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 مقـدمة
الحمد : رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلھ 

 وصحابتھ ومن اھتدى بھدیة وتخلق بأخالقھ إلى یوم الدین وبعد: 
فإن القانون اإلداري یعد من األنظمة الھامة في العصر الحدیث حیث یتولى بیان 

ظامیة التي توضح أسالیب التنظیم اإلداري، وتحدد قواعد ممارسة األحكام الن
النشاط اإلداري، وتبین أسس ومبادئ حل المنازعات اإلداریة التي تنجم عن 
مباشرة األجھزة اإلداریة ألنشطتھا ، وتنظم والیة الفصل في ھذه المنازعات 

ال في مملكة ممثوبیان اإلجراءات الواجب إتباعھا . ویقوم القضاء اإلداري في ال
ھذه الموضوعات الھامة والمتشعبة تجعل ھذا دیوان المظالم بھذه المھمة ، 

القانون جدیرا بالبحث المستمر والدراسة المستفیضة خاصة في المملكة العربیة 
السعودیة التي تأخذ باستمرار بأسباب التقدم والتطور اإلداري كي یـالئم النھضة 

تي تتطلب بدورھا قواعد نظامیة متطورة تساھم في االقتصادیة واالجتماعیة وال
تطویر األجھزة اإلداریة واألسالیب التي تتبعھا بما یمكنھا من تلبیة الحاجات 
العامة للمجتمع وتحقیق التوازن المنشود بین المصلحة العامة والمصالح الفردیة 

العربیة ألبناء ھذا المجتمع ، ونظراً ألن النظام األساسي للحكم في المملكة 
السعودیة ینص على أن الشریعة اإلسالمیة مصدر لألنظمة واللوائح ویوجب 
عدم الخروج على قواعدھا في إطار السیاسة المعمول بھا في الدولة ، فإن ذلك 
یتطلب عدم تعارض قواعد القانون اإلداري من أنظمة ولوائح وعرف إداري مع 

وهللا ولي من ھذه الدراسة. أحكام الشریعة اإلسالمیة ، كما سیتضح في حینھ
 التوفیق
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 الفصل األول
 التعریف بالقانون اإلداري
 وخصائصھ ومصادره

بصفة عامة بأنھ : " مجموعة القواعد الرسمیة  یعرف النظام أو القانون تمھــید :
التي تحكم سلوك األفراد في مجتمع معین وتقترن بجزاء لزجر مخالفیھا " ، 

، فاألخیرة ال تقترن بجزاء رسمي یوقع  والتقالید العاداتیختلف عن  والقانون
على مخالفیھا ، ویعتبر القانون علما یھتم بالمحافظة على الروابط والعالقات 
االجتماعیة في إطار القیم التي تسود المجتمع اإلنساني ، وھذه الروابط تتعدد 

ً لتنوع المصالح في ھذا المجتمع ، ویتشكل القانون بأشكا ل الروابط وتختلف تبعا
االجتماعیة، حیث تنشأ لكل مجموعة ما یناسبھا من القواعد القانونیة ، بحیث 
ً الختالف نوع العالقات  تتمیز كل مجموعة قانونیة عن المجموعة األخرى تبعا

، فقواعد القانون الجنائي تحكم روابط تتمیز عن  )1(االجتماعیة التي تحكمھا 
الخ ، ونتیجة لھذا ……المدني أو التجاري  الروابط التي تحكمھا قواعد القانون

 إلى فرعین رئیسیین ھما : فروع القانونالتنوع في العالقات والروابط تم تقسیم 
 ویشمل اآلتي :   الفرع األول : القانون العام :

القانون الدولي العام الذي یحكم العالقات بین الدول والمنظمات الدولیة  .1
 0على أساس المساواة 

لدستوري ( یسمى في المملكة النظام األساسي للحكم ) یبین شكل القانون ا .2
الدولة ودینھا ونظام الحكم فیھا وسلطاتھا والعالقة بین ھذه السلطات وعالقة 

 0الدولة باألفراد 
 0القانون اإلداري یحكم اإلدارة العامة تنظیما ونشاطا ورقابة  .3
 0القانون المالي یبین إیرادات الدولة ونفقاتھا  .4
انون الجنائي یبین أحكام الجرائم والعقوبات واإلجراءات الجزائیة ( الق .5

 أعمال االستدالل والقبض والتفتیش والتحقیق والمحاكمة وتنفیذ األحكام )  
 ویشمل اآلتي : الفرع الثاني : القانون الخاص :

القانون المدني الذي یبین أحكام الملكیة وما یتعلق بھا من قواعد البیع   .1
 والتأمین ویبین أحكام الرھن االختصاص واالمتیاز..الخ. واإلیجار

                                                
 .  5، ص م 1970د. طعیمھ الجرف ، القانون اإلداري ، مكتبة القاھرة الحدیثة ،  )1(
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القانون التجاري والذي یتناول األعمال التجاریة والقائمین بھا من أفراد  .2
 0وشركات تجاریة كما یبین أحكام األوراق التجاریة 

القانون البحري والجوي والذي یشمل القواعد التي تحكم المنازعات في  .3
 0والجو  البحر

 0عمل الذي یوضح إطار العالقة بین العامل وصاحب العملقانون ال .4
القـانون الدولي الخاص ( ویتناول موضوعات الجنسیة ومركز األجانب  .5

 0وتنازع القوانین ) 
قانون المرافعات الشرعیة ویبین اإلجراءات الواجب إتباعھا أمام المحاكم  .6

یتعلق بالمواد   الشرعیة منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فیھا وذلك فیما
 المدنیة والتجاریة واألحوال الشخصیة ) . 

تحدید مركز القانون اإلداري بین فروع القانون وتبین التوضیح السابق قصد منھ 
انھ فرع من فروع القانون العام والذي تتمیز قواعده عن قواعد القانون الخاص 

األفراد والتي تمنحھا  بأنھا تمنح الدولة امتیازات السلطة العامة عند تعاملھا مع
صالحیة إصدار األوامر، والنواھي ، وكافة القواعد الملزمة لألفراد ، وھي بھذا 
تخضع األفراد لسلطانھا باعتبارھا الطرف األقوى ، أما قواعد القانون الخاص 
ً لمبدأ المساواة في المراكز القانونیة ، والتي ال  فتحكم العالقات بین األفراد طبقا

، على سبیل المثال فإن الدولة تملك نزع  )1(طرف أقوى من اآلخر  یظھر فیھا
ملكیة عقار أحد األفراد بالقوة ومنحھ تعویضا ألنھا تھدف إلى المصلحة العامة ، 
لكن الفرد ال یستطیع أخذ عقار مملوك لغیره إال برضا المالك ووفقا للثمن الذي 

 .یتفقان علیھ طبقا لقاعدة المساواة أمام القانون 
 -أوجھ التمییز بین القاعدتین الشرعیة والوضعیة :

فإن ألحكام الشریعة اإلسالمیة المصدرین األساسین  من حیث المصدر: -1
القرآن الكریم، والسنة النبویة ، وكذلك المصادر األخرى التي تعتمد علیھما من 
إجماع وقیاس ومصالح مرسلة وغیرھا .. الخ ، بینما القانون الوضعي مصدره 
القواعد التي تضعھا السلطة المختصة في الدولة ، وھي السلطة التنظیمیة ( التي 

 تصدر األنظمة ) والسلطة التنفیذیة ( التي تصدر اللوائح والقرارات الفردیة) . 
                                                

،  3ھwwـ ص  14.3د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي ، الوجیز في القانون اإلداري ، بدون الناشwwر  )1(
، د. أنwwور  5د. ماجد راغwwب الحلwwو، القwwانون اإلداري ، دار المطبوعwwات الجامعیwwة باإلسwwكندریة ، ص 

. طعیمwwھ الجwwرف ، د 3ھwwـ ص 1408أحمwwد رسwwالن ، القwwانون اإلداري السwwعودي ، بwwدون الناشwwر ، 
 . 6المرجع السابق ، ص 
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ً من القاعدة الوضعیة  من حیث التطبیق :  -2 تعد القاعدة الشرعیة أوسع نطاقا
 0الزمان والمكان  سواء من حیث المخاطبین بھا أو من حیث

ً في أي زمان وأي مكان أما القانون  ألن الشریعة اإلسالمیة تخاطب الناس جمیعا
 الوضعي فیتحدد بإقلیم وشعب دولة معینة ویتغیر من زمن آلخر .

عند مخالفة القاعدة الشرعیة یكون الجزاء دنیویاً وأخرویاً  من حیث الجزاء : -3
 . )1(یكون الجزاء دنیویاً فقط أما عند مخالفة القاعدة الوضعیة ف

 المبحث األول
 تعریف القانون اإلداري
 وأھمیة دراستھ

ھو مجموعة القواعد النظامیة التي تحكم تنظیم اإلدارة الحكومیة  أوال: تعریفھ :
وتحدد نشاطھا وتضع القواعد الالزمة لحل المنازعات اإلداریة ، فھو قانون 

بة ویتمثل في مجموعة األنظمة واللوائح اإلدارة العامة تنظیما ونشاطا ورقا
 والقرارات اإلداریة التي تضبط سیر اإلدارات الحكومیة  

كما یشمل أیضا األعراف اإلداریة المعمول بھا في ھذه اإلدارات ، والمبادئ  
 القانونیة العامة التي مصدرھا األحكام القضائیة .  
 ري ھي : من ھذا التعریف یتبین أن موضوعات القانون اإلدا

والتي تتمثل في األنظمة  القواعد القانونیة للتنظیم اإلداري في الدولة : -1
واللوائح والقرارات التي تحدد الھیاكل التنظیمیة للوزارات والھیئات والمصالح 
الحكومیة ، وتبین أسالیب توزیع السلطة اإلداریة بین الجھات ( المركزیة 

قة بالعاملین في اإلدارة العامة ( مثل والالمركزیة ) ، وتشمل القواعد المتعل
قواعد التعیین والحقوق والواجبات والترقیات والنقل والندب واإلعارة والتفویض 
واإلنابة والحلول وتوزیع العمل واالختصاصات بین األجھزة اإلداریة) ، وتعود 
أھمیة دراسة التنظیم اإلداري إلى أنھ یشكل اإلطار الذي تمارس األجھزة 

 یة نشاطھا اإلداري من خاللھ . الحكوم
وتعني مجموعة القواعد القانونیة التي تبین قواعد تحدید النشاط اإلداري :  -2

سلطات اإلدارة العامة وامتیازاتھا حین تمارس السلطة العامة ، وما یتصل بذلك 
 من تنظیم صور النشاط اإلداري  والتي تتمثل في اآلتي :  

                                                
 .  20د. سعد على یحي وآخرون ،  المرجع السابق ، ص  )1(
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دم خدمات عامة مثل األمن والصحة والتعلیم والدفاع التي تق ـ المرافق العامةأ 
 والعدل وغیرھا ، وتقوم بھا وزارات مثل الداخلیة والدفاع والعدل  

الذي یسعى لحمایة األمن العام والسكینة العامة والصحة  الضبط اإلداريب ـ  
العامة واآلداب العامة في المجتمع ، وتقوم بھذا الضبط وزارات الداخلیة 

رة واإلعالم والصحة وكذلك ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر والتجا
الخ ، ویحدد القانون اإلداري أسالیب الضبط ….والبلدیات ومصلحة الجمارك 

اإلداري والقیود التي تنظم األنشطة الفردیة حمایة لحقوق األفراد ومراعاة 
 للتوازن بین المصلحة العامة والمصالح الخاصة . 

تبین قواعد القانون اإلداري أحكام رقابة القضاء اإلداري  اإلداري :القضاء  -3
التي تثور  )1(على أعمال اإلدارة العامة وأسس ووسائل حل المنازعات اإلداریة 

بین اإلدارات الحكومیة واألفراد ، ویتولى دیوان المظالم في المملكة العربیة 
ازعات اإلداریة ، كما یبین السعودیة مھمة القضاء اإلداري الذي یفصل في المن

القانون اإلداري أیضا طرق التظلم من القرارات اإلداریة وجھات الفصل فیھا 
ً ویتضمن قواعد التحقیق مع الموظفین  ً أو رئاسیا سواء كان التظلم والئیا
والجھات المختصة بھذا التحقیق والعقوبات التي توقع علیھم عند ارتكابھم مخالفة 

فالقانون اإلداري بھذا ینظم اإلدارة العامة باعتبارھا فرعاً  مالیة أو إداریة ،
للسلطة التنفیذیة فیبین ھیئاتھا ونشاط ھذه الھیئات وعالقاتھا ببعضھا وباألفراد ، 
ویبین كیفیة مواجھة اآلثار التي تلحق باألفراد من جراء ھذا النشاط وجھة 

ة عن ممارسة اإلدارة القضاء المختصة بالفصل في المنازعات اإلداریة الناجم
 . )2(لنشاطھا

 تتضح ھذه األھمیة من اآلتي :ثانیا : أھمیة دراسة القانون اإلداري  : 
القانون اإلداري ھو قانون الوزارات والھیئات والمؤسسات الحكومیة على  ـ أن 1

تعدد فروعھا وأقسامھا ، فھو یحكم العالقة بین الرؤساء والمرؤوسین وبین 
المجتمع حیث یحدد اختصاصات ومھام كل موظف ،  الموظفین وأفراد

والصالحیات والسلطات التي یتمتع بھا إعماال لقاعدة التوازن بین السلطة 

                                                
، د. محمwwwود حلمwwwي وآخwwwر ، المرجwwwع السwwwابق،  20د. طعیمwwwھ الجwwwرف ، المرجwwwع السwwwابق ، ص  )1(

 . 24ص
 . 5د. محمود حلمي وآخر ، المرجع السابق ، ص  )2(
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والمسؤولیة ویؤدي تحدید االختصاصات إلى معاقبة المقصر وإثابة المجد حمایة 
 للمصلحة العامة.

في الشریعة إنھ یوضح أھم القواعد التي تتناول أحكام القانون اإلداري  -2
اإلسالمیة والنظام األساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ، وكافة القواعد 
اإلداریة األخرى التي تحكم التنظیم والنشاط اإلداریین لألجھزة الحكومیة ، ویبین 
كیفیة حل المنازعات اإلداریة سواء تمثلت ھذه القواعد في األنظمة اإلداریة أو 

 إلداري أو أحكام القضاء اإلداري. اللوائح اإلداریة أو العرف ا
إنھ یوضح أسالیب التنظیم اإلداري التي تتمثل في  المركزیة والالمركزیة  -3

بصفة عامة وھیئات المركزیة والالمركزیة في المملكة العربیة السعودیة بصفة 
خاصة ، ویحدد االختصاصات اإلداریة لكل من السلطات المركزیة والالمركزیة 

المركزیة على تركیز السلطة في ید الحكومة المركزیة في ، حیث تعتمد 
العاصمة بینما تعتمد الالمركزیة على االستقالل النسبي عن السلطة المركزیة مع 
تمتع األخیرة بالرقابة اإلداریة على السلطات الالمركزیة ، والمملكة العربیة 

 السعودیة تطبق األسلوب المالئم لطبیعة كل مرفق عام . 
مثل الوزارات أو  إداریةھ یبین المرافق العامة المختلفة سواء كانت إن -4

مثل ھیئة التأمینات  اجتماعیةمثل النقل الجماعي والمیاه ، أو  اقتصادیة
 االجتماعیة والھالل األحمر. 

إنھ یضع الضوابط الالزمة لممارسة ھذه المرافق العامة لمھامھا مثل مبادئ  -5
ً طرق إدارة ھذه  المرافق المساواة واالستمراریة وا لقابلیة للتغییر ، ویبین أیضا

سواء كانت االستغالل المباشر، أو أسلوب المؤسسة العامة أو أسلوب االمتیاز أو 
 أسلوب الشركات المساھمة  

إنھ مصدر لبیان حقوق وواجبات منسوبي المرافق العامة سواء كانت مرافق  -6
یر من القواعد النظامیة التي تتضمن مدنیة أو مرافق عسكریة ، حیث توجد كث

ھذه الحقوق والواجبات مثل نظام الخدمة المدنیة ، نظام خدمة الضباط في القوات 
المسلحة العربیة السعودیة ، ونظام خدمة األفراد في القوات المسلحة العربیة 

الخ …السعودیة ، وأنظمة المؤسسات العامة ( تعلیمیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة 
وھذه األنظمة تتناول طرق التعیین وشروطھ والرواتب والمكافآت والعالوات  ) ،

والترقیات والواجبات الوظیفیة ، وأیضاً النظام القانوني للمؤسسات العامة وما إذا 
 كانت المؤسسة ( مثل الجامعة ) تتمتع بالشخصیة المعنویة من عدمھ . 
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الح الحكومیة المختلفة من إنھ یتضمن الھیاكل التنظیمیة للوزارات والمص -7
توزیع كل مصلحة إلى إدارات عامة وتقسیم كل إدارة عامة إلى إدارات 

الخ ، وتتضمن ھذه الھیاكل أیضا وظائف الرؤساء ….واإلدارات إلى أقسام
 والمرؤوسین في ھذه المصالح واختصاصات كل منھم . 

م شكل ونشاط إن قواعد ھذا القانون تظھر الفارق بین األنظمة التي تحك -8
األجھزة الحكومیة واألنظمة التي تحكم شكل ونشاط المشروعات الخاصة ، فعلى 
سبیل المثال ال یسري نظام الخدمة المدنیة ونظام تأدیب الموظفین إال على 
منسوبي الخدمة المدنیة في الحكومة أما العاملین في القطاع الخاص فیطبق علیھم 

نسوبي القطاعات العسكریة ال یطبق علیھم أي نظام العمل والعمال ، كذلك فإن م
من النظامین السابقین وإنما یخضعون لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة األفراد 

 في القوات المسلحة العربیة السعودیة ونظام العقوبات العسكري. 
إنھ یبین وسائل وسلطات اإلدارة العامة مثل إصدار اللوائح والقرارات  -9

الخ … ملكیة للمنفعة العامة ، واالستیالء المؤقت على العقارات اإلداریة ونزع ال
، كما یتناول العقود اإلداریة من حیث بیان أنواعھا وأركانھا وإجراءات إبرامھا 

 والشروط االستثنائیة في ھذه العقود.
إنھ یوضح مظاھر النشاط اإلداري التي قد تكون مرافق عامة تقدم خدمات  -10

ة أو نقل ومواصالت كانت خدمات تعلیمیة أو صحیة أو أمنی عامة لألفراد سواء
ً یسعى للمحافظة على النظام أو برید .  ً إداریا الخ ، وقد یكون ھذا النشاط ضبطا

 العام واآلداب في المجتمع.
إن قواعده تبین عناصر المرافق العامة والتي تتمثل في األموال العامة وھي  -11

والعاملین في المرافق العامة باعتبارھم العنصر  العنصر المادي لھذه المرافق ،
 البشري لھذه المرافق ، ویبین القانون اإلداري كل ما یتعلق بشأن ھؤالء العاملین.

إن نصوصھ توضح جھة فض المنازعات اإلداریة والتي تثور بین األفراد  -12
ن المظالم والمرافق العامة أو بین اإلدارة العامة ومنسوبیھا حیث یبین نظام دیوا

جھة القضاء اإلداري في المملكة التي تفصل في ھذه المنازعات كقاعدة إال ما 
 استثني نظامیا. 

 ویظھر دور القانون اإلداري في مجال القیادة اإلداریة من اآلتي :   -13
أن قواعده تمثل مصدر السلطة الرسمیة للقیادة اإلداریة والتي تمارس مھامھا  أ ـ

 ذه القواعد.في إطار ھذه عن ھ
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أنھ یضع اإلطار القانوني لصحة القرارات اإلداریة ببیان أركان القرار  ب ـ
 اإلداري وھي السبب والشكل واالختصاص والمحل والغایة.

أنھ یتناول عیوب القرار اإلداري التي تؤدي إلى بطالنھ وھي عیب السبب  جـ ـ 
 تعمال السلطة . وعیب الشكل وعدم االختصاص وعیب المحل واالنحراف في اس

إنھ یوجب على القائد اإلداري تنفیذ األنظمة واللوائح والقرارات اإلداریة  -د
المعمول بھا في الدولة وااللتزام بالعرف اإلداري وأحكام القضاء ، وسنحاول إن 
شاء هللا التعلیق على الموضوعات المشار إلیھا في البنود السابقة على صفحات 

على المتخصص أصول القواعد العامة في األنظمة و  ھذا الكتاب ، وال تخفى
 0تفسیرھا واألمثلة التوضیحیة المطلوبة إلبراز ھذه الموضوعات 

وحتى نتناول كل ھذه الموضوعات بالتفصیل ، فإن ھذا األمر یستدعي إعداد  
موسوعة تحتاج إلى وقت طویل لدراستھا وھو ما یتعارض مع اإلطار المحدد 

 للدراسة.
 
 
 
 
 
 

 مبحث الثانيال
 نشأة القانون اإلداري وخصائصھ

یتناول ھذا المبحث نشأة القانون اإلداري وخصائصھ في مطلبین على النحو 
 التالي : 

 المطلب األول
 نشأة القانون اإلداري

حول نشأتھ تتم اإلشارة إلیھما في  )1(ھناك رأیان لدى شراح القانون اإلداري 
 الفرعي التالیین :

                                                
، د. ثwwروت بwwدوي القwwانون اإلداري ، دار النھضwwة  28:  26 د. بكwwر القبwwاني المرجwwع السwwابق ص )1(

 50: 37، د. ماجwwwwد راغwwwwب الحلwwwwو المرجwwwwع السwwwwابق ص  86:  81،  63:60ص   1974العربیwwwwة 
د. أنwwور أحمwwد رسwwالن القwwانون اإلداري السwwعودي  11:  5د.سwwلیمان الطمwwاوي المرجwwع السwwابق ص 
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 الفرع األول
 م اشتراط قضاء إداريعد

أي ال یشترط وجود قضاء إداري للقول بوجود قانون إداري في الدولة فھذا 
الرأي یذھب الى أن القانون اإلداري وجد مع وجود اإلدارة العامة لیحكم تنظیمھا 
اإلداري بتحدید الھیكل التنظیمي لإلدارات الحكومیة وتقسیم اإلدارات والفروع ، 

ھذه اإلدارات ، وتحدید اختصاصات كل إدارة وبیان وتقسیم األعمال على 
العالقة بین ھذه اإلدارات وكیفیة إدارتھا سواء باألسلوب المركزي أو 
الالمركزي ، ویحدد ھذا القانون أیضا نشاط اإلدارة العامة بتحدید الوظائف 
ع والمھام التي یقوم بھا منسوبي اإلدارات المختلفة ، ویبین االمتیازات التي تتمت

بھا اإلدارات الحكومیة عند ممارسة ھذا النشاط منھا : إصدار اللوائح والقرارات 
اإلداریة الملزمة لمنسوبیھا وأفراد المجتمع ، وسلطة فرض الشروط االستثنائیة 
في العقود اإلداریة ، وتمتعھا بالسلطة التقدیریة في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه ، 

اتھا دون حاجتھا لللجوء إلى القضاء ، وسلطة نزع وسلطة التنفیذ المباشر لقرار
الخ ) ، فطبقا لھذا ….الملكیة للمنفعة العامة، واالستیالء المؤقت على العقارات 

الرأي فإنھ طالما كانت قواعد التنظیم اإلداري والنشاط اإلداري مقننة وتحمي 
ون اإلداري حقوق األفراد بما ال یخل بالمحافظة على المصالح العامة فإن القان

یكون موجودا سواء كانت الدولة تأخذ بالقضاء العادي أو القضاء اإلداري طالما 
أن القاضي یطبق قواعد قانونیة تمنح اإلدارة العامة االمتیازات الالزمة لتحقیق 
المصلحة العامة ، ویتفق ھذا الرأي مع التاریخ ألن القول بعدم وجود قانون 

یعني أن اإلدارات العامة في الدول التي لم یوجد إداري إال بوجود قضاء إداري 
بھا ھذا القضاء كانت بدون قواعد تحكم التنظیم والنشاط اإلداریین ، وھذا غیر 
منطقي بدلیل أن كثیرا من شراح القانون اإلداري قالوا بوجود قانون إداري في 

لعربیة مصر قبل إنشاء القضاء اإلداري "مجلس الدولة" ، والواقع في المملكة ا
ھـ 1402السعودیة یؤكد وجود قانون إداري قبل صدور نظام دیوان المظالم عام 

. 
  

 

                                                                                                                        
 29:  25خلیwwل القwwانون اإلداري السwwعودي ص ، د. عادل عبد الرحمن  41: 28المرجع السابق ص 

. 
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 الفرع الثاني
 ضرورة القضاء اإلداري

یشترط الرأي الثاني لوجود القانون اإلداري أن یوجد قضاء إداري ـ بجانب 
یة القواعد القانونیة للتنظیم والنشاط اإلداریین ـ لیتولى حل المنازعات اإلدار

باعتباره قضاء متخصصا یجید إجراء الموازنة بین مصالح األفراد والمصلحة 
العامة بما یحمي حقوق كل من اإلدارة العامة واألفراد بدرجة أفضل من عرض 
ھذه المنازعات على قضاء ینظر في كافة المنازعات بنفس الدرجة من المساواة 

اریة أو جنائیة ، فالقضاء فال یفرق بین منازعة إداریة ومنازعة مدنیة أو تج
اإلداري في نظر ھذا الرأي ركن إذا تخلف ینتفي القول بوجود قانون إداري 

 حول ھذین االتجاھین یمكن القول باآلتي  :  وإبداًء للرأيبالمعنى الفني الدقیق  ، 
أن القانون اإلداري یوجد مع تناولھ ألحكام التنظیم والنشاط اإلداریین بطریقة 

صاصات والمھام والجھات اإلداریة المختصة بالقیام بھا على نحو تحدد االخت
تقوم معھ بواجباتھا تحقیقا للمصلحة العامة وحمایة لحقوق األفراد وحریاتھم 
سواء عرضت المنازعات اإلداریة على قاض عادي أو إداري ، لكن ھذا ال یعني 

على قاض اإلقالل من شأن القضاء اإلداري فإن عرض المنازعات اإلداریة 
متخصص یجعلھ أقدر من غیره على حسن تقدیر األمور، فمن خالل اطالعھ 
على الكثیر من القضایا اإلداریة یكون أكثر درایة بأبعاد العمل اإلداري ویستطیع 
بما لھ من سعة اطالع وحسن تقدیر أن یحمي المصلحة العامة من اعتداء األفراد 

یكون من األفضل إسناد الفصل في  ویحمي األفراد من تعسف اإلدارة ، ولھذا
المنازعات اإلداریة لقضاء إداري متخصص في نظرھا ، مما یجعل من قواعد 

وھذا لمصلحة العامة والمصلحة الفردیة ، القانون مصدرا حقیقیا للتوازن بین ا
یتحقق إذا وجد الخبیر بكیفیة وأبعاد ھذه الموازنة ، أي القاضي اإلداري 

 المتخصص .
: أن القانون اإلداري وجد مع قیام اإلدارة العامة سواء كانت الدولة  ولخالصة الق

بھا قضاء إداري أم ال ، لكن وجود القضاء اإلداري یجعل لھ دوراً أكثر أھمیة 
عند قیام المنازعات اإلداریة ، ویؤكد ذلك أنھ قبل صدور نظام دیوان المظالم 

ة إداریة تبین تنظیم اإلدارة ھـ كانت توجد في المملكة قواعد قانونی1402عام 
العامة وتحكم نشاطھا ، واستمرت ھذه القواعد بعد إصدار ھذا النظام الذي جعل 
من دیوان المظالم ھیئة قضاء إداري مستقلة تفصل في المنازعات اإلداریة ، 
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وبذلك یكون قد تحقق لدى المملكة مزایا التخصص بإسناد الفصل في المنازعات 
صص على درایة بأبعاد ومراحل العمل اإلداري وما ینجم اإلداریة لقاض متخ

عن ممارستھ من آثار ، وبھذا التطور أیضا فإنھ یوجد في المملكة اآلن بجانب 
قواعد التنظیم اإلداري وقواعد النشاط اإلداري قضاء إداري متخصص في نظر 

ي ، وبھذا المنازعات اإلداریة المترتبة على ممارسة اإلدارة العامة للنشاط اإلدار
تكون موضوعات القانون اإلداري الثالثة ؛ التنظیم اإلداري ، والنشاط اإلداري ، 

 .)1(ھـ 1402والقضاء اإلداري موجودة في المملكة منذ عام 
: نذكر أمثلة من القواعد النظامیة على التنظیم والنشاط  والدلیل على ما سبق

تي كانت تحكم التنظیم والنشاط ھـ وبعده :من األنظمة ال1402اإلداریین قبل عام 
اإلداریین في المملكة قبل أن یصبح دیوان المظالم قضاء إداریا مستقال ما صدر 

 من أنظمة في األعوام التالیة :
ھـ نظام كتاب 1346ھـ نظام التدریس في المسجد الحرام ، وسنة 1345سنة 

بلدیة مكة العدل، نظام النقد الحجازي النجدي ، نظام العمد ، نظام دائرة 
ھـ نظام المأموریة العامة ، 1350المكرمة، نظام مجلس الشورى ، وفي سنة 

ھـ : نظام الخدمة المدنیة ، ونظام األحوال المدنیة، ونظام 1397وفي عام 
ھـ الذي عین 1344، ولقد صدر نظام النیابة العامة عام  )1(مشتریات الحكومة 

میة ، أیضا صدرت التعلیمات بموجبھ رئیسا للحكومة ومرجعا للدوائر الرس
ھـ وقضت األوامر الملكیة باآلتي: إنشاء المجالس 1345األساسیة عام 

االستشاریة، ومجلس الشورى ، ومجالس اإلدارة في جدة المدینة ، ومجالس 
النواحي ، ومجالس القرى والقبائل، والمجالس العمومیة البلدیة، ودیوان 

ة الرقابة اإلداریة، ولجنة التفتیش واإلصالح المحاسبات ، والمفتشیة العامة، وھیئ
، وبذلك یكون القانون اإلداري قد نشأ في المملكة قبل  )1(، ومجلس الوزراء..الخ

ھـ وإن كان قد حالفھ التطور منذ إنشاء دیوان المظالم وصدور 1402عام 
المجموعات النظامیة عنھ وأخیرا بلوغھ المزید من التطور بعد أن أصبح الدیوان 
ھیئة قضاء إداري مستقلة تعمل على تطویر أحكام القانون اإلداري بمراعاة 

 التوازن بین مصالح األفراد والمصلحة العامة.

                                                
 .39، 34د. أنور محمد رسالن المرجع السابق ص  )1(
ھwwـ 1414د. أحمد بن عبد هللا بن باز،النظام السیاسي في المملكة العربیة السعودیة،بدون الناشر  )1(

 103: 90ص
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 المطلب الثاني

 خصائص القانون اإلداري
 وعالقتھ بعلم اإلدارة العامة

یتن��اول ھ��ذا المطل��ب خص��ائص الق��انون اإلداري وعالقت��ھ بعل��م اإلدارة العام��ة ف��ي 
 لتالیین :الفرعین ا

 الفرع األول
 خصائص القانون اإلداري

 تتمثل أھم ھذه الخصائص في اآلتي :
إن القانون اإلداري في المملكة العربیة السعودیة شأن ـ عدم تقنین كل قواعده : 1

غیرھا من بلدان نظام القانون والقضاء المزدوج ال تجمع قواعده مجموعة 
جموعة واحدة ( مثل النظام األساسي نظامیة واحدة كتلك التي تجمع قواعدھا م

 للحكم والعمل والعمال والمرافعات الشرعیة واإلجراءات الجزائیة ) .
وھذا مرجعھ التطور المستمر في مختلف النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والذي 

 یشمل األجھزة اإلداریة وأنشطتھا المختلفة . 
فروع األنظمة : تجمیع قواعد ویقصد بتقنین فرع معین من  المقصود بالتقنین :

ھذا الفرع في مجموعة نظامیة واحدة تشمل كافة القواعد التي یقوم علیھا ھذا 
الفرع فأحكام العمل والروابط بین العمال والمسؤول عن العمل مثال یجمع 
قواعدھا مجموعة نظامیة واحدة یطلق علیھا نظام العمل والعمال  ، وال شك أن 

ظام المقنن ثباتاً وأفضلیة على النظام غیر المقنن مما یجعل التقنین یضفي على الن
من الیسیر الرجوع إلى قواعده من قبل كل من  : القاضي والباحث وغیرھما ، 
والتقنین یجعل من السھل أیضا تطبیق ھذه القواعد من قبل موظفي الجھات 

 بتطبیقھا . الحكومیة المخاطبة
واعد بدرجة یصعب معھا الرجوع إلیھا ، من تفرق ھذه الق وھذا بالتأكید أفضل 

ویالحظ أن سمة التقنین ھذه تتعارض إلى حد كبیر مع طبیعة قواعد القانون 
اإلداري حیث ال تقتصر ھذه القواعد على تلك التي تصدر في شكل أنظمة وإنما 
ً :ما تتضمنھ اللوائح المختلفة والتي كثیراً ما تتغیر وتتبدل لمواجھة  تشمل أیضا

في أي ظروف من شأنھا التأثیر في العالقات اإلداریة وأیضا كثرة  التطور
األعراف اإلداریة التي تسیر علیھا الجھات الحكومیة والتي تختلف من جھة إلى 
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أخرى ، وھذا یجعل سمة عدم الثبات تسري على األنظمة واللوائح اإلداریة 
مشاكل اإلداریة بالمقارنة بغیرھا من األنظمة واللوائح ألن األولى تواجھ ال

 المتجددة باستمرار .
وھذا بدوره یجعل من الصعوبة بمكان إعداد تقنین یجمع كل نصوص وقواعد 
القانون اإلداري ، وحال لھذه المشكلة یتم إعداد تقنین جزئي لبعض الموضوعات 
ً مثل : نظام الخدمة  ً نسبیا اإلداریة التي تتفق طبیعتھا مع التقنین الثابت ثباتا

ونظام مجلس التعلیم العالي ونظام تأمین مشتریات الحكومة ونظام خدمة  المدنیة
 الضباط ونظام الكلیات العسكریة ...إلخ.

نظراً للدور المتمیز الذي   لدیوان المظالم دور متمیز في تطویر أحكامھ : -2
یقوم بھ القاضي اإلداري في مجال القواعد القانونیة اإلداریة أطلق شراح القانون 

 اري اصطالح " القانون القضائي" على القانون اإلداري    اإلد
وھم یعنون بھذا أنھ وإن كان القاضي في مجال تطبیق فروع القانون األخرى 
یقوم بتفسیر النصوص النظامیة وتحدید ضوابطھا متقیدا بھذه النصوص فھو في 

ً ویتمتع بسلطة أوس ،  )1(ع مجال القانون اإلداري لھ دور أوسع مدى وأبعد عمقا
وكثیرا ما یستنبط مبادئ قانونیة عامة لحل المشكالت اإلداریة إذا لم تسعفھ 
النصوص الموجودة ، فالقضاء اإلداري ( دیوان المظالم ) یقوم بدور ھام 
وأساسي إلیجاد الحلول للمشكالت والمنازعات اإلداریة حتى تلك التي ال توجد 

 نصوص نظامیة أو الئحیة تضع لھا حلوالً.
،  )1(یراعي الدیوان ضرورة التوازن بین المصلحة العامة ومصالح األفرادو 

وكان للقضاء اإلداري دور بناء في إیجاد وتطویر نظریتي القرارات اإلداریة 
والعقود اإلداریة وتطبیق مبدأ المساواة في التمتع بخدمات المرافق العامة 

الخ ، …لدفاع أمام القضاءوالمساواة في التكالیف واألعباء العامة وكفالة حق ا
والقاضي اإلداري وإن كان یتمتع بسلطة أكبر حیال المنازعات اإلداریة إال أن 
ھذه السلطة لیست مطلقة وإنما تتقید بأحكام الشریعة اإلسالمیة ونصوص 

 األنظمة واللوائح المعمول بھا في الدولة .

                                                
المرجwwع السwwابق ص ، د.سwwلیمان الطمwwاوي ، 53،54د. ماجد راغب الحلwwو، المرجwwع السwwابق، ص )1(

4،13. 
 .  11د.محمود حلمي ، د. فؤاد النادي ، المرجع السابق ص  )1(
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الدیوان یفصل في  ومن المبادئ التي قررھا دیوان المظالم في ھذا الشأن:" أن
المنازعات التي تثور بین جھات اإلدارة المختلفة واألفراد بوصفھ قاضیا إداریا 
على نحو یحقق التوازن واالنسجام بین مقتضیات النشاط اإلداري ومتطلبات 
المصلحة العامة التي تقوم علیھا اإلدارة وبین كفالة حق الطرف اآلخر في 

ة لذلك إذا لم تكن ثمة قاعدة نظامیة تحكم المنازعة ومصلحتھ الخاصة ، نتیج
موضوع النزاع المطروح فللدیوان أن یجتھد في وضع الحل المناسب الذي یتسق 

 .)1(مع وقائع المنازعة ومالبسات إثارتھ  " 
یتسم القانون اإلداري بالمرونة والقابلیة الدائمة للتطور ،  ـ المرونة والتطور :

ور باستمرار نتیجة للتقدم االقتصادي فنظراً ألن حاجات المجتمع تتط
واالجتماعي والتقني الذي یترجم تطور وظیفة الدولة الحدیثة واتساع صور 
أنشطتھا ، فإن ھذا التطور واتساع صور النشاط یترتب علیھما التغیر المستمر 
في ظروف المجتمع مما یحتم على اإلدارة الحكومیة االستجابة لھذا التطور ، 

ً مسایرة ھذا الوضع بقواعد نظامیة إداریة مرنة ویتطلب من الم نظم أیضا
ومتطورة تساعد اإلدارة الحكومیة على القیام بتبعاتھا وتحریرھا بقدر المستطاع 

، والذي  )2(من الروتین والجمود مساھمة في نمو وتقدم المجتمع وازدھاره 
یتبین لھ یرصد سیر الوزارات واإلدارات الحكومیة خالل المائة عام الماضیة 

صدور كثیر من المراسیم واألوامر السامیة بشأن إنشاء وزارات جدیدة أو 
التوسع في مھام تلك الوزارات أو إنشاء مؤسسات عامة جدیدة أو إلغاء بعض 

 اإلدارات الحكومیة أو إدماج بعضھا مع اآلخر.
 فقد مر تطور النظام اإلداري لبعض األجھزة الحكومیة في على سبیل المثال : 

ھـ مھام اإلدارة في الحجاز 1433المملكة باآلتي : تولى المجلس األھلي عام 
ھـ 1345وكان یعاونھ مجالس استشاریة ، وعندما تأسست النیابة العامة عام 

 أصبحت الشؤون الداخلیة جزءاً منھا.
ھـ صدر نظام مجلس الوكالء وألغیت النیابة العامة وتم تقسیمھا 1350وفي عام  

 إلى قسمین :

                                                
 ھـ)1399/ق لعام 266/1ھـ في القضیة رقم (1400/ت) لعام 70قرار دیوان المظالم رقم ( )1(
، د. محمwwود حلمwwي، د. فwwؤاد النwwادي المرجwwع 128د. أنwwور أحمwwد رسwwالن ، المرجwwع السwwابق، ص  )2(

 .139 السابق ، ص
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: وزارة الداخلیة: ویتبعھا : المحاكم والشرطة العامة والبلدیات  القسم األول 
 ومدیریة الصحة ومدیریة البرق والبرید ومدیریة المعارف.

: رئاسة مجلس الوكالء ویتبعھ: وزارة الخارجیة ومجلس الشورى والقسم الثاني
ء ملحقات ورئاسة القضاء ومدیریة الشؤون العسكریة ووكالة المالیة وأمرا

ھـ تم دمج وزارة الداخلیة مع دیوان رئاسة مجلس 1353الحجاز ، وفي عام 
) 8697/ع/5/11الوكالء وظل وضعھا كذلك حتى صدر المرسوم الملكي رقم (

ھـ بتشكیل وزارة الداخلیة . أیضا قبل صدور المرسوم 26/8/1370وتاریخ 
ت وزارات ھي ھـ وجد بالمملكة س1373الملكي بإنشاء مجلس الوزراء عام 

الداخلیة والدفاع والطیران والمالیة والصحة والمواصالت , وبعد ذلك وحتى عام 
ھـ أنشئت وزارات جدیدة مثل الحج واألوقاف والعمل واإلعالم والتجارة 1389

والصناعة والمعارف باإلضافة إلى مؤسسات عامة وھیئات وأجھزة إداریة 
 أخرى . 

ید والھاتف ثم ألغیت بعد ذلك . كذلك تم تغییر أیضا تم إنشاء وزارة البرق والب
مسمى وزارة المعارف إلى مسمى وزارة التربیة والتعلیم . أیضا ألغیت الرئاسة 
العامة لتعلیم البنات وتم ضمھا إلى وزارة المعارف والتي سمیت بوزارة التربیة 

 والتعلیم .
مؤسسات عامة مما سبق یتضح أنھ صدرت عدة قرارات إداریة بإنشاء وزارات و

عاصرھا أوامر ملكیة بتعیین وزراء ورؤساء للتنظیم اإلداري لھذه اإلدارات ، 
وطرأ تطور على ھذه اإلدارات باإللغاء والتعدیل واإلنشاء وصدور قرارات 

، ونظرا ألن  )1(إداریة تعكس مرونة القانون اإلداري واستجابتھ للحداثة والتطور
المراقبة العامة  دیة للمرافق العامة فإن دیوانالمال العام یعد من العناصر الما

األنظمة المالیة للتطورات التي تطرأ على اإلدارة العامة ویقدم  یتابع مدى مالءمة
/ج) من نظام 8االقتراحات الالزمة لتطویرھا ، ویستفاد ھذا من نص المادة (

عة ھـ والتي تقضي باآلتي: " تقوم أجھزة الدیوان بمتاب1391الدیوان لعام 
األنظمة واللوائح المالیة والحسابیة النافذة للتحقق من تطبیقھا وكفایتھا ومالءمتھا 
للتطورات التي تطرأ على اإلدارة العامة بالمملكة وتوجیھ النظر إلى أوجھ 
النقص في ذلك وتقدیم االقتراحات الالزمة لتطویر ھذه األنظمة واللوائح أو 

                                                
تطور اإلدارة العامة فwwي المملكwwة العربیwwة السwwعودیة خwwالل مائwwة عwwام إعwwداد معھwwد اإلدارة العامwwة،  )1(

 .200، 199، 166، 165المرجع السابق ص 
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لإلصالح اإلداري نجد أن من أھم  تغییرھا ، وعند دراسة اللجنة العلیا
اختصاصاتھا اتخاذ القرارات التي توصي بتعدیل بعض األنظمة ورفعھا لجھة 

 االختصاص لتعدیلھا طبقا لإلجراءات الواجبة اإلتباع.
 

 
 

 الفرع الثاني
 عالقة القانون اإلداري
 بعلم اإلدارة العامة

ا علمین مستقلین إال أن إن علم القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة وإن كان
 الصلة بینھما وثیقة ألنھما یتناوالن موضوعا واحدا ھو اإلدارة العامة  

وأنھ وإن كان الموضوع واحداً إال أن زاویة تناول كل منھما لھ تختلف عن  
األخرى ، حیث یتناول علم القانون اإلداري التنظیم اإلداري والنشاط اإلداري 

األخرى من زاویة نظامیة فیتناول النصوص وموضوعات اإلدارة العامة 
والقواعد القانونیة المتعلقة بھا وشروط تطبیقھا على ھذه اإلدارة ، والحقوق 

دیوان المظالم ) ،  وااللتزامات التي تترتب علیھا والتي یكفلھا القضاء اإلداري (
وتوضیحھا  فعلم القانون اإلداري بھذا یتناول القواعد النظامیة القائمة بقصد بیانھا

 وتحدید حاالت وشروط تطبیقھا .
فھو یتناول القواعد النظامیة على ما ھي علیھ دون زیادة أو نقص مثل قواعد  

التعیین والترقیات واإلجازات والندب والنقل واإلعارة والتفویض وغیرھا ، أما 
خطیط علم اإلدارة العامة فیتناول الجوانب العملیة والفنیة للعملیات اإلداریة من ت

وتنظیم وقیادة واتخاذ قرارات واتصاالت ورقابة وتفتیش... الخ ، وذلك على نحو 
 ما یجب أن تكون علیھ من حیث التطبیق ال كما ھي قائمة بالفعل .

ویتم ھذا بحثاً عن أفضل الطرق والوسائل الفنیة التي بھا تحقق العملیات اإلداریة  
مة للدولة ، فعلم اإلدارة العامة یمنح المصلحة العامة التي تتغیاھا السیاسة العا

القائد اإلداري األصول الفنیة للنظریات اإلداریة وبیان أوجھ تطبیقھا في إطار 
 السلطة التقدیریة التي ال تمثل خروجا على قواعد القانون .

لكن ما سبق ال یعني قیام االنفصال التام بین علم اإلدارة العامة وعلم القانون 
 ھما یؤثران في بعضھما بأي تقدم یحققھ أحدھما .اإلداري حیث أن
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فالقانون اإلداري یتجاوب مع التطور الذي یحققھ علم اإلدارة العامة بغیة تمكین  
ھذه اإلدارة من مسایرة التطور مع الحاجات االجتماعیة واالقتصادیة وتمكینھا 

نسبیا ، ألن .وإن كان ھذا التطور بطیئا  )1(من أداء وظائفھا على الوجھ األكمل 
نصوص القانون توضع في ظروف معینة یطرأ على البیئة المحیطة بھا التغیر 
من حیث الزمان والمكان ، أما علم اإلدارة العامة فھو یسایر الواقع بدرجة أسرع 
ویعمل على مسایرة الجوانب اإلیجابیة فیھ تطویرا إلى األفضل وتنمیة للواقع 

لمنظم االستجابة للتطور اإلداري بأنظمة اإلداري ، األمر الذي یفرض على ا
ولوائح تدعمھ وال تعوق استمراره كما سبقت اإلشارة إلى المرونة والتطور في 

 الصفحات السابقة.
 : أمثلة توضیحیة للعالقة بین علمي القانون اإلداري واإلدارة العامة

امة بعدة :تمر ھذه العلمیة في إطار علم اإلدارة الع ـ عملیة اتخاذ القرارات 1
 مراحل أھمھا:

 تحدید المشكلة وتشخیصھا. .1
 جمع المعلومات والبیانات عن ھذه المشكلة وإخضاعھا للتحلیل . .2
وضع عدة بدائل لحل المشكلة وتقییم كل بدیل وترتیب ھذه البدائل تبعا  .3

 ألھمیتھا .
 اختیار البدیل األمثل لحل ھذه المشكلة .  .4
 . )1(صدار القراررفع األمر لصاحب الصالحیة كي یتولى إ  .5
وھنا ینتھي دور علم اإلدارة العامة ویبدأ دور القانون اإلداري حیث أن القائد  

اإلداري ھو المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحھ ھذه الصالحیة ، 
ویقوم قبل إصداره بالتأكد من توافر األركان النظامیة للقرار اإلداري ، كي 

ذه األركان ھي: السبب ، الشكل، االختصاص ، یصدر خالیا من العیوب وھ
المحل ، الغایة ، ألنھ إذا صدر القرار اإلداري مع تخلف أحد أركانھ كان باطال 
نظاما لمخالفتھ ألحكام القانون ، وینطبق ھذا على قرارات التعیین والرقابة 
 والتفتیش والتأدیب والترقیة واإلنابة والندب واإلعارة وغیرھا من القرارات

 اإلداریة.

                                                
، د. محمد فؤاد النادي ، المرجwwع السwwابق، 36،  22د, ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  )1(

 . 24،  22ص 
 164:  115، ص 1985اتخاذ القرارات اإلداریة ، بدون الناشر، د. نواف كنعان ،  )1(
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: فاإلدارة عندما تواجھھا مشكلة تكدس  تعیین الموظف العام :  ـ المثال الثاني 2
األعمال وعدم كفایة موظفیھا للقیام بھذه األعباء تقوم ببحث المشكلة وجمع 
البیانات واإلحصاءات الدقیقة عنھا وتقوم ببحث البدائل الممكنة لمواجھة المشكلة 

لقائم وذلك بالمفاضلة بین إجراء الندب أو اإلعارة من ومدى إمكانیة سد العجز ا
جھات حكومیة أخرى أو من إدارات تابعة لنفس القطاع اإلداري ، أو أن ھذا حل 

 مؤقت والبد من التعیین أو النقل من جھات أخرى .
وبناًء علیھ تقوم بترتیب البدائل لسد العجز مؤقتا عن طریق الندب الجزئي ثم  

 بقة للتعیین أو النقل ووضع الشروط الالزمة .تقوم بإجراء مسا
ثم تقوم بإجراء المفاضلة بین المرشحین وقبل إصدار القرار یجب على صاحب  

الصالحیة التأكد من توافر الشروط النظامیة للتعیین التي یحددھا القانون اإلداري 
ركانھ طبقا للنظام القانوني للمرفق العام ، ویصدر قرار التعیین إذا توافرت أ

 النظامیة من سبب واختصاص وشكل ومحل وغایة .
كما سنرى عند دراسة موضوع القرارات اإلداریة كامتیاز من امتیازات اإلدارة  

العامة إن شاء هللا ، فعلم اإلدارة العامة یھتم عند دراستھ للوظیفة العامة بالبحث 
م عن أفضل الطرق لشغل الوظیفة العامة وتصنیف الوظائف وبیان أھ

اختصاصات كل وظیفة وكیفیة ممارسة كل اختصاص وأفضل السبل للتدریب 
الخ ، …على ممارسة االختصاص وبیان كیفیة التعامل بین الرئیس والمرؤوس 

أما القانون اإلداري فیتعرض عند دراستھ للوظیفة العامة إلى بیان الشروط 
وق وواجبات النظامیة لشغلھا من حیث الجنسیة والسن والمؤھل والخبرة وحق

الموظف والجھة المختصة بالتأدیب وصالحیاتھا في توقیع العقوبات التأدیبیة 
وإنھاء الخدمة كل ذلك قي إطار النصوص النظامیة التي تحكم ھذه المسائل ، مما 
سبق یتضح أن علم القانون اإلداري یتولى شرح وبیان النصوص النظامیة 

ول الفن اإلداري وما یجب أن تكون علیھ والتعلیق علیھا ، أما علم اإلدارة فیتنا
 اإلدارة من الناحیة العلمیة.

 
 

 المبحث الثالث
 مصادر القانون اإلداري
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تتمثل مصادر القانون اإلداري السعودي في المصدر األصلي وھو الشـریعة 
اإلسالمیة والمصادر الفرعیة غیر المتعارضة معھا كاألنظمة واللوائح والعرف 

  -اإلداري والفقھ اإلداري كما یلي :اإلداري والقضاء 
 المطلب األول

 الشریعة اإلسالمیة
تعتبر الشریعة اإلسالمیة مصدر التشریع في المملكة العربیة السعودیة 
والمرجعیة الرئیسیة للمصادر األخرى ویتضح ھذا من اإلطالع على نصین من 

المملكة :  أنتنص على ) 1( ھـ وھما: المادة1412النظام األساسي للحكم لعام 
العربیة السعودیة دولة عربیة إسالمیة ذات سیادة تامة، دینھا اإلسالم ، 

) 67ودستورھا كتاب هللا تعالى وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وسلم ، و المادة (
تقضي باآلتي : تختص السلطة التنظیمیة بوضع األنظمة واللوائح فیما یحقق 

ً لقواعد الشریعة اإلسالمیة، المصلحة أو یرفع المفسدة في شؤون الدو لة وفقا
ً لھذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس  وتمارس اختصاصاتھا وفقا
الشورى ، من النصین السابقین یتبین أن الشریعة اإلسالمیة تعد على قمة النظام 
القانوني في المملكة العربیة السعودیة ، ومن ثم تكون جمیع األحكام الواردة بھا 

ً مصدراً لكافة األنظمة واللوائح واألعراف واجبة الت طبیق، وتكون أیضا
والقرارات اإلداریة وغیرھا ، نظراً لما للشریعة اإلسالمیة من سمو ومكانة 
رفیعة وتضمنھا للقواعد الصالحة للتطبیق في مختلف العصور ، وصدق هللا 

ا ِطیُر بَِجنَاَحْیِھ إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكم َوَما ِمن َدآبٍَّة فِي األَْرِض َوالَ طَائٍِر یَ العظیم القائل ( مَّ
ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن َشْيءٍ  وقولھ سبحانھ   )38(األنعام : )ثُمَّ إِلَى َربِِّھْم یُْحَشُرونَ  فَرَّ

 ) ینًااْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم اِإلْسالََم دِ ( 
    )3(المائدة:

فاألمور التي ورد بشأنھا حكم شرعي یجب تطبیق ھذا الحكم علیھا ، وما لم یرد 
فیھا حكم شرعي یتم تنظیمھا عن طریق االجتھاد في إطار القواعد العامة في 
الشریعة اإلسالمیة ، لذا یجب أن ال تخالف قواعد القانون اإلداري أحكام الشریعة 

 . )1(ا العامة اإلسالمیة ومبادئھ
 بعض قواعد الشریعة التي تعد مصدراً للقانون اإلداري: 

                                                
 وما بعدھا .  100قریباً من ھذا د. أنور رسالن المرجع السابق ، ص  )1(
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فمن مجاالت تطبیق ھذه  )2("  یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعقُودُ یقول تعالى "  -1
اآلیة العقود اإلداریة التي تعد من وسائل اإلدارة لممارسة نشاطھا اإلداري ، 

طبقا لھا بالوفاء بالتزاماتھا العقدیة وعدم اإلخالل بھذه  فتلتزم جھة اإلدارة
 ویلتزم بھا أیضاً المتعاقد مع اإلدارة .  )3(االلتزامات 

َوتََعاَونُوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُوْا َعلَى اِإلْثِم یقول سبحانھ وتعالى : "  -2
، ویشمل تطبیق ھذه اآلیة العالقة  )4( "  َشِدیُد اْلِعقَابِ َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوْا ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ 

بین اإلدارة العامة واألفراد لیتعاون الجمیع على البر والتقوى من أجل تحقیق 
المصلحة واألھداف العامة للدولة لتستطیع تلبیة الحاجات العامة للمواطنین 

دارة العامة في عالقاتھم ومراعاة حقوقھم ، وھذه اآلیة ملزمة كذلك للعاملین باإل
یبعضھم وعالقاتھم برؤسائھم وعالقاتھم بالمواطنین ، فالمؤمنون ملزمون بالعمل 
بما یرضى هللا من فعل الخیرات واجتناب المنكرات ، وملزمون بعدم التعاون 

 على الشرور واآلثام التي حرمھا هللا من الظلم والعدوان وسائر ما حرم هللا . 
ِ ُشَھَداء بِاْلقِْسِط وتعالى " یقول سبـحانھ  -3 اِمیَن ِ�ّ یَا أَیَُّھآ الَِّذیَن آَمنُوْا ُكونُوْا قَوَّ

َوالَ یَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ُھَو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّقُوْا ّهللاَ إِنَّ 
، ویشمل تطبیق ھذه اآلیة مجال االنتفاع  )8:"(المائدة ّهللاَ َخبِیٌر بَِما تَْعَملُونَ 

بخدمات المرافق العامة في الدولة بوجوب إعمال العدل والمساواة وعدم التفرقة 
بینھم بسبب الجنس أو اللون أو الدین وضرورة إعمال مبدأ المساواة بینھم في 
األعباء والتكالیف العامة طالما أن الشخص توافرت فیھ الشروط التي حددھا 

لقانون ، ویعد مبدأ المساواة من الضوابط الالزمة واألساسیة لسیر المرافق ا
   )1(العامة بانتظام واطراد 

ُسوَل َوتَُخونُوْا قولھ سبحانھ وتعالي "  -4 یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوْا الَ تَُخونُوْا ّهللاَ َوالرَّ
وعن أبي ذر قال : قلت یا رسول هللا أال ،  )27(األنفال:"  أََمانَاتُِكْم َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ 

                                                
سورة المائدة اآلیة األولى حیث أن كلمة عقود ھنا تشمل العھود التي أوجبھا هللا على عباده مwwن  )2(

wwد علیھwwي تعاھwwر شرائع دینھ وكذلك العھود التwwر مختصwwان ، أنظwwة وأمwwراء وذمwwع وشwwن بیwwاس مwwا الن
تفسwwیر الطبwwري، اختصwwار وتحقیwwق الشwwیخ محمwwد علwwي الصwwابوني،د. صwwالح أحمwwد رضwwا دار التwwراث 

 . 186العربي بالقاھرة،بدون سنة الطبع، المجلد األول،ص 
 .  83د. ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق، ص  )3(
وانظر مختصر تفسwwیر الطبwwري ، المرجwwع السwwابق، المجلwwد األول، ص  سورة المائدة اآلیة الثانیة )4(

187. 
 .38د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق ص  )1(
 1457ص 3صحیح مسلم بشرح النووي مجلد  )3( 
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تستعملني ؟ قال: فضرب بیده على منكبي ثم قال: یا أبا ذر إنك ضعیف وإنھا 
أمانة وإنھا یوم القیامة خزي وندامة إال من أخذھا بحقھا وأدى الذي علیھ فیھا" 

) ، اآلیة الكریمة والحدیث الشریف یشمالن بأحكامھما أعمال الوظیفة العامة 3(
اعتبارھا أمانة أودعھا المجتمع ذمة الموظف العام كي یقوم بمسؤولیاتھا مراقباً ب

ربھ في السر والعلن ، فالوظیفة العامة تكلیف وأمانة ولیست تشریفا ومكانة ، 
وإنھا یوم القیامة خزي لصاحبھا وندامة إال إذا أدى واجباتھا ووفاھا حقوقھا ، 

ھم في عالقاتھم یبعضھم وفي قراراتھم فعلى الرؤساء والمرؤوسین أن یتقوا رب
التي یصدرونھا في حدود اختصاصاتھم كي تستمر المرافق العامة في أداء 
دورھا خیر قیام طبقا لمبدأ االستمراریة الذي یعد من المبادئ األساسیة الضابطة 
لسیر المرافق العامة ، ومن مجاالت تطبیق اآلیة الكریمة أیضا العقود اإلداریة 

ب مراعاة األمـانة في تطــبیق بنودھا وإعمال مقتضیاتھا في كافة حیث توج
مراحلھا وعند تقریر الحاجة إلیھا أو في إبرامھا بالمناقصات أو المزایدات أو 
الممارسات أو عند إرساء العطاءات أو عند تنفیذھا ، وفي حالة مخالفة  حكم كل 

إلداریة ضد اإلدارة العامة من اآلیة والحدیث المذكورین یمكن إثارة المسؤولیة ا
عن أي خطأ إداري أو عمل إرادي ضار یصدر عنھا باعتبار أن الشریعة مصدر 

 األنظمة في الدولة .  
ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن یقول سبحانھ وتعالى : "  -5 نُكْم أُمَّ َوْلتَُكن مِّ

،  )104(آل عمران :"  ْولَـئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُ 
ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف ویقول سبحانھ وتعالى "  ُكنتُْم َخْیَر أُمَّ

ْنھُ  ُم َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاّ�ِ َولَْو آَمَن أَْھُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْیًرا لَُّھم مِّ
، ھاتان اآلیتان تعدان ركنین  )110(آل عمران:" اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُھُم اْلفَاِسقُونَ 

أساسیین لعمل كافة األجھزة اإلداریة بصفة عامة ورجال ھیئة األمر بالمعروف 
والنھي عن المنكر واألمن بصفة خاصة ، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

لبالد والعباد یكون باألمر بالمعروف والنھي عن ھو مقصود الوالیة، وصالح ا
، وأھمیة اآلیتین أنھما )3(المنكر اللذین بھما صارت األمة اإلسالمیة خیر األمم 

                                                
ابwwن تیمیwwة ، الجوامwwع فwwي السیاسwwة اإللھیwwة واآلیwwات النبویwwة "السیاسwwة الشwwرعیة فwwي إصwwالح  )3(

 .  34ھـ ، ص 1306خبة األخیار بالقاھرة الراعي والرعیة" مكتبة ن
فwwتح البwwاري بشwwرح صwwحیح البخwwاري  )2 (     2013ص  4صwwحیح مسwwلم بشwwرح النwwووي مجلwwد )1(

 109ص  13مجلد
 1459ص  3صحیح مسلم بشرح النووي مجلد  )1(
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توجبان على اإلدارة العامة وعلى أفراد المجتمع األمر واالئتمار بالمعروف 
لة ویعیش والنھي واالنتھاء عن المنكر كي یكون مجتمعاً معافى من الفساد والرذی

 في إطار الخیر والفضیلة كل ھذا بفضل إعمال أحكام الشریعة اإلسالمیة .
الصدق واإلخالص في أداء أعمال الوظیفة العامة وتجنب الغش والكذب  -6

والخداع والتھرب من أداء األعمال طبقا لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : " 
العبد لیتحرى الصدق حتى یكتب إن الصدق بر وإن البر یھدي إلى الجنة وإن 

عند هللا صدیقا ، وإن الكذب فجور وإن الفجور یھدي إلى النار، وإن العبد 
.وقولھ صلى هللا علیھ وسلم " ما من وال   )1(لیتحرى الكذب حتى یكتب كذابا"

 .)2(یلي رعیة من المسلمین فیموت وھو غاش لھم إال حرم هللا علیھ الجنة " 
عن مرؤوسیھ وإن الموظف (مدني أو عسكري) مسؤول  إن القائد مسؤول -7

عن أعمال الوظیفة المسندة إلیھ ، لذا یجب على كل منھم القیام بمسؤولیاتھ خیر 
َ بِقَْلٍب َسلِیمٍ .  یَْوَم َال یَنفَُع َماٌل َوَال بَنُونَ قیام ألنھ سیسأل عنھا "   " إِالَّ َمْن أَتَى هللاَّ

من قولھ صلى هللا علیھ وسلم :" أال كلكم راع ، وھذا یفھم  )89، 88(الشعراء
وكلكم مسؤول عن رعیتھ فاألمیر الذي على الناس راع وھو مسؤول عن رعیتھ 
والرجل راع على أھل بیتھ وھو مسؤول عنھم والمرأة راعیة على بیت بعلھا 
وولده وھي مسؤولة عنھم والعبد راع على مال سیده وھو مسؤول عنھ أال فكلكم 

 ).1(مسؤول عن رعیتھ"  راع وكلكم
شعب  -8 فراد ال سیھ وأ حسن الخلق ملزم للموظف في تعاملھ مع رؤسائھ ومرؤو

یھ  قادم عل قاء وترحیب بال في الل شفافیة  في التخاطب و قول وأدب  في ال لین  من 
وحس��ن االس��تماع لطلبات��ھ بع��د حس��ن رد الس��الم وع��دم رف��ع الص��وت علی��ھ ، وأن 

بل یتعامل مع المراجعین في تواضع وأ نھ ون صالة معد دب یعكس حسن تربیتھ وأ
یھ :"  عالى ف قال هللا ت لذي  سلم ا یھ و صلى هللا عل ا أخالقھ وتأسیھ برسول هللا  َ فَبِم

wwوْا ِمwwْن َحْولwwَِك فwwَاْعُف  wwَن ّهللاِ لِنwwَت لَُھwwْم َولwwَْو ُكنwwَت فَظwwًّا َغلwwِیظَ اْلقَْلwwِب الَنفَضُّ َرْحَمwwٍة مِّ
  َشاِوْرُھْم فِي األَْمِر فَإَِذا َعَزْمتَ َعْنُھْم َواْستَْغفِْر لَُھْم وَ 
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لِینَ  ْل َعلَى ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ یُِحبُّ اْلُمتََوكِّ عالى)، 159"(آل عمران: فَتََوكَّ لھ ت  وعمال بقو
َالٍ : "  لَّ ُمْخت ُ َ َال یُِحبُّ ك َك لِلنَّاِس َوَال تَْمِش فِي اْألَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَّ  َوَال تَُصعِّْر َخدَّ

، وفي سیرتھ وسنتھ صلى هللا علیھ وسلم قدوة حسنة حیث  :لقمان)18" ( فَُخورٍ 
حد  ضع أ قال : " ما نقصت صدقة من مال وما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا وما توا

فر"  )2(: إال رفعھ هللا" لھ ك سوق وقتا سلم ف سباب الم قال " سلم  )3(و قال " الم : و
نھ" من سلم المسلمون من لسانھ ویده وال قال  )1(مھاجر من ھجر ما نھى هللا ع : و

: وق��ال " م��ن یح��رم  )2(" ال ی��دخل الجن��ة م��ن ك��ان ف��ي قلب��ھ مثق��ال ذرة م��ن كب��ر"
من  نزع  نھ وال ی شئ إال زا في  كون  قال "إن الرفق ال ی حرم الخیر" ، و الرفق ی

عھ أو  )3(شئ إال شانھ"  من ود مة  یوم القیا ند هللا  لة ع ناس منز ، وقال "إن شر ال
 . )4(ركھ الناس اتقاء فحشھ" ت
یجب على منسوبي الجھات اإلداریة إنجاز المعامالت وتبسیط اإلجراءات  -9

تجنبا للروتین والتعقید ألن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال "من سمَّع سمَّع هللا 
وفي الحدیث تحذیر وتنفیر من  )1(بھ ومن یشاقق یشقق هللا علیھ یوم القیامة" 

إدخال المشقة على الناس، وقال صلى هللا علیھ وسلم "إن هللا یعذب الذین الریاء و
 .)2(یعذبون الناس في الدنیا"

                                                
 110ص 1فتح الباري، السابق ، مجلد  )3( 2001ص  4صحیح مسلم، السابق، مجلد  )2(
 93ص 1صحیح مسلم، السابق، مجلد  )2(    53الباري، السابق ص  فتح )1(
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یجب على الموظف (مدني أو عسكري) طاعة رؤسائھ في غیر معصیة هللا  -10
ألنھم من أولي األمر ، وعلیھ تجنب الفتن وأوجھ االختالف مع زمالئھ ورؤسائھ 

إن وجد إلى كتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا علیھ وعلیھ أیضا رد االختالف 
ُسوَل وسلم طبقا لقولھ سبحانھ : "  یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوْا أَِطیُعوْا ّهللاَ َوأَِطیُعوْا الرَّ

ُسوِل إِن ُكنتُْم  وهُ إِلَى ّهللاِ َوالرَّ َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ
وطبقا لقولھ  )59(النساء:"  ْؤِمنُوَن بِاّ�ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویالً تُ 

صلى هللا علیھ وسلم : " من أطاعني فقد أطاع هللا ومن عصاني فقد عصى هللا 
، والطاعة  )1(ومن أطاع أمیري فقد أطاعني ومن عصى أمیري فقد عصاني"

صیة هللا لقولھ صلى هللا علیھ وسلم "على المرء المسلم للرؤساء مقیدة بعدم مع
السمع والطاعة فیما أحب وكره إال أن یؤمر بمعصیة فإن أمر بمعصیة فال سمع 

  وال طاعة " 
یجب على منسوبي الجھات اإلداریة عدم قبول الرشوة أو الھدایا التي  -11

ن وعلى الرؤساء ظاھرھا التقدیر وحقیقتھا الرشوة والحصول على حقوق اآلخری
مراقبة مرؤوسیھم وتوجیھھم ومحاسبتھم في ھذا الشأن وغیره سیرا على ھدى 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، ولقد أورد اإلمام مسلم في صحیحھ بابا سماه 
"باب تحریم ھدایا العمال" وذكر الحدیث التالي : "عن أبي حمید الساعدي قال: 

وسلم رجال من األزد على صدقات بني سلیم  استعمل رسول هللا صلى هللا علیھ
یدعى إبن األتبیّة فلما جاء حاسبھ. قال ھذا مالكم وھذا ھدیھ، فقال رسول هللا 
صلى هللا علیھ وسلم : " فھال جلست في بیت أبیك وأمك حتى تأتیك ھدیتك إن 
 كنت صادقا " ؟. ثم خطبنا بحمد هللا وأثنى علیھ ثم قال :" أما بعد فإني أستعمل

الرجل منكم على العمل مما والني هللا فیأتي فیقول: ھذا لكم وھذا ھدیة أھدیت لي 
أفال جلس في بیت أبیھ وأمھ حتى تأتیھ ھدیتھ إن كان صادقا وهللا ال یأخذ أحدكم 
منھا شیئا بغیر حقھ إال لقي هللا تعالى یحملھ یوم القیامة : فأل عرفن أحدا منكم لقي 

أو بقرة لھا خوار أو شاة تیعر" ثم رفع یدیھ حتى روي  هللا یحمل بعیرا لھ رغاء
 .)1(بیاض إبطیھ ثم قال " اللھم ھل بلّغت " 
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یجب على الموظفین قادة ومرؤوسین مراقبة هللا في السر والعلن وتطبق  -12
حقیقة معنى اإلحسان الوارد في حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: " أن تعبد 

: والعبادة كما قال اإلمام ابن تیمیة :  )1(تكن تراه فإنھ یراك"  هللا كأنك تراه فإن لم
" اسم جامع لكل ما یحبھ هللا ویرضاه من األقوال الباطنة والظاھرة وأن یذعن 

، فھي لیست مجرد أقوال باللسان وحركات بالجوارح )2(العبد إذعانا كامال"
ألنھ سبحانھ"یعلم خائنة  مجردة المعنى وإنما ھي مراقبة : تعالى في السر والعلن

األعین وما تخفي الصدور" ، فعلى منسوبي المرافق العامة مراعاة حمى هللا 
باجتناب محارمھ إعماال لقولھ صلى هللا علیھ وسلم " الحالل بین والحرام بین 
وبینھما أمور مشتبھات ال یعلمھا كثیر من الناس فمن اتقى الشبھات استبرأ لدینھ 

ي الشبھات كراع یرعى الحمى یوشك أن یواقعھ أال وإن وعرضھ، ومن وقع ف
لكل ملك حمى أال إن حمى هللا في أرضھ محارمھ أال وإن في الجسد مضغة إذا 

 .)1(صلحت صلح الجسد كلھ وإذا فسدت فسد الجسد كلھ أال وھي القلب"
عل��ى ك��ل موظ��ف أن یع��ي حقیق��ة أن المرك��ز ال��وظیفي ال��ذي یش��غلھ مؤق��ت  -13

ألجل��ین الم��وت أو اإلحال��ة إل��ى التقاع��د، ل��ذا یج��ب علی��ھ تجن��ب وزائ��ل ب��أقرب ا
أم��راض القل��ب م��ن حس��د، وغ��ل، وبغض��اء، وش��حناء، وعج��ب، وخ��یالء، ونف��اق، 
قام، وظلم  قد وسعي لالنت جدال، وح ماء، و من  ما للوجھ  قة  وریاء وتزلف وإرا
ونھ��ب للم��ال الح��رام ألن هللا س��بحانھ وتع��الى ح��ي ال یم��وت مطّل��ع عل��ى أعم��ال 

ھ"ال تأخذه سنة وال نوم" سبحانھ " یعلم خائنة األعین وما تخفي الصدور ، لذا خلق
كي  یرام  ما  مة على خیر  فة العا عات الوظی یام بتب وجب على الموظف حسن الق
قھ  یكون مطعمھ حالال وملبسھ حالال وتنشأ ذریتھ من حالل ویبارك هللا لھ في رز

صیر ووقتھ وبذلك یكسب رضا خالقھ ألنھ مطلع على عم سبھ على التق لھ وسیحا
وَن فیھ لقولھ تعالى : "  تَُردُّ َوقُِل اْعَملُوْا فََسیََرى ّهللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوسَ

ھَاَدِة فَیُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ  بة:"  إِلَى َعالِِم اْلَغْیِب َوالشَّ سبحانھ )105(التو نھ  ، وأ
عل��ى أعم��الھم كم��ا ورد ف��ي ح��دیث رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ  یحاس��ب الظ��المین

تھ" لم یفل خذه  فإذا أ قرأ "   وسلم : " إن هللا عز وجل یملي للظالم  ُذ ثم  َذلَِك أَخْ َ َوك
، لك��ل ھ��ذا  )102(ھwwود: "  َربِّ��َك إَِذا أََخ��َذ اْلقُ��َرى َوِھ��َي ظَالَِم��ةٌ إِنَّ أَْخ��َذهُ أَلِ��یٌم َش��ِدیدٌ 

قھ وجب على الموظف أن  حالال ألن خال باده والیكسب إال  قي هللا وال یظلم ع یت

                                                
 141فتح الباري بشرح صحیح البخاري، المجلد األول، ص  )1(
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ُكْم َوَجھ��َرُكْم َویَْعلَ��ُم َم��ا س��بحانھ :" ��َماَواِت َوفِ��ي األَْرِض یَْعلَ��ُم ِس��رَّ َوھُ��َو ّهللاُ فِ��ي السَّ
 )3"(سورة األنعام: تَْكِسبُونَ 

یجب على الموظف أن یوقن حق الیقین ویؤمن بقلبھ حق اإلیمان ال مجرد  -14
اظ باللسان أن الرزق بید خالقھ الرزاق وحده سواء أكان الرزق ترقیات أو ألف

منح عالوات أو بعثات أو انتدابات ، فكل ھذا وغیره من مزایا استمرار الوظیفة 
َ ُھَو أو إنھاء الرابطة الوظیفیة بید هللا وحده القائل في محكم التنزیل "  إِنَّ هللاَّ

ِة اْلمَ  اُق ُذو اْلقُوَّ زَّ ُ أَْحَسَن َما والقائل "  )58(الذاریات:"  تِینُ الرَّ لِیَْجِزیَُھُم هللاَّ
ُ یَْرُزُق َمن یََشاء بَِغْیِر ِحَسابٍ   )38(النور:"  َعِملُوا َویَِزیَدُھم مِّن فَْضلِِھ َوهللاَّ

َھا َوَما ِمن َدآبٍَّة فِي األَْرِض إِالَّ َعلَى ّهللاِ ِرْزقَُھا َویَْعلَُم ُمْستَقَ والقائل "   رَّ
بِینٍ  َوَكأَیِّن ِمن َدابٍَّة َال تَْحِمُل ، والقائل "   )6(ھود:"  َوُمْستَْوَدَعَھا ُكلٌّ فِي ِكتَاٍب مُّ

ِمیُع اْلَعلِیمُ  ُ یَْرُزقُھَا َوإِیَّاُكْم َوھَُو السَّ ُ  ، والقائل " )60(العنكبوت:"  ِرْزقَھَا هللاَّ هللاَّ
، ولیعلم كل   )19(الشورى:" َشاء َوُھَو اْلقَِويُّ الَعِزیزُ لَِطیٌف بِِعبَاِدِه یَْرُزُق َمن یَ 

ُ نَْفًسا إَِذا موظف أن األجل بید هللا وحده القائل في كتابھ الكریم : "  َر هللاَّ َولَن یَُؤخِّ
ُ َخبِیٌر بَِما تَْعَملُونَ  َولَْو یَُؤاِخُذ ّهللاُ ، والقائل :" )11"(المنافقون: َجاء أََجلُھَا َوهللاَّ

َسّمًى فَإَِذا َجاء ا ُرُھْم إلَى أََجٍل مُّ ا تََرَك َعلَْیَھا ِمن َدآبٍَّة َولَِكن یَُؤخِّ لنَّاَس بِظُْلِمِھم مَّ
ُھَو الَِّذي ، والقائل : "  )61"(النحل: أََجلُُھْم الَ یَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ یَْستَْقِدُمونَ 

سّمًى ِعنَدهُ ثُمَّ أَنتُْم تَْمتَُرونَ َخلَقَُكم مِّن ِطیٍن ثُمَّ قََضى أََجالً َوأَ  ،  )2(األنعام:"  َجٌل مُّ
ْنیَا والقائل "  الً َوَمن یُِرْد ثََواَب الدُّ َؤجَّ َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ بِإِْذِن هللا ِكتَابًا مُّ

اِكِرینَ نُْؤتِِھ ِمْنَھا َوَمن یُِرْد ثََواَب اآلِخَرِة نُْؤتِِھ ِمْنَھا َوَسنَجْ  "(آل  ِزي الشَّ
، فطالما أن الرزق واألجل بید هللا فعلى كل موظف أن یتقي هللا  )145عمران:

في أي قرار یصدره ویؤدي أعمال الوظیفة بإخالص : دون نفاق للرؤساء أو 
خداع لخلق هللا من المستحقین لخدمات المرافق العامة ، وأن یعمل لغده الذي ھو 

غلھ حاضره الذي ھو زائل ال راد عنھ ، یقول سبحانھ آت ال ریب فیھ وال یش
َ إِنَّ وتعالى : "  َمْت لَِغٍد َواتَّقُوا هللاَّ ا قَدَّ َ َوْلتَنظُْر نَْفٌس مَّ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

َ َخبِیٌر بَِما تَْعَملُونَ  ُ َواْبتَِغ فِیَما آتَ ، ویقول سبحانھ: " )18(الحشر:"  هللاَّ اَك هللاَّ
ُ إِلَْیَك َوَال تَْبِغ  ْنیَا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن هللاَّ اَر اْآلِخَرةَ َوَال تَنَس نَِصیبََك ِمَن الدُّ الدَّ

َ َال یُِحبُّ اْلُمْفِسِدینَ  ، ویقول سبحانھ  )77(القصص:"  اْلفََساَد فِي اْألَْرِض إِنَّ هللاَّ
ِن اْھتََدى فَإِنََّما" وتعالى :  یَْھتَدي لِنَْفِسِھ َوَمن َضلَّ فَإِنََّما یَِضلُّ َعلَْیَھا َوالَ تَِزُر  مَّ

بِیَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالً  ، ویقول  )15(االسراء:"  َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ



 

28 

 " َربُِّكْم تُْرَجُعونَ َمْن َعِمَل َصالًِحا فَلِنَْفِسِھ َوَمْن أََساء فََعلَْیَھا ثُمَّ إِلَى سبحانھ :" 

، لذا كان على الموظف أن ینجو بنفسھ من زخارف الدنیا الزائلة  )15(الجاثیة:
وشرورھا العاجلة واآلجلة بتقوى هللا الذي تكفل لمن تمسك بتقواه بالمخرج من 

َ یَْجَعل لَّھُ كل مأزق ومنحھ الرزق الحسن ، یقول سبحانھ وتعالى: "  َوَمن یَتَِّق هللاَّ
َ .  ْخَرًجامَ  ِ فَُھَو َحْسبُھُ إِنَّ هللاَّ ْل َعلَى هللاَّ َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب َوَمن یَتََوكَّ

ُ لُِكلِّ َشْيٍء قَْدًرا ، ولیعلم كل موظف أنھ  )3، 2(الطالق: " بَالُِغ أَْمِرِه قَْد َجَعَل هللاَّ
نما التقوى فقط ھي معیار لن ینفعھ مالھ وال مركزه وال قریب لھ وال حسیب وإ

یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر التفاضل عند رب العالمین یقول تعالى: "
َ َعلِیمٌ  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ  َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

اْلَمْرُء ِمنْ ،ویقول سبحانھ")13رات:"(الحج َخبِیرٌ  ِھ .أَِخیھِ  یَْوَم یَفِرُّ َوأُمِّ
ْنُھْم یَْوَمئٍِذ َشأٌْن یُْغنِیھِ .َوَصاِحبَتِِھ َوبَنِیھِ .َوأَبِیھِ   )37:34(عبس: "لُِكلِّ اْمِرٍئ مِّ

ولیعلم كل موظف یضیع وقت العمل في الغیبة والنمیمة واستخدام الھاتف في 
َما یَْلفِظُ محاسب عن كل قول یصدر عنھ لقولھ تعالى: "  إھدار وقت العمل أنھ

 ).18(ق: " ِمن قَْوٍل إِالَّ لََدْیِھ َرقِیٌب َعتِیدٌ 
یجب على الموظف تجنب النفاق والذي بین خصالھ حدیث رسول هللا صلى  -15

هللا علیھ وسلم الذي قال فیھ :" أربع من كن فیھ كان منافقا خالصا ومن كانت فیھ 
ھن كانت فیھ خصلة من نفاق حتى یدعھا: إذا حدث كذب وإذا عاھد خصلة من

غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر" وفي روایة "آیة المنافق ثالث وإن صام 
 .)3(وصلى وزعم أنھ مسلم"

ینھم  -16 مل ب كون التعا مع أن ی فراد المجت مة وأ یجب على منسوبي المرافق العا
لتم��اس األع��ذار والحل��م والص��بر وإتب��اع عل��ى أس��اس م��ن ال��ود والح��ب والتف��اھم وا

في  صة :  صیحة خال كون الن مل وأن ت قول والع في ال الحكمة والموعظة الحسنة 
َعْن إطار األخوة الصادقة إتباعا لسنة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي قال :" 

َْرةَ  َاَل َرسُوُل ّهللاِ :  :أَبِي ھَُری َاَل: ق َّ «ق َْدُخلُوَن اْلَجن ُوا الَ ت ُوا. َوالَ تُْؤِمن َّى تُْؤِمن ةَ َحت
ابَْبتُْم؟  ینَُكمْ «َحتَّى تََحابُّوا. أََوالَ أَُدلُُّكْم َعلَى َشْيٍء إَِذا فََعْلتُُموهُ تَحَ "  ».أَْفشُوا السَّالََم بَ

یُن النَِّصیَحةُ «" :وقال  ِة اْلُمْسلِِمیَن : َولِِكتَابِِھ َولَِرُسولِِھ َوألَئِ «قُْلنَا: لَِمْن؟ قَاَل: » الدِّ مَّ

                                                
 .32،  30، ص  2صحیح مسلم ، ج )1(74، ص  1صحیح مسلم، بشرح النووي، مجلد  )1(
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تِِھمْ  شریعة اإلسالمیة  )1(" َوَعامَّ عد ال ، فإذا طبقت القواعد السابقة وغیرھا من قوا
ف��ي تعام��ل منس��وبي المراف��ق العام��ة رؤس��اء ومرؤوس��ین س��واء فیم��ا بی��نھم أو م��ع 
ھاره ، ومصدر  مع وازد قدم المجت قویم لت ھو الطریق ال ھذا  كان  أفراد المجتمع ل

تطبی��ق األنظم��ة والل��وائح والق��رارات اإلداری��ة ف��ي إط��ار السیاس��ة حس��ن النی��ة ف��ي 
الش��رعیة المس��تمدة م��ن قواع��د ومب��ادئ الش��ریعة اإلس��المیة الت��ي یس��عد ف��ي ظلھ��ا 
م��وظفي المراف��ق العام��ة وأف��راد المجتم��ع ال��ذین یت��رددون عل��یھم للحص��ول عل��ى 

 المنافع والخدمات العامة.
 المطلب الثاني
 المصادر الفرعیة

مة وال  لمصادر الفرعیةیقصد با تنظم أوضاع اإلدارة العا تي  لك المصادر ال :  ت
  تتع��ارض م��ع الش��ریعة اإلس��المیة وتتمث��ل ھ��ذه المص��ادر ف��ي األنظم��ة والل��وائح 

وھ���و م���ا س���تتم والع���رف اإلداري وأحك���ام القض���اء اإلداري والفق���ھ اإلداري  ، 
 اإلشارة إلیھ إن شاء هللا في الفروع التالیة :
 
 
 
 ألولالفرع ا

 األنظمة واللوائح
:تعد األنظمة من مصادر القانون اإلداري ، وتتمثل في النظام  أوالً : األنظمة
 ، ونصوص األنظمة العادیة كما یتبین مما یلي: )1(األساسي للحكم

یعد ھذا النظام إطاراً للسلطات الثالث في الدولة النظام األساسي للحكم :  -1
یة والتنفیذیة ویتضمن كثیراً من النصوص التي وھي السلطة التنظیمیة والقضائ

                                                
  

 ھـ1412صدر النظام األساسي للحكم عام (*)
    67، 8المادتان  )2(
 70،  15المادتان   )1(
  . 19، 18المادتان  )2( 
   .  16المادة  )3(
 . 36المادة  )4(
 .  38المادة  )1(
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أن  -أتعتبر مصدرا أساسیا ألحكام القانون اإلداري منھا على سبیل المثال : 
 .)2(قواعد الشریعة اإلسالمیة ھي مصدر األنظمة اإلداریة واللوائح اإلداریة

یشترط إلبرام عقود االمتیاز إصدار مرسوم ملكي وھي من العقود اإلداریة  -ب
 . )1(لھامةا
تلتزم الدولة بدفع التعویض العادل لمن تنزع ملكیتھ للمنفعة العامة، -جـ

 .)2(والمصادرة العامة محظورة
 .)3(تحمي الدولة األموال العامة من االعتداء علیھا ألنھا عصب المرافق العامة -د
تلتزم الدولة بتوفیر األمن ألفراد المجتمع تحقیقا ألھم أغراض الضبط  -ھـ
 .)4(دارياإل
ال جریمة وال عقوبة إال بناء" على نص شرعي أو نظامي وال أثر رجعي  و ـ

، وتعد ھذه القاعدة مصدرا لكافة األنظمة  واللوائح اإلداریة وغیر  )1(للنظام
 اإلداریة.

                                                
   

 
 

 
   
 

 
 
 

  .   53، 43المادتان  )2( 
 60، 58، 57، 56، 52المواد  )1(
    62، 61المادتان  )3(  66، 65، 59المواد  )2( 
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لألفراد حق اللجوء إلى السلطات العامة للمطالبة بحقوقھم سواء في ھذا  ز ـ
ة (القضاء الشرعي) أو دیوان المظالم (القضاء السلطة التنفیذیة أو القضائی

  )2(اإلداري
الملك ھو رئیس مجلس الوزراء ویعاونھ نواب رئیس مجلس الوزراء  حـ ـ

والوزراء ، ویصدر أمرا ملكیا بتعیینھم وكذلك تعیین من ھم في المرتبة الممتازة 
 . )1(والقضاة والضباط

دنیة ومصدر تفویض ولي العھد یعد النظام األساسي مصدر نظام الخدمة الم -ط
 .  )2(وإنابتھ بأمر ملكي عندما تستدعي الظروف ذلك

   3 (یعلن الملك حالة الطوارئ ویصدر لوائح الضرورة إذا توافرت دواعیھا -ي
  األنظمة اإلداریة: -2

ویقصد بھا كل نظام یحكم اإلدارة العامة ومن المعلوم أن النظام یصدر بمرسوم 
من مجلس الشورى والتصویت علیھ وصیاغتھ وإعداد مشروع ملكي بعد دراستھ 

بشأنھ من مجلس الوزراء والتصدیق علیھ من الملك ونشره في الجریدة الرسمیة 
، وتتناول األنظمة اإلداریة كقاعدة موضوعات القانون اإلداري الرئیسیة وھي 

إلداریة ) التنظیم اإلداري والنشاط اإلداري والقضاء اإلداري ( لحل المنازعات ا
 -كما یتضح من اآلتي :

فقد تصدر أنظمة تنظم القطاعات المركزیة مثل نظام خدمة  التنظیم اإلداري :  -أ
الضباط ونظام خدمة األفراد ، وقد تصدر أنظمة تختص بالقطاعات الالمركزیة 
سواء كانت المركزیة محلیة مثل نظام المناطق ونظام البلدیات والقرى أو 

مثل أنظمة المؤسسات والھیئات العامة كنظام مجلس التعلیم  المركزیة مرفقیة
العالي والجامعات ونظام معھد اإلدارة العامة ونظام ھیئة التأمینات االجتماعیة ، 
وقد تكون األنظمة شاملة لبعض العاملین في القطاعات المركزیة والالمركزیة 

 مثل نظام الخدمة المدنیة ونظام تأدیب الموظفین .
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 تقوم األجھزة الحكومیة عند ممارسة نشاطھا باآلتي:اط اإلداري :النش -ب
باستخدام وسائل الضبط اإلداري للمحافظة على النظام مراقبة نشاط األفراد : 

العام بعناصره اآلتیة : األمن العام والسكینة العامة والصحة العامة واآلداب 
یئات مثل الداخلیة العامة وجمال الرونق وتقوم بھذه الوظائف عدة وزارات وھ

والصحة والشؤون البلدیة والقرویة ممثلة في البلدیات والمجمعات القرویة 
ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك وھیئة األمر بالمعروف والنھي عن 
المنكر..الخ ، ویحكم نشاط ھذه الجھات أنظمة مثل نظام الخدمة المدنیة ونظام 

ظام البلدیات والقرى ونظام ھیئة األمر خدمة الضباط واألفراد ونظام المناطق ون
 بالمعروف والنھي عن المنكر.

وذلك بإنشاء المرافق  حیث تقوم الدولة بتقدیم الخدمة العامةتقدیم الخدمة العامة : 
العامة أو المساعدة في إنشائھا وإدارتھا باالستغالل المباشر أو مشاطرة 

ركات المساھمة طبقا للمراسیم االستغالل أو إبرام عقود االمتیاز أو إنشاء الش
الملكیة والقرارات المنظمة لھذه األمور كما سیتضح إن شاء هللا عند دراسة 

 المرافق العامة .
أنشأت المملكة دیوان المظالم للفصل في المنازعات  القضاء اإلداري : -جـ

ھـ أصبح بموجبھ 1402اإلداریة بین الدولة واألفراد وصدر نظام للدیوان عام 
ء إداریا مستقال وبجانب دیوان المظالم ھناك العدید من الھیئات والمجالس قضا

التي تصدر قرارات نھائیة ال تخضع ألي رقابة قضائیة مثل مجالس التأدیب 
 العسكري التي تعتبر قراراتھا نھائیة بعد التصدیق علیھا طبقا للنظام.

خصبا من مصادر  تعتبر اللوائح اإلداریة مصدراثانیا : اللوائح اإلداریة :
القانون اإلداري وھي أھم صور القرارات التنظیمیة العامة ، وھذه القرارات قد 

من  67تصدر من الملك مثل لوائح الضرورة أو عن السلطة التنفیذیة طبقا للمادة 
النظام األساسي للحكم والتي تقضي باآلتي: "تختص السلطة التنظیمیة بوضع 

المصلحة العامة أو یرفع المفسدة في شؤون الدولة األنظمة واللوائح فیما یحقق 
 وفقا لقواعد الشریعة اإلسالمیة"  

أو تصدر في صورة قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري من أحد الوزراء  
أو في صورة أمر عسكري أو منشور وزاري وقد یصدر القرار التنظیمي من 

من القرارات مثل المجلس  جھة معینة أعطاھا النظام صالحیة إصدار ھذا النوع
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األعلى للجامعات ، واللوائح قد تكون تنفیذیة أو تفسیریة أو لوائح تنظیم المرافق 
 وتتم اإلشارة ھنا إلى أھم ھذه اللوائح : )1(العامة أو لوائح ضرورة 

 
 

 أنواع اللوائح اإلداریة :
ولة في :وھي اللوائح التي یصدرھا الملك بصفتھ رئیسا للد لوائح الضرورة -1

الظروف االستثنائیة التي تتطلب إصدارھا ویكون لھا قوة النظام ، بل تملك 
تعدیل األنظمة القائمة أو إلغاءھا أو وقف العمل بھا أثناء الظروف االستثنائیة، 
وتجد ھذه اللوائح سندھا النظامي في النظام األساسي للحكم على النحو التالي : 

الملك حالة الطوارئ أو التعبئة العامة والحرب  ) باألتي " یعلن61تقضي المادة (
) باآلتي :"للملك إذا نشأ خطر یھدد 62ویبین النظام أحكام ذلك وتقضي المادة (

سالمة المملكة أو وحدة أراضیھا أو أمن شعبھا ومصالحھ أو یعوق مؤسسات 
الدولة عن أداء مھامھا أن یتخذ من اإلجراءات السریعة ما یكفل مواجھة الخطر 
.وإذا رأى الملك أن یكون لھذه اإلجراءات صفة االستمرار فیتخذ بشأنھا ما یلزم 

 نظاما" .
وھي ذلك النوع من أنواع اللوائح الذي یھدف إلى  لوائح الضبط اإلداري : -2

المحافظة على النظام العام سواء بحمایة األمن العام أو السكینة العامة أو 
یة اآلداب العامة أو المحافظة على جمال المحافظة على الصحة العامة أو حما

ورونق المباني والمنتزھات والشوارع ، وقد تصدر الئحة الضبط من الملك ، 
أومن وزیر الداخلیة أو وزیر الصحة أو وزیر الشؤون البلدیة والقرویة أو 
الرئیس العام لھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر طبقا لطبیعة 

نھا الئحة الضبط ووفقا للنظام الذي یحدد سلطة إصدار الموضوعات التي تتضم
 .الالئحة كما سیتبن عند دراسة لوائح الضبط اإلداري 

 ومن أمثلة لوائح الضبط اإلداري:  
الالئحة التنفیذیة لنظام المرور الصادرة بقرار وزیر الداخلیة تطبیقا لنص  -أ

 ) من نظام المرور.208المادة (

                                                
)1( wwود عwwر د. محمwwیل انظwwوائح بالتفصwwوع اللwwول موضwwانون اإلداري، حwwا، القwwن 1979اطف البنwwوم ،

، ص 1970، د. طعیمھ الجرف ، القانون اإلداري، مكتبة القاھرة الحدیثwwة  329: 321الناشر ، ص 
394  :402 
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لنظام ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر تطبیقا لنص الالئحة التنفیذیة  -ب
) من نظام ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر باالتفاق بین 19المادة (

 وزیر الداخلیة والرئیس العام لھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر.
طرة لوائح تنظیم المحالت المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخ -جـ

 ھـ.8/9/1393في  1054الصادرة بقرارمجلس الوزراء رقم 
وھي اللوائح التي تصدر إلنشاء أو تعدیل أو  لوائح تنظیم المرافق العامة : -3

إلغاء المرافق العامة ( كوزارة أو ھیئة أو مؤسسة حكومیة ) وھذه اللوائح من 
نظام  ) من24/2اختصاص مجلس الوزراء أو من یفوضھ حیث تقضي المادة (

مجلس الوزراء بأن إحداث وترتیب ( تنظیم ) المصالح العامة من االختصاصات 
التنفیذیة لمجلس الوزراء ولقد فوض مجلس الوزراء اللجنة العلیا لإلصالح 

وتاریخ  520اإلداري بإنشاء وتعدیل المرافق العامة بموجب قراره رقم 
 ھـ، كما سنرى عند دراسة اختصاصات اللجنة.5/7/1383
وھي اللوائح التي تصدر لتفسیر وتوضیح نصوص نظام  اللوائح التفسیریة : -4

معین ، مثل الالئحة التفسیریة التي صدرت لتوضیح جدول العالوات المقررة في 
نظام قوات األمن الداخلي، واللوائح التفسیریة التي صدرت تفسیراً لنظام جامعة 

الدراسة الجامعیة ، والئحة  أم القرى والتي شملت الالئحة المالیة، والئحة
الدراسات العلیا والئحة النظام األساسي لمراكز البحوث ، والئحة توظیف غیر 

 السعودیین.
وقد یحدد النظام سلطة تفسیر نصوصھ وھنا تكون ھذه السلطة صاحبة  -أ

) من نظام خدمة 160االختصاص في التفسیر على سبیل المثال : تقضي المادة (
) من 209س الوزراء حق تفسیر ھذا النظام ، وتقضي المادة (الضباط بأن لمجل

 نظام المرور بأن لمجلس الوزراء حق تفسیر ھذا النظام.
وقد ال یحدد النظام السلطة المختصة بتفسیره وھنا یكون االختصاص  -ب

/ج ) من نظام مجلس 15بالتفسیر من سلطة مجلس الشورى طبقا لنص المادة (
جلس صالحیة تفسیر األنظمة ، وال شك أن اللوائح الشورى والتي تعطي للم

التفسیریة لھا أھمیة ال تخفى خاصة عند خلو النظام من النص على إعطاء جھة 
 معینة صالحیة إصدار لوائح تنفیذیة .

