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 ( نتائج التحقيق في قض�ة التعد�ات غير النظام�ة 

 على أراضي مشروع البحر األحمر ومحافظة العال)

 أوً�: الموض�ع : 

 

) وتار�ــــخ ٢٣٨األمر الملكي ال���م الوارد إلى معالي رئ�س هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ( �شأن

محافظة العال وشركة البحر األحمر المل��ة لالمتضمن أنه بناء على ما ورد من الهيئة  ،ه٢/١/١٤٤٢

السودة، �شأن التعد�ات غير النظام�ة على أراضي مشروع البحر األحمر والتي تجاوزت وشركة تط��ر 

وتجاوزت العشرات في محافظة العال، فضً� عن التجاوزات في  ) خمسة آالف تعدي٥٠٠٠(

ل��ة لمحافظة العال أو شركة البحر األحمر أو العشوائ�ات والمخ�مات غير المرخصة من قبل الهيئة الم

 شركة تط��ر السودة، وأن هذە التعد�ات تعد تج
�
ثيرها ال�بير فضً� عن تأ اوزا� للنظام و�شكل ضررا� بيئ�ا

على إنجاز المشار�ــــع وخططها، ونظرا� ألنه تبين أنه تم الترخ�ص لهذە التعد�ات بتجاوزات من قبل بعض 

 على المسؤولين و�عد ذلك تعد
�
قوم وما قضى به األمر ال���م بأن تاختصاص الشركات المذكورة....إلخ، �ا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاً� بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار لهم في األمر، ح�ال 

 صل إل�ه.  والرفع بما يتم التو  وتتخذ اإلجراءات النظام�ة بحقهم مسؤوليتهم عن التعد�ات المشار إليها،

 : اإلجراءات المتخذة:  
�
 -ثان�ا

تم التنسيق مع التح��ات المال�ة بالهيئة لطلب العقارات وكشوفات الحسابات البنك�ة للمتهمين  -١

 المشمولين بالتحقيق ومحافظهم االستثمار�ة وأقار�ــهم. 

 تم تكل�ف الف��ق الم�داني بالهيئة لالنتقال إلى الجهة المختصة بوزارة الداخل�ة؛ واإلفادة عما �لي:  -٢

ه، 13/2/1437) الصادرة بتار�ــــخ 8223) ورقم (8222) ورقم (8221مدى ورود األوامر المل��ة ال���مة رقم ( أ. 

األراضي (مناط التحقيق)  مخصصة إلى الجهات ذات العالقة (بحرس الحدود)، والتي تنص بمضمونها بأن 

ومملوكة مل��ة كاملة إلى صندوق االستثمارات العامة، مع إرفاق (�سخ طبق األصل) بما ُيثبت تور�دها إلى تلك 
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اإلفادة ف�ما إن تم توج�ه لجان إزالة التعد�ات باألما�ن (مناط التحقيق)، الواردة باألمر الملكي ال���م رقم  ب. 

ه، من قبل إمارات المناطق ب�زالة التعد�ات القد�مة الناشئة قبل صدور األوامر 2/1/1442�ــــخ ) وتار ٢٣٨(

ه، مع إرفاق م��دات 13/2/1437) الصادرة بتار�ــــخ 8223) ورقم (8222) و رقم (8221المل��ة ال���مة رقم (

 ما تتم اإلفادة عنه. 

ولة عنها، وذلك ف�ما يتعلق بمرف�ع سمو وز�ر النص على أما�ن اإلحداثات بدقة، واست�ضاح اللجنة المسؤ ج. 

ه، ح�ث إن الوارد به مجرد مصورات ج��ة 29/12/1441) وتار�ــــخ 242059الداخل�ة إلى الديوان الملكي برقم (

 لمواقع اإلحداثات ورقم اإلحداث�ة لها، ولم يوضح اسم المنطقة أو المشروع الذي وقع به اإلحداث. 

المحضر النهائي، الجتماع اللجنة المشكلة للنظر في التجاوزات والتعد�ات إرفاق (�سخة طبق األصل) من  .د

 ه . 16/10/1441) وتار�ــــخ 566638بمحافظة العال بعد توق�عهم عل�ه، بناًء األمر الملكي ال���م رقم (

 ه. إعداد ب�ان يوضح أما�ن التعد�ات التي ال تزال قائمة، واللجنة المسؤولة عنها.   

 . تم التنسيق مع الف��ق الم�داني بالهيئة لالنتقال إلى صندوق االستثمارات العامة ؛ لإلفادة عما �لي: ٣

أ.إ�ضاح حدود المشار�ــــع التنم��ة المملوكة للصندوق لألراضي (مناط التحقيق) الواردة باألمر الملكي ال���م رقم 

الواقعة في محافظتي حقل وأملج فيها والتي  ه، واإلفادة عن مدى دخول األراضي2/1/1442) وتار�ــــخ ٢٣٨(

 تم الترخ�ص بالتخي�م فيها من قبل قطاع حرس الحدود، مع است�ضاح الحمى الداخلة في تلك األراضي .    

 ب.إرفاق ما �ف�د وجود خمسة آالف إحداث وتعدي التزال قائمة، مع تحد�د المحافظة أو المركز التابعة له .   

وا على تحد�د األشخاص الذين وقعو لهيئة لالنتقال إلى بلد�ة الع�ص لف��ق الم�داني باتم التنسيق مع ا . ٤

ه، الصادر من بلد�ة 2/3/1437) وتار�ــــخ 30ه، والعقد رقم (3/8/1437) وتار�ــــخ 4370026رخصة البناء رقم (

 الع�ص واتخاذ كافة إجراءات االستدالل �شأنهم. 

البناء  �رفاق �سخ (طبق األصل) من رخصهيئة لالنتقال إلى بلد�ة حقل و تم التنسيق مع الف��ق الم�داني بال .٥

   .الصادرة من قبل بلد�ة محافظة حقل في المناطق المملوكة لصندوق االستثمارات العامة
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رفاق إجابة وزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة ح�ال الخطاب الموجه تم التنسيق مع الف��ق الم�داني بالهيئة إل .٦

ه، �شأن منتجع صحارى 11/10/1441) وتار�ــــخ 8742رقم (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من قبل  للوزارة

 الواقع بمحافظة العال. 

 ما�لي:  �رفاقو  تم التنسيق مع الف��ق الم�داني بالهيئة لالنتقال إلى محافظة العال .٧

أصل محضر اإلزالة بعد توق�عه من قبل لجنة التعد�ات بمحافظة العال المتعلق ب�زالة بيوت ر�ف�ة بمزرعة  أ. 

 (سالم عبدالدا�م وفارس الضميني) الواقعة على ط��ق حائل. 

أصل محضر اإلزالة بعد توق�عه من قبل أعضاء لجنة التعد�ات بمحافظة العال، المتعلق ب�زالة بناء داخل  ب. 

. مزرعة 
�
 خاصة ق��بة من محطة المعتدل قبل شه��ن ونصف تق��با

ق��ر �رفاق �سخة (طبق األصل) من التلالنتقال إلى مركز شقري و  . تم التنسيق مع الف��ق الم�داني بالهيئة٨

  .هـ23/10/1441المعد من قبل سالم العطوي (رئ�س مركز شقري) الموجه إلى إمارة منطقة تبوك بتار�ــــخ 

على األوامر المل��ة ال���مة التي تم بناء عليها تخص�ص أراضي المشار�ــــع ال�برى وعلى األوامر  . تم االطالع٩

المل��ة الصادرة �شأن التعد�ات وحصرها واتخاذ الالزم ف�ما �خصها، واالطالع على تق��ري اللجنتين المشكلة 

ى التقار�ر المرفوعة من قبل وزارة ه، واالطالع عل16/10/1441بموجب األمر الملكي ال���م رقم (  ) وتار�ــــخ 

الداخل�ة وأمارات المناطق ووزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة بناء على األمر الملكي ال���م رقم (  ) وتار�ــــخ 

 ه. 18/9/1441

إلى بعض المحافظات والمرا�ز والبلد�ات لتزو�د الهيئة بجميع ما لدى هذە تم شخوص المختصون بالهيئة . ١٠

 قبلها. التعد�ات وما هي اإلجراءات المتخذة من الجهات ح�ال 

تم االطالع على البالغات المرف�ع للهيئة ف�ما �خص التعد�ات وما تم ح�الها، وعلى ضوء ما تم االطالع  .١١

وسماع  من األشخاص١٠٦استدعاء تم عل�ه من أوامر مل��ة ك��مة ودراسة للمستندات والتقار�ر ذات العالقة 

 .المخالفات المشار لها باألمر الملكي ال���م ) سبعة و�سعين منهم ح�ال٩٧(أقوالهم واستجواب 

 
�
 -: المتهمون المشمولين بالتحقيق:  ثالثا
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، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم فارس بن م�اح بن شفق السرحاني -١

)١٠٢٨٨١٩١٨١ ،
�
موقوف لدى  التهمة: سوء االستعمال اإلداري) المهنة: أمين منطقة تبوك سابقا

 ه . ٤/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ناصر بن محمد بن ناصر القحطاني -2

ال التهمة: سوء االستعم) المهنة: ضابط برتبة عق�د بحرس الحدود بمحافظة الوجه، ١٠٣٧٤٢٦٣٢٥(

 ه . ٤/١/١٤٤٢ار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ ،موقوف لدى التح��ات اإلد اإلداري

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم مراد بن لط�ف بن عبدالله الهب�دي -3

مة: الته) المهنة: رئ�س اللجنة الرئ�س�ة إلزالة التعد�ات ب�مارة المدينة المنورة ، ١٠٣١٣١٩٦٥٨(

وقوف م ف�ه البيع والشراء مع علمه بذلك،مخالفة األنظمة والتعل�مات �شراء أرض في مكان �منع 

 . ه ١٣/١/١٤٤٢وأف�ج عنه بتار�ــــخ  ه٤/١/١٤٤٢لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

) المهنة: ١٠٠١٥١٢٤٣١، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (صالح بن صالح الق��عاني -4

موقوف لدى   تزو�ر وسوء االستعمال اإلداري،التهمة: الرئ�س لجنة التعد�ات بمحافظة العال،

 ه . ٤/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم غازي بن محمد بن مرزوق العتيبي -5

سوء االستعمال االشتغال بالتجارة، و التهمة: ) المهنة: أمين رئ�س بلد�ة أملج، ١٠٠٢٨٢٦٥٠٩(

 ه . ٤/١/١٤٤٢، موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ دارياإل 

) ١٠٠٦٢٢٣١٤١، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (علي بن مف�ح بن عبدالله الخيري -6

 
�
المهنة: موظف باالتصاالت اإلدار�ة بمركز السودة، ورئ�س لجنة التعد�ات بمركز السودة وطبب سابقا

، موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ : التزو�ر وسوء االستعمال اإلداريالتهمة، 

 ه . ٤/١/١٤٤٢

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم محمد بن سع�د بن محمد آل عائض -7

وء تهمة: سال) المهنة: رئ�س بلد�ة طبب الفرع�ة ومكلف بت�سير أعمال بلد�ة السودة، ١٠٧٥٣١٤٢٢٧(

w ه . ٤/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  االستعمال اإلداري،
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، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم عبدالله بن سلطان بن عبدالله بن هشبل -8

 التهمة:  سوء االستعمال اإلداري، ) المهنة: رئ�س مركز السودة ب�مارة منطقة عسير،١٠٢٠٦٨٣٧٠٠(

 ه . ٤/١/١٤٤٢قوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ مو 

سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم  عواد بن ع�د بن عوادە العرادي البلوي، -9

 . ، لم يتم إ�قافهالتهمة:  سوء االستعمال اإلداري) المهنة: مدير مدي��ة حرس الحدود، 1011433354(

) 1035757333، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (ث��ني العنزيف�ج بن مزعل بن  -١٠

ى ، موقوف لدالتهمة: سوء االستعمال اإلداريالمهنة: �عمل بلجنة إزالة التعد�ات بمحافظة العال، 

 ه . 5/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ، سعودي الجنس�علي بن محمد بن علي آل مسعود  -١١

) المهنة: موظف بوزارة الزراعة بمحافظة العال ومندوب الزراعة لدى لجنة التعد�ات 1010924155(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة  التهمة: التزو�ر، وسوء االستعمال اإلداري، بمحافظة العال،

 ه . 5/١/١٤٤٢ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم مالهد العنزي مف�ح بن النشمي بن -١٢

) المهنة: عسكري �شرطة محافظة العال ومندوب الشرطة لدى لجنة التعد�ات 1035324902(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة  التهمة: التزو�ر، وسوء االستعمال اإلداري،بمحافظة العال، 

 ه . 5/١/١٤٤٢ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم أحمد بن عطالله بن عبدالله العرادي البلوي -١٣

مة: الته) المهنة: موظف بوزارة المال�ة ومندوب لدى لجنة التعد�ات بمحافظة العال، 1047120199(

 ه . 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ  التزو�ر، وسوء االستعمال اإلداري،

سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم  حمد بن مبشر بن عواد الفقيري العنزي،م -١٤

التهمة: االشتغال بالتجارة،  ) المهنة: مدير وحدة مراقبة التعد�ات بمحافظة العال،1083103463(

www.m ه. 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  االستعمال اإلداري، سوءو 
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، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم بدالرحمن بن حمود بن عوض الجهنيع -١٥

التهمة: سوء االستعمال ) المهنة: مدير إدارة األراضي والعقار بأمانة المدينة المنورة، 1017178185(

 ه. 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  اإلداري

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ن ف��ــــع البلويصالح بن سل�مان ب -١٦

وء التهمة: س) المهنة: �عمل ببلد�ة العال وأحد أعضاء لجنة التعد�ات بمركز فضال، 1031191594(

 ه . 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  االستعمال اإلداري

سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم  ،عوض بن ع��ند بن حسين البلوي -١٧

ء التهمة: سو ) المهنة: مساعد مزارع بوزارة الزراعة بالعال وأحد أعضاء لجنة التعد�ات،1035227683(

 ه . 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  االستعمال اإلداري،

ي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ، سعودعبدالرح�م بن سعد بن جم�ل الجهني -١٨

ء التهمة: سو ) المهنة: رئ�س لجنة التعد�ات بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج، 1059446052(

 ه . 5/١/١٤٤٢، موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ االستعمال اإلداري

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم سل�مان بن ف�ج بن صالح الحب�شي -١٩

وء التهمة: س) المهنة: موظف بمحافظة أملج، ورئ�س لجنة التعد�ات بمحافظة أملج، 1029965025(

 ه . 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  االستعمال اإلداري،

الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ، سعودي محمد بن صالح بن عبدالله العنزي -٢٠

 التهمة: سوء االستعمال اإلداري، ) المهنة: رئ�س لجنة التعد�ات بمركز فضال،1049088345(

 ه . 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم غنا�م بن عليثة بن محمد الحمدي -٢١

)1062527856،
�
همة: الت ) المهنة: موظف بمحافظة أملج، ورئ�س لجنة التعد�ات بمركز الحرة سابقا

 ه . 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  االستعمال اإلداري، سوء

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم حسن بن سل�مان بن حمدان البلوي -٢٢

 التهمة: سوء االستعمال اإلداري،) المهنة: قائد حرس الحدود في محافظة أملج، 1032685719(

 ه . 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 
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، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم نا�ل بن سل�مان بن نصار العمراني -٢٣

موقوف لدى  همة: سوء االستعمال اإلداري،الت) المهنة: موظف ببلد�ة حقل، 1040354928(

 ه . 5/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم مد الله محمد سل�مان الح��طي -٢٤

االستعمال  سوءالتهمة: ) المهنة: موظف ببلد�ة علقان التابع لمحافظة حقل، 1094990031(

 ه . 5/١/١٤٤٢قوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ مو  اإلداري،

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ف�صل بن عواد بن سل�مان الح��طي -٢٥

 التهمة: سوء االستعمال اإلداري،) المهنة: وك�ل أمين منطقة تبوك للخدمات، 1013711468(

 ه . 5/١/١٤٤٢��اض من تار�ــــخ موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم دخ�ل الله بن عط�ه بن س��لم الح��طي  -٢٦

أوقف لدى التح��ات  التهمة: سوء االستعمال اإلداري،) المهنة: موظف ببلد�ة حقل، 1013725500(

 ه . ١٣/١/١٤٤٢ه ، وأف�ج عنه بتار�ــــخ 5/١/١٤٤٢اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

) 1003197058، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (�حيى بن فائز بن عبدالله الفائز  -٢٧

أوقف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة  االستعمال اإلداري، سوءالتهمة:  المهنة: موظف ببلد�ة حقل،

 ه  . ١٣/١/١٤٤٢ه، وأف�ج عنه بتار�ــــخ 5/١/١٤٤٢ال��اض من تار�ــــخ 

) المهنة: 2350626939، سوداني الجنس�ة بموجب ه��ة مق�م رقم (معتز بابكر إبراه�م الصادق  -٢٨

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة   االستعمال اإلداري، سوءالتهمة:  موظف في مكتب أبالخ�ل،

 ه . 5/١/١٤٤٢ال��اض من تار�ــــخ 

) 1013861164، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (علي عبدالرحمن علي التم�مي  -٢٩

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة  التهمة: سوء االستعمال اإلداري،المهنة: محافظ محافظة الوجه، 

 ه . 5/١/١٤٤٢بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم محمد الحمدي بن عبدالله  بن محمد  -٣٠

www.m) المهنة: موظف بمحافظة أملج ورئ�س لجنة التعد�ات بمركز عمق التابع لمحافظة 1041477330(
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موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  التهمة: سوء االستعمال اإلداري،املج ، 

 ه . ١/١٤٤٢/5

) 1060009774، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (محمود عبدالله عط�ه العطوي -٣١

 موقوف لدى التح��ات اإلدار�ةالتهمة: سوء االستعمال اإلداري،المهنة: رئ�س بلد�ة محافظة الوجه ، 

 ه . 5/١/١٤٤٢بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

) 1049679317، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (مبارك دح�م مبارك الدوسري  -٣٢

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ  سوء االستعمال اإلداري،التهمة:  المهنة: موظف ب�مارة تبوك، 

 ه . ١/١٤٤٢/5

سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم  ز�اد عبدالمحسن سلمان البازعي، -٣٣

موقوف لدى  التهمة:  سوء االستعمال اإلداري،) المهنة: محافظ محافظة املج، 1014853210(

 ه. 5/١/١٤٤٢ض من تار�ــــخ التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��ا

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم سفر بن سعد بن سع�د آل غنوم -٣٤

وف موق التهمة: التزو�ر وسوء االستعمال اإلداري،) المهنة: موظف ببلد�ة السودة، 1014882821(

 ه. 5/١/١٤٤٢لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم د بن عبدالله عسيريعبدالله بن أحم -٣٥

 التهمة: ) المهنة: موظف �شرطة السودة ومكلف بلجنة التعد�ات بمركز السودة، 1086061684(

، موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ التزو�ر و سوء االستعمال اإلداري

 ه . ١/١٤٤٢/5

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ن محمد الشر�فيوسف بن صالح ب -٣٦

وء س التهمة: ) المهنة: مدير عام إدارة األراضي واإلدارة القانون�ة بأمانة منطقة تبوك، 1055666976(

 ه . 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  االستعمال اإلداري،

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم توفيق أبو سالممحمد بن منصور بن  -٣٧

 للجنة التعد�ات ب�مارة منطقة تبوك،1013483514(
�
 التهمة: سوء االستعمال اإلداري ) المهنة: رئ�سا

 ه . 5/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

www.m
ejh

ar
alj

az
ee

ra
.co

m



 
 
 
 
 

  وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي       
                                                                          

 105من  9الصفحة 
 

جنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ، سعودي الأحمد بن عودة بن إبراه�م الح��طي -٣٨

 موقوف لدى التهمة:  سوء االستعمال اإلداري،) المهنة: موظف بأمانة منطقة تبوك، 1057078253(

 ه . 5/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم محمد بن عبدالع��ز بن محمد الق��قري -٣٩

موقوف لدى  التهمة: سوء االستعمال اإلداري،) المهنة: �عمل بمحافظة الوجه، 1009838648(

 ه . 5/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم محمد بن صالح بن رفادە البلوي -٤٠

موقوف لدى  االستعمال اإلداري، سوءالتهمة: ) المهنة: موظف بمركز المنجور، 1059747293(

 ه . 5/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم إبراه�م بن عا�د بن سل�مان الح��طي -٤١

موقوف لدى  التهمة: سوء االستعمال اإلداري،)، المهنة: �عمل في مركز بدا، 1034071355(

 ه . 5/١/١٤٤٢ار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ التح��ات اإلد

) 1057959973، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (وح�د بن محمد بن م��د مباركي -٤٢

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة  التهمة:  سوء االستعمال اإلداري،المهنة: موظف بأمانة منطقة تبوك، 

 ه . 5/١/١٤٤٢بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم خالد بن محمد بن عبدالرحمن الغمالس -٤٣

التهمة:  سوء االستعمال ) المهنة: �عمل بوزارة الداخل�ة وك�ً� لشؤون المناطق، 1044966388(

 ه . 7/١/١٤٤٢، موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ اإلداري

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم بن مشخص الرح�ميصالح بن عبدالله  -٤٤

التهمة: سوء االستعمال ) المهنة: �عمل بوزارة الداخل�ة على وظ�فة مساعد إداري، 1012769210(

 ه . 7/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  اإلداري،

ي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ، سعودحسن بن مرزوق بن مانع الفهادي   -٤٥

التهمة: التزو�ر، و سوء االستعمال ) المهنة: موظف بوزارة الداخل�ة كباحث قضا�ا ، 1038471510(

 ه . ٧/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  اإلداري

www.m
ejh

ar
alj

az
ee

ra
.co

m



 
 
