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 الباب الأول
اأحكام عامة

املادة االأولى :
الق�صايا  ع��ل��ى  ال���دي���وان  حم��اك��م  تطبق 
الإ�صالمية،  ال�رصيعة  اأحكام  اأمامها  املعرو�صة 
وفقاً ملا دل عليه الكتاب وال�صّنة، والأنظمة التي 
ل تتعار�ض معهما، وتتقيد يف اإجراءات نظرها 

مبا ورد يف هذا النظام.

املادة الثانية :
التي  للمحكمة  املكاين  الخت�صا�ض  يكون 
يقع يف دائرة اخت�صا�صها مقر املدعى عليه، اأو 
مقر فرع اجلهة املدعى عليها اإن كانت الدعوى 
متعلقة بذلك الفرع، اأو مقر عمل املوظف يف 

الدعوى التاأديبية.

املادة الثالثة :
يجوز اأن يتم الإبالغ باملواعيد والإجراءات 

املن�صو�ض عليها يف هذا النظام بكتاب م�صجل 
م. مع اإ�صعار بالت�صلُّ

املادة الرابعة :
على  التبليغ  اأوراق  ت�صتمل  اأن  يجب 
املرافعات  نظام  يف  عليها  املن�صو�ض  البيانات 
ما  اإ�سافة  االإداري  الق�ساء  وملجل�ض  ال�رشعية. 

يلزم من بيانات ومرافقات اأخرى.

البـاب الثاين
رفع الدعــوى وقيدها

املادة اخلام�سة :
1- ترفع الدعوى الإدارية ب�صحيفة يودعها 
املخت�صة.  املحكمة  لدى  ميثله  َم��ْن  اأو  املدعي 
ويجب اأن ت�صمل ال�صحيفة البيانات املن�صو�ض 
عليها يف نظام املرافعات ال�رصعية، مع مراعاة 
ما ورد يف الفقرة )2( من هذه املادة، واأن يرافق 
بعدد  منها  �صور  وم�صتنداتها  الدعوى  �صحيفة 
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االإداري عند  الق�ساء  املدعى عليهم. وملجل�ض 
االقت�ساء اإ�سافة ما يلزم من بيانات ومرافقات 
اأخرى ل�صحيفة الدعوى بقرار ين�رص يف اجلريدة 

الر�صمية.
2- يجب يف الدعاوى املن�صو�ض عليها يف 
)الثالثة ع�رصة(  املادة  من  )اأ( و)ب(  الفقرتني 
�صحيفة  تت�صمن  اأن  املظامل  دي��وان  نظام  من 
الدعوى تاريخ الإبالغ بالقرار، اأو العلم به، اأو 
ن�رصه يف اجلريدة الر�صمية � بح�صب الأحوال � 

وتاريخ التظلم ونتيجته .

املادة ال�ساد�سة :
املحكمة  يف  املخت�صة  الإدارة  تقيد   -1
املطلوب  م�صتوفية  كانت  اإذا  الدعوى  �صحيفة 
واإذا  النظام،  هذا  من  )اخلام�صة(  للمادة  وفقاً 
فعلى  ال�صتيفاء،  لعدم  قيدها؛  عدم  ق��ررت 
طالب القيد ا�صتيفاء ما نق�ض خالل ثالثني يوماً 
ما  ي�ستوِف  مل  واإن  بذلك،  اإبالغه  تاريخ  من 
كاأن مل  الطلب  ُعدَّ  املدة  منه خالل هذه  طلب 
يكن. فاإن قيدت الدعوى بعد ال�صتيفاء عدت 
اأنه  على  القيد.  طلب  تقدمي  تاريخ  من  مقيدة 
يجب على الإدارة اإثبات تاريخ طلب القيد يف 

جميع الأحوال.
وتثبت الإدارة - بح�صور َمْن اأودع �صحيفة 
لنظرها،  املحددة  اجلل�صة  تاريخ   - الدعوى 
لقواعد  وف��ق��اً  ال��دوائ��ر  اإل��ى  ال��دع��اوى  وحتيل 

ي�سدرها رئي�ض جمل�ض الق�ساء االإداري.
2- تبلغ - بالإ�صافة اإلى اجلهة املدعى عليها 
العامة  املراقبة  وديوان  املالية  وزارة  من  كٌل   -

مبوعد نظر الدعوى.
املدنية  اخلدمة  ب�صوؤون  تتعلق  كانت  واإذا 
تقل  األ  ويجب  املدنية،  اخلدمة  وزارة  به  فتبلغ 
ثالثني  عن  اجلل�صة  وتاريخ  الإب��الغ  بني  امل��دة 

يوماً.
ولكل من وزارة املالية وديوان املراقبة العامة 
اأن   - احلال  بح�صب   - املدنية  اخلدمة  ووزارة 
تر�صل وجهة نظرها اإلى املحكمة الإدارية، اأو اأن 
تطلب اال�سرتاك يف املرافعة، وذلك قبل موعد 

اجلل�صة بوقت كاٍف.

املادة ال�سابعة:
�صحيفتها  باإيداع  التاأديبية  الدعوى  ترفع 
وجميع اأوراق التحقيق لدى املحكمة املخت�صة. 
املوظف،  ا�صم  ال�صحيفة  تت�صمن  اأن  ويجب 
اإليه،  املن�صوبة  واملخالفة  عمله،  ومقر  و�صفته، 
النظامية  والن�صو�ض  واأدلتها،  وقوعها،  ومكان 

املطلوب تطبيقها.