وھي اللوائح الالزمة لوضع النظام موضع  اللوائح التنفیذیة أو التكمیلیة : -5
 لالئحة التنفیذیة .التنفیذ إذا علق تنفیذه على صدور ا
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أما إذا لم یعلق التنفیذ على صدورھا فیتم تنفیذ النظام دون انتظار لصدوره ،  
وتصدر الالئحة التنفیذیة عادة متضمنة األحكام التفصیلیة للنظام وتنظیم أوضاع 
تنفیذه وتیسیر كیفیة التنفیذ ، ویشترط في كافة األحوال أال تضیف ھذه الالئحة 

 نظام تتعارض مع قواعده.أحكاما جدیدة لل
والسلطة المختصة بإصدارھا ھي السلطة التنفیذیة سواء مثّلھا مجلس الوزراء أو  

الوزیر المختص تبعا للنص النظامي الذي یحدد صاحب الصالحیة في إصدار 
الالئحة التنفیذیة ، على سبیل المثال یقضي نظام خدمة األفراد في القوات 

) منھ على اآلتي: " یصدر مجلس 69في المادة ( المسلّحة العربیة السعودیة
الوزراء الالئحة التنفیذیة المنصوص علیھا في ھذا النظام" وینص نظام المناطق 

) منھ على اآلتي : " یصدر وزیر الداخلیة اللوائح الالزمة لتنفیذ 40في المادة (
 ھذا النظام"

المرور والالئحة التنفیذیة  الالئحة التنفیذیة لنظام ومن أمثلة اللوائح التنفیذیة :
لنظام خدمة الضباط ، والالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة، واللوائح التنفیذیة 
لنظام ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، والالئحة التنفیذیة لنظام التحكیم 

اخلیة الخ ، وتعتبر اللوائح الد…، واللوائح الخاصة بنظام مباشرة األموال العامة 
من اللوائح التنفیذیة للنظام مثل الالئحة الداخلیة للكلیات العسكریة الصادرة طبقا 

 ) من نظام الكلیات العسكریة .38للمادة (
اإلداریة كقرارات تنظیمیة  تتمیز اللوائح : اختالف اللوائح عن القرارات الفردیة

لقانونیة التي یمارس حیث تعد األخیرة األداة ا)1(عن القرارات اإلداریة الفردیة 
بھا القائد اإلداري أعمالھ بصفة أساسیة مع مرؤوسیھ ویستمد الموظف سلطة 
إصدارھا من األنظمة واللوائح اإلداریة أما اللوائح فتتضمن قواعد عامة مجردة 
ال تخص شخصا باسمھ أو حالة فردیة بالذات بعكس القرارات اإلداریة الفردیة ، 

دیة قد تكون للتعیین أو النقل أو الندب أو اإلعارة أو والقرارات اإلداریة الفر
إلنھاء الخدمة أو توقیع جزاء أو إلزام المواطن بعمل كإلزامھ بتسلیم عقاره 
بموجب القرار الصادر بنزع الملكیة أو االستیالء المؤقت على عقاره أو إلزامھ 

عدم المرور  بھدم منزلھ اآلیل للسقوط أو تكلیفھ بالحضور إلى مركز الشرطة أو
                                                

، مطبعwwة جامعwwة عwwین شwwمس،  1986د. سلیمان محمwwد الطمwwاوي، الwwوجیز فwwي القwwانون اإلداري،  )1(
، د. ماجwwد راغwwب الحلwwو، القwwانون  60السwwابق ص  وما بعدھا، د. طعیمwwھ الجwwرف، المرجwwع 597ص 

ومwwwا بعwwwدھا، د. عبwwwد المجیwwwد عبwwwد الحفwwwیظ  498، ص 1987اإلداري، دار المطبوعwwwات الجامعیwwwة، 
 473، 31، بدون الناشر ص  87/1988سلیمان، مبادئ القانون اإلداري المصري، 
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في شوارع معینة بسیارتھ في ساعات معینة أو منحھ رخصة أو سحبھا منھ 
الخ ، وتعد القرارات اإلداریة سواء كانت تنظیمیة أو فردیة من امتیازات …

اإلدارة العامة ویستخدمھا موظفي المرافق العامة إلدارة أعمالھا على نحو یحقق 
وسیتم دراسة القرارات اإلداریة  المنفعة العامة المرجوة من ھذه المرافق

 بالتفصیل عند دراستھا كامتیاز من امتیازات اإلدارة العامة إن شاء هللا .
 الفرع الثاني
 العرف

 والقضاء والفقھ اإلداري
 أوال: العرف اإلداري :

: " ھو ما اعتاد علیھ الناس واستقامت بھ  العرف في الفقھ اإلسالمي تمھید :
، وفي اصطالح علماء األصول : "ھو  )1(لقول أو العمل"أمورھم سواء كان في ا

، ودلیل  )2(ما استقر في النفوس من جھة العقول وتلقتھ الطبائع السلیمة بالقبول" 
العرف قول هللا سبحانھ وتعالى "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 

لھ  ، والمقصود بالعرف في ھذه اآلیة ھو كل قول أو عمل دعا هللا )3(الجاھلین"
، وروي عن ابن مسعود رض هللا عنھ قولھ: "مارآه المسلمون  )4(أو ندب إلیھ

.وھناك قواعد فقھیة مشھورة منھا فیما یتعلق  )1(حسنا فھو عند هللا حسن"
 بالعرف: قاعدة "العادة محكمة" أي النزاع یحتكم إلیھا .

ین ومن فروع ھذه القاعدة : "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" ، " التعی 
بالعرف كالتعیین بالنص"، "الثابت بالعرف كالثابت بدلیل شرعي" ، " استعمال 
الناس حجة یجب العمل بھ ا" ، " تعتبر العادات إذا اضطردت أو غلبت " ، " 

، والعرف إما قولي أو فعلي . والفعلي إما  )2(الممتنع عادة كالممتنع حقیقة"
 صحیح أو فاسد.

                                                
 145م ، ص 1975ھـ ، 1395د. زكریا البري، مصادر األحكام اإلسالمیة، بدون الناشر،  )1(
د. عبد هللا عبد العزیز العجالن ،  نبیل كمال الدین محمد طاحون، مwwدخل الفقwwھ اإلسwwالمي ، بwwدون  )2(

 . 118الناشر وسنة النشر، ص 
 296، ص  1مختصر تفسیر الطبري، مجلد  )4(  199سورة األعراف اآلیة  )3(

 
 

 169میة، مكتبة وھبھ، القاھرة، ص د. یوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشریعة اإلسال )1(
د. عبد هللا عبد العزیز العجالن، القواعد الكبرى في الفقھ اإلسالمي، بدون الناشwwر وسwwنة النشwwر،  )2(

 169، د.یوسف القرضاوي ، المرجع السابق، ص 101:  63ص 
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" ھو الذي لم یصادم نصا ثابتا أو إجماعا یقینیا، :والعرف المعتبر ( الصحیح )  
 ولم یكن من ورائھ ضرر خالص أو راجح".

ھو " المصادم للنصوص الذي یحل الحرام أو یبطل الواجبات والعرف الفاسد :  
أو یقر البدع في دین هللا، أو یشیع الفساد أو الضرر في دنیا الناس وھذا العرف ال 

اعى في تقنین أو فتوى أو قضاء ، وال شك أن األحكام اعتبار لھ وال یجوز أن یر
على العرف تتغیر بتغیر ھذا العرف زمانا ومكانا ، ومن أمثلة العرف  المبنیة
اعتبار  ،  ومن أمثلة العرف الصحیح : )1(التعامل بالربا وكشف العورات الفاسد:

أن الكفاءة في الزواج ، وتحكیم العرف في مقدم الصداق ومؤخره، والشك 
العرف من دالئل مرونة الشریعة اإلسالمیة وصالحیتھا لمختلف الظروف حیث 
ترك المشرع الكثیر من األشیاء للعرف الصحیح ولم یحددھا تحدیدا جامدا یجد 

، كما ورد في النصوص التالیة :قولھ تعالى  )2(معھ الناس عسرا ومشقھ
مولود لھ رزقھن ، وقولھ سبحانھ "وعلى ال )1("وللمطلقات متاع بالمعروف"

، وھذا من رحمة هللا بعباده إنھ سبحانھ الرحمن الرحیم  )2(وكسوتھن بالمعروف"
 العلیم الحكیم الخبیر.

یثور التساؤل ھنا عن مدى أخذ المملكة العربیة مدى تطبیق العرف في المملكة : 
واإلجابة على ھذا التساؤل تتضح من ذكر بعض نصوص  السعودیة بالعرف ؟

لتي تضمنت نصوصھا اإلحالة إلى العرف صراحة والتي یتضح من األنظمة ا
خاللھا أن العرف مصدر أساسي لھ مكانتھ واعتباره في المملكة ، فمن نصوص 

 األنظمة واللوائح التي تدل على ذلك:
تقضي باآلتي: "یكون المحكم  )3(المادة الثالثة من الالئحة التنفیذیة لنظام التحكیم -

جانب المسلمین من أصحاب المھن الحرة أو غیرھم ویجوز من الوطنیین أو األ
أن یكون من بین موظفي الدولة بعد موافقة الجھة التي یتبعھا الموظف وعند تعدد 

                                                
 ، والشwwیخ علwwي حسwwب هللا ، أصwwول التشwwریع170د. یوسwwف القرضwwاوي ، المرجwwع السwwابق، ص  )1(

  313:  311اإلسالمي ، دار المعارف، بدون سنة النشر، ص 
 168د. یوسف القرضاوي المرجع السابق، ص  )2(
 233سورة البقرة اآلیة  )2(   241سورة البقرة اآلیة  )1(
 ھـ8/9/1405/م وتاریخ 7/2021صدرت الالئحة التنفیذیة بقرار مجلس الوزراء رقم  )3(
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المحكمین یكون رئیسھم على درایة بالقواعد الشرعیة واألنظمة التجاریة 
 والتقالید الساریة في المملكة" . والعرف

 یجار عقار الدولة: تقضي باآلتي: ) من تعلیمات إ17المادة ( -
أو تقترحھ  العرف المحليكل شرط آخر تقتضیھ المصلحة بحسب …" یضاف 

من شروط  2الشعبة الزراعیة الفنیة لدى المالیة في حالة وجودھا "، والفقرة ب/
المزایدة واإلیجار الملحق بالتعلیمات السابقة تفرض على المستأجر اآلتي: "أن 

جار وتعدیل أقنیة المیاه وتسمید األرض ورفع األحجار یقوم بتشذیب األش
واألعشاب الضارة بھا وبكل ما یلزم للصیانة والحفظ وزیادة المحصول بحسب 

 والعادة وتوصیات الشعبة الزراعیة الفنیة لدى المالیة" العرف
 ) من المالحظات على اآلتي:2في نھایة الشروط السابقة نصت الفقرة ( -

على األخص فیما یتعلق  العرف المحليألخرى التي یقتضیھا " تضاف الشروط ا
 بزمن استحقاق بدالت اإلیجار".

 : )1()من نظام حمایة حقوق المؤلف8المادة ( -
تعتبر أن من أوجھ االستخدام المشروعة للمصنف (العمل األدبي أو  -

 العلمي أو الفني) اآلتي :
أن یكون  "االستشھاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر بشرط -

وأن یكون االستشھاد بالقدر الذي یبرره الھدف  العرفذلك االستشھاد متمشیا مع 
 المنشود وأن یذكر المصدر واسم المؤلف في المصنف الذي یرد فیھ االستشھاد".

العرف الذي سبقت اإلشارة إلیھ ھو العرف في العالقات العرف اإلداري : 
ي أمور خاصة بمنطقة دون غیرھا  االجتماعیة وفي المجتمع بصفة عامة أو ف

"العادات والتقالید" ، أما العرف اإلداري فھو الذي یسود مجتمع اإلدارة 
 -الحكومیة ویرضى بھ المتعاملون معھا كما یتبین من اآلتي :

:كل سلوك مشروع اعتادتھ )1(: یقصد بالعرف اإلداري المقصود بالعرف اإلداري
رة زمنیة رسخ معھا االعتقاد ( من اإلدارة إدارة حكومیة إزاء مشكلة معینة فت

 واألفراد ) بلزوم اتباعھ في الحاالت المماثلة .

                                                
 ھـ 19/5/1410) وتاریخ 11قم (م/صدر بالمرسوم الملكي ر )1(
حول موضوع العرف اإلداري أنظر المراجع التالیwwة: د.سwwامي جمwwال الwwدین، الرقابwwة علwwى أعمwwال  )1(

،د. ماجwwد راغwwب الحلwwو، القwwانون  69اإلدارة، منشأة المعwwارف باألسwwكندریة بwwدون سwwنة النشwwر ، ص 
عیمwwwھ الجwwwرف، القwwwانون اإلداري، ، د. ط62: 59، ص 1987اإلداري، دار المطبوعwwwات الجامعیwwwة، 

،د. بكwwر القباني،قwwانون اإلدارة العامwwة، بwwدون الناشwwر 63: 61، ص 1970مكتبwwة القwwاھرة الحدیثwwة، 
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: من تحدید المقصود بالعرف اإلداري یتبین أنھ یقوم على أركان العرف اإلداري 
 ثالثة أركان:

ویتمثل في سلوك االعتیاد اإلداري على قاعدة معینة فترة  الركن المادي: -1
بقھ اإلدارة على كل حالة مماثلة ویشترط في ھذا السلوك القدم زمنیة كافیة تط

 والثبات والعمومیة.
یقصد بھ الشعور الذي یرسخ لدى كل من اإلدارة الحكومیة  الركن المعنوي: -2

واألفراد المتعاملین معھا بأن السلوك الذي اتبعتھ تجاه حالة معینة أصبح قاعدة 
 ارة واألفراد .واجبة التطبیق على العالقة بین اإلد

ویقصد بھ عدم مخالفة العرف اإلداري للقواعد المكتوبة  ـ الركن الشرعي : 3 
سواء كانت الشریعة اإلسالمیة أو األنظمة أو اللوائح المطبقة في الدولة أو 
األعراف األعلى مرتبة مثل العرف الدستوري والعرف السائد في جھة إداریة 

 أعلى.
 أنواع العرف:

ھو السلوك اإلداري الذي اعتاد تفسیر النصوص الغامضة  فسر :العرف الم -1
وتوضیحھا وتحدیدھا بطریقة معینة وتطبیق ھذا التفسیر على كل الحاالت التي 
تواجھ اإلدارة بنفس المعنى وحصول ھذا التفسیر على رضاء كل من اإلدارة 

 العامة واألفراد.
علیھ جھة اإلدارة في تنظیمھا  ھو السلوك اإلداري الذي تعتاد العرف المكمل : -2

لمسألة لم تتناولھا النصوص ویرسخ لدى كل من اإلدارة واألفراد أنھ سلوك 
 ملزم.

وبعد بیان أنواع العرف یثار التساؤل عن القیمة النظامیة لما یسمى بالعرف 
المخالف للنصوص النظامیة أو ما یسمى بالعادة غیر النظامیة وتتضح اإلجابة 

العادة غیر النظامیة ال ترقى إلى مرتبة العرف اإلداري مھما طال من اآلتي: أن 
األخذ بھا ألنھا تفتقر إلى الركن الثالث للعرف اإلداري وھو الركن الشرعي ، 

یسمى بالعرف المخالف للنصوص النظامیة وال لما یسمى  ومن ثم ال اعتبار لما

                                                                                                                        
، 1979،د. محمود محمwwد حwwافظ، القضwwاء اإلداري، دار النھضwwة العربیwwة  61: 43وسنة النشر ،ص 

بwwدون الناشwwر وسwwنة النشwwر،ص ،د. سعاد الشرقاوي، الوجیز في القضwwاء اإلداري  37، 36،ص  7ط
، د. 45: 39، د.محمد كامل لیلة،الرقابة على أعمال اإلدارة،بدون الناشر وسنة النشر، ص 77: 74

، د.أنwwور  16، 12ھwwـ ، ص 1397جعفر عبد السwwالم، النظwwام اإلداري السwwعودي، المطبعwwة السwwلفیة ، 
 117: 107ھـ، ص 1408رسالن، القانون اإلداري السعودي، معھد اإلدارة العامة، 
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ى مرتبة من بالعرف المسقط للنصوص النظامیة ألن النصوص النظامیة أعل
العرف اإلداري ، فمن ثم ال یجوز للعادة اإلداریة أن تخالف أو تعدل أو تسقط 

 نصا نظامیا ورد في نظام أو الئحة.
 أھمیة العرف اإلداري :

یكمل ما نقص في النصوص ویفّسر ما غمض منھا وبذلك یساعد اإلدارة على  -1
مرونة النصوص واقعا تسییر أعمالھا ، ویحقق مصالح المواطنین بما یجعل من 

 عملیا.
یمنح اإلدارة العامة سلطة تقدیریة في تسییر المرافق العامة على نحو یؤدي  -2

 إلى تنفیذ السیاسة العامة للدولة على أحسن وجھ.
یعد مصدرا خصبا لتطویر األنظمة واللوائح اإلداریة حیث تستعین بھ  -3

ذه األنظمة واللوائح بالتعدیل أو السلطتان التنظیمیة والتنفیذیة في تطویر أحكام ھ
 اإللغاء.

یكون ملزما لجھة اإلدارة واألفراد فإذا صدر قرار إداري یخالف قاعدة  -4
 عرفیة یكون ھذا القرار باطال لمخالفتھ لقاعدة تنظیمیة ملزمة.

توجب االعتبارات العملیة األخذ بھ ، ألن اإلدارة العامة تتطور من خالل  -5
داري وأنھ یستحیل على األنظمة و اللوائح أن تتضمن كافة حسن إعمال الفن اإل

التفصیالت والوقائع التي تحدث مستقبال من ثم یقوم العرف اإلداري بدور بناء 
 في تطویر أداء المرافق العامة لمھامھا ومساعدتھا في اللحاق بركب التطور.

یتم على یساھم العرف اإلداري في حمایة حقوق األفراد وحریاتھم ، حیث  -6
أساسھ إعمال مبدأ المساواة في االنتفاع بخدمات المرافق العامة والمساواة في 
األعباء والتكالیف العامة إعماال لما نصت علیھ قواعد الشریعة اإلسالمیة والنظام 
األساسي للحكم واألنظمة المطبقة في المملكة، فالقاعدة التي تطبقھا اإلدارة على 

بتطبیقھا على من تتوافر فیھ شروط تطبیقھا بعد ذلك عدة حاالت فردیة تلتزم 
إعماال لقاعدة المساواة طالما إن ھذه اإلدارة لم تقم بإلغاء ھذه القاعدة بصفة نھائیة 
، وإذا أغفلت اإلدارة تطبیق مبدأ المساواة أمكن لألفراد مقاضاتھا أمام دیوان 

 المظالم . 
من المعلوم أن السلطة اإلداریة ھي  مدى أحقیة اإلدارة في إلغاء العرف اإلداري:

التي تبدأ في اتباع عادة إداریة معینة ومع توفر األركان الثالثة للعرف في ھذه 
العادة تصیر عرفا إداریا ملزما ، ولكن مع التطور والحرص على المصلحة 
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العامة إذا رأت اإلدارة العامة العدول عن ھذا العرف فلھا ذلك بشرط أن یكون 
ائیا فإذا عدلت عنھ في حالة فردیة لشخص ما ثم عادت وطبقتھ على العدول نھ

آخر فھنا یعد عدوال مخالفا للقاعدة العرفیة ویحق للشخص األول مطالبة اإلدارة 
العامة بحقھ ، لكن إذا عدلت عنھ نھائیا وثبت ھذا من استمرارھا على ھذا العدول 

 فال تثریب علیھا.
إثبات العرف اإلداري یقع على المدعي ومن الشك أن  إثبات العرف اإلداري :

المعلوم أنھ إذا كان المدعي فردا في مواجھة اإلدارة العامة فإنھ یكون الطرف 
األضعف لذلك فإن دور القاضي اإلداري یكون معضدا وأساسیا في مساعدة 
المدعي في إثبات قیام العرف اإلداري ، ویمكن للقاضي أن یستشف ھذا من 

العامة على تصرفات معینة في حاالت مماثلة ، ولھ أیضا أن یقبل  اعتیاد اإلدارة
أي وسیلة إلثبات ھذا العرف مثل شھادة الشھود وآراء مؤسسات أو ھیئات 
مختصة أو أوراق مكتوبة توجد لدى جھة اإلدارة ویلزمھا القاضي 

 الخ.…بتقدیمھا
وتكملة الكثیر  یقوم العرف اإلداري بدور ھام في تفسیر مجاالت العرف اإلداري :

من النصوص التي ترد فیھا بعض المصطلحات عامة بصورة غیر محددة وغیر 
واضحة، أو أن ھذه النصوص تحیل إلى العرف صراحة تحقیقا للمرونة وحفاظا 

من الحاجة إلى التعدیل المستمر مما  -إلى أكبر وقت ممكن -على النصوص
ارة العامة والمتعاملین سلطة یجعل ھذه النصوص متسمة بالمرونة التي تمنح اإلد

النصوص والمطلع على نصوص  إنشاء أعراف صحیحة ال تخالف أحكام ھذه
 األنظمة واللوائح یجد مصطلحات كثیرة دون تحدید لمعناھا أو ضوابط لتطبیقھا .

 ومن أمثلة ھذه المصطلحات :
ل، أسرار ـ الدقة، األمانة، النشاط، السیاسة، الجدارة، آداب اللیاقة في التعام 1

 الوظیفة، حاجة العمل.
ـ  المصلحة العامة، العذر المشروع، شرف الوظیفة، حسن سیر العمل،  2

 مقتضیات الواجب الوظیفي.
ـ  الضبط والربط، حسن النیة، حسن السلوك، استغالل النفوذ، المنفعة العامة،  3

 إساءة استعمال السلطة.
ین لھذه المصطلحات وغیرھا مما فإذا قامت جھة اإلدارة بالسیر على تفسیر مع 

یرد في األنظمة واللوائح فترة طویلة من الزمن وتوافر لھذا التفسیر أركان 
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العرف اإلداري الثالثة فإن ھذا العرف یعتبر ملزما ومصدرا للرضا بالقرارات 
أوالتظلم منھا أو رفع الدعاوي بشأنھا ، وال شك في أھمیة وخطورة القرارات 

در بناء على ھذا التفسیر والتي تتضمن إنشاء أو تعدیل أو إلغاء اإلداریة التي تص
 مركز قانوني معین مثل :

قرارات التعیین والنقل والندب واإلعارة ومنح المكافآت والترقیة وتوقیع الجزاء  
التأدیبي ونزع الملكیة للمنفعة العامة واالستیالء المؤقت على العقارات وإبرام 

عامة تنظیم سیر العمل، وإصدار القرارات اإلداریة العقود اإلداریة وبصفة 
الملزمة لمنسوبي الجھات اإلداریة أو ألفراد المجتمع سواء عند االنتفاع بخدمات 
المرافق العامة أو استخدام سلطات الضبط اإلداري لتقیید النشاط الفردي حمایة 

 للمصلحة العامة.
ات عامة تكون محال ومن أمثلة النصوص النظامیة التي وردت بھا مصطلح

 للعرف اإلداري :
 من نظام الخدمة المدنیة: -1

 ) تنص على اآلتي:1المادة (
 ھي األساس في اختیار الموظفین لشغل الوظیفة العامة.الجدارة 
 ) :4المادة (

 .حسن السیر واألخالقتتطلب ضمن شروط التعیین في الوظائف العامة 
ف خاصة: أن یترفّع عن كل ما یخل ) تنص على أنھ:یجب على الموظ11المادة (

سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجھ ، وأن یراعي  بشرف الوظیفة والكرامة
في تصرفاتھ مع الجمھور ورؤسائھ وزمالئھ ومرؤوسیھ ، وأن  آداب اللیاقة

 . واجبات وظیفتھألداء  یخصص وقت العمل
 ظم والتعلیمات.في حدود الن بدقة وأمانةوأن ینفذ األوامر الصادرة إلیھ 

،  واستعمال النفوذالسلطة الوظیفیة، إساءة استعمال ) تحظر اآلتي: 12والمادة (
من  اإلغراءأو خالفھ بالذات أو بالواسطة بقصد  واإلكرامیاتوقبول الھدایا 

 التي یطلع علیھا بحكم وظیفتھ. األسرارأرباب المصالح ، وإفشاء 
 حسن سیر العملمنھ مسؤول عن ) : كل موظف مسؤول عما یصدر 15المادة (

 في حدود اختصاصاتھ.
ابتعاثھم  مصلحة العمل) : یتم ابتعاث الموظفین الذین تقتضي 35المادة (
 …للدراسة



 

43 

 .عذر مشروع) : من أسباب إنھاء خدمة الموظف الغیاب بغیر 30المادة (
 من نظام خدمة الضباط :

 ) یجب على الضابط: 16المادة (
 …. .الوطن والقوات المسلحة مصالحالمحافظة على 

لتطبیق النظم واللوائح ، وتأدیة المسؤولیات المنوطة بھ  دون إھمالوأن یعمل 
 . إخالصو نشاطو وأمانة دقةبكل 

 وأن ینھي األعمال المطلوبة منھ على أكمل وجھ وفي أقصر مدة . 
 أدب وكیاسة، والتصرف في  واجباتھ الرسمیةوأن یخصص جمیع أوقاتھ ألداء 

 صالتھ برؤسائھ وزمالئھ ومرؤوسیھ وأفراد الشعب . في
 في جمیع األوقات واألماكن" . شرف الخدمة العسكریةوالمحافظة على  
في  مثال أعلىوأن یكون  وحسن السلوك والقیافة الضبط والربطوالمحافظة على  

 ذلك.
 ) یحرم على الضابط: 17المادة (
وحضور اجتماعات الھیئات  بالسیاسةواالشتغال  اآلراء السیاسیةإبداء 

، واالشتراك في تحریر الصحف والمجالت المیول السیاسیةوالمنظمات ذات 
  أو االشتراك في إدارتھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  المیول السیاسیةذات 

أو التوقیع على عرائض أو وسائل من  سیاسیةوتوزیع مطبوعات أو نشرات  
 القوات المسلحة .الدولة أو  سمعةشأنھا النیل من 

واإلفضاء بمعلومات أو إیضاحات عن المسائل واألمور العسكریة وال سیما تلك  
بشأن سریتھا ویستمر  سریةتعلیمات  أو بناء على بالسریة بطبیعتھاالتي تحتفظ 

 ھذا العمل قائما على الضابط بعد تركھ للخدمة.
 ) یشترط في تعیین الضابط عدة شروط منھا:4المادة (

 .والسمعة حسن األخالقیكون أن  
 :من نظام خدمة األفراد

   حسن السیر والسلوك) تتطلب من شروط التعیین أن یكون الفرد 4المادة (
) : ال یجوز نقل الفرد من وحدتھ إلى أي وحدة أخرى أو من جھة 27والمادة ( 

 . مصلحة العملإلى أخرى إال بناء على مقتضیات 
وذلك بناء" على ….. الفرد من قوة إلى قوة أخرى ) : یجوز إلحاق 36والمادة ( 

 . ولظروف طارئة مصلحة العملمقتضیات 
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 ابتعاثھم   مصلحة العمل) : یجوز ابتعاث األفراد التي تقتضي 43والمادة (
): تعتبر من أسباب إنھاء خدمة الفرد: االستغناء عن خدماتھ حسب 56والمادة ( 

 .صالح العملمقتضیات 
) تنص على أنھ : لوزارة اإلعالم 33المادة (: )1(ات والنشرمن نظام المطبوع

حق مصادرة أو إتالف أي عدد من أیة صحیفة صادرة في المملكة وبدون 
اآلداب أو یخالف  األمنأو یعكر  الشعور الدینيتعویض إذا تضمن ما یمس 

 ویعاقب المسؤول طبقا ألحكام النظام. النظام العامأو  العامة
وقف  المصلحة العامةعلى أنھ : لوزیر اإلعالم ولمقتضیات  ) تنص34المادة (

أیة مطبوعة في المملكة عن الصدور لمدة ال تزید عن ثالثین یوما وما زاد عن 
 ذلك یكون بعد موافقة مجلس الوزراء.

: القضاء اإلداري مصدر ألحكام القانون اإلداري  ثانیا: أحكام القضاء اإلداري
رد قضاء تطبیقي ، فھو مطالب كما أسلفنا بوضع ألنھ قضاء إنشائي ولیس مج

القواعد التي تضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تنشأ بین اإلدارة العامة واألفراد 
 إذا لم یوجد نص في نظام أو الئحة یضع لھا حال  

أي أنھ إذا وجد نص شرعي أو نظامي التزم بھ القاضي اإلداري ، أما إذا لم یوجد 
لواقعة ـ ونظراً ألن نسبة كبیرة من قواعد القانون اإلداري غیر نص قائم یحكم ا

مقننة والمرافق العامة تتطور باستمرارـ فإن القاضي اإلداري مطالب باالستجابة 
ً في ھذه القاعدة ضرورة التوازن بین  لھذا التطور ووضع حل للنـزاع مراعیا

لبیة من شراح القانون ولقد استقر رأي الغالمصلحة العامة والمصالح الفردیة ، ا
اإلداري على اعتبار القضاء اإلداري مصدرا للكثیر من القواعد القانونیة الملزمة 
للھیئات العامة واألجھزة اإلداریة المختلفة ، ألن القاضي اإلداري یعمل جاھدا 
على استخالص المبادئ القانونیة العامة الملزمة لإلدارة ،  لذا تكون ھذه المبادئ 

التي یستخلصھا القضاء اإلداري ملزمة لإلدارة ، والملزم ھنا ھو الحكم  والقواعد
القضائي الصادر بھا ولیس المبدأ نفسھ بالمبدأ ألن القضاء اإلداري مصدر غیر 

رسمي أي أنھ لیس كالنظام أو العرف اإلداري من حیث وجوب التزام اإلدارة بھ  
ن حیث بیان أركانھا وعیوبھا ، على سبیل المثال فإن نظریة القرارات اإلداریة م

وأیضا نظریة العقود اإلداریة من حیث تحدید شروط العقد وطرق إبرامھ 
والشروط االستثنائیة فیھ وأیضا نظریة الظروف الطارئة وإعادة التوازن المالي 

                                                
 ھـ13/4/1402) وتاریخ 17الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ )1(
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ھذه النظریات وغیرھا كانت من صنع ،  )1(الخ …للعقد ونظریة الموظف الفعلي
لملزمة لإلدارة بھا وبعد أن أصبحت محل نصوص القضاء ویصدر أحكامھ ا

ص القانوني ولیس الحكم القضائي  ، نظامیة بعد ذلك أصبح مصدر اإللزام ھو الن
ویقوم دیوان المظالم بدور كبیر في ھذا المضمار حیث یضع الحلول المناسبة 
 لكثیر من المنازعات اإلداریة التي تثور بین اإلدارة العامة واألفراد والتي ال

توجد لھا نصوص مكتوبة تضع الحلول المسبقة لمثل ھذه المنازعات ، كما 
 سیتبین عند دراسة دیوان المظالم.

یقصد بالفقھ اإلداري مجموعة القواعد التي یستخلصھا  :ثالثا : الفقھ اإلداري
المتخصصون في علم القانون اإلداري من خالل دراساتھم وأبحاثھم ، وال یعد 

ً للقانون اإلداري إنما لقواعده أثر أدبي الفقھ اإلداري مص ً أو رسمیا دراً ملزما
ملموس على كل من المنظم حینما یَشرع في سن نصوص معینة ، وعلى القاضي 
حینما یرید إصدار حكم معین خاصة في األمور التي تكون حلولھا من القواعد 

ظمة فلھ في النظامیة غیر واضحة  وإن كان للفقھ أثره الكبیر في كل فروع األن
القانون اإلداري أكبر األثر نظراً لعدم تقنین كل قواعده ، ولقابلیتھ للتطور 

وللفقھ ،  )1(باستمرار تلبیة الحتیاجات اإلدارة العامة الدائمة األخذ بالتطور
اإلداري دوره البارز في تطویر مبـادئ القـانون اإلداري في بعض الدول خاصة 

والقضاء المزدوج وھذا یلقي على الفقھاء تبعة كبیرة  تلك التي تأخذ بنظام القانون
في الشریعة اإلسالمیة وقیاس  في بیان قواعد القانون اإلداري المنصوص علیھا

أي علیھم االجتھاد الدائم  ما ال یوجد فیھا على األحكام المقررة في ھذه الشریعة
ادر الرسمیة الستنباط األحكام لألمور التي ال توجد لھا نصوص محددة في المص

)2(. 

                                                
       وما بعدھا. 98د. طعیمھ الجرف، المرجع السابق، ص  )1(
  

 69د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )1(   
 
 
 

 
 

 . 19، 18د. جعفر عبد السالم ، السابق ، ص  )2(
من نظام مجلwwس الwwوزراء  29من النظام األساسي للحكم، والمادة  06: 52، من  26، 23المواد  )1(

 من نظام خدمة الضباط. 5، والمادة 
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 المطلب الثاني
 تنظیم القانون اإلداري
 للمركزیة اإلداریة

تتمث���ل اإلدارة المركزی���ة ف���ي المملك���ة العربی���ة الس���عودیة ف���ي : المل���ك، مجل���س 
ویب��ین ھ��ذا ال��وزراء ، ال��وزراء، باإلض��افة إل��ى ھیئ��ات إداری��ة مركزی��ة أخ��رى ، 

كورة م��ن خ��الل ال��نظم المطل��ب االختصاص��ات اإلداری��ة للس��لطات المركزی��ة الم��ذ
 المطبقة في الدولة والتي تتضح من خالل الفروع اآلتیة : 

 الفرع األول
 الملك

ظم  فات ن ھذه موضعھا مؤل لة و كرئیس للدو الشك أن للملك اختصاصات سیاسة 
الحك��م ، ول��ھ اختصاص��ات إداری��ة باعتب��اره ال��رئیس األعل��ى للس��لطة التنفیذی��ة ف��ي 

 ھنا: المملكة وھي التي نتناول أھمھا
 : )1(الصالحیات اإلداریة للملك  

اإلش��راف عل��ى تطبی��ق أحك��ام الش��ریعة اإلس��المیة والتأك��د م��ن الت��زام كاف��ة  -1
عن  ھي  بالمعروف ون مر  األجھزة اإلداریة بإعمال أحكامھا من عدل ومساواة وأ
المنك��ر وإقام��ة أرك��ان اإلس��الم وااللت��زام بأحك��ام الش��ورى والتع��اون عل��ى الب��ر 

 الخ.…..خالص في العمل واألمانة والتقوى واإل
 مراقبة تنفیذ األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في الدولة. -2
تعی��ین ن��واب رئ��یس مجل��س ال��وزراء وال��وزراء وم��ن ف��ي مرتب��ة ال��وزراء  -3

وم��وظفي المرتب��ة الممت��ازة ورؤس��اء المص��الح المس��تقلة والض��باط والقض��اة ب��أمر 
 الخ.….ملكي

ھ��زة الحكومی��ة للسیاس��ة العام��ة للدول��ة ف��ي كاف��ة المج��االت مراقب��ة تنفی��ذ األج -4
وكفال��ة التع��اون والتنس��یق ب��ین األجھ��زة الحكومی��ة وض��مان االس��تمرار والوح��دة 

 ألعمال مجلس الوزراء والوزراء واألجھزة الحكومیة.
إص��دار ل��وائح الض��رورة والق��رارات الالزم��ة للتنظ��یم اإلداري كق��رار بھیك��ل  -5

 ؤسسة معینة أو تحدید نشاط إداري لجھة إداریة معینة.تنظیمي لوزارة أو م
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 الفرع الثاني
 مجلس الوزراء

مجل��س  ال��وزراء الس��عودي ھیئ��ة نظامی��ة یرأس��ھا المل��ك، ومق��ر المجل��س مدین��ة 
 الریاض .

 :  یشترط في عضو المجلس شروط عضویة مجلس الوزراء :
 أن یكون سعودي الجنسیة أصالً ومنشأ. )1
 م بالصالح والكفایة.أن یكون من المشھود لھ )2
 أال یكون محكوماً علیھ بجریمة مخلة بالدین والشرف . )3
ال یح��ق لش��خص الجم��ع ب��ین عض��ویة مجل��س ال��وزراء وأی��ة وظیف��ة حكومی��ة  )4

 أخرى إال إذا رأى الملك بصفتھ رئیساً للمجلس ضرورة تدعو لذلك .
   )1(یتم تعیین الوزراء وإعفاؤھم من مناصبھم وقبول استقاالتھم بأمر ملكي  )5

  تشكیل مجلس الوزراء :
یتش��كل مجل��س ال��وزراء م��ن ھیك��ل تنظیم��ي یش��مل العنص��ر البش��ري والتقس��یم 

  اإلداري على النحو التالي :
 یتمثل في:  أوال العنصر البشري

الملك رئیس للمجلس ، ونواب رئیس مجلس الوزراء والوزراء العاملین ووزراء 
لوزرا في مجلس ا نون أعضاء  لذین یعی لك الدولة ا شاري الم كي ومست بأمر مل ء 

 .)2(الذین یعینون أعضاء في مجلس الوزراء 
سیم اإلداري) :  لوزراء( التق لك على ثانیا : الھیكل التنظیمي لمجلس ا یأتي الم

شارون ـ  لوزراء والمست ثر وا قمة الھرم اإلداري لمجلس الوزراء ولھ نائب أو أك
عاونھ على القیام بمھامھ وھي كما سبق ـ ویوجد في مجلس الوزراء أجھزة ھامة ت

مة  : من اإلدارات العا ید  أوالً : دیوان رئاسة مجلس الوزراء : ویتشكل من العد
 والفرعیة وأھمھا :

 الشؤون السیاسیة. -1
 الحقوق. -2
 شؤون األجانب. -3
 شؤون األنظمة. -4

                                                
 ھـ.3/3/1414وتاریخ  13، من نظام مجلس الوزراء الصادر برقم أ /1،2،3،5،8أنظر المواد   )1(
 من نظام مجلس الوزراء .  12المادة  )2(
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 الشؤون المالیة واإلداریة. -5
 المشاریع. -6
 الشؤون السریة. -7
 المستشارون. -8
 التنظیم والمیزانیة. -9
ھام لنشاط اإلداري لدیوان رئاسة مجلس الوزراء : ا من الم ید  یقوم الدیوان بالعد

 أھمھا :
 صیاغة األوامر السامیة الصادرة من رئیس المجلس ونائبیھ. -1
 التعلیق على الدراسات المتعلقة باألنظمة. -2
لرئیس المجلس  -3 ھا  یة واألفراد ورفع استقبال المعامالت من األجھزة الحكوم

 أو نائبیھ.
 غ قرارات مجلس الوزراء إلى الجھات المعنیة.إبال -4

لوزراء : تازة  ثانیاً : ھیئة الخبراء بمجلس ا بة المم ئة بالمرت سھا رئیس الھی یرأ
تولى  ویوجد مساعد لھ ، وتضم الھیئة العدید من المستشارین من المتخصصین وت

 :القیام بعدة مھام على النحو التالي 
 راء : اختصاصات ھیئة الخبراء بمجلس الوز

العم��ل ال��دائم عل��ى دراس��ة األنظم��ة والل��وائح المطبق��ة وتق��دیم ال��رأي الق��انوني  -1
 حولھا وبیان مدى الحاجة إللغائھا أو تعدیلھا.

دراس��ة مش��روعات الق��وانین والل��وائح الت��ي ترفعھ��ا األجھ��زة الحكومی��ة لبی��ان  -2
مد یان  ھا وب مول ب ى مدى اتفاقھا أو تعارضھا مع نصوص األنظمة واللوائح المع

 أھمیة ھذه المشروعات.
 صیاغة مشروعات األنظمة واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. -3
 بحث ما یحال إلیھا من رئیس المجلس ونائبیھ ولجان المجلس. -4

نھ ثالثاً : األمانة العامة لمجلس الوزراء :  بة وزیر ویعاو یرأسھا أمین عام بمرت
 )1(ھام اآلتیة :مساعد األمین بالمرتبة الممتازة وتقوم األمانة بالم

 قرارات مجلس الوزراء.إعداد  .1
                                                

ومwwا بعwwدھا، د. محمwwود  104اإلداري، المرجwwع السwwابق، ص )   عبwwد هللا راشwwد السwwنیدي، التنظwwیم1(
ومwwا بعwwدھا، د.  92سعد، أنظمة اإلدارة العامة في المملكة العربیة السعودیة، المرجع السابق، ص

 217ھاني یوسف خاشقجي، التنظیم اإلداري في المملكة العربیة السعودیة، المرجع السwwابق، ص
 وما بعدھا.
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 جدول أعمال المجلس وإبالغھا إلى الوزراء.ترتیب  .2
 تنظیم أعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء. .3

 أھم االختصاصات اإلداریة لمجلس الوزراء تتمثل فیما یلي:
مراقب��ة تنفی��ذ األنظم��ة والل��وائح والق��رارات ومراع��اة تطبیقھ��ا ف��ي إط��ار   )1

 اإلسالمیة . الشریعة
یا   )2 نة العل لوزراء اللج إنشاء وتعدیل المصالح الحكومي.ولقد فوض مجلس ا

 لإلصالح اإلداري للقیام بھذه المھمة كما سیتبین في حینھ. 
ظیم  فالمجلس یختص نظاما بإنشاء المرافق العامة،ومراقبة قیامھا بأعمالھا، وتن

 ھذه المرافق بما یحقق مصلحة البالد .
ذ الخط��ة العام��ة للتنمی��ة االقتص��ادیة واالجتماعی��ة بم��ا یحق��ق متابع��ة تنفی��  )3

جال تخصصھ  في م كل  یة  أھداف ھذه الخطة بالتأكد من قیام كافة األجھزة المعن
 بتحقیق متطلبات ھذه الخطة وتطبیق بنودھا والعمل على تحقیق أغراضھ.

إنش��اء لج��ان للتح��ري ع��ن س��یر أعم��ال ال��وزارات واألجھ��زة الحكومی��ة أو   )4
لى لجمع  ھا إ تائج تحریات المعلومات عن قضیة معینة ، ثم تقوم ھذه اللجان برفع ن

ھذه  تائج  في ن ظر المجلس  ثم ین یھ  ھا ف جاز مھام حدد إلن في الوقت الم المجلس 
 التحریات واتخاذ ما یلزم بشأنھا .

تي   )5 یات ال تائج التحر في ن بت  یق وال یحق للمجلس إنشاء لجان أخرى للتحق
في قامت بھا اللجان السا لوائح  بھ األنظمة وال ما تقضي  بقة مع ضرورة مراعاة 

 . )1(المملكة 
إن المجل���س باعتب���اره المس���ئول ع���ن رس���م السیاس���ة الداخلی���ة والخارجی���ة   )6

شرف  لة ی مة للدو شؤون العا یع ال یة وجم والمالیة واالقتصادیة والتعلیمیة والدفاع
 على تنفیذ ھذه السیاسات .

رات واألجھ��زة الحكومی��ة ف��ي الش��ؤون یع��د المرج��ع األعل��ى لس��ائر ال��وزا  )7
 .)1(اإلداریة والمالیة 

                                                
     لس الوزراء . من نظام مج 24المادة  )1(
 من نظام مجلس الوزراء . 19أنظر المادة  )1(
 1404د. عید مسعود الجھني ، مجلس الـوزراء في المملكة العربیwwة السwwعودیة ، بwwدون الناشwwر،  )2(
، د.عwwادل عبwwد الwwرحمن ، القwwانون 202، د.أنور أحمwwد رسwwالن، المرجwwع السwwابق، ص 131،  ص 1ط

 112سابق ، ص اإلداري السعودي ، المرجع ال
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لوائح   )8 صدار  یة لألنظمة ، وإ لوائح التنفیذ صدار ال یتولى مجلس الوزراء إ
 الضبط اإلداري لكفالة النظام العام واآلداب في المملكة .

بالتعیین أو  )9 ھا  ما فوق یختص المجلس بشغل وظائف المرتبة الحادیة عشر ف
 الترقیة.

 ى أیضاً فصل الموظف العتبارات المصلحة العامة.ویتول )10
 .)2(اإلعفاء من بعض شروط التعیین في الوظائف العامة )11

 الفرع الثالث
 الوزارات

صالحیات   لھ  ھا و یتولى الوزیر رئاسة الوزارة ویأتي على قمة الھرم اإلداري ل
اون واختصاصات عدیدة ویعاونھ نائب الوزیر في الوزارات المعین لھا نائب ویع

ال��وزیر أیض��اً وك��الء ال��وزارة ال��ذین یع��اونھم وك��الء وزارة مس��اعدون ولل��وزارة 
 ھیكل تنظیمي ونشاط إداري یمیز كل وزارة عن األخرى كما یتضح من اآلتي:

 أوال : االختصاصات اإلداریة للوزیر عدیدة أھمھا : 
تي یمثل الدولة في كل ما یتعلق بأعمال وزارتھ كإبرام العقود اإلداریة ا  .1 ل

تزی��د ع��ن مبل��غ مع��ین والنیاب��ة القانونی��ة ع��ن الدول��ة ف��ي ال��دعاوى القض��ائیة 
 والعالقة بالوزارات واألجھزة الحكومیة األخرى .

إع��داد مش��روع الموازن��ة وس��واھا م��ن التص��رفات القانونی��ة الت��ي تتعل��ق   .2
 بالوزارة التي یرأسھا .

 بذلك   یتولى إصدار اللوائح التنفیذیة حینما تعھد إلیھ األنظمة  .3
یق��وم بإص��دار الق��رارات الت��ي ت��نظم الش��ؤون الداخلی��ة لل��وزارة وك��ذلك   .4

 الفروع الرئیسیة لھا.
یة  .5 فروع والمصالح واألجھزة اإلدار عاملین على ال یع ال فمن سلطتھ توز

في بعض  فویض  التابعة لوزارتھ وتنظیم سیر العمل بھا وإصدار قرارات الت
فیھ��ا م��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار  االختصاص��ات الت��ي یمنح��ھ النظ��ام التف��ویض

 صالحیات اللجنة العلیا لإلصالح اإلداري في ھذا الشأن .
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لوائح  .6 لھ األنظمة وال ھا  تي تخول سلطات ال یباشر كافة االختصاصات وال
 باعتباره القائد اإلداري األعلى لوزارتھ كممارستھ للصالحیات اآلتیة :

وتوجی��ھ الع��املین ف��ي ال��خ ، ورقاب��ة …التعی��ین والنق��ل والترقی��ة والتأدی��ب .7
 أجھزة وفروع وزارتھ بإصدار التعلیمات والقرارات اإلداریة ذات األھمیة 

 . )1(لھ سلطة إلغاء وتعدیل وإقرار أعمال مرؤوسیھ   .8
ان القانون اإلداري یقنن أحكام  ثانیا : الوزارات  : التنظیم واالختصاصات : 

 2یة وأنشطتھا اإلداریة (التنظیم اإلداري للوزارات من حیث ھیاكلھا التنظیم
 )ونبین بإیجاز التنظیم اإلداري لكل وزارة واختصاصاتھا علي النحو التالي :

ھـ ویرأسھا وزیر التعلیم 1395تم إنشاؤھا عام   : وزارة التعلیم العالي : 1
وفیما یلي نشیر الى ھیكلھا التنظیمي ونشاطھا  العالي ویعاونھ وكالء الوزارة

 التالي : اإلداري على النحو 
أوالً : الھیكل التنظیمي لوزارة التعلیم العالي : تتكون وزارة التعلیم العالي من  
اإلدارات العامة والفرعیة ویتبعھا عدد من الجامعات والتي سیتم توضیحھا عند 
تناول المؤسسات العامة كتطبیق للالمركزیة االداریة  ، وفیما یلي أھم اإلدارات 

دارة العامة لتطویر التعلیم العالي ـ اإلدارة العامة للبعثات ـ العامة والفرعیة : اإل
اإلدارة العامة للشؤون المالیة ـ دارة الملك عبد العزیزـ المركز الوطني للبحوث، 

 ھذا بجانب عدة إدارات أخري معاونة 
یتمثل نشاطھا اإلداري في قیامھا ثانیاً: النشاط اإلداري لوزارة التعلیم العالي : 

 عدیدة أھمھا :  بمھام
 تطویر التعلیم العالي  . -1
 متابعة شؤون المبتعثین عن طریق المكاتب التعلیمیة بالخارج   -2
معادلة الشھادات الجامعیة الصادرة من الخارج وتحدید الجامعات األجنبیة  -3

                                                
،  205، د. أنور رسالن ، ص 119، ص  118د. عادل عبد الرحمن خلیل، المرجع السابق، ص  )1(

 من نظام مجلس الوزراء. 10، المادة 149د. عید مسعود الجھني ، المرجع السابق، ص 
ر اإلدارة ) حول موضوع الوزارات انظر المراجع اآلتیة : عبwwد هللا راشwwد السwwنیدي، مراحwwل تطwwو 2 (

الحكومیة فwwي المملكwwة العربیwwة السwwعودیة ولمحwwات مwwن إنجازاتھwwا، بwwدون الناشwwر، الطبعwwة الخامسwwة، 
ومwwwا بعwwwدھا، د. محمwwwود مسwwwعد، أنظمwwwة اإلدارة العامwwwة فwwwي المملكwwwة العربیwwwة  112ھwwwـ، ص1418

ومwwا بعwwدھا، د. محمwwد الھوشwwان، د. محمwwد العمیwwر،  114ھwwـ، ص1401السwwعودیة، بwwدون الناشwwر، 
موسwwwwوعة األنظمwwwwة السwwwwعودیة، المجلwwwwد األول، أنظمwwwwة الحقwwwwوق العامwwwwة، دار موسwwwwوعة األنظمwwwwة 

 1424/  2/  28وما بعدھا . األمر الملكي الصادر في  117ھـ، ص1399السعودیة، الطبعة األولى، 
ھwwـ الصwwادر بإلغwwاء بعwwض الwwوزارات ودمwwج بعwwض الwwوزارات مwwع أخwwرى والتعwwدیل فwwي مسwwمیاتھا و 

 1424/ 2/3اعتبارا من المعمول بھ 
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 المعتمد شھاداتھا بالمملكة . 
إجراء الدراسات واالقتراحات بإنشاء جامعات جدیدة أو كلیات ضمن   -4

 الجامعات الموجودة .
العمل علي تبادل الزیارات بین أساتذة الجامعات وطالبھا بالمملكة  -5

 ونظرائھم في الخارج .
 تنظیم المنح الدراسیة .  -6
 یرأس وزیر التعلیم مجلس كل جامعة من جامعات المملكة .  -7
یرأسھا وزیر التربیة والتعلیم ولھ نائبان أحدھما : وزارة التربیة والتعلیم ،  2

لتعلیم البنین والثاني لتعلیم البنات یعاونھ وكالء وزارة ووكالء وزارة مساعدون 
 ولھا ھیكل تنظیمي ونشاط إداري علي النحو التالي : 

یظھر في العدید من اإلدارات أوالً : الھیكل التنظیمي لوزارة التربیة والتعلیم : 
  3التي یتبعھا عدد من اإلدارات الفرعیة .

ً : النشا تضطلع وزارة التربیة ط اإلداري لوزارة التربیة والتعلیم : ثانیا
 والتعلیم بالمملكة بعدة مھام واختصاصات أھمھا: 

اإلشراف علي الشؤون التعلیمیة للبنین والبنات سواء في المدارس  -1
 الحكومیة أو الخاصة في المراحل االبتدائیة والمتوسطة والثانویة یصفة أساسیة.

 ار وإنشاء دور العلم الخاصة بھم .االھتمام بتعلیم الكب -2
 إقامة المعسكرات واألنشطة الخاصة بالكشافة .  -3
 إقامة المعارض والمؤتمرات التي تخدم الثقافة .  -4
 غرس القیم والمبادئ اإلسالمیة .  -5
 العمل علي توطید العالقة بین دور التعلیم واألسرة . -6
عارض مع الشرع تطویر التعلیم العام والعمل مواكبتھ التطور بما ال یت -7

 الحنیف . 
عام  : وزارة الصحة : 3 سھا  نھ 1370تم تأسی صحة ویعاو سھا وزیر ال ھـ ویرأ

 وكالء وزارة ، وفیما یلي بیان مختصر بھیكلھا التنظیمي ونشاطھا اإلداري :
                                                

إدارات التعلwwwیم بمنwwwاطق المملكwwwة اإلدارات العامwwwة لشwwwؤون الطwwwالب .اإلدارات العامwwwة لشwwwؤون    3
الطالبwwwات .اإلدارات العامwwwة للتطwwwویر التربwwwوي اإلدارات العامwwwة لشwwwؤون المعلمwwwین .اإلدارات العامwwwة 

نwwwب عwwwدد مwwwن اإلدارات واألقسwwwام للشwwwؤون المدرسwwwیة  .اإلدارات العامwwwة للعالقwwwات الثقافیwwwة ھwwwذا بجا
 المعاونة األخرى 
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یتك��ون الھیك��ل م��ن ع��دة إدارات عام��ة أوالً : الھیكwwل التنظیمwwي لwwوزارة الصwwحة : 
طب العالجيم ھذه اإلدارات العامة :اوإدارات فرعیة وأقسام وأھ مة لل  إلدارة العا

الص��حة  –المختب��رات وال��دم  –المراك��ز الص��حیة  –ویتبعھ��ا اآلت��ي : المستش��فیات 
 –وتتمث����ل ف����ي : الص����حة الوقائی����ة  واإلدارة العامwwwwة للطwwwwب الوقwwwwائيالنفس����یة ، 

 ): 4األمراض الطفیلیة والمعدیة ، ھذا بجانب عدة ادارات اخرى 
یتمث��ل ھ��ذا النش��اط ف��ي االختصاص��ات النشwwاط اإلداري لwwوزارة الصwwحة : ثانیwwاً: 

  -والمسؤولیات اآلتیة :
 مكافحة األمراض واألوبئة واتخاذ ما یلزم للوقایة منھا . -1
تھیئ��ة س��بل ووس��ائل الع��الج بمعرف��ة المستش��فیات والمراك��ز الص��حیة  -2

 والمستوصفات في مختلف مناطق الدولة . 
 تطویر الخدمات الصحیة . -3
 تطویر القوي العاملة في مجال الشؤون الصحیة ( الفنیة واإلداریة ). -4
ساعده 1350تم إنشاؤھا عام : وزارة الداخلیة  :  4 یة وی ھـ ویرأسھا وزیر الداخل

 نائب وزیر ووكالء وزارة ونبین فیما یلي ھیكلھا التنظیمي ونشاطھا اإلداري : 
یة  :یتكون أوال : الھیكل التنظیمي لوزارة الداخلیة لوزارة الداخل الھیكل التنظیمي 

لي  ما ی من عدد من المناطق والمدیریات واإلدارات العامة والفرعیة كما یظھر م
منطق��ة مك��ة المكرم��ة ، منطق��ة المدین��ة المن��ورة ، منطق��ة ـww المنwwاطق  وھwwي : 1 :

الری��اض ، منطق��ة عس��یر ، المنطق��ة الش��رقیة ، منطق��ة الح��دود الش��مالیة ، منطق��ة 
ة تب��وك ، منطق��ة الباح��ة ، منطق��ة القص��یم ، منطق��ة نج��ران ، منطق��ة حائ��ل ، منطق��

 جازان ، منطقة الجوف .
مة المدیریات العامة :  -2 یة العا یة ، المدیر ھد األمن لك ف المدیریة العامة لكلیة الم

یة  حدود ، مدیر حرس ال مة ل یة العا سجون ، المدیر للجوازات ، المدیریة العامة لل
مدني  األمن العام ، المدیریة لدفاع ال مة ل یة العا حث ، المدیر مة للمبا حرس ، العا

 المنشآت ، المدیریة العامة لألحوال المدنیة .
                                                

) اإلدارة العامwwة للتخطwwیط والبحwwوث والمشwwاریع والصwwیانة.واإلدارة العامwwة إلعwwداد وتطwwویر القwwوي  4
العاملwwwة واإلدارات التالیwwwة : إدارات التخطwwwیط والتطwwwویر ، إدارات الشwwwؤون التنفیذیwwwة : وتتمثwwwل فwwwي 

الشwwؤون الصwwحیة بالمنwwاطق   –الصwwحة الدوائیwwة  –والطبیwwة  –الwwرخص الصwwیدلیة  –:الطwwب الشwwرعي 
العالقwwات العامwwة  –الشؤون المالیة واإلداریwwة  –واإلدارات المعاونة األخرى مثل : الشؤون القانونیة 

 وجمعیة الھالل األحمر السعودیة 
 



 

54 

 ): 5بعض اإلدارات الھامة األخرى -3
تق��وم وزارة الداخلی��ة بع��دة مھ��ام لحف��ظ  ثانیwwاً: النشwwاط اإلداري لwwوزارة الداخلیwwة : 

 النظام العام واآلداب من ھذه المھام:
نة ألفراد العمل علي ح -1 حة والطمأنی ھدوء والرا توفیر ال مة ب سكینة العا مایة ال

 المجتمع . 
 صیانة األمن العام الداخلي.  -2
 منع الجرائم قبل وقوعھا . -3
ض��بط الج��رائم بمعرف��ة رج��ال األم��ن والتحقی��ق فیھ��ا بمعرف��ة   ھیئ��ة التحقی��ق  -4

 واإلدعاء العام  .
 حمایة األرواح واألعراض واألموال . -5
ق��وق األف��راد وحری��اتھم وع��دم المس��اس بھ��ا إال ف��ي ح��دود المحافظ��ة عل��ي ح -6

 النظام .
 –التنس��یق م��ع ال��وزارات والمص��الح المعنی��ة بحمای��ة النظ��ام الع��ام (األم��ن  -7

صحة  –السكینة  بالمعروف ووزارة ال ئة األمر  ثل ھی الصحة ) واآلداب العامة م
 الخ ……..والبلدیات واإلعالم 

ع : وزارة العدل : 5 كل ویرأسھا وزیر ال لوزارة ھی ساعده وكالء وزاره ول دل وی
 تنظیمي ونشاط إداري یتبین فیما یلي : 
الھیكwwل : أھ��م العناص��ر الت��ي یتك��ون منھ��ا  أوالً الھیكwwل التنظیمwwي لwwوزارة العwwدل

 التنظیمي لوزارة العدل .
 المحاكم الشرعیة وتشمل المحاكم العامة والجزئیة . -1
 كتابات العدل في المناطق . -2
 ن القضائیة وتشمل القضایا والبحوث .إدارات الشؤو -3
 . 6ھذا الى جانب بعض اإلدارات الھامة األخرى -4

                                                
ت العامwwة ) الخwwدمات الطبیwwة مجلwwس االسwwتئناف العسwwكري الشwwؤون القانونیwwة والمشwwاریع والعالقwwا 5

والتوجیھ ومركز أبحاث الجریمة ومكافحة المخدرات والحقوق العامwwة والحقwwوق الخاصwwة واالتصwwال 
 للشرطة العربیة والدولیة (اإلنتربول) 

 
 –األنظمwwة  –اإلدارة المالیwwة  –التفتwwیش القضwwائي ، الشwwؤون اإلداریwwة والمالیwwة  التفتwwیش اإلداري   6

المسwwwتودعات .ھwwwذا باإلضwwwافة إلwwwي اإلدارات المسwwwاعدة  –ریwwwة االتصwwwاالت اإلدا –شwwwؤون المwwwوظفین 
 األخرى  
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تقوم وزارة العدل بالعمل على حفظ العدالة حمایة النشاط اإلداري لوزارة العدل : 
 حقوق المجتمع واألفراد كما یتبین مما یلي : 

ات اإلش��راف اإلداري عل��ي مجل��س القض��اء األعل��ى ومحكم��ة التمیی��ز وكتاب�� -1
 العدل والمحاكم الشرعیة:العامة و الجزئیة .

   التفتیش الفني علي المحاكم الشرعیة وفروع الوزارة والجھات التابعة لھا  -2
تق��دیم التوص��یات والمقترح��ات لمجل��س ال��وزراء ع��ن ك��ل م��ا یتعل��ق بتط��ویر  -3

 الخ  … مرافق وزارة العدل من محاكم وكتابات عدل 
لوائح  -4 عدیل أو تقدیم مشروعات األنظمة وال لق بت ما یتع یة فی سلطة التنظیم لل

فق  ھا مرا تاج إلی تي تح ھا وال إلغاء أو استحداث األنظمة واللوائح المعمول ب
 الوزارة لتیسیر اإلجراءات .

تھیئ���ة المب���اني المالئم���ة لقی���ام منس���وبي ال���وزارة بأعم���الھم وتیس���یر تلق���ي  -5
 المواطنین لخدمات الوزارة .

ویرأس��ھا وزی��ر ال��دفاع والطی��ران ویعاون��ھ نائ��ب  : وزارة الwwدفاع والطیwwران   : 6
الھیكwwل التنظیمwwي ولل��وزارة ھیك��ل تنظیم��ي ونش��اط إداري یتض��حان مم��ا یل��ي : 

لدفاع : مة .  لوزارة ا ئة األركان العا سة ھی في اآلتي : رئا صره  ھم عنا تتركز أ
الق���وات البری���ة . الق���وات البحری���ة .الق���وات الجوی���ة . ال���دفاع الج���وي . المص���انع 

لك الحر بیة . كلیة الملك فیصل الجویة . مصلحة األرصاد وحمایة البیئة . كلیة الم
 عبد العزیز الحربیة رئاسة الطیران المدني . الخدمات الطبیة 

 یتمثل في اآلتي: النشاط اإلداري لوزارة الدفاع
 الدفاع عن اإلسالم ثم الملك والوطن ضد أي عدوان یتھدد الدولة .  -1
ئد األعلى معاونة القوات المسل -2 من القا بأمر  حة األخرى إذا تطلب األمر ذلك 

 للقوات المسلحة .
 اإلشراف علي الطیران المدني . -3
 اإلشراف علي شؤون األرصاد والبیئة وحمایة الحیاة الفطریة   -4
عام : وزارة الخارجیة :  7 سھا  لھ 1349تم تأسی یة و سھا وزیر الخارج ھـ  ویرأ

مي مساعد ویعاونھ وكالء وزارة یعاونھ كل تنظی لوزارة ھی ساعدون ول م وزارة م
 ونشاط إداري یتبین مما یلي : 
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حو  الھیكل التنظیمي لوزارة الخارجیة : فروع علي الن شعب وال ھم ال نا أ نذكر ھ
 التالي :أوالً : دیوان عام الوزارة ویتبعھ عدد من الشعب اآلتیة :

لمملكة وغیرھا : تسعي إلي دعم التعاون االقتصادي بین ا الشعبة االقتصادیة -1
 من الدول . 

في  الشعبة السیاسیة -2 كة  مام الممل : وتھتم بالشؤون السیاسیة التي تحظى باھت
 عالقاتھا بالدول والمنظمات العربیة واألجنبیة 

مام  الشعبة اإلداریة -3 لوزارة واالھت فروع ا تولى اإلشراف اإلداري علي  : وت
 بشؤون منسوبیھا .         

 م اختصاصاتھا : : ومن أھ شعبة المراسم -4
لدول األخرى  -ا  لي ا خارج وممث في ال إعداد أوراق اعتماد الملك لممثلي المملكة 

 في المملكة
إع��داد الحص��انات الدبلوماس��یة خاص��ة امتی��ازات الدبلوماس��یین األجان��ب ف��ي  -ب 

 المملكة ومعاملة ممثلي المملكة في الخارج بالمثل . 
  قبل الوفود  األجنبیة للمملكة. إعداد برامج الزیارات الرسمیة من –ج  
 التخطیط لألنشطة االجتماعیة بین المملكة وغیرھا من الدول . -د 

وتت��ولي م��نح التأش��یرات لألجان��ب المس��موح لھ��م ب��دخول  الشwwعبة القنصwwلیة -5
 المملكة والتصدیق علي األوراق من الجھات األجنبیة للعمل بھا في المملكة . 

 بالریاض. سیةمعھد الدراسات الدبلوما -6
: یتب��ع وزارة الخارجی��ة العدی��د م��ن الس��فارات ف��ي دول الع��الم السwwفارات ثانی��اً : 

المختلف��ة والت��ي تعام��ل المملك��ة بالمث��ل طبق��ا للع��رف والتع��اون ال��دولي ویتب��ع ك��ل 
تي  ساعدة ال سیة والم سام الرئی شعبة وفرع وإدارة عامة العدید من اإلدارات واألق

 نظیمي وھو حسن القیام بنشاطھا اإلداري .تحقق الھدف من ھیكلھا الت
 اختصاصات وزارة الخارجیة :

 تنفیذ سیاسة المملكة نحو الخارج . -1
  دعم العالقات والروابط بین المملكة الدول األخرى في المجاالت المختلفة  -2
 رعایة مصالح الشعب السعودي في الخارج .  -3
 والخارج . رعایة شؤون التمثیل الدبلوماسي والقنصلي في الداخل  -4
ئب 1351تم إنشاؤھا عام : وزارة المالیة : 8 نھ نا ھـ ویرأسھا وزیر المالیة ویعاو

 وزیر ولھا ھیكل تنظیمي ونشاط إداري .
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عدة الھیكل التنظیمي لوزارة المالیة :  نوك و یتكون من عدة مصالح وصنادیق وب
 .)1(إدارات عامة وإدارات فرعیة وأھمھا 

 تقوم الوزارة بالعدید من المھام منھا :الیة : النشاط اإلداري لوزارة الم
اإلشراف على مصلحة الجمارك ومراقبة تطبیق نظام الجمارك ومكافحة التھرب  )1

یة  یة والجو الجمركي وتحصیل الرسوم الجمركیة ومراقبة المالحة البریة والبحر
   .لمنع دخول إیھ ممنوعات حظرت األنظمة دخولھا المملكة

نات والمعلومات اإلشراف على مصلحة   )2 عة جمع البیا مة ومتاب اإلحصاءات العا
ھا  نات لالستفادة من ھذه البیا في كافة المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة وتبویب 
س��واء ف��ي إع��داد میزانی��ة الدول��ة او تق��دیمھا للب��احثین والمختص��ین لتوظیفھ��ا ف��ي 

 خدمة المملكة .
سبل الم )3 لة اإلشراف على مصلحة أمالك الدولة ومراقبة  مالك الدو ظة علي أ حاف

یة   ثل وزارة الداخل والتنسیق مع الھیئات الحكومیة األخرى لحمایة ھذه األمالك م
 والمناطق والبلدیات وغیرھا.

مع  )4 یة  نة الجھات الحكوم شة مشروع مواز إعداد المیزانیة العامة للدولة بعد مناق
 راء .المسؤولین فیھا ورفع الصیغة النھائیة للموازنة إلى مجلس الوز

 ضبط الحساب الجاري بین وزارة المالیة والجھات الحكومیة . )5
 ضبط الحساب الجاري لمؤسسة النقد العربي السعودي . )6

 مراجعة الحسابات الختامیة السنویة لألجھزة الحكومیة . )7
التأك��د م��ن مطابق��ة أوج��ھ الص��رف م��ن قب��ل الجھ��ات الحكومی��ة م��ع األنظم��ة  )8

 واللوائح المالیة .
 ات العامة ومدى تنفیذ التعلیمات الخاصة بھا .مراقبة اإلیراد )9

                                                
ـ مصلحة الزكاة والدخل (وتختص بتحصیل الزكاة والضرائب التwwي تفرضwwھا الدولwwة) ، مصwwلحة 1 )1(

الجمwwارك .   مصwwلحة اإلحصwwاءات العامwwة .   مصwwلحة معاشwwات التقاعwwد . مصwwلحة أمwwالك الدولwwة .
دوق السعودي للتنمیة  صندوق التنمیwwة الصwwناعیة صwwندوق مصلحة مطابع الحكومة. الصن 

التنمیة الصناعیة. مؤسسة النقد العربي السعودي .بنك التسwwلیف السwwعودي .البنwwك الزراعwwي العربwwي 
السwwعودي .اإلدارة العامwwة للتفتwwیش  . اإلدارة العامwwة للشwwؤون المالیwwة واإلداریwwة   اإلدارة القانونیwwة 

المحلي. اإلدارات العامwwة للشwwؤون المالیwwة والحسwwابات .   = اإلدارات العامwwة  اإلدارة العامة لالقتصاد
 للخدمات المركزیة ، ھذا باإلضافة إلي األخرى المساعدة .
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تق��دیم اإلرش��ادات واإلجاب��ة عل��ى استفس��ارات األجھ��زة الحكومی��ة فیم��ا یتعل��ق  )10
 باألمور المالیة .

اإلش��راف عل��ى كاف��ة اإلدارات والمص��الح التابع��ة لل��وزارة وتل��ك الت��ي تخض��ع  )11
صندوق  إلشرافھا مثل: مصلحة مطابع الحكومة. الصندوق السعودي للتنمیة  ،

 التنمیة الصناعیة ، صندوق التنمیة الصناعیة مؤسسة النقد العربي السعودي
نھ وكالء 1381تم تأسیسھا عام : وزارة الحج : 9 حج ویعاو ھـ ویرأسھا وزیر ال

ال��وزارة وال��وكالء المس��اعدون وم��دراء عم��وم ولل��وزارة ھیك��ل تنظیم��ي ونش��اط 
 إداري یتضح كل منھما میما یلي:

نة التنظیمي لوزارة الحج أوالً: الھیكل  فرع المدی لوزارة :  فروع ا في :  ثل  : یتم
ف���رع ینب���ع ، باإلض���افة إل���ى اإلدارات العام���ة  –ف���رع مك���ة المكرم���ة  –المن���ورة 

 ) . 7والفرعیة ( 
 تقوم الوزارة باالختصاصات التالیة :النشاط اإلداري لوزارة الحج: 

یة  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنجاح خطة الحج واإلشراف -1 علي الحجاج ورعا
 شؤونھم 

التنس��یق م��ع ال��وزارات والجھ��ات المختص��ة لت��أمین س��المة الحج��اج ك��وزارة  -2
 الداخلیة ووزارة الصحة ووزارة  الشؤون البلدیة والقرویة...الخ 

التوعی��ة اإلس��المیة للحج��یج بالتنس��یق م��ع وزارة األوق��اف وال��دعوة واإلرش��اد  -3
 األمر. وغیرھا من جھات االختصاص والمعنیة بھذا

 ا إلشراف علي خدمات الطوائف  -4
 التقدم بالمشروعات التي من شأنھا تطویر خدمات الحج  -5

ھ��ـ ویرأس��ھا 1380ت��م تأسیس��ھا ع��ام : وزارة البتwwرول والثwwروة المعدنیwwة :  10
وزی��ر البت��رول والث��روة المعدنی��ة ویعاون��ھ ع��دد م��ن وك��الء ال��وزارة ، وھیكلھ��ا 

 یما یلي : التنظیمي ونشاطھا اإلداري یظھران ف
یتك��ون م��ن ع��دد م��ن اإلدارات العام��ة أوالً: الھیكwwل التنظیمwwي لwwوزارة البتwwرول :

 . 8وفروعھا 

                                                
 –اإلدارة العامwwة للمشwwاریع الھندسwwیة  –اإلدارة العامwwة لمراكwwز الحwwج  –اإلدارة العامwwة للتفتwwیش   7

إدارة العالقات العامة ، وتوجwwد لكwwل إدارة عامwwة  –والتنظیم  إدارة التخطیط –الھیئة العامة للطوائف 
إدارات فرعیة ولكل إدارة عwwدد مwwن األقسwwام المعاونwwة والتwwي مwwن شwwأنھا تیسwwیر أداء النشwwاط اإلداري 

 للوزارة 
إدارة الجیولوجیا  –إدارة ھندسة البترول  –)إدارات الشؤون الفنیة ومنھا: اإلدارة العامة للتنقیب   8

الشwwؤون الفنیwwة ـ  –رة القیاسات  إدارات المساحة الجویwwة ومنھwwا :إدارة المعلومwwات المسwwاحیة إدا –
الشwwؤون اإلداریwwة .اإلدارة العامwwة للشwwؤون االقتصwwادیة إدارة شwwؤون األوبwwك  .    إدارات الشwwؤون 

ینیwwة .وتوجwwد االستثمارات التعد –اإلداریة والمالیة إدارات الثروة المعدنیة ومنھا : المسح والتنقیب 
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تقوم الوزارة باالختصاصات  النشاط اإلداري لوزارة البترول والثروة المعدنیة :
 التالیة :

 اإلشراف علي التنقیب عن البترول والثروات المعدنیة وإنتاجھا. .1
 وات المعدنیة تنفیذاً لسیاسة الدولة.تصدیر البترول والثر .2
 التسویق الداخلي والخارجي لمنتجات البترول والثروة المعدنیة .  .3
 اإلشراف علي أسعار المنتجات محل نشاط الوزارة . .4
العم��ل عل��ي تط��ویر ك��ل م��ا م��ن ش��أنھ تحس��ین التنقی��ب واإلنت��اج والتس��ویق  .5

 والتصدیر .
ھـ ویتولى وزیر التجارة 1373عام  تم تأسیسھا: وزارة التجارة والصناعة : 11 

شاط إداري  مي ون كل تنظی والصناعة رئاستھا ویعاونھ وكالء وزارة وللوزارة ھی
 یتبین مما یلي : 

صناعة :  جارة وال لوزارة الت عدة الھیكل التنظیمي  من  مي  ھا التنظی كون ھیكل یت
جارة إدارات عامة و وإدارات فرعیة موزعة على عدة أقسام واھم اإلدارات : ال ت

الخارجی���ة والتج���ارة الداخلی���ة والتخط���یط والتنظ���یم والفن���ادق والج���ودة والنوعی���ة 
وحس��م المنازع��ات التجاری��ة والتم��وین والش��ؤون المالی��ة واإلداری��ة والت��راخیص 
الص��ناعیة واإلحص��اء الص��ناعي والحمای��ة الص��ناعیة واس��تثمار الم��ال األجنب��ي 

 لیة والفنیة .والمناطق الصناعیة والمیزانیة والمراقبة الما
 النشاط اإلداري لوزارة التجارة والصناعة :

 یتمثل في قیامھا بعدة اختصاصات أھمھا :
إقام��ة الم��ؤتمرات واإلش��راف عل��ى المع��ارض ف��ي مج��ال التج��ارة والص��ناعة  .1

 على المستویین المحلي والدولي .
تي تعترض  .2 صادیة ال محاربة الغش التجاري ووضع الحلول للمشكالت االقت

 المحلیة . التجارة
 مراقبة تنفیذ نظام الشركات والتفتیش علیھا . .3
إع��داد مش��روعات أنظم��ة الموازن��ة والمعام��ل ودم��غ المع��ادن والمص��وغات  .4

 والتقدم بھا لمجلس الوزراء .
تنظ��یم االس��تیراد والتص��دیر وجم��ع البیان��ات ع��ن الض��رائب الت��ي ت��ؤثر علیھ��ا  .5

 وتطویر التجارة الخارجیة والداخلیة للمملكة .
التعریف���ة الجمركی���ة واالس���تفادة م���ن أنش���طة المنظم���ات الدولی���ة ف���ي  وض���ع .6

 المجاالت االقتصادیة والتجاریة .

                                                                                                                        
عwwدة إدارات وأقسwwام فرعیwwة لھwwذه لwwإلدارات العامwwة وإداراتھwwا للمعاونwwة فwwي قیwwام الwwوزارة بنشwwاطھا 

 اإلداري .
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تس��ویق المنتج��ات المحلی��ة وتش��جیعھا ف��ي المنافس��ة وإزال��ة المعلوم��ات الت��ي   .7
 تعترضھا .

مع  .8 تعیین الملحقین التجاریین بالسفارات السعودیة في الخارج وذلك بالتنسیق 
 وزارة الخارجیة .

التنس��یق م��ع وزارة المالی��ة بش��ان المش��روعات االس��تثماریة ورفعھ��ا لمجل��س  .9
 الوزراء .

القی���ام باإلحص���اءات الالزم���ة الت���ي تب���ین حج���م الص���ادرات وال���واردات  .10
 واإلنتاج المحلي.

 تحقیق التوازن التجاري عن طریق تنویع السلع األجنبیة المستوردة . .11
ط��ور ف��ي مختل��ف المج��االت اتخ��اذ اإلج��راءات الكفیل��ة بتحقی��ق التق��دم والت .12

 واألنشطة التجاریة والصناعیة .
 التخطیط للمشروعات الصناعیة الحكومیة وتنفیذھا ومراقبتھا. .13
  إعداد وتھیئة الظروف المناسبة للمنشات الصناعیة وتوفیر الحمایة لھا  .14
 تنمیة الصناعة في المناطق وتحقیق التوازن في انتشارھا . .15
 المملكة . إنشاء المدن الصناعیة في مدن .16
 توفیر احتیاجات التصنیع من المواد الخام وغیرھا . .17
ستیرادا  .18 مراعاة المواصفات القیاسیة في المنتجات وعند التبادل التجاري ا

 وتصدیرا 
مواكب��ة الحداث��ة والتط��ور ف��ي مج��ال التج��ارة االلیكترونی��ة والص��ناعات  .19

 الحدیثة وتبادل الخبرات الفنیة في إطار االتفاقیات الدولیة .
تقدیم االستشارات الفنیة للقطاع الخاص في المجالین التجاري والصناعي  .20

 وتذلیل العقبات التي تواجھھ .
دع���م التع���اون والت���رابط م���ع ال���دول العربی���ة واألجنبی���ة ف���ي المج���االت  .21

 الصناعیة والتجاریة .
دع��م التنمی��ة البش��ریة ف��ي المج��الین التج��اري والص��ناعي وإع��داد الخط��ط  .22

 الطموحة .     
یرأسھا وزیر العمل ویعاونھ عدد من وكالء الوزارة ولھا  : وزارة العمل :12

 ھیكل تنظیمي ونشاط إداري یتبین مما یلي :
یظھر ھذا الھیكل في العدید من اإلدارات العامة الھیكل التنظیمي لوزارة العمل:

 . 9والفرعیة والھیئات والمكاتب التي تھیئ للوزارة القیام بنشاطھا اإلداري

                                                
إدارات ولجان ومكاتب شؤون العمل والعمال ومنھا :اإلدارة العامة لتوظیwwف السwwعودیین .اإلدارات  9

اإلدارات    العامة للقوى العاملة  –العمل اإلدارات العامة للتفتیش على  –العامة للعالقات الصناعیة 
مكاتwwب العمwwل بالمنwwاطق المختلفwwة ـ مركwwز  –لجwwان تسwwویة الخالفwwات العمالیwwة االبتدائیwwة والعلمیwwة  –

 المعلومات ـ المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة
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 شاط اإلداري لوزارة العمل :الن
 تطبیق نظام العمل والعمال . -أ
 الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالیة . -ب
 التوظیف في القطاع األھلي . -ت
 شؤون االستقدام لغرض العمل . -ث

 وتنفیذا لھذه المسؤولیات یكون من اختصاصاتھا اآلتي :
 ھلیة.منح تراخیص العمل للعمالة األجنبیة التي تتطلبھا القطاعات األ .1
 التنسیق مع القطاعات األھلیة لتشغیل العمالة الوطنیة . .2
 توجیھ المواطنین إلى األعمال التي تتناسب مع خبراتھم ومؤھالتھم     .3
حل المنازعات العمالیة بین أصحاب األعمال والعمال من خالل اللجان  .4

 االبتدائیة والعلیا لتسویة الخالفات العمالیة .
ل والعمال من قبل القطاع األھلي والتفتیش على مراقبة تنفیذ نظام العم .5

 مؤسساتھ .
 تحقیق التعاون مع الدول العربیة واألجنبیة في مجال العمل . .6

یرأسھا وزیر الشؤون االجتماعیة وتتكون من : وزارة الشؤون االجتماعیة :  13
 . 10عدة إدارات أھمھا: إدارات الشؤون االجتماعیة والضمان االجتماعي 

 : ً تمارس وزارة الشؤون النشاط اإلداري لوزارة الشؤون االجتماعیة : ثانیا
االجتماعیة نشاطھا في المجاالت التالیة : شؤون الضمان االجتماعي ، شؤون 
الرعایة االجتماعیة ، شؤون التنمیة االجتماعیة الجمعیات الخیریة والتعاونیة ، 

ه المجاالت تقوم البحوث والدراسات االجتماعیة ، ولتحقیق األھداف في ھذ
 الوزارة بممارسة المھام واالختصاصات اآلتیة :

 رسم السیاسة االجتماعیة في إطار القیم اإلسالمیة . .1
 التخطیط الجید والتنظیم الفعال للبرامج االجتماعیة . .2
 بحث قضایا اإلصابات وكیفیة التعویض الالزم لھا . .3

                                                
 –والتwwدریب مراكز البحwwوث االجتماعیwwة  –وأھمھا : مكاتب الشؤون االجتماعیة بمناطق المملكة   10

إدارة الرعایwwwة  –إدارات الرعایwwwة االجتماعیwwwة والتوجیwwwھ  –مكاتwwwب الضwwwمان االجتمwwwاعي بالمنwwwاطق 
إدارة التنمیwwwwة  –إدارة الجمعیwwwwات والمؤسسwwwwات األھلیwwwwة  –إدارة التأھیwwwwل االجتمwwwwاعي  –الالحقwwwwة 

 االجتماعیة.
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العون لھم تأھیل العمل على رفع المستوى االجتماعي للمواطنین وتقدیم  .4
ً كي یصبحوا عناصر فعالة في المجتمع ولیسوا  ً واجتماعیا المعوقین مھنیا

 طاقات معطلة .
 تقدیم ید العون والمساعدة للفقراء والعاجزین كلیاً واألرامل . .5
 إنشاء الجمعیات والمؤسسات االجتماعیة وتشجیع القطاع األھلي في ذلك . .6
 اونیة واالجتماعیة.نشر الوعي الفكري في المجاالت التع .7
ھـ یرأسھا وزیر الثقافة 1382تم تأسیسھا عام  : وزارة الثقافة واإلعالم : 14 

واإلعالم ویساعده وكالء الوزارة ومساعدیھم ولھا ھیكل تنظیمي ونشاط إداري 
 یتبین مما یلي :

یظھر ھذا الھیكل في عدة  أوالً : الھیكل التنظیمي لوزارة الثقافة و اإلعالم :
    ) 11ات عامة في الشؤون اإلعالمیة والمالیة واإلداریة المختلفة إدار

 یتضح من قیام الوزارة باآلتي:النشاط اإلداري لوزارة الثقافة واإلعالم:
ً للمبادئ التي  -1 البث اإلعالمي من خالل الصحافة واإلذاعة والتلیفزیون وفقا

 تسیر علیھا المملكة.
ستمر في النمو داخل المملكة إبراز النھضة الحضاریة التي تحققت وت -2

 وتعریف العالم الخارجي بھا.
 اطالع المواطنین والمقیمین على اإلحداث والوقائع الدولیة والمحلیة. -3
 مناھضة اإللحاد والتیارات الھدامة واألفكار المنحرفة. -4
دعم حریة وسائل اإلعالم بما ال یسيء إلى عالقة المملكة بالدول العربیة  -5

 بیة.واإلسالمیة واألجن
تأمین متطلبات اإلذاعة والتلیفزیون لتسجیل أو تصویر البرامج والمسلسالت  -6

 المفیدة.
 تحقیق التعاون اإلعالمي مع الدول العربیة واإلسالمیة. -7
 تقدیم البرامج الترویحیة بما ال یتعارض مع القیم اإلسالمیة. -8

                                                
الصwwحافة . إدارات اإلعwwالم  ) وأھمھwwا :إدارات اإلعwwالم الخwwارجي ومنھwwا :االتصwwاالت الخارجیwwة .  11

الwwداخلي وأھمھwwا :جریwwدة أم القwwرى . مدیریwwة المطبوعwwات . المراكwwز اإلسwwالمیة .التوثیwwق اإلعالمwwي 
المشwwروعات. وكالwwة األنبwwاء  –.اإلدارات الزراعیwwة .اإلدارات الھندسwwیة ومنھwwا : التغطیwwة اإلذاعیwwة 

 السعودیة :
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 مراقبة وسائل اإلعالم لمنع االزدواج  بین البرامج التي تقدمھا. -9
 عمل على تطور وسائل اإلعالم واستخدام التقنیات الحدیثة.ال -10
متابعة األخبار والبرامج النافعة في وسائل اإلعالم األجنبیة وترجمة النافع  -11

 منھا وإذاعة ما یعود بالخیر على أفراد المجتمع.
العمل على ابتعاث منسوبي الوزارة إلى الجھات العربیة واألجنبیة لالستفادة  -12

 لھندسیة وغیرھا مما یطور اإلعالم السعودي.في المجاالت ا
مراقبة المطبوعات داخل المملكة وتلك التي تأتي إلیھا من الخارج للمحافظة  -13

 على عدم اإلضرار بالنظام العام واآلداب.
:تم تأسیسھا عام  : وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد 15

وكالء وزارة ولھا ھیكل تنظیمي  ھـ ویرأسھا وزیر ولھ نائب ویعاونھ1414
 ونشاط إداري یتضحان فیما یلي :
 أوالً : الھیكل التنظیمي للوزارة :

    12یظھر في عدة إدارات عامة وإدارات فرعیة  
 یتضح  من خالل قیام الوزارة باآلتي:ثانیاً : النشاط اإلداري للوزارة : 

 فیر متطلباتھا.تشیید المساجد ومدھا باألئمة والمؤذنین والعمال وتو -1
 طباعة القرآن الكریم وترجمتھ وتوزیعھ في داخل المملكة وخارجھا. -2
توزیع كتب التراث اإلسالمي بعد طبعھا والعمل على نشر كل ما یحقق  -3

 ویدعم الثقافة اإلسالمیة.
 التشجیع على حفظ القرآن الكریم وتقدیم الدعم لمكاتب التحفیظ. -4
 دعم الجالیات واألقلیات المسلمة. -5
 شراف على األوقاف الخیریةاإل -6
 دعم وسائل الدعوة واإلرشاد على المستویین المحلي والدولي. -7
 دعم الجامعات والمعاھد والمراكز اإلسالمیة. -8

ھـ ویرأسھا وزیر 1395تم تأسیسھا عام  : وزارة الشؤون البلدیة والقرویة : 16
                                                

وجیwwwwھ الwwwwدعاة فwwwwي الwwwwداخل والخwwwwارج.إدارات شwwwwؤون ) أھمھwwwwا : إدارات الwwwwدعوة واإلرشwwwwاد وت  12
المسwwwاجد.إدارات التخطwwwیط والتطwwwویر.اإلدارات المالیwwwة واإلداریwwwة.إدارة المكتبwwwات.إدارات األوقwwwاف 
والشؤون الخیریة.إدارات الطباعة والنشر وتقویم المطبوعات.إدارة الترجمة والتألیف.إدارة شؤون 

والمراكز اإلسالمیة.إدارات الھیئات والمنظمات اإلغاثیة.  المؤسسات والھیئات والجمعیات والمعاھد
 إدارات الجالیات واألقلیات اإلسالمیة.
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ء المساعدین ، الشؤون البلدیة والقرویة، ویعاونھ عدد من وكالء الوزارة والوكال
 وللوزارة ھیكل تنظیمي ونشاط إداري على النحو التالي:

تتضح أھم مالمح ھذا أوالً : الھیكل التنظیمي لوزارة الشؤون البلدیة والقرویة : 
الھیكل التنظیمي في عدید من اإلدارات العامة والمصالح والبلدیات واإلدارات 

 وأھمھا :الفرعیة 
 تلفة التي تعمل وفق نظام البلدیات.بلدیات مناطق المملكة المخ -1
المصالح القائمة على شؤون المیاه والصرف الصحي في عدد من مناطق  -2

المملكة مثل مصلحة المیاه والصرف الصحي بكل من منطقة الریاض والمدینة 
 المنورة والقصیم.

 إدارات التخطیط والبرامج. -3
 . )1( اإلدارة العامة لتخطیط المدن وتشرف على عدة إدارات  -4

تقوم الوزارة بتقدیم العدید النشاط اإلداري لوزارة الشؤون البلدیة والقرویة : 
 من الخدمات إلفراد المجتمع من ھذه المھام:

 اإلشراف على البلدیات في مختلف المناطق والعمل على تطویرھا. -1
مراقبة قیام إدارات الشؤون البلدیة والقرویة بالمحافظة على صحة  -2

 البیئة ومقاومة التلوث.المواطنین ونظافة 
متابعة أعمال تجمیل المدن وتشجیرھا والتوسع في إنشاء الحدائق العامة  -3

 والمنتزھات.
تطویر التخطیط العمراني وتوفیر متطلبات بالتعاون والتنسیق مع مجالس  -4

 المناطق والبلدیات.
توفیر متطلبات المناطق من الطرق المرصوفة وصیانتھا المستمرة بالتعاون  -5

 لمناطق والتنسیق بینھا وبین البلدیات والمجمعات القرویة.مع ا
 العمل على تطویر القرى وتوفیر الخدمات الالزمة لتحسین البیئة القرویة. -6
 اقتراح كل ما من شأنھ دعم وتطویر المدن والقرى إلدراجھ في المیزانیة. -7

                                                
المسwwwwwاحة والسwwwwwجل العقwwwwwاري.التخطیط العمراني.المشروعات.الدراسwwwwwات والبحwwwwwوث.التخطیط  ) 1(

لصwwwحة  المحلwwwي.واإلدارات العامwwwة للشwwwؤون الفنیwwwة مثwwwل :اإلدارة العامwwwة للمرافwwwق.واإلدارة العامwwwة
البیئwwwة.واإلدارة العامwwwة للشwwwؤون الھندسwwwیة. والمجwwwالس البلدیwwwة للبلwwwدیات المنتشwwwرة فwwwي المنwwwاطق 

 المختلفة. وإدارات الشؤون القرویة .
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ونھ ھـ یرأسھا وزیر الزراعة ویعا1373تم تأسیسھا عام :وزارة الزراعة :  17
 وكالء وزارة وللوزارة ھیكل تنظیمي ونشاط إداري یتضحان مما یلي :

تتضح معالم ھذا الھیكل في العدید من أوالً : الھیكل التنظیمي لوزارة الزراعة :
 . 13اإلدارات العامة واإلدارات والمؤسسات الفرعیة 

ً : النشاط اإلداري لوزارة الزراعة :  تباشر الوزارة العدید من ثانیا
 ختصاصات في مجالي المیاه والزراعة كما یتبین مما یلي :اال
 دعم وتشجیع األبحاث العلمیة التي تخدم المجاالت الزراعیة . -1
 تطویر وسائل الزراعة وتطبیق األسالیب الحدیثة في استخدامھا. -2
 القیام باستصالح األراضي القابلة للزراعة وتوزیعھا على المواطنین. -3
ضي البور في الزراعة والرقابة على توزیعھا على العمل على استثمار األرا -4

 األفراد.
معاونة البلدیات وتقدیم الدعم الالزم لتشجیر وزراعة المیادین العامة  -5

 والخطوط الفاصلة بین الطرق والشوارع وجوانبھا قدر المستطاع.
اإلشراف على الشؤون الزراعیة وتقدیم الدعم والتوجیھ للمزارعین  -6

لزراعة المثلى وتوعیتھم بأفضل أنواع البذور التي تحقق وإرشادھم نحو طرق ا
 أعلى إنتاجیة.

 التنسیق مع البنوك الوطنیة لمنح القروض واإلعانات للمزارعین. -7
تشجیع المزارعین على تصدیر منتجاتھم الزراعیة بعد تحقیق االكتفاء الذاتي  -8

 للدولة.
رة المواصالت ھـ وكانت تسمى وزا 1424تأسست عام   : وزارة النقل : 18 

ھـ ویرأسھا وزیر المواصالت ویعاونھ وكالء الوزارة 1372التي أنشئت عام 
الذین یلونھم وكالء مساعدون وللوزارة ھیكل تنظیمي ونشاط إداري كما یتبین 

 مما یلي:
تتضح أھم معالمھ في العدید من اإلدارات أوالً : الھیكل التنظیمي لوزارة النقل : 

 .  14رعیة العامة واإلدارات الف
                                                

أھمھwwwwwا :المؤسسwwwwwة العامwwwwwة لصwwwwwوامع الغالل.الشwwwwwركة الوطنیwwwwwة للتنمیwwwwwة الزراعیة.التنمیwwwwwة    13
ار األراضي.اإلرشwwwاد الزراعwwwي  . اإلدارة الزراعیwwwة.البحوث الزراعیwwwة.المراعي والغابwwwات واسwwwتثم

 العامة للمنتزھات الوطنیة. اإلدارة العامة للتخطیط والتنظیم والموازنة
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ً : النشاط اإلداري لوزارة النقل :  یظھر ھذا النشاط في ممارسة الوزارة ثانیا
 للعدید من المھام أھمھا :

 تولي مھام النقل العام البري والبحري. -1
إنشاء الطرق الرئیسیة داخل المدن الكبرى والطرق الدائریة وإقامة الجسور  -2

 خارجھا وما بین المدن والقرى.
 والطرق في مناطق المملكة.صیانة الجسور  -3
جمع المعلومات والبیانات وعمل اإلحصائیات الالزمة عن قطاعات النقل  -4

 البري والبحري.
 عمل األبحاث االقتصادیة والفنیة في مجال النقل البري والبحري. -5
التنسیق مع الجھات الحكومیة المختلفة ذات الصلة بنشاط الوزارة لحسن  -6

 ارة وتطویر خدماتھا.القیام بالمھام المسندة للوز
یرأسھا وزیر الخدمة المدنیة وھیكلھا اإلداري یقوم : وزارة الخدمة المدنیة:19  

على عدة إدارات عامة وإدارات فرعیة ولھا نشاط إداري متمیز تمارس من 
خاللھ العدید من االختصاصات  التي تخدم شؤون الخدمة المدنیة ولھ على وجھ 

 الخصوص : 
من أعمال  الرقابة اإلداریة )1 یة  على جمیع ما یؤدي ضمن شؤون الخدمة المدن

وإج��راءات م��ن قب��ل األجھ��زة الحكومی��ة ف��ي الدول��ة بم��ا ف��ي ذل��ك األجھ��زة ذات 
قل  بة والن فویض واإلنا بالتعیین والت لق  ما یتع سواء فی مة  الشخصیة المعنویة العا

 والترقیة والندب واإلعارة .
قر )2 یة, التأكد من تنفیذ األنظمة واللوائح وال مة المدن شئون الخد قة ی ارات المتعل

 مثل نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة........الخ .
 تحسین إجراءات وأسالیب العمل في األجھزة الحكومیة .  )3
لوائح  )4 الرد على استفسارات الجھات الحكومیة فیما یتعلق بتطبیق األنظمة وال

                                                                                                                        
والتwwwي تتضwwwح مwwwن اآلتwwwي :النقwwwل البحري.المؤسسwwwة العامwwwة لخطwwwوط حدیwwwد المملكwwwة العربیwwwة   14

مشاریع.الشwwؤون المالیwwة السعودیة.النقل البري.التخطیط والمتابعة.الطرق.ھندسة المرور.الصیانة.ال
واإلداریة.المؤتمرات.المناقصwwات والعقود.الحاسwwب اآللي.الخبwwراء والمستشارون.التصwwمیم. تشwwغیل 

 المعدات. الشؤون القانونیة.
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 والقرارات المتعلقة یشؤون الخدمة المدنیة . 
ھـ وكانت في السابق  1424تأسست عام : وزارة االقتصاد والتخطیط :  20

ھـ ، یرأسھا وزیر االقتصاد 1395تسمى وزارة التخطیط التي تم إنشاؤھا عام 
التخطیط ویعاونھ وكیل وزارة ویوجد عدد من وكالء الوزارة المساعدین وتقوم 

ة مجاالت بما یجعل الوزارة بدور بناء في وضع البرامج والخطط الالزمة في عد
منھا أسسا للتنظیم اإلداري وأدوات تنفیذ للمھام العامة ، وللوزارة ھیكل تنظیمي 

 ونشاط إداري یتضحان مما یلي :
أوالً : الھیكل التنظیمي لوزارة االقتصاد التخطیط : یتمثل في العدید من اإلدارات 

 .15الھامة 
 الوزارة بعدة مھام ھي: النشاط اإلداري لوزارة االقتصاد والتخطیط: تقوم

إعداد خطط التنمیة االقتصادیة سواء كانت طویلة األجل أو متوسطة أو  -1
 قصیرة األجل.

إعداد تقریر اقتصادي دوري عن اقتصاد المملكة على ھیئة تحلیل اقتصادي  -2
 واقعي للدولة وما یتوقع من تطورات تنمویة .