 
 
 

  وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي       
                                                                          

 105من  10الصفحة 
 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم عبدالع��ز بن عبدالله بن عبدالله بن رشدان -٤٦

التهمة: التزو�ر، و سوء ) المهنة: �عمل بوزارة الداخل�ة على وظ�فة محاسب، 1068294741(

 ه . ٧/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  االستعمال اإلداري،

بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ، سعودي الجنس�ة نواف بن خالد بن سل�مان بن دا�ل -٤٧

ر، و لتزو�ا التهمة: ) المهنة: �عمل بوزارة الداخل�ة باإلدارة العامة للمراجعة الداخل�ة ،1082648120(

 ه. ٧/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  سوء االستعمال اإلداري،

) 1017286616موجب اله��ة الوطن�ة رقم (، سعودي الجنس�ة بسالم بن جازي بن ع�د العطوي  -٤٨

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ  سوء االستعمال اإلداري، ،التهمة: المهنة: رئ�س مركز شقري، 

 .هـ٧/١/١٤٤٢

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم عط�ه بن أحمد بن سع�د الزهراني -٤٩

ف ، موقو التهمة: سوء االستعمال اإلدارية تبوك، ) المهنة: قائد حرس الحدود بمنطق1034686152(

 ه . ٨/١/١٤٤٢لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم سعد بن مبارك بن محمد القحطاني -٥٠

) المهنة: رئ�س قسم العمل�ات ورئ�س قسم الشؤون القانون�ة بحرس الحدود بالوجه، 1008260521(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  التهمة: سوء االستعمال اإلداري،

 ه . ٨/١/١٤٤٢

سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ، علي بن سعد بن عبدالع��ز ال عمر  -٥١

وء التهمة: التزو�ر وس) المهنة: �عمل مهندس مساحة بوزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة، 1033031194(

 ه. 8/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  االستعمال اإلداري،

ودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ، سععبد الع��ز بن عق�ل بن احمد العق�ل  -٥٢

التهمة: التزو�ر وسوء ) المهنة: موظف حكومي بالهيئة المل��ة بمحافظة العال ، 1003965546(

 ه . 8/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ  االستعمال اإلداري،

) 1004002372رقم ( ، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ةسامي بن محمد بن عواد البلوي -٥٣

المهنة: مدير عام إدارة الممتل�ات في وكالة الوزارة لألراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة 
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موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ ، التزو�ر التهمة: سوء االستعمال اإلداري و  بال��اض،

 ه. ١/١٤٤٢/8

) 1035571924بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (، سعودي الجنس�ة  ف�حان مسلط ف�حان البقمي -٥٤

التهمة: سوء االستعمال اإلداري، المهنة: مديرعمل�ات األمن في الهيئة المل��ة لمحافظ العال ، 

 ه . ٩/١/١٤٤٢، موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ التزو�رو 

ه��ة الوطن�ة رقم ، سعودي الجنس�ة بموجب المحمد بن علي بن محمد القعود  -٥٥

) المهنة: موظف في قسم العمل�ات االستثمار العقار�ة في صندوق االستثمارات العامة 1067723914(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ التهمة: التزو�ر و سوء االستعمال اإلداري، ، 

 ه . ٩/١/١٤٤٢

) 1062710221�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (، سعودي الجنسعبدالع��ز صالح علي البراك  -٥٦

لتهمة: االمهنة: مهندس مدني في قسم العمل�ات االستثمار العقار�ة في صندوق االستثمارات العامة 

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  التزو�ر و سوء االستعمال اإلداري،

 ه .. ٩/١/١٤٤٢

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم عوض بن حسين بن علي القحطاني  -٥٧

موقوف لدى  االستعمال اإلداري سوءالتهمة: ) المهنة: �عمل بأمانة المدينة المنورة، 1024812065(

 ه . ٤/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ 

اله��ة الوطن�ة رقم ، سعودي الجنس�ة بموجب عبداللط�ف بن نا�ف بن ع��ض المطيري -٥٨

وف موقاالستعمال اإلداري،  سوءالتهمة: التزو�ر و  ) المهنة: عسكري بمخفر فضال،1077743449(

 ه. ٤/١/١٤٤٢لدى التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم أحمد بن محمد بن بخ�ت ح��ان -٥٩

: التهمة ، وأحد أعضاء لجنة التعد�ات بمركز الحجر ،) المهنة: موظف بوزارة البيئة1038121040(

www.m ه. ٤/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ  االستعمال اإلداري، سوء
ejh

ar
alj

az
ee

ra
.co

m



 
 
 
 
 

  وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي       
                                                                          

 105من  12الصفحة 
 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ثامر بن صالح بن مرزوق الشمري -٦٠

 ءسو التهمة:  الحجر، ) المهنة: �عمل بمركز الحجر، ورئ�س لجنة التعد�ات بمركز 1010799789(

 ه. ٤/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ  ،والتستر على التزو�ر  االستعمال اإلداري

سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم تركي بن عوض بن تركي الفقيري العنزي،  -٦١

 سوء: التهمة الحجر، ) المهنة: �عمل في بلد�ة العال وأحد أعضاء لجنة التعد�ات بمركز 1035878774(

 ه. ٤/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بتار�ــــخ  االستعمال اإلداري،

) 1016119354، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (عبدالله سل�م سل�مان العمراني -٦٢

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة  التهمة: سوء االستعمال اإلداري، المهنة: رئ�س بلد�ة محافظة حقل ،

 ه . 10/١/١٤٤٢بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم دهام بن سل�م بن نصار الح��طي  -٦٣

موقوف لدى  التهمة: سوء االستعمال اإلداري،) المهنة: متقاعد من بلد�ة حقل،1008449025(

 ه . 10/١/١٤٤٢تار�ــــخ  التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم عادل بن ناشي بن كساب الفقيري العنزي -٦٤

همة: الت ) المهنة: مندوب شرطة محافظة العال لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز الحجر،1054238900(

ة ال��اض من تار�ــــخ موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطق التزو�ر وسوء االستعمال اإلداري،

 ه . ١/١٤٤٢/19

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم جم�عان بن سلمان بن مرزوق الج�عاني -٦٥

التهمة: التزو�ر ) المهنة: مندوب وزارة المال�ة لدى لجنة التعد�ات لمحافظة املج ، 1063775769(

 ه. 19/١/١٤٤٢قة ال��اض من تار�ــــخ موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنط وسوء االستعمال اإلداري،

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم صالح بن عبدالع��ز بن عا�د السميري الجهني -٦٦

) المهنة: عسكري بمحافظة أملج ومندوب الشرطة لدى لجنة التعد�ات بمركز 1028737698(

 ��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض منموقوف لدى التح التهمة: التزو�ر وسوء االستعمال اإلداري،الحسي، 
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، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم رامي بن عبدالرحمن بن حمزة القوفي -٦٧

) المهنة: مندوب شرطة محافظة أملج لدى لجنة إزالة التعد�ات بمحافظة أملج، 1051617437(

دى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ موقوف ل التهمة: التزو�ر وسوء االستعمال اإلداري،

 ه. ١/١٤٤٢/19

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم صالح بن محمد بن إبراه�م بن رفادە  -٦٨

 التهمة: سوء االستعمال اإلداري،) المهنة: رئ�س مركز المنجور التابع لمحافظة الوجه 1037627351(

 ه. 19/١/١٤٤٢نطقة ال��اض من تار�ــــخ موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بم

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم نا�ف بن عبدالرحمن بن بركة البلوي -٦٩

التهمة: سوء ) المهنة: مندوب البلد�ة لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز المنجور، 1041572064(

 ه. 19/١/١٤٤٢ض من تار�ــــخ موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��ا االستعمال اإلداري،

) 1078924345، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم (أحمد بن صالح بن أحمد خ�ا�ا -٧٠

 التهمة: سوء االستعمال اإلداري،المهنة: مندوب البلد�ة لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز الحسي، 

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم محمد بن علي بن واصل المرواني الجهني -٧١

التهمة:  ) المهنة: مندوب شرطة المنجور لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز المنجور، 1074289784(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  سوء االستعمال اإلداري،

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم مرزوق م����ق معيوف السناني الجهني -٧٢

) المهنة: مندوب شرطة محافظة أملج لدى لجنة إزالة التعد�ات بمحافظة أملج بالحرة 1035557477(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  ستعمال اإلداري،التهمة:  سوء اال الشمال�ة، 

 ه. ١/١٤٤٢/19

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم مرزوق بن عليثة بن عواد المشعلي -٧٣

 التهمة:  سوء) المهنة: مندوب وزارة الزراعة لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز الحسي، 1052612700(

w ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  اإلداري،االستعمال 
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، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم صبيح بن سل�مان بن ع��ضه البلوي -٧٤

) المهنة: مندوب الزراعة في مركز المنجور لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز المنجور، 1035598604(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  عمال اإلداري،التهمة:  سوء االست

 ه. ١/١٤٤٢/19

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم  الفا�دي شبيرق بن حم�د بن فهد -٧٥

) المهنة: �عمل بوزارة الزراعة , وأحد أعضاء لجنة التعد�ات في مركز الحرة التابع ألملج 1039747892(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  سوء االستعمال اإلداري،  التهمة: ، 

 ه. ١/١٤٤٢/19

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم عطاالله بن صب�ان بن سل�م الفا�دي الجهني -٧٦

 ي،اإلدار التهمة:  سوء االستعمال )المهنة: رئ�س مركز عمق التابع لمحافظة أملج، 1056201757(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم محمد بن سلمان بن ع�د العمراني -٧٧

) المهنة: موظف ببلد�ة بدا التابعة لمحافظة الوجه ومندوب البلد�ة لدى لجنة 1033350933(

 موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض :  سوء االستعمال اإلداري،التهمة ،التعد�ات بمركز بدا 

 ه. 19/١/١٤٤٢من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم عبدالخالق بن عبدالحم�د بن عط�ه السميري -٧٨

التهمة:  سوء المهنة: موظف ببلد�ة أملج، ومندوب بلجنة التعد�ات بالحرة  )1040957746(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ  ستعمال اإلداري،اال 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم أحمد بن صالح بن محمد العالطي -٧٩

موقوف لدى  التهمة:  سوء االستعمال اإلداري،) المهنة: موظف ببلد�ة أملج، 1045264742(

 ه. 19/١/١٤٤٢طقة ال��اض من تار�ــــخ التح��ات اإلدار�ة بمن

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم سل�مان بن عبدالله بن مساعد البلوي -٨٠

التهمة: سوء ) المهنة:عسكري �شرطة بدا ومندوب الشرطة بلجنة التعد�ات،1036497483(
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ن �ة بمنطقة ال��اض مموقوف لدى التح��ات اإلدار االستعمال اإلداري واستغالل النفوذ الوظ�في، 

 ه. 19/١/١٤٤٢تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم تركي بن علي بن محمد النحاس-٨١

موقوف لدى التهمة:  سوء االستعمال اإلداري، ) المهنة:موظف ببلد�ة أشواق، ١٠٠٧٠٤٩٥٠٣(

 ه. 19/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ع��ض بن عتيق الحمديصالح بن  -٨٢

موقوف لدى التهمة: سوء االستعمال اإلداري، ) المهنة:�عمل �شرطة أملج، 1042555571(

 ه. 19/١/١٤٤٢التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

لوطن�ة رقم ، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة انا�ف بن حسين بن ابراه�م الشر�ف -٨٣

التهمة: سوء االستعمال  ،) المهنة: موظف ببلد�ة أملج, ومندوب لجنة التعد�ات1029298120(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ اإلداري، 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم سالمة بن عودة بن رو�ضي البلوي -٨٤

:  التهمة ،ومندوب لجنة التعد�ات ببدا في الزراعة في مركز بدا،) المهنة: موظف 1041569649(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ التزو�ر، و سوء االستعمال اإلداري، 

 ه. ١/١٤٤٢/19

) 1003048103الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ( ، سعوديسعود بن عواض العتيبي -٨٥

 ،
�
ة:  سوء التهمالمهنة:مدير الشرا�ة المجتمع�ة ب�مارة تبوك ورئ�س لجنة التعد�ات باإلمارة سابقا

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ االستعمال اإلداري، 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم يعبدالحم�د بن رش�د بن سالم البلو -٨٦

همة: الت ،) المهنة:�عمل في قسم االتصاالت اإلدار�ة بوزارة المال�ة بمحافظة الوجه1044986287(

www.m ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ سوء االستعمال اإلداري، 
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ودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم ، سع سالمة بن فالح بن مبارك العق�ص -٨٧

) المهنة:�عمل مدير قسم األراضي ببلد�ة الوجه وعضو في لجنة التعد�ات 1041717529(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من التهمة: سوء االستعمال اإلداري، بالمحافظة، 

 ه. 19/١/١٤٤٢تار�ــــخ 

سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم  ،عبدالع��ز بن عا�د بن ع�د الجهني -٨٨

 سوءالتهمة: ) المهنة:موظف �شرطة الوجه وأحد أعضاء لجنة التعد�ات بالوجه، 1033973148(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ االستعمال اإلداري، 

بموجب اله��ة الوطن�ة رقم  ، سعودي الجنس�ةمحمد بن عق�ل بن عبدالرحمن العق�ل -٨٩

 سوءالتهمة:  ،) المهنة: مندوب الزراعة لدى لجنة إزالة التعد�ات بمدينة تبوك1066449099(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ االستعمال اإلداري، 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم حماد بن حم�دان بن سلمان المرواني -٩٠

، االستعمال اإلداري سوءالتهمة: ) المهنة: رئ�س مركز بدا التابع لمحافظة الوجه ، 1033758879(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ 

لوطن�ة رقم ، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة اجمال بن سالمة بن سالم الجهني -٩١

 وءسالتهمة: ) المهنة:موظف في بلد�ة أملج، مندوب البلد�ة بلجنة تعد�ات عمق، 1034715266(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ االستعمال اإلداري، 

م ، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقأ�من بن أحمد بن حامد الحجوري الجهني -٩٢

) المهنة:موظف بوزارة الزراعة بأملج ومندوب الزراعة بلجنة التعد�ات في محافظة 1069784815(

موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ االستعمال اإلداري،  سوءالتهمة: أملج، 

 ه. ١/١٤٤٢/19

ة رقم ، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�محمد بن أحمد بن حسن الزهراني -٩٣

موظف �شرطة تبوك ومندوب بلجنة التعد�ات ومراقبات األراضي  ) المهنة: 1057204677(
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موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة االستعمال اإلداري،  سوءالتهمة:  ،الحكوم�ة ب�مارة تبوك

 ه. 19/١/١٤٤٢ال��اض من تار�ــــخ 

ة الوطن�ة رقم ، سعودي الجنس�ة بموجب اله��سعود بن حمود بن ع�د البلوي -٩٤

 االستعمال سوءالتهمة:  ) المهنة: �عمل في لجنة التعد�ات ب�مارة منطقة تبوك،1002337762(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ اإلداري، 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم مف�ح بن أحمد بن �حى الشهراني -٩٥

، التهمة: التزو�ر المهنة: مندوب الزراعة لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز السودة )1052314695(

 ه. 19/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ االستعمال اإلداري،  سوءو 

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم حسن بن محمد بن خضران الزهراني -٩٦

ة: ، التهمنة: عسكري �شرطة الوجه وأحد أعضاء لجنة إزالة التعد�ات بالوجه) المه1041958685(

 ه. 20/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ االستعمال اإلداري،  سوء

، سعودي الجنس�ة بموجب اله��ة الوطن�ة رقم أحمد بن جبران بن ر�حان الحمدي -٩٧

: ، التهمةوأحد أعضاء لجنة التعد�ات بوزارة الزراعة بمحافظة أملجموظف ) المهنة: ١٠٦٢١٤٥٤١٠(

 ه. 20/١/١٤٤٢موقوف لدى التح��ات اإلدار�ة بمنطقة ال��اض من تار�ــــخ االستعمال اإلداري،  سوء

 
�
 : ملخص أقوال المتهمين: رابعا

 -، أفاد باآلتي: فارس بن م�اح بن شفق السرحانيالمتهم/  - ١

-  
�
 ه  . ١٤٣٨لمنطقة تبوك ح�ث تم تكل�فه في الشهر التاسع من عام أنه �عمل أمينا

أقر أن من مهامهم كأمانة لمنطقة تبوك مراقبة التعد�ات على أرض شركة البحر األحمر ف�ما �قع داخل  -

النطاق العمراني والرفع للمحافظة إلزالتها، وأفاد أنه يوجد لديهم قسم �ختص بالتعد�ات إال أن مهمة 

 مراقبة التعد�ات فقط، وأن الذي يباشر اإلزالة هي اللجنة التي ب�مارة المنطقة . القسم هو 

أفاد أنه تم منع إصدار أي تصر�ــــح بعد األمر الملكي القاضي ب��قاف التصار�ــــح ما عدا الذي �كون داخل  -

 عن صك شركة البحر األحمر. 
�
 النطاق العمراني، وخارجا
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يها بتق�د البلد�ات التابعة ألمانة منطقة تبوك ح�ال عدم إصدار رخص أفاد أن اآلل�ة التي يتم التأ�د ف -

 البناء تتم من خالل نظام (بلدي). 

أفاد أنه يوجد إجراءات رقاب�ة لرصد التعد�ات، وأنه يتم الرفع له �شكل أسبوعي من رؤساء البلد�ات  -

د�ات ما إذا كان هنالك تعفي المحافظات التي تدخل في صك نيوم وصك شركة البحر األحمر، و�حدد به 

 أم ال، وأنه يوجد لد�ه ما يثبت ذلك. 

بمواجهته مما ذكرە في سماع أقواله من عدم وجود إجراءات رقاب�ة للبلد�ات التابعة ألمانة منطقة  -

تبوك (أملج، الوجه، ضباء، البدع، شواق، مكتب خدمات شرما) للتأ�د من ق�ام تلك البلد�ات بأعمالها، 

ال �كون فهم السؤال ج�دا� في سماع أقواله وأن الصحيح أنه ُيرفع له خطابات �شكل أسبوعي  أفاد أنه قد 

 ح�ال وجود تعد�ات من عدمه . 

أفاد أنه بعد رصد التعدي يرفع الموض�ع للمحافظ في المحافظة التي وقع فيها التعدي ليتم إزالته،  -

 ت المحافظة، و�تم مراقبته حتى تتم اإلزالة. و�تم توفير معدات اإلزالة من قبل البلد�ة التابعة لذا

أفاد أنه يتم تطبيق العق��ات على المخالفين بحسب النظام، وأن تطبيق المخالفة من عدمها فهذە  -

 مسؤول�ة البلد�ة. 

أفاد أنه ال يتم التأ�د من ق�ام البلد�ة التي وقع االعتداء داخل نطاقها ب��قاع الغرامة على المتعدي،  -

 لك من اختصاص البلد�ة وال �دخل في اختصاص األمانة . ل�ون ذ

أفاد أنه يتابع التعد�ات إذا كانت ظاهرة أو حساسة، ح�ث أنه من الصعب عل�ه أن يتابع كل صغيرة  -

 وكبيرة وأن متابعة التعد�ات من اختصاص رئ�س البلد�ة . 

�سؤاله عن التعد�ات الواقعة في مشروع نيوم والواردة ببرق�ات معالي محافظ صندوق االستثمارات  -

) ٤٨٢٦ه، ورقم (٢٤/٩/١٤٤١) وتار�ــــخ ٤٣٠٤العامة والموجهة لمعالي رئ�س الديوان الملكي رقم (

عن  ه، أفاد أن التعد�ات كانت عبارة٢١/١١/١٤٤١) وتار�ــــخ ٥٢١١ه، ورقم (٢/١١/١٤٤١وتار�ــــخ 

(هناقر، بيوت شعب�ة، أحواش) وال �جزم إن كان من ضمنها بن�ان خرساني أم ال، لعدم خروجه للموقع، 

وحسب معلوماته أن تلك التعد�ات كانت في بجدة وسرور وشقري، وأن هذە هجر ول�ست داخل 

www.m النطاق العمراني والمسؤول�ة تقع على مركز اإلمارة ولجنة التعد�ات التابع له. 
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ه ف�ما إن كان تم إزالة التعد�ات الواردة في البرق�ات المشار إليها أفاد أن ما يتعلق بما ورد في �سؤال -

 البرق�ة األولى فقد تم إزالتها، أما ما يتعلق بما ورد في البرق�ة الثان�ة والثالثة فال �علم. 

أسبوع�ة  ن له متابعةبمواجهته عن سبب عدم علمه مع أنه ذكر أن لد�ه متابعة أسبوع�ة ذكر أنه �كو  -

 في التعد�ات التي تقع داخل النطاق العمراني ول�س خارجه . 

بمواجهته مما ذكرە أنه يتابع ما هو هام وأن ما أشير إل�ه في البرق�ات من تعد�ات تندرج ضمن األمور  -

لبرق�ة علم عن االهامة ال س�ما وأنها مرفوعة إلى الديوان الملكي، أفاد أن البرق�ات لم تمر عليهم، وأنه 

 األولى من خالل خطاب اإلمارة بطلب تجهيز المعدات إلزالة تلك التعد�ات. 

ـ �سؤاله عن منح تراخ�ص البناء داخل صك نيوم ومشروع البحر األحمر، أفاد أنه ال يتم منح التراخ�ص 

 أما الرخص المهن�ة مثل محطات المحروقات فقد صدر لها موافقة من 
�
صندوق أو تجد�دها نهائ�ا

 االستثمارات العامة، شر�طة اعتبار التراخ�ص الغ�ة عند احت�اج الصندوق للموقع. 