املادة الثامنة:
1- يجب يف الدعاوى املن�صو�ض عليها يف 
نظام  من  ع�رصة(  )الثالثة  املادة  من  )اأ(  الفقرة 
املحكمة  اإلى  رفعها  ي�صبق  اأن  املظامل،  دي��وان 
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اأو  املدنية  اخلدمة  وزارة  اإلى  التظلم  الإداري��ة 
اجلهة الع�صكرية التابع لها املوظف خالل ع�رص 
�صنوات من تاريخ ن�صوء احلق املدعى به، ما مل 
يقر املدعى عليه باحلق اأو يكن ثمة عذر �رصعي 
املحكمة.  لدى  يثبت  الدعوى  رفع  دون  حال 
وعلى وزارة اخلدمة املدنية اأو اجلهة الع�صكرية 
خالل  التظلم  يف  تبت  اأن  املوظف  لها  التابع 

�صتني يوماً من تاريخ تقدميه.
املدنية  اخلدمة  وزارة  ق��رار  �صدر  اإذا   -2
التابع لها املوظف برف�ض  اأو اجلهة الع�صكرية 
الفقرة  يف  املحددة  امل��دة  م�صت  اأو  التظلم، 
ال�صابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى اإلى 
تاريخ  الإدارية خالل �صتني يوماً من  املحكمة 
انق�صاء  اأو  بالرف�ض  ال�صادر  بالقرار  العلم 
ال�صتني يوماً املذكورة دون البت يف التظلم اأو 
خالل ما تبقى من ال�صنوات الع�رص املذكورة 
اأطول.  اأيهما  امل��ادة  هذه  من   )1( الفقرة  يف 
وزارة  من  ال�صادر  القرار  يكون  اأن  ويجب 
لها  التابع  الع�صكرية  اجلهة  اأو  املدنية  اخلدمة 

املوظف برف�ض التظلم م�صبباً.
املدنية  اخلدمة  وزارة  ق��رار  �صدر  اإذا   -3
باأحقية  التابع لها املوظف  اأو اجلهة الع�صكرية 
املدعي فيما يطالب به ومل تقم اجلهة الإدارية 
اإبالغه،  تاريخ  من  يوماً  �صتني  خالل  بتنفيذه 
جاز رفع الدعوى اإلى املحكمة الإدارية خالل 
ال�صتني يوماً التالية لهذه املدة اأو خالل ما تبقى 

من ال�صنوات الع�رص املذكورة يف الفقرة )1( 
من هذه املادة اأيهما اأطول.

4- فيما مل يرد به ن�ض خا�ض، يجب يف 
الدعوى - املن�صو�ض عليها يف الفقرة )ب( 
دي��وان  نظام  من  ع�رصة(  )الثالثة  امل��ادة  من 
اخلدمة  ب�صوؤون  متعلقة  تكن  مل  اإن  املظامل 
املدنية - اأن ي�صبق رفعها اإلى املحكمة الإدارية 
التظلم اإلى اجلهة م�صدرة القرار خالل �صتني 
ويتحقق  القرار،  بهذا  العلم  تاريخ  من  يوماً 
يف  بن�رشه  اأو  به  ال�ساأن  ذوي  باإبالغ  به  العلم 

اجلريدة الر�صمية اإذا تعذر الإبالغ.
وعلى تلك اجلهة اأن تبت يف التظلم خالل 
�صتني يوماً من تاريخ تقدميه، واإذا �صدر القرار 
بالرف�ض وجب اأن يكون م�صبباً، ويعد م�صي 
�صتني يوماً من تاريخ تقدمي التظلم دون البت 

فيه مبثابة �صدور قرار برف�صه.
ويجب قبل رفع الدعوى اإذا كانت متعلقة 
وزارة  اإل��ى  التظلم  املدنية  اخلدمة  ب�صوؤون 
الإداري��ة  اجلهة  دون  وحدها  املدنية  اخلدمة 
العلم  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��اً  �صتني  وذل��ك خ��الل 

بالقرار.
يف  تبت  اأن  املدنية  اخلدمة  وزارة  وعلى 
تقدميه.  تاريخ  من  يوماً  �صتني  خالل  التظلم 
م�صت  اأو  التظلم  برف�ض  قرارها  �صدر  واإذا 
املدة املحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى 
من  يوماً  �صتني  خالل  الإداري��ة  املحكمة  اإلى 
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اأو  بالرف�ض  ال�صادر  بالقرار  العلم  ت��اري��خ 
البت يف  دون  املذكورة  يوماً  ال�صتني  انق�صاء 
اأن يكون قرار وزارة اخلدمة  التظلم. ويجب 

املدنية برف�ض التظلم م�صبباً.
املدنية  اخل��دم��ة  وزارة  ق��رار  �صدر  واإذا 
مل�صلحة املتظلم ومل تقم اجلهة الإدارية بتنفيذه 
خالل �صتني يوماً من تاريخ اإبالغه، جاز رفع 
ال�صتني  خالل  الإدارية  املحكمة  اإلى  الدعوى 

يوماً التالية لهذه املدة.
5- ا�صتثناًء من الأحكام الواردة يف الفقرة 
الإلغاء -  تقبل دعوى  اأن  للمحكمة  ال�صابقة؛ 
احلاالت  يف   - الوجوبي  التظلم  فرتة  خالل 
تنفيذ  وقف  بطلب  اقرتنت  متى  امل�ستعجلة 
القرار االإداري املطلوب اإلغاوؤه ب�رشط التظلم 
اإلى اجلهة م�صدرة القرار، وتبت املحكمة على 
وتنظر  التنفيذ،  وقف  ال�رصعة يف طلب  وجه 
يف مو�سوع الدعوى بعد انتهاء فرتة التظلم 
الوجوبي اأو اإذا رف�صت اجلهة م�صدرة القرار 

تظلمه قبل انتهاء هذه الفرتة.
ت�صمع  ن�ض خا�ض، ل  به  يرد  فيما مل   -6
الفقرتني )ج،  املن�صو�ض عليها يف  الدعاوى 
ديوان  نظام  من  )الثالثة ع�رصة(  املادة  من  د( 
تاريخ  من  �صنوات  ع�رص  م�صي  بعد  املظامل 
ن�صوء احلق املدعى به، ما مل يقر املدعى عليه 
املحكمة  تقبله  بعذر  املدعي  يتقدم  اأو  باحلق 

املخت�صة.

املادة التا�سعة :
 )5( الفقرة  يف  ورد  مبا  الإخ��الل  عدم  مع 
يرتتب  ال  النظام،  هذا  من  )الثامنة(  املادة  من 
على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار املطلوب 
اإلغاوؤه، على اأنه يجوز للمحكمة اأن تاأمر بوقف 
تنفيذه اإذا طلب ذلك وراأت املحكمة اأن تنفيذه 

يرتب اآثاراً يتعذر تداركها.

الباب الثـالث
 النظر يف الدعـوى 

واحلكم فيها

املادة العا�سرة :
تكون اإجراءات نظر الدعوى واملرافعة فيها 
الأقوال  �صماع  للدائرة  يجوز  اأنه  على  كتابية، 
والدفوع م�صافهة، واإثبات ما تراه من ذلك يف 

حم�رص اجلل�صة.