دیة في المجاالت إعداد األبحاث والدراسات المتعلقة بالشؤون االقتصا -3
 المختلفة صناعیة وزراعیة وتجاریة.. الخ.

التنسیق مع األجھزة الحكومیة وتقدیم المساعدة لھا في أمور التخطیط حیث  -4
 توجد إدارة للتخطیط بكل وزارة ومؤسسة وھیئة عامة.

تقدیم المشورة التي یطلبھا الملك في المجاالت التي تتطلب إعداد خطط  -5
 صحیحة. مدروسة على أسس علمیة

یرأسھا وزیر المیاه والكھرباء ویعاونھ عدد من : وزارة المیاه والكھرباء : 21
المسئولین ویوجد بالوزارة عدد من المسئولین وللوزارة عدة إدارات عامة 
وأخرى فرعیة وتقوم بالعدید من المھام واالختصاصات أھمھا في مجال المیاه 

 والكھرباء وخاصة اآلتي :
 حاث العلمیة التي تخدم  مجاالت  والمیاه والكھرباء  دعم وتشجیع األب )1

                                                
ومن أھمھا :إدارات تخطwwیط القطاعwwات التالیwwة :المwwوارد الطبیعیة.الصwwناعة والتجwwارة.التجھیزات   15

إلداریwwة.إدارات التخطwwیط الwwوطني وتشwwمل :تنسwwیق القطاعwwات. القwwوى األساسیة.الشwwؤون المالیwwة وا
 العاملة.الدراسات.التخطیط اإلقلیمي.اإلحصاءات العامة.الحاسب اآللي.
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تطویر وسائل الحصول على المیاه والكھرباء وتطبیق األسالیب الحدیثة في  )2
 استخدامھا.

تحلیھ میاه البحر وحفر اآلبار لتوفیر احتیاجات المواطنین بین المیاه الصالحة  )3
 للشرب والزراعة. 

 غیرھا .توفیر احتیاجات التصنیع من الكھرباء و )4
 مراعاة المواصفات القیاسیة في تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھا . )5
مواكبة الحداثة والتطور في مجالي المیاه والكھرباء وتبادل الخبرات الفنیة  )6

 في إطار االتفاقیات الدولیة .
تقدیم االستشارات الفنیة للقطاع األھلي في مجال تحلیھ المیاه واستغالل  )7

 كھربائیة وتذلیل العقبات التي تواجھھ .الطاقة ال
 دعم التعاون مع الدول الصدیقة في مجاالت المیاه والكھرباء .  )8
دعم التنمیة البشریة في مجاالت المیاه والكھرباء وإعداد الخطط الطموحة  )9

 لذلك.
تم تأسیس وزارة االتصاالت وتقنیة : وزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات  22

وزارة البرق والبرید والھاتف عام التي  وكانت تسمى ھـ 1424المعلومات عام 
ھـ وتتمثل القیادات اإلداریة في الوزیر ووكالء الوزارة 1395أنشئت عام 

 ووكالء الوزارة المساعدین وللوزارة شأن بقیة الوزارات .
 النشاط اإلداري لوزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات : 

طویر  تحقیق أعلى استفادة من الشبكة -1 العنكبوتیة في تطویر مرافق الوزارة لت

 خدماتھا على أفضل وجھ ممكن.

مراق���ب تق���دیم الخ���دمات البریدی���ة للجھ���ات الحكومی���ة والمؤسس���ات األھلی���ة  -2

 واألفراد داخل وخارج الدولة.

 استخدام األقمار الصناعیة لتطویر خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة. -3

ھاتفی���ة والعم���ل عل���ى تط���ویر االتص���االت اإلش���راف عل���ى تق���دیم الخ���دمات ال -4

 واالستعانة بالتقنیات الحدیثة.

ناطق  -5 اإلشراف على اإلدارات التي تقدم خدمات البرید والھاتف في مختلف م
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 المملكة.

التنمی���ة اإلداری���ة والبش���ریة الت���ي تواك���ب التط���ورات الحدیث���ة ف���ي مج���ال  -6

 االتصاالت .
 

 
 

 الفرع الرابع
 سلطات مركزیة أخرى

حوث توجد في  مة إلدارات الب سة العا المملكة سلطات مركزیة أخرى مثل : الرئا
العلمی��ة واإلفت��اء وال��دعوة واإلرش��اد ، واللجن��ة العلی��ا لإلص��الح اإلداري، وھیئ��ة 
األرك��ان العام��ة، والح��رس ال��وطني، واالس��تخبارات العام��ة ، ودی��وان المراقب��ة 

ي ھنا باإلشارة إلى مھام اللجنة ، ونكتف )1(العامة ، وھیئة الرقابة والتحقیق ... الخ 
العلی��ا لإلص��الح اإلداري ،   ونرج��ئ تن��اول ھیئ��ة األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن 

 المنكر وھیئة الرقابة والتحقیق ودیوان المراقبة العامة إلى موضعھا من الكتاب.
یا لإلصالح اإلداري   لك  اللجنة العل یا لإلصالح اإلداري الم نة العل یرأس اللج  :

وض��ة ف��ي مباش��رة ص��الحیاتھا بق��رار م��ن مجل��س ال��وزراء ألن��ھ ص��احب وھ��ي مف
في   )1(االختصاص األصیل في ھذا الشأن ولقد فوض مجلس الوزراء ھذه اللجنة 

إنش��اء وتنظ��یم وإلغ��اء المراف��ق العام��ة ( الت��ي تع��د م��ن المج��االت الھام��ـة ألح��ـكام 
 القانون اإلداري ). 

  داري: أھم اختصاصات اللجنة العلیا لإلصالح اإل
 إنشاء وترتیب األجھزة الحكومیة وذلك بإنشائھا أو تعدیلھا أو إلغائھا. -1
اتخاذ القرارات التي توصي بتعدیل بعض األنظمة ورفعھا لجھة االختصاص  -2

 (مجلس الوزراء) التخاذ ما یلزم بشأن تعدیھا .

                                                
د. عبد المعطي محمد عساف التنظیم اإلداري فwwي المملكwwة العربیwwة السwwعودیة ، المرجwwع السwwابق،  )1(

، د.  74، 50في المملكwwة العربیwwة السwwعودیة ، ص ، یوسف إبراھیم السلوم ، النظام اإلداري148ص
، تطور اإلدارة العامة في المملكة العربیة السwwعودیة  207، 206أنور رسالن ، المرجع السابق، ص

 . 435، 434ھـ ، ص 1419، ، معھد اإلدارة العامة بالریاض 
، د. أنwwور أحمwwد 50یوسwwف إبwwراھیم السwwلوم ، النظwwام اإلداري فwwي المملكwwة ، مرجwwع سwwابق ، ص )1(

 .  293رسالن المرجع السابق ، ص 
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 ا.دراسة المشكالت التي تواجھ األجھزة الحكومیة واتخاذ ما یلزم لحلھ -3
قرارات أو  -4 یة  غاء أ عدیل أو إل شأنھا ت من  تي  قرارات ال مات وال إصدار التعلی

 تعلیمات سبق إصدارھا.
 إصدار اللوائح لألجھزة والوزارات الحكومیة . -5
دع��وة المس��ئولین ف��ي أي وزارة أو مص��لحة حكومی��ة لالس��تئناس ب��آرائھم فیم��ا  -6

 ھو معروض على اللجنة من تقاریر وتوصیات.
 الغ الوزارات والمصالح الحكومیة بالتعلیمات والقرارات الواجبة التنفیذ  .ـ إب 7
ـ ومراقبة تنفیذ القرارات التي سبق وأن أصدرتھا اللجنة وتم إبالغھا لإلدارات  8

 الحكومیة.
 .)1(اتخاذ كافة اإلجراءات التي تحقق إصالح وتطویر األجھزة الحكومیة -7

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 إلداریةالالمركزیة ا

كة  في الممل یتناول ھذا المبحث القواعد العامة الالمركزیة اإلداریة وتطبیقات لھا 
 العربیة السعودیة على النحو التالي :

 المطلب األول
 قواعد الالمركزیة اإلداریة

ھ���ي الطریق���ة الت���ي ت���وزع بھ���ا الوظ���ائف  أوالً : تعریwwwف الالمركزیwwwة اإلداریwwwة :
ة ف��ي العاص��مة م��ن جھ��ة وب��ین ھیئ��ات محلی��ة ( اإلداری��ة ب��ین الس��لطة المركزی��

المن���اطق والبل���دیات والمجمع���ات القروی���ة) أو مص���لحیھ (المؤسس���ات والھیئ���ات 

                                                
، د. یوسwwف  148د. عبد المعطي محمد عساف، التنظیم اإلداري في المملكة، مرجwwع سwwابق، ص  )1(

، وكتwwاب تطwwور اإلدارة العامwwة الصwwادر عwwن معھwwد اإلدارة  53إبwwراھیم السwwلوم، مرجwwع سwwابق، ص 
 303، 301ھـ، ص 1419العامة بالریاض، 
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شؤونھا،  تدبیر  قرارات و العامة) من جھة أخرى بموجبھا تتمتع األخیرة باتخاذ ال
 .)1(وتباشر عملھا تحت إشراف الحكومة المركزیة
 الفرع األول

 ریة أركان الالمركزیة اإلدا
: فم��ن األس��باب الدافع��ة إل��ى األخ��ذ وجwwود مصwwالح محلیwwة أو مرفقیwwھ متمیwwزة  -1

بنظ���ام الالمركزی���ة اإلداری���ة وج���ود مص���الح متمی���زة یك���ون م���ن األفض���ل إس���ناد 
كي  األشراف علیھا لمن یعنیھم أمر ھذه المصالح ومن ھم أكثر درایة بھا ، وذلك 

ھا ، تتفرغ السلطة المركزیة في العاصمة للمصالح الق لة بأكمل ھم الدو تي ت ومیة ال
صادیة  یة أو اقت مة( تعلیم فعلى سبیل المثال فإن كل منطقة أو بلدیة أو مؤسسة عا
أو مالی��ة..) تك��ون أدرى بش��ؤونھا واحتیاجاتھ��ا وبمص��الحھا المتمی��زة ع��ن اإلدارة 
سیر  ھا وتی فاء باحتیاجات ھا والو یام بأمور المركزیة وبالتالي تكون األقدر على الق

 یم الخدمة العامة بعیدا عن تعقید اإلجراءات .تقد
یة: -2 سلوب  توزیع السلطات بین اإلدارة المركزیة واألجھزة الالمركز یق أ تطب

لذي  شاط ا قة بالن قل االختصاصات المتعل عین یتطلب ن الالمركزیة على مرفق م
لى المرفق الالمركزي بحیث  من أجلھ أنشئ ھذا المرفق  من السلطة المركزیة إ

ح الص���الحیات والس���لطات المتعلق���ة بھ���ذا النش���اط م���ن اختص���اص المرف���ق تص���ب
ال���خ) ، …الالمرك���زي (ك���التعیین لمنس���وبیھ وترقی���اتھم وإب���رام العق���ود اإلداری���ة

فالجامع��ة تم��ارس اختصاص��اتھا وس��لطاتھا ف��ي اس��تقالل نس��بي ع��ن وزارة التعل��یم 
لشؤون البلدیة العالي ، والبلدیة تمارس صالحیاتھا في استقالل نسبي عن وزارة ا

والقرویة ، والمنطقة تصدر الكثیر من قراراتھا وفقا لنظام المناطق دون الرجوع 
صاتھا و  عن اختصا خرج  تي ت لك ال مة وت إلى وزارة الداخلیة إال في األمور الھا

 تقدم تقریرا سنویا عن أعمالھا للوزیر.
شكل یوجد لكل جھاز ال مركزي مج  قیام مجالس لألجھزة الالمركزیة: -3 لس ی

شرف  برة وی من منسوبي ھذا الجھاز وأعضاء من خارجھ تتمتع بالصالحیة والخ
ھ��ذا المجل��س عل��ى قی��ام الجھ��از اإلداري بأعمال��ھ (مث��ل مجل��س المنطق��ة ومجل��س 

 البلدیة ومجلس الجامعة ومجلس الغرفة التجاریة والصناعیة).
                                                

ومwwا  83موضwwوع الالمركزیwwة اإلداریwwة أنظwwر د . سلیـwwـمان الطـwwـماوي ، مرجwwع سwwابق، ص حwwول  )1(
، د. 112، د. طعیمھ الجرف، مرجع سwwابق ، ص  107بعدھا ، د. علي الحارثي ، مرجع سابق، ص 

، د. نواف كنعان ، د. محمود عاطف البنا، المؤسسات العامة فwwي 95ماجد الحلو، مرجع سابق، ص 
 وما بعدھا .   35یة السعودیة ، ص المملكة العرب
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یة: -4 ش الوصایة اإلدار شرة ن في مبا یة  بة تخضع اإلدارات الالمركز اطھا لرقا
الس��لطات المركزی��ة ، ف��رغم أنھ��ا تتمت��ع باالس��تقالل ع��ن الس��لطة المركزی��ة إال أن 
اس��تقاللھا   نس��بي ول��یس مطلق��ا ف��وزارة التعل��یم الع��الي تباش��ر اإلش��راف اإلداري 
عل��ى الجامع��ات للتنس��یق بینھ��ا ، ووزارة الش��ؤون البلدی��ة تش��رف عل��ى البل��دیات ، 

یا على ووزارة الداخلیة تشرف على المن شرف مال مة ی بة العا اطق ودیوان المراق
 كافة األجھزة الحكومیة سواء مركزیة أو المركزیة .

یة -1 لدیات بالشخصیة المعنو ھال  تتمتع المؤسسات العامة والب ھا أ تي تجعل ال
 الكتساب الحقوق وااللتزام بالواجبات ، وھو ما سیتضح في حینھ إن شاء هللا.

 : ریةثالثاَ: صور الالمركزیة اإلدا
تتحقق ھذه الصورة في شكل المؤسسة أو الھیئة العامة الالمركزیة المرفقیة :  -1

یة  والتي یمنحھا النظام الشخصیة المعنویة مثل الجامعة وھیئة التأمینات االجتماع
 . )1( وغیرھما من المؤسسات العامة

منظمالالمركزیة اإلقلیمیة أو المحلیة :  -2 یام ال ند ق  وتتحقق ھذه الصورة ع
بم��نح ج��زء م��ن إقل��یم الدول��ة   س��لطة اإلش��راف عل��ى المراف��ق المحلی��ة التابع��ة ل��ھ 
ویك��ون ل��ھ مجل��س محل��ي ویتمت��ع ب��إدارة ش��ؤونھ كم��ا ھ��و الش��أن بالنس��بة للمن��اطق 

 والبلدیات والمجمعات القرویة كما سنوضحھ في حینھ. 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 تقییم الالمركزیة اإلداریة

 :ـ إیجابیاتھا 1
تخف��ف الع��بء كثی��راً ع��ن ع��اتق الس��لطة المركزی��ة دون تھدی��د للمص��لحة أنھ��ا  -أ

ما  قرارات م صدار ال في إ ید اإلداري  لبطء والتعق العامة، وأنھا تؤدي إلى تجنب ا
 یجعلھا تحقق المصالح المحلیة بدرجة أسرع.

                                                
، د. نwwواف كنعwwان، د. عwwاطف  95فwwي نفwwس المعنwwى د. سwwلیمان الطمwwاوي، المرجwwع السwwابق ، ص  )1(

 وما بعدھا .  56البنا، المرجع السابق ، ص 
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سلطات  -ب من ال یة بمصالحھا  ثر درا كون أك أن مجالس اإلدارات الالمركزیة ت
ك��ون بعی��دة ع��ن المعرف��ة الدقیق��ة بالمتطلب��ات المحلی��ة و المرفقی��ة المركزی��ة الت��ي ت

 والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مرفق آلخر. 
 أنھا تساھم في زیادة كفاءة المـرافق العــامة . -جـ

د ـ أنھا تساھم في إعداد القادة اإلداریین وتزید من درجة الوعي بالمصالح العامة 
)1(. 

  ـ سلبیاتھا : 2
یؤخ��ذ علیھ��ا أنھ��ا تم��س بالوح��دة اإلداری��ة للدول��ة حی��ث ت��وزع الوظیف��ة  -أ

 اإلداریة بین السلطات المركزیة والالمركزیة.
 أن الھیئات الالمركزیة تكون خبرتھا أقل. -ب
 أنھا تكون أكثر إسرافاً من السلطة المركزیة, -ت
من  -ث قدر  بر  یق أك یة لتحق ئات الالمركز بین الھی ناحر  لى الت تؤدي إ أنھا 
 ع على حساب غیرھا.المناف
 أنھا تفضل المصالح المحلیة على المصالح العامة. -ج

 المطلب الثاني

 تنظیم القانون اإلداري

 للالمركزیة اإلداریة
في  ثل  یة تتم یة اإلقلیم صورتان:  الالمركز ھا  الالمركزیة اإلداریة ـ كما سبق ـ ل

المص��لحیة  المن��اطق والبل��دیات والمجمع��ات القروی��ة ، والالمركزی��ة المرفقی��ة أو
 -تتمثل في المؤسسات العامة ، وقد نظمھما القانون اإلداري على النحو التالي : 

 الفرع األول
 الالمركزیة المرفقیة في المملكة

 (المؤسسات العامة)
ما  یة ك ئات الحكوم في المؤسسات والھی تتمثل الالمركزیة المرفقیة أو المصلحیة 

 -یتبین مما یلي:

                                                
وما بعwwدھا د. سwwلیمان الطمwwاوي،المرجع السwwابق  100د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،ص )1(

 ومابعدھا. 98ص 
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ھ��ي الجھ��ة الحكومی��ة الت��ي تتمت��ع بالشخص��یة لعامwwة : أوالً: تعریwwف المؤسسwwة ا
المعنویة وتمارس نشاطا محدداً لتحقیق المصلحة العامة في إطار الرقابة اإلداریة 

، فالق��انون اإلداري یب��ین التنظ��یم اإلداري  )1(بن��اًء عل��ى ن��ص نظ��امي یح��دد ذل��ك
بی��ان  للمؤسس��ة العام��ة ویمنحھ��ا الشخص��یة المعنوی��ة ویح��دد نش��اطھا اإلداري م��ع

 مدى الرقابة اإلداریة علیھا.
مة :  بھ ثانیا : أنواع المؤسسات العا قوم  لذي ت شاط ا عا للن ھذه األنواع تب عدد  تت

 فمنھا: 
المؤسس���ات العام���ة المالی���ة واالقتص���ادیة : مث���ل ص���ندوق التنمی���ة الص���ناعیة  -1

قد  سعودي، ومؤسسة الن السعودي، والصندوق السعودي للتنمیة، وبنك التسلیف ال
 الخ. … لعربي السعودي، والمؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة ا

ھالل المؤسسات االجتماعیة -2 یة ال یة وجمع نات االجتماع ثل مؤسسة التأمی : م
 األحمر السعودي   

: مث��ل جامع��ة المل��ك عب��د العزی��ز ، جامع��ة أم  المؤسسwwات العامwwة التعلیمیwwة -3
سعود، وال بن  نورة ،  القرى ، وجامعة اإلمام محمد  نة الم عة اإلسالمیة بالمدی جام

 وغیرھا من الجامعات الحكومیة ، ومعھد اإلدارة العامة  
مث���ل : الھیئ���ة العربی���ة الس���عودیة للمواص���فات  المؤسسwwwات العامwwwة اإلداریwwwةـ��� 4

 .)1(والمقاییس ، 
ی��تم بق��رار م��ن اللجن��ة العلی��ا لإلص��الح ثالثwwا : إنشwwاؤھا وتنظیمھwwا وإلغاؤھwwا : 

في اإلداري، بن اء على تفویض من مجلس الوزراء صاحب االختصاص األصیل 
 ھذا الشأن .

مة یز المؤسسات رابعا : السمات الممیزة للمؤسسات العا سمات تم عدة  جد  : تو
 العامة عن غیرھا من األجھزة االداریة على النحو التالي :

تتمت��ع المؤسس��ات العام��ة بالشخص��یة  ) تمتعھwwا بالشخصwwیة المعنویwwة العامwwة:1(
المعنوی��ة العام��ة وفیم��ا یل��ي توض��یح المقص��ود بالشخص��یة المعنوی��ة وذك��ر النت��ائج 

 التي تترتب علیھا .

                                                
، د. نwwwواف  312د. عبwwwد المعطwwwي محمwwwد عسwwwاف، أنwwwور أحمwwwد رسwwwالن،  المرجwwwع السwwwابق، ص  )1(

 وما قبلھا. 72كنعان،د. محمود عاطف البنا ، المرجع السابق ص 
، د. نwwواف كنعwwان ، د. محمwwود 180: 178د. عبد المعطي محمد عساف ، المرجwwع السwwابق ، ص  )1(

: 157د. علي حسین الحارثي، المرجwwع السwwابق ، ص  237: 193عاطف البنا، المرجع السابق ص 
 .312: 316،د. أنور أحمد رسالن، المرجع السابق ص156
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ھ���ي مجموع���ة م���ن األش���خاص واألم���وال  :بالشخصwwwیة المعنویwwwة  المقصwwwود -أ
الخاض��عة للدول��ة منحھ��ا الق��انون كیان��ا ذاتی��ا مس��تقال ل��ھ أھلی��ة اكتس��اب الحق��وق 

 . )2(وااللتزام بالواجبات 
 ائج التي تترتب على الشخصیة المعنویة العامة : النت -ب

* یك���ون للش���خص المعن���وي الع���ام نائ���ب ق���انوني یمثل���ھ أم���ام القض���اء والجھ���ات 
األخرى المركزیة ( مثل مدیر الجامعة أو مدیر إحدى المؤسسات العامة األخرى 

. ( 
*  یك��ون ل��ھ م��وطن مس��تقل (مرك��ز اإلدارة) فم��ثال المرك��ز الرئیس��ي لمؤسس��ة  

سي الخط عة اإلمام بالریاض والمركز الرئی سي لجام جدة والمركز الرئی وط في 
 لمعھد اإلدارة العامة بالریاض .

 *  یكون لھ حق التقاضي .
*  تك��ون ل��ھ ذم��ة مالی��ة مس��تقلة ع��ن منش��ئیھ (حی��ث یخص��ص ل��ھ مبل��غ م��الي ف��ي 
موازن���ة الدول���ة ك���ل ع���ام بجان���ب م���ا یس���مح ل���ھ الق���انون بتحص���یلھ م���ن رس���وم 

 ظیر االنتفاع بالخدمة) .واشتراكات ن
ما  *  بصفة عامة یكون لھ األھلیة القانونیة الكتساب الحقوق والوفاء بالواجبات ب
یتفق مع طبیعتھ فیكون من حقھ : قبول التبرعات والھبات والوصایا ، والتعویض 
ع��ن األض��رار الت��ي تلح��ق ب��ھ، ویلت��زم أیض��ا بالوف��اء بم��ا علی��ھ م��ن التزام��ات 

د إداری��ة أو بموج��ب أحك��ام ب��التعویض ض��ده ، وی��نظم منص��وص علیھ��ا ف��ي عق��و
 القانون حقوق وواجبات الشخص المعنوي.

حق  یة فی لة اإلدار سلطة الدو من  جزء  حق ممارسة  *  یكون للشخص المعنوي 
ل��ھ: اس��تخدام أس��الیب الق��انون الع��ام ك��إبرام العق��ود اإلداری��ة ، وإص��دار الق��رارات 

ترقی ھم و یھ ونقل یین موظف یة، وتع بھ اإلدار لھ حسبما یقضي  ستغالل أموا تھم، وا
النظ��ام ، ول��ھ أیض��ا س��لطة ن��زع الملكی��ة للمنفع��ة العام��ة واالس��تیالء المؤق��ت عل��ى 
یة أو مؤسسة  نات االجتماع ئة التأمی نة ( كھی مة معی العقار ، فإذا رأت مؤسسة عا
نى  مة مب جة لقطعة أرض إلقا النقد العربي السعودي أو جامعة معینة) أنھا في حا

ا یمكنھ��ا إص��دار ق��رار ن��زع الملكی��ة للمنفع��ة العام��ة طبق��ا للق��انون الم��نظم علیھ��
 إلجراءات نزع الملكیة.

                                                
، د. نwwواف كنعwwان، د. عwwاطف البنwwا ، المرجwwع  75: 73د. طعیمwwھ الجwwرف، المرجwwع السwwابق، ص  )2(

 88: 73السابق ، ص 
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*  تكون مسؤولیة الشخص المعنوي مستقلة عن مسؤولیة الدولة بمعنى أنھا 
تكون مسؤولیة مباشرة ،  فترفع إلیھ المطالبات والتظلمات وترفع الدعاوى ضده 

واإلداري ، على سبیل المثال إذا كان ھناك عقد مباشرة نظرا الستقاللھ المالي 
إداري بین الجامعة وأحد األفراد ولم تنفذ الجامعة التزاماتھا العقدیة یحق للمتعاقد 

معھا رفع دعوى أمام دیوان المظالم ویختصم الجامعة مباشرة ولیس وزارة 
 التعلیم العلي ألن الجامعة مستقلة مالیا وإداریا عن الوزارة .

سبي ـ اس 6 ستقالل ن ھو ا ما  قاً وإن لیس مطل لة  عن الدو نوي  تقالل الشخص المع
ھذا  غاء  مة ـ إل ضیات المصلحة العا قا لمقت في أي وقت ـ طب لة  كون للدو حیث ی

 .  )1(االستقالل ، والتحكم في مداه طبقاً لألنظمة المعمول بھا
یأھمیة دراسة الشخصیة المعنویة :  لى وتعود أھمیة دراسة الشخصیة المعنو ة إ

 اآلتي :
  ـ أن الروابط في القانون اإلداري یكون أحد أطرافھا شخصاً معنویاً أو أكثر 1
ـ�� أن لمراف��ق الت��ي تتمت��ع بھ��ا لھ��ا أھمی��ة ف��ي المج��االت االقتص��ادیة واإلداری��ة 2

 واالجتماعیة . 
ـ�� أھمی��ة اآلث��ار الت��ي تترت��ب عل��ى ممارس��ة المراف��ق المتمتع��ة بھ��ا ألنش��طتھا 3

 قیام منازعات إداریة بینھا وبین األفراد. المختلفة ومنھا
  تطبیقات نظامیة على الشخصیة المعنویة:  
تتمت���ع ك���ل جامع���ة بشخص���یة معنوی���ة ذات ذم���ة مالی���ة تعطیھ���ا ح���ق التمل���ك  .1

 " .)1(والتصرف والتقاضي
ھا  .2 لھ بموجب كون  ستقلة ی یة م مة مال یة وذ "یكون لبنك التسلیف شخصیة معنو

ظام"أھلیة التملك والتصرف والتق كة  )2(اضي طبقا ألحكام الن شأت الممل ، "أن
 -العربی���ة الس���عودیة جمعی���ة الھ���الل األحم���ر _ لھ���ا شخص���یتھا االعتباری���ة

                                                
جwwرف، المرجwwع السwwابق ،د.طعیمwwھ ال173: 163د. أنwwور أحمwwد رسwwالن، المرجwwع السwwابق، ص  )1(

 111: 90ص
 ھـ1414/ 4/6وتاریخ 8نظام مجلس التعلیم العالي الصادر بالمرسوم الملكي م/ )1(
 ھـ  21/9/1391وتاریخ  44نظام بنك التسلیف السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ )2(
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، "االتحاد الریاضي لكل لعبة أو نشاط  )3(ومركزھا الرئیسي مدینة الریاض"
 . )4(لھ عالقة بالریاضة یعتبر ھیئة ریاضیة ذات شخصیة اعتباریة"

یة تعتبر اللجنة األولم .3 بیة العربیة السعودیة ھیئة ریاضیة ذات شخصیة اعتبار
. " 

"تكون للھیئة العربیة للمواصفات والمقاییس شخصیة اعتباریة ویكون مقرھا  .4
الرئیس��ي مدین��ة الری��اض ویمث��ل الھیئ��ة رئ��یس مجل��س إدارتھ��ا أم��ام جمی��ع 
الجھ��ات الحكومی��ة والقض��ائیة واإلداری��ة واألھلی��ة وف��ي كاف��ة معامالتھ��ا م��ع 

 . )1(یر" الغ
 : ) خضوعھا للوصایة اإلداریة2(

لدان  من الب ھا  شأن غیر سعودیة  یة ال كة العرب تخضع المؤسسات العامة في الممل
للوص��ایة (الرقاب��ة) اإلداری��ة م��ن قب��ل الس��لطة المركزی��ة ، وھ��ذا یؤك��د م��ا س��بقت 
ی ث اإلشارة إلیھ بأن استقالل المؤسسات العامة یعد استقالالً نسبیاً ولیس مطلقا، ح

مدى  لف  لة ، ویخت بل الدو من ق یة  یة واإلدار تخضع ھذه المؤسسات للرقابة المال
 .)2(ھذه الرقابة من مؤسسة إلى أخرى طبقا للنظام القانوني لھا

مادة  عات  13على سبیل المثال: تقضي ال عالي والجام لیم ال ظام مجلس التع من ن
ع عة وھو المسؤول  كل جام یذ باآلتي: "یرأس وزیر التعلیم مجلس  بة تنف ن مراق

سیاس��ة الدول��ة التعلیمی��ة ف��ي مج��ال التعل��یم الج��امعي ومراقب��ة تطبی��ق ھ��ذا النظ��ام 
عد وتخضع إلشرافھ" ،  ما ب شأ فی تي تن ولوائحھ في الجامعات الموجودة حالیا وال
باآلتي : "تخضع  مة  بة العا یوان المراق ظام د من ن سعة  مادة التا وأیضا تقضي ال

 لنظام :لرقابة الدیوان وفقا لھذا ا
 جمیع الوزارات واإلدارات الحكومیة وفروعھا. - 1  
 البلدیات وإدارات العیون ومصالح المیاه.-2
ستقلة  -3  یات الم مة واإلدارات األخرى ذات المیزان لخ ) " ….المؤسسات العا ا

     ،وفیما یلي نماذج واقعیة وتطبیقات فعلیة على الشخصیة المعنویة :
 الفرع الثاني

                                                
 ھـ.21/4/1386وتاریخ  14نظام جمعیة الھالل األحمر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ )3(
نظwwام االتحwwادات الریاضwwیة واللجنwwة األولمبیwwة العربیwwة السwwعودیة الصwwادر بالمرسwwوم الملكwwي رقwwم  )4(

 ھـ19/10/1407وتاریخ  55م/
 ھـ3/3/1392وتاریخ  10نظام الھیئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ )1(
 293، 291د. نواف كنعان، مرجع سابق ، ص  )2(
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 إلداریةاألنظمة ا
 لبعض المؤسسات العامة 

نتن��اول فیم��ا یل��ي أھ��م القواع��د المنظم��ة ل��بعض المؤسس��ات العام��ة كأمثل��ة لجھ��ات 
 المركزیة مرفقیة تتمتع بالشخصیة المعنویة على النحو التالي :

شریعة أوال : الجامعات :  ھدي ال مل على  یة تع یة وثقاف الجامعات مؤسسات علم
في اإلسالمیة وتتولى تنفیذ السیا جامعي  لیم ال توفیر التع كة ب في الممل سة التعلیمیة 

  )16(مختلف مستویاتھ والنھوض بالبحث العلمي وخدمة المجتمع
تتمت��ع ك��ل جامع��ة بالشخص��یة المعنوی��ة   الت��ي الشخصwwیة المعنویwwة للجامعwwة : 

تعطیھ���ا ح���ق التمل���ك والتص���رف والتقاض���ي فھ���ي ال مركزی���ة مرفقی���ة تتمت���ع 
 اري .باالستقالل المالي واإلد

 الجامعات الحكومیة الحالیة ھي :
ھ��ـ وب��دأت بكلی��ة الش��ریعة ف��ي مك��ة  1369جامع��ة أم الق��رى تأسس��ت ع��ام -1

 المكرمة  .
 ھـ   1377جامعة الملك سعود بمدینة الریاض وبدأت بكلیة اآلداب عام -2
جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود اإلس��المیة بمدین��ة الری��اض وب��دأت بكلی��ة -3

 ھـ .1374وكلیة اللغة العربیة عام 1373الشریعة عام 
 الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة . -4
 ھـ. 1395جامعة الملك فیصل بمدینة الدمام أنشئت عام -5
عام -6 بدأت  تي  جدة وال ئة  1384جامعة الملك عبد العزیز بمدینة  ھـ على ھی

ھ��ـ ص��در ق��رار مجل��س ال��وزراء بض��مھا إل��ى  1391جامع��ة أھلی��ة ، وف��ي ع��ام 
 لدولة  ا

جامع���ة المل���ك فھ���د للبت���رول والمع���ادن ب���الظھران وب���دأت بكلی���ة البت���رول -7
 ھـ . 1383والمعادن عام

       1419جامعة الملك خالد في أبھا وصدر قرار إنشاؤھا في عام -8
 .1424ـ جامعة القصیم وصدر قرار إنشاؤھا في عام 9 

 .1424ـ جامعة الطائف وصدر قرار إنشاؤھا في عام 10
 . 1424ـ جامعة طیبة وصدر قرار إنشاؤھا في عام  11
 ـ جامعة الجوف .12
ـ�� أي جامع��ة حكومی��ة اخ��ري یص��در بھ��ا ف��رار م��ن مجل��س ال��وزراء أو م��ن 13

 یفوضھ .

                                                
 8ظام مجلس التعلیم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/) حول الجامعات: انظر ن16(

 ھـ. 4/6/1414وتاریخ 
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مادات  حوث والع كز الب ھد ومرا یات والمعا من الكل عدد  من  عة  كل جام وتتكون 
م عدد  من  كون والمراكز المساندة.. الخ ، وتتكون كل كلیة أو معھد  سام وی ن األق

لك��ل منھ��ا ص��الحیات علمی��ة ومالی��ة وإداری��ة طبق��اً لم��ا یص��دره مجل��س الجامع��ة 
 المختص في حدود صالحیاتھ.

عة :  في الجام یة  یة والعلم سلطات اإلدار لیم ال عالي ووزیر التع لیم ال مجلس التع
یة : جالس العلم سام والم ساء األق یات ورؤ  ومدیر الجامعة ووكالؤھا وعمداء الكل

  ناول اختصاصات بعض ھذه السلطات على النحو التالي :ونت
عالي :  سؤولة أوالً : مجلس التعلیم ال یا الم سلطة العل ھو ال عالي  لیم ال مجلس التع

عن شؤون التعلیم فوق المستوى الثانوي واإلشراف علیھ والتنسیق بین مؤسساتھ 
 عدا التعلیم العسكري ، وبالنسبة للجامعات لھ على الخصوص:

 ھ التعلیم الجامعي بما یتفق والسیاسة المرسومة لذلك.توجی -1
 اإلشراف على تطویر التعلیم الجامعي في جمیع قطاعاتھ. -2
تحقی���ق التنس���یق ب���ین الجامع���ات وبخاص���ة ف���ي مج���ال األقس���ام العلمی���ة  -3

 والدرجات الجامعیة.
الموافقة على إنشاء كلیات ومعاھد وأقسام علمیة ومراكز بحث وعمادات  -4

امع��ات القائم��ة وللمجل��س دم��ج ھ��ذه الكلی��ات والمعاھ��د واألقس��ام مس��اندة ف��ي الج
 والمراكز والعمادات بعضھا ببعض أو إلغاء ما یقتضي األمر إلغاؤه.

إق��رار القواع��د الخاص��ة بإنش��اء المت��احف والجمعی��ات العلمی��ة وإص��دار  -5
 الدوریات.

 إصدار اللوائح المشتركة للجامعات. -6
الجامع���ات م���ن الس���عودیین  إص���دار الل���وائح المنظم���ة لش���ؤون منس���وبي -7

من وزارة  والمتعاقدین بمن فیھم أعضاء ھیئة التدریس ، بعد إعدادھا من قبل كل 
 التعلیم العالي ووزارة المالیة ووزارة الخدمة المدنیة.

إص��دار القواع��د المنظم��ة لتعی��ین أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس م��ن الس��عودیین  -8
ھا وترقیاتھم وإعارتھم وندبھم ونقلھم إلى وظائف أخر عة أو خارج خل الجام ى دا

وع��ودتھم إل��ى وظ��ائفھم األكادیمی��ة ، وذل��ك بع��د إع��دادھا م��ن قب��ل ك��ل م��ن وزارة 
 التعلیم العالي ووزارة الخدمة المدنیة .

عد  -9 إصدار الالئحة المنظمة للشؤون المالیة في الجامعات بما في ذلك القوا
عدادھا عد إ لك ب بة وغیرھم، وذ نات الطل من  المنظمة لمكافآت وإعا كل  بل  من ق
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 وزارة التعلیم العالي ووزارة المالیة  .
إق���رار القواع���د الالزم���ة لتش���جیع الكف���اءات الس���عودیة المت���وفرة خ���ارج  -10

حوث  بإجراء ب یام  ھدھا أو الق عة ومعا یات الجام في كل الجامعات للقیام بالتدریس 
 محددة بمراكز البحث العلمي وتحدید مكافآتھم.

 علیم العالي والجامعات.اقتراح تعدیل نظام مجلس الت -11
 مناقشة التقریر السنوي لكل جامعة ورفعھ إلى رئیس مجلس الوزراء. -12
إق���رار القواع���د الالزم���ة الس���تحداث الب���رامج والتخصص���ات، والقواع���د  -13

یة  سات الجامع المنظمة للتقویم الذاتي واالعتماد األكادیمي الخارجي لبرامج الدرا
 والعلیا.

مؤسس���ات أھلی���ة للتعل���یم ف���وق الث���انوي  إق���رار القواع���د المنظم���ة إلنش���اء -14
 والترخیص لھا واإلشراف علیھا.

 یتألف مجلس الجامعة من كل من :ثانیاً : مجلس الجامعة : 
 وزیر التعلیم العالي. )1
 مدیر الجامعة. )2
 وكالء الجامعة. )3
 أمین عام مجلس التعلیم العالي. )4
 عمداء الكلیات. )5
 لي لمدة ثالث سنوات.ثالثة من ذوي الخبرة یعینھم وزیر التعلیم العا )6

عة :  یة اختصاصات مجلس الجام شؤون العلم عة تصریف ال تولى مجلس الجام ی
 واإلداریة والمالیة وتنفیذ السیاسة العامة للجامعة، ولھ على الخصوص :

 اعتماد خطة التدریب و االبتعاث. -1
تراح  -2 ساندة واق اقتراح إنشاء كلیات ومعاھد وأقسام ومراكز بحث وعمادات م

 سمائھا، أو دمجھا أو إلغائھا.تعدیل أ
 إقرار التخصصات العلمیة وبرامج الدراسات العلیا. -3
 منح الدراجات العلمیة لخریجي الجامعة. -4
 منح الدكتوراه الفخریة. -5
ھا  -6 سة ونھایت یة الدرا عام لبدا قاً لإلطار ال سي وف تحدید تفصیالت التقویم الدرا

 وتحدید اإلجازات التي تتخللھا.
جازة إعارة أعضاء ھیئة  -7 منحھم إ یة و مات علم فادھم لمھ التدریس وندبھم وإی
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 التفرغ العلمي وإنھاء خدماتھم وفق القواعد المنظمة لذلك.
تراح  -8 ناًء على اق جع ب قررة والمرا إقرار المناھج وخطط الدراسة والكتب الم

 مجالس الكلیات والمعاھد المختصة.
 .اقتراح المكافآت واإلعانات للطالب على اختالف أنواعھا -9

 الموافقة على مشروع میزانیة الجامعة ورفعھا إلى وزیر التعلیم العالي. -10
 إقرار اللوائح الداخلیة للجامعة مما ال یرتب مزایا مالیة أو وظیفیة. -11
 اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعدیلھا. -12
 مناقشة التقریر السنوي تمھیداً لعرضھ على مجلس التعلیم العالي. -13
ي تخصص لكل كلیة ومعھد وعمادة مساندة ومركز بحث تحدید المبالغ الت -14

 مستقل لإلنفاق منھا في حدود الالئحة المالیة.
مناقش���ة الحس���اب الخت���امي للجامع���ة تمھی���داً لرفع���ھ إل���ى رئ���یس مجل���س  -15

 الوزراء.
 إقرار خطط النشاط الالمنھجي للجامعة. -16
 البت في تعیین أعضاء ھیئة التدریس بناء على توصیة المجلس العلمي. -17
قبول التبرعات والھبات والوصایا وغیرھا على أال تتعارض مع الغرض  -18

 األساسي الذي أنشئت من أجلھ الجامعة.
 وضع القواعد المنظمة للطالب الزائرین أو المحولین من الجامعة وإلیھا. -19
النظ��ر ف��ي الموض��وعات الت��ي یحیلھ��ا إلی��ھ وزی��ر التعل��یم الع��الي أو م��دیر  -20

 و من أعضاء المجلس عرضھا.الجامعة أو التي یقترح أي عض
یع��ین ویعف��ى م��ن منص��بھ ب��أمر ملك��ي بن��اء عل��ى اقت��راح ثالثwwاً : مwwدیر الجامعwwة : 

 وزیر التعلیم ویعین في المرتبة الممتازة.
 اختصاصات مدیر الجامعة :

 یتولى إدارة شؤون الجامعة العلمیة واإلداریة والمالیة. -1
 الجامعات ولوائحھ.اإلشراف على تنفیذ نظام مجلس التعلیم العالي و -2
اإلش���راف عل���ى تنفی���ذ ق���رارات مجل���س التعل���یم الع���الي ول���وائح الجامع���ة  -3

 وقرارات مجلس الجامعة.
 تمثیل الجامعة في مواجھة الغیر. -4
 یفوض بعض صالحیاتھ المقررة نظاماً. -5
 تقدیم تقریر سنوي عن شؤون الجامعة إلى وزیر التعلیم. -6
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عالي یعین ویعفى من منرابعاً : وكیل الجامعة :  لیم ال من مجلس التع قرار  صبھ ب
مدة  یف ل كون التكل بناء على ترشیح مدیر الجامعة وموافقة وزیر التعلیم العالي وی
في إدارة  ثالث سنوات قابلة للتجدید ، ویقوم وكیل الجامعة بمعاونة مدیر الجامعة 
ش��ؤونھا وإذا تع��دد ال��وكالء یق��وم أق��دمھم مق��ام م��دیر الجامع��ة عن��د غیاب��ھ أو خل��و 

 منصبھ.
مي :  تولى اإلشراف خامساً : المجلس العل مي ی عة مجلس عل كل جام في  شأ  ین

عل���ى الش���ؤون العلمی���ة ألعض���اء ھیئ���ة الت���دریس وش���ؤون البح���وث والدراس���ات 
 والنشر. ولھ على الخصوص:

 التوصیة بتعیین أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة. -1
عة -2 تدریس بالجام ئة ال عد  البت في الترقیات العلمیة ألعضاء ھی وفق القوا

 التي یقرھا مجلس التعلیم العالي.
 تشجیع البحث العلمي والتألیف والترجمة والنشر، ولھ في سبیل ذلك: -3

 وضع قواعد لتشجیع إعداد البحوث العلمیة. -أ
 اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي. -ب
 التنسیق بین مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لھا. -ت
 خارج الجامعة.تنظیم الصلة مع مراكز البحث  -ث
تحدی���د المكاف���آت التش���جیعیة والتقدیری���ة لألعم���ال العلمی���ة وتحكیمھ���ا  -ج

 واألمر بصرفھا.
 نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمیة التي یرى نشرھا. -ح
 التوصیة بإصدار الدوریات العلمیة. -خ
 التوصیة بإنشاء الجمعیات العلمیة والمتاحف والتنسیق فیما بینھا. -د
ھ من الكتب الدراسیة والرسائل الجامعیة التي تحتاج إقرار ما یحال إلی -ذ

 إلى مراجعة.
 تقویم الشھادات العلمیة التي یتقدم بھا أعضاء ھیئة التدریس السعودیون.  -4
 النظر فیما یحیلھ إلیھ مجلس الجامعة. -5

 تشكیل المجلس العلمي : یتألف المجلس العلمي على الوجھ اآلتي :
 البحث العلمي رئیساً.وكیل الجامعة للدراسات العلیا و -1
ستاذ  -2 ھد بدرجة أ یة أو مع كل كل عن  تدریس  ئة ال عضو واحد من أعضاء ھی

ناء على ترشیح  عة ب مشارك على األقل، ویصدر بتعیینھم قرار من مجلس الجام



 

83 

 من مجلس الكلیة أو المعھد وموافقة مدیر الجامعة.
عدد آ -3 لى عضویة المجلس  ضم إ عة أن ین خر ویجوز بقرار من مجلس الجام

عددھم نصف  جاوز  یة ال یت ضایا العلم حث والق شتغلین بالب من الم من األعضاء 
حدة ،  مرة وا ید  لة للتجد سنتین قاب مدة  مجموع األعضاء ویعین جمیع األعضاء ل
ما  سة  من غیرھم لدرا وللمجلس تكوین لجان دائمة أو مؤقتة من بین أعضائھ أو 

 یكلفھم بھ.
یت��ألف مجل��س الكلی��ة أو شwwكیل المجلwwس : سادسwwاً : مجلwwس الكلیwwة أو المعھwwد : ت

قة  عة المواف سام ولمجلس الجام ساء األق یل، ورؤ ساً، والوك ید رئی المعھد من العم
 على انضمام ثالثة أعضاء ھیئة تدریس إلى عضویة مجلس الكلیة.

في األمور اختصاصات مجلس الكلیة :  بالنظر  ھد  یة أو المع یختص مجلس الكل
 معھد. ولھ على الخصوص:التي تتعلق بالكلیة أو ال

اقت��راح تعی��ین أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس والمعی��دین والمحاض��رین وإع��ارتھم  -1
 وندبھم وترقیاتھم.

 اقتراح خطط الدراسة أو تعدیلھا مع التنسیق بین األقسام. -2
اقت��راح المن��اھج الدراس��یة والكت��ب المق��ررة والمراج��ع ف��ي أقس��ام الكلی��ة أو  -3

 المعھد.
ة وتنس��یقھا ب��ین أقس��ام الكلی��ة أو المعھ��د والعم��ل تش��جیع إع��داد البح��وث العلمی�� -4

 على نشرھا.
 اقتراح مواعید االمتحانات ووضع التنظیمات الخاصة بإجرائھا. -5
 اقتراح الالئحة الداخلیة للكلیة أو المعھد. -6
 اقتراح خطط التدریس والبعثات الالزمة للكلیة أو المعھد. -7
 اقتراح خطة النشاط الالمنھجي للكلیة. -8
م���ور الطالبی���ة الت���ي ت���دخل ف���ي اختصاص���ھ والتوجی���ھ لمجل���س الب���ت ف���ي األ -9

 الجامعة فیما عدا ذلك.
بداء  -10 سة وإ بھ للدرا سھ أو نائ عة أو رئی یھ مجلس الجام لھ إل النظر فیما یحی

 الرأي.
یع��ین عم��داء العم��ادات المس��اندة م��ن أعض��اء ھیئ��ة سwwابعاً : العمwwادة المسwwاندة : 

لیم التدریس السعودیین المتمیزین بالكفاءة ال من وزیر التع قرار  علمیة واإلداریة ب
ید ،  العالي بناًء على ترشیح مدیر الجامعة ، ویكون التعیین لمدة سنتین قابلة للتجد
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یة  فاءة العلم یزین بالك سعودیین المتم ویجوز أن یعین من أعضاء ھیئة التدریس ال
مدیر الجا من  قرار  یین ب یتم التع ساندة. و مادات الم ناء واإلداریة وكالء للع عة ب م

عل��ى ترش��یح العمی��د، ویك��ون التعی��ین لم��دة س��نتین قابل��ة للتجدی��د ویع��اون الوكی��ل 
 العمید في أعمالھ و ینوب عنھ أثناء غیابھ أو خلو منصبھ.

یك��ون لك��ل قس��م م��ن أقس��ام الكلی��ات والمعاھ��د ثامنwwاً : أقسwwام الكلیwwات والمعاھwwد :
ص��الحیات ف��ي  مجل��س قس��م یت��ألف م��ن أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس فی��ھ. ولك��ل قس��م

 الشؤون العلمیة والمالیة واإلداریة طبقا لنظام مجلس التعلیم العالي ولوائحھ.
 اختصاصات مجلس القسم :

یقت��رح مجل��س القس��م عل��ى مجل��س الكلی��ة خط��ة الدراس��ة والمن��اھج الدراس��یة  -1
 والكتب المقررة والمراجع.

 ھم.اقتراح تعیین أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین والمعیدین وترقیات -2
 یقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمیة . -3
توزی���ع المحاض���رات والتمرین���ات واألعم���ال التدریبی���ة عل���ى أعض���اء ھیئ���ة  -4

 التدریس والمعیدین  تنظیم أعمال القسم وتنسیقھا.
ویتولى كل قسم تدریس المقررات التي تدخل في اختصاصھ بعد إقرارھا من  -5

 مجلس الجامعة.
 أو مؤقتة من بین أعضاءه. لمجلس القسم تشكیل لجان دائمة -6

ویع��ین رئ��یس القس��م م��ن أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس الس��عودیین المتمی��زین بالكف��اءة 
ھد  العلمیة واإلداریة بقرار من مدیر الجامعة بناء على ترشیح عمید الكلیة أو المع
یة  سییر األمور العلم ویكون التعیین لمدة سنتین قابلة للتجدید وھو المسؤول عن ت

سنة واإلداریة و كل  یة  في نھا سم  عن أعمال الق یراً  ید تقر المالیة فیھ. ویقدم للعم
 دراسیة.

: معھ��د اإلدارة العام��ة مرف��ق تعلیم��ي ت��دریبي یتمت��ع  ثانیwwا : معھwwد اإلدارة العامwwة
صة  یة خا لھ میزان بالشخصیة المعنویة المستقلة ومقره الرئیسي مدینة الریاض. و

 .)17(تدرج تحت فصل مستقل في میزانیة الدولة
یھ��دف المعھ��د إل��ى رف��ع كفای��ة م��وظفي الدول��ة وإع��دادھم علمی��اً ھwwدف المعھwwد : 

وعملی���اً ك���ي تص���بح ل���دیھم المق���درة عل���ى القی���ام بواجب���اتھم الوظیفی���ة وممارس���ة 

                                                
وتwwwwاریخ  93) انظwwwwر بالتفصwwwwیل نظwwwwام معھwwwwد اإلدارة العامwwwwة الصwwwwادر بالمرسwwwwوم املكwwwwي رقwwwwم 17(

 ھـ. 24/10/1380
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تي  مة ال ستوى اإلدارة العا فاع بم فل االرت حو یك الصالحیات الموكلة إلیھم على ن
 ي.یعد نجاحھا أساساً للتطور اإلداري واالقتصاد

  یقوم المعھد بالعدید من االختصاصات أھمھا اختصاصات معھد اإلدارة العامة :
 وضع وتنفیذ برامج تعلیمیة وتدریبیة للمستویات الوظیفیة المختلفة. -1
ھد واإلشراف  -2 إجراء وتوجیھ البحوث والدراسات التي تخدم وظائف المع

 علیھا بالتعاون مع الجھات الحكومیة المختلفة.
مؤتمرات  -3 یا عقد  یة العل ستویات اإلدار یة للم یة اإلدار حول التنم ندوات  و

 في الدولة.
إقام��ة الم��ؤتمرات اإلقلیمی��ة والعربی��ة والدولی��ة ف��ي المملك��ة والت��ي تھ��تم  -4

 بتطویر اإلدارة العامة.
 االشتراك في المؤتمرات المحلیة والدولیة المتعلقة باإلدارة العامة. -5
وتقری���ر الم���نح الدراس���یة تش���جیع البح���وث العلمی���ة ف���ي ش���ؤون اإلدارة  -6

 والمكافآت لھذه البحوث.
یة  -7 من متحصالتھا العلم سعودیة لالستفادة  كوادر ال عاث ال العمل على ابت

 في التدریس والبحث والتدریب وخالفھ.
االستعانة بالدعم الذي تقدمھ الھیئات الدولیة والخاصة في ممارسة المعھد  -8

 لمھامھ.
ری���ة وتبادلھ���ا م���ع ال���دول العربی���ة نش���ر البح���وث العلمی���ة والبیان���ات اإلدا -9

 والھیئات العلمیة المھتمة بعلم اإلدارة العامة.
 قبول الدارسین من الدول العربیة. -10
القی���ام بالدراس���ة ع���ن طری���ق المحاض���رات وحلق���ات البح���ث والنق���اش  -11

 والمشاھدات الواقعیة والتدریب العملي.
تطلب��ھ ھ��ذه المس��اھمة ف��ي التنظ��یم اإلداري ل��إلدارات الحكومی��ة وتق��دیم م��ا  -12

 الجھات من مشورة في المشاكل اإلداریة.
 توثیق الروابط الثقافیة في مجال اإلدارة العامة. -13

ھد :  في المع یة  ھد السلطات اإلدار مدیر المع ھد و في مجلس إدارة المع ثل  تتم
 كما یتبین مما یلي :

یتش��كل ھ��ذا المجل��س م��ن رئ��یس ال��دیوان الع��ام أوالً : مجلwwس إدارة المعھwwد : 
المدنی��ة رئیس��اً وم��دیر ع��ام معھ��د اإلدارة نائب��اً لل��رئیس إل��ى جان��ب بع��ض  للخدم��ة
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المختص��ین بالمج��االت التعلیمی��ة واإلداری��ة وممثل��ین م��ن وزارة المالی��ة ووزارة 
التعل���یم ووزارة التربی���ة والتعل���یم والمؤسس���ة العام���ة للتعل���یم الفن���ي والت���دریب 

 .)18(المھني
من االختصاصات یختص الماختصاصات مجلس إدارة المعھد :  جلس بالعدید 

 أھمھا على سبیل المثال :
 وضع السیاسة العامة للمعھد ومراقبة تنفیذھا. -1
إص��دار الل��وائح التنفیذی��ة والق��رارات اإلداری��ة الخاص��ة بنظ��ام س��یر العم��ل  -2

 بالمعھد فنیاً وإداریاً ومالیاً.
 وضع قواعد االبتعاث والمنح العلمیة والعملیة واإلجازات الدراسیة. -3
ح اإلعان��ات والمكاف��آت لتش��جیع البح��وث والدراس��ات اإلداری��ة ووض��ع م��ن -4

 لقواعد واألسس التي تحكمھا.
یارات  -5 یام بالز یة والق مؤتمرات الدول ھد لحضور ال إیفاد مندوبین عن المع

 العلمیة للخارج.
تعی���ین كب���ار م���وظفي اإلدارة وأعض���اء ھیئ���ة الت���دریس بالمعھ���د واتخ���اذ  -6

 اإلجراءات الالزمة بشأنھم.
 ول الھبات واإلعانات والوصایا والمنح الدراسیة.قب -7
 الموافقة على مشروع میزانیة المعھد وحسابھ الختامي. -8
 لمجلس اإلدارة حق تفویض بعض صالحیاتھ وسلطاتھ لمدیر الجھة. -9

ناء على مدیر المعھد :  لوزراء ب یكون للمعھد مدیر عام یعین بقرار من مجلس ا
 ترشیح مجلس اإلدارة.
یت��ولى م��دیر ع��ام المعھ��د العدی��د م��ن  ر معھwwد اإلدارة العامwwة :اختصاصwwات مwwدی

 االختصاصات أھمھا :
 تمثیل المعھد في عالقاتھ بالغیر. -1
 تنفیذ قرارات مجلس إدارة المعھد. -2
اقتراح خطط وبرامج المعھد وتنفیذھا واإلشراف علیھا بعد موافقة مجلس  -3

 إدارة المعھد.
 إلدارة من بین موظفي المعھد.ندب القائمین بأعمال السكرتاریة لمجلس ا -4
إع��داد مش��روع میزانی��ة المعھ��د وحس��ابھ الخت��امي وعرض��ھا عل��ى مجل��س  -5

                                                
 ھـ. 7141شوال  21وتاریخ  3639) بموجب قرار مجلس الوزراء المنشور في أم القرى العدد 18(
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 إدارة المعھد.
 الترخیص بالصرف في حدود اعتمادات المیزانیة. -6
اقت��راح الل��وائح التنفیذی��ة والق��رارات اإلداری��ة المتعلق��ة بنظ��ام س��یر العم��ل  -7

 دیق علیھا.بالمعھد ورفعھا لمجلس اإلدارة لمناقشتھا والتص
 ثالثـا

 المؤسسة العامة
 للتأمینات االجتماعیة

تي  یة ال مة الالمركز فق العا من المرا یة  نات االجتماع مة للتأمی تعد المؤسسة العا
) ولھا االستقالل اإلداري والمالي، ومركزھا 19یتمتع بالشخصیة المعنویة العامة (

مل الرئیسي مدینة الریاض ولھا مكاتب في أنحاء المملكة، وتت بع إداریا وزارة الع
. 

 اختصاصات المؤسسة :
 تقدیم التعویضات في حاالت إصابات العمل. -1
 تقدیم التعویضات في حاالت العجز غیر المھني والشیخوخة والوفاة. -2

 السلطات اإلداریة في المؤسسة : أوالً مجلس إدارة المؤسسة : تشكیلھ:
من ب  ینھم رئیس المجلس یتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحدى عشر عضواً 

لرئیس،  ئب ل حافظ المؤسسة نا ساً، وم مل رئی تالي :وزیر الع ونائبھ على النحو ال
وثالث��ة أعض��اء یمثل��ون وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعی��ة والمالی��ة واالقتص��اد 
صحاب  من أ الوطني والصحة ، وثالثة أعضاء من المشتركین  ، وثالثة أعضاء 

 العمل.
 اختصاصات مجلس اإلدارة :

اإلش��راف عل��ى تنفی��ذ نظ��ام التأمین��ات االجتماعی��ة ولوائح��ھ وتحس��ین أداء  -1
 عمل المؤسسة.

 إقرار اللوائح التنظیمیة والتنفیذیة. -2
فروع  -3 حداث  تراح أ ظام واق یق وفق أحكام الن اقتراح تحدید مراحل التطب

 أخرى للتأمینات.
 إقرار إنشاء مكاتب المؤسسة. -4

                                                
بتwwاریخ  33) حول المؤسسة راجع نظام التأمینات االجتماعیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 19  (
 ھـ.17/10/1421بتاریخ  3826ھـ المنشور بجریدة أم القرى العدد رقم 3/9/1421
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قری��ر الم��الي والحس��اب الخت��امي إق��رار الخط��ة الحس��ابیة والمیزانی��ة والت -5
 للمؤسسة.

 اإلفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط االستثمار. -6
وض���ع وإق���رار الخط���ة العام���ة الس���تثمار أم���وال المؤسس���ة وإق���رار   -7

 المجاالت التي یراھا لتوظیف ھذه األموال ضمن نطاق ھذه الخطة.
 لس أو نائبھ.إبداء الرأي في كل مسألة یحیلھا إلیھ رئیس المج -8
 قبول الھبات والوصایا. -9
عدد  -10 ید  حافظ وتحد تراح الم ناء على اق كل اإلداري للمؤسسة ب تحدید الھی

 الموظفین وفئاتھم ودرجاتھم ورواتبھم.
 القیام بأیة مھام أخرى طبقاً لألنظمة. -11

حافظ المؤسسة :  كي ثانیاً : م بأمر مل عین  شؤون المؤسسة وی یدیر  لذي  وھو ا
 زیر الشؤون االجتماعیة.بناء على ترشیح و

 اختصاصات محافظ المؤسسة :
 تمثیل المؤسسة أمام القضاء والجھات األخرى ولھ تفویض من یراه في ذلك. -1
 تنفیذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة وھو المسؤول مباشرة أمام مجلسھا. -2
یة  -3 ھا اإلدار شرة أعمال ھا ومبا إدارة مصالح المؤسسة واإلشراف على موظفی

 تي تدخل في اختصاصھ والتأكد من حسن سیر أعمالھا.والمالیة ال
 لھ تفویض بعض صالحیاتھ لمعاونیھ أو لموظفین آخرین في المؤسسة. -4

 ثالثاً : لجنة المراقبة :
نھ تشكیل اللجنة :  -1 حدھما یعی لوزیر، وعضوین أ تشكل من رئیس یعینھ ا

لعرب��ي وزی��ر المالی��ة واالقتص��اد ال��وطني واآلخ��ر یعین��ھ مح��افظ مؤسس��ة النق��د ا
 السعودي.

 اختصاصات اللجنة : -2
 مراقبة أعمال اإلدارة المالیة للمؤسسة. -أ
 التأكد من سالمة اإلجراءات المتبعة الستثمار أموال المؤسسة. -ب
إب��داء ال��رأي ح��ول موازن��ة المؤسس��ة قب��ل عرض��ھا عل��ى مجل��س اإلدارة  -ت

 والتحقق من مدى صحتھا نظامیاً وصدق محتویاتھا.
 محاسبي والخطة الحسابیة واقتراح تطویرھما.مراجعة النظام المالي وال -ث
 تقویم نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة. -ج
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 التحقق من صحة دفاتر المحاسبة. -ح
 ممارسة االختصاصات األخرى التي یعھد بھا الوزیر إلیھا. -خ
 تضع اللجنة الئحتھا الداخلیة. -د

قابة اإلداریة تخضع المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة للر الوصایة اإلداریة :
 من قبل وزارة العمل .

 الفرع الثالث
 الالمركزیة المحلیة في المملكة

تطب��ق المملك��ة العربی��ة الس��عودیة أس��لوب الالمركزی��ة المحلی��ة أو اإلقلیمی��ة والت��ي 
 تتمثل في المناطق والبلدیات والمجمعات القرویة .

ل��دیات والق��رى وق��د ب��ین الق��انون اإلداري المتمث��ل ف��ي نظ��ام المن��اطق ونظ��ام الب
 تنظیمھا ونشاطھا اإلداریین على النحو التالي:

في  أوال: المناطق ثل  لذي یتم شاط اإلداري للمنطقة وا : یوضح نظام المناطق الن
ظام  ظة على الن كة والمحاف في الممل موي  مل اإلداري والتن ستوى الع االرتفاع بم

سعودیة شریعة  واألمن وكفالة حقوق المواطنین في المملكة العربیة ال طار ال في إ
 . )1(اإلسالمیة 

ظة أ التنظیم اإلداري للمنطقة : ظات ( محاف من المحاف تتكون كل منطقة من عدد 
، محافظ���ة ب ) والمراك���ز ( مرك���ز أ ، مرك���ز ب ) الت���ي یراع���ى ف���ي تكوینھ���ا 
ئة وطرق المواصالت ،  یة وظروف البی سكانیة واألمن االعتبارات الجغرافیة وال

من وترتبط المحافظات ب أمیر المنطقة ویتم تنظیمھا بأمر ملكي بناء على توصیة 
یة  من وزیر الداخل قرار  وزیر الداخلیة ، أما المراكز فیصدر بإنشائھا وارتباطھا 

وی��رأس ك��ل منطق��ة أمی��ر بمرتب��ة وزی��ر ، بن��اء عل��ى اقت��راح م��ن أمی��ر المنطق��ة 
كون ل یل ویعاونھ نائب بالمرتبة الممتازة یتم تعیینھما بأمر ملكي وی كل منطقة وك

ناء على  لوزراء ب من مجلس ا قرار  عة عشرة ب عن الراب قل  بة ال ت أو أكثر بمرت
 . )1(توصیة من وزیر الداخلیة  

 اختصاصات أمیر المنطقة :
لذلك  -1 خاذ اإلجراءات الالزمة  ظام واالستقرار وات المحافظة على األمن والن

 طبقاً لألنظمة واللوائح.

                                                
 ھـ27/8/1412وتاریخ  92المادة األولى من نظام المناطق الصادر برقم أ/ )1(
 ) . 1414ن نظام المناطق وتعدیالتھ ( الصادرة عام م 2،3،4،5المادة  )1(
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 اكتسابھا صفتھا النھائیة.تنفیذ األحكام القضائیة بعد  -2
كفال��ة حق��وق األف��راد وحری��اتھم وع��دم اتخ��اذ أي إج��راء یم��س تل��ك الحق��وق  -3

 والحریات إال في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
 العمل على تطویر المنطقة اجتماعیاً واقتصادیاً وعمرانیاً. -4
 تنمیة الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفایتھا. -5
راك��ز ومراقب��ة أعم��ال المس��ؤولین عنھ��ا والتأك��د م��ن إدارة المحافظ��ات والم -6

 كفاءتھم في القیام بأعمالھم.
 المحافظة على أمالك الدولة وأموالھا ومنع التعدي علیھا. -7
ھم  -8 من حسن أدائ اإلشراف على أجھزة الحكومة وموظفیھا في المنطقة للتأكد 

ت لواجب��اتھم بك��ل أمان��ة وإخ��الص وذل��ك م��ع مراع��اة ارتب��اط م��وظفي ال��وزارا
 والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعھم.

االتص��ال المباش��ر ب��الوزراء ورؤس��اء المص��الح وبح��ث أم��ور المنطق��ة معھ��م  -9
 بھدف رفع كفایة أداء األجھزة المرتبطة بھم مع إحاطة وزیر الداخلیة بذلك .

تق��دیم تق��اریر س��نویة ل��وزیر الداخلی��ة ع��ن كفای��ة أداء الخ��دمات العام��ة ف��ي  -10
ك م��ن ش��ؤون المنطق��ة وفق��اً لم��ا تح��دده الالئح��ة التنفیذی��ة لھ��ذا المنطق��ة وغی��ر ذل��

 النظام.
كز ( أ ، ب المحافظات :  ظات ( أ ، ب ) والمرا یكون لكل منطقة عدد من المحاف

عة عشرة  عن الراب ) تتبعھا إداریاً ، ویرأس المحافظة ( أ ) محافظ ال تقل مرتبتھ 
ة م��ن وزی��ر الداخلی��ة ، یع��ین ب��أمر م��ن رئ��یس مجل��س ال��وزراء بن��اء عل��ى توص��ی

من وزیر  قرار  عین ب یة عشرة ی عن الثان تھ  قل مرتب یل ال ت ظة وك ویكون للمحاف
الداخلیة بناء على توصیة من أمیر المنطقة ویرأس المحافظة ( ب) محافظ ال تقل 
من  ناء على توصیة  یة ب من وزیر الداخل قرار  مرتبتھ عن الثانیة عشرة یعین   ب

كون ل عین أمیر المنطقة ، وی نة ی عن الثام تھ  قل مرتب كل  مركز ( أ ) رئیس ال ت
بقرار من وزیر الداخلیة بناء على توصیة من أمیر المنطقة ، یكون  لكل مركز ( 

 ب ) رئیس ال تقل مرتبتھ عن الخامسة یعین بقرار من أمیر المنطقة  .
 واجبات محافظي المحافظات ورؤساء المراكز :

عدم على محافظي المحافظات ورؤساء  )1 مالھم و قار أع في م مة  كز اإلقا المرا
 مغادرة نطاق عملھم إال بإذن من الرئیس المباشر.

یباش��ر مح��افظو المحافظ��ات ورؤس��اء المراك��ز مھ��امھم ف��ي النط��اق اإلداري  )2
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 لجھاتھم وفي حدود الصالحیات الممنوحة لھم.
عل����ى مح����افظي المحافظ����ات إدارة محافظ����اتھم ف����ي نط����اق االختصاص����ات  )3

 وأھمھا : المنصوص علیھا
لذلك   )4 خاذ اإلجراءات الالزمة  ظام واالستقرار وات المحافظة على األمن والن

 طبقاً لألنظمة واللوائح.
 تنفیذ األحكام القضائیة بعد اكتسابھا صفتھا النھائیة. )5
كفال��ة حق��وق األف��راد وحری��اتھم وع��دم اتخ��اذ أي إج��راء یم��س تل��ك الحق��وق  )6

 نظاماً.والحریات إال في الحدود المقررة شرعاً و
 العمل على تطویر المحافظة والمركز اجتماعیاً واقتصادیاً وعمرانیاً. )7
 تنمیة الخدمات العامة المحافظة والمركز ورفع كفایتھا. )8
من  )9 إدارة المراكز من قبل المحافظین ومراقبة أعمال المسئولین عنھا والتأكد 

 كفاءتھم في القیام بأعمالھم.
عدي المحافظة على أمالك الدولة وأموال )10 نع الت ظة والمركز وم ھا في المحاف

 علیھا.
من  )11 كد  اإلشراف على أجھزة الحكومة وموظفیھا في المحافظة والمركز للتأ

موظفي  باط  عاة ارت حسن أدائھم لواجباتھم بكل أمانة وإخالص وذلك مع مرا
 الوزارات والمصالح المختلفة بمراجعھم.

بعین لھ��م والتأك��د م��ن قی��ام المح��افظ بمراقب��ة أعم��ال رؤس��اء المراك��ز الت��ا  )12
 كفایتھم للقیام بواجباتھم 

مة وغیر   )13 خدمات العا یة أداء ال عن كفا یر المنطقة  یة ألم تقدیم تقاریر دور
 ذلك من شؤون المحافظات وفقاً لالئحة التنفیذیة لنظام المناطق.

كر المحافظات  نا ذ یتم ھ : ونظراً ألن كل منطقة تتكون من عدد من المحافظات ف
   :     )20ات التابعة للمناطق على النحو التالي (أھم المحافظ

ـ منطق��ة مك��ة المكرم��ة : ومقرھ��ا مدین��ة مك��ة المكرم��ة ، وتتبعھ��ا المحافظ��ات  1 
بغ  –الطائف  –تربة  –الخرمة  –القنفذه  –الجموم  –الكامل  –التالیة : جده   –را

 خلیص   ـ اللیث . –رنیھ 

                                                
حول المحافظات تمت نقال عن : عبد هللا راشد السنیدي، مراحل تطور اإلدارة الحكومیwwة فwwي )   20( 

ھwwـ،  1418المملكwwة العربیwwة السwwعودیة ولمحwwات مwwن إنجازاتھwwا، بwwدون الناشwwر، الطبعwwة الخامسwwة، 
 . وما بعدھا 143: 139ص
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ھا مدی 2 نورة : ومقر ظات ـ منطقة المدینة الم ھا المحاف نورة :ویتبع نة الم نة المدی
 الحناكیة. –خیبر  –المھد  –ینبع  –بدر   –التالیة :العال 

ـ المنطق��ة الش��رقیة  : ومقرھ��ا مدین��ة ال��دمام :ویتبعھ��ا المحافظ��ات التالی��ة :حف��ر  3
 ابقیق   –الخفجي  –الجبیل  –القطیف  –رأس تنوره  –اإلحساء  –الخبر  –الباطن 

ی��اض : ومقرھ��ا مدین��ة الری��اض : ویتبعھ��ا المحافظ��ات التالی��ة : ـ منطق��ة الر 4
 –ال���دوادمي  –القویعی���ة  –المجمع���ة  –الحوط���ھ  –الزلف���ى  –الس���لیل  –الخ���رج 
 –الغ��اط  –وادي الدواس��ر   –ح��ریمالء  –الحری��ق  –ش��قراء  –ث��ادق  –األف��الج 

 رماح. –الدرعیة  –عفیف 
حا منطقة الحدود الشمالیة :  ومقرھا مدینة ع -5 حافظتي رف ھا م  –رعر :  وتتبع

 طریف.
منطق��ة تب��وك : مقرھ��ا مدین��ة تب��وك ، تتب��ع ھ��ذه المنطق��ة ع��دة محافظ��ات ھ��ي :  -6

 الوجھ. –حقل  –ضباء  –تیماء  –أملج 
منطق��ة الج��وف : ومقرھ��ا مدین��ة س��كاكا ، وتتبعھ��ا مح��افظتي القری��ات ، دوم��ة  -7

 الجندل.
 –بعھ��ا المحافظ��ات اآلتی��ة : الغزال��ھ منطق��ة حائ��ل : ومقرھ��ا مدین��ة حائ��ل : وتت -8

 بقعاء. –الشنان 
یة : ریاض  -9 ظات التال ھا المحاف یده ، وتتبع نة بر ھا مدی صیم :  ومقر منطقة الق

عی��ون  –األس��یاح  –عنی��زه  –ال��رس  –الب��دایع  –البكیری��ة  –الم��ذنب  –الخب��راء 
 النبھانیة. –الشماسیة  –الجواء 

نة  -10 ھا مدی قرى منطقة الباحة : ومقر یة : ال ظات التال ھا المحاف حة وتتبع  –البا
 المندق. –قلوة  –العقیق  –بالجرشي  –المخواة 

منطقة جیزان :  ومقرھا مدینة جیزان ، ویتبعھا المحافظات التالیة: صامطة  -11
أح��د  –العارض��ة  –ض��حر  –العی��دابي  –فرس��ان  –ال��دائر  –القی��اس  –ال��رث  –

 لحرث .ا –أبو عریش  –صبیا  –المسارحة 
منطق��ة عس��یر : ومقرھ��ا مدین��ة أبھ��ا ، ویتبعھ��ا ع��دد م��ن المحافظ��ات ھ��ي :  – 12

سراة عبیدة  –أحد رفیده  –رجال ألمع  –بلقرن  –محایل  –خمیس مشیط  –بیشھ 
 بلقرن. –ظھران الجنوب  –المجاردة  –تثلیث  –

ً  –ب��در  –ـ�� منطق��ة نج��ران :  ویتبعھ��ا المحافظ��ات التالی��ة : الجن��وب 13  – جنوب��ا
 یدمھ. –ثار  –شرورة 

شأنھ اختصاصات مجلس المنطقة :  لكل منطقة مجلس یختص بدراسة كل ما من 
سا  رفع مستوى الخدمات في المنطقة ، ویتكون ھذا المجلس من أمیر المنطقة رئی
ونائب��ھ، ووكی��ل اإلم��ارة ومح��افظي المحافظ��ات ورؤس��اء األجھ��زة الحكومی��ة ف��ي 

من األھالي المنطقة والذین یتم تحدیدھم بقر عدد  لوزراء، و ار من رئیس مجلس ا
  -ال یقل عن عشرة یعینھم رئیس مجلس الوزراء، واختصاصات المجلس ھي :
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تحدی��د المش��اریع النافع��ة حس��ب أولویتھ��ا واقت��راح اعتمادھ��ا ف��ي المیزانی��ة،  -1
 وتحدید احتیاجات المنطقة واقتراح إدراجھا في الخطة التنمویة للدولة .

یذھا دراسة المخ -2 عة تنف عة للمنطقة ومتاب قرى التاب مدن وال یة لل ططات التنظیم
بع���د اعتمادھا،ومتابع���ة تنفی���ذ م���ا یخ���ص المنطق���ة م���ن خط���ة التنمی���ة والموازن���ة 

 .)1(والتنسیق في ذلك
 : )2(العالقة بین المنطقة واألمن العام

عاون واالت -1 ھا الت ناطق قوام صال إن العالقة بین مدراء األمن العام وأمراء الم
عا  ھم مختصون جمی مة حیث إن المباشر والتنسیق فیما بینھم تحقیقا للمصلحة العا
بالمحافظ���ة عل���ى النظ���ام واألم���ن والس���كینة واآلداب العام���ة وھ���و االختص���اص 

 األصیل لوزارة الداخلیة التي ترأسھم.
یخ��تص أمی��ر المنطق��ة باإلش��راف عل��ى س��یر العملی��ات األمنی��ة واس��تكمالھا  -2

 ومتابعتھا.
إن ممارسة األمن العام الختصاصاتھ في المحافظة على األمن وفق األصول  -3

شكل  تائج مرضیة وسریعة وب في الحصول على ن یر المنطقة  ساعد أم المتبعة ت
أفض��ل ، ل��ذلك یج��ب عل��ى م��دراء الش��رطة إتب��اع القواع��د واإلج��راءات الص��حیحة 

الج��رائم ،  المنص��وص علیھ��ا ف��ي نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الت��ي تكف��ل مكافح��ة
ورف���ع األوراق إل���ى جھ���ات االختص���اص للتص���رف فیھ���ا بموج���ب الص���الحیات 

 المخولة لھا.
مراء  -4 من أ ھم  صدر ل تي ت ھات ال على مدراء الشرطة تنفیذ التعلیمات والتوجی

نع  في المنطقة وم ظام  عام والن المناطق في كل ما یتعلق بالمحافظة على األمن ال
سائل  الجرائم وضبطھا السیما وأن مدیر في األمور والم باألمیر  یرتبط  الشرطة 

اإلداری��ة المحلی��ة والمتمثل��ة ف��ي رف��ع التق��اریر ع��ن الح��وادث الت��ي تق��ع ف��ي ح��دود 
المنطق��ة والمنازع��ات الت��ي تنش��أ ب��ین الم��واطنین وم��ا ت��م اتخ��اذه م��ن إج��راءات 

 للتصرف فیھا.
صیة معنویة لھا تتمتع البلدیة بشخثانیا: البلدیات  : الشخصیة المعنویة للبلدیة : 

عام  صادر  لدیات ال ظام الب مارس 1397استقاللھا المالي واإلداري طبقا لن ھـ وت
                                                

 من نظام المناطق 16المادة  )1(
ھwwwـ ، 7/6/1400فwwwي  7199س/2نظمwwwت ھwwwذه العالقwwwة تعمیمwwwات وزارة الداخلیwwwة وأھمwwwا رقwwwم  )2(

ھwwwـ ، انظwwwر مرشwwwد اإلجwwwراءات الجنائیwwwة الصwwwادر عwwwن اإلدارة العامwwwة 21/6/1400فwwwي  7910س/3
 102، 101للحقوق بوزارة الداخلیة ص 
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المھ��ام الموكل��ة إلیھ��ا بموج��ب ھ��ذا النظ��ام ولوائح��ھ التنفیذی��ة ، ویخض��ع رؤس��اء 
 ومستخدمو البلدیة للقانون اإلداري إال ما استثني بنص .

سمیتھا وت إنشاء البلدیة :  لدیات وت ھا یتم إنشاء الب ھا وإلغاؤ عدیل درجات ید وت حد
بق��رار م��ن وزی��ر الش��ؤون البلدی��ة والقروی��ة بن��اء عل��ى اقت��راح مجل��س المنطق��ة 
 ویراعى في ذلك الظروف السكانیة واالجتماعیة والعمرانیة واالقتصادیة وغیرھا

)1(. 
 تقوم البلدیة بالعدید من الوظائف أھمھا :وظائف البلدیة :  

خط��ط تنظیم��ي مص��دق أص��والً م��ن الحش��ات تنظ��یم وتنس��یق البلدی��ة وف��ق م .1
 المختصة .

الت��رخیص بإقام��ة اإلنش��اءات واألبنی��ة وجمی��ع التمدی��دات العام��ة والخاص��ة  .2
 ومراقبتھا .

 المحافظة على مظھر ونظافة البلدة . .3
إنش��اء الح��دائق والس��احات والمنتزھ��ات وأم��اكن الس��یاحة العام��ة وتنظیمھ��ا  .4

 اقبتھا .وإدارتھا بطریق مباشر أو غیر مباشر ومر
 وقایة الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات . .5
درء خط��ر الس��یول وإنش��اء أس��وار م��ن األش��جار ح��ول البل��دة لحمایتھ��ا م��ن  .6

 الرمال .
ھا  .7 مواطنین ب مراقبة المواد الغذائیة واالستھالكیة واإلشراف على تموین ال

 ومراقبة أسعارھا وأسعار الخدمات العامة .
ی��ل والمق��اییس باالش��تراك م��ع الجھ��ات المختص��ة مراقب��ة الم��وازین والمكای .8

 ووضع اإلشارة (الدمغة) علیھا سنویاً .
 إنشاء المسالخ وتنظیمھا . .9

 إنشاء األسواق وتحدید مراكز البیع , .10
الت��راخیص بمزاول��ة الح��رف والمھ��ن وف��تح المح��الت العام��ة ومراقبتھ��ا  .11

 صحیاً وفنیاً .
خ���اذ اإلج���راءات المحافظ���ة عل���ى الس���المة والراح���ة وبص���ورة خاص���ة ات .12

 الالزمة باالشتراك مع الجھات المعنیة لدرء وقوع الحرائق وإطفاءھا .
 ھدم األبنیة اآلیلة للسقوط أو األجزاء المتداعیة وإنشاء المالھي العامة .13

                                                
 من نظام البلدیات والقرى 12: 1المواد من  )1(
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مع الجھات  .14 تحدید مواقف الباعة المتجولین والسیارات والعربات باالتفاق 
 المختصة .

جور .15 نزع تنظیم النقل الداخلي وتحدید أ صة .  مع الجھات المخت فاق  ه باالت
 ملكیة العقارات للمنفعة العامة .

تحدی��د واس��تیفاء رس��وم وعوائ��د البلدی��ة والغرام��ات والج��زاءات الت��ي توق��ع  .16
 على المخالفین ألنظمتھا .

مالھم  .17 اإلشراف على انتخابات وترشیح رؤساء الحرف والمھن ومراقبة أع
 وحل الخالفات التي تحدث بینھم .

 األبنیة األثریة بالتعاون مع الجھات المختصة . حمایة .18
مع  .19 تشجیع النشاط الثقافي والریاضي واالجتماعي والمساھمة فیھ بالتعاون 

 الجھات المعنیة .
التع��اون م��ع الجھ��ات المختص��ة لمن��ع التس��ول والتش��رد وإنش��اء المالج��ئ  .20

 للعجزة واألیتام والمعتوھین وذو العاھات وأمثالھم .
 المغاسل وتنظیفھا ودفن الموتى .إنشاء المقابر و .21
 تالفي أضرار الحیوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحیوان . .22
من��ع وإزال��ة التع��دي عل��ى أمالكھ��ا الخاص��ة واألم��الك العام��ة الخاض��عة  .23

 لسلطتھا .
 أیة اختصاصات أخرى یصدر بھا قرار من مجلس الوزراء. .24

 السلطات في البلدیة : یتولى السلطات في البلدیة :
 المجلس البلدي ویمارس التقریر والمراقبة . )1
 رئیس البلدیة ویمارس سلطة التنفیذ بمعاونة أجھزة البلدیة . )2
 وزیر الشؤون البلدیة والقرویة المرجع اإلداري للبلدیة. )3

یح��دد وزی��ر الش��ؤون البلدی��ة والقروی��ة بق��رار من��ھ ع��دد أعض��اء مجلwwس البلدیwwة : 
أربعة وال یزید على أربعة عشر عضوا المجلس في كل بلدیة على أن ال یقل عن 

تار  خاب ویخ ویكون من بینھم رئیس البلدیة ، ویتم اختیار نصف األعضاء باالنت
تار  یة ، یخ فاءة واألھل من ذوي الك وزیر الشؤون البلدیة والقرویة النصف اآلخر 
ید ،  لة للتجد سنتین قاب مدة  یة ل صفة دور المجلس البلدي رئیسھ من بین أعضائھ ب

یة إذا تس یة والقرو شؤون البلد اوت األصوات بین المرشحین فیعتبر قرار وزیر ال
 مرجحاً. 



 

96 

یج��ب أن تت��وافر ف��ي عض��و المجل��س البل��دي شwwروط عضwwویة المجلwwس البلwwدي : 
 الشروط التالیة :

سعودیاً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسھ عشر سنوات على األقل  -1
. 

 .متماً الخامسة والعشرین من عمره  -2
 أن یقیم إقامة دائمة في نطاق البلدیة طوال مدة عضویتھ . -3
غیر محكوم علیھ بحد شرعي أو بالسجن في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة  -4

 ما لم یكن قد مضى على تنفیذ الحد أو السجن خمس سنوات .
ھذا  -5 كن مضى على  لم ی ما  یة  مة ألسباب تأدیب مة العا غیر مفصول من الخد

 الفصل خمس سنوات .
 مجیداً للقراءة والكتابة . -6
 متمتعاً باألھلیة الشرعیة . -7
 غیر محكوم علیھ باإلفالس االحتیالي . -8

 قواعد منح العضویة  :
یص��در وزی��ر الش��ؤون البلدی��ة والقروی��ة ق��رار تحدی��د أعض��اء المجل��س  )1

تھ  ترة والی خالل ف المنتخبین والمعینین وال یجوز تعدیل عدد أعضاء المجلس 
. 

ح��د أعض��اء المجل��س المنتخب��ین ألي س��بب یس��مى إذا ش��غرت عض��ویة أ )2
جد عضواً  حائز على أعلى األصوات إن و یة ال وزیر الشؤون البلدیة والقرو

 ویدعى لیحل محل من شغرت عضویتھ المدة الباقیة من والیة المجلس .
إذا ل��م یوج��د مرش��ح ح��ائز عل��ى األص��وات أو إذا ش��غرت عض��ویة أح��د  )3

یت سبب ف عن أعضاء المجلس المعینین ألي  بدیل  یین  حالتین تع ھاتین ال في  م 
أي منھم��ا للم��دة الباقی��ة م��ن والی��ة المجل��س بق��رار م��ن وزی��ر الش��ؤون البلدی��ة 

 والقرویة.
شكل  )4 شواغر بال إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصف وتعذر ملء ال

من وزیر  بذلك  قرار  صدر  منحالً وی بر المجلس  سابقة فیعت بالفقرة ال المحدد 
 لقرویة .الشؤون البلدیة وا
 مدة والیة المجلس :
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سمیة   قرار ت صدور  تاریخ  من  باراً  سنوات اعت بع  مدة والیة المجلس البلدي أر
یام  عن الق تھ إذا عجز  مدة والی ھاء  بل انت لدي ق حل المجلس الب أعضائھ ، یجوز 
حدد  لة ی ھذه الحا یة وفي  یة والقرو شؤون البلد من وزیر ال بواجباتھ وذلك بقرار 

ص���الحیات المجل���س حت���ى ص���دور ق���رار بتس���میة أعض���اء  ال���وزیر م���ن یم���ارس
 المجلس الجدید . 

 األمور المحظورة على عضو المجلس البلدي :
 أن یجمع بین عضویة مجلس بلدیتین . -1
حدة  -2 سنة وا تھ  من وظیف ستقالتھ  قد مضى على ا كن  لم ی ما  فاً  أن یكون موظ

 على األقل .
لوازم البل -3 صورة أن یكون مقاوالً ألعمال أو ألشغال أو  لك ب كان ذ سواء  یة  د

 مباشرة أو غیر مباشرة .
في  -4 یة أو عضواً  ھا عالقة بأعمال البلد شركة ل في  أن یكون رئیساً أو مدیرا 

 مجلس إدارة ھذه الشركة.
 طریقة إصدار المجلس لقراراتھ :

 یتخذ المجلس البلدي قراراتھ بأكثریة أصوات الحاضرین . )1
  نائبھ في حالة التساوي مرجحاً  وفي حالة التساوي یكون صوت الرئیس أو  )2
 ویجري التصویت بطریقة االقتراع العلني . )3
 ویجوز للمجلس أن یقرر في بعض الحاالت الھامة إجراء اقتراع سریاً. )4

 اختصاصات المجلس البلدي :
 إعداد مشروع میزانیة البلدیة . )1
إق���رار مش���روع الحس���اب الخت���امي بقص���د رفع���ھ للجھ���ات المختص���ة  إع���داد  )2

 مخطط التنظیمي للبلدیة .مشروع ال
باالش��تراك م��ع الجھ��ات المعنی��ة تمھی��داً العتمادھ��ا م��ن وزی��ر الش��ؤون البلدی��ة  )3

 والقرویة .
ھا  )4 جب توافر وضع اللوائح التنفیذیة الخاصة بالشروط التخطیطیة والفنیة الوا

 في المناطق العمرانیة .
 اقتراح المشاریع العمرانیة في البلدة . )5
یة )6 حة  وضع اللوائح التنفیذ صحة والرا ھا بال یة واجبات الالزمة للممارسة البلد

 والمباني والمرافق العامة وغیرھا .
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 تحدید مقدار الرسوم والغرامات بما ال یتجاوز مائة لایر . )7
 اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد عن مائة لایر . )8
مراقب����ة اإلی����رادات والمص����روفات وإدارة أم����وال البلدی����ة طبق����اً لألنظم����ة  )9
ھا و التعلیمات والساریة وضمن الحدود المبینة في اإلعانة الحكومیة المخصصة ل
. 

مراقب���ة س���یر أعم���ال البلدی���ة والعم���ل عل���ى رف���ع كفاءتھ���ا وحس���ن أدائھ���ا  )10
 للخدمات .

 اقتراح مشاریع نزع الملكیة للمنفعة العامة . )11
 عقد القروض مع المؤسسات الحكومیة المختصة . )12
مة قبول الوصایا والھبات المتمشی )13 ة مع الشریعة اإلسالمیة والمصلحة العا

. 
شر أو غیر  )14 یة بطریق مبا تحدید أسعار الخدمات والمواد التي تقدمھا البلد

 مباشر .
 إبداء الرأي فیما یعرض على المجلس من قضایا. )15

من المجلس حاالت انتھاء العضویة :  قرار  یفقد عضو المجلس صفة العضویة ب
  بلدیة والقرویة في الحاالت اآلتیة خاضع للتصدیق من وزیر الشؤون ال

لدي  )2 إذا فقد أحد الشروط المنصوص علیھا نظاما كشرط لعضویة المجلس الب
. 

 إذا تبین بعد تسمیتھ أنھ كان فاقداً ألحدھما . )3
ضراره  )4 عة شخصیة أو إ إذا ثبت استغاللھ صفة العضویة للحصول على منف

 بمصالح البلدیة .
یة  إذا وجھت إلیھ الدعوة وتخلف دون )5 عذر یقبلھ وزیر الشؤون البلدیة والقرو

 عن حضور ثالث جلسات متتالیة أو ست جلسات خالل سنة واحدة.
رئیس البلدیة ھو المرجع األول في أمور البلدیة ، وھو المسؤول  رئیس البلدیة :

صة  مات الخا باتھم وفق األنظمة والتعلی ھا بواج یام موظفی عن إدارتھا ، وحسن ق
لذي بشؤون البلدیة ،  لة ، وھو ا في الدو بما ال یتعارض مع األنظمة المعمول بھا 

یة ، على  موظفي البلد من  ھا  من یمثل یاً  یمثلھا أمام الغیر ، ولھ أن ینیب عنھ خط
یام  تدابیر الالزمة لق یع ال خاذ جم یة ات سلطاتھا التنفیذ رئیس البلدیة بصفتھ رئیساً ل
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نظم��ة والل��وائح والق��رارات كم��ا البلدی��ة بواجباتھ��ا وف��ي ھ��ذا النظ��ام وغی��ره م��ن األ
 یتضح مما یلي :

یم��ارس رئ��یس البلدی��ة العدی��د م��ن االختصاص��ات اختصاصwwات رئwwیس البلدیwwة : 
 أھمھا :

إدارة واردات ومص���روفات البلدی���ة وأموالھ���ا ومراقب���ة حس���اباتھا وص���یانة  -1
 حقوقھا .

لى المجلس  -2 مھ إ شھر وتقدی عة أ كل أرب یة  شاط البلد عن ن شامل  إعداد تقریر 
 بلدي .ال
سنة  -3 خالل ال یذھا  مراد تنف شاریع ال إعداد مشروع میزانیة البلدیة وبرنامج الم

 المالیة القادمة وتقدیمھ إلى المجلس البلدي .
 تنفیذ المیزانیة . -4
 إعداد الحساب الختامي للسنة المالیة الماضیة وتقدیمھ إلى المجلس البلدي . -5
 إبرام العقود . -6
 البلدیة واستالمھا. مراقبة األعمال التي تنفذ لحساب -7

یة  سلطة البلدیة في التنفیذ الجبري : مر البلد یذ أوا عن تنف شخص  نع أي  إذا امت
والص��ادرة بموج��ب ص��الحیاتھا النظامی��ة فیج��وز أن تق��وم البلدی��ة ب��أمر رئیس��ھا 
بالتنفی��ذ عل��ى نفق��ة الممتن��ع ف��ي ح��دود النظ��ام م��ع ع��دم اإلخ��الل بم��ا یترت��ب عل��ى 

تاً إذا  االمتناع من جزاء ، ولرئیس لرخص واإلجازات مؤق البلدیة إیقاف مفعول ا
خ��الف ص��احبھا مض��مونھا كم��ا یمك��ن بع��د موافق��ة المجل��س إلغ��اء ھ��ذه ال��رخص 

 واإلجازات.
: للبلدی��ة ح��ق التنس��یق م��ع الجھ��ات األمنی��ة  العالقwwة بwwین البلدیwwة ووزارة الداخلیwwة

ھا بم��ا یحق��ق واالس��تعانة برجالھ��ا ف��ي تنفی��ذ قراراتھ��ا وتمكینھ��ا م��ن أداء خ��دمات
 المصلحة العامة لذلك یكون لھا الحق نظاما في اآلتي : 

االس��تعانة بالش��رطة ف��ي تنفی��ذ قراراتھ��ا المتعلق��ة بن��زع الملكی��ة للمنفع��ة  )1
العام���ة وإزال���ة التع���دیات عل���ى أمالكھ���ا العام���ة والخاص���ة ومكافح���ة التس���ول 

 الخ.…والتشرد وحمایة األبنیة األثریة
لدفاع ال )2 من االستعانة برجال ا لدة  یة الب سیول وحما لدرء خطر ال مدني 

یة  الرمال واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدرء وقوع الحرائق وإطفائھا وھدم األبن
 الخ .…..اآلیلة للسقوط أو األجزاء المتداعیة منھا ووقایة الصحة العامة
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ویح��دد وزی��ر الش��ؤون البلدی��ة والقروی��ة باالتف��اق م��ع وزی��ر الداخلی��ة  )3
اج إل��ى ش��رطة بلدی��ة كم��ا یح��دد ع��دد أفرادھ��ا ورت��بھم وی��تم البل��دیات الت��ي تحت��

خالل  نون  لذین یكو اختیار شرطة البلدیة من بین رجال قوات األمن الداخلي ا
 .)1(فترة إلحاقھم بالبلدیة تحت إمرة رئیسھا

من وزیر ثالثا : المجمع القروي:  قرار  یتكون من مجموعة من القرى ، وینشأ ب
یر الشؤون البلدیة والقرویة  بناء على اقتراح اللجنة العامة للمنطقة التي یرأسھا أم

 المنطقة أو من ینیبھ وعضویة مندوبین من عدة جھات حكومیة .
ویتمت��ع المجم��ع الق��روي بالشخص��یة المعنوی��ة ویخض��ع لرقاب��ة وزی��ر الش��ؤون  

لك  صاتھ ، ویم حدد اختصا قروي وی البلدیة والقرویة الذي یعین رئیس المجمع ال
كون على إلغاء المج قروي تت یة للمجمع ال نة المحل عدیلھا، واللج معات القرویة وت

شكل  یة وت یة والقرو شؤون البلد مستوى القرى التابعة لھ وتنشأ بقرار من وزیر ال
مة  نة العا في اللج لة  یة الممث عن  الجھات الحكوم من أمراء القرى ومن مندوبین 

 المشكلة على مستوى المنطقة.
یة  وي:اختصاصات المجمع القر  یختص المجمع القروي نفس اختصاصات البلد

  ولكن على مستوى القرى التابعة لھ . فعلى سبیل المثال یختص باآلتي 
 الترخیص بإقامة المباني ومراقبتھا والمحافظة على جمال القرى . )1
 وقایة الصحة العامة ومراقبة سالمة األغذیة وإنشاء المسالخ واألسواق. )2
 العامة ومراقبتھا .الترخیص بفتح المحالت  )3
 منع وإزالة التعدیات على أمالك المجمع القروي العامة والخاصة. )4
 . )1(یختص بصفة عامة بكل ما یھم سكان القرى التابعة للمجمع القروي  )5

 
 المبحث الثالث
 دور التفویض في
 التنظیم اإلداري

یام ال شك أن التفویض اإلداري یقوم بدور ھام في معاونة المرافق العامة عل ى الق
سواء  سرع وقت ،  في أ مع  باألنشطة اإلداریة وتقدیم المنفعة العامة ألفراد المجت

                                                
 من نظام البلدیات والقرى. 31، 5أنظر المادتین  )1(
ومwwا بعwwدھا، د. عیwwد مسwwعود الجھنwwي، المرجwwع  160د. علwwي حسwwن الحwwارثي، مرجwwع سwwابق ص  )1(

، د. انwwور رسwwالن، مرجwwع 147ومwwا بعwwدھا، د. عwwادل خلیwwل، مرجwwع سwwابق، ص  194السwwابق، ص
 وما بعدھا. 212لسابق، ص وما بعدھا، د. عبد المعطي محمد عساف، المرجع ا 231سابق، ص 
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في  یع أم  في التوق فویض  في القطاعات المركزیة أو الالمركزیة ، وسواء كان الت
 االختصاص كما سیتبین مما یلي :

 المطلب األول
 تعریف التفویض وأھمیتھ وأحكامھ

 الفرع األول
 أھمیتھتعریفھ وأنواعھ و

ھو إجراء بموجبھ تمنح سلطة إداریة جزًءا من أوال: تعریف التفویض اإلداري : 
 اختصاصاتھا إلى سلطة إداریة أخرى طبقا للقانون 

 تتمثل أنواع التفویض اإلداري في نوعین ھما: ثانیا: أنواعھ:
بة التفویض في التوقیع : -1 شفاھة أو كتا سیھ  ویقصد بھ تكلیف القائد أحد مرؤو
 وقیع بعض القرارات نیابة عنھ مع احتفاظ الرئیس بحق التوقیع في أي وقت. بت

ویظ���ل ك���ل م���ن اس���م المف���وض وص���فتھ الوظیفی���ة عل���ى الق���رارات ویك���ون دور 
المف��وض إلی��ھ التوقی��ع عن��ھ فق��ط ، وال یش��ترط وج��ود ن��ص نظ��امي یعط��ي للقائ��د 

ف عدة وال یع عرف اإلداري كقا من ال ستمده  ما ی ى المفوض اإلداري ھذا الحق وإن
 .)1(من المسؤولیة

خرىـ التفویض في االختصاص :  2 لى أ یة إ منح جھة إدار ئد إداري  ھو  أو قا
إلى بعض مرؤوسیھ جزء من االختصاصات كتابة وبناًء على نص نظامي یسمح 
ب���التفویض ، وف���ي تف���ویض االختصاص���ات ی���دون اس���م المف���وض إلی���ھ وص���فتھ 

صدر ب لذي ی قرار ا لى الوظیفیة وتوقیعھ على ال فویض دون اإلشارة إ موجب الت
یھ بموجب  المفوض نظرا لتحول الصالحیات محل التفویض منھ إلى المفوض إل

وم��ن أمثل��ة التف��ویض م��ن جھ��ة إل��ى جھ��ة أخ��رى : قی��ام مجل��س  ق��رار التف��ویض
مھ ،  ببعض مھا یام  في الق حدى اإلدارات  الوزراء بتفویض إحدى الوزارات أو إ

یا لإلص نة العل ظیم مثل تفویضھ اللج شاء وتن قرارات إن صدار  في إ الح اإلداري 
كل أو  لدیات ب المرافق العامة ، وأیضا یجوز لوزیر الداخلیة أن یفوض رؤساء الب

حة  2/4بعض الصالحیات المخولة لھ طبقا للمادة  قة للرا من نظام المحالت المقل
، وم��ن ھ��ذه الص��الحیات تحدی��د المح��الت الت��ي  )1(والمض��رة بالص��حة والخط��رة 

                                                
 83م، ص 1985أ.د محمد أنس قاسم جعفر ، الوسیط في القانون العام،  )1(
 ھـ18/3/1382وتاریخ  17الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )1(
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ق علیھا النظام وأماكن تشغیلھا وإجراءات ترخیصھا واإلجراءات التي تكفل ینطب
 األمن لألرواح.

