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إداري ــ قرار �سلبي ــ نزع ملكية عقار ــ ت�سكيل جلنة ــ تعوي�ض ــ اأجرة املثل. قرار ا

بالمر�صوم  �ل�صادر  �لموؤقت  �ليد  وو�صع  �لعامة  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية  نزع  نظام   
�لملكي رقم )م/15( وتاريخ 1424/3/11هـــ

�لنظامية  �للجنة  وت�صكيل  وتقديره  �لمدعي  عقار  ح�صر  عن  د�رة  �لإ جهة  �متناع 
للمو�عيد  تخ�صع  ل  �لتي  ثــر  �لأ م�صتمرة  �ل�صلبية  �لقر�ر�ت  من  يعد  لذلك  �للزمة 
في  د�رة  �لإ تاأخر جهة  ــ  �لديو�ن  �أمام  جــر�ء�ت  و�لإ �لمر�فعات  قو�عد  في  �لمقررة 
�لعامة  للمنفعة  �لعقار�ت  نزع ملكية  �لمتبعة في نظام  �لنظامية  جر�ء�ت  �لإ تطبيق 
يلحق �صررً� بالمدعي ب�صبب حرمانه من ��صتغلل حق عقاره، تجب �إز�لته وتعوي�صه 

بما يعادل �أجرة �لمثل عن �لمدة �لتي بين تملكه وت�صليم �لتعوي�س.

بمنطقة  �لديو�ن  فرع  رئي�س  ف�صيلة  �إلى  با�صتدعائه  تقدم  �لمدعي  �أن  في  تتلخ�س 
�أنه  �لفرع برقم 4/3111 وتاريخ 1425/11/10هـــ، جاء فيها  ع�صير وقيدت بو�رد 

