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الأنبياِء واملر�سلني،  اأ�سرِف  وال�سالُم على  العاملني، وال�سالُة  احلمُد هلل ربِّ   
نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد،

ها مكانًا، واأ�سرِفها ذكرًا، وذلك اأنَّ  فاإن الق�ساَء من اأجلِّ العلوِم َقْدرًا، واأعزِّ  
الق�ساَء عند الأمِم رمُز �سيادِتـها، وتاريُخ الق�ساِء يف كلِّ اأمٍة هو عنواُن جْمِدها.

وقد جاَء الديُن الإ�سالميُّ مبّينًا مكانَة الق�ساء، وحاّثًا على اأداِئه على وجِه   
ال�ستقامِة، َفَوَرَد يف القراآِن يف ثالثِة موا�سَع بياُن حمبِة اهلِل للمق�سطني، فقال تعاىل: 

بُّ اْلُْقِسِطني} واأيُّ �سرٍف يعدُل حمبَة اهلِل تعاىل. َ ُيِ { ِإنَّ اللهّ
وقد قامْت هذه الدولُة املباركُة - اململكُة العربيُة ال�سعودية - منذ ن�ساأِتـها على   
يِد املغفوِر له - باإذن اهلل - امللِك عبِد العزيِز بِن عبِد الرحمِن اآِل �سعود بذلك على 
اأمتِّ وجٍه، فعنيت بتحكيِم ال�سريعِة الإ�سالميِة يف كاّفِة الأموِر، متخذًة كتاَب اهلِل تعاىل 
و�سنَة ر�سوِله ص مرجَع اأنظمِتها، وم�سدَر ق�ساِئها، حيث قررت املادُة ال�سابعُة من 
العربيِة  اململكِة  يف  احلكُم  )َي�ستمدُّ  اأنه  على  ها  بن�سِّ ذلك  للحكِم  الأ�سا�سي  النظاِم 
على  احلاكماِن  وهما  ص  ر�سوِله  و�سنِة  تعاىل،  اهلِل  كتاِب  من  �ُسْلَطَته  ال�سعوديِة 
اأنواِعها،  اختالِف  على  املحاكَم  لذلك  واأن�ساأْت  الدولة(،  اأنظمِة  وجميِع  النظاِم  هذا 
�سلطَتها  ُد  وُتدِّ وظاِئَفها،  وتبنّيُ  عمَلها،  ُب  ُترتِّ التي  الأنظمَة  واأ�سدرْت  ودرجاِتـها، 

ها. واخت�سا�سَ
اإداريٍّ  ق�ساٍء  هيئَة  بكوِنه  انتهْت  اأطواٍر  وفَق  املظامِل  ديواُن  ن�ساأَ  ذلك  وعلى   
م�ستقلة، ُمَناطًا به حمايُة امل�سروعيِة ورقابُة اأعماِل اجلهاِت الإدارية، فقاَم بذلك خرَي 



ب

قياٍم، وكاَن له دوٌر اأ�سيٌل يف َخْلِق وتقريِر اأحكاِم ونظرياِت النظام الإداري عن طريِق 
َق بها متّيزًا ق�سائيًا، واأر�سى بها معامَل الق�ساِء الإداري ال�سعودي. اأحكاِمه التي َحقَّ

ديواِن  ل�سرتاتيجيِة  وتقيقًا  الق�سائية،  لالأحكاِم  العلميِة  بالقيمِة  واإميانًا   
املظامِل )1437-1442هـ( التي اأُقّرت بقرارنا رقم )151( لعام 1437هـ فقد اعتنى 
، حيُث مت ن�سُرها  ديواُن املظامِل بن�سِر هذِه الأحكاِم واإبراِز ما ت�سّمنته من متّيٍز ق�سائيٍّ

يف ع�سراِت املجّلداِت عن الأعوام 1402-1436هـ.
ثنايا  يف  الواردِة  الق�سائيِة  ال�سوابِق  اإىل  الو�سوِل  �سبيِل  تي�سرِي  يف  ورغبًة   
ديواُن  عمد  فقد  م�ستقل،  ب�سكٍل  واإبراِزها  الق�سائيِة  املدّوناِت  يف  املن�سورِة  الأحكاِم 
-1402 الإدارية  املظامل  ديوان  لأحكام  الق�سائية  )ال�سوابق  اإ�سداِر  اإىل  املظامِل 
1436هـ( قا�سدًا بذلَك الت�سهيَل على الباحثني للو�سوِل لتلَك ال�سوابق، وامل�ساهمَة يف 
ن�سِر املنظومِة املعرفيِة الق�سائيِة، وامل�ساركَة يف �سناعِة الوعي احلقوقي يف املجتمِع 

ال�سعودي، تقيقًا ملا ت�سمنته روؤية 2030 من ريادٍة يف الق�ساِء الإداري.
ل اإليه ديواُن املظامِل من مكانٍة �ساميٍة هو بف�سٍل من اهلِل  وختامًا فاإنَّ ما و�سَ  
تعاىل، ثم مبا يوليه خادُم احلرمنِي ال�سريفنِي امللُك �سلماُن بُن عبِد العزيِز - حفظه اهلل -، 
وويلُّ عهِده الأمنِي �ساحُب ال�سمو امللكي الأمرُي حممُد بُن �سلماَن - حفظه اهلل -، من دعٍم 
وت�سهيٍل، �سائاًل اهلل عز وجل اأن يجزيهم اأح�سَن اجلزاء، واأن يحفَظ لنا اإمياَننا واأمَننا 

ووطَننا، واأن يدمَي علينا ِنَعَمه الظاهرَة والباطنة.
و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

رئي�س ديوان املظامل
رئي�س جمل�س الق�ضاء الإداري
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وبعد احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده    

فاإن ديوان املظامل ومنذ اإن�سائه يف 1374/9/17هـ وهو حملُّ اهتماٍم ورعايٍة   

اأعمال اجلهات  من  التظلم  يريد  ملن  ليكون مق�سدًا  البالد،  الأمر يف هذه  ولة  من 

1402/7/17هـ  وتاريخ  )م/51(  رقم  الكرمي  امللكي  املر�سوم  �سدور  ومع  الإدارية، 

: )ديوان املظامل  ّدرت مادته الأوىل باأنَّ باملوافقة على )نظام ديوان املظامل( والذي �سُ

هيئة ق�ساء اإداري م�ستقلة ترتبط مبا�سرًة بجاللة امللك( اأ�سبح جهًة ق�سائيًة م�ستقلًة، 

لها كامل �سمانات الق�ساء واأحكامه.

وقد اأ�سدرت حماكم الديوان منذ ن�ساأتها وحتى يومنا هذا عددًا كبريًا من   

احلقوق  واإي�سال  املظلوم،  ن�سرة  ابتغاء  الإ�سالمية  ال�سريعة  على  امل�ستندة  الأحكام 

لأهلها.

ونظرًا ملا تتميز به الأحكام الق�سائية ال�سادرة من ديوان املظامل، وتنفيذًا   

ل�سرتاتيجية ديوان املظامل 1437-1442هـ )2020( وما ت�سمنته مبادرة "ت�سنيف 

ديوان  نظام  من  والع�سرون  احلادية  املادة  عليه  ن�ست  ملا  واإنفاذًا  الأحكام"،  ون�سر 

املظامل ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ: )ُيكّون 

والباحثني،  والفنيني  الق�ساة  من  وعدد  رئي�س  من  الفنية  لل�سوؤون  مكتب  الديوان  يف 

يخت�س باإبداء الراأي واإعداد البحوث والدرا�سات وغري ذلك من الأمور التي يطلبها 



د

منه رئي�س الديوان، ويقوم املكتب يف نهاية كل عام بت�سنيف الأحكام التي اأ�سدرتها 

مع  منها  ن�سخة  ويرفع  جمموعات،  يف  ون�سرها  طبعها  ثم  ومن  الديوان،  حماكم 

التقرير( فقد با�سر مكتب ال�سوؤون الفنية بديوان املظامل ومبتابعة مبا�سرة من معايل 

رئي�س ديوان املظامل - وفقه اهلل - ت�سنيف الأحكام ال�سادرة عن حماكم الديوان 

وفق جمموعات ت�سدر كل عام هجري، و�سدرت جمموعات الأحكام واملبادئ الإدارية 

منذ عام 1402-1436هـ يف )75( جملدًا.

وملا كان احلال ما ذكر، ورغبة يف ن�سر ال�سوابق الق�سائية فقد �سدرت هذه   

املدونة والتي يهدف مكتب ال�سوؤون الفنية من خاللها اإىل جمع وا�ستخال�س ال�سوابق 

واملبادئ  الأحكام  جمموعات  يف  املن�سورة  الإدارية  الأحكام  ثنايا  من  الق�سائية 

الإدارية عن الأعوام )1402-1436هـ( البالغة )4594( حكمًا، وقد بلغ عدد ال�سوابق 

الق�سائية يف هذه املدونة )1336(.

وقد مت اإجناز العمل - بحمد اهلل - وفق املنهج الآتي:  

الأعوام  عن  الإدارية  واملبادئ  الأحكام  جمموعات  يف  الواردة  ال�سوابق  ح�سر   -1

)1402-1436هـ(.

2- ا�ستخال�س بع�س ال�سوابق من جمموع حكمني اأو اأكرث.

3- يف حال وجود �سابقتني اأو اأكرث مت�سابهة اأو متماثلة يتم دجمها يف �سابقة واحدة.

هام�س  و�سع  ن�سخها من خالل  اإىل  الإ�سارة  مع  املن�سوخة  ال�سوابق  على  الإبقاء   -4

عليها.



هـ

5- ت�سنيف ال�سوابق املح�سورة مو�سوعيًا، ثم تبويبها.

اإعادة �سياغة بع�سها مراعاة  6- �سياغة ال�سابقة وفقًا لن�سها يف احلكم، وقد يتم 

ل�سياغة ال�سوابق باعتبارها جمردة وعامة.

الأحكام  جمموعة  عام  تدوين  خالل  من  وذلك  مرجعها  بذكر  ال�سابقة  تذييل   -7

واملبادئ الواردة فيها، متبوعًا برقم املجلد وال�سفحة.

8- ترتيب ال�سوابق يف الباب الواحد ح�سب الرتباط املو�سوعي بينها، وذلك من خالل 

جعل ال�سوابق املتقاربة من حيث املو�سوع متتالية يف الرتتيب.

ون�سري يف هذا ال�سدد اإىل بع�س امل�سائل املهمة التي يجب التذكري بها؛ حتى   

تتم ال�ستفادة املثلى من هذه املدونة التي تتناول فرتة زمنية طويلة من تاريخ الق�ساء 

الإداري، وحتى ل يكون هناك مورد لل�سك يف تناق�س بع�س ال�سوابق مع ما �سبقها، 

وبيان ذلك بالآتي:

الأنظمة  �سدور  على  بناء  الق�سائية،  ال�سوابق  مطالعة  عند  بالتطور  الإحاطة   -1

الق�سائية اجلديدة عام 1428هـ وهي التي حددت اخت�سا�سات حماكم الق�ساء العام 

وحماكم ديوان املظامل، و كان من اأثر ذلك اأن اأ�سبحت اخت�سا�سات حماكم الديوان 

مبوجب نظامه اجلديد - على جهة الإجمال - اأو�سع من ذي قبل؛ اإذ �سملت قواعد 

الخت�سا�س - على �سبيل املثال - الدعاوى املقررة يف نظم اخلدمة الع�سكرية، والتي 

كانت يف النظام القدمي خارج دائرة الخت�سا�س . 
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اإ�سافة اإىل �سدور نظام املرافعات اأمام ديوان املظامل باملر�سوم امللكي رقم   

رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سرعية  املرافعات  ونظام  1435/1/22هـ،  وتاريخ  )م/3( 

)م/1( وتاريخ 1435/1/22هـ والذي حدد اإجراءات الرتافع اأمام املحاكم.

2- اأن اختالف املتغريات يف الق�سايا قد ينتج عنه اختالف الق�ساء فيها عما �سبق 

من اأحكام يف ق�سايا قد ينظر اإليها اأنها م�سابهة لتلك التي حكم فيها بخالف احلكم 

يف الأوىل، فرياعى ذلك عند الحتجاج بال�سوابق الق�سائية.

3- اأن بع�س م�سائل الق�ساء الإداري ت�سهد تطورًا يف جميع الأنظمة الق�سائية يف دول 

العامل؛ نظرًا لتنوع الجتهاد الفقهي والق�سائي فيها، وعدم وجود ن�سو�س اأو مبادئ 

م�ستقرة يف امل�ساألة.

بال�سكر  تعاىل،  بعد �سكر اهلل  يتوجه  الفنية  ال�سوؤون  فاإن مكتب  ويف اخلتام   

اجلزيل ل�ساحب املعايل رئي�س ديوان املظامل رئي�س جمل�س الق�ساء الإداري ال�سيخ 

على  وحر�سه  الفنية،  ال�سوؤون  ملكتب  دعمه  على  اليو�سف  بن حممد  خالد  الدكتور/ 

الف�سيلة  لأ�سحاب  مو�سول  وال�سكر  العمل،  اعرت�ست  التي  العقبات  جميع  تذليل 

الق�ساة والباحثني امل�ساركني يف اإ�سدار هذه املجموعة، ولكل من اأعان بفكرة اأو جهد 

اأو اقرتاح.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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1- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر الطلبات املتعلقة باأعمال ال�سيادة .

2- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى اإلغاء قرارات جمل�ص الوزراء 
التنظيمية.

الق�ساة  بتعيني  اخلا�سة  الطلبات  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  عدم   -3
واإنهاء خدمتهم.

4- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر طلبات االإنابة الق�سائية.

ال�سفحةاملجلدالعام

14141177
1429111 ،7 ،3
1431150

ال�سفحةاملجلدالعام

14281170

ال�سفحةاملجلدالعام

141113

ال�سفحةاملجلدالعام

1413110

ما يخرج عن االخت�سا�ص الوالئي لديوان املظامل
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5- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر الدعاوى املتعلقة باالأعمال الق�سائية 

املندرجة حتت والية املحاكم غري الداخلة حتت مظلة الديوان.

الق�سائية  االأحكام  تنفيذ  طلبات  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  عدم   -6

ال�سادرة من حماكم الديوان.

7- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى التعوي�ص عن اإجراءات تنفيذ 
االأحكام واالأوامر الق�سائية.

ال�سفحةاملجلدالعام

1416114

1420120

14281180

1429124 ،17

1430110 ،7 ،3

1432117

ال�سفحةاملجلدالعام

14281119

14291203

14351101

1436120

ال�سفحةاملجلدالعام

1434137

14351105
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8- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر طلبات تنفيذ االأحكام االأجنبية من 
تاريخ نفاذ نظام التنفيذ.

ومت  اخت�سا�سه  يف  تدخل  التي  املنازعات  بنظر  املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  عدم   -9
نقلها اإىل جهة ق�سائية اأخرى مبوجب اأمٍر �ساٍم.

ال�سجن يف  التعوي�ص عن  دعاوى  بنظر  املظامل والئياً  ديوان  اخت�سا�ص  10- عدم 
جرائم االإرهاب.

ال�سفحةاملجلدالعام

1434121 ،16

1435197

1436117

ال�سفحةاملجلدالعام

14261108

ال�سفحةاملجلدالعام

1429199 ،95 ،87
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11- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى التعوي�ص عن اأعمال ال�سبط 
اجلنائي.

13- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر املنازعات اخلا�سعة لنظام العمل.

ال�سفحةاملجلدالعام

1429135
1430147
14331100 ،95 ،89 ،85
143418 ،3
1435135 ،29
1436151

ال�سفحةاملجلدالعام
1409139
1411143
1426148
1427135
14281126 ،22
14291120 ،117 ،109 ،106 ،102

12- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر الطعن يف اإجراءات التحقيق التي 
تتخذها اجلهات املخت�سة.

ال�سفحةاملجلدالعام

1429140

1430143 ،41

1431163
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15- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر املنازعات املتعلقة مبلكية العقار.

ال�سفحةاملجلدالعام

14271122 ،97 ،39
1428190
14291179 ،160 ،154 ،145

1430167

14331151 ،125 ،116 ،111 ،109

143513

143619

1430119 ،16 ،13

1432126 ،7 ،3

14331166

1434133 ،29

1435150 ،46 ،42

1436135

14- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر املنازعات النا�سئة عن تطبيق نظام 
توزيع االأرا�سي البور)1(.

)1( وذلك قبل تعديل املادة )10( من نظام توزيع الأرا�سي البور باملر�سوم امللكي رقم )م/10( وتاريخ 1424/3/10هـ، 
لتكون بالن�ص الآتي: "ت�سكل جلنة يف وزارة الزراعة من ممثلني لهذه الوزارة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة املياه، 
يكون اأحدهم م�ست�سارًا نظاميًا؛ للنظر يف جميع املنازعات النا�سئة عن تطبيق اأحكام هذا النظام، وتعتمد قرارات هذه اللجنة 
من وزير الزراعة، ويجوز ملن �سدر �سده قرار من هذه اللجنة التظلم منه اأمام ديوان املظامل خالل �ستني يومًا من تاريخ 

اإبالغه بالقرار".

ال�سفحةاملجلدالعام

14131122
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وعدم  احليازة  ا�سرتداد  دعاوى  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  عدم   -16
التعر�ص لها.

ال�سفحةاملجلدالعام

14271126

1428179

14291141 ،138

1430183 ،78

14331106

1434150

1435113 ،9

143613

17- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر طلبات التعديل على حجج اال�ستحكام 
و�سكوك امللكية.

18- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر طلبات فك الرهن العقاري.

ال�سفحةاملجلدالعام

14291129 ،126 ،123

ال�سفحةاملجلدالعام

14291132

التي  باالأعمال  املتعلقة  الدعاوى  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  عدم   -19
ت�سدر عن جهة االإدارة ب�سفتها ناظرة على الوقف.

ال�سفحةاملجلدالعام

1415188

1418196
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22- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر الدعاوى املقامة �سد اجلهات غري 
االإدارية و�سركات القطاع اخلا�ص )2(.

ال�سفحةاملجلدالعام

14201158

1427177 ،46 ،28

14281130 ،116 ،52 ،49

1431147

1433163 ،51 ،44 ،40 ،37

1434146

21- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر املنازعات التعدينية )1(.

ال�سفحةاملجلدالعام

14191138

20- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر منازعات االأندية الريا�سية باعتبارها 
موؤ�س�سات خا�سة.

ال�سفحةاملجلدالعام

1416172

1421180

الذي ت�سمن يف     وتاريخ 1425/8/20 هـ،  امللكي رقم )م/47(  باملر�سوم  التعديني  ال�ستثمار  )1( وذلك قبل �سدور نظام 
مادته )58( على اأن ديوان املظامل يعد اجلهة املخت�سة بنظر النزاع اأ�سالة لأغرا�ص هذا النظام.

فهي  بن�ساطاتها،  املت�سلة   - حكمها  يف  وما   - العام  النفع  جمعيات  ت�سدرها  التي  القرارات  اإلغاء  دعاوى  با�ستثناء   )2(
وتاريخ  رقم )م/78(  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  نظامه  من  املادة )13/ب(  ت�سمنته  ملا  وفًقا  املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  من 

1428/9/19 هـ.
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1435117

1436140

23- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر الق�سايا املقامة �سد �سركة اأرامكو 
باعتبارها جهة غري اإدارية.

24- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى التعوي�ص ومنازعات العقود 
يف مواجهة جمعيات النفع العام.

ال�سفحةاملجلدالعام

14261167

14271171

14291177 ،175 ،173 ،170

1435121

ال�سفحةاملجلدالعام

14291205

1430136 ،33

1434141

25- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى اإلغاء قرارات جلنة الف�سل 
يف ق�سايا الغ�ص التجاري )1(.

ال�سفحةاملجلدالعام

14251147

)1( وذلك قبل �سدور نظام مكافحة الغ�ص التجاري باملر�سوم امللكي رقم )م/19( وتاريخ 1429/4/23 هـ، الذي ت�سمن 
يف مادته )13( على اأن ديوان املظامل هو املخت�ص بالف�سل يف جميع املخالفات واملنازعات النا�سئة عن تطبيق اأحكام هذا 

النظام.
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26- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى اإلغاء قرارات جلنة الف�سل 
يف منازعات االأوراق التجارية.

27- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر االعرتا�ص على قرارات التح�سيل 
اجلمركي وقرارات اللجان اجلمركية.

ال�سفحةاملجلدالعام

14261151

1431120

1432122

1433133

1434159

14351110

1436157

ال�سفحةاملجلدالعام

1427153 ،31

1429154 ،50 ،43

1430154

143118

1432112

1435175 ،70
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28- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى اإلغاء قرارات املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات االجتماعية املتعلقة بالتعوي�سات واملعا�سات، والدعاوى املتعلقة باحلقوق 

اخلا�سعة الأنظمة التاأمينات االجتماعية.

ال�سفحةاملجلدالعام

14271109 ،59

1429167 ،64

1430127 ،24

14331175 ،172 ،170

اإلغاء قرارات جلنة ت�سوية  29- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى 
املنازعات امل�سرفية )1(، واملنازعات امل�سرفية بني البنوك وعمالئها.

ال�سفحةاملجلدالعام

1429173 ،70

1430159

143318 ،3

1434181

14351128

1436161

)1( مت تعديل ا�سم اللجنة اإىل: جلنة املنازعات امل�سرفية مبوجب الأمر امللكي رقم )37441( وتاريخ 1433/8/11هـ.
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30- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى اإلغاء القرارات ال�سادرة من 
هيئة ال�سوق املالية اأو من جمل�ص اإدارتها.

ال�سفحةاملجلدالعام

1427166

1429176

1430163

1433115

31- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى اإلغاء  قرارات جلنة الف�سل 
يف املنازعات واملخالفات التاأمينية.

ال�سفحةاملجلدالعام

1434184

14351114

اللجنة  قرارات  اإلغاء  دعاوى  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  عدم   -32
اال�ستئنافية ال�سريبية )1(.

ال�سفحةاملجلدالعام

1414154

1423159

14351123

مادته  ت�سمن يف  الذي  وتاريخ 1425/1/15هـ،  رقم )م/1(  امللكي  باملر�سوم  الدخل  نظام �سريبة  قبل �سدور  وذلك   )1(
)66/و( اخت�سا�ص ديوان املظامل بنظر هذه الدعاوى، وقد األغيت املادة بعد ذلك مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/113( 

وتاريخ 1438/11/2هـ.
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اإلغاء التقارير ال�سادرة يف  33- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر دعاوى 
احلوادث املرورية وكافة الدعاوى النا�سئة عن تطبيق نظام املرور.

ال�سفحةاملجلدالعام

1429183

1431154

1434165

1435193 ،89

1436129 ،23

34- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر الدعاوى املتعلقة بالتبغ ومنتجاته.

ال�سفحةاملجلدالعام

1427124

14281193

14351119

1436143

35- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة يف 
نظم اخلدمة الع�سكرية )1(.

ال�سفحةاملجلدالعام

14271117 ،102 ،75

14281142 ،61 ،38 ،35

املادة  ت�سمن يف  الذي  وتاريخ 1428/9/19هـ،  رقم )م/78(  امللكي  باملر�سوم  املظامل  ديوان  نظام  قبل �سدور  وذلك   )1(
)13/اأ( اخت�سا�ص حماكم الديوان بنظر هذه الدعاوى.
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38- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر طلبات االأفراد مبحا�سبة اأو جمازاة 
املوظف العام.

ال�سفحةاملجلدالعام

1427151

142815

14291195 ،187

1433180 ،76 ،71 ،69

1435186 ،83

37- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر الدعاوى التاأديبية املقامة �سد من 
ُيف�سل من املوظفني بقوة النظام.

ال�سفحةاملجلدالعام

1431158

1433119

1434
1 72

53005

املجال�ص  قرارات  اإلغاء  دعاوى  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  عدم   -36
التاأديبية الع�سكرية )1(.

ال�سفحةاملجلدالعام

14271160 ،136 ،120 ،17

1428186

املادة  ت�سمن يف  الذي  وتاريخ 1428/9/19هـ،  رقم )م/78(  امللكي  باملر�سوم  املظامل  ديوان  نظام  قبل �سدور  وذلك   )1(
)13/ب( اخت�سا�ص حماكم الديوان بنظر هذه الدعاوى.
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ال�سفارات  �سد  املقامة  الدعاوى  بنظر  والئياً  املظامل  ديوان  اخت�سا�ص  عدم   -39
املوجودة يف اململكة.

40- عدم اخت�سا�ص ديوان املظامل والئياً بنظر الدعاوى االإعالمية.

ال�سفحةاملجلدالعام

14291184

ال�سفحةاملجلدالعام

14351132
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اخت�سا�ص مكاين

اخت�سا�ص نوعي

1- االخت�سا�ص املكاين بنظر الدعوى ينعقد للدائرة التي يقع يف دائرة اخت�سا�سها 
املقر الرئي�ص للجهة االإدارية اأو مقر فرعها اإذا كانت الدعوى متعلقة به.

املخالفات  يف  الف�سل  وجلان  ال�سرعية  ال�سحية  الهيئة  قرارات  اإلغاء  دعاوى   -1
الطبية ينعقد االخت�سا�ص بنظرها ملحكمة اال�ستئناف ال للمحكمة االإدارية.

ال�سفحةاملجلدالعام

1430175

14351149 ،145 ،140

1436171 ،67

ال�سفحةاملجلدالعام

1431166

14351136

1436164

2- اخت�سا�ص الدوائر التجارية بالف�سل يف الدعاوى التجارية واملدنية التي تخت�ص 
بها حماكم الديوان )1(.

ال�سفحةاملجلدالعام

1434187

)1( وذلك قبل �سلخ الدوائر التجارية من ديوان املظامل اإىل الق�ساء العام بتاريخ 1439/1/1 هـ.
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التظلم

1- وجوب التظلم لوزارة اخلدمة املدنية قبل رفع الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة 
يف نظم اخلدمة املدنية.

ال�صفحةاملجلدالعام
14301205

اأمام  اإقامة الدعوى  الإدارة املخت�صة قبل  اإىل جهة  القرار  التظلم من  2- وجوب 
ديوان املظامل)1(.

ال�صفحةاملجلدالعام
14131192
14271232

14281368

14291279

14301201

14351182 ،178

3- الأجل املحدد لرفع دعوى اإلغاء القرارات الإدارية ذات الطبيعة اجلزائية اأمام 
الديوان ل يخل بحق ذوي ال�صاأن يف اختيار التظلم منها ابتداًء اإىل اجلهة الإدارية 

املخت�صة.
ال�صفحةاملجلدالعام

14138334

14248408

)1( ما عدا الدعوى املتعلقة ب�صوؤون اخلدمة املدنية، وفقًا لن�ص املادة )4/8( من نظام املرافعات اأمام ديوان املظامل ال�صادر 
باملر�صوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1435/1/22هـ.
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5- دعاوى العقود الإدارية ل ي�صرتط فيها التظلم جلهة الإدارة قبل رفع الدعوى.

7- ل عربة برف�ض جهة الإدارة للتظلم بعد م�صي املدة املحددة للرد عليه.

ال�صفحةاملجلدالعام
14301142

ال�صفحةاملجلدالعام
14191364

النظامية  للمدد  جديداً  موعداً  ين�صئ  ل  الإداري  القرار  من  التظلم  تكرار   -4
املحددة.

ال�صفحةاملجلدالعام

14141313

14281274

البت فيه يعترب  دون  التظلم  الإدارة على  لرد جهة  املقررة نظاماً  املدة  6- م�صي 
مبثابة �صدور قرار برف�ض التظلم.

ال�صفحةاملجلدالعام
14131306
14271237

14291248
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8- امل�صلك الإيجابي جلهة الإدارة يف بحث التظلم يعد عذراً �صرعياً للتاأخر يف اإقامة 
الدعوى.

التظلم  �صرط  ي�صقط  الدائرة  اأمام  الدعوى  راأيها يف  الإدارة عن  اإف�صاح جهة   -9
الوجوبي.

ال�صفحةاملجلدالعام
143031348
14312706

14341608

ال�صفحةاملجلدالعام
14311389
14332787

14351225

10- ا�صرتاط التظلم اإىل اللجنة املخت�صة نظاماً بنظر النزاع قبل اإقامة الدعوى 
اأمام ديوان املظامل.

ال�صفحةاملجلدالعام
14291301 ،297
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ميعاد اإقامة الدعوى

1- عدم قبول دعوى احلق الوظيفي بعد فوات امليعاد املقرر نظاماً لإقامتها.

ال�صفحةاملجلدالعام
14271208
14281303 ،248 ،234

14291318

14301146

14321151

14331225 ،220 ،213

14351187

2- يتعني لقبول الدعوى املتعلقة باحلقوق التقاعدية مطالبة جهة الإدارة خالل 
خم�ض �صنوات من تاريخ ن�صوء احلق املدعى به)1(.

ال�صفحةاملجلدالعام

14251382

14291313

اأمام ديوان املظامل ال�صادرة بقرار جمل�ص  )1( املدة املذكورة )خم�ص �صنوات( كانت وفقًا لقواعد املرافعات والإجراءات 
الوزراء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16هـ، امللغاة مبوجب نظام املرافعات اأمام ديوان املظامل ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم 

)م/3( وتاريخ 1435/1/22هـ، والذي ت�صمن يف املادة )8( منه تعديل هذه املدة لتكون )ع�صر �صنوات(. 
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3- عدم قبول دعوى الإلغاء �صكاًل بعد حت�صن القرار الإداري بفوات املواعيد املقررة 
نظاماً لإقامة الدعوى.

ال�صفحةاملجلدالعام
14131306
14171332

14181338

14191370 ،364 ،350

14271304 ،288 ،282 ،270 ،222 ،218

14281372 ،362 ،265 ،228 ،216

14291244 ،236 ،231 ،226 ،217
14311193 ،184 ،174
14321114
14331250 ،242 ،232 ،229 ،216
14341131
14351195 ،191
1436185

5- ميعاد الطعن على القرار الالئحي يبداأ من تاريخ ن�صر الالئحة.

ال�صفحةاملجلدالعام

14281456

14341141

4- ميعاد الطعن يف القرارات ال�صلبية يظل مفتوحاً ما دام المتناع قائماً.
ال�صفحةاملجلدالعام
142941774 ،1763
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6- عدم قبول دعوى التعوي�ض بعد فوات امليعاد املقرر نظاماً لإقامتها.

7- عدم قبول الدعاوى املتعلقة بالعقد بعد فوات امليعاد املقرر نظاماً لإقامتها.

ال�صفحةاملجلدالعام
14271262
14281483 ،384

14291341 ،338 ،334 ،329

14301133 ،129

14331259 ،256

1436188

ال�صفحةاملجلدالعام
14281284
14301150 ،142

14311209

14321144

14331277 ،273

14351199

اأمام  والإجراءات  املرافعات  بقواعد  العمل  قبل  النا�صئ  احلق  ميعاد  احت�صاب   -8
ديوان املظامل يكون من تاريخ نفاذ تلك القواعد.

ال�صفحةاملجلدالعام

14271292

14291344
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9- عدم �صقوط احلق املقرِّ به مب�صي املدد النظامية.

10- قطع التقادم حال اإقرار املدين بحق الدائن.

ال�صفحةاملجلدالعام
141619113

ال�صفحةاملجلدالعام
143552660
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1- انتفاء �صفة رافع الدعوى حال جتاوزه نطاق الوكالة ال�صرعية.

4- مناط انعقاد اخل�صومة الق�صائية بني اأ�صحاب ال�صفة يف التداعي يكون بتحديد 
املطلوب  للحق  املبا�صر  امل�صدر  ت�صكل  التي  النظامية  اأو  العقدية  الرابطة  اأطراف 

تقريره اأو اللتزام الذي ح�صل الإخالل به.

ال�صفحةاملجلدالعام
14101218

ال�صفحةاملجلدالعام
14141271

ال�صفة

2- انتفاء �صفة الوكيل حال عدم وجود �صند الوكالة.

ال�صفحةاملجلدالعام
14271334 ،308 ،248
14291404

14361128

3- كفالة املتعاقد يف خطاب ال�صمان ل تخول الكفيل حق رفع دعوى تتعلق بالعقد.

ال�صفحةاملجلدالعام

14111223

14161239 ،231
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5- انتفاء �صفة جهة الإدارة املانحة لالأر�ض حال عدم قيام الرابطة العقدية معها 
وتوافرها يف البائع لالأر�ض.

6- انتفاء �صفة جهة الإدارة املت�صببة يف ا�صتبعاد موظف موؤ�ص�صة متعاقدة معها حال 
عدم وجود عالقة مبا�صرة بينها وبني من�صوبي املوؤ�ص�صة.

8- املطالبة بالتعوي�ض حق مق�صور على مالك العقار وقت نزع ملكيته وهو �صاحب 
ال�صفة الوحيد يف تلك املطالبة.

ال�صفحةاملجلدالعام
14231298

ال�صفحةاملجلدالعام
14291367

ال�صفحةاملجلدالعام
14171249

7- الدعوى املتعلقة بالعقار تقام على من بيده العني.
ال�صفحةاملجلدالعام
14141266
14171249

1431178

14331288

9- انتفاء ال�صفة عن مالك العقار ببيعه له.

ال�صفحةاملجلدالعام

14271197

14331317
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11- توافر امل�صلحة وحدها دون ال�صفة ل يكفي لقبول دعوى العقد.

12- العربة يف توافر ال�صفة بالنظام ال�صاري وقت رفع الدعوى ولي�ض وقت وقوع 
املخالفة.

بعقد  عليها  املتعاقد  ال�صيارة  بالتعوي�ض عن حجز  املطالبة  ال�صفة يف  انعقاد   -13
اإيجاٍر منتٍه بالتمليك ملالكها ولي�ض للم�صتاأجر.

مرهون  البناء  ترخي�ض  يف  للطعن  لالأر�ض  اجلديد  املالك  يف  ال�صفة  توافر   -14
بح�صوله على ترخي�ض جديد با�صمه.

ال�صفحةاملجلدالعام
14161239

ال�صفحةاملجلدالعام
14241262

ال�صفحةاملجلدالعام
14281444

ال�صفحةاملجلدالعام
14291392

10- توافر ال�صفة يف جهة الإدارة التي متت اإزالة العقار ل�صاحلها دون جلنة الإزالة.

ال�صفحةاملجلدالعام
14291387
14301105

1431173

14341184
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15- توافر ال�صفة يف جهة الإدارة �صاحبة الخت�صا�ض باإ�صدار الرتاخي�ض.

ال�صفحةاملجلدالعام

143031567

143131330

16- عدم جواز اإقامة الدعوى على املت�صبب مع وجود املبا�صر.

ال�صفحةاملجلدالعام
14291399
14341161

14361106 ،100

وظيفة  لها  التابعة  الإدارة  جهة  مواجهة  يف  تكون  الوظيفية  الدعوى  اإقامة   -17
املوظف وقت رفعها.

18- انعقاد ال�صفة يف طلبات التعوي�ض عن اأوامر الإركاب احلكومية جلهة الإدارة 
التي يتبع لها املوظف.

19- هيئة التحقيق والإدعاء العام  هي اجلهة املخت�صة باإقامة دعوى احل�صبة )1(.

ال�صفحةاملجلدالعام
14301102

ال�صفحةاملجلدالعام
14341172

ال�صفحةاملجلدالعام
14301113

)1( مت تعديل ا�صم الهيئة اإىل النيابة العامة مبوجب الأمر امللكي رقم )اأ/240( وتاريخ 1438/9/22 هـ.
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20- هيئة الرقابة والتحقيق هي اجلهة �صاحبة ال�صفة يف اإقامة الدعوى التاأديبية 
�صد املوظف العام حال ارتكابه خمالفة تاأديبية.

21- توافر ال�صفة يف اجلامعة التي حلت حمل فرع جامعة اأخرى بالن�صبة للمطالبة 
املتعلقة بالفرع مهما كان وقتها.

اأعمال  اإىل نظرية م�صوؤولية املتبوع عن  22- توافر ال�صفة يف جهة الإدارة ا�صتناداً 
تابعه.

24- توافر ال�صفة يف جهة الإدارة املكلفة بالتعوي�ض دون اجلهة املالكة للموقع.

ال�صفحةاملجلدالعام
1432144

ال�صفحةاملجلدالعام
14301120

ال�صفحةاملجلدالعام
143162412

ال�صفحةاملجلدالعام
1432173

�صركة  اأو  اإىل جهة  اخت�صا�صاتها  بع�ض  بنقل  الإدارة  ال�صفة عن جهة  انتفاء   -23
اأخرى.

ال�صفحةاملجلدالعام
14311100
1432157

14351212 ،208

14361123
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25- توافر ال�صفة يف دعوى الإلغاء جلهة الإدارة ُم�صدرة القرار.

ال�صفحةاملجلدالعام

14331304

14361114
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امل�صلحة

1- ا�صرتاط وجود م�صلحة �صخ�صية ومبا�صرة لقبول الدعوى.

ال�صفحةاملجلدالعام
14281198
14301116

14331341

14361161 ،156

مواطن  لكل  يجعل  ل  للمواطنني  �صرراً  ت�صبيبه  اأو  للنظام  القرار  خمالفة   -2
م�صلحة للطعن فيه.

3- ارتباط امل�صلحة بتاأثري القرار الإداري على املركز النظامي للطاعن يف القرار.

4- انقطاع امل�صلحة عن الطاعن يف قرار اإلغاء الرتخي�ض حال انتهاء مدته.

ال�صفحةاملجلدالعام
14301116

ال�صفحةاملجلدالعام
14341243

ال�صفحةاملجلدالعام
14361151

5- توافر ال�صفة يف ويل املدعي باعتباره �صاحب م�صلحة يف دعواه.

ال�صفحةاملجلدالعام
14341161
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6- ارتباط ال�صفة بامل�صلحة يف دعاوى اإلغاء القرارات الإدارية.

7- وجوب ا�صتمرار امل�صلحة حتى الف�صل يف الدعوى.

ال�صفحةاملجلدالعام

1434
1243
21007

ال�صفحةاملجلدالعام
14351267
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عوار�ض اخل�صومة

1- وقف ال�صري يف الدعوى حال ارتباطها بنزاع قائم اأمام حمكمة اأخرى.