 ثالثاً : أھمیة التفویض اإلداري: 
مام  -1 ساعدھم على االھت یین ، حیث ی قادة اإلدار یؤدي إلى توفیر جھد ووقت ال

 بمھام األمور والعھد ببعض األمور األخرى إلى مرؤوسین أقل مرتبة منھم . 
لة  -2 في حا صة  ید اإلداري خا عن التعق یداً  سرعة بع یساعد على إنجاز العمل ب

 تكدس العمل لدى الرئیس األعلى ، صاحب االختصاص األصیل . 
یرف��ع م��ن ال��روح المعنوی��ة للمرؤوس��ین ویس��اعدھم عل��ى اكتس��اب الخب��رات  -3

 العملی��ة بش��ؤون وأبع��اد العم��ل اإلداري مم��ا ی��ؤھلھم بع��د ذل��ك لت��ولي المناص��ب
 القیادیة. 

یین  -4 ساء اإلدار أنھ ضرورة تملیھا االعتبارات العملیة التي تتطلب توسع الرؤ
ف��ي تف��ویض جان��ب م��ن اختصاص��اتھم اإلداری��ة لمع��اونیھم ومرؤوس��یھم ، ألن��ھ 
یس���تحیل عل���ى ال���رئیس القی���ام بكاف���ة المھ���ام والمس���ؤولیات ومراقب���ة أداء جمی���ع 

 المرؤوسین في آن واحد.
س��واء ف��ي القطاع��ات المركزی��ة أو الالمركزی��ة حی��ث یح��ق  ی��ؤدي دورا مھم��ا -5

للس��لطة المركزی��ة تف��ویض س��لطة ال مركزی��ة ویح��ق للقائ��د اإلداري س��واء ف��ي 
سیھ  حد مرؤو لى أ صالحیاتھ إ فویض بعض  اإلدارات المركزیة أو الالمركزیة ت

 طبقا للقانون.
 الفرع الثاني

 أحكام تفویض االختصاص
من یتناول ھذا الفرع أحكام تفوی سعودیة  ض االختصاصات في المملكة العربیة ال

قاط  من الن تي تتضح  فویض وال ھذا الت عد  بین قوا تي ت لوائح ال خالل األنظمة وال
 -التالیة : 

 أھم مصادر التفویض األنظمة التالیة:أوالً  :  مصادر التفویض : 
بأم : النظام األساسي للحكم :  1 ھد  ر للملك تفویض بعض الصالحیات لولي الع

 .)1(ملكي
 ھي: ـ )2(یتبین منھما أن أحكام التفویضنظام الخدمة المدنیة ولوائحھ:   -2

                                                
 من النظام األساسي للحكم 65المادة  )1(
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للوزیر أن یفوض بعض الصالحیات الممنوحة لھ بموجب نظام الخدمة المدنیة  -أ
 بقدر ما یحتاجھ العمل ووفقاً لما یتناسب مع المركز الوظیفي لمن یفوضھ الوزیر.

ت المق��ررة لل��وزیر ال��واردة بنظ��ام الخدم��ة یك��ون لنائ��ب ال��وزیر الص��الحیا -ب
 المدنیة ویستثنى من ھذه الصالحیات تلك التي احتفظ بھا الوزیر. 

 46ھ��ـ تقض��ي الم��ادة 1391 ـ مwwن نظwwام تأدیwwب المwwوظفین :  الصwwادر عwwام 3
ب��اآلتي: "یك��ون ل��رئیس المص��لحة المس��تقلة ولل��رئیس اإلداري للمؤسس��ة العام��ة 

من ھم  موظفي إدارات تھ  بالنسبة ل موظفي وزار سبة ل لوزیر بالن ما ل صالحیات،  ال
قررة  ویجوز للوزیر أو من في حكمھ بقرار مكتوب تفویض بعض صالحیاتھ الم

 في ھذا النظام".
 شروط التفویض في االختصاص :

غرض  )1 یھ وال فوَّض إل سم وصفة الم أن یكون في صورة قرار مكتوب یشمل ا
 فویض . من التفویض ومدة سریانھ والصالحیات محل الت

ال یح��ق للم��رؤوس ال��ذي فوض��ھ ال��وزیر ف��ي اختصاص��ات معین��ة أن یف��وض  )2
فویض  في الت فویض  شخصاً غیره إال بموافقة الوزیر ، طبقا لقاعدة عدم جواز الت

 . 
أن التف��ویض ال یُعف��ي المف��ّوض م��ن المس��ؤولیة ع��ن الق��رارات الت��ي یص��درھا  )3

 المفوض إلیھ .
 المفوض والمفوض إلیھ. فالمسؤولیة تكون مشتركة وتقع على عاتق )4
سلطات  )5 تع األول بال یھ ال یتم مل المفوض إل في حالة تكلیف موظف بالقیام بع

 المفوضة لآلخر إال إذا نص قرار التكلیف على ذلك.
 ثانیا : تطبیقات نظامیة :

 19ھ��ـ ، تقض��ي الم��ادة 1386م��ن النظ��ام األساس��ي لجمعی��ة الھ��الل األحم��ر  -أ
من باآلتي: "لمجلس اإلدارة في زم ضرین  قرارا بإجماع الحا خذ  ن الحرب أن یت

شرة  منھم مبا نة  أعضائھ یفوض الرئیس أو نائبھ أو أي عضو من أعضائھ أو لج
 كل أو بعض صالحیاتھ".

 باآلتي:  6ھـ تقضي المادة 1391من نظام دیوان المراقبة العامة  -ب
 "لرئیس الدیوان أن یفوض عنھ نائبھ في مباشرة بعض صالحیاتھ.

                                                                                                                        
فwwي  49كwwي رقwwم مwwن نظwwام الخدمwwة المدنیwwة ولوائحwwھ التنفیذیwwة الصwwادر بالمرسwwوم المل 31المwwادة  )2(

 ھـ10/7/1397
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مادة  من -جـ یة  48نظام البلدیات والقرى تقضي ال شؤون البلد باآلتي: "وزیر ال
سؤولین … والقرویة لھ تخویل بعض سلطاتھ المنصوص علیھا في ھذا النظام للم

مادة  قرى" وال باآلتي :  28المناط بھم إدارة البلدیات وال ظام تقضي  فس الن من ن
ھا "رئیس البلدیة ھو المرجع األول في أمور البلدیة وھو عن إدارت …. المسؤول 
 ولھ أن ینیب عنھ خطیا من یمثلھ من موظفي البلدیة".

/ج باآلتي: " وللمحافظ أن 14/2من نظام التأمینات االجتماعیة تقضي المادة  -ھـ
یعھ��د بممارس��ة بع��ض اختصاص��اتھ لمعاونی��ھ أو لم��وظفین آخ��رین ف��ي المؤسس��ة 

 العامة"
العربی��ة الس��عودیة تقض��ي الم��ادة  م��ن نظ��ام المؤسس��ة العام��ة للخط��وط الجوی��ة -و

بین أعضائھ …… الخامسة بأنھ: "یجوز لمجلس إدارة المؤسسة  من  شكل  أن ی
ثر  فوض عضوا أو أك لھ أن ی ما  صاتھ ك ببعض اختصا لجنة أو أكثر ویعھد إلیھا 

 للقیام بمھمة محددة".
منح بعض  158من نظام خدمة الضباط تقضي المادة  -ز باآلتي : یجوز للوزیر 

حیات المخول��ة ل��ھ بموج��ب النظ��ام لنائ��ب ال��وزیر ورئ��یس ھیئ��ة األرك��ان الص��ال
 العامة. 

كل  67من نظام خدمة األفراد تقضي المادة  -ح  لوزیر المختص  باآلتي : على ا
صالحیاتھ  كل أو بعض  فویض  في ت حق  لھ ال ظام و ھذا الن في جھتھ تنفیذ أحكام 

 لمن یراه من المسؤولین .
یات الع -ط  مادة من نظام الكل فوض  39سكریة : تقضي ال لوزیر أن ی باآلتي : ل

 من یراه لممارسة بعض صالحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا النظام .
لوائح :  -ي   ناطق (من ال مراء الم فویض أ حة ت ببعض 1395صدرت الئ ھـ) 

ضایا الحقوق  في ق یة :  كصالحیة التصرف  لوزیر الداخل لة  صالحیات المخو ال
فوض العامة والخاصة، وقضا من  جوز ل نھ ال ی یا إشھار اإلسالم، ونصت على أ

 بتولي ھذه االختصاصات أن یفوض غیره فیھا إال بموافقة وزیر الداخلیة".
 ثالثاً : حاالت انتھاء التفویض في االختصاص : 

 إلغاء قرار التفویض . )1
 انتھاء مدتھ . )2
 انتھاء الغرض الذي صدر التفویض من أجلھ. )3
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فوی )4 صدر الت ستقالتھ أو خلو وظیفة من  یھ أو ا فاة المفوض إل صالحھ (بو ض ل
 إحالتھ للتقاعد أو إلغاء الوظیفة).

 . )1(مضي ثالثة أشھر من تاریخ  تعیین وزیر آخر غیر من أصدر التفویض )5
نظ��را لطبیع��ة بع��ض الق��رارات ثالثwwاً: القwwرارات المفضwwل عwwدم التفwwویض فیھwwا : 
عدم  واتسامھا باألھمیة وخطورة اآلثار المترتبة علیھا یرى الفقھ أنھ من المفضل 

مث��ل : ق��رارات التخط��یط ف��ي الجھ��از اإلداري ، واألم��ور  )2(تف��ویض إص��دارھا
المالی��ة، والق��رارات المتعلق��ة ب��التنظیم اإلداري ، وبص��فة عام��ة الق��رارات الھام��ة 
صاحب االختصاص األصیل )  واألساسیة األخرى والتي یكون القائد اإلداري ( 

 بعاد اآلثار التي ترتبت على إصدارھا.أكثر درایة وخبرة بأ
 المطلب الثاني

 التفویض في االختصاص
 والقواعد المتمیزة عنھ

یعرف الحلول بأنھ عملیة انتقال اختصاصات موظف أوالً : التفویض والحلول : 
إل��ى موظ��ف آخ��ر بق��وة الق��انون عن��د قی��ام م��انع ل��دى األول یح��ول دون ممارس��تھ 

یة  ، أما التفویض )1(الختصاصاتھ سلطة إدار ھد  بھ أن تع جوز بموج جراء ی فھو إ
 إلى أخرى بجزء من اختصاصاتھا طبقاً للقانون .

 باآلتي:  )2(التفویض والحلولوعلى ھذا یتمیز كل من  
 التفویض یتم بقرار من المفوض أما الحلول فیتم بقوة القانون. -1
ك���ل أن التف���ویض ف���ي االختص���اص یك���ون جزئی���اً أم���ا الحل���ول فیك���ون ف���ي  -2

ظرف  عالج  االختصاصات ما لم یوجد نص بخالف ذلك ، ألن الحلول یستھدف 
ط��ارئ ین��تج ع��ن غی��اب األص��یل فج��أة أم��ا التف��ویض فیس��تھدف تخفی��ف األعب��اء 

 الوظیفیة عن المفوض .
ال ی��تم التف��ویض إال ف��ي حض��ور المف��وض أم��ا الحل��ول ف��ال ی��تم إال ف��ي غی��اب  -3

 األصیل.
                                                

من الال ئحwwة التنفیذیwwة لنظwwام الخدمwwة المدنیwwة ، د. عیwwد مسwwعود الجھنwwي، المرجwwع  7/  31المادة   )1(
 وما بعدھا . 124وما بعدھا د. عادل عبد الرحمن خلیل، المرجع السابق ص  153السابق، ص 

 .87د. محمد أنس جعفر، المرجع السابق، ص  )2(
 296، ص1979، 1راھیم الوالي، نظریة التفویض اإلداري، دار الفكر العربي، طد. محمود إب )1(
أنظwwر فwwي أوجwwھ التمییwwز: أسwwتاذنا الwwدكتور محمwwد أنwwس قاسwwم جعفwwر، الوسwwیط فwwي القwwانون العwwام،  )2(

م 1982، 1، د. بشار عبد الھادي التفویض في االختصاص ، دار الفرقان باألردن ط93، ص 1985
 .13: 12، ص 
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س -4 مھ  یھ مھا ظل یمارس المفوض إل ما  في غیاب األصیل أو وجوده طال واء 
األص��یل عل��ى ق��وة الوظیف��ة كقاع��دة بینم��ا الح��اّل ال یم��ارس مھام��ھ إال ف��ي غی��اب 

 األصیل . 
التف��ویض اختی��اري لألص��یل وجب��ري للمف��وض إلی��ھ ، أم��ا الحل��ول فی��تم بق��وة  -5

طار في إ كون   القانون وال اختیار فیھ سواء لألصیل أو الحال محلھ ، فالتفویض ی
الس��لطة التقدیری��ة للمف��وض بعك��س الحل��ول ال��ذي ی��تم طبق��ا للس��لطة المقی��دة(قوة 

 القانون). 
التف��ویض ال یعف��ي المف��وض م��ن المس��ؤولیة أم��ا الحل��ول فیعف��ي األص��یل م��ن  - 6

 المسؤولیة.
یة  -7 صفة الوظیف حدد ال ما الحلول فی یھ أ التفویض یحدد اسم وصفة المفوض إل

 للحال فقط.
بة قرارات المفوض  -8 إلیھ ال تأخذ مرتبة المفوض أما قرارات الحال فتأخذ مرت

 األصیل.
في  -9 ما  یھ ، أ سیة على المفوض إل في التفویض یمارس المفوض السلطة الرئا

الحل��ول ف��ال یمل��ك األص��یل ممارس��ة أی��ة رقاب��ة عل��ى الح��ال ال��ذي یم��ارس ك��ل 
 اختصاصات األصیل بقوة القانون .

التفویض فیما فوض فیھ أما الحال فیجوز لھ  المفوض إلیھ ال یملك صالحیة -10
 التفویض ما لم یوجد نص یمنعھ من ذلك.

 ینتھي التفویض بتوافر أحد أسباب انتھائھ السابق اإلشارة إلیھا   -11
أم��ا الحل��ول فینتھ��ي ب��زوال س��ببھ أي بع��ودة ص��احب االختص��اص األص��یل إل��ى 

 ممارسة عملھ بعد زوال المانع أو تعیین آخر محلھ.
 یقات نظامیة على الحلول: تطب

مادة  -1 لوزراء تقضي ال لوزیر  11من نظام مجلس ا ئب ا تولى نا باآلتي: ی / ب 
 ممارسة صالحیات الوزیر في حالة غیابھ . 

ب��اآلتي : " یك��ون ألمی��ر المنطق��ة نائ��ب  4م��ن نظ��ام المن��اطق : تقض��ي الم��ادة  -2
 ابھ" . بالمرتبة الممتازة یساعده في أعمالھ ویقوم مقامھ عند غی

ب��اآلتي: "یق��وم  5م��ن الالئح��ة الداخلی��ة لنظ��ام مجل��س الش��ورى: تقض��ي الم��ادة  -3
تولى  لة حضوره وی في حا نة رئیس المجلس  شورى بمعاو نائب رئیس مجلس ال
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تقض��ي ب��اآلتي : " یت��ولى نائ��ب ال��رئیس  6ص��الحیاتھ ف��ي حال��ة غیاب��ھ" والم��ادة 
 رئیس".رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الھیئة عند غیاب ال

مادة  -4 ضباط: تقضي ال نة  127من نظام خدمة ال ند غیاب رئیس لج باآلتي: ع
فال  حد األعضاء  غاب أ ما إذا  لھ أ یام بعم من یكلف بالق الضباط العلیا یحل محلھ 
یة،" .وتقضي  یة والبحر یحل محلھ من یتولى منصبھ ما عدا أعضاء القوات الجو

باط الفرعیة یحل محلھ أقدم عضو باآلتي:"عند غیاب رئیس لجنة الض148المادة 
 من ضباط اللجنة"

عن  46من نظام دیوان المظالم تقضي المادة  -5 نوب  لرئیس ی ئب ا باآلتي : "نا
 ….".الرئیس في حالة غیابھ 

ب��اآلتي : " ینش��أ ف��ي ك��ل  3م��ن نظ��ام ھیئ��ة األم��ر ب��المعروف تقض��ي الم��ادة  -6
من منطقة ھیئة فرعیة لألمر بالمعروف والنھي عن المنك ر یصدر بتشكیلھا قرار 

بة  عام والنیا الرئیس العام یتضمن تعیین مشرف عام ومساعد لمعاونة المشرف ال
 …"عنھ حال غیابھ أو شغور وظیفتھ

لرئیس  6من نظام دیوان المراقبة العامة تقضي المادة  -7 باآلتي : "ینوب نائب ا
 عن رئیس الدیوان ویقوم بجمیع صالحیاتھ عند غیابھ".

ب��اآلتي : " یع��ین نائ��ب  23ظ��ام جمعی��ة الھ��الل األحم��ر تقض��ي الم��ادة م��ن ن -8
ند  یة ع حل محل رئیس الجمع لوزراء وھو ی من مجلس ا قرار  یة ب رئیس الجمع

 …"غیابھ في مباشرة جمیع صالحیاتھ
 باآلتي :  27من نظام مجلس التعلیم العالي والجامعات تقضي المادة  -9

قام "یعاون الوكالء مدیر الجامعة في إدا عددھم م ند ت قدمھم ع قوم أ شؤونھا وی رة 
في مدیر الجامعة عند غیابھ أو خلو منصبھ" ،  عد الحلول تنطبق  وال شك أن قوا

مدني أو عسكري ) محل  ما ( ھا بحلول موظف  ظامي فی كل حالة یقضي نص ن
 األصیل الذي حال مانع دون قیامھ بعملھ. 

بة  یقصد باإلنابة (أوثانیاً : التفویض واإلنابة :  سیة بإنا النیابة) قیام السلطة الرئا
بین  حول  موظف یسمى ( النائب) محل موظف آخر یسمى (األصیل) لقیام مانع ی
لھ خر مح  )1(األخیر وممارستھ الختصاصاتھ وذلك حتى عودة األصیل أو تعیین آ

بالحلول  نص  جد  بالحلول أو إذا و نص  عدم وجود  ند  ھا ع بة مجال ،  وتجد اإلنا
من  6ف حالت دون قیام الحال بأعمال األصیل مثل نص المادة ولكن قامت ظرو

                                                
 (وتسمى اإلنابة أو النیابة). 127قریبا من ھذا د. بشار عبد الھادي، المرجع السابق، ص  )1(
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م��ن ق��وات األم��ن ال��داخلي المش��ار إلیھم��ا ف��ي  43الئح��ة مجل��س الش��ورى والم��ادة 
 تطبیقات نظامیة.

 من النقاط التالیة: )1(وتتضح أوجھ الخالف بین التفویض واإلنابة
م -1 بة  قرار اإلنا سلطة أعلى یصدر قرار التفویض من األصیل بینما یصدر  ن 

لدى األصیل  )2(من األصیل كقاعدة مانع  جد  بة یو في اإلنا ئب ، ألنھ  بتكلیف النا
یح��ول بین��ھ وب��ین ممارس��ة العم��ل أم��ا ف��ي التف��ویض فاألص��یل موج��ود عل��ى رأس 

 . )3(العمل
جد  -2 نھ إذا و بة فإ في اإلنا ما  بھ أ ال یتم التفویض إال إذا وجد نص نظامي یأذن 

فق نص نظامي یعمل بھ وإذ ا لم یوجد تتم اإلنابة استناداً إلى مبدأ استمراریة المرا
 العامة، ومبدأ السلطة الرئاسیة في اإلدارات واألجھزة الحكومیة . 

یكون التفویض في جزء من االختصاصات أما اإلنابة فقد تشمل بعض أو كل  -3
 اختصاصات األصیل والذي یحدد ذلك ھو قرار اإلنابة .

المف��وض م��ن المس��ؤولیة أم��ا اإلناب��ة فتعف��ي األص��یل م��ن  التف��ویض ال یعف��ي -4
 المسؤولیة.

في تفویض االختصاص : قرارات المفوض إلیھ ال تأخذ مرتبة المفوض بینما  -5
 قرارات النائب تأخذ نفس مرتبة األصیل.

ال ی��تم التف��ویض إال ف��ي حض��ور المف��وض بینم��ا ال ت��تم اإلناب��ة إال ف��ي غی��اب  -6
 األصیل.

عودة ینتھي الت -7 ھي ب بة فتنت ما اإلنا ھا، أ سابق بیان ئھ ال سباب انتھا فویض بأحد أ
 األصیل أو تعیین آخر محلھ. 

 تطبیقات نظامیة على اإلنابة : 
مادة  -1 لة  66من النظام األساس للحكم تقضي ال في حا لك  صدر الم باآلتي: "ی

 ولة". سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكیاً بإنابة ولي العھد في إدارة شؤون الد

                                                
،د. بشار عبwwد الھwwادي، مرجwwع سwwابق،ص 303،  3، 2د. محمد إبراھیم الوالي، مرجع سابق ص  )1(

128،129. 
مwwا ینیwwب ألنھ یجوز صدور قرار اإلنابة من األصیل إذا لم توجد فوقھ سwwلطة أعلwwى مثwwل الملwwك حین )2(

 ولي العھد.
یستثنى من ھذه القاعدة وجwwود نwwص یwwأذن بwwالتفویض غیwwر المباشwwر وھwwو الwwذي یصwwدر مwwن جھwwة  )3(

أعلى من األصwwیل بتفwwویض بعwwض صwwالحیات األصwwیل إلwwى آخwwر مثwwل صwwدور قwwرار مwwن رئwwیس الدولwwة 
 بتفویض بعض اختصاصات رئیس الوزراء إلى وزیر معین.
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في  11المادة  -2 لوزیر  عن ا بة  باآلتي : "النیا من نظام مجلس الوزراء تقضي 
مجل��س ال��وزراء ال تك��ون إال ل��وزیر آخ��ر وبموج��ب أم��ر یص��در م��ن رئ��یس 

 مجلس الوزراء" . 
من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى تقضي المادة السادسة باآلتي: "في حالة  -3

نھ غیاب رئیس المجلس ونائبھ یتولى رئاسة  لك" أي أ تاره الم المجلس من یخ
حادث  فراغ ال سد ال بة ب یأتي دور اإلنا لرئیس  ئب محل ا عند تعذر حلول النا
نھ  مة ، فإ فق العا سوبي المرا لق بمن ما یتع بھ ، وفی بغیاب كل من الرئیس ونائ
إذا غاب موظف ( مدني أو عسكري) أو قام مانع آخر یحول  بینھ وبین أدائھ 

عذر الحلول ی ھي لعملھ وت لھ وتنت یام بعم یره للق بة غ سھ إنا حق رئی من  كون 
 النیابة بعودة األصیل أو تعیین آخر محلھ.

حد  43من نظام قوات األمن الداخلي تقضي المادة  -4 باآلتي: "في حالة غیاب أ
الض��باط المعین��ین بق��رار م��ن مجل��س ال��وزراء یق��وم وكیل��ھ أو معاون��ھ بأعب��اء 

ناه حلول ا ھذا مع نھ (و ند وظیفتھ نیابة ع عاون محل األصیل ع یل أو الم لوك
غیاب��ھ بق��وة الق��انون)، ف��إذا ل��م یك��ن ل��ھ وكی��ل ج��از ل��وزیر الداخلی��ة أن یع��ین 
ضابطا آخر للقیام بعملھ لمدة سنة فإذا زادت مدة الغیاب عن سنة یكون تعیین 
عذر  ند ت بة ع بین دور اإلنا نا یت لوزراء (وھ من رئیس مجلس ا بأمر  الوكیل 

اس��تمراریة المراف��ق العام��ة ف��ي أداء خ��دماتھا وع��دم  الحل��ول للمحافظ��ة عل��ى
 توقف أعمال المرفق بسبب غیاب رئیسھ).

م��ن الئح��ة ت��نقالت الض��باط أو اختی��ارھم للوظ��ائف  3الفق��رة  5یقض��ي البن��د  -5
جوز 1403والمناصب القیادیة في تشكیالت القوات المسلحة ( باآلتي "ی ھـ) 
قع  عند النظر في إشغال بعض المناصب القیادیة أن من ی یف  یصدر أمر بتكل

 علیھ االختیار من الضباط إلشغال المنصب بالنیابة لفترة ال تزید عن سنة"
 التمییز بین الحلول واإلنابة : 

 یتم الحلول بقوة القانون بینما تتم اإلنابة بقرار من رئیس األصیل. -1
یك��ون الحل��ول ف��ي ك��ل االختصاص��ات أم��ا اإلناب��ة فتك��ون ف��ي بع��ض أو ك��ل  -2
 ختصاصات.اال
نص  -3 ال یتم الحلول إال بناًء على نص نظامي یأذن بھ أما اإلنابة فتتم بناًء على 

 أو بدون نص.
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حدد  -4 بة فی قرار اإلنا ما  حال أ یة لل صفة الوظیف یحدد النص النظامي بالحلول ال
 اسم وصفة النائب.

 ة.سلطات الحال یحددھا القانون أما سلطات النائب فیحددھا قرار اإلناب -5
لذي ثالثاً : التفویض ونقل االختصاصات :  یقصد بنقل االختصاصات التصرف ا

خرى  سلطة أ لى  سلطة إ من  یل االختصاص  صة بتحو سلطة المخت من ال یصدر 
یة أو  خرى ال مركز لى أ یة إ بصفة نھائیة ، وقد ینقل االختصاص من جھة مركز

تین ینقل من إدارة مركزیة إلى إدارة مركزیة أخرى عند إلغاء األ ولى أو دمج جھ
 إداریتین.

صات قل االختصا صفة  ویتمیز التفویض عن ن قل بعض االختصاصات ب نھ ین بأ
 مؤقتة إلى المفوض إلیھ بقرار من المفوض. 

ھا االختصاص  قول إلی لى الجھة المن یاً إ أما في نقل االختصاصات فیتم نقلھا نھائ
للجن���ة العلی���ا بموج���ب مرس���وم ملك���ي أو ق���رار م���ن مجل���س ال���وزراء أو م���ن ا )1(

 لإلصالح اإلداري أو حسبما ینص القانون.
م��ن نظ��ام  32تقض��ي المادت��ان  مwwن األدلwwة النظامیwwة علwwى نقwwل االختصاصwwات :

لرئیس المصلحة  46الخدمة المدنیة ،  كون  باآلتي: "ی موظفین  یب ال من نظم تأد
المس��تقلة ولل��رئیس اإلداري للمؤسس��ة العام��ة بالنس��بة لم��وظفي ھ��ذه المص��لحة م��ن 
الص��الحیات م��ا لل��وزیر بالنس��بة لم��وظفي ال��وزارة" ، فحینم��ا تنش��أ مؤسس��ة عام��ة 
جدی����دة وتص����بح إدارة ال مركزی����ة مس����تقلة تنتق����ل إل����ى رئیس����ھا بص����فة نھائی����ة 
الص��الحیات والس��لطات الت��ي كان��ت ل��إلدارة المركزی��ة مث��ل ص��الحیات إص��دار 

بة وتو فویض واإلنا قل واإلعارة والت ندب والن یین وال جزاءات قرارات التع یع ال ق
ال��خ وبص��فة عام��ة یح��دد الق��انون ص��الحیات رئ��یس ….وإب��رام العق��ود اإلداری��ة

 المصلحة المستقلة وإطار العالقة بین ھذه الجھة والوزارة التي تشرف علیھا.
: یقصد بالنقل ذلك اإلجراء الذي یتم بھ استبدال الوظیفة  رابعا : التفویض والنقل

في فة  ھا الموظف بوظی مل ب بة  التي یع ناًء على رغ ھذا ب تم  سواء  خرى  إدارة أ
ماً  )1(الموظف أو بمحض إرادة اإلدارة لف تما وطبقاً للمصلحة العامة، والنقل یخت

في  ما  یة أ صفة نھائ عن التفویض ألن الموظف في النقل یترك وظیفتھ األصلیة ب

                                                
 .304رجع سابق، ص د. محمود إبراھیم الوالي، م )1(
 .263المرجع السابق ص  )1(
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كان مفوضاً أو مفوضاً  التفویض فیظل الموظف على قوة وظیفتھ األصلیة سواء 
 ھ إلی
یة  مادة  ومن أحكام النقل الواردة بنظام الخدمة المدن باالتي :   10/5: تقضي ال

نھ ال  لوزیر المختص علي ا من ا قرار  خرى ب لى أ فة إ من وظی یتم نقل الموظف 
مة  یجوز النقل من فئة إلى فئة أخرى من الوظائف إال بعد تثبت الدیوان العام للخد

شا فة ال ستثناء المدنیة من توفر مؤھالت الوظی لة ، وا مراد نق في الموظف ال غرة 
م��ن ذل��ك یج��وز بموافق��ة ال��دیوان الع��ام للخدم��ة المدنی��ة نق��ل الموظ��ف إل��ى وظیف��ة 
ستطاعتھ  عدم ا قھ تقریر طبي یقضى ب صدر بح تھ إذا  بھ ومرتب بنفس رات أخرى 

 القیام بعمل الوظیفة التى یشغلھا .
قل  40، 39ادتان الم: )2(ومن أحكام النقل الواردة بنظام خدمة الضباط : یجري ن

الض��باط عل��ى اخ��تالف رت��بھم خ��ارج الس��الح أو االختص��اص بتوص��یة م��ن لجن��ة 
الضباط العلیا ، ویجري نقل وإثبات الضباط داخل السالح من رتبة مقدم فما فوق 
سالح  ئد ال من قا قرار  ما دون ب ئد ف بة را بتوصیة من لجنة الضباط العلیا ومن رت

 المختص.
نق��ل الض��باط م��ن ق��وة إل��ى أخ��رى ف��ي الق��وات المس��لحة إذا  یج��وز : 46الم��ادة 

ناءا على توصیة  لوزیر ب اقتضت المصلحة العامة ذلك ویتم ھذا النقل بقرار من ا
 لجنة الضباط العلیا ویضم إلى كشوف األقدمیة في القوة المنقول إلیھا .

وظیفة  : یقصد بھ تكلیف الموظف بالقیام مؤقتاً بأعباء خامسا: التفویض والندب 
أخ��رى ش��اغرة م��ن نف��س مرتب��ة وظیفت��ھ أو مرتب��ة تلیھ��ا مباش��رة، س��واء ب��التفرغ 
كان  یا، وسواء  ندب جزئ كون ال لھ فی نب عم یا أو بجا ندب كل كون ال ھا فی الكامل ل

   )1(الندب داخل إدارتھ أو خارجھا مع احتفاظھ بوظیفتھ األصلیة
الموظف مھام وظیفة  في أنھ في الندب یشغل الفارق بینھ وبین التفویضویظھر 

مارس  بالمفوض وال ی شغولة  فة م كون الوظی فویض ت في الت نھ  شاغرة في حین أ
 المفوض إلیھ إال بعض صالحیاتھا وطبقاً لما یراه المفوض كقاعدة .

تداب : ندب واالن كون  الفرق بین ال ندب ی في أن ال تداب  عن االن ندب  لف ال ویخت
نت��داب فیك��ون ألداء مھم��ة معین��ة طریق��ا م��ن ط��رق ش��غل الوظ��ائف العام��ة أم��ا اال

                                                
 43نظام خدمة الضباط في القوات العربیة السwwعودیة المسwwلحة الصwwادر بالمرسwwوم الملكwwي رقwwم م/ )2(

 ھـ24/3/1397في  9ھـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/28/8/1393في 
 265د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق ، ص  )1(
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مل  قر الع كتمثیل جھة العمل في حضور اجتماع أو مؤتمر أو تنفیذ مھمة خارج م
 الخ.…

تي  23: نص المادة ومن األدلة النظامیة على الندب یة وال مة المدن ظام الخد من ن
یام بأعمال  یف الموظف بالق تقضي : " بأنھ یجوز بقرار من الوزیر المختص تكل

نةوظیفة مع تھ األصلیة " ، ……ی ھام وظیف مھ بم مع قیا بذلك  فھ  جوز تكلی ما ی ك
م��ن الئح��ة إج��راءات وش��روط تكلی��ف  3وم��ن أحك��ام الن��دب أیض��ا تقض��ي الم��ادة 

ب��اآلتي : إذا كل��ف  )1(الموظ��ف بأعم��ال وظیف��ة معین��ة إل��ى جان��ب عمل��ھ األص��لي
یة غیر ال في وزارة أو مصلحة حكوم نة  جھة الموظف بالقیام بأعمال وظیفة معی

الت��ي یعم��ل بھ��ا تتحم��ل الجھ��ة الت��ي كل��ف بالعم��ل ل��دیھا م��ا یس��تحقھ م��ن ب��دالت أو 
 مكافآت أو تعویضات عدا راتبھ وبدل النقل ما لم یتفق على غیر ذلك" .

: یقص��د بھ��ا قی��ام أح��د منس��وبي الجھ��ة الحكومی��ة  سادسwwا : التفwwویض واإلعwwارة
تمنح��ھ ك��ل أو بع��ض بالعم��ل ل��دى جھ��ة أجنبی��ة أو محلی��ة داخ��ل أو خ��ارج ال��وطن 

الرات��ب وذل��ك بع��د موافقت��ھ الكتابی��ة وموافق��ة مرجع��ة م��ع االحتف��اظ ل��ھ بوظیفت��ھ 
األص��لیة ، وفیم��ا یتعل��ق بالجھ��ة المحلی��ة تجی��ز بع��ض الق��وانین أن تك��ون اإلع��ارة 

 . )1(لألشخاص المعنویة العامة أو الخاصة داخل أو خارج إقلیم الدولة
طبقا المادة خدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة: ومن أحكام اإلعارة الواردة بنظام ال

 باآلتي : 29
یجوز إعارة الموظف بعد موافقتھ للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو  )1

 الحكومات أو الھیئات الدولیة وتحدد الالئحة قواعد اإلعارة ,
وتك���ون إع���ارة الموظ���ف بق���رار م���ن ال���وزیر المخ���تص وإذا ك���ان الموظ���ف   )2

ی��ة عش��رة فم��ا ف��وق تك��ون إعارت��ھ بموافق��ة رئ��یس مجل��س الخدم��ة بالمرتب��ة الحاد
 المدنیة .

مدة اإلعارة، وال  )3 طوال  تھ األصلیة  تھ ومرتب عار بوظیف ویحتفظ الموظف الم
  تزید مدة اإلعارة عن أربع سنوات إال بعد موافقة رئیس مجلس الخدمة المدنیة 

سابقة وال یجوز إعارة الموظف قبل مضي ثالث سنوات من تاریخ اإل )4 عارة ال
 وتحتسب اإلعارة في الخدمة .

                                                
 ھـ16/9/1398في  58رار مجلس الخدمة المدنیة رقم الصادر بق )1(
 268، 267د. ماجد راغب الحلو، السابق، ص  )1(
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وعلى الموظف المعار أداء الحسمیات التقاعدیة على راتبھ وأیة زیادات تطرأ  )5
 علیھ .

لى  )6 عود إ مل حتى ی تاریخ تركھ الع من  ویقطع راتب الموظف المعار اعتباراً 
 مباشرتھ .

مة أن تت )7 حمل ویجوز بموافقة رئیس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العا
 الجھة المعیرة كل أو بعض راتب المعار  

حدد  )8 فأة ی كة أن یصرف للموظف مكا كما یجوز في حالة اإلعارة خارج الممل
 مقدارھا رئیس مجلس الوزراء .

جاح  )9 ماً بن ھي اإلعارة حت مدتھا ، وتنت ھاء  بل انت قرار اإلعارة ق غاء  ویجوز إل
لى الموظف في المسابقة أو بترقیتھ إلى مرتبة أعلى وذلك  في غیر حالة اإلعارة إ

 منظمة دولیة  
  قواعد اإلعارة على النحو اآلتي   50ومن نظام خدمة الضباط : تبین  المادة 

یج��وز بق��رار م��ن ال��وزیر بع��د موافق��ة رئ��یس مجل��س ال��وزراء إع��ارة الض��باط  )1
 للخدمة خارج القوات المسلحة سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجھا.

ئدات وتحتسب مدة اإلعارة  )2 یة العا عد تأد سلحة ب ضمن مدة الخدمة بالقوات الم
 التقاعدیة عنھا .

 وال یجوز أن یعار الضابط لمدة تزید عن ثالث سنوات . )3
 ویراعى أن ال تقل رتبة الضابط المعار عن رائد. )4
لى  )5 عود إ مل حتى ی تاریخ تركھ للع من  باراً  عار اعت ویقطع راتب الضابط الم

 مباشرة اختصاصاتھ .
كل أو بعض ویجوز بم )6 یرة  وافقة رئیس مجلس الوزراء أن تتحمل الجھة المع

 راتب الضابط المعار ومخصصاتھ .
حدد  )7 فأة ی ضابط مكا كة أن یصرف لل خارج الممل لة اإلعارة  كما یجوز في حا

 مقدارھا رئیس مجلس الوزراء وأن یعامل بموجب ھذا النظام .
بالقوات المسلحة فراد  مادة من نظام خدمة األ ندب 37 :تقضي ال باآلتي:"یجوز 

الف��رد للقی��ام بأعم��ال وظیف��ة معین��ة ف��ي جھ��ة حكومی��ة أخ��رى بطل��ب تل��ك الجھ��ة 
وتتحم��ل الجھ��ة المن��دوب إلیھ��ا الف��رد ص��رف ت��ذاكر اركاب��ھ وأف��راد عائلت��ھ وم��ا 
ما  یستحقھ من بدل أو تعویض أو مكافأة عن راتبھ وما یتبعھ من عالوات وبدالت 

 .لم ینص قرار الندب على غیر ذلك"
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فویض :  نھ الفرق بین اإلعارة والت فویض بأ عن الت لف  والشك أن اإلعارة تخت
خرى  فة أ مل بوظی في األولى یترك الشخص عملھ في وظیفتھ األصلیة مؤقتاً ویع
مل  قوة الع یھ على  من المفوض والمفوض إل كل  في حین أنھ في التفویض یظل 

 ویباشر أعمال وظیفتھ األصلیة . 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

  
 

 الثالث الفصل
 نشاط اإلدارة وامتیازاتھا

 المبحث األول
 نشاط اإلدارة

یعد النشاط اإلداري ثاني موضوعات القانون اإلداري الھامة وتدور حولھ كثیر 
من أحكام ھذا القانون ویعد الجانب الموضوعي لھ ویتمثل بصفة أساسیة في 

 المرافق العامة والضبط اإلداري .
: سلوك اإلدارة العامة  ) 1(قصد بالنشاط اإلداريیالمقصود بالنشاط اإلداري : 

الذي یتمثل في تقدیم الخدمات العامة وحمایة النظام العام وینظم النشاط 
 في اآلتي : اإلداري طالنشا االقتصادي الفردي عند الضرورة ، وعلى ذلك یظھر

                                                
،  1984أ . د سعاد الشwwرقاوي ، القwwانون ا اإلداري " النشwwاط اإلداري " دار النھضwwة العربیwwة ، ) 1 (

داري " دار ، أ د . عبwwد العظwwیم عبwwد السwwالم ، ، القwwانون ا اإلداري " النشwwاط اإل 9: ص  4مwwن ص
 6، ص 1994الوالء ، 
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تقدیم المرافق العامة للخدمة العامة ألفراد المجتمع في المجاالت المختلفة  )1
 أمنیة وصحیة وتعلیمیة وزراعیة وتجاریة .....إلخ .

قیام الضبط اإلداري بحمایة النظام العام بعناصره اآلتیة:األمن العام  )2
 والسكینة العامة والصحة العامة واآلداب العامة وجمال الرونق .

تنظیم النشاط االقتصادي الخاص عن طریق تیسیر القروض أو منح  )3
اإلعانات أو الدعم المالي للسلع الضروریة أو  اإلعفاءات الضریبیة أو منح

تخفیض الرسوم والضرائب لتشجیع االستثمار أو إنتاج السلع المحلیة . إلخ ، 
ونتناول المظھرین األول والثاني أما الثالث فنظرا التسامھ بعدم الثبات واختالفھ 

فنفضل من وقت آلخر تبعا لسیاسة الدولة وأیضا لتداخلھ مع مواد دراسیة أخرى 
 عدم دراستھ ھنا . 

 المطلب األول
 المرافق العامة

ھو كل مشروع تتواله الدولة بنفسھا أو یعمل تحت  أوالً : تعریف المرفق العام :
إشرافھا ألداء خدمة عامة ویخضع لنظام قانوني متمیز وبصفة عامة فإن كافة 

ؤسسات المصالح اإلداریة وكافة األجھزة الحكومیة سواء كانت وزارات أو م
 عامة أو ھیئات عامة تعد مرافق عامة. 

 من ھذا التعریف یتضح أن عناصر المرفق العام ھي : 
أنھ مشروع تقوم بإنشائھ الدولة وتباشره إما بنفسھا أو تعھد بھ إلى مؤسسة  -أ

 خاصة أو فرد یباشره تحت رقابتھا وطبقا للشروط التي تضعھا.
ال یھدف إلى الربح كالمشروعات  أن ھدفھ أداء خدمة عامة للجمھور فھو -ب

الخاصة ، وال یخل بھذا قیام المرفق العام بفرض رسوم معینة أو تحصیل مقابل 
أداء الخدمة حیث یكون الھدف منھا تنظیم االنتفاع بھذه الخدمة ولیس مجرد 

 تحقیق الربح الذي تسعى إلیھ المشروعات الخاصة.
ره ألن المرافق العامة لیست كلھا إنھ یخضع لنظام قانوني یحكم تنظیمھ وسی -جـ

نموذجا واحدا ، وإن كانت تجمعھا مبادئ عامة تنطبق علیھا جمیعاً كالمشروعیة 
 كما سیتبین في حینھ. )1(، واالستمراریة ، ومواءمة الحداثة والتقدم

                                                
ومwwا بعwwدھا، د. طعیمwwھ الجwwرف ،  22، ص 1973د. سwwلیمان محمwwد الطمwwاوي، المرجwwع السwwابق،  )1(
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: یتم بقرار من اللجنة العلیا لإلصالح اإلداري نیابة ثانیا : إنشاء المرافق العامة 
 الوزراء صاحب االختصاص األصیل في ھذا الشأن .عن مجلس 

 الفرع األول
 المرافق العامةأنواع  

 وطرق إدارتھا
 ثالثا : أنواع المرافق العامة:

ھي المرافق التي تتسم بالطابع اإلداري البحت مثل :  المرافق اإلداریة :-1
ي مرافق األمن والدفاع والقضاء واألوقاف والصحة والتعلیم والخارجیة فھ

مرافق حكومیة ال تقوم بعملیات اقتصادیة وإنما تتولى األنشطة العامة على 
مستوى الدولة بدون ربح ، و ال یزاول األفراد ھذه األنشطة العامة إما لعجزھم 
عن ذلك أو ألنھ ال یعود علیھم بالربح المادي ، وتخضع ھذه المرافق ألحكام 

وامتیازات القانون العام (كإصدار القانون اإلداري ألنھا تمارس نشاطھا بوسائل 
القرارات اإلداریة،وإبرام العقود اإلداریة ، ونزع الملكیة للمنفعة العامة ، 
واالستیالء المؤقت على العقارات ...إلخ) ویعدھا بعض الشراح مجاال عاما 

 .)1(ألحكام القانون اإلداري
مارس نشاطاً وھي نوع من أنواع المرافق العامة یالمرافق االقتصادیة:  -2

ً مثل :مشروعات الكھرباء والنقل والبرید  ً أو مالیا ً أو تجاریا ً أو زراعیا صناعیا
والتلغراف والمیاه والتلیفونات..الخ ، وھي مرافق تخضع في نشاطھا ألحكام كل 
من القانون اإلداري و القانون الخاص ویعود سبب خضوعھا للقانون اإلداري 

طالما ظلت حكومیة ولم یتم  –یب القانون العام إلى أنھا تستخدم سلطات وأسال
حیث تتمتع بسلطة إصدار القرارات اإلداریة ، ویكون لھا حق نزع  -تخصیصھا

الخ والسبب الثاني أن ھذه المرافق تخضع للقواعد …الملكیة للمنفعة العامة
الضابطة لسیر المرافق العامة مثل قابلیة المرفق للتغییر، وضرورة سیر المرفق 

 )1(عام بانتظام واطراد، والمساواة بین المنتفعین أمام خدمات المرافق العامةال
والمنازعات التي تنشأ عن ممارستھا للنشاط اإلداري تخضع لرقابة دیوان 
المظالم ، والمرافق االقتصادیة تخضع من جانب آخر ألحكام القانون الخاص 
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ة أي تلك التي لم تتضمن حیث تسري أحكام ھذا القانون على العقود غیر اإلداری
ً غیر مألوفة ، وبالنسبة للعاملین یخضع الرؤساء ( من المدیرین  شروطا
والمحاسبین وغیرھم) ألحكام نظام الخدمة المدنیة أو أنظمة المؤسسات العامة أما 
العمال فھم یخضعون ألحكام القانون الخاص (نظام العمل والعمال) وتبعا لنص 

ً على دعاوى المسؤولیة المترتبة على  القانون , ویسري القانون الخاص أیضا
 النشاط االقتصادي للمرفق

تقوم باإلشراف على نشاط مھني معین ویعطیھا النظام المرافق المھنیة :ـ 3
بعض امتیازات القانون العام مثل : اتحاد الغرف التجاریة والصناعیة ونقابة 

ة فإن المرافق المھنیة السیارات في المملكة العربیة السعودیة .وبصفة عام
تخضع ألحكام القانون اإلداري فیما یتعلق بممارستھا ألسالیب القانون العام مثل 
قرارات تأدیب أعضائھا والقید في سجالت العضویة وتنظیم المھنة واإلشراف 
على االنتخابات فیھا ، أما ما یتعلق بأنشطتھا الخاصة كالدفاع عن مصالح 

فعلى سبیل المثال  )1(فتخضع ألحكام القانون العادياألعضاء ورعایة مصالحھم 
 باآلتي:)2(یقضي نظام الغرف التجاریة والصناعیة

الغرفة التجاریة والصناعیة تنشأ بقرار من وزیر التجارة باالتفاق مع  )4
 وزیر الصناعة .

وتمثل في دائرة اختصاصاتھا المصالح التجاریة والصناعیة لدى  )5
 مایتھا .السلطات العامة وتعمل على ح

وتقوم بإمداد الجھات الحكومیة بالبیانات والمعلومات في المسائل  )6
 التجاریة.

 وتقدم االقتراحات بشأن حمایة التجارة والصناعة . )7
وحصر ومناقشة مشاكل التجاریین والصناعیین تمھیدا لعرضھا على  )8

 الجھات الحكومیة المختصة.
 التنمیة .وتشجیع االستثمارات المشتركة للمساھمة في تحقیق  )9

 ویقوم مجلس الغرف التجاریة والصناعیة بالمصالح المشتركة بینھما. )10

                                                
 300د. أنور رسالن، المرجع السابق، ص  )1(
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باآلتي:"تقوم نقابة السیارات باإلشراف التام  )1(أیضا یقضي نظام نقابة السیارات 
على جمیع السیارات الناقلة للحجاج وتسجیل الشركات التي تعمل في نقل 

دید أجور نقلھم ویكون مرجع الحجاج لدیھا وتوزیع الحجاج على الشركات وتح
 ھذه النقابة وزارة الحج".

 رابعاً: طرق إدارة المرافق العامة : 
وھذا األسلوب یتمیز بأن اإلدارة العامة  طریقة االستغالل المباشر :  -1

تتولى إدارة المرافق العامة بنفسھا وذلك بأموالھا وموظفیھا وتحت مسؤولیتھا 
وتتّبع الدولة ھذا األسلوب في إدارة المرافق  وتستخدم امتیازات السلطة العامة ،

العامة اإلداریة مثل مرفق األمن والدفاع والقضاء والتعلیم والصحة والخارجیة 
والزراعة والحج واألوقاف وسائر الوزارات ، ویمكن استخدام ھذه الطریقة 
ً ما تستخدمھا الھیئا ً في إدارة المرافق العامة االقتصادیة والتي غالبا ت أیضا

، كأن تقوم إحدى  )1(المحلیة بقصد حمایة المواطنین من احتكار السلع والخدمات
المناطق بإنشاء مؤسسة للنقل البري أو إنشاء مركز صحي مقابل رسوم مخفضة 
، وھذه المرافق سواء كانت إداریة أو اقتصادیة طالما تُدار بالطریق المباشر 

( تنظیما ونشاطا ورقابة)التي تسري فإنھا تخضع كقاعدة ألحكام القانون اإلداري 
على موظفي ھذه المرافق من حیث التعیین والترقیة وتحدید اختصاصورواتبھم 

 .)2(ما لم یوجد نص یخضع بعض العاملین لنظام العمل والعمال 
وتتبعھ الدولة ـ كما سبقت اإلشارة ـ لتحقیق العدید أسلوب المؤسسة العامة :-2

لمتخصصین  العبء عن السلطة المركزیة ، وإسنادھامن المزایا ومنھا:  تخفیف 
لدیھم الكفاءة على إدارتھا بعیداً عن الروتین واإلجراءات المطولة ..الخ ، 
والمؤسسات العامة متنوعة فمنھا المؤسسات التعلیمیة واالقتصادیة والمالیة 
 واالجتماعیة على النحو السابق بیانھ وتخضع ألحكام القانون اإلداري وتتمتع

 بالشخصیة المعنویة المستقلة وتخضع للوصایة اإلداریة.
ویطل��ق عل��ى ھ��ذه الطریق��ة الت��زام أو  ـ اإلدارة بطریwwق االلتwwزام أو االمتیwwاز : 3

 امتیاز المرافق العامة 
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: العقد اإلداري الذي تلتزم بمقتضاه إحدى الشركات  ویقصد بااللتزام أو االمتیاز
وتحت مسؤولیتھ بأداء خدمة عامة نظیر  أو أحد األفراد بالقیام على نفقتھ

التصریح لھ بالحصول على األرباح واستغالل المشروع لمدة محدودة ، فعقد 
االلتزام عقد إداري موضوعھ استغالل مرفق عام، وفي ھذا العقد یتحمل الملتزم 
اإلنفاق على المشروع وتحمل أخطائھ المالیة، وفي مقابل ھذا یحصل على 

، وتقوم الدولة بإعادة التوازن المالي لعقد االلتزام بتعویض  عوض من المنتفعین
الملتزم عند حدوث اختالل في ھذا التوازن ینجم عن تغیر في الظروف 
االقتصادیة أدى إلى زیادة أعباء الملتزم زیادة كبیرة ، وذلك بھدف تمكین المرفق 

لة حق التدخل العام من االستمرار في أداء خدماتھ للمنتفعین بھا، ویكون للدو
، وال یجوز إبرام عقد التزام  )1(وتحدید رسوم االنتفاع حمایة للمصلحة العامة

من النظام األساسي للحكم  15مرفق عام إال إذا صدر نظام یقرر ذلك طبقا للمادة 
والتي تقضي بأنھ: " ال یجوز منح امتیاز أو استثمار مورد من موارد البالد 

یمكن إتباع أسلوب عقد االلتزام في مجاالت البترول العامة إال بموجب نظام" ، و
 والمعادن ، والكھرباء ، والمیاه ، والنقل الجماعي.

 تطبیقات نظامیة ألحكام االمتیاز:
 :)1(أھم قواعد االمتیاز في نظام التعدین -1
یخول لحاملھ الحق االنفرادي في أن ینتج ویستثمر كل أو بعض  امتیاز التعدین -أ

وجودة في منطقة االمتیاز وذلك عن طریق التنقیب والتعدین والصقل المعادن الم
والتركیز والصھر والتنقیة ، وأن یحمل وینقل ویصّدر ویبیع تلك المعادن سواء 
في حالتھا األصلیة أم بعد تنقیتھا وأن یبني ویشّغل جمیع المناجم والمباني 

ب ومصانع التكریر والمعامل والسكك الحدیدیة والطرق العامة وخطوط األنابی
ومعامل التصنیع وأجھزة المواصالت وغیرھا من المرافق الضروریة أو 
المناسبة لتحقیق أغراض االمتیاز ویقدم طلب الحصول على امتیاز تعدین على 

 النماذج التي تعدھا وزارة البترول ویمنح امتیاز التعدین بمرسوم ملكي .
ویمنح امتیاز التعدین لمدة  2كم 50 وال یجوز منح امتیاز تعدین لمساحة تزید عن

سنة ویمكن تجدیدھا أو تمدیدھا لفترة إضافیة ال تزید  30مبدئیة ال تتجاوز 
سنة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزیر البترول  20عن
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والثروة المعدنیة ، وللوزارة سلطة الدخول في اتفاق مع أي حامل صك یلتزم 
یدفع للدولة نسبة متفق علیھا من صافي أرباحھ، ویجوز أن األخیر بموجبھ أن 

تطلب الوزارة الوفاء بمبلغ نقدي إجمالي مقدم نظیر الحصول على امتیاز تعدیني 
 . 2ویدفع صاحب االمتیاز إیجارا سطحیا یحدد صك االمتیاز فئتھ عن كل كم

فلزیة : یخول صاحبھ استثمار المعادن الال امتیاز المحاجر ومواد البناء -ب
والصخور وكذلك األحجار األخرى التي تستخدم كمواد خام ویقصد بمواد البناء 
: الصخور العادیة والحجارة والحصى والرمال والمواد المشابھة الموجودة في 
أرض غیر مملوكة لألفراد ألنھا إذا كانت في أرض مملوكة لألفراد یجوز لھم 

إشعار الوزارة مقدما وكتابة استخراجھا لالستعمال الخاص أو البیع بشرط 
 برغبتھ في ذلك.

: ویھدف إلى بناء وتشغیل معامل امتیاز معامل التصنیع وامتیازات النقل -جـ
التكریر وخطوط األنابیب والسكك الحدیدیة ووحدات معالجة المعادن المشمولة 
بھذا النظام وغیرھا من المرافق الالزمة لنقل تلك المعادن ومنتجاتھا والمواد 

لمستخدمة لمعالجتھا ، وتقوم الوزارة بتحدید شكل ومقدار الرسوم واألجور ا
السطحیة وغیرھا من االلتزامات المالیة التي یجب على حامل االمتیاز الوفاء بھا 

 ویبین ذلك في صك االمتیاز.
سبق للمملكة عقد اتفاقیات مع شركات أجنبیة في  أھم عقود امتیاز النفط: -2

 أھمھا: مجال امتیاز النفط
االتفاق بین المملكة وشركة خط األنابیب عبر البالد العربیة (شركة أمریكیة)  -أ

 –ھـ 1369محرم  2ھـ والصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 1366عام 
 م.1949

اتفاقیة االمتیاز بین الحكومة العربیة السعودیة وبین الشركة التجاریة الیابانیة  -ب
 م .1957 –ھـ 1377في الریاض عام  للبترول المحدودة والموقعة

اتفاقیة الزیت السعودیة األمریكیة بین الحكومة السعودیة وشركة باسیفیك  -جـ
 م.1949 –ھـ 1368وسترن كوربوریشن والموقعة في 

اتفاقیات بین الحكومة العربیة السعودیة وشركة الزیت العربیة األمریكیة  -د
الیفورنیا ثم شركة كالیفورنیا اریبیان والتي مثلتھا شركة استاندرد أویل أوف ك

 113اساندرد أویل كومباني وصّدق على االتفاقیة األصلیة بالمرسوم الملكي رقم
 ھـ.1352ربیع األول 14في 
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وھو عقد بین الدولة وبین فرد أو شركة یتعھد   أسلوب مشاطرة االستغالل : -4
لحساب الدولة ویحصل بمقتضاه ھذا الفرد أو تلك الشركة بإدارة المرفق العام 

على العوض من الدولة ال من األفراد ، وھذا ما یمیز ھذه الطریقة عن طریقة 
االلتزام حیث أن الملتزم یحصل على المقابل من المنتفعین مباشرة أما في أسلوب 
مشاطرة االستغالل فال یحق لھ تحصیل المقابل من األفراد لنفسھ وإنما یحصل 

یل المثال قیام الدولة بمنح أحد األفراد أو إحدى علیھ من الدولة ، على سب
الشركات إدارة مرفق عام مثل مؤسسة میاه أو كھرباء أو مستشفى أو شركة نقل 
على أن تكون األرباح للدولة وتقوم الدولة في المقابل بإنشاء المشروع وتحمل 

 )1(مخاطره وتقدیم المقابل لمن شاطرھا االستغالل
وتقوم ھذه الصورة على أساس اشتراك األفراد  ساھمة :طریقة الشركات المـ  5

مع الحكومة في شركة مساھمة تتولى إدارة مرفق عام وتنشأ ھذه الشركة بنظام 
أو بناء على نظام ، وتكتتب الدولة أو أحد األشخاص العامة مع األفراد أو 
 الشركات الخاصة في رأس المال مع االشتراك في اإلدارة والمساھمة في تحمل

 المخاطر . 
 من التطبیقات النظامیة للشركات المساھمة:

من نظام التعدین باآلتي:  "تحتفظ الدولة بحق المشاركة  50تقضي المادة ـ 1
التي یجري -كمساھم في أیة شركة كشف أو تعدین وتوضح األحكام والشروط 

 في الصك المانح للحقوق. -الحصول بھا على المساھمة في رأس المال
 ج الشركات المساھمة :ومن نماذ

: وھي شركة مساھمة سعودیة غرضھا إنتاج  شركة األسمدة العربیة (سافكو) -أ 
وتصنیع وتحویل األسمدة بجمیع أنواعھا واستغالل الغاز المتوفر في المنطقة 

سنة قابلة  30الشرقیة في إنتاج وتحویل وتصنیع األمونیا والكبریت الخام ومدتھا 
ائة ملیون لایر سعودي ، ویجوز للشركة أن تشترك بأي للتجدید ورأس مالھا م

وجھ من الوجوه في الھیئات والمؤسسات والمشروعات التي تزاول نشاطا شبیھا 
بنشاطھا أو مكمال لغرضھا أو أن تشتریھا كلھا أو بعضھا أو تدمجھا فیھا أو 

 .)1(تلحقھا بھا

                                                
 وما بعدھا 371د. سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  )1(
 وانظر نظام شركة األسمدة العربیة. 241، 240د. عادل خلیل ، المرجع السابق ، ص  )1(
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أقر وزیر التجارة وھي شركة مساھمة سعودیة  الشركة السعودیة للكھرباء : -ب
ملیار لایر مقسمة إلى  33.758ھـ برأسمال قدره 30/12/1420تأسیسھا في 

سنة  50لایر، وتبلغ مدة الشركة  50سھما قیمة كل سھم 675172حوالي 
عضوا تعینھم  12ومقرھا مدینة الریاض ویتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من 

لة في المجلس عدد من األعضاء سنوات على أن یمثل الدو 3الجمعیة العامة لمدة 
یتناسب مع ملكیتھا ألسھم الشركة واستثناء من ذلك وبموجب نظام الشركة 

 األساسي یشكل أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
 الفرع الثاني

 المبادئ الملزمة للمرافق العامة
یة وفق قواعدھا ھناك عدة مبادئ مھمة وضروریة لضبط سیر األجھزة الحكوم 

والتي من شأن أعمالھا تمكین ھذه المرافق من أداء خدماھا ألفراد المجتمع على 
أفضل وجھ وتوفیر البیئة اإلداریة التي تساھم في حسن تطبیق وتطویر أحكام 
القانون اإلداري ( األنظمة واللوائح والقرارات اإلداریة ) ، ومن شأن تطبیق ھذه 

 اعل بین النصوص النظامیة والفن اإلداري.المبادئ أیضا تحقیق التف
: ویعني ضرورة خضوع اإلدارة  أوال: مبدأ المشروعیة:وأھم ھذه المبادئ 

العامة للقانون شأنھا في ذلك شأن األفراد وھذا یتحقق بعدم خروج التصرفات 
واألعمال الصادرة عنھا عن األنظمة واللوائح والقرارات اإلداریة ومن باب 

وجھا عن دائرة السیاسة الشرعیة اإلسالمیة حمایة لحقوق األفراد أولى عد م خر
 وحریاتھم .

 مقومات مبدأ المشروعیة : 
: ویقصد بھ ھنا ضرورة أداء األجھزة الحكومیة لخدماتھا دون تفرقة العـدل  -1

بین األفراد طالما توافرت فیھم شروط الخدمة نظاما سواًء في ھذا األجھزة 
الخ وذلك طبقا للشریعة اإلسالمیة التي حضت …و الصحیةالتعلیمیة أو األمنیة أ

على العدل طبقا لقولھ تعالى :  "إن هللا یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ذي القربى 
، ولقد نھت  )1(وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون"

المؤمنین الشریعة اإلسالمیة عن الظلم كما ورد في قولھ تعالى "والذین یؤذون 

                                                
     . 90سورة النحل اآلیة  )1(
 58سورة األحزاب اآلیة  )2(
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، وقولھ سبحانھ "إنما )2(والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا وإثما مبینا"
السبیل على الذین یظلمون الناس ویبغون في األرض بغیر الحق أولئك لھم عذاب 

 . )1(الیم"
وقولھ تعالى : "وال تحسبن هللا غافال عما یعمل الظالمون إنما یؤخرھم لیوم  

بصار مھطعین مقنعي رؤوسھم ال یرتد إلیھم طرفھم وأفئدتھم تشخص فیھ األ
من النظام األساسي للحكم على اآلتي: "یقوم  8، ولقد نصت المادة )2(ھواء"

الحكم في المملكة العربیة السعودیة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق 
الناس أحكام الشریعة اإلسالمیة" مما سبق یتضح أن العدل واجب إعمالھ من 

 عامة ومن األجھزة الحكومیة وموظفیھا خاصة .
فیجب على الموظف مدنیا كان أو عسكریا أن یتقي هللا في أعمالھ فال یؤخر 
معامالت الناس وال یھمل فیھا وأن یقدم أقصى ما یستطیع لراحة أفراد المجتمع 
ات ألنھ یأخذ راتبا مقابل عملھ، وألنھ ملزم شرعا ونظاما بحسن القیام بواجب

وظیفتھ وألنھ سیسأل أمام رب العباد عن ظلم الناس ، ولیعلم كل موظف أن عائد 
الظلم ال یشملھ وحده وإنما یعود أیضا على الدولة ، یقول ابن خلدون :"إن الظلم 
مخرب للعمران وأن عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد واالنتقاض 

و طالبھ بغیر حق أو فرض علیھ ما لم وكل من أخذ ملك أحد أو غصبھ في عملھ أ
وحصول النقص في العمران بسبب الظلم والعدوان …. یفرضھ الشرع فقد ظلمھ

  )2(أمر واقع البد منھ ووبالھ عائد على الدولة"
: یجب أن تقوم العالقة بین الرئیس والمرؤوس على أساس الشورى الشورى -2

تصدر القرارات واألعمال  وتبادل اآلراء واحترام الرأي والرأي اآلخر كي
اإلداریة محققة للغایة من المرافق العامة وھي المصلحة العامة ألفراد المجتمع 

 طبقا لقولھ تعالى: "وشاورھم في األمر" وقولھ تعالى : "وأمرھم شورى بینھم"
                                                

       42سورة الشورى اآلیة  )1(
 43، 42اآلیتان سورة إبراھیم  )2(

 
 
 

 
 

 743، ص  2مقدمة ابن خلدون، تحقیق د. علي عبد الواحد وافي، نھضة مصر، جـ )2(
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وحسن النصیحة واألمانة والتقوى  األمر بالمعروف والنھي عن المنكر -3
ن أفراد المجتمع الوظیفي وبینھم وبین أفراد المجتمع واإلخالص في العالقة بی

 كي تتمكن األجھزة الحكومیة من تقدیم المنفعة العامة عل أفضل وجھ.
عند قیام الموظف بأعمالھ :  تجنب الھوى والشیطان والنفس األمارة بالسوء -4

 فال یقبل رشوة أو یعمل لمحسوبیة أو یستجیب لوساطة أو یزور مستندا أو معاملة
 إلخ.…..أو یختلس ماال عاما

سواء بین  حسن الخلق واالحترام والتقدیر المتبادل والصدق والوفاء بالوعد -5
الرئیس والمرؤوس ، أو بینھما وبین أفراد المجتمع فمن شأن إعمال المبادئ 
السابقة وغیرھا تحقیق أھداف السیاسة الشرعیة اإلسالمیة بحسن تدبیر الشؤون 

سالمیة في إطار الشریعة اإلسالمیة بأنظمة وقوانین ولوائح العامة للدولة  اإل
 .)1(وقرارات تحقق ھذه السیاسة العادلة

في إصدار القرارات اإلداریة وتفسیر وتطبیق األنظمة  حسن النیة واإلخالص -6
 واللوائح وتطبیقھا على المخاطبین بأحكامھا.

فق العامة بأداء خدماتھا : ویقصد بھ وجوب قیام المراثانیا : مبدأ االستمراریة
ألفراد المجتمع بانتظام واطراد ، فمن المعلوم أن المرافق العامة تؤدي خدمات 
ھامة وأساسیة یتوقف علیھا انتظام األحوال المعیشیة ألفراد المجتمع كخدمات 
الكھرباء والمیاه واألمن والدفاع والخدمات الصحیة والتعلیمیة والزراعیة 

لھامة ، فإذا شاب الخلل وعدم االنتظام سیر أي من ھذه وغیرھا من الخدمات ا
المرافق اضطربت أحوال الناس ، لذا یتعین أن تقدم ھذه المرافق خدماتھا 

 . )1(باستمرار محافظة على انتظام أحوال الناس في المجتمع
 مقومات مبدأ االستمراریة:

                                                
، 12: 4ھwwـ، ص 1408د. طلعت أحمد علي محسن ، مقیاس السیاسة اإلسwwالمیة، بwwدون الناشwwر،  )1(

ر المwwدني ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق د. محمد جمیwwل غwwازي، دا
 16: 14بجدة، ص ل: ن ، ص 

وما بعدھا ، د. سلیمان الطمwwاوي ،  212د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي، المرجع السابق، ص  )1(
 ، وما بعدھا412، د. ماجد راغب الحلو ، ص 385المرجع السابق ، ص 

، د.  412، ص، د. ماجد الحلwwو، المرجwwع السwwابق385د. سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  )2(
 . 132نواف كنعان ، د. عاطف البنا، المؤسسات العامة ص 
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األعمال  یقصد باإلضراب امتناع موظف أو أكثر عن أداءـ حظر اإلضراب : 1
والمھام الوظیفیة الموكلة إلیھم مدة من الزمن دون انصراف نیة أحدھم إلى 

 .)2(التخلي نھائیاً عن الوظیفة
 -یعود حظر اإلضراب إلى األسباب اآلتیة: أسباب حظر اإلضراب :

أنھ ملتزم بتنفیذ القرارات واألوامر التي تصدر إلیھ من رئیسھ ، وفي حالة  -أ
ة ھذه القرارات واألوامر فإن لھ توضیح األمر لرئیسھ كتابة اعتقاده عدم نظامی

لألمور العادیة التي ال یعد تنفیذھا  –فإذا أصر الرئیس كتابة على وجوب التنفیذ 
فإن على الموظف تنفیذ األمر ، أما إذا اعترض  -جریمة واضحة یعاقب مرتكبھا

فة لواجباتھ الوظیفیة على األمر قبل التنفیذ دون مبرر نظامي فھذا یعد منھ مخال
التي تلزمھ بتنفیذ أوامر الرئیس حیث نص النظام على أنھ : "یعفى الموظف من 
العقوبة بالنسبة للمخالفات العادیة المالیة واإلداریة إذا ثبت أن ارتكابھ للمخالفة 
كان تنفیذا ألمر مكتوب صادر إلیھ من رئیسھ المختص بالرغم من معارضة 

 .)1(الفعل المرتكب یكون مخالفة" الموظف لھ كتابة بأن
أنھ ملتزم بمباشرة أعمال الوظیفة فال یكفي أن ینتظم الموظف في الحضور  -ب

إلى العمل بل علیھ مباشرة المھام واألعمال المسندة إلیھ بدقة وأمانة وتخصیص 
 .)2(كل أوقات العمل للقیام بواجباتھ الوظیفیة 

ام العمل والعمال نص على ھذا إن النظام یحظر اإلضراب حیث أن نظ -جـ
ورغم أن ھذا النص ورد في قانون خاص إال أن عبارة النص وردت  )1(الحظر

شاملة لألجھزة الحكومیة والمؤسسات العامة ، وباعتباره نظاما من أنظمة الدولة 
فإن ھذا النص یشمل األجھزة الحكومیة والمؤسسات الخاصة على حد سواء  

یعاقب الدولة ، حیث ینص ھذا النظام على أنھ : وواجب التطبیق من سلطات 
كل فرد یقوم باإلعتصاب مع مجموعة من األشخاص …. أو بالغرامة…بالحبس 

وخصوصا المختصة بتوزیع الماء أو  إحدى المصالح العامةبقصد توقیف 
الكھرباء أو المواد الغذائیة الرئیسیة، أو توقیف وسائل النقل والمواصالت البریة 

ویعاقب أیضا ملتزم إحدى المصالح السابقة إذا أوقف عملھا والھاتفیة ،  والبرقیة

                                                
  
 ھـ1/2/1391وتاریخ  7من نظام تأدیب الموظفین الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34المادة  )1(
 نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة ( واجبات الموظف العام )..  )2(
 .192:  891نظام العمل والعمال المواد من  )1(
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دون سبب مشروع ، ویعاقب أیضا كل من حمل اآلخرین أو حاول حملھم على 
أن یتوقفوا عن العمل باالتفاق فیما بینھم أو شجعھم أو حاول تشجیعھم على وقف 

ع أو مستخدم أو ھذا العمل ، كما یشمل العقاب كل صاحب عمل أو رئیس مشرو
عامل یتوقف عن العمل بقصد الضغط على السلطات العامة أو لالحتجاج على 
قرار أو تدبیر صادرین عنھا بدال من اللجوء إلى الوسائل المشروعة ، ویسري 
العقاب على كل من یحاول منع موظف من القیام بأعمال وظیفتھ ، ولقد نص 

أن : "مخالفة األوامر والتنبیھات أو على  53نظام العقوبات العسكري في المادة 
العمل والتحریض على مخالفتھا واالمتناع عن الذھاب إلى أیة مأموریة یصدر 

وفي حالة …. أمر اآلمر بالذھاب إلیھا واإلصرار على ذلك تكون عقوبتھ السجن
 …"السفر زمن الحرب تكون عقوبتھ الطرد من السلك العسكري مع السجن

/أ على أنھ : یحرم على الضابط ترك 17ط في المادة وینص نظام خدمة الضبا
الوظیفة أو التوقف عن أدائھا ألي سبب من األسباب دون تصریح رسمي من 

على أنھ : "یجب على الفرد أن  59رئیسھ ، وینص نظام خدمة األفراد في المادة 
یخصص وقت العمل ألداء واجبات وظیفتھ وما یناط بھ من واجبات بكل دقة 

وأن ینفذ األوامر والتعلیمات العسكریة التي تصدر إلیھ من قبل رؤسائھ  وأمانة،
على أن:" كل  15في غیر معصیة هللا" ونص نظام الخدمة المدنیة في المادة 

موظف مسؤول عما یصدر عنھ و مسؤول عن حسن سیر العمل في حدود 
/ج " یجب على الموظف أن یخصص وقت العمل 11اختصاصھ" ، وفي المادة 

داء واجبات وظیفتھ وأن ینفذ األوامر الصادرة إلیھ بدقة وأمانة في حدود النظم أل
 والتعلیمات".

یقصد باالستقالة رغبة الموظف المدني أو وضع ضوابط لالستقالة :ـ  2
 . )1(العسكري في ترك العمل بصفة نھائیة باختیاره

أن  -1المدني:  الموظف )2(یشترط لقبول استقالة أحكام استقالة الموظف المدني :
یقدم الموظف طلب االستقالة بنفسھ إلى مرجعھ المختص وذلك للتأكد من أن 
الموظف تقدم باالستقالة بمحض إرادتھ واختیاره الحر، لذلك ال تقبل االستقالة إذا 

 قدمت بناء على إكراه مادي أو معنوي أو غش. 
                                                

ومwwا بعwwدھا، د. سwwلیمان الطمwwاوي،  213د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي، المرجع السwwابق، ص  )1(
 389ص

من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة، وانظر عبد هللا راشد السwwنیدي،  2، 1فقرة  30المادة  )2(
 398، 397المرجع السابق، ص 
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 تف  أن یكون الطلب مكتوباً فال یقبل شفاھة أو عن طریق الھا -2
أن یقدم الطلب إلى الرئیس المباشر للموظف ألن ھذا الرئیس ھو الذي  -3

ً لمدى تأثیرھا على  یستطیع تقدیر مدى إمكانیة قبول أو عدم قبول االستقالة تبعا
 العمل . 

یتعین على الموظف االستمرار في أداء واجبات وظیفتھ حتى قبول االستقالة  -4
 ر منھ خطأ قبل قبولھا یسأل تأدیبیا . صراحة أو بقوة القانون  وإذا صد

  یترتب على ھذا الطلب أحد اآلثار اآلتیة:آثار طلب االستقالة :  
موافقة المرجع على االستقالة صراحة ، أو عدم قبولھا إذا كان الموظف محاالً  -أ

للتحقیق أو المحاكمة التأدیبیة أو مكفوف الید وذلك حمایة للمصلحة العامة، ألن 
 ستقالة قبل تحدید موقف الموظف یعد موافقة على ھروبھ من العقوبات . قبول اال

تأجیل قبول االستقالة مدة ال تزید على ستة أشھر وإشعار الموظف بذلك أو  -ب
ً بمضي  عدم الرد على طلب االستقالة وبناء علیھ تعتبر االستقالة مقبولة نظاما

 یة .یوما من تاریخ تقدیمھا وتسمى االستقالة الضمن 90
یجب أن یكون طلب االستقالة الذي یقدمھ الضابط  -أ:  أحكام استقالة الضابط

خالیا من أي شرط أو قید وإال رفض النظر فیھ ، وتنتھي خدمة الضابط إذا قبلت 
 استقالتھ.

إذا قدم الضابط طلبا باالستقالة فللمراجع المختصة حق رفضھا أو قبولھا،  -ب
ض في مدة أقصاھا ثالثة أشھر إال إذا كان ویخطر الضابط بالقبول أو الرف

الضابط رھن التحقیق أو المحاكمة فیرجأ النظر في االستقالة إلى أن ینتھي 
التحقیق بالحفظ أو المحاكمة وفي الحالة األخیرة ینتظر حتى یتم التصدیق على 

 الحكم ثم ینظر في استقالتھ على ضوء النتیجة.
لة طلب إحالتھ إلى التقاعد أو االستقالة قبل ال یجوز للضابط ترك عملھ في حا -جـ

إخطاره رسمیا بقبول طلبھ، وإذا أعید الضابط المستقیل إلى الخدمة یعاد برتبتھ 
األصلیة وتحدد أقدمیتھ من تاریخ عودتھ ، وإذا تساوى تاریخ عودتھ مع تاریخ 

 .)1(ترقیة زمالئھ لھذه الرتبة وضع في كشف األقدمیة أخرھم
ً على استمراریة المرفق العام في ظف الجدید للتجربة : خضوع الموـ  3 حفاظا

الجدید مدة سنة كاملة  الموظف المدنيأداء خدماتھ بكفاءة فإن النظام یشترط بقاء 
 تحت التجربة لمعرفة مدى صالحیتھ للعمل .

                                                
 مة الضباطمن نظام خد 121:  118المواد  )1(
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فإذا لم تثبت صالحیتھ خالل ھذه الفترة یفصل بقرار من الجھة التي عینتھ ،  
بدالً من فصل الموظف نقلھ إلى وظیفة أخرى سواء كانت تابعة ویجیز النظام 

لجھة عملھ أو تابعة لجھة أخرى ، ویخضع الموظف في العمل الجدید لمدة سنة 
جدیدة تحت التجربة ، وتحتسب فترة التجربة الجدیدة بعد ثبوت صالحیة 

 .)1(الموظف من مدة خدمتھ
االختبار لمدة سنتین فإذا كانت فیعتبر المعین في رتبة مالزم تحت  أما الضابط

تقاریره السریة غیر مرضیة ینقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت 
تقاریره عند نھایتھا غیر مرضیة استغني عن خدماتھ دون ترتب أیة حقوق إال إذا 
كان قد رقي من رتبة رئیس رقباء فیجوز إعادتھ إلى رتبتھ التي رقي منھا أو 

 .)1(دماتھاالستغناء عن خ
تمكینا للمرفق العام من تأدیة خدماتھ بفاعلیة  تحدید أسباب انتھاء الخدمة : -4

 -:)2(تنتھي خدمة الموظف بأحد األسباب التي حددھا النظام 
 أسباب انتھاء خدمة الموظف المدني: -
 إلغاء الوظیفة . )1
 العجز الصحي . )2
 الغیاب بغیر عذر مشروع لمدة خمسة عشر یوماً . )3
 یذ قرار النقل خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ وجوب ذلك . عدم تنف )4
مة  )5 الفصل ألسباب تأدیبیة تعود إلى : الحكم بحد شرعي ، أو بالسجن في جری

مخل��ة بالش��رف واألمان��ة مث��ل الرش��وة  والتزوی��ر وھت��ك الع��رض وخیان��ة األمان��ة 
 . واالتجار في المخدرات وغیرھا . إذا حكم علیھ بالسجن مدة تزید عن سنة

الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة  )6
 ذلك ، وال یعاد الموظف للخدمة إال بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء . 

تنتھي خدمة الضابط ألحد األسباب التالیة:  أسباب انتھاء خدمة الضابط: -
االستقالة ، الطرد من الخدمة اإلحالة إلى التقاعد ، االستغناء عن خدماتھ، قبول 

                                                
ھwwـ 10/7/1397وتwwاریخ  49مwwن نظwwام الخدمwwة المدنیwwة الصwwادر بالمرسwwوم الملكwwي رقwwم  9المwwادة  )1(

 6، 4، 1الفقرات  9واللوائح التنفیذیة للمادة 
 من نظام خدمة الضباط 8المادة  )1(
ح مwwن اللwwوائ 9مwwن المwwادة  17، 14، 12، 11، 6مwwن نظwwام الخدمwwة المدنیwwة الفقwwرات  30المwwادة  )2(

      . التنفیذیة لھذا النظام.
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بناًء على قرار عسكري، صدور حكم علیھ بحد شرعي أو في جریمة مخلة 
 .)1(بالشرف أو األمانة ، عدم اللیاقة الطبیة، فقدان الجنسیة، الوفاة أو الفقدان

یجب أن یتوفر للجھاز اإلداري تنظیم إداري وضوح أسس التنظیم اإلداري :  -5
لیمة كي یتمكن المرفق العام من أداء خدماتھ بصفة واضح یقوم على أسس س

 :  ھذه األسسمستمرة دون قصور مخل بأعمالھ ومن 
 تحدید األھداف . -1
 تقسیم األعمال على أساس التخصص. -2
 تكلیف الموظف المناسب بالعمل في المكان المناسب . -3
 معاقبة المقصر وإثابة المجد . -4
 صدور األمر من رئیس واحد . -5
 سلطة والمسؤولیة .التوازن بین ال -6
 األخذ بالالمركزیة اإلداریة . -7
 تحدید حقوق وواجبات الموظف . -8
 التوسع في تفویض االختصاص . -9

 وضوح قواعد التعیین والنقل والترقیة واإلعارة واإلنابة والحلول . -10
وضوح اختصاصات كافة األجھزة اإلداریة بما یحقق التعاون بینھا   -11

 .)1(امھاوتالفي االزدواجیة في أدائھا لمھ
 تقبل الرئیس للنقد البناء. -12
الفصل بین العالقات الشخصیة وعالقات العمل خاصة إذا كان لھا تأثیر  -13

 سلبي على العمل.
:یجب أن تسیر اإلدارة العامة وفق منھج علمي یقوم التخطیط العلمي السلیم -6

على دراسة المشكالت دراسة جادة تعتمد على المعلومات والبیانات اإلحصائیة 
الدقیقة التي تھدف إلى وضع الحلول المالئمة لھذه المشكالت ، ولكي یحقق 

 أھمھا: عدة أسسالتخطیط الھدف منھ البد أن یقوم على 
 تحدید الھدف .  )1
 تحدید مصادر تمویل الخطة. )2

                                                
 من خدمة الضباط . 17المادة  )1(

 
 

 وما بعدھا 145ھـ ، ص 1411، 2د. سعود النمر وآخرون، اإلدارة العامة، بدون الناشر، ط )1(
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 تحدید الوقت المالئم لتنفیذ الخطة. )3
نفیذھا العنایة بالعنصر البشري سواء الذي یقوم بوضع الخطة أو الذي یقوم بت )4

 .)2(واإلشراف علیھا
إذا توافرت قیادة فّعالة في الجھاز اإلداري فإن ھذا  القیادة اإلداریة الفّعالة : -7

من شأنھ تحقیق سالمة القرارات وبث روح التعاون بین منسوبي الجھاز اإلداري 
وتحقیق أھدافھ بیسر وسھولة والدلیل على ذلك أن نفس الجھاز اإلداري یكون 

ظل قیادة شخص معین وعند إحالتھ للتقاعد وتولي شخص آخر محلھ ناجحا في 
تقل إنتاجیتھ رغم وجود نفس العناصر والمقومات المادیة والبشریة التي كانت 

 متوفرة لدى سلفھ.
إن وضع ضوابط نظامیة للتمتع باإلجازات من حیث المدة  تنظیم اإلجازات : -8

من استمرار تقدیم خدماتھ فال  والنوع والسلطة التقدیریة یمكن الجھاز اإلداري
تمنح اإلجازة االعتیادیة مثال إال وفقا لمدى حاجة العمل للشخص من عدمھ وال 

 تمنح لعدد كبیر من العاملین من شانھ اإلخالل بعمل المرفق العام.
یجب على المرافق العامة االستجابة لعوامل  ثالثا : مواءمة الحداثة والتقدم:

ن شأنھا تیسیر أداء الخدمة ألفراد المجتمع بما یحقق التطور والتقدم التي م
طموحاتھم وآمالھم في أسرع وقت وبأقل جھد ممكن، وھناك عدة عوامل من 

 -شأنھا تطویر األجھزة الحكومیة كما یتضح مما یلي :
 عوامل التطور اإلداري :

ة :إن استخدام التكنولوجیا من شأنھ المساھمة في سرع استخدام التكنولوجیا -1
اتخاذ القرار وحسن استغالل الوقت وتنمیة المھارات بما توفره مستجدات 
التكنولوجیا من قواعد المعلومات واإلحصاءات والبیانات التي تمكن األجھزة 
الحكومیة من التخطیط العلمي السلیم وتنظیم اإلدارة الحكومیة بما یحقق 

ن القیام بأعمال إداریة المصلحة العامة وتمكین القیادة اإلداریة والمرؤوسین م
 سلیمة والتنسیق بین األجھزة الحكومیة المختلفة .

فعلى سبیل المثال فإن استخدام الحاسب اآللي واالتصال بشبكة اإلنترنت وفر 
جھدا ووقتا طائال یعرف قیمتھ من عاصر الفترتین قبل وبعد االستخدام ، كما أن 

أجھزة الكشف عن المخدرات  استخدام األجھزة األمنیة للوسائل الحدیثة مثل
والوقایة من الجریمة والكشف عنھا ومكافحتھا وتأمین المنشآت ووقایتھا من 

                                                
 102:  85، ص 1978د. عزیزة الشریف، مبادئ علم اإلدارة العامة، دار النھضة العربیة،  )2(
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أخطار الحریق ووقایة السیارات والمنازل والمتاجر من أخطار السرقات 
وأجھزة المعامل الجنائیة والحاسبات اآللیة وحفظ المعلومات واستخدامھا 

البریة والمائیة ومالبس ومھمات رجال األمن  لألغراض األمنیة ووسائل االنتقال
الخ) والعالمات المروریة …وأدوات الحمایة الذاتیة (واقي الرأس والقفازات

الخ ) كل ھذا من شأنھ تیسیر ….نظارات-عدسات-وأجھزة البصریات ( تلسكوب
أداء العمل األمني وتحقیق فاعلیتھ في الحد من الجریمة وحمایة أمن وسالمة 

 المجتمع  
كذلك فإن استخدام األدوات الصحیة واألجھزة الطبیة الحدیثة یساھم في مكافحة  

األوبئة واألمراض ، واستخدام األدوات التعلیمیة ومراكز البحوث لألجھزة 
التعلیمیة الحدیثة ووسائل اإلیضاح من شأنھ سرعة إیصال المعلومات وتنمیة 

 ى المخاطبین بھا.وسائل اإلدراك والمھارات المعرفیة والسلوكیة لد
  التنسیق بین المرافق العامة وبین مراكز البحوث العلمیة والجامعات: -2

وذلك من أجل تضییق الفجوة بین اإلطارین النظري والعملي واستفادة كل جانب 
من األخر بحیث یعكس المؤھل الذي یحصل علیھ الدارس خلفیة علمیة وعملیة 

وسرعة االندماج فیھ دون مشقة ، وأیضا  ویؤھل صاحبھ إلى ارتیاد مواقع العمل
فإن إلمام الجامعات ومراكز البحث العلمي بالمشاكل الواقعیة ومساھمتھا في 
وضع الحلول لھا من شأنھ تمكین المرافق العامة من أداء دورھا البناء في تقدیم 

 المنفعة العامة على النحو المرجو منھا.
شك أن التدریب قبل وأثناء العمل ال التدریب واإلبتعاث وحضور المؤتمرات: -1

لمنسوبي المرافق العامة من شأنھ تمكین المتدرب من االستفادة من خبرات 
ومعلومات المحاضرین في مراكز التدریب المختلفة والوقوف الدائم على 
المستجدات في مجال التخصص محل التدریب ، وھذا من شأنھ إمداد المتدربین 

مكنھم من تطویر القطاعات التي یعملون بھا ، كما بالخبرات والمعلومات التي ت
أن البعثات العلمیة سواء للدراسات العلیا أو البرامج المتطورة في الدول المتقدمة 
من شأنھا المساھمة في تمكین المرافق العامة من مواءمة الحداثة ومواكبة 

ھ إثراء التطور ، كذلك فإن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمیة من شأن
الجوانب المعرفیة لمرتادیھا وینعكس كل ھذا على تنمیة مھاراتھم مما یعود 

 بالنفع على المرافق العامة التي ینتسبون إلیھا.
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 المطلب الثاني
 الضبط اإلداري

بین  ما یت سائلھ ك فھ وو یان أھدا ضبط اإلداري وب ھذا المطلب التعریف بال ناول  یت
 مما یلي :

 الفرع األول
 ط اإلداري وأھدافھتعریف الضب

ھ��و نش��اط تق��وم ب��ھ بع��ض الھیئ��ات اإلداری��ة ف��ي :   أوال : تعریwwف الضwwبط اإلداري
عام ،  ظام ال ظة على الن ھدف المحاف صورة أوامر ونواه تقید من حریات األفراد ب

وھ��ي أن وظیف��ة الض��بط  )1(م��ن ھ��ذا التعری��ف تتض��ح عناص��ر الض��بط اإلداري
تنظ بھ اإلداري تتمثل في لوائح وقرارات  قائم  یاتھم ، وأن ال شاط األفراد وحر م ن

ھیئ��ات إداری��ة منحھ��ا الق��انون ص��الحیة ممارس��ة النش��اط الض��بطي مث��ل وزارت��ي 
الداخلی��ة، واإلع��الم، ومص��لحة الجم��ارك، وھیئ��ة األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن 
المنك��ر، والبل��دیات والمجمع��ات القروی��ة ، وأن ھدف��ھ یتمث��ل ف��ي المحافظ��ة عل��ى 

 حمایة أمن الجماعة وسكینتھا وصحة أفرادھا وآدابھا العامة. النظام العام ب
  ثانیا : التمییز بینھ وبین غیره من صور الضبط مثل:

وھو النشاط الذي تقوم بھ السلطة القضائیة في صورة  ـ الضبط القضائي :1
أحكام تتضمن العقوبات الرادعة لمرتكبي الجرائم ، فھدفھ عالجي أي یبدأ بعد 

یمة وھذا ما یمیزه عن الضبط اإلداري الذي تقوم بھ السلطة ارتكاب الجر
التنفیذیة للحیلولة دون وقوع الجرائم وھدفھ وقائي یتمثل في المحافظة على 

 النظام العام بمنع األعمال التي تخل بھذا النظام قبل وقوعھا.
تمارسھ السلطة التنظیمیة في صورة أنظمة تحكم الروابط  ـ الضبط التنظیمي : 2

االجتماعیة بوضع الضوابط النظامیة لھا حمایة للمجتمع من أي عدوان على أمنھ 
من الداخل أو الخارج ، أما الضبط اإلداري فتمارسھ السلطة التنفیذیة كقاعدة 
عامة في صورة لوائح وأوامر فردیة تقییداً للنشاط الفردي بھدف المحافظة على 

 النظام العام.

                                                
، 569، د. سwwwلیمان الطمwwwاوي ، مرجwwwع سwwwابق ، ص 473، 461، ص د. ماجwwwد راغwwwب الحلwwwو  )1(

د. سwwعاد الشwwرقاوي،  262، د. أنور رسالن ، ص 215، 214د.طعیمھ الجرف، المرجع السابق ص 
، د. محمwwwود  101: 12م ، ص 1984القwwwانون اإلداري "النشwwwاط اإلداري" دار النھضwwwة العربیwwwة، 

 وما بعدھا 4، ص  1980النھضة العربیة ،  عاطف البنا، حدود سلطة الضبط اإلداري، دار
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تتمثل في المحافظة على النظام العام (األمن  ي :ثالثا : أھداف الضبط اإلدار
 -والسكینة والصحة واآلداب العامة) كما یتضح مما یلي:

: ویقصد بھ كل إجراء من شأنھ وقایة األموال واألشخاص في األمن العام  -1 
الدولة من الجرائم والحوادث التي تھددھم ، وھذا یفرض على سلطات الضبط 

والمظاھرات التي تھدد أمن الدولة، والعمل على توقي اإلداري منع المؤامرات 
أخطار الفیضانات والسیول والحرائق، والحیلولة دون وقوع جرائم السرقة 

، فسلطات األمن ھنا )1(واالعتداء على األرواح واألعراض وحوادث السیارات
تسعى إلى منع األخطار وصور العدوان التي تھدد األموال واألشخاص وأمن 

باتخاذ عدة إجراءات وأعمال مثل تنظیم الدوریات األمنیة وتنظیم المرور الدولة 
في الشوارع وحصر الخطرین على األمن ومراقبتھم وحراسة أمن المنشآت 
وأمن الطرق ومراقبة حدود الدولة البریة والبحریة واتخاذ االحتیاطات لدرء 

 الخ.…..أخطار السیول والزالزل والبراكین 
من نظام المناطق على أن : "أمیر  7نصت المادة نظمة: أمثلة من نصوص األ

المنطقة یختص بالمحافظة على األمن والنظام واالستقرار واتخاذ اإلجراءات 
ً لألنظمة واللوائح ، وكفالة حقوق األفراد وحریاتھم وعدم  الالزمة لذلك وفقا

ین منھ المساس بھا إال في حدود النظام" ، ونص نظام الجمارك في الفصل العشر
على أن "البواخر والمراكب الراسیة على األرصفة في الموانئ الجمركیة 
یختص خفر السواحل بمراقبتھا بحرا أما من جھة البر وحتى عل األرصفة فیقوم 

ویستعان في حالة الضرورة برجال خفر السواحل …. حرس الجمرك بالمراقبة
ى أنھ "یحظر طبع عل 14، 7والشرطة"، ونص نظام المطبوعات في المادتین 

أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على ما ینافي أمن الدولة ونظامھا العام 
وكل ما من شأنھ تعریض أفراد القوات المسلحة أو أسلحتھا أو عتادھا للخطر … 
والدعوة إلى المبادئ الھدامة أو زعزعة الطمأنینة العامة أو بث التفرقة بین …

عرض أي مطبوعة واردة من الخارج للتداول إال بعد وال یجوز … المواطنین 
من نظام المرور تقضي المادة ،  …."تقدیم نسختین منھا للوزارة وإجازتھا

) باآلتي: " یجب على كل سائق أن یراعي في مسلكھ على الطریق العام 23(
اتخاذ أقصى درجات الیقظة والحذر واالحتیاط وعلیھ التقید بنظام وقواعد 

                                                
، د. سwwلیمان الطمwwاوي، 80د. جعفر عبد السالم، النظام اإلداري السعودي، المرجع السwwابق، ص  )1(

 .15، د. سعاد الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص 570المرجع السابق، ص 
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مرور وعلیھ تنفیذ تعلیمات رجال المرور ،  ویجب علیھ في جمیع وإشارات ال
من نظام قوات األمن  2األحوال العنایة والتزام الحرص والحذر ، والمادة 

الداخلي تقضي بأن: "قوات األمن الداخلي ھي القوات المسلحة المسؤولة عن 
، وعلى المحافظة على النظام وصـیانة األمن العام الداخلي في البر والبحر

األخص منع الجرائم قبل وقوعھا وضبطھا والتحقیق فیھا بعد ارتكابھا وحمایة 
 األرواح واألعراض واألموال" .

