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 هـ5341ية لعام ملالورش الع
 

رقم إن إدارة الدعم القضائي ومنذ إنشائها مبوجب قرار معايل رئيس ديوان املظامل 
مث مبتابعة  ،زالت بفضل من هللا ماهـ، كانت و 2336( يف شوال من عام 632)

تجاوز لتتوىل الدعم واملساندة لكافة الدوائر القضائية؛  وتوجيهات معايل الرئيس
 الصعوبات والعوائق اليت تقف أمام سرعة البت يف القضايا.

الشراكة وتلمس  ها إىل تفعيل دورسومنذ تأسيإدارة الدعم القضائي قد دأبت و 
عقد ورش العمل العلمية لتداول  :الواقع القضائي؛ للوصول إىل أفضل النتائج، ومن ذلك

يف اجملال  عمليةممن هلم باع طويل وخربة - قضاة االستئناف اآلراء بني أصحاب املعايل
توصيات من واقع القضايا لبناء ؛ أصحاب الفضيلة قضاة احملاكم اإلداريةبني و  -القضائي
حتقيق رؤى إىل الفضيلة القضاة املعايل و سعًيا منها وبتفاعل من أصحاب  املنظورة؛

  .القضائي وتطلعات رئاسة الديوان يف توحيد اإلجراء
، فهي خالصة أوراق هو مجع جلهود عام قضائي يف كتّيب التوصيات إن نشر هذه
يف املتناول  مجيعها، سعينا أن تكون )شارك فيها سبعة ومثانون قاضياً( عمٍل ومناقشات

 .مناسب بتصميم متناسق وحجم بني يدي أصحاب املعايل والفضيلة القضاة
لألنظمة  تفسري من االستئناس مبا نشر فيهاهو  نشر هذه التوصيات فاهدمن أإن 

وهذه  .من رئاسة الديوان بدعمُشْوري  إجراء تنظيمي الورش العلميةف واملواد القضائية؛
وتفعيل دور الشراكة اءة هذه التوصيات لقر  ألصحاب املعايل والفضيلة القضاة دعوة منا

 القضائية الذي ننشده مجيعاً: رأياً، وتوجيهاً، ومقرتحاً.
 وهللا من وراء القصد.
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 هـ5341رش العمل املنعقدة يف عام بيان بقائمة و
 انعقادهامقر  تاريخ انعقادها عنوان الورشة م

1.  
توحيد اإلجراء بشأن االختصاص بالنظر يف الدعاوى املقامة 

 ضد شركة املياه الوطنية
 األربعاء

 هـ63/2/2331
 احملكمة اإلدارية بالرياض

 االختصاص الوالئي حملاكم الديوان يف القضايا اإلعالمية  .2
 األربعاء

 هـ8/6/2331 
حمكمة االستئناف اإلدارية 

 مبنطقة مكة املكرمة

4.  

أحكام املواد املتعلقة باملدد النظامية والتقادم يف الدعاوى 
وفق ما صدر يف نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، الصادر 

 ه66/2/2331( وتاريخ 3باملرسوم امللكي رقم )م/

 االثنني
 هـ26/3/2331 

حمكمة االستئناف اإلدارية 
 مبنطقة الرياض

3.  
الشركات املشرفة على حتديد الصفة يف املدعى عليها ضد 

 املرافق العامة بعد صدور قرار نزع امللكية من الوزير املختص
الثالثاء، 

 هـ23/3/2331
حمكمة االستئناف اإلدارية 

 مبنطقة الرياض

1.  

 تكييف التعاقد مع املواطن العسكري بعد إهناء خدمته. . أ
طبيعة التظلم للجنة املنصوص عليها يف املادتني  . ب

املنافسات واملشرتيات احلكومية من ( من نظام 13،48)
حيث وجوبيته من عدمها، وأثر ذلك على الدعاوى 
اليت ترفع أمام احملاكم اإلدارية، وتكييف الدعوى املنظورة 

 خبصوصها.
 أتعاب احملاماة يف الدعاوى اإلدارية. . ت

األربعاء 
 هـ62/3/2331

 احملكمة اإلدارية مبكة املكرمة

6.  
البدل النفسي للعاملني  تعارض األحكام يف موضوع صرف

 يف مستشفيات وعيادات األمراض النفسية يف وزارة الصحة
األحد 

 هـ62/2/2331
حمكمة االستئناف اإلدارية 

 مبنطقة الرياض

7.  