2- انتهاء اخل�صومة حال اإثبات ال�صلح بني طريف الدعوى.

ال�صفحةاملجلدالعام

14121406

14341252

ال�صفحةاملجلدالعام

14091428

14261434

3- انتهاء اخل�صومة با�صتجابة جهة الإدارة لطلبات املدعي بعد رفع الدعوى.

ال�صفحةاملجلدالعام
14291419 ،416
14301260

14321158

14341248

14351304

14361191

4- التنازل عن الدعوى مانع من التدخل فيها بق�صاء حا�صم.

ال�صفحةاملجلدالعام
14361184
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6- اقت�صاء ترك اخل�صومة اإلغاء كافة الآثار املرتتبة على الدعوى مع الحتفاظ 
باأ�صل احلق.

ال�صفحةاملجلدالعام
142941763

5- انقطاع اخل�صومة بوفاة املدعي.

ال�صفحةاملجلدالعام

14271252

14361187
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�صبق الف�صل يف الدعوى

1- عدم جواز نظر الدعوى حال �صبق الف�صل فيها.

ال�صفحةاملجلدالعام
14131394
14191401

14271339 ،327 ،312

14281332 ،225

14291431 ،428

14301220 ،216 ،208

14311132

14331210 ،207 ،202

1434197

14351294 ،288

14361179



39

1- ي�صرتط لقبول الدعوى اأن تكون حمررة وحمددة املطالب وغري جمهلة.
ال�صفحةاملجلدالعام
14121187
14301255

14341106

متفرقات

2- وجوب ا�صتيفاء بيانات �صحيفة الدعوى املحددة نظاماً.
ال�صفحةاملجلدالعام
14311171
14331368

14351283

14361169

3- عدم قبول الدعوى حال انتفاء و�صف القرار الإداري.
ال�صفحةاملجلدالعام
14131200
14181387
14281307 ،241 ،212
14291253
14301243 ،235 ،231 ،228
14311164 ،157
14331332 ،327 ،323
14341230 ،226 ،215
14351254 ،245
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4- عدم قبول الدعوى حال انتهاء الوقت املحدد للقرار الإداري قبل الف�صل فيها.

5- عدم قبول الدعوى حال تعذر اإزالة اأثر القرار الطعني.

7- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان حال تاأ�صي�صها على حكم ق�صائي غري 
نهائي.

ال�صفحةاملجلدالعام
14311114

ال�صفحةاملجلدالعام
14341195

ال�صفحةاملجلدالعام
14311151

اللجنة  على  النزاع  عر�ض  عدم  حال  الأوان  قبل  لرفعها  الدعوى  قبول  عدم   -6
املخت�صة بنظرها واإ�صدارها قراراً ب�صاأنه.

ال�صفحةاملجلدالعام

14271266 ،191 ،187

14281388 ،270

14291348 ،264

14301197 ،185 ،169 ،164

14311147 ،141

1432194

14331350 ،344

14341126 ،121

14351168 ،163 ،159 ،155

1436181
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9- عدم قبول ترافع حماٍم �صد جهة اإدارة كان يعمل بها خالل مدة احلظر النظامي.

10- عدم قبول الدعوى حال انعدام حملها.

ال�صفحةاملجلدالعام
14331320

ال�صفحةاملجلدالعام
14361135 ،130

8- اإثبات ملكية العقار �صرط لقبول دعوى التعوي�ض املتعلقة به.

ال�صفحةاملجلدالعام
14281244
14301161 ،156

14311136

14341112

14351174

11- عدم انعقاد اخل�صومة حال تعذر اإخطار املدعى عليه بالدعوى.
ال�صفحةاملجلدالعام
14111195

12- �صلطة املحكمة يف اإعادة التكييف النظامي ال�صحيح للطلبات.

ال�صفحةاملجلدالعام
14171332
14181338

14191370

14271334 ،316

14341200
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13- العربة بالطلبات اخلتامية للمدعي.

يرثها  مل  ولو  الدائرة  بها  ت�صتقل  العام  بالنظام  املتعلقة  الإجرائية  امل�صائل   -14
اأطراف الدعوى.

ال�صفحةاملجلدالعام
14341200

ال�صفحةاملجلدالعام
14191370

بالإلغاء مي�ض  ال�صادر  اإذا كان احلكم  16- قبول اعرتا�ض اخلارج عن اخل�صومة 
م�صلحة اأو حقاً له.

ال�صفحةاملجلدالعام
143421108

15- عدم جواز اجلمع بني دعاوى اإلغاء القرارات والتعوي�ض عنها يف دعوى واحدة.

ال�صفحةاملجلدالعام
14341215
143563459

14361144
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ابتعاث

1- ابتعاث املوظف للدرا�سة �سلطة تقديرية جلهة الإدارة.

دون  التخ�س�ص  وتغيريه  التعليمي  م�ستواه  �سعف  حال  املوظف  ابتعاث  اإنهاء   -2
موافقة جهة الإدارة.

يف  احلق  الإدارة  جهة  يعطي  ل  البتعاث  من  املطلوبة  النتيجة  حتقيق  عدم   -3
حرمان املوظف من العمل.

4- التزام املوظف املبتعث من قبل الدولة بالعمل فيها مدة تعادل مدة ابتعاثه.

5- لزوم عر�ص طلب املوظف بتمديد بعثته على جلنة البتعاث يف حينه للبت فيه.

ال�سفحةاملجلدالعام
14361271

ال�سفحةاملجلدالعام
1409362

ال�سفحةاملجلدالعام
14153131

ال�سفحةاملجلدالعام
142821096

ال�سفحةاملجلدالعام
14292628
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 اإجازات

1- املوافقة الالحقة على الإجازة من قبل الرئي�ص املبا�سر كالإذن ال�سابق لها.

ال�سفحةاملجلدالعام
14272409

2- جواز التمتع بالإجازة ال�سطرارية بعد موافقة الرئي�ص املبا�سر وقبل موافقة 
�ساحب ال�سالحية.

3- وجود اأ�سباب طارئة �سرط حل�سول املوظف على الإجازة ال�سطرارية.

4- وجوب ت�سبيب قرار عدم قبول الإجازة ال�سطرارية.

5- منح الإجازة العادية اأو رف�ص منحها يف وقت معني م�ساألة ت�ستقل جهة الإدارة 
بتقديرها طبقاً ملقت�سيات العمل وظروفه.

ال�سفحةاملجلدالعام
143453080

ال�سفحةاملجلدالعام
14182650

ال�سفحةاملجلدالعام
1408350

ال�سفحةاملجلدالعام
14122617
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6- عدم جواز متتع املوظف باإجازته العادية قبل ت�سريح جهة الإدارة له بها.

ال�سفحةاملجلدالعام
14122617

7- ح�سم اأيام الغياب للموظف من ر�سيد اإجازاته العادية اأمر جوازي جلهة الإدارة.

تقدمي  دون  �سروطها  توافر  للعالج مبجرد  املرافقة  لإجازة  املوظف  ا�ستحقاق   -8
طلب ودون اأن تكون جلهة الإدارة �سلطة تقديرية ب�ساأنها.

اإجازَة مرافقة مري�ص براتب كامل حال ثبوت  9- احت�ساب فرتة انقطاع املوظف 
اإعالته للمري�ص وتقدمي تقرير من اللجنة الطبية املخت�سة ب�سرورة املرافقة.

10- جواز قطع الإجازة باإجازة اأخرى اإذا كانت م�ستحقة نظاًما عدا اإجازات العيدين 
واليوم الوطني.

ال�سفحةاملجلدالعام
14301623

ال�سفحةاملجلدالعام
14342862

ال�سفحةاملجلدالعام
14142310

ال�سفحةاملجلدالعام
14362654
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 ا�ستقالة

1- تقدمي ال�ستقالة ل ُي�سوغ نظاماً النقطاع عن العمل.

2- عدم جواز عدول املوظف عن ا�ستقالته اأو طلب الإحالة على التقاعد املبكر اإل 
بعد موافقة الوزير اأو الرئي�ص املخت�ص.

3- ال�ستقالة ل تنتج اأثراً بذاتها يف قطع الرابطة الوظيفية واإمنا هي متوقفة على 
قبول جهة الإدارة لها اأو م�سي املدة املحددة نظاماً.

ال�سفحةاملجلدالعام

14133248

14233458

ال�سفحةاملجلدالعام

14233458

14282839

ال�سفحةاملجلدالعام

14282654

14321324

4- حظر قبول ا�ستقالة املوظف املحال اإىل التحقيق ل مينع من جواز تقدميها.

ال�سفحةاملجلدالعام
14341456
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و�سع وظيفي

ال�سن  بلوغ  قبل  التقاعد  على  اإحالته  اأو  املوظف  ا�ستقالة  قبول  جواز  عدم   -5
النظامية اإذا كان مكفوف اليد اأو حماًل للتحقيق اأو املحاكمة.

املفا�سلة بينه وبني من  اإجراء  اإل عن طريق  1- عدم جواز ت�سوية و�سع املوظف 
يرغب يف التوظيف اأو ت�سوية و�سعه.

2- ا�ستحقاق املوظف للفروقات املالية بني املرتبة التي كان ي�سغلها واملرتبة التي 
اأعيد ت�سنيفه عليها.

3- حت�سني الو�سع الوظيفي للموظف حل�سوله على موؤهل علمي اأعلى م�سروط 
باأن يكون املوؤهل احلا�سل عليه من املوؤهالت التي حتتاج اإليها جهة الإدارة.

ال�سفحةاملجلدالعام
14361300

ال�سفحةاملجلدالعام
1418397

ال�سفحةاملجلدالعام
14292460

ال�سفحةاملجلدالعام
14341298
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 اإنهاء خدمة

1- �سجن املوظف يعترب من قبيل القوة القاهرة التي تربر انقطاعه عن العمل.

ال�سفحةاملجلدالعام
14113238
14213273

14263291

2- اعتبار املر�ص عذراً م�سروعاً لالنقطاع عن العمل وهو واقعة مادية يجوز اإثباتها 
بجميع طرق الإثبات.

اأو اإجراءات معينة لإبالغ املوظف عن عذره  3- عدم ا�سرتاط النظام �سكاًل خا�ساً 
الذي اأملَّ به.

ال�سفحةاملجلدالعام
14113414

ال�سفحةاملجلدالعام
14113414

4- اإنهاء خدمة املوظف حال انقطاعه عن العمل دون عذر م�سروع.

ال�سفحةاملجلدالعام

14272523 ،508

14361295 ،291



51

9- اإنهاء خدمة املوظف حال عدم �سالحيته للعمل خالل �سنة التجربة.

عن  انقطاًعا  يعد  ل  الدوام  نهاية  قبل  ان�سرافه  اأو  العمل  عن  املوظف  تاأخر   -7
العمل، بخالف لو غاب كامل اليوم.

5- لزوم قيام جهة الإدارة باإنذار املوظف املنقطع عن العمل كتابة قبل اإنهاء خدمته 
ب�سبب النقطاع.

ال�سفحةاملجلدالعام
14123318
14223384

14292690

ال�سفحةاملجلدالعام
14233283
14312547

ال�سفحةاملجلدالعام
142821258
14301527

14341478 ،470

14351468

6- قرار الف�سل من اخلدمة ب�سبب النقطاع عن العمل غري مرتبط بوقت معني.

8- �سلطة جهة الإدارة يف طي قيد من ي�سغل الوظائف القيادية حال عدم �سالحيته.

ال�سفحةاملجلدالعام
14152278

ال�سفحةاملجلدالعام
14123429
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10- �سلطة وزير الداخلية يف ف�سل العمدة اأو نائبه للم�سلحة العامة.

ال�سفحةاملجلدالعام
14153439

اإل بعد انتهاء  اإنهاء خدمة املوظف ب�سبب العجز ال�سحي عن العمل ل يكون   -11
اإجازته املر�سية املمنوحة له.

ال�سفحةاملجلدالعام
14351473

12- تعوي�ص املوظف املعاد اإىل العمل بعد ف�سله خطاأً.

ال�سفحةاملجلدالعام

142821214

14361367
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1- عدم ا�سرتاط وجود عهدة ثابتة لدى املوظف ل�ستحقاق مكافاأة مبا�سرة الأموال 
العامة.

3- احت�ساب مكافاأة مبا�سرة الأموال العامة يكون وفق جمموع �سنوات اخلدمة �سواء 
كانت مت�سلة اأو منف�سلة.

ال�سفحةاملجلدالعام
14092187

ال�سفحةاملجلدالعام
14272591

ملنح  امل�ستودع(  )ماأمور  وظيفة  على  املتحف(  )اأمني  وظيفة  قيا�ص  جواز  عدم   -2
مكافاأة مبا�سرة الأموال العامة.

4- ارتباط تاريخ ن�سوء احلق يف مكافاأة مبا�سرة الأموال العامة بتاريخ النفكاك عن 
مبا�سرة اأعمال الوظيفة.

املنقول لبدل الرتحيل مبجرد نقله دون توقف �سرفه على  املوظف  ا�ستحقاق   -5
تقدير جهة الإدارة.

ال�سفحةاملجلدالعام
14192200

ال�سفحةاملجلدالعام
14292575

ال�سفحةاملجلدالعام
1409234

بدلت - مكافاآت
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6- ا�ستحقاق املوظف املنقول لبدل الرتحيل مبجرد نقله دون ا�سرتاط املكث زمناً 
معيناً يف البلد املنقول اإليه.

8- مبا�سرة املوظف يف مقر وظيفته بعد اإنهاء تكليفه خارجُه ل يعد نقاًل ي�ستحق 
به بدل الرتحيل.

9- عدم حتديد النظام م�سافة معينة ل�سرف بدل الرتحيل.

ال�سفحةاملجلدالعام
1410241

ال�سفحةاملجلدالعام
14321243

ال�سفحةاملجلدالعام
1414252

7- ا�ستحقاق املوظف املكلف لبدل الرتحيل وعدم ق�سره على النقل فقط.

10- العربة يف ا�ستحقاق مكافاأة اخلريجني هي تعيني املتخرج لأول مرة يف ال�سلك 
ول ت�سرف بدل �سكن  عينياً  �سكناً  توؤمن  الوظيفي بعد تخرجه بجهة حكومية ل 

نقدي.

ال�سفحةاملجلدالعام

1414258

14102523

ال�سفحةاملجلدالعام

14102139

14122146
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11- ل ي�سرتط ل�ستحقاق البدل اأن تكون الوظيفة على مالك جهة الإدارة التي 
يعمل بها املوظف.

ال�سفحةاملجلدالعام
1422278
14272661

14292558

14301412

14341433

12- عدم اعتماد الربنامج التدريبي يف دليل الربامج التدريبية ل مينع من �سرف 
البدل املقرر.

ال�سفحةاملجلدالعام

14132159

14311329

13- ا�ستحقاق املوظف املوفد للتدريب يف الداخل يف بلد غري البلد الذي يعمل فيه 
)100%( من راتبه ال�سهري.

14- �سلطة جهة الإدارة التقديرية يف النتداب مل�سلحة العمل.

ال�سفحةاملجلدالعام
14311329

ال�سفحةاملجلدالعام
14282648
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16- العربة بتاريخ ا�ستحقاق البدل ل ب�سدور قرار �سرفه.

ال�سفحةاملجلدالعام
1420289

15- بدل النتداب ل ي�سرف للموظف اإل اإذا اأدى مهمة خارج مقر عمله.

ال�سفحةاملجلدالعام
141423
1415211

14292593

17- جواز اجلمع بني بدل طبيعة عمل اأمني �سندوق والبدل النقدي للعاملني يف 
امل�ست�سفيات النف�سية.

18- جواز اجلمع بني بدلني اأو اأكرث ب�سرط األ يزيد جمموع ما يتقا�ساه املوظف 
عن )90%( من راتب احلد الأدنى من امل�ستوى املثبت عليه.

19- عدم جواز اجلمع بني املزايا املقررة يف اأنظمة اخلدمة املدنية واأي نظام اآخر.

ال�سفحةاملجلدالعام
14292552

ال�سفحةاملجلدالعام
14341388

ال�سفحةاملجلدالعام
14351384
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21- التزام جهة الإدارة ب�سرف بدل العاملني يف امل�ست�سفيات والعيادات النف�سية على 
اأ�سا�ص الراتب ال�سهري.

22- عدم جواز اجلمع بني املكافاآت الواردة يف لئحة احلقوق واملزايا املالية ومكافاآت 
الفئات الوظيفية امل�سمولة بلوائح خا�سة

ال�سفحةاملجلدالعام
14311306

ال�سفحةاملجلدالعام
14351483

املوظفني  على  الدبلوما�سي  ال�سلك  لوظائف  املالية  واملزايا  البدلت  �سريان   -20
العاملني يف اخلارج من موظفي اجلهات احلكومية الأخرى.

ال�سفحةاملجلدالعام
1412298
14212121

14341375
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تثبيت

ترقية

1- عدم جواز تثبيت املوظف حال جتاوزه �سن الإحالة على التقاعد.

1- اأ�س�ص املفا�سلة بني املر�سحني للرتقية هي التدريب وتقارير الكفاية والأقدمية 
والتعليم.

2- الدورات التدريبية التي حتت�سب عند اإجراء الرتقية للموظف هي الدورات التي 
تتفق مع طبيعة الوظيفة املرقى عليها.

3- ا�سرتاط توفر املوؤهالت املطلوبة للوظيفة املراد الرتقية عليها.

ال�سفحةاملجلدالعام
14361214

ال�سفحةاملجلدالعام
14082379 ،373

ال�سفحةاملجلدالعام
14222485

ال�سفحةاملجلدالعام
14292477
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4- الرتقية اأمر جوازي جلهة الإدارة.
ال�سفحةاملجلدالعام
14102391
14162627
14192440
14272416
14282559
14292482
14301357
14331407 ،394

5- �سلطة الوزير التقديرية يف ترقية املوظف اإىل اإحدى املراتب العليا.

ال�سفحةاملجلدالعام

14202462

14282513

6- التزام جهة الإدارة بقواعد واإجراءات الرتقية للمراتب العليا ومنها عر�ص جميع 
من�سبطة  معايري  وو�سع  الرت�سيح،  ترجيح  اأ�سباب  وذكر  الوزير،  على  املر�سحني 

للرتجيح بني املر�سحني.

7- التزام جهة الإدارة يف اإبالغ املوظف بقرار ترقيته.

ال�سفحةاملجلدالعام
14272693

ال�سفحةاملجلدالعام
14142399
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8- ا�ستحقاق املوظف للتعوي�ص حال تاأخر جهة الإدارة يف اإبالغه بالرتقية.

11- اإحالة املوظف اإىل التحقيق اأحد املوانع النظامية من ترقيته.

غري  اإدارية  فتوى  جمرد  الرتقية  قرار  على  املدنية  اخلدمة  وزارة  موافقة   -10
ملزمة للق�ساء.

ال�سفحةاملجلدالعام
14142399

ال�سفحةاملجلدالعام
14361224

ال�سفحةاملجلدالعام
14272693

املرقى  الفعلية لأعمال الوظيفة  املزاولة  اإل من تاريخ  9- الرتقية ل تكون نافذة 
عليها.

ال�سفحةاملجلدالعام

14142417 ،399

14351340
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2- بطالن قرار التعيني خالل فرتة احلظر على املف�سول تاأديبًيا )1(.

3- عدم جواز تغيري مقر الوظيفة باملخالفة للهيكل التنظيمي املعتمد.

4- اجلدارة هي الأ�سا�ص يف اختيار املوظفني.

5- اختيار العمدة اأو نائبه من املتقاعدين اأمر جوازي جلهة الإدارة.

ال�سفحةاملجلدالعام
14192334

ال�سفحةاملجلدالعام
14232578

ال�سفحةاملجلدالعام
14252343

ال�سفحةاملجلدالعام
14292449

تعيني

التفاقيات  حتكمها  ل  لئحية  نظامية  عالقة  الإدارة  بجهة  املوظف  عالقة   -1
اخلا�سة.

ال�سفحةاملجلدالعام
1412298
14142164
14152176
14212121

انتهاء اخلدمة مبوجب قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )813/1( وتاريخ 1423/8/20هـ،  )1( وذلك قبل �صدور الئحة 
والتي عاجلت �صدور مثل هذا القرار وفق احلاالت املذكورة يف املادة )15( منها.
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6- عدم جواز اجلمع بني وظيفتني ر�سميتني.

7- �سنوية القوائم الوظيفية وا�ستقالل الرت�سيح.

اخلريج  ي�ستحقه  عما  الإدارة  جهات  لإر�ساد  و�سع  الوظائف  ت�سنيف  دليل   -9
مبوؤهالته ول مينع من التعيني على ما هو اأقل من املحدد فيه.

ال�سفحةاملجلدالعام
14321359

ال�سفحةاملجلدالعام
14341305

ال�سفحةاملجلدالعام
14361246

يتح�سن  ل  يعد خطاأ ج�سيماً  م�ستحقة  على وظيفة غري  املوظف  تعيني  قرار   -8
مب�سي املدة.

ال�سفحةاملجلدالعام

14351321

14361217 ،195
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ال�سفحةاملجلدالعام
14173343

ال�سفحةاملجلدالعام
14272755

ال�سفحةاملجلدالعام
14262540

تقومي اأداء

1- عدم جواز و�سع تقومي الأداء الوظيفي بتاريخ واحد لفرتتني خمتلفتني خالل 
فرتة التجربة .

2- التزام جهة الإدارة بتو�سيح ال�سوابط واملعايري وامل�ستندات التي مبوجبها ي�سدر 
تقومي الأداء الوظيفي للموظف.

الرئي�ص  قبل  من  اعتماده  عدم  حال  للموظف  الوظيفي  الأداء  تقومي  بطالن   -4
الأعلى وتاأخر اإعداده عن التاريخ الواجب اإعداده فيه.

3- بطالن تقومي الأداء الوظيفي للموظف حال �سدوره من غري الرئي�ص املبا�سر.

ال�سفحةاملجلدالعام
14213362
14301352
14321331
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تكليف

ال�سفحةاملجلدالعام
14272462

ال�سفحةاملجلدالعام
14361350

1- التكليف ل يكون اإل على وظيفة معينة.

5- ا�ستحقاق املوظف التعوي�ص عن احلقوق واملكافاآت التي حرم منها جراء تكليفه 
باملخالفة للنظام.

اأخرى  وظيفة  بعمل  تكليفه  اإل يف حال  مالية  مزايا  اأي  املكلف  ا�ستحقاق  عدم   -2
اإ�سافة اإىل وظيفته الأ�سلية.

4- ا�سرتاط موافقة املوظف على التكليف اإذا كانت الوظيفة املكلف بها تقع خارج 
املدينة التي فيها مقر عمله الأ�سلي.

3- عدم جواز انطواء قرار التكليف على جزاء تاأديبي.

ال�سفحةاملجلدالعام

14272599

142821120

ال�سفحةاملجلدالعام

14292488

14301327

ال�سفحةاملجلدالعام
14272720
14301331
14311291 ،282



65

ح�سم من الراتب

ال�سفحةاملجلدالعام
14223141

ال�سفحةاملجلدالعام
1411371

ال�سفحةاملجلدالعام
14182650

ال�سفحةاملجلدالعام
14143118

1- الأجر مقابل العمل.

3- عدم ا�ستحقاق املوظف راتباً عن الأيام التي ل يبا�سر فيها عمله م�سروط باأن 
تكون عدم املبا�سرة لأ�سباب تعود اإليه.

4- ح�سم اأيام الغياب من الراتب ل ي�ستلزم اإجراء حتقيق لعدم ت�سمنه اأي عقوبة 
تاأديبية.

5- اعتبار الأَ�ْسر عذراً قاهراً نادر الوقوع لالنقطاع عن العمل يوجب عدم احل�سم 
من الراتب.

2- عدم ا�ستحقاق املوظف للراتب عن الأيام التي مل يبا�سر فيها عمله.
ال�سفحةاملجلدالعام

1413389

14361335
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ال�سفحةاملجلدالعام
14162627

ال�سفحةاملجلدالعام
14083614

ال�سفحةاملجلدالعام
14093468

ال�سفحةاملجلدالعام
14272802

ال�سفحةاملجلدالعام
14292532

6- عدم جواز ح�سم املبالغ املختل�سة من م�ستحقات املوظف املالية بعد �سدور حكم 
جزائي بعدم اإدانته.

تاأدية  ب�سبب  الإ�سابة  وقوع  لإثبات  النظامية  الإجراءات  املوظف  اتباع  وجوب   -2
العمل.

3- حال تعاقد جهة الإدارة مع امراأة وحمرمها ي�سرف بدل �سكن واحد ل�ساحب 
البدل الأعلى منهما.

1- تعوي�ص املتعاقد عما اأ�سابه من عجز ب�سبب العمل.

7- �سحة حجز اأن�ساف رواتب املوظف املوقوفة لت�سديد املبالغ املدين بها للخزانة 
العامة.

عقد توظيف
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ال�سفحةاملجلدالعام
14113473

4- عدم جواز حرمان املتعاقد من بدل النقل اإل حال توفري و�سيلة نقل منا�سبة.

5- منح العالوة ال�سنوية للمتعاقد اأمر جوازي جلهة الإدارة.
ال�سفحةاملجلدالعام
14113570
14272620
142821219

6- عدم جواز اإلزام جهة الإدارة بتجديد التعاقد مع املوظف املتعاقد معها.

8- ا�ستحقاق املتعاقد راتب �سهرين حال اإنهاء عقده للم�سلحة العامة.

بعدم  اإخطاره  عدم  حال  العقد  من  املتبقية  الفرتة  رواتب  املتعاقد  ا�ستحقاق   -7
جتديد عقده قبل نهايته ب�سهرين.

ال�سفحةاملجلدالعام

14153604

14292722

ال�سفحةاملجلدالعام

14123587

14173523

ال�سفحةاملجلدالعام

14093551

14292803
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ال�سفحةاملجلدالعام
14143537

ال�سفحةاملجلدالعام
14153498

ال�سفحةاملجلدالعام
14292781

ال�سفحةاملجلدالعام
14173523

ال�سفحةاملجلدالعام
14143537

ال�سفحةاملجلدالعام
14153498

9- �سقوط حق املتعاقد يف �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة والتعوي�ص عن اإنهاء العقد 
قبل نهاية مدته حال اإنهائه لالنقطاع عن العمل.

10- اإنهاء عقد املتعاقد ب�سبب عدم �سالحيته ي�سقط حقه يف التعوي�ص.

11- اإنهاء خدمة املتعاقد ب�سبب ف�سله بقرار من جمل�ص املحاكمة ي�سقط حقه يف 
التعوي�ص عن مدة الإجازة ومكافاأة نهاية اخلدمة.

اأكرث من ثالث  امتداد خدمته  املتعاقد مكافاأة نهاية اخلدمة حال  ا�ستحقاق   -12
�سنوات متتالية.

13- حظر الرتخي�ص مبمار�سة املهن احلرة للمتعاقدين بعد انتهاء عقودهم اإل يف 
احلالت التي يوافق عليها الوزير املخت�ص وب�سروط معينة.

غري  توظيف  على  قا�سر  ال�سعوديني  غري  توظيف  لئحة  تطبيق  نطاق   -14
ال�سعوديني داخل حدود اململكة.
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ال�سفحةاملجلدالعام
14292821

15- عدم �سريان نظام العمل على عقود العمل املربمة وفقاً لالئحة توظيف غري 
ال�سعوديني.

16- احت�ساب �سنوات اخلربة املكت�سبة عند التعاقد مع غري ال�سعوديني اأمر جوازي 
جلهة الإدارة.

2- م�سوؤولية �ساحب العهدة عن حدوث عجز بها.

ال�سفحةاملجلدالعام

14272547

14292760

ال�سفحةاملجلدالعام

1422331

14321310

ال�سفحةاملجلدالعام
141433

1- م�سوؤولية املح�سل عن املبالغ التي يقوم بتح�سيلها والتي تعد عهدة لديه حتى 
انتهاء كافة الإجراءات الإدارية وت�سليمها �سخ�سياً لأمني ال�سندوق.

عهدة
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ال�سفحةاملجلدالعام
1417318

3- وجود العجز يف عهدة املوظف ل يكفي لقيام جرمية الختال�ص.

ال�سفحةاملجلدالعام
141433

ال�سفحةاملجلدالعام
14341340

ال�سفحةاملجلدالعام
14282906

ال�سفحةاملجلدالعام
14282906

4- انح�سار م�سوؤولية املدقق يف امل�سوؤولية الإدارية عن الإهمال والتق�سري يف تاأخري 
اكت�ساف حدوث العجز.

1- اخت�سا�ص املجل�ص الأعلى للق�ساء بالإ�سراف على الق�ساة، واقت�سار دور وزارة 
العدل على الإ�سراف الإداري واملايل فقط.

ونظام  العام  املوظفني  نظام  يف  املقررة  وال�سمانات  باحلقوق  الق�ساة  متتع   -2
التقاعد.

3- اختالف العزل من الوظيفة عن الإحالة للتقاعد.

ق�ساة
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ال�سفحةاملجلدالعام
14341333

ال�سفحةاملجلدالعام
14361262

دون  لآخر  م�ستوى  من  للتدرج  ذلك  اأدى  واإن  الإ�سافية  الدرجات  منح  جواز   -1
التدرج من فئة لأخرى.

1- ي�سرتط لت�سجيل املوؤهل احلا�سل عليه املوظف وهو على راأ�ص العمل اأن تكون 
الإجازة ال�ستثنائية املمنوحة له قد غطت مدة الدرا�سة املنهجية.

منح درجة اإ�سافية

موؤهل درا�سي

ال�سفحةاملجلدالعام
14292441

2- معادلة دبلوم فني طب الطوارئ ب�سهادة الكلية ال�سحية املتو�سطة.

ال�سفحةاملجلدالعام
14301544 ،385

1- النقل �سلطة جوازية تقديرية جلهة الإدارة.

نقل
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ال�سفحةاملجلدالعام
14262540

ال�سفحةاملجلدالعام
14282568

ال�سفحةاملجلدالعام
14301371

3- عدم م�سروعية قرار نقل املوظف جراء اإثارته وجود خمالفات بجهة عمله.

4- عدم احت�ساب اخلربات العملية احلا�سل عليها املوظف بعد املوؤهل عند نقله اإىل 
وظيفة اأخرى حال عدم منا�سبتها ل�سغل الوظيفة املنقول اإليها.

5- اختالف املجموعة النوعية للوظيفة املراد نقل املوظف منها عن الوظيفة املراد 
النقل اإليها ي�ستلزم العر�ص على وزارة اخلدمة املدنية وموافقتها.

2- �سلطة جهة الإدارة يف نقل املوظف ملقت�سيات امل�سلحة العامة.
ال�سفحةاملجلدالعام

14092516

14122532

ال�سفحةاملجلدالعام
14331438

1- اعتبار قرارات جمل�ص اخلدمة املدنية من القواعد املنظمة للوظيفة العامة التي 
يحتج بها.

متفرقات
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ال�سفحةاملجلدالعام
14272844

6- جواز تنازل املوظف عن املزايا اأو البدلت املقررة يف اأنظمة اخلدمة املدنية.

ال�سفحةاملجلدالعام
14143147

راتبه  ن�سف  على  برباءته  احلكم  حال  اليد  ملكفوف  امل�ستحقة  احلقوق  اقت�سار   -2
املوقوف.

ال�سفحةاملجلدالعام
14153157

ال�سفحةاملجلدالعام
14252299

ال�سفحةاملجلدالعام
14272474

3- عدم �سريان اأحكام كف اليد على املوظف املوقوف خارج اململكة.

4- حال حدوث اإ�سابة للموظف اأثناء العمل يكتفى بتحرير حم�سر اإثبات احلادث 
من قبل رئي�سه املبا�سر.

اإخالء  عن  المتناع  لها  يجيز  ل  املوظف  لدى  الإدارة  جلهة  م�ستحقات  وجود   -5
طرفه ورفع م�ستحقاته اإىل املوؤ�س�سة العامة للتقاعد.
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ال�صفحةاملجلدالعام

142931171 ،1162

ال�صفحةاملجلدالعام

14322479

ال�صفحةاملجلدالعام

14352557

ال�صفحةاملجلدالعام

142821141

1- اخت�صا�ص امللك ب�صفته القائد الأعلى للقوات الع�صكرية بتعيني ال�صباط واإنهاء 
خدمتهم.

جلنة  تو�صية  بعد  املخت�ص  الوزير  من  ال�صباط  نقل  قرارات  اإ�صدار  وجوب   -4
ال�صباط العليا.

2- اإنهاء خدمة ال�صابط بغري اأمر ملكي خطاأ يلزم جهة الإدارة التعوي�ص عنه.

3- اإنهاء خدمة ال�صابط لال�صتغناء عن خدماته �صلطة مطلقة جلهة الإدارة.

�صباط

ال�صفحةاملجلدالعام

14332525

5- عدم التفريق بني النقل والتكليف ل�صتحقاق ال�صابط بدل النقل.
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ال�صفحةاملجلدالعام

142931151

ال�صفحةاملجلدالعام

142931181

ال�صفحةاملجلدالعام

142931197 ،1187

6- قيام جهة الإدارة بنقل وترقية ال�صابط اأثناء فرتة غيابه عن العمل يعد تنازًل 
منها عن حقها يف احت�صاب مدة الغياب ال�صابقة على الرتقية.

والعالوات  البدلت  على  لل�صباط  العتيادية  الإجازات  ب�صاأن  التعوي�ص  ق�صر   -8
فقط دون املكافاآت.

9- اخت�صا�ص قائد الفرقة بتوقيف ال�صابط من )24( �صاعة اإىل )45( يوماً.

ابتعاثه لدورة تدريبية ل لدرا�صة  اأن يكون  ابتعاث  ال�صابط بدل  7- ي�صرتط ملنح 
اأكادميية.

ال�صفحةاملجلدالعام

14341493

14352532
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ال�صفحةاملجلدالعام
141443

ال�صفحةاملجلدالعام
143021214

ال�صفحةاملجلدالعام
14312733

1- ا�صتقالل املزايا املالية للع�صكريني عن املدنيني ما مل يرد ن�ص خا�ص.

الع�صكري من عدمه خالل  تقرير �صالحية  التقديرية يف  الإدارة  �صلطة جهة   -2
فرتة التجربة.

ل�صلطة  التاأديبي موازية  الطريق  بغري  الع�صكري  الإدارة يف ف�صل  �صلطة جهة   -4
الف�صل التاأديبي وم�صتقلة عنها.

اأفراد

3- جواز ف�صل الع�صكري بناًء على م�صلحة العمل.

ال�صفحةاملجلدالعام

14272791

142821031

5- عدم جواز ال�صتناد يف ف�صل الع�صكري من اخلدمة اإىل ن�ص نظامي مع وجود 
ن�ص نظامي اآخر يحكم الواقعة.

ال�صفحةاملجلدالعام

14272363
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ال�صفحةاملجلدالعام
143021238

12- تقدم الع�صكري بطلب اإنهاء خدماته قبل تغيبه عن العمل بدون اإذن ل يربر 
غيابه.

ال�صفحةاملجلدالعام
14352607

ال�صفحةاملجلدالعام
14272635

ال�صفحةاملجلدالعام
14352679

ال�صفحةاملجلدالعام
14282687 ،545

ال�صفحةاملجلدالعام
143021247

6- �صلطة جهة الإدارة التقديرية يف نقل الع�صكري بناًء على م�صلحة العمل.

7- ا�صرتاط مالءمة الوظيفة املنقول اإليها الع�صكري بناء على امل�صلحة العامة مع 
رتبته واخت�صا�صه.

8- عدم جواز تكليف الع�صكري بعمل خمالف لطبيعة عمله.

9- �صلطة جهة الإدارة التقديرية يف اإعادة الع�صكري للخدمة.

10- جواز اإعادة الع�صكري للخدمة ب�صرط اأن يقل �صنه عن �صن الإحالة اإىل التقاعد 
ب�صنتني على الأقل.

ال�صفحةاملجلدالعام
14282643

11- ال�صجن عذر م�صروع للغياب عن العمل.
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ال�صفحةاملجلدالعام
143021281

ال�صفحةاملجلدالعام
14322530

ال�صفحةاملجلدالعام
142931217

ال�صفحةاملجلدالعام
142931272

13- املق�صود بال�صنة ال�صابقة لإ�صدار قرار الف�صل لالنقطاع هي ال�صنة التي ت�صبق 
تاريخ �صدور القرار.

14- لي�ص من �صالحيات الرئي�ص املبا�صر للع�صكري الإذن له بالغياب اأكرث من )24( 
�صاعة.

15- عدم جواز منح الع�صكري اإجازة مر�صية بعد انتهاء خدمته بناء على طلبه.

16- تقارير اللجنة الطبية الع�صكرية العليا التي ت�صدر بعد التعيني النظامي تطبق 
من تاريخ �صدورها ول ميتد اأثرها اإىل تاريخ التعيني.

17- ارتباط منح العالوة مبمار�صة العمل املقرر له تلك العالوة.
ال�صفحةاملجلدالعام
143021176
14332584 ،564
14341541
14352641
14361459
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ال�صفحةاملجلدالعام

14312779

22- ا�صتحقاق الع�صكري بدل الرتحيل دون النظر اإىل طلبه النقل من عدمه.

21- ح�صاب تعوي�ص الإجازات العتيادية لالأفراد على اأ�صا�ص اآخر راتب كان يتقا�صاه 
مع كامل العالوات والبدلت عدا بدل التمثيل.

ال�صفحةاملجلدالعام

143021187

14341569 ،554

ال�صفحةاملجلدالعام

14341530

ال�صفحةاملجلدالعام

14352665

التعر�ص  عمله  طبيعة  تقت�صي  ع�صكري  كل  ي�صمل  عام  و�صف  اخلطر  عالوة   -18
للخطر.

نظام  يف  العدوى  اأو  لل�صرر  �صاغلوها  يتعر�ص  التي  الوظائف  م�صميات  ورود   -20
خدمة الأفراد ولئحته على �صبيل احل�صر ل املثال.

على  للخطر  التعر�ص  تقت�صي طبيعتها  التي  الأعمال  على  النظام  يف  الن�ص   -19
�صبيل املثال ل احل�صر.

