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تعوي�ض ــ نزع ملكية عقار ــ اأجرة املثل ــ العذر فـي التاأخر عن اإقامة الدعوى.

م/65  رقم  �لملكي  بالمر�صوم  �ل�صادر  �لعامة  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية  نزع  نظام   
وتاريخ 1392/11/16هـ.

م/15  رقم  �لملكي  بالمر�صوم  �ل�صادر  �لعامة  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية  نزع  نظام   
وتاريخ 1424/3/11هــ.

فعال �لمرتبطة جميعًا بوحدة �لهدف و�لنتيجة يجعل �لحق نا�صئًا  تعدد �لوقائع و�لأ
د�رة مع �لمدعي  ول/�تفاق جهة �لإ د�رة نتج عن �أمرين: �لأ من �آخرها ــ خطاأ جهة �لإ
مر مالكة لها، �أو �أنها كانت تحت ملكها  على معاو�صته باأر�س لم تكن في حقيقة �لأ
وت�صليمها  عليها  �لمحافظة  في  نف�صها  على  �لفر�صة  فوتت  �أنها  �إل  �لتفاق،  وقت 
جر�ء�ت �لنظامية �لمطلوبة منها للمعاو�صة باأر�س  للمدعي، �لثاني/ عدم �تباعها للإ
مو�فقة  على  تتح�صل  لم  �إنها  حيث  �لمعتمد؛  �لمخطط  في  �لو�قعة  ر�س  للأ بديلة 
مرين رتب �صررً� على �لمدعي  ــ مجموع هذين �لأ �لمقام �ل�صامي بهذ� �لخ�صو�س 
�ل�صرر  �إلحاق  �إن  ــ  مقابل  له  يكون  �أن  دون  ��صتغللها  ومنعه من  �أر�صه  تفويت  في 
د�رة دون �إز�لة هذ� �ل�صرر يعد ظلمًا تنهى عنه �ل�صريعة  فر�د بفعل ت�صرفات �لإ بالأ
�صلمية ــ يرتب للقا�صي �صلطة تنب�صط على تقرير �أحقية �لم�صرور في ��صتحقاقه  �لإ

رقم الق�سية 2/3739/ق لعام 1425هـــ
رقم الحكم االبتدائي 94/د/اإ/11 لعام 1426هـــ

رقم حكم التدقيق 417/ت/5 لعام 1427هـــ
تاريخ الجل�سة 1427/10/21هـــ

عمال ــ �إن  للتعوي�س عما لحق به من �صرر دون �أن يكون له �صلطة في �إلغاء هذه �لأ
عليها  �لم�صتولى  �أر�صه  عن  ماليًا  بمعاو�صته  يتم  لحقه  �لذي  �ل�صرر  عن  �لتعوي�س 
�لفترة �لم�صتغلة طيلة  باأجرة �لمثل عن  د�رة، وتعوي�صه  و�لم�صتغلة من قبل جهة �لإ
هذه �ل�صنو�ت ــ �إن �لتعوي�س �لعيني �أو ت�صليم �أر�س بديلة مخالف لنظام نزع ملكية 
نه بمثابة  �لعقار�ت للمنفعة �لعامة، كما �أنه م�صتبعد ق�صاًء و�إن كان ممكنًا عمليًا لأ
د�ري ل تخوله ذلك ــ �إن مخالفة جهة  د�رة بعمل معين و�صلطة �لقا�صي �لإ �إلز�م �لإ
د�رة للنظام و��صتمر�رها في و�صع يدها على �أر�س �لمدعي جعل يدها على هذه  �لإ
نها مال متقوم يتحقق فيه �لتعدي  ر�س يد �صمان ــ وجوب �لت�صمين في �لمنافع لأ �لأ

�لم�صتوجب للت�صمين.

تتلخ�س وقائع هذه �لدعوى بالقدر �لذي تر�ه �لد�ئرة لزمًا للف�صل فيها: �أن...... 
�أن  فيه  �لمظالم، يذكر  ديو�ن  �إلى  ��صتدعاء  تقدم بلئحة  و�لده  وكيًل عن  ب�صفته 
موكله قام باإفر�غ جزء من �أر�صه �لو�قعة بمحافظة �لمندق، و�لمملوكة له بال�صك 
�ل�صرعي رقم ...... وتاريخ 1396/3/10هـــ �ل�صادر من محكمة �لمندق �ل�صرعية 
ن�صاء مبنًى عليها مقابل تعوي�صه باأر�س في جبل �ل�صعر�ء  ل�صالح بلدية �لمندق، لإ
بنف�س �لمدينة، وبعد مدة تملكها �صخ�س �آخر ووعدوني بالبديل عنها، وبعد مماطلة 
�لوز�رة  وكيل  من  �لمعتمد  �لمخطط  بموجب  معتمدة  �أر�صًا  وجــدو�  مدتها  طالت 
�لديو�ن  �إلى  �لمماطلة لجاأت  �أمد  بت�صليمها، وحيث طال  �لمدن ووعدوني  لتخطيط 
ر�جيًا �لحكم لي باإعادة �أر�صي وتعوي�صي عن �لمدة �لتي ��صتخدمتها �لبلدية باأجرة 
عادلة. و�أرفق بلئحة �ل�صتدعاء �صورة من خطاب رئي�س بلدية �لمندق �لموؤرخ في 
1399/8/27هــ، و�لموجه لف�صيلة قا�صي �لمندق للتهمي�س ل�صالح �لبلدية و�إخر�ج 
�أرفق �صورة من مح�صر �لتفاق بينه وبين �لبلدية،  ر�س �لبديلة، كما  �صك على �لأ
و�صورة من �ل�صك �ل�صرعي رقم...... في 1396/3/10هـــ، وباإحالة �لق�صية للد�ئرة 
با�صرت نظرها على �لوجه �لمبين ب�صبطها، و�أجرت ما ر�أته لزمًا للف�صل فيها. ففي 
جل�صة يوم �لثلثاء 1426/2/5هـــ ح�صر �لمدعي وكالة، كما ح�صر ممثل �لمدعى 
عليها، وب�صوؤ�ل �لمدعي عن دعو�ه �أوردها وفقًا لما جاء با�صتدعائه. وب�صوؤ�ل ممثل 
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تعوي�ض ــ نزع ملكية عقار ــ اأجرة املثل ــ العذر فـي التاأخر عن اإقامة الدعوى.