طبيعة التظلم من اللجنة املشكلة يف وزارة املالية بناًء على 
نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية واختصاص هذه 

 املوضوعيةاللجنة من الناحية 

األحد 
 هـ62/4/2331

حمكمة االستئناف اإلدارية 
 مبنطقة مكة املكرمة

8.  
ضوابط تعامل القضاء اإلداري مع قرارات تقدير قيمة 

 تعويض العقارات
األربعاء 

 هـ64/8/2331
حمكمة االستئناف اإلدارية 

 مبنطقة مكة املكرمة

9.  
بنظر النزاع بني احملامي  مدى اختصاص ديوان املظامل والئياً 

 وموكله، يف أتعاب حماماة قضية نظرت أمام حماكم الديوان
اخلميس 

 هـ63/22/2331
حمكمة االستئناف اإلدارية 

 مبنطقة الرياض

 الرتقيات االستثنائية للمصابني يف العمليات  .11
اخلميس 

 هـ62/26/2331
حمكمة االستئناف اإلدارية 

 باملنطقة الشرقية
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  الورشةعنوان 

 توحيد اإلجراء بشأن االختصاص بالنظر يف الدعاوى املقامة ضد شركة املياه الوطنية

 

 هـ63/2/2331األربعاء  تاريخ انعقادها

 احملكمة اإلدارية بالرياض مقر انعقادها

 

  أصحاب املعايل والفضيلة املشاركون:

 

 عبدالوهاب بن حممد املنصوري: الشيخ
 عبدهللا بن معتوق الثمايل :الشيخ
 عبدهللا بن ناصر آل حسني :الشيخ
 عبيد بن عوض العمري :الشيخ
 سليمان بن حممد الشدي :الشيخ
 عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري  :الشيخ
 أمحد بن خالد العبدالقادر: الشيخ
 أمحد بن محد العبيدان :الشيخ
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 توصيات ورشة العمل

غري خمتصة بنظر الدعاوى املقامة ضد شركة املياه الوطنية، عدا  ن الدوائر اإلداريةإ :أولا 
 قضايا نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، ووضع اليد املؤقت الذي يتم ملصلحة الشركة.

ينعقد اختصاص الدوائر التجارية بنظر القضايا املقامة على الشركة املتعلقة بأعماهلا  ثانياا:
التجارية، مثل: عقود املقاوالت وعقود البيع والتوريد بضوابطها، أما ما عدا ذلك من 

 األعمال غري التجارية واليت تقوم هبا الشركة فال ختضع للقضاء التجاري.

هـ( الصادر من الدائرة الثالثة 2363للعام  3/ت/62م )إعادة تعميم احلكم رق :ثالثاا 
هـ، لوجود 3/3/2363( وتاريخ 21هبيئة تدقيق القضايا، والذي سبق تعميمه بالرقم )
من قواعد  (32إعمال املادة )بشأهنا أحكام الحقة عليه ومغايرة له يف االجتهاد مل يتم 

 املرافعات واإلجراءات اجلديد أمام الديوان.

يرى اجملتمعون مناسبة عقد ورشة عمل لبحث ما تصدره الشركة من قرارات ذات  رابعاا:
صلة بالنفع العام، ومدى إمكانية إحلاقها بالقرارات الصادرة من مجعيات النفع العام اليت 

 ختتص احملاكم اإلدارية بنظرها.

*     *     * 
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 عنوان الورشة 

 حملاكم الديوان يف القضايا اإلعالمية االختصاص الوالئي

 

 هـ8/6/2331األربعاء  تاريخ انعقادها
 حمكمة االستئناف اإلدارية مبنطقة مكة املكرمة مقر انعقادها

 

 أصحاب املعايل املشاركون: 
 

 إبراهيم بن سليمان الرشيد :الشيخ

 عبدهللا بن عبداللطيف الدويش :الشيخ
 احلمد عبدالقادر شيبةمد بن حم :الشيخ
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 توصيات ورشة العمل
 بعد االطالع على التايل:

هـ، 3/2/2362( وتاريخ 36نظام املطبوعات والنشر ذي املرسوم امللكي رقم ) أولا:
والذي تقضي مادته األربعون اختصاص الديوان والئيًا بنظر التظلمات املقدمة ضد 

 قرارات جلنة النظر يف خمالفات املطبوعات والنشر.

هـ املتضمن تعدياًل لعدٍد من مواد 61/1/2336( وتاريخ 23األمر امللكي رقم ) ثانياا:
، ليكون االختصاص الوالئي (32)تعديل املادة  هانظام املطبوعات والنشر، ومن ضمن

منعقدًا للجنة استئنافية تشكل هلذا الغرض. وقد مت تشكيل هذه اللجنة االستئنافية 
 هـ.62/3/2333(، وتاريخ 22432مبوجب األمر امللكي رقم )

هـ، املتضمن تعدياًل لعدد من 22/3/2333( وتاريخ 62املرسوم امللكي رقم ) ثالثاا:
( 23مواد نظام املطبوعات والنشر بذات التعديل الذي صدر به املرسوم امللكي رقم )

 املشار إليه سلفاً.