رقم الق�سية 1/5060/ق لعام 1425هـــ
رقم الحكم االبتدائي 38/د/اإ/18 لعام 1427هـــ

رقم حكم التدقيق 425/ت/5 لعام 1427هـــ
تاريخ الجل�سة 1427/10/21هـــ
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�أبها خمي�س م�صيط بموجب �ل�صك رقم ...... وتاريخ  �أر�صًا تقع على طريق  يملك 
يتم  �أن  قبل  و�أنه  �ل�صر�ء،  طريق  عن  �إليه  ملكيتها  �نتقلت  و�لتي  1423/2/28هـــ، 
تو�صيح  �أبها  بلدية  من  ر�صمي  بخطاب  �أبها  عــدل  كتابة  رئي�س  طلب  له  فـــر�غ  �لإ
رقم  بخطابها  �لبلدية  فــاأفــادت  �لطبيعة،  ح�صب  ر�ــس  لــلأ جمالية  �لإ �لم�صاحة 
2/5/31/636 في 1423/2/7هـــ �أن �لم�صاحة ح�صب �لطبيعة 30*40= 1200م2، 
ثم �إنه تقدم �إلى بلدية �أبها بطلب رخ�صة بناء، فاأفادوه باأن �أر�صه متد�خلة مع حرم 
طريق �أبها خمي�س م�صيط ويجب �لكتابة �إلى فرع وز�رة �لنقل بع�صير وقد تم ذلك، 
ر�صه �ت�صح له �أن  ر�س، و�أنه عندما �صاأل �لمجاورين لأ كما تم عمل رفع م�صاحي للأ
لتنظيم جديد وتو�صعة جديدة،  �إلى خمي�س م�صيط خ�صع  �أبها  �لموؤدي من  �لطريق 
من  جزء  �نتزع  قد  و�أنه  64م  بعر�س  ن  �لآ �أ�صبح  30م  بعر�س  �صابقًا  كان  �أن  فبعد 
ر��صي �لتي  ر�صه ل�صالح �لطريق، و�أر�صه تقع في و�صط تلك �لأ �أر��صي �لمجاورين لأ
عو�س �أ�صحابها عما �قتطع من �أملكهم، و�أن �أر�صه قد تم �صر�وؤها من �لبلدية من 
�ل�صرق  من  لها  �لمجاورة  ر��ــصــي  و�لأ �صر�ئها  ��صتمارة  و�أن  �ل�صابق،  مالكها  قبل 
�لبيع  ��صتمارة  بتاريخ 1393/2/10هـــ ح�صب �صورة  و�لغرب �صدرت في يوم و�حد 
و�صند �لقب�س، �إل �أنه لم يتم تعوي�صه �أ�صوة بالمجاورين له، و�أنه كان ير�جع ب�صفة 
�أ�صوة  بتعوي�صه  باأبها  �لنقل  وز�رة  فرع  بمطالبة  وقام  �صنو�ت،  ثلث  منذ  م�صتمرة 
قبل  من  كامًل  عليها  �لترخي�س  يتم  حتى  �أر�صه  عن  �لتخلي  �أو  له  بالمجاورين 
�صباب؛ مما رتب على ذلك ت�صرر م�صالحه  �لبلدية، �إل �أنها رف�صت دون تبرير للأ
�لمدعى  يد  رفع  طلب  �إلى  لئحته  في  و�نتهى  طائلة،  لمبالغ  وخ�صارته  �ل�صخ�صية 
وت�صرره  �لمدة  تلك  �أر�صه طو�ل  من  تعوي�صه عن حرمانه  وكذ�  �أر�صه،  عن  عليها 
�إلى معالي رئي�س �لديو�ن  ور�ق  �ألف ريال، وبرفع �لأ وتعطيل م�صالحه بمبلغ مائتي 
بخطاب �لفرع رقم 4/2906 وتاريخ 1425/11/15هـــ تم قيد �لدعوى ق�صية بالرقم 
�لمنوه عنه في �صدر هذ� �لحكم وتم �إحالتها �إلى هذه �لد�ئرة. وقد با�صرت �لد�ئرة 
نظر �لدعوى على �لنحو �لمبين بدفتر �ل�صبط وحددت لمناق�صة �لمدعي عن دعو�ه 
�أنه يقيم دعو�ه  حد 1426/1/25هـــ وبتلك �لجل�صة ح�صر �لمدعي، و�أفاد  جل�صة �لأ
دعو�ه،  لئحة  في  ورد  بما  يكتفي  و�أنــه  ع�صير،  بمنطقة  و�لنقل  �لطرق  �إد�رة  �صد 
عليها  �لمدعى  �لجهة  بها  و�أبلغت  1426/3/2هـــ  �لثنين  جل�صة  �لد�ئرة  فحددت 
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و�لجهات ذ�ت �لعلقة بخطاب �لفرع رقم 4/303 وتاريخ 1426/1/28هـــ، وبتلك 
بياناته  �لمثبت   ...... عليها  �لمدعى  ممثل  ح�صر  كما  �لمدعي  ح�صر  �لجل�صة 
�أن  فيها:  جاء  �لمدعي  دعوى  على  جو�بية  مذكرة  وقدم  �ل�صبط،  بدفتر  وتفوي�صه 
وز�رة �لنقل قامت بتو�صعة طريق �أبها خمي�س م�صيط عام 1396هـــ وجعلت �لطريق 
ملك  �لأ �أ�صحاب  بتعوي�س  وقامت  لكل جانب،  )32م(  �أي  )64م(  بعر�س  وحرمه 
ومنهم  �صرعية  ب�صكوك  �لمملوكة  �أمــلكــهــم  مــن  جـــزءً�  �لطريق  �قتطع  �لــذيــن 
و�لمو�طن/......   1395/3/8هـــ  في   ...... رقم  �ل�صك  ويحمل  �لمو�طن/...... 