وتعني الراحة والطمأنینة والھدوء وھي ھدف تسعى إلى السكینة العامة :  -2
تحقیقھ سلطات الضبط اإلداري عن طریق منع الضوضاء واإلزعاج الصادر 

رات الصوت وآالت تنبیھ السیارات وأصوات الباعة عن سوء استخدام مكب
المتجولین وأجھزة اإلذاعة المرئیة والمسموعة وتصرفات المتسولین ، ولقد 
نصت األنظمة على توفیر الراحة واالستقرار ألفراد المجتمع ، وھذا یتضح من 

نصت المادة الخامسة من نظام البلدیات والقرى  -التالیة :  النصوص النظامیة
ذي جعل من اختصاصاتھا اآلتي:تحدید مواقف الباعة المتجولین ، ومواقف ال

السیارات والعربات باالتفاق مع الجھات المختصة والمحافظة على السالمة 
والراحة وبصورة خاصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة باالشتراك مع الجھات 

ط أو األجزاء المعنیة لدرء وقوع الحرائق وإطفائھا وھدم األبنیة اآلیلة للسقو
المتداعیة منھا، والتعاون مع الجھات المختصة لمنع التسول والتشرد ، وتالفي 

من المادة األولى من نظام  5نص الفقرة أضرار الحیوانات الكاسرة والسائبة ، و
ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر على أن من واجبات الھیئة: الحیلولة 

زیون أو المسجالت وما ماثل ذلك بالقرب من دون تشغیل المذیاع أو التلیف
من نظام المرور تقضي المواد .)1(المساجد أو على نحو یشوش على المصلین

الیجوز استعمال أدوات التنبیھ إال في حالة  باآلتي: 24، 19، 17، 16
الضرورة ، ویجب في استعمال المركبة تجنب كل منبھ أو إزعاج غیر ضروري 

یرفع أو یزید من صوت محرك أي مركبة ، وال یجوز ، وال یجوز إضافة ما 
استعمال المركبات في مواكب خاصة أو تجمعات إال بإذن مسبق من قیادة 
المرور ، وال یجوز السماح بھذه التجمعات والمواكب إذا أدت إلى إقالق الراحة 

 العامة وخاصة لیالً.

                                                
األمwwر بwwالمعروف والنھwwي عwwن  المادة األولى ، الفقرة الخامسة مwwن الالئحwwة التنفیذیwwة لنظwwام ھیئwwة )1(

 المنكر.
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فظة على من أھداف ھیئات الضبط اإلداري المحاالصحة العامة :  ـ  3
الصحة العامة باتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنھا وقایة أفراد المجتمع من 
أخطار األوبئة واألمراض ومقاومة أسبابھا بالعمل على نظافة الشوارع وسالمة 
الصرف الصحي ومكافحة الحشرات والحیوانات الضارة ومكافحة األمراض 

سان أو حیوان ، وعلیھا في ھذا المعدیة واألوبئة سواء كان مصدرھا میاه أو إن
الشأن مراقبة عدم تلوث المیاه ، ومراقبة األغذیة ، ووضع القیود على المحالت 

 الضارة بالصحة والخطرة  
ً مكافحة المخدرات والمسكرات ووضع االشتراطات الصحیة   وعلیھا أیضا

لمزاولة أیة مھنة یكون من شأن ممارستھا بطریقة غیر صحیحة إلحاق الضرر 
 .)1(بالصحة العامة

من نظام البلدیات والقرى تلزم أجھزة البلدیة باآلتي:  5المادة أمثلة  نظامیة : 
المحافظة على نظافة ومظھر البلدیة ، ووقایة الصحة العامة وردم البرك 
والمستنقعات ودرء خطر السیول ، ومراقبة المواد الغذائیة واالستھالكیة، وإنشاء 

تعھد إلى المجلس البلدي بوضع اللوائح فیما  23مادة المسالخ وتنظیمھا، وال
من  18یتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغیرھا ، ونص المادة 

یحظر على مستعملي الطریق البصق أو إلقاء فضالت  نظام المرور على أنھ :
دة التبغ أو غیرھا من الفضالت أیا كان نوعھا على الطریق العام ، ونصت الما

من نظام االتجار بالمخدرات على أن : وزارتي الداخلیة والصحة مكلفتان  20
 بتطبیق ھذا النظام .

: مراقبة أخطار األسلحة النوویة  من واجبات المدیریة العامة للدفاع المدني
والكیماویة والبیولوجیة ، توعیة المواطنین وتثقیفھم حول الواجبات واألعمال 

ھم في حاالت الحرب والطوارئ والكوارث العامة ، تھیئة الوقائیة المترتبة علی
المستشفیات ومراكز اإلسعاف األولیة، نقل المصابین إلى مراكز اإلسعاف 

 . )1(والمستشفیات وتخزین األدویة والمطھرات ولوازم اإلسعاف
 تقضي باآلتي:   )2(من نظام مكافحة الغش التجاري 18، 14، 4، 3المواد 

                                                
، د. سwwعاد الشwwرقاوي ، المرجwwع السwwابق ، ص  80د. جعفر عبwwد السwwالم ، المرجwwع السwwابق ، ص  )1(

16 ،40 
 175، 174مرشد اإلجراءات الجنائیة، المرجع السابق ، ص  )1(
 ھـ29/5/1404وتاریخ  11الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ )2(
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طابقة للمواصفات تعتبر مغشوشة أو فاسدة، وتكون فاسدة إذا "السلعة غیر الم 
انتھت فترة صالحیتھا لالستعمال كما ھو مدون علیھا ویتولى موظفو وزارتي 
التجارة والشؤون البلدیة والقرویة مراقبة السلع الفاسدة وغیر المطابقة 

ممرات للمواصفات، ولھم دخول المحالت التي یوجد بھا السلع وما یلحق بھا من 
 ومستودعات خاضعة للنظام، ولھم عند االقتضاء االستعانة برجال الشرطة.

یقصد بھا مجموعة القیم واألخالق اإلسالمیة والعادات اآلداب العامة : ـ 3
والتقالید المتعارف علیھا في المجتمع والتي ال تتعارض مع أحكام الشریعة 

آلداب العامة في المجتمع اإلسالمیة ، وتقوم سلطات الضبط اإلداري بحمایة ا
سواء في ھذا األجھزة األمنیة أو وزارة اإلعالم أو ھیئة األمر بالمعروف والنھي 
عن المنكر وذلك بمحاربة البدع والمنكرات أو مكافحة تناول وتجارة المخدرات 
أو منع جرائم السب والقذف وكافة صور االعتداء على األخالق واألعراض 

 الخ.…نقسام ومحاربة الشعوذة والسحرومنع أسباب الفتن واال
من النظام األساسي للحكم تقضي  26، 12، 10المواد النصوص النظامیة: 

"تحرص الدولة على توثیق أواصر األسرة والحفاظ على قیمھا العربیة  باآلتي:
واإلسالمیة، وتعمل على تعزیز الوحدة الوطنیة، وتمنع كل ما یؤدي إلى الفرقة 

وتقضي …م وتحمي حقوق اإلنسان وفق الشریعة اإلسالمیة"، والفتنة واالنقسا
من نظام ھیئة األمر بالمعروف " بأن الھیئة "تقوم بالنھي عن المنكر بما  9المادة 

یحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات المنصوص علیھا شرعا وإتباع 
ن نظام م 33، 7، 6العادات والتقالید السیئة والبدع المنكرة" ، ونصت المواد 

المطبوعات على أنھ "یحظر طبع أیة مطبوعة تكون مخلة بالنظام أو اآلداب 
العامة ویحظر طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على ما یلي: كل 
ما یخالف أصال وشرعا أو یمس قداسة اإلسالم وشریعتھ السمحاء أو یخدش 

، ولوزارة اإلعالم حق  اآلداب العامة أو یتضمن القدح أو التشھیر باألفراد
مصادرة  أو إتالف أي عدد من أي صحیفة صادرة في المملكة وبدون تعویض 
إذا تضمن ما یمس الشعور الدیني أو یعكر األمن أو یخالف اآلداب العامة أو 

 النظام العام".
 الفرع الثاني

 ھیئات ووسائل الضبط اإلداري
 أوال ھیئات الضبط اإلداري : 
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ه ملك البالد ورئیس مجلس الوزراء ، فمن صالحیاتھ إصدار باعتبارالملك  -1
اللوائح في الظروف التي تتطلب ذلك للمحافظة على األمن والسكینة والصحة 

 واآلداب العامة.
ورجال األمن حیث یملك الوزیر إصدار لوائح الضبط اإلداري  وزیر الداخلیة -2

وأخالقھم ویقوم رجال  التي تحمي سالمة وأمن المواطنین وأموالھم وأعراضھم
 األمن باتخاذ كافة اإلجراءات التي تمنع الجرائم 

فمن اختصاص األمیر المحافظة على األمن والنظام أمراء المناطق:  -3
واالستقرار في المنطقة والمحافظة على أموال الدولة وأمالكھا ومنع التعدي 

 علیھا.
المحافظة على اآلداب تتولى  ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر : -4

 العامة والسكینة العامة في المجتمع.
تقوم بمراقبة المطبوعات ووسائل النشر لمنع كل من شأنھ  وزارة اإلعالم : -5

 تھدید األمن أو اإلخالل بالسكینة أو اآلداب العامة.
تقوم الجمارك بمراقبة الواردات والصادرات لمنع تھریب أي الجمارك :  -6

 تشكل خطراً على األمن أو الصحة أو اآلداب العامة.سلعة أو مواد 
تقوم بمراقبة األغذیة وحمایة الصحة العامة وتوفیر السكینة العامة  البلدیات : -7

 والنظافة في دوائر اختصاصاتھا .
تقوم باالتفاق مع الجھات المعنیة بمكافحة األمراض واألوبئة  وزارة الصحة : -8

مة أیا ما كان مصدرھا بالتنسیق مع جھات ومصادر اإلضرار بالصحة العا
 االختصاص.

كل جھة إداریة یمنحھا النظام سلطة الضبط اإلداري ، ونشیر ھنا إلى ھیئة  -9
األمر بالمعروف والنھي عن المنكر كإحدى سلطات الضبط اإلداري على النحو 

 التالي :
ي المملكة امتداداً تعتبر الھیئة فأوال : ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر : 

 لوالیة الحسبة في النظام اإلسالمي 
ً یقصد بھا :   األمر بالمعروف عند ظھور تركھ والنھي عن والحسبة اصطالحا

ھو كل قول أو فعل یتفق مع أحكام  المعروف، و)1(المنكر عند ظھور عملھ

                                                
   207، ص  1983 1كام السلطانیة والوالیات الدینیة، دار الفكر العربي ط الماوردي ، األح )1(
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ما ، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ك )2(الشریعة اإلسالمیة وعكسھ المنكر
یقول اإلمام الغزالي :" ھو القطب األعظم في الدین وھو المھم الذي ابتعث هللا لھ 
النبیین أجمعین ، ولو طوي بحثھ وأھمل علمھ وعملھ لتعطلت النبوة واضمحلت 
الدیانة وعمت الفترة وفشت الضاللة وشاعت الجھالة واستشرى الفساد واتسع 

 .  )1(عروا بالھالك إال یوم التناد " الخرق وخربت البالد  وھلك العباد، ولم یش
تجد الحسبة دلیلھا الشرعي في قولھ الدلیل الشرعي للحسبة : من القرآن الكریم :

تعالى : " ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن 
، وقولھ تعالى :" والمؤمنون والمؤمنات بعضھم )2("المنكر وأولئك ھم المفلحون 

اء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویقیمون الصالة ویؤتون أولی
 . )1(الزكاة ویطیعون هللا ورسولھ أولئك سیرحمھم هللا إن هللا عزیز حكیم"

عن  أبي سعید قال : سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ ـ األحادیث النبویة : 2 
ستطع فبلسانھ ، فإن لم منكم منكراً فلیغیره بیده فإن لم یرأى وسلم یقول :" من 

، ولقد طبق مبدأ األمر بالمعروف والنھي )2" (یستطع فبقلبھ وذلك أضعف اإلیمان
عن المنكر خیر تطبیق في عھد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وعھد الخلفاء 

 الراشدین رضي هللا عنھم .
تقلة وتوجد اآلن في المملكة ھیئة مسھیئة األمر بالمعروف كسلطة ضبط إداري : 

تسمى ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر تساھم في المحافظة على اآلداب 
 العامة في المجتمع بممارسة سلطة الضبط اإلداري كما یتضح مما یلي :

: تعتبر الرئاسة العامة لھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ارتباط الھیئة 
لوزراء ، وجمیع ھیئات األمر جھازا مستقالً ، یرتبط مباشرة برئیس مجلس ا

بالمعروف والنھي عن المنكر في المملكة  تتبع الرئاسة العامة ھذه ، ویكون 
الرئیس العام للھیئة بمرتبة وزیر یعین وتنتھي خدماتھ بأمر ملكي ، وفي كل 
منطقة تنشأ ھیئة فرعیة لألمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، وللرئیس العام 

یتعلق بالھیئة. ویتولى مع وزارة الخدمة المدنیة وضع  صالحیات الوزیر فیما

                                                
 .  165، ص 1981،  3د. عبد الكریم زیدان ، أصول الدعوة بدون الناشر ، ط )2(
 .  302، ص2اإلمام الغزالي ، إحیاء علوم الدین، مكتبة مصطفى الحلبي ، جـ )1(
 .   104سورة آل عمران اآلیة :  )2(
 .  71التوبة اآلیة  سورة )1(
 . 225صحیح مسلم بشرح النووي ، دار الفتح اإلسالمي باألسكندریة ، مجلد ا ، ص  )2(
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، ونظرا ألن النظام األساسي للحكم في  )1(شروط اختیار العاملین في الھیئة 
المملكة نص على أنھا دولة إسالمیة وأن الشریعة اإلسالمیة ھي مصدر التشریع 

لمتین ، وأن المجتمع یجب أن یقوم على أساس من اعتصام أفراده بحبل هللا ا
وتعاونھم على البر والتقوى ، وتكافلھم فیما بینھم ؟ ، ونص أیضا على أن 
الحكومة تضطلع بحمایة العقیدة اإلسالمیة وتطبیق شرع هللا القویم وتتولى القیام 
ً عن المنكر ملزمة  بواجب الدعوة إلى هللا سبحانھ وتعالى أمراً بالمعروف ونھیا

، فمن ھذا المنطلق تقوم  )1(شریعة اإلسالم كافة المقیمین والمواطنین بأحكام 
 ، ً ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بواجباتھا المنصوص علیھا نظاما
بھدف المحافظة على اآلداب العامة كغرض من أغراض الضبط اإلداري ، وفي 
سبیل تحقیق ھذا الغرض منحھا القانون عدة اختصاصات وسلطات على النحو 

 -التالي :
 :   )2(اصات ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر اختص

توجیھ النصح للناس وإرشادھم بالحكمة والموعظة الحسنة كي یتبعوا  )1
 الواجبات الدینیة المقررة في شریعة اإلسالم 

حملھم على أداء ھذه الواجبات والنھي عن المنكر بما یحول دون ارتكاب  )2
اومة العادات والتقالید السیئة والبدع الناس للمحرمات والممنوعات الشرعیة ومق

 المنكرة. 
حث الناس على التمسك بأركان الدین الحنیف من صالة وصیام وزكاة وحج  )3
. 

الدعوة إلى فضائل األعمال كاإلخالص والصدق والوفاء بالعھد وبر الوالدین  )4
ومراعاة حقوق الجوار وصلة األرحام وأداء األمانات واإلحسان إلى الفقراء 

 الحاجات ومساعدة الضعفاء والعجزة .وذوي 
 تذكیر الناس بحساب الیوم اآلخر طبقاً لقولھ تعالى : )5
وقولھ  )1(" فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره"  )6

 .)2(سبحانھ وتعالي: " من عمل صالحا فلنفسھ ومن أساء فعلیھا"

                                                
، من نظام ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكwwر الصwwادر بالمرسwwوم 1،2،3،5،7أنظر المواد  )1(

 .  26/10/1400بتاریخ  37الملكي رقم م / 
 ھـ . 1412النظام األساسي للحكم سنة  من 41، 23، 1،11أنظر المواد  )1(
المادة التاسعة من نظام الھیئة ، والمادة األولى من الالئحة التنفیذیة لھذا النظام والصادرة بwwرقم  )2(
 ھـ .24/12/1407) وتاریخ 2740(
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7(  ً في المساجد والتأكد من  مراقبة إقامة الصلوات في أوقاتھا المحددة شرعا
 إغالق المتاجر وعدم مزاولة أعمال البیع أثناء وقت الصالة .

مراقبة األسواق العامة ، والطرقات ، والحدائق وغیرھا من األماكن العامة  )8
 للحیلولة دون وقوع المنكرات الشرعیة .

 منع تعرض الرجال للنساء بالقول والفعل . )9
ً ، ومنع تشبھ أحد الجنسین منع االختالط والتبرج المحرمان  )10 شرعا

 باآلخر.
 منع الجھر باأللفاظ المنافیة لآلداب ، أو المخلة بالحیاء . )11
مراقبة عدم تشغیل المسجل أو المذیاع أو التلیفزیون بالقرب من المساجد  )12

 أو على نحو من شأنھ التشویش على المصلین.
رئیة حظر عرض أو بیع الكتب والصور والتسجیالت المسموعة أو الم )13

المنافیة لآلداب الشرعیة أو المخالفة للعقیدة اإلسالمیة وذلك باالشتراك مع 
 الجھات المعنیة .

منع عرض الصور الخلیعة أو المجسمة أو شعارات الملل غیر اإلسالمیة  )14
 كالصلیب أو نجمة داود أو صور بوذا أو ما شابھ ذلك .

التعاون مع تختص الھیئة بمنع ترویج المسكرات أو تعاطیھا وذلك ب )15
 الجھات المختصة.

منع الفواحش ودواعیھا مثل الزنا واللواط والقمار وإدارة البیوت أو  )16
 األماكن الرتكابھا.

محاربة البدع الظاھرة كتعظیم بعض األوقات أو األماكن غیر  )17
 المنصوص علیھا شرعاً أو االحتفال باألعیاد والمناسبات البدعیة غیر اإلسالمیة.

عوذة والسحر والدجل، ومنع تطفیف المكاییل مكافحة أعمال الش )18
 والموازین .

مراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعیة للذبح، ومراقبة المعارض  )19
 ومحالت حیاكة مالبس النساء.

 ـ الضبط : 1) ھي : 1سلطات ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر(
                                                                                                                        

 .46سورة فصلت ، آیة  )2(    .7سورة الزلزلة ، آیة  )1(
 
 

 ذیة لنظام الھیئةمن الالئحة التنفی 20:  2المواد من  )1(
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كر:ض��بط ك��ل م��ا أ ـ یج��ب عل��ى أعض��اء ھیئ��ة األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المن
یشاھدونھ من منكرات شرعیة ، وضبط كل معصیة شرعیة أخرى یشاھدونھا في 
حال��ة التل��بس بارت��ـكابھا ، وتعن��ي حال��ة التل��بس:" أن الم��تھم ت��تم مش��اھدتھ ح��ال 
ارتكاب الجریمة أو یُشاھَد الناس تتبع الجاني بالصیاح أو توجد بحیازتھ أسلحة أو 

أن��ھ فاع��ل للجریم��ة أو مس��اھم فیھ��ا ش��ریطة أن أمتع��ة أو أش��یاء یس��تدل منھ��ا عل��ى 
 .  )1(تضبط األشیاء خالل فترة قریبة من وقوع الجریمة"

ب ـ وإذا تبین للھیئة أن الجریمة أو المعصیة من غیر المنكرات الشرعیة  
المنصوص علیھا تقوم بإخطار جھة  االختصاص للتحقیق فیھا وتسلم إلیھا 

 ي. األشیاء واألشخاص بموجب محضر رسم
ج ـ تتولى الھیئة تلقي اإلخباریات المتعلقة بالمنكرات الشرعیة المنصوص علیھا  

 وفحصھا وجمع المعلومات عنھا 
 د ـ  إجراء التحریات الالزمة بما ال یخالف الشرع أو اآلداب العامة .

فإذا تبین للھیئة وجود منكرات تختص بھا اتخذت الالزم بشأنھا وإن لم تكن من 
 التھا إلى جھة االختصاص.اختصاصھا أح

یتعین على أعضاء الھیئة القبض على مرتكبي المنكرات الشرعیة   : القبض -2
 ، وال یجوز القبض على المدعي علیھ ما لم تتوافر األدلة التي ترجح إدانتھ. 

یكون من حق أعضاء الھیئة تفتیش المقبوض علیھ ، ویكون تفتیش  التفتیش : -3
من الموثوق بأمانتھما بعد تحلیفھما الیمین الشرعي ، وال  النساء بواسطة امرأتین

یجوز لھم تفتیش المساكن إال في األحوال المنصوص علیھا في األنظمة 
 .)1(والقرارات والتعلیمات المتعلقة باإلجراءات الجزائیة

                                                
 في نفس المعنى نظام اإلجراءات الجزائیة الجدید . )1(
 من الالئحة التنفیذیة لنظام الھیئة اآلتي: 16، 15، 14تتطلب المواد  )1(

في غیر حاالت موافقة صاحب المسكن ورضاه أو حاالت وقوع اسwwتغاثة ملحwwة مwwن المسwwكن تسwwتلزم 
یق أو دخول المعتدي للمنزل ال یجwwوز إجwwراء التفتwwیش السرعة أو حاالت حدوث ھدم أو غرق أو حر

إال بعwwد إذن المرجwwع المخwwتص وبحضwwور عمwwدة المحلwwة أو وكیلwwھ وشخصwwین معwwروفین مwwن أعیانھwwا 
وبحضور المدعى علیھ أو صاحب المسكن أو أحد أقاربھ أو المتصلین بھ، ویكتفي فwwي البلwwدان التwwي 

ا ویكwwون تفتwwیش المنwwازل نھwwارا وال یجwwوز دخولھwwا ال عمدة للمحلة فیھا بشخصین مwwن أعیwwان سwwكانھ
لیال إال إذا كانwwت الجریمwwة مشwwھودة وفwwي حالwwة تلwwبس بارتكابھwwا واسwwتوجبت ظwwروف االسwwتعجال ذلwwك 
خشwwیة ضwwیاع المعwwالم الواجwwب ضwwبطھا أو فwwرار المطلwwوب القwwبض علیwwھ وإذا وجwwدت نسwwاء لwwم یكwwن 

ء التفتwwیش یمكwwن وضwwعھم تحwwت الحراسwwة الھدف ضبطھن یمّكن من الحجاب وإذا وجد أشwwخاص أثنwwا
 حتى إنھاء إجراءات التفتیش.
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تقوم الھیئة بالتحقیق في كافة القضایا المتعلقة بالمنكرات الشرعیة  التحقیق : -2
بضبطھا ، ویجوز اشتراك مندوب من الھیئة عند التحقیق األولى في التي تقوم 

قضایا المنكرات الشرعیة المنصوص علیھا في الالئحة التنفیذیة لنظام الھیئة 
والتي یتم ضبطھا بمعرفة سلطات األمن أو بمعرفة اإلمارة متى دعت الحاجة 

بإجراءات إلى ذلك ، ویجب أن تتضمن محاضر التحقیق إثبات كیفیة القیام 
الضبط والقبض والتفتیش بكل دقة ، ویراعى في كل اإلجراءات السابقة 
اختصاصات األجھزة الحكومیة األخرى وما یتطلبھ النظام من مراجعتھا 
والتنسیق معھا كإمارة المنطقة وھیئة التحقیق واإلدعاء العام واألمن العام 

كل من األمن العام وغیرھا كما سیتضح من بیان إطار العالقة بین الھیئة و
 -وإمارة المنطقة فیما یلي:

نظرا ألن كل من الھیئة واألمن العام یسعى العالقة بین الھیئة ورجال األمن : 
إلى حمایة اآلداب العامة في المجتمع وتحقیق الراحة والھدوء لألفراد طبقا 
لألنظمة واللوائح كسلطات ضبط إداري فإن حسن األداء یتطلب التنسیق 

ون بینھما لضمان تحقیق الھدف من عملھا ، على سبیل المثال یجب علیھما والتعا
 اآلتي : 

 :)1(التعاون أثناء العمل بینھم على النحو التالي -1
ً في التحقیق في القضایا  -أ ً فعلیا یشترك مندوب من الھیئة مع الشرطة اشتراكا

ء كان القبض األخالقیة ، ولھ الحق في المناقشة والبحث وتوجیھ األسئلة سوا
على المتھمین من قبل الشرطة أو الھیئة ویتضمن ذلك دخول منازل المتھمین 
وتفتیشھا ، ویلتزم مندوب الھیئة عند دخول المنازل وتفتیشھا بقواعد القبض 
والتفتیش الواردة بنظام اإلجراءات الجزائیة .وفور االنتھاء من التحقیق یتخذ 

ً یشمل وقائع القضیة واإلجراءات التي مندوبا الھیئة والشرطة قراراً مشتر كا
اتخذت حیالھا وما انتھت إلیھ وتحدید موقف المتھم وما ینبغي اتخاذه نحوه سواء 

 بالبراءة أو باإلدانة ومن ثم توقیفھ أو إطالق سراحھ بالكفالة . 
عند اختالف وجھات النظر بین مندوب الھیئة ومندوب الشرطة بصدد سجن  -ب

سراحھ فیجب إثبات وجھة نظر كل منھما ، ویوضح ھذا في المتھم أو إطالق 

                                                
فwwي  16/3/625ھwwـ والمعمwwم مwwن الwwوزارة بwwرقم 21/11/1394فwwي  533633األمwwر السwwامي رقwwم  )1(

ھـ ، قواعد الضبط والقبض والتفتیش المنصوص علیھا في نظwwام اإلجwwراءات الجزائیwwة 26/2/1395
 الجدید 
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القرار المشترك، وتعرض إجراءات التحقیق بصفة عاجلة على الحاكم الشرعي 
(القاضي) المختص لالستئناس برأیھ واألخذ بھ ، ویزود مندوب الھیئة بصورة 
من القرار المشترك وعلى المندوبین التوقیع على كل صفحة من صفحات 

ً وأن محضر الت ً فعلیا حقیق ویراعى في التحقیق ضرورة تعاون المندوبین تعاونا
 یسود التفاھم بینھما وأن یجري تحقیق ھذه القضایا بدقة وحزم . 

إذا وقع اختالف بین عضو الھیئة والشرطة أثناء التحقیق فعلى المحققین  -جـ
شرطة التوقف عن إجراء التحقیق ویعرض األمر على رئیس الھیئة أو مدیر ال

الذي یجتمع مع رئیس الھیئة أو المركز ویتولیان في الحال معالجة الموضوع 
وإزالة أسباب االختالف وتوجیھ لجنة التحقیق الوجھة الصحیحة الستكمال 
التحقیق وإذا تعذر ذلك تشكل لجنة من عضوین آخرین لمباشرة التحقیق في 

 القضیة .
تار عضوین من أمثل منسوبیھا فھماً على الھیئة عند اختیارھا لمندوبھا أن تخ -د

ً ومقدرة ومعرفة بأحوال الناس وممارسة ألعمال التحقیق ،  ً وحلما وإدراكا
والتفرغ التام لالشتراك مع الشرطة في تحقیق ھذه القضایا بالتناوب فیما بینھما 
وأن یتواجد مندوب الھیئة في أوقات الدوام الرسمي وحتى المساء في مركز 

 ذلك في منـزلھ لسرعة االتصال بھ واالنتقال لمباشرة التحقیق .  الھیئة ، وبعد
إن إحالة أیة قضایا أخالقیة من الھیئة أو الشرطة إلجراء فحص طبي أو  -ھـ

تحلیل مخبري أو شرعي للمتھمین إلى وزارة الصحة یتعین أن تتم بموافقة اللجنة 
 المشكلة للتحقیق من مندوبي الھیئة و الشرطة .

 ة الشرطة لمساعدة الھیئة على النحو التالي:استجاب -2
للھیئة االستعانة بقوات من الشرطة إّذا اقتضت الضرورة ذلك وعلى مدیر   -أ

یتم تكلیف عدد كاف من رجال الشرطة للعمل  -ب.)1(الشرطة االستجابة لطلبھا 
ام بالھیئة ومراكزھا المختلفة ویتم تحدید رتبھم وأعدادھم باالتفاق مع الرئیس الع

 .)2(للھیئة ومدیر األمن العام
 العالقة بین اإلمارة والھیئة:

                                                
 من الالئحة التنفیذیة للھیئة. 55مادة  )2(  نفیذیة لنظام الھیئة.من الالئحة الت 3مادة  )1(
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یتولى المشرفون في المناطق و المسؤولون في مراكز التأدیب (أخذ التعھد أو  -1
سوط أو عقوبة الحبس لمدة أقصاھا  15التوبیخ أو التأدیب بالجلد وبحد أعلى 

س فإذا رأى الموافقة تقوم ثالثة أیام) وذلك بعد موافقة األمیر على الجلد أو الحب
الھیئة بتطبیق العقوبة ، وال یجوز تأدیب المخالف إال بعقوبة واحدة من العقوبتین 
، ویمكن لألمیر إحالتھا إلى جھة االختصاص إلكمال التحقیق، أما إذا رأى 
األمیر إحالتھا للشرع فإنھا تحال ومتى صدر حكم القاضي فیھا تعاد للھیئة 

 للتنفیذ.
س العام لھیئة األمر بالمعروف أن یطلب من إمارة المنطقة إحالة القضیة للرئی -2

 إلى المحكمة الشرعیة إذا ارتأى ذلك.
یشترك مندوب من اإلمارة المختصة مع الھیئة في التحقیق مع مرتكبي  -3

المحرمات أو المتھمین بذلك أو المتھاونین بواجبات الشریعة اإلسالمیة الذین 
، وإذا تم القبض بمعرفة اإلمارة أو سلطات األمن یشترك  تقبض علیھم الھیئة

معھم في التحقیق مندوب من الھیئة ، یكون لمن أصدرت الھیئة أمرا بتوقیفھ 
 احتیاطیا االعتراض لدى اإلمارة على طلب استمرار التوقیف

: تلجأ سلطات الضبط اإلداري في القیام بمھامھا  ثانیا : وسائل الضبط اإلداري
 -اع وسیلة أو أكثر من الوسائل التالیة:إلى اتب

: وتظھر ھذا القرارات في صورة إلزام األفراد  إصدار القرارات الفردیة -1
بعمل معین أو منعھم من القیام بھ ویتعلق القرار بشخص معین أو حالة فردیة 
بالذات على سبیل المثال : األمر بمنع التجمھر أو اإلضراب أو التظاھر، وقرار 

زل آیل للسقوط، وقرار منع عدد من صحیفة معینة من النشر أو مصادرة ھدم من
صحیفة أو أي مطبوعة، واألمر بمنع المرور في شارع معین أو إلزام قائد 
السیارة بالتوقف لفحص مستندات أو حمولة السیارة، وإصدار قرار بسحب 

لخ ا….رخصة قیادة أو سیارة أو محل تجاري أو مبنى مخالف لشروط الترخیص
. 
:من سلطات ھیئات الضبط اإلداري إصدار اللوائح الملزمة  إصدار اللوائح -2

 والتي تتخذ إحدى الصور التالیة:
 :منع النشاط  -أ
على ممارسة نشاط معین مثل االتجار  الحظر المطلقفقد تتخذ اللوائح صورة  

في المخدرات ولعب المیسر وممارسة السحر والدعارة وعرض وبیع األفالم 
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افیة للعقیدة والقیم واألخالق والمطبوعات (صحف أو مجالت) الداعیة إلى المن
الفتنة ونشر الرذیلة وتھدید أمن وسالمة المجتمع ، وقد تتخذ اللوائح صورة منع 

مثل تصویر بعض األماكن ومنع المباني في  أماكن معینةممارسة النشاط في 
عسكریة، ومنع صید األماكن األثریة أو المحیطة بالمطارات والمنشآت ال

الحیوانات في األماكن المحمیة، ومنع إنشاء المحالت الخطرة و المقلقة للراحة 
في أماكن معینة حرصا على أمن وسكینة األفراد، ومنع استخدام أبواق السیارات 

 بالقرب من المساجد والمدارس والمستشفیات.
معینة من النھار  مثل حظر مرور الشاحنات في أوقات بالزمانوقد یتعلق الحظر 

 في بعض األماكن وحظر فتح المحالت والورش بعد ساعة معینة.
  الحصول على إذن  : -ب

تتطلب بعض لوائح الضبط اإلداري ضرورة الحصول على إذن مسبق من جھة 
معینة قبل ممارسة األفراد لنشاط معین مثل ضرورة الحصول على ترخیص 

لة في البلدیات) لفتح ورشة حدادة أو (من وزارتي الداخلیة والشؤون البلدیة ممث
نجارة أو مخبز ، أو محل لبیع اسطوانات الغاز، أو مستودع لتخزین المواد 
الخطرة كالكیماویات والسوائل والغازات البترولیة والمفرقعات والمواد المشعة 
وغیرھا من المحالت الخطرة والمقلقة للراحة وضرورة الحصول على رخصة 

زاولة مھنة (من البلدیات) والحصول على رخصة للقیادة أو إلنشاء مبنى أو م
السیارة من المرور ، واستخراج رخصة إنشاء صحیفة أو فتح مكتبة أو مطبعة 
من (وزارة اإلعالم) ، والحصول على رخصة ترخیص استغالل المناجم 
والمحاجر من (وزارة البترول والثروة المعدنیة) ، ورخصة حمل السالح من 

 لداخلیة).(وزارة ا
 بعض أمثلة للوائح تتطلب الحصول على إذن:

لوائح شروط السالمة وسبل الحمایة الواجب توافرھا في محال بیع وتخزین  
اسطوانات الغاز، ومستودعات األخشاب، ومالعب األطفال بالحدائق العامة، 
والمالھي، والمناحر ومحطات بیع وتوزیع المحروقات، والمخابز ، ولقد 

ھـ ، وصدرت لوائح شروط 1410ائح السابقة من وزیر الداخلیة عام صدرت اللو
السالمة في مجال عملیات تركیب وتشغیل معدات القطع واللحام الصادرة من 

ھـ، وصدرت الئحة شروط السالمة في الفنادق وبیوت 1413وزارة الداخلیة عام 
للوائح ھـ ، وھذه ا1414الشباب والمنشآت المماثلة من وزیر الداخلیة عام 
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التنفیذیة صدرت طبقا لنظام المحالت المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة 
على اآلتي: "ال یجوز  2، 1ھـ والذي ینص في المادتین 1382الصادر عام 

إنشاء أو تشغیل محل من المحالت المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إال 
ة التي تحددھا ھذه الوزارة وعلى بترخیص سابق من وزارة الداخلیة أو من الجھ

وزیر الداخلیة إصدار قرار یبین فیھ المحالت التي ینطبق علیھا ھذا النظام 
وتحدید أماكن إنشائھا وإجراءات الترخیص.... ویجوز لوزیر الداخلیة تفویض 

 رؤساء البلدیات في ذلك".
ئح التنفیذیة من نظام البلدیات"تمنح المجلس البلدي صالحیة وضع اللوا 23المادة 

الالزمة لممارسة البلدیات واجباتھا فیما یتعلق بالصحة والراحة والمباني 
 والمرافق العامة وغیرھا.

تلزم بعض اللوائح من یرغب في ممارسة نشاط معین ضرورة  اإلخطار : –جـ 
إخطار السلطة المختصة قبل ممارسة النشاط كما تتخذ اإلجراءات الالزمة 

ثل ضرورة إخطار الجھات األمنیة قبل ممارسة بعض للحمایة والسالمة م
األنشطة مثل إقامة مباریات بین بعض الفرق الذي یكون التنافس فیھا حادا بین 

الخ ، أیضا إذا رغب األفراد في إقامة …..المشجعین أو المباریات الدولیة 
مواكب أفراح أو احتفاالت معینة فعلیھم إخطار الجھات المختصة قبل ممارسة 

لنشاط ،كذلك إلزام أصحاب المحالت المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ا
باإلخطار عنھا خالل مدة معینة من صدور اللوائح، وعند تغیب صاحب المحل 

من نظام ھذه المحالت التي تنص "بأنھ  6، 3أو مدیره تطبیقا لنصوص المواد 
من صدور قرار یوما 60على جمیع أصحاب المحالت أن یخطروا عنھا خالل 

وزیر الداخلیة إلى الجھة التي یحددھا القرار وإال اعتبر المحل بدون ترخیص، 
وإذا تغیب صاحب المحل أو مدیره وجب على من حل محلھ أن یخطر الجھة 

 التي یحددھا وزیر الداخلیة خالل أسبوع من إجراء التغییر".
اط الذي یقوم بھ وتتخذ لوائح الضبط صورة تنظیم النش  تنظیم النشاط : -د

األفراد وتظھر في صورة لوائح إرشادیة كلوحات المرور التي تحدد حمولة 
السیارة أو سرعتھا في شوارع أو طرق معینة وأقصى ارتفاع للشاحنات عند 
مرورھا تحت الكباري، أو سیر الشاحنات في أقصى یمین الطریق وتحدید 

السیارات على األرصفة سرعتھا وعدم مرورھا في شوارع معینة، ومنع وقوف 
أو في شوارع معینة أو وقوفھا طولیا أو عرضیا وكذلك اللوائح التي تنظم 
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استخدام مكبرات الصوت أو إفساح الطریق لسیارات اإلسعاف والمواكب 
 الخ.…..الرسمیة 

: تملك سلطات الضبط اإلداري صالحیة إصدار اللوائح التي ھـ ـ التنفیذ الجبري
اراتھا مباشرة وجبراً على األفراد ودون اللجوء إلى القضاء تمكنھا من تنفیذ قر

مثل القرارات التنظیمیة التي تبین قواعد استخدام القوة واستخدام السالح من قبل 
رجال األمن أو تمكن رجال البلدیة من تنفیذ قرارات البلدیة بالقوة أو تمكن وزارة 

سیتبین عند دراسة  اإلعالم من إلغاء تراخیص المطبوعات ومصادرتھا كما
 التنفیذ المباشر إن شاء هللا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 امتیازات اإلدارة العامة

نظرا ألن اإلدارة الحكومیة تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة ال المصالح 
الخاصة ـ التي یسعى لھا األفراد ـ فإن القانون اإلداري یمنحھا عدة امتیازات 

 -ا ومن ھذه االمتیازات :تمكنھا من تحقیق أھدافھ
 المطلب األول
 السلطة التقدیریة

: یقصد بھا تمتع اإلدارة بحریة التصرف عند ممارستھا الختصاصاتھا  تعریفھا
القانونیة إذا لم یوجد نص نظامي یمنعھا من التصرف بعكس السلطة المقیدة 
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ذا ترك القانون ، فإ)1(والتي تكون معھا حریة اإلدارة مسلوبة فتلتزم بالقیام بالعمل
لجھة اإلدارة حریة القیام باإلجراءات أو عدم القیام بھا ، أو تقدیر مدى مالءمة 
التصرف واختیار الوقت المالئم التخاذه كانت سلطتھا تقدیریة وإذا لم یترك لھا 

 حریة االختیار والتقدیر كانت سلطتھا مقیدة.
الكفاءة ، اختیار الجزاء  :ترقیة الموظف على أساس ومن أمثلة السلطة التقدیریة

المتناسب مع الفعل من بین الجزاءات المقررة، منح اإلقامة أو الجنسیة لألجانب، 
منح اإلجازات االعتیادیة واالستثنائیة والدراسیة، سحب ترخیص محل مقلق 
للراحة أو مضر بالصحة أو مخالف للشروط، قرارات النقل والندب واإلعارة 

ومن أمثلة السلطة الة، واإلحالة إلى االستیداع ، والتفویض، وقبول االستق
الترقیة باألقدمیة المطلقة، منح الترخیص لمن تتوافر فیھ الشروط  المقیدة :

كترخیص محل أو مبنى أو سالح، تحدید العقوبات التأدیبیة في النظام فال تملك 
رجات اإلدارة توقیع غیرھا ، التعیین بطریق المسابقة حیث یكون الترتیب في د

 المسابقة ملزما لإلدارة...الخ.
لیس معنى السلطة التقدیریة أن یكون لإلدارة ضوابط استخدام السلطة التقدیریة: 

الحریة المطلقة في اتخاذ اإلجراء أو عدم اتخاذه حتى لو تعارض تصرفھا مع 
أحكام القانون وإنما تدور ھذه السلطة في إطار المشروعیة حیث تخضع لعدة 

حریتھا في اتخاذ اإلجراء أو عدم اتخاذه تدور في إطار القانون  ضوابط تجعل
 :)1(ومن ھذه الضوابط

عدم الخروج على قواعد االختصاص والشكل المحدد نظاما فإذا حدد النظام  -1
ً إلصدار القرار اإلداري  جھة معینة لممارسة االختصاص أو حدد شكالً معینا

 صرفھا باطال . فیجب على اإلدارة مراعاة ذلك وإال كان ت
وجوب التحقق من األسباب التي تبني علیھا قرارھا فیجب على اإلدارة قبل  -2

إصدار القرار أن تتأكد من قیام األسباب ، وأنھا أسباب حقیقیة مطابقة لألنظمة 
فإذا خرجت اإلدارة على ذلك خضعت للرقابة القضائیة ، فإذا أصدرت جھة 

أحد منسوبیھا فیجب أن تكون الوقائع المنسوبة اإلدارة قرارا بتوقیع الجزاء على 

                                                
ومwwا بعwwدھا  69د. محمد كامل لیلة ، الرقابة على أعمال اإلدارة، بدون الناشر وسنة النشwwر ، ص  )1(

، د. 492، ص 1987، د. عبwwد المجیwwد عبwwد الحفwwیظ سwwلیمان ، مبwwادئ القwwانون اإلداري المصwwري، 
 48، 47م ص 1979،  7ء اإلداري ، دار النھضة العربیة، طمحمود حافظ ، القضا

 118: 112أ.د أنس قاسم جعفر ، الوسیط في القانون العام، المرجع السابق، ص  )1(
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للموظف صحیحة وتتكون منھا مخالفة تستحق الجزاء فإذا افتقدت ذلك كان 
 القرار باطال.

یحب أن تكون الوقائع التي استندت إلیھا اإلدارة خاضعة للتكییف القانوني  -3
الواجب أو  الصحیح فإذا كان لإلدارة حریة تقدیر خطورة الوقائع فتتخذ اإلجراء

تقدیر عدم خطورة الوقائع فال تتخذه ، فإنھا إذا اتخذت اإلجراء یجب أن یتم ذلك 
ً للتكیف القانوني الصحیح ، فإذا قدرت البلدیة أو وزارة الداخلیة أن محالت  طبقا
معینة بأحد الشوارع یجب إغالقھا لخطورتھا على الصحة العامة أو إلخاللھا 

ب أن یكون ھذا التقدیر طبقاً للقواعد النظامیة والالئحیة بالسكینة واألمن العام فیج
 التي تحدد مدى مخالفة ھذه المحالت للنظام . 

أن یكون الھدف من القرار الذي تصدره اإلدارة استناداً لسلطتھا التقدیریة ھو  -4
ً للمصلحة العامة بأن كان یھدف  تحقیق المصلحة العامة فإذا كان قرارھا منافیا

أغراض شخصیة أو أغراض غیر نظامیة كان قراراھا مشوباً  إلى تحقیق
بالتعسف في استعمال السلطة ،  فإذا أصدرت إحدى الجھات الحكومیة قراراً 
بنزع ملكیة عقار للمنفعة العامة أو االستیالء المؤقت علیھ فیجب أن یكون ھدف 

إذا ثبت القرار تحقیق المصلحة العامة ولیس المصلحة الشخصیة لمصدر القرار ف
أن نزع الملكیة كان للمصلحة الشخصیة جاز الطعن في القرار بالبطالن أمام 

 دیوان المظالم استناداً لعیب التعسف في استعمال السلطة .
من نظام تأدیب  35،  34:المادتان  تطبیقات نظامیة على السلطة التقدیریة

أن یكون اختیار الموظفین تقضیان بأنھ: "یراعى في توقیع العقوبة التأدیبیة 
العقوبة متناسبا مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة 
والمشددة المالبسة للمخالفة، وذلك في حدود العقوبات المقررة في ھذا النظام ، 
ویجوز للوزیر المختص توقیع العقوبات المنصوص علیھا في النظام عدا 

م بأنھ ".یجوز للوزیر أو من في من نفس النظا 46الفصل" ، وتقضي المادة 
حكمھ بقرار مكتوب تفویض بعض صالحیاتھ المقررة في ھذا النظام"ومن نظام 

: " بأنھ یجوز بقرار من الوزیر المختص تكلیف  23الخدمة المدنیة تقض المادة 
الموظف بالقیام بأعمال وظیفة معینة أو بالقیام بمھمة رسمیة ، كما یجوز تكلیفھ 

تقضي بأنھ :"یجوز إعارة  29ھ بمھام وظیفتھ األصلیة" ، والمادة بذلك مع قیام
الموظف بعد موافقتھ للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو 
الھیئات الدولیة وتحدد الالئحة قواعد اإلعارة".ومن نظام خدمة الضباط تقضي 



 

150 

قوات المسلحة إذا بأنھ :" یجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في ال 46المادة 
/ب تقضي بأنھ "تتم جوازا إحالة 109اقتضت المصلحة العامة ذلك" ، والمادة 

 …"الضابط إلى االستیداع بناًء على طلبھ ألسباب مقنعة
 المطلب الثاني

 إصدار القرارات اإلداریة
یعتبر القرار اإلداري من االمتیازات التي تتمتع بھا اإلدارات الحكومیة سواء في 

تھا بمنسوبیھا أو بأفراد المجتمع فیكون القرار اإلداري ملزما للمخاطبین بھ عالقا
كي تستطیع الدولة حمایة المصلحة العامة ونظرا ألھمیة وخطورة القرارات 
ً معینة كي تكون صحیحة فإذا تخلف أحد ھذه  اإلداریة فإنھ یشترط لھا أركانا

 ع التالیة :األركان كان القرار باطال كما یتضح من خالل الفرو
 الفرع األول

 تعریف القرار اإلداري وأنواعھ
: ھو إفصاح جھة اإلدارة عن إرادتھا الملزمة بما لھا من سلطة أوال : تعریفھ 

ً وجائزاً  عامة بمقتضى القوانین بقصد إحداث أثر قانوني معین متى كان ممكنا
ً للمصلحة العامة ً تحقیقا ند بیان أركان ، وسیتضح ما ورد بالتعریف ع )1(قانونا
 .)2(القرار، ونتناول ھنا أنواعھ

 : من حیث المصدر -1:  ثانیا : أنواع القرارات اإلداریة
 القرارات الصادرة عن الملك وھي:  
األمر الملكي بتعیین رجال الدولة كتعیین نواب رئیس مجلس الوزراء  -أ

والوزراء وعلماء اإلسالم واألمراء والمحافظین ، والضباط والقضاة، 
 والقرارات الصادرة بمنح الرتب واأللقاب..الخ 

المرسوم الملكي ویصدر في شكل قرار مكتوب كموافقة نھائیة على بعض  -ب
شؤون الدولة وذلك بعد إقرارھا من مجلس الوزراء مثل التصدیق النھائي على 

 األنظمة والمعاھدات واالتفاقیات الدولیة ومنح عقود االمتیاز واالستثمار. 
مي : ویصدر كتابة أو شفاھة مثل اعتماد  قرارات اإلصالح األمر السا -ت

 اإلداري واعتماد السفراء والموافقة على تنفیذ األحكام. 
                                                

 ھـ1400/ق لعام 497/1في القضیة رقم  1401لعام  6/86قرار دیوان المظالم رقم  )1(
لیمان الطمwwاوي، المرجwwع السwwابق، ، د. سww 400:  392د. طعیمwwھ الجwwرف ، المرجwwع السwwابق ص  )2(

، عبد هللا راشwwد السwwنیدي،   122:  120وما بعدھا، د. أحمد بن باز ، المرجع السابق، ص  582ص 
 .99، 98ھـ ، بدون الناشر، ص 1418،  5اإلدارة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة، ط
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ً لمتابعة أحوال المواطنین  -ث ً أو تحریریا التوجیھ الملكي: ویصدر إما شفھیا
 وأنشطة األجھزة اإلداریة.

القرارات  فمجلس الوزراء یصدر قرارات مجلس الوزراء وقرارات الوزراء:
التنظیمیة أو التنفیذیة التي تكفل التنسیق بین الوزارات والمصالح العامة ومراقبة 
تنفیذ األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في ھذا الشأن ، أما القرارات 
الوزاریة فھي تلك التي تصدر عن الوزراء وتشمل اللوائح التنظیمیة واللوائح 

م سلطة إصدارھا ، والقرارات الفردیة التي تتعلق التنفیذیة عندما یخولھم النظا
 بشؤون المصالح العامة التابعة للوزارات التي یرأسونھا .

قرارات الھیئات المركزیة الصادرة عن مجلس الوزراء والوزراء والجھات  -جـ
المركزیة األخرى ، وقرارات الھیئات الالمركزیة الصادرة عن أمراء ومدراء 

 . الخ…البلدیات والمؤسسات العامة أو رؤساء المناطق و
وھي التي تصدر لمخاطبة شخص  القرارات الفردیة : -من حیث مداھا :  أ -2

معین بالذات كتعیین أحد األفراد في وظیفة ما أو تفویضھ في بعض 
االختصاصات أو منح شخص معین رخصة أو سحبھا منھ أو نزع ملكیة عقار 

موعة من األشخاص محددین بذواتھم في أحد األفراد ، وكذلك قرار تعیین مج
وزارة أو مؤسسة معینة أو نقلھم أو ترقیتھم ، والقرار الفردي ینتھي بمجرد 

 تطبیقھ الستنفاد الغرض منھ . 
وھي القرارات التي تضع قواعد عامة مجردة تطبق  القرارات التنظیمیة : -ب

ن تنطبق في على عدد غیر محدد من األشخاص ویستوي في ھذا كثرة أو قلة م
حقھم ، فالعبرة بعمومیة القاعدة وموضوعیتھا ، وأنھا تنطبق على شخص أو 
ً للتعیین في  أشخاص معینین بأوصافھم ال بذواتھم فالقاعدة التي تضع شروطا
وظیفة مدیر عام رغم أنھا تتعلق بفرد واحد إال أنھ لم یحدد باالسم ، وإنما بالصفة 

شخص تتوافر فیھ الشروط العامة التي الوظیفیة التي یمكن أن تمنح ألي 
تتضمنھا القرارات التنظیمیة أو النصوص القانونیة وتتعدد صور القرارات 
التنظیمیة فقد تصدر في شكل الئحة أو أمر عسكري أو قرار من مجلس الوزراء 
أو قرار وزاري وتعد اللوائح أھم صور القرارات اإلداریة التنظیمیة وقد سبق 

  ل كمصدر من مصادر القانون اإلداري.دراستھا بالتفصی
ھناك نوع من القرارات یقتصر أثره  من حیث أثرھا في مواجھة األفراد : -3

القانوني على اإلدارة وحدھا ویطلق علیھا اإلجراءات الداخلیة مثل التعمیمات 
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والمنشورات والتعلیمات التي یصدرھا رؤساء المصالح اإلداریة لمرؤوسیھم 
طبیق القوانین واللوائح على الحاالت التي تواجھھم فھي ال لتوضیح كیفیة ت

ً على األفراد وال تمس مراكزھم القانونیة وإنما تلزم المرؤوسین  تفرض التزاما
في مواجھة رؤسائھم ، وھذا النوع ال توجھ إلیھ دعوى اإللغاء سواًء من األفراد 

امر الرؤساء ، وھناك ألنھا ال تخاطبھم أو من الموظفین ألنھم ملزمون بتنفیذ أو
نوع آخر من القرارات اإلداریة یمس المركز القانوني ألفراد المجتمع أو 
منسوبي الجھات الحكومیة ویمثل القاعدة العامة للقرارات اإلداریة حیث یسري 

 في مواجھة األفراد ویمكن أن توجھ إلیھ دعوى اإللغاء.
لقرار المنشئ ذلك القرار یقصد با القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة : -4

الذي یترتب علیھ إلغاء أو تعدیل أو إنشاء مركز قانوني معین مثل إلغاء ترخیص 
أو ترقیة موظف أو تعیینھ ، أما القرار الكاشف فھو تقریري ال ینشئ حالة جدیدة 
وإنما یقتصر دوره على إثبات وتقریر حالة موجودة من قبل فھو یظھر ھذه 

قط ألنھا موجودة في الواقع من قبل ، فالقرار الذي یكتفي الحالة ویكشف عنھا ف
بتفسیر قرار سابق ، أو تأكیده یكون كاشفا ال منشئا ویتمیز بأن آثاره تترتب منذ 
تاریخ وجود اآلثار القانونیة التي كشف عنھا أما آثار القرار المنشئ فال تترتب 

 إال من تاریخ صدوره.
اك قرارات یمكن رفع دعوى اإللغاء بشأنھا أمام ھن ـ من حیث القابلیة لإللغاء :5

القضاء اإلداري (دیوان المظالم) . وھناك قرارات ال یقبل الدیوان دعاوى ضدھا 
وتسمى أعمال السیادة أو أعمال الحكومة كما سنرى عند دراسة اختصاصات 

 دیوان المظالم.
 
 
 

 الفرع الثاني
 أركان القرار اإلداري

 وھي:  )1(ینة كي ینشأ القرار اإلداري صحیحاً یجب أن تتوافر أركان مع
                                                

وما بعدھا، د. سلیمان الطمwwاوي،  8بي، ص د. محمد كامل لیلة ، الرقابة اإلداریة ،دار الفكر العر )1(
،د.  406،  402، د. طعیمwwwھ الجwwwرف ، المرجwwwع السwwwابق ، ص  596،  588المرجwwwع السwwwابق ، ص 

 1987محمد أنس قاسم ، الوسیط في القانون العام، القضwwاء اإلداري دار النھضwwة العربیwwة بالقwwاھرة 
 .  519: 510ق ص وما بعدھا، د. ماجد راغب الحلو ، المرجع الساب 328ص 
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بأنھ : الحالة الواقعیة أو القانونیة التي ركن السبب  یعرف  أوالً : ركن السبب :
والحالة ،  )2(تخول صاحب الصالحیة إصدار القرار المناسب لمجابھة ھذه الحالة

والحرائق بفعل الطبیعة مثل الزالزل والبراكین والفیضانات  قد تكون الواقعیة
والسیول .. الخ ، أو بفعل اإلنسان مثل أعمال الشغب والمظاھرات وكل ما من 

: فتتمثل في وقوع مخالفة تأدیبیة  الحالة القانونیةشأنھ اإلخالل بالنظام العام ، أما 
من موظف تستوجب معاقبتھ تأدیبیاً، أو تقدیمھ لطلب استقالة یحتاج إلى قرار 

 بقبولھا أو رفضھا  
الة القانونیة ھي واقعة معینة ، توافرت فیھا شروط محددة تدفع اإلدارة إلى فالح 

ً لدى مصدر القرار وإنما ھو  ً داخلیا إصدار القرار ، والسبب لیس عنصراً نفسیا
عنصر خارجي موضوعي من شأنھ تبریر صدور القرار ، أي یجب أن تتوافر 

لكي یصدر القرار صحیحا وقائع معینة ال شأن لھا بالبواعث النفسیة والشخصیة 
ً لما إذا كانت  ، وفي حالة وجود السبب یختلف التزام اإلدارة بإصدار القرار تبعا
سلطتھا تقدیریة ( وھنا یكون لھا حریة اتخاذ القرار من عدمھ مع مراعاة ضوابط 
ھذه السلطة) أم كانت سلطتھا مقیدة فتلتزم باتخاذ اإلجراء إذا توافر السبب فمثال 

الترقیة باالختیار فلھا حریة إصدار قرار الترقیة أو عدم إصداره، أما  إذا كانت
إذا كانت الترقیة باألقدمیة فإنھا تلتزم بترقیة من توافرت فیھم األقدمیة 
المنصوص علیھا نظاما، فسلطتھا عند االختیار تقدیریة أما في حالة األقدمیة 

 فسلطتھا مقیدة.
ً : ركن الشكل ھر الخارجي الذي یتجسد فیھ القرار وتظھر : یقصد بھ المظ ثانیا

فیھ إرادة اإلدارة بأنھا ترید إحداث أثر قانوني معین ، والقاعدة العامة أن اإلدارة 
لیست ملزمة بإتباع شكل معین في تعبیرھا عن إرادتھا ما لم یفرض علیھا النظام 

 ً ، ومن أمثلة  )1(شكال معینا ، فقد یكون القرار مكتوباً أو شفھیاً صریحا أو ضمنیا
ً لنظام  القرار الضمني : اعتبار استقالة الموظف المدني مقبولة بقوة النظام طبقا
الخدمة المدنیة إذا لم یصدر من اإلدارة قرار صریح بقبولھا أو رفضھا خالل 
ً من تاریخ تقدیم الطلب ، وقد یكون القرار إیجابیا أو سلبیا ویتحقق  تسعین یوما

اإلدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه أو  امالقرار السلبي عند إحج

                                                
 ھـ.1400/ق لعام 535/1ھـ في القضیة رقم 1400لعام  86قرار دیوان المظالم رقم م/ )2(
ھwwـ ، قwwراره 1400/ق لعwwام 497/1ھwwـ فwwي القضwwیة رقwwم 1401لعام  6/86قرار دیوان المظالم رقم  )1(

 ھـ1399/ق لعام 266/1ھـ في القضیة رقم 1400/ت لعام 7رقم 
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من نظام  138التزامھا الصمت وعدم الرد ، على سبیل المثال تقضي المادة 
خدمة الضباط بأنھ :"عند التماس الضابط إعادتھ للخدمة أو رد أقدمیتھ یجوز 

د عدم إخطاره بتوصیة لجنة الضباط خالل شھرین من تاریخ تقدیم الطلب وعن
إخطاره بقرار اللجنة خالل ثالثة أشھر من تاریخ ورود الطلب إلى اللجنة یعتبر 
طلبھ مرفوضا" ، ومعنى ھذا أن سكوت اإلدارة عن الرد خالل مدة معینة یعتبر 
ً ھذا في حالة عدم التزامھا نظاما بالرد ، أما إذا ألزمھا النظام بالرد  قراراً إداریا

اھا ھنا یتعین على اإلدارة التقید بالنص كما لو أو اتباع شكل معین في قرار
فرض علیھا أخذ رأي جھة أو لجنة معینة ، أو إجراء تحقیق قبل توقیع الجزاء أو 
الرد خالل مدة معینة كوجوب رد المرجع على الضابط طالب االستقالة خالل 
ه ثالثة أشھر إما بالقبول أو بالرفض ، وأیضا وجوب إبالغ الضابط من قبل قائد

الذي كتب عنھ تقریراً غیر مرٍض بمضمون ذلك التقریر ویوقع باإلطالع ولھ 
 .)1(حق االعتراض عن طریق مرجعھ خالل أسبوعین من تاریخ إبالغھ

یقصد باالختصاص صالحیة أو سلطة رجل اإلدارة  ثالثاُ: ركن االختصاص  :
بالشخص أو التي تمكنھ من إصدار القرار سواء تعلقت ھذه السلطة أو الصالحیة 

یعني أن القانون  فاالختصاص الشخصي: –أ المكان أو الزمان أو الموضوع : 
أو النظام یحدد األفراد الذین یجوز لھم دون غیرھم مباشرة أعمال إداریة معینة 
بحیث ال یجوز التخلي عنھا أو التفویض فیھا إال طبقاً للحاالت التي حددھا النظام 

 راء المناطق.كتحدید اختصاصات الوزراء وأم
: یعني أن لرجل اإلدارة منطقة جغرافیة معینة یباشر واالختصاص المكاني -ب

اختصاصھ فیھا وال یجوز لھ مباشرة عملھ خارجھا كاإلطار الجغرافي لمنطقة 
 الخ.….الریاض أو مكة المكرمة

: یتعلق بالمدة التي یكون من حق رجل اإلدارة اتخاذ واالختصاص الزماني –جـ 
خاللھا فإذا لم یكن على قوة العمل بسبب الفصل من الخدمة أو االستقالة القرار 

 أو اإلعارة أو الوقف عن العمل فال یجوز لھ ممارسة أیة اختصاصات وظیفیة. 
: یتعلق بتحدید فئات األعمال وتوزیع واالختصاص النوعي أو الموضوعي –د 

أعمال أخرى غیرھا كل فئة على جھة إداریة معینة ال یجوز ألي منھا مباشرة 
دون سند نظامي مثل تحدید اختصاصات الدفاع المدني أو األمن العام أو 
الجوازات أو الصحة أو التعلیم أو الزراعة ..الخ ، لذا یجب على رجل اإلدارة 

                                                
 من نظام خدمة الضباط. 14،  120،  119المواد  )1(
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التقید باالختصاص الشخصي والمكاني والزماني والنوعي المحدد نظاما كي 
 یكون القرار صحیحا.
ھو مضمون أو موضوع القرار ویعرف بأنھ: األثر القانوني  ر:رابعا : محل القرا

الذي یترتب على القرار حاالً ومباشرة ، بإنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني 
معین، وبذلك یتمیز عن محل األعمال المادیة لإلدارة والذي یتمثل في نتیجة 

فاألثر القانوني واقعیة (كشق طریق أو حفر بئر أو ھدم منزل أو إتالف مال) ، 
مركز قانوني مثل قرار تعیین موظف أو منح رخصة  إنشاء:  للقرار قد یكون

مركز قانوني مثل قرار الترقیة أو اإلیقاف عن  تعدیلمحل أو سیارة ، وقد یكون 
مركز قانوني مثل الفصل من  إلغاءالعمل أو النقل أو إنزال المرتبة،  وقد یكون 

لغاء الوظیفة ، وبصفة عامة یشترط في محل الخدمة أو سحب الترخیص أو إ
ً ( فال یعین شخص على وظیفة غیر موجودة أو تمنح  القرار أن یكون ممكنا
رخصة سیارة لمن ال یملكھا) ، وجائزاً شرعا ونظاما (فال یجوز منح رخصة 
محل لالتجار في المخدرات أو المسكرات وال یمنح ترخیص لمن ال تتوافر في 

 میة).حقھ الشروط النظا
ھو الھدف النھائي الذي یبتغي رجل اإلدارة بقراره خامسا : الغایة من القرار : 

تحقیق ھذا الھدف، والسلطات المقررة لإلدارة العامة ال تعتبر غایات في ذاتھا، 
ولیست مقررة لصالح وحساب اإلدارة ، وال تعد مزایا شخصیة لموظفین معینین 

مھا إنما ھي مقررة لتحقیق المصلحة العامة تكون لھم الحریة المطلقة في استخدا
، فالغایة من تعیین موظف لیس منحھ مزایا الوظیفة وإنما ضمان سیر المرافق 
العامة بانتظام تحقیقا للمصلحة العامة التي تعتبر الغایة العامة التي یتعین على 

لعامة اإلدارة أن تھدف في كل أعمالھا إلى تحقیقھا ، ونظراً ألن معنى المصلحة ا
واسع غیر محدد وغیر واضح المعالم ، لذا فإن المنظم یتدخل كثیراً لیحدد 
ً ، وھنا یتعین  ً خاصا لإلدارة بجانب ھذا الھدف العام "المصلحة العامة " ھدفا

على رجل اإلدارة أن یستھدف تحقیق الھدف الخاص بجانب تحقیق الھدف العام  
أو توقیع العقاب أو الترقیة  فیراعى عند إصدار قرارات التعیین أو النقل

باالختیار أو نزع الملكیة للمنفعة العامة أن یكون الھدف منھا تحقیق الصالح العام 
ولیست المصالح الشخصیة لمن یملكون صالحیة إصدار ھذه القرارات فإذا 
تخلف أحد أركان القرار اإلداري السابقة كان القرار معیبا وبالتالي باطال كما 

 سة عیوب القرار اإلداري في الفرع التالي.سنرى عند درا
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 الفرع الثالث
 عیوب القرار اإلداري

 -:)1(ونبین ھنا العیوب التي تلحق بأركان القرار وتؤدي إلى بطالنھ وھي
 أوال : عیب السبب :

ھو عدم قیام القرار على حالة واقعة أو قانونیة تبرر صدوره فیصبح معیبا ،  
  -كما یتضح من اآلتي: )1(طالن القراروتخلف ركن السبب یؤدي إلى ب

 صور بطالن السبب: 
عدم وجود الوقائع (أي تخلف الوجود المادي للوقائع) فلكي یكون القرار  -1

اإلداري صحیحا یجب أن تكون األسباب (الحالة الواقعیة أو القانونیة) متوافرة 
للفصل في ویراقب القضاء اإلداري (دیوان المظالم) مدى توافر ھذه األسباب 

دعوى إلغاء القرار اإلداري، فإذا تبین للقاضي عدم توافر ھذه األسباب قضى 
 ببطالن القرار استنادا لعیب السبب .

 أمثلة لعیب السبب : 
صدور قرار من البلدیة بھدم منزل إدعاًء بأنھ آیل للسقوط في حین أنھ لیس  -أ

 كذلك بدلیل عدم توفر تقریر ھندسي صحیح من مھندس متخصص.
صدور قرار من جھة أمنیة بالقبض على شخص الشتراكھ في أعمال شغب  -ب

 في یوم معین في حین أنھ كان خارج البالد خالل ھذه الفترة.
 صدور قرار بقبول استقالة موظف في حین أنھ لم یتقدم بطلب االستقالة. -ت
صدور قرار بتوقیع الجزاء على أحد منسوبي الجھات الحكومیة إدعاء بأنھ  -ث

 وظیفي معین ویثبت الموظف عدم صحة ذلك. أخل بواجب
فلكي یكون سبب القرار صحیحا یجب أن تكون النتیجة التي انتھى إلیھا القرار 
مستخلصة استخالصا سائغا من أصول تنتجھا (مادیة أو قانونیة) فإذا كانت 

                                                
حول عیوب القرار اإلداري: انظر د. سwwلیمان الطمwwاوي ، نظریwwة التعسwwف فwwي اسwwتعمال السwwلطة،  )1(

ومwwا بعwwدھا، د. محمwwد أنwwس  53/ ، ص 1978، 3االنحراف بالسلطة، مطبعة جامعة عین شمس ، جـ
بعwwدھا، د. فھwwد بwwن محمwwد  ، ومwwا386قاسم جعفر ، الوسیط في القانون العام ، المرجwwع السwwابق، ص 

بن عبد العزیز الدغیثر، رقابة القضاء على قرارات اإلدارة  "والیة اإللغاء أمام دیوان المظالم" دار 
وما بعدھا د. سعید عبد المنعم الحكwwیم ، الرقابwwة علwwى  222النھضة العربیة ، بدون سنة النشر، ص 

، د. محمwwد كامwwل لیلwwة ، محاضwwرات  573:  509م ، ص 1976أعمwwال اإلدارة ، دار الفكwwر العربwwي ، 
 .58:  42في دعوى اإللغاء ، بدون الناشر وسنة النشر، ص 

 ھـ.1400/ق لعام 535/1ھـ في القضیة رقم 1401لعام  11/86قرار دیوان المظالم رقم  )1(
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مستخلصة من أصول غیر موجودة أو ال تنتجھا كان القرار فاقدا لركن السبب 
 لغاء.ومستوجبا اإل

تتوقف صحة القرار اإلداري على قیام  عدم صحة التكییف القانوني للوقائع :ـ 1
اإلدارة بالتكییف القانوني الصحیح للوقائع ، والقضاء اإلداري یراقب مدى صحة 
ھذا التكییف فإذا كان غیر قانوني قضى ببطالن القرار اإلداري لعیب السبب ، 

كانت الوقائع المادیة مع ثبوتھا ال تؤدي  وتظھر عدم صحة التكییف القانوني إذا
إذا رفضت اإلدارة منح ترخیص بناء استنادا إلى أن  إلى ھذا الوصف فمثال :

المیدان المطلوب إقامة البناء فیھ أثري وإقامة المبنى فیھ یلحق ضررا بالقیمة 
األثریة لھذا المیدان رغم أن الحقیقة ھي عدم دخول المیدان في عداد األماكن 

ألثریة فإن تكییف الواقعة على ھذا النحو یكون تكییفا غیر صحیح وبالتالي فإن ا
قرار رفض الترخیص یعد باطال لعیب السبب ،  أیضا إذا وقعت اإلدارة جزاء 
على أحد منسوبیھا بدعوى أنھ أذاع أسرار العمل في حین أن حقیقة التصرف ال 

مل فإن قرار العقاب یكون ینطبق علیھا وصف السریة وأن إذاعتھ ال تضر بالع
باطال لعدم صحة التكییف القانوني للوقائع الصادرة من الموظف ، أیضا إذا 
رفضت اإلدارة الترخیص بفتح محل تجاري بدعوى أن النشاط الذي یمارسھ یعد 
من األنشطة الخطرة أو المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة في حین أن ھذا 

أي من ھذه األنواع فإن قرار الرفض یكون باطال النشاط ال یندرج بطبیعتھ تحت 
لعدم صحة التكییف القانوني للنشاط، أیضا إذا صدر قرار بتوقیع جزاء على 
مدیر إحدى اإلدارات بدعوى أنھ لم یشرف على العمل أثناء غیابھ عن العمل 
لظرف قھري لدیھ رغم أن ھناك من حل محلھ نظاما فإن قرار الجزاء یكون 

لحال محلھ أثناء غیابھ ھو الذي یصبح مسؤوال عن العمل في حالة باطال ألن ا
 غیاب األصیل طبقا للقواعد النظامیة للحلول السابق بیانھا...الخ.

لكي یكون القرار   عدم التناسب بین القرار واألسباب التي استند علیھا: -3
 مشروعا وغیر مخالف للنظام یجب أن یكون ھناك تناسب بین القرار الصادر

وبین األسباب التي دفعت اإلدارة إلصداره فإذا انتفى ھذا التناسب كان القرار 
باطال ، على سبیل المثال إذا صدر قرار بتوقیع جزاء على موظف تأخر عشر 
دقائق ألول مرة عن مواعید الدوام الصباحیة بخصم شھر من راتبھ فإن القرار 

عشر دقائق) والقرار الصادر یكون باطال لعدم التالؤم بین سبب القرار (تأخر 
 من نظام تأدیب الموظفین باآلتي: 34بخصم شھر ، لذلك تنص المادة 
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"یراعى في توقیع العقوبة التأدیبیة أن یكون اختیار العقوبة متناسبا مع درجة  
المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة المالبسة للمخالفة وذلك 

قررة في ھذا النظام" وتجري أحكام دیوان المظالم على أن في حدود العقوبات الم
رقابتھ على قرارات اإلدارة ھنا ھي رقابة مشروعیة ولیست رقابة مالءمة فإذا 
تعرضت للمالءمة فیكون باعتبار ھذه المالءمة عنصرا من عناصر المشروعیة 

استھدف بناًء على ھذا ال یتعرض الدیوان لرقابة المالءمة إذا كان القرار قد 
 .)1(المصلحة العامة وخال من مخالفة النظام

  ثانیا : عیب المحل :
یكون محل القرار معیبا إذا كان مخالفا للنظام وتوافر ھذا العیب یبطل القرار 
اإلداري فلكي یكون القرار اإلداري مشروعا یجب أن یكون محلھ ممكنا فإذا 

در قرار بإعارة شخص صدر قرار بترقیة موظف ثم تبین أنھ سبق فصلھ أو ص
إلى خارج البالد ونفذ القرار ثم صدر قرار بعد ذلك بإلزامھ بالقیام ببعض أعمال 
وظیفتھ، وإذا صدر قرار بھدم منزل آیل للسقوط ثم تبین أنھ قد ھدم قبل ذلك فإن 
مثل ھذه القرارات یكون تنفیذھا مستحیال وبالتالي باطال) ویشترط أیضا في محل 

جائزا قانونا فاالستیالء على عقار أحد األفراد دون تعویض القرار أن یكون 
یكون غیر نظامي ، وقرار توقیع الجزاء بعقوبة غیر منصوص علیھا یكون 

 باطال لمخالفتھ النظام.
وھذه الصورة تتحقق إذا  مخالفة المحل للنظام مباشرة : -1صور عیب المحل :

غیر مشروع وتسمى ھذه خالفت اإلدارة النظام بإصدارھا قرار یكون محلھ 
 الصورة االمتناع عن تطبیق أحكام القانون .

 أمثلة لمخالفة محل القرار للنظام :
فإذا صدر قرار بمنح ترخیص لمحل یمارس نشاطاً خطراً أو مضراً بالصحة  -أ

ً للراحة في منطقة آھلة بالسكان بالمخالفة للنظام الذي یحدد ضوابط  أو مقلقا
من حیث المكان والزمان وشروط السالمة فإن  وشروط ممارسة ھذه األنشطة

 القرار یكون باطال لمخالفة محلھ للنظام.
أیضا إذا تقدم شخص للحصول على رخصة سیارة وتوافرت فیھ الشروط  -ب

النظامیة ورغم ھذا رفضت جھة االختصاص منحھ الرخصة فإن قرارھا یكون 
 باطال .

                                                
 ھـ.1401/ق لعام 360/1ھـ في القضیة رقم 1401لعام  25/86قرار الدیوان رقم  )1(
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یكون باطال لمخالفتھ أیضا فإن صدور قرار نزع الملكیة من مدیر إدارة  -ت
للنظام الذي یتطلب صدور ھذا القرار من الوزیر المختص أو رئیس المصلحة 

 المستقلة .
أیضا صدور قرار منح امتیازا أو استثمار بقرار من مدیر عام یكون باطال  -ث

 ألن النظام یشترط لمنح االمتیاز أو االستثمار أن یصدر بمرسوم ملكي  
یقصد بھ قیام جھة اإلدارة بإعطاء  النظامیة : الخطأ في تفسیر القاعدة -2

سواء بحسن أو سوء نیة_ مفھوما مغایرا لما یقصده المنظم من النص  -النص
 :أمثلة ذلكالنظامي ومن 

توقیع جزاء على موظف بدعوى أنھ خالف أوامر وتعلیمات الرئیس في حین  -أ
صوص النظامیة في أنھ في حقیقة األمر قد أظھر لرئیسھ مدى مخالفة أوامره للن

حدود األدب واللیاقة ، وھذا حق للمرؤوس یكفلھ النظام، وحینما أصر الرئیس 
على رأیھ كتابة قـام المرؤوس بتنفیذ أوامر الرئیس ومن ثم فإن توقیع الجزاء 
یكون في غیر محلھ ألن الرئیس أخطأ في تفسیر النصوص النظامیة التي تلزم 

التنفیذ ھنا مقید بعدم مخالفة ھذه األوامر  الموظف بتنفیذ أوامر الرئیس ألن
 للقواعد الشرعیة والنظامیة المطبقة في الدولة.

قیام الموظف بتوزیع المطبوعات إذا كانت تھدف إلى اإلخالل بأمن الدولة أو  -ب
بث الفتنة ھنا تكون محظورة ویعاقب فاعلھا أما إذا كانت مطبوعات إسالمیة 

(وزارة اإلعالم) فإن قیام الموظف بتوزیعھا ال صادرة بموافقة جھة االختصاص 
یعد إخالال منھ بأمن الدولة ألن المطبوعة مرت بالمنافذ الرسمیة التي حددتھا 
الدولة ومن ثم فإن قرار معاقبة الموظف في الحالة األخیرة یعد خطأ في تفسیر 
النص الذي یحظر توزیع المطبوعات ذات المیول السیاسیة ألنھ ما قام بھ 

 لموظف یخرج من إطار ھذا الحظر .ا
النص النظامي الذي یشترط األمانة والدقة في أداء أعمال الوظیفة ویحظر  -جـ

على الموظف االحتفاظ لنفسھ بأصول األوراق الرسمیة یجب على اإلدارة أن 
تفسر مصطلح االحتفاظ ھنا بأنھ االحتفاظ النھائي المضر بالمصلحة العامة 

اب على القائم بھ، أما إذا ثبت لجھة اإلدارة أن الموظف قام إلمكانیة توقیع العق
بأخذ بعض األوراق من الملفات إلى منزلھ إلتمام األعمال المكلف بھا وإعادتھا 
إلى العمل وأن العرف اإلداري جرى في مرجعھ على ذلك فإن تصرف الموظف 

في فھم ھذا ال یعد مخالفة للنص بحظر االحتفاظ باألوراق ، فإذا أخطأ الرئیس 
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النص ووقع جزاء على الموظف فإنھ یكون قد أخطأ في تفسیر القاعدة النظامیة 
 ویكون قراره باطال لعیب في محل القرار.

قبول الموظف للھدایا من قریب أو صدیق لیس بغرض التأثیر على العمل ال  -د
مخالفة فیھ للنص الذي یحظر على الموظف قبول الھدایا بغرض التأثیر على 

 لعمل.ا
تفسیر النصوص یجب أن یتم بحسن نیة فإذا كان بسوء نیة یكون خطأ في  -ھـ

التفسیر ومن ثم فإن النص الذي یوجب على الموظف المحافظة على شرف 
الوظیفة ال یتنافى معھ قیام الموظف بانتظار زوجتھ المدرسة أو ابنتھ التلمیذة أمام 

لشرطة أو رجل ھیئة األمر مدرسة البنات وال یتنافى معھ حق قیام ضابط ا
بالمعروف بالوقوف حول األماكن المشبوھة لمراقبة ورصد المترددین علیھا إذا 

 ثبت أنھ یقوم بذلك أداء لعملھ ال مشاركة منھ في أنشطة ھذه األماكن.
حسن السمعة كشرط لتولي الوظیفة العامة أو االستمرار فیھا یجب أن یفسر  -و

 یضر بحق المرشح للوظیفة أو المعین فیھا ، فإذا بما یحقق المصلحة العامة وال
لم یكن للشخص سوابق إجرامیة ولم تثبت علیھ أیة تصرفات تتعارض مع 
القواعد الشرعیة والنظامیة والعرفیة الصحیحة ال تستطیع جھة اإلدارة فصلھ من 
عملھ أو رفض تعیینھ إذا تقدم للوظیفة بدعوى سوء السمعة إذا لم تكن ھناك 

د ومبررات مقنعة بذلك وإال كان القرار باطال لعیب في المحل نتج عنھ أسانی
 الخطأ في تفسیر النظام.

یتحقق ھذا العیب المبطل للقرار  الخطأ في تطبیق القانون على الوقائع: -3
اإلداري إذا طبقت اإلدارة القاعدة النظامیة على واقعة تختلف عن تلك التي 

بتطبیق أحكام الندب على اإلعارة أو صدور  قصدھا المنظم مثل قیام اإلدارة
قرار دون توافر الشروط النظامیة كتعیین شخص دون توافر شروط التعیین 

شخص مع تخلف شروط الترقیة أو نزع ملكیة عقار  المحددة نظاما أو ترقیة
بالمخالفة للشروط النظامیة أو منح رخصة لشخص غیر أھل لھا ولم تتوافر فیھ 

 الخ.….لمنحھا الشروط النظامیة
: یقصد بھ عدم القدرة نظاما على اتخاذ قرار محدد  ثالثا : عیب عدم االختصاص

 وقد یكون عیب عدم االختصاص عادیا أو جسیما:
: ھو الذي یكون أثره بطالن القرار لعدم االختصاص عدم االختصاص العادي -1

 المكاني أو الزماني أو الموضوعي لذا فإن صوره ھي :
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:ویعني صدور قرار من موظف یتعلق بإطار مكاني  ختصاص المكانيعدم اال -أ
لموظف آخر ألن النظام حدد إطارا مكانیا لسلطة الرؤساء والمرؤوسین 
فالوزراء اختصاصاتھم تشمل إقلیم الدولة كلھ لكن أمراء المناطق یقتصر 
اختصاص كل منھم على اإلطار الجغرافي للمنطقة التي یرأسھا ، أیضا مدراء 

الخ لكل منھم إطار جغرافي معین ….بلدیات والتعلیم والصحة واألجھزة األمنیةال
یباشر النشاط الوظیفي خاللھ فإذا أصدر أحدھم قرارا یخرج عن اإلطار 

 الجغرافي المحدد لھ كان قراره باطال لعدم االختصاص المكاني.
 :  عدم االختصاص الزماني -ب

لمدى الزمني الذي یجیز لھ ذلك ویعني قیام الموظف بإصدار قرار خارج ا
فالموظف الذي انتھت خدمتھ بالفصل من الخدمة، أو اإلحالة للتقاعد، والموظف 
المحال لالستیداع، أو المعار، أو المنقول، ال یجوز ألي منھم إصدار قرار یتعلق 
بالعمل الذي كان یشغلھ ألن صلتھ منقطعة بھذا العمل طبقا للنظام ، أیضا الرئیس 

امت ظروف استدعت أن یحل محلھ آخر طبقا للقانون ال یجوز لھ أثناء الذي ق
غیابھ أن یعتدي عل اختصاصات خلفھ بإصدار أي قرار یتعلق بالعمل وإال كان 
القرار باطال ، أیضا فإن صدور قرار بعد الموعد المحدد في نظام أو الئحة 

 یجعل القرار باطال لعدم االختصاص الزماني.
 : ص الموضوعيعدم االختصا -جـ
یعني صدور القرار من موظف یخرج موضوع القرار عن اختصاصاتھ فمن  

المعلوم أن األنظمة واللوائح والقرارات تحدد اختصاصات منسوبي الجھات 
اإلداریة، كي تسیر المرافق العامة بانتظام واطراد لذلك فإن صدور القرار من 

 غیر مختص بموضوعھ یجعلھ باطال.
اعتداء الموظف على اختصاصات  اص الموضوعي :صور عدم االختص

، واعتدائھ على اختصاصات موظف آخر مواز لھ في السلم اإلداري ،  )1(رئیسھ
واعتداء الرئیس على اختصاصات المرؤوس التي تكون سلطتھ نھائیة علیھا 
بموجب األنظمة واللوائح ، وإصدار اإلدارات المركزیة قرارات تكون بصفة 

 الخ.…..اصات اإلدارات الالمركزیةنھائیة من اختص
ویسمى اغتصاب السلطة ویعني إصدار عیب عدم االختصاص الجسیم :  -2

القرار من غیر ذي صفة مثل: صدور قرار من السلطة القضائیة یدخل في 
                                                

 ھـ.1399/ق لعام 236/1ھـ في القضیة رقم 1399/د/جـ/1ن المظالم رقم قرار دیوا )1(
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اختصاص السلطة التنظیمیة أو التنفیذیة أو العكس ، وصدور قرار من شخص 
العامة في الظروف العادیة ، وممارسة  غیر موظف فیما یتعلق بأعمال الوظیفة

موظف اختصاصات موظف آخر استنادا لتفویض باطل، فمثل ھذه القرارات 
تكون منعدمة وفي حكم العمل المادي ، من ثم ال ینطبق علیھا صفة القرارات 

 اإلداریة وال تقبل بشأنھا دعوى اإللغاء.
م اتباع اإلدارة لألشكال یقصد بھ عدرابعا : عیب مخالفة الشكل أو اإلجراءات : 

 أو اإلجراءات التي حددتھا األنظمة أو اللوائح إلصدار القرار اإلداري طبقا لھا .
 صور ھذا العیب: 

مخالفة القواعد الشكلیة أو اإلجرائیة الجوھریة یترتب علیھا بطالن القرار  -أ
رة اإلداري فإذا تطلب النظام أخذ رأي جھة معینة قبل إصدار القرار أو ضرو

إجراء تحقیق قبل توقیع الجزاء أو أن اجتماع ھیئة أو لجنة أو مجلس ال یكون 
صحیحا إال إذا كان الحضور عددا معینا أو ضرورة حضور الرئیس أومن یحل 

الخ ، ولم تراع ھذه اإلجراءات كان القرار باطال ، على سبیل المثال …محلھ 
قرار نزع الملكیة في الجریدة یشترط نظام نزع الملكیة للمنفعة العامة أن ینشر 

الرسمیة وإحدى الجرائد الیومیة فإذا لم یراعى ھذا الشكل كان القرار باطال ، 
أیضا یشترط نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ أن یكون التفویض في االختصاص 
مكتوبا ومحدد فیھ اسم وصفة المفوض إلیھ والصالحیات محل التفویض ومدتھ 

 ض ھذا الشكل كان باطال.فإذا أغفل قرار التفوی
 مخالفة القواعد الشكلیة غیر الجوھریة (الثانویة) ال یترتب علیھا بطالن . -ب
مثال إذا حضر أعضاء لجنة أو مجلس اجتماع معین ولم یوقع على المحضر أحد  

األعضاء لیس عن عمد بل نسیان فال یبطل القرار الصادر في االجتماع أو یبطل 
الشكل ھذا العضو ویمكنھ التوقیع بعد ذلك ، والفرق بین االجتماع لعدم توقیع 

یكمن في الحكمة من الشكل ، فإذا كان مقررا  الجوھري وغیر الجوھري
لمصلحة األفراد وأثر عدم اتباع الشكل على مشروعیة القرار كان الشكل 
جوھریا وإغفالھ یبطل القرار ، وإذا كان الشكل مقررا لمصلحة اإلدارة وال یؤثر 

فھ على مشروعیة القرار كان الشكل غیر جوھري وال یؤثر تخلفھ على صحة تخل
 القرار والقضاء اإلداري لھ تقریر ذلك.
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: یقصد بھ استخدام خامسا : عیب االنحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة
رجل اإلدارة لسلطاتھ لتحقیق غرض غیر الذي وضعھ المنظم ، ویرتبط ھذا 

 ي القرار اإلداري  العیب بركن الغایة ف
 حاالت ھذا العیب:

وتظھر ھذه  استخدام السلطة لتحقیق أغراض تتنافى مع المصلحة العامة: -1
 استخدام السلطة بقصد االنتقام الشخصي مثل:  -أ-الحالة في الصور اآلتیة :

 توقیع جزاء على أحد المرؤوسین بدعوى الحرص على المصلحة العامة .
ارا بنقل المرؤوس إلى منطقة نائیة بدعوى أن المصلحة أیضا إصدار الرئیس قر 

العامة تقتضي ذلك في حین أن الباعث الحقیقي في الحالتین ھو االنتقام من 
 المرؤوس وما المصلحة العامة إال ستارا یخفي حقیقة االنتقام.

 استخدام السلطة لتحقیق نفع شخصي لمصدر القرار أو محاباة لغیره:  -ب
جیل البت في موضوع معین فترة زمنیة طویلة بھدف الضغط كصدور قرار بتأ

على صاحب المصلحة لدفع رشوة أو تعیین أحد أقربائھ في وظیفة معینة أو 
الخ أیضا إذا أصدر رجل اإلدارة قرار …تأجیر عقار لھ بمبلغ مالي ضئیل

باالستیالء على عقار لیس بھدف المصلحة العامة وإنما بھدف إعادة بیعھ بعد 
في مزاد صوري ویحصل علیھ لنفسھ، في الحالتین السابقتین یكون القرار  فترة

 باطال لالنحراف بالسلطة عن المصلحة العامة.
ھنا تتخذ  استخدام السلطة لتحقیق أغراض تجانب مبدأ تخصیص األھداف : -2

اإلدارة قرارا لحمایة أغراض غیر التي قصدھا المنظم من منحھا سلطة معینة 
 حالة في صورتین: وتظھر ھذه ال

أن یكون الغرض الذي یھدف إلیھ رجل اإلدارة ال یدخل في اختصاصھ ألن  -أ
النظام لم یعھد إلیھ القیام بھ كأن یتخذ رجل اإلدارة قراراً بفض نزاع على ملكیة 
عقار بین شخصین من أفراد المجتمع فلیس في حین إن ھذا اإلجراء لیس من 

 القضائیة طبقا للنظام.سلطتھ وإنما من اختصاص السلطة 
أن یستخدم رجل اإلدارة وسائل غیر تلك المحددة قانونا لتحقیق الھدف: كأن  -ب

یصدر رجل اإلدارة قرارا باالستیالء المؤقت على العقار بدال من اللجوء إلى 
إصدار قرار بنزع الملكیة تجنبا لطول إجراءات نزع الملكیة رغم أنھ اتخذ ھذا 

الملكیة بعد ذلك ، بعد بیان عیوب القرار اإلداري السابقة  اإلجراء كتمھید لنزع
نود اإلشارة إلى أن توافر أحدھا یجیز للشخص المتضرر رفع دعوى اإللغاء أمام 
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دیوان المظالم بعد استیفاء القواعد واإلجراءات الواجب إتباعھا عند رفع ھذه 
عوى یكون لدیوان الدعوى والمشار إلیھا في نھایة المقرر فإذا تحققت شروط الد

المظالم إلغاء القرار المطعون فیھ إذا تخلف أحد أركانھ أو رفض الدعوى إذا 
كانت أركان القرار متوافرة وإذا تخلفت بعض شروط الدعوى یقضي الدیوان 

 بعدم قبولھا.
 الفرع الثالث

 نفاذ القرار اإلداري ونھایتھ وسحبھ
لقرار اإلداري أركانھ : السبب ، بعدما یستكمل ا أوال : نفاذ القرار اإلداري :

االختصاص ، الشكل ، المحل ، الغایة  ، یثار التساؤل عن الوقت الذي یصبح فیھ 
القرار نافذاً في حق اإلدارة واألفراد ؟، واإلجابة على ھذا التساؤل تتلخص في 
 أن القرار اإلداري یكون نافذاً في حق اإلدارة من تاریخ إصداره إال إذا علق على

ط كوجود اعتماد مالي أو غیره ولكن ھذا التاریخ یكون ھاما حیث یعول علیھ شر
ً في تقدیر  في تحدید أقدمیة ما یترتب علیھ من حقوق ، ویفید ھذا التاریخ أیضا

 الخ  … مشروعیة القرار من حیث االختصاص الزمني 
بھ بأي  أما بالنسبة لألفراد فال یسري القرار في حقھم إال بدءا من تاریخ علمھم 

ً فقد ینص النظام على طرق معینة للنشر  وسیلة من الوسائل المقررة نظاما
كلوحات المصالح الحكومیة أو بعض األماكن العامة أو الجریدة الرسمیة أو 
إحدى الجرائد الیومیة مثل قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة الذي یجب نشره في 

الن وسیلة العلم بالنسبة للقرارات الخ ، ویعتبر اإلع…..الجریدتین األخیرتین
الفردیة أما النشر في الجریدة الرسمیة فیعتبر وسیلة العمل بالنسبة للقرارات 
التنظیمیة ( اللوائح ) نظراً لصعوبة حصر الخاضعین لھا ألنھا عامة وال تخص 

، أیضا یعتبر النشر في الجریدة الرسمیة وسیلة العلم  )1(فردا محددا باالسم 
 للقرارات التي یتطلب النظام ضرورة نشرھا في ھذه الجریدة. بالنسبة

:  ینتھي القرار اإلداري إذا توافر أحد أسباب زوالھ ثانیا : نھایة القرار اإلداري
 وأھمھا : 

                                                
ومwwا بعwwدھا . د. طعیمwwھ الجwwرف ، المرجwwع  606د . سwwلیمان الطمwwاوي ، المرجwwع السwwابق ، ص  )1(

، د. ماجwwد  265د. محمود حلمي د. فؤاد النwwادي ، المرجwwع السwwابق ، ص  407،  406السابق،  ص 
 وما بعدھا.  538،ص  راغب الحلو ، المرجع السابق
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فإذا حدد لسریان القرار أجل معین فمن الطبیعي أن تنتھي  انتھاء األجل : -1
  ، وھذه الحالة ال تثیر إشكاالً . فعالیة ھذا القرار بانتھاء األجل المحدد لھ

قد یكون اإللغاء قضائیا أي بحكم من القضاء اإلداري بناًء على  إلغاء القرار: -2
دعوى لعیب شاب القرار وصدر الحكم بإلغائھ ، أو یكون اإللغاء بقوة القانون إذا 

النظام ألغى النظام الذي استند إلیھ القرار التنظیمي (الالئحة) فیترتب على إلغاء 
أن یلحق بھ ھذا القرار أو یكون اإللغاء عن طریق السلطة اإلداریة ویسمى 
اإللغاء اإلداري ویقصد بھ إنھاء آثار القرار فیما یتعلق بالمستقبل فحسب وذلك 
بدءاً من تاریخ اإللغاء أما آثار القرار بالنسبة للماضي فتظل قائمة ، واإللغاء 

ینصرف إلى جزء من القرار ، وإلغاء القرار اإلداري قد یكون للقرار كلھ وقد 
، أما إذا تولدت عنھ حقوق فال یجوز )1(التنظیمي ( الالئحة ) أمر جوازي لإلدارة

 لإلدارة إلغاؤه إال في الحاالت التي یقررھا النظام  
: یقصد بسحب القرار إزالتھ بالنسبة للماضي  ثالثا: سحب القرار اإلداري
میع اآلثار المترتبة على القرار من تاریخ صدوره ، والمستقبل بمعنى إنھاء ج

ً من یوم إصداره، ونظراً لخطورة أثر  بحیث یعتبر القرار اإلداري معدوما
 -السحب فیتعین أن یتوافر شرطان: 

: ھنا یكون السحب الشرط األول : أن یكون القرار محل السحب غیر مشروع
ال تستطیع كقاعدة عامة إنشاء جزاًء لعدم المشروعیة ، ألن القرارات الباطلة 

الحقوق ونظریة السحب تجد تطبیقاتھا الحقیقیة في مجال القرارات اإلداریة 
الفردیة ألن القرارات الالئحیة تملك اإلدارة بالنسبة لھا حریة اإللغاء ألنھا كقاعدة 
ال تولد بذاتھا حقاً لفرد معین ، ونظراً ألن واجب اإلدارة ھو تصحیح التصرفات 

قائع المخالفة للقانون فإن علیھا سحب قراراتھا الفردیة المعیبة ما لم یكن قد والو
 . )1(مضى علیھا مدة الطعن المقررة نظاماً لدعوى اإللغاء

فاإلدارة لیست لھا الحریة  الشرط الثاني : أن یتم سحب القرار خالل میعاد معین:
لمدة المقررة للطعن المطلقة في سحب القرار في أي وقت وإنما حریتھا مقیدة با

في القرارات اإلداریة باإللغاء (وھي ستون یوما من تاریخ العلم بالقرار كما 
 سیتبین في الباب األخیر المتعلق بدیوان المظالم) .

                                                
 نفس المراجع السابقة. )1(
، وما بعدھا، د.سلیمان الطماوي، المرجwwع السwwابق، 422د. طعیمھ الجرف، المرجع السابق، ص  )1(

  614: 609ص 
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وسبب تحدید ھذه المدة أنھا شرط لقبول دعوى الطعن باإللغاء وإال تحصن  
ار المشروع ، ووضع ھذا القرار ضد الطعن أمام القضاء مما یجعلھ في حكم القر

القید على حریة اإلدارة تتطلبھ ضرورة التنسیق والتوفیق بین ما یتعین على 
اإلدارة من وجوب إصالح تصرفاتھا المعیبة وبین ضرورة المحافظة على 
استقرار األوضاع القانونیة التي تترتب على القرار المعیب الذي انتھت مواعید 

لطعن باإللغاء قید على اإلدارة لسحب القرار كقاعدة ، وتعتبر مدة ا )1(الطعن فیھ 
عامة ولكن ھذه القاعدة ترد علیھا بعض االستثناءات تجیز سحب القرار دون 

 التقید بھذه المدة من ھذه االستثناءات :
یجوز سحب القرارات المعدومة في كل وقت ، حالة انعدام القرار اإلداري :  -1

النظام بدرجة یتعذر معھا اعتباره بمثابة تطبیق  والقرار المعدوم ھو الذي یخالف
لنظام أو الئحة ،  وھذه الدرجة من جسامة المخالفة ھي التي تفقده صفتھ كقرار 
إداري لھ أركان معینة مثل تعیین شخص على وظیفة ال وجود لھا ، أو تعیینھ 

 رغم تخلف شروط التعیین أو نزع ملكیة عقار بالمخالفة لشروط النظام . 
فالقرار الصادر ألحد األفراد بناء على غش منھ أو حالة الغش أو التدلیس :  -2

تدلیس یجعل القرار باطالً ویجیز سحبھ في أي وقت مثل تقدیم أوراق تعیین بھا 
  تزویر في السن أو المؤھل أو تتضمن مخالفة ألیة شروط نظامیة أخرى.