ال�صفحةاملجلدالعام

14341530

14352622
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ال�صفحةاملجلدالعام

14312791

ال�صفحةاملجلدالعام

14322484

ال�صفحةاملجلدالعام

14341603

23- ل يجوز للع�صكري اجلمع بني اأكرث من ثالث عالوات.

24- عدم جواز اجلمع بني بدلت العمل الإداري وامليداين.

26- التظلم اإىل امللك ل يعترب تخطياً للمراجع النظامية.

25- ا�صتحقاق الع�صكري ن�صف راتبه اأثناء مدة توقيفه لغر�ص التحقيق اأو املحاكمة.

ال�صفحةاملجلدالعام

14312714

14352711

ال�صفحةاملجلدالعام

14341603

27- حق ال�صكوى مكفول للجميع.
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1- الرتقية اأمر جوازي جلهة الإدارة.

متفرقات

ال�صفحةاملجلدالعام
143021202
14312726
14332552
14341573
14361427

ال�صفحةاملجلدالعام

14282540

2- �صحب قرار الرتقية �صلطة خمولة جلهة الإدارة متى راأت ما يدعو لذلك.

ب�صبب  الإ�صابة  اأو  الوفاة  حال  الع�صكري  والطالب  والفرد  ال�صابط  تعوي�ص   -3
العمل.

ال�صفحةاملجلدالعام

14352684
14361481

ال�صفحةاملجلدالعام

14332599
14352684

4- العربة يف تعوي�ص الع�صكري عن الإ�صابة بالأنظمة املعمول بها وقت التقدير ل 
بتاريخ الإ�صابة.
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ال�صفحةاملجلدالعام

14341579

اأن تغفل التقارير ال�صادرة من جهات  5- ل ي�صوغ للجنة الطبية الع�صكرية العليا 
طبية معتمدة دون فح�صها واإبداء راأي فيها.
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مدين

ال�صفحةاملجلدالعام

14114141

ال�صفحةاملجلدالعام

14174181

ال�صفحةاملجلدالعام

14264199

1- بطالن قرار التعيني حال عدم اإثبات احل�صول على اجلن�صية ال�صعودية.

3- مناط احت�صاب مدة اخلدمة �صمن اأغرا�ض التقاعد هو توافر الرابطة الوظيفية 
اأو التبعية بني املوظف وجهة االإدارة - ال اأثر لالإعارة يف قطع هذه الرابطة.

4- م�صوؤولية جهة االإدارة عن جتاوز مدة اإعارة املوظف للمدة النظامية - احت�صاب 
املدة الزائدة الأغرا�ض التقاعد.

2- اأحقية العمدة باجلمع بني املعا�ض التقاعدي وما ت�صتحقه وظيفة العمدة من 
راتب وبدالت.

ال�صفحةاملجلدالعام

14134296
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ال�صفحةاملجلدالعام

14202323

ال�صفحةاملجلدالعام

14342632

ال�صفحةاملجلدالعام

14322604

ال�صفحةاملجلدالعام

14204277

ال�صفحةاملجلدالعام

14342653

ال�صفحةاملجلدالعام

14204277

احل�ص�ض  دون  التقاعدية  احل�صميات  تاأدية  على  املعار  املوظف  التزام  اقت�صار   -5
املماثلة التي تقوم ب�صدادها جهة االإدارة.

7- اإحالة املوظف اإىل التقاعد املبكر وفق �صروط النظام حق م�صروع له ولي�ض جلهة 
االإدارة �صلطة تقديرية يف قبوله من عدمه.

10- ا�صتحقاق املوظف معا�صاً عن نهاية خدمته متى ما بلغت خدمته املح�صوبة يف 
التقاعد خم�صاً وع�صرين �صنة على االأقل.

6- اإحالة املوظف للتقاعد بقوة النظام من تاريخ بلوغه ال�صن النظامية للتقاعد.

8- اعتبار قرار االإحالة اإىل التقاعد الغياً ب�صدور قرار متديد اخلدمة.

9- ا�صتحقاق املعا�ض التقاعدي من اليوم التايل لتاريخ بلوغ ال�صن النظامية للتقاعد.
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ال�صفحةاملجلدالعام

14214283

ال�صفحةاملجلدالعام

143031314 ،1307

ال�صفحةاملجلدالعام

14184224

ال�صفحةاملجلدالعام

14204232

بلغت  ما  متى  تقاعدياً  معا�صاً  �صاٍم  باأمٍر  خدمته  املنتهية  املوظف  ا�صتحقاق   -11
خدمته املح�صوبة خم�ض ع�صرة �صنة على االأقل.

12- عدم انطباق مواد نظام التقاعد املدين اخلا�صة بتحديد مدد اخلدمة املتطلبة 
ال�صتحقاق املعا�ض على الق�صاة.

ل يف احت�صاب اخلدمات الأغرا�ض التقاعد. 13- االعتداد بتاريخ امليالد املُعدَّ

15- احت�صاب مدة االإجازة الدرا�صية �صمن املدد املح�صوبة يف اأغرا�ض التقاعد.

14- احت�صاب مدة اخلدمة يف االإدارة العامة للمجاهدين الأغرا�ض التقاعد.
ال�صفحةاملجلدالعام
14184206
143031326
14312805
14322581
14332621
14342661
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ال�صفحةاملجلدالعام

142931320

ال�صفحةاملجلدالعام

14204155

ال�صفحةاملجلدالعام

14224173

ال�صفحةاملجلدالعام

14342617

ال�صفحةاملجلدالعام

14224166

16- عدم احت�صاب خدمات من بلغ ال�صن النظامية للتقاعد قبل انتهاء �صنة التجربة 
الأغرا�ض التقاعد.

يعفيه من وجوب تقدمي طلب  بالالحقة ال  ال�صابقة  املوظف  ات�صال خدمات   -17
�صم خدماته خالل املدة النظامية.

�صائغ ال  اجتهاد  اإىل  ا�صتناده  �صابقة حال  �صحب قرار �صم خدمات  19- عدم جواز 
يعار�ض ن�صاً نظامياً.

20- جواز �صم مدة اخلدمة التاأمينية مع التقاعدية ب�صرط اأال تكون مدداً مكملة 
ال�صتحقاق التقاعد املبكر.

18- جواز العدول عن طلب �صم اخلدمة دون التقيد مبدة.
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21- وقف �صرف املعا�ض عن �صاحبه حال تعيينه يف وظيفة ثابتة يف احلكومة.

ال�صفحةاملجلدالعام
14312820
14322595
14352818

قيامها  حال  التقاعدية  الورثة  م�صتحقات  �صرف  باإعادة  االإدارة  جهة  التزام   -22
ب�صرفها الأحدهم دون توكيل.

23- ا�صرتاط االإعالة الكلية ال�صتحقاق الوالدين معا�ض ابنهما املتوفى.

للمعا�ض  امل�صتحقني  �صمن  اإدخالها  من  مانع  ر�صمية  وظيفة  الزوجة  �صغل   -24
التقاعدي لزوجها املتوفى.

ال�صفحةاملجلدالعام

14254310

14352794

ال�صفحةاملجلدالعام

14352822

14361597

ال�صفحةاملجلدالعام

14352842

14361532
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ال�صفحةاملجلدالعام

14361514

ال�صفحةاملجلدالعام

14264304

25- اعتبار ن�صوء حق امل�صتحقني ملعا�ض املتوفى التقاعدي من تاريخ وفاته.

26- عدم وجود مدة معينة الإيقاف ح�صم العائدات التقاعدية.
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ع�صكري - �صباط

ال�صفحةاملجلدالعام

14272710

ال�صفحةاملجلدالعام

142821277

ال�صفحةاملجلدالعام

143021123

ال�صفحةاملجلدالعام

143021144

اخلدمات  �صمن  تدخل  التي  االإ�صافية  املدد  الع�صكري  التقاعد  نظام  حتديد   -1
املحت�صبة الأغرا�ض التقاعد على �صبيل احل�صر.

2- عدم ا�صتحقاق ال�صابط معا�صاً تقاعدياً حال اإنهاء خدمته ب�صبب الغياب.

4- االإحالة للتقاعد ل�صاغل رتبة )نقيب( تكون باملرتبة التي عليها ولي�ض باملرتبة 
االأعلى.

اخلدمة  اأثناء  اأجنبية  من  زواجه  حال  للتقاعد  ال�صابط  اإحالة  قرار  �صحة   -5
الع�صكرية دون اإذن من اجلهة املخت�صة.

3- تعوي�ض ال�صابط عن اإحالته اإىل التقاعد قبل اإكماله املدد النظامية.

ال�صفحةاملجلدالعام

14312908 ،902 ،876

14352557
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ع�صكري - اأفراد

ال�صفحةاملجلدالعام

14074480

ال�صفحةاملجلدالعام

14312863

ال�صفحةاملجلدالعام

14124365

ال�صفحةاملجلدالعام

14124498 ،490

1- بطالن التعيني بعد جتاوز ال�صن النظامية لالإحالة اإىل التقاعد.

2- عدم نظامية احت�صاب اخلدمة الالحقة للتعيني غري النظامي الأغرا�ض التقاعد.

3- ا�صتمال قرار اإعادة التعيني على بطالن ن�صبي ال يحول دون �صم اخلدمة املرتتبة 
عليه.

4- ا�صتحقاق املعا�ض التقاعدي حال تخلف �صرط من �صروط التعيني كونه ال ُيبطل 
التعيني اإال بن�ض �صريح.

5- حجية التقرير الطبي عند التعيني.
ال�صفحةاملجلدالعام
14134531
14174538
14234560
14244566
14272864 ،437
142821237 ،659
143031348 ،1343
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6- اأحقية الع�صكري بطلب �صم خدماته ال�صابقة لالحقة دون قيد زمني)1(.
ال�صفحةاملجلدالعام
14104336
14114341
14144387

)1( كان ذلك وفقًا للمادة )27( من نظام التقاعد الع�سكري ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/24( وتاريخ 1395/4/5هـ، 
قبل تعديلها باملر�سوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1411/4/9هـ لتكون على النحو التايل: "الع�سكري الذي ُيعاد للخدمة يف 
وظيفة خا�سعة لأحكام هذا النظام ويكون قد �سبق له اأن تقا�سى تعوي�سًا اأو مكافاأة اأو عائدات يف ظل اأنظمة التقاعد ال�سابقة، 
اأو يكون قد تقا�سى مكافاأة وذلك عن مدة خدمة �سابقة يف ظل هذا النظام، يجوز اأن حتت�سب له هذه املدة يف تقاعده، ب�سرط 

اأن يتقدم بطلب ذلك خالل �سنة على الأكرث من تاريخ عودته للخدمة".

)2( وذلك وفًقا لن�ص املادة )27( من نظام التقاعد الع�سكري ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/24( وتاريخ 1395/4/5هـ 
بعد تعديلها املذكور يف احلا�سية ال�سابقة.

عودته  �صنة من  ال�صابقة لالحقة خالل  �صم خدماته  بطلب  الع�صكري  اأحقية   -7
للخدمة، ومن اأعيد قبل نفاذ تعديل النظام يحق له املطالبة خالل �صنة من نفاذ 

ذلك التعديل )2(.

ال�صفحةاملجلدالعام

142931335

14361559 ،549

ال�صفحةاملجلدالعام

14204357

8- التزام جهة االإدارة ب�صم خدمات الع�صكري بعد املدة املقررة نظاماً حال ت�صببها 
يف تاأخره بطلب ذلك.
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10- عدم جواز �صم اخلدمة ال�صابقة ملن اأنهيت خدمته الأ�صباب تاأديبية.

ال�صفحةاملجلدالعام
14144435
14234441

11- عدم اأحقية الع�صكري بطلب �صم خدمته املنتهية ب�صبب الغياب.

ال�صفحةاملجلدالعام

14134446

14272671

143031339

ال�صفحةاملجلدالعام

14114341

ال�صفحةاملجلدالعام

142931330

9- جواز �صم اخلدمة ال�صابقة الوارد بالنظام عائد الإرادة الع�صكري ال جلهة االإدارة.

الع�صكري بوظيفة مدنية ال يحول دون حقه يف طلب �صم اخلدمات  التحاق   -12
ال�صابقة.

ال�صفحةاملجلدالعام

14144349

13- العربة يف ت�صوية املعا�ض التقاعدي مبدد اخلدمة التي ي�صتحق عنها املعا�ض ولو 
كانت مدداً متفرقة اأو اإ�صافية.
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ال�صفحةاملجلدالعام

142931325

ال�صفحةاملجلدالعام

14144572

اإذا بلغت خدمته الفعلية  اإحالته اإىل التقاعد معا�صاً  15- ا�صتحقاق الع�صكري عند 
خم�صة ع�صر عاماً، وكانت اإحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير.

17- ا�صتحقاق اإخوة املتوفى للمعا�ض حال ثبوت اإعالته لهم يف حياته.

14- ت�صوية املعا�ض التقاعدي للع�صكري بناًء على تعديل �صبب قرار اإنهاء خدمته.

ال�صفحةاملجلدالعام

14322609

14332677 ،664

14342679

16- عدم جواز احل�صول على اأكرث من معا�ض تقاعدي.

ال�صفحةاملجلدالعام

14342690

14352827

ال�صفحةاملجلدالعام

14272676

يف  معتمداً  كان  اإذا  املتوفى  معا�ض  من  والبنت  واالبن  الزوجة  غري  ا�صتحقاق   -18
اإعالته عليه عند وفاته.
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ال�صفحةاملجلدالعام

14164451

ال�صفحةاملجلدالعام

14282617

على  االإحالة  �صن  بلوغه  بعد  الع�صكرية  اخلدمة  يف  الفني  الفرد  اإبقاء  جواز   -21
التقاعد مع احت�صاب تلك املدة يف معا�صه التقاعدي.

22- احت�صاب مدة بقاء الفرد يف اخلدمة ب�صبب نظامي بعد بلوغه ال�صن النظامية 
للتقاعد يف اأغرا�ض التقاعد.

20- مدة اخلدمة التي حتت�صب الأغرا�ض التقاعد هي مدة اخلدمة الفعلية.
ال�صفحةاملجلدالعام

14272441

14282627

142931315

19- �صرف معا�ض املتوفى للم�صتفيدين باعتباره ا�صتحقاقاً نظامياً ال اإرثاً.

ال�صفحةاملجلدالعام

14272563

142931340

ال�صفحةاملجلدالعام

14194456

23- ي�صرتط الحت�صاب مدد اخلدمة االإ�صافية الأغرا�ض التقاعد اأن يكون الع�صكري 
قد ا�صتحق معا�صاً تقاعدياً عن مدد خدماته الع�صكرية الفعلية التي ت�صمنت مدد 

اخلدمة االإ�صافية.
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ال�صفحةاملجلدالعام

142931311

ال�صفحةاملجلدالعام

14254599

ال�صفحةاملجلدالعام

142931320

ال�صفحةاملجلدالعام

14204426

24- ا�صتقطاع العائدات التقاعدية عن مدة التمديد النظامية للع�صكري.

25- احت�صاب مدة كف اليد عن العمل يف اأغرا�ض التقاعد.

الأغرا�ض  مكافاأة  عنها  ا�صُتحق  التي  الع�صكرية  اخلدمة  مدة  احت�صاب  عدم   -26
التقاعد.

27- العربة يف ح�صاب مدة االإعادة للخدمة بتاريخ االإعادة ال بتاريخ مبا�صرة العمل.

ال�صفحةاملجلدالعام

14312928

28- عدم احت�صاب خدمات املعاد للخدمة ال�صابقة يف اإحدى دول اخلليج الأغرا�ض 
التقاعد.
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ال�صفحةاملجلدالعام

14322632

ال�صفحةاملجلدالعام

14282844

ال�صفحةاملجلدالعام

14144471

31- تعوي�ض الفرد عن اإحالته اإىل التقاعد قبل بلوغه ال�صن النظامية.

32- وجوب اإخالء ال�صكن احلكومي بعد االإحالة للتقاعد.

33-اأحقية العمدة باجلمع بني املعا�ض التقاعدي وما ت�صتحقة وظيفة العمدة من 
راتب وبدالت.

29- عدم االعتداد بتعديل تاريخ امليالد بعد االإحالة على التقاعد.

30- وجوب التزام جهة االإدارة بال�صن النظامي الإحالة االأفراد اإىل التقاعد، وعدم 
جواز اإنهاء خدمة االأفراد الأ�صباب غري نظامية.

ال�صفحةاملجلدالعام

14204463

14272501

ال�صفحةاملجلدالعام

1425473

142931236 ،1230 ،1222
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�إنهاء خدمة

تاأديب

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14342893

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

142931093

1- �صحة قر�ر �إنهاء خدمة �ملعلم خالل فرتة �لتجربة دون لزوم �إكمالها.

1- وجوب ترفع �ملعلم د�خل �لعمل وخارجه عن كل ما يخل ب�صرف �لوظيفة.

3- �حت�صاب �أيام �لعطل �لأ�صبوعية �صمن �أيام �لغياب �إذ� �صبقت وحلقت بغياب غري 
م�صروع عن �لعمل.

قيامه  حال  �خلدمة  مكافاأة  من  حرمانه  مع  �ل�صعودي  غري  �ملعلم  عقد  �إنهاء   -2
باإعطاء درو�س خ�صو�صية �أو بيع �لأ�صئلة.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14245416

14282519

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14272772

142931144 ،1137
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

142931111 ،1103

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14362740

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

142931130

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

142931144

2- عدم جو�ز توقيع عقوبة تاأديبية على �ملعلم �إل بعد �لتحقيق معه كتابة و�صماع 
�أقو�له.

3- �لمتناع عن تنفيذ قر�ر �إنهاء �لتكليف يعد خمالفة تاأديبية ت�صتوجب �لتحقيق.

4- وجوب �إخطار مدير �ملدر�صة �إد�رة �لتعليم باملخالفات �لو�قعة يف �ملدر�صة.

5- لفت �لنظر لي�س من �لعقوبات �لنظامية.
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

142931014

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14175298

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

1413523

ملنح  �صرطان  �ملخت�صة  �جلهة  ومو�فقة  للدر��صة  بالإيفاد  قر�ر  على  �حل�صول   -2
�لدرجة �لإ�صافية.

3- ��صتحقاق �ملعلم للدرجة �لإ�صافية يكون من تاريخ ح�صوله على �لدبلوم �لرتبوي 
ولي�س من تاريخ �صدور �لقر�ر مبنحها له.

4- مز�ولة �لعمل ب�صورة فعلية يف �لوظائف �لتعليمية �صرط ل�صتحقاق �لت�صنيف 
على لئحة �لوظائف �لتعليمية.

حت�صني م�صتوى - �حت�صاب خرب�ت - منح 
درجات �إ�صافية

�لتعيني حال ح�صوله على  �إجر�ء  �إ�صافيتني عند  �أو درجتني  درجة  �ملعلم  1- منح 
�لوظيفة وعدم جتاوز  �لدبلوم مع  ب�صرط جتان�س  �ملطلوب  �ملوؤهل  ز�ئد عن  دبلوم 

ر�تب �ملوظف ر�تب �أول درجة يف �ملرتبة �لتي تليها.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14105274

14125283
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14293911

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14293889

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

143531150

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14302801

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14145269

�ملحت�صبة  �صنو�ت �خلدمة  �لبند �صمن  بالتعاقد على  �لعمل  5- عدم �حت�صاب مدة 
للت�صنيف يف �لوظائف �لتعليمية.

8- �حت�صاب �خلرب�ت �لتعليمية �ملكت�صبة يف �ملد�ر�س �لأهلية كنقاط للمفا�صلة ولي�س 
كدرجات �إ�صافية.

6- �لتز�م جهة �لإد�رة بالقو�عد �لتنظيمية لنقل �صاغلي �لوظائف غري �لتعليمية 
�إىل وظائف تعليمية.

�لعلمي  �ملوؤهل  على  ح�صوله  قبل  �ملعلم  عليها  �حلا�صل  �لدور�ت  �حت�صاب  عدم   -9
�ملر�د �حت�صابها معه.

�لتي تكون يف نطاق  �لتعليمية هي  �لوظائف  �لتي يعتد بها لدى �صغل  7- �خلربة 
�ملجموعة �لعامة للوظائف �لتعليمية.
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

143531106

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14155228

مع  �ملاج�صتري  �صهادة  تخ�ص�س  مالءمة  عدم  حال  �مل�صتوى  حت�صني  رف�س   -13
�ل�صهادة �جلامعية.

10- عدم جو�ز �لتفريق بني �ملنت�صب و�ملنتظم يف �لدر��صة �جلامعية لتحديد م�صتوى 
�لوظيفة �لتعليمية.

11- �حل�صول على �صهادة جامعية تربوية �صرط ل�صغل �مل�صتوى �خلام�س.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14302994

14312492

12- و�صع �ملعلم �حلا�صل على �صهادة جامعية غري تربوية على �مل�صتوى �لر�بع من 
قبيل �لت�صويات �ملقيدة ل�صلطة جهة �لإد�رة.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام
14342842
143531118
14362719

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14362707

14- �لتز�م جهة �لإد�رة بتح�صني �أو�صاع �ملر�صحات على وظائف مدر�صات عند توفر 
�ل�صو�غر.
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

1412581

1- جو�ز �جلمع بني �لعقوبة �لتاأديبية و�لنقل �إىل عمل �إد�ري.

حتويل �إىل وظيفة �إد�رية

2- نقل �ملعلم �إىل وظيفة �إد�رية حال ثبوت عدم �صالحيته للعمل يف جمال �لتعليم.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام
1412581
14265137
14293945
14342829
143531169

باأن تكون وفق  �إد�رية م�صروطة  �إىل وظيفة  �ملعلم  بنقل  �لإد�رة  3- �صالحية جهة 
�أ�صباب موجبة.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام
14272481
14293919
143531124
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14293967

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14155110

6- نقل �ملعلم �إىل وظيفة �إد�رية حال �إثارته م�صائل تف�صي للخالف و�لفرقة.

7- �عتبار �صلطة جهة �لإد�رة يف نقل �ملعلم للعمل �لإد�ري حال ح�صوله على تقرير 
غري مر�صي لعامني متتاليني �صلطة مقيدة.

4- نقل �ملعلم �إىل وظيفة �إد�رية حال فقده عن�صر �لأمانة �لوظيفية و�رتكابه �أفعاًل 
غري �أخالقية.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام
14272495
14282808 ،588
14293951
14302864 ،843 ،833
14312533
14342824

5- ل يلزم �أن ت�صدر �صد �ملعلم �أحكام �صرعية �أو تاأديبية لإحالته �إىل عمل �إد�ري بل 
يكفي لذلك �أن تثور حول �أخالقه و�صلوكه ريب و�صبهات حتول دون �لطمئنان �إليه.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14145106

14155128
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8- وجوب تقييم جهة �لإد�رة خرب�ت �ملعلم لتحديد �ملرتبة �ملنا�صبة له بعد حتويله 
�إىل وظيفة غري تعليمية.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام
14225155
14282888
142931002
14302853 ،829 ،824
14312533

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14342813

9- ��صتحقاق �ملعلم للتعوي�س حال حتويله �إىل وظيفة �إد�رية دون مربر نظامي.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14322409

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14312474

ل�صغل  �ملتقدمني  تقييم  و�إجر�ء�ت  مقايي�س  حتديد  يف  �لإد�رة  جهة  �صلطة   -1
�لوظائف �لتعليمية.

2- عدم �لإبالغ بقر�ر �لتعيني يعد عذر�ً م�صروعاً لعدم مبا�صرة �لعمل.

تعيني
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14301815

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14312480

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14342804

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14362672

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14362697

3- �لتز�م جهة �لإد�رة بالتعوي�س عن عدم �لتبليغ بقر�ر �لتعيني.

4- �أحقية جهة �لإد�رة باإلغاء قر�ر �لتعيني حال بنائه على بيانات غري �صحيحة.

5- عدم جو�ز �صحب قر�ر �لتعيني بعد مرور �ملدة �لنظامية �لتي تخول م�صدره حق 
�صحبه طاملا �أن �لقر�ر مل ُينَب على غ�س �أو تدلي�س من �ملعلم.

6- عدم نظامية ��صتبعاد �خلريجني �ملنت�صبني يف �جلامعة من �لتعيني على �لوظائف 
�لتعليمية.

كن  �لالتي  �ملد�ر�س  ذ�ت  على  �ملثبتات  �ملعلمات  بتعيني  �لإد�رة  جهة  �إلز�م  عدم   -7
يعملن بها �صابقاً.
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1- �صلطة �لق�صاء �لإد�ري يف مر�قبة م�صروعية قر�ر تقومي �لأد�ء �لوظيفي.

1- �إ�صناد �أعمال وظيفة مدير �أو وكيل �إىل �ملعلم بطريق �لتكليف �ملوؤقت ل يك�صبه 
حق �لبقاء فيها.

 تقومي �أد�ء وظيفي

تكليف

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14322416

143531181

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14105183

14282721

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

1416537

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14185142

2- عدم نظامية قر�ر تقومي �لأد�ء �لوظيفي حال �صدوره من غري خمت�س.

3- عدم نظامية تقومي �أد�ء �ملعلم من قبل �ملدير دون م�صاركة �ملوجه.
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�لتقديرية  �لإد�رة  جهة  �صلطة  حتت  يندرج  تعليمية  وظيفة  على  �ملعلم  تكليف   -5
ح�صب م�صلحة �لعمل.

4- عدم جو�ز تكليف �مل�صمول بالئحة �لوظائف �لتعليمية باأعمال غري تعليمية.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

142931007

143531245

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

1422548

1423562

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14312486

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14282955

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

142931103

3- �إنهاء تكليف مدير �ملدر�صة حال ح�صوله على تقدير كفاية يقل عن )%90(.

2- حالت �إنهاء تكليف �ملعلم من وظيفة مر�صد طالبي منوطة بامل�صلحة �لرتبوية 
طبقاً ل�صلطة جهة �لإد�رة �لتقديرية.

تثبت  ملن  ويجدد  عام  ملدة  �لتكليف  طريق  عن  يتم  �لرتبوي  بالإ�صر�ف  �لعمل   -6
�صالحيته طبقاً ل�صلطة جهة �لإد�رة �لتقديرية.
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رو�تب - بدلت - عالو�ت - مكافاآت - 
تعوي�صات

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14312505

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

142931082

1- ��صتحقاق �ملعلمني للبدلت و�ملكافاآت �ملقررة يف نظم �خلدمة �ملدنية.

4- �لعطل �ل�صيفية يف حق �ملعلمني تعترب مبثابة �لإجاز�ت �لعادية لغري �ملعلمني 
يتعني �لتعوي�س عنها عند نهاية �خلدمة �إذ� مل يتمتع بها.

2- عدم جو�ز �جلمع بني �ملكافاآت �لو�ردة يف لئحة �لوظائف �لتعليمية و�لو�ردة يف 
لئحة �حلقوق و�ملز�يا �ملالية.

3- �لعربة يف ��صتحقاق مكافاأة نهاية �خلدمة يف �لوظائف �لتعليمية هي �صغل �إحدى 
وظائفها مع ممار�صتها فعاًل.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

143531228

14362645

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14175208

14272424
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14302931

7- حق �ملوظف يف �لتغيب عن �لعمل بر�تب كامل عن �ملدة �لالزمة لأد�ء �لمتحان 
�لدر��صي.

5- �صمول بدل �ل�صرر مدر�صي مادة �لكيمياء وحم�صري معمل �لكيمياء يف �ملرحلة 
�لثانوية فما فوق.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

142931065

14302913

6- ��صتحقاق �ملوظف مكفوف �ليد ومن يف حكمه ن�صف ر�تبه، و��صتحقاقه �لباقي 
حال بر�ءته �أو معاقبته بغري �لف�صل.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام
142931026
14302909
143531204

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

143531217

8- وجوب ح�صم �أيام �لغياب دون عذر من �لر�تب.
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14342848

10- مو�فقة جهة �لإد�رة على تفرغ �ملعلم للدر��صة و�صرف بدل �إيفاد عن ذلك مع 
�إمتام  �إ�صافية بعد  �إركاب حكومي له حل�صور �لربنامج، ومنحه درجة  �أمر  �إ�صد�ر 
�لدر��صة يعترب مو�فقة تامة منها على �إيفاده للدر��صة ومن ثم تكون ملزمة بتحمل 

ر�صوم �لدر��صة.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14302717

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

143531260

1- �صحة قر�ر حتويل �لطالب من منتظم �إىل منت�صب لأ�صباب �صحية.

�إىل  �صمهم  بعد  �إل  �ملدر�صة  من  لأولده  �لدر��صية  �مللفات  نقل  لالأب  يجوز  ل   -2
ح�صانته.

طالب

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14312496

9- �صجن �ملوظف خارج �ململكة من قبل جهات �أجنبية ل يخ�صع لأنظمة �ململكة ول 
يعد حب�صاً �حتياطياً من حيث �صرف �لر�تب.
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14145424

1- �إغالق �ملدر�صة �لأهلية حال كون �صاحبها موظفاً حكومياً ل يجوز له �جلمع بني 
�لوظيفة �لعامة و�أية وظيفة �أو مهنة �أخرى.

مد�ر�س

2- �صلطة جهة �لإد�رة �لإ�صر�فية على �ملد�ر�س �لأهلية و�لأجنبية.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14235446

14302772 ،724

14362801 ،765

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14302784

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14302971

�لعقد  �لطالب عالقة عقدية يحكمها  �أمر  �لأهلية وويل  �ملدر�صة  �لعالقة بني   -3
�لعالقات  ي�صمل  ل  �لأهلية  �ملد�ر�س  على  �لإد�رة  جهة  �إ�صر�ف   - بينهما  �ملربم 

�لتعاقدية �لتي بينها وبني �أولياء �لأمور.

4- تويل �صركة خا�صة تطوير �ملدر�صة و�صرف �لرو�تب ل ينفي تبعيتها وخ�صوعها 
لإ�صر�ف جهة �لإد�رة.
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14322468

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14302730

5- وجوب قيام جهة �لإد�رة برت�صيح مدير من من�صوبيها حال عدم تر�صيح مالك 
�ملدر�صة �لأهلية �إل �صخ�صاً و�حد�ً فقط لإد�رة �ملدر�صة.

6- عدم جو�ز ت�صغيل مدر�صة بناء على مو�فقة وز�رة �لرتبية و�لتعليم دون مو�فقة 
�لبلدية.

كمن�صاأة  �صالحيته  عدم  حال  �ملدر�صة  مبنى  باإخالء  �لإد�رة  جهة  قيام  وجوب   -7
تعليمية وخطورته على �صالمة �لطالب.

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

143531265

14362789



121

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14302877

نظامياً يجب على جهة  �لنقل يك�صبه مركز�ً  �ملعلم ل�صو�بط و�صروط  ��صتيفاء   -2
�لإد�رة �لوفاء به.

�ل�صو�بط  �لظروف �خلا�صة حال توفر  �ملعلمني ذوي  �لإد�رة بنقل  �لتز�م جهة   -3
�لتي و�صعتها ب�صاأنهم.

1- �لنقل �لد�خلي من �لتد�بري �لد�خلية �ملخولة جلهة �لإد�رة مبا لها من �صلطة 
تقديرية.

نقل

�ل�صفحة�ملجلد�لعام
14115198
14272749 ،518
14293963 ،937
14302872

�ل�صفحة�ملجلد�لعام
14272761
14302889
14312445
14342871
143531187
14362729
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�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14312459

�ل�صفحة�ملجلد�لعام

14293990 ،984

4- عدم جو�ز قيام جهة �لإد�رة بتطبيق مبد�أ �لتدوير دون رغبة �ملعلم.

5- حتمل جهة �لإد�رة �لأ�صر�ر �لناجتة عن قر�ر �لنقل �خلاطئ.
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1- متديد اخلدمة لع�ضو هيئة التدري�س اأمر جوازي للجامعة.

2- حال تعاقد جهة الإدارة مع امراأة وحمرمها ي�ضرف بدل �ضكن واحد ل�ضاحب 
البدل الأعلى منهما.

3- جواز نقل املتعاقد مع اجلامعة اإىل وظيفة اأخرى تتنا�ضب مع موؤهالته ب�ضرط 
موافقته على ذلك، واأن يتم تعديل و�ضعه بعد انتهاء التعاقد املعمول به.

4- نقل خدمات املوظف من اجلامعة اإىل جهة اأخرى يرتتب عليه انفكاك العالقة 
بينهما وطي قيده من اجلامعة.

يعترب  كونه  التدري�س  هيئة  ع�ضو  ملجازاة  النوعي  النقل  ا�ضتخدام  جواز  عدم   -5
عقوبة تاأديبية مقنعة.

اأع�ضاء هيئة التدري�س

ال�ضفحةاملجلدالعام

14322367

ال�ضفحةاملجلدالعام

14106148

ال�ضفحةاملجلدالعام

14136136

ال�ضفحةاملجلدالعام

1412681

ال�ضفحةاملجلدالعام

1415612
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6- �ضلطة اجلامعة التقديرية يف حتديد معيار القبول بوظيفة معيد.

8- طي قيد املعيد حال جتاوزه املدة النظامية للح�ضول على درجة املاج�ضتري.

7- ا�ضتحقاق املعيد الرتقية اإىل حما�ضر بح�ضوله على �ضهادة املاج�ضتري ال�ضادرة 
من جامعة متنحها بدون تقدير.

9- عدم احت�ضاب الفرتة الزائدة عن املدة الق�ضوى املقررة للح�ضول على املاج�ضتري 
والدكتوراه �ضمن مدة البتعاث.

10- عدم جواز حرمان املعيد من الرتقية لوظيفة حما�ضر انتظاراً حل�ضوله على 
الدكتوراه وترقيته مبا�ضرة اإىل وظيفة اأ�ضتاذ م�ضاعد.

ال�ضفحةاملجلدالعام

14352871

ال�ضفحةاملجلدالعام

1415635

ال�ضفحةاملجلدالعام

14312407

ال�ضفحةاملجلدالعام

14216117

ال�ضفحةاملجلدالعام

14352892 ،883
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13- طي قيد ع�ضو هيئة التدري�س حال انقطاعه عن العمل.

قرار  �ضدور  قبل  املخت�ضة  التاأديب  للجنة  التدري�س  هيئة  ع�ضو  اإحالة  لزوم   -15
بتاأديبه.

12- اإنهاء عقد ع�ضو هيئة التدري�س قبل نهاية مدته للم�ضلحة العامة يوجب على 
اجلامعة تو�ضيح مدلول مقت�ضيات تلك امل�ضلحة.

14- اإبعاد ع�ضو هيئة التدري�س عن العمل الأكادميي حال اإخالله بواجبه الوظيفي 
واإ�ضاءة ال�ضلوك.

11- ا�ضتحقاق املوظف املعاد اإىل عمله بعد ف�ضله جلميع رواتبه عن الفرتة الواقعة 
بني الف�ضل والإعادة، ب�ضرط اأن يكون قرار طي القيد خمالفاً للنظام، واأل تتجاوز 
قد عمل يف وظيفة خالل مدة  املوظف  يكون  واأل  �ضنة،  العمل  النقطاع عن  مدة 

النقطاع.

ال�ضفحةاملجلدالعام

1422624

ال�ضفحةاملجلدالعام

14302701

ال�ضفحةاملجلدالعام

14322375

ال�ضفحةاملجلدالعام

14302682

ال�ضفحةاملجلدالعام

1417645
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17- امل�ضتعان به من خارج اجلامعة للتدري�س فيها ل يعد من اأع�ضاء هيئة التدري�س.

2- جمازاة الطالب حال ارتكابه �ضلوكاً غري لئق وتكرار املخالفة.

3- اللتفات املجرد اأمر وارد قد ي�ضدر من الطالب عفوياً ول ي�ضدق عليه و�ضف 
الغ�س.

16- �ضالحية مدير اجلامعة يف اإ�ضدار قرار لفت نظر لع�ضو هيئة التدري�س دون 
غريه، وعدم منحه حق التفوي�س يف ذلك.

ال�ضفحةاملجلدالعام

14322392

ال�ضفحةاملجلدالعام

14302643

ال�ضفحةاملجلدالعام

142731251

ال�ضفحةاملجلدالعام

143521001

ال�ضلوك،  واإ�ضاءة  والأنظمة  اللوائح  عن  خروجه  حال  تاأديبياً  الطالب  جمازاة   -1
وت�ضديد العقوبة عليه حال رف�ضه التعهد بعدم تكرار املخالفة.

طالب

ال�ضفحةاملجلدالعام

14302635
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5- ارتكاب الطالب للفعل املوؤثَّم خارج اأ�ضوار اجلامعة يعد خمالفة تاأديبية.

وزارة اخلدمة  اعتماده من  الدبلوم حال عدم  بتعوي�س طالب  التزام اجلامعة   -8
املدنية.

6- �ضالحية مدير اجلامعة يف توقيع جميع العقوبات النظامية على املخالفات التي 
ت�ضتدعي معاجلتها اخل�ضو�ضية وال�ضرية.

7- معادلة املواد الدرا�ضية يتم وفق العقد املتفق عليه من قبل الطالب واجلامعة 
واملتمثل يف برنامج الدبلوم اجلامعي.

ال�ضفحةاملجلدالعام

14342776

ال�ضفحةاملجلدالعام

14302639

ال�ضفحةاملجلدالعام

14246175

ال�ضفحةاملجلدالعام

14266162

ب�ضبب  متتالية  اإنذارات  ثالثة  على  ح�ضوله  حال  اجلامعة  من  الطالب  ف�ضل   -4
انخفا�س معدله الرتاكمي.

ال�ضفحةاملجلدالعام

14342783
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معاهد  ت�ضدرها  التي  ال�ضهادات  م�ضتوى  بتحديد  اجلامعة  جمل�س  اخت�ضا�س   -9
التدريب والكليات.

11- قرار القبول يف الكليات الع�ضكرية لي�س قراراً بالقبول مبا�ضرة واإمنا هو قرار 
مركب من قرارات عدة متالحقة ومرتبطة ببع�ضها.

12- �ضدور توجيه وزير التعليم العايل بقبول طالب يف مرحلة املاج�ضتري ل يعني 
جتاوزه ال�ضروط املقررة نظاماً.