ر�س  ويحمل �ل�صك رقم ...... في 1393/8/28هـــ و�صكاهما قبل �لتو�صعة، و�أن �لأ
�لتي يطالب �لمدعي بالتعوي�س عنها كانت ملكًا للمو�طن...... �لذي قام با�صتخر�ج 
حجة عليها بال�صك رقم ...... تاريخ 1402/2/27هـــ �أي بعد مرور �لطريق ب�صت 
�صنو�ت، وذكر في �ل�صك �أن حدها �لجنوبي طريق �أبها �لخمي�س، و�أنه عند مطالبته 
طلبه  عن  ع�صير  بمنطقة  و�لنقل  �لطرق  �إجابة  تمت  �أر�صه  على  ��صتحكام  بحجة 
تعار�س  �لطرق  �إد�رة  باأن  �لمت�صمن  1400/5/28هـــ  في   5/3332 رقم  بالخطاب 
في �إدخال �صيء من �أحر�م �لطرق �لرئي�صة و�لفرعية �صمن �إنهائه، ويت�صح من هذ� 
عدم �أحقيته بما يطالب به، و�أن طلب �لمدعي بالتعوي�س كان بتاريخ 1423/11/4هـــ 
لما  حق  هناك  كان  لو  �أنه  يعني  مما  عامًا،  وع�صرين  ب�صبعة  �لطريق  مرور  بعد  �أي 
�لمتعلقة  �لتعوي�صات  جميع  و�أن  �صيما  ل  �لمدة،  هذه  طيلة  به  �لمطالبة  تاأخرت 
بطريق �أبها �لخمي�س قد �صرفت منذ ذلك �لوقت، وختم ممثل �لجهة �لمدعى عليها 
مذكرته بطلب رف�س دعوى �لمدعي. وبجل�صة �لثنين 1426/3/9هـــ عقب �لمدعي 
�متناع  �أن  فيها  ورد  ما  ملخ�س  مذكرة  وقــدم  عليها،  �لمدعى  �لجهة  �إجابة  على 
�لبلدية عن منحه رخ�صة بناء كان ب�صبب �عتر��س �لمدعى عليها على ذلك، وذكر 
من  وغربًا  �صرقًا  لها  �لمجاورة  ر��صي  �لأ على  ينطبق  ما  عليها  ينطبق  �أر�صه  �أن 
تعوي�س؛ فجميعها تم �صر�وؤها من بلدية �أبها في وقت و�حد بموجب ��صتمار�ت بيع 
�صر�وؤها من  تم  و�أر�صه  في �صكوكها،  دون  ما  قب�س عام 1393هـــ ح�صب  و�صند�ت 
وتاريخ   ...... رقم  �لبيع  ��صتمارة  بموجب   ...... �ل�صابق  مالكها  قبل  من  �لبلدية 
�أن ملكية  �أي  1393/2/10هـــ و�صند قب�س �لقيمة رقم ...... في 1393/2/13هـــ، 
ر�س كانت بتاريخ 1393هـــ، و�أن تاأخر �لمالك �ل�صابق في ��صتخر�ج �ل�صك حتى  �لأ
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عام 1402هـــ ل يلغي �أحقيته في �لتعوي�س؛ كون �لتو�صعة تمت عام 1396هـــ بعد �أن 
تم �ل�صر�ء من �لبلدية، وذكر �أنه تم رفع كامل �أور�ق معاملة �أر�صه �إلى وز�رة �لنقل 
ر��صي �لقديمة قبل تو�صعة طريق �أبها �لخمي�س، وهل  للتاأكد من كونها تقع �صمن �لأ
�أم ل؟ فاأجابت وز�رة �لنقل فرعها بمنطقة ع�صير  ر��صي �لمح�صورة  هي �صمن �لأ
هذه  كــل  و�أن  �لتو�صعة،  قبل  �لقديم  �لخمي�س  �أبــهــا  طريق  على  تقع  �أر�ــصــه  ــاأن  ب
تكليف  وَطَلَب  �لنقل،  وز�رة  ممثل  لدى  �لمعاملة  طيات  �صمن  موجودة  �لعتر�فات 
�أفادت  قد  �أبها  بلدية  �أن  ذكر  كما  �لمعاملة،  كامل  باإح�صار  عليها  �لمدعى  ممثل 
و�لنقل  �لطرق  د�رة  لإ �لموجه  1423/10/24هـــ  في   1/32/4488 رقم  بخطابها 
بتاريخ  �لــ�ــصــادرة  �ل�ــصــتــمــارة  هــي  ــه  �أر�ــص �صك  �أ�ــصــا�ــس  �أن  �ت�صح  �أنـــه  بع�صير، 
قطع  على  وتقع  لها،  �لمجاورة  ر��صي  �لأ �صمن  ر�ــس  �لأ تلك  و�أن  1393/2/10هـــ 
متجاورة وبيعت في وقت و�حد، ويجب �أن تعامل ب�صورة و�حدة كونها على ��صتقامة 
و�حدة، �إل �أن �لمدعى عليها تر�وغ عن قبول �لحق، و�إل كيف تقوم بتعوي�س مو�طن 
وحرمان �آخر في �أر��س بيعت في وقت و�حد و�أخرجت �صكوكها في �أعو�م مختلفة، 
و�أن �إ�صد�ر �صك �أر�صه من قبل ف�صيلة �لقا�صي رغم معار�صة �لمدعى عليها يعني 
�أنه ل حق لها في �لمعار�صة و�أن �أر�صه ل تتد�خل مع حرم �لطريق، وذكر �أن �أر�صه 
ن كاملة بحدودها وم�صاحتها و�أطو�لها، ولو و�فقت وز�رة �لنقل على  ل ز�لت حتى �لآ
�لبناء لما طلب تعوي�صًا، لكن �لمدعى عليها تريد �لح�صول على جزء من  رخ�صة 