املادة احلادية ع�سرة:
يف �صبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار 

ي�سدر من جمل�ض الق�ساء االإداري - االآتي :
1- اأن تعهد الدائرة اإلى اأحد ق�صاتها حت�صري 

الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً ملا يلي:
اأ - اأن يعد القا�صي - بعد اإمتام التح�صري 
الوقائع  فيه  يحدد  ال��دع��وى  ع��ن  تقريراً   -
لتنظر  جل�صة  حُتدد  ثم  تثريها،  التي  وامل�صائل 
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الدائرة يف الدعوى.
الدعوى  اأطراف  تكليف  للقا�صي  اأن  ب- 
تكميلية،  وم�����ص��ت��ن��دات  م���ذك���رات  ب��ت��ق��دمي 
الوقائع  عن  ل�سوؤال�هم  ال�ساأن  ذوي  وا�ستدعاء 
التي يرى لزوم حتقيقها، واإدخال وقبول تدخل 
من ي�صح اخت�صامه، وغري ذلك من الإجراءات 

الالزمة لتح�صري الدعوى.
2- تبادل املذكرات بني الأطراف عن طريق 

اأحد املخت�صني يف املحكمة.

املادة الثانية ع�سرة:
)احلادية  امل��ادة  عليه  ن�صت  ما  مراعاة  مع 
جل�صات  ت�صح  ل  ؛  النظام  ه��ذا  من  ع�رصة( 
وممثل  ق�صاتها،  جميع  بح�صور  اإل  ال��دائ��رة 
يكتمل  مل  فاإن  التاأديبية.  الدعوى  يف  الدع��اء 
الق�ساء  رئي�ض جمل�ض  يكلف  الدائرة،  ت�سكيل 
تتجاوز  ال  مدة  ق�ساتها  من  يكمله  َمْن  االإداري 
رئي�ض  تفوي�ض  املجل�ض  ولرئي�ض  يوماً،  �صتني 

املحكمة بذلك.

املادة الثالثة ع�سرة:
برئي�صها،  منوطان  و�صبطها  اجلل�صة  اإدارة 
االإجراءات  من  اأيِّ  اتخاذ  ذلك  �سبيل  يف  ول�ه 

الآتية:
اأو  اجلارحة،  العبارات  مبحو  ياأمر  اأن   -1
املخالفة لالآداب، اأو النظام العام، من اأيِّ ورقة 

يقدمها اأطراف الدعوى.
يخل  من  اجلل�سة  قاعة  من  يخِرج  اأن   -2
بنظامها، فاإن مل ميتثل جاز له اأن ياأمر على الفور 
بحب�صه اأربعاً وع�رصين �صاعة، اأو بتغرميه مبلغاً ل 
يتجاوز األف ريال، اأو بهما معاً، ول�ه قبل انتهاء 
اأمره  ويكون  اأ�صدره،  عما  الرجوع  اجلل�صة 

نهائياً.
جرمية  كل  عن  حم�رص  بكتابة  ياأمر  اأن   -3
اإلى  الأوراق  واإحالة  اجلل�صة،  انعقاد  اأثناء  تقع 
ياأمر  اأن  اقت�صى احلال  اإن  ول�ه  املخت�صة،  اجلهة 

بالقب�ض على من وقعت منه هذه الأفعال.

املادة الرابعة ع�سرة:
على  احل�سول  الدعوى  اأط��راف  من  الأيٍّ 
�صور من اأوراق الدعوى وم�صتنداتها ما مل يَر 
رئي�ض اجلل�صة خالف ذلك، ول يجوز التعويل 
على اأيٍّ من اأوراق الدعوى وم�ستنداتها ما مل 

ن الأطراف من الطالع عليها. ميكَّ

املادة اخلام�سة ع�سرة:
الأولى  اجلل�صة  املدعي  يح�رص  مل  اإذا   -1
اإذا كانت  اأن حتكم يف الدعوى  جاز للمحكمة 
ف��اإذا  �صطبها.  تقرر  اأو  فيها،  للحكم  �صاحلة 
ال�صري  املدعي  يطلب  ومل  يوماً  �صتون  انق�صت 
فيها بعد �صطبها، اأو مل يح�رص بعد ال�صري فيها، 

ت كاأن مل تكن. ُعدَّ
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ذلك  بعد  فيها  ال�صري  املدعي  طلب  واإذا 
باعتبار  نف�صها  تلقاء  م��ن  املحكمة  حكمت 

الدعوى كاأن مل تكن.
فعلى  عليه،  امل��دع��ى  يح�رص  مل  اإذا   -2
تالية  جل�صة  اإلى  الدعوى  نظر  تاأجيل  املحكمة 
يبلغ بها املدعى عليه، فاإن مل يح�رص ف�صلت يف 

الدعوى، ويعد احلكم ح�صوريَّا.
وفقاً  الدعوى  يف  ال�صري  طلب  م  يقدَّ  -3
اأن  على  الدعوى،  لرفع  املقررة  ل��الإج��راءات 
امل�صطوبة،  الق�صية  بيانات  الطلب  يت�صمن 

والدائرة التي نظرتها.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة:
اأي  يف  عليه  املدعى  اأو  املدعي  ح�رش  اإذا 
اأو قدم املدعى  اأمام املحكمة املخت�صة،  جل�صة 
اخل�صومة ح�صورية  ت  ُعدَّ بدفاعه  مذكرة  عليه 
يجوز  وال  ذل��ك.  بعد  منهما  اأي  تخلف  ول��و 
اجلل�صة  يف  جديدة  طلبات  يبدى  اأن  للمدعي 
ل اأو  التي تخلف عنها املدعى عليه، اأو اأن يعدِّ
وكذلك  االأولى.  الطلبات  يف  ينق�ض  اأو  يزيد 
غيبة  يف   - يطلب  اأن  عليه  للمدعى  يجوز  ل 

املدعي - احلكم عليه بطلب ما.

املادة ال�سابعة ع�سرة:
يح�رص  اأن  التاأديبية  الدعوى  يف  للموظف 
اجلل�صات بنف�صه، اأو اأن يوكل عنه. وللمحكمة 

اأن تقرر ح�صوره ب�صخ�صه وا�صتجوابه، ول�ه اأن 
يح�رش  مل  واإن  م�سافهة.  اأو  كتابة  دفاعه  يبدي 
املحكمة  فعلى  اإبالغه،  بعد  اأو وكيل�ه -  هو - 
اأن مت�صي يف اإجراءات الدعوى، ويعد حكمها 

يف هذه احلالة ح�صورياً.