�سؤاله ف�ما إن تم أخذ التعهدات الالزمة لطالبي التجد�د بناء على ما اشترطه صندوق االستثمارات  -

انة ي خطاب األمالعامة، أفاد أن هذا اإلجراء من اختصاص رئ�س البلد�ة، إال أنه تمت اإلشارة إلى ذلك ف

 الموجه إلى البلد�ات المختصة بمشروع البحر األحمر ونيوم . 

 -، أفاد باآلتي: ناصر بن محمد بن ناصر القحطانيالمتهم/  - ٢

 ه . ١/٢/١٤٣٩أفاد أنه قائد قطاع حرس الحدود في الوجه ح�ث تم تكل�فه في  -

كم �حدها من الشمال   ١٨٠الغربي بطول  أفاد أن المهام المسندة إليهم في القطاع تمتد على الساحل -

قطاع ضبا ومن الجنوب قطاع أملج وتكون مهامهم مراقبة الساحل للتأ�د من عدة أمور من ضمنها 

التعد�ات وعند مالحظة تعد�ات يتم الرفع للمحافظة (لجنة التعد�ات) التي وقع بها التعدي إلزالته، 

 أرض الميناء وأرض الم��سي (استراحات الم��سي) وأنه يتم رفع تق��ر شهري لقائد المنطقة بخصوص

 لمتابعتها، وكذلك التعد�ات على الجزر والشاطئ. 

أفاد أن عدد التعد�ات التي قام بالرفع فيها  إلى لجان التعد�ات هي عدد أر�ــع تعد�ات، وعدد ست  -

www.m تعد�ات رفعها إلى قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك. 
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ح بالتخي�م على الساحل لمدة خمسة عشر يوم بموجب أمر قائد حرس أفاد أن من صالح�اته السما  -

ه  المبني على برق�ة معالي مدير عام حرس ٥/١/١٤٤١) وتار�ــــخ ٩٤٧٢الحدود بمنطقة تبوك رقم (

 ه . ٢/١/١٤٤١س) وتار�ــــخ ٥٧/٥٤الحدود رقم (

م عن ط��ق بوك للتخي�أفاد أن من ضمن االشتراطات لمنح ترخ�ص التخي�م التنسيق مع أمانة منطقة ت -

قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك، و�عدها يتم التعم�د من قبله بصفته قائد حرس الحدود بالمحافظة، 

 مف�دا� أنه ل�س من صالح�اته مخاطبة أمين المنطقة . 

أفاد أنه لم يردە توج�ه بأنه تم التنسيق بين قائد المنطقة وأمين منطقة تبوك وأنه سبق أن رفع إلى  -

ه، بطلب التنسيق مع قائد المنطقة فوردته اإلجابة بأن يتم التنسيق ٢/١٢/١٤٤١ئد المنطقة بتار�ــــخ قا

 مع البلد�ة وتم مخاطبة البلد�ة في حينه . 

صدرت من قبل حرس الحدود بالمحافظة أر�ــع أو خمس تصار�ــــح،  -
�
أفاد أن عدد تصار�ــــح التخي�م التي أ

 لب التنسيق.   وكانت بعد الرفع إلى قائد المنطقة بط

 -، أفاد باآلتي: مراد بن لط�ف بن عبدالله الهب�ديالمتهم/  - ٣

لف بمهام رئ�س اللجنة  -
�
أنه �عمل رئ�س اللجنة الرئ�س�ة إلزالة التعد�ات ب�مارة المدينة المنورة، وأنه ك

 ه . ١٩/٩/١٤٤١بتار�ــــخ 

أفاد أن اختصاصه في إزالة التعد�ات �قع داخل نطاق المدينة المنورة، أما الذي �قع داخل المحافظات  -

 فال يندرج تحت اختصاصه . 

) سبعة وثمانين ألف ٨٧٫٠٠٠) ستمائة متر بمحافظة املج بق�مة (٦٠٠أقر �شرائه أرض بمساحة ( -

 اال�تفاء بكتابة ورقة بينهما لحفظ الحقوقر�ال من ابن أخته، ول�ن لم يتم نقل الصك باسمه، وتم 

 لحين السماح ب�فراغ العقارات أو نقل مل�يتها لمشروع نيوم، مع علمه بأن الشراء مخالف للنظام.   

 -، أفاد باآلتي: صالح بن صالح الق��عانيالمتهم/  - ٤

 للجنة التعد�ات بمحافظة العال منذ تار�ــــخ -
�
وأنه تم تدر�به على ه ، ١/١/١٤٤١أفاد أنه �عمل رئ�سا

 برنامج خاص اسمه (جيو مكاني) لرصد التعد�ات عن ط��ق األقمار الصناع�ة . 

أقر بأنه لم �قم بمتابعة جميع التعد�ات عن ط��ق برنامج جيو مكاني، ل�ون البرنامج �عرض المئات  -

ع، وتم ) إحداث وتوس١٠٠٠من اإلحداثات في مناطق شاسعة وخالل شه��ن ظهر له تغير بحدود (
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) موقع فقط من قبله وما تبقى من إحداثات ف�حتاج إلى ف��ق عمل لتحد�دە ٢٠٠إغالق ما �قارب (

ومتابعته، وأقر بأنه لم �كتب إلى الهيئة المل��ة بمحافظة العال بطلب عدد من الموظفين لمساندته، 

 مف�دا� أنه كان ي��د الطلب إال أنه لم �قم بذلك. 

شعر بذلك في منتصف شهر أقر أنه يوجد تعدي في  -
�
 ١٢وادي رم الذي �دخل ضمن اختصاصه وأنه أ

ه إال أنه لم يباشر إزالة التعدي حتى تار�خه، مع علمه أنه �جب إزالة التعدي فور ورودە، ١٤٤١من عام 

 مبررا� ذلك أن التأخر �سبب ضغط العمل وعدم معرفة تحد�د المواقع من قبل البلد�ة . 

ه القاضي ٢٧/٣/١٤٣٨) وتار�ــــخ ٤٩٣٩٩االجراءات الواردة في االمر الملكي رقم (أقر بعدم متابعته  -

بمراقبة جميع األراضي بمحافظة العال بمنع التعد�ات أو اإلحداثات فيها، مبررا� عدم توفر ف��ق عمل 

 معه وأنه لم �صرف له من المحروقات ما �كفي باإلضافة إلى عدم إلمامه باألنظمة والتعل�مات . 

 عادة استجوابه : و��

أفاد أنه رئ�س لجنة التعد�ات بمحافظة العال، وأقر بأن اللجنة قامت بأعمال اإلزالة لموقعين في ظل -

 نهم مكنوا من التوقيع بعد إزالة اإلحداث . وأأنه لم �حضر جميع أعضائها، 

إلى  مزرعة تابعة أقر أن عضو اللجنة/ أحمد عطا الله البلوي لم �حضر أثناء إزالة بيوت ر�ف�ة داخل -

سالم عبدالدا�م وفارس الضميني، وأثناء إزالة إحداث تابع إلى فارس الضميني وسالم عبدالدا�م على 

ط��ق حائل , �سبب عدم إبالغه له باإلزالة وأنه ُم�ن من التوقيع بعد اإلزالة، كما أقر أن عضو 

 ق المعتدل �سبب وفاة ق��ب له،اللجنة/مف�ح النشمي العنزي لم �حضر أثناء إزالة إحداث على ط��

 وأنه بعد إزالة اإلحداث بثالثة أ�ام ُم�ن من التوقيع على المحضر .   

أقر بتوج�ه اثنين من أعضاء اللجنة التي يرأسها بأن اإلحداثات القد�مة التي وقعت قبل تول�ه رئاسة  -

 ف�ح النشمي العنزي اللجنة ل�س لهم اختصاص بها، أحدهما/ أحمد عطالله البلوي، والثاني/ م

 -، أفاد باآلتي: غازي بن محمد بن مرزوق العتيبيالمتهم/  - ٥

 لبلد�ة أملج منذ تار�ــــخ  -
�
ه، وأن من مهام عمله مراقبة ومتابعة التعد�ات ٢٥/٤/١٤٤١أنه �عمل رئ�سا

 داخل النطاق العمراني للبلد�ة . 

w أفاد أنه يوجد تأخر في إزالة التعد�ات على األراضي الحكوم�ة إال أنه خارج نطاق اإلشراف للبلد�ة .  -
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أفاد أنه يوجد حاالت تأخر خارج نطاق بلد�ة أملج ح�ث تخ�ج المعدات من البلد�ة وعند رج�ع  -

قد�مة ومنشأة المعدات من الموقع وسؤال مندوب البلد�ة �ف�دە أن المحافظة ذكرت بأن المباني 

 بتوج�ه أمير المنطقة، وأن ذلك ال �دخل في اختصاصه كونه خارج النطاق العمراني لبلد�ة أملج . 

 أقر بوجود مؤسسة لد�ه مسجلة باسم زوجته .   -

 و��عادة استجوابه: 

 ثو�سؤاله عن التعد�ات التي لم �قم ب�زالتها بصفته رئ�س بلد�ة محافظة أملج، أفاد أنه يوجد إحدا -

داخل النطاق العمراني لحدود بلد�ة أملج، لمواطنة اسمها/ أحالم العالطي، على أرض تابعة للبلد�ة، 

وأنه بعد ا�تشاف ذلك من قبل مراقب البلد�ة، أخبرە أن شق�قها �عمل في البلد�ة لديهم و�استدعائه 

لته تبين إلى مكان اإلحداث إلزا ألخذ التعهد عل�ه باإلزالة، أفاد أنه ل�س وك�ً� عن أخته، و�انتقال اللجنة

عدم وجود (سجانة) بالمحافظة فتم مخاطبة األمانة بذلك، ولم يتم إزالة اإلحداث حتى تار�خه، و�سؤاله 

 عن شقيق تلك المواطنة وهل له دور في تأخير اإلزالة أفاد بأنه لم �حصل منه ذلك .    

عمل لديهم في البلد�ة وأنه لم �قم بأعماله على أفاد أن شقيق المواطنة/ أحالم وهو مشهور العالطي � -

الوجه المطلوب فطلب إنهاء ندبه و�عادته إلى مرجعه (بلد�ة الوجه) وتم رفع المخالفات المرتبكة من 

 قبله إلى أمانة منطقة تبوك للتحقيق معه.  

أنه عندما و أفاد بوجود موظف منتدب لديهم في بلد�ة أملج من قبل بلد�ة ضبا اسمه/تركي النحاس  -

 بمراقبة التعد�ات أعفاە من 
�
الحظ عدم استطاعته الجمع بين رئاسة قسم صحة البيئة، وعمله مندو�ا

 منصبه وأنهى انتدابه لديهم في بلد�ة أملج، مف�دا� أنه لم �لحظ على الموظف أي تقصير. 

 بلجنة إزالة التعد�ا-
�
لج ت بجنوب محافظة امأفاد أن الموظف/عبد الع��ز المرزوقي الذي �عمل مندو�ا

والذي لوحظ عل�ه التقاعس في عمله ومماطلة اللجنة في تزو�دهم بمعدات البلد�ة ، قام بطباعة 

إحداث�ة لموقع وختم على ذات الورقة المطبوعة بختم البلد�ة ، و أنه سلم تلك الورقة إلى فرقة معدات 

ل موظف حالو��نهاء تكل�فه في اللجنة تعمل مع شركة البحر األحمر، وأفاد أنه بعد علمه بذلك قام ب

قيق ليها ورفع بما انتهى إل�ه إلى أمانة المنطقة للتحإاخر بدً� عنه، وأنه سمع إفادته ح�ال الواقعة المشار 

www.m جراء النظامي بحقه. اإل معه واتخاذ 
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بحر م على ال 4000رض من البلد�ة بمساحة أأفاد أنه  راجع بلد�ة أملج مستثمر سبق له استئجار -

م الى المساحة التي استأجرها وأنه تبين 3000األحمر الواقعة ضمن نطاق البلد�ة، وطلب ضم مساحة 

له وجود مخالفة على قسم الرخص ببلد�ة أملج بعد موافقتهم بضم المساحة التي طلبها المستثمر 

ة لى أمانمف�دا� أنه أبعد الموظف المسؤول من قسم الرخص ورفع تق��ر كامل مدعم بالمستندات ا

 المنطقة للتحقيق مع الموظف واحتساب المساحات الزائدة على المستثمر و�عادة مبالغها الى البلد�ة. 

أفاد أنه يوجد عدة مباني مخالفه الشتراطات البناء وأنه تم منح تصار�ــــح لها والتي تقع مسؤوليتها على  -

ن�ة، مف�ًد أن الموظف مستجد موظف اسمه/ خالد الخضير �عمل في قسم التخط�ط والتنم�ة العمرا

في البلد�ة وغير ملم باألنظمة والتعل�مات وعند مالحظة أخطاءە تم افهامه بالنظام، وتمت معالجة 

 أخطاءە  القد�مة ب��قاع غرامات مال�ه على المخالفين. 

 بتإعمال أأفاد أن الموظف/ عبد الحم�د الفا�دي لم ينفذ  -
�
شي فزاله ألحد المواقع المحدثة محتجا

 فيروس كورونا، وأنه أحاله إلى التحقيق وتم توج�ه اإلنذار ال�تابي له. 

 شرع�ة ، وأنه -
�
أفاد أنه الحظ اصدار تصار�ــــح إ�صال كه��اء لمواقع ال �ملك طالبي التصر�ــــح فيها صكوكا

 فوعةه، مع استثناء من كانت إجراءات طلبه مكتملة ومر 1440تم االمر ب��قافها منذ الشهر السادس عام 

ض خطابات ن بعأمن البلد�ة لشركة ال�ه��اء، مقرا� أنه استكمل إجراءاتهم ، وأنه بعد فترة قصيرة الحظ 

الموافقة من البلد�ة تأتي عبارة عن صور غير واضحة وتم ال�تابة لشركة ال�ه��اء باإلفادة عن األصول 

 راضي ب��قاف تلك المعامالت ح�ثولم ترد الى البلد�ة أي إفادة من شركة ال�ه��اء، وأنه وجه قسم األ

 ن بعضها غير مكتمل التواقيع . أ

أفاد أن المشار�ــــع التنم��ة الداخلة ضمن نطاقهم اإلداري، هي : مشروع البحر األحمر ومشروع ج��رة  -

 راضي صندوق االستثمارات العامة. وأجبل حسان 

أفاد أن التعد�ات الواقعة داخل أراضي صندوق االستثمارات العامة ومشروع البحر األحمر هي : وجود  -

لى شركة الط��س وشركة الم�لبي وهي تعد�ات قد�مة وقد وردە خطاب من المحافظة إعائدة  كسارتين

البلد�ة وأن  ة معتين إال أنه تم إفادتهم بأن الشركتين متعاقدال�سار إلى البلد�ة متضمنا طلب إ�قاف 

إزالتها  سيتسبب بالضرر على مشار�ــــع البلد�ة و�عد فترە تم االنتهاء من مشروع تابع للبلد�ة فتم إزالة  

 كسارة الم�لبي واألخرى مازالت تعمل لحين انتهاء مشار�ــــع البلد�ة. 
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 أقر بعلمه أن ال�سارتين مقامه على أرض تابعة لصندوق االستثمارات العامة .   -

 -، أفاد باآلتي : علي بن مف�ح بن عبدالله الخيريتهم/ الم -٦

 للجنة التعد�ات بمركز السودة وطبب لمدة عشر سنوات ح�ث أعفي من  -
�
 رئ�سا

�
أنه كان �عمل سابقا

 للجنة بتار�ــــخ 
�
ه، وأن المعدل السنوي تق��با لإلحداثات التي تمت معالجتها ٨/١١/١٤٤١عمله رئ�سا

  من قبله بواقع عشر حاالت . 

أقر أنه عند إحداث ملك خاص ال يتم إزالته و�نما يتم أخذ اإلقرار على مرتكبه بالتوقف وعدم العمل  -

 .
�
 نهائ�ا

أقر أنه عند ورود بالغ عاجل عن إحداث من أحد المواطنين �قوم أحد أعضاء اللجنة بالشخوص على  -

يع، بالرغم من عدم حضور الجمالموقع وتص��رە والرفع وكتابة المحضر وتوقيع جميع األعضاء عل�ه 

 ومن ثم يتم رفع المحضر إلى رئ�س مركز السودة للتوج�ه ب�حضار المتعدي أو اإلزالة. 

 و��عادة استجوابه: 

أقر أنه أثناء معاينة إحداث للمواطن/ عبدالع��ز فؤاد والذي �عمل بمعدە في بيته بق��ة المص�ف، لم  -

اني ومندوب البلد�ة سفر الشهراني ومندوب الشرطة �حضر كل من : مندوب الزراعة مف�ح الشهر 

 عبدالله عسيري، ومع ذلك وقعوا على محضر المعاينة. 

أقر أن اللجنة شخصت إلى خمس مواقع وتم إعداد محضر معاينة لها، في ظل تغ�ب بعض أعضائها  -

است�ضاح  ة، و�طلبومع ذلك وقعوا على المحضر في اليوم التالي بالرغم من أنهم لم �حضروا إلى المعاين

 أما�ن تلك المواقع أفاد أنه ال يتذكر، وأن الذي يتذكر أنها حدثت وقت جائحة كورونا. 

 -، أفاد باآلتي: محمد بن سع�د بن محمد آل عا�ضالمتهم/  -٧

 لبلد�ة طبب الفرع�ة منذ الشهر الرابع من عام  -
�
ه، ومكلف بتسيير أعمال بلد�ة ١٤٤١أنه �عمل رئ�سا

 ه. ١٤٤١رع�ة منذ نها�ة الشهر الثامن من عام السودة الف

 أفاد أنه وجد عدد من التعد�ات واإلحداثات بمركز السودة وأنه تم رفع إخبار�ات عنها لمركز السودة .  -
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أفاد أن دورهم في البلد�ة هو المشاركة بالمعدات فقط إلزالة التعد�ات، وأنه تم إزالة تعدي واحد من  -

 باإلمارة دون الرج�ع لهم في بلد�ة طبب .  قبل اللجنة الرئ�س�ة

 -، أفاد باآلتي: عبدالله بن سلطان بن عبدالله بن هشبلالمتهم/  -٨

 لمركز السودة منذ تار�ــــخ  -
�
ه، وأنه سبق وأن ُرفع لهم تقار�ر من لجنة ٨/٩/١٤٤٠أفاد أنه �عمل رئ�سا

تم  رفعها إلى إمارة المنطقة وأنهالتعد�ات بخصوص االحداثات والتعد�ات، فتم وضع تقار�ر عليها و 

 �شك�ل لجنة من اإلمارة بها. 

أفاد أنه سبق أن وردهم في مركز السودة إشعار من إمارة المنطقة بوجود تعد�ات تم رصدها من شركة  -

تط��ر السودة، وعلى إثر ذلك تم مخاطبة شركة السودة لمشاركة مندوب من قبلهم لالستدالل على 

إل�ه، ولم �حضر مندو�ــهم و�ال�تابة إلى الشركة ورد ردهم المتضمن أن الشركة ل�س  الموقع الذي أشاروا 

 من عملها التعد�ات وأن ما أشاروا إل�ه قد �كون في ملك عام أو ملك خاص، فتم إشعار اإلمارة بذلك. 

 -، أفاد باآلتي: عواد بن ع�د بن عوادە البلوي -9

 مدير عام حرس الحدود منذ -
�
ست سنوات تق��با ، وأن مهامه ح�ال متابعة التعد�ات أنه �عمل سابقا

الواقعة بمشروع نيوم والبحر األحمر، بأنه �عمم جميع التعام�م واألوامر والتعل�مات إلى كافة ق�ادات 

حرس الحدود بمناطق الممل�ة، مف�دا� أنه ال يتذكر تحد�دا� التعام�م التي عممها إزاء هذا الموض�ع، وأن 

 سام�ة أو التعل�مات أو التنظ�مات التي تتعلق بمنع التعد�ات سبق وأن قام بتعم�مها.  جميع األوامر ال

ه من أجل  متابعة التعد�ات 1441�سؤاله عن مدى علمه باللجنة المشكلة في شهر العاشر من عام  -

م يُرفع لهم ل وهل ُرفع لهم من اللجنة ما �ف�د وجود تعد�ات، افاد أنه ال �ذكر تحد�دا� تلك اللجنة، ول�نه

 ما�ف�د وجود تعد�ات أو مخالفات. 

بمواجهته بما ورد في استجواب قائد قطاع حرس الحدود بأملج، بأنه �سمح بالتخي�م ما دام أنه  -

متر، أفاد بصحة ذلك وانه �سمح بالتخي�م و�صدار التراخ�ص  100ال �كون بالقرب من البحر بمسافة 

متر، مف�دا أنه ال �جوز االستثناء باستصدار ترخ�ص التخي�م إذا   100مادام التخي�م بع�دا� عن البحر بـ 

 كانت المسافة أقل من مئة متر عن البحر.  
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 أفاد أنه ال يتم السماح بالتخي�م في المناطق األمن�ة أو المملوكة لصندوق االستثمارات العامة . -

جه، من قطاع حرس الحدود بالو بمواجهته بأنه تبين صدور عدة تصار�ــــح بالتخي�م في مركز حرامل  -

و�سؤاله عن مدى نظام�ة تلك الرخص في ذات المكان، أفاد أنه ال �علم إن كان �دخل في المناطق 

 الممنوعة بالسماح فيها بالتخي�م أم ال . 

بمواجهته بأنه تبين أن تلك التصار�ــــح التي منحت في حرامل لم يتم التنسيق ح�الها مع أمانة منطقة  -

سؤاله عن دورە ح�ال  ذلك، أفاد أن هذا  دور ق�ادة المنطقة وأنه لم يتم إشعارە بأن أمانة تبوك ، و�

المنطقة لم �قوموا بالتنسيق، وأنه وفق التعل�مات المرسلة إلى قطاعات حرس الحدود تنص على 

 التنسيق مع األمانة والبلد�ة. 