�أر�صه ل�صالح حرم �لطريق دون مقابل، وتتعلل بطول �لمدة لحرمانه من �لتعوي�س، 
و�أنه  م�صاحتها،  بكامل  له  ببيعها  وقام  �لبناء  في  يرغب  يكن  لم  �ل�صابق  و�لمالك 
و�إذ� كان قد  �لمدعى عليها،  بناء عار�صته  عندما رغب في �لح�صول على رخ�صة 
عليها  �لمدعى  �لجهة  من  فيطلب  يملكها  �لتي  �أر�صه  عن  تعوي�س  رف  �صُ �أن  �صبق 
�لمو�طنين بطلب  �أحد  �إليه  تقدم  ر�س  �لأ ب�صر�ء هذه  و�أنه عندما قام  تبيين ذلك، 
حد �لمعار�س �لرئي�صة بالمنطقة �لجنوبية بمبلغ مائة �ألف ريال  ��صتئجارها كمقر لأ
لل�صنة �لو�حدة �إل �أنه بعد ذلك طلب نق�س �لعقد ب�صبب معار�صة �لمدعى عليها في 
�لتي  �ل�صنو�ت  عن  �أر�صه  �أجرة  بدفع  عليها  �لمدعى  تكليف  ويطلب  �لبناء  رخ�صة 
فر�ج عن �أر�صه وعدم معار�صته في  عار�صت فيها حتى �نتهاء �لق�صية و�إلز�مها بالإ
�لخمي�س  �أبها  طريق  حــرم  بتو�صيع  رغبت  هي  و�إن  بناء،  رخ�صة  على  �لح�صول 
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و�لح�صول على جزء من �أر�صه فعليها دفع مقابل ذلك ح�صب �لزمان و�لمكان؛ لكون 
حد 1426/3/29هـــ قدم �لمدعي �صورة من  �ل�صتقطاع لل�صالح �لعام. وبجل�صة �لأ
في   1531/40/3/600 رقـــم  ع�صير  بمنطقة  و�لــنــقــل  ــطــرق  �ل �إد�رة  خــطــاب 
و�لنقل بمنطقة  �لطرق  �إد�رة  للبلدية، و�صورة من خطاب  �لموجه  1424/4/28هـــ 
مطالبته  �إلى  ي�صير�ن  �أنهما  وذكر  �لنقل،  بــوز�رة  �لممتلكات  د�رة  لإ �لموجه  ع�صير 
�لمدعى  ممثل  قدم  1426/4/15هـــ  �لثنين  وبجل�صة  بناء.  رخ�صة  على  �لح�صول 
رقم  �لنقل  بوز�رة  �لممتلكات  �أنه �صدر خطاب مدير عام  فيها:  عليها مذكرة جاء 
20177 في 1424/4/4هـــ �لمت�صمن �أن حد �لطريق �لم�صار �إليه في �صك �لمدعي 
هو حرم �لطريق �لبالغ 30م لكل جانب، فتم �إفادة �إد�رة �لممتلكات بخطاب �إد�رة 
�لطرق و�لنقل بمنطقة ع�صير رقم 1493 في 1424/4/23هـــ باأن �صك �لمدعي تم 
�إدخال �صيء  د�رة عار�صت في  ��صتخر�جه بعد مرور �لطريق ب�صت �صنو�ت، و�أن �لإ
قبل  من  �لمعد  للمح�صر  �صارة  �لإ تمت  وكذلك  �صكه،  �صمن  و�أحر�مها  �لطرق  من 
�لبلدية و�إد�رة �لطرق �لمت�صمن �أن �لحد �لجنوبي هو �لحد �لثابت، و�أنه تم ت�صكيل 
على  ـــ  ـــ 1425/3/26هـــ في   18521 رقــم  �لنقل  وز�رة  وكيل  خطاب  بموجب  لجنة 
د�رة �لقانونية و�إد�رة �لممتلكات و�إد�رة �لت�صاميم ومندوب  م�صتوى مندوبين عن �لإ
عن �إد�رة �لطرق بع�صير و�أعدت �لمح�صر �لمرفق �صورته، وبناًء على ما ر�أته �للجنة 
باإح�صار �صورة من �صك   ...... �لمو�طن  لتكليف  �إمارة منطقة ع�صير  تم مخاطبة 
للبلدية  و�لنقل  �لطرق  �إد�رة  من  �ل�صادر  �لخطاب  و�أن  باأر�صه،  �لخا�س  �لملكية 
�أر�صه،  �أو منعه من  �إيقاف �لمذكور  برقم 1531 في 1424/4/22هـــ لم يذكر فيه 
�لمو�طن من  تمنع  لم  �لوز�رة  و�أن  �لمدعي،  با�صم  ت�صمن عدم وجود ح�صر  و�إنما 
كامل  �أجــرة  بدفع  تلزم  فكيف  وحرمه  �لطريق  خارج  �لو�قعة  �أر�صه  في  �لت�صرف 
على  وكان  وحرمه،  �لطريق  تحت  �لو�قع  �لجزء  على  كان  �إنما  و�لخلف  ر�ــس،  �لأ
�لنز�ع  منطقة  خارج  كان  ما  يوؤجر  �أن  �أر�صه  في  �لت�صرف  في  رغب  �إذ�  �لمدعي 
�لوز�رة فيما تحت �لطريق، وطلب ممثل �لمدعى عليها في ختام مذكرته  ويطالب 
�لت�صرف في  �لمدعي من  تت�صبب في منع  لم  �لمدعى عليها  لكون  �لدعوى؛  رف�س 
مذكرة  �لمدعي  قدم  1426/5/12هـــ  حد  �لأ وبجل�صة  �لطريق.  خارج  �لو�قع  ملكه 
�إلى  ورجعت  مو�صوعه  بدر��صة  قامت  �لنقل  بــوز�رة  �لممتلكات  �إد�رة  �أن  فيها  جاء 