املادة الثامنة ع�سرة:
اجلل�صة  حم�رص  ال��دائ��رة  ���رص  اأم��ني  يحرر 
اأ�صماء  اأن يبني فيه  اإ�رصاف رئي�صها، على  حتت 
الق�صاة الذين ح�رصوا اجلل�صة، وزمان انعقادها 
الدعوى،  اأط��راف  من  واحلا�رصين  ومكانه، 
ويوقع  فيها،  تتم  التي  الإج����راءات  وجميع 
واأطراف  �رصها،  واأمني  الدائرة،  ق�صاة  املح�رص 

الدعوى.

املادة التا�سعة ع�سرة :
���رصورة  املرافعة  اأث��ن��اء  املحكمة  راأت  اإن 
اإجراء حتقيق تكميلي، با�رصت ذلك بنف�صها، اأو 

كلفت من يقوم به من ق�صاتها.

املادة الع�سرون:
القواعد  االإداري  الق�ساء  جمل�ض  ي�سدر 

اخلا�صة بال�صتعانة باخلرباء، وحتديد اأتعابهم.

املادة احلادية والع�سرون:
يكون طلب رد القا�صي بعري�صة تقدم اإلى 
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الطلب  وُيحال  اأ�صبابه،  فيها  يو�صح  املحكمة، 
اإلى القا�صي املطلوب رده، ليجيب عليه كتابة 
ُيِجب  فاإن مل  اأيام،  اأق�ساها خم�سة  خالل مدة 
الرد  اأ�صباب  على  وافق  اأو  املحدد،  املوعد  يف 
رئي�ض  ي�صدر  ل��ل��رد،  نظاماً  ت�صلح  وك��ان��ت 

املحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
كان  اإذا  اأو  ال�صابقة،  الأح���وال  غري  ويف 
املطلوب رده رئي�ض املحكمة، فرُيفع طلب الرد 
للف�سل  االإداري  الق�ساء  جمل�ض  رئي�ض  اإل��ى 
فيه. ويرتتب على تقدمي الطلب وقف النظر يف 

الدعوى اإلى حني الف�صل فيه.

املادة الثانية والع�سرون:
ي�صعر  اأ�صباب  لديه  قامت  اإذا   - للقا�صي 
يعر�ض  اأن   - الدعوى  نظر  من  باحلرج  معها 
جمل�ض  رئي�ض  على  فيها  النظر  عن  تنحيه  اأمر 

الق�ساء االإداري للف�سل فيه.

املادة الثالثة والع�سرون:
تف�صل املحكمة يف الوقائع التي وردت يف 
من   - لها  ويجوز  التاأديبية،  الدعوى  �صحيفة 
تلقاء نف�صها اأو بناًء على طلب جهة الدعاء - 
اإعادة اأوراق الق�صية اإليها للتحقيق يف وقائع مل 
اأو مع موظفني غري  الدعوى،  ترد يف �صحيفة 
اأوراق  كانت  اإذا  اأمامها،  للمحاكمة  قّدموا  من 

الق�صية تت�صمن ذلك.

الق�صية  اإع��ادة  الأح��وال يجب  ويف جميع 
اأوراق  اإعادة  كانت  اإذا  اأنه  على  املحكمة،  اإلى 
تلقاء  من  الدائرة  من  ق��رار  على  بناء  الق�صية 
يقدموا  مل  م��وظ��ف��ني  م��ع  للتحقيق  نف�صها 
دائرة  اإل��ى  الق�صية  فتحال  اأمامها،  للمحاكمة 

اأخرى لنظرها.

املادة الرابعة والع�سرون:
تاأديبية  دعوى  تنظر  التي  املحكمة  راأت  اإذا 
اأن الواقعة التي وردت يف �صحيفة الدعوى اأو 
غريها من الوقائع التي ت�صمنها التحقيق ت�صكل 
ما  لتخاذ  املخت�صة  اجلهة  اإلى  اأحالتها  جرمية، 
التاأديبية،  الدعوى  يف  وف�صلت  نظاماً،  يجب 
ما مل يكن احلكم يف الدعوى التاأديبية يتوقف 
اجلزائية،  ال��دع��وى  يف  الف�سل  نتيجة  على 
حتى  الأولى  الدعوى  يف  النظر  وقف  فيجب 

يف�صل يف الدعوى الثانية.

املادة اخلام�سة والع�سرون:
ال��دائ��رة،  ق�صاة  باأغلبية  الأح��ك��ام  ت�صدر 
املخالف  وعلى  ال��دائ��رة،  اإل��ى  احلكم  وين�صب 
الأغلبية  وعلى  واأ�صبابها،  نظره  وجهة  تو�صيح 
 - امل��داول��ة  اأث��ن��اء   - ذل��ك  ويثبت  عليها،  ال��رد 
يجوز  ول  ال��دع��وى،  ملف  يرافق  حم�رص  يف 
على  املعرت�ض  املحكمة  من  اإال  عليه  االط��الع 

احلكم اأمامها.
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املادة ال�ساد�سة والع�سرون:
عند  ال��دع��وى  ملف  يف  ت��ودع  اأن  يجب 
وقائعه  على  امل�صتملة  م�صودته  باحلكم  النطق 

واأ�صبابه موقعة من ق�صاة الدائرة.
ويجب اأن يحدد � بعد النطق باحلكم � موعد 
اأربعاً  يتجاوز  ل  ن�صخته  من  �صورة  لت�صليم 
وع�رصين �صاعة يف الأحكام العاجلة، وخم�صة 

ع�رص يوماً يف الأحكام الأخرى.