 التأ�د من طالب التصر�ــــح عن ط��قبمواجهته بما ذكرە قائد حرس الحدود بقطاع أملج أنه �شترط  -

القيود األمن�ة، وما ذكرە أنه ال يوجد لديهم كمبيوتر في المنطقة �مكن االستفسار عن ط��قه فما هو 

 دورهم ح�ال توفير نها�ة طرف�ة للقطاع، أفاد أنه باإلمكان سؤال ق�ادة منطقة تبوك عن ذلك .  

ود بمنطقة تبوك بما �ف�د وجود تعد�ات في مشروع أفاد أنه لم �سبق الرفع له من قائد حرس الحد -

 البحر األحمر أو نيوم.  

أفاد أن الترخ�ص بالتخي�م بالقرب من البحر إذا كان الموقع المقصود ق��ب من البحر بمئة متر أو أقل  -

ة ئفال �سمح بالتخي�م في الموقع نهائ�ا أو استصدار التصر�ــــح ف�ه، أما ما �قرب من حرم البحر بأر�عما

متر ف�سمح بالتخي�م ف�ه �شرط وجود تصر�ــــح من قبل حرس الحدود ولمدة معينة وفق األنظمة 

 والتعل�مات المعمول بها، واالشتراطات التي تفرض على الذين ي��دون التخي�م  . 

لى إجابة فاد أنه بالق�اس عأ�سؤاله عن مستندهم على تحد�د مدة ثالثين يوم للترخ�ص بالتخي�م،  -

وزارة الداخل�ة وكان �خص طلب أحد االمراء بتمد�د ترخ�ص مخ�مه، وقد ورد ضمن إجابة وزارة الداخل�ة 

 أن الحد األقصى هو ثالثين يوم. 

 -، أفاد باآلتي: ف�ج بن مزعل بن ث��ني العنزيالمتهم/  - ١٠
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ه، وأن رئ�س تلك اللجنة 1/11/1439تار�ــــخ  أنه �عمل بلجنة إزالة التعد�ات بمحافظة العال منذ  -

 هو/صالح الق��عاني. 

أفاد أن صالح�اته بصفته مندوب بلد�ة محافظة العال هو التنسيق مع البلد�ة إلحضار المعدات إلزالة  -

 التعدي، والتوقيع على محضر اإلزالة. 

ح وجهه رئ�س اللجنة وهو صال أقر أنه سبق وأن انتقل إلى إحداثات في (قاع الحاج) �ستوجب اإلزالة و  -

الق��عاني بعدم إزالتها واإلحداث تابع إلى شخص اسمه/جهاد العنزي، وأنه لم يتم إزالته، مع علمه أن 

 ذلك �سبب باعتداء و�ضرار وهدر لألموال العامة . 

 هأقر أن رئ�س اللجنة وجههم بعدم إزالة أي اعتداءات وقعت قبل تول�ه منصب رئاسة اللجنة، مع علم -

 بأن ذلك �سبب في هدر للمال العام. 

أقر أنه تم ا�تشاف تعدي في قاع الحاج خلف الخزان وعند إزالة التعدي رفض رئ�س اللجنة إزالته   -

 كونه كان قبل تول�ه الرئاسة، مع إقرارە بأنه لم �قم باتخاذ أي إجراء ح�ال ذلك . 

 و��عادة استجوابه: 

أن اللجنة تقوم بالتوقيع على المحاضر دون شخوصهم بمواجهته ب�قرارە لدى جهة الضبط ب -

ئ�س فاد أنه �قصد بها الجوالت التي �قوم بها ر ألمواقع التعدي وأن بعضها �عاينها رئ�س اللجنة فقط، 

اللجنة مع الهيئة المل��ة بمحافظة العال ول�س المحاضر، و�مواجهته بما ذكرە في إقرارە لدى جهة 

التعد�ات ول�ست الجوالت أفاد أنه �قصد الجوالت ول�ست المحاضر،  الضبط بأن الوارد به محاضر 

 وأنه لم �ستوعب ماذكر له رجل الضبط . 

 -، أفاد باآلتي: علي بن محمد بن علي آل مسعودالمتهم/  - ١١

 بوزارة الزراعة بمحافظة العال، ومندوب الزراعة لدى لجنة التعد�ات بمحافظة العال،  -
�
أنه �عمل موظفا

 منذ عام وأنه �ع
�
 ه وأن رئ�س لجنة التعد�ات هو صالح الق��عاني. 1435مل مندو�ا

أفاد أن صالح�اته بصفته مندوب وزارة الزراعة بمحافظة العال لدى لجنة التعد�ات هي تطبيق القرارات  -

على األراضي والمخططات والتأ�د من �سبة إح�اء األراضي، والتأ�د من أن اإلحداث جد�د أو قد�م و 

w حضور وقت تنف�ذ اإلزالة، وأنه يرفع تق��ر شهري بأعمال اإلزالة إلى مرجعه (وزارة الزراعة) . ال
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أقر أن معدل اإلحداثات بواقع خمس إحداثات شه��ا، وأن المزال من تلك اإلحداثات ثالث إحداثات  -

 فقط، و�سؤاله عن السبب أفاد بوجود بعض المطالبات عليها. 

 ل إلى إحداث إال أن رئ�س اللجنة وجه بعدم إزالته . أقر أنه سبق وأن انتق -

أقر أنه لم يتخذ أي إجراءات نظام�ة ح�ال عدم تنف�ذ اإلزالة بناء على توج�ه رئ�س اللجنة، وأنه لم  -

 يرفع إلى المحافظ أو مرجعه . 

ناء على توج�ه بأقر بأنه لم يتم إزالة جميع اإلحداثات الواقعة قبل تولي رئ�س لجنة التعد�ات منصبه،  -

 رئ�س اللجنة، مع علمه أن ذلك �سبب بضرر وهدر للمال العام. 

أقر أنه لم يتخذ أي إجراءات نظام�ة ح�ال توج�ه رئ�س اللجنة بعدم إزالة اإلحداثات الواقعة قبل تول�ه  -

 منصب رئ�س اللجنة. 

ر التالي وقع على المحض أقر أن اللجنة ذهبت و أزالت إحداث في مرتين ولم �حضر معهم وفي اليوم -

. 

أقر أن االحداثين المزالين واقعين على ط��ق حائل وهما عبارة عن بيوت ر�ف�ة بداخل مزرعة، تابعين  -

 إلى سالم عبدالدا�م وفارس الضميني. 

 أفاد أن سبب عدم حضورە إلى إزالة اإلحداثين هو �سبب عدم إبالغه من قبل رئ�س اللجنة.  -

ى أرض في قاع الحاج خلف الخزان وعند إزالتها رفض رئ�س اللجنة إزالتها كون أقر بوجود تعدي عل -

 اإلحداث تم قبل تول�ه منصب الرئاسة، وأقر أنه لم �قم بأي إجراء ح�ال ذلك.  

 -، أفاد باآلتي: مف�ح بن النشمي بن مالهد العنزيالمتهم/  - ١٢

لدى لجنة التعد�ات بمحافظة العال  أنه �عمل عسكري �شرطة محافظة العال وأنه مندوب الشرطة -

ه، وأن صالح�اته بصفته أحد أعضاء اللجنة فإنه ينتقل هو وأعضاء اللجنة إلى موقع 1434منذ عام 

اإلحداث قبل إزالته بعشرة أ�ام للتأ�د من خلوە من السكان، وأن دورە هو حما�ة أعضاء اللجنة أمن�ا أثناء 

ضر اإلزالة، وأنه عند حضور من قاموا باإلحداث �قوم بأخذ اإلزالة ومن ثم �قوم بالتوقيع على مح

 ه��اتهم وتح��لهم إلى مركز الشرطة. 

أقر أن رئ�س اللجنة ذكر أن أي إحداث تم قبل تول�ه منصب الرئاسة فإنها ال تقع ضمن مسؤول�اته،   -

 مع علمه أن ذلك �سبب بهدر و�ضرار بالمال العام . 
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 يتخذ أي إجراء ح�ال ماذكرە رئ�س اللجنة .  أقر أنه لم �شعر المحافظ ولم -

أقر بتوق�عه على محضر إزالة إحداث بالرغم من أنه لم �كن متواجدا� مع اللجنة حال اإلزالة، وأنه لم  -

�قم بالتوقيع إال بعد ثالثة أ�ام من اإلزالة، وأن اإلزالة تمت على ط��ق المعتدل، واإلحداث عبارة عن 

 على ط��ق المعتدل لتأجيرها على السائحين .    بناءات داخل مزرعة خاصة

 -، أفاد باآلتي: أحمد بن عطا الله بن عبدالله البلويالمتهم/  - ١٣

 لدى لجنة التعد�ات بمحافظة العال منذ -
�
 بوزارة المال�ة ومندو�ا

�
ه  1/10/1440أفاد أنه �عمل موظفا

 وأنه صالح�اته بصفته مندوب هي حضور االجتماعات وحضور اإلزالة. 

أقر أنه يوجد إحداث �ستوجب اإلزالة إال أن رئ�س اللجنة وهو صالح الق��عاني وجهه بعدم إزالته  -

 استحكام.  لوجود حجة

أقر أن رئ�س اللجنة ذكر له في موقع (وادي رم) أن أي إحداث تم قبل تول�ه منصب رئ�س لجنة إزالة  -

 التعد�ات فإنه غير مسؤول عنه، وأنه لم يتخذ أي إجراء أو إشعار المحافظ ح�ال ذلك. 

مف�دا� أن  أقر أنه (في الغالب) قد �كون وقع على محضر إزالة إحداث بالرغم من عدم حضورە، -

اإلحداثات التي لم �حضرها هي عبارة عن بيوت ر�ف�ه بداخل مزرعة واقعة على ط��ق حائل تابعين إلى 

 سالم عبدالدا�م وفارس الضميني، وأن سبب عدم تواجدە لعدم إبالغه من قبل رئ�س لجنة التعد�ات. 

 -، أفاد باآلتي: محمد بن مبشر بن عواد الفقيريالمتهم/  - ١٤

 ه. 1438ل في بلد�ة محافظة العال مديرا� لوحدة مراقبة التعد�ات منذ عام أنه �عم -

 أقر بعدم متابعته ممثلين البلد�ة لدى اللجان، مبررا بكثرة األعمال لد�ه وأنه لم �ستطع المتابعة معهم.  -

 أقر باالشتغال بالتجارة عن ط��ق إ�شاء مؤسسة باسم زوجته .    -

 -، أفاد باآلتي : حمود بن عوض الجهنيعبدالرحمن بن المتهم/  -١٥

ه، وأن 5/5/1438أنه �عمل مدير إدارة قضا�ا األراضي والعقار ب�مارة المدينة المنورة منذ تار�ــــخ  -

صالح�اته هي اإلشراف على الموظفين وتقي�مهم والتأ�د من سالمة اإلجراء على قضا�ا األراضي 

 ومطابقته على األنظمة واللوائح.  

مله رقابي إال أنه ال يوجد لديهم أي إجراء رقابي للتأ�د من ق�ام محافظة العال وخيبر و�نبع أقر أن ع -

 والع�ص برصد التعد�ات �شكل صحيح. 
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ه القاضي بمراقبة جميع األراضي 27/10/1438) وتار�ــــخ 49399بمواجهته باألمر السامي رقم ( -

فاد أن دورهم هو استقبال المعامالت منهم بمحافظة العال ومنع التعد�ات عليها وعن دورهم ح�الها أ

 واتخاذ اإلجراء المناسب

ه، المشار 3/11/1441) وتار�ــــخ 208855بمواجهته بما وردهم بموجب برق�ة وز�ر الداخل�ة رقم ( -

) تغيير مرصود، وسؤاله 111ه، ح�ال رصد (27/3/1438) وتار�ــــخ 49399ف�ه إلى األمر السامي رقم (

 اء كونه صدر من إدارتهم أقر بأنه لم �قم بمتابعة هذا األمر.   عن متابعة هذا اإلجر 

 -، أفاد باآلتي: صالح بن سل�مان بن ف��ــــع البلويالمتهم/  -١٦

أنه �عمل ببلد�ة العال وأنه أحد أعضاء لجنة إزالة التعد�ات بمركز فضال منذ ثالث سنوات ومهامه  -

واالشتراك في ذات اللجنة بالشخوص إلى المواقع الوظ�ف�ة إحضار معدات اإلزالة من البلد�ة للجان 

 ومراقبة التعد�ات . 

أفاد بوجود تعدي على أراضي حكوم�ة و�ناء أر�ــع منازل عليها، وأفاد أنه تم مخاطبة مركز فضال بذلك  -

 ولم يتم الرد عليهم، واقر بعدم اتخاذە أي إجراء لحين رد المركز عليهم. 

أقواله عن وجود إحداث قائم بوادي الجزل، أفاد أن ذلك متعلق  بمواجهته بما أفاد به في سماع -

 �شخص أحدث بموقع ثم تم إزالته ثم أحدث مرة أخرى وتم إزالته بعد اتخاذ اإلجراءات النظام�ة. 

 و��عادة استجوابه: 

أفاد أنه وأعضاء اللجنة شخصوا إلى موقعين أو ثالثة بها تعد�ات ولم �كن معهم مندوب الشرطة/ 

لط�ف المطيري، وأنه ال �ذكر المواقع التي لم يتواجد فيها عبداللط�ف، وأنه سمع رئ�س اللجنة عبدال

�قول لجهة الضبط (التح��ات اإلدار�ة) اثناء التحقيق معهم أنه ُ�مكنه من التوقيع ف�ما بعد مف�دا� أنه لم 

 �سبق لرئ�س اللجنة ذكر ذلك له. 

 -، أفاد باآلتي: عوض بن ع��ند بن حسين البلويالمتهم/  -١٧
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أفاد أنه �عمل بوزارة الزراعة بالعال، وأحد أعضاء لجنة التعد�ات بمركز فضال منذ سنتين، ومهامه هي  -

 االنتقال مع اللجنة لالطالع على التعد�ات و�زالتها.  

 أفاد أنه يتم االنتقال بناء على توج�ه رئ�س المركز أو من خالل بالغات المواطنين.  -

أقر بوجود إحداثات بمركز فضال لم يتم اتخاذ إجراء نظامي �شأنها ولم يتم إزالتها، وأنه قد سبق إزالة  -

 إحداث سابق لذات الموقع، وتم التبليغ به ولم يتم التعم�د باإلزالة . 

 أقر أنه يوجد أر�ــع مواقع لديهم في مركز فضال لم يتم إزالتها، مبررا� بعدم وجود معدات لديهم.  -

أقر بوجود أر�ــع إحداثات ألراضي زراع�ة بمركز فضال و�حداثات مباني لمواطنين على أراضي حكوم�ة،  -

 وأن المركز طلب منهم التر�ث في اإلزالة   وأنهم أرسلوا خطاب آخر للمركز ولم ترد إفادة من المركز.  

 و��عادة استجوابه: 

 يتم توقيع محاضر اإلزالة من قبل أعضاء لجنة التعد�ات بمركز فضال دون معاينتها من 
�
أقر أنه أح�انا

قبل جميع أعضاء اللجنة ، واال�تفاء بالمعاينة من قبل عضو واحد فقط، و�سؤاله عن عدد المرات التي 

 تم ذلك أفاد أنه حصلت مرة واحدة فقط. 

قع ل�ون ابنه م��ض، وأنه وقع على محضر اإلزالة في اليوم التالي، أقر أنه لم �حضر إزالة أحد الموا -

بالرغم من أنه لم �حضر إزالة الموقع، وأن اإلزالة التي تمت عبارة عن حوش في وادي الفلقة بالقرب من 

 محطة ، قبل ثالثة أو أر�عة أشهر . 

 -، أفاد باآلتي: عبدالرح�م بن سع�د بن جم�ل الجهنيالمتهم/  -١٨

 للجنة التعد�ات بالحسي منذ سنة  أنه -
�
�عمل بمركز الحسي التابع لمحافظة أملج، وأنه مكلف رئ�سا

،  وأن مهامه الوظ�ف�ة هي مراقبة األراضي الحكوم�ة و�زالة التعد�ات عنها، وأن المرا�ز 
�
ونصف تق��با

www.m التي �جب عل�ه مراقبتها و�زالة التعد�ات عنها هي مركز الشدخ والشبعان والحسي. 
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بمواجهته بوجود تعدي بمشروع البحر األحمر في مركز الشبعان بوجود غرفتين ودورة م�اە و�ركس،  -

أفاد أن ذلك في ق��ة سطيح وأز�ل ثاني أ�ام الع�د من قبل لجنة المحافظة، مبررا� أن ذلك التعدي ل�س 

 للمرا�ز التي �شرف عليها من ناح�ة التعد�ات وأنه إدا
�
 تابع لمتحت إشرافه ول�س تابعا

�
ركز الشبعان، ر�ا

 وأفاد أنه لم يتم الرج�ع له كون التعدي ال �دخل في نطاقه اإلداري . 

أقر بوجود تعد�ات سابقة في المناطق التي �شرف عليها في قرى ذات �شوء قد�م وسكانها من أهل  -

سكانها جدا� و  الق��ة، و�سؤاله عن سبب عدم حصرها والتحقق من وجود تعد�ات بها، أفاد بأنها قد�مة

 من أهل الق��ة .   

 أقر أن التعد�ات التي تدخل ضمن نطاقه قد�مة وال �علم عنها.  -

، و�ه سا�نين  - أفاد أنه يوجد موقع في ق��ة سمر وتم الوقوف عل�ه يوم الع�د واتضح أنه مبنى قد�م جدا�

 فظ . وأنه أعد محضر ورفعه إلى مركز الحسي و�دور مدير المركز رفعه إلى المحا

 و��عادة استجوابه: 

أفاد أنه عند الشخوص لمعاينة تعدي فإنه �حضر جميع أعضاء اللجنة وفي حال تعذر حضور بعضهم -

 فإنه ال ُ�َم�ن من التوقيع . 

 -، أفاد باآلتي: سل�مان بن ف�ج بن صالح الحب�شيالمتهم/  -١٩

 للجنة التعد�ات بالمحافظة منذ  -
�
ه، وأن الحدود 1/8/1440تار�ــــخ  أنه �عمل بمحافظة أملج ورئ�سا

اإلدار�ة للجنة التعد�ات بداخل أملج من الشمال (شبك الحور) ومن جن��ــها (كل�ة البنات) ومن الشرق 

 (مركز الحا�ل) و (مركز صروم) وجم�عها خارج نطاق صندوق االستثمارات العامة.  

قر رارها وعدم إزالة اللجنة لها، أبمواجهته أنه يوجد تعد�ات في ق��ة صروم والحائل فما سبب استم -

بذلك وأفاد أنها تعد�ات قد�مة و�ــها سكان ومازالت قائمة وال يوجد عليها صكوك في اعتقادە، مبررا� أنه 

 لم �أتيهم توج�ه �شأنها. 

 أفاد أنه يوجد قرابة أر�عين تعدي حد�ث وتم إزالتها مباشرة .  -
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 عن سبباألحمر تتضمن وجود تعدي بق��ة صروم و بمواجهته عن ورود معاملة من مشروع البحر  -

س�ما وأنه المسؤول عن تلك المنطقة، أفاد أنه شخص إلى الموقع وتبين له عدم اتخاذە أي إجراءات ال 

السور  من ءأن ما وجد ل�س تعدي جد�د و�نما ارتفاع في سور المبنى بحوالي ثالث (بل�ات) وكان بجز 

حافظ أملج ولم يردە التوج�ه حتى تار�خه، ح�ث إنه طلب التوج�ه ول�س كامله، وأنه طلب التوج�ه من م

 .
�
 منه قبل ثالثة أشهر تق��با

�سؤاله عن سبب عدم حصر التعد�ات القد�مة بق��ة الصروم الس�ما وأنه هو المسؤول عن لجنة  -

 التعد�ات، تذرع أنه لم يردە أي توج�ه.  

بق��ة الصروم الحائل، بحجة أن المسا�ن التي بها قد�مة أقر أنه لم �قم بالعرض عن التعد�ات القد�مة  -

 و�ــها كه��اء وخدمات حكوم�ة. 

 و��عادة استجوابه: 

ون حاضر المعاينة واإلزالة دمعلى  ە في محضر سماع أقواله من توقيع أعضاء اللجنةو�مواجهته مما ذكر 

إلزالة أو إال في حين مباشرته لاللجنة ال �قوم بالتوقيع نفى ذكرە لذلك وأفاد أن أي عضو في انتقالهم 

  المعاينة. 

 -، أفاد باآلتي: محمد بن صالح بن عبدالله العنزيالمتهم/  -٢٠

 للجنة التعد�ات بمركز فضال منذ تار�ــــخ  -
�
ه، ومهامه الوظ�ف�ة هي إزالة 21/12/1439أنه �عمل رئ�سا

ما يرد من بالغات من المرا�ز  التعد�ات واالحداثات، وأنه يتم إزالة التعد�ات واإلحداثات بناء على

والدوائر الحكوم�ة، وأن اآلل�ة المتبعة إلزالة التعد�ات بعد أن ترد المعاملة بذات الموض�ع فيتم التحقق 

من ا�تمال المعاملة من ح�ث تكل�ف صاحب اإلحداث أو التعدي باإلزالة و�مهاله قرابة العشرة أ�ام وحال 

 ة باإلزالة وفق األنظمة.  لم تتم اإلزالة من قبله تقوم اللجن

أقر بوجود إحداثات ضمن نطاق اللجنة التي �عمل بها ولم تزال حتى تار�خه مبررا� أنها قد�مة ولها  -

 عشرات السنين وأنها وقعت قبل تكل�فه باللجنة. 
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لى ع بمواجهته أن ذلك ال �عد مبررا� لعدم اإلزالة الس�ما أنه رئ�س اللجنة وكان من األولى عل�ه العمل -

 إزالتها واتخاذ اإلجراءات النظام�ة، أفاد أنها داخل مخطط زراعي وال �عرف حدودها بالضبط. 