ضمن املوافقة على هـ، املت66/22/2333( وتاريخ 34283األمر امللكي رقم ) رابعاا:
أن تنظر احملاكم اإلدارية التظلمات املقدمة ضد قرارات جلنة النظر يف خمالفات 

 هـ.22/3/2333( وتاريخ 62املطبوعات والنشر الصادرة قبل نفاذ املرسوم امللكي رقم )

وبعد املناقشة وتبادل وجهات النظر، انتهى اجملتمعون إىل أن احملاكم اإلدارية بديوان 
 ختتص بنظر التظلمات املقدمة حيال قرارات جلنة النظر يف خمالفات نظام املظامل

 هـ.22/3/2333( وتاريخ 62املطبوعات والنشر الصادرة قبل نفاذ املرسوم امللكي رقم )

*     *     * 
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 عنوان الورشة 

 املرافعات نظام يف صدر ما وفق الدعاوى يف والتقادم النظامية باملدد املتعلقة املواد أحكام

 ـه22/5/5341 وتاريخ( 4/م) رقم امللكي باملرسوم الصادر املظامل، ديوان أمام

 هـ26/3/2331األثنني   تاريخ انعقادها
 حمكمة االستئناف اإلدارية مبنطقة الرياض مقر انعقادها

 

 

 

 :املعايل والفضيلة املشاركونأصحاب 

 حممد بن فهد الدوسري: الشيخ
 سليمان الرشيدإبراهيم بن : الشيخ
 حممد بن عبدالرمحن بن قزعان: الشيخ
 إبراهيم بن صاحل السويلم: الشيخ
 عبدهللا بن عبداللطيف الدويش :الشيخ
  محود بن سليمان الالحم: الشيخ
 مرعي بن جمدوع القرين: الشيخ
 ويعلي بن سليمان السع: الشيخ
 حممد بن عبدالقادر شيبة احلمد: الشيخ
 حممد املنصوريعبدالوهاب بن : الشيخ
 عثمان بن عبدالرمحن الدخيل: الشيخ
 عبدهللا بن وارد اجلعيد: الشيخ
 عبدهللا بن معتوق الثمايل: الشيخ
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 توصيات ورشة العمل
 

ن من صدر له حكم هنائي بعدم قبول دعواه شكاًل قبل نفاذ نظام املرافعات إ :أولا 
العسكرية، فله احلق بالتقدم بدعوى  اجلديد أمام ديوان املظامل فيما يتعلق بقضايا احلقوق

 جديدة إىل احملكمة اإلدارية املختصة بالنظر فيها؛ تطبيقاً ملا ورد يف املرسوم امللكي.

ن على الدوائر املختصة يف حال نظرها هلذه الدعاوى أن تشري يف تسبيبها للقبول إ :ثانياا 
سوم امللكي باملوافقة على نظام ( من البند )أوالً( من املر 2الشكلي إىل ما ورد يف الفقرة )

املرافعات أمام ديوان املظامل، اليت جاء فيها "ال تسمع الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة 
يف نظم اخلدمة العسكرية اليت نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي مخس سنوات من 

 تاريخ العمل به".

تكليف مكتب الشؤون الفنية املختص بإعداد الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات  :ثالثاا 
اجلديد مبالحظة ما ورد يف الفقرة )رابعاً( من املادة )الثامنة( من نظام املرافعات أمام 
ديوان املظامل، بتبيني املدة النظامية لرفع املدعي دعواه حال عدم استجابة اجلهة لطلبه إذا 

 وى متعلقة بشؤون اخلدمة املدنية والعسكرية.مل تكن الدع

*     *     * 
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 عنوان الورشة 

 صدور بعد العامة املرافق على املشرفة الشركات ضد عليها املدعى يف الصفة حتديد

 املختص الوزير من امللكية نزع قرار

 هـ23/3/2331الثالثاء   تاريخ انعقادها
 اإلدارية مبنطقة الرياضحمكمة االستئناف  مقر انعقادها

 

 

 أصحاب املعايل والفضيلة املشاركون
 
 

 عبدهللا بن عبداللطيف الدويش :الشيخ
 مرعي بن جمدوع القرين :الشيخ
 حممد بن عبدالقادر شيبة احلمد :الشيخ
 عبدهللا بن معتوق الثمايل :الشيخ
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 توصيات ورشة العمل
 

تقام الدعاوى  روعات للتنمية والتطوير العمراين:مشالشركات اليت تنفذ فيما خيص  :أوالً 
 املتعلقة بنزع امللكية يف مواجهة الوزارة اليت أصدرت قرار النزع.

تقام الدعاوى اليت تتعلق بالتظلم  :الشركات اليت تدير أحد املرافق العامةفيما خيص  :ثانياً 
ة الوزارة اليت أصدرت قرار من قرار النزع وقرار جلنة احلصر وقرار جلنة التقدير يف مواجه

النزع، أما دعاوى التظلم من عدم دفع مبلغ التعويض عن نزع امللكية، فتقام يف مواجهة 
 الشركة اليت تدير املرفق العام أمام احملاكم اإلدارية.