م/65  رقم  �لملكي  بالمر�صوم  �ل�صادر  �لعامة  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية  نزع  نظام   
وتاريخ 1392/11/16هـ.

م/15  رقم  �لملكي  بالمر�صوم  �ل�صادر  �لعامة  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية  نزع  نظام   
وتاريخ 1424/3/11هــ.

فعال �لمرتبطة جميعًا بوحدة �لهدف و�لنتيجة يجعل �لحق نا�صئًا  تعدد �لوقائع و�لأ
د�رة مع �لمدعي  ول/�تفاق جهة �لإ د�رة نتج عن �أمرين: �لأ من �آخرها ــ خطاأ جهة �لإ
مر مالكة لها، �أو �أنها كانت تحت ملكها  على معاو�صته باأر�س لم تكن في حقيقة �لأ
وت�صليمها  عليها  �لمحافظة  في  نف�صها  على  �لفر�صة  فوتت  �أنها  �إل  �لتفاق،  وقت 
جر�ء�ت �لنظامية �لمطلوبة منها للمعاو�صة باأر�س  للمدعي، �لثاني/ عدم �تباعها للإ
مو�فقة  على  تتح�صل  لم  �إنها  حيث  �لمعتمد؛  �لمخطط  في  �لو�قعة  ر�س  للأ بديلة 
مرين رتب �صررً� على �لمدعي  ــ مجموع هذين �لأ �لمقام �ل�صامي بهذ� �لخ�صو�س 
�ل�صرر  �إلحاق  �إن  ــ  مقابل  له  يكون  �أن  دون  ��صتغللها  ومنعه من  �أر�صه  تفويت  في 
د�رة دون �إز�لة هذ� �ل�صرر يعد ظلمًا تنهى عنه �ل�صريعة  فر�د بفعل ت�صرفات �لإ بالأ
�صلمية ــ يرتب للقا�صي �صلطة تنب�صط على تقرير �أحقية �لم�صرور في ��صتحقاقه  �لإ

عمال ــ �إن  للتعوي�س عما لحق به من �صرر دون �أن يكون له �صلطة في �إلغاء هذه �لأ
عليها  �لم�صتولى  �أر�صه  عن  ماليًا  بمعاو�صته  يتم  لحقه  �لذي  �ل�صرر  عن  �لتعوي�س 
�لفترة �لم�صتغلة طيلة  باأجرة �لمثل عن  د�رة، وتعوي�صه  و�لم�صتغلة من قبل جهة �لإ
هذه �ل�صنو�ت ــ �إن �لتعوي�س �لعيني �أو ت�صليم �أر�س بديلة مخالف لنظام نزع ملكية 
نه بمثابة  �لعقار�ت للمنفعة �لعامة، كما �أنه م�صتبعد ق�صاًء و�إن كان ممكنًا عمليًا لأ
د�ري ل تخوله ذلك ــ �إن مخالفة جهة  د�رة بعمل معين و�صلطة �لقا�صي �لإ �إلز�م �لإ
د�رة للنظام و��صتمر�رها في و�صع يدها على �أر�س �لمدعي جعل يدها على هذه  �لإ
نها مال متقوم يتحقق فيه �لتعدي  ر�س يد �صمان ــ وجوب �لت�صمين في �لمنافع لأ �لأ

�لم�صتوجب للت�صمين.

