رقم الق�ضية االبتدائية /10/1189ق لعام 1433هـ
رقم احلكم االبتدائي /493د�/إ 1/لعام 1433هـ
رقم ق�ضية اال�ستئناف /662ق لعام 1434هـ
رقم حكم اال�ستئناف  1/395لعام 1434هـ
تاريخ اجلل�سة 1434/4/1هـ

تعوي�ض  -جرف �سيارة ب�سبب ال�سيول  -خمالفة جهة الإدارة للأوامر والتعليمات  -عدم
تقدمي جهة الإدارة الدفوع النظامية �أمام الق�ضاء � -إقرار اجلهة الإدارية.
مطالبة املدعي �إلزام اجلهة املدعى عليها ب�صرف التعوي�ض اخلا�ص ب�سيارته التي جرفتها
ال�سيول  -ت�ضرر �سيارة املدعي من ال�سيول وحتديد اللجنة املكلفة نظام ًا بتقدير التعوي�ضات
له مببلغ ( )50٫000ريال  -ت�أخر اجلهة يف �صرف التعوي�ض م�ستندة �إىل عدم متلك املدعي
لل�سيارة يف حني �أن الثابت من امل�ستندات الر�سمية ملكيته لها  -م�ؤداه :خمالفة اجلهة املدعى
عليها للأمر امللكي الذي �ألزمها ب�سرعة �صرف التعوي�ضات امل�ستحقة � -أثر ذلك� :إلزام اجلهة
ب�صرف التعوي�ض امل�ستحق للمدعي.

الأمر امللكي رقم (�أ )191/وتاريخ 1430/12/13هـ ،ب�ش�أن كارثة �سيول حمافظة جدة.

تتح�صل واقعات الدعوى ،ح�سبما يبني من االطالع على الأوراق ،وبالقدر الالزم للف�صل فيها،
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�أ َّنه بتاريخ 1433/2/8هـ ،تقدم املدعي �إىل هذه املحكمة طالب ًا �إلزام املدعى عليها ب�صرف
التعوي�ض املخ�ص�ص له عن �سيارته املت�ضررة يف �سيول مدينة جدة لعام 1430هــ ،و�أكد ب�أن اللجنة
املكلفة نظام ًا بتقدير التعوي�ضات قد حددت له مبلغ (� )50٫000ألف ريال ،كتعوي�ض عن �سيارته
املت�ضررة ،و�أ�ضاف ب�أن املبلغ قد �صدر الأمر ب�صرفه يف احلا�سب الآيل �إال �أن املبلغ مل يحول
لر�صيده البنكي ،وبعد مراجعته للمدعى عليها تذرعت بعدم ال�صرف لوجود تعميم مينع ال�صرف
ملن جتاوزت معاملتهم مدة �سنتني ،ورف�ضت املدعى عليها ت�سليمه �صورة من التعميم .و�إجابة على
م ِّثل املدعى عليها مذكرة بني فيها ب�أن املدعي �أحد املت�ضررين من ال�سيول مبركز
الدعوى قدم مُ َ
بحرة ،وقد ت�ضررت �سيارته من نوع ( )....لوحة رقم ( )...و�أن املدعى عليها عند �إدخالها
للبيانات وجدت تكرار ًا يف التقدير ،وطم�س ًا لبع�ض البيانات ،وقد َّمت الت�أكد من جلان التقدير،
وات�ضح ب�أن املبلغ املقدر هو ( )50٫000خم�سون �ألف ريال ،ومل يتم حتويله للمدعي لأن ال�سيارة
با�سم زوجته ،و�أكد ب�أن املبلغ حمجوز لدى املدعى عليها بانتظار تقدمي �إثبات من املدعي يخوله
ا�ستالم املبلغ .فبينت الدائرة ملُ َم ِّثل املدعى عليها ب�أن ال�سيارة با�سم املدعي وفق ًا لرخ�صة ال�سري
ال�صادرة عن وزارة الداخلية ،و�سلمته �صورة منها ،وطلبت منه رد ًا وافي ًا ب�ش�أن ذلك .وبجل�سة
م ِّثل املدعى عليها عن احل�ضور رغم تبلغه مبوعدها وفقا ملح�ضر جل�سة
1433/8/3هـ ،تغيب مُ َ
م ِّثل املدعى عليها عن احل�ضور رغم مكاتبة
1433/6/7هـ .وبجل�سة 1433/10/7هـ ،تغيب مُ َ
الدائرة له بكتاب هذه احلكمة رقم ( )10/8364وتاريخ 1433/9/9هـ .وبجل�سة هذا اليوم مل
تقدم املدعى عليها جديد ًا يف الدعوى� ،أو رد ًا ب�ش�أن طلب الدائرة ،ومت�سك املدعي بطلبه ،وبني
ب�أنه قد راجع املدعى عليها مرار ًا دون �أي �إجابة ،فقررت الدائرة رفع اجلل�سة للمداولة ،ثم
نطقت بحكمها.
