
محامي متخصص
في ديوان المظالم

محامي متخصص في ديوان المظالم
يعتقد الكثيرين أن العدل والحفاظ على الحقوق هو باب واحد في كتاب إدارة العمل

وتنظيمه؛ ولكنهم مخطئين.. حيث أنهما مقدمة الكتاب وجزء أساسي من كل باب
فيه، وهذا ما أدركته الحكومة في المملكة العربية السعودية وأنشأت على إثره

ديوان المظالم وظهرت بعده الحاجة إلى محامي متخصص في ديوان المظالم.
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أن تكون عامًال أو موظفًا تحت أمر إدارة أو أن تكون مواطنًا تحت ظل حكومة؛ فهذا ال
يعني بأي شكل من األشكال أن حقوقك معدومة، وال ينبغي لك الصمت والتستر

على ما لحق بك من ضرر، وال يمكنك الخوف من أن تطالب بحقك المكفول بقوة
القانون في السعودية، وإنما تحتاج فقط إلى محامي متخصص في ديوان المظالم

يرشدك إلى الكيفية الصحيحة إلجراء األمور.

إن كنت بحاجة إلى معلومات أو مساعدة قانونية بشأن رفع دعوى ضد جهة حكومية
فإنك في المكان المناسب، سيكون جانبك محامي إداري ليقوم بإرشادك ومنحك

المساعدة القانونية التي تحتاجها.

نحن نعلم أنك قادر وقوي عندما تتعلق مشكلتك القضائية بشخص آخر، ونعلم مدى
استماتتك في الدفاع عن حقك، وكيف تثق بالقانون أشد الثقة في استعادة حقك

في هذه الحاالت، ولكننا ندرك أيضًا مدى حيرتك عندما يتعلق األمر بمشكلة مع
اإلدارة.. كأن يصدر قرار مجحف بحقك أو تظلم من قبل إدارة أو سلطة وَتساؤلَك
الُمرَبْك عن إمكانية استعادة حقك في هذه الحالة وما الذي يستطيع المحامي

المتخصص في ديوان المظالم أن يقدمه لك.

القوانين في المملكة العربية السعودية وُجدت ليتم تطبيقها على الجميع، فهي
ُتطبق على الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ومنظماتها قبل تطبيقها على

المواطنين، ففي المملكة يخضع الجميع للقانون وهذا أساس العدل لدينا، ولذلك ال
ينبغي لك عند وقوعك في مشكلة مع إدارتك أو تعرضك لحكم أو قرار ظالم إال

الدفاع عن حقوقك والثقة بأن القانون يقف في صفك في هذه الحاالت أيضًا، وأنه
يمكن الستشارة محامي ديوان المظالم أن تغير الكثير.

أفضل محامي متخصص في ديوان المظالم
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خدمات صياغة التماس إعادة النظر.
خدمات صياغة الالئحة االعتراضية.

فاإلدارات والجهات الحكومية ليست ُمنزهة عن الخطأ وفي بعض الحاالت ال يكون
الظلم الواقع على المواطن بمحض الصدفة أو بطريق الخطأ، وإنما تكون نابعة عن

سوء استخدام هذه اإلدارات للسلطة والصالحية التي مدها بها القانون في
المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن واجبك تجاه نفسك أوًال ثم تجاه وطنك ثانيًا

أن تلجأ إلى القضاء اإلداري بمساعدة محامي متخصص في ديوان المظالم
لمساعدتك في رحلة الدفاع عن حقك واستعادته أو التعويض عنه، باإلضافة إلى

محاسبة المتسببين في فساد اإلدارة وحجب الثقة عنهم وتجريدهم من صالحياتهم
الممنوحة عندما يقتضي األمر.

نحن نفخر إذا ما قمت باختيارنا لمساندتك في هذه المحنة، ونسعد بتقديم يد
العون لك من خالل خدماتنا القانونية التي يقدمها محامون متخصصون في الترافع

أمام ديوان المظالم في مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية، يضم المكتب
محامي بارز وذو خبرة جديرة باالحترام في شؤون تحصيل الحقوق والتقاضي في

الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم.

خدمات قد يهمك االطالع عليها قبل رفع شكوى لديوان المظالم:

أصبح شائعًا وجود طريقتين مختلفتين للحصول على الخدمات الحكومية في المملكة
العربية السعودية، وذلك من خالل جهودها الخاصة بمنح الخدمات بشكل إلكترونية

بما يتوافق مع رؤية 2030، وفيما يلي سنقوم بشرح الخطوات المتعلقة بتقديم
شكوى ضد جهة حكومية في ديوان المظالم وخدمات محامي متخصص في ديوان

المظالم في هذا الشأن.