إذا طلبت الشركة اليت تدير املرفق العام تدخلها يف الدعوى، أو رأت الدائرة ناظرة  :ثالثاً 
 هلا كطرف فيها فتمكن من ذلك.القضية إدخا

 

*     *     * 
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 عنوان الورشة 

 تكييف التعاقد مع املواطن العسكري بعد إهناء خدمته. .أ 

( من نظام املنافسات 13،45طبيعة التظلم للجنة املنصوص عليها يف املادتني ) .ب 

واملشرتيات احلكومية من حيث وجوبيته من عدمها، وأثر ذلك على الدعاوى 

 ترفع أمام احملاكم اإلدارية، وتكييف الدعوى املنظورة خبصوصها.اليت 

 أتعاب احملاماة يف الدعاوى اإلدارية.  .ج 
 

 هـ62/3/2331األربعاء   تاريخ انعقادها
 احملكمة اإلدارية مبكة املكرمة مقر انعقادها

 

 أصحاب املعايل والفضيلة املشاركون
 إبراهيم بن صاحل السويلم :الشيخ
 عبدالوهاب بن حممد املنصوري :الشيخ
 عبدالعزيز بن عبداحملسن الفضلي :الشيخ
 ناصر بن عبدهللا الشثري :الشيخ
 خالد بن عبدهللا اخلضري :الشيخ
 قاسم بن حممد القاسم :الشيخ
 أسامة بن إبراهيم الفريح: الشيخ
 عبدهللا بن مسفر البواردي :الشيخ
 هاين بن محدان الرفاعي  :الشيخ
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 العمل توصيات ورشة
 

 تكييف التعاقد مع املواطن العسكري بعد إهناء خدمته: املوضوع األول:

اتفق اجملتمعون على أنه إذا تعاقدت اجلهة احلكومية مع املواطن العسكري بعد       
التعاقد من العقود اليت خيتص هبا ديوان املظامل هذا انتهاء خدمته العسكرية؛ فإن طبيعة 

/د( من نظامه؛ ألن هذه العقود اليت تربم مع املواطنني العسكريني 23)وفقًا لنص املادة 
 بعد انتهاء خدمتهم إمنا هي امتداد لطبيعة األعمال اليت ميارسها العسكري أثناء خدمته.

( من نظام 48، 13طبيعة التظلم للجنة املنصوص عليها يف املادتني ) املوضوع الثاين:
ن حيث وجوبيته من عدمه، وأثر ذلك على الدعاوى املنافسات واملشرتيات احلكومية م

 اليت ترفع أمام احملاكم اإلدارية، وتكييف الدعاوى املنظورة خبصوصها :

 جرى النقاش بني أصحاب الفضيلة اجملتمعني ونتج عنه اجتاهان:      

يرى األغلبية أن التظلم إىل اللجنة جوازي حيث مل ينص نظام املنافسات  األول:
إذ أن املادتني  ؛واملشرتيات احلكومية على وجوبه قبل رفع الدعوى أمام ديوان املظامل

/ رابعاً 216( من النظام نفسه ليس فيها داللة وجوب، إضافة إىل أن املادة )48، 13)
( من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية نصت على أن هذه 26/

ضية املقامة أمامها إذا وجدت مطالبة قائمة يف املوضوع نفسه لدى اللجنة ال تنظر يف الق
جهة قضائية أو إدارية أو هيئة حتكيم، ومؤداه أن التظلم جوازي للجنة، وأن الدعاوى 
املقامة أمام الديوان قبل أن ترفع للجنة مقبولة شكاًل، وتدخل يف الفقرة )د( من املادة 

 ها منازعة عقدية.( من نظام ديوان املظامل باعتبار 23)
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( من نظام  48أن التظلم وجويب للجنة؛ كون الفقرة ) ب ( من املادة )  الثاين:
طلبات تتوىل هذه اللجنة النظر يف )املنافسات واملشرتيات احلكومية نصت على أن 

وهو نص صريح يف اختصاصات هذه اللجنة، ووجوب التظلم هلا؛ نظراً  (التعويض ...
( من املادة نفسها نصت على أن القرار الصادر من اللجنة خاضع إىل أن الفقرة ) د 

للتظلم أمام الديوان وهذا ما يفهم من أن على املقاول أو املتعهد أن يتقدم على هذه 
اللجنة قبل أن يرفع دعواه، ومؤدى هذا الرأي أن الدعاوى املقامة أمام الديوان قبل 