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مبا �أن املدعي يهدف من �إقامة دعواه احلكم ب�إلزام املدعى عليها ب�صرف التعوي�ض املخ�ص�ص
له عن �سيارته املت�ضررة يف �سيول مدينة جدة لعام  1430هـ ،ف�إن هذه الدعوى بنا ًء على تكييفها
النظامي ال�صحيح ،تعترب من قبيل دعاوى التعوي�ض التي تقدم من ذوي ال�ش�أن عن �أعمال جهة
الإدارة ،وتخت�ص املحاكم الإدارية بنظرها وفق ًا للمادة (/13ج) من نظام ديوان املظامل ال�صادر
باملر�سوم امللكي رقم (م )78/وتاريخ 1428/9/19هـ ،كما �أ َّنها تدخل يف اخت�صا�ص هذه املحكمة
مكاني ًا والدائرة نوعي ًا ا�ستناد ًا للمادة ( )1من قواعد املرافعات والإجراءات �أمام ديوان املظامل
ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )190وتاريخ 1409/11/16هـ ،وقرارات رئي�س ديوان
املظامل رئي�س جمل�س الق�ضاء الإداري رقم ( )242 ,128لعام 1432هـ .ومبا �أن النظر يف دعوى
التعوي�ض م�شروط باملطالبة خالل خم�س �سنوات من تاريخ ن�شوء احلق املدعى به ،وبخ�صو�ص
هذه الدعوى ف�إن فاجعة ال�سيول مبدينة جدة قد وقعت يف عام 1430هـ و�صدر الأمر امللكي رقم
الرقم (�أ )191/وتاريخ 1430/12/13هـ ،ب�إلزام املدعى عليها بتعوي�ض املت�ضررين وفقا ملا
تنتهي له اللجنة امل�شكلة بهذا اخل�صو�ص ،وقد تقدم املدعي بدعواه �أمام ديوان املظامل بتاريخ
1433/2/8هـ ،يف الأجل املحدد ،ما ميثل حتقق ًا لل�شرط ،و�إذ ا�ستوفت الدعوى �سائر �أو�ضاعها
ال�شكلية املقررة �شرع ًا ونظام ًا؛ ما يتعني معه قبولها �شك ًال .ومبا �أنه عن املو�ضوع :فالثابت �أن
املدعي �أحد املت�ضررين من ال�سيول مبركز بحرة ،مبنطقة مكة املكرمة لعام 1430هـ ،وقد ت�ضررت
�سيارته من نوع ( )...لوحة رقم ( ،)...والثابت �أن اللجنة املكلفة نظام ًا بتقدير التعوي�ضات قد
حددت له مبلغ (� )50٫000ألف ريال ،وفق ًا ملذكرة املدعى عليها املقدمة بجل�سة 1433/6/7هـ.