 
 المطلب الثالث
 التنفیذ المباشر

أنھ الحق الذي تتمتع بھ اإلدارة  لمباشر (التنفیذ الجبري) :المقصود بالتنفیذ ا
الحكومیة في تنفیذ قراراتھا مباشرة وبالقوة الجبریة إذا لم ینفذھا األفراد طواعیة 
واختیاراً دون اللجوء إلى القضاء فھو امتیاز لإلدارة العامة وحدھا وال یحق 

قاتھم باإلدارة ، وإنما لألفراد اتباعھ في عالقاتھم ببعضھم البعض أو في عال
یجب علیھم اللجوء إلى القضاء الستصدار حكم واللجوء إلى جھات االختصاص 

 .)1(لتنفیذ ھذا الحكم

                                                
 ، وما بعدھا .  426د. طعیمھ الجرف ، المرجع السابق ، ص  )1(
الجwwرف، المرجwwع السwwابق، ص  ، أ.د طعیمwwھ630أ.د سwwلیمان الطمwwاوي، المرجwwع السwwابق، ص  )1(
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یكون التنفیذ المباشر إما بناًء على نص أو بناًء على حالة  حاالت التنفیذ المباشر:
 -ضرورة كما یتبین مما یلي :

 الفرع األول
 نص التنفیذ المباشر بناءاً على

تلجأ اإلدارة العامة إلى التنفیذ المباشر إذا وجد نص في القوانین أو اللوائح یبیح 
لإلدارة صراحة اللجوء إلى تنفیذ قراراتھا مباشرة وبالقوة دون اللجوء إلى 

 القضاء.
 -: )1( شروط مشروعیة التنفیذ المباشر

 أال یكون استعمال القوة لتنفیذ إجراء غیر مشروع . )1
 األفراد التنفیذ االختیاري قبل اللجوء إلى القوة   وأن یطلب من )2
 وال یلجأ إلیھا إال عند الضرورة . )3
 وأن تكون الوسیلة الوحیدة لتنفیذ القانون . )4
 وأن یثبت لدى رجل اإلدارة امتناع األفراد عن التنفیذ اختیاراً   )5
 وأن تقتصر القوة على اإلجراءات الضروریة . )6

 اًء على نص : ومن أمثلة التنفیذ المباشر بن
لرجال األمن حق استخدام القوة وحق استخدام السالح طبقا للشروط النظامیة  -1

 التي سیرد ذكرھا في التطبیقات النظامیة.
لرجال البلدیة إزالة التعدیات على أمالكھا، وتنفیذ قراراتھا بالقوة على نفقة  -2

 الممتنع عن التنفیذ.
لفة على نفقة المخالف الذي یمتنع عن إزالتھا لدائرة اآلثار إزالة أسباب المخا -3

 طواعیة.
لوزارة األعالم مصادرة المطبوعات المحظورة ولھا مصادرة أو إتالف أي  -4

 عدد من صحیفة إذا خالف النظام العام .
لموظفي وزارتي التجارة والشؤون البلدیة والقرویة صالحیة مصادرة  -5

 وإتالف السلع المغشوشة أو الفاسدة.
 من نظام البلدیات بأنھ: 45،  5/20تقضي المادتان  -بیقات نظامیة: تط

یحق للبلدیة منع وإزالة التعدي على أمالكھا الخاصة واألمالك العامة الخاضعة  
لسلطتھا ، وإذا امتنع شخص عن تنفیذ أوامر البلدیة الصادرة بموجب صالحیاتھا 

                                                
 222د. طعیمھ الجرف، المرجع السابق، ص  )1(
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فیذ على نفقة الممتنع في حدود النظامیة یجوز أن تقوم البلدیة بأمر رئیسھا بالتن
 النظام مع عدم اإلخالل بما یترتب على االمتناع من جزاء. 

من نظام المطبوعات والنشر بأنھ "لوزیر اإلعالم  34، 16تقضي المادتان  -
مصادرة أي مطبوعة محظورة أو غیر مجازة وإتالفھا بدون تعویض ، أو 

عادة تصدیرھا للخارج ، ولوزیر االحتفاظ بھا(مع تعویض عنھا) ، أو السماح بإ
اإلعالم ولمقتضیات المصلحة العامة وقف أي مطبوعة في المملكة عن الصدور 

یوما وما زاد عن ذلك یكون بموافقة رئیس مجلس الوزراء  30لمدة ال تزید عن 
من نفس النظام بأنھ : "لوزیر اإلعالم حق مصادرة أو إتالف  3، وتقضي المادة 

ة صادرة في المملكة وبدون تعویض إذا تضمن ما یمس أي عدد من أي صحیف
 الشعور الدیني أو یعكر األمن أو یخالف اآلداب العامة أو النظام العام.

من نظام مكافحة الغش التجاري بأنھ: "یجوز لموظفي وزارة  14تقضي المادة  -
أو  التجارة والشؤون البلدیة والقرویة مصادرة أو إتالف السلعة بعد ثبوت فسادھا

من نظام اآلثار بأنھ:" على المخالف في جمیع  73غشھا ، وتقضي المادة 
األحوال إزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصلھ في مدة تعینھا دائرة اآلثار 

 فإذا لم یفعل قامت بذلك دائرة اآلثار على نفقتھ " .
و ترمیم من نظام الطرق والمباني باآلتي :  "كل إنشاء أ 35وتقضي المادة  -

یكلف صاحب البناء بإزالة …..یخرج عن حد الرخصة المعطاة من قبل البلدیة 
المخالفة خالل عشرة أیام وإذا لم یقم بذلك قامت سلطة المباني بإنفاذ ذلك على 

 …"نفقتھ
من نظام المحالت المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة  5وتقضي المادة  -

حل من ھذه المحالت دون ترخیص أو بعد رفض بأن : " كل من یقوم بتشغیل م
طلب الترخیص أو لم یخطر الجھة المختصة التي حددھا وزیر الداخلیة خالل 
الفترة النظامیة یغلق محلھ فورا بأمر من وزیر الداخلیة أو الجھة التي تملك حق 

 الترخیص".
خلي حق من نظام قوات األمن الداخلي تقضي بأنھ "لقوات األمن الدا 6المادة  -

استعمال القوة دون استعمال السالح بالقدر الالزم ألداء الواجب وبشرط أن تكون 
 القوة ھي الوسیلة الوحیدة لذلك.

من نظام  168، 167من نظام قوات األمن الداخلي والمادتان  7تقضي المادة  -
 مدیریة األمن العام باآلتي : "لرجال قوات األمن الداخلي حق استخدام السالح في
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القبض على المحكوم علیھ بعقوبة السجن مدة تزید على ثالثة   -األحوال التالیة: 
أشھر إذا قاوم أو حاول الھرب، والمتھم بالجرائم المخلة بأمن الدولة وسالمتھا 
وجرائم االعتداء على النفس أو المال أو العرض أو قضایا المخدرات والتھریب 

الجرائم إذا قاوم أو حاول الھرب ، وعند  في البر أو البحر والمتلبس بإحدى تلك
حراسة المسجونین إذا صدر منھم تمرد أو عصیان جماعي أو فرار وكانت 
الضرورة تتطلب استخدام السالح لمنع ھذه األفعال ، ولفض التجمھر أو التظاھر 
العدواني الذي یحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض األمن العام للخطر 

متجمھرین، ویصدر األمر باستعمال السالح في ھذه الحالة من وذلك بعد إنذار ال
رئیس تجب طاعتھ ، وحالة الدفاع عن النفس متى كانت حیاة أحد رجال الشرطة 
أثناء وظیفتھ تضطره إلى استعمال السالح لضرورة وقایة نفسھ أو غیره من 

ولیس خطر جسیم على وشك الوقوع بھ أو بغیره ولم یكن إلرادتھ دخل في حلولھ 
في قدرتھ منعھ بطریقة أخرى ، و حالة إشھار السالح على رجل الشرطة أثناء 
قیامھ بوظیفتھ ، وحالة صدور أمر بالقبض على متھمین في إحدى الجرائم 
المھمة وفي حالة تلبس بھا متى طلب من المجرمین تسلیم أنفسھم وامتنعوا 

لى مقاومة من یقصد مقاومین أو محاولین الفرار، حالة عدم مقدرة الشرطة ع
 سلب أسلحة الموظف وما ھو متعھد بحفظھ من مھمات وأشخاص وغیر ذلك. 

یجب على كل القیود التي ترد على حق استعمال السالح في الحاالت السابقة : 
شرطي أن یستعمل كل وسائل التأني في األمر وكل محاولة للقبض على 

یجب على الشرطي التقید الشخص قبل االلتجاء إلى إشھار السالح ، وعلیھ 
باستعمال السالح ضمن األحوال المباح لھ فیھا استعمالھ ، وأن یبذل الشرطي 
جھده وطاقتھ في عدم إتالف األنفس واألرواح ، وأن یكون إطالق النار ھو 
الوسیلة الوحیدة لتحقیق األغراض سالفة الذكر ، ویبدأ رجل األمن باإلنذار أوالً 

ً بأنھ  ً وثالثا سوف یطلق النار ثم یلجأ بعد ذلك إلى إطالق النار في الھواء ، وثانیا
 وإذا لم یتفرق المتمردون أو یستسلم المطارد فیكون إطالق النار على الساقین.

باآلتي ، كل  27، 14ھـ) تقضي المادتان 1359ومن نظام جبایة أموال الدولة (
ائب والرسوم من تأخر عن أداء الدین الذي علیھ للخزینة العامة من الضر

ً وھي شھر من  المقررة وبدالت االلتزام والذمم وغیرھا في المدة المقررة نظاما
ً من قبل وزیر المالیة یتم إنذار المدین بوجوب  تاریخ االستحقاق المعین سنویا
ً من تاریخ اإلنذار فإذا انقضت ھذه المدة ولم یؤد  تأدیة الدین خالل عشرین یوما
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والھ المنقولة وغیر المنقولة الجائز حجزھا شرعاً الدین یحق للدولة حجز أم
وتباع ویستوفي من ثمنھا ، وكل من یمتنع عن أداء دینھ بعد اإلنذار ولم یكن لھ 
في الظاھر أموال ویتم التحقق من أنھ قادر على السداد یحبس حتى یسدد ما علیھ 

 یوما وال یؤثر الحبس على مبلغ الدین". 30وال تزید مدة الحبس عن 
 الفرع الثاني

 التنفیذ المباشر بناًء على ضرورة
ھي الخطر الداھم الذي یھدد النظام العام في الدولة أو في جزء حالة الضرورة : 

منھا سواء كان مصدره الطبیعة أو اإلنسان، ویفرض على السلطة المختصة 
أو ، فقد یحدث سیل أو زلزال أو بركان  )1(التنفیذ المباشر لحمایة النظام العام

مظاھرات أو أعمال شغب تھدد النظام العام ، ھنا تقوم السلطات المختصة في 
الدولة بإصدار القرارات الالزمة واتخاذ اإلجراءات الكفیلة بمواجھة حالة 

 الضرورة.
 -شروط التنفیذ المباشر بناًء على ضرورة :

 وجود خطر جسیم من شأنھ تھدید النظام العام في أي من عناصره (األمن -1
والسكینة والصحة واآلداب)وھذا یتطلب سرعة اتخاذ اإلجراءات التي تحمي ھذا 

 النظام.
أن یتعذر على اإلدارة إتباع الطرق النظامیة العادیة ویصبح استخدام القوة أو  -2

 السالح أمرا البد عنھ .
 أن تھدف اإلدارة من استخدام التنفیذ المباشر إلى تحقیق المصلحة العامة . -3
 تتعسف اإلدارة في استخدام حقھا وأال تغالي في اإلجراءات التي تقوم بھا أال -4

 فال یحق لھا التضحیة بمصالح األفراد إال بمقدار ما تتطلبھ الضرورة .
من النظام األساسي للحكم  62المادة تطبیقات نظامیة على حالة الضرورة: 

وحدة أراضیھا أو أمن تقضي بأنھ :" للملك إذا نشأ خطر یھدد سالمة المملكة أو 
شعبھا ومصالحھ أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء مھامھا أن یتخذ اإلجراءات 
السریعة بما یكفل مواجھة ھذا الخطر، وإذا رأى الملك أن یكون لھذه اإلجراءات 

 صفة االستمرار یتخذ بشأنھا ما یلزم نظاما".

                                                
: 623،د.ماجد الحلو، المرجع السابق، ص633: 631د.سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص  )1(
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شخص وجد لیدیر  من نظام الطرق والمباني باآلتي : "كل 106وتقضي المادة 
حركة اإلطفاء وقت الحریق سواء كان موظفا فنیا أو ضابط شرطة أو إسعاف أو 
تابعا للبلدیة یكلف باآلتي: إشعار دوائر البلدیات واإلسعاف والشرطة بالحادث 
ومحل وقوعھ ویدعوھم إلى أداء الواجب بأسرع وسیلة ممكنة، ویقوم بإبعاد أي 

طفاء ، ویقوم بإقفال أي طریق أو ممر شخص یتعرض أو یعیق سیر حركة اإل
ذي اتصال بموقع الحریق، ولھ ھدم أي بناء بقدر ما یمنع انتشار النار، ویمكنھ 
الدخول إلى أي مكان تقضي المصلحة العامة باستعمالھ للمضخات أو ما ماثلھا 
من األجھزة المختصة باإلطفاء ویمكنھ أخذ الماء من أي منبع خاص أو عام 

 108أیة وسائل غیر ذلك تعینھ عل القیام بالواجب"وتقضي المادة  ولھ اتخاذ…
من نفس النظام باآلتي : "في حالة الخطر على حیاة اإلنسان أو الصحة أو المال 
أو تعرضھ للحریق أو الفیضانات أو األمطار الغزیرة أو ما ماثل ذلك من أي 

لى المحالت حادث مفاجئ آخر سواء كان ذلك بطریق مباشر أو غیر مباشر ع
 –والبلدیات وموظفیھا ورجال الشرطة واإلسعاف وأي موظف إداري أو قضائي 

یكون متواجدا في المكان أن یستنجد على الفور كل من كان حاضرا أمامھ وحولھ 
أو بالقرب من محل الحادث من األشخاص ، وعلیھ طلب مساعدة أي دائرة 

سمي لھ عالقة بھذه رسمیة أو خیریة ذات عالقة بالموضوع وكل موظف ر
المواضیع یتقاعس عن أداء الواجب في ھذا السبیل ویثبت علیھ ذلك یخصم 

 نصف راتبھ ، وفي المرة الثانیة یضاعف وفي الثالثة یطرد من الوظیفة ".
 المطلب الرابع

 االستیالء على العقارات
فراد یقصد باالستیالء ھنا االستیالء المشروع من قبل الدولة  على عقار احد األ

من أجل المصلحة العامة مع دفع المقابل العادل لمن یؤخذ عقاره كما یتبین مما 
 یلي : 

 الفرع األول
 نزع الملكیة للمنفعة العامة

تلجأ اإلدارة إلى نزع ملكیة عقارات األفراد للمنفعة العامة إذا تعذر علیھا أخذھا 
رسة ، أو وزارة ،  فإذا رأت وزارة المعارف إنشاء مد )1(بالطریق الرضائي 

                                                
:  199ھwwـ ، ص 1397أ.د جعفwwر عبwwد السwwالم ، النظwwام اإلداري السwwعودي ، المطبعwwة السwwلفیة ،  )1(

201 wwم م/، نظwwي رقwwوم الملكwwادر بالمرسwwة الصwwة العامwwارات للمنفعwwة العقwwزع ملكیwwاریخ  65ام نwwوت
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الصحة إنشاء مستشفى أو وزارة الداخلیة إنشاء مركز شرطة أو وزارة العمل 
الخ ولم تجد عقارا عاما تنشئ علیھ مشروعھا ، جاز …إنشاء مكتب للعمل 

للوزیر المختص إصدار قرار بنزع ملكیة أحد األفراد لتحقیق ھذا الغرض حمایة 
طبقا لألحكام النظامیة في ھذا الشأن  للمصلحة العامة مع تعویضھ تعویضا عادال

. 
 -:)1(أوال : قواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة

أن یتم التأكد من عدم توافر األراضي والعقارات الحكومیة التي تفي بحاجة  )1
 المشروع المراد إنشاؤه ..

 أن یتعلق اإلجراء بعقار ولیس بمنقول . )2
المصلحة المستقلة على أن  أن یصدر قرار نزع الملكیة من الوزیر أو رئیس )3

یرفق بھذا القرار نسخة من مخطط  المشروع العام سبب إجراء نزع الملكیة 
 وموقع العقار محل القرار وحدوده.

نشر القرار في الجریدة الرسمیة ( أم القرى) وإحدى الجرائد الیومیة التي  )4
صورة تصدر في المنطقة التي یقع العقار محل النـزع في دائرتھا وأن تعلق 

من ھذا القرار في مقر كل من اإلمارة والمحكمة التي یقع العقار في دائرتھا 
والھدف من ھذا النشر ھو إعالم أصحاب الحقوق التخاذ اإلجراءات 

 النظامیة المطلوبة للحصول على التعویض . 
 ) تدفع الدولة المقابل العادل لنزع الملكیة طبقاً لقرار لجنة تقدیر التعویضات  5  
تشكل اللجنة المختصة بالتعویض انیا : لجنة تقدیر التعویض : تشكیل اللجنـة : ث

اإلمارة ووزارة المالیة والوزارة أو  في اإلمارة من مندوبین من كل من :
المصلحة التي قررت نزع الملكیة والبلدیة إن وجدت ،  ویضاف إلیھم اثنان من 

لمحكمة الواقع في نطاقھا العقار، أھل الخبرة واألمانة یعینھما القاضي أو رئیس ا
ویجب أن تبین ھذه اللجنة األسس التي  ارتكزت علیھا في تقدیر التعویض ، 
ویحق لھذه اللجنة االستعانة بمن تحتاج إلیھ من الخبراء والفنیین ولھا حق دخول 
المكان محل نزع الملكیة ، ویجب تقدیم طلب التعویض إلى ھذه اللجنة خالل 

 ً على األكثر من تاریخ النشر.ویعد تاریخ النشر بالجریدة الرسمیة ثالثین یوما

                                                                                                                        
 1424/  2/  5، وانظر  تعدیل ھذا النظام بموجب قرار مجلس الwwوزراء الصwwادر فwwي 1392/ 16/11
 ھـ .

 ھـ16/11/1392وتاریخ  65المرسوم الملكي رقم م/ )1(
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المرجع في تحدید قیمة العقار فال یعتد بأیة إضافات أو تعدیالت أو تحسینات أو 
 غیرھا مما یطرأ على العقار بعد ذلك. 

تقوم الجھة اإلداریة صاحبة المشروع بإخطار أصحاب الحقوق بالطرق  -3
ار الذي تقرر نزع ملكیتھ وتسلیمھ إلیھا وذلك خالل اإلداریة بوجوب إخالء العق

ً ، ویتم تسلیم واستالم العقار بمقتضى محضر من  مھلة ال تقل عن ثالثین یوما
نسخ كافیة یوقع علیھا أعضاء اللجنة وأصحاب الحقوق وتسلم نسخة منھ لكل 
 صاحب حق علیھ ، وال یمنع ھذا من إعطاء الحق لألفراد في التظلم من قرار نز

ع الملكیة أو قرار التعویض وال یحول التظلم دون استمرار إجراءات نزع 
الملكیة ، ویتم نقل ملكیة العقار المنـزوعة ملكیتھ للدولة عن طریق كاتب العدل 
المختص ، وال تدفع التعویضات ألصحاب الشأن إال بعد إخالء العقار وتسلیمھ 

 .)1(قلة للملكیة لدى كاتب العدلللجھة صاحبة المشروع والتوقیع على العقود النا
: تقوم اللجنة بتقدیر التعویض وتبدأ مھمتھا بالوقوف على تقدیر التعویض 

 العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع وتحریر محضرین :
تبین فیھ نوع العقار ووصفھ اإلجمالي ومشتمالتھ من المباني المحضر األول :  

أو السدود  أو غیر ذلك ، كما تحدد اسم المالك  أو األغراس أو الزراعة أو اآلبار
والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق علیھ من واقع الصكوك والسندات التي تقدم 

ویشمل وصف  للجنة مع توضیح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة .
األرض ذكر ما إذا كان قد ورد علیھا إحیاء أو إقطاع ومتى تم ذلك ویوقع ھذا 

ل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من الحاضرین فإن امتنع أي المحضر من قب
من األعضاء أو أصحاب الشأن الحاضرین عن التوقیع أثبت ذلك في المحضر 

 مع بیان السبب وكذلك تثبت االعتراضات إن وجدت.
ً فیھ األسس التي تم  المحضر الثاني  : یتضمن  تقدیر قیمة التعویض موضحا

للجنة فقط. فإن امتنع أي منھم عن التوقیع أو بمقتضاھا ویوقع من أعضاء ا
اعترض أثبت ذلك في المحضر مع بیان السبب وللجان التعویض الحق في 
دخول العقارات التي تقرر نزع ملكیتھا بقصد معاینتھا وذلك بعد إشعار أصحاب 

 الحقوق كتابة بوقت كاف.
لعقارات تراعي اللجنة في تقدیرھا لقیمة اأسس تقدیر اللجنة للتعویض :

 المنزوعة ملكیتھا اآلتي :
                                                

 ھـ1397ق لعام 308لقضیة رقم ھـ في ا1/28/1397قرار دیوان المظالم رقم  )1(
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السعر السائد في المنطقة عند نشر القرار الصادر بتقریر نزع الملكیة  -أ
ً بعقود البیع واإلیجار التي حدثت  وینبغي أن تستھدي اللجنة كلما كان ذلك ممكنا
خالل السنتین السابقتین لتقریر نوع الملكیة بشرط أن تكون ثابتة التاریخ قبل 

 الملكیة.تقریر نزع 
وإذا زادت أو نقصت قیمة الجزء الذي لم ینتزع ملكیتھ من العقار بسبب تنفیذ  -ب

المشروع الجدید وجب مراعاة ھذه الزیادة أو النقصان عند تقریر التعویض 
المستحق عما نزعت ملكیتھ بحیث ال یزید المبلغ الواجب إضافتھ في حالة 

قیمة التقدیریة للجزء المنزوعة النقصان أو إسقاطھ في حالة الزیادة عن نصف ال
 ملكیتھ.
ولتنفیذ ذلك یقدر كامل قیمة العقار ثم تحدد قیمة الجزء المزمع نزع ملكیتھ  -ت

والجزء غیر المنزوعة ملكیتھ مع كامل ھذه القیمة ثم تقدر قیمة الجزء غیر 
المنزوعة ملكیتھ مراعیة في االعتبار النقص أو الزیادة في السعر التي ستطرأ 

سبب تنفیذ المشروع ویحسب الفرق في التقدیرین لھذا الجزء ویضاف ھذا علیھ ب
الفرق أو ینقص بحسب األحوال من القیمة التي حددت للجزء المنزوعة ملكیتھ 
بمقتضى ما سبق بحیث ال یزید ما یضاف أو ینقص عن خمسین في المائة 

 ) من ھذه القیمة ویكون عن الجزء المنزوعة ملكیتھ.50%(
ً لم یزد علیھا أو على جزء منھا أحیاء وكان علیھا حق إذا كان ا -ث لعقار أرضا

ً عن اإلقطاع فال یعوض صاحبھا عن الجزء  اختصاص فإن كان ھذا الحق ناشئا
الذي لم یزد علیھ إحیاء باعتبار أن نزع الملكیة إلغاء لإلقطاع قبل تحقیق الملكیة 

ً عن غیر اإلقطاع كالتح جر فیقدر التعویض أما إن كان حق االختصاص ناشئا
 عنھ على أساس أنھ حق اختصاص ال حق ملكیة.

بعد تنفیذ الخطوات السابقة تصدر اللجنة قراراً بتحدید قرار التعویض :  -ج
كل عقار من العقارات التي تقرر نزع ملكیتھا تحدیداً كامالً مع مشتمالتھ ویقدر 

ھة صاحبة التعویض المقابل لھ مع بیان نصیب كل صاحب حق علیھ وتبلغ الج
 المشروع وأصحاب الحقوق المذكورة بنسخة من القرار المذكور.

إذا كان لدى صاحب الشأن اعتراض على قرار التظلم من قرار التعویض : 
ً من تاریخ  اللجنة بالتعویض فیقدم اعتراضھ خالل فترة ال تزید على ثالثین یوما

 إخطاره بالقرار المذكور إلى لجنة تؤلف في وزارة العدل.
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من نظام اآلثار  9، 2: تقضي المادتان تطبیقات نظامیة على نزع الملكیة
ھـ) باآلتي: "لدائرة اآلثار بالتعاون مع الجھات المختصة إجالء األفراد 1392(

والھیئات الذین یشغلون أبنیة تاریخیة أو مناطق أثریة ، فإذا تبین أن شغلھم لھذه 
كام ھذا النظام فیعوضون عن إجالئھم األبنیة أو المناطق قد تم بغیر مخالفة ألح

الخ ، ویجوز لدائرة اآلثار أن تمتلك المباني أو أي منطقة أثریة ….أو منشآتھم
 على أن یجرى االمتالك وفق قواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة.

كذلك یجوز لدائرة اآلثار أن تتملك المباني أو األراضي المجاورة لآلثار الثابتة  
عن االمتالك بصرف النظر عن القیمة األثریة أو الفنیة أو  ویقدر التعویض

من نظام 12تقضي المادة الخامسة فقرة التاریخیة لألبنیة والمناطق المستملكة" ، 
 البلدیات بأن من اختصاصات البلدیة نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة.

 الفرع الثاني
 االستیالء المؤقت على العقار

و قیام اإلدارة العامة بوضع یدھا جبرا ومؤقتا على عقار أحد ھأوال : تعریفھ : 
 .)1(األفراد للمنفعة العامة مع التعویض العادل

وتتوافر ھذه الحالة إذا حدث سیل أو  االستعجال والضرورة : -1ثانیا: حاالتھ : 
زلزال أو بركان أو غرق لبعض المباني وغیرھا من الحاالت الطارئة ، فھنا 

ة إلى إسكان المتضررین أو نقل بعض أفراد منطقة إلى أخرى تحتاج اإلدار
فتستولي على بعض العقارات مؤقتا حتى تنتھي الظروف الطارئة أو إیجاد البدیل 

 لھؤالء المتضررین .
وھذه الحالة تجیز لإلدارة حالة لزوم العقار لخدمة مشروع للنفع العام:  -2

احتیاج اإلدارة لمبنى أو قطعة  االستیالء المؤقت على العقار، على سبیل المثال
أرض تصلح لتخزین معدات أو آالت أو أدوات بناء یحتاجھا مشروع یتم إنشاؤه 
للمنفعة العامة، سواء كان المشروع شق طریق أو مجرى مائي أو إنشاء مبنى 

 الخ.….لمرفق عام 

                                                
، د. خالwwد فتحwwي عبwwد الحمیwwد ، االسwwتیالء 479، 478أ.د طعیمھ الجwwرف ، المرجwwع السwwابق ، ص  )1(

ومwwا  93اإلداري، رسwwالة دكتwwوراه ، حقwwوق بنwwي سwwویف، جامعwwة القwwاھرة، بwwدون سwwنة النشwwر، ص 
 بعدھا.
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 ثالثا : شروط االستیالء المؤقت على العقار 
 صة ، وتحدید مدة االستیالء والتعویض عنھا.ـ  صدور القرار من الجھة المخت1
إعادة العقار بالصورة والحالة التي كان علیھا وقت االستیالء ، ومن حق  -2

األفراد تقدیم تظلم من قرار االستیالء وقرار التعویض إلى الجھة التي استولت 
 على العقار.

ة أمامھ إذا لم ولھم أیضا رفع دعوى أمام دیوان المظالم طبقا لإلجراءات المتبع 
یتمكنوا من الحصول على تعویض عادل من الجھة التي قامت باالستیالء الموقت 

 على العقار.
 

 المطلب الخامس
 إبرام العقود اإلداریة
 الفرع األول

 المقصود بالعقد اإلداري وأنواعھ
ھو العقد الذي یبرمھ شخص معنوي عام مع أوالً : المقصود بالعقد اإلداري : 

غرض تسییر مرفق عام وتتضح فیھ نیة اإلدارة في األخذ بأحكام شخص آخر ب
ً استثنائیة غیر مألوفة في العقود  القانون العام ، ویجوز لھا تضمین العقد شروطا
الخاصة أو بالسماح للطرف اآلخر في العقد باالشتراك مع اإلدارة في تسییر 

 .  )1(المرفق العام 
 -ثانیا : شروط العقد اإلداري:

ً من أشخاص القانون العام : وأشخاص  أن -1 یكون أحد أطراف العقد شخصا
القانون العام كقاعدة ھي الدولة والمنطقة والبلدیة والمؤسسة العامة والھیئة العامة 

 . 
أن یتصل العقد بتسییر مرفق عام وھذه الصلة تأخذ صوراً متعددة كتنظیم  -2

ره كما سنرى في أنواع العقود المرفق العام أو استغاللھ أو المساھمة في تسیی
 اإلداریة . 

ً استثنائیة غیر  -3 أن تأخذ اإلدارة بأسالیب القانون العام بأن تضمنھ شروطا
                                                

ومwwا بعwwدھا ، د. محمwwود  432سابق ص حول العقود اإلداریة أنظر : د. طعیمھ الجرف، المرجع ال )1(
، د. عبwwد المجیwwد عبwwد الحفwwیظ سwwلیمان ، مبwwادئ  276حلمي ، د. فؤاد النادي ، المرجع السwwابق، ص 
، ومwwا بعwwدھا ، د. سwwلیمان  514، ص  1988،  1987القwwانون اإلداري المصwwري ، بwwدون الناشwwر ، 

 وما بعدھا. 65الطماوي ، السابق، ص 
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مألوفة في العقود الخاصة (بین األفراد) مثل حق اإلدارة في فسخ العقد وتوقیع 
ا الجزاءات مباشرة على المتعاقد معھا وغیرھا من الشروط االستثنائیة باعتبارھ

 الطرف األقوى في العقد.
تتم اإلشارة ھنا إلى بیان أھم أنواع العقود اإلداریة ثالثاً: أنواع العقود اإلداریة: 

 وھي:
یلتزم المتعاقد بموجبھ بتورید منقوالت إلى جھة اإلدارة مقابل عقد التورید :  -1

 ة.ثمن یحدد في العقد كتورید مواد غذائیة أو مھمات مكتبیة أو أثاثات للدول
وھو عقد تلتزم بموجبھ شركة أو فرد بنقل منقوالت من وإلى  عقد النقل : -2

 اإلدارة سواء كان ذلك بالبر أو البحر أو الجو مقابل أجر معین . 
ویتم االتفاق بین اإلدارة وشخص أو شركة بقصد القیام  عقد األشغال العامة : -3

اإلدارة ویسمى عقد المقاولة  بصیانة أو ترمیم أو بناء منشأة عقاریة معینة لصالح
 . 
وھو عقد بین اإلدارة وشخص آخر یلتزم فیھ  عقد التزام المرافق العامة : -4

األخیر تحت مسؤولیتھ وعلى نفقتھ بإنشاء مرفق عام محصال الرسوم من 
 األفراد.

ویقوم فیھ أحد األشخاص ( فرد أو شركة أو بنك )  عقد القرض العام : -5
 مال إلى أحد أشخاص القانون العام . بإقراض مبلغ من ال

یقـدم شخص خدماتھ ألحد األشخاص العامة عقدا إیجار الخدمات بموجبھ  -4
 مقابل عوض معین .

یلتزم شخص من أشخاص القانون الخاص أو  بموجبھ عقد تقدیم المعاونة : -5
ً أو نقداً في نفقات مرفق عام كأن یتعھد شخص بالمساھمة  العام بالمساھمة عینا

 ناء مدرسة أو جامعة أو إنشاء طریق أو مستشفى عام. في ب
 الفرع الثاني

 طرق إبرام العقود اإلداریة
 والشروط االستثنائیة فیھا

 أوال: طرق إبرامھا:
وھي الطریقة التي بناءاً علیھا تتعاقد اإلدارة مع من یتقدم  المناقصة العامة : -1

لى احتیاجاتھا من سلع وخدمات إلیھا بأقل عطاء ، وتلجأ اإلدارة إلیھا للحصول ع
 بأقل سعر ممكن .
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ھي التي بموجبھا تتعاقد اإلدارة مع من یتقدم إلیھا بأعلى  المزایدة العامة: -2
عطاء، وتلجأ اإلدارة إلى ھذه الطـریقة عنــدما ترغب في بیع أو إیجار أي من 

 أموالھا العقاریة أو المنقولة . 
تسمح لإلدارة باالتفاق مباشرة مع  وھي الطریقة التي االتفاق المباشر: -3

 من ترغب في التعاقد معھ لعدة أسباب منھا :
 إما تجنباً لإلجراءات الطویلة في المناقصة أو المزایدة . -أ
أو ألن بعض العقود مثل عقد تقدیم المعاونة ال یمكن اتباع المناقصة أو  -ب

 المزایدة بشأنھ .
 نفیذ طلباتھا.أو ألن اإلدارة في حالة استعجال تتطلب سرعة ت -ت
 أو أنھا ترغب في التعاقد مع شخص معین للثقة فیھ وسمعتھ التجاریة . -ث
 أو ألنھ الشخص الوحید الذي ینتج السلعة المطلوبة أو یقوم بأداء الخدمة. -ج

یجوز لإلدارة فرض الشروط ثانیا : الشروط االستثنائیة في العقد اإلداري : 
 :)1(قد وأھمھاعلى المتعا االستثنائیة في العقد اإلداري

اشتراط اإلدارة أن یكون لھا حق تعدیل التزامات المتعاقد بإرادتھا المنفردة  )1
 أثناء تنفیذ العقد .

 أن تكون لھا سلطة إنھاء العقد للمصلحة العامة . )2
 احتفاظھا بحق الرقابة واإلشراف المباشر . )3
یكون لھا  سحب العمل والتنفیذ على نفقة المتعاقد معھا إذا أخل بالتزاماتھ وأن )4

 حق التعدیل في طریقة التنفیذ . 
أن یكون لھا الحق في توقیع الجزاءات التي تستقل بتقدیرھا سواء كانت مالیة  )5

كحجز الضمانات والمستحقات حتى تتم تصفیة الحساب مع المتعاقد معھا أو غیر 
 مالیة كفسخ العقد  

 ولھا منح المتعاقد معھا بعض امتیازات القانون العام . )6
 : طبیقات نظامیة على الشروط االستثنائیة في العقد اإلداريت -

                                                
، د. محمwwود حلمwwي ، فwwؤاد النwwاري ، المرجwwع  594،  590المرجع السابق ، ص د. ماجد الحلو ،  )1(

،  135، ص1974، د. ثwwروت بwwدوي القwwانون اإلداري ، دار النھضwwة العربیwwة ، 284السwwابق ، ص 
ھwwـ 1396/ق لعwwام 265ھwwـ فwwي القضwwیة رقwwم 1400/ت لعwwام 30، وقwwرار دیwwوان المظwwالم رقwwم  136

/ت لعwwام 52ھwwـ، وقwwراره رقwwم 1398/ق لعwwام 505ي القضwwیة رقwwم ھـ ف1400ww/ت لعام 46وقراره رقم 
 ھـ1396/ق لعام 265ھـ في القضیة رقم 1400
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تنص على انھ :یجوز للجھة  25: المادة )2(من نظام تأمین مشتریات الحكومة-
من  %20اإلداریة أن تزید أو تنقص التزامات المتعھد أو المقاول في حدود 

تنص على أنھ: "یجب على كل من الجھة  29مجموع قیمة العقد" والمادة 
اإلداریة والمقاول والمتعھد تنفیذ العقد وفقا لشروطھ فإذا لم یقم المتعاقد مع 
اإلدارة بذلك جاز لھ بعد إنذاره بخطاب مسجل وانقضاء خمسة عشر یوما دون 
تصحیح األوضاع أن تنفذ العقد على حسابھ أو تفسخ العقد مع الرجوع علیھ في 

یة عن تنفیذ التزاماتھا جاز الحالتین بالتعویضات وإذا تخلفت الجھة اإلدار
للمتعاقد معھا الرجوع علیھا بالتعویضات بعد إخطارھا بكتاب مسجل بتصحیح 
األوضاع خالل خمسة عشر یوما وال یجوز للمتعاقد أن یمتنع عن تنفیذ العقد 

 استنادا إلى تخلف الجھة اإلداریة عن تنفیذ التزاماتھا" .
في حالة سحب العمل من المتعاقد معھا  : تقضي بأنھ "للجھة اإلداریة32والمادة 

أن تنفذ على حسابھ بأیة طریقة من طرق تأمین حاجاتھا ولو كان ذلك بطریق 
: "للجھة اإلداریة أن تمنعھ من استرداد األدوات  33التأمین المباشر" .والمادة 

والمعدات والمواد الموجودة في موقع العمل وأن تستعمل ذلك في إتمام العمل بعد 
 ….".یر المحضر تحر

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 وسائل اإلدارة العامة
 لمباشرة نشاطھا

یتناول ھذا الفصل الوسائل األساسیة لمباشرة اإلدارة لنشاطھا وھي ، الموظف 
 العام (مدني أو عسكري) واألموال العامة ویتم تناولھما في المباحث التالیة:

 المبحث األول
                                                

 ھـ7/4/1397في  14الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ )2(



 

180 

 الموظف العام
شري للمرفق العام والذي یمكنھا من القیام بأنشطتھا اإلداریة ویشكل العنصر الب

سواء في المجاالت المدنیة (ویبین ذلك نظام الخدمة المدنیة ونظام مجلس التعلیم 
العالي والجامعات ونظام القضاء ) أو المجاالت العسكریة (ویبین ذلك نظام 

 ودیة المسلحة).خدمة الضباط و نظام خدمة األفراد في القوات العربیة السع
: ھو كل من یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عام  تعریف الموظف العام

تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام األخرى عن طریق شغلھ منصباً یدخل 
 ، وھذا التعریف ینطبق على الفئآت التالیة :)1(في التنظیم اإلداري لھذا المرفق 

ظام الخدمة المدنیة في القطاعات الحكومیة المختلفة ـ الموظف العام الخاضع لن 1
. 
 ـ أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات . 2
 ـ القضاة . 3
 ـ الضباط واألفراد غي القطاعات العسكریة . 4
ـ أي موظف عام آخر سواء خضع للقواعد العامة أو أنظمة وظیفیة حكومیة  5

فة العامة في بعض األنظمة خاصة ، ونتناول فیما یلي األحكام التي تنظم الوظی
 على سبیل المثال : 

 المطلب األول
 الموظفون الخاضعون
 لنظام الخدمة المدنیة

یبین ھذا النظام طرق شغل الوظائف العامة وحقوق وواجبات الموظفین الذین ال 
 -یخضعون لكادرات خاصة كما یتبین مما یلي :
 الفرع األول

 طرق شغل الوظیفة العامة
 ن : شروط التعیین :أوال : التعیی

أن یكون سعودي الجنسیة ویجوز استثناء من ذلك استخدام غیر السعودي  )1
بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غیر متوفرة في السعودیین 

 بموجب قواعد یضعھا مجلس الخدمة المدنیة 
 أال یقل سنة عن سبعة عشر عاماً. )2

                                                
 ھـ 1401لعام  5/2/28، قرار دیوان المظالم رقم  393د. طعیمھ الجرف ، المرجع السابق ، ص  )1(
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 وأن یكون الئقاً صحیاً . )3
 یرة والسلوك واألخالق .وأن یكون حسن الس )4
وأن یكون حائزاً على المؤھالت المطلوبة للوظیفة ویجوز لمجلس الخدمة  )5

 المدنیة اإلعفاء من ھذا الشرط .
 وأال یكون محكوماً علیھ بحد شرعي أو بسجن ثالث سنوات على األقل . )6
وأال یكون مفصوالً من خدمة الدولة ألسباب تأدیبیة ما لم یكن قد مضى علي  )7

 .)1(قرار الفصل ثالث سنوات على األقل صدور 
: یعد التكلیف من الطرق الھامة لشغل الوظائف العامة ومدلولھ  ثانیا: التكلیف

 الحقیقي ھنا ھو الندب ، وتعود أھمیتھ :
 على اإلدارة بأنھا تستفید من كفاءات بعض العاملین في أعمال معینة . -أ
عمل المكلف بھ مما یؤھلھ على الموظف بأنھ یكتسب الخبرة والمھارة في ال -ب

 للترقیة أو النقل إلى وظیفة أخرى. 
 شروط التكلیف : 

وجود وظیفة قائمة ومعتمدة وشاغرة بصورة دائمة أو مؤقتة وتعتبر الوظیفة  -1
شاغرة بصورة مؤقتة في حالة ابتعاث الموظف أو إعارتھ أو تمتعھ بإجازة عادیة 

، ومدة التكلیف ستة أشھر یجوز  أو مرضیة أو غیر ذلك من الحاالت المشابھة
 تمدیدھا. 

أن یكون ھناك تجانس بین عمل الوظیفتین وأن تتوافر المؤھالت المطلوبة  -2
للوظیفة وأن یتم التكلیف ألعمال ال یوجد لھا وظائف شاغرة على أساس التجانس 

 في العمل باإلضافة إلى عمل الموظف األصلي .
 استیفاء إجراءات التكلیف وھي :  -3

عند ظھور حاجة توجبھا ظروف العمل لتكلیف موظف بالقیام بعمل غیر عملھ 
 األساسي سواء كان:

 متفرغاً (ندبا كلیا) أو بصورة جزئیة (ندبا جزئیا) . 
فعلى الجھاز الحكومي الذي یعمل بھ المراد تكلیفھ أن یستكمل " نموذج تكلیف 

لتأكد من أن موظف " عن طریق إعداده من أصل وصورتین على أن یتم ا
 شروط التكلیف الوارد ذكرھا بعالیة متوفرة ومستوفاة .

                                                
وتwwwwاریخ  49الخدمwwwwة المدنیwwwwة الصwwwwادر بالمرسwwwwوم الملكwwwwي رقwwwwم  المwwwwادة الرابعwwwwة مwwwwن نظwwwwام )1(

 ھـ .10/7/1397
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 وتوقیع نموذج التكلیف من قبل الوزیر المختص أو رئیس المصلحة . 
ویسلم أصل التكلیف للموظف لیكون بمثابة قرار تكلیف وشھادة لنفس الغرض  

 تحفظ بملفھ األصلي واألخرى ترسل إلى الدیوان . 
لتامة والمباشرة على عاتق الرئیس المباشر ومدیر شؤون تقع المسؤولیة ا -4

 الموظفین بصدد أي تكلیف یتم بصورة مخالفة لھذه اإلجراءات السابقة . 
یجب على المسؤولین باألجھزة الحكومیة التعاون مع موظفیھا في كل ما  -5

 یتطلبھ التكلیف من مصادقة أو تزوید بوثائق ثبوتیة . 
زة الدولة إیقاف كل تكلیف مخالف لمتطلبات النظام یتعین على كافة أجھ -6

 والحرص على عدم تكلیف أي موظف إال وفق ما حدده التعمیم من إجراءات  
وتھدف ھذه الشروط واإلجراءات إلى المحافظة على حقوق الموظفین وصیانة 

 .)1(متطلبات الوظیفیة 
ً من طرق شغل الوظائف العثالثا : النقل :  امة ولقد بین نظام یعد النقل طریقا

 -الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة أحكام النقل على النحو التالي : 
یتعین أخذ رأي وزارة الخدمة المدنیة عند نقل الموظف من جھة إلى أخرى إذا 
ً بترقیة إلى مرتبة أعلى وذلك بعد تثبت الجھة المنقول إلیھا  كان النقل مصحوبا

یة للترقیة ومن عدم وجود مؤھلین للترقیة لدیھا الموظف من توفر الشروط النظام
، ویتم النقل بقرار من الوزیر المختص على أنھ ال یجوز النقل من فئة إلى فئة 
أخرى من الوظائف إال بعد تثبت وزارة الخدمة المدنیة من توفر المؤھالت 
الوظیفیة الشاغرة في الموظف المراد نقلھ ، وال یجوز نقل الموظف الذي یشغل 
وظیفة مستثناة إلى وظیفة غیر مستثناة إال بعد مضي ثالث سنوات من تاریخ 
شغلھ إیاھا، وتثبت الدیوان العام للخدمة المدنیة من توفر المؤھالت الالزمة 
للوظیفة المطلوب نقلھ إلیھا ، ویقصد بالوظائف المستثناة تلك التي یعفى شاغلوھا 

المسجدین الحرام والنبوي ،  من المسابقة مثل وظائف مراقبي المدرسین في
ورؤساء ومساعدي رؤساء وأعضاء ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 
ومدرسي العلوم الدینیة ورؤساء مكاتب اإلمارات ، ووظائف المكتب السري 
لوزیر الداخلیة ونائبھ ، وقد یشمل االستثناء كال من المسابقة والمؤھل معاً 

                                                
ھـ بتنظwwیم إجwwراءات تكلیwwف بعwwض 1/9/1398بتاریخ  28صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة برقم  )1(

من اللوائح التنفیذیwwة لنظwwام الخدمwwة  23الموظفین بأعمال تختلف عن أعمال وظائفھم وأنظر  المادة 
 . 10، 9، 8، 5،6،7، 4الفقرات -المادة العاشرة من ھذه اللوائح المدنیة وأیضاً 
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م المكي، واألمراء ووكالئھم ورؤساء المراكز مثل:وظائف مدیر إدارة الحر
وقصاصي األثر وأمیر لواء ومساعد أمیر لواء الحرس الوطني والطوارف 
ورؤسائھم ، ویجوز شغل الوظائف المستثناة من بین موظفي الدولة أو غیرھم : 
ویشترط لشغل الوظائف المستثناة من المسابقة تثبت وزارة الخدمة المدنیة من 

ً توفر المؤھ  .  )1( ل المطلوب لھا نظاما
مع عدم اإلخالل بقواعد التصنیف ال یجوز نقل الموظف إلى وظیفة أقل مرتبة  -

من وظیفتھ األصلیة إال برضاه ، ویكون تاریخ طي قید الموظف المنقول وإثباتھ 
ً واحداً وھو تاریخ تركھ  في الجھة المنقول منھا والجھة المنقول إلیھا تاریخا

 .  )2(ھة المنقول منھاالعمل في الج
یتم نقل موظفي المؤسسات العامة للوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنیة  -

 بإحدى طریقتین :
وفي ھذه الحالة یتم تقییم المؤھالت العلمیة والعملیة للمتسابق حسب  :المسابقة  

 القواعد المتبعة في إجراءات التعیین على أال یتم ذلك إال بعد موافقة المؤسسة
 التي یعمل بھا المتسابق .

 : یتم وفق القواعد اآلتیة :  النقل 
یحدد الدیوان العام للخدمة المدنیة مرتبة ودرجة الموظف المراد نقلھ كما لو  -1

كان قد عین أصالً بإحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنیة وذلك حسب 
 آلتي:فئة الموظف المراد نقلھ إلیھا وقت تعیینھ مع مالحظة ا

أال یعطي الموظف راتبا یزید على الراتب الذي یستحقھ بافتراض أن تعیینھ  
بالمؤسسة وفق أحكام نظام الخدمة المدنیة، وتدرج في سلم الوظائف خالل المدة 
ً لقواعد الترقیة أو التعیین مع صرف النظر عن  التي قضاھا في المؤسسة طبقا

عطي الموظف راتبا یزید عن راتب الراتب الذي یتقاضاه في المؤسسة ، وأال ی
الوظیفة المراد تثبیتھ علیھا في الوزارة أو المصلحة الحكومیة، وأال یكون 
التقریر األخیر عنھ في المؤسسة بدرجة غیر مرٍض ، وتحتسب الخدمة في 

 المؤسسة العامة خدمة حكومیة ألغراض الترقیة أو العالوة ودخول المسابقة. 
انقضاء فترة التجربة المحددة في نظام الخدمة  في حالة نقل الموظف قبل -1

                                                
 من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة.  37/4،  37/3، 37/1المادة  )1(
 من اللوائح التنفیذیة السابقة.  10/8،  10/7المادة  )2(
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ویجوز نقل موظفي األجھزة الحكومیة )1(المدنیة فإنھ یخضع لفترة تجربة جدیدة
 .)2(إلى المؤسسات العامة وفقاً ألنظمتھا بعد أخذ موافقة الوزیر المختص 

یعد التعاقد طریق من طرق شغل الوظائف العامة وقد یكون رابعا: التعاقد : 
  -عاقد مع السعودیین أو غیر السعودیین على النحو التالي:الت

أعطى نظام الخدمة المدنیة في األحوال االستثنائیة  أوالً : التعاقد مع السعودیین :
الحق للوزیر المختص وبموافقة وزارة الخدمة المدنیة في التعاقد مع السعودیین 

ط اآلتیة: أن یتوافر في لشغل وظیفة معینة فترة مؤقتة ال تزید عن سنة بالشرو
المرشح مؤھالت وشروط شغل الوظیفة ، وأن تكون الوظیفة شاغرة ، وأال 
تتجاوز المكافأة المحددة لھ وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظیفة وبدالتھا ، 
ویجوز بقرار من الوزیر المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمكافأة 

اإلنتاج أو الساعة حسب المعدالت التي  تحدد على أساس العمل بالقطعة أو
 .  )1(یضعھا مجلس الخدمة المدنیة

  یشترط في التعاقد معھم اآلتي:ثانیاً التعاقد مع غیر السعودیین: 
أن توجد وظیفة شاغرة ومعتمدة في المیزانیة ولوزیر المالیة واالقتصاد  )1

 الوطني االستثناء من ھذا الشرط .
ر المؤھالت المطلوبة لشغل الوظیفة في وأن یتم التأكد من عدم تواف )2

المواطنین السعودیین وذلك عن طریق اإلعالن من قبل وزارة الخدمة المدنیة 
 ویستثنى من ھذه الحالة تلك التي یتضح للوزارة عدم جدوى اإلعالن عنھا. 

 أال یقل سن المتعاقد عن عشرین سنة وال یزید عن ثالث وستین سنة میالدیة . )3
 السیرة وألخالق . وأن یكون حسن  )4
 والئقا صحیا .  )5
 یحمل مؤھالت الوظیفة. )6
وأال یكون قد سبق الحكم علیھ بحد شرعي أو بالسحن في جریمة مخلة  )7

 بالشرف أو األمانة.
ُ بعقد مع وزارة أخرى مالم تكن الوزارة قد   )8 وأال یكون الشخص مرتبطا

                                                
 من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة .  10/9المادة  )1(
 من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة .  8/10دة الما )2(
 من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة .   25/3، 25/2، 25المادة   )1(
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 .)1(أخطرتھ بعدم رغبتھا في تجدید العقد 
 
 

 الفرع الثاني
 الموظفین وواجباتھم وتأدیبھم حقوق

 أوال : حقوق الموظفین :
یستحق الموظف راتبھ اعتباراً من تاریخ مباشرتھ الرواتب والعالوات :  -1

العمل ، ویمنح العالوات وفق سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنیة وذلك 
رتبة نفسھا بنقلھ من الدرجة التي یشغلھا إلى الدرجة التالیة لھا مباشرة في الم

ویتم ھذا النقل من أول شھر محرم من كل سنة ، وال یجوز الحجز على راتب 
الموظف إال بأمر من الجھة المختصة ، وال یجوز أن یتجاوز المقدار المحجوز 

 . )1(كل شھر ثلث صافي راتبھ الشھري ماعدا دین النفقة
 : )2(البدالت والمكافآت والتعویضات -2
 االنتداب ، وبدل االنتقال ،  ، بدل العدوى ، بدل التمثیل   : مثل بدل البدالت -أ
: مثل مكافأة وظائف مباشرة األموال العامة ، ومكافأة العاملین في  المكافآت-ب

المشاعر المقدسة، مكافأة العمل اإلضافي، مكافأة الوظائف المؤقتة، مكافأة نھایة 
 الخدمة.

ابة بسبب العمل، والتعویض عن منھا تعویض الوفاة ، واإلص التعویضات: -جـ
 اإلجازات. 

 یستحق الموظف انواع متعددة من االجازات أھمھا : )1(اإلجازات :  -2
 یوما) . 35اإلجازة العادیة (  .1
 أیام) . 5والطارئة ( .2
 یوما) .90: 40وإجازة الوضع (  .3
 وإجازة عدة الوفاة . .4

                                                
، 2عبد هللا راشد السنیدي ، مبادئ الخدمة المدنیة وتطبیقاتھwwا فwwي المملكwwة العربیwwة السwwعودیة ط  )1(

  252م ، ص 1986 –ھـ 1406
 من نظام الخدمة المدنیة. 20:  16 المواد من )1(
 .318:  254عبد هللا راشد السنیدي ، المرجع السابق، ص  )2(
ھwwـ  16/2/1426وتwwاریخ )1/1037الصwwادرة بقwwرار مجلwwس الخدمwwة المwwدني رقwwم ( الئحة األجازات  1(

      ھـ15/5/1426والمعمول بھا من تاریخ تبلیغھا في 
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 وإجازة العیدین . .5
 الثانویة أو ما یعادلھا) .واإلجازة الدراسیة(بدون راتب إذا كان یحمل  .6
 وإجازة االمتحان(مدة االمتحانات براتب كامل) . .7
مدة  والمرضیة على النحو التالي  : .8 في  جازة مرضیة   أ ـ یستحق الموظف إ

تب  شھر برا أربع سنوات  (ال  تتجاوز سنتین ) وفق الترتیب التالي : ( ستة أ
بدون كامل وستة أشھر بنصف الراتب وستة أشھر بربع الراتب  شھر  وستة أ

راتب )  وتحتسب  بدایة  األربع سنوات  من تاریخ  بدایة  االجازة المرضیة 
یب  ، أما إذا كان الموظف مصاباً  بأحد األمراض الخطیرة  التي یحددھا الطب

اإلستشاري المتخصص  فیستحق  إجازة  مرضیة  خالل أربع  سنوات  وفق  
الث��ة  أش��ھر بنص��ف الرات��ب وثالث��ة الترتی��ب  الت��الي : (س��نة برات��ب كام��ل  وث

أش��ھر  برب��ع الرات��ب  وس��تة اش��ھر ب��دون رات��ب)  ویب��دأ تحدی��دھا م��ن ت��اریخ 
إنقطاع��ھ ع��ن العم��ل ،  وإذا تق��رر أن  ل��دى الموظ��ف مرض��اً  خطی��راً أثن��اء  
حص��ولھ عل��ى االج��ازة المرض��یة ع��دلت م��ن     ت��اریخ ب��دایتھا وفق��اً لإلج��ازة 

ما المستحقة  ، ویكون إثبات  اإلجا زة المرضیة  بموجب تقریر طبي  وفق  
 0نصت علیھ  الئحة تقاریر منح االجازات المرضیة

یس��تحق الموظ��ف ال��ذي یتع��رض إلص��ابة أو م��رض یمنع��ھ م��ن أداء عمل��ھ   -ب 
بص��فة مؤقت��ھ وتك��ون اإلص��ابة  أو الم��رض بس��بب تأدی��ة العم��ل  ودون خط��أ  

س��نة ونص��ف ) اج��ازة مرض��یة ال تتج��اوز م��دتھا (   –متعم��د م��ن الموظ��ف 
براتب كامل وذلك بدالً من االجازة المرضیة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) 
یھ  ما نصت عل لك بموجب تقریر طبي وفق  ید ذ یتم تحد مادة ، و ھذه ال من 
لم  صابتھ او  الئحة تقاریر منح االجازات المرضیة فإذا لم یبرأ الموظف من إ

ع��رض ام��ره عل��ى الھیئ��ة یش��ف م��ن مرض��ھ بع��د إنتھ��اء الم��دة المش��ار الیھ��ا ی
الطبیة العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمدید أجازتھ مدة او مدداً  

 0التزید عن سنة ونصف  ویصرف لھ في ھذه الحالة نصف الراتب 
إذا لم یتمكن الموظف من مباشرة عملھ  بعد إنتھاء إجازتھ المرضیة المحددة    -ج

 0دماتھ لعجزه الصحي عن العمل في الفقرتین السابقتین تنھى خ
في   -د ھا  شار إلی یستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على اإلجازة الم

جراء  ھا إ الفقرة  (أ)  من ھذه المادة إجازة براتب كامل عن االیام التي یتم  فی
الغس��یل ل��ھ  للتنقی��ة الدموی��ة بموج��ب  تقری��ر م��ن الجھ��ة الطبی��ة الت��ي تت��ولى 

 0عالجھ
مریض ـ اإلجاز 8 قة ال جازة مراف ات الخرى مثل اجازة الیوم الوطني للملكة ، وا

 واالجازة االستثنائیة ، واجازة األمومة .. الخ 
 : المعاشات  -3
 وتستحق في أحوال بلوغ الموظف سن الستین .  )1
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 أو قضائھ في الخدمة خمسة وعشرین عاماً .  )2
 أو عشرین عاماً بشرط موافقة جھة عملھ على إحالتھ للتقاعد. )3
أو قضائھ خمسة عشرة سنة وتم فصلھ من الوظیفة أو إلغائھا ألسباب غیر  )4

 تأدیبیة.
 . )1(وعند وفاة الموظف أو عجزه الصحي عن العمل  )5

 :)2(وھي ملزمة للسعودیین والمتعاقدینثانیاً : واجبات الموظف : 
 المحافظة على شرف الوظیفة وكرامتھا داخل وخارج العمل. .1
ي تصرفاتھ مع الجمھور ورؤسائھ وزمالئھ ومراعاة آداب اللیاقة ف .2

 ومرؤوسیھ .
وقصر وقت العمل على أدائھ وتنفیذ األوامر الصادرة إلیھ بدقة وأمانة في  .3

 إطار النظم واللوائح والتعلیمات .
 ـ ویحظر علیھ: 4  
 إساءة استعمال السلطة . -أ
 استغالل النفوذ . -ب
 وقبول الرشوة أو طلبھا . -ت
 بالذات أو بالواسطة من أرباب المصالح . وقبول الھدایا واإلكرامیات -ث
 وإفشاء أسرار الوظیفة في أثناء أو بعد ترك الوظیفة  . -ج
 استغالل وظیفتھ ألغراض غیر مشروعة .  -ح

 االمتناع عن االشتغال بالتجارة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة . .5
وعدم االشتراك في تأسیس الشركات أو قبول عضویة مجالس إدارتھا أو أي  .6

ً من قبل الحكومة للقیام بذلك ، عمل  فیھا أو في محل تجاري إال إذا كان معینا
قتضى الئحة یصدرھا مجلس الوزراء ویجوز في غیر أوقات العمل الرسمي بم

اإلذن للموظفین بالعمل في القطاع الخاص ، ویجوز للموظف ممارسة األعمال 
عقار عقاره ، أو التي ال تتعارض مع ھذا الواجب وھي :بیع أو تأجیر مالك ال

                                                
 ھـ1393نظام التقاعد المدني  )3(
مwwwن لوائحwwwھ  2،13، 1/1مwwwن نظwwwام الخدمwwwة المدنیwwwة والمwwwواد  14،15، 13، 12،  11المwwwواد  )1(

 من الئحة توظیف السعودیین . 36التنفیذیة ، المادة 
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شراء العقار ال لغرض البیع ، وبیع مالك المزرعة مزرعتھ أو غلتھا وتملك 
الحصص واألسھم في الشركات المساھمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة 
وشركات التوصیة ، والقیام بأعمال القوامة والوصایة والوكالة ولو بأجر إذا كان 

الوكالة ممن تربطھ بھ صلة نسب أو قرابة حتى المشمول بالقوامة أو الوصایة أو 
الدرجة الرابعة ویشترط أن یكون قیامھ بذلك وفق اإلجراءات الشرعیة ، وبیع أو 

 استغالل الموظف إنتاجھ الفني والفكري . 
ال یجوز للموظف الجمع بین وظیفتھ وممارسة مھنة أخرى ، ویجوز  -  7

تضي المصلحة العامة الترخیص لھم الترخیص باالشتغال في المھن الحرة لمن تق
في ذلك كحاجة البالد إلى مھنھم ویكون منح ھذا الترخیص من قبل الوزیر 
المختص وتحدد الالئحة شروط منح ھذا الترخیص ، ویلتزم الموظف بما تفرضھ 

 األنظمة واللوائح األخرى. 
 ثالثاُ : أحكام : تأدیب الموظفین :

وبات التأدیبیة عل كل موظف یثبت ارتكابھ توقیع العقالمقصود بالتأدیب:  -1
مخالفة مالیة أو إداریة ، وال یخل ھذا برفع الدعوى العمومیة أو دعوى التعویض 

من نظام تأدیب الموظفین) ، والتأدیب مرجعھ حمایة الوظیفة العامة ،  31(مادة 
فحینما تسند والیة معینة إلى موظف ما یكون الھدف منھ تحقیق الصالح العام 
ومن ثم یجب على الموظف وھو یباشر أعمال وظیفتھ أن یتوخى العنایة 
والحرص في أدائھا تحقیقا للمصلحة العامة ، والعمل على كل ما من شأنھ عدم 

 .)1(اإلضرار بتلك المصلحة التي ھي ھدف الوظیفة وغایة كل عمل عام
عام ھي األفعال واألقوال التي تصدر من موظف  المخالفات التأدیبیة: -2

 .)2(بالمخالفة لمقتضیات الواجب الوظیفي، وقد تكون المخالفة مالیة أو إداریة
مخالفة لحكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحھا  ھي كل:  المخالفة المالیة -أ

المتعلقة بالمحافظة على أموالھا المنقولة والثابتة وتنظیم شؤونھا المالیة كأحكام 
كل إھمال  وھي أیضابیة ولوائح المستودعات ، المیزانیة واألنظمة المالیة والحسا

أو تقصیر یترتب علیھ ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو تعریض مصلحة 
من  15من مصالحھا المالیة للخطر أو یكون من شأنھ أن یؤدي إلى ذلك (المادة 

 نظام دیوان المراقبة العامة).

                                                
 ھـ1399/ق لعام 266/1ھـ في القضیة رقم 1400ت لعام 7قرار دیوان المظالم رقم  )1(
 . 287اریة، المرجع السابق، ص أستاذنا د. محمد أنس قاسم جعفر ، الدعاوى اإلد )2(
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الوظیفة وال یدخل في : ھي كل تصرف مخل بواجبات  المخالفة اإلداریة -ب
اإلخالل بشرف  ومن أمثلة المخالفات اإلداریة :عداد المخالفات المالیة ، 

الوظیفة وكرامتھا وعدم تنفیذ أوامر الرؤساء ، وإساءة استخدام سلطة الوظیفة، 
وعدم مراعاة قواعد اآلداب العامة في التعامل مع الزمالء والرؤساء وأفراد 

واإلخالل بمواعید العمل، وقبول أو طلب الرشوة الشعب ، وعدم االنضباط ، 
والھدایا واإلكرامیات من أرباب المصالح، وإفشاء األسرار ، واالشتغال 
بالتجارة، وكافة التصرفات األخرى المخالفة للواجبات الوظیفیة المنصوص 

 .)1(علیھا في األنظمة واللوائح
مالیة أو إداریة توقع علیھ إذا ارتكب الموظف مخالفة  العقوبات التأدیبیة :ـ  3

واحدة أو أكثر من العقوبات التالیة : إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما دون 
أو ما یعادلھا یوقع علیھ: اإلنذار، أو اللوم، أو الحسم من الراتب بما ال یتجاوز 
صافي راتب ثالثة أشھر على أال یتجاوز المحسوم شھریا ثلث صافي الراتب 

وإذا كان من موظفي الحرمان من عالوة دوریة واحدة،أو الفصل ،  الشھري، أو
المرتبة الحادیة عشرة فما فوقھا أو ما یعادلھا یوقع علیھ اآلتي : اللوم ، الحرمان 
من عالوة دوریة واحدة ، الفصل ، وال یمنع إنھاء خدمة الموظف من اتخاذ 

متھ قبل توقیع العقوبة اإلجراءات التأدیبیة ضده ، ویعاقب الموظف المنتھیة خد
أمثال صافي آخر راتب كان یتقاضاه أو  3علیھ بغرامة ال تزید على ما یعادل 

 . )1(سنوات أو بالعقوبتین معا 5بالحرمان من العودة للخدمة مدة ال تزید على 
:الوزیر المختص أو من یفوضھ ، ورئیس المصلحة سلطات التأدیب اإلداریة -4

، وأي جھة أخرى یعطیھا النظام )2" (  ري للمؤسسة العامةالمستقلة " الرئیس اإلدا
 ذلك .

: تتمثل في الجھة اإلداریة التي یتبعھا الموظف ،  سلطات التحقیق اإلداریة -5
 ، وأي جھة  أخرى یعھد إلیھا النظام ذلك . )3(وھیئة الرقابة والتحقیق 

                                                
 ، من نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة .15، 14، 13، 12، 11أنظر المواد  )1(
 من نظام تأدیب الموظفین 46مادة  )2( من نظام تأدیب الموظفین.33، 32المادتان  )1(
 من نظام تأدیب الموظفین 5المادة  )3(
 الموظفین من نظام تأدیب 11،  10) المادتان 1(
 ھـ1400/ق لعام 535/1ھـ في القضیة رقم 1401لعام  11/86) قرار الدیوان رقم 2(
 من نظام تأدیب الموظفین 35المادة  )3(
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 : قواعد التحقیق -6
التحقیق معھ ما لم تقتضي  أن یتم التحقیق في حضور الشخص الذي یجري -أ

 المصلحة العامة إجراء التحقیق في غیابھ.
ویكون التحقیق كتابة ویثبت في محضر أو محاضر مسلسلة یبین فیھا تاریخ  -ب

 ومكان وساعة افتتاحھ وإتمامھ .
 وتذییل كل ورقة من أوراق التحقیق بتوقیع القائم بالتحقیق . -ت
 . )1(قیقوال یجوز الشطب أو التعدیل في أوراق التح -ث

فال یجوز توقیع عقوبة تأدیبیة على الموظف إال بعد التحقیق معھ كتابة وسماع 
واثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر  )2(أقوالھ وتحقیق دفاعھ

 .)3(مرفق بھ
: تسقط الدعوى التأدیبیة بمضي عشر سنوات من  سقوط الدعوى التأدیبیة -7

 .)4(خر إجراء من إجراءات التحقیق أو التأدیبتاریخ وقوعھا أو من تاریخ آ
: للموظف طلب محو العقوبة التأدیبیة الموقعة علیھ بعد  طلب محو العقوبة -8

سنوات تبدأ من تاریخ صدور القرار بمعاقبتھ، ویتم محو العقوبة بقرار  3مضي 
ً من أھم )5(من الوزیر المختص ً أو عقابا  ، ویعد مبدأ الجزاء سواء كان ثوابا

األسس والمبادئ التي تطبق في مجال الوظیفة العامة، ویحدد نظام تأدیب 
، وال یخل )6(الموظفین سلطات التأدیب واختصاصاتھا وإجراءات التأدیب

اختصاص ھیئة الرقابة والتحقیق بسلطة الجھة اإلداریة المعنیة في الرقابة 
 .)7(وفحص الشكاوي والتحقیق 

 
 
 
 

                                                
  
 ھـ1400/ق لعام 535/1ھـ في القضیة رقم 1401لعام  11/86) قرار الدیوان رقم 2(
 من نظام تأدیب الموظفین 35المادة  )3(
 تأدیب الموظفینمن نظام  42المادة  )4(
 من نظام تأدیب الموظفین. 45المادة  )5(
ھـ ومwwا  1397 1د. جعفر عبد السالم ، النظام اإلداري السعودي ، المطبعة السلفیة بالقاھرة ، ط  )6(

 بعدھا .
 ھـ . 1/2/1391وتاریخ  7نظام تأدیب الموظفین الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ )7(
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 المطلب الثاني
 ة التدریسأعضاء ھیئ

 في الجامعات
 الحقوق والواجبات والتأدیب

 یقصد بأعضاء ھیئة التدریس بالجامعات الفئات التالیة : 
األساتذة المساعدون ویلحق بھم  -3األساتذة المشاركون  -2األساتذة  -1

 .)21(المحاضرون والمعیدون ومدرسو اللغات ومساعدو الباحثین
 یلي :ونتناول أھم حقوقھم وواجباتھم فیما 

 یشترط لتعیین أعضاء ھیئة التدریس والملحقون بھم اآلتي :أوالً : التعیین : 
 األستاذ : یشترط لتعیین األستاذ اآلتي : -1
الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودیة أو جامعة أخرى  -أ

 معترف بھا.
خبرة في عضویة ھیئة التدریس بجامعة سعودیة أو جامعة أخرى  -ب

تقل عن ثماني سنوات، منھا أربع سنوات على األقل أستاذ معترف بھا، ال 
 مشارك.

ً إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودیة أو  -ت أن تكون قد تمت ترقیتھ علمیا
 جامعة أخرى معترف بھا.

: یشترط للتعیین على رتبة أستاذ مساعد الحصول على األستاذ المساعد  -2
أو جامعة أخرى معترف بھا، درجة الدكتوراه أو ما یعادلھا من جامعة سعودیة 

 ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى.
 المعید : یشترط لتعیین المعید : -3
أن یكون حاصالً على الشھادة الجامعیة من جامعة سعودیة أو جامعة أخرى  -أ

 معترف بھا.
 أن یكون تقدیره العام في المرحلة الجامعیة جیداً جداً على األقل. -ب

                                                
منسwwوبي الجامعwwات السwwعودیین مwwن أعضwwاء ھیئwwة التwwدریس ومwwن فwwي ) الالئحة المنظمة لشؤون 21(

ھـ الموافق علیھ بالتوجیھ الملكwwي رقwwم 26/8/1417حكمھم الصادرة بقرار مجلس التعلیم العالي في 
 ھـ. 22/8/1418وتاریخ  12457/ب/7
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 شروط أخرى.ما یصدره مجلس الجامعة من  -ت
 یشترط لتعیین المحاضر ومدرس اللغة :المحاضر ومدرس اللغة :  -4
أن یكون حاصالً على درجة الماجستیر أو ما یعادلھا من جامعة سعودیة أو   -أ

 جامعة أخرى معترف بھا.
أن یكون تقدیره العام في الماجستیر جیداً جداً على األقل (إذا كان حاصالً  -ب

 ر).علیھا من جامعة تمنحھا بتقدی
 ما یصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى. -ت
 : یشترط لتعیین مساعد الباحثمساعد الباحث :  -5
 بالنسبة لمن یُعیَّن بدرجة الماجستیر، (یسمى مساعد باحث أ) یشترط : -أ

الحصول على درجة الماجستیر من جامعة سعودیة أو جامعة أخرى  -1
حاصالً على الماجستیر معترف بھا، بتقدیر عام جید جداً على األقل، إن كان 

 من جامعة تمنح ھذه الدرجة بتقدیر.
 أیة شروط أخرى تراھا الجامعة مناسبة. -2
بالنسبة لمن یُعیَّن بالشھادة الجامعیة (البكالوریوس أو ما یعادلھا)،  -ب

 (ویسمى مساعد باحث ب) یشترط :
الحصول على الشھادة الجامعیة بتقدیر عام جید على األقل من جامعة  -1

 و جامعة أخرى معترف بھا.سعودیة أ
 أیة شروط أخرى تراھا الجامعة مناسبة. -2

ً : الحقوق المالیة ألعضاء ھیئة التدریس والملحقون بھم :  یعامل أعضاء ثانیا
ھیئة التدریس والمحاضرون والمعیدون من حیث البدالت والمكافآت والمزایا 

 :  وفقاً لما یعامل بھ موظفو الدولة على أساس المعادلة اآلتیة
 المرتبة الثامنة. المعید -
 المرتبة التاسعة المحاضر -
 المرتبة الثانیةعشرة. األستاذ المساعد -
 المرتبة الثالثةعشرة. األستاذ المشارك -
 المرتبةالرابعةعشرة. األستاذ -
یشترط للترقیة عدة شروط تتبین مما یلي  ثالثاً : ترقیات أعضاء ھیئة التدریس : 

یشترط للتقدم للترقیة من رتبة أستاذ  إلى رتبة أستاذ مشارك : الترقیة -1: 
 مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:  
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خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودیة أو  -أ
جامعة أخرى معترف بھا ، على أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودیة عن 

 سنة واحدة.
 ن اإلنتاج العلمي المطلوب للترقیة وفقاً للالئحة.استیفاء الحد األدنى م -ب
أن یكون ما تقدم بھ من إنتاج علمي قد نُشر أو قُبل للنشر أثناء شغلھ رتبة  -ت

 أستاذ مساعد.
یشترط للتقدم للترقیة من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة الترقیة إلى رتبة أستاذ : -2

 أستاذ :
مشارك في جامعة سعودیة  خدمة ال تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ -أ

أو جامعة أخرى معترف بھا، على أال تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودیة 
 عن سنة واحدة.

ً ألحكام  -ب استیفاء الحد األدنى من اإلنتاج العلمي المطلوب للترقیة وفقا
 الالئحة.

أن یكون ما تقدم بھ من إنتاج علمي قد نُشر أو قٌبل للنشر أثناء شغلھ لرتبة  -ت
 تاذ مشارك.أس

 یمنح أعضاء ھیئة التدریس إجازات وفقاً للقواعد اآلتیة :رابعاً : اإلجازات : 
:تعتبر العطلة الصیفیة لعضو ھیئة التدریس والمحاضر اإلجازة العادیة  -1

والمعید ومدرس اللغة بمثابة اإلجازة السنویة ، ویحدد مجلس الجامعة مواعید 
تبدأ العطلة الصیفیة إال بعد انتھاء أعمال عودة أعضاء ھیئة التدریس على أال 

 االختبارات وإعالن النتائج.
یجوز بقرار من مدیر الجامعة منح عضو ھیئة التدریس اإلجازة االستثنائیة :  -2

ومن في حكمھ ألسباب معقولة إجازة استثنائیة ال تزید مدتھا على ستة أشھر 
 وخالل ثالث سنوات بال راتب.

عند االقتضاء االستثناء من ھذا الشرط على أال تزید مدة  ویجوز لمجلس الجامعة
 اإلجازة عن سنة.

یجوز بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصیة من إجازة التفرغ العلمي :  -3
مجلسي الكلیة والقسم المختصین والمجلس العلمي أن یحصل عضو ھیئة 

سنوات من  التدریس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي بعد مضي خمس
تعیینھ أو تمتعھ بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لمدة فصل دراسي واحد بعد مضي 
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ثالث سنوات من تعیینھ أو تمتعھ بإجازة تفرغ علمي سابقة، على أال یؤثر ذلك 
على سیر العملیة التعلیمیة. وال تحتسب مدة اإلعارة ضمن المدة المطلوبة ، 

إلجازة التفرغ العلمي بناًء على اقتراح ویضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة 
 المجلس العلمي.

مثل المرضیة واالضطراریة والمرافقة للعالج اإلجازات األخرى :  -3
 والوضع تمنح وفقاً ألحكام نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ التنفیذیة.

ً : واجبات أعضاء ھیئة التدریس : یجب أن یتصف عضو ھیئة التدریس  خامسا
 : بالصفات اآلتیة

 األمانة والخلق القویم . -1
 وأن یلتزم باألنظمة والتعلیمات وقواعد السلوك واآلداب المرعیة. -2
 وأن یترفع عن كل ما ھو مخل بشرف الوظیفة.  -3
متابعة ما یستجد في مجال تخصصھ، وأن یسھم من خالل نشاطھ العلمي  -4

 في تطور تخصصھ.
ھ، ویثیر أن ینتق لطالبھ أحدث ما توصل إلیھ العلم في مجال تخصص -5

 فیھم حب العلم والمعرفة والتفكیر العلمي السلیم.
أن یشارك بفعالیة في أعمال مجلس القسم وفي غیره من المجالس  -6

 واللجان التي یكون عضواً فیھا على مستوى القسم والكلیة والجامعة.
 كما یشارك بفعالیة في أنشطة القسم والكلیة والجامعة في خدمة المجتمع.  -7
لھ في الجامعة، وال یجوز لھ العمل خارج الجامعة إال بعد أن یتفرغ لعم -8

 أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة واللوائح.
ً وثالثین ساعة عمل  -9 یؤدي أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھم خمسا

 ً ً بقرار من مجلس  –أسبوعیا ویجوز رفعھا إلى أربعین ساعة عمل أسبوعیا
اإلرشاد األكادیمي والساعات المكتبیة یقضونھا في التدریس والبحث و –الجامعة 

واللجان العلمیة واألعمال األخرى التي یكلفون بھا من الجھات المختصة في 
 الجامعة.

ً : التأدیب : یخضع أعضاء ھیئة التدریس المخالفین لمقتضیات الواجبات  سادسا
من الوظیفیة للقواعد التالیة : مع مراعاة أحكام نظام تأدیب الموظفین إذا صدر 

أحد أعضاء ھیئة التدریس ومن في حكمھ ما یعتقد أنھ مخل بواجباتھ، یتولى أحد 
العمداء مباشرة التحقیق معھ بتكلیف من مدیر الجامعة ویقدم للمدیر تقریراً عن 
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نتیجة التحقیق. ویحیل مدیر الجامعة المحقق معھ إلى لجنة التأدیب إذا رأى 
ً لذلك ، تكون لجنة تأدیب عضو ھیئ ة التدریس ومن في حكمھ بقرار من موجبا

 مدیر الجامعة وذلك على النحو اآلتي:

 رئیساً. أحد وكالء الجامعة -1
 عضواً. أحد العمداء غیر الذي تولى التحقیق -2
 عضواً. عضو ھیئة تدریس ال تقل رتبتھ عن أستاذ -3
 عضواً. أحد المتخصصین في الشریعة أو األنظمة -4

ر قراراً بإیقاف أي من أعضاء ھیئة التدریس ومن في لمدیر الجامعة أن یصد
حكمھم عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقیق معھ ذلك، وال یجوز أن تزید مدة 
اإلیقاف عن ثالثة أشھر غال بقرار من لجنة التأدیب ، ویجوز تمدید مدة أو مدد 

مدة اإلیقاف مدة أو مدداً أخرى حسبما تقتضیھ ظروف التحقیق بشرط أال تزید 
اإلیقاف في كل مرة عن سنة واحدة ، یصرف للموقوف عن العمل نصف صافي 
راتبھ، فإذا برئ أو عوقب بغیر الفصل یصرف لھ الباقي من راتبھ، أما إذا 
عوقب بالفصل فال یستعاد منھ ما صرف لھ ما لم تقرر الجھة التي أصدرت 

 –ومن في حكمھ  –العقوبة غیر ذلك ، یبلغ مدیر الجامعة عضو ھیئة التدریس 
المحال إلى لجنة التأدیب بالتھم الموجھة إلیھ وصورة من تقریر التحقیق وذلك 
بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر یوماً على األقل 
، لعضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ المحال إلى لجنة التأدیب االطالع على 

لتي یعینھا المدیر ، تنظر لجنة التأدیب في التحقیقات التي أجریت في األیام ا
 القضیة المحالة إلیھا وفق ما یأتي :

 یتولى سكرتاریة اللجنة موظف یختاره رئیس اللجنة. -1
تعقد اللجنة اجتماعاتھا بناًء على دعوة الرئیس ویبلغ المحقق معھ كتابة  -2

 بخطاب مسجل بالحضور أمام اللجنة لسماع أقوالھ ودفاعھ.
لساتھا بحضور المحقق معھ أو وكیل عنھ، فإذا لم یحضر أو تعقد اللجنة ج -3

 وكیلھ جاز النظر في القضیة وتتم إجراءات التحقیق والنظر في القضیة بسریة.
تتخذ قرارات اللجنة باألغلبیة، وال تصح اجتماعاتھا إال إذ حضر جمیع  -4

ف أعضائھا. وترفع اللجنة قراراتھا إلى مدیر الجامعة ضمن محضر مرفق بھ مل
القضیة خالل مدة ال تتجاوز الشھرین من تاریخ إحالة المحقق معھ إلیھا 
للمصادقة علیھ وفي حال عدم مصادقة مدیر الجامعة على قرار اللجنة، یعاد 
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للجنة مرة أخرى فإذا بقیت اللجنة على رأیھا یرفع األمر إلى مجلس الجامعة 
 وقراره في ذلك نھائي.

اللجنة فور صدوره إلى عضو ھیئة التدریس  یقوم مدیر الجامعة بإبالغ قرار -5
 ومن في حكمھ بكتاب مسجل.

یجوز لعضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ الطعن في القرار بخطاب یرفعھ  -6
إلى مدیر الجامعة في مدى ثالثین یوماً على األكثر من إبالغھ بقرار اللجنة وغال 

دة المحددة یعید مدیر أصبح القرار نھائیاً. وفي حال وصول الطعن قبل انتھاء الم
الجامعة القضیة إلى لجنة التأدیب للنظر فیھا مرة أخرى فإذا بقیت اللجنة على 
ً ، مع  رأیھا یتم الرفع إلى مجلس الجامعة، ویكون قرار مجلس الجامعة نھائیا

) من نظام تأدیب الموظفین تكون العقوبات التأدیبیة 32مراعاة أحكام الماد ة (
 على عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ :التي یجوز إیقاعھا 

 اإلنذار. -1
 اللوم. -2
الحسم من الراتب بما ال یتجاوز صافي راتب ثالثة أشھر على أال  -3

 یتجاوز المحسوم شھریاً ثلث صافي الراتب الشھري.
 الحرمان من عالوة دوریة واحدة. -4
 تأجیل الترقیة مدة عام. -5
 الفصل. -6

 ضائیة األخرى الناشئة عن الواقعة ذاتھا.ال تأثیر للدعوى التأدیبیة في الدعاوى الق
لمدیر الجامعة أن یوجھ تنبیھاً إلى عضو سلطة مدیر الجامعة في توقیع الجزاء : 

 ، ً ً أو كتابیا ھیئة التدریس ومن في حكمھ الذي یخل بواجباتھ ویكون التنبیھ شفویا
لك بعد ولمدیر الجامعة توقیع عقوبتي اإلنذار واللوم على عضو ھیئة التدریس وذ

التحقیق معھ كتابة وسماع أقوالھ وتحقیق دفاعھ ویكون قراره في ذلك مسبباً 
ً ، وعلى العمداء أن یبلغوا مدیر الجامعة بناًء على ما یصلھم من رؤساء  ونھائیا
األقسام أو ما یالحظونھ ھم عن كل ما یقع من عضو ھیئة التدریس ومن في 

 مخالفات أخرى. حكمھ من إخالل بالواجبات المطلوبة أو أي
ً : أسباب انتھاء خدمة أعضاء ھیئة التدریس : تنتھي خدمة عضو ھیئة  سابعا

 التدریس بأحد األسباب اآلتیة :
 االستقالة. -1
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 طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامیة حسب نظام التقاعد. -2
 إلغاء الوظیفة. -3
 العجز الصحي. -4
 النقل. الغیاب بغیر عذر مشروع أو عدم تنفیذ قرار -5
 الفصل ألسباب تأدیبیة. -6
 الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. -7

یحال عضو ھیئة التدریس ومن في حكمھ إلى التقاعد بقرار من مدیر الجامعة إذا 
أتم ستین سنة ھجریة من العمر ، ویجوز بقرار من مدیر الجامعة تمدید خدمة من 

ایتھ. ولمجلس التعلیم العالي بناًء على یبلغ ستین سنة أثناء العام الدراسي إلى نھ
توصیة مدیر الجامعة تمدید خدمة من یبلغ الستین سنة لفترة أو فترات حتى 
بلوغھ سن الخامسة والستین ، إذا ثبت عجز أحد أعضاء ھیئة التدریس ومن في 
حكمھ عن القیام بواجباتھ بسبب المرض، فیقدم مدیر الجامعة تقریراً عن ذلك إلى 

جامعة للنظر في إنھاء خدمتھ ، لمجلس الجامعة بناًء على توصیة مجلس مجلس ال
القسم والكلیة المختصین والمجلس العلمي النظر في قبول استقالة عضو ھیئة 

 التدریس ومن في حكمھ أو إحالتھ إلى التقاعد المبكر بناًء على طلبھ.
 
 
 
 
 
 
 

 
 المطلب الثالث
 القضاة

 الحقوق والواجبات والتأدیب
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ً فقد بین القانون حقوقھ وواجباتھ نظر ً عاما اً ألن القاضي یعتبر موظفا
كما  )22(واإلجراءات التأدیبیة التي تتخذ ضده إذا خالف مقتضیات واجبھ الوظیفي

 أوالً : شروط تعیین القاضي :یتضح مما یلي : 
 أن یكون سعودي الجنسیة . )1
 أن یكون حسن السیر والسلوك . )2
 الكاملة للقضاء وحسب ما نص علیھ شرعاً . أن یكون متمتعاً باألھلیة )3
أن یكون حاصالً على شھادة إحدى كلیات الشریعة بالمملكة العربیة  )4

السعودیة أو شھادة أخرى معادلة لھا بشرط أن ینجح في الحالة األخیرة في 
 امتحان خاص تعده وزارة العدل .

ر یجوز في حالة الضرورة تعیین من اشتھر بالعلم والمعرفة من غی )5
 الحاصلین على الشھادة المطلوبة .

أن ال یقل عمره عن أربعین سنة إذا كان تعیینھ في درجة قاضي تمییز  )6
 وعن اثنتین وعشرین سنة إذا كان تعیینھ في درجات السلك القضائي األخرى  

أن ال یكون قد ُحكم علیھ بحد أو تعذیر أو في جرم مخل بالشرف أو صدر  )7
 ن وظیفتھ عامة ولو كان قد رد إلیھ اعتباره  بحقھ قرار تأدیبي بالفصل م

یشترط لتعیین المالزم القضائي أن یكون قد حصل على الشھادة العالیة  )8
 بتقدیر عام ال یقل عن جید وتقدیر جید جدداً في مادتي الفقھ وأصولھ .

 أن یصدر أمر ملكي بالتعیین بناًء على قرار من مجلس القضاء األعلى   )9
یكون القاضي المعین ابتداء تحت التجربة لمدة عام بة : خضوع القاضي للتجر 

ویصدر مجلس القضاء بعد نھایة مدة التجربة وثبوت صالحیتھ  قرارا بتثبیتھ 
 ویجوز قبل صدور ھذا القرار االستغناء عنھ بقرار مجلس القضاء األعلى.

یتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات حقوق القضاة وواجباتھم : 
لمقررة في نظام الموظفین العام ونظام التقاعد، ویلتزمون بما نص علیھ نظام ا

الموظفین العام من واجبات كل ھذا بما ال یتعارض مع طبیعة الوظیفة القضائیة 
 وما نص علیھ نظام القضاء ، وأھم حقوق القضاة وواجباتھم تتبین مما یلي:

 أھم حقوق القضاة :

                                                
مwwن  ھwwـ،1395/  7/  14وتwwاریخ  64)   انظر  نظام القضاء الصwwادر بالمرسwwوم الملكwwي رقwwم م /  22(

 .85إلى المادة  1المادة 
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علیھم في قضائھم لغیر أحكام الشریعة اإلسالمیة فال سلطان  ـ  االستقالل : 1
 واألنظمة المرعیة ولیس ألحد التدخل في القضاء .

:  فال یتم عزلھم من وظائفھم فیما عدا المالزم القضائي  ـ عدم القابلیة للعزل 2 
ً إذا بلغ سن السبعین، وإذا فقد الثقة  ولكن یحال القاضي إلى التقاعد حتما

تطلبھما الوظیفة یحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناًء على قرار واالعتبار اللذین ت
 من مجلس القضاء األعلى .

: یحصل القضاة على رواتبھم وفقاً لسلم رواتب القضاة الصادر بمرسوم  الراتب 
 ملكي .

تتم ترقیة القضاة بناء على قرار من مجلس القضاء األعلى یوضح  ـ الترقیة : 3
ة في كل حالة على حدة، ویراعي المجلس في الترقیة فیھ توفر الشروط النظامی

ترتیب األقدمیة المطلقة، وعند التساوي أو انعدام تقاریر الكفاءة یقدم األكبر سناً ، 
وال یجوز أن یرقى عضو السلك القضائي من درجة رئیس محكمة (ب) فما فوق 

اد الترقیة إال إذا كان قد جرى التفتیش علیھ مرتین على األقل في الدرجة المر
منھا وثبت في التقریرین األخیرین السابقین على الترقیة أن درجة كفاءتھ ال تقل 
عن المتوسط ، ال ینقل القضاة إلى وظائف أخرى إال برضاھم ووفق أحكام ھذا 
النظام ،  ال یجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبھم داخل السلك إال بقرار من 

 یجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبھم أو مجلس القضاء األعلى ، كما ال
إعارتھم خارج السلك القضائي إال بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء 

 األعلى تحدد فیھ المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار. 
وتكون مدة الندب أوالً اإلعارة سنة واحدة قابلة للتجدید ـ الندب واإلعارة :  4

رى على أنھ یجوز لوزیر العدل في الحاالت االستثنائیة أن یندب أحد لسنة أخ
أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجھ لمدة ال تتجاوز ثالثة أشھر في 

 العام الواحد .
یتولى وزیر العدل الترخیص في اإلجازات في حدود أحكام نظام ـ اإلجازات :  5 

م یجوز أن تبلغ اإلجازات المرضیة التي الموظفین العام واستثناء من ھذه األحكا
یحصل علیھا القاضي خالل ثالث سنوات ستة أشھر بمرتب كامل وثالثة أشھر 
بنصف مرتب ویجوز تمدیدھا بموافقة مجلس القضاء األعلى ثالثة أشھر أخرى 
بنصف مرتب ، وإذا ثبت أن القاضي ال یستطیع القیام بوظیفتھ ألسباب صحیة 

 یحال إلى التقاعد.
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 یحظر على القاضي اآلتي : ثانیاً : واجبات القضاة : 
الجمع بین وظیفة القضاء ومزاولة التجارة أو أیة وظیفة أو عمل ال یتفق مع  )1

 استقالل القضاء وكرامتھ .
ویجوز لمجلس القضاء األعلى أن یقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل  )2

 ائھا .یرى أن القیام بھ یتعارض مع واجبات الوظیفة وحسن أد
 إفشاء أسرار المداوالت . )3
مغادرة البلد الذي بھ مقر عملھ إال إذا وافق مجلس القضاء األعلى لظروف  )4

 استثنائیة ورخص للقاضي اإلقامة مؤقتاً في بلد آخر قریب من مقر عملھ .
االنقطاع عن العمل أو التغیب عن مقر العمل لسبب غیر مفاجئ قبل  )5

قاضي بھذا الواجب نبھ إلى ذلك كتابة، فإذا تكرر الترخیص لھ كتابة ، فإذا أخل ال
منھ ذلك وجب رفع األمر إلى مجلس القضاء األعلى للنظر في أمر محاكمتھ 

 تأدیبیاً.
مع عدم اإلخالل بما للقضاء من حیاد واستقالل في القضاء یكون تأدیب القضاة : 

حكمة لوزیر العدل حق اإلشراف على جمیع المحاكم والقضاة ، ولرئیس كل م
 حق اإلشراف على القضاة التابعین لھا .

 السلطات المختصة بالتأدیب :
لرئیس المحكمة حق تنبیھ القضاة التابعین لھا إلى ما یقع ـ رئیس المحكمة : 1

ً لواجباتھم أو مقتضیات وظائفھم بعد سماع أقوالھم ویكون التنبیھ  منھم مخالفا
رة منھ لوزارة العدل ، وللقاضي مشافھة أو كتابة وفي الحالة األخیرة تبلغ صو

في حالة اعتراضھ على التنبیھ الصادر إلیھ كتابة من رئیس المحكمة أن یطلب 
خالل أسبوعین من تاریخ تبلیغھ إیاه إجراء تحقیق عن الواقعة التي كانت سبباً 
للتنبیھ وتؤلف للغرض المذكور بقرار من وزیر العدل لجنة من رئیس محكمة 

نوابھ وقاضیین من قضاتھا ولھذه اللجنة بعد سماع أقوال القاضي التمییز، أو أحد 
ً لذلك ولھا أن تؤید  أن تعھد إلى أحد أعضائھا بإجراء التحقیق إن وجدت وجھا
التنبیھ أو أن تعتبره كأن لم یكن وتبلغ قراراھا لوزیر العدل ، وإذا تكررت 

 الدعوى التأدیبیة . المخالفة أو استمرت بعد تأیید التنبیھ من قبل اللجنة رفعت
تأدیب القضاة یكون من اختصاص مجلس القضاء األعلى ـ مجلس التأدیب :  2

منعقداً بھیئتھ العامة بوصفھ مجلس تأدیب ، وإذا كان القاضي المقدم للمحاكمة 
عضواً في مجلس القضاء األعلى فیندب وزیر العدل أحد قضاة محكمة التمییز 
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في مجلس التأدیب من سبق لھ االشتراك في  لیحل محلھ. وال یمنع من الجلوس
 طلب إحالة المتھم إلى المعاش أو طلب رفع الدعوى التأدیبیة ضده .

 إجراءات دعوى تأدیب القاضي :
ترفع الدعوى التأدیبیة بطلب من وزیر العدل من تلقاء نفسھ أو بناًء على  )1

 اقتراح رئیس المحكمة التي یتبعھا القاضي.
إال بناء عل تحقیق جزائي أو بناًء على تحقیق إداري وال یقدم ھذا الطلب  )2

 یتواله أحد قضاة محكمة التمییز یندبھ وزیر العدل .
ترفع الدعوة التأدیبیة بمذكرة تشتمل على التھمة واألدلة المؤیدة لھا وتقدم  )3

 لمجلس التأدیب لیصدر قراره بدعوة المتھم للحضور أمام المجلس .
ً من التحقیقات ولھ أن یندب أحد یجوز للمجلس أن یجري ما یرا )4 ه الزما

 أعضائھ للقیام بذلك .
ً للسیر في إجراءات المحاكمة عن جمیع التھم  )5 إذا رأى مجلس التأدیب وجھا

 أو بعضھا كلف المتھم بالحضور في میعاد الئق.
ویجب أن یشتمل التكلیف بالحضور على بیان كاف لموضوع الدعوى وأدلة  )6

 االتھام .
أدیب عند تقریر السیر في إجراءات المحاكمة أن یأمر یجوز لمجلس الت )7

 بوقف المتھم عن مباشرة أعمال وظیفتھ.
تنقضي الدعوى  –وللمجلس في كل وقت أن یعید النظر في أمر الوقف  )8

 التأدیبیة باستقالة القاضي.
وال تأثیر للدعوى التأدیبیة على الدعوى الجزائیة أو المدنیة الناشئة عن  )9

 الواقعة نفسھا .
تكون جلسات مجلس التأدیب سریة ویحكم مجلس التأدیب بعد سماع دفاع  )10

القاضي المرفوعة علیھ الدعوى ولھ أن یقدم دفاعھ كتابة وأن ینیب في الدفاع 
 عنھ أحد رجال القضاء.

 وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور المتھم بشخصھ. )11
ق من صحة وإذا لم یحضر ولم ینب أحداً جاز الحكم في غیبتھ بعد التحق )12

 دعوتھ .
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یجب أن یشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأدیبیة على األسباب التي بني  )13
علیھا وأن تتلى أسبابھ عند النطق بھ في جلسة سریة. وتكون أحكام مجلس 

 التأدیب نھائیة غیر قابلة للطعن .
التي یجوز توقیعھا على القاضي ھي : اللوم واإلحالة على  العقوبات التأدیبیة 

التقاعد ، تبلغ قرارات مجلس التأدیب إلى وزارة العدل ویصدر أمر ملكي بتنفیذ 
عقوبة اإلحالة على التقاعد وقرار من وزیر العدل بتنفیذ عقوبة اللوم ، و في 
حاالت التلبس بالجریمة عند القبض على القاضي وحبسھ یجب أن یرفع األمر 

ة األربع والعشرین ساعة التالیة إلى مجلس القضاء منعقداً بھیئتھ الدائمة في مد
ولھ أن یقرر إما استمرار الحبس أو اإلفراج بكفالة أو بغیر كفالة ، وللقاضي أن 
یطلب سماع أقوالھ أمام المجلس عند عرض األمر علیھ ، ویحدد المجلس مدة 
الحبس في القرار الذي یصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى اإلجراءات السالفة 

رئي استمرار الحبس االحتیاطي بعد انقضاء المدة التي قررھا الذكر كل ما 
المجلس ، وفیما عدا ما ذكر ال یجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من 
إجراءات التحقیق معھ أو رفع الدعوى الجزائیة علیھ إال بإذن من المجلس 

نسبة لھم في المذكور ، ویجري حبس القضاة وتنفیذ العقوبات المقیدة للحریة بال
 أماكن مستقلة .

 أسباب انتھاء خدمة القاضي :
 االستقالة . )1
 طلبھ اإلحالة للتقاعد . )2
 الوفاة . )3
 ثبوت عدم صالحیتھ بعد إنھاء سنة التجربة . )4
 إذا فقد الثقة واالعتبار . )5
 العجز الصحي . )6
 إذا حصل على ثالث تقاریر كفایة بتقدیر أقل من متوسط . )7
حالتي الوفاة وبلوغ السن النظامیة بأمر  وتنتھي خدمة القاضي في غیر )8

 ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء األعلى.
 كتاب العدل وموظفو المحاكم :

یتولى كتاب العدل توثیق العقود ویشترط فیمن  كاتبا للعدل یعین ـ كتاب العدل :  1
أن تتوافر فیھ نفس الشروط المطلوب توافرھا في القاضي ، ویكون لألوراق 
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ادرة عن كتاب العدل قوة اإلثبات ویتم العمل بھا أمام المحاكم بال بینة الص
إضافیة وال یطعن فیھا إال إذا خالفت األصول الشرعیة أو كانت مزورة ویخضع 
كتاب العدل لألحكام الخاضع لھا موظفي الدولة بما ال یتعارض مع نظام 

 .)23(القضاء
ون والمترجمون والخبراء مثل كتاب الضبط والمحضرـ موظفو المحاكم :  2

ومأمورو بیت المال ، ویعتبر جمیعھم من أعوان القضاء ویعمل موظفو كل 
محكمة تحت رقابة رئیسھم اإلداري ، ویخضع الجمیع لرقابة رئیس المحكمة 
ویسري على ھؤالء الموظفین األحكام العامة لموظفي الدولة بما ال یتعارض مع 

 .)24(نظام القضاء
 المطلب الرابع

 حكام  التقاعد المدنيأ
یطبق نظام التقاعد على جمیع الموظفین السعودیین المدنیین المعینین على مراتب 

، وال تسرى أحكام ھذا 25في المیزانیة العامة للدولة أو میزانیات الھیئات العامة
النظام على من یشغل مرتبة وزیر ممن لھم مخصصات شھریة إال إذا اختاروا 

 الخضوع لھذا النظام.
من مرتبھ  %9یقتطع من الموظف المنتفع بھذا النظام الحسمیات الشھریة : 

شھریاً ، كما تؤدي وزارة المالیة أو الھیئة العامة حصة مماثلة لما یؤدیھ الموظف 
، ویجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزیر المالیة زیادة حصة 

ھذه الحصة ال تكفي لمواجھة الحكومة أو الھیئة العامة إذا تبین للمصلحة أن 
التزاماتھا ، وتحسب الحسمیات وكذا الحصة الحكومیة على أساس كامل المرتب 

 األساسي ودون اإلضافات التي تمنح إلیھ.
یحال الموظف على التقاعد عند بلوغھ سن الستین من حاالت اإلحالة للتقاعد : 

ي حتى بلوغھ سن عمره، ویجوز بقرار من مجلس الوزراء مد مدتھ بمرسوم ملك
الخامسة والستین، ویستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ویجوز تمدید مدة الخدمة 

 بعد سن الخامسة والستین.

                                                
 من نظام القضاء السابق اإلشارة إلیھ. 96:  90)   المواد من 23(
 من نظام القضاء. 100:  70)   المواد من 24(
ھwwـ المنشwwور 29/7/1393وتاریخ  41انظر نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 25 

 ھـ. والتعدیالت الحدیثة الصادرة بشأنھ .10/8/1393وتاریخ  2488بجریدة أم القرى بالعدد رقم 
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مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد : ھي المدد الفعلیة التي قضاھا الموظف في 
 الخدمة وتستبعد منھا :

 مدد الغیاب بدون إجازة. -1
ن مرتب ما عدا اإلعارة واإلجازة اإلجازات التي تمنح للموظف بدو -2

 المرضیة واإلجازة الدراسیة.
 مدد كف الید التي تقرر حرمان الموظف من مرتبھ عنھا. -3
 كسور الشھر في مدة الخدمة. -4

 المدى الزمني الستحقاق المعاش :
ً عند نھایة خدمتھ متى بلغت خدمتھ المحسوبة في  -1 یستحق الموظف معاشا

ً وعشرین سنة على األقل أو بلغت خدمتھ المدنیة والعسكریة  التقاعد خمسا
 المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرین سنة على األقل .

یجوز للموظف أن یطلب اإلحالة على التقاعد ویحصل على المعاش بعد  -2
انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد ال تقل عن عشرین سنة وبشرط 

 التي تملك حق التعیین لمثلھ .الموافقة على الحالة من قبل الجھة المختصة 
ومع ذلك فإذا كان انتھاء الخدمة بسبب إلغاء الوظیفة أو الفصل بقرار من  -3

 –ما لم ینص على أن الفصل بسبب تأدیبي  –مجلس الوزراء أو بأمر سامي 
فیستحق الموظف معاشاً متى بلغت مدة خدمتھ المحسوبة في التقاعد خمس عشرة 

 سنة على األقل.
ظف الذي تنتھي خدمتھ بسبب وفاتھ أو عجزه أو بلوغھ سن التقاعد . أما المو -4

 فیستحق معاشاً مھما تكن مدة خدمتھ.
إذ لم یبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنیة والعسكریة المدة التي تعطي الحق في  -5

ً لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمتھ المدنیة وفق نظام  المعاش وفقا
سوى المكافأة عن خدمتھ العسكریة وفق نظام التقاعد العسكري التقاعد المدني وت

المعمول بھ وقت انتھاء خدمتھ األخیرة ویصرف مجموع المكافأتین من صندوق 
 التقاعد المدني.

مع مراعاة أحكام الحاالت المختلفة المنصوص علیھا في ھذا النظام یسوى  -6
المرتب الشھري المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعین جزءاً من 

األخیر وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن ال 
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تتجاوز أربعین سنة ، وال یؤثر ھذا القید على وجوب استمرار حسم العائدات 
 التقاعدیة على الموظف طوال مدة خدمتھ في وظیفة خاضعة ألحكام ھذا النظام.

ل من الخدمة بسبب عجزه عن یسوى معاش الموظف المتوفي أو المفصو -7
) من مرتبھ الشھري األخیر أو على %40العمل بصورة قطعیة على أساس (

ً للمادة السابقة  أساس المعاش المستحق عن مدة خدمتھ المحسوبة في التقاعد طبقا
 أیھما أكبر.

یسوى معاش الموظف المتوفي أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة  -8
أو العجز ناشئین عن العمل أوفي أثناء أدائھ على أساس  قطعیة إذا كانت الوفاة

 ) المرتب الشھري األخیر .4/5(
وتعتبر من اإلصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذھاب الموظف إلى محل 

 أو منطقة عملھ أو عودتھ منھ وبغرض أداء عملھ.
9-  ً  إذا انتھت خدمة الوزیر العضو في مجلس الوزراء فیسوى معاشھ وفقا

 إلحدى الطریقتین اآلتیتین أیھما أصلح لھ :
) من مرتبھ في منصب الوزارة مھما كانت %25أن یربط معاش قدره ( -أ

خدمتھ في ھذا المنصب ومھما تكرر شغلھ لھ یضاف إلى ھذا المعاش عن مدة 
خدمتھ في غیر منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد یحسب بواقع جزء من 

 مرتب الشھري في السنتین األخیرتین من ھذه المدة.أربعین جزءاً من متوسط ال
أن یسوى معاشھ عن مجموع خدماتھ المحسوبة في التقاعد بما فیھا خدماتھ  -ب

في منصب الوزارة  ، وال یجوز بأي حال أن یتجاوز معاش الوزیر أربعة 
 أخماس مرتبھ في منصب الوزارة.

ذا انتھت خدمة فیما عدا الحاالت المنصوص علیھا في المواد السابقة إ -10
ً وإنما یستحق مكافأة تحسب على أساس ( ) من %14الموظف فال یستحق معاشا

المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمتھ المشار إلیھا على أنھ إذا كان 
ترك الخدمة بسبب االستقالة أو الفصل لسبب تأدیبي فتحسب المكافأة وفقاً للنسب 

 اآلتیة:
كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة ) من المرتب السنوي عن %10( -أ

 خدمتھ عشرة سنوات.
) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة %11( -ب

 خدمتھ عشرة سنوات ولم تبلغ المدة التي یستحق عنھا معاشاً. 
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غیر أن الموظفات الالتي یستقلن لسبب الزواج فتستحق لھن مكافأة تحسب  -ت
) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مھما %11على أساس (

 تكن ھذه المدة ما لم تبلغ القدر الذي یستحق الموظف عنھ معاشاً .
ً في اثنتي  ویقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شھري استحقھ الموظف مضروبا

 عشرة.
 المستحقون عن صاحب المعاش :

اش بقدر المعاش إذا توفي صاحب المعاش فیقرر للمستحقین عنھ مع -1
 المستحق لھ إذا كانوا ثالثة فأكثر.

وبقدر ثالثة أرباعھ إذا كانوا اثنین، وبقدر نصفھ إذا كان المستحق واحداً ویوزع  
 المعاش على المستحقین بالتساوي.

المستحقون عن صاحب المعاش ھم : الزوج أو الزوجة واألم واألب واالبن  -2
ي حیاة صاحب المعاش واألخ واألخت والبنت وابن وبنت االبن الذي توفي ف

والجد والجدة ، وفیما عدا الزوجة واالبن والبنت فیشترط الستحقاق الشخص أن 
یكون معتمداً في إعالتھ على صاحب المعاش عند وفاتھ، ویحدد مجلس اإلدارة 
بقرار منھ متى یعتبر الشخص معتمداً في إعالتھ على صاحب المعاش وإجراءات 

 إثبات ذلك.
یقطع المعاش المستحق للذكور من األوالد وأوالد ت قطع ووقف المعاش : حاال

االبن واإلخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرین، واستثناء مما تقدم یستمر صرف 
 المعاش بالنسبة إلى ھؤالء المستحقین في األحوال التالیة:

ً في إحدى المدارس الثانویة أو العالیة أو م -1 ا یناظرھا إذا كان المستحق طالبا
ً في دراستھ فیؤدي لھ المعاش  المعترف بھا، بشرط أن یكون الطالب منتظما

 حتى بلوغھ سن السادسة والعشرون أو تخرجھ أیھما أقرب.
ً بعجز صحي كامل یمنعھ من الكسب وثبت ذلك بقرار من  -2 إذا كان مصابا

 الھیئة الطبیة المختصة وذلك إلى أن یزول العجز.
د الزواج یوقف معاش الزوجة والبنت وبنت االبن اعتباراً من تاریخ عق -3

 واألخت إذا تزوجن ، واألم إذا تزوجت من غیر والد المتوفى .
ویعاد االستحقاق لصاحبتھ إذا طلقت أو ترملت ، فإذا كانت المستحقة التي   -4

طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فیعاد توزیع المعاش بافتراض 
 استحقاقھا وقت الوفاة.
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صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقین إذا عین أو عینوا في یقف  -5
وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معینین فیھا كذلك عند وفاة صاحب 
المعاش بشرط أن یكون راتب الموظف معادالً للمعاش أو زائداً علیھ، فإذا 

 نقص الراتب عما یستحقھ من معاش أدى إلیھ الفرق .
بین ما یستحقھ أي منھم من المعاش وراتبھ الشھري إذا لم  على أنھ یجوز الجمع 

 ) لایر.400یزد مجموعھما عن (
 فإذا زاد عن ھذا الحد فینقص المعاش التقاعدي بقدر تلك الزیادة. 

ال یجوز ألي مستحق الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق لشخص  -6
خرى أدى إلیھ واحد أكثر من معاش بموجب ھذا النظام أو أنظمة التقاعد األ

 المعاش األكبر. 
) 300على أنھ یجوز الجمع بین معاشین أو أكثر إذا لم یزد مجموعھا عن (    

لایر شھریاً. فإذا زاد المجموع عن ھذا القدر ربط المعاش األخیر الذي یكمل 
المجموع المذكور. وتسري ھذه األحكام على صاحب المعاش الذي یكون 

 .مستحقاً عن صاحب معاش آخر
إذا سقط أو أوقف نصیب أحد المستحقین ألي سبب كان فال یؤول لباقي   -7

ً للصندوق على أن ال یقل نصیب من بقي منھم  المستحقین وإنما یصبح حقا
) في المائة من معاش صاحب المعاش %50في جمیع الحاالت عن خمسین (

رؤوسھم فإذا قل عن ھذا القدر فیكمل للباقین بقدره ویعاد توزیعھ علیھم بعدد 
فإذا عاد نصیب المستحق الموقوف فیعاد توزیع المعاش على المستحقین 

 الموجودین كما لو لم یوقف ذلك النصیب.
 

 المطلب الخامس
 الضباط  

 الحقوق والواجبات والتأدیب 
 الفرع األول

 تعیین الضابط وحقوقھ وواجباتھ
 قواعد التعیین : 

تثنى من شرط المنشأ أن یكون سعودي األصل والمنشأ والوالدة ویس )1
 والوالدة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمتھ للدولة خارج المملكة.
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 أن یكون قد أكمل التاسعة عشرة من عمره . )2
 أن یكون الئقاً طبیاً . )3
 حسن األخالق والسمعة. )4
صدور قرار التعیین من القائد األعلى للقوات المسلحة( أمر ملكي ) بناًء  )5

 الوزراء وبعد توصیة الوزیر.على اقتراح رئیس مجلس 
ً من األمراض المعدیة ومن األمراض والعاھات الجسمیة  )6 أن یكون سالما

  )1(والعقلیة
 -أن یكون حائزا على المؤھالت المبینة في اآلتي: )7
خریجو الكلیات العسكریة أو المؤسسات العسكریة السعودیة التي تعادل  -أ

 ة . شھاداتھا شھادات الكلیات العسكریة السعودی
خریجو الكلیات أو المعاھد العسكریة األجنبیة التي تعادل شھاداتھا شھادات  -ب

 الكلیات العسكریة السعودیة 
خریجو إحدى الكلیات العلمیة أو النظریة أو المعاھد الفنیة ممن تحتاج القوات  -جـ

 المسلحة إلى اختصاصاتھم .
سبق بقرار من مجلس ویجوز االستثناء من شرط المؤھل المنصوص علیھ فیما  

 الوزراء .
وبالنسبة لخریجي الكلیات والمعاھد المنصوص علیھا في الفقرتین (ب،جـ)  

یشترط أن یكون المتخرج حاصالً على شھادة إتمام الدراسة الثانویة أو ما یعادلھا 
 )2(قبل التحاقھ بالكلیة أو المعھد

 .)1(جازات والعالج: تتمثل في الرواتب واالبتعاث واإل ثانیا : حقوق الضابط
یستحق الضابط الراتب الفعلي بدءا من تاریخ تعیینھ ، والراتب الراتب :  -1

 الفعلي یشمل : 
وھو المقرر للرتبة في جدول الرواتب والعالوات المرفق  الراتب األساسي:-أ

 بالنظام.
 : تشمل البدالت والعالوات المنصوص علیھا نظاماً وأھمھا: المخصصات -ب
یتضمن النظام عدة بدالت تستحق للضباط وتختلف من رتبة إلى ت : البدال -

                                                
ھwwـ  28/8/1393فwwي  43مwwن نظwwام خدمwwة الضwwباط الصwwادر بالمرسwwوم الملكwwي رقwwم م /  4المwwادة  )1(

 ھـ.24/3/1397في  9والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م / 
 من نظام خدمة الضباط. 6، 5المواد  )2(
 ة الضباط في القوات العربیة السعودیة المسلحة . من نظام خدم 101:  52المواد من  )1(
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أخرى حسب تبعات وظروف ومھام الرتبة مثل: بدل المنصب، وبدل اإلعاشة، 
یصرف ھذا البدل  وبدل المالبس في حالة عدم تأمین المالبس ، وبدل النقل (وال

 النقدي لمن تؤمن لھ سیارة لتنقالتھ ) ، وبدل ركن. 
مثل : عالوة طیران ، عالوة بحر، عالوة قیاده، عالوة أركان،  :العالوات  -

عالوة قفز، عالوة تدریس ، عالوة فنیة ، عالوة تخصص ، عالوة عدوى 
 وضرر ، عالوة خطر ، وعالوة قوات خاصة ، عالوة قوات خاصة مظلیة .

ھذه العالوات تكون حسب القطاع الذي ینتسب إلیھ الضابط   باإلضافة إلى  
وة الدوریة التي تمنح لجمیع الضباط .وال یجوز أن یتقاضى الضابط أكثر العال

من عالوتین مھما كان نوعھا ویمكن أن یتقاضى عالوة ثالثھ إذا كان یستحق 
عالوة طیران أو عالوة بحریة أو عالوة عدوى أو عالوة خطر .ویعامل الضابط 

مثیل وبدل العالج في الملحقیات العسكریة من حیث بدل تھیئة السفر وبدل الت
 معاملة موظفي وزارة الخارجیة طبقاً لما یحدده مجلس الوزراء .

یجوز ابتعاث الضابط في دورات عسكریة أو دورات ضمن  االبتعاث : -2
 اختصاصھ خارج المملكة لمدة محدودة .

ویجوز إیفاد  الضابط في بعثة دراسیة للدراسات العلیا ضمن فروع القوات 
 المسلحة.

: اإلجازات التي یستحقھا الضابط ھي اإلجازات االعتیادیة،  ازاتاإلج -3
 والعرضیة، والمرضیة والمیدانیة واالستثنائیة والدراسیة وتتضح من اآلتي :

یستحق الضابط إجازة اعتیادیة مدتھا خمسة وأربعون اإلجازة االعتیادیة : -أ
ً في السنة ویمنح الضابط أولى إجازاتھ بعد مضي سنة من بدء تعینھ، على  یوما

أنھ یمكن أن یحصل على إجازة مدتھا خمسة عشر یوماً من أصل إجازتھ السنویة 
 بعد مضي ستة أشھر من بدء تعیینھ . 

تمنح خارج المملكة بموافقة الوزیر ویجوز سلطة منح اإلجازة االعتیادیة : 
للوزیر تفویض ھذه الصالحیة ، وتمنح داخل المملكة من قبل رؤساء الھیئات 

دة المناطق ومدراء األسلحة ومدراء اإلدارات والرئاسات األخرى المماثلة وقا
على أن تشعر إدارة شؤون الضباط باالنفكاك والعودة ، ویجوز لمن یملك سلطة 
إعطاء اإلجازة تقصیرھا أو تأجیلھا أو قطعھا ألسباب تقتضیھا ظروف الخدمة 

ابط االعتیادیة ولم في القوات المسلحة وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الض
ً وإیابا ومصاریف عودة  یكن قد استمتع بثلثي إجازتھ یعوض عن إركابھ ذھابا
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عائلتھ، إن سبق لھ أن اصطحبھا ونقلھا من مركز عملھ بسبب تمتعھ باإلجازة، 
مع االحتفاظ بالجزء المتبقي من إجازتھ ، ومن استمتع بثلثي إجازتھ أو أكثر 

 یحتفظ لھ بالجزء المتبقي . 
یمنح الضباط إجازة عرضیة لمدة ال تزید على عشرة اإلجازة العرضیة : -ب

أیام في السنة ألسباب طارئة .وتمنح ھذه اإلجازة نفس السلطات التي تمنح 
 اإلجازة االعتیادیة، ویسقط الحق في ھذه اإلجازة بانتھاء السنة .

 جـ ـ اإلجازات المیدانیة : 
ً في یستحق الضابط العامل في المیدان إج -1 ازة میدانیة ال تتجاوز ستین یوما

ً بعد انتھاء كل ثالثة  السنة وال یجوز تجزئتھا إال في حدود خمسة عشر یوما
ً بعد انتھاء كل ستة أشھر .وتمنحھا نفس السلطة المانحة  أشھر أو ثالثین یوما
لإلجازة االعتیادیة وال یجوز الجمع بین اإلجازة المیدانیة واإلجازة االعتیادیة، 

یسقط حق الضابط في استعمال اإلجازة المیدانیة بعد نقلھ من المیدان ویبقى حقھ و
 في استعمال اإلجازة االعتیادیة. 

ً داخل  -2 ً وإیابا یمنح الضابط المجاز إجازة میدانیة تذكرة إركاب بمفرده ذھابا
المملكة بالدرجات اآلتیة: من رتبة رائد فما فوق بالدرجة األولى ، ومن رتبة 

 ب فما دون بالدرجة السیاحیة . نقی
یجوز لظروف اضطراریة منح الضابط إجازة اإلجازات االستثنائیة :  -خ

استثنائیة لمدة ال تزید عن شھر إذا كان قد استنفد إجازتھ االعتیادیة على أن 
 تحتسب مدتھا من إجازتھ االعتیادیة المقبلة . 

ي مدة ثالث سنوات یستحق الضابط إجازة مرضیة فاإلجازات المرضیة :  -ھـ
مدتھا ثالثة أشھر بالراتب الفعلي وثالثة أشھر بنصف الراتب وثالثة أشھر بربع 
الراتب وستة أشھر بدون الراتب ویستحق الضابط الذي یصاب بجرح أو مرض 
یمنعھ عن أداء عملھ بصفة مؤقتة  ـ ویكون ذلك في أثناء عملھ وبسببھ ـ إجازة 

ة المذكورة في البند السابق مدتھا اثنا عشر مرضیة بدالً من اإلجازة المرضی
 شھراً بالراتب الفعلي وستة أشھر بنصف الراتب.

 العالج : -4
یعالج الضابط في المستشفیات العسكریة أو غیرھا داخل المملكة وإذا رأت  -أ

اللجنة الطبیة العسكریة أن عالجھ متعذر داخل المملكة فیعالج خارجھا على نفقة 
 الوزارة .
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وز للوزیر في الحاالت المرضیة المستعجلة أن یقرر معالجة أي ضابط ویج 
خارج المملكة ، ویعالج الضباط المنتدبون في مھام رسمیة أو المبتعثون للدراسة 
في الخارج على نفقة الوزارة على أن تؤید المعالجة بتقاریر طبیة تصادق علیھا 

أو ممثلیات المملكة في  مراجع طبیة وتقترن بتصدیق أمر الملحقین العسكریین
الخارج.وتشكل اللجنة الطبیة العسكریة العلیا بقرار من الوزیر بناء على توصیة 
رئیس ھیئة األركان العامة من ثالثة أطباء على األقل ویحدد القرار مدة عمل 

 اللجنة.
ً في المستشفیات  -ب للضابط الحق في معالجة أفراد أسرتھ الذین یعولھم شرعا

 ي داخل المملكة . العسكریة ف
على الضابط واجبات وأمور ثالثا:واجبات الضابط واألعمال المحرمة علیھ : 

 :)1(محرمة
 واجباتھ: -1
 الوالء التام للملك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات     المسلحة . -أ
 أال یتقاعس أو یتھاون في أداء الواجبات الموكولة إلیھ . -ب
نظم واللوائح المعمول بھا وتنفیذھا ویتحاشى أن یعمل دون إھمال لتطبیق ال -ت

 أیة مخالفة أو خرق لھا .
 تأدیة مسؤولیاتھ بكل دقة وأمانة ونشاط وإخالص . -ث
 إنھاء األعمال المطلوبة منھ على أكمل وجھ وفي أقصر مدة . -ج
 تخصیص جمیع أوقاتھ ألداء واجباتھ الرسمیة . -ح
 ھ من قبل رؤسائھ .تنفیذ األوامر والتعلیمات العسكریة التي تصدر إلی -خ
التصرف بأدب وكیاسة في صالتھ برؤسائھ وزمالئھ ومرؤوسیھ وأفراد  -د

 الشعب.
المحافظة على شرف الخدمة العسكریة في جمیع األوقات واألماكن المحافظة  -ذ

 على الضبط والربط وحسن السلوك والقیافة ، وأن یكون مثالً أعلى لذلك.
 األعمال المحرمة علیھ :ـ 2

أو التوقف عن أدائھا ألي سبب من األسباب دون تصریح ترك الوظیفة  .1
 رسمي من رئیسھ .

نقل المعلومات الرسمیة لنشرھا في الصحف أو غیرھا دون موافقة  .2
                                                

 من نظام خدمة الضباط في القوات العربیة السعودیة المسلحة .  17،  16أنظر المادتین  )1(
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 مسبقة من المراجع المختصة ، ویلتزم بذلك حتى بعد تركة للخدمة .
 إبداء اآلراء السیاسیة أو االشتغال بالسیاسة . .3
ظمات ذات المبادئ أو المیول السیاسیة حضور اجتماعات الھیئات والمن .4

 أو التشجیع لھا .
عقد اجتماعات النتقاد أعمال الدولة أو أن یشترك في أیة إجراءات ھدفھا  .5

 الغایات المذكورة .
أن یشترك في تحریر الصحف أو المجالت ذات المیول السیاسیة، أو  .6

 االشتراك في إدارتھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة .
توزیع مطبوعات، أو نشرات سیاسیة، أو التوقیع على عرائض أن یقوم ب .7

 أو وسائل من شأنھا النیل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
االحتفاظ لنفسھ بأصل ورقة من األوراق الرسمیة ولو كانت خاصة بعمل  .8

 كلف بھ شخصیاً .
اإلفضاء بمعلومات أو إیضاحات عن المسائل واألمور العسكریة ال سیما  .9

ك التي ینبغي أن تحتفظ بالسریة بطبیعتھا أو بناء على تعلیمات خاصة تل
 بشأن سریتھا ویستمر ھذا االلتزام قائماً على الضابط بعد تركھ الخدمة . 

االشتغال بالتجارة أو الصناعة بطریق مباشر أو غیر مباشر  .10
ویشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالیة أو العمل بصفة رئیس أو عضو 

رة أو مؤسسة أو مدیر أو مستشار أو موظف في إحدى مجلس إدا
الشركات أو المحالت التجاریة أو یقوم بعقد الصفقات التجاریة أو 
المضاربات بكافة أنواعھا أو االشتراك بعالقات مع أیة شركة أو وكالة 
أو القیام بأي عمل یتعارض مع عملھ الرسمي أو یؤثر بأي حال من 

وال یسري ذلك على شراء أسھم في شركات  األحوال على القیام بواجبھ
 المساھمة . 

قبول الھدایا واإلكرامیات والمنح من أصحاب المصالح سواء  .11
 كان ذلك مباشرة أو بالواسطة بغرض التأثیر على عملھ الرسمي .

قبول القروض والمساعدات المالیة خشیة الوقوع تحت منة أي  .12
راك في شراء وبیع المھام شخص لھ عالقة مع الدوائر العسكریة أو االشت

 واللوازم واألمالك والعقارات الحكومیة بقصد الربح والمضاربة. 
قبول أي عـمل خارج عن أعمالھ العسكریة أصالة أو وكالة أو   .13
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نیابة عن أي فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجاریة أو تأدیة أي عمل 
بإذن رسمي  بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إال

 خاص من جھة االختصاص . 
 الزواج من غیر السعودیات .  .14

: ُیلزم نظام خدمة األفراد )1(رابعا : واجبات األفراد وطالب الكلیات العسكریة
 المخاطبین بأحكامھ بواجبات تكاد تنطبق على الواجبات الملزمة للضباط .

ویحظر علیھم األعمال وكذلك فإن نظام الكلیات العسكریة یلزم طالبھا بالواجبات 
المحظورة على الضباط  ویطبق علیھم نظام العقوبات العسكري فیما یختص 
بالجنایات العسكریة الكبرى كما توضح الالئحة الداخلیة واجبات الطالب داخل 
الكلیة وإجراءات تأدیبھم والجزاءات اإلداریة التي توقع علیھم وصالحیة فرضھا 

خ واإلنذار والحسم من الراتب والتوقیف والطرد وتشمل ھذه الجزاءات : التوبی
 من الكلیة ویصدر قرار الطرد من مجلس الكلیة.
 الفرع الثاني
 أحكام االستیداع
 أوالً : تعریفھ  

ھو فصل مؤقت عن العمل یفقد معھ الموظف كثیرا من مزایا الوظیفة ویحكم 
 . )1(وضعھ نصوص نظامیة خاصة

إلى االستیداع بقرار وزاري تحدد فیھ المدة بناًء ویحال الضابط ثانیا : حاالتھ : 
 على توصیة لجنة الضباط العلیا إذا توافرت إحدى حاالتھ وھي:

تتم اإلحالة إلى االستیداع بسبب عدم اللیاقة الطبیة بناء على تقریر طبي من  -1
 اللجنة الطبیة العسكریة مصادق علیھ من صاحب الصالحیة .

سبب اتھامھ بارتكاب جریمة إذا اقتضت یحال الضابط إلى االستیداع ب -2
 ظروف التحقیق والمحاكمة ذلك حتى یبت في أمره بالبراءة أو اإلدانة.

یجوز إحالة الضابط إلى االستیداع بناء على طلبھ ألسباب مقنعة وال یترك  -3
 الخدمة إال بعد صدور الموافقة على طلبھ.

الترقیة مرتین فإذا یجوز إحالة الضابط إلى االستیداع إذا قصر في امتحان  -4
 قصر في امتحان الترقیة ثالث مرات یجب إحالتھ إلى االستیداع .

                                                
 من نظام الكلیات العسكریة 23من نظام خدمة األفراد ، والمادة  59المادة  )1(
 235سابق ، ص أ.د محمد أنس جعفر ، الوسیط في القانون العام ، ال )1(
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وال یعود الضابط المحال إلى االستیداع إلى الخدمة إال بعد اجتیازه االمتحان في 
المواد التي قصر فیھا وفي الحالتین ال تزید مدة اإلحالة إلى االستیداع عن ثالث 

ظیفیة وعند استغراقھا وعدم إعادة الضابط إلى سنوات طیلة حیاة الضابط الو
 الخدمة بسبب عدم اجتیازه االمتحان الذي اخفق فیھ یجب حتما إنھاء خدمتھ. 

 :  )1(ثالثا : التزامات الضابط المحال إلى االستیداع
 یخضع الضابط المحال إلى االستیداع ألحكام الضبط والربط العسكري . -أ
 بأي عمل آخر إال بأذن كتابي من الوزیر  وال یجوز أن یشتغل بالتجارة أو -ب
ویجب علیھ إخطار شؤون الضباط بعنوانھ ومحل إقامتھ أو أي تغییر یطرأ  -ت

 على تنقالتھ .
وال یسمح لمن أحیل إلى االستیداع أن یرتدي المالبس العسكریة إال عند  -ث

 دعوتھ إلى الوزارة أو حضور الحفالت الرسمیة وبتصریح رسمي. 
یستحق الضابط المحال إلى االستیداع نصف الراتب الفعلي  :آثار االستیداع 

لرتبتھ وذلك من تاریخ صدور القرار باإلحالة إلى االستیداع .ویصرف نصف 
الراتب الباقي لھ إذا كانت إحالتھ إلى االستیداع بسبب اتھامھ بارتكاب جریمة 

العسكریة  وثبتت براءتھ بصفة نھائیة .وبعد ذلك تتم إعادة الضباط إلى الخدمة
بقرار من لجنة الضباط العلیا مصادق علیھ من الوزیر ویتعین على الضابط 
مباشرة عملھ خالل شھر من تاریخ صدور القرار ما لم یمنعھ من ذلك مانع 

 خارج عن إرادتھ.
 الفرع الثالث

 قواعد التأدیب والمحاكمة العسكریة
ة منسوبي قوى األمن أوال: محاكم: )1(تتلخص ھذه القواعد في النقاط التالیة

 :  الداخلي
 جھات المحاكمة: -1
: تنعقد المجالس التأدیبیة بصفة محكمة عسكریة إذا كان  المحكمة العسكریة -أ

الجرم المرتكب من أنواع الجنایات العسكریة الكبرى ویتبع بشأنھا ما ینص علیھ 
 نظام العقوبات العسكریة.

                                                
مwwwن نظwwwام خدمwwwة  116، 114، 113، 112، 111،  109حwwwول أحكwwwام االسwwwتیداع أنظwwwر المwwwواد  )1(

 الضباط. 
 من نظام قوات األمن الداخلي. 174:  129المواد من  )1(
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العسكري االبتدائي لمحاكمة ضباط *المجلس التأدیبي : المجالس التأدیبیة -ب
ویشكل من ثالثة ضباط یكون أقدمھم رئیسا ویكون تشكیلھ الصف والجنود:

 واإلحالة إلیھ بناًء على أمر من المدیر المحلي أو قائد المنطقة أو من ینیبھ.
عدا من ھم في رتبة  * المجلس التأدیبي العسكري االبتدائي لمحاكمة الضباط:

ن المدیر العام ویتكون من ضابط برتبة أعلى من رتبة المتھم لواء ویشكل بأمر م
رئیسا ، وضابطین من رتبة المتھم أو أعلى أعضاًء ، وللمدیر العام انتداب 

 مستشار قانوني عند االقتضاء لالشتراك في المحاكمة دون التصویت.
: ویشكل بأمر من وزیر الداخلیة ویتكون من المجلس االستئنافي العسكري* 
ط برتبة عمید رئیسا وضابطین من رتبة المتھم أو أعلى كأعضاء، ومستشار ضاب

قانوني ینتدبھ المدیر العام لالشتراك في المحاكمة دون التصویت ویختص بالنظر 
 في استئناف األحكام التي تصدرھا المجالس العسكریة االبتدائیة.

ء أو فریق ویكون :یتولى محاكمة الضباط من رتبة لوا * المجلس التأدیبي العالي
تشكیلھ واإلحالة إلیھ بأمر من رئیس مجلس الوزراء ویتكون من وزیرین 
یختارھما رئیس مجلس الوزراء ویسمى أقدمھما رئیسا ، ورئیس دیوان المظالم 
أو نائبھ، واثنین من وكالء الوزارات ، ومستشارین من مجلس الوزراء أحدھما 

ابط المحال إلى المحاكمة ویكون عسكري واآلخر قانوني ، وعضو یختاره الض
برتبة لواء على األقل أو من موظفي المرتبة األولى ، ویسقط حق الضابط في 
اختیار ھذا العضو إذا لم یعینھ في مدة أسبوع من تاریخ إبالغھ باإلحالة إلى 

 المحاكمة وال یكون لھذا العضو حق حضور المداوالت أو التصویت.
ابط یقوم بمھمة النیابة العسكریة العامة ویسمى یعین في كل مجلس تأدیبي ض -

(النائب العسكري) ومن مھامھ : أن یبین للمجلس كل ما من شأنھ أن ینیر جوانب 
القضیة ، وأن یالحظ ما قد یقع من أخطاء في تشكیل المجلس واجتماعاتھ من 
الوجھة النظامیة ، ولھ أن یبین للمجلس مخالفات إجراءات المحاكمة للنظام . 
ویعین النائب العسكري أمام المجلس التأدیبي العالي بأمر من وزیر الداخلیة ، 
وأمام المجلس التأدیبي العسكري االستئنافي بأمر من المدیر العام ، وأمام 

 المجلس التأدیبي العسكري االبتدائي بأمر من المدیر المحلي أو قائد المنطقة.
 موظف یختاره رئیس المجلس.یتولى أمانة سر كل مجلس تأدیبي ضابط أو  -

  إجراءات المحاكمة:
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ینعقد المجلس التأدیبي بطلب من رئیسھ ویرسل إعالن الحضور للمتھم  -أ
 متضمنا ماھیة التھمة .

وإذا لم یحضر تجرى المحاكمة غیابیا وللمجلس سماع الشھود واستیفاء  -ب
 التحقیق .

وللضابط  ویصدر قراره بأغلبیة األصوات فإذا تساوت یرجح جانب الرئیس -ت
 المتھم حق اإلطالع على أوراق التحقیق وطلب ضم أیة أوراق إلى القضیة .

 ویصدر قرار المجلس مسببا ویبلغ للضابط كتابة خالل أسبوعین من تاریخھ. -ث
یطعن المحكوم علیھ باالستئناف كتابة إلى  الطعن في قرارات المجالس التأدیبیة :

تأدیبي االستئنافي ، أو االبتدائي خالل جھة اإلحالة للمحاكمة أو رئیس المجلس ال
خمسة عشر یوما من إبالغھ بالقرار، ولوزیر الداخلیة أو المدیر العام الحق في 
استئناف قرارات المجالس ضد الضباط خالل خمسة عشر یوما، وللمدیر المحلي 
أو من ینیبھ استئناف قرارات المجالس ضد ضباط الصف والجنود خالل أسبوع 

دوره ، وفي حالة االستئناف من غیر المحكوم علیھ یجوز للمجلس من تاریخ ص
مفاده ھل یجوز الطعن في قرارات  یثار تساؤلاالستئنافي تشدید العقوبة.وھنا 

المجالس التأدیبیة العسكریة أمام القضاء الشرعي أو دیوان المظالم ؟ واإلجابة 
یة بعد التصدیق علیھا ھنا تكون بالنفي ألن قرارات المجالس التأدیبیة تكون قطع

طبقا للنظام وذلك على التفصیل اآلتي : أن قرارات المجلس التأدیبي العالي تكون 
قطعیة بعد التصدیق علیھا من رئیس مجلس الوزراء وقرارات المجلس 
االستئنافي ضد الضباط تكون قطعیة بعد تصدیقھا من وزیر الداخلیة، وقرارات 

قطعیة بعد التصدیق علیھا من المدیر العام ، وال  المجالس التأدیبیة العادیة تكون
تكون القرارات الصادرة ضد ضباط الصف والجنود نافذة إال في حالة عدم 
االستئناف أو رفضھ من المجلس التأدیبي وتصدیقھ من المدیر العام، وال یجوز 
استئناف األحكام الصادرة ضد ضباط الصف والجنود من قبل المحكوم علیھ إذا 

 كل من التوقیف والحسم من الراتب لمدة ال تزید عن أسبوع.كان 
 :العقوبات وسلطة توقیعھا

: * بالنسبة لضباط الصف والجنود: تتمثل الجزاءات المسلكیة في اآلتي 
التوبیخ، خدمات إضافیة ، التوقیف، تأجیل موعد العالوة أو الحرمان منھا مدة ال 

حسم من الراتب بما ال یزید عن ثالثة تقل عن ثالثة أشھر وال تزید عن سنة ، ال
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، خفض الراتب دون الرتبة  %25أشھر على أن یكون الحسم بنسبة ال تزید على 
 ، خفض المرتبة دون الراتب، الفصل من الخدمة ، الطرد من الخدمة العسكریة.

اإلنذار ، التوبیخ ،  * بالنسبة للضباط تتمثل الجزاءات المسلكیة في اآلتي:
راتب مدة ال تزید عن ثالثة أشھر على أن یكون الحسم بنسبة ال الخصم من ال

، تأجیل موعد استحقاق العالوة لمدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال  %50تزید عن 
تزید عن سنة ، الحرمان من العالوة، تأجیل األقدمیة ، الوقف عن العمل بدون 

الثكنات، خفض  راتب لمدة ال تزید عن ثالثة أشھر، التوقیف داخل الوحدات أو
الراتب دون الرتبة ، خفض الرتبة دون الراتب، اإلحالة إلى االستیداع لمدة ال 

 تزید عن سنتین ،الفصل من الخدمة العسكریة.
 : حدود السلطة الرئاسیة في توقیع الجزاءات المسلكیة -

: للرؤساء سلطة توقیع الجزاءات توقیع الجزاء على ضباط الصف والجنود* 
لى مرؤوسیھم من ضباط الصف والجنود وتتدرج قوة الجزاء وفق المسلكیة ع

رتبة الرئیس، حیث تتراوح بین اإلنذار والتوبیخ والخدمات اإلضافیة والتوقیف 
وللمدیر العام أو من ینیبھ توقیع جزاء : تأجیل العالوة أو الحرمان منھا مدة ال 

ة ال تزید عن ثالثة تقل عن ثالثة أشھر وال تزید عن سنة والخصم من الراتب مد
ولوزیر الداخلیة أو من  %25أشھر على أن یكون الخصم بنسبة ال تزید عن 

ینیبھ حق توقیع الجزاءات التالیة: خفض الراتب دون الرتبة ، خفض الرتبة دون 
الراتب، خفض الراتب والرتبة معا .أما الجزاءات األخرى كالفصل والطرد من 

في األنظمة األخرى كنظام العقوبات  الخدمة والعقوبات المنصوص علیھا
العسكري فال یجوز توقیعھا إال بعد المحاكمة وصدور قرار من المجلس التأدیبي 

 المختص أو المحكمة العسكریة.
 على النحو التالي:  یكون توقیع الجزاء على الضباط من قبل رؤسائھم* 

ل الوحدة لمدة ال تزید من قبل الرئیس المباشر : اإلنذار أو التوبیخ أو التوقیف داخ
ساعة .ومن قبل المدیر المسؤول أو قائد المنطقة :التوقیف داخل الثكنة  24عن 

أو الوحدة لمدة ال تزید عن ثالثة أیام ، ومن قبل المدیر العام :التوقیف داخل 
الثكنة أو الوحدة لمدة ال تزید عن أسبوع أو الحسم من الراتب لمدة ال تزید عن 

وزیر الداخلیة: التوقیف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة ال تزید عن  أسبوع .ومن قبل
خمسة عشر یوما أو الحسم من الراتب لمدة ال تزید عن خمسة عشر یوما ، أما 
الجزاءات األخرى السابق بیانھا والعقوبات المنصوص علیھا في األنظمة 
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المجلس  األخرى كنظام العقوبات العسكریة فال یجوز توقیعھا إال بقرار من
 التأدیبي المختص أو المحكمة العسكریة المختصة.

 أنواع المخالفات وعقوباتھا:
یجازى بحسم من الراتب لمدة ال تزید عن خمسة عشر یوما أو التوقیف لمدة ال  -أ

تزید عن خمسة عشر یوما أو بھما معا من ارتكب إحدى المخالفات التالیة: عدم 
معاملة الجمھور بالحسنى ، التراخي في القیام مراعاة اآلداب أثناء الخدمة، عدم 

بأعمال الوظیفة دون إخالل ینشأ عنھ ضرر خاص أو عام ، التمارض بقصد 
تجنب القیام بالواجب ، التدخل عن سوء نیة في عمل غیر العمل الذي أنیط بھ، 
ارتداء المالبس العسكریة بحالة قذرة أو ورثة أو غیر نظامیة، االتصال بغیر 

لمباشر فیما یتعلق بأمور وظیفتھ، الغیاب عن الوظیفة بدون إذن مدة ال رئیسھ ا
تزید عن ثالثة أیام، تجاوز مدة اإلجازة بدون عذر، ارتیاد المحالت التي ال تلیق 
بالسمعة بالمالبس العسكریة، إقراض الجنود أو ضباط الصف للضباط، أو 

 اقتراض الضابط من الجنود أو ضباط الصف.
م الراتب لمدة ال تزید عن ثالثة أشھر أو التوقیف لمدة ال تزید یجازى بحس -ب

عن شھر أو بھما معا كل من ارتكب المخالفات اآلتیة: ترك الخفارة بدون إذن أو 
التراخي في أدائھا ، االعتداء على أحد أفراد الجمھور أو المرؤوسین بالشتم أو 

التراخي في تنفیذ أوامر  التھدید ، إعارة السالح أو إحدى اللوازم العسكریة ،
الرئیس، اإلھمال في القیام بعمل ینشأ عن إھمال القیام بھ ضرر خاص أو عام ، 
إفشاء سر من أسرار الوظیفة أو اإلدارة ، عدم تنفیذ الواجبات واألوامر 
والتعلیمات الرسمیة، إشغال المقامات العالیة من غیر الطرق الرسمیة باألمور 

د المشاغبة مع تجاھل المرجع ، إطالع أحد الموظفین أو المتعلقة بالوظیفة بقص
أرباب المصالح على عمل من األعمال الرسمیة لغرض شخصي، سوء السلوك 

 الذي یخل بشرف الوظیفة.
یجازى بتأجیل موعد استحقاق العالوة أو الحرمان منھا أو تأخیر األقدمیة  -جـ

تب لمدة ال تقل عن ثالثة لمدة ال تزید عن سنتین أو الوقف عن العمل بدون را
أشھر وال تزید عن ستة أشھر أو بالتوقیف لمدة ال تزید عن شھرین أو بأكثر من 
عقوبة واحدة من ھذه العقوبات كل من ارتكب إحدى المخالفات اآلتیة : إشھار 
السالح أو التھدید بھ في غیر األوضاع النظامیة، دخول المنازل بغیر األسالیب 

ة والتعلیمات، اإلھمال الذي ینشأ عنھ ھرب أحد السجناء ، المقررة في األنظم
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توقیف شخص بدون مبرر أو تعذیب المسجونین ، استیفاء الحق بالجبر والشدة، 
 االعتداء بالضرب على أحد أفراد الجمھور أو المرؤوسین.

یجازى بخفض الراتب دون الرتبة أو المرتبة دون الراتب أو تخفیضھما معا  -د
لمدة ال تزید عن ثالثة أشھر أو باإلحالة لالستیداع لمدة ال تزید عن  أو بالتوقیف

سنتین أو بأكثر من عقوبة واحدة من ھذه العقوبات كل من ارتكب إحدى 
المخالفات اآلتیة: وضع رتبھ أعلى من رتبتھ أو وضع وسام ال یستحقھ، االعتداء 

أعلى أو بالضرب على  بالشتم أو اإلھانة أو التھدید على الرئیس أو على ذي رتبة
الزمیل ، التحكم في أفراد المواطنین أو االعتداء على حق من حقوقھم الشخصیة 
بصورة من الصور أو تكلیفھم بما ال یجب علیھم نظاما، االشتغال بالتجارة أو 
بالمھن الحرة دون إذن نظامي، استغالل نفوذ الوظیفة لمصلحة شخصیة داخل 

لھدایا أو اإلكرامیات بقصد اإلغراء من أرباب اإلدارة أو خارجھا ، قبول ا
المصالح واالشتراك في ذلك سواء بالتواطؤ أو التستر ، التحریض على ھروب 

 أحد المسجونین أو المحبوسین احتیاطیا أو تسھیل طریقتھ أو التستر علیھ.
یجازى بعقوبة الفصل من الخدمة العسكریة أو بالطرد منھا أو بالسجن لمدة  -ھـ

ید على ستة أشھر أو بھما معا كل من ارتكب إحدى المخالفات اآلتیة: أخذ ال تز
عمولة أو عقد اتفاق على القیام بعمل لتغییر مجرى قضیة من القضایا بأي 
صورة من الصور أو الحیلولة دون تنفیذ أمر حكومي أیا كان نوعھ ، سوء 

رق تنفیذھا امتناعا االستعمال اإلداري كالعبث باألنظمة واألوامر والتعلیمات وبط
أو تأخیرا بصورة ینشأ عنھا ضرر خاص أو عام، ویدخل ضمن ذلك تعمد تفسیر 
النظم واألوامر والتعلیمات على غیر وجھھا الصحیح أو في غیر موضعھا بقصد 
اإلضرار بمصلحة حكومیة أو خاصة أو بأحد المواطنین لقاء مصلحة شخصیة 

ر األوامر وتنفیذھا لمصلحة شخصیة عن واستغالل النفوذ أیا كان نوعھ في تفسی
طریق مباشر أو غیر مباشر، سوء االستعمال المالي كإتالف حق من حقوق 
خزانة الدولة أو إضاعتھ نتیجة تواطؤ أو إھمال بقصد االنتفاع الشخصي 
باألشغال أو المھمات أو الموارد العائدة إلى الحكومة صنعا أو بیعا أو شراء 

مباشرة، االختالس بأنواعھ وكل تبدید أو تفریط یقع في بصورة مباشرة أو غیر 
إدارة األموال الحكومیة صرفا أو صیانة أو جبایة سواء في ذلك الثابتة أو 
المنقولة أو محاولة إخفائھا أو إخراجھا من الذمة أو توجیھھا لحساب خاص 
سم واالنتفاع منھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، سوء المعاملة أو اإلكراه با
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الوظیفة كالتعذیب والتشویھ بأنواعھ ومصادرة األموال وسلب الحریات 
الشخصیة، ویدخل ضمن ذلك التنكیل والتغریم والسجن والنفي واإلقامة الجبریة 
مؤقتة كانت أو دائمة و اإلكراه على اإلعارة أو اإلجازة أو على بیع أموال منقولة 

تار المصلحة العامة وفرض أو غیر منقولة أو شرائھا لمصلحة شخصیة تحت س
ضرائب أو غرامات تزید عن المقادیر المستحقة أو المفروضة نظاما بقصد 
االستفادة ، وما إلى ذلك من األعمال غیر المشروعة، التلبس في مكان العمل 
بجریمة أخالقیة تخل بشرف الوظیفة، شھادة الزور وقلب الحقائق والتزویر في 

قیعات أو األختام ، الھروب من الخدمة العسكریة، األوراق الرسمیة وتقلید التو
إحداث شغب جماعي أو التحریض على العصیان وعدم إطاعة األوامر ، التسبب 
عن عمد في فرار المسجونین ، ثبوت تناول الرشوة أو طلبھا بطریق مباشر أو 

 غیر مباشر.
یحق لكل من لھ حق خاص أو أصابھ ضرر شخصي نتج عن إحدى  -و

السابقة مطالبة المتسبب بالحق أو التعویض عن الضرر أمام الجھات  المخالفات
 المختصة.

 ثانیا : محاكمة وتأدیب منسوبي الجیش:
: یعد الجھة المختصة بمحاكمة عموم  )1(دیوان المحاكمات العسكریة -2

المتھمین بالجنح والجنایات العسكریة من أفراد وضباط وغیرھم من منسوبي 
قاعدون وكل شخص یرافق الجیش إلى میادین القتال الجیش بما في ذلك المت

العسكریة، ویتولى تطبیق الجزاءات اإلرھابیة والتأدیبیة، وأحكامھ قطعیة بعد 
تصدیقھا من القائد األعلى في الجزاءات اإلرھابیة، ومن وزیر الدفاع فیما دون 
 ذلك، ولقد تم تفویض رئیس ھیئة أركان القوات المسلحة في ممارسة صالحیة

المصادقة على القرارات العسكریة الصادرة من دیوان المحاكمات العسكریة 
بحق األفراد بمختلف رتبھم فیما یتعلق بغیر العقوبات اإلرھابیة وعقوبة الطرد 

. وللقائد األعلى أو وزیر الدفاع أو من یفوضھ كقائد القوات البحریة )2(من الخدمة
كم المرفوع عن دیوان المحاكمة كل فیما أو الجویة أو قادة المناطق حق إقرار الح

یخصھ ، ولھم أیضا حق تخفیض الجزاء وتوقیفھ حسبما تقتضیھ وجوه المصلحة 
الحكومیة ، ولھم أیضا حق نقض أحكامھ إذا لم تنطبق الحیثیات على الوقائع أو 

                                                
 .50: 2نظام العقوبات للجیش العرب السعودي المواد من  )1(
 ھـ29/05/1408امة بتاریخ قرار التفویض الصادر من رئیس ھیئة األركان الع )2(
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المستندات التي اعتمد علیھا الحكم أو ظھر نقص في التحقیق أو إھمال في إثبات 
ري من المحكوم علیھ او ثبوت خصومة ظاھرة من الھیئة المحاكمة دفع جوھ

ضد المحكوم علیھ أو ثبوت التماس أو تأثیر على أكثریة أعضاء الھیئة. ومن 
 اختصاصات الدیوان أیضا القیام بجوالت تفتیشیة على المجالس العسكریة.

تتولى المجالس العسكریة محاكمة المتھمین في  المجالس العسكریة : -3
ود نظام العقوبات العسكریة ولھا حق توقیع عقوبة السجن لمدة تصل إلى حد

 ثالثة أشھر مع حسم راتبھم وتجدید القید والجلد الذي یصل إلى ستین جلدة .
تشتمل الجرائم على الجنایات والجنح والمخالفات  أنواع الجرائم والجزاءات :

ساعة إلى  24لسجن وتوقع علیھا الجزاءات اإلداریة وتشمل حسم قسط یوم وا
مدة ال تزید عن خمسة وأربعون یوما ، والجزاءات التأدیبیة تشمل الحكم بالسجن 

شھرا وحسم الراتب من شھر إلى ثالثة أشھر ، أو 18من ستة أشھر إلى 
الجزاءات اإلرھابیة وتشمل اإلعدام والنفي والطرد المؤبد من السلك العسكري 

 عاما. 15والسجن إلى 
 رائم:أھم أنواع الج

الجنایات العسكریة الكبرى ھي التي تستوجب تطبیق العقوبات اإلرھابیة  -1
وتتمثل في : الجنایات العظمى مثل سوء القصد بصاحب الوالیة والمؤامرات 

الخیانة اإلجرامیة ضد سالمة المملكة والتعاون مع العدو ، وتتمثل أیضا في 
والبالد، وبث الدعایة وتشمل المؤامرات اإلفسادیة ضد الحكومة  الوطنیة

والخیانة والنشرات واألراجیف الكاذبة لحساب العدو وإفشاء األسرار العسكریة 
وتتمثل في التجسس وتدبیر المكاید لقلب نظام الحكم وغرس بذور الفتنة  الحربیة

 والشحناء بین األمة والحكومة وكل ما یعد إخالال باألمن الداخلي .
رتكابھ أو اشتراكھ أو وساطتھ أو تسببھ في یجازى كل من ثبت بالمحاكمة ا

ارتكاب جنایة مما سبق بالجزاءات اإلرھابیة التالیة : القتل أو الصلب أو قطع 
 الید والرجل من خالف أو النفي المؤبد خارج المملكة أو داخلھا.

الجنایات والجنح العسكریة التي تطبق فیھا عقوبات تأدیبیة ھي: سوء  -2
لألوامر الحربیة والعسكریة وإھمال تنفیذھا والتھور وسوء االستعمال الحربي 

التصرف في تفریق أو تجمیع الوحدات أو سوء استعمال اإلدارة العسكریة 
ویشمل استعمال النفوذ العسكري في غیر موضعھ والتسخیر لغیر المصلحة 
العسكریة أو استعمال الغلظة والخشونة ، واالختالس وسوء االستعمال في 
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والمھمات العسكریة والفرار بغیر مقصد حربي ، واإلخالل باألنظمة  األموال
والتعلیمات العسكریة التي تھدد الراحة العامة والصحة العامة ، وقبول الرشوة ، 
والتزویر والتدلیس ، والتھم الباطلة وشھادة الزور، والقصور واإلھمال في تنفیذ 

تب علیھ ضرر عسكري ، الواجبات وترك الوظیفة بدون مسوغ رسمي مما یتر
ویطبق نظام العقوبات العسكري على المتقاعدین ومن انقطعت صلتھم بالجیش 
من المنتسبین العسكریین ومن لھم بالجرم عالقة من غیر العسكریین إذا كان 
الجرم ذا صبغة عسكریة أو لھ مساس بالجیش أو كان الجرم من الجنح والجنایات 

خدمة ولم تظھر والئھا أو بوادر االتھام بھا إال بعد العسكریة التي ارتكبت أثناء ال
، وكل جرم ال یوجد لھ في الجنایات التأدیبیة أو اإلرھابیة مادة  )1(االنفصال عنھ

مخصوصة أو مماثلة لنوع الجرم والعقوبة یتخذ بشأنھ قرا ر خاص من دیوان 
ظام المحاكمات یوضح فیھ ما یتراءى لھ فرضھ من عقوبة تخرج عن جوھر الن

ویرفع لوزیر الدفاع وفي حالة التصدیق علیھ یمكن اعتباره مادة جزائیة تلحق 
 .)2(بنظام العقوبات العسكري

 المبحث الثاني
 األموال العامة
 المطلب األول

 التعریف بالمال العام 
 وقواعد المحافظة علیھ

مما تعتبر األموال العامة من وسائل مباشرة المرافق العامة لمھامھا كما یتضح 
ھو كل مال مملوك للدولة أو أحد األشخاص أوال : تعریف المال العام :  -:)1(یلي

 االعتباریة العامة ویكون ھذا المال مخصصاً للمنفعة العامة .
المیادین العامة والطرق  مثل : األموال العقاریةیتمثّل في أمثلة على المال العام :

ت والسكك الحدیدیة وكذلك والشوارع ومباني المصالح الحكومیة والمطارا
أراضي الدولة المبنیة وغیر المبنیة ، المزروعة وغیر المزروعة ویشمل ھذا 

 الخ .….سطح األرض وباطنھا بما تحویھ من ثروات 
مثل: كتب المكتبات العامة ، وأثاثات المرافق العامة  في المنقوالتویتمثل  

                                                
 من نظام العقوبات العسكریة. 35المادة  )1(
 من نظام العقوبات العسكریة. 130المادة  )2(
 550: 547، د. سلیمان الطماوي ، السابق ص  185،  179د. ماجد راغب الحلو ، السابق ص  )1(



 

223 

 الخ.….المالیة وكذلك األدوات المكتبیة ، ونقود الدولة، وأوراقھا
  ثانیاً: قواعد المحافظة على المال العام :

عدم جواز الحجز على المال العام: ألن ھذا المال مخصص لمرفق عام یھدف  -1
إلى أداء خدمة عامة، ومن ثم ال یجوز نزع ملكیتھ جبراً عن طریق الحجز علیھ، 

ون إكراه، ولكي ألنھ یفترض في الدولة المالءة والقدرة على أداء التزاماتھا د
تستطیع المرافق العامة أداء دورھا بانتظام واطراد، ودون تعطیل ینتج عن 

 تھدیدھا بالحجز على أموالھا. 
 عدم جواز تملك األموال العامة بالتقادم: -2
فال یجوز تملك أحد األفراد للمال العام أو جزء منھ مھما طالت مدة استعمالھ لھذا  

 موال من االعتداء علیھا.المال حفاظاً على ھذه األ
 عدم جواز االعتداء على المال العام سواء باالختالس أو السرقة أو التبدید.   -3
عدم جواز التصرف في المال العام إال طبقا للنظام ألنھ لو أجیـز التصرف في  -4

 المال العام بالمخالفة لألنظمة لكان سببا في عرقلة أداء المرافق العامة لخدماتھا.
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
 حمایة المرافق العامة   وسائل

 الفرع األول
 الحمایة الوقائیة

یتعین قبل القیام بأي عمل من شأنھ التأثیر ـ 1 :)26( وتظھر ھذه الوسیلة في اآلتي 
على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجھة المختصة 

المرفق وأخذ أقصى االحتیاطات التي على المخططات والتعلیمات الخاصة بذلك 

                                                
وتwwاریخ  62الملكwwي رقwwم م/ من نظام حمایة المرافق العامة الصادر بالمرسwwوم 4، 3، 2)   المواد 26(

 ھـ.20/1/1406بتاریخ  3081ھـ والمنشور بجریدة أم القرى العدد 20/12/1405
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تضمن حمایتھ وعدم توقف خدماتھ عن أي مستفید منھ  وفي حال إلحاق ضرر 
 بأي مرفق یجب على المتسبب إشعار الجھة المعنیة بھذا المرفق.

ـ على اإلدارات والشركات المعنیة بإدارة كل مرفق اتخاذ االحتیاطات الالزمة 2
ب عملھ لضمان سالمة شبكات المرفق ومنشآتھ ، لحمایتھ وتوعیة الغیر بما یج

وعلیھا تقدیم مخططات المرفق والتعلیمات المعدة لحمایتھ إلى من یطلبھا من 
ذوي العالقة خالل مدة ال تتعدى خمسة عشر یوماً من ورود الطلب إلیھا وتكون 

 مسؤولة عن صحة التعلیمات والمخططات التي تقدمھا.
فق العامة التنسیق فیما بینھا بما یخدم حمایة كل ـ على إدارات وشركات المرا3

مرفق وضمان إصالح أي ضرر یتعرض لھ بأقصى سرعة ممكنة  وعلیھا 
 اإلعالم عن المسؤول لدیھا الذي یمكن االتصال بھ في أي وقت.

 الفرع الثاني
 الحمایة الجنائیة للمرافق العامة  

 :  )27( وتتم بتوقیع العقوبات التالیة :
سجن مدة ال تزید عن سنتین وبغرامة ال تتجاوز مائة ألف لایر یعاقب بال -1

أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من تعمد إتالف أي من تمدیدات أو منشآت 
 المرافق العامة أو تعمد قطعھا أو تعطیلھا سواء كان الفاعل أصلیاً أو شریكاً.

من یعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة ألف لایر كل من تسبب في إتالف أي  -2
تمدیدات المرافق العامة أو قطعھا أو تعطیلھا. فإن كان المتسبب في ذلك مقاوالً 

 فإنھ یجوز منع التعاقد معھ مستقبالً مدة ال تزید على ستة أشھر.
كما یجوز في حالة العود أن یحكم بمنع التعاقد مدة تزید على الحد األقصى  

الحد. وتنشر في الصحف  المقرر على أال تتجاوز المدة المحكوم بھا ضعف ھذا
 المحلیة العقوبات المحكوم بھا على نفقة المحكوم علیھ.

یعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسین ألف لایر كل من یعتدي على منشآت  -3
 المرافق العامة أو شبكاتھا بقصد االستفادة من خدماتھا بطریقة غیر مشروعة. 

ة أو حرمھا باغتصاب وكذا كل من یتعدى على السكك الحدیدیة أو الطرق العام
جزء منھا أو إقامة منشآت علیھا من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في 
سطحھا أو أكتافھا أو میولھا أو مواقفھا أو أخذ أتربة منھا أو إتالف اإلشارات أو 
العالمات الكیلومتریة الموجودة بھا أو األعمال الصناعیة المنفذة من أجلھا 

                                                
 من نظام حمایة المرافق العامة. 10:  5)   المواد من 27(
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 ھا.كالجسور واألنفاق وغیر
یعاقب بغرامة ال تزید عن ثالثة آالف لایر كل من یعبث بعدادات المیاه  -4

 أو الكھرباء أو أجھزة الھاتف  أو تمدیداتھا بقصد تعطیل وظیفتھا أو اإلخالل بھا. 
وكذا كل من یتعدى على السكك الحدیدیة أو الطرق العامة أو حرمھا بإغراقھا 

ا عمالً یترتب علیھ تعطیلھا أو عدم بمیاه الري والصرف أو غیرھا أو یحدث فیھ
 االستفادة منھا كلھا أو جزء منھا أو تعریض المرور للخطر.

یعاقب بغرامة ال تزید عن ألفي لایر كل مستفید من خدمات المرافق  -5
 العامة یسھل للغیر االستفادة منھا بطریقة غیر مشروعة.

في ھذا  في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص علیھا -6
النظام یجوز أن یحكم بأكثر من الحد األقصى للغرامة على أال تتجاوز ضعف 

 ھذا الحد.
 الفرع الثالث

 الحمایة المدنیة للمرافق العامة  
  : )28( تتخذ الحمایة المدنیة الوسائل التالیة :

یلزم مرتكب المخالفة بالتعویض عن جمیع األضرار التي لحقت بالمرفق  .1
ذلك تكالیف إصالح التلف الذي تسبب في حدوثھ  أو الغیر بما في

 والتعویض عن المنفعة التي فقدھا المرفق أو الغیر. 
ویحتسب التعویض للمتر المكعب عن المیاه الضائعة بسبب المخالفة وفق  .2

قواعد تضعھا لجنة تشكل من وزارة المالیة واالقتصاد الوطني ووزارة 
 ة والمیاه. الشؤون البلدیة والقرویة ووزارة الزراع

وللجھة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصالح ما ینتج عن مخالفتھ،  .3
أو أن تقوم باإلصالح على نفقة المخالف ویرجع علیھ في ھذه الحالة 
بكافة المصاریف والنفقات الالزمة إلزالة التعدي وإصالح األضرار التي 

 ترتبت علیھا  
ن الوزیر المختص فإن لم وتحدد مصاریف اإلزالة واإلصالح بقرار م .4

یقم بدفعھا استوفیت من مستحقاتھ لدى أي جھة حكومیة وإال تم تحصیلھا 
 وفقاً لقواعد جبایة أموال الدولة . 

مع عدم اإلخالل بما ورد في الفقرة السابقة یكون المتبوع مسؤوالً عن  .5
                                                

 من نظام حمایة المرافق العامة. 11)   المادة 28(
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ً عن  الضرر أو التلف الذي یلحق بالمرافق العامة أو الغیر ویكون ناتجا
مال تابعھ مرتكب المخالفة متى كانت المخالفة واقعة منھ أثناء تأدیتھ أع

عملھ، أو بسببھ ، ویكون في حكم المتبوع مالك المركبة ومن لھ حق 
 الحراسة علیھا أو حق المراقبة واإلشراف على إدارتھا.

 المطلب الثالث
 الجھات المختصة بحمایة المرافق العامة

وإثباتھا والتحقیق فیھا وفق اإلجراءات التي تضعھا یتم ضبط مخالفات ھذا النظام 
لجنة تشكل من وزارة الداخلیة ووزارة الشؤون البلدیة والقرویة ووزارة الزراعة 
والمیاه ووزارة المواصالت ووزارة الصناعة والكھرباء ویعتمدھا وزیر 

 .  )29(الداخلیة
 : )30(السلطات المختصة بتوقیع العقاب والتعویض

المظالم بتوقیع عقوبة السجن المنصوص علیھا في ھذا یختص دیوان  -1
 النظام.

یتم تقدیر التعویضات وتوقیع الغرامات وتحدید مقدار الغرامة عن كل  -2
مخالفة ضمن حدھا األعلى المنصوص علیھ في ھذا النظام وفق قواعد یصدرھا 
الوزیر المختص.وبالنسبة لمصالح المیاه والمجاري تضع ھذه القواعد مجالس 

ارتھا ویعتمدھا وزیر الشؤون البلدیة والقرویة ویجوز التظلم من القرار إد
ً من تاریخ  الصادر بالتعویض أو الغرامة أمام دیوان المظالم خالل ستین یوما

 إبالغ المخالف بالقرار.
ویقوم دیوان المراقبة العامة بالرقابة على إیرادات الدولة ومراقبة كافة أموال 

ابتة . ویقوم دیوان المظالم بالفصل في الدعاوى الجزائیة ضد الدولة المنقولة والث
المتھمین بالجرائم المنصوص علیھا في نظام وظائف مباشرة األموال العامة كما 

 سنرى في حینھ عند دراسة الرقابة على أعمال اإلدارة.
 أدلة نظامیة على حمایة المال العام :

 باآلتي :  74، 73، 16، 15، 14من النظام األساسي للحكم تقضي المواد  -1
جمیع الثروات التي أودعھا هللا في باطن األرض أو في ظاھرھا أو في المیاه 
اإلقلیمیة أو في النطاق البري أو البحري الذي یمتد إلیھ اختصاص الدولة وجمیع 

                                                
 من نظام حمایة المرافق العامة. 12)   المادة 29(
 نظام حمایة المرافق العامة. من 13)   المادة 30(
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موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقا لما یبینھ النظام  ویبین النظام وسائل 
ثروات وحمایتھا وتنمیتھا لما فیھ مصلحة الدولة واقتصادھا وال استغالل ھذه ال

یجوز منح امتیاز الستثمار مورد من موارد البالد العامة إال بموجب نظام 
.ولألموال العامة حرمتھا وعلى الدولة حمایتھا وعلى المواطنین والمقیمین 

إال بمقتضى  المحافظة علیھا .وال یجوز االلتزام بدفع مال من الخزانة العامة
أحكام المیزانیة فإن لم تتسع لھ بنود المیزانیة وجب أن یكون بموجب مرسوم 
 ملكي و ال یجوز بیع أموال الدولة أو إیجارھا أو التصرف فیھا إال بموجب النظام

باآلتي : " تعتبر ملكا للدولة  1ھـ) تقضي المادة 1392من نظام التعدین ( -2
كالمعادن وخامات المحاجر أیا كان شكلھا وحدھا جمیع الرواسب الطبیعیة 

وتركیبھا سواء كانت في التربة أو تحتھا .ویشمل ذلك إقلیم الدولة البري 
والبحري وكذلك النطاق البري والبحري الذي یمتد إلیھ اختصاص الدولة  وملكیة 

ال یمكن  –فیما عدا ما نص علیھ في النظام  –الدولة للمعادن وخامات المحاجر 
 أو إبطالھا أو سقوطھا بالتقادم "نقلھا 

باآلتي:"  4، 3، 1ھـ) تقضي المواد 1388ومن نظام تملك ثروات البحر ( -3
تعود للمملكة العربیة السعودیة كافة المواد الھیدروكربونیة والمعادن الكائنة في 
طبقات البحر العام وتعتبر تلك الثروات بمثابة جزء من تربة اإلقلیم السعودي 

لى أنھا ملك الدولة .وال یجوز ألي ھیئة عامة أو خاصة وطنیة أو غیر وتعامل ع
وطنیة أن تمارس أي مظھر من مظاھر ھذا الحق إال بإذن صریح من السلطات 
السعودیة .وال یجوز تملك تلك الثروات بوضع الید أو بالتقادم المكسب كما ال 

 تسري أحكام التقادم المسقط على ملكیة الدولة لھا.
باآلتي :" أموال البلدیة المنقولة  32نظام البلدیات والقرى تنص المادة من  -4

 وغیر المنقولة وكافة مواردھا غیر قابلة للحجز".
باآلتي:   "یعاقب  9ـ من نظام وظائف مباشرة األموال العامة تقضي المادة   5

بالسجن مدة ال تزید عن عشر سنوات وبغرامة ال تزید عن مائة ألف لایر أو 
لیھما معا كل موظف یشملھ ھذا النظام ویثبت ارتكابھ لجریمة االختالس أو بك

التبدید أو التصرف بغیر وجھ شرعي في أموال الدولة العامة أو األعیان أو 
الطوابع أو األوراق ذات القیمة المسلمة إلیھ .كما یعاقب بنفس العقوبة من اشترك 

ء كان موظفا أو غیر موظف أو تواطأ معھ في ارتكاب إحدى تلك الجرائم سوا
باإلضافة إلى إلزامھ بإعادة األموال أو األعیان واألوراق ذات القیمة المختلسة أو 
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المبددة أو المفقودة أو ما یعادل قیمتھا ویتم الفصل في ھذه الجرائم طبقا لنظام 
 تأدیب الموظفین"

 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 الرقابة على أعمال اإلدارة العامة

 تھدف ھذه الرقابة إلى تحقیق اآلتي : قابة على أعمال اإلدارة :أھداف الر
 حمایة المصلحة العامة . )1
 حمایة حقوق األفراد وحریاتھم . )2
 اكتشاف األخطاء وتصحیح االنحرافات . )3
 التأكد من حسن تنفیذ اإلدارة لألنظمة واللوائح والقرارات  )4
 ریةالتأكد من حسن التصرف في األموال المرصودة للجھة اإلدا )5
 الخ . ….محاسبة المعتدین على األموال العامة  )6

وتتعدد صور ھذه الرقابة والتي نقصرھا ھنا على تناول الرقابتین اإلداریة 
والقضائیة دون غیرھما ( مثل رقابة الرأي العام وغیرھا ) مما یخرج عن مجال 

 الدراسة ، كما یتبین من اآلتي :
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 المبحث األول
 الرقابة اإلداریة

على  )1( وھي الرقابة التي تقوم بھا اإلدارة والتي قد تكون داخلیة أو خارجیة
  -النحو التالي:

 المطلب األول
 الرقابة الداخلیة

 تأخذ ھذه الرقابة إحدى صورتین : 
 الفرع األول

 الرقابة التلقائیة  
 وھي التي تقوم بھا اإلدارة من تلقاء نفسھا على النحو التالي : 

الذي اتخذ اإلجراء أو أصدر القرار بمراجعة تصرفھ  الموظفقوم قد ی أوال :
اإلداري ویعمل على تصحیحھ بتعدیل السلوك اإلداري أو إلغائھ أو سحبھ بما 

 یتفق وأحكام القانون .
الذي یمارس سلطتھ على مرؤوسیھ  الرئیس: قد یقوم بالرقابة التلقائیة  ثانیا 

فیوجھھم أو یعدل تصرفاتھم أو یلغیھا  فیراقب مدى صحة األعمال التي یؤدونھا
 مع توقیع الجزاء الالزم ، بما ال یتعارض مع أحكام األنظمة واللوائح .

ویقوم بھا الرئیس من تلقاء نفسھ بناء على التزامھ بمتابعة أعمال مرؤوسیھ 
والتأكد من صحة التقاریر التي یحررونھا بشأن أعمالھم أو عن طریق قیامھ 

أو الفجائي على أعمال ھؤالء المرؤوسین أو مراقبتھ ألعمال  بالتفتیش الدوري
مرؤوسیھ المفوض إلیھم بعض االختصاصات ، على سبیل المثال تقضي المادة 

/ج من نظام البلدیات والقرى باآلتي: " لوزیر الشؤون البلدیة والقرویة أن 7
التي تتخذ یطلب من المجلس البلدي أو رئیس البلدیة إلغاء أو تعدیل اإلجراءات 

 خالفا لألنظمة ولھ أن یلغي أو یعدل تلك اإلجراءات بقرار مسبب ". 
 الفرع الثاني  

 الرقابة بناء على تظلم
تمارسھا اإلدارة بناًء على تظلم یقدمھ صاحب الشأن ضد اإلجراء الذي اتخذتھ 

                                                
، د. محمwwد أنwwس  18،  1974،  1د. محمwwود حلمwwي ، القضwwاء اإلداري ، دار الفكwwر العربwwي ، ط  )1(

، د. سعید عبد المنعم ، الرقابwwة  135قاسم جعفر ، الوسیط في القانون العام ، المرجع السابق ، ص 
 . 320على أعمال اإلدارة ، المرجع السابق ص 
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 اإلدارة وقد یكون التظلم والئیاً أو رئاسیاً : 
تظلم الذي یقدمھ المتضرر إلى نفس الجھة اإلداریة ھو الأوال : التظلم الوالئي : 

أو رجل اإلدارة الذي اتخذ اإلجراء كي یراجع نفسھ فیما أصدره واتخذه من 
قرارات وأوامر وإجراءات فیعدلھا إذا كانت تخالف النظام أو یرفضھا تبعاً 

وھنا یكون للمتضرر الحریة في اختیاریا لسلطتھ التقدیریة , وقد یكون التظلم 
كمن یرید رفع دعوى أمام  إجباریاتقدیمھ أو االمتناع عن ذلك ، وقد یكون التظلم 

دیوان المظالم فعلیھ قبل رفع تلك الدعوى أن یتظلم إلى الجھة التي تعد طرفا ثانیا 
في المنازعة اإلداریة كما سنرى عند بحث إجراءات الدعوى أمام الدیوان في 

 نھایة الكتاب. 
ھو الذي یتقدم بھ المتضرر من إجراء اتخذتھ إدارة أو  اسي :ثانیا : التظلم الرئ

موظف إلى من یرأسھما كي یراجع مرؤوسیھ بمالھ من سلطة رئاسیة علیھما 
فیعید من خرج فھما عن دائرة المشروعیة إذا خالفھا باتخاذه إجراء غیر نظامي 

راء ، ، أو یرفض التظلم إذا رأي أن المرؤوس كان على حق فیما اتخذه من إج
من نظام البلدیات والقرى باآلتي: "یحق لمن  46على سبیل المثال تقضي المادة 

أصابھ ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أن یتظلم إلى وزیر الشؤون 
 البلدیة والقرویة"

 المطلب الثاني
 الرقابة الخارجیة

ت اإلجراء وھي التي تقوم بھا ھیئة أو لجنة أو جھة إداریة غیر تلك التي اتخذ
 لتقریر مدى مشروعیة السلوك اإلداري وأھم جھات الرقابة الخارجیة ھي :

 الفرع األول
   مجلس الوزراء

للمجلس باعتباره السلطة التنفیذیة المباشرة الھیمنة التامة على شؤون التنفیذ  
 واإلدارة ویدخل في اختصاصاتھ التنفیذیة ـ كما سبق بیانھ ـ األمور اآلتیة:

 بة تنفیذ األنظمة واللوائح والقرارات.مراق -1
إنشاء لجان للتحري عن سیر العمل في الوزارات واألجھزة الحكومیة  -2

األخرى أو عن قضیة معینة ورفع ھذه اللجان نتائج تحریاتھا إلى المجلس في 
الوقت الذي یحدده لھا ، وینظر المجلس في ھذه النتائج ولھ الحق في تشكیل لجان 
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 .)1( ضوء ذلك والبت في الموضوع حسب النتیجةللتحقیق على 
 
 

 الفرع الثاني
 ھیئة الرقابة والتحقیق

ترتبط مباشرة برئیس مجلس الوزراء، یعین رئیسھا  )31(وھي ھیئة مستقلة
 ووكیالھا وتنتھي خدماتھم بأمر ملكي.

 اختصاصات ھیئة الرقابة والتحقیق:
 یة واإلداریة.إجراء الرقابة الالزمة للكشف عن المخالفات المال -1
فحض الشكاوى التي تحال إلیھا من الوزراء المختصین أو من أي جھة  -2

 رسمیة مختصة عن المخالفات المالیة واإلداریة.
إجراء التحقیق في المخالفات المالیة واإلداریة التي تكشف عنھا الرقابة ومما  -3

 یحال إلیھا من الوزراء المختصین أو من أي جھة رسمیة مختصة.
 الدعوى التي تحال طبقاً لھذا النظام إلى دیوان المظالم.متابعة  -4
االطالع على المستندات واألوراق وغیرھا وتفتیش أماكن العمل إذا تطلب  -5

 التحقیق ذلك بحضور الرئیس المباشر للموظف.
استصدار قرار من الوزیر المختص بكف ید الموظف عن العمل إذا رأت  -6

ً في الھیئة أن مصلحة العمل تتطلب ذلك ،  ویعتبر الموظف المحبوس احتیاطیا
 حكم مكفوف الید.

الطلب من جھات االختصاص تفتیش أماكن غیر مكان العمل بحضور  -7
 المحقق إذا تطلب األمر ذلك.

رفع األمر إلى رئیس مجلس الوزراء إذا امتنعت الجھة الحكومیة عن تمكین  -8
ة اختصاص التحقیق المحقق من االطالع أو التفتیش وبناء على ما سبق فإن للھیئ

 والرقابة.
 أوالً : قواعد التحقیق :

إجراء التحقیق في حضور الشخص الذي یجري التحقیق معھ ما لم تقتض  -1

                                                
   من نظام مجلس الوزراء 24مادة  )1(
وتwwwاریخ  7) راجwwwع حwwwول الھیئwwwة نظwwwام تأدیwwwب المwwwوظفین الصwwwادر بالمرسwwwوم الملكwwwي رقwwwم م/31(
 ھـ وكذلك اللوائح الداخلیة للھیئة. 1/2/1391



 

232 

 المصلحة العامة القیام بالتحقیق في غیبتھ.
ال یجوز للمحقق استخدام وسائل اإلكراه أو الضغط أو التھدید في تحقیقھ  -2

 لمتعلقة بالتھمة والكشف عنھا.وعلیھ أن یقتصر على األمور المباشرة ا
أن یكون التحقیق كتابة ویثبت في محضر أو محاضر مسلسلة یبین فیھا  -3

تاریخ ومكان وساعة افتتاحھ وإتمامھ وتذییل كل ورقة من أوراق التحقیق بتوقیع 
 من تولى التحقیق وال یجوز الشطب أو التعدیل في أوراق محاضر التحقیق.

أحد الخصوم لصلة قرابة أو نسب حتى الدرجة ال یتولى التحقیق من یتصل ب -4
 الرابعة .

یتولى المحقق أو كاتب التحقیق تحریر محاضر االستجواب بنفسھ وال یجوز  -5
 للمتھم أن یكتب إجاباتھ بنفسھ في ھذه المحاضر.

إذا أسفر التحقیق عن وجود جریمة جنائیة تحال القضیة إلى الجھة المختصة  -6
 للفصل فیھا.

قیق وجود شبھات قویة تمس كرامة الوظیفة أو النزاھة أو إذا ظھر من التح -7
الشرف أو حسن السمعة جاز لرئیس الھیئة بعد أخذ رأي الوزیر المختص اقتراح 

 فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.
أن یتضمن قرار الھیئة بیان األفعال والتھم المنسوبة للموظف على وجھ  -8

 التحدید.
 أھم االختصاصات الرقابیة فیما یلي :ثانیاً : الرقابة : وتتمثل 

 الرقابة اإلداریة :  -أ  
 الكشف عن المخالفات اإلداریة واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنھا. -1
ً للنظم المعتمدة واللوائح  -2 مراقبة تفویض الصالحیات والمسؤولیات وفقا

 المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك.
التقصیر في الرقابة الداخلیة في الوحدات الكشف عن المخالفات الناتجة عن  -3

 اإلداریة.
اقتراح وسائل العالج الالزمة في حالة وقوع حوادث اإلھمال أو المخالفات  -4

 وإحالتھا للجھات المختصة.
التعاون مع وزارة الخدمة المدنیة في الكشف عن المخالفات الخاصة بشؤون  -5

والعالوات والبدالت وما في الموظفین فیما یتعلق بشرعیتھا كالتعیین والترقیة 
 حكمھا.
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إبالغ الجھات المختصة عن مواطن القصور في التنظیم التي تتكشف لھا من  -6
خالل أعمالھا وذلك باالتصال بالجھات المتخصصة إلعادة التنظیم بما یكفل 

 حسن سیر العمل.
 التعاون مع دیوان المراقبة العامة عند اكتشافھ لمخالفات إداریة أثناء مباشرتھ -7

 الختصاصاتھ المالیة.
 فحص اإلخباریات والشكاوى المتعلقة بالنواحي اإلداریة. -8
مراقبة دوام منسوبي األجھزة الحكومیة وإعداد خطابات إبالغ نتائج تلك  -9

 الجوالت مع رصد الظواھر المتعلقة بدوام الموظفین.
القیام بجوالت میدانیة لتفقد أوضاع اإلعاشة المطھیة في السجون العامة  -10
 ور التوقیف وإدارات الترحیل ,ود
تعقب المتخلفین في مناطق المملكة بشكل دوري بالمشاركة مع مندوب من  -11

 إمارة المنطقة.
 الرقابة المالیة : تختص إدارة الرقابة المالیة بما یأتي : -ب
دراسة القضایا التي تحال إلیھا وتتناول مخالفات مالیة لتحدید تلك المخالفات  -1

قبل التحقیق فیھا، واقتراح الوسائل الكفیلة بالحد من وقوع تلك والمسؤولین عنھا 
 المخالفات.

ً لما تتطلبھ أغراض التحقیق الذي تجریھ الھیئة في  -2 إجراء الفحص وفقا
 القضایا والمعامالت المحالة إلیھا.

فحص ما یحال إلیھا من شكاوي أو إخباریات تتناول مخالفات مالیة أو ما  -3
ت وتحریات عن تلك الجھات التي تتناولھا ھذه یتجمع لدیھا من معلوما

 المعلومات والتحریات .
واتخاذ ما یقتضیھ الفحص من التفتیش على الجھات التي تتناولھا بھدف  -4

 تحدید ما یكون قد وقع فیھا من مخالفات والمسؤولین عنھا تمھیداً للتحقیق فیھا.
عتمدة لھا بھدف تقییم معاونة الجھات المعنیة في متابعة تنفیذ خطط التنمیة الم -5

مستوى اإلنجاز في مجال األعمال ومستوى األداء في مجال الخدمات باالتفاق 
 مع وزارة التخطیط .

ً لالختصاص  -6 إجراء التفتیش على الدور المستأجرة للدوائر الحكومیة وفقا
 ھـ.8/11/1392وتاریخ  1164الموكل للھیئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

ات المالیة التي تثیرھا األجھزة الرقابیة األخرى من خالل ما متابعة المخالف -7
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 یحال إلى الھیئة من صور المعامالت والتقاریر.
إجراء البحوث والدراسات نتیجة لتحلیل الظواھر العامة التي تتكشف أثناء  -8

 أدائھا لمھامھا واقتراح وسائل العالج.
 كما تختص ھذه اإلدارة باختصاصات أخرى ھي :

الفات والملحوظات التي تقع فیھا بعض األجھزة الحكومیة عند كشف المخ -
قیامھا باالستئجار أو اإلخالء للدور المستأجرة، ومعالجة ھذه المخالفات مع 

 الجھات المختصة .
قیام الھیئة بفحص الشكاوى واإلخباریات التي ترد إلیھا من بعض المالك أو   -

 عد االستئجار أو اإلخالء.غیرھم بشأن مخالفة بعض الجھات الحكومیة لقوا
االشتراك مع دیوان المراقبة العامة في لجنة التحقق من مبررات إخالء  -

الدور المستأجرة للدوائر الحكومیة التي تم إخالؤھا لخطورتھا وإبالغ الجھات 
وتاریخ  1264المختصة التخاذ الالزم حیالھ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 ھـ.11/11/1397
تقید الجھات الحكومیة بأحكام األوامر السامیة الخاصة بإسناد متابعة مدى  -

وتاریخ  174األعمال إلى المكاتب االستشاریة بموجب األمر السامي رقم 
 ھـ.28/1/1401

في  1368متابعة ما ورد بالمادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم  -
نمیة ھـ الخاص بتقصي أسباب القصور في تنفیذ مشروعات الت22/8/1396

 بالتعاون مع وزارة التخطیط.
ھـ الذي یوجب على 26/4/1403في  9751متابعة ما ورد باألمر السامي رقم  -

دیوان المراقبة والھیئة ووزارة المالیة واالقتصاد الوطني مالحظة عدم قصر 
 تعامل الجھات الحكومیة على عدد محدود من المقاولین والشركات والمؤسسات.

) وتاریخ 1/581مجلس الخدمة المدنیة رقم ( متابعة ما ورد بقرار -
ھـ 6/12/1419وتاریخ  17880ھـ المعتمد باألمر السامي رقم 18/9/1419

 الفقرة ثانیاً التي تنص على:
" أن تقوم الھیئة بوضع الترتیبات الالزمة لمراقبة ومتابعة استخدام الجھات   -

 فسھا".الحكومیة لسیارتھا طبقاً للضوابط التي أقرتھا كل جھة لن
وتاریخ  52متابعة ما ورد في الفقرة الثانیة من قرار مجلس الوزراء رقم  -

 ھـ بشأن التقصیر في تنفیذ العقود الحكومیة.7/3/1420
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وتاریخ  157متابعة ما ورد في الفقرة الثانیة من قرار مجلس الوزراء رقم  -
انیة العامة ھـ بشأن التأكید على االلتزام باالعتمادات المقررة بالمیز12/9/1420

 للدولة.
 
 

 الفرع الثالث
 دیوان المراقبة العامة 

دیوان المراقبة العامة جھاز مستقل مرتبط برئیس مجلس الوزراء ،ویتكون     
من رئیس ونائب للرئیس یعینان بأمر ویحاالن للتقاعد بأمر ملكي ، وللرئیس 

 .32تفویض بعض صالحیاتھ إلى نائبھ ویحل األخیر محلھ عند غیابھ
 ختصاصات الدیوان : للدیوان عدة اختصاصات أھمھا :ا

 الرقابة الالحقة على جمیع إیرادات الدولة ومصروفاتھا. -1
مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والعقاریة من حیث حسن استعمالھا  -2

 واستغاللھا والتصرف فیھا.
إعداد اللوائح التنفیذیة والتصدیق علیھا من رئیس مجلس الوزراء وإیجاد  -3

 األجھزة الالزمة لكفالة قیام الدیوان بأعمالھ.
 التحقق من أن جمیع إیرادات الدولة ومستحقاتھا قد أدخلت في ذمتھا المالیة. -4
 التحقق من أن مصروفات الدولة قد أنفقت وفق میزانیة الدولة وأنظمتھا. -5
مراقبة استعمال أموال الدولة في األغراض المخصصة لھا وبما یضمن عدم  -6

 خدامھا.إساءة است
مراقبة مدى قیام الجھات الخاضعة لرقابة الدیوان بتطبیق األنظمة واللوائح  -7

 المالیة والحسابیة الخاضعة لھا.
متابعة تنفیذ األنظمة واللوائح المالیة والحسابیة للتحقق من مدى مالءمة  -8

 تطبیقھا ومسایرتھا للتطورات اإلداریة وتقدیم االقتراحات الالزمة لتعدیلھا.
تقریر سنوي عن اإلدارات المالیة في الدولة إلى الملك  في حالة تقدیم  -9

اكتشاف المخالفة أن یطلب إجراء التحقیق سواء من مرجع الموظف أو من ھیئة 
 المراقبة والتحقیق في المخالفات المالیة والحسابیة :

                                                
ھwwـ والمنشwwور بجریwwدة أم 11/2/1391وتwwاریخ  9حwwول الwwدیوان انظwwر المرسwwوم الملكwwي رقwwم م/ 32 

 ھـ.20/2/1391وتاریخ  2367القرى العدد 
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 أھم صور ھذه المخالفات تتمثل في : 
العامة أو اللوائح التنفیذیة التي  مخالفة أي حكم من أحكام نظام دیوان المراقبة -أ

 تصدر تنفیذا ألحكامھ.
مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحھا المتعلقة بالمحافظة على  -ب

أموالھا المنقولة والثابتة وتنظیم شؤونھا المالیة كأحكام المیزانیة واألنظمة المالیة 
 والحسابیة ولوائح المستودعات.

ب علیھ ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو أي إھمال أو تقصیر یترت -ت
 تعریض مصلحة من المصالح المالیة للخطر أو یكون من شأنھ أن یؤدي لذلك.

 أوال : مزایاھا : تقدیر الرقابة اإلداریة :
 تراقب مدى مخالفة تصرف الموظف للقانون . )1
تراقب مدى المالءمة بین اإلجراء أو القرار الصادر عن الموظف والسبب  )2

 الذي دفعھ إلى اتخاذ ھذا القرار.
تتسم بالسرعة مقارنة بغیرھا من صور الرقابة وتجنب األفراد مشقة اللجوء  )3

 إلى القضاء . 
إذا قامت بھا جھة الرقابة بجدیة، وطبقت النظام بحسن نیة، ورغبت بصدق  )4

 في إصالح األخطاء اإلداریة، كانت أفضل من غیرھا من صور الرقابة.
ة لھا حق سحب أو إلغاء أو تعدیل اإلجراء المعیب بعكس الجھة اإلداری  )5

 الرقابة القضائیة التي یقتصر دورھا على اإللغاء .
 ثانیاً : سلبیاتھا :

 أنھا تجعل اإلدارة خصماً وقاضیاً في نفس الوقت . )1
 تتأثر بالعالقات الشخصیة بین الرؤساء والمرؤوسین . )2
محیطین اإلداري قد ال تعترف بالخطأ خشیة تأثر صورتھا في ال )3

 واالجتماعي. 
أن مركز الصادر في حقھ القرار یكون أضعف في مواجھة اإلدارة وال   )4

یستطیع على النحو المتبع في الرقابة القضائیة المناقشة وتقدیم الحجج والتعامل 
معھا على قدم المساواة،  لذا كانت الرقابة القضائیة أكثر ضمانا من الرقابة 

 یتضح فیما یلي .، كما س)1(اإلداریة 

                                                
:  138د. محمد أنس قاسم جعفر ، المرجع السwwابق ،  19د. محمود حلمي ، المرجع السابق ص  )1(
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 المبحث الثاني
 الرقابة القضائیة على
 أعمال اإلدارة العامة

نظرا ألھمیة الرقابة القضائیة في المحافظة على حقوق األفراد في المجتمع من 
افتئات جھة اإلدارة علیھا ، ونظرا ألفضلیتھا على الرقابة اإلداریة . فیتم ھنا بیان 

ل في المنازعات اإلداریة مع إطاللة على الجھة القضائیة المختصة بالفص
 منظورھا التاریخي خالل الصفحات التالیة : 
 المطلب األول
 الرقابة القضائیة
 على أعمال اإلدارة

 في النظام اإلسالمي " والیة المظالم "
: تعتبر والیة المظالم من األعمدة األساسیة في النظام اإلسالمي وتھدف  تمھید

راد وحریاتھم ، وذكر في المذكرة اإلیضاحیة لنظام دیوان إلى حمایة حقوق األف
المظالم السعودي أنھا األصل التاریخي للدیوان ، ویعد القضاء اإلداري الحدیث 
أكثر شبھا بھا، فمن أقوال بعض الباحثین :" إن نظام المظالم في الدولة اإلسالمیة 

لحدیث" ،  "إن قضاء قریب الشبھ إلى حد كبیر بنظام القضاء اإلداري بمدلولھ ا
المظالم في النظام اإلسالمي ھو في حقیقتھ قضاء إداري یتواله الخلیفة أو الحاكم 

   )1(بھدف رد المظالم وإنصاف المحكومین"
وھذا یتطلب من الباحثین في مجال القضاء اإلداري إعادة النظر في استمرار 

ن قولھ أنھا ھي التي قولھم أن فرنسا مھد القضاء اإلداري وأصل نشأتھ ، والممك
 طبقتھ في العصر الحدیث ولكنھا لیست مصدره التاریخي.