 ا.التظلم أمام اللجنة تعترب مرفوعة قبل أواهن

 أتعاب احملاماة يف الدعاوى اإلدارية: :املوضوع الثالث

اتفق اجملتمعون على أن أتعاب احملاماة من دعاوى التعويض وتنظرها الدائرة وفقاً       
لقواعد املسؤولية التقصريية، وتقدير هذه األتعاب راجع للدائرة ناظرة املوضوع، دون 

 الشأن.التقيد بعقود احملاماة املقدمة يف هذا 

اجملتمعون  فقد أوصى نظرًا لوجود أحكام متعارضة يف مجيع املوضوعات املذكورةو       
 .عرضها على هيئة التدقيق جمتمعة؛ لتوحيد االجتاه فيهاب

*     *     * 
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 عنوان الورشة 

 وعيادات مستشفيات يف للعاملني النفسي البدل صرف موضوع يف األحكام تعارض

 الصحة وزارة يف النفسية األمراض

 هـ62/2/2331األحد   تاريخ انعقادها
 حمكمة االستئناف اإلدارية مبنطقة الرياض مقر انعقادها

 

 أصحاب املعايل والفضيلة املشاركون

 

 محد بن حممد البليهد  :الشيخ
 حممد بن عبدالرمحن العامري  :الشيخ
 مرعي بن جمدوع القرين  :الشيخ
 علي بن سليمان السعوي  :الشيخ
 عايض بن سعيد آل شبيب  :الشيخ
 فهد بن صقر القحطاين :الشيخ
 منصور بن عبدالعزيز املنصور :الشيخ
 عبدهللا بن علي السحيباين :الشيخ
 حممد بن منصور املنصور :الشيخ

 إبراهيم بن صاحل السحيباين الشيخ:
 ناصر بن عبدهللا الشثري :الشيخ
 عبدالعزيز السليمانفهد بن  :الشيخ
 عبداجمليد بن علي البلوي :الشيخ
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 توصيات ورشة العمل
 

على أن أحكام الديوان اطّردت يف  املشاركونبتداول الرأي اتفق أصحاب الفضيلة       
( وتاريخ 322صرف البدل املشار إليه استنادًا إىل قرار جملس اخلدمة املدينة رقم )

%( للعاملني يف مستشفيات 32هـ الذي نص على منح بدل مبقدار )23/22/2322
وعيادات األمراض النفسية غري األطباء، سعوديني وغري سعوديني من: فنني وإداريني 

 خدمني وعمال. ومست

ومؤدى ذلك أن املعتمد عليه مكان العمل وطبيعة الوظيفة املمنوح هلا البدل؛ ملا       
يعرتي القائم عليها من ظروف وخماطر جعلته مستحقًا للبدل، فلم يأت اعتبار مالك 
الوظيفة منشًأ للحق يف صرف البدل املذكور؛ بل مىت ثبتت مزاولة املوظف الفعلية للعمل 

تشفيات األمراض النفسية استحق البدل؛ ذلك أن قرار جملس اخلدمة املدنية يف مس
السالف ذكره الذي قرر منح هذا البدل جاء مطلقًا دون تقييد اشرتاط املالك، كما أن 
الضوابط الواردة يف الئحة الوظائف الصحية باستحقاق البدل مل تشرتط ذلك، يضاف 

صرف البدل هو: قلة اإلقبال على العمل يف إىل ذلك أن السبب الذي اعتمد من أجله 
تلك املستشفيات للصعوبة البالغة اليت يواجهها العاملون فيها؛ فجاء البدل مشجعاً 
للعاملني، وحافزًا لآلخرين باالنضمام للعمل يف تلك املستشفيات؛ ما يؤكد أن البدل 

فمىت وجد العمل وجد لطبيعة العمل واإلشكاليات اليت تواجه العامل يف هذا اجملال، 
 وجد البدل دون النظر ملالك الوظيفة.  

وبناء على ما سبق فقد استقرت أحكام الديوان على احلكم بصرف البدل دون       
( وتاريخ 6/2322النظر ملالك الوظيفة، أما فيما يتعلق بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم )

( لعام 322بق رقم )هـ فلم يأت جبديد بل أحال إىل القرار السا63/3/2332
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وعليه فيبقى توجه أحكام الديوان كما هو؛ لعدم ورود جديد يتطلب النظر ، هـ2322
   يف سوابق أحكامه.