تتلخ�س وقائع هذه �لدعوى بالقدر �لذي تر�ه �لد�ئرة لزمًا للف�صل فيها: �أن...... 
�أن  فيه  �لمظالم، يذكر  ديو�ن  �إلى  ��صتدعاء  تقدم بلئحة  و�لده  وكيًل عن  ب�صفته 
موكله قام باإفر�غ جزء من �أر�صه �لو�قعة بمحافظة �لمندق، و�لمملوكة له بال�صك 
�ل�صرعي رقم ...... وتاريخ 1396/3/10هـــ �ل�صادر من محكمة �لمندق �ل�صرعية 
ن�صاء مبنًى عليها مقابل تعوي�صه باأر�س في جبل �ل�صعر�ء  ل�صالح بلدية �لمندق، لإ
بنف�س �لمدينة، وبعد مدة تملكها �صخ�س �آخر ووعدوني بالبديل عنها، وبعد مماطلة 
�لوز�رة  وكيل  من  �لمعتمد  �لمخطط  بموجب  معتمدة  �أر�صًا  وجــدو�  مدتها  طالت 
�لديو�ن  �إلى  �لمماطلة لجاأت  �أمد  بت�صليمها، وحيث طال  �لمدن ووعدوني  لتخطيط 
ر�جيًا �لحكم لي باإعادة �أر�صي وتعوي�صي عن �لمدة �لتي ��صتخدمتها �لبلدية باأجرة 
عادلة. و�أرفق بلئحة �ل�صتدعاء �صورة من خطاب رئي�س بلدية �لمندق �لموؤرخ في 
1399/8/27هــ، و�لموجه لف�صيلة قا�صي �لمندق للتهمي�س ل�صالح �لبلدية و�إخر�ج 
�أرفق �صورة من مح�صر �لتفاق بينه وبين �لبلدية،  ر�س �لبديلة، كما  �صك على �لأ
و�صورة من �ل�صك �ل�صرعي رقم...... في 1396/3/10هـــ، وباإحالة �لق�صية للد�ئرة 
با�صرت نظرها على �لوجه �لمبين ب�صبطها، و�أجرت ما ر�أته لزمًا للف�صل فيها. ففي 
جل�صة يوم �لثلثاء 1426/2/5هـــ ح�صر �لمدعي وكالة، كما ح�صر ممثل �لمدعى 
عليها، وب�صوؤ�ل �لمدعي عن دعو�ه �أوردها وفقًا لما جاء با�صتدعائه. وب�صوؤ�ل ممثل 
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�لمدعى عليها قدم مذكرة من �صفحة و�حدة ذكر فيها �أنه تم �لتفاق مع �لمدعي 
ر�س �لبديلة مملوكة  �أنه تبين �أن �لأ على �أن يعو�س باأر�س بديلة خارج �لمدينة، �إل 
حد �لمو�طنين، وقد ر�أت �لبلدية تعوي�صهم باأر�س �أخرى في مخطط معتمد برقم  لأ
ر�صين من قبل لجنة مكونة  ب/م/188 وتمت مو�فقة �لمرجع على ذلك، وثمنت �لأ
منها  ��صتفادت  �لتي  ر�ــس  �لأ ثمنت  حيث  و�لبلدية،  و�لمحافظة  �لمالية  وز�رة  من 
ر�س �لمر�د  �لبلدية بمبلغ مائة وخم�صين رياًل للمتر �لمربع �لو�حد، كما تم تثمين �لأ
تعوي�س �لمدعي بها �لتي تقع خارج �لمدينة بمبلغ �صبعين رياًل للمتر �لمربع، وقد تم 
ور�ق للوز�رة، وطلب ممثل �لمدعى عليها �إمهاله للتعقيب على �لمعاملة  رفع كامل �لأ
حد 1426/3/22هـــ قدم ممثل �لمدعى عليها �صورة  �لوز�رة. وبجل�صة يوم �لأ لدى 
من خطاب رئي�س بلدية منطقة �لباحة رقم 488/1836 في 1426/3/9هـــ �لمت�صمن 
تمام �إجر�ء�ت  مو�فقة �صمو وزير �ل�صوؤون �لبلدية و�لقروية على مخاطبة كتابة عدل لإ
فر�غ ونخ�صى  �أن كاتب �لعدل لم ينِه �لإ ر�س �لبديلة، فعقب وكيل �لمدعي  �إفر�غ �لأ
على  �لعدل  كاتب  حث  وناأمل  ل�صنو�ت،  �لبديلة  ر�س  للأ ��صتلمنا  عدم  ي�صتمر  �أن 
وتعوي�صنا  �لمندق  بلدية  منها  ��صتفادت  �لتي  �أر�صنا  باإعادة  �صنطالب  و�إل  فر�غ  �لإ
مهال لمتابعة كتابة �لعدل. وبجل�صة �لثلثاء  عن ذلك، فطلب ممثل �لمدعى عليها �لإ
1426/4/30هـــ ذكر ممثل �لمدعى عليها �أن معاملة �لمدعي عادت من كتابة �لعدل 
فر�غ، حيث طلب كاتب �لعدل �أخذ مو�فقة �لمقام �ل�صامي �أوًل، وقد تم رفع  بعدم �لإ
�أنه  �لمدعي  وكيل  فعقب  �لعدل.  كاتب  طلب  حيال  �لتوجيه  لطلب  للوز�رة  �لمعاملة 
�صنة  وع�صرين  �صبع  مدة  �أر�صه  من  ��صتفادت  كونها  �لبلدية  ت�صرفات  من  مت�صرر 
ل  عليها  �لمدعى  �أن  و�لملحظ  تاريخه،  حتى  �لعادل  �لتعوي�س  تعوي�صه  يتم  ولم 
�إنهاء �لنز�ع كونها تحاول تطبيق تعليمات حديثة بينما ��صتفادت  جدية عندها في 
من �أر�صنا مدة �صبعة وع�صرين عامًا، في حين �أن �آخر �إجر�ء بمعاو�صة �أر�س بديلة 
كان بالتفاق بيني وبين �لبلدية على �أر�س في مخطط قرية م�صير �لمندق ح�صبما هو 
معتمد من وكيل �لوز�رة لتخطيط �لمدن في 17009 وتاريخ 1423/3/23هـــ حتى �أني 
خير وما �صبقه، فعقب ممثل �لمدعى عليها �أن �لتاأخير في  جر�ء �لأ �أطعن على هذ� �لإ
جر�ء�ت �ل�صابقة ب�صبب �لمدعي؛ حيث ل يز�ل يعتر�س على �إجر�ء�ت �لبلدية مما  �لإ
جعل معاملته م�صطربة. وبجل�صة يوم �ل�صبت 1426/5/11هـــ �صاألت �لد�ئرة ممثل 
�لمدعى عليها تقديم �لم�صتند �لنظامي �لذي خول �لبلدية معاو�صة �لمدعي باأر�س 
�إجر�ء�ت  �لمندق  بلدية  لم تطبق  بذلك حيث  وز�ري  تعميم  يوجد  �أنه  بديلة، فقرر 

�آخر  مر  لأ ت�صتغل  لم  بكاملها  ر�ــس  �لأ �أن  كما  �لعامة،  للمنفعة  �لملكية  نزع  تعوي�س 
غير �إن�صاء مبنًى للبلدية، بعد ذلك قررت �لد�ئرة ندب �لغرفة �لتجارية �ل�صناعية 
جابة عن طلبات �لد�ئرة تجاه تحديد قيمة  بمنطقة �لباحة خبيرً� في هذه �لدعوى و�لإ
ر�س لو تم  جرة �ل�صنوية لمثل تلك �لأ ر�س عام 1399هـــ وقيمتها عام 1426هــ، و�لأ �لأ
وتبين  �لمدعي  ثنين 1426/7/10هـــ ح�صر  �لإ يوم  وفي جل�صة  بناء.  دون  تاأجيرها 
عدم ح�صور ممثل �لمدعى عليها، ولعدم ورود تقرير �لخبرة قررت �لد�ئرة تاأجيل 
نظر �لق�صية. وبجل�صة يوم �لثلثاء 1426/9/1هـــ قدم ممثل �لمدعى عليها �صورة 
من خطاب وكالة �لوز�رة للتخطيط و�لبر�مج رقم 41984 وتاريخ 1426/6/25هـ، 
فر�غ،  مر على �لوزير �أ�صدر توجيهه بالكتابة لكاتب �لعدل بالإ و�لمت�صمن �أنه بعر�س �لأ
ر�س محل �لدعوى لي�صت منحة ي�صترط لها مو�فقة �لمقام �ل�صامي بل هي  حيث �إن �لأ
معاو�صة يحكمها ن�صو�س نظام نزع ملكية �لعقار للمنفعة �لعامة �ل�صادر بالمر�صوم 
�لملكي رقم م/15 في 1424/3/11هـــ، وعلى �إثر ذلك رفع خطاب من بلدية �لمندق 
فر�غ، فعقب ممثل �لمدعى عليها باأنه  مهال حتى �لإ فر�غ وطلب �لإ �إلى كاتب �لعدل للإ
حتى لو ح�صلت �لمعاو�صة ور�صينا بها فاإننا ما زلنا على طلب �لتعوي�س عن فو�ت 
ر�س للفترة �لما�صية. وفي جل�صة هذ� �ليوم �صاألت �لد�ئرة ممثل �لمدعى  منفعة �لأ
�أن كاتب �لعدل رف�س ذلك مجددً� لعدم  ر�س؟ فذكر  �إفر�غ �لأ عليها عما تم حيال 
وجود �إذن من �لمقام �ل�صامي، وفيما يتعلق ب�صوؤ�ل �لد�ئرة عن �إمكانية �إعادة �أر�س 
قامة مبنى �لبلدية  �لمدعي له، فاإن مرجعي قرر �أنه يتعذر �إعادة �أر�س �لمدعي له لإ
�أر�س موكلي  �إعادة  يمكن  �أنه طالما ل  �لمدعي  وكيل  �أكد  بعد ذلك  �لوحيد عليها، 
جل  لأ �لتاأجيل  عليها  �لمدعى  ممثل  كما طلب  عنها،  �لعادل  بالتعوي�س  نطالب  فاإنا 
ر�س. وبعد ذلك رفعت  فر�غ �لأ غير م�صمى حتى يتم �أخذ مو�فقة �لمقام �ل�صامي لإ

�لجل�صة للمد�ولة.