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ومبا �أن املدعى عليها قد تذرعت يف ت�أخرها عن �صرف التعوي�ض املخ�ص�ص للمدعي بحجة
عدم متلكه لل�سيارة ،ومبا �أن الثابت �أن ال�سيارة با�سم املدعي وفق ًا لرخ�صة ال�سري ال�صادرة عن
وزارة الداخلية ،ومبا �أن الدائرة قد �سلمت املدعى عليها �صورة منها ،وا�ستمرت املدعى عليها
تبال بالواجب املناط بها بالأمر امللكي رقم (�أ )191/وتاريخ
على حالها يف عدم ال�صرف ،ومل ِ
1430/12/13هـ ،الذي ن�ص على �أنه( :وبعد �أن تابعنا ببالغ احلزن والأمل الأحداث امل�أ�ساوية
التي نتجت عن هطول الأمطار على حمافظة جدة وما �أدت �إليه من وفيات جتاوزت مئة �شهيد،
و�إ�صابة الكثريين �إ�ضافة �إىل العديد من التلفيات والأ�ضرار البالغة على املن�ش�آت العامة واملمتلكات
اخلا�صة ،وبعد �أن قمنا بواجبنا يف حينه بتوجيه اجلهات املعنية ،باتخاذ الإجراءات الالزمة حيال
ذلك وب�شكل عاجل جد ًا ،وكنا على ات�صال من امل�س�ؤولني املعنيني مبتابعة هذا الأمر �أو ًال ب�أول،
واتخاذ ما يلزم من �إجراءات يف حينه ،و�إ َّنه ليحز يف النف�س وي�ؤملها �أن هذه الفاجعة مل ت�أت تبع ًا
لكارثة غري معتادة على نحو ما نتابعه ون�شاهده كالأعا�صري والفي�ضانات اخلارجة وتداعياتها عن
نطاق الإرادة وال�سيطرة ،يف حني �أن هذه الفاجعة نتجت عن �أمطار ال ميكن و�صفها بالكارثية.
و�إن من امل�ؤ�سف له �أن مثل هذه الأمطار مبعدالتها هذه ت�سقط ب�شكل �شبه يومي على العديد من
الدول املتقدمة وغريها ومنها ما هو �أقل من اململكة يف الإمكانات والقدرات وال ينتج عنها خ�سائر
و�أ�ضرار مفجعة على نحو ما �شهدناه يف حمافظة جدة وهو ما �آملنا �أ�شد الأمل .وا�ضطالع ًا ملا يلزمنا
به واجب الأمانة وامل�س�ؤولية التي عاهدنا اهلل تعاىل على القيام بها واحلر�ص عليها جتاه الدين ثم
الوطن واملواطن وكل مقيم على �أر�ضنا ف�إنه من املتعني علينا �شرع ًا الت�صدي لهذا الأمر وحتديد
امل�س�ؤولية فيه وامل�س�ؤولني عنه  -جهات ًا و�أ�شخا�ص ًا  -وحما�سبة كل مق�صر �أو متهاون بكل حزم
دون �أن ت�أخذنا يف ذلك لومة الئم جتاه من يثبت �إخالله بالأمانة ،وامل�س�ؤولية امللقاة عليه والثقة
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املناطة به� ،أخذ ًا يف االعتبار م�س�ؤولية اجلهات املعنية كل فيما يخ�صه �أمام اهلل تعاىل ،ثم �أمامنا
عن ح�سن �أدائها ملهامها وم�س�ؤولياتها ،والوفاء بواجباتها ،مدركني �أ َّنه ال ميكن �إغفال �أن هناك
�أخطاء �أو تق�صري ًا من بع�ض اجلهات ،ولدينا ال�شجاعة الكافية للإف�صاح عن ذلك والت�صدي له
بكل حزم ،فه�ؤالء املواطنون واملقيمون �أمانة يف �أعناقنا ويف ذمتنا ،نقول ذلك �صدق ًا مع اهلل قبل
كل �شيءَّ ،مت تقرير ًا للواجب ال�شرعي والنظامي ،وحتمل تبعاته ،م�ست�صحبني يف ذلك ترب�ؤ النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم من �صنيع بع�ض �أ�صحابه فيما ندبهم �إليه .لذا وامتثا ًال لقول اهلل تعاىل:
}À¾½¼«º¹¸¶µ´³²±°

 ، ÃÂ Áولقول النبي ( :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته) .وبنا ًء على ما
تقت�ضيه امل�صلحة العامة؛ �أمرنا مبا هو �آت� :أو ًال :تكون جلنة برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي �أمري
منطقة مكة املكرمة وع�ضوية كل من - 1 :معايل رئي�س هيئة الرقابة والتحقيق - 2 .مندوبني