املادة ال�سابعة والع�سرون:
املحكمة  احلكم  ن�صخة  يف  يبني  اأن  يجب 
اإ�صداره،  وتاريخ  ومكانها،  اأ�صدرته،  التي 
اأو  اإداري����ة  ك��ان ���ص��ادراً يف دع��وى  اإذا  وم��ا 
تاأديبية، والدائرة وق�صاتها، وا�صم ممثل الدعاء 
وطلباته، واأ�صماء اأطراف الدعوى و�صفاتهم، 
غيابهم،  اأو  وح�صورهم  منهم  ك��ٍل  وموطن 
ت�صمل  اأن  اأي�صاً  ويجب  ممثليهم.  واأ�صماء 
الدعوى،  لوقائع  ن�سخة احلكم عر�ساً جمماًل 
وافياً  وملخ�صاً  الدعوى  اأط��راف  طلبات  ثم 
اأ�سباب  ثم  اجل��وه��ري،  ودفاعهم  لدفوعهم 
ت�صمل  اأن  كذلك  ويجب  ومنطوقه.  احلكم 
احلكم  بيانات  بالتف�صري  ال�صادر  احلكم  ن�صخة 

. املُف�رصَّ
ن�صخة  �رصها  واأم��ني  الدائرة  ق�صاة  ويوقع 
احلكم الأ�صلية، وتودع يف ملف الدعوى قبل 

املوعد املحدد لت�صليم �صورتها.

املادة الثامنة والع�سرون:
يوقع املوظف املخت�ض يف املحكمة �صورة 
من ن�صخة احلكم غري التنفيذية، وتختم بختمها، 
ويجوز  ال�ساأن،  ذوي  من  يطلبها  ملن  وت�سلم 

ت�صليمها لغريهم باإذن من رئي�ض املحكمة.

املادة التا�سعة والع�سرون:
يكون  التي  احلكم  ن�صخة  ���ص��ورة  ت��ذيَّ��ل 
ويوقعها  التنفيذية،  بال�صيغة  مبوجبها  التنفيذ 
املوظف املخت�ض يف املحكمة، وتختم بختمها، 
تعود  الذي  الدعوى  طرف  اإلى  اإال  ت�سلم  وال 

اإليه منفعة من تنفيذ احلكم.

املادة الثالثون:
ال�صادرة  لالأحكام  التنفيذية  ال�صيغة   -1
يف  ال�صادرة  ولالأحكام  الإدارة،  جهة  �صد 
الدعاوى التاأديبية هي: )على الوزراء وروؤ�صاء 
احلكم  هذا  تنفيذ  امل�ستقلة  احلكومية  االأجهزة 

واإجراء مقت�صاه(.
2- الأحكام ال�صادرة بف�صل موظفي املرتبة 
تنفذ  يعادلها  ما  اأو  فوقها  فما  ع�رصة(  )الرابعة 

بعد ت�صديق امللك عليها.

املادة احلادية والثالثون:
1- اإذا امتنعت الإدارة املخت�صة يف املحكمة 
لن�صخة  الأول��ى  التنفيذية  ال�صورة  ت�صليم  عن 
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ذلك  على  االع��رتا���ض  لطالبها  ج��از  احل��ك��م، 
بعري�صة تقدم اإلى رئي�ض املحكمة ليف�صل فيه.

لن�صخة  ثانية  تنفيذية  �صورة  ت�صلم  ل   -2
فقد  حالة  يف  اإل  ت�صلمها  اأن  �صبق  ملن  احلكم 
ال�سورة التنفيذية االأولى، ولطالبها اأن يعرت�ض 
على عدم الت�صليم وفقاً ملا ورد يف الفقرة )1( 
اإبالغ  احلالة  هذه  يف  ويجب  امل��ادة.  هذه  من 
املحكوم عليه بالعري�صة املقدمة يف هذا ال�صاأن.

املادة الثانية والثالثون:
على  ب��الإل��غ��اء حجة  ال�����ص��ادرة  الأح��ك��ام 

الكافة.

الباب الرابع
العـرتا�ض على الأحـكام

الف�سل الأول
اأحكام عامة

املادة الثالثة والثالثون:
من   )2( الفقرة  يف  ورد  ما  مراعاة  مع   -1
هذه املادة ، تكون املهلة املحددة لالعرتا�ض على 
�صورة  ت�صلم  تاريخ  من  يوماً  ثالثني  الأحكام 
ن�صخة احلكم، اأو من التاريخ املحدد للت�صلُّم يف 
االعرتا�ض  يقدم  مل  واإذا  احل�سور.  عدم  حال 
خالل هذه املهلة من اأطراف الدعوى؛ ي�صبح 

احلكم نهائياً واجب النفاذ.
الدعاوى  يف  ال�صادرة  الأحكام  تكون   -2
من  )د(  )ج(،  الفقرتني  يف  عليها  املن�صو�ض 
املظامل  ديوان  نظام  من  ع�رصة(  )الثالثة  املادة 
على خالف ما طلبته اجلهة الإدارية اأو يف غري 
م�صلحتها ؛ واجبة التدقيق اإذا مل ي�صتاأنف ممثل 
وعلى  املقررة،  املدة  خالل  احلكم  اجلهة  تلك 
املحكمة - بعد النطق باحلكم - اإبالغ ممثل اجلهة 

بذلك.

املادة الرابعة والثالثون:
عليه  املحكوم  رفعه  قد  االعرتا�ض  كان  اإذا 

وحده، فال ي�سار باعرتا�سه.
املادة اخلام�سة والثالثون:

على  ت�رشي  خا�ض،  ن�ض  فيه  يرد  مل  فيما 
االإداري��ة  اال�ستئناف  حماكم  اأم��ام  االعرتا�ض 
املقررة  الإج��راءات  العليا  الإداري��ة  واملحكمة 

اأمام املحاكم الإدارية.

الف�سل الثاين
ال�شتئناف اأمام حماكم ال�شتئناف 

الإدارية

املادة ال�ساد�سة والثالثون:
يودعها  ب�صحيفة  ال���ص��ت��ئ��ن��اف  ي��رف��ع 
امل�ستاأِنف اأو َمْن ميثله، لدى املحكمة االإدارية 
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ل��الإج��راءات  وفقاً   ، احلكم  اأ���ص��درت  التي 
تت�صمن  اأن  على  ال��دع��وى.  لرفع  امل��ق��ررة 
امل�صتاأنَف، وملخ�صاً  بيانات احلكم  ال�صحيفة 
عنه، واأ�سباب اال�ستئناف وطلبات امل�ستاأِنف.
املحكمة  املخت�صة يف هذه  الإدارة  وعلى 
لها  مرافقاً   - ال�صتئناف  �صحيفة  اإر���ص��ال 
ال�صتئناف  حمكمة  اإل��ى   - ال��دع��وى  ملف 
الإدارية املخت�صة خالل مدة ل تتجاوز ثالثة 
اأيام عمل من تاريخ ا�صتيفاء اإجراءات طلب 
يف  املخت�صة  الإدارة  وعلى  ال�صتئناف. 
يف  ال�صتئناف  تقيد  اأن  ال�صتئناف  حمكمة 
�صده  امل�صتاأنف  ويبلغ  اإليها،  و�صوله  يوم 

ب�صحيفة ال�صتئناف.