جابة فاإن هذه �لدعوى تعتبر من قبيل دعاوى  تاأ�صيًل على ما تقدم من �لدعوى و�لإ
د�رة �لمادية �أو �لقانونية �لتي �أ�صند �خت�صا�س �لف�صل فيها  �لتعوي�س عن �أعمال �لإ
وتاريخ  م/51  �لملكي  بالمر�صوم  �ل�صادر  نظامه  بموجب  �لمظالم  ديــو�ن  ــى  �إل
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�آخر  مر  لأ ت�صتغل  لم  بكاملها  ر�ــس  �لأ �أن  كما  �لعامة،  للمنفعة  �لملكية  نزع  تعوي�س 
غير �إن�صاء مبنًى للبلدية، بعد ذلك قررت �لد�ئرة ندب �لغرفة �لتجارية �ل�صناعية 
جابة عن طلبات �لد�ئرة تجاه تحديد قيمة  بمنطقة �لباحة خبيرً� في هذه �لدعوى و�لإ
ر�س لو تم  جرة �ل�صنوية لمثل تلك �لأ ر�س عام 1399هـــ وقيمتها عام 1426هــ، و�لأ �لأ
وتبين  �لمدعي  ثنين 1426/7/10هـــ ح�صر  �لإ يوم  وفي جل�صة  بناء.  دون  تاأجيرها 
عدم ح�صور ممثل �لمدعى عليها، ولعدم ورود تقرير �لخبرة قررت �لد�ئرة تاأجيل 
نظر �لق�صية. وبجل�صة يوم �لثلثاء 1426/9/1هـــ قدم ممثل �لمدعى عليها �صورة 
من خطاب وكالة �لوز�رة للتخطيط و�لبر�مج رقم 41984 وتاريخ 1426/6/25هـ، 
فر�غ،  مر على �لوزير �أ�صدر توجيهه بالكتابة لكاتب �لعدل بالإ و�لمت�صمن �أنه بعر�س �لأ
ر�س محل �لدعوى لي�صت منحة ي�صترط لها مو�فقة �لمقام �ل�صامي بل هي  حيث �إن �لأ
معاو�صة يحكمها ن�صو�س نظام نزع ملكية �لعقار للمنفعة �لعامة �ل�صادر بالمر�صوم 
�لملكي رقم م/15 في 1424/3/11هـــ، وعلى �إثر ذلك رفع خطاب من بلدية �لمندق 
فر�غ، فعقب ممثل �لمدعى عليها باأنه  مهال حتى �لإ فر�غ وطلب �لإ �إلى كاتب �لعدل للإ
حتى لو ح�صلت �لمعاو�صة ور�صينا بها فاإننا ما زلنا على طلب �لتعوي�س عن فو�ت 
ر�س للفترة �لما�صية. وفي جل�صة هذ� �ليوم �صاألت �لد�ئرة ممثل �لمدعى  منفعة �لأ
�أن كاتب �لعدل رف�س ذلك مجددً� لعدم  ر�س؟ فذكر  �إفر�غ �لأ عليها عما تم حيال 
وجود �إذن من �لمقام �ل�صامي، وفيما يتعلق ب�صوؤ�ل �لد�ئرة عن �إمكانية �إعادة �أر�س 
قامة مبنى �لبلدية  �لمدعي له، فاإن مرجعي قرر �أنه يتعذر �إعادة �أر�س �لمدعي له لإ
�أر�س موكلي  �إعادة  يمكن  �أنه طالما ل  �لمدعي  وكيل  �أكد  بعد ذلك  �لوحيد عليها، 
جل  لأ �لتاأجيل  عليها  �لمدعى  ممثل  كما طلب  عنها،  �لعادل  بالتعوي�س  نطالب  فاإنا 
ر�س. وبعد ذلك رفعت  فر�غ �لأ غير م�صمى حتى يتم �أخذ مو�فقة �لمقام �ل�صامي لإ

�لجل�صة للمد�ولة.