إجراءات تقديم شكوى في ديوان المظالم:

https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7/
https://hd-lawfirm.com.sa/


استشر محامي متخصص في ديوان المظالم.
اختر المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها مقر الجهة المدعى عليها أو مقر

المدعى عليه.
قدم االستدعاء بشكل شخصي أو بواسطة توكيل محامي متخصص في ديوان

المظالم بوكالة قانونية.
اطلب مساعدة محامي متخصص في ديوان المظالم لصياغة االستدعاء بطريقة

تستوفي مختلف الشروط الموضوعية والشكلية الخاصة برفع دعوى ضد جهة
حكومية.

أرفق االستدعاء المقدم باألوراق والمستندات القانونية الخاصة بالدعوى
باإلضافة إلى المستندات التي تدعم أقوالك وتؤكد حقوقك.

إذا ما حقق االستدعاء جميع الشروط يتم تقييد الدعوى، وإذا لم يحققها فإنه
ملزم باستكمالها خالل مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ تقديم االستدعاء وإال يتم

إلغاؤه، وهنا يبرز دور محامي متخصص في ديوان المظالم لمساعدتك على
إنهاء اإلجراءات قبل انتهاء المدة المحددة.
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ست خطوات إلتمام إجراءات شكوى بشكل مباشر:



يمكنك االستعانة بخبرة محامي متخصص في ديوان المظالم من مكتب الصفوة
للمحاماة لصياغة صحيفة دعوى قانونية ومناسبة لمشكلتك، وفيما يلي نموذج

بسيط لصحيفة دعوى ضد جهة حكومية في ديوان المظالم:

بسم هللا الرحمن الرحيم

بتاريخ **/*/****هـ
الموافق **/**/****م

الئحة الدعوى رقم (………) لسنة ****هـ أمام الدائرة رقم (..) بالمحكمة االداريةبـ
****

أصحاب الفضيلة رئيس واعضاء الدائرة (…..) االدارية بمحافظة ****                                           
حفظكم هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مقدمة من المدعية / ****** – هوية وطنية (******)

ضــــــــــــــــــــــــــــــــد
المدعى عليهما / *****

****** /

نموذج صحيفة دعوى ضد جهة حكومية في ديوان المظالم:



حيُث انني قد تقدمت بالتظلم لجهة ******** .
وقد مضت مدة (60 يوم ) ******

وبناء على المادة (*** فقرة ***) من نظام ديوان المظالم اتقدم لفضيلتكم
بهذه الدعوى .

الوقــــــــــــــــــــــــــــــائع

حيُث أنه تم تكليفي بإدارة …..
هنا يجب ذكر كافة وقائع الدعوى.

(……… ثانيًا:
ثالثًا : *****

رابعًا : ******* .
خامسًا :  من الناحية الشكلية:
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سادسًا : من الناحية الموضوعية :
فإن دعواي تكون مقبولة طبقًا لنصوص التعاميم  ********

الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
من خالل ما تم شرحه من وقائع وأسباب استحقاقي ***** أطلب من معاليكم

االتي:
أوًال : قبول التظلم شكًال طبقًا لنص المادة*****

ثانيًا : قبول التظلم موضوعًا وصدور قرار بأحقيتي للمبالغ المستلمة بناء على القرار
والتعاميم المذكورة .

مقدم من المدعي أصالة
******

هوية وطنية (*******)



القضايا التي يقوم الموظفين والمستخدمين في اإلدارة برفعها ضد إداراتهم
بغض النظر عن دافعهم في ذلك سواء كانت بهدف الحصول على تعويض أو

إللغاء القرارات اإلدارية الصادرة بحقهم.
القضايا التأديبية وهي القضايا التي تقوم اإلدارة برفعها ضد الموظفين

والمستخدمين لديها عند ارتكابهم لمخالفات معينة سواء بشكل فردي أو
جماعي.

جميع القضايا التي يتم رفعها في المحاكم وتكون إدارة معينة في السعودية
طرفًا فيها.

القضايا الخاصة بخدمة الموظفين المدنيين وتقاعدهم وورثتهم كالرواتب
والبدالت والمكافآت والمعاشات التقاعدية للموظفين والمعاشات التقاعدية

للورثة.
القضايا الخاصة بخدمة العسكريين وتقاعدهم وورثتهم كالرواتب والبدالت

والمكافآت والمعاشات التقاعدية للموظفين والمعاشات التقاعدية للورثة.
القضايا التي يرفعها األشخاص إللغاء قرارات إدارية أو تعديلها نظرًا النتهاكها

القوانين أو وجود خطأ في تطبيقها أو عدم امتالك اإلدارة التي أصدرتها
صالحيات إلطالق القرار أو إلساءتها في استخدام السلطة.