بمواجهته أنه كان ب�مكانه التحقق من حدودها أفاد أنه تم التأ�د من قبل مندوب اللجنة الذي �عمل  -

بوزارة الزراعة ومعه موظفين آخ��ن من ذات الوزارة وفق ما أفاد به شفه�ا مندوب اللجنة الذي �عمل 

ن  اع�ة، واقر بعدم علمه إبوزارة الزراعة (عوض البلوي) أنها داخله في المخطط الزراعي و�ــها قرارات زر 

 كان مطابقة لذات المساحة أم ال. 

أقر بعدم تحققه من صحة ما أفاد به مندوب اللجنة عوض البلوي من كون االحداثات داخلة في  -

 مخطط زراعي أم ال .  

 و��عادة استجوابه: 

رطة ال أن مندوب الشأقر أنه ينتقل هو ومندوب البلد�ة ومندوب الزراعة لمتابعة التعد�ات و�زالتها و  -

 ينتقل معهم في بعض األح�ان ول�نه ُ�مكن من التوقيع بوقت الحق، مع كونه لم ينتقل معهم. 

 -، أفاد باآلتي: غنا�م بن عليثه بن محمد الحمديالمتهم/  -٢١

 للجنة التعد�ات بمركز الحرة في  -
�
 رئ�سا

�
أنه �عمل بمحافظة أملج بالشؤون المحل�ة، وأنه كلف سابقا

 من عام 
�
 ه. 1441ه حتى الشهر التاسع من عام 1440الشهر الرابع تق��با

) خمسة وار�عون تعدي، ب��شاء مباني داخل موقع مملوك لصندوق االستثمارات 45أفاد بوجود قرابة ( - 

 عامة وتمت إزالته. ال

أفاد أن قرار اإلزالة �صدر من مدير البلد�ة ول�س من محافظ أملج، وال �علم إن كان ذلك مخالف للنظام  -

 أم ال. 

www.m و��عادة استجوابه: 
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أقر بأنه �شخص أح�انا عضو واحد فقط من اللجنة التي �عمل بها لمعاينة مواقع التعد�ات لوجود 

 ه ال يتم تمكين المتغيبين بعد ذلك بالتوقيع على المحضر وأنه �كتب بجانبظروف عند البق�ة، مف�دا� أن

 اسمه (غير متواجد أو مجاز) . 

 -، أفاد باآلتي: حسن بن سل�مان بن حمدان البلويالمتهم/  -٢٢

ه وأن مهامه هي متابعة أعمال 17/7/1439أنه �عمل قائد حرس الحدود بمحافظة أملج، منذ تار�ــــخ  -

محافظة أملج الساحلي، وأن مهام القطاع ككل ح�ال التعد�ات التي تكون داخل  حرس الحدود في

 المنطقة اإلدار�ة ألملج فهي إ�قاف التعدي والرفع للمحافظ بذلك. 

أفاد أنه من ضمن صالح�ة حرس الحدود بأملج السماح بالمخ�مات على الساحل وأنه �شترط إذا كان  - 

لى نموذج موضح ف�ه االشتراطات و�قوم بالتوقيع عل�ه، و�ذا كان الذي ي��د التخي�م مواطن بأن يوقع ع

 لغرض تجاري فالبد من وجود تصر�ــــح من هيئة الس�احة و�نص على السماح بالتأجير. 

أفاد عن وجود مناطق تتبع للرقابة من قبلهم تدخل في مناطق مشروع البحر األحمر ومشروع نيوم،  -

 �لو متر . ) �سعين ك90ب�جمالي مساحة تق��ب�ة (

أفاد أن إجمالي النطاق اإلداري التابع لهم على البحر تقع من محافظة شمال مائة ك�لو وجنوب ستين   -

 ك�لو. 

أفاد أن آل�ة تحد�د األ�ام بمنح التراخ�ص للمخ�مات على البحر، وفق تعم�م قائد حرس الحدود  -

ر يتواجد المخ�م في حدود، وخمسة عشبمنطقة تبوك فإنه �كون ثالثة أ�ام تمنح من قائد المركز الذي 

 �منحها قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك بموجب ما يتم رفعه 
�
يوما �منحها قائد القطاع، وثالثين يوما

 له، وصالح�ة محافظ أملج شهر ونصف بناء على ما يتم رفعه من قبل قطاع حرس الحدود بأملج. 

 تم التصر�ــــأفاد بوجود خمسين تصر�ــــح تخي�م ممنوحة لمواطنين  -
�
ح للعام الماضي عشر�ن منها تق��با

 الممنوحة له . 
�
www.m بتوق�عه بصالح�ة خمسة عشر يوما
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فاد بوجود عدد من تصار�ــــح التخي�م الخاصة بالنشاطات التجار�ة تم الترخ�ص لها منذ تار�ــــخ تعيينها أ -

 قائدا� للقطاع وأنها تتجاوز الثالثين تصر�ــــح. 

 جنوب محافظة أملج بمسافة خمسة وعشر�ن ك�لو جنوب مركز أفاد أن موقع التخي�م �كون غ -
�
البا

 الشبعان. 

أقر بوجود تصر�حين منحت داخل نطاق صك شركة البحر األحمر، أحدهما خاص بمنسوبي هيئة  -

ال��اضة ح�ث أنه رفع طلب إلى قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك ب�قامة مخ�م خاص بمنسوبي هيئة 

قبل قائد المنطقة ، وكان المخ�م شمال مركز الخ�ج والذي يبعد مسافة ال��اضة وتم تعم�دهم من 

�سعين ك�لوا شمال أملج، والثاني خاص بمنسوبي شركة البحر األحمر ح�ث ورد تعم�د قائد حرس 

 الحدود بمنطقة تبوك بالسماح لهم وكان المخ�م جنوب مركز الخ�ج بخمسة عشر ك�لو. 

 و�اسمه، وأنه في حال عدم تواجدە ف�قوم مساعدە  -
�
أقر أن نماذج التصار�ــــح توقعه من قبله شخص�ا

 بالتوقيع بعد أخذ اإلذن منه . 

أقر أنه يبعد المخ�م سواء للمواطنين أو لألغراض التجار�ة عادة عن الساحل قرابة الخمسين متر،    -

األقل  تم الرفع بها من قبل هيئة الس�احة ب�قامة  و�عض المواقع أقل وهي ثالثة عشر موقع والمواقع

فعال�ات للمدي��ة العامة لحرس الحدود بأنه ال مانع من إقامة المخ�مات في تلك المواقع، عدا موقع 

 واحد تم رفضه. 

أقر أنه لم �جري فحص أمني للمتقدم على طلب تصار�ــــح التخي�م، مبررا� بعدم وجود نها�ة طرف�ة وأنه  -

 ذلك. لم يبلغ ب

بمواجهته أنه منصوص بالتعل�مات المنظمة لمنح تصار�ــــح التخي�م بالفحص األمني، أفاد أن ذلك  -

 �خص دخول البحر. 

www.m اقر أنهم لم �قوموا بالتنسيق مع األمانات في التخي�م .  -
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ن م بمواجهته أن التعل�مات نصت على التنسيق مع األمانة في الفقرة األولى بالبرق�ة الموجه لقطاعهم -

 .مواقع جم�عها معروفة لدى البلد�ةه، برر أن ال5/1/1441) وتار�ــــخ 9472قائد منطقة تبوك برقم (

بمواجهته بما نص في البرق�ة بأن تكون التراخ�ص خارج حرم الشاطئ والمقدرة بمائة متر، برر أن  -

ر في مائة مت طب�عة األرض ال �سمح كونها عبارة عن جبل ثم رمل وتكون المسافة قصيرة وتقل عن

بعضها، وأنها توجد مواقع موافق عليها من قبل المدي��ة العامة لحرس الحدود بناء على طلب هيئة 

 الس�احة ب�قامة مخ�مات على تلك المواقع. 

أقر بأنه المسؤول عن التأ�د من نظام�ة التصار�ــــح، إال أنها صادرة بها موافقة المدي��ة العامة لحرس  -

 الحدود . 

فادة مدير عام حرس الحدود الف��ق/عواد بن ع�د البلوي، أفاد بأن المسافة المسم�ح (و�ضبط إ

بالتخي�م فيها بعد صدور التصر�ــــح تقدر بمئة متر من البحر وأنه ال �جوز االستثناء في ذلك، وأنه 

 البد من التنسيق مع األمانة أو البلد�ة قبل إصدار رخصة التخي�م)  . 

 لوي: و��عادة استجواب/ حسن الب

نه طلب من أحمد درو�ش توظ�ف أحد معارفه و�دعى/سعود أقواله بأبمواجهته بما ذكرە في سماع  -

خته بالعالقات العامة بنفس الشركة، أفاد أنه طلب أالعنزي وما أفاد به أنه �عتقد أن/أحمد وظف ابن 

ى بنه الحاصل علمن أحمد آل�ة التقد�م ح�ث أن والد سعود حضر إل�ه وسأله عن ط��قة التقد�م ال 

شهادة الهندسة، وأنه بناء على ذلك تواصل مع أحمد درو�ش فأخبرە أحمد أن هنالك رابط تقد�م فأخبر 

 والد سعود بذلك، وأوضح أنه ال ت��طه عالقة قرابه بوالد سعود ، ونفى توسطه البن أخته ح�ال توظ�فه. 

ر، و�سؤاله عن مدى تردد أحمد عليهم في أفاد أن أحمد درو�ش كبير اإلدار�ين في شركة البحر األحم-

قطاع حرس الحدود، أفاد أنه زارهم مرة واحدة فقط، و�مواجهته مما ذكرە في سماع أقواله أنه تعرف 

عل�ه من خالل كثرة ترددە عليهم، أفاد بأنه لم �ذكر ذلك في محضر سماع أقواله، وأضاف أنه تعرفه 

 اللتحاق ابن أ
�
خته �شركة البحر األحمر، مف�دا� أن أحمد لم �كن له دور في على أحمد درو�ش كان الحقا

 توظ�فه، وأن ابن أخته توظف بالطرق النظام�ة . 
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ه، 13/2/1437) الصادرة بتار�ــــخ 8223) ورقم (8222) ورقم (8221بمواجهته باألوامر المل��ة رقم ( -

ه، و�مواجهته بمضمون 1439 أفاد أنه ال يتذكرها وأنه تقلد رئاسة قطاع حرس الحدود بأملج في عام

األوامر ب��قاف الرخص والفسوحات في قطاع أملج، و أنه خالف تلك األوامر بمنح تراخ�ص التخي�م 

أفاد أنه التحق بالقطاع وكانت الط��قة المتبعة منح تراخ�ص التخي�م فما �دخل ضمن اختصاصهم، 

 وكان ذلك بعلم المدي��ة العامة لحرس الحدود . 

ح�ال ما أفاد به الف��ق/ عواد البلوي عما ذكرە في استجوابه السابق من وجود مواقع لها بمناقشته  -

استثناءات في المسافة من الشاطئ، وأن عواد نفى ذلك و أفاد أنه ال يوجد أي استثناءات والواجب 

وجد ت التق�د بحرم الشاطئ المقدر بمائة متر وعدم منح التراخ�ص ف�ه، أفاد أنه بصحة ذلك ، ول�نها 

موافقة لهذە المواقع حسب طلب وزارة الس�احة وهذە المواقع تصدر لها تصار�ــــح حتى من قائد المنطقة 

لمدة شهر وأنه ذكر ذلك ألنه ل�س متأ�دا� من المسافة ول�نها قد ت��د عن مئة متر وقد تقل وأنه لم �قم 

 بق�اس المسافات لكي �عطي إجابة حق�ق�ة . 

 -، أفاد باآلتي: ان بن نصار العمرانينا�ل بن سل�مالمتهم/  -٢٣

 ببلد�ة محافظة حقل بمسمى مراقب إ�شائي وأحد أعضاء لجنة المباني اآل�لة  -
�
أنه �عمل موظفا

 للسقوط، وأن المهام الموكلة هل هي إصدار رخص بناء . 

 منذ عام -
�
صدرت من محافظة حقل يتجاوز المئة رخصة تق��با

�
ه 1437أقر أن عدد رخص البناء التي أ

 حتى تار�ــــخ استجوابه. 

ه القاضي ب��قاف 13/2/1437) وتار�ــــخ 8222بمواجهته عن تق�دهم باألمر الملكي ال���م رقم ( -

إصدار رخص البناء، أفاد أنه ال علم له عن هذا األمر ولم يتم توق�عهم بالعلم وأن ذلك مسؤول�ة رئ�س 

 القسم . 

 إ�قاف الرخص حتى يتم البت أقر أن رئ�س قسم الشؤون الفن�ة موسى العمر  -
�
اني طلب منهم شفه�ا

فيها من قبل رئ�س البلد�ة بحقل ثم بعدها �ستة أو سبعة أشهر طلب إعادة إصدار الرخص وذكر لهم 

 أن ذلك بحسب توج�ه الرئ�س. 
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أقر أن األما�ن التي طلب منه إ�قاف الرخص فيها هي ق��ة علقان الوادي الجد�د وق��ة ال��ته وهي  -

 داخل صك صندوق االستثمارات العامة.  التي

 حوالي ست رخص وتم  -
�
أقر أن عدد الرخص التي تم إصدارها داخل صك صندوق االستثمارات تق��با

 . 1438ه و�دا�ة عام 1437إصدارها في نها�ة عام 

 أقر أنه قد �كون وقع على رخصتين أو ثالث رخص الست، بصفته هو معد الرخصة.  -

 بب عدم توق�عه على كل الرخص أفاد أنه قد �كون غير موجود. بمواجهته عن س -

 -، أفاد باآلتي: مد الله بن محمد بن سل�مان الح��طيالمتهم/  -٢٤

 في بلد�ة علقان التابعة لمحافظة حقل منذ ثمان سنوات تق��با.  -
�
 صح�ا

�
 أنه �عمل مراقبا

ه، أفاد أنه تقدم إلى بلد�ة 28/11/1437�سؤاله عن ط��قة استخراج رخصة البناء الخاصة به بتار�ــــخ  -

 حقل ومعه مخطط صادر من مكتب هندسي وصدرت له الرخصة. 

ه بمنع إصدار الرخص في منطقة 13/2/1437) وتار�ــــخ 8222بمواجهته باألمر الملكي ال���م رقم ( -

 .  حقل أفاد أنه ال �علم عنه

 ، أفاد باآلتي: و��عادة استجوابه -

ه وأنه قبل التحاقه بالعمل فيها تدرب ليوم واحد فقط في ١٤٣٣أنه �عمل في بلد�ة علقان منذ عام  -

 بلد�ة حقل ثم باشر في بلد�ة علقان بتوج�ه من مساعد رئ�س البلد�ة وقتها وهو/عبدالله العمراني. 

الرغم من صدور األمر الملكي ال���م القاضي بتخص�ص �سؤاله ك�ف تحصل على رخصة البناء ب -

األراضي ومنع الترخ�ص بالبناء فيها أفاد أنه قدم صك األرض المملوكة له إلى بلد�ة حقل وتم استكمال 

صدرت له الرخصة. 
�
 اإلجراءات فيها ومن ثم أ

 -، أفاد باآلتي: ف�صل بن عواد بن سل�مان الح��طيالمتهم/  -٢٥
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ه حتى نها�ة عام 1427، وأنه عمل سابقا ما بين عام أمين منطقة تبوك للخدمات وك�ل أنه �عمل -

 لبلد�ة حقل . 1439
�
 ه رئ�سا

ه حتى انتهاء تكل�فه، إال أنه لم يوقع على 1437أفاد أنه تم إصدار المئات من رخص البناء منذ عام  -

 رخصة بناء في المناطق التي �منع إصدار الرخص بها. 

ما�ن التي �منع إصدار الرخص فيها هي الوادي الجد�د و علقان وال��تة وجم�عها قرى بها أفاد أن األ  -

 مخططات معتمدة. 

أفاد أنه يوجد رخصة بناء صادرة إلى مد الله الح��طي أثناء فترة رئاسته في األما�ن الممنوعة، وأنه  -

لى رها، مف�دا� أنه لم يوقع عأخبر شخص في وزارة الشوؤن البلد�ة والقرو�ة بأنه يوجد خمس رخص غي

 أي رخص بناء منها، وأن الذي وقعها مساعد رئ�س البلد�ة. 

أقر بعدم متابعته ب�صدار الرخص في المناطق التي عليها منع، مبررا� أن الموظفين مؤهلين و�قع ضمن  -

 اختصاصهم. 

ته موض�ع ته وأقر بعدم متابعأفاد أنه تم توقيع رخصة مدالله الح��طي من قبل مساعدە أثناء فترة إجاز  -

 ، مبررا� أن مساعدە ابدى استعدادە لمعالجة وضع الرخصة .   صة الصادرة بعد عودته من اإلجازةالرخ

 ، أفاد باآلتي: و��عادة استجوابه -

ه وقت رئاسته للبلد�ة، وأنه بعد افتتاح ١٤٢٩أن مد الله الح��طي التحق بالعمل في بلد�ة حقل عام  -

ه نقله إليها، وأن مد الله حضر إل�ه بعد نقله بمقر البلد�ة بحقل من أجل ١٤٣١بلد�ة علقان في عام 

 عالقته باستخراج رخصة البناء له. 
�
 السالم عل�ه فقط، ناف�ا

ه بعد صدور األمر الملكي القاضي 1437ما أفاد به المتهم/عبدالله العمراني بأنه في عام بمواجهته ب -

بتخص�ص بعض األراضي لعدد من المشار�ــــع، ومنع التراخ�ص فيها وأنه قام بصفته رئ�س بلد�ة حقل 

 تبكتابة خطاب سري لألمانة بمناقشة األمر السامي من ناح�ة السماح ب�صدار رخص بناء في المخططا

المعتمدة والقرى التابعة لمحافظة حقل، وأنه أخذ الخطاب وذهب به إلى أمانة منطقة تبوك وناقشهم 
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ح�اله، ومن ثم عاد وقابل مدير الرخص في بلد�ة حقل/موسى حم�د العمراني ووجهه ب�صدار الرخص 

وسى وج�ه مفي المخططات المعتمدة، اقر بصحة ما افاد به/عبدالله، إال أنه لم �قم بتوجيهه أو ت

 العمراني ب�صدار الرخص في المخططات المعتمدة. 

بمواجهته بما ذكرە المتهم /معتز بابكر بأنه قام بالتوقيع على رخص البناء الصادرة من بلد�ة حقل  -

بالن�ابة عن المهندس أحمد الجندي أثناء فترة إجازة أحمد بتوج�ه شفهي منه بصفته مدير البلد�ة وقتها 

 أنه لم يوجهه بذلك . نفى ذلك وذكر 

 -، أفاد باآلتي: دخ�ل الله بن عط�ه بن س��لم الح��طيالمتهم/  -٢٦

 للشؤون الفن�ة ببلد�ة محافظة حقل منذ تار�ــــخ  -
�
 ه. 1/9/1437أنه �عمل رئ�سا

أفاد أن المناطق التي �منع فيها إصدار الرخص هي ضبا وشرما والبدع و�عض قرى حقل، وأنه صدر  -

ه القاضي 13/2/1437) وتار�ــــخ 8222الست رخص بعد صدور األمر الملكي رقم (قرابة الخمس أو 

 ب��قاف إصدار الرخص. 

أقر أنه وقع رخصة بناء بعد صدور األمر الملكي، مبررا� أن المكان الذي وقع ف�ه رخصة البناء كان به  -

 للشؤون اسور و�عض الغرف وأنه لم �كن �علم عن األمر الملكي ال���م كونه لم يتعين رئ
�
لفن�ة إال �سا

 بعد صدور األمر بقرابة الستة أشهر. 

أقر بصدور عدد خمس أو ست رخص بناء صادرة داخل صك صندوق االستثمارات العامة في عام  -

 ، وأنه وقع على رخصة واحدة منها بصفته رئ�س قسم الشؤون الفن�ة . 1437
�
 ه تق��با

 -، أفاد باآلتي: ئز�حيى بن فائز بن عبدالله الفاالمتهم/  -٢٧

 بالعمل في 1437أنه �عمل ببلد�ة محافظة حقل في وحدة التخط�ط، وأنه في عام  -
�
ه كان مكلفا

 الشؤون الفن�ة . 

أفاد أنه صدرت رخصة بناء واحدة بعد صدور األمر الملكي القاضي بمنع إصدار رخص البناء في عدد  -

 له بتوق�عها.  من األما�ن، وأنها كان حينها في إجازة وال عالقة
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 -، أفاد باآلتي:  معتز بابكر إبراه�م الصادقالمتهم/  -٢٨

 على مشار�ــــع درء أخطار السيول وتصر�ف األمطار  -
�
أفاد أنه كان �عمل في بلد�ة محافظة حقل مشرفا

 في عام 2017م حتى نها�ة عام 2013من عام 
�
ه في قسم االشراف على تنف�ذ 1437م، وأنه كان مكلفا

 .المشار�ــــع 

 بتوقيع الرخص إال بالن�ابة عن زم�له/ أحمد الجندي وأقر بتوق�عه على رخصة بناء  - 
�
أفاد أنه ل�س مكلفا

في أحد األما�ن الممنوعة، مبررا� أنه ال �علم عن األمر الملكي إال في فترة الحقة لتوقيع الرخصة ح�ث 

 د العقد رجع ووقع على الرخصة. أنه كان منقطع عن العمل لمدة ستة أشهر النتهاء عقدە، و�عد تجد�

�سؤاله عن وجود قيود في إصدار الرخص، أفاد أن عالقته ب�صدار الرخص متعلقة من الجانب الفني  -

 فقط .  