جابة فاإن هذه �لدعوى تعتبر من قبيل دعاوى  تاأ�صيًل على ما تقدم من �لدعوى و�لإ
د�رة �لمادية �أو �لقانونية �لتي �أ�صند �خت�صا�س �لف�صل فيها  �لتعوي�س عن �أعمال �لإ
وتاريخ  م/51  �لملكي  بالمر�صوم  �ل�صادر  نظامه  بموجب  �لمظالم  ديــو�ن  ــى  �إل
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ديو�ن  �خت�صا�س  على  منه  )1/8/ج(  �لــمــادة  في  ن�س  �لــذي  ـــ  ـــ 1402/7/17هـــ
�لحكومة  �إلــى  �ل�صاأن  ذوي  من  �لموجه  �لتعوي�س  دعــاوى  في  بالف�صل  �لمظالم 
�صخا�س ذوي �ل�صخ�صية �لعامة �لم�صتقلة ب�صبب �أعمالها، كما �أن �لدعوى تدخل  و�لأ
رقم  �لديو�ن  رئي�س  معالي  قر�ر  بموجب  و�لمكاني  �لنوعي  �لد�ئرة  �خت�صا�س  في 
)11( لعام 1406هـــ. وحيث �إنه من �للزم قبل �لبحث في مو�صوع �لدعوى �لبحث 
جر�ء�ت �أمام  �أوًل في �لقبول �ل�صكلي من عدمه، فقد �أو�صحت قو�عد �لمر�فعات و�لإ
ديو�ن �لمظالم �ل�صادرة بقر�ر مجل�س �لوزر�ء رقم 190 وتاريخ 1409/11/16هـــ 
في �لمادة �لر�بعة منها باأن ل ت�صمع �لدعاوى �لمن�صو�س عليها في �لفقرتين )ج، د( 
من �لمادة �لثامنة من نظام �لديو�ن بعد م�صي خم�س �صنو�ت من تاريخ ن�صوء �لحق 
�لد�ئرة  �لمدعى به، ما لم يكن ثمة عذر �صرعي حال دون رفع �لدعوى يثبت لدى 
�لمخت�صة بالديو�ن، وبالن�صبة �إلى �لحقوق �لتي ن�صاأت قبل نفاذ هذه �للئحة فتبد�أ 
يطالب  �لمدعي  �أن  وبما  نفاذها.  تاريخ  من  بها  �لدعاوى  ل�صماع  �لمحددة  �لمدة 
بالتعوي�س عن و�قعة تعود في �أ�صا�صها �إلى عام 1399هـ، وهو �لتاريخ �لذي وقع فيه 
للمطالبة  �أ�صا�صًا  يتخذ  و�لــذي  بالمعاو�صة  ـــة  د�ري �لإ �لجهة  مع  �لتــفــاق  مح�صر 
بالتعوي�س. و�لثابت �أن �لمدعي كان في مر�جعة م�صتمرة للمدعى عليها وكان �آخرها 
في  بديلة  باأر�س  يعو�س  �أن  على  فيه  �لتفاق  تم  �لــذي  �لعام  وهــو  1423هــــ،  عــام 
مخطط قرية م�صير بالمندق، و�لمعتمدة من وكيل �لوز�رة لتخطيط �لمدن بال�صوؤون 
�لبلدية و�لقروية، و�لذي �صدر عليه فيما بعد توجيهات �صمو �لوزير بالمو�فقة على 
تلك �لمعاو�صة، كما �أن �لمدعى عليها لم تف�صح عن رغبة �أكيدة في عدم معاو�صته، 
�إلى  للمدعي  بديلة  �أر�ــس  �إيجاد  في  ــ  غير جادة  كانت  و�إن  ــ  في محاولت  �إنها  بل 
تاريخ رفع هذه �لدعوى، وحيث �إنه فيما يتعلق بالمطالبة باأجرة �لمثل فالثابت قيام 
و�قعة  عملها  من  يجعل  �لنظام  خلف  على  �لمدعي  مع  بالتفاق  عليها  �لمدعى 
بوحدة  جميعًا  �لمرتبطة  فعال  و�لأ �لوقائع  تعدد  �إن  وحيث  مت�صلة،  ر�س  للأ غ�صب 
يتكامل  لم  �لو�قعة  هذه  فاإن  �آخرها،  من  نا�صئًا  يكون  �لحق  فاإن  و�لنتيجة  �لهدف 
د�رة من  جرة كون �لمدعي ل يعلم �لتاريخ �لذي �صتنتهي فيه �لإ عليها �لحق في �لأ
جر�ء �لمتفق ون�س نظام  تلك �لو�قعة �لمتمثلة في حب�س رقبة �لعين دون �تخاذ �لإ
عدم  في  عذره  للمدعي  �لد�ئرة  تجد  وبالتالي  �لعامة،  للمنفعة  �لعقار  ملكية  نزع 
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و�أما ما  جرة �صكًل،  �لأ بقبول طلبه في  ر�س، وتق�صي  �لأ �أجرة  �لمطالبة عن  �إقامة 
د�رة قد �أف�صحت في جل�صة هذ�  يتعلق بطلبه �لتعوي�س عن رقبة �لعين فاإن جهة �لإ
ن�صاء مبنى �لبلدية  ر�س للمدعي كونها قد ��صتفادت منها لإ �ليوم عن تعذر �إعادة �لأ
ذ�ت  عن  بالتعوي�س  �لمطالبة  في  �لحق  للمدعي  ن�صاأ  قد  �لوقت  هذ�  ومن  عليها، 
�لعين، وقد طالب �لمدعي بذلك بذ�ت �لجل�صة، مما يعد طلبه في مو�صوع �لتعوي�س 
�أن �لدعوى مقبولة �صكًل لرفعها في  �لد�ئرة  مر �لذي ترى معه  �لعين �لأ عن رقبة 
�لق�صية  �لثابت من مطالعة �صبط  فاإن  �لمو�صوع  ناحية  و�أما من  �لنظامية.  �لمدة 
ومرفقاتها �أن �لمدعى عليها قد �لتقت �إر�دتها مع �إر�دة �لمدعي بمعاو�صته باأر�س 
بديلة عن �أر�صه �لتي تنازل عنها ل�صالحها بموجب مح�صر �لتفاق �لذي تم بينها 
وبينه، ممثلة في رئي�صها، وحيث �إن �لمعاو�صة �ن�صبت على �أر�س بديلة في قمة جبل 
�إثبات  ولقد جرى  �لمتنازل عنها،  ر�س  �لأ لكل متر من  ون�صف  بو�قع متر  �ل�صعر�ء 
ذلك �لتنازل �أمام �لقا�صي �ل�صرعي في 1400/12/24هـــ بموجب �ل�صك �ل�صرعي 
في  بالتز�مها  تــوف  لم  عليها  �لمدعى  �أن  �إل  تاريخه،  من  نــافــذً�  و�أ�صبح   3 رقــم 
حد  لأ مملوكة  �أنها  بعد  فيما  ثبت  حيث  عليها،  �لمتفق  �لبديلة  ر�س  بالأ معاو�صته 
تعوي�س  عليها  �لمدعى  ر�أت  طويل  �أمــد  وبعد  �صرعي،  �صك  بموجب  �لمو�طنين 
�لمدعي باأر�س �أخرى في مخطط معتمد برقم ب/م/188 وقد تمت �لمو�فقة عليه 
في   66693/8/23 رقــم  �لــمــدن  تخطيط  بخطاب  عليها  �لــمــدعــى  مــرجــع  مــن 
وبعد  جــر�ء�ت معينة،  وفقًا لإ �لتعوي�س  �لمدعى عليها في  و�أيدت  1424/12/4هـــ، 
فر�غ  جر�ء�ت ومو�فقة مرجعها على �لمعاو�صة �متنع كاتب �لعدل عن �لإ �تباع تلك �لإ
تعوي�س  يتم  ولم  جـــر�ء،  �لإ هذ�  مثل  على  �ل�صامي  �لمقام  مو�فقة  �أخــذ  ل�صتلز�م 
مر �لذي ي�صكل في جوهره خطاأ من  �لمدعي عن �أر�صه حتى تاريخ هذه �لجل�صة. �لأ
معه على  �تفقت  ول/�أنها  �لأ مرين:  لأ �أر�صه  �لمدعي عن  معاو�صة  د�رة في عدم  �لإ
مر مالكة لها؛ �أو �أنها كانت تحت ملكها وقت  معاو�صة باأر�س لم تكن في حقيقة �لأ
�لفر�صة على نف�صها في  �لتزمت به فوتت  بتاأخرها في مبا�صرة ما  �أنها  �إل  �لتفاق 
جر�ء�ت �لنظامية  �لمحافظة عليها وت�صليمها للمدعي، و�لثاني/في عدم �تباعها للإ
�لمعتمد رقم  �لمخطط  �لو�قعة في  ر�س  للأ بديلة  باأر�س  للمعاو�صة  �لمطلوبة منها 
�لخ�صو�س،  بهذ�  �ل�صامي  �لمقام  مو�فقة  على  تتح�صل  لم  �إنها  حيث  ب/م/188 
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من  ومنعه  �أر�ــصــه  تفويت  في  �لمدعي  على  �ــصــررً�  رتــب  مــريــن  �لأ هذين  ومجموع 
�إلحاق  �أن  �أن يكون لها مقابل ولمدة �صبعة وع�صرين عامًا، ول �صك  ��صتغللها دون 
د�رة دون �إز�لة هذ� �ل�صرر يعد ظلمًا تنهى عنه  فر�د بفعل ت�صرفات �لإ �ل�صرر بالأ
تت�صح  و�لتي  �صلمي،  �لإ �لفقه  في  �لعد�لة  مبد�أ  من  �نطلقًا  �صلمية،  �لإ �ل�صريعة 
بجلء في �لقاعدة �ل�صرعية )�ل�صرر يز�ل( مما يرتب للقا�صي �صلطة تنب�صط على 
جر�ء  من  �صرر  من  به  لحق  عما  للتعوي�س  ��صتحقاقه  في  �لم�صرور  �أحقية  تقرير 
عمال، مما ترى معه �لد�ئرة تعوي�س  د�رة، دون �أن يكون له �صلطة �إلغاء هذه �لأ عمل �لإ
�لمدعي عما �أ�صابه من �صرر �أو ما فاته من ربح محقق �لوقوع، ومقت�صى ذلك باأن 
�لم�صتولى عليها  �أر�صه  باأن يتم معاو�صته ماليًا عن  �لذي لحقه  �ل�صرر  يعو�س عن 
مد�ر  عقاره  عن  له  �لمحق  �لربح  فــو�ت  �أن  كما  د�رة،  �لإ جهة  قبل  من  و�لم�صتغلة 
�لدعوى يقت�صي تعوي�صه باأجرة �لمثل عن �لفترة �لم�صتغلة طيلة هذه �ل�صنو�ت، كون 
د�رة وخطئها في تاأخير �لتعوي�س عن وقته �لذي كان  هذ� �ل�صتغلل كان ب�صلطة �لإ
مقررً� له، وليمكن لها �أن تثري على ح�صاب �لفرد بل �صبب، ول مجال للبحث عن 