 

*     *     * 
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 عنوان الورشة 

طبيعة التظلم من اللجنة املشكلة يف وزارة املالية بناءً على نظام املنافسات واملشرتيات 

هذه اللجنة من الناحية املوضوعيةاحلكومية واختصاص   

 

 هـ62/4/2331األحد   تاريخ انعقادها
 حمكمة االستئناف اإلدارية مبنطقة مكة املكرمة مقر انعقادها

 

 

 أصحاب املعايل والفضيلة املشاركون
 إبراهيم بن صاحل السويلم :الشيخ
 منصور بن عبدالعزيز املنصور :الشيخ

 عبدهللا بن حممد طه :يخالش
 حممد بن حسن عسريي الشيخ:

 حممد كمال منري املستشار الدكتور:
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 توصيات ورشة العمل
تداول الرأي إىل أنَّ التظلم إىل اللجنة عد خلص أصحاب الفضيلة اجملتمعني ب      

شرطًا لقبول املشكلة يف وزارة املالية بناء على نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية ليس 
، وإمنا هو أمر جوازي؛ وعليه فإن َّ لذي الشأن أن يتقدم إىل الديوانالدعوى أمام 

الديوان مباشرة دون أن يسبق ذلك رفع دعواه إىل هذه اللجنة؛ ويدعم هذا عدة أمور، 
 منها:

ديوان املظامل  من اختصاصأن الوالية العامة يف نظر منازعات العقود اإلدارية  .2
 ام الديوان./د( من نظ23وفق ما نصت عليه املادة )

أنه ال يشرتط يف منازعات العقود اإلدارية التظلم إىل أي جهة إدارية قبل إقامة  .6
( من نظام املرافعات أمام 8/2الدعوى أمام ديوان املظامل وفق ما نصت عليه املادة )

من أنه: )فيما مل يرد به نص خاص ال تسمع الدعاوى املنصوص عليها  ،ديوان املظامل
يف الفقرتني )ج، د( من )املادة الثالثة عشرة( من نظام ديوان املظامل بعد مضي عشر 

 .سنوات من تاريخ نشوء احلق املدعى به...(
( من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية خاصة بتشكيل هذه  48أن املادة )  .3

ة وما تنظره من اختصاصات، وطبيعة عملها حال ورود الشكاوى لديها، وليست اللجن
( من نظام 13متعلقة بطبيعة التظلم من قرار اللجنة من عدمه، ويدعم هذا أن املادة )

املنافسات واملشرتيات احلكومية نصت على أنه: "جيب على اجلهة احلكومية تنفيذ العقد 
لتزاماهتا مبا يف ذلك تأخري سداد املستحقات، جاز وفقًا لشروطه وإذا أخلت بتنفيذ ا

للمتعاقد التقدم هبذه املطالبات أمام اللجنة املنصوص عليها يف املادة )الثامنة والسبعني( 
من هذا النظام"، والدليل من ذلك أن النص أجاز  التقدم على هذه اللجنة إذا أخلت 

( من نظام 8/2فق مع نص املادة )اجلهة احلكومية بالتزاماهتا التعاقدية، وهو ما يت
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 املرافعات أمام ديوان املظامل اآلنف ذكرها.
( من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات 22ما نصت عليه الفقرة ) .3

احلكومية من أنه: )ال تعترب قرارات اللجنة الصادرة يف غري صاحل اخلزانة العامة هنائية ، 
لالئحة ذاهتا من أنه: ( من ا26(، والفقرة )هبا حكم هنائي من ديوان املظامل حىت يصدر

ال تنظر اللجنة يف القضية إذا كان لدى صاحب الشأن مطالبة قائمة يف موضوعها )
لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة حتكيم، بغرض الفصل فيها، وال فيما صدر يف 

هو ما يدل على أنه ال يشرتط التظلم الدعاوى من أحكام اكتسبت صفة القطعية( و 
 للجنة قبل رفع الدعوى أمام الديوان.

وفيما يتعلق باختصاصات هذه اللجنة من الناحية املوضوعية؛ فقد نصت على       
( من نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية 48، 13هذه االختصاصات يف املادتني )

والتالعب، والنظر يف طلبات اجلهات النظر يف بالغات الغش والتحايل بحيث ختتص 
احلكومية اليت ترد إىل وزير املالية بطلب منع التعامل مع املقاول الذي نفذاً مشروعاً معيباً 
أو خمالفًا للشروط واملواصفات املوضوعة له، وختتص اللجنة كذلك بالنظر يف قرارات 

املتعهدين، وكذلك سحب العمل، والنظر يف طلبات التعويض املقدمة من املقاولني و 
( 13النظر يف إخالل اجلهة اإلدارية بالتزاماهتا املنصوص عليها يف العقد وفق نص املادة )

من نظام الديوان، ويتبني من ذلك أن جانبًا من اختصاصات اللجنة يتعلق باحلاالت 
بلجوء  اليت تلجأ فيها اجلهات احلكومية املتعاقدة لوزارة املالية وهذه اللجنة، وال شأن هلا

 .املتعاقد للجنة

*     *     * 
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 عنوان الورشة 

 تعويض العقارات قيمة تقدير قرارات مع تعامل القضاء اإلداري ضوابط

 

 هـ64/8/2331األربعاء   تاريخ انعقادها
 حمكمة االستئناف اإلدارية مبنطقة مكة املكرمة مقر انعقادها

 

 

