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نظام ديوان المظالم
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بطاقة النظام

نظام ديوان املظاملالنظام

١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـتاريخ النظام

٢٣ / ٩ / ١٤٢٨ هـ تاريخ النرش

أدوات

إصدار 

النظام

 مرسوم مليك رقم  م ٧ / ٩ / ١٤٢٨ هـ	•

 قرار مجلس الوزراء رقم 	•

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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نظام الشركات
الباب األول: أحكام عامة

المـادة األولى:
يقصـد بالعبـارات واملصطلحـات التاليـة   أينـا وردت يف هـذا النظام   

املعـاين املوضحـة أمـام كل منهـا، مـا مل يقتـض السـياق غـر ذلك:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الهيئة: هيئة السوق املالية.

مجلس الهيئة: مجلس هيئة السوق املالية.

الرئيس: رئيس مجلس الهيئة.

بالـرشكات  يتعلـق  مـا  إال  والصناعـة،  التجـارة  وزارة  املختصـة:  الجهـة 

املاليـة. السـوق  هيئـة  فتكـون  املاليـة  السـوق  يف  املدرجـة  املسـاهمة 

النظام: نظام الرشكات.

المادة الثانية:
الرشكـة عقـد يلتـزم مبقتضـاه شـخصان أو أكرث بـأن يسـاهم كل منهم 

يف مـرشوع يسـتهدف الربـح بتقديـم حصـة مـن مـال أو عمـل أو منهـا 

معـاً القتسـام مـا ينشـأ مـن هذا املـرشوع مـن ربح أو خسـارة.

المادة الثالثة:
١- يجب أن تتخذ الرشكة التي تؤسس يف اململكة أحد األشكال اآلتية:



8



9



10



11

الباب األول: تشكيل الديوان

المادة األولى: 

دي�وان املظ�امل هيئ�ة قض�اء إداري مس�تقلة، يرتب�ط مباش�رة بامللك، 
ويك�ون مق�ره مدين�ة الرياض. 

ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات املنصوص عليها يف نظام 
القضاء، ويلتزمون بالواجبات املنصوص عليها فيه.

المادة الثانية:

يتأل�ف دي�وان املظامل من رئيس مبرتبة وزي�ر، ونائب رئيس أو أكثر، 
وع�دد كاف م�ن القضاة، ويلحق به العدد الالزم من الباحثني والفنيني 

واإلداريني وحنوهم.

المادة الثالثة:

يت�م تعي�ني نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم ش�روط 
ش�غل درجة رئيس حمكمة استئناف.
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الباب الثاني: مجلس القضاء اإلداري

المادة الرابعة: 

ينشأ يف الديوان جملس يسمى »جملس القضاء اإلداري« ويتكون من: 
� رئيس ديوان املظامل رئيسًا 

� رئيس احملكمة اإلدارية العليا عضوًا 
� أقدم نواب رئيس الديوان عضوا 

- أربع�ة قض�اة مم�ن يش�غلون درجة قاضي اس�تئناف يس�مون بأمر 
ملك�ي أعضاء.

المادة الخامسة: 

م�ع عدم اإلخالل باختصاص�ات جملس القضاء اإلداري املنصوص 
عليها يف هذا النظام، يتوىل جملس القضاء اإلداري بالنسبة لديوان املظامل، 
اختصاص�ات اجمللس األعلى للقضاء ال�واردة يف نظام القضاء، ويكون 
لرئي�س جمل�س القضاء اإلداري بالنس�بة لديوان املظ�امل االختصاصات 

املق�ررة لرئيس اجمللس األعلى للقضاء.

المادة السادسة:

ينعقد جملس القضاء اإلداري برئاس�ة رئيس�ه مرة كل ش�هرين على 
األقل وكل ما دعت احلاجة إىل ذلك، وال يكون انعقاد اجمللس نظاميا إال 
حبضور مخس�ة من أعضائه على األقل، وتصدر قراراته بأغلبية اجمللس، 
ويف حالة غياب رئيس اجمللس حيل حمله رئيس احملكمة اإلدارية العليا.