نه مع ما في ذلك  ر�س �لبديلة، لأ �لتعوي�س �لعيني �أو �أن تحكم له �لد�ئرة بت�صليم �لأ
من مخالفة لنظام نزع ملكية �لعقار�ت للمنفعة �لعامة فاإن �لتعوي�س �لعيني م�صتبعد 
بمثابة  �لعيني  �لتعوي�س  �أن  ذلك  وتبرير  عمليًا،  �لممكن  من  كان  ولو  حتى  ق�صاًء 
د�ري �لتي ل  مر �لذي يتنافى وحقيقة �صلطة �لقا�صي �لإ د�رة بعمل معين، �لأ �إلز�م �لإ
د�رة، وقد ثبت من جل�صة هذ� �ليوم عدول �لمدعي  تخوله باإ�صد�ر �أو�مر مبا�صرة للإ
ر�س مد�ر �لدعوى ومطالبته عنها بالتعوي�س �لعادل، ونظرً� �إلى  عن طلبه ت�صليم �لأ
نظمة في �لتعوي�س عن �أر��صي �لمو�طنين �لتي ت�صتغل للم�صلحة  �أن ما تق�صي به �لأ
لنظام  وفقًا  �لعامة،  للم�صلحة  نزعها  �إلى  عنها  �لتعوي�س  ي�صار حال  �إنما  �لعامة، 
نزع ملكية �لعقار للمنفعة �لعامة، حيث رتب �لنظام �إجر�ء�ت معينة للنزع غير تلك 
�لمادة  بيعًا و�صر�ًء. وقد جاء في  �لعقار�ت  �لمدنية عن  �لمعاو�صات  �لتي تكون في 
ولى من نظام نزع ملكية �لعقار�ت للمنفعة �لعامة �لذي �صدر بالمر�صوم �لملكي  �لأ
رقم م/15 في 1424/3/11هـــ )يجوز للوز�ر�ت و�لم�صالح �لحكومية وغيرها من 
لقاء  �لعامة  للمنفعة  �لعقار  ملكية  نزع  �لعامة  �لمعنوية  �ل�صخ�صية  ذو�ت  جهزة  �لأ
ر��صي و�لعقار�ت �لحكومية �لتي تفي  تعوي�س عادل، بعد �لتحقق من عدم توفر �لأ
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مر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إلى �إلز�م �لمدعى عليها بتعوي�س  بحاجة �لم�صروع( �لأ
�إليه.  �لم�صار  �لعامة  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية  نزع  لنظام  وفقًا  �أر�صه  عن  �لمدعي 
و�لد�ئرة تنتهي في هذه �لم�صاألة �إلى �أن هذ� �لتفاق �لحا�صل بين �لمدعي و�لمدعى 
عليها �إنما تم على خلف ما هو مقرر في نظام نزع ملكية �لعقار�ت للمنفعة �لعامة 
�ل�صادر بالمر�صوم �لملكي رقم م/65 في 1392/11/16هـــ �ل�صاري في حينه �لذي 
د�رة بتعوي�س من نزع منه عقاره ــ فيما لو كان هناك قر�ر بالنزع ــ  لم يخول جهة �لإ
في  رقم 17151  �ل�صامي  مر  بالأ ورد  وقد  بذلك،  ر�صي  �إذ�  باأر�س  عنه  يعو�س  باأن 
1400/7/12هـــ ما ن�صه: �أوًل: ل يجوز نزع ملكية �أر�س �أو عقار �أو منع مالكها من 
�لت�صرف بها �أو ��صتغللها �إل لتنفيذ م�صروع معتمد في �لميز�نية �أو بناًء على �أمر 
�لعامة  للمر�فق  ر��صي  �لأ تخ�صي�س  �أو  �لملكية  نزع  قــر�ر�ت  ت�صدر  ثانيًا:  �صام. 
بتوقيع وزير �ل�صوؤون �لبلدية و�لقروية، ويت�صمن �لقر�ر جميع �لمعلومات �ل�صرورية 
�لذي  و�لغر�س  وملكيتها  وموقعها  ر�ــس  �لأ بم�صاحة  �لمتعلقة  �لعقار  �أو  ر�ــس  �لأ عن 
جهزة �لحكومية ذ�ت �لعلقة ب�صور من هذ� �لقر�ر،  �صتخ�ص�س من �أجله، وتزود �لأ
ول يتم توثيق �ل�صكوك �أو �لتهمي�س عليها �إل بموجب هذه �لقر�ر�ت. ثالثًا: ل يجوز 
للمر�فق  ��صتخد�مها  لغر�س  للغير  مملوكة  �أر��ــسٍ  ت�صليم  �أو  تخ�صي�س  للبلديات 
�لعامة �إل بعد �تخاذ �إجر�ء�ت نزع ملكيتها طبقًا للنظام ولهذه �لقو�عد. ر�بعًا: تعاد 
ر��صي و�لعقار�ت �لمحجوزة �أو �لتي �صبق �أن منع �أ�صحابها من �لت�صرف بها على  �لأ
�أنه  �أي  �أ�صحابها فورً� للت�صرف بها ح�صبما يرونه.  �إلى  غير مقت�صى هذه �لقو�عد 
غير  على  �أر�صه  �لمدعي  من  �أخــذت  وقد  ــ  عليها  �لمدعى  على  �لمتوجب  من  كان 
نظمة ــ �أن تعيدها �إليه فورً�، �إل �أن مخالفتها لذلك و��صتمر�رها في و�صع  مقت�صى �لأ
حكم  في  فهي  �صمان،  يد  ر�ــس  �لأ هذه  على  يدها  جعل  �لمدعي  �أر�ــس  على  يدها 
�لمدة  هذه  خلل  �أر�صه  منفعة  من  فاته  عما  بتعوي�صه  يتعلق  وفيما  لها.  �لغا�صب 
على  �لمنفعة  فو�ت  �إن  وحيث  �لمدعية،  من  مبا�صرة  ب�صبب  له  حا�صًل  كان  و�لذي 
�لمدعي عن ��صتغلل �أر�صه من �لمتعين جبره بالتعوي�س، �أو ما ي�صمى ب�صمان و�صع 
�ليد، وهو مقرر �صرعًا؛ فعن �صمرة بن جندب ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صول �هلل 
ذهب  وقد  �صمانه،  �أي  توؤديه(  حتى  �أخــذت  ما  �ليد  )على  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى 
�لفقهاء رحمهم �هلل تعالى من �ل�صافعية و�لحنابلة �إلى وجوب �لت�صمين في �لمنافع 
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نها في ر�أيهم مال متقوم يتحقق فيه �لتعدي �لم�صتوجب للت�صمين، وذلك بالتعدي  لأ
على م�صادر تلك �لمنافع �أو بالحيلولة بينها وبين �صاحبها، ومنعه من �لنتفاع بها 
�ل�صخ�س من  باأي �صبب يحول بينه وبين �لنتفاع كال�صتيلء على م�صادرها ومنع 
جارة  �أنها تقابل بالمال في �لإ �إبعاده عنها، �أل ترى  �أو �إخر�جه منها �أي  �أن يقربها 
عيان و�لبيئات، فاإذ� فاتت على �صاحبها من  زمان و�لأ وتختلف قيمتها باختلف �لأ
�لفقه  في  �ل�صمان  )�نظر:  عيان  كالأ لتقومها  ��صتعملت �صمنت  �أو  بها،  �نتفاع  غير 
�صلمي لل�صيخ علي �لخفيف �س 49 وما بعدها(. ونظرً� �إلى �أن ��صتغلل �لمدعى  �لإ
ر�س  ر�س �لمدعي �متد ل�صبعة وع�صرين عامًا �بتد�أت من تاريخ �لتنازل عن �لأ عليها لأ
�إنما طالب  �أن �لمدعي  �إلى وقت �صدور �لحكم في �لدعوى، كما  في عام 1399هـــ 
جل�صة  فــي  قـــرره  كما  فقط  �لما�صية  للفترة  منفعة  مــن  فــات  ــا  عــمَّ بالتعوي�س 
لعقار  �لمثل  �أجــرة  تقدير  في  منتجًا  ر�أتــه  ما  �لد�ئرة  �أجــرت  فقد  1426/9/1هـــ، 
�لباحة  بمنطقة  �ل�صناعية  �لتجارية  �لغرفة  فندبت  �لفترة،  تلك  خلل  �لمدعي 
خبيرً� في هذه �لدعوى؛ بعد �أن ��صتو�صحت من ممثل �لمدعى عليها عن وجود �صيخ 
لطائفة دللي �لعقار من عدمه، وعن �لطريقة �لتي تجري عادًة في تلك �لمحافظة، 
وقد طلبت �لد�ئرة من �لخبرة تقدير قيمة �أر�س �لمدعي في عام 1399هـــ، وتقدير 
ر�س لو تم تاأجيرها �أر�صًا  جرة �ل�صنوية لهذه �لأ قيمتها في عام 1426هـــ، وتقدير �لأ
�إلى  بالن�صبة  يلي:  لما  وفقًا  1426هـــ،  عام  وحتى  1399هـــ  عام  من  بناء  دون  من 
خم�صة  بمبلغ  عامًا  ع�صر  �أحــد  مدة  1410هـــ  عام  �إلــى  1399هـــ  عام  من  عــو�م  �لأ
عو�م  وع�صرين �ألفًا لل�صنة �لو�حدة 11×25.000=275.000ريــال. بالن�صبة �إلى �لأ
من عام 1411هـــ �إلى عام 1426هـــ مدة �صتة ع�صر عامًا بمبلغ خم�صة وثلثين �ألفًا 
 835.000 ذلك  �إجمالي  لي�صبح  ريال.   560.000=35.000×16 �لو�حدة  لل�صنة 
لتقدير  �طماأنت  �لد�ئرة قد  �أن  وبما  ريال(،  �ألف  وثلثين  ريال )ثمانمائة وخم�صة 
خذ  �لأ تقديره منا�صب مع  �أن  ور�أت  �لدعوى،  باأور�ق  �لمرفق  �لخبرة في مح�صرها 
�أن �لمدعى عليها لم  في �عتبار �لد�ئرة �أن تقديره لعام 1399هـ، كامًل، في حين 
لعام  �لعام، وكذلك تقديرها  �إل من �صهر �صعبان من ذ�ت  ر�س  �لأ ت�صع يدها على 
خذ  �لأ �لد�ئرة  فترى  �لجل�صة  بهذه  كان  �لحكم  �أن �صدور  كامًل في حين  1426هـــ 
�لتفاق على  فيها  �لتي كان  للفترة  و�عتباره  �لخبرة  قبل  �لتعوي�س من  بجميع مبلغ 