 -، أفاد باآلتي: علي بن عبدالرحمن بن علي التم�ميالمتهم/  - ٢٩

 ه. ٢/٨/١٤٣٩ أنه �عمل محافظ محافظة الوجه منذ -

بصفته محافظ الوجه هي تنظ�م العمل بين اإلدارات ومسؤول اللجنة الرئ�س�ة إلزالة أفاد أن صالح�اته  -

التعد�ات في محافظة الوجه وعن أر�ــع لجان فرع�ة إلزالة التعد�ات وهي ( لجنة مركز المنجور)و ( لجنة 

 مركز بدى) و (لجنة الفارعة) و(لجنة مركز أبو را�ه). 

مركز وهي ( المنجور، خ��ه،  السد�د، الخرار، النابع ،  14وجه هي أفاد أن المرا�ز التابعة لمحافظة ال -

 بدى، ال�ر، أبو القزاز، الرس، عنتر، الفارعه، أبو را�ه، الجو، النش�فه ) .   

أقر أنه لم يتم إزالة جميع اإلحداثات الداخلة في نطاق محافظة الوجه، وهي اإلحداثات القد�مة، أما  -

التها، وأفاد أن سبب عدم إزالة القد�م لوجود عوائل بها ومدخل بها الت�ار اإلحداثات الجد�دة فتم إز 

 ال�ه��ائي. 

بمواجهته بالتعام�م التي تنص على إزالة جميع االحداثات دون ق�د، أفاد أن فهمه تبادر إلى أنها تخص  -

 القد�مة فقط . 

 . أقر بعمله أن عدم إزالة هذە اإلحداثات �سبب بهدر لألموال العامة -
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أفاد بوجود إحداثين لم يتم إزالتهما، أحدهما قصر أفراح على أرض عائدة لصندوق االستثمارات العامة  -

و اآلخر مجلس بمركز أبو القزاز ح�ث تم تكل�ف لجنة المنجور إلزالة قصر األفراح وعند حضور اللجنة 

ز أبو جنة إلزالة المجلس بمركوجدت اعتصامات داخل القصر فلم يتم التمكن من إزالته، كما تم انتقال ل

 داخل المجلس مما لم يتمكن معه أعضاء اللجنة ب�زالته، وأنه قد تم الرفع 
�
قزاز وحدثت اعتصامات أ�ضا

 بذلك الى االمارة للتوج�ه بما �لزم ح�ال القصر والمجلس. 

 أفاد أنه لم يتم إزالة المجلس والقصر �سبب تقصير لجنة المنجور  -

نف�ذ اإلزالة، وأنه قد �كون هنالك �سر�ب ألخبار اإلزالة �سبب المجتمع القبلي، وأقر وقلة الخبرة في ت

 أنه لم �قم بتكل�ف لجنة أخرى مبررا� بقلة الموظفين وضعف تأه�لهم. 

 و��عادة استجوابه أفاد باآلتي: 

 أن صاحب القصر الذي لم يتم إزالته هو/ عا�د بن عب�د البلوي والقصر �قع بمركز خ��ا.  -

�سؤاله عما ذكرە بأنه لم �قم بتكل�ف لجنة أخرى إلزالة القصر �سبب نقص الموظفين وتأه�لهم  -

(حسب زعمه) , وسؤاله هل طلب من اإلمارة �شك�ل لجنة تعد�ات المنجور أفاد أنه حصل �سر�ب 

ة نمعلومات عن الن�ة باإلزالة, وأقر بعدم مخاطبة اإلمارة إلعادة �شك�ل اللجنة ، ول�نه خاطب لج

التعد�ات بالوجه لمباشرة المهمة، وخاطب شرطة الوجه لتأمين قوة ولم تقوم الشرطة بتأمين القوة 

 للجنة حتى تار�خه. 

أقر أنه لم �خاطب اإلمارة للقبض واتخاذ اإلجراءات النظام�ة على صاحب القصر المتعدي على األرض  -

 الشرطة بأنه لم يتم القبض عل�ه. الحكوم�ة ، ول�نه خاطب اإلمارة وأشعرهم بورود خطابات من 

حدث في مركز أبو القزاز عائد إلى/ ع�اد الح��طي وأنه تعذر عليهم إزالته لوجود  -
�
أفاد أن المجلس الذي أ

االعتصامات ، وأنه طلب القبض عل�ه ولم يتم القبض عل�ه، و�مواجهته أن (ع�اد) عضو في المجلس 

 د ما أفاد به، ذكر البلدي و�عمل في أحد مرا�ز البلد�ة على ح

أنه كتب إلى الشرطة بطلب القبض عل�ه ل�ن لم يتم القبض عل�ه وأنه أبلغ اإلمارة بعدم قبض الشرطة 

 عل�ه وأن لد�ه ما يثبت ذلك.  
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وع أماال (صنادق قد�مة)، و�وجد في هي: مشروع أماال، ومشروع البحر األحمر، وأنه يوجد في مشر 

مشروع البحر األحمر احداثات عبارة عن (أحواش غنم وعزب)، وأقر بأنه لم يتم إزالة تلك اإلحداثات  

 كونها قد�مة، وأنه لم يتخذ إجراء ح�الها

 -، أفاد باآلتي: محمد بن عبدالله بن محمد الحمديالمتهم/  - ٣٠

 ز عمق التابع لمحافظة املج. أنه �عمل رئ�س لجنة التعد�ات بمرك -

ه، وأن مهام عمله كرئ�س هي مراقبة التعد�ات في مركز عمق ومركز ظرفي 1/4/1441منذ تار�ــــخ 

ك�لو من المركز، وأن صالحيته بحكم عمله رئ�سا   60و�زالتها، وأفاد  أن حدود لجنة التعد�ات بمركز عمق 

 لتها. للجنة �قتضي، بتوج�ه اللجنة بمراقبة التعد�ات و�زا

أفاد أن عمله بحكم رئاسته للجنة رقابي وتنف�ذي، وأن المواقع التي تقع  تحت مسؤوليته هي:عقل -

 حصان والباطن وحنبض وقطان . 

أفاد بأن اإلحداثات الجد�دة الداخلة ضمن نطاقه اإلداري تم إزالتها ، وأقر بأن اإلحداثات القد�مة لم  -

استها، مف�دا� أن اإلحداثات القد�مة بها أسر ومدخل فيها الت�ار يتم إزالتها من قبل اللجنة المكلف برئ

 ال�ه��ائي بط��قة نظام�ة. 

 أقر بوجود تعد�ات في مشروع البحر األحمر، لم يتخذ عليها أي إجراء كونها قد�مة .  -

 أقر بعلمه بأن عدم إزالة هذە اإلحداثات تكبد بهدر وض�اع لألموال العامة.  -

من محافظ أملج ب�زالة ثالثة مباني وأنه لم �عمل على إزالتها وهي تقع في (عمق)  أقر بورودە توج�ه -

وأنه عند طلب األشخاص أبدو عدم ممانعتهم ب�زالة منازلهم �شرط توفير مسكن لهم، وأنه أوقف أمر 

 اإلزالة، وطلب توج�ه من المحافظ، ولم ترد اإلجابة.  

 -، أفاد باآلتي: عطويمحمود بن عبدالله بن عط�ه الالمتهم/  - ٣١

ه، ورئ�س قسم مراقبة التعد�ات والرفع عن 2/8/1440أنه �عمل رئ�س بلد�ة الوجه منذ تار�ــــخ  -

 اإلحداثات وتوفير المعدات للجان إزالة اإلحداثات، وأضاف أنه عمله في البلد�ة رقابي . 

 م م��ــع. ك  ٦٤أفاد أن المواقع التي تقع تحت مسؤول�ة بلد�ة الوجه تبلغ مساحتها  -

أقر بوجود إحداثات في داخل نطاقه اإلداري، وأنه لم يتم إزالتها، مبررا� أنه تم الرفع  بجزء كبير منها  -

 إلمارة المنطقة لمعالجتها. 
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 أقر بعدم حصرە جميع اإلحداثات القد�مة وعدم الرفع ح�الها إلى اإلمارة.  -

 داخل نطاقه اإلداري وأنه  لم يتم الرقابة عليها بمواجهته بوجود تقصير بعدم حصر جميع اإلحداثات  -

و�زالتها، أفاد أن تلك اإلحداثات قد�مة وعددها كبير وأنه في المنصب منذ سنه وأنها �سبق وجودە في 

 المنصب. 

 أقر أن عدم إزالة تلك اإلحداثات والرفع بها تكبد بهدر لألموال العامة.  -

 او�رە الخاصة �س�ارة البلد�ة. أقر بعدم وجود مركبة لد�ه وأنه �قضي مش -

 -، أفاد باآلتي: مبارك بن دح�م بن مبارك الدوسريالمتهم/  - ٣٢

 1/4/1439أنه رئ�س لجنة التعد�ات الثان�ة ب�مارة تبوك منذ تار�ــــخ  -
�
ه ، وأن من مهامه بصفته رئ�سا

عداد لموقع و�للجنة، إذا رفعت له أي جهة حكوم�ة بمدينة تبوك عن وجود إحداث ف�قوم بالشخوص ل

تق��ر معاينة و�حضار األشخاص المتعدين وأخذ إفادتهم، و�زالة اإلحداث بعد استكمال جميع اإلجراءات، 

 وأفاد أن عمله في اللجنة رقابي وتنف�ذي ول�ن في الغالب تنف�ذي. 

عة بأفاد أن نطاق عمل في اللجنة التي �عمل بها هي: مدينة تبوك كاملة والمخططات الزراع�ة التا - 

للمدينة ومركز البد�عة ومركز رح�ب ومركز الضلف وخمس مرا�ز أخرى في نيوم وهي مركز شقري ومركز 

نعمي ومركز السوء ومركز بجدە ومركز اللوز، وأفاد أن المشار�ــــع التنم��ة التي تقع ضمن نطاقهم اإلداري 

 هي مشار�ــــع نيوم الخمسة. 

�ل والبعض اآلخر تحت اإلجراء، ح�ث ذكر أنه وردە األمر أقر أن بعض اإلحداثات التي وردتهم بعضها أز  -

ه المتضمن التوج�ه ب�زالة اإلحداثات الواقعة على مشروع نيوم وهي 6/10/1441الملكي في تار�ــــخ 

موقع ، واقر بعدم إزالة ثالثة مواقع لوجود عائالت باإلحداث ولم تتم  24موقع), وتمت إزالة 27بواقع (

 إزالتها. 

ك اإلحداثات  و من مظهرها الخارجي تدل على أن اثنين منها منزلين عليها دهان جد�د أفاد أن تل -

 والمنزل الثالث ب�ت مسلح و�وجد به سور وغرف غير مسقوفه. 

أفاد أن العائالت الذين في المواقع الثالثة رفضوا الخروج، وأنه تم العرض على أمير المنطقة بالتوج�ه  -
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أقر بأنه ذكر في سماع أقواله عند سؤاله عن سبب عدم إزالة تلك المواقع الثالثة كان �سبب عدم  -

 إلمامه باألنظمة والتعل�مات. 

 أفاد أنه إذا كان إخراج العائالت بالقوة الجبر�ة من صالح�اته فإن المسؤول�ة تقع عل�ه.  -

 -، أفاد باآلتي: عبدالمحسن بن سلمان البازعيز�اد بن المتهم/  - ٣٣

ه، وأنه  مسؤول عن خمس لجان إلزالة التعد�ات وهي: 1437أنه محافظ محافظة املج منذ عام -

(لجنة الحرة) ورئ�سها غنائم الحم�دي و(لجنة عمق) ورئ�سها عبدالله الحم�دي ولجنة (الشبحة) 

�مان الحب�شي و(لجنة الشدخ) ورئ�سها عبدالرح�م ورئ�سها ماجد الفا�دي و(لجنة أملج) ورئ�سها سل

 الج�عاني . 

أفاد أن من ضمن صالح�اته على تلك اللجان توجيههم بمراقبة التعد�ات و�زالة التعد�ات وضبطها، ,  -

 وأن عمله رقابي . 

ة ظأفاد أن المواقع التي تقع ضمن الحدود اإلدار�ة لمحافظة أملج هي : كامل المح�ط الجغرافي لمحاف -

أملج و (مركز الذرفي ومركز عمق ومركز م�خ ومركز العنبجه ومركز صروم ومركز الشبعان ومركز الشدخ 

ومركز الحسي ومركز الحا�ل ومركز الرو�ضات ومركز شثاث ومركز الشبحة ومركز العجم�ة ومركز حراض 

 ومركز الحرە). 

 الجغرافي، وأن اإلحداثات التي لم يتمأقر أنه لم يتم إزالة جميع اإلحداثات التي تدخل ضمن نطاقهم  -

 إزالتها هي القد�مة أما الجد�دة فقد تم إزالتها . 

 أفاد أن عدم إزالة اإلحداثات القد�مة ، �سبب وجود أسر ومدخل فيها الت�ار ال�ه��ائي بط��قة نظام�ة.  -

 أفاد أن التعد�ات �سؤاله عن  وجود تعد�ات في مشروع البحر األحمر، وعن اإلجراء الذي قاموا به، -

 الجد�دة قاموا ب�زالتها أما التعد�ات القد�مة فال �مكن إزالتها وتحتاج معالجة . 

أفاد أن التعد�ات قد�مة وتمتد لسنين ط��له وتم إدخال ال�ه��اء ألصحابها عن ط��ق األمر السامي من -

من ا بتشك�ل لجان حصر و الملك عبدالله رحمه الله ومعالجتها تكون عن ط��ق إصدار أمر من جهة عل�

 ثم التقدير من قبل لجنة مشكلة من عدة وزارات. 
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 أقر بعلمه أن عدم إزالة تلك اإلحداثات تكبد بهدر لألموال العامة.  -

أقر بوجود كسارتين بمشروع البحر األحمر التابعة للط��س والم�لبي بدون تصر�ــــح ، وأنه خاطب  -

 ر مرخصة وفي أرض المشروع أفاد أن البلد�ةيالتها كونها غالبلد�ة �شأنها، و�سؤاله عن سبب عدم إز 

 قدمت له  مبررات، تتمثل في  وجود مشار�ــــع للبلد�ة وتنتظر التوج�ه من األمانة. 

 و��عادة استجوابه: 

أن  اللجان التي تقع تحت مسؤوليته بصفته محافظ أملج هي ( لجنة الحرة ورئ�سها غنائم الحم�دي  -

بدالله الحم�دي ولجنة الشبحة ورئ�سها ماجد الفا�دي ولجنة أملج ورئ�سها ولجنة عمق ورئ�سها ع

اللجان  نه من ضمن صالح�اته توج�هوأسل�مان الحب�شي ولجنة الحسي ورئ�سها عبدالرح�م الج�عاني )، 

 بمراقبة التعد�ات و�زالة التعد�ات وضبطها . 

م ، وهو اإلحداث القد�م  �سبب وجود أسر أقر بأنه لم يتم إزالة جميع اإلحداثات الداخلة في نطاقه -

 بتلك المواقع ومدخل لهم الت�ار ال�ه��ائي بط��قة نظام�ة

أقر بعلمه أن اللجان التي تحت إدارته لم تقم  بعملها المطلوب ح�ال اإلحداثات القد�مة التي داخل  -

 من سلطة عل�ا. نطاقهم اإلداري والجغرافي، مف�دا� أن إجراء الحصر �حتاج إلى لجنة مشكلة 

بمواجهته أنه باستجواب رئ�س بلد�ة أملج/ غازي العتيبي ذكر بأنه عند محاولته إزالة إحداث على  -

أرض البلد�ة من قبل المتعد�ة أحالم العالطي ، لم يتم تزو�دە �سجانة وأن غازي كتب له بصفته محافظ 

 للموقع ولم يتم فتح الباب، مف�دا� أنهالمحافظة، أفاد أنه في أ�ثر من مرە تم خروج السجانة والعمدة 

 ل�س من صالح�اته الدخول بالقوة الجبر�ة، وأنه رفع إلى إمارة المنطقة للتوج�ه ح�ال ذلك. 

 -، أفاد باآلتي: سفر بن سعد بن سع�د ال غنومالمتهم/  - ٣٤

ن لمنطقة بعيأنه �عمل في بلد�ة السودة وأحد أعضاء لجنة التعد�ات بمركز السودة ومركز طبب التا -

 حتى تار�خه، ومهامه الوظ�ف�ة هي أخذ الجوالت 
�
عسير، وأنه �عمل باللجنة منذ عشر سنوات تق��با

, أو المناطق 
�
الم�دان�ة �شكل أسبوعي، والمرور على بعض المواقع التي صدر عليها أوامرسام�ة سابقا
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الة المعدة للبلد�ة التخاذ المخصصة للمراعي والغابات، وحال تبين وجود معدات أو تعد�ات يتم إح

 الغرامات الالزمة ح�ال العمل دون تراخ�ص. 

 ولم يتم  -
�
أفاد بوجود تعد�ات قد�مة قام برفعها لرئ�س مركز السودة منذ خمس سنوات تق��با

 إزالتها وهي عبارة عن جدار قد�م في جزء �س�ط من الموقع وعدد من الغرف . 

 لتلك التعد -
�
 �ات القد�مة . أقر بعدم متابعته رسم�ا

أفاد بأنه وردهم خطاب من الرئ�س التنف�ذي لشركة تط��ر السودة عن ط��ق االمارة تضمن وجود  -

إحداثات وتعد�ات بمنطقة التط��ر و�ناء على ذلك حدد رئ�س المركز موعد في اليوم التالي مع ممثلي 

 ضر بذلك المتضمن أن الرئ�سالشركة بمرافقة لجنة التعد�ات، إال أنهم لم �حضروا وأعدت اللجنة مح

التنف�ذي لم �حضر في الوقت المحدد ولم يتم توضيح إحداث�ات أو تقد�م صور ج��ة لمعرفة المواقع 

 التي ذكرها . 

 و��عادة استجوابه: 

أقر بأن أعضاء اللجنة التي �عمل بها ال �حضر جم�عهم لمعاينة التعد�ات و�كتفى �شخوص أحدهم ،  -

ضر معاينة لم �شهدە، وهو محضر معاينة لموقع تابع للمواطن/ عبدالع��ز فؤاد قر بأنه وقع على محوأ

 �عمل بمعدە في بيته في ق��ة المص�ف ، مقرا� أنه وقع على المحضر في اليوم التالي للمعاينة. 

قر بصحة أر�ــع محاضر معاينة لم �شهدها، أبمواجهته بما أفاد به في سماع أقواله من أنه وقع على عدد  -

 ك وأنه ال يتذكر مواقعها، ول�ن يتذكر أنها تمت قبل ستة أشهر. ذل

أقر بأنه شخص لمعاينة أر�عة مواقع دون حضور كافة أعضاء اللجنة، وأن ذلك تم قبل عدة سنوات  -

 وال �ذكر أما�ن اإلحداثات التي باشرها.  

 -، أفاد باآلتي:  عبدالله بن أحمد بن عبدالله عسيريالمتهم/  - ٣٥

�عمل بمخفر شرطة السودة التابع لشرطة منطقة عسير وأحد أعضاء لجنة التعد�ات بمركز السودة أنه  -

 , ومهامه الوظ�ف�ة هي التط��ق األمني وعمل الحما�ة الالزمة للجنة . 
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أفاد بعدم عالقته ب�زالة التعد�ات , و�نما دورە مقتصر على التوقيع على المحاضر الخاصة بالتعد�ات  -

 ة فقط . كمندوب للشرط

أقر بعدم متابعته هو وأعضاء اللجنة للتقار�ر المعدة من قبلهم �شأن اإلحداثات والتي تم إحالتها إلى  -

 مركز السودة. 

 و��عادة استجوابه: 

أقر بأن أعضاء اللجنة وقعوا على عدة محاضر معاينة بالرغم من أنهم لم �حضروا جم�عهم إليها ح�ث -

 ثالثة.  تم اال�تفاء بحضور مندو�ين أو 

�سؤاله عن المندو�ين الذين لم �حضروا إلى المعاينة ومع ذلك وقعوا على محضر المعاينة، أفاد أنها  -

حصلت مرة واحدة ح�ث لم �حضر مندوب البلد�ة/سفر الشهراني، وال �علم إن قام بالتوقيع بعد ذلك 

 أم ال . 

كر من محطة بن مسلط، ل�نه ال يتذ  أقر بتوق�عه على محضر معاينة لم �حضرە، وأن الموقع بالقرب -

 ما هو ن�ع اإلحداث . 

 -أفاد باآلتي:  يوسف بن صالح بن محمد الشر�ف،المتهم/  - ٣٦

ه، وأن 5/2/1440أنه �عمل مدير عام إدارة األراضي واإلدارة القانون�ة بأمانة منطقة تبوك منذ تار�ــــخ  -

 المنح وتنف�ذ األوامر السام�ة وأوامر المصابين من األقسام التي تتبع لإلدارة التي �عمل بها هو: قسم

 والشهداء ، وقسم متعلق بنزع المل��ة ، وقسم التعد�ات .  

أقر بوجود تعد�ات قد�مة اطلع عليها ولم يتخذ إجراء ح�الها ل�ون اإلمارة طلبت التر�ث باإلزالة، وهي  -

إلى  ط األندلس والنظ�م، وأن يتبععبارة عن منزل مأهول بالسكان و�قع على ط��ق الثالثين بين مخط

 بلد�ة النهضة الفرع�ة . 