ر�صيف لديها، و�ت�صح لها �أن حرم �لطريق �لقديم هو �لذي يحد �أر�صه، وطلبت  �لأ
من فرعها بمنطقة ع�صير �لبت في �لمو�صوع، وتعوي�صه �أ�صوة بغيره من �لمجاورين 
�إد�رة  خطاب  من  ذلــك  يت�صح  كما  �لمو�صوع،  في  يبت  لم  ــه  �أن �إل   ...... �أمــثــال 
هو  �للجنة  ت�صكيل  من  �لهدف  و�أن  1424/4/4هـــــــــ،  في   20177 رقــم  �لممتلكات 
�صارع  وهناك  و�أطو�لها  بحدودها  �لطبيعة  على  موجودة  �أر�صه  فاإن  و�إل  �لمماطلة، 
�لو�جهة  للم�صتثمر  بالن�صبة  �أر�صه  من  �أهم جزء  و�أن  �ل�صمالية،  �لجهة  يحدها من 
ر�س كاملة و�أن  �لرئي�صة على �ل�صارع �لعام، وقد ت�صبب �لخلف في �لتاأثير على �لأ
كثر من ثلث �صنو�ت دون وجه حق،  �لمدعى عليها هي �لمت�صببة في توقيف �أر�صه لأ
عنها  عليها  �لمدعى  يد  ورفــع  �لطبيعة  على  �أر�صه  ت�صليمه  بطلب  مذكرته  وختم 
وتكليفها بتعوي�صه عن �إيقاف �أر�صه طو�ل تلك �لمدة و�صياع م�صالحه و�إهد�ر وقته 
جابة من ممثل �لجهة �لمدعى عليها على ما قدمه �لمدعي  دون وجه حق. وبطلب �لإ
ذكر �أنه يكتفي باإجاباته �ل�صابقة، وب�صوؤ�ل �لطرفين عما يود�ن �إ�صافته ذكر �لمدعي 
تقديمه،  �صبق  بما  يكتفي  �أنه  �لمدعى عليها  وكذ� ذكر ممثل  بما قدمه،  يكتفي  �أنه 
وعندها حجزت �لق�صية للدر��صة و�لتاأمل، ثم ر�أت �لد�ئرة �لكتابة �إلى ف�صيلة رئي�س 
�صك  بتطبيق  �لمحكمة  وم�صاح  �لنظر  هيئة  تكليف  بطلب  ع�صير  منطقة  محاكم 
�لمدعي على �لطبيعة، و�إفادة �لد�ئرة عما �إذ� كان هناك تد�خل بين �أر�صه وطريق 
�أبها ــ �لخمي�س وحرمه مع تحديد مقد�ر �لتد�خل �إن وجد، فورد �إلى �لد�ئرة خطاب 
�لفرع  بــو�رد  �لمقيد  ومرفقاته  1427/2/20هـــ  وتاريخ   26/14863 رقم  ف�صيلته 
�لمدعي متد�خلة مع طريق  �أر�س  �أن  �لمت�صمن  برقم 4/650 في 1427/2/22هـــ 