�إلى  �نتهت  فقد  �ليوم،  هذ�  جل�صة  �إلى  1399هـــ  لعام  �صعبان  �صهر  من  �لمعاو�صة 
يتعلق بطلب ممثل �لمدعى  و�أما فيما  بالمبلغ �لذي قدرته �لخبرة،  �لحكم للمدعي 
فر�غ  جل غير م�صمى حتى يتم �أخذ مو�فقة �لمقام �ل�صامي لإ عليها تاأجيل �لق�صية لأ
جل لذلك �أكثر من ثلث  ر�س �لبديلة، فاإن �لد�ئرة قد منحت �لمدعى عليها �لأ �لأ
جل�صات، كما �أن �لمدعي قرر ت�صرره من مماطلة �لمدعى عليها طو�ل هذه �ل�صنين، 
وبذلك �صرفت �لد�ئرة نظرها عن طلب ممثل �لمدعى عليها في هذه �لجزئية. لكل 
إلــزام بلدية حمافظة املندق بتعوي�ض املدعي عن  ا اأواًل:  حكمت الدائرة:  ما �صبق 
اأر�سه التي ا�ستولت عليها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ال�سادر 
ثانياً:  حالياً.  ال�سائد  بال�سعر  1424/3/11هـــ  وتاريخ  م/15  رقم  امللكي  باملر�سوم 
وقــدره ثمامنائة وخم�سة وثالثون  باأن تدفع للمدعي مبلغاً  إلــزام املدعى عليها  ا
ر�ض من عام 1399هـــ وحتى عام 1426هـــ، وفقاً؛ ملا  األف ريال مقابل ا�ستغاللها لالأ