: یعود أصل والیة المظالم أوال إلى تحریم الظلم  أوال : نشأة والیة المظالم
واألمر بالعدل في القرآن الكریم . ویعود ثانیاً إلى فعل وقول رسول هللا صلى هللا 

                                                
أنظwwر ھwwذه اآلراء لwwدى د. حمwwدي عبwwد المwwنعم ، دیwwوان المظwwالم، دار الشwwروق، بwwدون سwwنة النشwwر  )1(

 253:  250ص
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خطاب رضوان هللا علیھ یستدعي الوالة علیھ وسلم ولقد كان الخلیفة عمر بن ال
في موسم الحج لیحاسبھم ویحقق في كل شكوى ترفع إلیھ ضد الوالة وقد أنشأ 
األمویون داراً أسموھا دار المظالم فلقد حدد الخلیفة عبد الملك بن مروان أیاماً 
معینة لنظر المظالم وكان الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز رضي هللا عنھ 

 بقولھ  )2(،أما غایتھا فحددھا الماوردي)1(فسھ لنظر المظالمیندب ن
"تجاھر الناس بالظلم والتغالب، ولم تكفھم زواجر العظة من التمانع والتجازب، 
فاحتاجوا في ردع المتغلبین وإنصاف المغلوبین إلى نظر المظالم الذي تمتزج فیھ 

 قوة السلطنة بنصفة القضاء".
 میة من المظالم : ثانیا: موقف الشریعة اإلسال

المظالم جمع مظلمة، والمظلمة ما تطلبھ عند الظالم، وھو إسم ما أخذه منك ،  -1
والمظالم مصدر ظلم یظلم ، والظلم ھو تعدي نطاق الحق إلى دائرة الباطل أو 
مجاوزة الحد، ویقصد بھا اصطالحا انتھاك حق الفرد من قبل الغیر سواء كان 

 .)1(محكوماً، والظلم تجاوز للحق والعدل  فرداً أو جماعة حاكماً أو
وردت آیات كثیرة تنھي عن الظلم وتخص العدل منھا: قولھ  اآلیات القرآنیة : -2

سبحانھ وتعالى : " إن هللا یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ذي القربي وینھى عن 
:" ، وقولھ سبحانھ وتعالى  )2(الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون " 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن واإلثم والبغي بغیر الحق وأن 
 .)1(تشركوا با: ما لم ینـزل بھ سلطاناً وأن تقولوا على هللا ماال تعلمون"

                                                
تطبیقwwھ فwwي المملكwwة العربیwwة د. محمwwد سwwلیم العwwوا ، قضwwاء المظwwالم فwwي الشwwریعة اإلسwwالمیة و )1(

،  1974السwwعودیة ، بحwwث منشwwور بمجلwwة إدارة قضwwایا الحكومwwة بالقwwاھرةر العwwدد الرابwwع، أكتwwوبر 
 ، المذكرة اإلیضاحیة لنظام دیوان المظالم في المملكة.      70الماوردي ، األحكام السلطانیة ص 

 70،  69الماوردي ، المرجع السابق، ص    )2(   
  
)1( wwحاح ص مختwwد  405ار الصwwاري ، مجلwwحیح البخwwاري صwwتح البwwز 95، ص  5، فwwد العزیwwد. عب ،

 1978خلیل إبراھیم بدیوي، بحوث في قانون المرافعات والقضاء فwwي اإلسwwالم ، دار الفكwwر العربwwي، 
، د. صwwالح الwwدین بسwwیوني رسwwالن ، الفكwwر السیاسwwي عنwwد المwwاوردي ، دار الثقافwwة والنشwwر 126ص 

 . 219، ص  4الشیخ سید قطب ، في ظالل القرآن مجلد بالقاھرة ، 
    .  90سورة النحل من اآلیة رقم  )2(
 . 33سورة األعراف اآلیة رقم  )1(
 441،  439المرجع السابق ص  )3(441ص  7صحیح مسلم بشرح النووي ، مجلد  )2(
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عن جابر بن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا علیھ  األحادیث النبویة : -3
ت یوم القیامة واتقوا الشح فإن الشح وسلم أنھ قال: " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلما

، وعن  )2(أھلك من كان قبلكم حملھم على أن سفكوا  دماءھم واستحلوا محارمھم"
أبي ذر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم فیما یرویھ عن هللا تبارك وتعالى أنھ قال 
ً فال تظالموا .. یا  :"یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرما

بادي إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم ثم أوفیكم إیاھا فمن وجد خیراً فلیحمد هللا ع
 .)3(ومن وجد غیر ذلك فال یلومن إال نفسھ"
: یختص بنظر المظالم ولي األمر باعتباره ثالثا : الناظر في المظالم وشروطھ

صاحب الحق األول في نظر المظالم وإذا نظرھا غیره فھو نائب عنھ كوزیر 
یض وأمراء األقالیم، وقد یعین ولي األمر من ینظر في المظالم ، وشروط التفو

والي المظالم ھي: اإلسالم، الذكورة، البلوغ ، الحریة ، التمییز، الذكاء ، الفطنة، 
 .  )1(العدالة ، العلم

اختصاصات والي  -1: )2(رابعا : اختصاصات والي المظالم  ومجلس نظرھا
 المظالم:

ً أحوالھم فیكفھم إن أحسنوا النظر في تعدي ال -أ والة على الرعیة مستكشفا
 ویستبدل بھم إن ظلموا ویقویھم إن أنصفوا وعدلوا .

ومراقبة ظلم عمال جبایة األموال للرعیة وصدھم عن ذلك ومحاسبتھم،  -ب
 ومراقبة كتاب الدواوین (الموظفین).

 النظر في تظلم الموظفین من نقص رواتبھم . -ت
 ى أصحابھا .رد األموال المغتصبة إل -ث
 الفصل في المنازعات المتعلقة باألوقاف العامة والخاصة . -ج
 تنفیذ األحكام التي یعجز القضاة عن تنفیذھا . -ح

                                                
   
  
 71، 70، 69، 30، 29الماوردي ، األحكام السلطانیة ، ص  )1(
ومwwا بعwwدھا  71حول ھذه االختصاصات انظر المراجع اآلتیة : الماوردي ، المرجع السwwابق ، ص  )2(

 ،  د.  
عبwwد العظwwیم جیwwره ، نظwwام القضwwاء فwwي المملكwwة العربیwwة السwwعودیة مطبوعwwات معھwwد اإلدارة العامwwة 

 . 93م , ص  1988ھـ ، 1409بالریاض 
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 مراقبة وفاء العباد بحقوق هللا الخالصة كالجمع واألعیاد والحج والجھاد. -خ
 أعضاء مجلس نظر المظالم ھم: -د

 الحماة واألعوان،الحكام،الفقھاء، الكتاب، الشھود. 
 لمطلب الثانيا

 الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة العامة
 في القانون المقارن
 الفرع األول

 نظام القانون والقضاء الموحد
بعض الدول ال یوجد بھ قضاء إداري مستقل عن المحاكم العادیة وتقوم بتطبیق 
القانون الخاص على األفراد واإلدارة على حد سواء ویسمى بنظام القانون 

اء الموحد ویطبق أساسا في إنجلترا والوالیات المتحدة األمریكیة وبعض والقض
 الدول األخرى. 

تعتبر إنجلترا نموذجاً لھذا النظام وتعد المصدر التاریخي لھ فھي ال إنجلترا :  -1
تعرف نظام القانون والقضاء المزدوج الذي یقوم على وجود جھة قضاء إداري 

بل تخضع  جمیع أنواع المنازعات في إنجلترا  مستقلة عن جھة القضاء العادي ،
الختصاص المحاكم العادیة سواء نشأت ھذه المنازعات بین األفراد أنفسھم أو 
بینھم وبین اإلدارة ، وال یخرج أي نزاع إداري عن اختصاص ھذه المحاكم إال 
بنص قانوني واضح ،  ومعنى ھذا أن المنازعات في إنجلترا تخضع كقاعدة 

نون العادي الذي تحكمھ قاعدة المساواة بین أطراف النـزاع حتى لو عامة للقا
كانت اإلدارة أحد ھذه األطراف ، وكان المبدأ المقرر في إنجلترا ھو عدم 
مسؤولیة اإلدارة عن األضرار التي یسببھا الموظفون أثناء قیامھم بأعمالھم ، 

لك ال یخطئ ، وكانوا یرجعون ھذا إلى قاعدة دستوریة عندھم تقضي بأن الم
ولكن مبدأ عدم المسؤولیة ھذا لم یظل على إطالقھ بل وردت علیھ عدة 

 1947استثناءات خففت من حدتھ حتى وصل األمر إلى إصدار تشریع ھام سنة 
وضع حداً لمبدأ عدم المسؤولیة ھذا وأحل محلة مبدأ مسؤولیة اإلدارة ، ویعود 

والتشریع على الحد من نطاق عدم ھذا التغییر إلى التعاون بین الفقھ والقضاء 
المسؤولیة بالتخفیف من حدتھ وذلك بإیراد عدة استثناءات على المبدأ انتھت إلى 

 تقریر مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھا .
ولم یكتف القضاء اإلنجلیزي بمجرد تقریر مسؤولیة الدولة وإنما اتجھ في أوائل  
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ؤولیة وتوسیع دائرتھا بحیث تشمل القرن العشرین نحو تعمیق مدلول ھذه المس
بجانب المسؤولیة التقصیریة مسؤولیة المخاطر أو المسؤولیة الشیئیة أو تحمل 

 .  )1(التبعة 
تأخذ الوالیات المتحدة األمریكیة بصفة  الوالیات المتحدة األمریكیة :  -1

عامة بالنظام المعمول بھ في إنجلترا حیث تختص المحاكم العادیة بنظر 
ت المختلفة مدنیة كانت أو إداریة ، وتأخذ أیضاً بمبدأ مسؤولیة الموظف المنازعا

الشخصیة عن األضرار التي یسببھا لألفراد ، وكان الوضع السائد ھو عدم 
مسؤولیة اإلدارة ولكن وردت على ھذا المبدأ عدة استثناءات خففت من حدتھ 

عویض عن طریق وفتحت الباب أمام األفراد لمساءلة الدولة والحصول على الت
إثارة منازعاتھم أمام البرلمان أو اللجان والھیئات اإلداریة ذات االختصاص 
القضائي أو أمام المحاكم العادیة وذلك استناداً إلى قوانین خاصة كان ینظر إلیھا 
على أنھا استثناءات على مبدأ عدم المسؤولیة ، وأمام ھذا الوضع غیر المنطقي 

أعلن مبدأ مسؤولیة الدولة ، مما یعتبر نقطة تحول  م1946صدر قانون عام سنة 
ھامة وبدایة مرحلة جدیدة في مجال الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة ، ولكن 
ھذا ال یعني أن المنظم األمریكي قد أعلن مبدأ مسؤولیة اإلدارة بصورة مطلقة 

عمال ھذا وإنما أورد علیھ عدة قیود تعیق من نطاق تطبیقھ ، وحدد عدة شروط إل
المبدأ كما أورد على المبدأ عدة استثناءات وقد رأي كثیر من الكتاب األمریكیین 

قد أسرف في وضع القیود على مبدأ المسؤولیة  1946أن ھذا القانون الصادر في 
ھذا مبالغة في حمایة الحكومة بإیراده استثناءات عدیدة على المبدأ تكاد تجب 

التي أعلنھا ھذا القانون في صدر نصوصھ ، القاعدة العامة في المسؤولیة 
ویالحظ أن ھذا القانون قد عھد باالختصاص بنظر دعاوي المسؤولیة إلى 

 . )2(المحاكم العادیة
 ثانیا : سلطات القاضي إزاء اإلدارة في إنجلترا والوالیات المتحدة األمریكیة :

ظفي اإلدارة منھا تملك المحاكم العادیة في إنجلترا سلطات واسعة في مواجھة مو 
 : 
أن القاضي یستطیع عند نظر دعوى مطروحة أمامھ الحكم على عامل اإلدارة  )1

                                                
)1( wwابق ، ص د. محمود حافظ " القضاء اإلداري المرجwwھ،  93ع السwwل لیلwwد كامwwدھا ، د. محمwwا بعwwوم

 .  183الرقابة على أعمال اإلدارة " المرجع السابق ، ص 
 .  106:  103د. محمود حافظ المرجع السابق  )2(
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 بعقوبة جنائیة إذا تبین لھ أن الفعل المنسوب إلیھ یكون جریمة جنائیة .
 یمكنھ الحكم على الموظف بالتعویض إذا توافر مقتضى لذلك .  )2
آمراً إیاھم بفعل شيء أو  لھ الحق في توجیھ األوامر المكتوبة إلى الموظفین )3

االمتناع عن عمل شيء خالفا لما ھو معمول بھ في فرنسا ومصر والمملكة 
 العربیة السعودیة  .

 یمكنھ إلزام الموظف بتعدیل قرار أصدره . )4
 یحق لھ سحب القرار اإلداري وإلغاؤه . )5

فسلطات القاضي اإلنجلیزي أوسع من سلطات الرئیـس اإلداري مما حداً بالبعض 
لى وصف اإلدارة اإلنجلیزیة باإلدارة القضائیة، والوالیات المتحدة األمریكیة إ

تأخذ بالنظام اإلنجلیزي في عمومھ قضاء أو قانونا خاصا بالنشاط اإلداري أو 
غیره فیوجد بھا قانون عادي كقاعدة عامة وبھا قضاء عادي یختص بنظر جمیع 

یكي یملك في مواجھة اإلدارة المسائل إداریة كانت أم مدنیة ، والقاضي األمر
 .)1(سلطات كثیرة كإصدار األوامر والنواھي إلیھا وتعدیل تصرفاتھا

 : )2(ثالثا : تقدیر نظام القانون والقضاء الموحد
 مزایاه : -1
 یرى أنصار ھذا النظام أن لھ عدة مزایا أھمھا : 
ن أمام في ھذا النظام تخضع اإلدارة العامة واألفراد لقانون واحد ویحاكمو -أ

 قضاء واحد یفصل في جمیع المنازعات العادیة واإلداریة .
في ھذا النظام تطبیق لمبدأ المشروعیة في أكمل صورة حیث تسود المساواة  -ب

 بین األفراد واإلدارة أمام القانون . 
یعد ھذا النظام أقوى من غیره كضمان لحمایة حقوق األفراد ضد أي تعسف  -ت

 لعامة .أو اعتداء من عمال اإلدارة ا
 -والتي منھا إنشاء محاكم إداریة  -في ظلھ ال تتمتع اإلدارة بامتیازات خاصة  -ث

 بل تخضع المنازعات اإلداریة للقانون والقضاء العادیین .
اعتقاداً من أنصار ھذا النظام أن المحاكم العادیة ھي وحدھا     القادرة على    

 حمایة حقوق األفراد .
                                                

ومwwا بعwwدھا ، د. محمwwد كامwwل لیلwwة  152م ص 1987د. محمwwد أنwwس قاسwwم ، المرجwwع السwwابق ،  )1(
 ، وما بعدھا .  101د حافظ المرجع السابق ، ص ، د. محمو197المرجع السابق ، ص 

ومwwا بعwwدھا ، د. محمwwد كامwwل لیلwwھ المرجwwع السwwابق ، ص  108د. محمود حافظ المرجع السwwابق ،  )2(
 وما بعدھا .  158وما بعدھا د. محمد أنس قاسم جعفر ، المرجع السابق ، ص  201
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عقید ویمتاز بالبساطة والیسر فال تثور فیھ مشاكل أن ھذا النظام یتالفى الت -ج
 تنازع االختصاص أو تعارض األحكام التي تقترن عادة بنظام القضاء المزدوج. 

 سلبیاتھ : یرى معارضو ھذا النظام ان لھ سلبیات أھمھا:  -2
أن تحقیق مبدأ المشروعیة وإن كان یتطلب خضوع كل من اإلدارة العامة  -أ

ن إال أن ھذا ال یتطلب بالضرورة وحدة كل من القانون والقضاء واألفراد للقانو
القائم على تطبیقھ، فمبدأ المشروعیة یعني تحقیق خضوع الجمیع لرقابة قضائیة 

یعني بالضرورة تحقق ھذه الفعالیة في ظل نظام القضاء الموحد بمفرده  فعالة وال
 . 
صالحیتھ بأنھ أصلح من إن نظام القضاء الموحد لم یحقق ما عول علیھ من  ب ـ

  -النظم األخرى لحمایة حقوق األفراد وذلك لألسباب اآلتیة : 
ج ـ التجاء اإلدارة إلى وسائل تحایل كثیرة بغیة التخلص من الرقابة القضائیة مما 

 ساعد على انتشار البیروقراطیة ، ومن أمثلة ھذه الوسائل : 
والقرارات اإلداریة  تضمین مشروعات القوانین المقترحة نصوص اللوائح •

التي تبتغي إصدارھا تنفیذاً لتلك القوانین حتى تكتسب ما للقوانین من حصانة 
بصورة توحي بعدم انفصالھا عن القوانین وتخفي طبیعتھا كقرارات إداریة فال 

 تخضع لرقابة المحاكم.
أن تطلب اإلدارة النص في القوانین على أن تكون اللوائح والقرارات  •

 فیذاً للقانون نھائیة وغیر قابلة للطعن فیھا أمام القضاء .الصادرة تن
 أو تطلب أن تكون ھذه القرارات واللوائح جزءاً من القانون تكتسب قوتھ .  •

ً لما اتجھ المنظم اإلنجلیزي واألمریكي إلى  د ـ إن النظام الموحد لو كان صالحا
عادیة وإسناد إخراج الكثیر من المنازعات اإلداریة من اختصاص المحاكم ال

الفصل فیھا إلى لجان وھیئات إداریة تزاید عددھا في الوقت الحاضر ، وھذه 
 اللجان والشك ال یتوافر لھا ضمانات المحاكم القضائیة . 

ھـ ـ إن ادعاء البساطة والیسر قول نظري ینفیھ الواقع العملي فأیھما أفضل  ؟ 
اإلداریة ومعرفة مدى نظام یقوم على التخصص والمعرفة الدقیقة بالمشاكل 

تحایل اإلدارة على القانون ، أم نظام تستوي أمامھ كافة المنازعات مھما اختلفت 
طبیعتھا ویطبق بشأنھا قانون واحد رغم اختالف طبیعة العالقة بین األفراد 
بعضھم البعض عن طبیعة العالقة بین األفراد والدولة ؟ الشك أن النظام الموحد 

یة الفرد من إعمالھ وبین غایة الدولة من تصرفاتھا ،  یتجاھل الفرق بین غا
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فالفرد یبتغي مصلحتھ الخاصة بینما تبتغي الدولة المصلحة العامة، وغایة الدولة 
تتطلب االعتراف لھا بمركز قانوني متمیز یمكنھا من تحقیق غایاتھا ، ھذه 

انون والقضاء االنتقادات التي وجھت للنظام الموحد كانت بمثابة مزایا لنظام الق
 المزدوج والذي یتناولھ الفرع الثاني . 

 الفرع الثاني
 نظام القانون والقضاء المزدوج

 -یقصد بھ ذلك النظام الذي یقوم على ركنین أساسین :  أوال : المقصود بھ :
وجود جھة قضاء عادي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بین األفراد األول : 

ن الدولة (حین تتعامل كشخص عادي ولیس شخص بعضھم البعض أو بینھم وبی
من أشخاص القانون العام) ، وتقوم ھذه الجھة بتطبیق القانون الخاص على ما 

 یعرض علیھا من منازعات.
وجود جھة قضاء إداري تختص بالفصل في المنازعات اإلداریة التي  الثاني :

ً فیھا باعتبارھا سلطة عامة وتطبق القانو ن اإلداري على ھذه تكون الدولة طرفا
 المنازعات . 

تذھب كثیر من مؤلفات القانون اإلداري إلى أن ثانیا : تطبیقات ھذا النظام : 
فرنسا في العصر الحدیث ھي مھد ھذا النظام وقد أخذتھ عنھا عدة دول أوربیة 
مثل إیطالیا وبلجیكا والنمسا والسوید وغیرھا، وطبقتھ أیضا بعض الدول العربیة 

كة العربیة السعودیة ، مصر ، سوریا ، الكویت ، تونس كما یتضح من مثل الممل
 اآلتي :

ھـ 1402:صدر نظام دیوان المظـالم عام ففي المملكة العربیة السعودیة -1
مقرراً في المادة األولى منھ أن :" دیوان المظالم ھیئة قضاء إداري مستقلة 

ار من رئیس الدیوان ترتبط مباشرة بالملك ومقره مدینة الریاض ویجوز بقر
إنشاء فروع لھ حسب الحاجة " ، وبھذا تكون المملكة العربیة السعودیة من دول 
النظام اإلداري نظراً لوجود قضاء إداري متخصص في نظر المنازعات 
اإلداریة ویطبق قواعد نظامیة متمیزة عن قواعد القانون الخاص وھي قواعد 

 القانون اإلداري.
في مصر ینص دستور ام في بعض البالد العربیة: ومن تطبیقات النظ -2

منھ على اآلتي : "  مجلس الدولة ھیئة قضائیة مستقلة  2م في المادة 1971
ویختص بالفصل في المنازعات اإلداریة وفي الدعاوى التأدیبیة ویحدد القانون 
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 1962اختصاصاتھ األخرى"   في الكویت ینص الدستور الكویتي الصادر في 
على اآلتي: ینظم القانون الفصل في الخصومات اإلداریة بواسطة  169 في المادة

غرفة أو محكمة خاصة یبین القانون نظامھا وكیفیة ممارستھا للقضاء اإلداري 
شامالً والیة اإللغاء ووالیة التعویض بالنسبة للقرارات اإلداریة المخالفة للقانون 

إنشاء مجلس دولة یختص ینص على أنھ : "یجوز بقانون  171، وفي المادة 
بوظائف القضاء اإلداري واإلفتاء والصیاغة المنصوص علیھا في المادتین 

منھ على  138م تنص المادة 1973السابقتین" ومن دستور سوریا الصادر في 
اآلتي:"یمارس مجلس الدولة القضاء اإلداري ویبین القانون شروط تعیین قضاتھ 

تنص المادة  1956دستور تونس الصادر  وترقیتھم وتأدیبھم وعزلھم" ،  ومن
بأنھ : " یتركب مجلس الدولة من ھیئتین األولى قضائیة إداریة تنظر في  57

المنازعات التي تنشأ بین األفراد من جھة وبین الدول أو الجماعات العمومیة من 
 جھة أخرى وفي تجاوز اإلدارة سلطتھ ا، الثانیة دائرة للمحاسبات " .

 المطلب الثالث
 الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة العامة

 في السعودیة (دیوان المظالم )
 الفرع األول

 نشأة وتشكیل دیوان المظالم
 أوال : نشأة الدیوان وتطوره:  

كان الملك عبد العزیز یفتح بابھ ألصحاب المظالم ، ویدعو الناس للتقدم  -1
 ى دار الحكومة. بمظالمھم ووضع شكواھم في صندوق الشكاوى المعلق عل

ولما اتسعت المملكة وتشعبت المصالح وتعددت المرافق العامة التي تھدف  -2
إلى إشباع الحاجات العامة طورت طریقة نظر المظالم فنص نظام شعب مجلس 

منھ على اآلتي:"یشكل بدیوان مجلس  17ھـ في المادة 1372الوزراء الصادر 
ولى اإلشراف على ھذه اإلدارة رئیس الوزراء إدارة تسمى دیوان المظالم ، ویت

 یعین بمرسوم ملكي وھو مسؤول أمام الملك ، الذي یعد المرجع األعلى لھ" .
بعد ذلك أصدر رئیس الدیوان قراراً یوضح النظام الداخلي للدیوان بإیضاح  -3

وتفصیل أكثر الختصاصات الدیوان، ولقد أصبح من سلطة الدیوان التحقیق 
 رشوة والتزویر وبذلك أصبح لھ اختصاص قضائي واضح . والفصل في جرائم ال

أصبحت اختصاصات الدیوان متعددة وأخذت في االزدیاد فقد أصبح من  -4
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اختصاصھ الفصل في طلبات تنفیذ األحكام الصادرة من محاكم الدول العربیة 
ونظر القضایا المتعلقة بشرعیة األعذار التي یتقدم بھا الموظفون لتأخر مطالبتھم 
ببدل االنتداب عن ستة أشھر وغیرھا ، ھذا باإلضافة إلى اختصاصات أخرى 

 كان یباشرھا دیوان المظالم باالشتراك مع ھیئات أخرى . 
ھـ ونص على اآلتي 17/5/1396وتاریخ  88صدر قرار مجلس الوزراء رقم  -5

: یختص الدیوان بالفصل بصفة نھائیة في طلبات التعویض المقدمة من المقاولین 
المتعاقدین مع جھات حكومیة في الحاالت التي یستند فیھا المقاولون إلى حدوث 

 تقصیر من الجھة الحكومیة ینتج عنھ إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول . 
ـ ونظًرا للزیادة في عدد المرافق العامة التي یدیرھا عدد كبیر من الموظفین 6

ة لتسییر تلك المرافق وما العمومیین وكثرة النظم واللوائح التي تضعھا الدول
یتطلبھ ذلك من إبرام العقود اإلداریة والتي قد تنشأ منازعات بسبب تنفیذھا ، 
وإصدار الكثیر من القرارات اإلداریة والتي قد تصدر من بعض المسؤولین في 

 الخ .… الجھات اإلداریة بالمخالفة للنظم والتعلیمات 
الفصل في  -ویعھد إلیھ صراحة-م لكل ھذا كان البد أن یتولى دیوان المظال

، لذلك صدر نظام دیوان  )1(المنازعات التي تثور بین الجھات اإلداریة واألفراد 
 ھـ ونص في المادة األولى منھ على اآلتي :1402المظالم الجدید عام 

" دیوان المظالم ھیئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك" ، وتعود أھمیة  
وان المظالم إلى أنھ یمثل الجانب اإلجرائي والعملي ویعد دراسة نظام دی

الموضوع الثالث من موضوعات القانون اإلداري ، كما أنھ یطبق كقاعدة عامة 
أحكام القانون اإلداري على المنازعات اإلداریة التي تنشأ بین اإلدارة العامة 

 واألفراد . 
تبة وزیر ، ونائب رئیس أو یتألف من رئیس بمرثانیا : تشكیل دیوان المظالم : 

أكثر ، وعدد من النواب المساعدین واألعضاء ذوي التخصص في الشریعة 
واألنظمة ، ویلحق بالدیوان العدد الكافي من الموظفین الفنیین واإلداریین 

 )1(وغیرھم 

                                                
ان المظwwالم الجدیwwد الصwwادر بالمرسwwوم حwwول نشwwأة الwwدیوان انظwwر المwwذكرة اإلیضwwاحیة لنظwwام دیwwو )1(

     ھـ . 17/7/1402وتاریخ  51الملكي رقم م / 
 المادة الثانیة من نظام دیون المظالم . )1(
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یعین رئیس الدیوان وتنتھي خدماتھ بأمر ملكي وھو رئیس الدیوان ونوابھ :  -1
م الملك ، ویعین نواب رئیس الدیوان وتنتھي خدماتھم بأمر مسؤول مباشرة أما

ملكي وذلك بناء على اقتراح رئیس الدیوان ، ویتولى رئیس الدیوان سلطات 
واختصاصات الوزیر المنصوص علیھا في األنظمة والقرارات المنفذة لھا وذلك 

من بالنسبة لجمیع أعضاء وموظفي الدیوان ومستخدمیھ وھو المرجع فیما یصدر 
الدیوان إلى مختلف الوزارات والجھات األخرى مع إشرافھ على إدارة الدیون 
وفروعھ وأقسامھ وسیر العمل فیھ ، ونائب رئیس الدیوان ینوب عن الرئیس في 

 .)1(حالة غیابھ ویساعده في األعمال التي یكلفھ بھا 
ً أعضاء الدیوان :  -4  یجرى التعیین والترقیة في درجات أعضاء الدیوان وفقا

لإلجراءات المقررة للتعیین والترقیة في درجات السلك القضائي ، وفي ھذا 
الخصوص یكون للجنة الشؤون اإلداریة ألعضاء الدیون بالنسبة لھؤالء 
األعضاء نفس االختصاصات المقررة لمجلس القضاء األعلى بالنسبة ألعضاء 

من رئیس  السلك القضائي ، وتشكل لجنة الشؤون اإلداریة ألعضاء الدیوان
الدیوان أو من ینیبھ وستة أعضاء ال تقل درجة كل منھم عن "مستشار" یختارھم 

 . )2(رئیس الدیوان
 :  شروط أعضاء الدیوان

 أن یكون سعودي الجنسیة .
 حسن السیر والسلوك . )1
 متمتعاً باألھلیة الكاملة لتولي األعمال القضائیة . )2
مملكة أو شھادة جامعیة حاصالً على شھادة من إحدى كلیات الشریعة بال )3

 أخرى معادلة .
 أال یقل عمره عن أثنین وعشرین عاماً . )4
 أن یكون الئقاً طبیاً. )5
 أن ال یكون قد حكم علیھ بحد أو تعزیز أو ارتكب جرم مخل بالشرف   )6
أال یكون قد صدر بحقھ قرار تأدیبي بالفصل من وظیفة عامة ولو كان قد رد  )7

 إلیھ اعتباره .

                                                
 13، 11المwwادة  )3(مwwن نظwwام الwwدیوان.    4،  17المادتwwان  )2(  من نظwwام الwwدیون . 1،3،44المواد  )1(

 من نظام الدیوان
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ت أعضاء الدیوان توفر المؤھالت المحددة للدرجات ویشترط لشغل درجا )8
 .)3(المقابلة لھا في نظام القضاء 

: مالزم ، مستشار مساعد جـ ، مستشار مساعد ب،  درجات أعضاء الدیوان –ج 
مستشار مساعد أ ، مستشار د ، مستشار جـ ، مستشار ب ، مستشار أ ، نائب 

ء ابتداء تحت التجربة لمدة مساعد ، نائب رئیس ، ویظل من یعین من األعضا
 .)1(عام یصدر بعده قرار من لجنة الشؤون اإلداریة بتثبیتھ إذا ثبتت صالحیتھ

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفرع الثاني
 اختصاصات دیوان المظالم

یختص دیوان المظالم طبقا لنظامھ بالفصل في المنازعات اإلداریة وبعض 
بعض األنظمة بنظرھا أو الدعاوى الجزائیة والدعاوى األخرى التي تعھد إلیھ 

 ، وعلى ھذا تشمل اختصاصات الدیوان: )1(تحال إلیھ من مجلس الوزراء
 ھي  :ثالثة أنواع من الدعاوى  

                                                
 نظام الدیوان من 14،  12المادتان  )1(

 
 
 
 

حول اختصاصات الدیوان انظر المراجع التالیة: أستاذنا الدكتور محمwwد أنwwس قاسwwم جعفwwر، والیwwة  )1(
، ص 1987المظwwالم فwwي اإلسwwالم وتطبیقاتھwwا فwwي المملكwwة العربیwwة السwwعودیة، دار النھضwwة العربیwwة، 

كwwة العربیwwة السwwعودیة، معھwwد ، د. عبد المنعم عبwwد العظwwیم جیwwرة ، نظwwام القضwwاء فwwي الممل 150: 86
، د. فھwwد بwwن محمwwد بwwن عبwwد العزیwwز الwwدغیثر / 481:  441م ، ص 1988ھwwـ ، 1409اإلدارة العامة، 

 من نظام الدیوان. 9، 8، المادتان  35: 11المرجع السابق ، ص 
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وھي الدعاوى المتعلقة بالمنازعات اإلداریة  :النوع األول : الدعاوى اإلداریة 
:تلك  یةویقصد بالمنازعة اإلدارالتي عھد النظام بنظرھا إلى القضاء اإلداري ، 

التي یكون أحد أطرافھا مرفقا عاما استخدم في نشاطھ امتیازات السلطة العامة ، 
والمنازعات اإلداریة تجیز للطرف المضرور رفع الدعاوى التالیة أمام دیوان 

 المظالم وھي:
 أوال : الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنیة والتقاعد :

ة نظاما لموظفي ومستخدمي الحكومة واألجھزة ذات وھي الحقوق المقرر
الشخصیة المعنویة العامة المستقلة أو ورثتھم والمستحقین عنھم ، فنظام الدیوان 
یوفر لموظفي الدولة أو ورثتھم الحمایة القضائیة إذا اعتدت اإلدارة أو انتقصت 

الحقوق:  من الحقوق المقررة لھم في نظام الخدمة المدنیة والتقاعد وأھم ھذه
الراتب األساسي ، العالوات ، البدالت ، المكافآت ، اإلجازات ، التعویضات، 

 الخ.…..الترقیات ، المعاشات
: یحق لكل من لھ مصلحة أو أضر  ثانیا : الدعاوى المتعلقة بالقرارات اإلداریة

القرار اإلداري بمركزه النظامي سواء كان فردا عادیا أو موظفا في مرفق 
یطعن في ھذا القرار أمام دیوان المظالم بشرط أن یكون القرار معیبا حكومي أن 

 ھي: العیوببعیب افقده ركنا من أركانھ، وھذه 
 عدم االختصاص. -أ
 عیب الشكل. -ب
مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا وتنصرف مخالفة  -ت

 القانون ھنا إلى عیبي السبب والمحل.
االنحراف بالسلطة أو إساءة استخدام السلطة أو  عیب الغایة ( ویسمى عیب -ث

التعسف في استخدام السلطة) ، كما سبق تناولھ بالتفصیل عند دراسة القرار 
اإلداري .ویستوي أمام ھذه الدعاوى القرارات اإلیجابیة أو السلبیة ( امتناع   

 اإلدارة عن الرد أو اتخاذ اإلجراء كان من الواجب علیھا القیام بھ).  
 :روط قبول الطعن في القرارش
فال یقبل الطعن في األنظمة واألحكام القضائیة وإنما  أن یكون القرار إداریا : -أ

یجب أن یكون القرار صادرا عن سلطة إداریة سواء كانت سلطة مركزیة أو 
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الخ أو كانت …كالوزیر أو نائبھ أو وكیل الوزارة أو المدیر العام  )1(فروعھا
میر المنطقة أو نائبھ أو رئیس البلدیة أو المجمع القروي أو سلطة المركزیة كأ

 مدیر المؤسسة العامة .
أي معتمد بصفة نھائیة من صاحب الصالحیة وال  أن یكون قرارا نھائیا : -ت

 یحتاج إلى موافقة أو تصدیق من سلطة أعلى یتوقف علیھ صیرورتھ نھائیا.
أن القرار إنشاء مركز فیشترط أن یكون من ش أن یكون القرار مؤثرا : -جـ

قانوني أو تعدیلھ أو إلغاؤه أي أن یكون قد أثر في المركز القانوني لرافع الدعوى 
، لذلك ال تقبل الدعوى إذا كان محل الطعن : اآلراء االستشاریة والمقترحات ، 
والتعلیمات المصلحیة أو األوامر التي تعد مجرد تطبیق أو توضیح لألنظمة 

ال یقبل الطعن في التحقیقات اإلداریة ( ألن محل الطعن یجب والقرارات ، أیضا 
 أن یكون قرار الجزاء ولیس التحقیق الذي تم بصدده ).

فإذا كان مصدر القرار سلطة أجنبیة فال یقبل  أن یصدر من سلطة وطنیة : -د
الطعن فیھ باإللغاء أمام القضاء الوطني ألنھ یخرج عن إطار سیادة الدولة .ولكن 

ر القرار من سفیر المملكة في الخارج فإنھ یخضع لرقابة الدیوان ألنھ إذا صد
 خاضع للسیادة الوطنیة.

 
 

: یختص دیوان المظالم بالفصل في دعاوى التعویض  ثالثا : دعاوى التعویض
 التي یرفعھا كل متضرر من أعمال المرافق العامة سواء كانت :

قرار اإلداري السابق قرارات إداریة باطلة ( أي معیبة بأحد عیوب ال -أ
 بیانھا ) .
أعماال مادیة تلحق ضررا بالمواطنین كأعمال الحفر وشق الطرق التي  -ب

تلحق ضررا بالمباني ، وحوادث السیارات وأیة صورة من صور االعتداء 
المادي على حریات األفراد وأموالھم ویشترط للمسؤولیة عن األعمال المادیة أن 

ا، وسواء كانت المسؤولیة تقصیریة أو قائمة یكون الخطأ مرفقیا ولیس شخصی
 على أساس تحمل المخاطر والتبعة فإن اإلدارة تلتزم بالتعویض عنھا .

                                                
ھwwـ والwwذي قwwرر فیwwھ أن القwwرار اإلداري ھwwو مwwا یصwwدر عwwن 22/3/1399قرار دیwwوان المظwwالم رقwwم  )1(
طة إداریة أیا كان مضمونھ ومحتواه وسواء كان منشئا لمراكwwز شخصwwیة أو ذاتیwwة أم كwwان منشwwئا سل

 لقواعد تنظیمیة,
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 المسؤولیة التقصیریة ، ومسؤولیة المخاطر . صور المسؤولیة :
: تسأل اإلدارة عن الخطأ طبقا لھذه المسؤولیة عند  * المسؤولیة التقصیریة

خطأ ، والضرر ، وعالقة السببیة بین الخطأ توافر ثالث أركان ھي : ال
 . )1(والضرر

: یجب لمساءلة اإلدارة عن وجھ تقصیر معین أن یكون ھناك  ركن الخطأ -1
خطأ مرفقي قد صدر وسبب ضرراً للغیر.لذا یجب التفرقة بین الخطأ المرفقي 

 والخطأ الشخص.
 صور الخطأ :

یكون الطابع البشري فیھ ھو الذي ینسب إلى الموظف و الخطأ الشخصي : - 1
 غالبا ال المصلحة العامة فیسأل عنھ الموظف فقط .

: ھو الذي ینسب للمرفق العام ویسأل عنھ نتیجة أعمال تابعیھ الخطأ المرفقي - 2 
 من الموظفین العمومیین .

  : )1(معیار التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
لتحدید المعیار األصلح للتمییز بین  تردد القضاء و الشراح بین عدة معاییر

صورتي الخطأ كي یلزم الموظف بالتعویض إذا كان الخطأ شخصیا ، وتلزم 
 اإلدارة بالتعویض إذا كان الخطأ مرفقیا ، كما یتبین مما یلي : 

وطبقا لھ یكون الخطأ شخصیا إذا كان متسما بالطابع  معیار الطابع الشخصي : -أ
اإلنسان ونزواتھ كالضرب والقتل والتدلیس ،  الشخصي الذي یكشف عن ضعف

والغش ،  ویعتبر الخطأ مرفقیا إذا ثبت أن قیام الموظف بالعمل كان لتحقیق 
أھداف العمل دون عمد من جانبھ ، ویؤخذ على ھذا المعیار أنھ یعتمد على 

 البحث في نیة الموظف وھو أمر یصعب اكتشافھ بسھولة .
كان الخطأ جسیما بدرجة تخرج عن المألوف أو : إذا  معیار جسامة الخطأ -ب

كان بسوء نیة كما لو شكل جریمة عمدیة فإن الخطأ یكون شخصیا طبقا لھذا 
المعیار، مثل القرار بھدم منزل غیر آیل للسقوط أو االستیالء على عقار مملوك 
ألحد األفراد دون سند من القانون ، أما إذا كان الخطأ عادیا مما یتعرض لھ 

 ظف في أدائھ المعتاد لعملھ فیكون خطأ مرفقیا ویسأل عنھ المرفق العام.المو

                                                
 ھـ1401/ق لعام 272/1ھـ في القضیة رقم 1401لعام  42/86قرار دیوان المظالم رقم  )1(
 192:  142أ. د. أنس جعفر ، الدعاوى اإلداریة ، المرجع السابق، ص  1(
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فیكون الخطأ طبقا لھذا المعیار شخصیا إذا كان  معیار الھدف من التصرف : -جـ
الموظف یھدف بأدائھ لعملھ تحقیق أغراضھ الشخصیة ، ویعتبر الخطأ مرفقیا إذا 

، فمثال: إذا منح الموظف  كان أداؤه لعملھ یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة
رخصة لمحل یمارس نشاطا خطرا أو مقلقا للراحة في منطقة سكنیة بھدف 
الحصول على رشوة فإن الخطأ یكون شخصیا ، أما إذا منح ھذه الرخصة معتقدا 

 حقیقة أنھ ییسر تقدیم الخدمة ألبناء المنطقة فإن الخطأ یكون مرفقیا  
ان االلتزام یرتبط بالعمل الوظیفي ویقع عبؤه : فإذا ك معیار طبیعة االلتزام -د

على الموظف فإن الخطأ الذي ینجم عن القیام بھذا االلتزام یكون مرفقیا ، وإذا 
كان االلتزام یقع عبؤه على جمیع أفراد المجتمع وقیام الموظف بھذا االلتزام شأنھ 

ام بھذا االلتزام شأن أفراد المجتمع وال یعد عبئا وظیفیا فإن الخطأ الناشئ عن القی
 یكون شخصیا .

: فإذا كان عمل الموظف یمكن فصلھ عن  معیار الفصل بین العمل والوظیفة -ھـ
الوظیفة فإن الخطأ یكون شخصیا وإذا لم یتسنى فصلھ عن الوظیفة كان الخطأ 

 . )1(في أدائھ مرفقیا
داف فإذا كان ھدف الموظف من أدائھ لعملھ من األھ معیار مشروعیة الھدف: -و

المشروعة للمرفق وأخطأ الموظف في تحقیقھ كان الخطأ مرفقیا ، وإذا كان 
 الھدف لیس كذلك بل یھدف إلى تحقیق أغراض شخصیة كان الخطأ شخصیا .

نظرا لعدم االستقرار على معیار معین في أي المعاییر السابقة أولى بالتطبیق :
قاضي ھو الذي یحدد في التطبیق وتداخل الكثیر من ھذه المعاییر فالشك أن ال

 النزاع المعروض علیھ أي ھذه المعاییر أولى بالتطبیق .
یقصد بالخطأ المرفقي كما سبق أنھ ذلك الخطأ الذي صور الخطأ المرفقي : 

تسبب المرفق في إحداثھ عن طریق مباشرة النشاط المرفقي بواسطة منسوبیھ ، 
 ویظھر ھذا الخطأ في عدة صور أھمھا:

 :  لمرفق بالخدمةعدم قیام ا -أ
 ومن أمثلة ھذه الصورة :

 امتناع جھة اإلدارة عن تنفیذ حكم قضائي . •
 رفض أحد المستشفیات العامة إنقاذ شخص في حالة خطرة دون عذر . •
 امتناع مدرسة عن قبول تلمیذ تتوافر فیھ الشروط دون مبرر. •

                                                
 ھـ1399/ق لعان 8/1ھـ في القضیة رقم 8/26/1399وان المظالم رقم قرار دی )1(



 

253 

رفض جھة اإلدارة القبض على شخص مجنون أو عصابة تقطع الطریق رغم  •
 بالغھا مرارا بذلك .إ
رفض منح رخصة محل تجاري أو سیارة أو قیادة لشخص رغم توافر  •

 الشروط .
: ومن أمثلة  ب ـ سوء قیام المرفق بالخدمة الذي من شأنھ إلحاق ضرر بالغیر

 ھذه الصورة :
القبض على شخص وإیداعھ السجن فترة زمنیة دون اتباع اإلجراءات النظامیة  •
. 
مطاردة أحد المجرمین دون مراعاة االحتیاطیات  إصابة شخص بريء عند •

 الالزمة .
 فصل موظف دون مبرر نظامي . •
إھمال الدوریة أثناء قیامھا بمراقبة الحركة المروریة ووقوع الحوادث بسبب  •

 ھذا اإلھمال الذي دفع السائقین إلى عدم التقید بقواعد المرور.
الصورة إلى تأخر المرفق  : وتنصرف ھذه تأخر المرفق في القیام بالخدمة -جـ

 في تقدیم الخدمة دون عذر ، ومن أمثلة ھذه الصورة :
 التأخر في صرف الرواتب أو المعاشات . •
 التأخر في إصدار قرار نجم عنھ إلحاق الضرر باألفراد .  •
التأخر في إجراء عملیة جراحیة أو عدم صرف عالج موجود  مما أدى إلى  •

 الخ.….تدھور حالة المریض 
: إذا كان الخطأ شخصیا التزم الموظف بكامل التعویض ، وإذا  بوت الخطأأثر ث

كان الخطأ مرفقیا التزمت اإلدارة بالتعویض ، وإذا كان الخطأ مشتركا بین 
الموظف والمرفق تحمل كل منھما التعویض بنسبة اشتراكھ في الخطأ ، وإذا قام 

ذا كان ھناك خطأ شخصیا المرفق بالسداد عن الموظف فإنھ یعود علیھ بما دفعھ إ
 . )1(من جانب الموظف 

لكي تلزم اإلدارة العامة بالتعویض یجب أن یكون ھناك ضرر  ركن الضرر : -2
أصاب المدعي ، والضرر قد یكون مادیا یصیب الشخص في جسمھ أو مالھ وقد 

                                                
 ھـ1399/ق لعام 360/1ھـ في القضیة رقم 1400/ت لعام 38قرار دیوان المظالم رقم  )1(
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 )2(یكون أدبیا یصیب الشخص في شرفھ واعتباره كالسب والقذف وإیذاء السمعة
م التعویض عن الضرر یشترط فیھ :أن یكون مباشرا ومؤكدا وشخصیا ، ولكي یت

 وخاصا ویكون قد أخل بمركز یتمتع بحمایة القانون.
یجب أن یكون الضرر الذي أصاب  عالقة السببیة بین الخطأ والضرر : -3

الشخص قد نجم عن الخطأ المرفقي الذي صدر عن اإلدارة أي تربطھ عالقة 
تزم اإلدارة بالتعویض ، فإذا قامت جھة اإلدارة بأعمال السببیة بالخطأ لكي تل

الحفر بجوار المنازل لمد توصیالت الماء أو الكھرباء أو الصرف الصحي  أو 
لتشیید مبنى لمرفق عام أو لوضع أساسات كباري علویة وسقط منزل مملوك 

نزل قد ألحد األفراد في أثناء أو بعد الحفر ، فھنا ینظر إلى ما إذا كان سقوط الم
تم بسبب أعمال الحفر ولوالھا ما سقط ، فتلزم اإلدارة بالتعویض ، أو أن المنزل 
كان آیال للسقوط بطبیعتھ وكان سقوطھ سیتم آجال أو عاجال سواء تم الحفر أو لم 
یتم فإن جھة اإلدارة ال تسأل عن التعویض ، ففي الحالة األولى توافرت عالقة 

 ة فقد انتفت ھذه العالقة.السببیة أما في الحالة الثانی
:  طبقا لھا تسأل اإلدارة عن الضرر الذي * المسؤولیة على أساس المخاطر

لحق بالغیر حتى ولو لم یكن ھناك خطأ من جانب اإلدارة طالما ثبت أن الضرر 
 لحق بالشخص نتیجة أعمالھا المشروعة .

ن بأمن الدولة فإذا قامت جھة اإلدارة بمطاردة عصابة من المتمردین أو المخلی
وأطلقت النار علیھم طبقا للنظام وبعد مراعاة كافة االحتیاطات ، ورغم أن ھذا 
العمل اإلداري مشروعا في وسائلھ وغایاتھ إال أنھ ترتب على القیام بھ إلحاق 
ضرر بأشخاص وأموال الغیر فھنا تلتزم اإلدارة بالتعویض لیس على أساس 

للمخاطر التي تصیب األفراد من جراء  الخطأ وإنما على أساس تحمل الدولة
السعي لتحقیق المنفعة العامة ، وتقوم ھذه المسؤولیة على أساس نظریة المنفعة( 
الغرم بالغنم )، وعلى أساس المساواة بین األفراد أمام التكالیف واألعباء العامة ، 

ترتب وتجد ھذه المسؤولیة مجاالت عدیدة في تطبیقھا مثل األشغال العامة التي ی
علیھا إلحاق إضرار باألشخاص واألموال:كشق الطرق وحفر األنفاق وحفر 
اآلبار وإقامة المنشآت العامة وقیام اإلدارة باألنشطة الخطرة كنقل المواد 
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الكیمیائیة الخطرة أو النفایات السامة واستخدام اآلالت الكھربائیة واألجسام 
 .)1(یرھاوالمواد القابلة لالنفجار أثناء التدریبات وغ

الضرر وعالقة السببیة بین العمل المشروع * أركان مسؤولیة المخاطر : 
والضرر الذي أصاب الشخص ، وتتمیز عن المسؤولیة التقصیریة في أن 
التعویض عنھا یتم دون وقوع خطأ وإنما یكفي إثبات وقوع الضرر وقیام العالقة 

تقصیریة فالبد من توافر بین العمل اإلداري والضرر الخاص ، أما المسؤولیة ال
 ركن الخطأ بجانب الضرر وعالقتھ السببیة كي یتسنى التعویض.

: إذا توافرت أركان المسؤولیة التقصیریة أو تحمل التبعة حكم  * أنواع التعویض
 القضاء على اإلدارة بالتعویض الذي قد یكون :

 .مادیا في صورة مبلغ نقدي تلزم اإلدارة بدفعھ للمضرور أو ورثتھ   
 أو بالرد (كرد عقار صدر قرار خاطئ بنزع ملكیتھ) .  
أو بالطرد (كطرد أشخاص تم إسكانھم في عقار خاص بناًء على قرار خاطئ   

. ( 
 أو الحكم على اإلدارة بالغرامة المالیة إلرغامھا على الوفاء بالتزاماتھا .  

لتأدیبیة : یختص دیوان المظالم بالفصل في الدعاوى ارابعا : الدعاوى التأدیبیة
التي ترفع من ھیئة الرقابة والتحقیق ولقد سبق تناول األحكام النظامیة لتأدیب 

 الموظفین واختصاصات ھیئة الرقابة والتحقیق في موضعھما من ھذا الكتاب .
بأنھا : كل عمل أو امتناع عن عمل  الجریمة التأدیبیةولقد سبق أیضا تعریف 

ت الواجب الوظیفي ، وتبین یصدر عن الموظف خروجا منھ على مقتضیا
األنظمة أھم الواجبات الوظیفیة حیث یصعب حصرھا أما العقوبات التأدیبیة 
فتتناولھا األنظمة على سبیل الحصر حمایة لحقوق الموظفین من تعسف رؤسائھم 

 في استخدام السلطة التقدیریة وقیامھم بتوقیع عقوبات قاسیة دون سند نظامي.
 ة :أركان الجریمة التأدیبی

ویتمثل في العمل الصادر من الموظف سواء كان قوال كسبھ  الركن المادي : -1
أحد زمالئھ ، أو فعال كاالعتداء على رئیسھ أو زمیلھ بالضرب أو قیامھ باختالس 
مال عام ، أو االمتناع عن العمل كاالمتناع عن تنفیذ أمر الرئیس، أو االمتناع 
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مة التأدیبیة قد تكون مالیة أو غیر مالیة كما عن أداء الواجبات الوظیفیة ، والجری
 سبق بیانھ .

ھو إرادة الفعل عن سوء نیة أو تقصیر وال یمنع مسؤولیة  الركن المعنوي : -2
الموظف خطأه في فھم القانون أو الوقائع أو أن األعمال المسندة إلیھ كثیرة (فھي 

ھ) أو أنھ یجھل اللوائح وإن كان من الممكن أن تخفف عنھ العقاب إال أنھا ال تمنع
والتعلیمات ، أو أن العمل قد جرى على مخالفة بعض األنظمة واللوائح ، فمثل 
ھذه األعذار ال تحول دون مساءلتھ وتوقیع العقاب علیھ ، إال إذا توافرت في حقھ 
موانع مسؤولیة تحول دون مساءلتھ مثل المرض ، والقوة القاھرة ، واإلكراه 

والحادث المفاجئ ، وتنفیذ أمر من رئیس تجب طاعتھ بعد  المادي أو األدبي ،
 .)1(إصرار الرئیس على تنفیذ األمر كتابھ
یقوم دیوان المظالم بعد إحالة الدعوى إلیھ  دور الدیوان حیال الدعوى التأدیبیة :

من قبل ھیئة الرقابة والتحقیق بالتأكد أوال من استیفاء شروط الدعوى ثم یقوم 
كمة كما سنرى عند بحث إجراءات الدعوى ، ویوقع العقوبات بالتحقیق والمحا

 المنصوص علیھا نظاما السابق توضیحھا عند بیان أحكام تأدیب الموظفین.
: العقد اإلداري كما سبق بیانھ یكون أحد أطرافھ  خامسا : دعاوى العقود اإلداریة

ث تضع جھة حكومیة والشك أن ھذه الجھة تكون الطرف األقوى في العقد ، حی
شروطا استثنائیة غیر مألوفة في عقود األفراد تعطي للحكومة امتیازات متعددة ، 
لذلك فإن النظام كفل الحمایة القضائیة ألطراف العقد تحقیقا للتوازن بین 
المصلحتین العامة والخاصة كما ھو الشأن في عقود االمتیاز والنقل والتورید 

المظالم بالفصل في الدعاوى المقدمة  واألشغال العامة وغیرھا ، ویختص دیوان
من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو یكون أحد 
األشخاص المعنویة العامة طرفا فیھا ، وھذا االختصاص عام ألنھ یشمل كافة 
العقود التي یكون أحد أطرافھا جھازا حكومیا سواء كانت عقوداً إداریة تتضمن 

ستثنائیة تكون الدولة بمثابة الطرف األقوى من األفراد أو عقوداً تتعلق شروطا ا
بأموال الدولة الخاصة والتي تتعاقد بھا مع األفراد دون أن تتضمن شروطا 
استثنائیة فھي تكون بمثابة العقود العادیة على غرار ما یبرمھ األفراد فیما بینھم 

ا تشمل كافة المنازعات المتعلقة الخ ، ودعاوى العقود ھن…..من بیع أو إیجار 
بھا سواء كانت متعلقة بإلغاء قرارات إداریة أو مطالبة بمبالغ مالیة ترفض 
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اإلدارة سدادھا أو تعویض عن أضرار أو متعلقة بإبرام العقد أو مدى صحتھ أو 
 الخ .…طرق تنفیذه أو حاالت إنھائھ 

عات العقود التي تكون باعتبار أن دیوان المظالم صاحب والیة كاملة في مناز 
 . )1(اإلدارة أحد أطرافھا

:ال تقتصر اختصاصات النوع الثاني : الدعاوى الجزائیة ومعاقبة مرتكبیھا 
الدیوان على المنازعات اإلداریة بالمعنى الفني وإنما تشمل بعض الدعاوى 
الجزائیة المنصوص علیھا نظاما مثل دعاوى الرشوة والتزویر واختالس المال 

الخ وإن كانت دراسة ھذه الدعاوى محل مواد دراسیة أخرى إال …وتبدیده العام
أنھ إتماما للفائدة وباعتبارھا اختصاصا أصیال لدیوان المظالم موضوع الدراسة 

العام محور كثیر من الموظف ھنا وأن كثیرا من أحكام ھذه الدعاوى تدور حول 
 عقوبات التي توقع بشأنھا وھي : أحكام القانون اإلداري ، فتلزم اإلشارة ھنا إلى ال

 : وھي )1(أوال : توقیع عقوبات معینة على األفعال التي یرتكبھا الموظفون
توقیع غرامة مالیة ال تقل عن ألف لایر وال تزید عن عشرة آالف لایر على  -1

الموظفین الرسمیین الذین یشتغلون بالتجارة أو بالمھن الحرة دون إذن نظامي ، 
لون الھدایا واإلكرامیات أو خالفھما بقصد اإلغراء من أصحاب أو الذین یقب

المصالح ، ویعاقب بنفس العقوبة المتواطئون مع الموظفین المذكورین والوسطاء 
 في ارتكاب ذلك المحظور موظفین كانوا أو غیر موظفین.

یعاقب بالسجن مدة ال تزید على عشر سنوات وبغرامة ال تزید عن عشرین  -2
ل موظف ثبت ارتكابھ إحدى الجرائم اآلتیة :استغالل نفوذ الوظیفة ألف لایر ك

لمصلحة شخصیة في داخل الدائرة أو خارجھا، التحكم في أفراد الرعیة أو 
االفتئات على حق من حقوقھم الشخصیة بصورة من الصور أو تكلیفھم بما ال 

 یجب علیھم نظاما .
ق العقوبة نفسھا على الراشي قبول الرشوة أو طلبھا أو قبولھا للغیر وتطب -3

والمرتشي (الوسیط) على السواء كما سنرى عند دراسة الرشوة ، وقبول عمولة 
أو عقد اتفاق على القیام بعمل یغیر مجرى قضیة من القضایا الشخصیة أو یحول 

 دون تنفیذ أمر حكومي صادر بشأن معاملة من المعامالت أیا كان نوعھا.
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كالعبث باألنظمة واألوامر والتعلیمات ویدخل  :سوء االستعمال اإلداري -4
ضمن ذلك تعمد تفسیر ھذه األنظمة واألوامر والتعلیمات على غیر وجھھا 
الصحیح أو في غیر موضعھا بقصد اإلضرار بمصلحة حكومیة لقاء مصلحة 
شخصیة ، واستغالل النفوذ أیا كان نوعھ في تفسیر األوامر وتنفیذھا لمصلحة 

 شر أو غیر مباشر.شخصیة بطریق مبا
استغالل العقود بما في ذلك عقود المزایدات والمناقصات واالتفاق المباشر  -5

لمصلحة شخصیة ، والعبث بأوامر الصرف وتأخیرھا عن وقتھا المحدد لھا، 
وحجز كل أو بعض ما یستحقھ الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخیر 

ضا أو كال واستعمال معلوماتھ الرسمیة دفعھا إلیھم بقصد االنتفاع بھا شخصیا بع
الستغالل العملة في ارتفاعھا أو ھبوطھا صرفا أو تبدیدا ، واالختالس أو التبدید 

 أو التفریط في األموال العامة صرفا أو صیانة.
إساءة المعاملة أو اإلكراه باسم الوظیفة كالتعذیب أو القسوة أو مصادرة  -6

، ویدخل ضمن ذلك التنكیل والسجن والنفي األموال وسلب الحریات الشخصیة 
واإلقامة الجبریة في جھة معینة ودخول المنازل بغیر الطرق النظامیة المشروعة 
واإلكراه على اإلجارة أو اإلعارة أو البیع أو الشراء وتحصیل ضرائب تزید عن 
المقادیر المستحقة أو المفروضة نظاما ، وفضال عن العقوبات السابقة یحكم على 
من تثبت إدانتھ بالتعویض لمن أصابھ ضرر برد المبالغ التي أخذت بغیر وجھ 

 شرعي إلى أربابھا.
كتلك التي تتعلق  ثانیا : توقیع عقوبات على شاغلي بعض الوظائف العامة :

مباشرة بحفظ األموال النقدیة واألعیان المنقولة والطوابع واألوراق القیمة 
دیق ومأموري الصرف ومحصلي األموال .وتشمل ھذه الوظائف أمناء الصنا

العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة لالستعمال أو االستھالك 
المباشر، ومن بقوم بأعمال مماثلة ، فإذا ثبت ارتكاب أي من الموظفین 
المشمولین بھذا النظام لجرم االختالس أو التبدید أو التصرف بغیر وجھ شرعي 

العامة أو األعیان أو الطوابع أو األوراق القیمة المسلمة إلیھ  في أموال الدولة
توقع علیھم العقوبة المقررة نظاما ، كما یعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو 
تواطأ مع الموظف على ارتكاب إحدى تلك الجرائم سواء كان موظفا أو غیر 
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و األوراق ذات موظف باإلضافة إلى إلزامھم بإعادة األموال واألعیان والطوابع 
 .)1(القیمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما یعادل قیمتھا

المقصود بالرشوة في اللغة كل ما :)2(ثالثا : توقع العقوبات المتعلقة بالرشوة 
یعطى لقضاء مصلحة أو إلحقاق باطل أو إلبطال حق وفي االصطالح القانوني 

غیره أو یقبل أو یأخذ وعدا أو موظف لنفسھ أو ل ھكل طلب یطلب: یقصد بھا 
 اعطیة أو أي میزة مادیة أو غیر مادیة الداء عمل من أعمال وظیفتھ أو یزعم أنھ

وكل من یفعل ذلك لإلخالل ، من أعمال وظیفتھ ولو كان العمل مشروعا 
فكل ما ، بواجبات وظیفتھ أو لمكافأتھ على ما وقع منھ ولو كان دون اتفاق سابق 

یفھم ھذا )2( ن مال المسلمین بغیر حق یعتبر غلوال (أي خیانة)یأخذه الموظفون م
َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ أَن یَُغلَّ َوَمن یَْغلُْل یَأِْت بَِما َغلَّ یَْوَم اْلقِیَاَمِة ثُمَّ  من قولھ تعالى " 

ا َكَسبَْت َوُھْم الَ یُْظلَُموَن " ومن حدیث  :آل عمران)161( تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس مَّ
كثیر بن عبد هللا بن عمرو بن عوف المروي عن ول هللا صلى هللا علیھ وسلم رس

ال نھب وال : " المزني عن أبیھ عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
،  )3(اإلسالل السرقة، و " إغالل وال إسالل ومن یغلل یأت بماغل یوم القیامة

ن بریدة عن أبیھ عن النبي  صلى عن عبد هللا بوحدبث رسول هللا المروي عن " 
قال ثم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك  ، هللا علیھ وسلم

 )1(" ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ، فھوغلول 
 اھم العقوبات المتعلقة بالرشوة :

مائة عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة خمسة آالف لایر إلى  -1
ألف لایر أو بإحداھما على كل موظف عام یكون مرتشیا إذا طلب لنفسھ أو لغیره 
أو قبل أو أخذ وعدا أو عطیة أو أي میزة مادیة أو غیر مادیة ألداء عمل من 
أعمال وظیفتھ أو یزعم أنھ من أعمال وظیفتھ ولو كان العمل مشروعا ، وعلى 
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لمكافأتھ على ما وقع منھ ولو كان  كل من یفعل ذلك لإلخالل بواجبات وظیفتھ أو
دون اتفاق سابق ، وعلى كل من فعل ذلك الستعمال نفوذ حقیقي أو مزعوم 
للحصول أو لمحاولة الحصول من أیة سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو 
قرارات أو إلزام أو ترخیص أو اتفاق تورید أو على وظیفة أو خدمة أو مزیة من 

لعقوبة الراشي والوسیط والمساھم (باالتفاق أو التحري أي نوع ، ویعاقب بنفس ا
أو المساعدة إذا تمت الجریمة بناًء على مساھمة أحدھم) وتسري العقوبات نفسھا 
على كل من استعمل القوة أو العنف أو التھدید في حق موظف عام لیحصل على 

ف بھا قضاء أمر غیر مشروع أو لحملھ على عدم القیام بعمل من األعمال المكل
 نظاما .

عقوبة السجن لمدة ال تتجاوز سنة أو بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف لایر أو  -2
بإحدى ھاتین العقوبتین لكل موظف عام أخل بواجبات وظیفتھ بأن قام بعمل أو 
امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظیفة نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة ألنھ 

 یعد في حكم المرتشي .
لسجن لمدة تبدأ من ستة أشھر وتصل إلى ثالثین شھرا أو بغرامة من عقوبة ا -3

ألفین وخمسمائة إلى خمسین ألف لایر كل من عرض رشوة ولم تقبل منھ أو 
 استعمل القوة أو العنف أو التھدید ولم یبلغ مقصده.
:یقصد بھ كل مستخدم في  * المقصود بالموظف في تطبیق األحكام السابقة

لح التابعة لھا أو الھیئات العامة سواء كان معینا بصفة دائمة أو الحكومة أو المصا
مؤقتة ، والمحكم أو الخبیر المعین من فبل الحكومة أو من ھیئة لھا اختصاص 
قضائي، والطبیب أو القابلة بالنسبة إلى الشھادات التي یقومان بتحریرھا ولو لم 

حكومیة أو أیة سلطة یكن أي منھم موظفا عاما ، وكل شخص مكلف بمھمة بجھة 
إداریة أخرى وموظفو الشركات المساھمة أو الشركات التي تقوم بالتزام المرافق 

 العامة.
: یترتب على الحكم باإلدانة تنفیذ  آثار الحكم باإلدانة في جریمة الرشوة* 

العقوبات المحكوم بھا من سجن وغرامة ، وعزل الموظف بقوة القانون ، 
زة أو الفائدة موضوع الجریمة متى كان ذلك ممكنا عمال ومصادرة المال أو المی

. 
: یعفى الراشي أو الوسیط من العقوبة إذا أخبر  آثار اإلبالغ عن الجریمة* 

السلطات بالجریمة أو اعترف بھا ولو كان ذلك بعد اكتشافھا وال یحكم بمصادرة 
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ر قبل اكتشاف المال والمیزة أو الفائدة إذا كان الراشي قد أخبر السلطات باألم
 الجریمة .

وكل من أرشد عن جرائم ھذا النظام وأدت معلوماتھ إلى ثبوت الجریمة ولم یكن  
آالف لایر وال تزید عن  5راشیا أو شریكا أو وسیطا یمنح مكافأة ال تقل عن 

نصف المال المصادر وإن لم تكف ھذه األموال للحد األدنى للمكافأة تتحمل 
كل المبلغ إن لم تتم المصادرة وتقدر المكافأة الھیئة التي  الخزینة العامة الفرق أو

 تحكم في الجریمة.
: یتولى دیوان المظالم الفصل في رابعا : تطبیق العقوبات المتعلقة بالتزویر

 -كما یتضح مما یلي : )1(دعاوى التزویر وتطبیق العقوبات في حالة اإلدانة
 -ت وعقوباتھا في اآلتي:تتمثل ھذه الحاالحاالت التزویر وعقوباتھا : 

التقلید بقصد التزویر لألختام والتواقیع الملكیة الكریمة أو أختام المملكة  -1
العربیة السعودیة أو توقیع خاتم رئیس مجلس الوزراء وكذلك استعمال أو تسھیل 
استعمال ھذه األختام مع العلم أنھا مزورة  من یفعل ذلك یعاقب بالسجن لمدة 

ألف  15آالف لایر إلى  5سنوات وبغرامة مالیة تتراوح بین  10،  5تتراوح بین 
 لایر.

تزویر أو تقلید خاتم أو مبسم أو عالمة عائدة إلحدى الدوائر العامة في  -2
المملكة العربیة السعودیة أو الممثلیات السعودیة في البالد األجنبیة أو خاصة 

ل استعمال ذلك یعاقب بدولة أجنبیة أو بدوائرھا العامة، واستعمال أو تسھی
وإذا كان آالف لایر ،  10آالف إلى  3سنوات وبغرامة من  5:  3بالسجن من 

مرتكب األفعال الواردة في البندین السابقین موظفا عاما أو ممن یتقاضون 
 مرتبات من خزینة الدولة یحكم علیھم بأقصى عقوبة  

ید األوراق النقدیة سواء تزییف العملة الذھبیة أو الفضیة أو المعدنیة أو تقل -3
الخاصة بالمملكة العربیة السعودیة أو غیرھا، وترویجھا في المملكة أو خارجھا 
، وتقلید أو تزویر األوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت 
المصارف أو الشركات السعودیة أو األجنبیة ، وتقلید أو تزویر الطوابع البریدیة 

دیة وسندات الصرف على الخزینة، وإیصاالت بیوت المال واألمیریة السعو
ودوائره المالیة، وصنع أو اقتناء األدوات العائدة لتزییف العمالت والسندات 
والطوابع بقصد استعمالھا لنفسھ أو لغیره ، یعاقب مرتكب أحد األفعال السابقة 

                                                
 34:  32بق، ص نظام مكافحة التزویر ، انظر مرشد القواعد المنظمة للجزاءات، السا )1(
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 10و 3سنوات وبغرامة تتراوح ما بین  10و 3بالسجن لمدة تتراوح ما بین 
آالف لایر ، ویطبق ھذا على الفاعل األصلي والشریك مع إلزامھما بغرامة 

 المبالغ التي تسببا في خسارتھا للخزینة أو للشركات أو للمصارف أو لألفراد.  
ارتكاب الموظف في أثناء وظیفتھ تزویرا بصنع صك أو أي مخطوط ال أصل  -4

و خاتم أو بصمة أصبع لھ أو تحریف األصل عن قصد ، أو توقیع إمضاء أ
سواء كان اإلتالف كلیا  -مزورة أو إتالف صك رسمي أو أوراق لھا قوة الثبوت 

أو تزویر شھادة دراسیة، أو شھادة خدمة حكومیة أو أھلیة، أو إساءة  -أو جزئیا
التوقیع على بیاض  أؤتمن علیھ ، أو إثبات وقائع أو أقوال كاذبة على أنھا وقائع 

أقوال غیر معترف بھا، أو بتدوینھ بیانات وأقوال غیر التي صحیحة، أو إثبات 
صدرت عن أصحابھا، أو بتغییر أو تحریف األوراق الرسمیة والسجالت 
والمستندات بالحك أو الشطب أو بزیادة كلمات أو حذفھا وإھمالھا قصدا ، أو 
بتغییر األسماء المدونة في األوراق الرسمیة والسجالت ووضع أسماء غیر 

ة أو غیر حقیقیة بدال عنھا أو بتغییر األرقام في األوراق والسجالت صحیح
الرسمیة باإلضافة أو الحذف أو التحریف ، ویعاقب كل من یرتكب فعال مما سبق 
بالسجن مدة تتراوح بین سنة وخمس سنوات ، وتسري ھذه العقوبة على 

ستعملون ھذه األشخاص العادیین الذین یرتكبون أحد األفعال المشار إلیھا أو ی
 األشیاء مع علمھم بحقیقتھا وبغرامة من ألف إلى عشرة آالف لایر.

قیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو مھنة طبیة أو صحیة بإعطاء وثیقة  -5
أو شھادة أو بیان لشخص آخر على خالف الحقیقة ، ویترتب على ذلك جلب 

ذلك ھي السجن لمدة منفعة غیر مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس ، عقوبة 
 تتراوح بین خمسة عشر یوما وسنة.

انتحال اسم أو توقیع أحد األشخاص المذكورین في البند السابق لتزویر الوثیقة  -6
المصدقة أو تحریف أو تزویر وثیقة رسمیة أو حفیظة نفوس أو جواز سفر أو 

قامة أو رخصة إقامة أو تأشیرة من التأشیرات الرسمیة للدخول أو المرور أو اإل
 6الخروج من المملكة العربیة السعودیة وعقوبة ذلك السجن لمدة تتراوح بین 

 أشھر إلى سنتین وبغرامة مالیة تتراوح بین مائة وألف لایر .
تقلید أو تزویر توقیع أو خاتم لشخص آخر أو تحریف بطریق الحك أو  -7

مدة تتراوح بین الشطب أو التغییر في سند أو وثیقة خاصة، وعقوبة ذلك السجن 
 سنة وثالث سنوات.



 

263 

 النوع الثالث : الدعاوى األخرى التي ینظرھا الدیوان :
: یختص دیوان المظالم بالنظر في مدى  أوال : طلبات تنفیذ األحكام األجنبیة

صالحیة كافة األحكام األجنبیة المطالب بتنفیذھا في المملكة ، وھذا یشمل 
ء كانت إداریة أو غیر إداریة ولكي یسمح األحكام الصادرة في أي منازعة سوا

 :)1(الدیوان بتنفیذ ھذه األحكام یجب توافر عدة شروط أھمھا
 أن تكون محاكم المملكة غیر مختصة بالمنازعة التي صدر فیھا الحكم . )1
وأن المحكمة األجنبیة التي أصدرتھ مختصة بھا طبقا لقواعد االختصاص  )2

 الدولي المقررة لدیھا.
ي الدعوى التي صدر الحكم فیھا قد كلفوا بالحضور ومثلوا وأن الخصوم ف )3

 تمثیال صحیحا .
وأن یكون الحكم مكتسبا القطعیة وقابال للتنفیذ طبقا للقواعد التي تخضع لھا  )4

 المحكمة التي أصدرتھ .
 وأال یتعارض الحكم مع حكم سبق صدوره في القضیة من محكمة سعودیة   )5
 میة .وأال یخالف مبادئ الشریعة اإلسال )6
فإذا توافرت ھذه الشروط وأصدر الدیوان أمراً بتنفیذ الحكم األجنبي أصبح  

 واجب التنفیذ من قبل السلطات الوطنیة في المملكة .
ثانیا : الدعاوى الجزائیة المنصوص علیھا في األنظمة والموجھة ضد 

بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص علیھا إذا صدر أمر من  المتھمین
 مجلس الوزراء إلى الدیوان بالنظر فیھا . رئیس

من موضوعات وقضایا إلى دیوان  ثالثا : یجوز لمجلس الوزراء إحالة ما یراه
 المظالم لنظرھا .

 رابعا : الدعاوى التي من اختصاص الدیوان بموجب نصوص نظامیة خاصة
مثل : أحكام الطعن في قرارات اللجان اإلداریة التي نصت األنظمة على 

صاص الدیوان بنظر الطعن فیھا مثل: لجان الغش التجاري ، لجنة مخالفات اخت
المطبوعات والنشر ، لجان العالمات التجاریة ، لجان األحوال المدنیة ، لجان 

                                                
ھwwـ فwwي 34/16/1399، قرار دیوان المظالم رقم  477د. عبد المنعم جیره ، المرجع السابق، ص  )1(

ھwwـ فwwي القضwwیة رقwwم 2/20/26/1399ھـ ، قرار دیوان المظالم رقwwم 1399/ق لعام 58/1القضیة رقم 
 ھـ22/28/1398
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األوراق التجاریة ، لجان مخالفات نظام المعادن النفیسة واألحجار الكریمة 
 . )1(الخ…

 الدعاوى التي تخرج من اختصاص الدیوان :
ال یجوز لدیوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال  أعمال السیادة : -أ

السیادة ، وفیما یتعلق بتحدید ماھیة أعمال السیادة فلم یستقر الفقھ اإلداري وال 
القضاء على تعریف محدد ألعمال السیادة ، ویمكن القول بأنھا األعمال التي تقوم 

الحصانة ضد أي طعن قضائي سواء باإللغاء أو بھا السلطة التنفیذیة متمتعة ب
التعویض أو فحص الشرعیة ، ومن أمثلتھا : األعمال التي تتعلق بعالقة السلطة 
التنفیذیة بالسلطة التنظیمیة، وإعالن الحرب أو الھدنة أو توقفھا، ومختلف 

أو األعمال الحربیة ، وما یتعلق بسیادة الدولة خارجیا من إبرام اتفاقیات دولیة 
تحدید العالقة بین الدولة وغیرھا، أیضا ما یتعلق بسیادة الدولة داخلیا كسلطتھا 
التقدیریة في إبعاد األجانب، وإعالن حالة الطوارئ، والعفو عن المسجونین 
واتخاذ اإلجراءات التي تحمي اقتصاد الدولة وعملتھا الوطنیة ومنح االمتیاز 

 .)1(واالستثمار...الخ
 : ال یجوز للدیوان قبول الطعن فیھا. الشرعيأحكام القضاء  -2
التي نصت األنظمة على أنھا قرارات  قرارات اللجان والمجالس التأدیبیة -3

 نھائیة بمجرد التصدیق علیھا .
فھذه القرارات تخرج عن رقابة دیوان المظالم منھا على سبیل المثال.  قرارات  

ھائیة بمجرد التصدیق علیھا وال مجالس التأدیب العسكریة ألنھا تعتبر قرارات ن
یقبل الطعن فیھا أمام دیوان المظالم طبقا للمذكرة اإلیضاحیة لنظام الدیوان 
والمادة التاسعة منھ والتي تقضي بأنھ "ال یجوز لدیوان المظالم النظر في 
الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة أو النظر في االعتراضات المقدمة من األفراد 

ه المحاكم أو الھیئات القضائیة من أحكام أو قرارات داخلة في على ما تصدر
 والیتھا".

 الفرع الثالث
 اإلجراءات أمام دیوان المظالم

                                                
 265، 264د. عبد المنعم عبد العظیم جیرة ، المرجع السابق، ص  )1(
حول ھذه األمثلة وغیرھا أنظر: أستاذنا الwwدكتور محمwwد أنwwس جعفwwر ، القضwwاء اإلداري، السwwابق،  )1(

، د. محمد كامل لیلة  65: 51، أستاذنا د. محمود حافظ ، القضاء اإلداري السابق، ص  86:98ص 
 .121: 91، الرقابة اإلداریة على أعمال اإلدارة ، السابق، ص 
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ترفع الدعوى اإلداریة بطلب من المدعي یقدم إلى أوال : إجراءات رفع الدعوى : 
 رئیس دیوان المظالم أو من ینیبھ یتضمن اآلتي : 

 یھ بیانات عن المدعي والمدعي عل )1
 موضوع الدعوى . )2
تاریخ مطالبة الجھة اإلداریة بالحق المدعي بھ إن كان مما یجب المطالبة بھ  )3

قبل رفع الدعوى مثل الحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنیة والتقاعد 
 للموظفین.

أو تاریخ التظلم من القرار المطعون فیھ إن كان مما یجب التظلم منھ إلى  )4
ع الدعوى وھذا یتعلق بدعاوى الطعن في القرارات الجھة اإلداریة قبل رف

اإلداریة التي شابھا أحد عیوب القرار اإلداري وھي عدم االختصاص أو عیب 
الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا أو إساءة استعمال 

 السلطة .
 ضرورة ذكر نتیجة التظلم . )5

الدائرة المختصة التي یقع في دائرة ویحیل رئیس الدیوان الدعوى إلى 
اختصاصھا المركز الرئیسي للجھة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة 
بھذا المركز أو أحد فروعھ ،  ویجوز للدائرة المختصة االستعانة بأحد 
المتخصصین لتحضیر الدعـوى تحت إشرافھا، ودعاوى المطالبة بتنفیذ األحكام 

 ً  . )1(إلجراءات رفع الدعاوى اإلداریة  األجنبیة ترفع وفقا
 ثانیا : شروط الدعوى اإلداریة: 

الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنیة والتقاعد لموظفي  -1
ومستخدمي الحكومة واألجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة المستقلة أو 

اآلتیة قبل رفعھا إلى  ورثتھم والمستحقین عنھم یجب أن تتوافر فیھا الشروط
 الدیوان : 

مطالبة الجھة اإلداریة المختصة خالل خمس سنوات من تاریخ نشوء الحق  -أ
المدعي بھ مالم یكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة بھ یثبت لدى الدائرة 
ً من  المختصة بالدیوان، وعلى الجھة اإلداریة أن تبت فیھا خالل تسعین یوما

 تاریخ تقدیمھا . 

                                                
/ب مwwن قواعwwد المرافعwwات واإلجwwراءات أمwwام دیwwوان المظwwالم والصwwادرة بقwwرار 8،  6، 1المwwادة  )1(

 ھـ .  16/11/1409بتاریخ  190مجلس الوزراء رقم 
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إذا صدر قرار الجھة اإلداریة برفض المطالبة خالل المدة المحددة في الفقرة  -ب
السابقة، أو مضت ھذه المدة دون أن تبت في المطالبة فال یجوز رفعھا إلى 
الدیوان إال بعد التظلم إلى وزارة الخدمة المدنیة خالل ستین یوماً من تاریخ العلم 

ضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انق
البت فیھ ، ویجب أن یكون القرار الصادر من الجھة اإلداریة برفض المطالبة 
ً من  ً ،  وعلى وزارة الخدمة المدنیة أن تبت في التظلم خالل ستین یوما مسببا

 تاریخ تقدیمھ .
في الفقرة  ج ـ  فإذا صدر قرار الوزارة یرفض التظلم أو مضت المدة المحددة

السابقة دون البت فیھ جاز رفع الدعوى إلى دیوان المظالم خالل تسعین یوماً من 
تاریخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستین یوماً المذكورة دون البت 
في التظلم أو خالل ما تبقى من السنوات الخمس المذكورة في الفقرة األولى من 

ویجب أن یكون القرار الصادر من وزارة الخدمة ھذه المادة أیھما أطول ، 
 المدنیة برفض التظلم مسبباً .

د ـ وإذا صدر قرار الوزارة بأحقیة المدعي فیما طالب بھ ولم تقم الجھة اإلداریة  
ً من تاریخ إبالغھ جاز رفع الدعوى إلى دیوان المظالم  بتنفیذه خالل ثالثین یوما

ً التالیة لھذه ا لمدة أو خالل ما تبقى من السنوات الخمس خالل الستین یوما
  )1(المذكورة في الفقرة األولى من ھذه المادة أیھما أطول

ً في  -2 فیما لم یرد بھ نص خاص بالدعاوى المقدمة من ذوي الشأن طعنا
 القرارات اإلداریة أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا أو إساءة استعمال السلطة .

ً من  یجب أن یسبق الطعن التظلم إلى الجھة اإلداریة المختصة خالل ستین یوما
تاریخ العلم بالقرار ، ویتحقق العلم بھ بإبالغ ذوي الشأن بھ أو بنشره في الجریدة 
الرسمیة إذا تعذر اإلبالغ ، وعلى الجھة اإلداریة أن تبت في التظلم خالل تسعین 

ً من تاریخ تقدیمھ وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن یكون ً ویعتبر  یوما مسببا
ً على تاریخ تقدیم التظلم دون البت فیھ بمثابة صدور قرار  مضي تسعین یوما

 یرفضھ .  
ترفع الدعوى إذا لم تتعلق بشؤون الخدمة المدنیة (مثل منازعات العقود  -3

ً من تاریخ العلم  اإلداریة أو دعاوى التعویض أو غیرھا ) خالل ستین یوما
مضي تسعین یوماً دون البت فیھ من الجھة الحكومیة بالقرار الصادر بالرفض أو 

                                                
 المادة الثانیة من قواعد المرافعات واإلجراءات أمام دیوان المظالم .  )1(
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 المختصة. 
فیما لم یرد بھ نص خاص ال تسمع دعاوى التعویض بسبب أعمال الحكومة  -4

أو المتعلقة بالعقود اإلداریة بعد مضى خمس سنوات من تاریخ نشوء الحق 
ة المدعي بھ ما لم یكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى یثبت لدى الدائر

 المختصة بالدیوان. 
 ثالثا : أثار رفع الدعوى : 

یقوم رئیس الدائرة حال ورود القضیة بتحدید موعد لنظرھا ویبلغ بھ أطراف 
الدعوى وكل من وزارة المالیة واالقتصاد والوطني ودیوان المراقبة العامة 
ً ، كما تبل غ ویجب أال تقل الفترة بین اإلبالغ وتاریخ الجلسة عن ثالثین یوما

   )1(وزارة الخدمة المدنیة أیضاً إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنیة 
وال یترتب على رفع الدعوى وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ إال أنھ یجوز  

للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفیذ القرار أو اتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي 
ین ساعة من تقدیم الطلب العاجل بصفة عاجلة عند االقتضاء خالل أربع وعشر

أو إحـالتھ إلیھا إذا قدرت ترتب آثار یتعذر تداركھا وذلك حتى تفصل في 
الدعوى، ویتم نظر الدعوى والحكم فیھا من قبل الدائرة المختصة بنظرھا ، وإذا 
حضر المدعي أو المدعى علیھ في الدعوى اإلداریة في أیة جلسة أمام الدوائر 

   )2(لخصومة حضوریة في حقھ ولو تخلف بعد ذلكالمختصة اعتبرت ا
تتم اإلخطارات المنصوص علیھا في قواعد  رابعا : إعالن أوراق الدعوى :

 -أمام دیوان المظالم على الوجھ اآلتي :  )3(المرافعات واإلجراءات
تسلم اإلخطارات إلى الشخص نفسھ أینما وجد وإال تسلم إلى من یوجد معھ  )1

 لساكنین معھ .في محل إقامتھ من ا
وفیما یتعلق بالشركات التجاریة والمؤسسات الخاصة ترسل اإلخطارات إلى  )2

أحد الشركاء المتضامنین أو إلى رئیس مجلس اإلدارة أو المدیر أو لمن یقوم 
 مقامھم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن یقوم مقامھ .

                                                
المرافعwwات أمwwام دیwwوان  من قواعد 7المادة  )2(من قواعد المرافعات أمام دیون المظالم .  5المادة  )1(

 المظالم .
 من قواعد المرافعات أمام دیوان المظالم . 43المادة  )3( 
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المملكة ترسل وفیما یتعلق بالشركات األجنبیة التي لھا فروع أو وكیل في  )3
 اإلخطارات إلى مدیر ھذا الفرع أو الوكیل .

ً لما سبق فإنھا تسلم إلى العمدة، وإذا تعذر  )4 وإذا تعذر تسلیم اإلخطارات وفقا
معرفة محل إقامة المتھم أو عنوانھ داخل المملكة فإنھ یتم إبالغھ بواسطة النشر 

 في الجریدة الرسمیة.
فإنھ یتم إبالغھم عن طریق وزارة  وفیما یتعلق بالمقیمین خارج المملكة )5

 الخارجیة ویكتفي في ھذه الحالة بورود الرد بما یفید التبلیغ.
وفیما یتعلق بالدولة ترسل اإلخطارات إلى الوزراء المختصین أو لمدیري  )6

 المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو الھیئات العامة أو من یقوم مقامھم .
 رات إلى مدیر السجن.وفیما یتعلق بالمسجونین تسلم اإلخطا )7

: ترفع أي من ھذه الدعاوى  خامسا : فیما یتعلق بالدعاوى الجزائیة أو التأدیبیة
من ھیئة الرقابة والتحقیق إلى الدیوان ویحدد فیھا بیانات الدعوى الخاصة بأسماء 
المتھمین وزمان ومكان وقوع الجریمة وأدلة االتھام والنصوص النظامیة ، 

ن إلى رئیس الدائرة المختصة حیث یحدد موعد نظرھا، وتبلغ یحیلھا رئیس الدیوا
بھ ھیئة الرقابة والتحقیق ، وللموقوف احتیاطیا وللمنوع من السفر بسبب دعوى 
أمام الدیوان أن یتظلم لرئیس الدیوان أو من ینیبھ من قرار اإلیقاف أو المنع من 

بت في التظلم ،  فإذا السفر ویحیل رئیس الدیوان التظلم إلى الدائرة المختصة لل
رفض التظلم یمكن تجدیده بعد ستین یوما من رفض تظلمھ السابق ما لم تظھر 
وثائق أو وقائع جدیدة ، وتنقضي الدعوى بوفاة المتھم وال یمنع ھذا من مصادرة 
أو استعادة األموال التي حصل علیھا المتھم بالطرق غیر المشروعة وال یمنع 

   )1(الخاصة أمام جھات االختصاص أیضا من سماع دعوى الحقوق
 : )2(سادسا : من قواعد التدقیق

إذا صدر الحكم تسلم نسخة منھ لكل ذي عالقة ویتم إعالن المحكوم علیھ بأنھ  -1
إذا لم یطلب تدقیق الحكم خالل ثالثین یوما من تاریخ تسلیمھ النسخة یصبح 

 الحكم نھائیا وواجب النفاذ.
وى التعویض وعقود اإلدارة على خالف ما طلبتھ األحكام الصادرة في دعا -2

                                                
 من قواعد المرافعات أمام دیوان المظالم . 12:  8المواد من  )1(
 من قواعد المرافعات أمام دیوان المظالم . 42:  31المواد من  )2(
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الجھة اإلداریة ال تكون نھائیة وواجبة النفاذ إال بعد تدقیقھا، أما األحكام الصادرة 
في الدعاوى اإلداریة األخرى فتكون نھائیة إذا مضت مدة الثالثین یوما دون 

مراقبة طلب تدقیقھا من أي من أطراف الدعوى أو وزارة المالیة أو دیوان ال
العامة بالنسبة لجمیع الدعاوى اإلداریة أو وزارة الخدمة المدنیة بالنسبة لدعاوى 

 شؤون الخدمة المدنیة.
للمحكوم علیھ غیابیا أن یطلب من رئیس الدیوان أو من ینیبھ إعادة النظر في  -3

الحكم الصادر ضده خالل ثالثین یوما من تاریخ إبالغھ بالحكم إلعادة محاكمة 
 .المتھم

إذا ظھرت بعد الفصل النھائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت  -4
المحاكمة وكان من شأنھا تبرئة المحكوم علیھ فلھ ولممثل الدعاء أن یطلب إعادة 
النظر في األحكام النھائیة خالل ثالثین یوما من تاریخ العلم بذلك وتفصل الدائرة 

 المختصة في الموضوع.
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 الخاتمة
انون اإلداري السعودي حري بالدراسة المستفیضة والبحث المستمر خاصة إن الق

بعد أن أصبح دیوان المظالم قضاء إداریا مستقال ویساھم بدور أساسي وفعال في 
تطویر قواعد ھذا القانون ، ونظراً لكثرة نصوص القـانون اإلداري وقواعده 

ول بعض ھذه القواعد وتشعبھا فمن الصعب أن یتناولھا كتاب واحد ولقد تم تنا
والنصوص والمبادئ بقدر المستطاع بما یتناسب مع الموضوعات األساسیة 
المطلوب التعریف بھا ، فتم خالل ھذا الكتاب التعریف بالقانون اإلداري وبیان 
نشأة وتطور القانون اإلداري السعودي وخصائصھ ومصادره المتمیزة في 

 سالمیة .المملكة والتي تدور في فلك الشریعة اإل
وخلصنا إلى إن المملكة من دول النظام اإلداري وتم بیان أھمیة وتطبیقات ھذه  

الخصائص والمصادر ، ومن الموضوعات الجدیدة التي تناولھا ھذا الكتاب  
اختصاصات الوزارات  وأنظمة بعض المؤسسات العامة كالجامعات ومؤسسة 

اإلضافة إل مزید من التفصیل حول التأمینات االجتماعیة   ومعھد اإلدارة العامة ب
ھیئة الرقابة والتحقیق ودیوان المراقبة العامة  ونظام القضاء ونظام خدمة 
الضباط وھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ونظام المناطق الجدید ونظام 
مجلس الوزراء وأحكام التفویض اإلداري وعالقتھ بالحلول واإلنابة والندب 

ً نظام الخدمة المدنیة في المملكة العربیة  والنقل واإلعارة ، كما تناول أیضا
السعودیة ولوائحھ التنفیذیة وموضوعات األموال العامة والقرارات اإلداریة 
والمبادئ التي تقوم علیھا المرافق العامة ونظام حمایة المرافق العامة ودیوان 

النظام اإلسالمي ، كل المظالم في المملكة العربیة السعودیة ووالیة المظالم في 
ھذا بقدر المستطاع فإن كنت قد قصرت فھذا من نفسي والشیطان نعوذ با: من 
شرورھا وإن كان التوفیق قد حالفني فالفضل والحمد : رب العاملین ذي المنة 

 والجالل واإلكرام . 
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 م.

د. فؤاد النادي ، الوجیز في القانون اإلداري ، بدون  د. محمود حلمي ، -41
 ھـ . 1403الناشر 
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د. محمود عاطف البناء ، القضاء اإلداري ، دار الفكر العربي بالقاھرة ،  -42
 1980م، حدود سلطة الضبط اإلداري ، دار النھضة العربیة، 1978

لتي مرشد القواعد المنظمة للجزاءات واإلجراءات للجرائم والمخالفات ا  -43
 ھـ . 1412یرتكبھا الموظفون الذي أصدره الدیوان العام للخدمة المدنیة 

مطلق عبد هللا الحناكي ، فكرة التفویض باالختصاصات ، معھد اإلدارة  -44
 ھـ .  1401العامة بالمملكة ، 

د. نواف كنعان ، د. محمود عاطف البنا ، المؤسسات العامة في المملكة  -45
 م ، بدون الناشر . 1984،  1983العربیة السعودیة ، 

د.أنور أحمد رسالن، القانون اإلداري السعودي، بدون الناشر ،  -46
 ھـ. 1408

د.محمود محمد حافظ القضاء اإلداري"دراسة مقارنة"دار النھضة  -47
 م . 1979، 1العربیة ط 

یوسف إبراھیم السلوم ، النظام اإلداري في المملكة العربیة السعودیة ،  -48
 م .1986 –ھـ  1406السعودیة الطبعة األولى شركة الطباعة العربیة 

 األنظمة واللوائح والقرارات
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة الصادر بالمرسوم   -

 ھـ .18/7/1385وتاریخ  34الملكي الكریم رقم م / 
وتاریخ  7نظام تأدیب الموظفین الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  -

 . ھـ1/2/1391
في  6نظام دیوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  -

 ھـ . 11/2/1391
وتاریخ  44نظام بنك التسلیف السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  -

 ھـ . 1391/ 21/9
 77نظام وظائف مباشرة األموال العامة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/  -

 ھـ . 23/10/1395في 
وتاریخ  2662نظام البلدیات والقرى المنشور بالجریدة الرسمیة في العدد  -

 ھـ . 23/2/1397
في  43نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  -

 ھـ .24/3/1397وتاریخ  9ھـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م / 28/8/1393



 

275 

بالمرسوم الملكي  نظام ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر الصادر -
 ھـ . 26/10/1400) بتاریخ 37رقم (م/

وتاریخ  51نظام دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  -
 ھـ.17/7/1402

ھـ الخاصة بقواعد 16/11/1409وتاریخ  1900قرار مجلس الوزراء رقم  -
 المرافعات واإلجراءات أمام دیوان المظالم . 

 ھـ  27/8/1412وتاریخ  90قم أ/ النظام األساسي للحكم ر -
 .  92ھـ برقم أ / 27/8/1412نظام المناطق الصادر في  -
 ھـ .3/3/1414وتاریخ  13نظام مجلس الوزراء رقم م /  -
الالئحة التنظیمیة لتحقیق التعاون بین ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن  -

 ھـ 21/11/1394في  36335المنكر والشرطة الصادرة باألمر السامي رقم 
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 16                             ضرورة القضاء اإلداري:  الفرع الثاني
 خصائص القانون اإلداري المطلب الثاني

 19ة                                         وعالقتھ بعلم اإلدارة العام
 19                             خصائص القانون اإلداري:  الفرع األول
 25            بعلم اإلدارة العامة عالقة القانون اإلداري:  الفرع الثاني
 29                            مصادر القانون اإلداري:  المبحث الثالث
 29                                  الشریعة اإلسالمیةل : المطلب األو
 42                                   المصادر الفرعیة: المطلب الثاني
 43                                     األنظمة واللوائح:  الفرع األول
 52                      والقضاء والفقھ اإلداري العرف:  الفرع الثاني
 67            للمركزیة اإلداریة تنظیم القانون اإلداري:  المطلب الثاني
 67                                                الملك : الفرع األول
 68                                      مجلس الوزراء:  الفرع الثاني
 73                                           الوزارات:  الفرع الثالث
 101                             سلطات مركزیة أخرى:  الفرع الرابع
 103                              الالمركزیة اإلداریة:  المبحث الثاني
 103                         قواعد الالمركزیة اإلداریة:  المطلب األول
 103                           أركان الالمركزیة اإلداریةل : الفرع األو
 106                           تقییم الالمركزیة اإلداریة:  الفرع الثاني
 المطلب الثاني

 107                        للالمركزیة اإلداریة تنظیم القانون اإلداري
 107   الالمركزیة المرفقیة في المملكة(المؤسسات العامة) الفرع األول
 113          لبعض المؤسسات العامة األنظمة اإلداریة:  الفرع الثاني
 130                    الالمركزیة المحلیة في المملكة:  الفرع الثالث
 148                التنظیم اإلداري دور التفویض في:  المبحث الثالث
 148                تعریف التفویض وأھمیتھ وأحكامھ:  المطلب األول
 148                            تعریفھ وأنواعھ وأھمیتھ:  الفرع األول

 151                          أحكام تفویض االختصاص:  الثاني الفرع
 155  والقواعد المتمیزة عنھ التفویض في االختصاص:  المطلب الثاني
 169                          نشاط اإلدارة وامتیازاتھا:  الفصل الثالث
 169                                     نشاط اإلدارة:  المبحث األول
 170                                   المرافق العامة:  المطلب األول
 171                وطرق إدارتھا أنواع المرافق العامة : الفرع األول
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 222                         إصدار القرارات اإلداریة:  المطلب الثاني
 247                                  التنفیذ المباشر:  المطلب الثالث
 248                     التنفیذ المباشر بناءاً على نص:  الفرع األول
 253                  التنفیذ المباشر بناًء على ضرورة:  الفرع الثاني
 255                          االستیالء على العقارات:  المطلب الرابع
 255                         ة العامةنزع الملكیة للمنفع:  الفرع األول
 260                      االستیالء المؤقت على العقار:  الفرع الثاني

  262                           إبرام العقود اإلداریة:  المطلب الخامس
 262                    المقصود بالعقد اإلداري وأنواعھ:  الفرع األول
 264    االستثنائیة  ھاشروطو رق إبرام العقود اإلداریةط الفرع الثاني
 الفصل الرابع

 267                             لمباشرة نشاطھا وسائل اإلدارة العامة
 267                                   الموظف العام:  المبحث األول 

 المطلب األول
   268                        لنظام الخدمة المدنیة الموظفون الخاضعون

 268                         طرق شغل الوظیفة العامة:  الفرع األول 
 275               حقوق الموظفین وواجباتھم وتأدیبھم:  الفرع الثاني
 284              في الجامعات أعضاء ھیئة التدریس:  المطلب الثاني
 294            لواجبات والتأدیبالحقوق وا:  القضاة:  المطلب الثالث
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 309)          الحقوق والواجبات والتأدیب( الضباط : المطلب الخامس
 309                    تعیین الضابط وحقوقھ وواجباتھ:  الفرع األول
 317                                   تیداعأحكام االس:  الفرع الثاني
 319                قواعد التأدیب والمحاكمة العسكریة:  الفرع الثالث
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 353       أعمال اإلدارة العامة الرقابة القضائیة على:  المبحث الثاني
فwwي النظwwام اإلسwwالمي  علwwى أعمwwال اإلدارة الرقابة القضwwائیة:  المطلب األول

 353                                                 " والیة المظالم "
فwwي القwwانون  الرقابwwة القضwwائیة علwwى أعمwwال اإلدارة العامwwة:  المطلwwب الثwwاني

 357                                                          المقارن
 357                      نظام القانون والقضاء الموحد:  الفرع األول
 363                    نظام القانون والقضاء المزدوج:  الفرع الثاني
فwwي السwwعودیة  الرقابة القضائیة على أعمال اإلدارة العامwwة:  المطلب الثالث

 365                                       (دیوان المظالم )
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