�أبها ــ �لخمي�س بما م�صاحته )381 م2( ثلثمائة وو�حد وثمانون مترً� مربعًا.

�لثنين  بجل�صة  �لمقدمة  مذكرته  في  وردت  كما  �لمدعي  مطالبة  حقيقة  كانت  لما 
�إلز�م  طلب  هي  1426/5/12هـــ  حد  �لأ بجل�صة  �لمقدمة  ومذكرته  1426/3/9هـــ 
في  معار�صته  وعــدم  �أر�صه،  عن  يدها  برفع  ع�صير  بمنطقة  و�لنقل  �لطرق  �إد�رة 
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ر�صيف لديها، و�ت�صح لها �أن حرم �لطريق �لقديم هو �لذي يحد �أر�صه، وطلبت  �لأ
من فرعها بمنطقة ع�صير �لبت في �لمو�صوع، وتعوي�صه �أ�صوة بغيره من �لمجاورين 
�إد�رة  خطاب  من  ذلــك  يت�صح  كما  �لمو�صوع،  في  يبت  لم  ــه  �أن �إل   ...... �أمــثــال 
هو  �للجنة  ت�صكيل  من  �لهدف  و�أن  1424/4/4هـــــــــ،  في   20177 رقــم  �لممتلكات 
�صارع  وهناك  و�أطو�لها  بحدودها  �لطبيعة  على  موجودة  �أر�صه  فاإن  و�إل  �لمماطلة، 
�لو�جهة  للم�صتثمر  بالن�صبة  �أر�صه  من  �أهم جزء  و�أن  �ل�صمالية،  �لجهة  يحدها من 
ر�س كاملة و�أن  �لرئي�صة على �ل�صارع �لعام، وقد ت�صبب �لخلف في �لتاأثير على �لأ
كثر من ثلث �صنو�ت دون وجه حق،  �لمدعى عليها هي �لمت�صببة في توقيف �أر�صه لأ
عنها  عليها  �لمدعى  يد  ورفــع  �لطبيعة  على  �أر�صه  ت�صليمه  بطلب  مذكرته  وختم 
وتكليفها بتعوي�صه عن �إيقاف �أر�صه طو�ل تلك �لمدة و�صياع م�صالحه و�إهد�ر وقته 
جابة من ممثل �لجهة �لمدعى عليها على ما قدمه �لمدعي  دون وجه حق. وبطلب �لإ
ذكر �أنه يكتفي باإجاباته �ل�صابقة، وب�صوؤ�ل �لطرفين عما يود�ن �إ�صافته ذكر �لمدعي 
تقديمه،  �صبق  بما  يكتفي  �أنه  �لمدعى عليها  وكذ� ذكر ممثل  بما قدمه،  يكتفي  �أنه 
وعندها حجزت �لق�صية للدر��صة و�لتاأمل، ثم ر�أت �لد�ئرة �لكتابة �إلى ف�صيلة رئي�س 
�صك  بتطبيق  �لمحكمة  وم�صاح  �لنظر  هيئة  تكليف  بطلب  ع�صير  منطقة  محاكم 
�لمدعي على �لطبيعة، و�إفادة �لد�ئرة عما �إذ� كان هناك تد�خل بين �أر�صه وطريق 
�أبها ــ �لخمي�س وحرمه مع تحديد مقد�ر �لتد�خل �إن وجد، فورد �إلى �لد�ئرة خطاب 
�لفرع  بــو�رد  �لمقيد  ومرفقاته  1427/2/20هـــ  وتاريخ   26/14863 رقم  ف�صيلته 
�لمدعي متد�خلة مع طريق  �أر�س  �أن  �لمت�صمن  برقم 4/650 في 1427/2/22هـــ 