13- اقت�ضار دور املر�ضد العلمي على التوجيه الأكادميي للطالب يف مو�ضوع الر�ضالة 
وخطة البحث دون متابعة الإجراءات الإدارية.

10- الإخالل ب�ضرط النتظام والإقامة يف بلد الدرا�ضة يرتتب عليه عدم معادلة 
ال�ضهادة.

ال�ضفحةاملجلدالعام

14302659

ال�ضفحةاملجلدالعام

142731302

ال�ضفحةاملجلدالعام

14342728

ال�ضفحةاملجلدالعام

14302648

ال�ضفحةاملجلدالعام
14342740 ،733
14352955 ،941
14362616 ،607
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اإخالله  حال  الطالب  قيد  باإلغاء  العليا  الدرا�ضات  عمادة  جمل�س  اخت�ضا�س   -16
بالأمانة العلمية.

17- اقت�ضار الرقابة الق�ضائية على التحقق من تطبيق الإجراءات النظامية لتقييم 
م�ضتوى الطالب دون التدخل يف مقدار الدرجة.

املقررة  المتياز  مكافاأة  �ضعودي  غري  من  ال�ضعودية  املواطنة  اأبناء  ا�ضتحقاق   -18
لطالب كلية الطب.

14- �ضلطة اجلامعة التقديرية يف تقييم وقبول الر�ضائل العلمية.

15- اخللل العلمي ل يعد اإخالًل بالأمانة العلمية.

ال�ضفحةاملجلدالعام

14352935

ال�ضفحةاملجلدالعام

14342770

ال�ضفحةاملجلدالعام

143521017

ال�ضفحةاملجلدالعام

14352910

ال�ضفحةاملجلدالعام

14342718
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1- عدم جواز قيام املرخ�ص له بتوكيل �شخ�ص اآخر يف تقدمي خدمات احلجاج دون 
اأخذ موافقة جهة الإدارة.

3- اقت�شار م�شوؤولية �شركات خدمات احلج والعمرة على الإبالغ حال وقوع تخلف 
من املعتمرين، دون م�شوؤوليتها عن حدوثه.

حج وعمرة

ال�شفحةاملجلدالعام
14176237

ال�شفحةاملجلدالعام
142941827

بتنظيم  اخلا�شة  املخالفات  بنظر  احلج  وزارة  يف  الدائمة  اللجنة  اخت�شا�ص   -2
خدمات املعتمرين.

4- عدم اعتبار تخلف املعتمرين خمالفة نظامية بحق مقدم اخلدمة لهم متنعه من 
جتديد الرتخي�ص.

ال�شفحةاملجلدالعام
14256253
14266266

ال�شفحةاملجلدالعام
142941839
143031717

خمالفة  ترخي�ص  على  احل�شول  دون  الداخل  حجاج  خدمات  ممار�شة  اعتبار   -5
توجب توقيع الغرامة.

ال�شفحةاملجلدالعام
143341694
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1- جلهة الإدارة �شلطة اعتماد املخططات وتق�شيم الأرا�شي والت�شرف يف ال�شوارع 
وتعديلها اأو اإلغائها.

3- اأحقية جهة الإدارة يف تعديل املخطط دون امل�شا�س باحلقوق املكت�شبة.

تخطيط عمراين

ال�شفحةاملجلدالعام

143031835

143131385

ال�شفحةاملجلدالعام

14206347

14362861

2- بطالن قرار اعتماد املخطط حال اإ�شراره مب�شلحة الغري.

4- اأحقية جهة الإدارة يف الرجوع عن خمطط �شبق لها اعتماده اإىل خمطط اآخر 
لتحقيق م�شلحة عامة اأكرث نفعاً.

5- ل يجوز جلهة الإدارة امل�شا�س بحجية �شكوك امللكية بداعي امل�شلحة العامة.

ال�شفحةاملجلدالعام
143531684

ال�شفحةاملجلدالعام
143063402

ال�شفحةاملجلدالعام
14206347
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6- اأحقية جهة الإدارة بتعديل نظام البناء يف املخطط.

ال�شفحةاملجلدالعام
143452797

اإن  املخطط  تعديل  عن  الناجتة  الأ�شرار  عن  بالتعوي�س  الإدارة  جهة  التزام   -7
وجدت.

عند  املجانية  النظامية  الن�شبة  عن  بالزيادة  امل�شتقطع  عن  التعوي�س  وجوب   -9
التق�شيم.

ال�شفحةاملجلدالعام
14216365
14236392
14256277
142941910 ،1903
143131371
143431243
14362886

ال�شفحةاملجلدالعام
14246286
14256296
143031851
14362940

8- التزام جهة الإدارة بالتعوي�س عن الأ�شرار الناجتة عن خطئها يف تنفيذ املخطط 
على الطبيعة.

ال�شفحةاملجلدالعام

14186399

143131391
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اأعمالها اخلا�شة بالتخطيط العمراين حتقيقاً لل�شالح  10- ممار�شة جهة الإدارة 
العام ل يعد خطاأً موجباً للتعوي�س.

11- انتفاء خطاأ جهة الإدارة با�شتنفادها جميع الو�شائل الالزمة لإ�شالح اأخطاء 
املكتب الهند�شي امل�شوؤول عن تنزيل املخطط.

12- اخت�شا�س البلديات بالقيام بجميع الأعمال املتعلقة بتنظيم املناطق التابعة لها 
واإ�شالحها، واإ�شدار نظام البناء فيها.

اإداري ترتخ�س  اإجراء  التابعة لالأمانة هو  املكاين للبلديات  13- حتديد الخت�شا�س 
بتنظيمه وترتيبه الأمانة ووزارة ال�شوؤون البلدية والقروية بناًء على القواعد النظامية.

14- �شلطة جهة الإدارة التقديرية يف تخطيط امل�شاحات ال�شاحلة لال�شتثمار.

15- �شلطة جهة الإدارة التقديرية يف بيع زوائد التنظيم.

ال�شفحةاملجلدالعام
143031830 ،1820

ال�شفحةاملجلدالعام
14323812

ال�شفحةاملجلدالعام
142941893

ال�شفحةاملجلدالعام
14332897

ال�شفحةاملجلدالعام
142941898

ال�شفحةاملجلدالعام
143031805
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16- �شلطة جهة الإدارة يف و�شع �شروط وموا�شفات خا�شة لالأ�شا�شات مبا يتنا�شب 
مع طبيعة الرتبة يف املخطط.

17- التزام الدولة بعالج حالة وقوع املخططات ال�شكنية يف جماري الأودية ل ي�شمل 
املناطق الع�شوائية.

21- وجوب التزام جهة الإدارة يف منح قطع الأرا�شي بال�شروط وال�شوابط املقررة 
للمنح.

ال�شفحةاملجلدالعام
143131397

ال�شفحةاملجلدالعام
14332879

ال�شفحةاملجلدالعام
143321031 ،1016 ،982 ،964

18- �شلطة جهة الإدارة التقديرية يف اختيار اأماكن املرافق احلكومية.

19- وجوب تخ�شي�س قطع اأرا�ٍس للمرافق العامة عند اإعداد املخططات ال�شكنية.

ال�شفحةاملجلدالعام
14332926 ،914

ال�شفحةاملجلدالعام
143431310

20- وجوب اإبقاء الأرا�شي املخ�ش�شة للمرافق العامة ملا خ�ش�شت من اأجله.
ال�شفحةاملجلدالعام
141411189
142941637
143631193
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حماًل  تكون  اأن  ت�شلح  اأر�س  على  يكون  اأن  يجب  املنح  اأرا�شي  تخطيط  قرار   -22
لتملك املواطنني املمنوحني باعتبارها ملكاً للبلدية وغري خم�ش�شة للنفع العام.

23- عدم جواز تخطيط اأي اأر�س بغية توزيعها اإذا كانت م�شغولة بحقوق فردية اأو 
جماعية.

ال�شفحةاملجلدالعام
143431272

ال�شفحةاملجلدالعام
143531637



144



145



146



147

1- قيام العامل باإدارة حمل كفيله حل�شابه اخلا�ص دون راتب مقابل مبلغ �شهري 
يدفعه للكفيل يدخل �شمن احلاالت املحظورة يف نظام مكافحة الت�شرت.

3- وجوب الت�شديق على قرار اللجنة االإدارية باإدارة الوافدين من ال�شلطة املخت�شة 
)وزير الداخلية(.

4- وجوب االلتزام بالغرامات الواردة يف نظام االإقامة يف خمالفات االإقامة.

غرامات

ال�شفحةاملجلدالعام

14167119

14237141

ال�شفحةاملجلدالعام

14257157

143031893

ال�شفحةاملجلدالعام

143031884

143431605

2- عدم جواز اال�شتعانة باأجنبي يف توزيع املعادن الثمينة على املحالت.

ال�شفحةاملجلدالعام
14257133
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5- عدم جواز الزيادة على الغرامة حال التاأخر يف �شدادها.

6- بطالن قرار الغرامة حال �شيوع وتعدد االأ�شباب املوؤدية اإىل املخالفة.

7- بطالن قرار الغرامة حال انتفاء �شبب توقيعها.

8- عدم جواز توقيع جزاء اإداري )غرامة( �شد جهة اإدارية حال قيام ت�شرفها على 
م�شلحة عامة.

ال�شفحةاملجلدالعام
1420756

ال�شفحةاملجلدالعام
1424732

ال�شفحةاملجلدالعام
143341784

ال�شفحةاملجلدالعام
143431578

9- الق�شور يف ت�شبيب قرار الغرامة بعدم ذكر تفا�شيل املخالفة وامل�شتند النظامي 
لها يعيب القرار بعيبي ال�شبب وخمالفة النظم واللوائح.

ال�شفحةاملجلدالعام
143431558
143542180
14362992 ،967

10- وجوب اإجراء حتقيق مع املخالف قبل اإ�شدار قرار الغرامة.
ال�شفحةاملجلدالعام
1424790 ،85
142731129
143431573
143542233 ،2127
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11- عدم جواز اإيقاع الغرامة على غري مرتكب املخالفة.

12- بطالن قرار الغرامة حال تق�شري جهة االإدارة باتخاذ اإجراءات اإثبات املخالفة 
قبل اإ�شدار القرار.

15- ت�شحيح املخالفات بعد انتهاء املهلة املمنوحة الإزالتها ال يعفي من اإيقاع الغرامة 
املقررة ب�شاأنها.

13- وجوب االلتزام باإجراءات �شبط املخالفات البلدية املن�شو�ص عليها نظاماً.

14- حجية حم�شر �شبط املخالفات البلدية ما مل يطعن عليه بالتزوير.

ال�شفحةاملجلدالعام
142831372

ال�شفحةاملجلدالعام
143031897

ال�شفحةاملجلدالعام
143131108

ال�شفحةاملجلدالعام
143542192

ال�شفحةاملجلدالعام
14362955

16- اإ�شراف البلديات على مكاتب املحاماة ال يتجاوز حدود �شلطات ال�شبط االإداري 
املتعلق باملن�شاأة من حيث ال�شالمة العامة و�شالحية املوقع.

ال�شفحةاملجلدالعام
143542198
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اإزالة  جانب  اإىل  املالية  الغرامة  عقوبتها  حكومية  اأر�ص  على  البناء  خمالفة   -18
املباين املخالفة كعقوبة تبعية.

19- بطالن قرار الغرامة حال انتفاء و�شف البناء عن االإحداث الذي مت يف االأر�ص 
احلكومية.

يكون  اأن  للمخالفة  املربع  املرت  وفق  الزائد  البناء  غرامة  تقدير  عند  العربة   -20
التقدير على اأقل ما ميكن ت�شميته بناء وهو امل�شطلح عليه بالعظم.

21- حظر بيع وحيازة امل�شغوالت املدون عليها اآيات قراآنية اأو �شوٌر خمالفة لل�شريعة 
االإ�شالمية.

ال�شفحةاملجلدالعام
143341757 ،1711

ال�شفحةاملجلدالعام
143431509

ال�شفحةاملجلدالعام
1424852

ال�شفحةاملجلدالعام
14257133

17- اإحداث اأحوا�ص بهدف الزراعة ال ينطبق عليه و�شف البناء.

ال�شفحةاملجلدالعام
1425742
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23- بائع الكتب املمنوعة يكون مبناأى عن امل�شوؤولية ما دام اأن املوزعني لها معروفون 
لدى جهة االإدارة.

25- االأ�شل عدم رجعية االأنظمة واللوائح والقرارات.

ال�شفحةاملجلدالعام
142731317

ت�شتوجب  املوؤلف  لنظام حماية حقوق  برامج من�شوخة خمالفة  اعتبار حيازة   -24
الغرامة.

ال�شفحةاملجلدالعام
143621023

االإدارية    اللجان  تعترب من  البنوك  مراقبة  نظام  الف�شل يف خمالفات  22- جلنة 
املحكمة  لرقابة  تخ�شع  قرارات  من  عنها  ي�شدر  وما  الق�شائي  االخت�شا�ص  ذات 
االإدارية - االأعمال امل�شرفية املحظورة على غري املرخ�ص له مبزاولتها هي االأعمال 

املتعلقة بالنقود.
ال�شفحةاملجلدالعام
14257148
142731269
143031906

ال�شفحةاملجلدالعام
142731290
142831482
143031902
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يقت�شي  للنظام  طبقاً  املدين  الدفاع  نظام  خمالفات  يف  النظر  جلان  ت�شكيل   -27
ت�شمية اأع�شائها.

28- عدم جواز ت�شجيل خمالفة مرورية عن فعل ال يدخل �شمن املخالفات الواردة 
يف النظام.

29- م�شوؤولية املطاعم عن حوادث الت�شمم الغذائي - توقيع الغرامة عن كل حالة 
اإ�شابة.

ال�شفحةاملجلدالعام

143542211

ال�شفحةاملجلدالعام

143341765

ال�شفحةاملجلدالعام
143431485

26- بطالن قرار الغرامة حال �شدوره من جلنة غري م�شكلة وفق النظام.

ال�شفحةاملجلدالعام

143341741

143431537 ،1515

ت�شجيل  دون  االت�شاالت  �شرائح  وتفعيل  اإ�شدار  االت�شاالت  ل�شركات  يجوز  ال   -30
كامل بيانات هوية طالب اخلدمة.

ال�شفحةاملجلدالعام

143431528

143542154
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هيئة  موافقة  دون  اإعالنية  حلملة  الرتويج  االت�شاالت  ل�شركات  يجوز  ال   -31
االت�شاالت، كما ال يجوز لها االمتناع عن نقل اأرقام مل�شغل اآخر دون مربرات مقنعة.

32- عدم جواز االتفاق على حتديد حد اأدنى ل�شعر ال�شلع.

ال�شفحةاملجلدالعام

14362983 ،974

ال�شفحةاملجلدالعام

143621014
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ا�سم جتاري

1- ي�سرتط لت�سجيل اال�سم التجاري اأن يكون الئقاً ومبتكراً اأو مطابقاً ال�سم مقدمه 
يف ال�سجل املدين، واأال يكون م�سلاًل اأو خمالفاً لل�سريعة االإ�سالمية.

2- جواز ت�سمني اال�سم التجاري بيانات متعلقة بنوع التجارة.

3- جواز ا�ستعمال اال�سم التجاري من قبل تاجر اآخر حال اختالف نوع التجارة.

اأن يكون م�سجاًل  4- يجب حلماية اال�سم التجاري من تقليد وا�ستعمال الغري له 
الن�ساط التجاري مت�سابهاً يف اال�سمني، واأن  لدى جهة االإدارة، واأن يكون مو�سوع 

يكون هناك ت�سابه يف اال�سمني يوقع امل�ستهلك يف اللب�س واخللط بينهما.

ال�سفحةاملجلدالعام
14267438

ال�سفحةاملجلدالعام
143141479

ال�سفحةاملجلدالعام
14237429

ال�سفحةاملجلدالعام
14257453

5- وجوب تغيري اال�سم التجاري ملن�ساأة حال ت�سابهه مع ا�سم جتاري م�سجل ملن�ساأة 
اأخرى �سهرية.

ال�سفحةاملجلدالعام

142841884

143042122
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6- العربة يف االأ�سبقية بقيد اال�سم التجاري يف ال�سجل ال باالأ�سبقية يف اال�ستعمال.

ال�سفحةاملجلدالعام

142841889

143431693

7- عدم جواز احتكار االألفاظ العامة �سائعة اال�ستعمال كاأ�سماء جتارية.
ال�سفحةاملجلدالعام
143141479

 براءة اخرتاع

1- حماية االخرتاع تتقرر بعد ح�سول مالكه على وثيقة الرباءة.

2- �سريان اأحكام نظام براءات االخرتاع اجلديد على طلبات الرباءة التي مل تنته 
اإجراءاتها قبل نفاذه.

ال�سفحةاملجلدالعام
14257514

ال�سفحةاملجلدالعام

142963231

143042089

143141421

8- ا�ستخدام ال�سركة لال�سم التجاري امل�سجل ل�سركة اأخرى يف االإعالن والت�سويق 
مل�ساريعها يعد خمالفة لنظام االأ�سماء التجارية.

ال�سفحةاملجلدالعام

143031912
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حق املوؤلف

1- تاأليف الكتب مهمة م�ستقلة بذاتها وتخرج عن املهام الوظيفية

5- وجوب ت�سبيب قرار رف�س طلب الرباءة.

بدفع  الرباءة  طالب  الإخطار  نظاماً  املحددة  باملدة  االإدارة  جهة  التزام  وجوب   -3
تكاليف الفح�س املو�سوعي.

تاريخ  من  اإال  امل�ستندات  الرباءة  طالب  ال�ستكمال  املحددة  املدة  �سريان  عدم   -4
اإخطاره.

لرباءة  املدعي  ملكية  مبناها  يكون  اأن  ينبغي  االخرتاع  على  االعتداء  دعوى   -6
اخرتاع �سارية املفعول.

ال�سفحةاملجلدالعام
14257482

ال�سفحةاملجلدالعام
143541935

ال�سفحةاملجلدالعام
142963239

ال�سفحةاملجلدالعام
143541950

ال�سفحةاملجلدالعام
142963255 ،3245

14323885

143331465
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اإليها حق  املوؤلفني ال ينقل  الكتب دون معار�سة من  االإدارة بطباعة  2- قيام جهة 
املوؤلف.

وم�ساعة  للعامة  متوفرة  مبعلومات  يتعلق  موؤلفني  بني  التطابق  بع�س  وجود   -4
ينفي التعدي على حق املوؤلف.

ال�سفحةاملجلدالعام
14257482

ال�سفحةاملجلدالعام
143042141

3- اال�ستخدام التجاري للم�سنفات الفكرية بطرق التحايل واالحتفاظ مب�سنفات 
غري اأ�سلية يف املن�ساأة يعد تعدياً على حقوق املوؤلف.

ال�سفحةاملجلدالعام

14257465

143331449

143431712 ،1707 ،1702

143542004 ،1990 ،1985

موؤلفه  موافقة  على  احل�سول  دون  حممي  م�سنف  بفقرات  اال�ست�سهاد  جواز   -5
ب�سرط اأن يكون ذلك متم�سياً مع العرف وبالقدر الذي يربره الهدف املن�سود واأن 

يذكر امل�سدر وا�سم املوؤلف.

ال�سفحةاملجلدالعام

14257471

143542009
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6- تعوي�س موؤلف الكتاب جراء امتناع جهة االإدارة غري النظامي عن ف�سحه.

7- منع جهة االإدارة بيع كتاب بعد ف�سحه دون �سند من النظام خطاأ يوجب التعوي�س.

8- ي�سرتط النتقال ملكية حق املوؤلف نظاماً الكتابة واإبرام العقود.

ال�سفحةاملجلدالعام
143042132

ال�سفحةاملجلدالعام
142741911

ال�سفحةاملجلدالعام
143331433

عالمة جتارية

1- العالمات االأجنبية امل�سجلة خارج اململكة ال تتمتع بحماية نظامية دائمة داخل 
اململكة.

3- �سبق ت�سجيل العالمة يف دولة اأخرى ال يعطيها اأف�سلية على العالمة التي �سبق 
ت�سجيلها داخل اململكة.

2- جمرد ت�سجيل العالمة يف عدة دول ال يكفي الإثبات �سيوع �سهرتها.

ال�سفحةاملجلدالعام
14077304

ال�سفحةاملجلدالعام
142963276

ال�سفحةاملجلدالعام
142841914
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4- العربة ب�سهرة العالمة التجارية هي ال�سهرة داخل اململكة ال خارجها.

اأو  املنتجات  ت�سابه  حال  امل�سابهة  العالمة  بت�سجيل  ي�سمح  ال  الفئات  اختالف   -7
اخلدمات.

ال�سفحةاملجلدالعام

142963311 ،3305

142741805

143042002

ال�سفحةاملجلدالعام

14237210

14257232 ،221

14267271

5- عدم جواز ت�سجيل العالمة امل�سابهة حال احتاد الفئات واملنتجات.

ال�سفحةاملجلدالعام

142741699 ،1647 ،1627

143042059 ،2040 ،2033

املو�سوعة  واملنتجات  الفئات  اختالف  حال  املت�سابهة  العالمات  ت�سجيل  �سحة   -6
عليها.

ال�سفحةاملجلدالعام

14087185

142741755 ،1715

142841860

143041979
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9- معايري تقرير وجود الت�سابه من عدمه بني العالمات تكمن يف الفكرة الرئي�سية 
التي  الب�ساعة  ونوع  للعالمة،  الرئي�سية  واملظاهر  العالمة،  عليها  تنطوي  التي 

حتملها، واالأ�سخا�س حمل االعتبار لدى �سرائها.
ال�سفحةاملجلدالعام

14097319

14247362

8- عدم جواز ت�سجيل العالمة امل�سابهة للعالمة ذات ال�سهرة الوا�سعة واإن اختلفت 
الفئات اإن كان من �ساأنها ت�سليل امل�ستهلكني.

ال�سفحةاملجلدالعام
143431634

10- العربة عند املقارنة بني العالمات باأوجه الت�سابه واالتفاق ال باأوجه االختالف.

ال�سفحةاملجلدالعام

142741783 ،1709 ،1639 ،1597

142841821

142963276

143141454

143331584 ،1510 ،1479 ،1471

143621073
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11- العربة يف تقرير الت�سابه بني العالمات بالنظر اإىل العنا�سر الرئي�سية املوؤثرة 
واإبعاد العنا�سر الثانوية.

ال�سفحةاملجلدالعام

14257260

14267267

142741669 ،1633

142841810

اأو  قيود  اأي  عن  جمردة  بذاتها  العالمة  هي  جتارية  عالمة  اأي  يف  العربة   -12
ا�ستثناءات خارجية.

14- اجلر�س ال�سوتي ال يلجاأ اإليه اإال يف حاالت بيع منتجات تكون الفكرة الرئي�سية 
يف عالماتها منطوقة ولي�ست مر�سومة.

ال�سفحةاملجلدالعام
142841907

ال�سفحةاملجلدالعام
142741651

13- يتعني لتقرير الت�سابه بني العالمات النظر اإىل جمموع عنا�سرها كاملة دون 
النظر اإىل اأجزائها.

ال�سفحةاملجلدالعام

143141484

143331539 ،1533 ،1487 ،1479

143542076 ،2056

143621103
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لدى  واللب�س  اخللط  وقوع  هو  املت�سابهة  العالمات  ت�سجيل  من  املنع  مناط   -15
جمهور امل�ستهلكني.

ال�سفحةاملجلدالعام

143141454

143331510 ،1471

143431649 ،1621

143621123 ،1109 ،1097

16- رف�س دعوى االعرتا�س على عدم قبول ت�سجيل عالمة جتارية على منتجات 
التبغ املحرم �سرعاً )1(.

17- عدم جواز ت�سجيل العالمات املخالفة الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.

18- عدم جواز ا�ستمال العالمة على ا�سم من اأ�سماء اهلل احل�سنى.

ال�سفحةاملجلدالعام
14117180

ال�سفحةاملجلدالعام
14237282 ،278

ال�سفحةاملجلدالعام
143042026

19- عدم جواز ت�سجيل الرموز الدينية كعالمات جتارية.

ال�سفحةاملجلدالعام

142741747

142841831

)1( وذلك قبل �ضدور الأمر امللكي رقم )133/4( وتاريخ 1415/1/21هـ املت�ضمن اإ�ضناد ق�ضايا التبغ ومنازعاتها اإىل وزارة 
التجارة وال�ضناعة.
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20- عدم جواز ت�سجيل العالمة التجارية املعار�سة لقد�سية ومكانة جزيرة العرب.

ال�سفحةاملجلدالعام
14267291

21- عدم جواز ت�سجيل العالمة التي متثل ا�سماً �سخ�سياً اأو جتارياً للغري.

22- عدم جواز ت�سجيل العالمة امل�سابهة ال�سم جتاري للغري.

ال�سفحةاملجلدالعام

14247395

142963299

ال�سفحةاملجلدالعام

143041953

143141502

23- عدم جواز ت�سجيل العالمة امل�ستملة على ا�سم عائلي دون موافقة حاملي اال�سم 
على ت�سجيلها.

ال�سفحةاملجلدالعام

142741571

143042051

143331630

143621142
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يف  متعددة  اأجزاء  من  جزءاً  الكلمة  كانت  اإذا  الو�سفية  الكلمة  ت�سجيل  جواز   -26
العالمة التجارية ولي�س لها تاأثري عند اإزالتها.

ال�سفحةاملجلدالعام
14267171

24- عدم جواز ت�سجيل العالمة اخلالية من ال�سفة املميزة.

ال�سفحةاملجلدالعام

14247250

14257167

14267171

142741793 ،1763 ،1733

142841944 ،1854

143331623 ،1614 ،1604 ،1592 ،1588

143542024

143621064 ،1046

25- عدم جواز ت�سجيل العالمة التي حتتوي على و�سف للمنتج.

ال�سفحةاملجلدالعام

142741838

142841926

143141432
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27- عدم جواز ت�سجيل العالمة املخالفة للنظام واالآداب العامة.

29- عدم جواز احتكار ا�سم جغرايف كعالمة جتارية.

ال�سفحةاملجلدالعام

142741733 ،1579

143542039

ال�سفحةاملجلدالعام

142741738

143042045 ،1947

28- عدم جواز احتكار االأ�سماء اأو ال�سفات اأو االأ�سكال العامة كعالمة جتارية.
ال�سفحةاملجلدالعام

142841850

143042045

143141484 ،1437

30- عدم جواز البيع اأو احليازة بق�سد البيع للمنتجات التي حتمل عالمة جتارية مقلدة.

ال�سفحةاملجلدالعام

14247369 ،362

142741816 ،1767 ،1604

142841940 ،1932 ،1895 ،1870

143042085 ،2071 ،2065

143141516 ،1511

14323904

143621146
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35- �سطب العالمة حال ثبوت الغ�س والتدلي�س يف ت�سجيلها.
ال�سفحةاملجلدالعام

14257403

143141524

143621166

31- جواز ت�سجيل االأرقام واحلروف كعالمة جتارية.

32- جواز ت�سجيل ترجمة العالمات امل�سهورة من اللغة االأجنبية اإىل العربية.

34- �سطب العالمة حال ت�سجيلها بناًء على بيانات كاذبة.

ال�سفحةاملجلدالعام
14267297

ال�سفحةاملجلدالعام
143042012

ال�سفحةاملجلدالعام
14323923

33- اقت�سار �سطب العالمة على احلاالت املن�سو�س عليها نظاماً.

ال�سفحةاملجلدالعام

14323915

143331643

143431675

143542094

143621160
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36- �سطب العالمة يتم باالإرادة املنفردة من مالكها دون اأن تكون جمااًل للنزاع.

39- عدم ممانعة مالك العالمة االأ�سبق من ت�سجيل العالمة للغري ال يقوم �سبباً 
لل�سماح بت�سجيلها.

40- اأحقية وكيل ال�سركة املالكة للعالمة يف طلب حمايتها.

41- انتفاء احلماية عن العالمة حال عدم جتديدها.

37- عدم جواز ت�سجيل العالمة بعد �سطبها لغري مالكها اإال بعد م�سي ثالث �سنوات 
من تاريخ ال�سطب.

ال�سفحةاملجلدالعام
142963365

ال�سفحةاملجلدالعام
142963324

ال�سفحةاملجلدالعام
143141454

ال�سفحةاملجلدالعام
142963288

ال�سفحةاملجلدالعام
142841949

38- ملالك العالمة التجارية احلق يف املطالبة مبنع غريه من ا�ستعمالها.
ال�سفحةاملجلدالعام

14257453

14267341

42- حماية العالمة تكون خا�سة بالفئة التي �سجلت عليها اأو الفئات امل�سابهة لها.
ال�سفحةاملجلدالعام
142963315
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43- بدء احلماية املقررة للعالمة من تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل واإثباته ب�سجل 
االإيداع.

44- اأ�سبقية ا�ستعمال العالمة �سائعة ال�سهرة يثبت اأحقية امل�ستعمل لها ولو مل يقم 
بت�سجيلها طبقاً للنظام.

46- �سقوط احلق يف التمتع بحق االأولوية يف ت�سجيل العالمة التجارية حال عدم 
االلتزام بال�سروط النظامية.

ال�سفحةاملجلدالعام
143041965

ال�سفحةاملجلدالعام
143042018

ال�سفحةاملجلدالعام
143141472

45- العربة باالأ�سبقية يف ت�سجيل العالمة ال باأ�سبقية ا�ستخدامها.
ال�سفحةاملجلدالعام

143041970

143331498 ،1471
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تراخي�ص

1- الرتخي�ص ت�صرف اإداري يتم بالقرار ال�صادر مبنحه وال يك�صب �صاحبه اأي حق 
ل�صلطتها  طبقاً  منه  احلد  اأو  تنظيمه  اأو  اإلغاوؤه  اأو  �صحبه  االإدارة  على  معه  ميتنع 

التقديرية ووفقاً للم�صلحة العامة.

3- عدم جواز ممار�صة اأي ن�صاط بدون احل�صول على ترخي�ص نظامي.

ال�صفحةاملجلدالعام

14332834

143531489

ال�صفحةاملجلدالعام

14081161

14101172

2- قرارات الرتخي�ص مبزاولة ن�صاٍط ما هي من القرارات ذات االأثر امل�صتمر والتي 
ال تتح�صن مب�صي مدة حمددة ويظل الطعن عليها ممكناً ما دام االأثر قائماً.

ملزاولة  الرتخي�ص  االإدارة  جهة  ومنح  مدته  بانتهاء  االإداري  الرتخي�ص  انتهاء   -4
ن�صاط معني ال يعني الدميومة.

ال�صفحةاملجلدالعام
143421137

ال�صفحةاملجلدالعام
142852362
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امل�صتندات  ا�صتيفاء  االإدارة عن منح ترخي�ص بناء حال عدم  5- �صحة امتناع جهة 
املطلوبة الالزمة الإ�صدار الرتخي�ص.

7- الرتخي�ص مبزاولة ن�صاط يف بناء خمالف ال يعفي مالكه من احل�صول م�صبقاً 
على ترخي�ص البناء.

8- عدم جواز تعليق اإ�صدار رخ�صة البناء على �صراء الزائدة التنظيمية.

9- جواز تعديل ترخي�ص البناء بعد منحه لدواٍع اأمنية.

ال�صفحةاملجلدالعام
141183

ال�صفحةاملجلدالعام
1426720

ال�صفحةاملجلدالعام
142731201

ال�صفحةاملجلدالعام
143531489

6- عدم جواز اإ�صدار ترخي�ص بناء لغري املالك احلقيقي للعقار.

ال�صفحةاملجلدالعام

143031594

14332866
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11- عدم جواز اإيقاف املرخ�ص له عن العمل جراء معار�صة الغري له ما مل ي�صدر 
اأمر من املحكمة بذلك.

12- �صحة قرار جهة االإدارة باإيقاف رخ�صة البناء لتقدم اأحد مالك العقار بطلب 
االإيقاف لوجود نزاع ب�صاأن ملكية العقار.

ال�صفحةاملجلدالعام
1415925

ال�صفحةاملجلدالعام
143031634

13- وقف تراخي�ص البناء يف العقارات املقرتح نزع ملكيتها يكون اعتباراً من تاريخ 
التبليغ بقرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية.

ال�صفحةاملجلدالعام

143131310

143531551

10- عدم جواز �صحب رخ�صة البناء املمنوحة اأو اإيقافها اإال بحكم ق�صائي.

ال�صفحةاملجلدالعام

1426865

142731167

142831519 ،1441

142941779

143452594
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14- عدم جواز �صحب رخ�صة البناء لتح�صن قرار منحها مب�صي املدة.

ال�صفحةاملجلدالعام

143421012

143531462

15- �صحة امتناع جهة االإدارة عن منح رخ�صة بناء ملالك العقار حال وجود م�صلحة 
عامة ظاهرة تقت�صي احتياج احلكومة ال�صتخدام ذلك العقار.

ال�صريعة  باأمور حمرمة تخالف  االإذن بالرتخي�ص  االإدارة  18- عدم امتالك جهة 
االإ�صالمية والنظام العام.

16- وجوب م�صاواة جهة االإدارة بني املواطنني عند منح الرتاخي�ص.

ال�صفحةاملجلدالعام
143631202

ال�صفحةاملجلدالعام
143063229

ال�صفحةاملجلدالعام
1417873

17- �صلطة جهة االإدارة يف الرتاخي�ص �صلطة مقيدة تلزمها اال�صتجابة لطلبات منح 
الرتاخي�ص حال حتقق اال�صرتاطات الالزمة.

ال�صفحةاملجلدالعام

142941763

143031627 ،1611

143531539
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19- تاأخر جهة االإدارة يف منح الرتخي�ص ال يجب اأن يكون �صبباً يف حرمان طالبه 
من حق اكت�صبه يف ظل النظام الذي كان �صارياً حني التقدم بطلبه.

20- منح جهة االإدارة ترخي�صاً باإن�صاء م�صلخ ال مينعها من اإ�صدار تراخي�ص اأخرى 
بذات الن�صاط طاملا اأن الرتخي�ص االأول لي�ص فيه حق امتياز.

توافر  من  التحقق  عن  امل�صوؤولة  هي  الرتخي�ص  باإ�صدار  املخت�صة  اجلهة   -22
باملخالفة  ترخي�ص  بالتعوي�ص عن منح  التزام اجلهة   - ملنحه  النظامية  ال�صروط 

للنظام.

21- عدم جواز احلرمان من الرتخي�ص الأمر مظنون.

اأو نحوه ال مينع جهة االإدارة من �صحبها احرتاماً  اإثر خطاأ  23- �صدور الرخ�صة 
للنظام.

ال�صفحةاملجلدالعام
143031611

ال�صفحةاملجلدالعام
143031791

ال�صفحةاملجلدالعام
14188200

ال�صفحةاملجلدالعام
143631243

ال�صفحةاملجلدالعام
14332871 ،811 ،787
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24- اإ�صدار الرتخي�ص اخلاطئ ابتداًء ال يلزم منه جتديده بعد انتهاء مدته، وال 
يجوز اأن يكون اخلطاأ ال�صابق و�صيلة لتربير اخلطاأ اجلديد.

25- خطاأ جهة االإدارة يف اإ�صدار رخ�صة البناء ال مينح املرخ�ص له مركزاً قانونياً 
ي�صتند عليه.

26- �صرط امل�صاركة مع حما�صب قانوين �صعودي واإن مل يكن من �صروط القيد يف 
وم�صتمر حال  الرتخي�ص  �صرط الزم حال جتديد  اأنه  اإال  ابتداًء  املحا�صبني  �صجل 

مزاولة املهنة.

االأطفال  وريا�ص  احل�صانة  دور  ترخي�ص  ملنح  امل�صرتطة  اجلرية  يف  العربة   -27
املجاورة الفعلية التي من خاللها يقع ال�صرر.

ال�صفحةاملجلدالعام
14332819

ال�صفحةاملجلدالعام
143631253

ال�صفحةاملجلدالعام
14208156

ال�صفحةاملجلدالعام
143631276

يف  ترد  الرتاخي�ص مل  على  اأو معايري  التزامات  و�صع  االإدارة  يجوز جلهة  28- ال 
النظام والئحته التنفيذية.

ال�صفحةاملجلدالعام

142831531

142941827
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29- جواز الرتخي�ص لالأجنبي بت�صغيل الفندق دون تاأ�صي�صه.

وجود  عند  باململكة  االإقامة  ب�صرط  اإخالله  حال  له  املرخ�ص  االأجنبي  اإعذار   -30
املانع القاهر من االإقامة.

املالية  واملخالفات  ال�صوابق  انتفاء  االأجنبي  اال�صتثمار  ترخي�ص  ملنح  ي�صرتط   -31
والتجارية يف حق طالب الرتخي�ص �صواء يف اململكة اأو البلدان االأخرى.

اأحكام  له  املرخ�ص  خمالفة  حال  اال�صتثماري  الرتخي�ص  اإلغاء  قرار  �صحة   -33
النظام، وعدم اإزالة املخالفة خالل املهلة املمنوحة لذلك.

32- �صحة قرار اإلغاء الرتخي�ص اال�صتثماري حال عدم التزام املرخ�ص له باجلدول 
الزمني لتنفيذ امل�صروع.

ال�صفحةاملجلدالعام
14149344

ال�صفحةاملجلدالعام
14248164

ال�صفحةاملجلدالعام
142731242

ال�صفحةاملجلدالعام
143421067 ،1059

ال�صفحةاملجلدالعام

143421033

143531439
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34- وجوب التزام اجلهة املخت�صة بتجديد الرتخي�ص حال انتفاء ال�صبب املانع من 
ذلك.

35- عدم نظامية ربط منح الرتخي�ص ب�صداد الغرامات.

ال�صفحةاملجلدالعام

14248102

14273961

143131299

ال�صفحةاملجلدالعام

1424852

143031611

143421001

لي�ص من �صمن متطلبات  املعقب اجلمركي  على  املفرو�صة  الغرامات  ت�صديد   -36
جتديد الرتخي�ص.

37- اأحقية جهة االإدارة بوقف الرتخي�ص وعدم جتديده وتطبيق نظام جباية اأموال 
الدولة حال عدم �صداد املرخ�ص له الر�صوم امل�صتحقة عليه.