 أصحاب املعايل والفضيلة املشاركون
 

 علي بن عبدالرمحن احلماد: الشيخ
 عبدهللا بن عبداللطيف الدويش: الشيخ
 عبدهللا بن معتوق الثمايل: الشيخ
 عبدالعزيز بن صاحل الراجحي: الشيخ
 حممد بن صالح احلصيين: الشيخ
  ناصر بن عبدهللا الشثري: الشيخ
 خالد بن عبدهللا اخلضري: الشيخ
 فيصل بن سعد العصيمي: الشيخ
 أمحد الشهريفارس بن : الشيخ
 حممد بن عبدالعزيز اجلليفي: الشيخ
 حممد بن أمحد الصبان: الشيخ
  عبدهللا بن حممد العجالن: الشيخ
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 توصيات ورشة العمل
 

 .اإللغاء بطريق األحوال مجيع يف التقدير على االعرتاض دعاوى نظر يكون (2

 نظام يف املقررة النظامية اإلجراءات اتباع من أوالً  التحقق يتم الدعاوى هذه نظر عند (6
 .امللكية نزع

 تؤيد واقعية شواهد على بناء إال عدالتها عدم حبجة التقدير جلنة قرارات إلغاء عدم (3
 التقدير، حمل العقار مع واملكان الزمان يف متقارب جماور نظامي تقدير تقدمي مثل ذلك،

 وإجراءاهتا اإلدارة جهة قرارات صحة األصلإذ  القيمة، يف فاحشاً  تفاوتاً  ومتفاوت
 وتنوعهم، أعضائها لتعدد إجراءات، من هلا املنظم سنه مبا التقدير جلنة قرارات وصحة
 من تراه مبن مساعدهتا املختصة اجلهات من تطلب أن يف وأحقيتها ،إجراءاهتا وتعدد
 االعرتاضات مواجهة يف قوة يعطيها ذلك كل العادل، للتقدير للوصول واملوظفني اخلرباء
 .تقديراهتا على اجملردة

 فينبغي خلربة اإلحالة احملكمة ورأت التقدير، عدالة عدم على مادية شواهد قامت إذا (3
 ومراعاة وإجراءاهتا، خرباهتا تعدد: ناحية من النظامية للجنة موازية اخلربة جهة تكون أن
 إجراءات اإلحالة قرار يتضمن وأن تقدير، من إليه تنتهي فيما مصاحل أية هلا يكون ال أن

 الرهونات بتقديرات ذلك يف االسرتشاد وميكن. تزيد أو النظامية اللجنة إجراءات توازي
 مبا القضاء من املقررة والتقديرات العدل، كتابات يف الفعلية والبيوع البنكية، العقارية
 .ومكاناً  زمناً  التقدير حمل العقار يقارب

 %.22 من بأكثر اخلربة تقدير عن يقل كان إذا مناسب غري التقدير يعد (1
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 .بالتقدير القناعة على قرينة ملكيته املنزوع العقار إفراغ يعد (2

 وشركات البنوك وبعض املقيمني، هبيئة واملختصني القضاة بعض بني عمل ورشة عقد (4
 .معها تتعاقد اليت التقييم

 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
26 

 عنوان الورشة 

مدى اختصاص ديوان املظامل والئياً بنظر النزاع بني احملامي وموكله، يف أتعاب حماماة 

 قضية نظرت أمام حماكم الديوان

 

 هـ63/22/2331اخلميس   تاريخ انعقادها
 حمكمة االستئناف اإلدارية مبنطقة الرياض مقر انعقادها

 

 

 أصحاب املعايل والفضيلة املشاركون
 

 عبدالرمحن احلمادعلي بن  :الشيخ
 إبراهيم بن صاحل السويلم :الشيخ
 عبدهللا بن عبداللطيف الدويش :الشيخ
 عبدالوهاب بن حممد املنصوري :الشيخ
 فرحان بن حيىي الفيفي :الشيخ
 عبدهللا بن معتوق الثمايل :الشيخ
 بديع بن سعود البديع :الشيخ
 ناصر بن عبدهللا الشثري :الشيخ
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 توصيات ورشة العمل

       

: )حتدد ونصها ( من نظام احملاماة62املادة ) ومناقشة ما ورد يفبعد مداولة املوضوع 
أتعاب احملامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا مل يكن هناك اتفاق أو كان 
االتفاق خمتلفًا فيه أو باطاًل ّقدرهتا احملكمة اليت نظرت القضية عند اختالفهما، بناًء على 
 طلب احملامي أو املوكل مبا يتناسب مع اجلهد الذي بذله احملامي، والنفع الذي عاد على
املوكل(، وما تضمنته من أن النزاع حول حتديد األتعاب تنظره احملكمة اليت نظرت 

قد انتهى اجملتمعون إىل أن حماكم الديوان ختتص بنظر النزاع بني فالدعوى األصلية، 
 احملامي وموكله حول تقدير أتعابه يف الدعاوى املنظورة أمامها.

