومبا ال يتعارض 

مع طبيعة املنازعة اإلدارية.
المادة الحادية والستون

النظام:

ُيْصِدُر جملس القضاء اإلداري الالئحة الالزمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الثانية والستون

النظام:

ُيْلِغ�ي هذا النظام قواعد املرافع�ات واإلجراءات أمام ديوان املظامل، 
الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16ه�، 

وكل ما يتعارض معه من أحكام.
الالئحة:

1/62 . تلغ�ي الالئح�ة مجي�ع الق�رارات الص�ادرة تنفي�ًذا لقواعد 
املرافع�ات واإلج�راءات أم�ام دي�وان املظامل.

المادة الثالثة والستون

النظام:

ُيْعَمُل بهذا النظام من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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الفهرس
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