�أبها ــ �لخمي�س بما م�صاحته )381 م2( ثلثمائة وو�حد وثمانون مترً� مربعًا.

�لثنين  بجل�صة  �لمقدمة  مذكرته  في  وردت  كما  �لمدعي  مطالبة  حقيقة  كانت  لما 
�إلز�م  طلب  هي  1426/5/12هـــ  حد  �لأ بجل�صة  �لمقدمة  ومذكرته  1426/3/9هـــ 
في  معار�صته  وعــدم  �أر�صه،  عن  يدها  برفع  ع�صير  بمنطقة  و�لنقل  �لطرق  �إد�رة 
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�لح�صول على رخ�صة بناء �أو تعوي�صه عنها �لتعوي�س �لعادل في حال رغبتها �قتطاع 
بتعوي�صه بدفع  �إلز�مها  ــ خمي�س م�صيط، وكذ�  �أبها  لتو�صعة حرم طريق  جزء منها 
ب�صبب  ��صتغللها  من  منعه  في  خللها  ت�صببت  �لتي  �ل�صنو�ت  عن  �أر�صه  �أجــرة 
معار�صتها، فاإن حقيقة �لدعوى هي تظلم �لمدعي من �متناع �لمدعى عليها عن 
تعوي�صه عما �قتطعته من ملكه، وبالتالي فاإنها تندرج في �خت�صا�س �لديو�ن وفقًا 
للمادة )1/8/ح( من نظامه. و�أما من حيث �ل�صكل فاإنه لما كانت �لجهة �لمدعى 
عليها لم تقم بح�صر عقار �لمدعي محل �لمطالبة �صمن �لعقار�ت �لتي تم ح�صرها 
�إد�رة  ــ خمي�س م�صيط وحرمه، وذلك ح�صب ما ورد في خطاب  �أبها  لتو�صعة طريق 
�لطريق و�لنقل بمنطقة ع�صير رقم 1531 وتاريخ 1424/4/28هـــ �لذي ت�صمن �أنه 
بالبحث عن ��صم �لمذكور )�لمدعي( في �لح�صور�ت لم نجد �أي ��صم له �أو للمالك 
د�رية �ل�صلبية؛ �إذ  �ل�صابق في ذلك �لموقع، وحيث �إن ذلك يعد من قبيل �لقر�ر�ت �لإ
�للجنة  وت�صكيل  وتقديره  �لمدعي  �لمدعى عليها عن ح�صر عقار  �لجهة  �متناع  �إن 
ثر، �لتي يجوز �لتظلم  �لنظامية �للزمة لذلك يعد من �لقر�ر�ت �ل�صلبية م�صتمرة �لأ
ديو�ن  �أمام  جــر�ء�ت  و�لإ �لمر�فعات  قو�عد  في  �لمقررة  للمو�عيد  تخ�صع  ول  منها 
�لمظالم؛ حيث �إن عقار �لمدعي تحت يد �لمدعى عليها كون �لمدعى عليها �قتطعت 
جزءً� من عقار �لمدعي ل�صالح طريق �أبها خمي�س م�صيط وحرمه، وعليه فاإن �لدعوى 
تكون مقبولة �صكًل. و�أما في �لمو�صوع فاإنه لما كانت �لمدعى عليها قد قامت في عام 
1396هـــ بتو�صعة طريق �أبها خمي�س م�صيط وحرمه، و�أنها في �صبيل ذلك �نتزعت ملكية 
بع�س �لعقار�ت لتنفيذ تلك �لتو�صعة ولم تدرج �لعقار محل �لمطالبة �صمن �لعقار�ت 
�لمنزوعة ل�صالح �لطريق رغم �قتطاع �لطريق وحرمه جزءً� منه، ومن ثم لم يتم 
تعوي�س �صاحب �لعقار عما تم نزعه من عقاره، وحيث �إنه من �لثابت تملك �لمدعي 
للعقار محل �لمطالبة بموجب �صك �لملكية رقم 1/83 وتاريخ 1423/2/28هـــ كما 
ثبت �قتطاع طريق �أبها خمي�س م�صيط وحرمه لجزء من عقار �لمدعي ح�صب خطاب 
ف�صيلة رئي�س محاكم منطقة ع�صير �لم�صار �إليه �لمت�صمن "�أنه تم �لوقوف مرتين 
على �لموقع مع مندوب �إد�رة �لطرق و�لنقل، وتم عمل �لرفع �لم�صاحي �لمرفق �لموقع 
من قبل مهند�س وم�صاح �لمحكمة عن طريق مكتب �لموحدين للم�صاحة... ووجد �أن 
جمالية  هنالك تد�خًل بين طريق �أبها ــ �لخمي�س و�أر�س �لمدعي، و�أن �لم�صاحة �لإ
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للجزء �لمتد�خل مقد�رها )381م2( ثلثمائة وو�حد وثمانون مترً� مربعًا، وحيث �إن 
�صلي  ر�س محل �لمطالبة قد �نتقلت ملكيتها �إلى �لمدعي بال�صر�ء من مالكها �لأ �لأ
بكامل م�صاحتها �لمثبتة في �صك �لملكية، و�أنه لم ي�صبق �صرف �أي تعوي�س عن �لجزء 
�لمقتطع منها ح�صب ما ورد في خطاب �لمدعى عليها �لم�صار �إليه �آنفًا، و�أنه حين 
تقدم �لمدعي �إلى �لبلدية للح�صول على رخ�صة بناء على �أر�صه �أفادته باأن �أر�صه 
د�رة �لطرق و�لنقل بمنطقة  متد�خلة مع طريق �أبها خمي�س م�صيط وحرمه، وكتبت لإ
ع�صير بالخطاب رقم 1/32/4488 في 1423/10/24هـــ بذلك، وتقدم �لمدعي �إلى 
�لجهة �لمدعى عليها بتاريخ 1423/11/4هـــ ح�صبما ورد في مذكرة �لمدعى عليها 
فر�ج عن �أر�صه �أو تعوي�صه عن  �لمقدمة بجل�صة �لثنين 1426/3/2هـــ بالمطالبة بالإ
ما �قتطع منها؛ كون ملكيتها �نتقلت �إليه بكامل م�صاحتها وله �لحق في �لمطالبة بما 
دخل عليها من نق�س ب�صبب �قتطاع �لطريق وحرمه لجزء منها، ثم جرت مكاتبات 
بين �إد�ر�ت �لجهة �لمدعى عليها حول مو�صوع مطالبة �لمدعي، لم ت�صفر عن حل مما 
ور�ق ح�صبما تقدم �قتطاع  حد� بالمدعي �إلى �لتقدم للديو�ن. وحيث �إن �لثابت من �لأ
طريق �أبها خمي�س م�صيط وحرمه لجزء من �أر�س �لمدعي تقدر م�صاحته بثلثمائة 
عو�صت  �أن  ي�صبق  لم  عليها  �لمدعى  و�أن  م2(،   381( مربعًا  مترً�  وثمانين  وو�حد 