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة، وخيتار اجمللس األمني العام من بني القضاة.
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الباب الثالث: محاكم الديوان

الفصل األول: ترتيب المحاكم 

المادة الثامنة: 

تتكون حماكم ديوان املظامل من اآلتي: 
1. احملكمة اإلدارية العليا.

2. حماكم االستئناف اإلدارية. 
3. احملاكم اإلدارية. 

وتؤلف حماكم االستئناف اإلدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة 
ال تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. 

وتؤلف احملاكم اإلدارية من رئيس وعدد كاٍف من القضاة. 
وجي�وز جمللس القضاء اإلداري إحداث حماكم متخصصة أخرى بعد 

موافقة امللك. 

المادة التاسعة: 

تباش�ر احملاكم اختصاصاتها من خ�الل دوائر متخصصة تكون على 
النحو اآلتي: 

1. دوائر احملكمة اإلدارية العليا، من ثالثة قضاة. 
2. دوائر حماكم االستئناف اإلدارية من ثالثة قضاة.

3. دوائر احملاكم اإلدارية من ثالثة قضاة، وجيوز أن تكون من قاض 
واحد. 

وتش�كل دوائر حماكم االس�تئناف اإلدارية واحملاكم اإلدارية من قبل 
جمل�س القضاء اإلداري بناء على اقرتاح رؤس�اء احملاكم.
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الفصل الثاني: المحكمة اإلدارية العليا 

المادة العاشرة:

1. يك�ون مق�ر احملكمة اإلداري�ة العليا مدينة الري�اض، وتؤلف من 
رئي�س وع�دد كاف من القض�اة بدرجة رئيس حمكمة اس�تئناف. 
2. يس�مى رئيس احملكمة اإلدارية العليا بأمر ملكي، وتكون درجته 

مبرتب�ة وزير، وال تنهى خدمته إال بأمر ملكي. 
ويش�رتط أن تتواف�ر فيه الش�روط املطلوبة لش�غل درجة رئيس  	 	
حمكمة اس�تئناف وعن�د، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويس�مى 
أعضاء احملكمة اإلدارية العليا بأمر ملكي، بناء على اقرتاح جملس 

القض�اء اإلداري. 
3. يكون للمحكمة اإلدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس احملكمة، 
وعضوي�ة مجيع قضاته�ا، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، 
وتنعقد اهليئة برئاس�ة الرئيس أو نائبه، وال يكون انعقادها نظاميا 
إال إذا حض�ره ثلث�ا أعضائها على األقل مبن فيهم الرئيس أو من 

ين�وب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4. إذا رأت إح�دى دوائ�ر احملكم�ة اإلدارية العليا � عند نظرها أحد 
االعرتاض�ات الع�دول عن مبدأ تقرر يف حكم صادر منها أو من 
إح�دى دوائ�ر احملكم�ة ؛ تعني عل�ى الدائرة رف�ع االعرتاض إىل 

رئي�س احملكم�ة، ليحيله إىل اهليئة العام�ة للمحكمة للفصل فيه.

الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم 

المادة الحادية عشرة: 

ختت�ص احملكمة اإلدارية العليا بالنظر يف االعرتاضات على األحكام 
اليت تصدرها حماكم االس�تئناف اإلدارية، إذا كان حمل االعرتاض على 
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احلكم ما يأتي:
أ �� خمالفة أحكام الش�ريعة اإلس�المية، أو األنظمة اليت ال تتعارض 
معه�ا أو اخلط�أ يف تطبيقه�ا أو تأويله�ا، مب�ا يف ذل�ك خمالفة مبدأ 

قضائ�ي تقرر يف حك�م صادر من احملكم�ة اإلدارية العليا.
ب �� صدوره عن حمكمة غري خمتصة. 

ج �� صدوره عن حمكمة غري مكونة وفقًا للنظام. 
د �� اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو يف وصفها. 

ه�� � فصل�ه يف ن�زاع خالف�ًا حلك�م آخ�ر س�بق أن صدر ب�ني طريف 
الدعوى. 

و �� تنازع االختصاص بني حماكم الديوان.