أقر بأن من ضمن التعد�ات القد�مة حدائق أمام المنازل ومشبات للنار، وأنه يتبع إلى بلد�ة المص�ف  -

. 
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أفاد بوجود تعد�ات حديثة حصلت قبل أسب�ع من تار�ــــخ القبض عل�ه وتم مخاطبة بلد�ة الورود  -

 الفرع�ة الستدعاء المسؤول عنه و�بالغه ب�زالة اإلحداث. 

 -، أفاد باآلتي:  محمد بن منصور بن توفيق أبو سالمالمتهم/  - ٣٧

 للجنة التعد�ات ب�مارة منطقة تبوك منذ ت -
�
ه ، ومهامه هي: متابعة 28/4/1441ار�ــــخ أنه �عمل رئ�سا

ومراقبة األراضي الحكوم�ة، و�نهاء إجراءات المعامالت الواردة من األمانة والزراعة، والجهات الحكوم�ة 

 األخرى . 

 تم تكل�فه من قبل وك�ل اإلمارة المساعد للحقوق بالعمل على 10/12/1441أفاد أنه بتار�ــــخ  -
�
ه تق��با

فقط تابعة لمشروع نيوم ورفع تق��ر اسبوعي لها والتف�غ لذلك، وتكل�ف زم�له متابعة خمسة مرا�ز 

األخر / مبارك دح�م الدوسري بالعمل داخل النطاق العمراني باإلضافة إلى ثالث مرا�ز تابعة لحدود 

 إلدارة تنسيق المشار�ــــع والخدماتأمنطقة تبوك، على 
�
 ن يتم رفع تق��ر من قبله كل يوم أر�عاء اسبوع�ا

المسؤولة عن التعد�ات في منطقة تبوك والمحافظات المتصلة بوزارة الداخل�ة ومديرها / محمد بن 

 عبدال���م الحم�دي . 

 للجنة التعد�ات وجم�عها متخذ عليها إجراءات، أما ما  -
�
أفاد بوجود تعد�ات قد�مة قبل تكل�فه رئ�سا

موافقة  لس والنظ�م، فقد اتخذ به إجراء وهو يتعلق بالتعدي الواقع على ط��ق الثالثين بين مخطط األند

 األمير باإلزالة بعد استكمال اإلجراءات النظام�ة . 

أفاد بأن من ضمن التعد�ات القد�مة (مظالت بحي المص�ف)، وأنه رفع طلب إزالة لتلك اإلحداثات  -

 . القبض عل�ه ومن ثم إعادتها لإلمارة الستكمال اإلجراءات النظام�ة، ولم يتم إعادتها حتى تار�ــــخ

أفاد بورودە معاملة من أمانة منطقة تبوك بطلب إزالة تعدي بمخطط الجامعة الحكومي بعد صدور  -

 الحكم، إال أنه تم إعادة المعاملة إلى األمانة الستكمال إجراءاتها  . 

www.m -أفاد باآلتي:  أحمد بن عودە بن إبراه�م الح��طيالمتهم/  - ٣٨
ejh

ar
alj

az
ee

ra
.co

m



 
 
 
 
 

  وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي       
                                                                          

 105من  51الصفحة 
 

ك، ب�دارة األراضي والتعد�ات (مراقب إ�شائي) ومهام عمله تتمحور في الرد أنه �عمل بأمانة منطقة تبو  -

على المعامالت الواردة للقسم حسب التوج�ه وكان �عمل م�داني وأصبح �عمل مكتبي بعد تح��ل 

 الرقابة للبلد�ات الفرع�ة ، وذلك قبل قرابة سنتين. 

ها وك تملك لم يتم اتخاذ اجراء ح�ال إزالتأقر بوجود تعد�ات قد�مة بمناطق عشوائ�ة ال يوجد بها صك -

حتى تار�خه كونها مأهولة بالسكان، مف�دا� أن إمارة المنطقة طلبت منهم التر�ث باإلزالة حتى ورود 

 التوج�ه ل�ونها مأهولة بالسكان . 

أقر بوجود تعدي بحي الرو�عات وهو عبارة عن ب�ت شعبي، وأن المعاملة الخاصة بالتعدي وجهت  -

د�ة النهضة، بعد استفسار البلد�ة عن وجود صك من عدمه فتمت إفادة البلد�ة بعدم وجود إلى بل

صك، وأفاد أنه تم التنسيق مع اإلمارة لتشك�ل لجنة إلزالة المنزل، وال �علم عما تم، وأقر بعدم متابعته 

 الموض�ع .  

تجاوزات ، أفاد أنه تم بمواجهته بما تم رصدە داخل حي الف�صل�ة وحي المروج من وجود ممرات و  -

 الرفع لبلد�ة المص�ف لإلزالة، وال �علم ف�ما إن تمت اإلزالة أو ال. 

 -، أفاد باآلتي: محمد بن عبدالع��ز بن محمد الق��قريالمتهم/  -٣٩

ه، 6/8/1440أنه �عمل في محافظة الوجه وأنه تم تكل�فه عضوا� في لجنة التعد�ات بتار�ــــخ  -

هي مراقبة األراضي الحكوم�ة و�زالة التعد�ات داخل المحافظة، وأن األما�ن التي وأن المهام الموكله له 

 . 
�
 تتبع لنطاقه اإلداري هي: محافظة الوجه ومركز الرس ومركز عنتر المسمى بالمارة سابقا

أفاد أن جزء من جنوب محافظة الوجه داخل بصك صندوق االستثمارات العامة (شركة البحر األحمر)،  -

 عنتر �دخل بصك مشروع أماال.  وأن مركز 

أقر بوجود تعد�ات قد�مة والتزال قائمة منذ عشرات السنين وجم�عها تدخل في صك صندوق  -

االستثمارات العامة وهي عبارة عن بنا�ات مأهولة بالسكان، مف�دا� أن جميع التعد�ات الجد�دة تمت 

 إزالتها.  
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 القد�مة. أقر بعدم الرفع للجهة المختصة ح�ال المباني  -

 أفاد بأنه لم �كلف بحصر اإلحداثات القد�مة المدخل لها الت�ار ال�ه��ائي -

أفاد بأنه لم يرد إل�ه من الجهات الحكوم�ة سوى خطاب واحد من قائد أمن وحما�ة البحر األحمر  -

 ةيتعلق بوجود تعدي وتم الرد عل�ه بأن الموقع له صك في مخطط معتمد من البلد�ة و�وجد لد�ه رخص

 بناء حسب إفادة رئ�س بلد�ة الوجه. 

 -، أفاد باآلتي: محمد صالح بن رفادە البلويالمتهم/ -٤٠

ه وأن المهام الموكلة 1438أنه موظف بمركز المنجور وأحد أعضاء لجنة التعد�ات منذ عام  - 

اشرتها، بإل�ه هي: عمل الجوالت في حال ورود معامالت أو بالغات تتعلق ب�زالة التعد�ات ف�قوم هو بم

وأن المناطق التي تدخل ضمن نطاقهم لمتابعة التعد�ات فيها هي: حدود مركز المنجور ومركز خ��ا 

ومركز السد�د ومركز الخرار، وأن جم�عها تدخل ضمن صك صندوق االستثمارات العامة وصك شركة 

 البحر األحمر . 

 رئ�س مركز المنجور أو المرا�ز التي تتبعأفاد أن بالغات التعد�ات تأتي إما عن ط��ق  البلد�ة أو من -

 للجنة ، أو قطاع األمن والحما�ة أو اإلبالغ من قبل أحد المواطنين. 
�
 إدار�ا

أقر بوجود تعدي لم يتم إزالته �قع ضمن نطاقه اإلداري، وهو مبنى قائم قبل تعيينه في اللجنة  -

األطفال كان عائق لتنف�ذ االزالة، وأن آخر تم االنتقال إل�ه  أ�ثر من ثالث مرات اال أن وجود النساء و 

 1440عام  3خروج كان في شهر 
�
ه،برفقة قوة أمن�ة من محافظة الوجه من الساعة السادسة صباحا

وحتى الخامسة مساء اال أن وجود النساء واألطفال والمتجمه��ن أعاق عمل اللجنة ولم تتمكن القوة 

عمالها وتم اعداد محضر بذلك على أن يتم تأمين قوة أمن�ة  خالء الموقع لتقوم اللجنة بأإاألمن�ة من 

كاف�ة والتنسيق بين اللجنة والقوة والخروج مرة أخرى إلزالة التعدي وتم رفعها إلى محافظة الوجه وكان 

التعدي عبارة عن قصر أفراح عائد للمواطن / عائد بن عب�د الوح�ش بناء على شكوى واردة لإلمارة، 

 المعاملة إلى قسم األراضي بأمارة محافظة الوجه ولم �أتي الرد حتى تار�خه .  وأنه تم رفع كامل

 ولم يتم التعق�ب عليها �شكل رسمي.  -
�
 أقر بأنه تم التعق�ب على المعاملة هاتف�ا
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 -، أفاد باآلتي: إبراه�م بن عا�د بن سل�مان الح��طيالمتهم/  -٤١

ه ، وأن المهام الموكلة إلى 1/12/1440عد�ات منذ  أنه �عمل في مركز بدا وأنه أحد أعضاء لجنة الت -

اللجنة هي متابعة التعد�ات و�زالتها و النظر في شكوى المواطنين ح�ال تلك التعد�ات ، وأن المناطق 

التي تدخل ضمن نطاقهم اإلداري هي : مركز بدا ومركز ال�رك ومركز النابع ، وأن مركز النابع هو الذي 

 ستثمارات العامة �دخل ضمن صك صندوق اال 

بمواجهته مما ذكرە في سماع أقواله بأن هنالك تعد�ات قد�مة قبل عمله في اللجنة وأنه لم �قم باتخاذ  -

أي إجراء ح�الها، أفاد أن مقصدە أن هنالك إح�اءات زراع�ة قد�مة لم �صدر لها صك وتبعد عن المركز 

 وضعها القد�م ح�ث لم يتم ال��ادة عليها.  الذي �عمل به وعن نيوم أ�ثر من مئة ك�لو، والزالت على

 -، أفاد باآلتي: وح�د بن محمد بن م��د مباركيالمتهم/  -٤٢

أنه �عمل بأمانة منطقة تبوك، بقسم التعد�ات، وأن المهام الموكلة إل�ه هي: تص��ر مواقع التعد�ات -

 إ
�
 لى أمين منطقة تبوك. بطلب من مدير اإلدارة ومن ثم �عد خطاب باسم مدير قسم التعد�ات موجها

�سؤاله عن المناطق التي �منع فيها إصدار رخص البناء أفاد أنه ال �علم و�مواجهته عن ك�ف�ة متابعته  -

للتعد�ات وهو ال �علم ماهي المناطق الممن�ع إصدار الرخص فيها  أفاد أن عمله إداري في المكتب، 

 وهو �خ�ج لتص��ر ال
�
ديرە تعد�ات أفاد أنه ال �خ�ج اال بناء على طلب مو�مواجهته ك�ف �كون عمله إدار�ا

 المدعو/ يوسف بن صالح الشر�ف . 

�سؤاله عن مهامه ح�ال متابعة التعد�ات، أفاد أن تبوك مقسمة إلى أر�عة أقسام كل قسم ف�ه بلد�ة  -

 .يوكل بلد�ة فيها موظف تعد�ات وكل رئ�س بلد�ة مسؤول عن نطاقه والذي �كون داخل النطاق العمران

أقر بأنه ال �علم ف�ما إن كان يوجد آل�ة متبعة لتحد�د التعد�ات و�زالتها، و�سؤاله  ك�ف ال �علم وهو  -

 موظف بقسم التعد�ات، أفاد أنه ل�س من مهامه متابعة التعد�ات . 

 أقر بعدم متابعته للخطابات التي تصدر من القسم طرفهم إلى اإلمارة إلزالة التعد�ات، مبررا� أنه ال  -

حاجة للمتابعة، ل�ون الخطاب بعد إحالته إلى اإلمارة إلزالة التعدي �أتي الرد من اإلمارة ب�رفاق احداث�ات 
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المكان، و�عد ذلك �أتي من البلد�ة التي بنطاقها التعدي أنه تم إزالته و في بعض األح�ان �خرجون 

 للمعاينة . 

 باآلتي:  ، أفاد خالد بن محمد بن عبدالرحمن الغمالسالمتهم/  - ٤٣

أفاد أنه �عمل بوزارة الداخل�ة وك�ً� لشؤون المناطق وأن المهام الموكلة له وفق اله�كل التنظ�مي هي:  -

إدارة شؤون الباد�ة واإلدارة العامة لشؤون العامة واإلدارة العامة لشؤون المناطق إضافة إلى ما يتعلق 

 برامج. بالمشار�ــــع ال�برى وعض��ة عدد من المجالس واللجان وال

أفاد أنه من ضمن مهامه : التنسيق مع المشار�ــــع ال�برى والتي تمل�ها صندوق االستثمارات العامة  -

والهيئة المل��ة بمحافظة العال وتنسيق أعمالهما مع إمارات المناطق المعن�ة والقطاعات ذات العالقة 

 بوزارة الداخل�ة  . 

في وزارة الداخل�ة هي: األمن العام وحرس الحدود والدفاع أفاد أن القطاعات المعن�ة بالمشار�ــــع ال�برى  -

 المدني والجوازات والقوات الخاصة لألمن والحما�ة . 

ه، 2/1/1442) وتار�ــــخ 238�سؤاله عن متابعته ح�ال التعد�ات المشار لها باألمر الملكي ال���م رقم ( -

ل�ة على القوات الخاصة لألمن والحما�ة أفاد أنها ل�ست مسؤول�ة وزارة الداخل�ة ككل و�نما تقع المسؤو 

بموجب األوامر المل��ة الصادرة بتشك�لها وأن دورهم في الوزارة متابعة التقار�ر الواردة من إمارات 

 المناطق والقوات الخاص لألمن والحما�ة والتي تراقب وت��ل التعد�ات . 

�ة ف�ما يتعلق بالمشار�ــــع ال�برى أ�د أن المسؤول تحد�دا� عن التعد�ات في قطاعات وزارة الداخل -

وأراضي الهيئة المل��ة بمحافظة العال هي: القوات الخاصة لألمن والحما�ة ؛ وذلك بموجب األوامر 

المل��ة الصادرة ب��شاء قوة حما�ة مشروع الشمال، وقوة مشروع البحر األحمر، والقوة الخاصة بحما�ة 

 ال، األراضي المخصصة للهيئة المل��ة بمحافظة الع

بمواجهته بالبرق�ة  الواردة من وزارة الداخل�ة، والتي تتضمن أنه هو المسؤول عن التعد�ات بالوزارة  -

بحكم كونه وك�ل وزارة الداخل�ة لشؤون المناطق، أفاد أن برق�ة سمو وز�ر الداخل�ة حددت المسؤول�ة 

ه، وأن ما 16/10/1441تار�ــــخ ) و 56638بناء على المسؤول�ة المحددة في األمر السامي ال���م رقم (

ورد في األمر السامي ال���م فإنه قد تم إنفاذ مقتضاە �شان (إزالة التعد�ات المشار لها بط�ات األمر بناء 

) 238على ما ورد من إمارة منطقة تبوك و�مارة منطقة المدينة المنورة)، أما األمر الملكي ال���م رقم (
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لى أ�ثر من خمسة االف تعدي فإنه ل�س مسؤوً� عن تلك ه الذي أشير ف�ه إ2/1/1442وتار�ــــخ 

التعد�ات ولم �كلف بمتابعتها وال �علم عنها، وأن المسؤول�ة تقع على عاتق قطاع األمن والحما�ة في  

 كل من البحر األحمر والعال. 

وكل إل�ه مهام متابعة التعد�ات بعد ورود األمر السامي ال���م ب -
�
ار�ــــخ ت�سؤاله ف�ما إن كان قد أ

وكل إلى الوكالة التي �مثلها بال�تابة إلى أصحاب السمو أمراء المناطق، 16/10/1441
�
ه، أفاد أنه أ

والقوات الخاصة لألمن والحما�ة ؛ إلنفاذ التوج�ه ال���م و�عد ورود اإلجابات منهم تم إعداد تق��ر بذلك 

 كي. وە لمعالي رئ�س الديوان الملوالعرض عنه لسمو وز�ر الداخل�ة وصدرت بذلك برق�ة جواب�ة من سم

وكل إل�ه مهمة متابعة التعد�ات   -
�
أفاد أن عدد التعد�ات التي رفعت من قبل إمارات المناطق بعد أن أ

كبيرة جدا� تصل إلى أ�ثر من خمسمائة تعدي تم رصدها في المواقع المخصصة للمشار�ــــع ال�برى 

ن العدد قابل لل��ادة لوجود توج�ه ك��م بالرفع عوالهيئة المل��ة للعال حتى تار�ــــخ القبض عل�ه وأن 

 ه  . 7/1/1442إجمالي التعد�ات في موعد أقصاە يوم األر�عاء الموافق 

) خمسمائة تعدي جم�عها وقعت قبل تكل�فه بمتابعة 500أفاد أن التعد�ات التي أشار إليها بواقع ( -

���مة التعد�ات من تار�ــــخ صدور األوامر ال التعد�ات، وأنه بحسب التوج�ه ال���م بأن يتم الرفع بكافة

ه، 1437ه، ومشروع نيوم في عام 1437بتخص�ص تلك األراضي وهي مشروع البحر األحمر عام 

ه، ومشروع القد�ة ال يتذكر وقته 1438واألراضي المخصصة للهيئة المل��ة في محافظة العال عام 

 تحد�دا� . 

التعد�ات في مشروع البحر األحمر فقط تتجاوز خمسة االف  بمواجهته بأن األمر الملكي نص على أن -

تعدي فك�ف �كون جميع ما تم رصدە على المشار�ــــع هو قرابة الخمسمائة تعدي فقط أفاد أنه ال �علم 

عن الرقم المشار إل�ه في األمر الملكي ولو تم إحاطة الوزارة �شأنها من أي من الجهات سواء مشروع 

 الرقاب�ة فإنه س�صدر �شأنها توج�ه ب�زالتها وفق األوامر المل��ة .  البحر األحمر أو الجهات

أفاد بأنه بعد تكل�فه بمتابعة التعد�ات الحظ وجود تعد�ات قد�مة والزالت قائمة وتمت ال�تابة �شأنها  -

من سمو وز�ر الداخل�ة ألصحاب السمو أمراء المناطق بمعالجتها وفق األوامر المل��ة، مف�دا� أنه لم 

 باتخاذ ي
�
تخذ إجراءات تأديب�ة ح�ال ما ظهر من تأخير في معالجة التعد�ات القد�مة، ل�ونه ل�س مختصا

 أي إجراءات تأديب�ة وانما تختص به جهة أخرى بوزارة الداخل�ة التخاذ الالزم مع المقصر�ن . 
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اضي بتشك�ل ه، الق16/10/1441) وتار�ــــخ 56638�سؤاله بما تم ح�ال األمر الملكي ال���م رقم ( -

لجنة للنظر في التعد�ات أفاد أنه تم �شك�ل لجنتين وقدم مندوب الوكالة صالح الرح�مي مسودة 

محضر، وأفاد أنه اطلع عل�ه ووجد أنه غير مالقي لما صدر من توج�ه ك��م ولم تتم به إجراءات و�نما  

الطالعهم  الف��ق المشكلكان عبارة عن وضع تصور مستقبلي لمعالجة التعد�ات وأنه وجه باالجتماع ب

على ما لدى الوكالة من أوامر ك��مة وتقار�ر معدة وأن يتم الشخوص للمناطق التي توجد بها التعد�ات 

و�نفاذ األمر ال���م وعلى ضوء ذلك تم ال�تابة لوكالء إمارتي تبوك والمدن�ة المنورة �شأن شخوص 

 برق�ة صاحب اللجنتين والتنسيق في ذلك مع ممثل الوكالة حسن الفها
�
دي، وأفاد أنها صدرت الحقا

السمو الملكي وز�ر الداخل�ة الموجهة إلى معالي رئ�س الديوان الملكي بأن اللجنتين ستنهي أعمالها في 

 وأن ممثل الوكالة  11ه، وكان ذلك في نها�ة شهر 19/12/1441موعد أقصاە أسبوعين من تار�ــــخ 
�
تق��با

وتم العرض عن ذلك لسمو وز�ر الداخل�ة وصدر �شأنه برق�ة لمعالي قدم له التق��ر المعد من اللجنة 

 رئ�س الديوان الملكي . 

دم من محضر،  -
ُ
  لما ما ق

�
�سؤاله ف�ما إن كانت اللجنة قد أنهت أعمالها، أفاد بأنها أنهت أعمالها وفقا

ه للعرض عن 3/1/1442وأنه تم رفع نت�جة أعمال اللجنتين إلى معالي رئ�س الديوان الملكي بتار�ــــخ 

 ذلك على المقام ال���م. 

، وأنه 103أفاد أن عدد التعد�ات المشار لها في األمر الملكي ال���م هي: ( -
�
) مئة وثالث تعد�ات تق��با

ورد من أصحاب السمو أمراء المناطق بأنها تمت معالجتها وأعد بذلك تقار�ر مصورة ل�ل تعدي يوضح 

ر للموقع قبل و�عد اإلزالة في حال وجودها ح�ث أن احدها موقعه و�حداث�ات ومصورات ج��ة وصو 

 مقبرة قد�مة وتم تص��رها ولم يتم إزالتها . 