املادة ال�سابعة والثالثون:
التي  بحالتها  ال��دع��وى  ينقل  ال�صتئناف 
امل�صتاأنف  احلكم  ���ص��دور  قبل  عليها  كانت 
فقط.  ال�صتئناف  عنه  ُرف��ع  ما  اإل��ى  بالن�صبة 
ويجب على املحكمة اأن تنظر ال�صتئناف على 
واأوجه  ودفوع  اأدلة  من  اإليها  يقدم  ما  اأ�صا�ض 
اإلى  ذلك  من  قدم  قد  كان  وما  جديدة،  دفاع 

املحكمة الإدارية.

املادة الثامنة والثالثون:
1- مع مراعاة ما ن�صت عليه املادة )ال�صابعة 
احلكم  ا�صتئناف  النظام،  هذا  من  والثالثون( 

املنهي للخ�صومة يقت�صي حتماً ا�صتئناف جميع 
الأحكام التي �صبق �صدورها يف الدعوى.

الطلب  يف  ال�صادر  احلكم  ا�صتئناف   -2
احلكم  ا�صتئناف  حتماً  يقت�صي  الحتياطي 
احلالة  هذه  الأ�صلي. ويف  الطلب  ال�صادر يف 
يجب اخت�صام املحكوم ل�ه يف الطلب الأ�صلي 

ولو بعد فوات املوعد.

املادة التا�سعة والثالثون:
 - الإدارية  ال�صتئناف  يجب على حمكمة 
يف حال اإلغاء احلكم يف الطلب الأ�صلي - اأن 
لتف�صل يف  الإدارية  املحكمة  اإلى  الق�صية  تعيد 

الطلبات الحتياطية.

املادة االأربعون:
ال�صتئناف،  يف  اجلديدة  الطلبات  تقبل  ل 
تلقاء  من  الإداري��ة  ال�صتئناف  حمكمة  وحتكم 
نف�صها بعدم قبول�ها. ومع ذلك يجوز اأن ي�صاف 
التعوي�سات  من  يزيد  ما  االأ�سلي  الطلب  اإلى 
اأمام  الطلبات اخلتامية  تُ�صتحق بعد تقدمي  التي 

املحكمة الإدارية.

املادة احلادية واالأربعون:
ل يجوز يف ال�صتئناف اإدخال َمْن مل يكن 
طرفاً يف الدعوى ال�صادر فيها احلكم امل�صتاأنف، 
ما مل يكن الإدخال لإظهار احلقيقة. ول يجوز 
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اأحد  اإلى  الن�صمام  يطلب  اإل ممن  فيه  التدخل 
اخل�صوم.

املادة الثانية واالأربعون:
قبل  م��ا  اإل��ى   - �صده  للم�صتاأنف  يجوز 
يتبع  فرعياً  ا�صتئنافاً  يرفع  اأن   - املرافعة  اإقفال 
وذلك  بزواله،  وي��زول  االأ�سلي،  اال�ستئناف 
على  م�صتملة  مبذكرة  اأو  املعتادة  ب��الإج��راءات 

اأ�صباب ا�صتئنافه.

الف�سل الثالث
طلب اإعادة النظر

املادة الثالثة واالأربعون:
الأح��ك��ام  يف  النظر  اإع����ادة  طلب  ي��ج��وز 
النهائية ال�صادرة من املحاكم الإدارية وحماكم 
املن�صو�ض  الأح��وال  يف  الإداري��ة  ال�صتئناف 

عليها يف نظام املرافعات ال�رصعية.

املادة الرابعة واالأربعون:
يودعها  ب�صحيفة  النظر  اإع��ادة  طلب  يرفع 
طالب اإعادة النظر اأو َمْن ميثله لدى املحكمة التي 
اأ�صدرت احلكم، وفقاً لالإجراءات املقررة لرفع 
بيانات  ال�صحيفة  تت�صمن  اأن  على  الدعوى. 
احلكم املطلوب اإعادة النظر فيه، وملخ�صاً عنه، 

واأ�صباب الطلب.

الف�سل الرابع
 العرتا�ض اأمام املحكمة 

الإدارية العليا

املادة اخلام�سة واالأربعون:
االإداري���ة  املحكمة  اأم��ام  االع��رتا���ض  يرفع 
ميثله  َمْن  اأو  املعرت�ض  يودعها  ب�سحيفة  العليا 
لدى حمكمة ال�صتئناف الإدارية التي اأ�صدرت 
احلكم، وفقاً لالإجراءات املقررة لرفع الدعوى. 
احلكم  بيانات  ال�صحيفة  تت�صمن  اأن  على 
املعرت�ض عليه، وملخ�ساً عنه، واالأ�سباب التي 

بني عليها االعرتا�ض، وطلبات املعرت�ض.
اأ�صباب  م��ن  ب�صبب  التم�صك  يجوز  ول 
االعرتا�ض غري التي ذكرت يف ال�سحيفة، ومع 
العام ميكن  النظام  املبنية على  فالأ�صباب  ذلك 
بها  اأي وقت، وتاأخذ املحكمة  بها يف  التم�سك 

من تلقاء نف�صها.
يتعلق  اأبدى املعرت�ض �سبباً لالعرتا�ض  واإن 
عليه يف  املعرت�ض  احلكم  ل�سدور  �سابق  بحكم 
للحكم  �ساماًل  االعرتا�ض  ُعدَّ  نف�سها،  الدعوى 

ال�صابق.
املادة ال�ساد�سة واالأربعون:

يجب اأن يرافق �سحيفة االعرتا�ض االآتي:
1- �صورة من الوثيقة التي تثبت �صفة ممثل 

املعرت�ض.
بعدد  االع��رتا���ض  �سحيفة  م��ن  �سور   -2
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املعرت�ض �سدهم.
3- ال�سورة امل�سلمة اإليه من احلكم املعرت�ض 
عليه، وال�صورة امل�صلمة اإليه من حكم املحكمة 
االإدارية اإذا كان احلكم املعرت�ض عليه قد اأحال 

اإليه يف اأ�صبابه.
فاإذا  توؤيد االعرتا�ض،  التي  امل�ستندات   -4
كانت مقدمة يف اعرتا�ض اآخر، فيقدم ما يدل 
يف  ت��راه  ما  تتخذ  اأن  وللمحكمة  ذل��ك،  على 

�صبيل الطالع على هذه امل�صتندات.