38- ال يجوز جلهة االإدارة االمتناع عن جتديد رخ�صة حمل لعدم �صداد املرخ�ص له 
اإيجارات حمالت اأخرى.

ال�صفحةاملجلدالعام
142731211

ال�صفحةاملجلدالعام
142941820

ال�صفحةاملجلدالعام
143031590
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39- عدم جواز امتناع جهة االإدارة عن جتديد تراخي�ص الور�ص املقلقة للراحة دون 
اأن ت�صدر اللوائح الفرعية بال�صوابط واال�صرتاطات اخلا�صة بهذه الور�ص.

اأن�صئت  التي  االأفراح  ق�صور  ترخي�ص  جتديد  عند  اجلديدة  ال�صروط  تطبيق   -43
�صابقاً يكون يف حدود ال�صروط التي ميكن تداركها دون ال�صروط التعجيزية.

40- تطبيق ال�صروط والتعليمات ال�صارية على الرتخي�ص وقت جتديده.

41- اعتبار بناء امل�صجد دون ترخي�ص خمالفة بلدية تطبق عليها الئحة الغرامات 
واجلزاءات.

42- وزارة ال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف ال متلك ا�صتثناء ق�صر االأفراح من �صرط 
امل�صافة بني موقعه واأقرب م�صجد، واإمنا يجب اأن ي�صدر اال�صتثناء من اجلهة املعنية 

املخت�صة نظاماً وهي وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية.

ال�صفحةاملجلدالعام
142941846

ال�صفحةاملجلدالعام
143421208

ال�صفحةاملجلدالعام
142941868

ال�صفحةاملجلدالعام
143431823

ال�صفحةاملجلدالعام
1420884
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تخ�ص�ص  على  املحاماة  مهنة  ملزاولة  الالزمة  ال�صريعة  كلية  �صهادة  ق�صر   -44
ال�صريعة والق�صاء فقط.

45- االإحالة من �صلك الق�صاء اإىل التقاعد للم�صلحة العامة ال تفقد املحال �صرط 
ح�صن ال�صرية وال�صلوك للقيد يف جدول املحامني.

47- �صحة قرار اإلغاء ترخي�ص املدان مبخالفة نظام مكافحة الت�صرت.

م�صاألة  املحامني  جدول  يف  للتقييد  وال�صلوك  ال�صرية  ح�صن  �صرط  اعتبار   -46
تقديرية وال ترتبط على وجه الدوام بوجود جرمية اأو نحو ذلك بل هي اأمر عام 

مي�ص كل ما له عالقة بال�صرية اخلا�صة للمتقدم.

ال�صفحةاملجلدالعام
14248144

ال�صفحةاملجلدالعام
142731124

ال�صفحةاملجلدالعام
14268259

ال�صفحةاملجلدالعام
143631370

48- �صحة قرار �صحب الرتخي�ص ملخالفة املرخ�ص له الأحكام و�صروط الرتخي�ص 
وعدم اتباعه االأنظمة والتعليمات املنظمة للن�صاط.

ال�صفحةاملجلدالعام

14323766

14332793
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50- اإلغاء ترخي�ص الور�صة حال اإحداثها اأ�صراراً للمجاورين لها.

52- عدم ال�صماح باإقامة حمطات الوقود على االأرا�صي الزراعية اململوكة لالأفراد.

53- وجوب التفرقة عند منح رخ�صة حمطات الوقود بني ترخي�ص االإن�صاء ورخ�صة 
الت�صغيل.

49- �صحة قرار اإلغاء الرتخي�ص املبدئي حال مزاولة الن�صاط قبل احل�صول على 
الرتخي�ص النهائي.

ال�صفحةاملجلدالعام
143531599

ال�صفحةاملجلدالعام
142831645 ،1368

ال�صفحةاملجلدالعام
142941786

ال�صفحةاملجلدالعام
143421072

املحطة  تكون  اأن  الوقود  النظامية بني حمطات  امل�صافة  عند ح�صاب  املق�صود   -51
املحطة  عليه  تقع  الذي  الواحد  ال�صارع  على  االجتاه  نف�ص  يف  الرتخي�ص  طالبة 

القائمة.

ال�صفحةاملجلدالعام

142731172

142941802



186

54- زوال ملكية االأر�ص املقامة عليها حمطة وقود عن �صاحبها يقت�صي عدم جتديد 
الرتخي�ص له.

55- ارتباط املركز النظامي للرتخي�ص باأو�صاع وظروف يرتتب على تعديلها جواز 
تعديل الرتخي�ص اأو اإلغائه.

58- معاقبة من يثبت فقدانه ل�صالحه نتيجة اإهماله باحلرمان من احل�صول على 
ترخي�ص جديد الأي �صالح مدة �صنتني من تاريخ تنفيذ العقوبة.

اإلغاء جلزء من الرخ�صة ال�صادرة  57- التنازل عن جزء من الرتخي�ص للغري هو 
الإ�صدار  املنظمة  القواعد  عليه  ينطبق  اإليه  للمتنازل  جديد  وترخي�ص  للمتنازل 

الرخ�ص اجلديدة.

56- التزام جهة االإدارة نظاماً بطرح تراخي�ص ا�صتغالل املعادن على اأ�صا�ص تناف�صي.

ال�صفحةاملجلدالعام
142941797

ال�صفحةاملجلدالعام
142941860 ،1846

ال�صفحةاملجلدالعام
143421203

ال�صفحةاملجلدالعام
14323776

ال�صفحةاملجلدالعام
143031675
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املناطق  بني  التفرقة  دون  ال�صيد  مبمار�صة  ت�صريح  على  احل�صول  وجوب   -59
املحمية وغريها.

60- الهيئة العامة للغذاء والدواء هي اجلهة املخت�صة باإ�صدار الرخ�ص لل�صيدليات 
البيطرية.

61- وجوب احل�صول على ترخي�ص مبزاولة جتارة املعادن الثمينة لكل حمل على 
حدة.

62- تاأجري املكاملات بطريقة غري م�صروعة ال يعد تقدمياً خلدمة االت�صاالت التي 
ا. يتطلب لها ترخي�صً

ال�صفحةاملجلدالعام
14267109

ال�صفحةاملجلدالعام
143631357

ال�صفحةاملجلدالعام
14247129

ال�صفحةاملجلدالعام
14273981
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مهن وم�ؤ�ص�صات �صحية

1- عدم ج�از ممار�صة اأي ن�صاط طبي دون احل�ص�ل على ترخي�ص بذلك من وزارة 
ال�صحة.

2- الرتخي�ص الإداري يتمثل يف �صدور اإذن من اجلهة املخت�صة مبمار�صة الن�صاط 
اأو القيام بالعمل حمل الإذن.

3- امل�افقة الأولية ل تخ�ل ممار�صة الن�صاط.

ال�صفحةاملجلدالعام
143251781

ال�صفحةاملجلدالعام
143531346

ال�صفحةاملجلدالعام

14248408

142731387

143141635

4- عدم ج�از ت�صغيل ك�ادر طبية دون احل�ص�ل على تراخي�ص مبزاولة املهنة.
ال�صفحةاملجلدالعام

14138309

14248319

142731448

143141670 ،1650

143251762

14332730
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5- عدم تقدمي �صك�ى �صد الطبيب ل يعفيه من امل�ص�ؤولية عن مزاولته عماًل دون 
ترخي�ص.

7- وج�ب ح�ص�ل املن�صاأة على ترخي�ص م�صتقل من اجلهة املخت�صة لإجراء جراحات 
الي�م ال�احد.

8- ي�صرتط لرتخي�ص املجمع الطبي العام اأو املتخ�ص�ص اأن يك�ن مالك املجمع اأو 
اأحد ال�صركاء فيه طبيباً �صع�دياً متخ�ص�صاً يف طبيعة عمل املجمع.

9- وج�ب احل�ص�ل على رخ�صة ل�صترياد اأدوية من خارج اململكة.

10- اإتالف الأدوية ي�صح فقط يف امل�صتح�صرات املحظ�رة امل�صب�طة.

6- احل�ص�ل على ترخي�ص من البلدية بفتح �صيدلية ل يغني عن �صرورة احل�ص�ل 
بامل�قع وتعلق ترخي�ص  البلدية  ال�صحة؛ لتعلق ترخي�ص  على ترخي�ص من وزارة 

ال�زارة مبزاولة الن�صاط.

ال�صفحةاملجلدالعام
142963154

ال�صفحةاملجلدالعام
143141650

ال�صفحةاملجلدالعام
14342949

ال�صفحةاملجلدالعام
143251788

ال�صفحةاملجلدالعام
143251788

ال�صفحةاملجلدالعام
14188374
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11- �صحة قرار اإلغاء ت�صجيل امل�صتح�صر الطبي حال تكرار املُنِتج له خمالفة ق�اعد 
الت�صجيل.

املراكز  اأ�صحاب  نتائجه  يتحمل  ل  الرتاخي�ص  جتديد  يف  الإدارة  جهة  تاأخر   -12
ال�صحية.

14- ن�صر مقال يحمل عن�اناً طبياً عن بع�ص الأمرا�ص ل يعد من قبيل الإعالنات 
التجارية.

ال�صفحةاملجلدالعام
14238427

ال�صفحةاملجلدالعام
143531339

ال�صفحةاملجلدالعام
143531297

13- العمل بالرتخي�ص املنتهي ل يعد خمالفة للنظام.

ال�صفحةاملجلدالعام

142963217

143251755

143631512

الطبية عن اللتزامات املرتتبة على مكف�لها حال  امل�ؤ�ص�صة  انتفاء م�ص�ؤولية   -15
اإبعاده عن البالد باإجراءات ر�صمية ل يد لها فيها.

ال�صفحةاملجلدالعام
14238349
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مع  لديها  يعمل�ن  الذين  الأطباء  اأخطاء  عن  الإدارة  جهة  م�ص�ؤولية  عدم   -16
ا�صتقاللهم وحريتهم الكاملة يف اأداء العمل.

امل�ص�ؤولية عن عدم تدخله  املري�صة ك�صف الطبيب عليها ل يعفيه من  18- رف�ص 
حال تده�ر حالتها.

17- الطبيب املاأذون له ي�صمن بالتعدي والتفريط.

19- التزام الطبيب باإخطار املري�ص مب�صاعفات الإجراء اجلراحي الذي اأجري له.

ال�صفحةاملجلدالعام
142731392

ال�صفحةاملجلدالعام
142963177

ال�صفحةاملجلدالعام
142963192 ،3161

ال�صفحةاملجلدالعام
142963197

20- اقت�صار اخت�صا�ص الهيئة ال�صحية ال�صرعية على نظر الأخطاء املهنية الطبية.

ال�صفحةاملجلدالعام

142963133 ،3129

143251874

14342914 ،911
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21- دوائر ال�صتئناف الإدارية هي املخت�صة بنظر الطعن على قرارات جلنة املخالفات 
الطبية والهيئة ال�صحية ال�صرعية.

23- عدم ج�از ت��صية الهيئة ال�صحية ال�صرعية باأم�ر غري واردة �صمن العق�بات 
املن�ص��ص عليها نظاماً.

24- عدم اخت�صا�ص الهيئة ال�صحية ال�صرعية بنظر الدعاوى املقامة �صد املن�صاآت 
ال�صحية احلك�مية.

ال�صفحةاملجلدالعام
14332698

ال�صفحةاملجلدالعام
14342921

ال�صفحةاملجلدالعام
143531285

22- ل يج�ز جلهة الإدارة المتناع عن اإحالة �صك�ى اإىل الهيئة ال�صحية ال�صرعية.

ال�صفحةاملجلدالعام

14332703

14342930 ،924

143531273

143631413
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25- وج�ب م�اجهة املخالف باملخالفة املن�ص�بة اإليه و�صماع دفاعه نح�ها.

ال�صفحةاملجلدالعام

14248408 ،271

14258285

142731434 ،1403

142841672

142963146

143063551 ،3511 ،3473 ،3463

143141745 ،1707

14332757 ،746 ،715 ،688 ،683

14342971

143531357

143631444

26- وج�ب مبا�صرة التحقيقات واإيقاع اجلزاءات عن خمالفات امل�ؤ�ص�صات ال�صحية 
اخلا�صة من قبل جلنة واحدة.

ال�صفحةاملجلدالعام

14248271

14332740 ،721

14342959

143531325
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27- بطالن قرار الغرامة حال عدم اكتمال الن�صاب النظامي للجنة التحقيق.

ال�صفحةاملجلدالعام

14258285

143063445

143141694

28- وج�ب اعتماد قرارات جلان النظر يف املخالفات الطبية وال�صحية من ال�زير 
املخت�ص.

ال�صفحةاملجلدالعام

143141689

14342935

29- العربة بثب�ت املخالفة وقت وق�ف اللجنة للتفتي�ص على املن�صاأة.

31- عدم حتديد ماهية املخالفة ب�صكل وا�صح يجعل قرار املعاقبة عليها غري �صحيح.

ال�صفحةاملجلدالعام
14342986

ال�صفحةاملجلدالعام
142841672

30- ثب�ت خمالفة �صحيحة واحدة يغني عن البحث عن ثب�ت املخالفات الأخرى 
طاملا كانت املخالفة الثابتة كافية حلمل العق�بة عليها.

ال�صفحةاملجلدالعام
142841683
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32- وج�ب التنا�صب بني املخالفة والعق�بة امل�قعة ب�صاأنها.

35- معاقبة من يخالف اأحكام نظام امل�ؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة دون اأحكام لئحته.

ال�صفحةاملجلدالعام

142731427

143063540 ،3520 ،3476 ،3463

143251781

ال�صفحةاملجلدالعام

142731396

142841672 ،1667

143251859 ،1827

33- تعدد الغرامات بتعدد املخالفات.

ال�صفحةاملجلدالعام

143141723

143631424

34- بطالن قرار الغرامة املبني على خمالفتني دون حتديد جزاء كل واحدة منهما 
مع عدم ثب�ت اإحداهما.

ال�صفحةاملجلدالعام
14332764
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وق�ع  وقت  ل  القرار  �صدور  وقت  ال�صاري  بالنظام  النظام  تطبيق  يف  العربة    -38
املخالفة.

37- تطبيق النظام الأ�صلح للمخالف.

39- ل يج�ز اإيقاع العق�بة على فعل �صابق ل�صدور الن�ص النظامي الذي يجرمه.

40- اخلطاأ يف ال�صتدلل بالن�ص النظامي ال�اجب التطبيق يعيب القرار.

41- بطالن الت��صية التي تعد يف حكم العق�بة ول جتد لها �صنداً يف النظام.

ال�صفحةاملجلدالعام
142963205

ال�صفحةاملجلدالعام
142841661

ال�صفحةاملجلدالعام
143141641

ال�صفحةاملجلدالعام
143251859 ،1770

ال�صفحةاملجلدالعام
142963146

36- ل يج�ز لالئحة التنفيذية و�صع ا�صرتاطات مل يت�صمنها النظام.

ال�صفحةاملجلدالعام

143141701

143251839

143531291

143631517
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42- �صرورة ت��صيح مربرات ت�قيع عق�بة اإلغاء ترخي�ص الطبيب.

44- ا�صتقالل املنافع من حيث الدية.

45- اأخذ الدية من اجلاين عند تعذر العاقلة.

46- تعدد الدية بتعدد املنافع التي اأ�صابها ال�صرر.

47- تق�صيم احلق اخلا�ص )الدية( بني املق�صرين كل ح�صب تق�صريه.

48- دية جراح املراأة على الن�صف من دية جراح الرجل اإذا بلغت ثلث الدية.

ال�صفحةاملجلدالعام
142963141

ال�صفحةاملجلدالعام
142841696

ال�صفحةاملجلدالعام
142963161

ال�صفحةاملجلدالعام
142963161

ال�صفحةاملجلدالعام
142963172

ال�صفحةاملجلدالعام
143631635

43- عدم دخ�ل املمر�صني �صمن ممار�صي مهنة الطب وبالتايل ل يخ�صع�ن لأحكام 
نظام مزاولة املهنة.

ال�صفحةاملجلدالعام
142731448
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على  �صابقة  اأعمال  نتيجة  حق�ق  من  عليها  ما  اجلديد  املن�صاأة  مالك  حتمل   -49
متلكه لها.

بامل�ؤ�ص�صة  والأخ�صائيني  ال�صت�صاريني  من  الكافية  الأعداد  ت�فري  وج�ب   -50
ال�صحية دون حتديد لعددهم.

52- وج�ب قيام امل�ؤ�ص�صة ال�صحية بالإبالغ عن احل�ادث اجلنائية للمر�صى وحالت 
ال�فاة ال�اردة اإليها.

ا�صرتط  واإمنا  الطبية  املن�صاأة  يف  للط�ارئ  ق�صم  وج�د  النظام  ا�صرتاط  عدم   -53
وج�د غرفة �صماد فقط.

ال�صفحةاملجلدالعام
142963211

ال�صفحةاملجلدالعام
142941674

ال�صفحةاملجلدالعام
142831436

ال�صفحةاملجلدالعام
14342986

الطارئة  الإ�صعافية  احلالت  با�صتقبال  اخلا�صة  ال�صحية  امل�ؤ�ص�صات  التزام   -51
وتقدمي العالجات لها دون مطالبة مالية قبل ذلك.

ال�صفحةاملجلدالعام

143141677

143531312

143631479
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54- خ�ص�ع �صركة اأرامك� ال�صع�دية لنظام امل�ؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة.

55- وج�د عقد نقل النفايات ل ينفي م�ص�ؤولية �صاحب امل�ؤ�ص�صة ال�صحية بل يظل 
ه� امل�ص�ؤول عن متابعة ال�صركة املتعاقدة ومراقبتها.

56- حفظ �صجالت املري�ص اإلكرتونياً ل يغني عن وج�د ال�صجالت ال�رقية طبقاً 
ملا يطلبه النظام )1(.

اأخالقيات  عن  خروجاً  يعد  امل�اطنني  لتظليل  �صحيحة  غري  معل�مات  ن�صر   -57
مهنة الطب.

ال�صفحةاملجلدالعام
143251755

ال�صفحةاملجلدالعام
143251850

ال�صفحةاملجلدالعام
143531331

ال�صفحةاملجلدالعام
14342944

)1( كان ذلك وفقًا لالئحة التنفيذية لنظام امل�ؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة ال�صادرة بقرار وزير ال�صحة رقم )12/1/45787( 
وتاريخ   )1019377( رقم  ال�صحة  وزير  بقرار  ال�صادرة  التنفيذية  الالئحة  حملها  حلت  والتي  1424/4/16هـ،  وتاريخ 
1439/5/28هـ، وقد ت�صمنت يف مادتها )3/3( ما ن�صه: "يجب اأن يت�فر يف امل�ؤ�ص�صة ال�صحية اخلا�صة نظام للمعل�مات 
)ال�صجالت الطبية( يالئم طبيعة العمل بها؛ وفقًا ملعايري ال�زارة" وقد جاء يف املعايري املرفقة بالالئحة ما يلي: "ال�صجل 
الطبي: ه� �صجل للمعل�مات الطبية للمري�ض، يحت�ي على املعل�مات الكاملة للمري�ض، وميكن اأن يك�ن هذا ال�صجل ورقيًا اأو 

اإلكرتونيًا اأو كليهما، ويتم فتح ال�صجل الطبي للمري�ض جماًنا".
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نزع ملكية

العام  امل�شروع  تنفيذ  قبل  ال�شرعي  بالإحياء  الأر�ض  ملكية  اإثبات  �شند  اعتبار   -1
مظِهراً للملكية ل من�شئاً لها.

2- ال�شك املثبت للملكية يظل قائماً ومنتجاً لآثاره يف مواجهة الكافة ما مل يق�ض 
الق�شاء ببطالنه اأو تعديله.

3- تعوي�ض �شاحب العقار املنزوع عن تكاليف اإن�شاء ملحقات عقاره الواقعة خارج 
حدود امللكية حال الإذن له بذلك.

التعوي�ض  التي مت  امللكية  نزع  كروكيات  تطبيق  باإعادة  الإدارة  قيام جهة  4- جواز 
مبوجبها ومقارنتها مع حدود واأطوال �شكوك امللكية.

5- التعوي�ض عند اختالف امل�شاحة الواردة ب�شك امللكية عن امل�شاحة الفعلية على 
الطبيعة يكون ح�شب امل�شاحة الأقل.

ال�شفحةاملجلدالعام
14058451

ال�شفحةاملجلدالعام
14128467

ال�شفحةاملجلدالعام
14268557

ال�شفحةاملجلدالعام
143042190

ال�شفحةاملجلدالعام
143431331
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6- وجوب التهمي�ض على �شك العقار ابتداًء يف �شجله بنزع ملكيته.

7- الإجراءات التمهيدية والتح�شريية لنزع امللكية ل تكون ملزمة جلهة الإدارة.

8- بطالن قرار نزع امللكية حال �شدوره من غري خمت�ض.

ال�شفحةاملجلدالعام
143431361

ال�شفحةاملجلدالعام
14118562

ال�شفحةاملجلدالعام
143431335

9- التزام جهة الإدارة باتخاذ اإجراءات نزع امللكية و�شرف التعوي�ض حال نزع امللكية 
اخلا�شة للم�شلحة العامة.

ال�شفحةاملجلدالعام

14148482

142731493 ،1462

142841767 ،1741

143042210 ،2181

143141585

14323837

14333 ،1279 ،1242 ،1237 ،1228 ،1214 ،1117
1299 ،1286

143431317

143641689
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10- التعوي�ض عن انخفا�ض قيمة عقار جراء تنفيذ م�شروع عام دون اقتطاع جزء 
منه ل�شاحله.

ال�شفحةاملجلدالعام

142731515

143042298

143141606

143331196 ،1187 ،1175 ،1169

143431452

143541928 ،1922 ،1917 ،1907

143641940 ،1934 ،1928

11- التنازل عن التعوي�ض قبل البدء يف امل�شروع ل يحول دون التزام جهة الإدارة 
باتخاذ الإجراءات لتقدير التعوي�ض امل�شتحق.

ال�شفحةاملجلدالعام
143042242

لتقدير  اأ�شا�شاً  امللكية  نزع  اإجراءات  بالبدء يف  املوافقة  ن�شر قرار  تاريخ  اتخاذ   -12
التعوي�ض دون العتداد مبا يتم بعد ذلك من تعديالت اأو اإ�شافات.

ال�شفحةاملجلدالعام

143331315

143431411
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قبل  املعد  والتقدير  احل�شر  جلنة  حم�شر  على  نظامي  اأثر  اأي  ترتيب  عدم   -13
�شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية.

15- تقدير التعوي�ض ل يكون بالقيمة ال�شوقية للعقار فقط بل لبد اأن يكون زائداً 
عليها باعتباره نزع ملكية من �شاحبها دون ر�شاه.

ال�شفحةاملجلدالعام
142941980
143431431

ال�شفحةاملجلدالعام

143331341 ،1334

143431417

يكون  واأن  نظاماً  عليها  املن�شو�ض  اللجنة  طريق  عن  العقار  تقدير  وجوب   -14
التقدير ح�شب ال�شعر ال�شائد وقت النزع.

16- بطالن قرار جلنة التقدير حال عدم اإي�شاح مربرات ال�شعر املقدر، ووجود فارق 
بني تقديرها وتقدير اخلرباء.

ال�شفحةاملجلدالعام
14128616 ،571
14158579
14178587
14228607

ال�شفحةاملجلدالعام
143042350 ،2320
143141547 ،1541
143431437 ،1424
143541808
143641840 ،1797 ،1789 ،1780
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20- بطالن قرار جلنة التقدير امل�شكلة وفقاً لنظام نزع امللكية ال�شابق حال تاأخرها 
يف اإجناز اأعمالها اإىل ما بعد �شدور نظام نزع امللكية الالحق.

ال�شفحةاملجلدالعام

142841798 ،1727

143042340

17- بطالن قرار تقدير التعوي�ض حال خمالفة ت�شكيل اللجنة للنظام، وعدم اتباع 
الإجراءات النظامية.

ال�شفحةاملجلدالعام
142841791 ،1712
142942012 ،1966 ،1955 ،1949 ،1943 ،1935
143042356 ،2346 ،2176
143541838 ،1817 ،1793 ،1786 ،1779
143641849 ،1774 ،1731

18- ت�شكيل اللجنة التي قامت باإجراءات النزع باملخالفة للنظام لظروف ا�شتثنائية 
ل يو�شل قرارها اإىل الإلغاء.

النظامي  امليعاد  بفوات  للنظام  باملخالفة  امل�شكلة  التقدير  جلنة  قرار  حت�شن   -19
املقرر للطعن عليه.

ال�شفحةاملجلدالعام
143331409

ال�شفحةاملجلدالعام
143042304
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21- بطالن قرار جلنة التقدير حال خروج اللجنة عن اخت�شا�شها املكاين.

ال�شفحةاملجلدالعام

143141533

143331374

22- وجوب �شدور قرارات جلنة التقدير بالأغلبية.
ال�شفحةاملجلدالعام
143431361

الإدارة  اتباع جهة  املنزوع حال عدم  العقار  التعوي�ض عن  اإعادة تقدير  23- وجوب 
الإجراءات النظامية ب�شاأن نزع امللكية.

ال�شفحةاملجلدالعام
14148538

24- اإعادة تقدير العقار املنزوع حال عدم �شرف التعوي�ض خالل �شنتني من تاريخ 
�شدور قرار املوافقة بالبدء يف اإجراءات نزع امللكية.

ال�شفحةاملجلدالعام

142941971

143141579

143331393

143431400

143541895

143641858
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25- وجوب تقيد جهة الإدارة بامليعاد املقرر نظاماً لإعادة تقدير العقار املنزوع بناًء 
على طلب وزارة املالية.

28- امتناع جهة الإدارة عن نزع ملكية عقار والتعوي�ض عنه يظل م�شروعاً ما دام 
اأنها مل تقرر حاجتها له.

ال�شفحةاملجلدالعام
143641863

ال�شفحةاملجلدالعام
142731487

26- التعوي�ض عن العقار املنزوع ملكيته باأر�ض بديلة اأمر جوازي جلهة الإدارة اإذا 
ر�شي املالك بذلك.

ال�شفحةاملجلدالعام

143331347

143541889 ،1880

143641870 ،1698

27- نزع ملكية الأجزاء املتبقية من العقار م�شروط بعدم اإمكانية ال�شتفادة منها.
ال�شفحةاملجلدالعام
142941955
143042295 ،2159
143141570
143331417
143431446
143541830
143641923
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29- امتناع جهة الإدارة عن اإ�شدار قرار بح�شر املمتلكات املنزوعة ل�شالح م�شروع 
عام والتعوي�ض عنها يعد من قبيل القرارات ال�شلبية.

اأو  فيها  الت�شرف  من  مالكها  منع  اأو  عقار  اأو  اأر�ض  ملكية  نزع  جواز  عدم   -33
ا�شتغاللها اإل لتنفيذ م�شروع معتمد يف امليزانية اأو بناًء على اأمٍر �شاٍم.

30- عدم جواز نزع ملكية عقار زائد عن احتياج امل�شروع العام.

التعوي�ض  اإعادة  مقابل  للمالك  جوازي  اأمر  ملكيته  نزع  �شبق  عقار  ا�شرتداد   -31
املدفوع.

حاجة  عدم  حال  مالكه  اإىل  عنه  امل�شتغنى  اجلزء  باإعادة  الإدارة  جهة  التزام   -32
امل�شروع العام اإليه.

ال�شفحةاملجلدالعام

142731554 ،1524

142942038

ال�شفحةاملجلدالعام

1416934

1420819

ال�شفحةاملجلدالعام
14178516

ال�شفحةاملجلدالعام
143141594

ال�شفحةاملجلدالعام
143331382
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34- الأ�شل �شرف التعوي�ض عن الأر�ض املنزوعة ملكيتها فوراً بعد اكتمال اإجراءات 
ال�شرف النظامية، وي�شتثنى من ذلك الأ�شل اتفاق جهة الإدارة مع �شاحب العقار 
اإىل  اأدى  طارئ  الإدارة  جهة  على  طراأ  اإذا  اأو  منه،  جزء  اأو  التعوي�ض  تاأجيل  على 

انخفا�ض ميزانيتها ثم �شدر تنظيم ل�شرف التعوي�شات.

ال�شفحةاملجلدالعام
14218649

35- تعوي�ض مالك العقار باأجرة املثل عن املدة التي بني اإخالء العقار اأو منعه من 
الت�شرف فيه وبني ت�شليمه التعوي�ض.

امتناع  التعوي�ض حال  تاأخر �شرف  املثل عن  باأجرة  املطالبة  36- �شقوط احلق يف 
املالك عن ا�شتالم التعوي�ض لعدم القناعة به، اأو ت�شببه يف تاأخر �شرفه، اأو كان تاأخر 

ال�شرف يعود ل�شبب اأجنبي عن جهة الإدارة.

ال�شفحةاملجلدالعام
142941971 ،1955
143042201

14333 ،1111 ،1100 ،1090 ،1081 ،1075 ،1071
1163

143641903 ،1689

ال�شفحةاملجلدالعام
14323821
143331065
143431352
143641892
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37- اعتبار جميع املنازعات املتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من قبيل 
دعاوى التعوي�ض)1(.

38- حل�شم الن�شبة التخطيطية املجانية من اإجمايل امل�شاحة املنزوعة لبد اأن يدون 
يف �شك التملك خ�شوع الأر�ض للتخطيط، واأن تكون مب�شاحة كبرية.

ال�شفحةاملجلدالعام
14228607

ال�شفحةاملجلدالعام
14258635

املالك  باإبداء  الأر�ض م�شروط  املجانية لتخطيط  النظامية  الن�شبة  ا�شتقطاع   -39
رغبته يف التخطيط.

ال�شفحةاملجلدالعام

14323862

143431323

143541748

التخطيطية  الن�شبة  بالزيادة عن  املقتطع  بالتعوي�ض عن  الإدارة  التزام جهة   -40
النظامية املجانية.

ال�شفحةاملجلدالعام

142731537 ،1457

142841733

ال�صادر  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع  نظام  �صريان  ال�صابق يف ظل  املظامل  ديوان  ق�صاء  ال�صتقرار  وفقًا  وذلك   )1(
باملر�صوم امللكي رقم )م/65( وتاريخ 1392/11/16هـ، امللغى مبوجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وو�صع اليد 

املوؤقت على العقار ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/15( وتاريخ 1424/3/11هـ.
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41- عدم التعوي�ض عن امل�شاحة املجانية التي ت�شتقطع من م�شاحة الأرا�شي بغية 
ت�شييد املرافق العامة عليها.

42- التعوي�ض عما يقتطع من املباين واملزارع التي تقع خارج حدود التنمية لتنفيذ 
�شبكات الطرق الرئي�شية بغ�ض النظر عن م�شاحتها.

44- جواز و�شع اليد موؤقتاً على العقارات اململوكة لالأفراد لتنفيذ م�شروع ذي نفع 
عام لقاء تعوي�ض عادل ل يقل عن اأجرة املثل.

ال�شفحةاملجلدالعام
143431376

ال�شفحةاملجلدالعام
143042336 ،2272

ال�شفحةاملجلدالعام
143042375

43- جواز امتالك اجلهة املخت�شة بالآثار املناطق واملباين الأثرية على اأن يتم ذلك 
وفق قواعد نزع امللكية.

ال�شفحةاملجلدالعام

142942052 ،2042

143141562



216



217



218



219

قرار اإداري

2- عدم جواز تعديل وت�سحيح تاريخ امليالد اإذا كان تاريخ امليالد قد دون يف اأ�سا�س 
طالب  كان  اإذا  اأو  والده،  نفو�س  حفيظة  اأ�سا�س  اأو  التعديل،  طالب  نفو�س  حفيظة 
�سبق  اإذا  اأو  فاأقل،  �سنة  اإحالته  على  بقي  اأو  التقاعد  على  حمااًل  ع�سكرياً  التعديل 

للمتقدم تعديل اأو ت�سحيح تاريخ ميالده.
ال�سفحةاملجلدالعام
143341981

حفيظة  يف  املدون  امليالد  تاريخ  تعديل  يف  النظر  باإعادة  الداخلية  وزير  �سلطة   -1
النفو�س.

الر�سوم  من  الوطني  املن�ساأ  ذات  املنتجات  الإعفاء  املن�ساأ  �سهادة  تقدمي  وجوب   -3
اجلمركية.

ال�سفحةاملجلدالعام

14079192

14099199

ال�سفحةاملجلدالعام

14119153

14139159
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الب�ساعة  خروج  وقت  هو  عدمه  من  اجلمركية  التعرفة  �سريان  حتديد  معيار   -4
وحتديد قيمة الر�سوم عليها.

5- �سحة قرار رف�س ا�ستعادة الر�سوم اجلمركية املح�سلة على املعدات املدخلة موؤقتاً 
حال عدم اإخطار �ساحب ال�ساأن جهة االإدارة برغبته يف اإدخال املعدات ب�سفة موؤقتة.

ميناء  ذات  طريق  عن  موؤقتة  ب�سفة  املدخلة  املعدات  ت�سدير  اإعادة  لزوم  عدم   -6
اال�سترياد.

اجلمركية  الر�سوم  من  االإعفاء  منح  توجب  ال  ال�سناعي  امل�سروع  على  املوافقة   -8
تلقائياً.

7- التزام امل�ستورد باالإف�ساح عن جميع املعلومات املتعلقة مبا ا�ستورده.

ال�سفحةاملجلدالعام
14129100

ال�سفحةاملجلدالعام
14209108

ال�سفحةاملجلدالعام
142941625

ال�سفحةاملجلدالعام
143563114

ال�سفحةاملجلدالعام
143131244
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9- اأحقية الدائرة اجلمركية يف حتليل الب�سائع لدى اجلهات املخت�سة مقابل ر�سوم 
التحليل.

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مواطني  ملمار�سة  االإقامة  �سرط  ت�سمن  عدم   -10
للتجارة حتديد نوعية تلك االإقامة.

11- اإقامة التاجر يف العرف التجاري هي اإقامة ن�سبية من �ساأنها اأن يكون �ساحب 
الن�ساط م�سرفاً ومتابعاً لن�ساطه.

للن�ساط  االأدنى  احلد  عن  االأجنبي  امل�ستثمر  املال  راأ�س  تخفي�س  جواز  عدم   -12
املرخ�س به.

امل�سلحة  على  العامة  للم�سلحة  تقدمياً  االأخف  بال�سرر  االأ�سد  ال�سرر  اإزالة   -13
اخلا�سة.

ال�سفحةاملجلدالعام
143642086

ال�سفحةاملجلدالعام
14259212

ال�سفحةاملجلدالعام
14259212

ال�سفحةاملجلدالعام
143131099

ال�سفحةاملجلدالعام
14189399
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وبني  العام  ال�سالح  حتقيق  بها  تتغيا  التي  االإدارة  جهة  قرارات  بني  املوازنة   -14
االأ�سرار التي ت�سيب املواطنني نتيجة ذلك.

15- عدم ا�سرتاط اأي �سرط �سكلي للقرار االإداري ما مل ين�س النظام على خالف 
ذلك.

النظامي ال يعد خمالفة الإجراء  امليعاد  االإداري خالل  بالقرار  االإخطار  16- عدم 
�سكلي جوهري يرتتب عليه بطالن القرار.

18- بطالن قرار جلنة التحقيق يف خمالفات اأحكام نظام املحا�سبني القانونيني حال 
�سدوره دون اإجراء حتقيق مع املخالف.

17- وجوب اإجراء التحقيق يف دعوى الت�سرت من قبل اللجنة املخت�سة نظاماً.

ال�سفحةاملجلدالعام
143431872

ال�سفحةاملجلدالعام
14199264

ال�سفحةاملجلدالعام
143631424

ال�سفحةاملجلدالعام
143341892 ،1884 ،1876

ال�سفحةاملجلدالعام
14179390
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21- �سحة قرار اإلزام املقاول املخالف بتكاليف ما اأتلفه من مرافق عامة حال قيامه 
بتنفيذ االأعمال قبل ح�سوله على الرتخي�س الالزم.

الذي يجيز  اإىل عقدها  ا�ستناداً  ال�سركة  املوافقة على عزل مدير  20- �سحة قرار 
اإىل تعديل  املال على االأقل دون احلاجة  راأ�س  ذلك لل�سركاء الذين ميلكون ن�سف 

عقد ال�سركة.

19- عدم جواز االإخالل مببداأ امل�ساواة بني املواطنني املتحدين يف املراكز النظامية.

23- عدم جواز ت�سجيل اأكرث من وكالة جتارية عن ذات املنتج.

ال�سفحةاملجلدالعام
1425992

ال�سفحةاملجلدالعام
14219204

ال�سفحةاملجلدالعام
14199283

ال�سفحةاملجلدالعام
14269257

22- جواز ت�سجيل الوكاالت التجارية رغم وجود نزاع حولها.

ال�سفحةاملجلدالعام

142731311

143642075
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24- اأحقية وزير الداخلية ا�ستثناء وظيفة نائب العمدة من �سرط ال�سكن يف احلي 
حال االإعالن عن �سغل الوظيفة ثالث مرات دون تقدم اأحد من �سكان احلي.

25- ت�سدي جهة اإدارية الإ�سدار قرارات تت�سل بن�ساط جهة اأخرى هو �سلب ل�سلطات 
تلك اجلهة ي�سيب القرارات باالنعدام.

27- عدم حت�سن القرار االإداري املنعدم مب�سي املدة.

28- عدم حت�سن القرارات امل�ستملة على خمالفة ج�سيمة للنظام.

26- انعدام القرار املعيب بعيب عدم االخت�سا�س.

ال�سفحةاملجلدالعام
14269456

ال�سفحةاملجلدالعام
14273949

ال�سفحةاملجلدالعام
143642207 ،1998

ال�سفحةاملجلدالعام
14351321

ال�سفحةاملجلدالعام
143431792
143562998
143641998
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34- عدم جواز خمالفة جهة االإدارة التعليمات ال�سادرة ب�ساأن حتديد �سروط املباين 
التي يتم ا�ستئجارها من قبل اجلهات االأمنية.

30- عدم حجية حت�سن القرار مب�سي املدة يف مقابل حجية احلكم الق�سائي.