من وزارة الداخلية وهم( :مدير عام الدفاع املدين  -وكيل �إمارة منطقة مكة املكرمة -
مدير عام املباحث الإدارية  -ومدير مباحث منطقة مكة املكرمة) - 3 .مندوب على م�ستوى
عال من رئا�سة اال�ستخبارات العامة - 4 .وكيل وزارة العدل - 5 .نائب رئي�س ديوان املراقبة
العامة امل�ساعد .ثاني ًا :تقوم اللجنة  -حا ًال  -مببا�شرة املهمات وامل�س�ؤوليات الآتية بتفرغ كامل:
 - 1التحقيق وتق�صي احلقائق يف �أ�سباب هذه الفاجعة ،وحتديد م�س�ؤولية كل جهة حكومية �أو �أي
�شخ�ص ذي عالقة بها - 2 .ح�صر �شهداء الغرف وامل�صابني واخل�سائر يف املمتلكات - 3 .على
وزارة املالية تعوي�ض املت�ضررين يف ممتلكاتهم وفق ًا ملا تنتهي �إليه اللجنة - 4 .للجنة تكوين جلان
منبثقة وفرق عمل لت�سهيل مهماتها ،ولها يف ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من �إجراءات لت�سهيل �أداء
عملها ،وعلى جميع اجلهات احلكومية االلتزام التام بالتعاون مع اللجنة وت�سهيل مهماتها ،مبا يف
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ذلك تقدمي جميع ما حتتاج �إليه من معلومات وبيانات ووثائق - 5 .على اللجنة �أي�ض ًا الرفع لنا -
فور ًا  -عن �أي جهة حكومية ال تلتزم بذلك ،وللجنة كذلك ا�ستدعاء �أي �شخ�ص �أو م�س�ؤول كائن ًا
من كان بطلب �إفادته� ،أو م�ساءلته  -عند االقت�ضاء  -كما للجنة اال�ستعانة مبن تراه من ذوي
االخت�صا�ص واخلربة - 6 .على اللجنة الرفع لنا مبا تتو�صل �إليه من حتقيقات ونتائج وتو�صيات
ب�شكل عاجل جد ًا ،وعليها اجلد واملثابرة يف عملها مبا ترب�أ به الذمة �أمام اهلل عز وجل ،وهي
من ذمتنا لذمتهم ،م�ست�شعرة عظم امل�س�ؤولية وج�سامة اخلطب .فالأمر امللكي �صريح يف �إلزام
املدعى عليها تعوي�ض املت�ضررين يف ممتلكاتهم وفقا ملا تنتهي �إليه اللجنة ،ومبا �أن الثابت انتهاء
اللجنة املكلفة بتقدير التعوي�ضات �إىل تعوي�ض املدعي مببلغ ( )50٫000خم�سني �ألف ريال ،ومبا
�أن املدعى عليها قد راجعت اللجنة وت�أكدت من �صحة املبلغ ،ومل تقدم بني يدي الدائرة حجة
نظامية �صحيحة ت�شفع لها يف ت�أخرها؛ ما تنتهي معه الدائرة �إىل �إلزامها ب�صرف التعوي�ض
املحدد� ،إجابة للمدعي يف طلبه .وال ينال من ذلك اكتفاء املدعى عليها ب�إقرارها با�ستحقاق
التعوي�ض ب�صحة دعواه له؛ �إذ ال يكفي يف مواجهة �صراحة الأمر امللكي الإقرار باال�ستحقاق
جمرد ًا  -كما هو احلال يف النزاع املاثل �أمام الدائرة  -لأن الإقرار احلقيقي يف مثل تلك الفاجعة
قرين التطبيق ال�سريع واملبا�شر .وال يفوت الدائرة  -بعد اطالعها على الأمر امللكي رقم (�أ)191/
وتاريخ1430/12/13 :هـ امل�شار �إليه �آنفا  -الإ�شارة �إىل �ضرورة توليِّ اجلهات الرقابية ذات
االخت�صا�ص م�ساءلة املدعى عليها عن تق�صريها اجللي الوا�ضح ،يف ت�أخري تنفيذ واجب معجل
مناط بها ،وتراخيها يف تقدمي دفوع نظامية �صحيحة �أمام جهة الق�ضاء.
لذلك حكمت الدائرة :ب�إلزام وزارة املالية �صرف مبلغ ( )50٫000خم�سني �ألف ريال ،لـ(،)...
تعوي�ضاً عن �سيارته املت�ضررة؛ ملا هو مبني تف�صي ً
ال بالأ�سباب.
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واهلل املوفق و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

حكمت املحكمة بت�أييد احلكم فيما انتهى �إليه من ق�ضاء.
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