املادة ال�سابعة واالأربعون:
حمكمة  يف  املخت�صة  الإدارة  على  يجب 
االعرتا�ض  تر�سل ملف  اأن  االإدارية  اال�ستئناف 
التايل  اليوم  يف  العليا  الإداري��ة  املحكمة  اإلى 
على الأكرث من تاريخ ا�صتيفاء اإجراءات طلب 
تاأمر  اأن  العليا  االإدارية  وللمحكمة  االعرتا�ض. 
احلكم  فيها  �صدر  التي  الدعوى  ملف  ب�صم 

املعرت�ض عليه.

املادة الثامنة واالأربعون:
الإدارية  املحكمة  املخت�صة يف  الإدارة  تقيد 
ويبلغ  اإليها،  و�سوله  ي��وم  االع��رتا���ض  العليا 

املعرت�ض �سده ب�سحيفة االعرتا�ض.

املادة التا�سعة واالأربعون:
املحكمة  اأم��ام  االع��رتا���ض  على  يرتتب  ال 

اأنه  على  احلكم.  تنفيذ  وقف  العليا  الإداري���ة 
اإذا  تنفيذه  بوقف  تاأمر  اأن  للمحكمة  يجوز 
وقدرت  االعرتا�ض،  �سحيفة  يف  ذلك  طلب 
وحتدد  تداركها.  يتعذر  اآث��اراً  يرتب  تنفيذه  اأن 
بها  يبلغ  الطلب  ه��ذا  لنظر  جل�صة  املحكمة 
اأمرت  اإذا  املحكمة  وعلى  االعرتا�ض.  اأطراف 
بوقف التنفيذ اأن تراعي ذلك عند حتديد جل�صة 

نظر االعرتا�ض؛
اأما اإذا كان حكم ال�صتئناف يق�صي بف�صل 
موظف فاإن االعرتا�ض عليه اأمام املحكمة العليا 
اأ�صل  يف  يف�صل  حتى  لتنفيذه  موقفاً  يكون 

الدعوى.

املادة اخلم�سون:
1- اإذا بدا للمعرت�ض �سده اأن يقدم دفاعاً 
يف  املخت�صة  الإدارة  ل��دى  ي��ودع  اأن  فعليه   ،
املحكمة - خالل ثالثني يوماً من تاريخ تبليغه 
ب�سحيفة االعرتا�ض - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها 

امل�صتندات التي يرى تقدميها.
بدفاعه  املعرَتَ�ض �سده مذكرة  قدم  اإذا   -2
هذه  من   )1( الفقرة  يف  ال��وارد  النحو  على 
�ض - خالل ثالثني يوماً من  املادة، كان للمعرَتِ
انق�صاء املهلة املذكورة - اأن يودع لدى الإدارة 
املخت�صة مذكرة برده مرافقاً لها امل�صتندات التي 
يرى تقدميها. ويف حال تعدد املعرَتَ�ض �سدهم 
يف  املذكورة  املهلة  خالل   - منهم  لكل  يكون 
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هذه الفقرة- اأن يودع مذكرة بالرد على املذكرة 
�ُض �سدهم. التي قدمها املعرَتِ

3- اإذا ا�ستعمل املعرت�ض حقه يف الرد، كان 
للمعرت�ض �سده اأن يودع - خالل ثالثني يوماً 

اأخرى - مذكرة مبلحوظاته على الرد. 

املادة احلادية واخلم�سون:
انق�ساء  ق��ب��ل  ���س��ده  للمعرت�ض  ي��ج��وز 
من   )1( الفقرة  يف  عليه  املن�صو�ض  املوعد 
يطلب  اأن  النظام  هذا  من  )اخلم�صني(  امل��ادة 
فيها  �سدر  التي  الدعوى  اأي طرف يف  اإدخال 
احلكم املعرت�ض عليه مل يوجه اإليه االعرتا�ض، 
االعرتا�ض،  ب�سحيفة  بتبليغه  اإدخاله  ويكون 
اأن يودع لدى الإدارة املخت�صة يف  اأدخل  وملن 
املحكمة - خالل ثالثني يوماً من تاريخ تبليغه 
التي  امل�صتندات  لها  مرافقاً  بدفاعه  مذكرة   -
يرى تقدميها. وفى هذه احلالة ال ت�رشي مواعيد 
الرد املن�صو�ض عليها يف الفقرتني )2( و )3( 
بعد  اإل  النظام،  املادة )اخلم�صني( من هذا  من 

انق�صاء الثالثني يوماً املذكورة يف هذه املادة.

املادة الثانية واخلم�سون:
�صدر  التي  الدعوى  يف  طرف  لكل  يجوز 
فيها احلكم املعرت�ض عليه � اإذا مل يبلغ ب�سحيفة 
االعرتا�ض - اأن يتدخل يف االعرتا�ض ليطلب 
مذكرة  باإيداع  تدخله  ويكون  برف�صه.  احلكم 

املحكمة  يف  املخت�صة  الإدارة  ل��دى  بدفاعه 
من   )1( الفقرة  يف  املحددة  املهلة  انق�صاء  قبل 
م�صفوعة  النظام،  هذا  من  )اخلم�صني(  امل��ادة 

بامل�صتندات التي توؤيده.

املادة الثالثة واخلم�سون:
بعد  اأي ورقة  اأو  اأي مذكرة  ال يجوز قبول 
انق�صاء املواعيد املحددة لتقدميها، وعلى الإدارة 
تثبت  حم�رصاً  حترر  اأن  املحكمة  يف  املخت�صة 
و�صفته،  قدمها  من  وا�صم  تقدميها،  تاريخ  فيه 

وت�سعها يف ملف االعرتا�ض.