عما �قتطعته من �أر�س �لمدعي، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إلى �إلز�مها بتطبيق نظام نزع 
ملكية �لعقار�ت للمنفعة �لعامة وو�صع �ليد �لموؤقت على �لعقار �ل�صادر بالمر�صوم 
في  عليها  �لمن�صو�س  �للجنة  و�إخــر�ج  1424/3/11هـــ  وتاريخ  م/15  رقم  �لملكي 
و�أما  �لمنتزع من عقاره.  �ل�صابعة من �لنظام، وتعوي�س �لمدعي عن �لجزء  �لمادة 
فيما يتعلق بمطالبة �لمدعي بالتعوي�س عن حرمانه من ��صتغلل �أر�صه، وحيث �إن 
جر�ء�ت �لنظامية �لو�جبة �لتطبيق في مثل هذه  �لمدعى عليها ماطلت في �تخاذ �لإ
�للجنة  بت�صكيل  تقم  ولم  �لعامة،  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية  نزع  لنظام  وفقًا  �لحالة 
�لمن�صو�س عليها نظامًا لتقدير �لعقار محل �لمطالبة و�لتعوي�س عن �لجزء �لمنزوع 
جر�ء�ت �لنظامية حيال  مر �لذي يعد مخالفًا للنظام �لذي �ألزمها باتخاذ �لإ منه؛ �لأ
�صر�ر بالمدعي وحرمانه من �ل�صتفادة من �أر�صه بالبناء �أو  ذلك؛ مما ت�صبب في �لإ
يجار دون م�صوغ نظامي، وحيث �إن حرمان �صاحب �لحق من ��صتغلله يلحق به  �لإ
�صلمية بحفظ �لحقوق ومنع �لتعدي عليها  �ل�صرر ل محالة، وقد جاءت �ل�صريعة �لإ
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�صر�ر باأ�صحابها و�ألزمت قو�عد �ل�صريعة باإز�لة �ل�صرر، وحيث �إن ملكية �لعقار  �أو �لإ
محل �لمطالبة قد �نتقلت �إلى �لمدعي بتاريخ 1423/2/28هـــ بموجب �صك �لتملك 
رقم ......، وحيث �إن ما �أ�صاب �لمدعي من �صرر ب�صبب حرمانه من ��صتغلل عقاره 
د�رة، وعدم تطبيقها لما ن�س عليه نظام نزع ملكية �لعقار�ت  كان نتيجة خطاأ جهة �لإ
للمنفعة �لعامة، وترى �لد�ئرة تعوي�س �لمدعي عن ذلك جبرً� لما �أ�صابه ب�صبب �لجهة 
�أر�صه من تاريخ تملكه  �أجرة �لمثل عن  �لمدعى عليها، و�أن في تعوي�صه بما يعادل 
لها حتى تاريخ �إخر�ج �لمدعى عليها للجنة �لنظامية �لمن�صو�س عليها في �لمادة 
على  �لموؤقت  �ليد  وو�صع  �لعامة،  للمنفعة  �لعقار�ت  ملكية  نزع  نظام  من  �ل�صابعة 
�لعقار لتقدير �لجزء �لمنزوع من عقار �لمدعي و�صرف �لتعوي�س له، ما يحقق جبر 
�ل�صرر �لذي �أ�صابه جر�ء حرمانه من ��صتغلل عقاره. وحيث ن�صت �لفقرة �لثالثة 
من �لمادة �ل�صابعة ع�صرة من نظام نزع ملكية �لعقار�ت للمنفعة �لعامة وو�صع �ليد 
�لموؤقت على �لعقار على �أنه "في كل �لحالت �إذ� �أخرجت �لجهة �صاحبة �لم�صروع 
كان  �صو�ء  �لتعوي�س،  ت�صلم  قبل  به  �لنتفاع  من  منعته  �أو  عقاره،  من  �لعقار  مالك 
ب�صورة ��صتثنائية �أو غيرها، فيعطى �أجرة �لمثل عن �لمدة �لتي بين �لإخلء وت�صلم 
�لتعوي�س، ما لم يكن �صبب تاأخير �صرف �لتعوي�س ب�صببه، وتقدر �أجرة �لمثل �للجنة 
�لمن�صو�س عليها في �لمادة �ل�صابعة من هذ� �لنظام"، وحيث لم يكن للمدعي �صبب 
في تاأخير �صرف �لتعوي�س، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إلى �إلز�م �لجهة �لمدعى عليها باأن 
تدفع للمدعي �أجرة �لمثل عن �أر�صه عن �لفترة من تاريخ تملكه لها �إلى تاريخ ت�صلمه 
للتعوي�س �لمقرر عما �قتطع من عقاره محل �لمطالبة ل�صالح طريق �أبها ــ خمي�س 
م�صيط وحرمه، و�إخر�ج �للجنة �لمن�صو�س عليها في �لمادة �آنفة �لذكر لتقدير �أجرة 
إدارة  ر�صه. لذلك وبعد �لدر��صة و�لتاأمل و�لمد�ولة حكمت الدائرة: باإلزام ا �لمثل لأ
فـي  عليها  املن�سو�ض  النظامية  اللجنة  بت�سكيل  ع�سري  مبنطقة  والنقل  الطرق 
املوؤقت  اليد  العامة وو�سع  للمنفعة  العقارات  نزع ملكية  ال�سابعة من نظام  املادة 
على العقار ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/15 وتاريخ 1424/3/11هـ، وذلك: اأواًل: 
رقم  ال�سك  له مبوجب  اململوك  املدعي  عقار  املنزوع من  اجلــزء  وتقدير  حل�سر 
إنهاء  وا ــ خمي�ض م�سيط وحرمه  اأبها  ...... وتاريخ 1423/2/28هـــ ل�سالح طريق 
اإجراءات تعوي�سه عنه. ثانياً: لتقدير اأجرة املثل عن عقاره و�سرفه له عن الفرتة 

من تاريخ متلكه له فـي  1423/2/28هـــ وحتى تاريخ �سرف التعوي�ض عما انتزع 
من عقاره، واهلل املوفق.

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

داريــة الثامنة  ــ بتاأييد حكم الدائرة االإ ــ الدائرة اخلام�سة  حكمت هيئة التدقيق 
لعام  1/5060/ق  رقم  الق�سية  فـي  ال�سادر  1427هـــ  لعام  38/د/اإ/18  رقم  ع�سرة 

إليه من ق�ساء، واهلل املوفق. 1425هـــ فيما انتهى ا

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