المادة الثانية عشرة: 

تتوىل حماكم االستئناف اإلدارية النظر يف األحكام القابلة لالستئناف 
الص�ادرة من احملاك�م اإلدارية، وحتكم بعد مساع أق�وال اخلصوم وفق 

اإلجراءات املقررة نظامًا. 

المادة الثالثة عشرة: 

ختتص احملاكم اإلدارية بالفصل يف اآلتي: 
أ � الدع�اوى املتعلق�ة باحلق�وق املق�ررة يف نظ�م اخلدم�ة املدني�ة 
والعس�كرية والتقاعد ملوظفي ومس�تخدمي احلكوم�ة واألجهزة 
ذوات الش�خصية املعنوية العامة املس�تقلة أو ورثتهم واملستحقني 

 . عنهم
ب ��� دع�اوى إلغ�اء الق�رارات اإلداري�ة النهائية ال�يت يقدمها ذوو 
الش�أن، مت�ى كان مرج�ع الطع�ن ع�دم االختص�اص، أو وجود 
عيب يف الش�كل، أو عيب يف السبب، أو خمالفة النظم واللوائح، 
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أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها، أو إس�اءة اس�تعمال الس�لطة، مبا 
يف ذل�ك الق�رارات التأديبي�ة، والق�رارات اليت تصدره�ا اللجان 
شبه القضائية واجملالس التأديبية. وكذلك القرارات اليت تصدرها 
مجعيات النفع العام �� وما يف حكمها � املتصلة بنشاطاتها، ويعد 
يف حكم القرار اإلداري رفض جهة اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ 

ق�رار كان م�ن الواجب عليها اختاذه طبق�ًا لألنظمة واللوائح.
ج �� دعاوى التعويض اليت قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال 

جهة اإلدارة. 
د �� الدعاوى املتعلقة بالعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفا فيها. 

ه� �� الدعاوى التأديبية اليت ترفعها اجلهة املختصة. 
و �� املنازعات اإلدارية األخرى. 

ز �� طلبات تنفيذ األحكام األجنبية وأحكام احملكمني األجنبية. 

المادة الرابعة عشرة: 

ال جيوز حملاكم ديوان املظامل النظر يف الدعاوى املتعلقة بأعمال السيادة، 
أو النظ�ر يف االعرتاض�ات على م�ا تصدره احملاكم �� غري اخلاضعة هلذا 
النظ�ام � م�ن أح�كام داخلة يف واليته�ا، أو ما يص�دره اجمللس األعلى 

للقض�اء وجملس القضاء اإلداري من قرارات.

المادة الخامسة عشرة: 

مع عدم اإلخالل مبا ورد يف املادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، 
إذ رفع�ت دعوى عن موض�وع واحد أمام إحدى حماكم الديوان وأمام 
أي جهة أخرى، ختتص بالفصل يف بعض املنازعات ومل تتخل احداهما 
عن نظرها أو ختلتا كلتاهما ؛ فريفع طلب تعيني اجلهة املختصة إىل جلنة 
الفص�ل يف تن�ازع االختصاص اليت تؤلف م�ن ثالثة أعضاء: عضو من 
احملكمة اإلدارية العليا خيتاره رئيس احملكمة، وعضو من اجلهة األخرى 
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خيت�اره رئي�س اجله�ة، وعضو من جملس القض�اء اإلداري خيتاره رئيس 
اجمللس ويكون رئيس�ًا هلذه اللجن�ة، كما ختتص هذه اللجنة بالفصل يف 
النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمني نهائيني متناقضني صادر أحدهما 
من حماكم الديوان واآلخر من اجلهة اآلخرى، وتفصل يف هذه الدعاوى 

وفقًا لألحكام واإلجراءات الواردة يف نظام القضاء.
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الباب الرابع: تعيين قضاة الديوان 
وجميع شؤونهم الوظيفية

المادة السادسة عشرة: 

درج�ات قض�اة الدي�وان ه�ي الدرج�ات املنصوص عليه�ا يف نظام 
القض�اء، ويعامل�ون من حي�ث الرواتب والبدالت واملكاف�آت واملزايا 

معامل�ة نظرائهم يف نظ�ام القضاء.