 

*     *     * 
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 عنوان الورشة 

 الرتقيات االستثنائية للمصابني يف العمليات

 

 هـ62/26/2331اخلميس   تاريخ انعقادها
 حمكمة االستئناف اإلدارية باملنطقة الشرقية مقر انعقادها

 

 

 أصحاب املعايل والفضيلة املشاركون
 

 علي بن سليمان السعوي: الشيخ
 منصور بن عبدالعزيز املنصور: الشيخ
 السحيباينعبدهللا بن علي : الشيخ
 عبداجمليد بن علي البلوي: الشيخ
 خالد بن راشد الدبيان: الشيخ
 حممد بن عبدالويل السلمي: الشيخ
 نايف بن صاحل الغامدي: الشيخ
 عبدالعزيز بن عبدالرمحن القضييب: الشيخ
 حممد بن سعّيد احلريب: الشيخ
 طارق بن عثمان بن عمري: الشيخ
 منصور بن ترسن الرتكستاين: الشيخ
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 توصيات ورشة العمل

 

( وتاريخ 222بعد االطالع على ما تضمنه األمر امللكي الكرمي رقم )أ/
/ 6ألف لاير.  222/ مساعدة كل مصاب مبقدار 2)هـ يف )ثانًيا( منه: 21/21/2363

ترقية املصاب من الضباط بعجز كلي إىل الرتبة اليت تلي رتبته مباشرة ويعطى أقصى راتب 
/ ترقية املصاب من األفراد استثنائًيا إىل الرتبة اليت تلي رتبته 3املرقى إليها. درجة الرتبة 

. منح املصابني نوط الشرف(. وعلى احلكم النهائي الصادر عن الدائرة 3مباشرة. 
هـ يف القضية 2331( لعام 4/3/د/أ/662اإلدارية السابعة باحملكمة اإلدارية بأهبا رقم )

وما انتهى إليه من إلغاء قرار املدعى عليها السليب  ،هـ2333/ق( لعام 2882/3رقم )
( وتاريخ 222املتمثل باالمتناع عن تطبيق ما نص عليه األمر امللكي رقم )أ/

هـ حبق املدعي وإلزامها بتطبيقه يف حقه اعتبارًا من تاريخ قرار اللجنة 21/21/2363
وزارة الداخلية رقم وما تضمنه خطاب  ،هـ23/24/2336الطبية العسكرية العليا يف 

هـ من أهنا قد راعت ما تقتضيه مصلحة العمل وما 22/22/2331( وتاريخ 3222)
درج تاالت اإلصابة حبسب نسبتها اليت تتفرضه الوقائع العملية وذلك بالتفرقة بني ح

من حاالت اإلعياء واإلجهاد حىت حاالت العجز الكلي، وأهنا قد دأبت  :تصاعديًا
هـ بالعمل على قصر 21/21/2363( وتاريخ 222ومنذ صدور األمر امللكي رقم )أ/

% ومعاملة مجيع املصابني يف 22الرتقية االستثنائية على من تبلغ نسبة إصابتهم 
بة ملن تقل نسبة إصابتهم عن عمليات مكافحة اإلرهاب على هذا األساس، وأنه بالنس

 .-أيده هللا-% فقد رفعت بشأهنا ملقام خادم احلرمني الشريفني 22
وبعد االطالع على حمضر اللجنة املشكلة بناًء على الفقرة )ثالثًا( من األمر امللكي رقم 

هـ من كل من: احلرس الوطين ووزارة الدفاع ورئاسة 21/21/2363( وتاريخ 222)أ/
هـ 26/22/2361( وتاريخ 3وزارة الداخلية وعلى األمر امللكي رقم )أ/االستخبارات و 

املتضمن املوافقة على احملضر املذكور، ومنه: ترقية املصاب من األفراد إىل الرتبة اليت تلي 
 %(.32كانت نسبة إصابته أقل من )  رتبته حىت لو
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ه إليه احلكم وبعد مناقشة املوضوع من مجيع جوانبه استبان للمجتمعني أن ما توج
( وتاريخ 3الصادر عن الديوان بشأن الرتقية يتفق مع األمر امللكي الكرمي رقم )أ/

هـ وبالتايل فإن ما أثارته وزارة الداخلية خبطاهبا املنوه عنه أعاله ال حيول 26/22/2361
دون متابعة نظر الدعاوى املعروضة حبسبان أهنا ليست اجلهة الوحيدة اليت ميكن 

  مثل هذه الطلبات.اختصامها يف
 

*     *     * 
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 إدارة الدعم القضائي
 :اإللكرتوين اإلدارة بريديسعدنا تواصلكم معنا وإرسال مقرتحاتكم على 
eajs@bog.gov.sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