31- عدم جواز �سحب القرار االإداري ال�سليم بعد انق�ساء مواعيد الطعن عليه.

32- اإعطاء ورقة اإطالق التيار الكهربائي يقت�سي كون املبنى خالياً من املخالفات.

33- عدم �سحة جزاء ف�سل التيار الكهربائي حال ارتكاب امل�ستفيد خمالفة بناء.

29- عدم حت�سن القرارات ال�سادرة بت�سويات خاطئة للمرتبات وما يف حكمها.

ال�سفحةاملجلدالعام
142941440

ال�سفحةاملجلدالعام
14332787

ال�سفحةاملجلدالعام
143431757

ال�سفحةاملجلدالعام
14273969

ال�سفحةاملجلدالعام
143431943

ال�سفحةاملجلدالعام
143031348
14322609
14353.1195
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35- �سحة قرار اإزالة االإحياءات واملن�ساآت املقامة على االأرا�سي احلكومية.

ال�سفحةاملجلدالعام

142941598 ،1592

143342010

36- بطالن قرار اإزالة االأدوار املخالفة حال ثبوت تاأثري االإزالة على �سالمة املبنى.

37- التزام جهة االإدارة ب�سبط املخالفات املتعلقة بالبناء واإزالتها.

38- م�سوؤولية البلديات عن تنظيم املناطق واالإ�سراف عليها واملحافظة على ال�سالمة 
والراحة للمواطنني.

39- اإن�ساء االأ�سواق وحتديد مراكز البيع من وظائف البلديات.

النفع  يحقق  مبا  وتخطيطها  ال�سكنية  االأحياء  تنظيم  االإدارة يف  جهة  �سلطة   -40
العام.

ال�سفحةاملجلدالعام
143562965

ال�سفحةاملجلدالعام
143641958

ال�سفحةاملجلدالعام
142941663

ال�سفحةاملجلدالعام
143031512

ال�سفحةاملجلدالعام
143563143
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42- التزام جهة االإدارة باختيار املوقع املالئم لدفن النفايات واملخلفات.

اإن  اإال  44- لزوم بيع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط عن طريق املزايدة العامة، 
كان هناك �سرر على مالك العقار املجاور لها من جراء بيعها على غريه ففي هذه 

احلالة تباع عليه ب�سعر ال�سوق.

ال�سفحةاملجلدالعام

142941492

143131217

ال�سفحةاملجلدالعام

142731008

142831620

العمال  مل�ساكن  وال�سحية  النظامية  ال�سوابط  بتطبيق  البلديات  اخت�سا�س   -41
داخل العمران.

ت�سرر  بعدم  م�سروط  �سكنية  اإىل  الزراعية  االأرا�سي  ا�ستخدام  حتويل  جواز   -43
امل�ساريع الزراعية القريبة.

45- الرهن ال ينقل ملكية املال املرهون واإمنا يحب�س املال لقاء حق ميكن ا�ستيفاوؤه 
حال اإفال�س الراهن.

ال�سفحةاملجلدالعام
14273975

ال�سفحةاملجلدالعام
142941615

ال�سفحةاملجلدالعام
142731048
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46- تعلق القر�س بذمة املقرت�س ال مبلكه اإال اإذا كان امللك مرهوناً للمقر�س.

47- كفالة الكفيل َتلزمه فيما خلَّفه من تركة بعد وفاته وال ت�سقط مبوته.

49- العربة يف انطباق �سروط منح االأرا�سي بتاريخ التقدمي ال بتاريخ التنفيذ.

48- وجوب التزام جهة االإدارة باالإجراءات املنظمة ملنح االأرا�سي.

ال�سفحةاملجلدالعام
142941652

ال�سفحةاملجلدالعام
143131144

ال�سفحةاملجلدالعام
143031491

ال�سفحةاملجلدالعام
142731349
142941376
143031491 ،1476
143431757
143641975 ،1949

50- وجوب بناء القرار االإداري على �سبب �سحيح يربر اإ�سداره.

ال�سفحةاملجلدالعام

142831458

142941839
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53- ا�ستمرار اآثار القرار بعد انتهاء تنفيذه يقت�سي توافر امل�سلحة يف طلب اإلغائه.

ال�سفحةاملجلدالعام
143563092

ال�سفحةاملجلدالعام
142831513 ،1430
142941519
143031411 ،1404
14323725
143342020 ،2010 ،2005
143642212

االإدارة  جهة  عنها  اأف�سحت  التي  االأ�سباب  مل�سروعية  االإداري  الق�ساء  مراقبة   -51
وا�ستندت اإليها الإ�سدار قراراتها.

52- القرارات م�ستمرة االأثر هي التي تتجدد كلما طراأت احلاجة اإليها، وال تخ�سع 
للمدد النظامية للطعن عليها.

ال�سفحةاملجلدالعام

14292695

143031717

ال�سلبي يتمثل يف امتناع جهة االإدارة عن اتخاذ قرار كان من  54- القرار االإداري 
الواجب عليها اتخاذه.

ال�سفحةاملجلدالعام
142941763
143031463 ،1454 ،1395
143641958 ،1954
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55- عدم �سريان القرارات االإدارية باأثر رجعي.

ال�سفحةاملجلدالعام
14119146
142941690
143063157
143431770
143641949

56- �سريان تف�سري القرارات االإدارية باأثر رجعي.

57- حق جهة االإدارة يف تف�سري املق�سود من قراراتها يف اأي وقت دون التقيد مبدد 
معينة.

للطعن  قابل  تنفيذياً غري  قراراً  يعد  بتنفيذ حكم ق�سائي  االإدارة  قرار جهة   -58
عليه.

59- القرارات التمهيدية التي ال تقبل دعوى االإلغاء ب�ساأنها هي التي ال توؤثر بنف�سها 
يف املركز النظامي لالأ�سخا�س.

ال�سفحةاملجلدالعام
14194263

ال�سفحةاملجلدالعام
14194263

ال�سفحةاملجلدالعام
143341902

ال�سفحةاملجلدالعام
143431829
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اأو بقرار ي�سدره وزير الداخلية  اإال بحكم ق�سائي  63- عدم جواز املنع من ال�سفر 
وفق اأ�سباب حمددة.

ال�سفحةاملجلدالعام
143031411
14323720
143341994
143431744

يجوز  اإدارية  قرارات  الق�سائية  �سبه  اللجان  من  ال�سادرة  القرارات  اعتبار   -60
التظلم منها اأمام املحاكم االإدارية.

62- بقاء ال�سجني موقوفاً بعد انتهاء حمكوميته ينبغي اأن ُيبنى على اأ�سباب جدية 
تقدرها املحكمة املخت�سة.

ال�سفحةاملجلدالعام
143431895

ال�سفحةاملجلدالعام
142941423

61- �سلطة جهة التحقيق يف جرائم االإرهاب بتمديد التوقيف ملدة اأق�ساها �سنة حال 
اقت�ست امل�سلحة ذلك.

ال�سفحةاملجلدالعام
142941429 ،1418 ،1412
143031395
143131012
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64- منح اجلن�سية ال�سعودية �سلطة تقديرية جلهة االإدارة.

65- ا�سرتاط موافقة الكفيل على منح مكفوله اإذن املغادرة.

66- �سحة قرار ترحيل الوافد املخالف لنظام العمل اإىل بلده.

ال�سفحةاملجلدالعام
142941472

ال�سفحةاملجلدالعام
143031382

ال�سفحةاملجلدالعام
143031432

67- عدم انطباق قرار جمل�س الوزراء اخلا�س مبعاجلة اأو�ساع االأجانب املتخلفني 
املتواجدين باململكة على من يحمل اإقامة نظامية.

68- اإبعاد االأجنبي املدان بحيازة خمدرات عن اململكة بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها 
عليه بقوة النظام.

ال�سفحةاملجلدالعام
14313982 ،975

ال�سفحةاملجلدالعام
14313996

69- قرار اإبعاد املقيم عن البالد يجب اأن ي�سدر من حمكمة خمت�سة اأو جلنة اإدارية 
ذات اخت�سا�س ق�سائي اأو هيئة عمالية.

ال�سفحةاملجلدالعام

143341897

143563036
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70- ترحيل االأجنبي عن البالد حال عدم تقدمي كفيل جديد له واإ�سرار الكفيل 
االأول على ف�سخ كفالته.

باعتبارها  النظامية  اإجراءاتها  اإمتام  الكفالة بعد  اإدارة اجلوازات بنقل  التزام   -71
جهة تنفيذية.

امل�سمولة  لالأن�سطة  عمالة  ا�ستقدام  تاأ�سريات  منح  عن  االمتناع  قرار  �سحة   -73
بقرار توطني وظائفها.

74- �سحة قرار منع الوكيل غري املحامي من الوكالة عن غريه حال جتاوزه احلد 
امل�سموح به نظاماً للتوكل.

ال�سفحةاملجلدالعام
143341918

ال�سفحةاملجلدالعام
143341924

ال�سفحةاملجلدالعام
143563007

ال�سفحةاملجلدالعام
142941532

االحتياج  وفق  املطلوبة  التاأ�سريات  عدد  بتحديد  املخت�س  هو  العمل  مكتب   -72
الفعلي.

ال�سفحةاملجلدالعام

142941682

143031387
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75- �سحة قرار نقل مكتب املحاماة من داخل احلي ال�سكني نظراً للطابع التجاري 
ملهنة املحاماة.

77- �سلطة جهة االإدارة التقديرية يف نقل املدار�س حتقيقاً مل�سلحة الطالب.

80- وجوب الزكاة على القرو�س عند احت�ساب الوعاء الزكوي للمقر�س واملقرت�س.

78- م�سروعية قرار �سحب االأر�س حمل عقد االإقطاع لعدم حتقق الغر�س الذي 
من اأجله مت االإقطاع.

79- اعتبار قرار تعديل اأُ�س�س احت�ساب الزكاة ُمن�سئاً الإجراء جديد، يغري يف املراكز 
امل�ستقرة قبل �سدوره ويطبق من تاريخه.

76- الك�سف الطبي للمتقدمني على الكليات الع�سكرية مقت�سر على اللجنة الطبية 
املخت�سة دون غريها.

ال�سفحةاملجلدالعام
143563143

ال�سفحةاملجلدالعام
142941576 ،1568

ال�سفحةاملجلدالعام
143131188

ال�سفحةاملجلدالعام
142941643

ال�سفحةاملجلدالعام
142941690

ال�سفحةاملجلدالعام
142941556
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83- عدم ا�سرتاط ت�سبيب االعرتا�س على قرار الربط الزكوي.

84- �سلطة جهة االإدارة التقديرية يف منع ا�سترياد االأدوية املحظورة.

85- وقف العالج باخلارج مرهون باإمكانية العالج داخل اململكة.

81- خروج املبالغ املدفوعة مقدماً للمقاولني حتت ح�ساب اأعمال متفق عليها من 
الوعاء الزكوي لدافعها لتخلف �سرط امللك التام ب�ساأنها.

82- جلهة االإدارة اإعادة فتح الربط الزكوي دون التقيد مبدة حمددة وفق احلاالت 
املحددة نظاماً.

ال�سفحةاملجلدالعام
143642049

ال�سفحةاملجلدالعام
143031533

ال�سفحةاملجلدالعام
143131090

ال�سفحةاملجلدالعام
143642038

ال�سفحةاملجلدالعام
143431895

يف  اإدارية  جهة  يتبع  ال  ملن  العالج  نفقات  ب�سرف  ال�سحة  وزارة  اخت�سا�س   -86
ميزانيتها بند الأغرا�س العالج.

ال�سفحةاملجلدالعام
143341865
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التاأمني  عقد  توقيع  فور  يبداأ  )املت�سرر(  الغري  ِقبل  التاأمني  �سركات  التزام   -88
و�سريان الوثيقة )1(.

ال�سفحةاملجلدالعام
143131041

87- اخت�سا�س وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية باإن�ساء امل�ساجد وم�سليات االأعياد.

90- عدم جواز االحتجاج بن�سو�س عقد التاأمني يف مواجهة املت�سرر )1(.

جتاه  التزاماتها  ي�سقط  ال  باحلادث  التاأمني  ل�سركة  له  املوؤمن  اإخطار  عدم   -89
املت�سرر)1(.

91- جتاوز الن�سبة النظامية امل�سموح بها يف نق�س عيار الذهب ينطوي على غ�س 
وخداع للم�ستهلكني ويوجب العقاب.

ال�سفحةاملجلدالعام
143642150

ال�سفحةاملجلدالعام
143131060

ال�سفحةاملجلدالعام
143131046

ال�سفحةاملجلدالعام
143131225

)1( اخت�سا�ص ديوان املظامل بنظر التظلمات من قرارات جلان الف�سل يف املنازعات التاأمينية م�ستند اإىل املادة )20( من 
تعديلها  قبل  وتاريخ 1424/6/2هـ، وذلك  امللكي رقم )م/32(  باملر�سوم  ال�سادر  التعاوين  التاأمني  �سركات   نظام مراقبة 
باملر�سوم امللكي رقم )م/30( وتاريخ 1434/5/27هـ املت�سمن ت�سكيل جلنة ا�ستئنافية للنظر يف التظلمات امل�سار اإليها، واأن 

تكون قرارتها نهائية غري قابلة للتظلم.
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92- هالك املبيع لقوة قاهرة ال يندرج يف مفهوم الغ�س التجاري.

94- عدم جواز �سرف اأكرث من عائدة مالية �سنوية لل�سخ�س الواحد.

95- عدم توفر االعتماد املايل الكايف ل�سرف االإعانة ال ي�سقط احلق فيها.

97- ا�ستثناء جرمية ترويج املخدرات للمرة الثانية من قرار العفو عن العقوبة.

عليه  املحكوم  على  جنائية  �سابقة  ت�سجيلها  حال  االإدارة  جهة  قرار  بطالن   -96
باملخالفة لقواعد ت�سجيل ال�سوابق.

93- املبالغ التي تقدمها الدولة عن الكوارث هي على �سبيل االإعانة وجرب ال�سرر 
ال على �سبيل التعوي�س.

ال�سفحةاملجلدالعام
143642068

ال�سفحةاملجلدالعام
143341855

ال�سفحةاملجلدالعام
143431804

ال�سفحةاملجلدالعام
142941751

ال�سفحةاملجلدالعام
143431812

ال�سفحةاملجلدالعام
143341848 ،1841
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98- �سلطة جهة االإدارة التقديرية يف اإ�سدار قرارات للمحافظة على م�سادر املياه.

ال�سفحةاملجلدالعام

143563123

143642103

99- وجوب اتخاذ جهة االإدارة التدابري الالزمة لدرء اأخطار ال�سيول.

100- حتديد م�ساقي ال�سهاريج من مهام جهة االإدارة وم�سوؤوليتها.

ال�سفحةاملجلدالعام
143641954

ال�سفحةاملجلدالعام
143642117

مطلقة  لي�ست  العامة  اخلدمات  م�سروعات  تنفيذ  يف  االإدارة  جهة  �سلطة   -101
وتخ�سع لرقابة الق�ساء.

ال�سفحةاملجلدالعام
143642031
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اإقرار عذر

1- اخت�صا�ص ديوان املظامل بالنظر يف اإقرار الأعذار امل�صروعة التي يتخلف اأ�صحابها 
عن املطالبة مب�صتحقاتهم خالل املدة النظامية.

ال�صفحةاملجلدالعام
14069481

به  املدعى  العذر  الديوان على بحث مدى م�صروعية  اخت�صا�ص  اقت�صار نطاق   -2
دون الت�صدي لأ�صل احلق.

3- اإقرار العذر وعدم �صقوط احلق باملطالبة حال فقدان امل�صتندات الثبوتية ل�صبب 
خارج عن اإرادة الطالب وعدم اإهماله يف ذلك.

4- �صقوط احلق يف املطالبة ل يتاأتى اإل اإذا ن�صاأ احلق وتكامل يف ذمة الدولة وكانت 
املطالبة به اأمراً مي�صوراً نظاماً.

فيه ول  للدائن  يد  الذي ل  املطالبة هو  التاأخر يف  الذي يربر  ال�صرعي  العذر   -5
ميلك له دفعاً ومن �صاأنه اأن ت�صتحيل معه املطالبة.

ال�صفحةاملجلدالعام
14079487

ال�صفحةاملجلدالعام
14069481

ال�صفحةاملجلدالعام
14089493

ال�صفحةاملجلدالعام
14089508
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6- املر�ص عذر �صرعي يربر تاأخر املطالبة.
ال�صفحةاملجلدالعام
14089503
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تعوي�ض

1- عدم م�سوؤولية جهة الإدارة عن ال�سرر الذي �سببه املتعاقد معها للغري.

2- عدم م�سروعية تدخل جهة الإدارة يف عالقة عقدية لي�ست طرفاً فيها.

3- اأحقية جهة الإدارة يف اإلغاء املناف�سة حال عدم منا�سبة العرو�ض من ناحية ال�سعر 
اأو املوا�سفات.

دامت  ما  الأقل  العر�ض  التعاقد مع �ساحب  باإمتام  لي�ست ملزمة  الإدارة  4- جهة 
امل�سلحة العامة يف التعاقد مع غريه.

ال�سفحةاملجلدالعام
140510304

ال�سفحةاملجلدالعام
141711336

ال�سفحةاملجلدالعام
142852160

ال�سفحةاملجلدالعام
142852274
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ت�سيبهم  التي  العادية  غري  الأ�سرار  عن  الأفراد  بتعوي�ض  الإدارة  جهة  التزام   -5
نتيجة الأ�سغال العامة.

8- جواز التعوي�ض عن ال�سرر املعنوي.

ال�سفحةاملجلدالعام
14061193
140711103
141411120
141711127
141811218

ال�سفحةاملجلدالعام
142962809 ،2800
143342269
143452662
143563341
143663080 ،3071 ،3062 ،2892

6- عدم جواز التعوي�ض عن الربح الفائت.

7- عدم جواز التعوي�ض عن ال�سرر املحتمل.

ال�سفحةاملجلدالعام

1425992

142741911

ال�سفحةاملجلدالعام

142963076

143342195

143663167
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13- اقت�سار اإلزام جهة الإدارة بالتعوي�ض عن حوادث ال�سري بن�سبة م�ساهمتها يف 
حدوث اخلطاأ.

ال�سفحةاملجلدالعام

141110262

141910287

9- عدم م�سوؤولية جهة الإدارة حال ا�ستفادة امل�سرور من خطئها.

11- عدم ا�ستحقاق التعوي�ض عن اإتالف الب�سائع املهربة.

12- اقت�سار مهمة حر�ض احلدود على �سبط املهربات دون اإتالفها.

ال�سفحةاملجلدالعام
143662875

ال�سفحةاملجلدالعام
141110323

ال�سفحةاملجلدالعام
142210334

10- جواز بيع الأ�سياء امل�سبوطة طبقاً لنظام اجلمارك اإذا كان يف بقائها ما يعر�سها 
للتلف.

ال�سفحةاملجلدالعام
141010396
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14- م�سوؤولية جهة الإدارة عن احلوادث املرورية الواقعة ب�سبب عدم و�سع لوحات 
اإر�سادية وو�سائل �سالمة.

ال�سفحةاملجلدالعام
141710268
141910287
142852144 ،2050
143063184
143452762
143563276

توجب  اأمانة  يد  ال�سوارع  يف  املعطلة  والآليات  ال�سيارات  على  الإدارة  جهة  يد   -15
عليها بذل العناية الالزمة للحفاظ عليها اأثناء نقلها.

17- يد اجلندي املكلف بنقل �سيارة مواطن يد اأمانة، و�سابط التعدي هو خمالفة 
ما حدده ال�سرع اأو العرف.

ال�سفحةاملجلدالعام
141811362

ال�سفحةاملجلدالعام
143251677

16- واجب الدولة يف رفع م�ستوى اخلدمة املرورية.

18- خمالفة الإجراءات النظامية ب�ساأن قواعد الت�سرف يف ال�سيارات املهملة يوجب 
التعوي�ض.

ال�سفحةاملجلدالعام
143162389

ال�سفحةاملجلدالعام
143663046
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21- عدم جواز ال�سغط على املدين بتوقيف اأحد اأبنائه اأخذاً با�ستقالل الذمة املالية 
لالأفراد.

23- اإلزام اإدارة احلقوق املدنية بقيمة مطالبة يف حق خا�ض حال عدم اإحاطتها اإدارة 
ال�سجن بوجود املطالبة يف حق ال�سجني.

ال�سفحةاملجلدالعام
142310197

ال�سفحةاملجلدالعام
142962963

19- واجب الدولة يف احلفاظ على اأمالكها ومنع التعدي عليها.

22- عدم �سمان جهة الإدارة للمدين املمنوع من ال�سفر حال �سفره.

24- انعقاد الخت�سا�ض بالأمر باإيقاف كفيل املدين لل�سلطة الق�سائية.

ال�سفحةاملجلدالعام
141110372

ال�سفحةاملجلدالعام
142962951

ال�سفحةاملجلدالعام
143063016

20- واجب الدولة يف احلفاظ على حقوق الدائنني جتاه مدينيهم.

ال�سفحةاملجلدالعام

14141028

142210105
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ب�ساأن  املخت�ض  القا�سي  به  يق�سي  ما  تطبيق  على  الإدارة  جهة  دور  اقت�سار   -25
اإطالق �سراح املدين الثابت اإع�ساره.

اأو  اأو بال�سجن  28- جمازاة مدعي التملك لالأرا�سي البي�ساء احلكومية بالغرامة 
بهما معاً.

منها  عامة  �سهادة  اإل  هي  ما  الدواجن  م�سروع  اإقامة  على  البلدية  موافقة   -27
بخروج امل�سروع عن خمطط املدينة فقط ول ت�سمل الأحياء ال�سكنية يف الأرا�سي 

الزراعية املت�سررة من امل�سروع.

ال�سفحةاملجلدالعام
143063125

ال�سفحةاملجلدالعام
14151043

ال�سفحةاملجلدالعام
141410457

26- ثبوت اإع�سار املدين ل يعد كافياً لإطالق �سراحه.
ال�سفحةاملجلدالعام
143063125

29- عدم جواز اإيقاع عقوبة اإل بن�ض.

ال�سفحةاملجلدالعام
14171186
141910411
142010423
143063063
143662932 ،2923
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31- العقوبة املقررة ملن يقوم بت�سغيل عامل اأجنبي لي�ض على كفالته موجهة للكفيل 
دون العامل.

ال�سفحةاملجلدالعام
142742012

33- التوقيف ل يكون اإل يف اجلرائم الكبرية التي فو�ض النظام حتديدها لوزير 
الداخلية.

32- عدم جواز م�سادرة املمتلكات اإل بحكم ق�سائي.

ال�سفحةاملجلدالعام
14151050
14191066
143162169

ال�سفحةاملجلدالعام
143342219

1434
31857
52603

143662943

30- املنع من ال�سفر اإجراء حتفظي تخت�ض به اجلهة الق�سائية التي تنظر الدعوى.

ال�سفحةاملجلدالعام

142210105

143162501
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34- عدم جواز توقيف اأحد اأو حب�ض حريته اإل مب�ستند �سرعي اأو نظامي.

ال�سفحةاملجلدالعام
142510227
142852054
142962840 ،2832 ،2809
143342061
143662983 ،2965

اجلرم  يكن  مل  ما  �سخ�ض  بحق  احتياطي  توقيف  مذكرة  اإ�سدار  جواز  عدم   -35
امل�سند اإليه من اجلرائم الكبرية.

يوماً  وخم�سني  واحد  ملدة  املوقوف  احتجاز  يف  احلق  املخت�سة  الإدارة  جلهة   -36
للتحقيق.

37- ا�ستطالة مدة ال�سجن مع عدم �سدور حكم ق�سائي وعدم اإحالة املوقوف اإىل 
املحكمة يعد خطاأ من جهة الإدارة يوجب التعوي�ض.

38- �سلطة احلاكم الإداري يف اإيقاف املمتنع عن تنفيذ احلكم ال�سادر �سده بدفع 
مبلغ الغري.

ال�سفحةاملجلدالعام
142741952

ال�سفحةاملجلدالعام
142741966

ال�سفحةاملجلدالعام
142742045

ال�سفحةاملجلدالعام
142852181
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41- ق�سايا املخدرات من اجلرائم الكبرية التي تقت�سي التحفظ على مرتكبها طاملا 
توافرت الأدلة على الإدانة.

امل�ساحبة  للظروف  طبقاً  الإجرامي  الفعل  خطورة  تقدير  يف  املحكمة  �سلطة   -42
لرتكابه.

43- نظامية التوقيف للممتنع عن �سداد الدين مع عدم اإثبات الإع�سار.

ال�سفحةاملجلدالعام
142962883

ال�سفحةاملجلدالعام
142741952

ال�سفحةاملجلدالعام
142962901

39- التوقيف باملخالفة لنظام الإجراءات اجلزائية يوجب التعوي�ض.

40- عدم م�سروعية التوقيف ملدة جتاوز احلد الأق�سى املقرر نظاماً.

ال�سفحةاملجلدالعام

142852414 ،2376

142962800 ،2789

ال�سفحةاملجلدالعام

142962815

143063115
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44- عدم جواز ا�ستبقاء املحكوم عليه بال�سجن بعد انتهاء املدة املحكوم بها.

47- التزام جهة الإدارة بالتعوي�ض عن اإخاللها بحق امللكية وحرمان مالك العقار 
من ال�ستفادة منه.

ال�سفحةاملجلدالعام
142962857
143063037
143162268 ،2258

ال�سفحةاملجلدالعام
141911235
142011256
143563346 ،3219

ُيقم  مل  امل�سجون  اأن  طاملا  تورث  ل  التي  احلقوق  من  ال�سجن  عن  التعوي�ض   -45
الدعوى فيها حال حياته.

48- واجب الدولة التحقق من مدى �سالمة اإجراءات امل�ساهمات العقارية.

ال�سفحةاملجلدالعام
143162276

ال�سفحةاملجلدالعام
14261154

46- التزام جهة الإدارة بالتعوي�ض عن عدم مراعاتها القواعد املقررة نظاماً ملعاجلة 
الأبنية الآيلة لل�سقوط.

ال�سفحةاملجلدالعام

141711205

142111268
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50- عدم م�سوؤولية جهة الإدارة عن اإزالة التعديات املقامة على ملك الغري.

ال�سفحةاملجلدالعام
142852297
143251533
143342089 ،2084

اأمامها يدل  امل�سرتي بوجود مرفق تعليمي  اأر�ض مع علم  الإقدام على �سراء   -49
على علمه مبا يرتتب على ذلك من اإيجابيات اأو �سلبيات.

ال�سفحةاملجلدالعام
142852368

52- ق�سر م�سوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعه على امل�سوؤولية املدنية دون امل�سوؤولية 
اجلزائية.

ال�سفحةاملجلدالعام

141914433

142731211

51- م�سوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعه.

ال�سفحةاملجلدالعام
141710281
142511447
142852322
143452793
143563304
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من  خطاأ  دون  اأعمالها  ب�سبب  الناجتة  الأ�سرار  عن  الإدارة  جهة  م�سوؤولية   -53
جانبها.

ال�سفحةاملجلدالعام
141811142
142852401
143031856
143251702 ،1527
143563391
143663130

54- م�سوؤولية جهة الإدارة عن اخلطاأ املرفقي.

55- عدم م�سوؤولية جهة الإدارة عن اخلطاأ ال�سخ�سي الذي يرتكبه موظفوها.

56- ي�سرتط يف اخلطاأ املوجب للتعوي�ض اأن يكون هو ال�سبب املبا�سر لل�سرر.

57- التزام جهة الإدارة بالتعوي�ض حال ا�ستغراق خطئها خلطاأ امل�سرور.

ال�سفحةاملجلدالعام
142311395

ال�سفحةاملجلدالعام
143251671

ال�سفحةاملجلدالعام
143251665

ال�سفحةاملجلدالعام
143452662
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59- التزام جهة الإدارة بالتعوي�ض عن الأ�سرار الناجتة عن اإخاللها بتنفيذ الأوامر 
ال�سادرة من اجلهات املخت�سة.

يتعلق  اأن  لقراراتها  اجلربي  التنفيذ  حق  الإدارة  جهة  ل�ستعمال  ي�سرتط   -61
التنفيذ بحالة اأجازها النظام اأو يف حالة ال�سرورة، واأن يكون القرار م�سروعاً، واأن 
يرف�ض من مي�سه القرار تنفيذه طوعاً، واأل تتجاوز الإدارة ما يلزم اتخاذه لتنفيذ 

القرار جرباً.

ال�سفحةاملجلدالعام
142210183

ال�سفحةاملجلدالعام
14221121

58- اإعفاء جهة الإدارة من التعوي�ض حال ا�ستغراق خطاأ امل�سرور خلطئها.

ال�سفحةاملجلدالعام
143251576
143452793
143662959

اأو طلبات  اأحكام  تنفيذ  الناجتة عن  الأ�سرار  الإدارة عن  60- عدم م�سوؤولية جهة 
ق�سائية.

ال�سفحةاملجلدالعام

142211384

142741989
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اإىل  فيوؤديان  الإداري  القرار  ي�سوبان  قد  اللذان  وال�سكل  الخت�سا�ض  عيب   -62
للتعوي�ض ما مل يكن هذان العيبان موؤثرين  اأ�سا�ساً  اإلغائه ل ي�سلحان بال�سرورة 

يف مو�سوع القرار.

ال�سفحةاملجلدالعام

14221121

143251656

63- حت�سن القرار الإداري مب�سي املهلة النظامية للطعن فيه ل مينع من طلب 
التعوي�ض عنه والنظر يف �سحته من عدمها.

64- ل يلزم من اإلغاء القرار وجوب التعوي�ض عنه.

ال�سفحةاملجلدالعام
142741980

ال�سفحةاملجلدالعام
143251541

على  الإ�سرافية  الرقابية  مب�سوؤوليتها  اإخاللها  تبعات  الإدارة  جهة  حتميل   -65
املرافق العامة.

ال�سفحةاملجلدالعام
1422103
14251016
142852290 ،2262
143162487
143563413 ،3400
143663056
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66- التزام جهة الإدارة بالتعوي�ض عن الأ�سرار التي ي�سببها املرفق العام للمجاورين.

اإخاللها وتق�سريها يف رعاية  الناجتة عن  الأ�سرار  الإدارة قيمة  67- حتمل جهة 
الأ�سجار.

68- �سلطة جهة الإدارة يف متابعة املخالفات و�سبطها.

69- واجب الدولة يف الرقابة على اإن�ساء املباين ور�سد املخالفات.

70- وجوب التزام جهة الإدارة باأ�سباب اإنهاء خدمة الأفراد املحددة نظاماً.

71- وجوب التعوي�ض عن قرار النقل املنطوي على جزاء تاأديبي باملخالفة للنظام.

ال�سفحةاملجلدالعام
143563370

ال�سفحةاملجلدالعام
142411406

ال�سفحةاملجلدالعام
142611291

ال�سفحةاملجلدالعام
143162418

ال�سفحةاملجلدالعام
142741871

ال�سفحةاملجلدالعام
143452682
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ق�سايا  يف  الف�سل  جلنة  اخت�سا�ض  من  التجاري  الغ�ض  بداعي  املحل  اإغالق   -72
الغ�ض التجاري دون البلديات.

73- الوعد اإذا كان معلقاً على �سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة هذا الوعد فاإنه 
يكون ملِزماً ق�ساًء.

74- حتمل جهة الإدارة الأ�سرار الناجتة ب�سبب عدم الوفاء بوعدها با�ستئجار عقار.

و�ساحب  الإدارة  جهة  بني  التعاقدية  العالقة  قيام  يعني  ل  املبدئي  التفاق   -77
العقار.

75- التزام جهة الإدارة بتعوي�ض املوؤجر عن التعديالت التي اأجراها بناًء على طلبها 
بعد �سرف نظرها عن ا�ستئجار املبنى.

76- حتمل جهة الإدارة تبعات خمالفتها الإدارية با�ستغاللها مبنى مملوكاً للغري 
فرتة من الزمن دون ا�ستكمال الإجراءات النظامية للتعاقد.

ال�سفحةاملجلدالعام
142741895

ال�سفحةاملجلدالعام
142741935

ال�سفحةاملجلدالعام
143162358

ال�سفحةاملجلدالعام
143452837

ال�سفحةاملجلدالعام
142962976 ،2971

ال�سفحةاملجلدالعام
143251501
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78- عدم جواز التعوي�ض عن املال والعمل املحرم �سرعاً.

املعنية  العليا  الطبية  الهيئة  قرارات  تنفيذ  على  ال�سحة  وزارة  دور  اقت�سار   -80
بالنظر يف طلبات العالج يف اخلارج.

ال�سفحةاملجلدالعام
142852357

ال�سفحةاملجلدالعام
143251514

79- م�سوؤولية جهة الإدارة عن حماية �سحة املواطنني.

82- اإذا اجتمع املت�سبب واملبا�سر يكون ال�سمان على املبا�سر.

ال�سفحةاملجلدالعام

142852338 ،2105

143162371

ال�سفحةاملجلدالعام

142852303

143342244

81- عدم م�سوؤولية جهة الإدارة حال انتفاء العالقة ال�سببية بني اخلطاأ وال�سرر.

ال�سفحةاملجلدالعام
142852459 ،2396
143342147
143663144 ،3021
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83- م�سوؤولية املت�سبب واإن مل يبا�سر حال التعدي.

88- عدم م�سوؤولية جهة الإدارة عن ال�سرر حال بذلها العناية الالزمة.

ال�سفحةاملجلدالعام

143563194

143663014 ،2997 ،2859

ال�سفحةاملجلدالعام

143063148

143251562

ن�ض  ثمة  يكن  مل  ما  معقب  بال  املو�سوع  لقا�سي  مرتوك  التعوي�ض  تقدير   -84
يلزمه باتباع معايري معينة.

85- جواز ال�ستعانة باخلربة يف تقدير قيمة التعوي�ض.

86- �سلطة املحكمة التقديرية يف تقرير اخلبري والأخذ به.

87- عدم اللتزام بال�سوابط املحددة لإطالق النار يلزم جهة الإدارة بالتعوي�ض عن 
الأ�سرار الناجتة عنه.

ال�سفحةاملجلدالعام
142962815

ال�سفحةاملجلدالعام
143342219 ،2213

ال�سفحةاملجلدالعام
143663095

ال�سفحةاملجلدالعام
142963065
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90- التزام جهة الإدارة بالتعوي�ض عن الأرا�سي املمنوحة بطريق اخلطاأ.
ال�سفحةاملجلدالعام

143063362

143452806

89- جلهة الإدارة ال�سلطة التقديرية يف تنفيذ م�سروعات النفع العام وفقاً لأولوياتها 
واإمكانياتها املتوفرة.

91- التزام جهة الإدارة بالتحقق من خلو الأرا�سي التي تقوم بتوزيعها من احلقوق 
واملنازعات.

92- نظامية قيام جهة الإدارة باملواءمة بني خمرجات موؤ�س�سات التعليم والتدريب 
ومتطلبات �سوق العمل.

التيار  لإي�سال  املنا�سبة  الو�سيلة  اختيار  يف  التقديرية  الإدارة  جهة  �سلطة   -93
الكهربائي للمن�ساآت.

94- واجب الدولة الإن�ساين والجتماعي يف حماية الأطفال من عنف الوالدين.

ال�سفحةاملجلدالعام
143063379

ال�سفحةاملجلدالعام
143342195

ال�سفحةاملجلدالعام
143162346 ،2333

ال�سفحةاملجلدالعام
143162438

ال�سفحةاملجلدالعام
143162459
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95- م�سوؤولية موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تنح�سر يف الرقابة والإ�سراف العام 
على البنوك ول ت�سمل العمليات امل�سرفية التي تقوم بها.

اأعلى لالأمتعة ودفع الر�سوم املقررة لذلك يف حمطة  96- عدم الإعالن عن قيمة 
املغادرة ي�سقط احلق يف التعوي�ض عن فقدانها.

98- تفويت املنافع يوجب �سمانها على مفوتها باأجرة املثل.

99- عدم جواز اجلمع بني الأجرة وال�سمان.

ال�سفحةاملجلدالعام
143162479

ال�سفحةاملجلدالعام
143251600

ال�سفحةاملجلدالعام
143662954

ال�سفحةاملجلدالعام
143663046

97- التعوي�ض عن اأتعاب التقا�سي حال الإجلاء اإليه.

ال�سفحةاملجلدالعام

143563386

143663185 ،3178
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��ستثمار مو�قع دعاية و�إعالن

1- م�ستند�ت �لعقد وملحقاته جزء ل يتجز�أ منه وت�سمل �لإعالن وكتيب �ل�سروط 
و�ملو��سفات.

2- �ل�ستناد يف �ملطالبة مبقابل �ل�ستغالل للمو�قع عن �لفرتة �ل�سابقة للتعاقد �إىل 
دعوى �مل�سوؤولية �سبه �لعقدية.

3- �سلطة جهة �لإد�رة �لتقديرية يف ترخي�ص �سا�سات �لدعاية.

4- وجوب ن�سر �لإعالنات �حلكومية يف �ل�سحف �ملحلية دون مقابل.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952522

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143052869

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652516

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14241583
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�أ�سغال عامة

1- جلهة �لإد�رة �سلطة تقديرية يف حجز �مل�ستخل�سات �مل�ستحقة للمتعاقد للرجوع 
عليه بالتعوي�سات و�لغر�مات �إذ� تبني لها تق�سريه يف �لوفاء بالتز�ماته.

2- �أحقية جهة �لإد�رة يف ح�سم �ملبالغ �مل�ستحقة لها من م�ستحقات �ملقاول لديها دون 
م�ستحقاته لدى �جلهات �لأخرى.

5- �سلطة �لقا�سي يف تبيان �لغلط �لذي يقع يف �لعقود بعد حتريه �لإر�دة �لظاهرة 
للمتعاقدين.

4- جو�ز تنازل �ملتعاقد عن �لعقد �لإد�ري بعد مو�فقة جهة �لإد�رة �ساحبة �مل�سروع 
خطياً.

3- جو�ز تنازل �ملتعاقد مع جهة �لإد�رة عن م�ستحقاته لأحد �لبنوك.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140613284

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652534

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140713372

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141113517

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140713358
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7- �عتبار �لأخطاء �ملادية يف �لعرو�ص �ملالية هي �لأخطاء �لتي ل ي�ستقيم �لتعبري 
�إطالقاً بدون ت�سحيحها. 