املادة الرابعة واخلم�سون:
يف  عليها  املن�صو�ض  املواعيد  انق�صاء  بعد 
الإدارة  تر�صل   ، الف�صل  ال�صابقة من هذا  املواد 
ملف االعرتا�ض اإلى الدائرة املخت�سة، ويتولى 
واإع��داد  االعرتا�ض  درا�سة  الدائرة  ق�ساة  اأحد 
االعرتا�ض  الأ�سباب  ملخ�ساً  يت�سمن  تقرير 
بني  اخل��الف  ملوا�صع  وح�����رصاً  عليها،  وال��رد 
ويعر�سه على  فيها  الراأي  اإبداء  دون  االأطراف 
اأو  جائز  غري  االعرتا�ض  اأن  راأت  فاإن  الدائرة، 
غري مقبول لفوات موعد االعرتا�ض، اأو الإقامته 
)احلادية  امل��ادة  يف  املبينة  الأ�صباب  غري  على 
ع�رصة( من نظام ديوان املظامل، اأو على اأ�صباب 
الإدارية  املحكمة  ق�صاء  عليه  ا�صتقر  ما  تخالف 
يف  يثبت  ب��ق��رار  قبوله  بعدم  اأم���رت  العليا، 



333 العدد | 61 | ربيع الأول 1435ه�    

�سبب  اإلى  موجزة  اإ�سارة  مع  اجلل�سة،  حم�رش 
اأن االعرتا�ض جدير  الدائرة  القرار. واإذا راأت 
يف  لها  ويجوز  لنظره.  جل�صة  حددت  بالنظر 
هذه احلالة اأن ت�ستبعد من االعرتا�ض ما ال يقبل 
من الأ�صباب اأمام املحكمة الإدارية العليا، واأن 
اإ�صارة  مع  الأ�صباب،  باقي  على  نظرها  تق�رص 

موجزة اإلى �سبب اال�ستبعاد.

املادة اخلام�سة واخلم�سون:
اأودع���وا  ال��ذي��ن  اأط���راف االع��رتا���ض  يبلغ 
لنظر  امل��ح��ددة  اجلل�صة  ب��ت��اري��خ  م��ذك��رات��ه��م 
االعرتا�ض قبل انعقادها بخم�سة ع�رش يوماً على 

الأقل.

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:
تف�سل املحكمة يف االعرتا�ض بغري مرافعة، 
درا���س��ة  ت��ول��ى  ال���ذي  القا�سي  يتلو  اأن  بعد 
للمادة  وفقاً  اأع��ده  ال��ذي  التقرير  االع��رتا���ض 

)الرابعة واخلم�صني( من هذا النظام.

املادة ال�سابعة واخلم�سون:
���رصورة  املخت�صة  ال��دائ��رة  راأت  اإذا   -1
املرافعة ال�صفهية، فلها اأن ت�صمع اأقوال اأطراف 
االعرتا�ض، وال يجوز اإبداء اأ�سباب �سفهية يف 
اجلل�صة غري الأ�صباب التي �صبق لالأطراف بيانها 

يف الأوراق، ما مل تكن متعلقة بالنظام العام.

تاأذن  اأن   - ا�صتثناًء   - للدائرة  يجوز   -2
الأطراف االعرتا�ض باإيداع مذكرات تكميلية اإذا 
راأت بعد اطالعها على الدعوى اأن الف�صل فيها 
االعرتا�ض  نظر  يوؤجل  وحينئذ  ذلك،  يتطلب 
اإلى جل�صة اأخرى، وحتدد الدائرة املواعيد التي 

يجب اإيداع تلك املذكرات فيها.

املادة الثامنة واخلم�سون:
احلكم  العليا  الإداري��ة  املحكمة  نق�صت  اإذا 
االخت�سا�ض،  قواعد  ملخالفة  عليه  املعرت�ض 
وعند  الخت�صا�ض.  م�صاألة  يف  الف�صل  فعليها 
القت�صاء حتيل الدعوى اإلى املحكمة املخت�صة.

فتحيل  ذل��ك،  لغري  احلكم  نق�صت  واإذا 
احلكم  اأ���ص��درت  التي  املحكمة  اإل��ى  الق�صية 
غري  من  جديد  من  فيها  لتف�سل  عليه  املعرت�ض 
َمْن نظرها. ويف هذه احلالة يجب على املحكمة 
التي اأحيلت اإليها الق�صية اأن تتبع حكم املحكمة 

االإدارية العليا يف املبداأ الذي ف�سلت فيه.
نق�ض احلكم  املحكمة  اإذا قررت  ومع ذلك 
املو�سوع  وك��ان  الثانية  للمرة  عليه  املعرت�ض 
يف  حتكم  اأن  عليها  وجب  فيه،  للف�صل  �صاحلاً 

املو�صوع.

املادة التا�سعة واخلم�سون:
ال ي��ج��وز االع���رتا����ض ع��ل��ى اأح��ك��ام 
يكن  مل  م��ا  العليا،  الإداري�����ة  املحكمة 



  العدد | 61 | ربيع الأول 1435ه�334

يعد  ممَّ��ْن  النظر  اإع��ادة  بطلب  االع��رتا���ض 
اأُدخ��ل يف  قد  احلكم حجة عليه ومل يكن 

الدعوى اأو تدخل فيها.

الباب اخلام�س
اأحكام ختامية

املادة ال�ستون:
اأم��ام  امل��رف��وع��ة  ال��دع��اوى  على  تطبق 
حماكم ديوان املظامل اأحكام نظام املرافعات 
هذا  يف  حكم  فيه  ي��رد  مل  فيما  ال�رصعية، 
املنازعة  طبيعة  مع  يتعار�ض  ل  ومبا  النظام، 

الإدارية.

املادة احلادية وال�ستون:
الالئحة  االإداري  الق�ساء  جمل�ض  ي�سدر 

الالزمة لتنفيذ هذا النظام.

املادة الثانية وال�ستون:
ي��ل��غ��ي ه���ذا ال��ن��ظ��ام ق���واع���د امل��راف��ع��ات 
ال�صادرة  امل��ظ��امل،  دي���وان  اأم���ام  والإج�����راءات 
وتاريخ   )190( رق��م  ال����وزراء  جمل�ض  ب��ق��رار 
من  معه  يتعار�ض  ما  وكل  1409/11/16ه����، 

اأحكام.

املادة الثالثة وال�ستون:
يف  ن�رصه  ت��اري��خ  م��ن  النظام  بهذا  يعمل 

اجلريدة الر�صمية.