�سباب، واهلل ويل التوفيق. هو مو�سح باالأ

و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

داريــة احلادية  االإ الدائرة  بتاأييد حكم  ــ  الدائرة اخلام�سة  التدقيق   حكمت هيئة 
لعام  2/3739/ق  رقــم  الق�سية  فـي  ال�سادر  1426هـــ  لعام  94/د/اإ/11  رقــم  ع�سرة 
إلزام بلدية حمافظة املندق بتعوي�ض  إليه من ق�ساء: اأواًل: ا 1425هـــ فيما انتهى ا
للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع  لنظام  وفقاً  عليها  ا�ستولت  التي  اأر�سه  املدعي عن 
ال�سائد  بال�سعر  وتاريخ 1424/3/11هـــ  امللكي رقم م/15  باملر�سوم  ال�سادر  العامة 
إلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ثمامنائة وخم�سة  حالياً. ثانياً: ا
1426هـــ،  وحتى  1399هـــ  عام  ر�ض من  لالأ ا�ستغاللها  مقابل  ريــال  األــف  وثالثون 

واهلل املوفق.

و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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�إلى  �نتهت  فقد  �ليوم،  هذ�  جل�صة  �إلى  1399هـــ  لعام  �صعبان  �صهر  من  �لمعاو�صة 
يتعلق بطلب ممثل �لمدعى  و�أما فيما  بالمبلغ �لذي قدرته �لخبرة،  �لحكم للمدعي 
فر�غ  جل غير م�صمى حتى يتم �أخذ مو�فقة �لمقام �ل�صامي لإ عليها تاأجيل �لق�صية لأ
جل لذلك �أكثر من ثلث  ر�س �لبديلة، فاإن �لد�ئرة قد منحت �لمدعى عليها �لأ �لأ
جل�صات، كما �أن �لمدعي قرر ت�صرره من مماطلة �لمدعى عليها طو�ل هذه �ل�صنين، 
وبذلك �صرفت �لد�ئرة نظرها عن طلب ممثل �لمدعى عليها في هذه �لجزئية. لكل 
إلــزام بلدية حمافظة املندق بتعوي�ض املدعي عن  ا اأواًل:  حكمت الدائرة:  ما �صبق 
اأر�سه التي ا�ستولت عليها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ال�سادر 
ثانياً:  حالياً.  ال�سائد  بال�سعر  1424/3/11هـــ  وتاريخ  م/15  رقم  امللكي  باملر�سوم 
وقــدره ثمامنائة وخم�سة وثالثون  باأن تدفع للمدعي مبلغاً  إلــزام املدعى عليها  ا
ر�ض من عام 1399هـــ وحتى عام 1426هـــ، وفقاً؛ ملا  األف ريال مقابل ا�ستغاللها لالأ

�سباب، واهلل ويل التوفيق. هو مو�سح باالأ

و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

داريــة احلادية  االإ الدائرة  بتاأييد حكم  ــ  الدائرة اخلام�سة  التدقيق   حكمت هيئة 
لعام  2/3739/ق  رقــم  الق�سية  فـي  ال�سادر  1426هـــ  لعام  94/د/اإ/11  رقــم  ع�سرة 
إلزام بلدية حمافظة املندق بتعوي�ض  إليه من ق�ساء: اأواًل: ا 1425هـــ فيما انتهى ا
للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع  لنظام  وفقاً  عليها  ا�ستولت  التي  اأر�سه  املدعي عن 
ال�سائد  بال�سعر  وتاريخ 1424/3/11هـــ  امللكي رقم م/15  باملر�سوم  ال�سادر  العامة 
إلزام املدعى عليها باأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ثمامنائة وخم�سة  حالياً. ثانياً: ا
1426هـــ،  وحتى  1399هـــ  عام  ر�ض من  لالأ ا�ستغاللها  مقابل  ريــال  األــف  وثالثون 

واهلل املوفق.

و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.