8- ل يعتد باخلطاأ �ملادي يف ن�سخة �لعقد و�لعربة بو�قع �لأمر وحقيقته.

9- م�سوؤولية جهة �لإد�رة �ساحبة �مل�سروع عن �سالمة �ملخططات و�لت�سميمات.

10- م�سوؤولية �ل�ست�ساري عن عيوب �لت�سميم و�لتق�سري يف �لإ�سر�ف.

11- �لتز�م �ملقاول مبر�جعة �لت�سميمات �لهند�سية و�لفنية لالأعمال مو�سوع �لعقد.

6- �أحقية جهة �لإد�رة بت�سويب �لأخطاء �ملادية �لتي تقع يف �لعرو�ص �ملالية.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14141218

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752543

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140815247

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141113533

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141212602

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14141218
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12- عقد �ملقاولة من �لباطن ل ي�سلح �سند�ً لخت�سام جهة �لإد�رة لنتفاء �لعالقة 
بينها وبني مقاول �لباطن.

عن  در��سات  و�إجر�ء  معلومات  جمع  عن  �لإد�رة  جهة  مع  �ملتعاقد  م�سوؤولية   -13
�لظروف �جلوية �ملحيطة باملوقع و�أن يحتاط لها.

14- �لتز�م �ملقاول بالوقوف على �ملوقع حمل �لعقد على �لطبيعة ومعاينته.

15- �لعو�ئق �لظاهرة يف موقع �لعمل ل يحتاج ملعرفتها فح�ص خا�ص ول يعو�ص 
عنها.

16- م�سوؤولية جهة �لإد�رة عن �إخالء موقع �مل�سروع من �لعو�ئق وت�سليمه للمقاول 
جهات  من  للمقاول  �لتعر�ص  ومنع  له  �لالزمة  �لإد�رية  �لرت�خي�ص  و��ستخر�ج 

�أخرى.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
1409123

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14101684

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141212602

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141212602

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
1417163
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21- عدم جو�ز �جلمع بني ف�سخ �لعقد و�لتنفيذ على �حل�ساب.

17- قيام �ملقاول با�ستالم �ملوقع �جلديد دون �إبد�ء مالحظات �أو حتفظات ي�سقط 
حقه يف �لتعوي�ص عن نقل موقع �مل�سروع.

18- عدم حتفظ و�عرت��ص �ملقاول على تق�سيم موقع �مل�سروع يعد مو�فقة �سمنية 
على ذلك.

موقع  تغيري  جر�ء  �ملقاول  �أ�سابت  �لتي  �لأ�سر�ر  عن  �لإد�رة  جهة  م�سوؤولية   -19
�مل�سروع.

20- عدم ��ستحقاق �ملقاول �لتعوي�ص عن �أعمال �لتجهيز �لتي قام بها قبل ��ستالمه 
ملوقع �مل�سروع.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141016451

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143151809

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952136

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952168

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952190
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22- جو�ز �جلمع بني غر�مة �لتاأخري و�سحب �مل�سروع و�لتنفيذ على �حل�ساب.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141316519

14181772

23- �أحقية �ملقاول يف �لوفر �ملايل �لناجت عن تنفيذ �لعقد على ح�سابه.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141317115
141517124
141917145
142117164
142317181
142952230
143442438 ،2413
143652765

�أدو�ت  ��ستخد�م  من  �ل�ستكمال  مقاول  متكني  يف  �لإد�رة  جهة  حق  �قت�سار   -24
ومعد�ت �ملقاول �ملنفذ على ح�سابه على فرتة �لتنفيذ �ملتفق عليها.

25- جلهة �لإد�رة �إ�سناد �لأعمال يف حالة �لتنفيذ على �حل�ساب باأي طريقة ولو كان 
ذلك بطريق �لتفاق �ملبا�سر.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
1421173

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952220
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�لعقد  �سروط  خمالفته  حال  �ملقاول  من  �لعمل  ب�سحب  �لإد�رة  جهة  �أحقية   -26
وتاأخره يف �لتنفيذ.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

143052544

143352615 ،2598

27- �سحب �مل�سروع من �ملقاول حال تعاقده من �لباطن على تنفيذه دون �حل�سول 
على مو�فقة خطية م�سبقة من جهة �لإد�رة.

28- �ل�ستالم �لنهائي لالأعمال هو �ل�سبيل �لوحيد لإخالء �ملقاول من �مل�سوؤولية 
بخالف �سمان �لأعمال.

29- �ملقاول م�سوؤول فقط عن �لأعمال �لتي قام بتنفيذها و�ل�سمان �لع�سري يتناول 
هذه �لأعمال دون غريها.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143552910

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141113487

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141314104

30- خطاب �ل�سمان قا�سر على �لعقد �ملقدم ب�ساأنه ول يت�سع نطاقه �إىل غريه من 
�لعقود.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141314114
141715614
143552901
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31- م�سوؤولية �ملقاول خالل فرتة �ل�سمان قا�سرة على �إ�سالح ما يظهر من عيوب 
�أو خلل يف �لتنفيذ.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141414147

142114536

عن  �ملقاول  تقاع�ص  ملو�جهة  �لنظامية  �لإجر�ء�ت  باتخاذ  �لإد�رة  جهة  �لتز�م   -32
تنفيذ �ملالحظات دون �أن تعلق �ل�ستالم �لنهائي �إىل �أجل غري م�سمى.

�ل�ستالم  حتى  �لبتد�ئي  �لت�سليم  تاريخ  من  �لأعمال  ب�سمان  �ملقاول  �لتز�م   -33
�لنهائي يعني �لتز�مه بنفقات �ل�سيانة خالل تلك �لفرتة.

35- �عتبار �لدفعة �ملقدمة للمتعاقد مبثابة قر�ص ح�سن له مل�ساعدته عند بد�ية 
�لعمل حتى تتوفر لديه �ل�سيولة �لنقدية.

34- �سرف �لدفعة �ملقدمة �أمر جو�زي جلهة �لإد�رة.

36- عدم جو�ز �سرف دفعة مقدمة عن �لأعمال �ملوؤجلة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141414183

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143442371

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141115434

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141715614

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141115434
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41- �أحقية �ملقاول يف تقا�سي قيمة �لأعمال �لإ�سافية �لتي نفذها دون تعميد م�سبق 
طاملا �أن تلك �لأعمال ��ستلزمتها مقت�سيات تنفيذ �لعقد.

37- عدم �عتبار �لأعمال �لتبعية و�لتكميلية لالأعمال �لأ�سلية �أعماًل �إ�سافية.

38- �خت�سا�ص �ملهند�ص �مل�سرف على �أعمال �لعقد بالتعميد بالأعمال �لإ�سافية.

40- عدم لزوم �سدور �لتعميد بالأعمال �لإ�سافية يف �سكل حمدد.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143151800

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141115434

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141512532

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141512532

39- ��سرت�ط �لتعميد �لكتابي بالأعمال �لإ�سافية.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952063
143352523
143652406
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42- مو�فقة جهة �لإد�رة على �لأعمال �لإ�سافية و��ستفادتها منها تغني عن وجوب 
�لتعميد بها كتابًة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

143151875

143442314

كلفت  �لتي  �لإ�سافية  �لأعمال  قيمة  للمقاول  تدفع  باأن  �لإد�رة  جهة  �لتز�م   -43
مقاول �لباطن �لقيام بتنفيذها.

45- ل يجوز جلهة �لإد�رة جتزئة عطاء �ملتناف�سني باأخذ ما ينا�سبها منه وطرح ما 
عد�ه.

46- �عتبار عدم قيام �ساحب �لعر�ص ب�سحب عر�سه و��سرتد�د �ل�سمان بعد �نتهاء 
تاريخه مو�فقة �سمنية على �ل�ستمر�ر يف �لعر�ص.

44- لزوم تطابق �لإيجاب مع �لقبول لنعقاد �لعقد.

47- حق �لتجزئة �مللزم ل�ساحب �لعطاء هو �لذي تت�سمنه وثائق �ملناف�سة بو�سوح.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143241077

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141312111

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141317207

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141312125 ،111

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141412135
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48- تفاو�ص جهة �لإد�رة مع �ساحب �لعطاء ي�ستلزم تقدمي �إيجاب جديد منه على 
نتائج �لتفاو�ص.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141412135

142312154

50- ��ستبعاد �لعر�ص �لذي تقل �أ�سعاره بن�سبة )35%( عن تقدير�ت �جلهة �ساحبة 
�مل�سروع.

52- �سلطة جهة �لإد�رة �لتقديرية يف ��ستبعاد �ساحب �لعطاء �لأقل متى ظهر لها 
�أن حجم �لتز�ماته يفوق قدر�ته �ملالية.

51- �سحة ��ستبعاد �لعطاء �لأقل �سعر�ً حال عدم ت�سعري بع�ص �لبنود لعدم معرفة 
قيمته �لنهائية.

49- حما�سبة �ملتعاقد تكون وفق �لعملة �ملحددة بالعطاء.

53- �سلطة جهة �لإد�رة �لتقديرية يف �لتعاقد مع �ساحب �لعطاء �لأقل.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652267

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652282

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14211260

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141514252

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14221287
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54- م�سادرة �ل�سمان �لبتد�ئي حال تاأخر �ملتعاقد عن تقدمي �ل�سمان �لنهائي.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143352303

55- حق جهة �لإد�رة يف تعديل �لعقد باإر�دتها �ملنفردة مقيد باأن ل يكون �لتغيري 
من�سباً على مكان تنفيذ �لعقد وحمله.

56- �سلطة جهة �لإد�رة يف تعديل �لعقد لي�ست مطلقة بل ترد عليها قيود تقت�سيها 
�سرورة �لتوفيق بني �مل�سلحة �لعامة و�مل�سالح �لفردية للمتعاقدين معها.

57- �أحقية جهة �لإد�رة باإلغاء بع�ص بنود �لعقد �أو تخفي�سها للو�سول �إىل �ملبالغ 
�ملعتمدة للم�سروع.

58- �أحقية جهة �لإد�رة يف ��سرتد�د مقابل �لوفر �لناجت عن تعديل بع�ص بنود �لعقد 
حال عدم قيام �ملقاول بكامل �لأعمال �ملحملة على �لعقد.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142016119

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752298

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652256

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141312278
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معها  �ملتعاقد  �ملقاول  من  ت�سلمتها  �لتي  �ل�سيار�ت  برد  �لإد�رة  جهة  �لتز�م   -59
لأغر��ص �لإ�سر�ف بعد �نتهاء تنفيذ �لعقد.

وجد�ول  بنودها  �أقيام  �ملحددة  غري  �ل�ساملة  �لعقود  من  مفتاح  ت�سليم  عقد   -60
كمياتها عد� ما يتم ��ستثناوؤه �سر�حة بالعقد.

62- ��ستحقاق �ملقاول �لتعوي�ص عن �لأ�سر�ر �ملبا�سرة �لناجتة عن متديد �لعقد.

61- م�ساهمة جهة �لإد�رة و�ملتعاقد معها يف �لتاأخري يدل على �جتاه �إر�دتيهما �إىل 
غر�مة  ح�سم  للجهة  يحق  ل  وبالتايل  بالعقد،  �ملحددة  �لتنفيذ  مبدة  �لتقيد  عدم 

تاأخري من �ملقاول، ويف �ملقابل ل يحق للمقاول �ملطالبة بالتعوي�ص.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141313606

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141412481

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
1415133

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14141664

63- عدم جو�ز �لتعوي�ص عن تاأخر �سرف �مل�ستخل�سات حال �نتفاء �ل�سرر.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
1415133
141715614
142413121
143352418
143652580 ،2571
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من  �لإعفاء   - للم�سروع  �ملالية  �لعتماد�ت  نق�ص  تبعة  �ملقاول  حتميل  عدم   -64
غر�مة �لتاأخري حال تاأخر �سرف �مل�ستحقات.

�سرف  يف  �لإد�رة  جهة  تاأخر  عن  للمقاول  تعوي�ساً  يعترب  �لتاأخري  غر�مة  رد   -65
�مل�ستخل�سات.

66- �إعفاء �ملقاول من غر�مة �لتاأخري �لذي ت�سببت جهة �لإد�رة يف حدوثه.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142116183
142216199
142316209
142752761 ،2543 ،2231
142862558
142952332 ،2115
143052441 ،2435
143442404 ،2371
143652602

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952247
143052484 ،2478
143241046 ،987
143552749

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952136
143151862
143241064 ،1054 ،998
143352555
143442339
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�إر�دة  67- �لإعفاء �جلزئي من غر�مة �لتاأخري باإ�سافة مدد �لتوقف �خلارجة عن 
�ملتعاقد �إىل مدة تنفيذ �لعقد.

71- حتقق �سروط نظرية �لظروف �لطارئة بزيادة رو�تب و�أجور �لعمال �أثناء تنفيذ 
�لعقد.

70- �إيقاع غر�مة �لتاأخري على كامل قيمة �لعقد حال عدم �ل�ستفادة من �مل�سروع.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141615560

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141715190

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952107

68- �رتباط غر�مة �لإ�سر�ف بغر�مة �لتاأخري.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142116183

142952095 ،2063

�إليه  �ملوكل  �لأعمال  باإمتام  تاأخره  حال  �لتاأخري  غر�مة  �ملقاول  ��ستحقاق   -69
تنفيذها.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752361
142952063
14324976
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72- �عتبار �حلروب حدثاً ��ستثنائياً تتو�فر معها �سروط نظرية �لظروف �لطارئة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141715204

بها  يعذر  �لتي  �لطارئة  �لظروف  قبيل  من  و�لأمر��ص  �لأوبئة  ظهور  �عتبار   -73
�ملقاول يف �لتاأخري.

75- �إعمال نظرية عمل �لأمري ب�سدور قر�ر زيادة �أ�سعار بع�ص �ملنتجات من �ل�سلطة 
�لعامة للدولة.

76- ��ستحقاق �ملت�سرر مبوجب نظرية عمل �لأمري �لتعوي�ص عن كامل �خل�سارة 
�لتي حلقت به.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952122

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142315229

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142315229

74- �نتفاء نظرية �لظروف �لطارئة حال �سبق �لعلم بالظرف �لطارئ.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952181
143352311
143552685
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80- بطالن �لعقد حال قيامه على �إجر�ء�ت �سابها �لتزوير و�لتدلي�ص.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142862472

موقع  يف  �لعاملني  �ملقاولني  بني  �لتن�سيق  �سعف  عن  �لإد�رة  جهة  م�سوؤولية   -78
تنفيذ �لعقد.

79- عدم �تباع جهة �لإد�رة �لقو�عد �ملنظمة لطرق �لتعاقد لتوفري �حتياجاتها ل 
ي�سقط حق �ملتعاقد يف �حل�سول على م�ستحقاته �لثابتة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142012559

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752347

77- زيادة قيمة �لعقد �أو نق�سانها حال تعديل �ل�سر�ئب و�لر�سوم يف �ململكة بالزيادة 
�أو �لنق�ص بعد تقدمي �لعطاء.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141915238
142316209
142752750 ،2660 ،2522
142862524
142952156 ،2150
143552728
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ولي�ست  به  مت�سلة  قر�ر�ت  هي  �لعقد  تطبيقها  م�ستند  يكون  �لتي  �لقر�ر�ت   -81
منف�سلة عنه وتاأخذ حكمه.

قيامها  جر�ء  �أ�سابته  �لتي  �لأ�سر�ر  عن  �ملقاول  بتعوي�ص  �لإد�رة  جهة  �لتز�م   -85
بف�سخ �لعقد.

82- ف�سخ �لعقد ق�ساًء حال تاأخر جهة �لإد�رة يف ت�سليم موقع �مل�سروع.

83- �لف�سخ �لق�سائي للعقد حال �إخالل جهة �لإد�رة يف ت�سليم حمله.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142862597

142952115

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142952201

143352644

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142862733

143241087

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

143442464

143552929

84- �سلطة جهة �لإد�رة يف ف�سخ �لعقد �أو �لتنفيذ على �حل�ساب �سلطة جو�زية.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143052484
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88- �لفو�ئد �لبنكية من قبيل �لفو�ئد �لربوية �ملحرمة �سرعاً.

89- �لعقود حتكمها �لقو�عد �لتي كانت مطبقة عليها وقت �نعقادها.

86- �سلطة �لقا�سي �لإد�ري يف حتقيق �لتو�زن بني تهاون �جلهة يف �إنهاء �لإجر�ء�ت 
�لتي تخ�سها لتنفيذ �لعقد وبني �لتز�م �ملتعاقد بتنفيذه.

قام  �لتي  �لفعلية  �لأعمال  �أ�سا�ص  على  �ملقاول  مبحا�سبة  �لإد�رة  جهة  �لتز�م   -87
بتنفيذها.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143241004

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652238

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143052513

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14324948
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نقل - �إعا�سة - �سم�سرة - قر�ص - بيع

1- عبارة �لعقد �لو��سحة ل يجوز �لنحر�ف عنها بحجة تف�سريها، ول يحول ذلك 
دون تف�سريها من قبل �لقا�سي �إذ� وجدت �حلاجة لذلك.

على  معلقاً  بيعاً  عامة  مر�فق  لإقامة  �ملخ�س�سة  لالأر��سي  �لدولة  بيع  �عتبار   -5
�سرط ل ينفذ �لعقد �إل بتحققه.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142862686

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140713318

2- �ل�سرت�ساد يف تف�سري �لعقد بالعرف.

3- �لعقد ل يلزم �إل طرفيه ول يتعدى �إىل غريهم.

4- �لبيع �ملعلق على �سرط ل يتم �إل بتحقق �ل�سرط.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140813412

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143241433

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
1418964
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6- مرور مدة زمنية طويلة على �إجر�ء�ت �لبيع �مل�سروط لالأر�ص ل يك�سب �مل�سرتي 
ملكيتها بالتقادم طاملا مل يتحقق �ل�سرط.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
1418964

7- بطالن عقد �لبيع حال �جلهالة يف عني �ملبيع.

8- بطالن عقد �لبيع حال جهالة �لثمن.

9- قب�ص �ملبيع لي�ص من �أركان عقد �لبيع و�إمنا هو من موجباته.

10- م�سادرة �لعربون حال رجوع �مل�سرتي عن �إمتام �لبيع وتنفيذ �لعقد.

11- �سلطة جهة �لإد�رة يف بيع �لب�سائع �ملرتوكة يف �جلمارك.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140813382

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14131423

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142412369

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143442106

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143552322
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12- متتع �ل�سركة �ملقرت�سة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة ب�سخ�سية معنوية منف�سلة عن 
�سخ�سية �ل�سركاء فيها.

13- م�سوؤولية �ل�سريك يف �سركة �لت�سامن م�سوؤولية �سخ�سية ومطلقة بحيث ي�ساأل 
عن ديونها ولو جاوزت حدود ح�سته.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140713145

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143552917

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141713199

14- و�سع ن�سبة حمددة ومعينة من قيمة �لقر�ص كمقابل لتكاليف خدمات �لقر�ص 
يعترب نوعاً من �لربا.

16- دين �لدولة �مل�ستحق دين ممتاز ل ي�سقط بالتقادم.

15- جو�ز �أخذ �أجور مقابل خدمات �لقر�ص يف حدود �لنفقات �لفعلية.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141313163

141613172

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141313163

141613172
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17- عدم �أحقية جهة �لإد�رة يف �عتبار دينها �ملتعلق بالرتكة من �لديون �ملمتازة �لتي 
لها �لأولوية بحجة تعلقه ببيت �ملال.

21- عدم �لتقيد باملهلة �لنظامية لإنذ�ر �ملتعاقد حال �إف�ساحه بعدم �إمكانيته تنفيذ 
�لعقد.

�أخذ مو�فقة  18- ف�سخ عقد �لقر�ص حال قيام �ملقرت�ص بنقل موقع �مل�سروع دون 
جهة �لإد�رة �ملقر�سة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14131442

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141317190

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752377

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652383

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652392

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141412289

19- �نقطاع �لكفالة بوفاة �ملكفول قبل ��ستالم حمل �لكفالة.

20- قيام جهة �لإد�رة باإد�رة م�سروع �أو �لت�سرف فيه حال تعرثه �أمر جو�زي لها.

22- عدم جو�ز تعديل جهة �لإد�رة نوع �لعقد دون مو�فقة �ملتعاقد.
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�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952497

23- تعديل جهة �لإد�رة ل�سروط �لعقد باإر�دتها �ملنفردة غري ملزم للمتعاقد.

فقدها  حال  �ملفقودة  للب�ساعة  �لفعلية  �لقيمة  عن  بالتعوي�ص  �لناقل  �لتز�م   -24
ب�سبب تفريطه و�إهماله.

27- جهة �لإد�رة يف عقد �ل�سحن تاأخذ حكم �لأجري �مل�سرتك ول ت�سمن �إل بالتعدي 
�أو �لتفريط.

28- �خت�سا�ص جلنة �لبت بتقرير �أ�سلح �لعطاء�ت دون �إبر�م �لعقود �لذي هو من 
�خت�سا�ص �جلهة �ساحبة �مل�سروع.

25- �لتز�م �ساحب �لب�ساعة باإعالم �لناقل بطبيعة �لب�ساعة ومدى حاجتها للعناية 
�خلا�سة.

26- م�سوؤولية ربان �لناقلة عن جنوحها حال عدم �تباعه خط �ل�سري �ملالحي �ملحدد.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141414212 ،194

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752417

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141512209

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142014452

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141914381
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�سلطتها  يقابلها  �لأف�سل  �لعطاء  على  بالإر�ساء  �ملقيدة  �لإد�رة  جهة  �سلطة   -29
�لتقديرية بالعدول عن �لعطاء باإلغاء �ملناف�سة وفق ما تقت�سيه �مل�سلحة �لعامة.

31- ف�سخ �لعقد حال �رتكاب �ملتعاقد فعاًل خماًل بال�سرف و�لأمانة من �ساأنه �لتاأثري 
على �لتز�ماته �لعقدية.

32- ف�سخ �لعقد حال عجز �ملتعاقد عن تنفيذه لأ�سباب خارجة عن �إر�دته.

33- ف�سخ �لعقد حال �إخالل �ملتعاقد بالتز�ماته �لعقدية.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141512209

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142118197

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952548

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143152123

30- فو�تري �ملر�فق �لعامة تعترب وثائق ر�سمية للمطالبة بال�سد�د ول يطعن عليها 
�إل بدليل.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141813226

141913235
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34- �سلطة �لإد�رة يف ف�سخ �لعقد للم�سلحة �لعامة دون خطاأ من �ملتعاقد يقابلها 
حقه يف �لتعوي�ص عما حلقه من �أ�سر�ر ب�سبب هذ� �لف�سخ.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143442516

35- عدم �إمكانية ف�سخ �لعقد حال تعذر �إعادة �لأمر �إىل ما كان عليه قبل �لتعاقد.

37- �للتز�م باحلدود �جلغر�فية لوثيقة �لتاأمني.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142862664

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143552566

يف  �خلطاأ  عن  �لناجتة  �لأ�سر�ر  منا�سفة  معها  و�ملتعاقد  �لإد�رة  جهة  حتمل   -36
تقدير �أعد�د �مل�ستفيدين من عقد تاأمني �لإعا�سة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

143241485

143352445
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3- �إخالء م�سوؤولية جهة �لإد�رة عن �أجرة �لعقار من تاريخ �إبالغها �ساحبه برغبتها 
يف �إخالئه.

4- �لتز�م جهة �لإد�رة باأجرة �ملبنى �مل�ستاأجر من قبلها حال �إخالئه قبل نهاية مدة 
�لعقد دون �سبب نظامي.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752198

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752353

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

143052784

143241249

 �إجارة

رغبة  وعدم  �لعقد  مدة  �نتهاء  بعد  �مل�ستاأجر  �ملبنى  باإخالء  �لإد�رة  �لتز�م جهة   -1
�ملوؤجر يف جتديده.

2- عدم جو�ز ��ستمر�ر جهة �لإد�رة يف �سغل �لعقار �ملنتهية مدة �إجارته حلني �إيجاد 
عقار بديل.
�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952646
143052941 ،2931
143152055
143442159
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5- ��ستحقاق �ملوؤجر لأجرة �ملثل عن عقاره حال ��ستغالل جهة �لإد�رة له بعد �نتهاء 
�لعقد ومدة �ل�سماح.

7- �لتز�م جهة �لإد�رة بتعوي�ص مالك �لعقار عن حرمانه من �لنتفاع به خالل �ملدة 
من تاريخ ت�سليمه �ملبنى وحتى قيام �للجنة �ملخت�سة بح�سر �لأ�سر�ر.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140713255
141213556
142752205
142862612
143052839
143152068 ،2046
143552546
143652313

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142014515
142752225
142862713 ،2580
143052848 ،2821
143152038
143442153

6- حتمل �ملوؤجر �لأ�سر�ر �لناجتة عن �إهماله وتر�خيه ومماطلته يف ��ستالم مبناه 
بعد �نتهاء �لعقد.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142952650

143552500
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يف  حقه  ي�سقط  �لأ�سر�ر  ح�سر  جلنة  تقدير  قبل  عقاره  يف  �ملوؤجر  ت�سرف   -8
�لتعوي�ص عنها.

يتم  ل  �ملتعاقد  لختيار  كو�سيلة  �ملز�د  طريق  �لإد�رة  �تباع  حال  �لعقد  �نعقاد   -12
مبجرد �إر�ساء �ملز�د و�إمنا ل بد له من ت�سديق �جلهة �ملخت�سة على �لتعاقد.

13- عدم �نعقاد �لعقد حال عدم �إبالغ �ساحب �لعطاء برت�سية �مل�سروع عليه وفقاً 
للطريقة �لنظامية.

9- يد �مل�ستاأجر على �لعني �مل�ستاأجرة يد �سمان.

10- �سقوط �لتز�م �مل�ستاأجر برد �لعني �مل�ستاأجرة حال وجود �سبب قهري.

11- �أحقية جهة �لإد�رة باإلغاء �ملناف�سة حال خمالفة �إجر�ء�تها �أحكام �لنظام.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952608

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141312163

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142112188

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752390

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141018410

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652308
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14- �نعقاد �لعقد يتم بتالقي �لإيجاب مع �لقبول بني طرفيه و�إن مل يحرر.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142862703

143652231

15- �لعقود �لتي تن�ساأ بني جهة �لإد�رة و�لأفر�د ل يلزم �أن تكون ب�سيغة مكتوبة ما 
مل ين�ص على وجوبها.

18- ف�سخ عقد �لإيجار ق�ساًء حال عدم حتقق �لغاية من �إبر�مه.

16- �لتوكيل بتاأجري عقار مينح �لوكيل حق �إبر�م �لعقد و��ستالم �لعقار بعد �نتهاء 
�لعقد.

�مل�سرتكة  �لنية  عن  بالبحث  يكون  �لو��سحة  غري  �لعقد  عبارة  تف�سري   -17
بطبيعة  �ل�ستهد�ء  مع  لالألفاظ  �حلريف  �ملعنى  على  �لوقوف  دون  للمتعاقدين 

�لتعامل و�لإجر�ء�ت �لتمهيدية للتعاقد.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143052792

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142617358

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143442141

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143552348
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22- �أحقية جهة �لإد�رة يف ف�سخ �لعقد للم�سلحة �لعامة.

23- ��ستحقاق �ملتعاقد �لتعوي�ص عما �أنفقه يف �سبيل تنفيذ �لعقد �ملف�سوخ للم�سلحة 
�لعامة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141914413

143241257

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141914413

143052709

21- ف�سخ عقد �لإيجار تلقائياً و�إ�سقاط �لأجرة عن �مل�ستاأجر بهالك �لعني �مل�ستاأجرة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141317388

19- م�سوؤولية جهة �لإد�رة عن عدم متكينها �ملتعاقد من حتقيق غاية �لعقد.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142218217

142752464 ،2144

142862623

142952733

20- ف�سخ �لعقد ق�ساء حال حجب منفعة �لعني �مل�ستاأجرة عن �مل�ستاأجر.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142862641
143442492 ،2458
143652681
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24- �أحقية جهة �لإد�رة يف ف�سخ �لعقد و��سرتد�د �لعقار حال تاأخر �مل�ستثمر عن دفع 
�لإيجار.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752382
142952748
143052754 ،2749

25- عدم تنفيذ �مل�ستاأجر �لتز�ماته �لعقدية ل يلزم جهة �لإد�رة بف�سخ �لعقد �ملربم 
معه ول يوؤدي �إىل �عتبار �لعقد مف�سوخاً من تلقاء نف�سه.

ت�سرفاً  للنظام  �ملخالف  �لإجر�ء  لت�سحيح  للعقد  �لإد�رة  جهة  ف�سخ  �عتبار   -26
م�سروعاً و�إن كان خمالفاً لالأ�سل �لعام يف �لعقود �لتي يجب �لوفاء بها.

27- �عتبار مو�فقة جهة �لإد�رة على �إلغاء �لعقد �إقالة منها ولي�ص ف�سخاً له باإر�دتها 
�ملنفردة.

28- عدم جو�ز ف�سخ �لعقد حال وجود معوقات حالت دون �إجناز �مل�سروع يف موعده 
وم�ساهمة جهة �لإد�رة يف �إحد�ثها.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141017377

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14181874

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752243

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952665



299

29- عدم جو�ز ف�سخ �لعقد دون �إنذ�ر �ملتعاقد عن �خلطاأ ومنحه مهلة لإ�سالح ذلك.

عقد  على  ينطبق  ل  �ملنفردة  باإر�دتها  عقودها  تعديل  يف  �لإد�رة  جهة  �أحقية   -32
�لإيجار.

33- �عتبار �سرط زيادة �لأجرة دون حتديد مقد�ر �لزيادة �سرطاً غري �سحيح ملا فيه 
من غرر موؤثر وجهالة.

34- عدم جو�ز تخفي�ص �أجرة �لعقد باعتباره �إخالًل مببد�أ �مل�ساو�ة بني �ملتناف�سني 
يف �ملز�يدة.

30- عدم جدوى �لإنذ�ر قبل ف�سخ �لعقد حال �سدور قر�ر �لف�سخ بعد �نتهاء �ملدة 
�ملحددة لتنفيذ �مل�سروع.

31- �إر�سال �خلطابات و�لإنذ�ر�ت على عنو�ن �ملتعاقد �ملتفق عليه يف �لعقد يعد حجة 
كافية على ��ستالمه لها.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143241285

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14221522

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141514247

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142112390

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14151814

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143241365



300

ملخالفته  �لعقد  من  مدة  كل  بعد  �لأجرة  تقدير  يف  �لنظر  �إعادة  �سرط  ف�ساد   -35
نافياً  حتديد�ً  حمددة  فيه  �لأجرة  تكون  �أن  ي�ستلزم  �لذي  �لإجارة  عقد  مقت�سى 

للجهالة.
�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142212358

على  �لتوقف  دون  للم�ستاأجر  �ملنفعة  متليك  مقابل  يكون  �لأجرة  ��ستحقاق   -36
�نتفاعه بالعني ما د�م �ملوؤجر قد مكنه من �قت�ساء �ملنفعة.

على  دليل  �لأجرة  على تخفي�ص  �ملوؤجر  �إبد�ء حتفظ من  دون  �لعقد  37- جتديد 
ر�ساه بالقيمة �لإيجارية بعد تخفي�سها.

39- �عتبار �لعقد �ملبدئي وعد�ً بالتعاقد ل عقد�ً نهائياً.

40- �لإلز�م بالوعد ق�ساًء �إذ� ن�ساأ عنه �لتز�م على �ملوعود.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142862494

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952634

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141612253

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752504

38- �عتبار فر�ص غر�مة على �لتاأخر يف �سد�د �لأجرة من قبيل �لربا �ملحرم �سرعاً.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

143052833

143552469
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45- �عتبار تخفي�ص جهة �لإد�رة ملدة �لعقد ��ستعماًل حلقها يف �إنهائه قبل �نتهاء 
مدته طبقاً لن�سو�سه.

41- وجوب �لوفاء بالوعد بالتعاقد حال تعليقه على �سبب ومبا�سرة �ملوعود له.

43- عدم ��ستحقاق مالك �لعقار �أجرة على عقاره خالل فرتة �لوعد بالتعاقد.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14181864

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141812263

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143052773

42- ��ستحقاق �ملوعود بالتعاقد �لتعوي�ص عن �لأ�سر�ر �لناجتة عن ذلك.

44- �نتفاء �لعقد �ملعلق على �سرط حال عدم حتقق ذلك �ل�سرط.

46- بطالن عقد �لإجارة حال عدم حتديد مدته و�أجرته.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141612253

141812263

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142862633

143442130

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142018167

141514239
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�سروط  على  �حتو�ئه  حال  للحاجة  ��ستثناًء  �لباطل  �لعقد  ت�سحيح  جو�ز   -47
و�لتز�مات بني طرفيه ل يوجد لبع�سها عرف د�رج ول مثيل يرجع �إليه.

يوجب  خطاأ  ي�سكل  ل  منازعة  حمل  كانت  �أر�ص  بتاأجري  �لإد�رة  جهة  قيام   -49
م�سوؤوليتها طاملا �أنها مل تكن ممنوعة من �لت�سرف فيها.

مبا  تعديلها  دون  �لتعاقد  حمل  �ملو�قع  �مل�ستاأجر  بت�سليم  �لإد�رة  جهة  �لتز�م   -50
يوؤدي �إىل قلب �قت�ساديات �لعقد.

52- �إقر�ر �مل�ستاأجر مبعاينة �لعقار معاينة تامة نافية للجهالة وقبوله له ي�سقط 
حقه يف طلب �إز�لة ما به من عو�ئق.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142018167

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752654

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952699

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143241345

48- ثبوت حق �ل�سفعة يف �لأمالك �مل�ساعة وعدم ثبوته يف عقد �لإيجار.

51- �لتز�م �ملتعاقد بدر��سة �ملوقع حمل �لإيجار قبل �لتقدم بعطائه.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14231568

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952718
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خمالف  موقع  بتاأجري  �لإد�رة  جلهة  مربر�ً  لي�ص  وقبوله  �ملوقع  معاينة   -53
لال�سرت�طات �ل�سحية.

مو�فقتها  دون  �مل�ستثمر  �أقامها  �لتي  �ملن�ساآت  �إز�لة  يف  �لإد�رة  جهة  �أحقية   -54
وباملخالفة لأحكام �لعقد.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143552520

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143152109

�ملتدرب وجهة �لإد�رة للح�سول على دورة در��سية عالقة  55- �عتبار �لعالقة بني 
عقدية تكيف باأنها عقد �إجارة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143442122
143552515
143652334
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ت�سغيل و�سيانة ونظافة

1- عدم جو�ز توقيع غر�مة تاأخري على �ملتعاقد �ملنفذ على ح�سابه �أثناء مدة �لعقد 
�لأ�سلية.

2- �عتبار �لن�ص �لنظامي بتحديد قيمة غر�مة �لتاأخري ن�ساً �آمر�ً ل يجوز �لتفاق 
على خمالفته.

3- جو�ز �جلمع بني غر�متي �لتاأخري و�لتق�سري.

4- جو�ز �جلمع بني غر�مة �لتق�سري و�حل�سم مقابل �لنق�ص يف �لأد�ء.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140716420

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141515529

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141816298

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143652622

جو�نب  كل  عن  �ملقاول  م�ستخل�سات  من  �حل�سم  �إجر�ء  يف  �لإد�رة  جهة  �أحقية   -5
�لتق�سري.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142752766

142952408 ،2332 ،2293
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6- �ملق�سود بالأجر �لذي تخ�سم منه غر�مة �لتق�سري يف حال غياب �لعمال هو كل 
ما يدفع للعامل مقابل عمله مبا يف ذلك �لهبات و�ملز�يا �لعينية.

كاماًل  �لعقد  تنفيذ  مت  و�إن  �ملتغيبة  �لعمالة  رو�تب  بح�سم  �لإد�رة  جهة  �أحقية   -8
بدونها.

9- �إعفاء �ملقاول من غر�مة �لوظائف �ل�ساغرة عن �لفرتة �لتي يتعذر عليه توفري 
�ملوظفني �جلدد خاللها.

10- �لإخالل بالتز�ٍم يف �لعقد ل يوفر بذ�ته حقاً يف �لتعوي�ص �إذ ل بد �أن يتو�فر 
بجانبه ركن �ل�سرر.

قيمة  بح�سب  تنفيذه  مو�قع  على  وتوزيعها  بالعقد  �ملحددة  �لغر�مة  جتزئة   -7
�لأعمال �خلا�سة به.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141216282

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142014504

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143151975

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141213563

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141015360
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�ملعامالت  بالتعوي�ص كونها من  للمطالبة  �أ�سا�ساً  �لبنكية ل ت�سلح  �لعمولت   -11
�لربوية �ملحرمة �سرعاً.

13- حق جهة �لإد�رة يف تخفي�ص قيمة �لعقد م�سروط بتخفي�ص ما يقابل ذلك من 
�أعمال ومهام �لعقد.

14- تخفي�ص �لتز�مات �ملتعاقد �أثناء وجود �لظرف �لطارئ ل يعد تعدياًل للعقد.

15- عدم �سريان قر�ر تخفي�ص �لتز�مات �ملتعاقد باأثر رجعي.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952332

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141412383

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141615166

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142116312

12- ��ستحقاق �ملقاول �لتعوي�ص عن زيادة �لأ�سعار.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

143442300 ،2274

143552707
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18- حم�سر ت�سليم �ملالحظات ل ي�سح �أن ترد فيه مالحظات جديدة خالف ما ن�ص 
عليه يف �ملح�سر �لبتد�ئي.

�سحة  عدم  على  قرينة  �لبنكي  �ل�سمان  من  �حل�سم  يف  �لإد�رة  جهة  تر�خي   -19
�دعائها بعدم وفاء �ملتعاقد بالتز�مه.

على  �مل�ستحقة  �ملبالغ  لت�سديد  �لنهائي  �ل�سمان  مبلغ  م�سادرة  قر�ر  �سحة   -20
�ملقاول خ�سماً منه.