المادة السابعة عشرة: 

جيرى تعيني قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، 
وإعارته�م، والرتخي�ص بإجازاته�م، والتفتي�ش عليه�م، وتأديبه�م، 
وعزهل�م، وإنه�اء خدماتهم، وفقًا لإلجراءات املق�ررة يف نظام القضاء. 
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الباب الخامس: أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة: 

م�ع ع�دم اإلخالل باألحكام املنصوص عليه�ا يف هذا النظام، يتوىل 
رئيس الديوان اإلشراف اإلداري واملالي على الديوان، وله صالحيات 
الوزي�ر املنصوص عليه�ا يف نظام القضاء واألنظم�ة والقرارات املنفذة 
هل�ا، وذل�ك بالنس�بة إىل موظف�ي الدي�وان ومس�تخدميه، وه�و املرجع 
فيم�ا يص�در من الديوان يف هذا الش�أن إىل خمتلف الوزارات واجلهات 

األخرى. 

المادة التاسعة عشرة: 

يت�وىل نواب الرئي�س األعمال اليت يكلفهم به�ا الرئيس، وحيل حمله 
يف حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخالل مبا ورد يف 

املادة )السادس�ة( من هذا النظام.

المادة العشرون: 

يعد جملس القضاء اإلداري يف نهاية كل عام تقريرا شامال عن أعمال 
الديوان يتضمن اإلجنازات اليت حتققت واملعوقات ومقرتحاته بش�أنها، 

ويرفعه رئيس الديوان إىل امللك.

المادة الحادية والعشرون: 

يكون يف الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة 
والفنيني والباحثني، خيتص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراس�ات 
وغري ذلك من األمور اليت يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم املكتب يف 
نهاية كل عام بتصنيف األحكام اليت أصدرتها حماكم الديوان، ومن ثم 

طبعها ونشرها يف جمموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.
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المادة الثانية والعشرون: 

1. مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف هذا النظام، تس�ري على 
موظف�ي الديوان ومس�تخدميه � من غري القض�اة � أحكام أنظمة 
اخلدم�ة املدني�ة، ويعمل موظف�و كل حمكمة حتت رقابة رئيس�هم 

اإلداري وخيض�ع اجلمي�ع لرقابة رئيس احملكمة.
2. م�ع ع�دم اإلخ�الل مبا ن�ص عليه نظ�ام اخلدمة املدنية يش�رتط، 
فيمن يعني من أعوان القضاء أن ينجح يف امتحان حتدد إجراءاته 

وش�روطه بقرار من جمل�س القضاء اإلداري.

المادة الثالثة والعشرون: 

تك�ون مجي�ع التعيينات والرتقي�ات يف درجات الس�لك القضائي يف 
الدي�وان يف ح�دود االعتم�ادات املقررة يف امليزاني�ة وأحكامها.

المادة الرابعة والعشرون: 

استثناًء من أحكام هذا النظام، جيوز خالل اخلمس السنوات التالية 
لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام 

بأعمال درجة رئيس حمكمة استئناف. 

المادة الخامسة والعشرون: 

يبني نظام املرافعات أمام ديوان املظامل قواعد املرافعات واإلجراءات 
أمامه. 

المادة السادسة والعشرون: 

حيل هذا النظام حمل نظام ديوان املظامل، الصادر باملرسوم امللكي رقم 
)م/51( وتاريخ 1402/7/17ه�.
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الفهرس



22



23

فهرس نظام ديوان المظالم

الباب األول: تشكيل الديوان ......................................... 11
الباب الثاني: جملس القضاء اإلداري .................................. 12
الباب الثالث: حماكم الديوان ......................................... 13
الفصل األول : ترتيب احملاكم ................................ 13 	
الفصل الثاني: احملكمة اإلدارية العليا ......................... 14 	
الفصل الثالث: اختصاصات احملاكم .......................... 14 	
الباب الرابع: تعيني قضاة الديوان ومجيع شؤونهم الوظيفية ........... 18
الباب اخلامس: أحكام عامة .......................................... 19



24

www.alsultan.com
info@alsultan.com

920000806
@M_SultanGroup