القضايا التي يرفعها األشخاص بمساعدة محامي متخصص في ديوان المظالم
للتعويض عن قرارات إدارية أصدرتها الحكومة أو أشخاص مسؤولين عنها.

«معرفة المزيد»
القضايا التي يرفعها األشخاص محامي متخصص في ديوان المظالم في

المنازعات الخاصة بمخالفة العقود والتي تكون الحكومة طرفا فيها.

القضايا اإلدارية التي ينظر بها ديوان المظالم:
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سنقوم فيما يلي باإلجابة على أكثر األسئلة شيوعًا فيما يتعلق بعمل محامي
متخصص في ديوان المظالم والقضايا التي يتوالها في المملكة العربية السعودية

والتي نعتقد أنها تشغل الكثير من األشخاص وتحوز على اهتمامهم.

المحاكم اإلدارية: وهي المحاكم المتخصصة بحفظ الحقوق المنصوص عليها في
قوانين الخدمة المدنية والعسكرية في المملكة، واألجهزة ذات الصفة

القانونية، وتقاعد الموظفين الحكوميين وورثتهم، باإلضافة إلى القرارات
التأديبية.

محاكم االستئناف اإلدارية: وهي محاكم الدرجة الثانية التي تقوم بإعادة النظر
في القضايا التي حكمت بها المحاكم اإلدارية ومن ثم تم تقديم استئناف فيها.

المحكمة اإلدارية العليا: وهي المحكمة التي تقوم بإعادة النظر في القضايا
التي حكمت بها محاكم االستئناف اإلدارية ومن ثم تم تقديم طعن فيها وتتم

في حال مخالفة القوانين واألنظمة وأحكام الشريعة اإلسالمية.

إن مهمة ديوان المظالم تقوم على الرقابة القضائية لمختلف اإلجراءات اإلدارية في
المملكة باإلضافة إلى حل القضايا القانونية التي تكون اإلدارة طرفًا فيها، وقد تم

إنشاؤه في 19 رمضان 1428هـ، بموجب مرسوم ملكي رقم م/78، ويشمل المحاكم
التالية:

أسئلة شائعة حول عمل محامي متخصص في ديوان المظالم:

ما هي المحاكم التي يشملها مكتب أمين المظالم؟



يمكن أن يشرح لك محامي متخصص في ديوان المظالم أن لشروط قبول الدعوى
نوعان؛ وهما:

ينبغي إتمام جميع اإلجراءات الخاصة برفع دعوى ضد جهة حكومية في ديوان
المظالم واستكمال جميع شروطها خالل 60 يوم على األكثر وذلك وفقًا لقوانين
المملكة العربية السعودية وعند تجاوز هذه المدة تعد القضية وكأنها لم تكن.

رفع الدعوى للجهة القضائية المختصة.
االلتزام بالمدة الزمنية المحددة الخاصة برفع الدعوى للجهة اإلدارية والبالغة

خمسة أعوام.

الشروط الشكلية:

تحديد معارضات دوائر الحكم حتى يتم إرساله للمحكمة للتأكد من تحقيقه
الشروط.

يجب على المحكمة اتخاذ قراره خالل 90 يوم سواء بالقبول أو الرفض.

الشروط الموضوعية:

ما شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم؟

كم تستغرق القضية أمام ديوان المظالم؟



يوجد العديد من الفروق ما بين وزارة العدل وديوان المظالم من حيث األهداف
والمهام واالختصاصات ويمكن إيجاز الفارق بينهما فيما يلي:

ديوان المظالم: هيئة قضائية مستقلة حيث ترتبط بجاللة الملك حفظه هللا ورعاه
ارتباطًا مباشرًا، وتتكون من ستة عشر محكمة إدارية موزعة في أرجاء المملكة

العربية السعودية، وتتمثل مهامها في الرقابة على األعمال اإلدارية.

وزارة العدل: هي وزارة مسؤولة عن الشؤون المالية واإلدارية الخاصة بالقضاء
والمحاكم في المملكة العربية السعودية، وتتكون من المحاكم التجارية والمحاكم

العامة ومحاكم األحوال الشخصية باإلضافة إلى مأذوني عقود الزواج ومحاكم
االستئناف في المملكة.

ما الفرق بين ديوان المظالم ووزارة العدل؟



تواصل مع مكتب الصفوة عبر األرقام التالية:
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العنوان: المملكة العربية السعودية، جدة، شارع األمير محمد بن عبد العزيز
(التحلية)، مبنى اليمامة – مقابل باريس غاليري