17- حق جهة �لإد�رة يف زيادة �أو �إنقا�ص �لتز�مات �ملتعاقد يف حدود �لن�سبة �لنظامية.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141414159

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142014504

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143241102

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952332

16- ممار�سة جهة �لإد�رة حقها يف تعديل �لتز�مات �ملتعاقد ل يخل بحقه يف جرب 
�ل�سرر �لذي �أ�سابه من ذلك �لتعديل.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142862679
142952304
143241187
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21- م�سوؤولية جهة �لإد�رة عن �لتعاقد دون تقدمي �سمان نهائي.

24- متديد �لعقد ل يكون حقاً جلهة �لإد�رة �إل �إذ� كان خالل مدة �لعقد حقيقة �أو 
حكماً.

25- �لتز�م جهة �لإد�رة ب�سد�د قيمة ما ��ستفادتها من �أيام ز�ئدة نتيجة تغيري تاريخ 
�لعقد من �لهجري �إىل �مليالدي.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143552825

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14221374

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143052691

22- �نعد�م عقد �لتمديد حال عدم �لتفاق على �أجرته.

�لعقد  تنفيذ  يف  �ل�ستمر�ر  قبوله  �نتفاء  حال  �ملثل  لأجرة  �ملقاول  ��ستحقاق   -23
بالأ�سعار �ل�سابقة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

14191340

142413121

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

143552607

143652554
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30- ��ستحقاق �ملكره على عمل معني �أجرة �ملثل.

31- �لتفاو�ص يكون مع �ساحب �لعطاء �لأقل �سعر�ً و�ملطابق لل�سروط و�ملو��سفات.

26- عدم جو�ز �سحب �لأعمال قبل �نتهاء �ملهلة �ملحددة يف �لإنذ�ر.

27- بطالن قر�ر �سحب �لأعمال حال عدم �إنذ�ر �ملتعاقد قبل �سدوره.

�لتنفيذ على  �ملتعاقد يف حال  �لنظامية لختيار  بالطرق  �لإد�رة  �إخالل جهة   -29
�حل�ساب ي�سقط حقها يف فرق �أ�سعار �لتنفيذ.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
14221374

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142312103

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143241102

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141917270 ،256

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143552880

ببذل  على ح�سابه  �لتنفيذ  يتم  �لذي  �ملتعاقد  كوكيلة عن  �لإد�رة  �لتز�م جهة   -28
�لعناية �لالزمة لرفع �ل�سرر باأقل ما ميكن.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142116625

14181772
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فتح  بعد  وروده  حال  �لعطاء  �ساحب  من  �ملقدم  �لتخفي�ص  ��ستبعاد  �سحة   -32
�ملظاريف.

36- عدم ح�سول �ملتعاقد على �أمر خطي من جهة �لإد�رة بتوريد م�ستلزمات عقدية 
ل ي�سقط حقه يف قيمتها طاملا �أنها �سرورية لتنفيذ �لعقد.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142831394

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143052667

33- �لتز�م �ملتعاقد بدر��سة جدوى ��ستثماره قبل تقدمي عطائه.

34- عدم جو�ز �لتحفظ على �لأ�سعار بعد توقيع �لعقد.

35- جو�ز طلب �ليمني من �ملتعاقد مع جهة �لإد�رة.

ملو�قع  ��ستالمه  بعدم  �لعقدية  بالتز�ماته  �ملقاول  �إخالل  حال  �لعقد  ف�سخ   -37
�لأعمال.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143052627

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143151989

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752637

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143151887
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2- �سرورة مطابقة �لأ�سناف �ملوردة للعينة و�إل جاز لالإد�رة رف�سها.

4- طرح �لن�ص �لإجنليزي للعقد حال تناق�سه مع �لن�ص �لعربي.

5- عدم حتميل �ملتعاقد �آثار تاأخر جهة �لإد�رة يف �ل�ستالم �لنهائي للمو�د �ملوردة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140713334

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141313635

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141015346

توريد

1- ��ستعمال جهة �لإد�رة لالأدو�ت �ملوردة دليل على �سالحيتها ويعترب ذلك ��ستالماً 
�سمنياً لها ولو مل تعد حم�سر�ً بال�ستالم.

�إعد�ده  عن  �مل�سوؤولني  حتميل  مع  للنظام  �ملخالف  �لعقد  ن�ص  تطبيق  لزوم   -3
�لأ�سر�ر �لناجمة عن ذلك.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
140613307

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141015325
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6- �سلطة جهة �لإد�رة بالإعفاء من غر�مة �لتاأخري �سلطة مقيدة.

�ل�سرط �جلز�ئي حال كونه كثري�ً عرفاً مبا يتنا�سب وقيمة �لأعمال  7- تخفي�ص 
�ملتعاقد عليها.

10- عدم �سحة توقيع غر�مة �لتاأخري على �لوكيل �لتجاري لل�سركة �ملتعاقدة مع 
جهة �لإد�رة.

9- �إعفاء �ملتعاقد من �لغر�مات حال ن�سوئها جر�ء �لقوة �لقاهرة �أو �حلادث �لطارئ.

11- عدم �سحة �إيقاع غر�مة تاأخري على �ملتعاقد �إذ� مل يحدد �لعقد مو�عيد للتنفيذ.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141116234

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141515510

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952449

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141615598

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952465

8- �سلطة �ملحكمة يف تكييف طبيعة �لعقد )�ملركب( لتحديد قيمة غر�مة �لتاأخري 
�مل�ستحقة.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141515536

14191611
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13- بطالن �لعقد حال عدم قيام حمله على مال متقوم.

�سد�د  على  قرينة  يعد  عنها  و�لإفر�ج  �جلمركية  �لد�ئرة  من  �لب�سائع  خروج   -14
�لر�سوم �جلمركية.

لهذه  �لإد�رة  وقبول جهة  �ملناف�سة  �سروط  بع�ص  على  �لتحفظ  �لعطاء  ملقدم   -16
�لتحفظات يلزمها بها.

�لعقد  توقيع  عن  �متناعه  حال  �ملتعاقد  ح�ساب  على  وتنفيذه  �لعقد  �سحب   -17
و��ستالم �ملوقع.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141213596

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
1413149

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141415462

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142752258

15- �نح�سار م�سوؤولية �ل�سركاء يف �ل�سركة ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة يف مقد�ر ح�سة 
كل �سريك يف ر�أ�ص مالها دون بقية �أمو�له �خلا�سة.

12- عدم �أحقية جهة �لإد�رة يف فر�ص غر�مة ل م�ستند لها يف �لعقد �أو �لنظام.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

141216484

14131495

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142016384

143241409
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مدة  وكون  تق�سريه،  ثبوت  حال  �لعقد  ف�سخ  قبل  �ملتعاقد  �إنذ�ر  جدوى  عدم   -18
�لتوريد تقل عن مهلة �لإنذ�ر.

19- �عتبار ف�سخ �لعقد بعد تنفيذ جزء منه �إقالة وهي جائزة حال ر�سا �ملتعاقدين 
�أو بحكم �لق�ساء.

20- جو�ز ف�سخ جزء من �لعقد �مل�ستمل على �أكرث من عن�سر و�لقابل للتجزئة.

23- �سلطة جهة �لإد�رة يف ف�سخ �لعقد دون خطاأ من �ملتعاقد �سلطة مقيدة.

باب  من  �ملعقول  باحلد  تاأثريه  يعد  ول  �لتوريد  �سعر  يف  موؤثر  �لوقت  عامل   -22
�لغنب.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141317403

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141415495

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
141415495

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142618239

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
142952455

21- ف�سخ �لعقد حال وقوع غنب فاح�ص على بيت �ملال.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام

142018372

142218393
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24- تعديل تاريخ تنفيذ عقد �لتوريد حال تغيري حمله.

�ل�سفحة�ملجلد�لعام
143442330
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1- �شحة قرار الف�شل بقوة النظام للع�شكري املدان بارتكاب جرمية خملة بال�شرف 
والأمانة.

3- �شحة قرار ف�شل الع�شكري املدان بفقد �شرط ح�شن ال�شرية وال�شلوك.

4- �شحة قرار ف�شل الع�شكري من اخلدمة حال تعاطيه مادة حمظورة.

ع�شكري

ال�شفحةاملجلدالعام

14312690

143453112

ال�شفحةاملجلدالعام

143021286

14322547

ال�شفحةاملجلدالعام

142931251 ،1245

14312760

143563494

2- �شحة قرار الف�شل بقوة النظام للع�شكري املحكوم عليه بال�شجن ملدة تزيد على 
�شنة.

ال�شفحةاملجلدالعام
14352744
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5- بطالن قرار ف�شل الع�شكري من اخلدمة حال عدم ثبوت اقرتان حيازته للمادة 
املخدرة مع تعاطيه لها.

8- حجية احلكم اجلزائي اأمام املجل�س ال�شتئنايف الع�شكري.

تبعية  عقوبة  يعد  الر�شوة  بجرمية  اإدانته  جراء  اخلدمة  من  الع�شكري  ف�شل   -6
ترتتب بقوة النظام.

7- تويل املجل�س ال�شتئنايف الع�شكري اإ�شدار العقوبة التبعية باإنهاء خدمة الع�شكري 
اإن العقوبات  اإذ  دون التقيد ب�شمانات املحاكمة ودون مواجهة املتهم و�شماع دفاعه 

التبعية تلحق باملحكوم عليه بقوة النظام.

ال�شفحةاملجلدالعام
143453095

ال�شفحةاملجلدالعام
143663304

ال�شفحةاملجلدالعام
14322561

ال�شفحةاملجلدالعام
14322561

قبل  من  الع�شكري  على  املوقعة  التاأديبية  بالعقوبة  الإدارة  جهة  قناعة  عدم   -9
املجل�س الع�شكري ل يربر قرارها بف�شله.

ال�شفحةاملجلدالعام

1422456

143021208
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13- عدم كفاية اإبالغ جهة عمل الع�شكري مبوعد حماكمته ووجوب اإبالغه �شخ�شياً 
بذلك.

14- ت�شاجر الع�شكري مع بع�س الأ�شخا�س يف حد ذاته كاٍف ملجازاته تاأديبياً رغم 
انتهاء الق�شية بال�شلح.

12- عدم جواز معاقبة الع�شكري عن خمالفة ارتكبها ب�شبب خطاأ جهة الإدارة.

ال�شفحةاملجلدالعام
14312676

ال�شفحةاملجلدالعام
143453107

ال�شفحةاملجلدالعام
14312683

11- عدم جواز ا�شتخدام النقل كعقوبة تاأديبية.

ال�شفحةاملجلدالعام

142931285

14312797

10- عدم تقييد �شلطة جهة الإدارة يف ف�شل الع�شكري للم�شلحة العامة متى كان 
الف�شل بعد خمالفة �شبق اأن اأحيل ب�شاأنها اإىل املحاكمة التاأديبية.

ال�شفحةاملجلدالعام

14282898

142931300

14352750
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1- حجية اأحكام املحاكم العامة واجلزائية اأمام املحاكم التاأديبية.

2- من مربرات ت�شديد العقوبة ارتكاب املخالفة يف جمال التدري�س وتربية الن�سء، 
وانتهاك  والبتزاز  بالأعرا�س  وتعلقها  التهمة  وج�شامة  م�شجلة،  �شوابق  ووجود 

حرمة املنازل، و�شناعة الفعل وعدم ظهور عالمات التوبة والندم وعدم املبالة.

3- من مربرات تخفيف العقوبة خلو �شحيفة املتهم من العقوبات الإدارية، وطول 
مدة خدمته الوظيفية، وما اأ�شابه من جراء التحقيق، وندمه على ما بدر منه.

دعوى تاأديبية

ال�شفحةاملجلدالعام
14272741 ،614
142821195
14312616 ،612 ،572 ،568
143352743 ،2738
143453005
143663270

ال�شفحةاملجلدالعام
14272741 ،614
14312626
143453022 ،3012
143663300 ،3293 ،3289

ال�شفحةاملجلدالعام
14272716 ،381
143452990
143663280
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ال�شفحةاملجلدالعام
14312590
143452994
143663325

4- وجوب تنا�شب العقوبة مع درجة املخالفة.

6- مراعاة ال�شوابق اجلنائية واجلزاءات التاأديبية عند تقدير العقوبة التاأديبية.

ال�شفحةاملجلدالعام

14312585

143352738

5- رقابة حمكمة ال�شتئناف على تقدير العقوبة املحكوم بها.

7- الف�شل من الوظيفة العامة جل�شامة اجلرم وعدم ظهور عالمات التوبة والندم 
على املتهم.

8- العقوبة املوقعة من املحكمة اجلزائية عن الفعل هي عقوبة اأ�شلية اأما العقوبة 
التاأديبية عن ذات الفعل فهي عقوبة تبعية.

ال�شفحةاملجلدالعام
14312616

ال�شفحةاملجلدالعام
143453022

ال�شفحةاملجلدالعام
143663261
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9- عدم �شقوط العقوبة التبعية حال العفو عن العقوبة الأ�شلية.

وقوع  تاريخ  من  �شنوات  ع�شر  مب�شي  بالتقادم  التاأديبية  الدعوى  �شقوط   -12
املخالفة.

اأمام  الأوىل  الدعوى  رفع  تاريخ  من  التاأديبية  الدعوى  �شقوط  مدة  انقطاع   -13
املحكمة التاأديبية التي ق�شت بعدم اخت�شا�شها بنظر الدعوى اآنذاك وحتى تاريخ 

نهائية احلكم فيها.

يتوىل  التي  احلكومية  املوظف  عمل  جهة  �شيارة  داخل  املخدرة  املادة  �شبط   -11
قيادتها موظفون كرث ل يقطع بثبوت ملكيته لها.

ال�شفحةاملجلدالعام
143352761 ،2755

ال�شفحةاملجلدالعام
141219393

ال�شفحةاملجلدالعام
143452999

ال�شفحةاملجلدالعام
143452982

10- م�شوؤولية املوظف عما ي�شدر منه خارج نطاق الوظيفة العامة متى كان ال�شلوك 
املرتكب يوؤثر على �شمعته الوظيفية.

ال�شفحةاملجلدالعام
14292651
14312572
143352734
143453012 ،2986
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14- انتهاء اخلدمة ل مينع من اتخاذ الإجراءات التاأديبية.

1- �شلطة جهة الإدارة يف تقدير العقوبة.

3- وجوب مراعاة التنا�شب بني خطورة الذنب والعقوبة املوقعة.

4- تقدير العقوبة يجب اأن يكون عن املخالفات الثابتة.

ال�شفحةاملجلدالعام
143663274

ال�شفحةاملجلدالعام
143563438

ال�شفحةاملجلدالعام
14301568

ال�شفحةاملجلدالعام
14292676

2- �شلطة املحكمة يف تقدير مالءمة العقوبة للفعل.

ال�شفحةاملجلدالعام
140719259
14282832
143563485
143663345

قرار تاأديبي
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5- عدم جواز معاقبة املوظف عن املخالفة الواحدة باأكرث من عقوبة.

8- �شحة قرار النقل للم�شلحة العامة واإن اقرتن بقرار جزاء.

التاأديبي  اجلزاء  بتوقيع  املوظفني  تاأديب  نظام  تطبيق  بني  التعار�س  عدم   -6
واحلرمان من العالوة تطبيقاً لالئحة التعليمية.

اأنه عقوبة  املوظف ومعاقبته يدل على  التحقيق مع  التكليف بعد  9- �شدور قرار 
مقنعة باملخالفة للنظام.

ال�شفحةاملجلدالعام
14163401

ال�شفحةاملجلدالعام
14312652

ال�شفحةاملجلدالعام
141919340

ال�شفحةاملجلدالعام
143021075

7- النقل لي�س من العقوبات التاأديبية التي يجوز توقيعها على املوظف.
ال�شفحةاملجلدالعام
141119274
142821161 ،993 ،851 ،783 ،594
142931035
14342881
14362723
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11- عدم حتميل املوظف تبعة خطاأ الغري.

12- بطالن قرار اجلزاء املبني على اأدلة غري كفاية لإثبات املخالفة.

13- التاأديب هو من قبيل العقوبات التعزيرية التي ل تثبت اإل ب�شهادة رجلني.

15- العربة يف العقوبة املبنية على عدة اأ�شباب بثبوت �شبب واحد يتنا�شب معها.

للذنب  املكونة  والأفعال  الوقائع  تكييف  يف  التقديرية  الإدارة  جهة  �شلطة   -14
الإداري.

10- عدم ثبوت املخالفة بحق املوظف حال �شيوع جرمها ب�شبب تداول العمل بني 
عدد من املوظفني وتعذر حتديد املوظف املخت�س به.

ال�شفحةاملجلدالعام
143453036

ال�شفحةاملجلدالعام
14312670

ال�شفحةاملجلدالعام
143663320

ال�شفحةاملجلدالعام
143453047

ال�شفحةاملجلدالعام
14312638 ،555

ال�شفحةاملجلدالعام
141219295
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16- بطالن قرار اجلزاء حال �شدوره دون اإجراء حتقيق مع املوظف.
ال�شفحةاملجلدالعام
141319304
143021103
14312663
143453065
143563470

17- �شقوط حق املوظف يف التحقيق بامتناعه عن احل�شور اأمام اجلهة التي جتريه.

18- حجية حم�شر التحقيق واعتباره من املحررات الر�شمية التي ل يجوز اإهدار 
قيمتها اإل بالطعن عليها بالتزوير.

ال�شفحةاملجلدالعام
143453047

ال�شفحةاملجلدالعام
143021057

19- عدم قبول تذرع املوظف بحداثة العمل اأو كرثته لالإخالل بواجبات الوظيفة.

20- عدم اخت�شا�س جهة الإدارة بتوقيع جزاءات تاأديبية على العاملني يف املوؤ�ش�شات 
املتعاقدة معها.

ال�شفحةاملجلدالعام

141619322

143563470

ال�شفحةاملجلدالعام

142519377

142619387
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اأداء  يف  والتق�شري  الإهمال  جراء  املوظف  خدمات  عن  ال�شتغناء  قرار  �شحة   -25
العمل.

اجلوية  للخطوط  العامة  املوؤ�ش�شة  وعمال  موظفي  على  اللوم  عقوبة  توقيع   -21
العربية ال�شعودية من اخت�شا�س الدوائر التاأديبية.

وتقدمي  احل�شابات  مراقب  عمل  بني  القانوين  املحا�شب  جمع  جواز  عدم   -22
ا�شت�شارات لنف�س ال�شركة.

اأو نائبه بقرار من وزير الداخلية يف احلالت التي  اإنهاء خدمة العمدة  23- جواز 
يرى اأنها �شرورية.

24- ا�شتمرار املوظف يف ارتكاب املخالفات وعدم ت�شحيح و�شعه رغم منحه الفر�شة 
لذلك يربران طي قيده.

ال�شفحةاملجلدالعام
14292668

ال�شفحةاملجلدالعام
14292684

ال�شفحةاملجلدالعام
142619406

ال�شفحةاملجلدالعام
14282832

ال�شفحةاملجلدالعام
14292659
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ال�شجن مدة  بعقوبة  املحكوم عليه  النظام للموظف  بقوة  الف�شل  26- �شحة قرار 
تزيد على �شنة.

28- �شحة قرار الف�شل بقوة النظام للموظف املدان بارتكاب جرمية خملة بال�شرف 
والأمانة.

ال�شفحةاملجلدالعام
142821045
14301559
143453121
14361308

ال�شفحةاملجلدالعام
14083166
14103183
14153193
143563434 ،3429

27- �شحة قرار الف�شل بقوة النظام للموظف املدان بارتكاب موجب حد من احلدود 
ال�شرعية

حكم  لإعمال  يكفي  ل  املخدر  با�شتعمال  القوية  ال�شبهة  على  املوظف  معاقبة   -29
الف�شل بقوة النظام كعقوبة تبعية.

ال�شفحةاملجلدالعام
143453125 ،3117

ال�شفحةاملجلدالعام
14093174
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املوقع  التاأديبي  اجلزاء  على  جزائياً  املوؤثَّم  الفعل  عن  العفو  قرار  تاأثري  عدم   -32
ب�شاأنه.

33- انق�شاء الدعوى اجلزائية ل مينع من امل�شاءلة التاأديبية.

31- املناق�شة التي تتم بني املوظف ورئي�شه يف دائرة العمل الإداري ل تعد خروجاً 
عن مقت�شى الواجب الوظيفي.

30- اعتبار جمازاة املوظف املحكوم عليه يف غري احلدود ال�شرعية واجلرائم املخلة 
بال�شرف والأمانة دون عر�س اأمره على اجلهة املخت�شة باملحاكمة التاأديبية لتقرر 
تقت�شي  جوهري  لإجراء  خمالفًة  ل  اأو  والأمانة  بال�شرف  خملة  اجلرمية  كون 

الإلغاء)1(.

ال�شفحةاملجلدالعام
143021067

ال�شفحةاملجلدالعام
143453027

ال�شفحةاملجلدالعام
141719249

املدنية                اخلدمة  جمل�س  بقرار  ال�صادرة  املدنية  اخلدمة  لنظام  التنفيذية  اللوائح  من   )16/30( للمادة  وفقًا  وذلك   )1(
رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�س  بقرار  ال�صادرة  اخلدمة  انتهاء  الئحة  حملها  حلت  والتي  1397/7/27هـ،  وتاريخ   )1( رقم 
بعقوبة من  املوظف حكم  على  �صدر  "اإذا  ن�صه:  ما  مادتها )12/ب(  ت�صمنت يف  وقد  وتاريخ 1423/8/20هـ،   )813/1(
للفقرة  وفقًا  النظام  بقوة  للف�صل  موجبة  العقوبة  هذه  تكن  ومل  معينة،  عقوبات  توقيع  نظامًا  بها  اأنيط  خمت�صة  جهة  اأي 

ال�صابقة، فيعر�س االأمر على اجلهة املخت�صة باملحاكمة التاأديبية لتقرر اجلزاء التاأديبي املنا�صب يف حقه".  

ال�شفحةاملجلدالعام

14292684

14312576
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34- وقف تنفيذ العقوبة الأ�شلية يرتتب عليه وقف تنفيذ العقوبة التبعية)1(.

ال�شفحةاملجلدالعام

14183212

14193221

)1( وذلك قبل �صدور الئحة انتهاء اخلدمة ال�صادرة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )813/1( وتاريخ 1423/8/20هـ، 
اأنه: )ال يوؤثر وقف تنفيذ العقوبة االأ�صلية املحكوم بها على  التي ت�صمنت يف عجز الفقرة )اأ( من املادة )12( الن�س على 
تطبيق هذا احلكم(، اأي احلاالت التي يف�صل فيها املوظف بقوة النظام نتيجة الإدانته ببع�س اجلرائم. كما ورد باملر�صوم امللكي 
رقم )م/44( وتاريخ 1425/7/28هـ اأنه: )ال ت�صقط العقوبة التبعية واالآثار اجلنائية املرتتبة على احلكم باالإدانة اإذا �صدر 

عفو من ويل االأمر عن العقوبة اأالأ�صلية، ما مل ُين�س يف اأمر العفو على خالف ذلك(.

35- حمو اجلزاءات التاأديبية اأمر جوازي جلهة الإدارة.

با�شتعمال  النحراف  �شبهة  يثري  اجلزاء  قرار  اإ�شدار  يف  الإدارة  جهة  تاأخر   -36
ال�شلطة.

على  املحظورة  التجارية  الأعمال  من  يعد  ل  وتاأجريها  العقارات  ا�شتئجار   -37
املوظف.

38- اإلغاء ترخي�س الطبيب مبزاولة املهنة يعد يف حقيقته عقوبة تاأديبية بالف�شل 
من اخلدمة.

ال�شفحةاملجلدالعام
143663310

ال�شفحةاملجلدالعام
143453053

ال�شفحةاملجلدالعام
143663331

ال�شفحةاملجلدالعام
14292781
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ال�صادرة  النظر يف طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية على الأحكام  اقت�صار نطاق   -1
بالأحوال  املتعلقة  اأو  جتارية  اأو  مدنية  حلقوق  املقررة  اخلا�صة  الروابط  نطاق  يف 

ال�صخ�صية.

2- اقت�صار دور الدائرة يف نظر طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية على تطبيق ال�صروط 
الواردة يف التفاقية دون التعر�ص لفح�ص املو�صوع.

تنفيذ حكم اأجنبي )1(

ال�صفحةاملجلدالعام

140719223

142119228

142742069

ال�صفحةاملجلدالعام

143162519

143452885

البلدين  اتفاقيات بني  التي ل حتكمها  باملثل يف احلالت  املعاملة  الأخذ مببداأ   -3
لتنفيذ الأحكام.

ال�صفحةاملجلدالعام
140819157
141119166
142963413
143663204

املظامل  املادة )13( من نظام ديوان  الفقرة )ز( من  اإىل  الأجنبية م�ستند  الأحكام  بتنفيذ  املظامل  )1( اخت�سا�ص ديوان 
ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ، وذلك قبل �سدور نظام التنفيذ باملر�سوم امللكي رقم )م/53( 

وتاريخ 1433/8/13هـ، الذي ت�سمن يف مادته )96( اإلغاء الفقرة )ز( من املادة )13( من نظام ديوان املظامل.
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5- تنفيذ احلكم الأجنبي حال ا�صتيفائه كافة ال�صوابط وال�صروط املقررة للتنفيذ.

ال�صفحةاملجلدالعام
141419233
141619239
142742088 ،2074 ،2069
143162526
143452885
143663221

�صد  ت�صدر  التي  الأحكام  على  الأجنبية  الأحكام  تنفيذ  اتفاقيات  �صريان  عدم   -4
ب�صبب  اأعمال قام بها  اأحد موظفيها عن  اأو  التنفيذ  اإليها  املطلوب  الدولة  حكومة 

وظيفته.

6- عدم �صالحية احلكم الأجنبي للتنفيذ حال عدم وجود املدعى به يف اململكة.

ال�صفحةاملجلدالعام
142019213

ال�صفحةاملجلدالعام
143162533

وعدم  الالزمة،  امل�صتندات  انتفاء  حال  الأجنبي  احلكم  تنفيذ  طلب  قبول  عدم   -7
اإعالن اخل�صوم على الوجه ال�صحيح.

ال�صفحةاملجلدالعام

141819208

142963427
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8- عدم قبول طلب تنفيذ احلكم الأجنبي حال ات�صال حمله باأعمال حمرمة �صرعاً.

9- رف�ص طلب تنفيذ احلكم الأجنبي حال خمالفته اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية.

10- ا�صتبعاد الأجزاء املخالفة لأحكام ال�صريعة من احلكم الأجنبي املطلوب تنفيذه.

11- رف�ص طلب تنفيذ احلكم الأجنبي حال عدم اخت�صا�ص الهيئة الق�صائية التي 
اأ�صدرته بنظر الدعوى.

12- رف�ص تنفيذ احلكم الأجنبي حال �صبق �صدور حكم حملي يف ذات املو�صوع بني 
اخل�صوم اأنف�صهم.

ال�صفحةاملجلدالعام
143063557

ال�صفحةاملجلدالعام
143663199

ال�صفحةاملجلدالعام
143663229

ال�صفحةاملجلدالعام
143063566

ال�صفحةاملجلدالعام
142963430

13- رف�ص طلب تنفيذ احلكم الأجنبي املتعذر تنفيذه.

ال�صفحةاملجلدالعام

141619197

143162542
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14- فوات حمل طلب تنفيذ احلكم الأجنبي حال التنازل عن احلق املطالب به.

ل  درجة  الأعلى  املحكمة  اأمام  تنفيذه  املطلوب  احلكم  على  بالنق�ص  الطعن   -15
يوقف تنفيذه طاملا مل تق�ص املحكمة بنق�صه.

لأحد مواطني  ن�صب  اإثبات  عليه  األ يرتتب  الأجنبي  لتنفيذ احلكم  ي�صرتط   -16
اململكة ما مل يثبت ذلك باإقراره.

ال�صفحةاملجلدالعام
143452879

ال�صفحةاملجلدالعام
141619239

ال�صفحةاملجلدالعام
142841976
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1- ال يجوز جلهة االإدارة تفويت منافع املتعاقد معها مبنعه من اال�ستمرار يف تنفيذ 
عقده دون خطاأ منه.

2- اعتبار اإزالة عقار قبل البت يف حجة ا�ستحكامه املنظورة اأمام الق�ساء من االأ�سرار 
التي ترتب اآثاراً يتعذر تداركها.

اآثاراً  ترتب  التي  االأ�سرار  من  االمتحانات  اأداء  من  طالب  متكني  عدم  اعتبار   -3
ي�سعب تداركها.

4- اعتبار االإ�سرار ب�سمعة املدر�سة وو�سعها املايل والتاأثري على التح�سيل العلمي 
للطالب من االأ�سرار التي ترتب اآثاراً يتعذر تداركها.

يتعذر  اآثاراً  ترتب  التي  االأ�سرار  من  التجارية  التاجر  ب�سمعة  االإ�سرار  اعتبار   -5
تداركها.

اأوامر ق�سائية عاجلة

ال�سفحةاملجلدالعام
142742095

ال�سفحةاملجلدالعام
142742101

ال�سفحةاملجلدالعام
142742103

ال�سفحةاملجلدالعام
142842020

ال�سفحةاملجلدالعام
142742113
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االأ�سرار  والنبات من  االإن�سان واحليوان  اإىل �سحة  التي متتد  االأ�سرار  اعتبار   -6
التي ترتب اآثاراً يتعذر تداركها.

7- اعتبار احلرمان من ال�سفر و�سلب حرية التنقل موجباً لوقف تنفيذ القرار.

8- �سحة اإيقاع احلجز التحفظي على ب�سائع حتمل عالمة جتارية مقلدة.

9- االأمر الق�سائي العاجل ال يقيد املحكمة عند الف�سل يف مو�سوع الدعوى.

ال�سفحةاملجلدالعام
142842024

ال�سفحةاملجلدالعام
142742107

ال�سفحةاملجلدالعام
142742118

ال�سفحةاملجلدالعام
142841990
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1- كفالة الغرم والأداء يلتزم مبوجبها الكفيل ب�سداد ما على مكفوله من م�ستحقات 
مالية يف مو�سوع الكفالة اإذا امتنع عن �سدادها.

امل�ستحقة  املبالغ  �سداده  بعد  اإل  ال�سفر  بعدم متكني مكفوله من  الكفيل  تعهد   -2
عليه ين�ساأ كفالة غرم واأداء بهذه املبالغ يف حق الكفيل.

3- الت�سامن يف العقد يقت�سي م�سوؤولية املت�سامنني عن كامل التزاماته.

اإىل  تتعداه  اأن  دون  بها  امل�سرتك  على  املدفوعة  اخلدمة  بر�سوم  املطالبة  ق�سر   -4
غريه يف حال حياته، وق�سرها على تركته بعد وفاته.

امل�سجلة عليه، وحتمله  املدفوعة  قيمة اخلدمة  امل�سرتك عن  الأ�سل م�سوؤولية   -5
نتيجة تفريطه يف املحافظة عليها.

متفرقات

ال�سفحةاملجلدالعام
1410193

ال�سفحةاملجلدالعام
14181995

ال�سفحةاملجلدالعام
141519137

ال�سفحةاملجلدالعام
14101918

ال�سفحةاملجلدالعام
14151961
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6- قبول جهة الإدارة تعهد غري امل�سرتك يف اخلدمة املدفوعة باأداء قيمتها يعادل يف 
اأثره التنازل عنها، واإحالل املتعهد حمل امل�سرتك يف ال�سداد.

7- عدم حجية �سور امل�ستندات غري املطابقة مع اأ�سولها.

9- عدم العتداد بت�سديق الغرفة التجارية على �سحة التوقيع املزور.

10- عدم جواز رجوع الواهب يف هبته اإذا قب�سها املوهوب.

11- التربع ل يلزم اإل بالقب�ض.

موظف  قبل  من  حتريرها  يتم  اأن  للحجية  الر�سمية  الورقة  حليازة  يكفي  ل   -8
خمت�ض بل ل بد اأن يتم ذلك وفقاً ملا هو من�سو�ض عليه نظاماً.

ال�سفحةاملجلدالعام
14131954

ال�سفحةاملجلدالعام
141313628

ال�سفحةاملجلدالعام
14131943

ال�سفحةاملجلدالعام
143341941

ال�سفحةاملجلدالعام
14148482

ال�سفحةاملجلدالعام
143542192
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وممتلكات  اأر�سدة  على  والتنفيذ  احلجز  اإجراءات  بدليل  الواردة  الإجراءات   -12
مديني اخلزينة العامة تقت�سر على املن�ساأة حمل املطالبة دون اأن تتعدى اإىل �سواها.

13- احلكم ال�سادر بالق�سمة ل ُيثبت التملك.

14- ا�ستقالل الذمة املالية لل�سركة عن الذمة املالية لأع�ساء جمل�ض اإدارتها.

15- مدير ال�سركة ل يعترب وكياًل عن ال�سركة اأو ال�سركاء.

16- الت�سل�سل الزمني لوقائع واأحداث الدعاء اأمر منتج يف اإثباته.

17- تطبيق النظام اجلديد على �ساحب ال�ساأن دون ن�سر النظام يف اجلريدة الر�سمية 
متى قام الدليل القاطع على علمه اليقيني بالنظام.

ال�سفحةاملجلدالعام
143031590

ال�سفحةاملجلدالعام
14181058

ال�سفحةاملجلدالعام
142619217

ال�سفحةاملجلدالعام
140713145

ال�سفحةاملجلدالعام
143331453

ال�سفحةاملجلدالعام
14109126
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اأو كانت  اإذا ت�سمنت ن�ساً �سريحاً بذلك  اإل  18- عدم �سريان الأنظمة باأثر رجعي 
تتعلق بالنظام العام.

20- اللوائح التنفيذية تف�سريية ل اإن�سائية فال يجوز لها اأن تن�سئ اأحكاماً مل ترد 
يف النظام.

23- عدم الن�ض يف نظام جهة الإدارة على اإعطائها ال�سخ�سية العتبارية العامة ل 
يعني خروجها عن نطاق اجلهات الإدارية.

ال�سفحةاملجلدالعام

1413445

142114617

ال�سفحةاملجلدالعام

14267503

143542205

19- ل اأثر لالتفاق على خمالفة الن�سو�ض الآمرة.

ر يف جمال التف�سري. ر باأحكام نظام الن�ض املُف�سَّ 21- وجوب التزام املُف�سِّ

22- عدم اإمكانية توجيه اليمني اإىل جهة الإدارة بح�سبانها �سخ�سية اعتبارية.

ال�سفحةاملجلدالعام
143441984

ال�سفحةاملجلدالعام
14139159

ال�سفحةاملجلدالعام
142731183

ال�سفحةاملجلدالعام
142831458
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املو�ضوعم
رقم ال�ضفحة

اإىلمن
118اخت�صا�ص1
1942دعوى2
4374خدمة مدنية3
7586خدمة ع�صكرية4
87102تقاعد5
103122تعليم6
123132جامعات7
133136حج وعمرة8
137144تخطيط عمراين9

145154غرامات10
155172ملكية فكرية11
173188تراخي�ص12
189202مهن وموؤ�ص�صات �صحية13
203216نزع ملكية14
217238قرار اإداري15
239242اإقرار عذر16
243264تعوي�ص17
265316عقد18
317332تاأديب19
333338تنفيذ حكم اأجنبي20
339342طلبات ق�صائية21
343348متفرقات22
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رقم ال�ضفحةاملو�ضوعم
اأمقدمة معايل رئي�ص ديوان املظامل1
جمقدمة مكتب ال�صوؤون الفنية2

اخت�ضا�ص
3ما يخرج عن االخت�صا�ص الوالئي لديوان املظامل3
17اخت�صا�ص مكاين4
17اخت�صا�ص نوعي5

دعوى
21التظلم6
24ميعاد اإقامة الدعوى7
28ال�صفة8
34امل�صلحة9

36عوار�ص اخل�صومة10
38�صبق الف�صل يف الدعوى11
39متفرقات12

خدمة مدنية
45ابتعاث13
46اإجازات14
48ا�صتقالة15
49و�صع وظيفي16
50اإنهاء خدمة17
53بدالت - مكافاآت18
58تثبيت19
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58ترقية20
61تعيني21
63تقومي اأداء22
64تكليف23
65ح�صم من الراتب24
66عقد توظيف25
69عهدة26
70ق�صاة27
71منح درجة اإ�صافية28
71موؤهل درا�صي29
71نقل30
72متفرقات31

خدمة ع�ضكرية
77�صباط32
79اأفراد33
84متفرقات34

تقاعد
89مدين35
95ع�صكري - �صباط36
96ع�صكري - اأفراد37

تعليم
105اإنهاء خدمة38
105تاأديب39
107حت�صني م�صتوى - احت�صاب خربات - منح درجات اإ�صافية40
110حتويل اإىل وظيفة اإدارية41
112تعيني42
114تقومي اأداء وظيفي43
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114تكليف44
116رواتب - بدالت - عالوات - مكافاآت - تعوي�صات45
118طالب 46
119مدار�ص47
121نقل48

جامعات
125اأع�صاء هيئة التدري�ص49
128طالب50

حج وعمرة
135حج وعمرة51

تخطيط عمراين
139تخطيط عمراين52

غرامات
147غرامات53

ملكية فكرية
157ا�صم جتاري54
158براءة اخرتاع55
159حق املوؤلف56
161عالمة جتارية57

تراخي�ص
175تراخي�ص58

مهن وموؤ�ض�ضات �ضحية
191مهن وموؤ�ص�صات �صحية59

نزع ملكية
205نزع ملكية60

قرار اإداري
219قرار اإداري61
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اإقرار عذر
241اإقرار عذر62

تعوي�ص
245تعوي�ص63

عقد
267ا�صتثمار مواقع دعاية واإعالن64
268اأ�صغال عامة65
286نقل - اإعا�صة - �صم�صرة - قر�ص - بيع66
293اإجارة67
304ت�صغيل و�صيانة ونظافة68
311توريد69

تاأديب
319ع�صكري70
322دعوى تاأديبية71
325قرار تاأديبي72

تنفيذ حكم اأجنبي
335تنفيذ حكم اأجنبي73

طلبات ق�ضائية
341اأوامر ق�صائية عاجلة74

متفرقات
345متفرقات75
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