�سؤاله ف�ما إن تم تحد�د المسؤولين عن متابعة تلك التعد�ات، أفاد أن اللجنة قامت بتحد�د رئ�س  -

ع منازل ضمن التعد�ات أر�ــ مركز شقري وطلبت إحالته إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ألنه ذكر أن من

قد�مة و�العودة إلى المصورات الج��ة من قبل اللجنة تبين أنها حديثة، وأفاد بأنه ل�س متأ�دا� ف�ما إن  

، و�سؤاله ف�ما إن تم تحد�د مسؤولين غيرە 
ً
 أم أنه تم مشافهة

�
كانت اللجنة قد خاطبت اإلمارة رسم�ا

 للمحضر فال يو 
�
 جد غيرە.  عن التعد�ات أفاد بأنه وفقا

 أقر بأنه تم عرض المحضر عل�ه من قبل ممثل الوكالة ؛ إلجازته.  -
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بمواجهته بأنه تم االطالع على �سخة من التق��ر المعد و�تضح من خالله أن التعد�ات التي تم توج�ه  -

 المسؤول�ة فيها إلى رئ�س مركز شقري هي أر�ــع تعد�ات فقط، فماذا عن باقي التعد�ات، ذكر أنها تمت

اإلفادة من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك وصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة 

 المنورة أنه تم اتخاذ إجراءات �شأنها . 

بمواجهته بأنه ورد في سماع أقوال صالح بن عبدالله الرح�مي بأنه بعرض مسودة محضر االجتماع   -

األمر الملكي وجه بالتحقيق، وأنه طلب مخاطبة صندوق  األول عل�ه ذكر له أن المحضر غير مقبول ألن

االستثمارات لنقل اللجنة لوزارة الداخل�ة  أفاد أنه وضح في إجابة سابقة بأن المحضر كان غير مالقي 

 لمنطوق األمر الملكي ال���م، وأنه طلب التواصل مع الصندوق من أجل الشخوص للمواقع. 

خاطبة الصندوق، أفاد أنه أ�د على اللجنة بالتواصل مع الصندوق �سؤاله عن دقة ما أفاد به ح�ال م -

 وال �ذكر إن كان وجه بالمخاطبة تحد�دا� . 

بمواجهته بأنه يتضح من خالل االطالع على �سخة التق��ر أنه لم يتم التق�د بما ورد في الفقرة الثان�ة  -

ه قرابة ن، ح�ث إن التعد�ات وفق ما أفاد بمن األمر الملكي ال���م والقاضي باتخاذ ما �لزم بحق المتسببي

) مئة وثالث تعد�ات بينما ما اتخذ بحقها إجراء أر�ــع تعد�ات فقط والتي تقع مسؤوليتها على 103(

رئ�س مركز شقري، أفاد أن التعد�ات المشار لها باألمر ال���م و�ناء على ما ورد في إجابات أصحاب 

حديثة ح�ث سبق وأن تم معالجتها في حينها في العام الماضي السمو أمراء المناطق بأنها ل�ست كلها 

أو الذي قبله، واللجنة قامت بالشخوص للمناطق وطابقت التعد�ات المشار لها وأشارت إلى أنها طابقت 

التعد�ات المشار إليها في برق�ة صندوق االستثمارات العامة مع ما ورد في برق�ة صاحب السمو الملكي 

مرفوعة إلى معالي رئ�س الديوان الملكي بناء على ما ورد من قبل أصحاب السمو أميري وز�ر الداخل�ة ال

 منطقة تبوك والمدينة والمنورة . 

بمواجهته بما ذكرە من أنه تم معالجة التعد�ات في حينه فماذا استند عل�ه الصندوق بأن التعد�ات  -

 السمو أمراء المناطق.  الزالت قائمة، أفاد أنه ما أفاد هو مضمون ما ورد من أصحاب

بمواجهته من أن الذي يتضح من األمر الملكي والذي تم االستناد ف�ه على ما ورد من الصندوق بوجود  -

عدد من التعد�ات على تلك األراضي، مما يتضح معه أن التعد�ات الزالت قائمة وهذا ما يؤكدە الفقرة 

ابة إلى أصحاب السمو أمراء المناطق إلنفاذ ذلك وأنه األولى من االمر الملكي ال���م، أفاد أنها تمت ال�ت
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تم تقد�م إفادتهم لصاحب السمو الملكي وز�ر الداخل�ة بموجب مكاتبات رسم�ة وعلى ضوئها تم إفادة 

 المقام ال���م . 

بمواجهته بما أفاد به المتهم/ عبدالع��ز بن عبدالله رشدان أحد ممثلي وزارة الداخل�ة باللجنة المشكلة  -

األمر السامي ال���م باإلضافة إلى ما أفاد به حسن الفهادي بانه كان من ضمن التوص�ات إحالة أعضاء ب

لجنة إزالة التعد�ات ب�مارة منطقة تبوك، وأنها تم حذف التوص�ة بناء على طلبه بعد عرض المحضر 

التقصير ��نة فقط بعل�ه، أقر بأنه طلب من اللجنة إدارج اسم من يثبت لهم من وجود إثبات عل�ه أو ق

 وحذف ما كان دون ذلك  . 

 -، أفاد باآلتي: صالح بن عبدالله بن مشخص الرح�ميالمتهم/  -٤٤

أنه �عمل بوزارة الداخل�ة على وظ�فة مساعد إداري ، وأن من ضمن المهام الموكلة إل�ه :بحث  -

 ات والمعامالت وأنه كلفالمعامالت في وحدة الدراسات بوكالة شئون المناطق، و اإلجابة على البرق�

 في تار�ــــخ 
�
، باإلشراف على وحدة الدراسات. 18/10/1441شفه�ا

�
 ه تق��با

أفاد أنه مكلف بمتابعة ما يتعلق بالمشار�ــــع ال�برى ح�ث إن وحدة الدراسات هي المسؤولة عن متابعة  -

 ما يتعلق بالمشار�ــــع ال�برى . 

عن ط��ق: إبالغ أمراء المناطق باألوامر المل��ة والرد أفاد أن متابعة ما يتعلق المشار�ــــع ال�برى تتم  -

على الخطابات التي ترد للوزارة من الجهات الخارج�ة والتي تكون ذات عالقة بالمشار�ــــع ال�برى 

والتنسيق معهم والتنسيق مع البرنامج الوطني للتنم�ة المجتمع�ة في المناطق والمكاتبة معهم وهو 

 ان في المناطق التي تخصص للمشار�ــــع ال�برى . المسؤول عن إعادة توطين السك

أفاد أنه يتم متابعة التعد�ات التي تكون على األراضي التي خصصت للمشار�ــــع ال�برى عن ط��ق  -

ال�تابة إلى أصحاب السمو أمراء المناطق ضمن حدودهم اإلدار�ة بما ورد من األمر الملكي ال���م و�عد 

، وأنه الوزارة بدأت بالمتابعة بعد صدور األمر الملكي ال���م الصادر الرد يتم الرفع إلى الديوان الملكي

ه، وأنه ال يوجد في السابق متابعة ؛ ل�ون وحدة الدراسات لم تنشأ إال في عام 18/9/1441بتار�ــــخ 

ه، وال �علم ف�ما إن كان هنالك قسم مختص بالوزارة لمتابعة التعد�ات، وأنه بعد أن تضبط 1440
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ه هي: وحدة 1440أفاد أن  القطاعات المعن�ة بالمشار�ــــع ال�برى في وزارة الداخل�ة منذ منتصف عام  -

 الدراسات في وكالة شئون المناطق وأنها المعن�ة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة . 

ه أبلغوا في الوزارة امراء المناطق بمنطوق 18/9/1441ال���م الصادر في أفاد أنه بعد األمر الملكي  -

األمر الملكي والقاضي بالرفع بتق��ر خالل ثمان�ة و أر�عين ساعة عن التعد�ات وماذا تم �شأنها ورفع 

تق��ر أسبوعي فوردت إفادات أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق ح�ث تضمنت إفادة أمير منطقة 

عدم وجود تعد�ات في مشروع القد�ة وأمير تبوك بعدم وجود تعد�ات في األراضي المخصصة ال��اض ب

للصندوق عدا حاالت فرد�ة تم التعامل معها وأمير منطقة المدينة المتضمنة عدم وجود إحداثات داخل 

أمراء  نالنطاق العمراني، وأفاد انهم أرفقوا �سخ من مستندات توضح ذلك وتم إحاطة الديوان بما ورد م

 المناطق. 

�سؤاله عن المسؤول عن التعد�ات في وزارة الداخل�ة أفاد بأنه ال �علم ، و�مواجهته بموجب البرق�ة  -

الواردة من وزارة الداخل�ة التي تنص على أن المسؤول عن التعد�ات بالوزارة هما: وك�ل وزارة الداخل�ة 

الدراسات بوكالة الوزارة لشؤون المناطق صالح لشؤون المناطق / خالد بن محمد الغمالس، ومدير وحدة 

ه لم �كن �حال له ما �خص التعد�ات، و�سؤاله 18/9/1441بن عبدالله الرح�مي، أفاد أنه قبل تار�ــــخ 

 أفاد  أنا األمر الملكي ال���م الذي كان بتار�ــــخ 
�
ه أح�ل له 18/9/1441ف�ما إن كان تم تكل�فه شفه�ا

ه وأن ذلك �عني متابعته لما ورد ف�ه ول�ن 16/10/1441لذي كان بتار�ــــخ وكذلك األمر الملكي ال���م ا

 بأنه مسؤول عن التعد�ات . 
�
 وال شفه�ا

�
 لم �كلفه أحد ال رسم�ا

وكل إل�ه مهمة متابعة التعد�ات  -
�
أفاد أن عدد التعد�ات التي رفعت لهم من قبل إمارات المناطق بعد أن أ

نها في حدود من أر�عمائة إلى خمسمائة تعدي بدون االحصائ�ات ه ف�ما يتذكر ا6/1/1442إلى تار�ــــخ 

التي ترد من القوات الخاصة لألمن والحما�ة، مف�دا� أن التعد�ات بعضها قد�م و�عضها بتار�ــــخ حد�ث، 

و�مواجهته أن األمر الملكي نص على أن التعد�ات في مشروع البحر األحمر فقط تتجاوز خمسة االف 

ما تم رصدە على المشار�ــــع هو من ار�عمائة إلى خمسمائة تعدي فقط، أجاب  تعدي فك�ف �كون جميع

 أن ما أجاب به بحسب ما ورد من أمراء المناطق. 

أفادا أنه اطلع على تقار�ر قوات األمن والحما�ة والحظ وجود تعد�ات قد�مة قائمة فقام بدورە ب�عداد  -

ف على تلك المنطقة إلنفاذ األمر ال���م خطاب عليها بتوقيع الوز�ر موجهه لصاحب السمو المشر 
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بخصوص التعد�ات المرفقة والواردة من األمن والحما�ة، وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات تأديب�ة لما ظهر 

 من تأخير في معالجة التعد�ات القد�مة. 

 ه والقاضي بتشك�ل16/10/1441) وتار�ــــخ 56638�سؤاله عما تم ح�ال األمر الملكي ال���م رقم ( -

لجنة للنظر في التعد�ات، أفاد أنه تم �شك�ل لجنتين األولى تختص بمشروع نيوم والثان�ة تختص 

بمشروع العال وأنه وردهم  خطاب من صندوق االستثمارات العامة �طلب ترشيح ممثلين من الوزارة في 

م�لين شدان، وز اللجنة وأن وك�ل الوزارة خالد الغمالس رشحه لمشروع نيوم هو وزم�له عبدالع��ز بن ر 

آخ��ن للجنة التحقيق في العال وأنهم عقدوا أول اجتماع ف�ما �خص مشروع نيوم عبر الهاتف، وأنه بعد 

االجتماع تم إعداد مسودة محضر من قبل صندوق االستثمارات العامة وكان يتضمن عدة نقاط وأنه 

حقيق األمر الملكي القاضي بالتبعرضها على الوك�ل خالد الغمالس ذكر له ان التوص�ات ال تتوافق مع 

ومحاسبة المتسببين حسب ما �عتقد، وطالبه بالتواصل مع الصندوق لنقل اللجنة للوزارة وكان ردهم 

في البدا�ة أن الصندوق ورد في األمر قبل الوزارة، وأنه ال�شغاله بمواضيع التقار�ر والمعامالت طلب من 

 للجنتين و�عدها تم التنسيق مع أعضاء الجهات األخرىالوك�ل اعفائه وترشيح حسن الفهادي في كال ا

وكان التواصل بين حسن والوك�ل خالد مباشرة، 11للشخوص إلمارة منطقة تبوك و�اشروا في نها�ة شهر 

و�سؤاله ف�ما إن كان قد شخص مع اللجنة لمناطق التعد�ات، أفاد بأنه لم �شخص معهم، و�سؤاله ف�ما 

، وأنه 1441عام  12عمالها، أفاد أنها انهت أعمالها في نها�ة شهر إن كانت قد أنهت اللجنتين أ
�
ه تق��با

لم يتم عرض محضر اللجنتين عل�ه، و�سؤاله ف�ما إن تم رفع نت�جة أعمال اللجنتين إلى المقام ال���م 

 ه . 29/12/1441أفاد بنعم وأنه �عتقد أنه تم في تار�ــــخ 

، أفاد 16/10/1441ي األمر الملكي ال���م الصادر بتار�ــــخ و�سؤاله عن عدد التعد�ات المشار لها ف  -

أنه لم ينص ف�ه على عدد التعد�ات وأنه مرفق طرد يتضمن ما رفع من تعد�ات من صندوق االستثمارات 

) ثالثة 53) خمسة وستين تعدي، (65العامة ووزارة الشؤون البلد�ة ووزارة الداخل�ة وعددها قرابة (

) واثنا عشر من المدينة المنورة، و�سؤاله عما تم �شان تلك ١٢بوك و (وخمسون منها من إمارة ت

ه تتضمن تفاص�ل تلك 24/10/1441التعد�ات أفاد أنها سبق أن وردت برق�ة أمير منطقة تبوك في 

التعد�ات وما تم اتخاذە �شأنها وقد ورد في البرق�ة أن بعضها مسا�ن مؤهلة و�عضها (شبوك غنم) 

يبدو أنه مقبرة وثالثة من االحداث�ات المرسلة لهم تقع في البحر، و�سؤاله عما تم وواحدة سور مطمور 
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 وعدد آخر 
�
على تلك التعد�ات، أفاد أن  خطاب أمير منطقة تبوك تضمن أن عدد منها تم إزالته سابقا

 بعد األمر ال���م . 

�سؤاله ف�ما إن تم تحد�د المسؤولين عن متابعة هذە التعد�ات أفاد أن خطاب أمير المنطقة لم �حدد  -

المسؤولين عن متابعة هذە التعد�ات، وأن اللجنة اجتمعت اجتماع واحد وأنه اقترح أن تكون انطالقتهم 

ى رغبته الوك�ل/خالد أبدمن التعد�ات التي وردت في برق�ة أمير المنطقة وأن �حالون إلى الن�ابة ول�ن 

بأن يتم إ�مالها من قبلهم ، وأضاف أنه قد �ستطيع اإلثبات بأنه قام بالتوص�ة ب�حالة المتسببين إلى 

 الن�ابة. 

�سؤاله ف�ما إن تم تحد�د المسؤولين عن التعد�ات في تق��ر اللجنة أفاد أنه ف�ما �ذكر أن حسن  -

ري للن�ابة العامة ، وأفاد أنه لم يتم عرض المحضر عل�ه الفهادي أخبرە أنهم أحالوا  رئ�س مركز شق

 إلجازته. 

بمواجهته بما ورد في سماع أقواله بأنه لم �قم برفع ما ورد من األمن والحما�ة إلى الديوان الملكي، أفاد  -

حين لأنه أعد مسودة إجراء إلى الديوان وقام بالتأشير عليها، فطلب منه الوك�ل/ خالد الغمالس االنتظار 

ه، ثم لم يرسل له الوك�ل تلك 25/9/1441أو  24ورود برق�ة إمارة منطقة تبوك وكان ذلك في تار�ــــخ 

البرق�ة وأنها وردت له بعد الع�د، فأرسل إلى الديوان تق��ر بما ورد من أمراء المناطق، دون أن �ضمن ما 

خاصة لألمن والحما�ة إضافة إلى أنه ورد من قوات األمن والحما�ة ، مبررا� أنه ال �علم بمهام القوات ال

لم يرد في تق��رهم ما يتعلق ب�زالة التعد�ات فأعتقد أن الديوان كان ي��د ما تم �شأن اإلزالة، وأنه كان 

 �عتمد على ما يرد من إمارات المناطق .   

تم رفع تق��ر ه، أقر بأن الوارد ف�ه بأن ي18/9/1441بمواجهته باألمر الملكي ال���م الصادر بتار�ــــخ  -

عن التعد�ات خالل يومين، و�سؤاله عن سبب عدم تق�دە برفع جميع التعد�ات سواء الواردة من 

اإلمارات أو القوات الخاصة لألمن والحما�ة وغيرها من الجهات، وأن عدم تضمين التق��ر الذي رفعه 

لة مارات فقط اليوجد له دالإلى الديوان �عد إهماً� وتقصير منه ح�ث أن حصر التعد�ات بما يرد من اإل 

من األمر الملكي، أجاب بأنه حسب فهمه القاصر المعني بالتعد�ات إمارات المناطق وأن ذلك اجتهاد 

خاطئ منه وهو نادم عل�ه، ول�نه في نفس الوقت جميع ما يرد من قوات األمن بما �ف�د وجود إحداثات 

 �قوم بالرفع بمضمونه إلى إمارات المناطق مباشرًة. 
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 -، أفاد باآلتي: حسن بن مرزوق بن مانع الفهاديالمتهم/  - ٤٥

أنه �عمل بوزارة الداخل�ة كباحث قضا�ا، ومهام عمله تتعلق ب�عداد الخطابات والعروض ودراسة   -

 المعامالت فقط . 

أفاد أنه كلف بالعمل في لجنتين للتحقيق أحدهما تخص تعد�ات نيوم والثان�ة تخص تعد�ات العال ،  -

 للمدة الزمن�ة القصيرة التي تم تحد�دها وأ
�
نه تم كتابة النتائج من قبلهم مستوفين ما استطاعوا عمله وفقا

يوم، وتم رفع النتائج إلى الديوان الملكي بموجب برق�ة وز�ر الداخل�ة يوم الخم�س الموافق  14لهم وهي 

 ه  . ١/١/١٤٤٢

 ن في تجاوزات التعد�ات ومحاسبة المتسببينأقر أن األمر الملكي نص على التحقيق مع المتسببي -

 الواقعة في نيوم وفي محافظة العال. 

) ثالثة وخمسون إحداث مرصود من البدا�ة من قبل القوات الخاصة بالداخل�ة 53أفاد أنه يوجد عدد (-

د �وأن الوزارة رفعت بذلك إلمارة المنطقة، وأنه وردە خطاب من إمارة منطقة تبوك بأنه تم إزالة العد

منها والبعض لم يوجد بها إحداث، وأن أحد اإلحداثات أفادوا بأنها مقبرة وثالث إحداثات قد�مة مأهولة 

 بالسكان بمركز شقري. 

�سؤاله عن سبب مخالفة األمر الملكي بعدم التحقيق مع جميع المتسببين، أفاد أنه ذهب هو برفقة  -

بأسب�ع وقابلوا في  ١٤٤١إجازة ع�د األضحى لعام أعضاء اللجنة المشكلة برئاسته إلى منطقة تبوك قبل 

يوم األحد من ذلك األسب�ع وك�ل إمارة منطقة تبوك وأخبرهم باآلل�ة المتبعة في معالجة اإلحداثات، 

وأفاد أنه تم تزو�دهم من اإلمارة بجميع المكاتبات التي تمت على تلك المواقع، وأضاف بأن بعض 

أفاد أنهم بعد ذلك  توجهوا إلى مركز بدجه وقابلوا رئ�س المركز وذكر المواقع إحداث�اتها غير صح�حة، و 

لهم بأنه يتم اإلزالة من قبلهم أوً� بأول وأن لديهم إضافة سور بأحد المواقع وأشار بأن صاحب السور 

س�قوم ب�زالته، ثم توجهوا إلى مركز نعمي وقابلوا (خوي) رئ�س المركز والذي ذكر لهم أن رئ�س المركز 

ب وأنهم سألوا مندوبي القوات الخاصة لألمن والحما�ة عن التعد�ات بالموقع المرصودة من قبلهم ذه

وأشاروا إلى أنها قد أز�لت ، وفي اليوم التالي ذهبوا إلى محافظة حقل وقابلوا المحافظ الذي ذكر لهم 

ثم  ندوب القوات،أنه �قوم بمعالجة جميع التعد�ات التي يبلغون بها القوات الخاصة وأ�د كالمه م

توجهوا إلى محافظة البدع وقابلوا المحافظ الذي أشار بأنه ال يوجد لديهم أي تعد�ات حديثة مقصودة 
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وأن السابقة تم إزالتها و�عدها ذهبوا إلى شرما وقابلوا قائد القوات هناك وأفادهم بأن الدور�ات تقوم 

مواقع ليتم رصد تلك المواقع بدقة عال�ة بعملها على الوجه المطلوب وأنهم بحاجة ألجهزة تحد�د ال

وأنها ستتوفر لهم خالل األسب�ع القادم , و�عدها ذهبوا إلى مركز شقري وقابلوا رئ�س المركز وسألوە عن 

التعد�ات وأفادهم بعدم وجود تعد�ات إال أن مندوب القوات ذكر  بأنه يوجد تعد�ات مرصودة تم اإلبالغ 

عند سؤال رئ�س المركز عن ذلك أفاد بأنها قد�مة ومأهولة بالسكان وأنها عنها لرئ�س المركز مباشرة , و 

سابقة لألمر الملكي وقد تم مخاطبة إمارة المنطقة بها دون أن �حضر ما يثبت ذلك، وأنهم في اليوم 

التالي اجتمعوا مع رئ�س اللجنة الرئ�س�ة للتعد�ات وتم االجتماع بحضور أعضاء اللجنة جم�عهم 

ل اإلمارة للحقوق وتم سؤال رئ�س لجنة التعد�ات عن آليتهم في معالجة التعد�ات وسكرتير وك�

واإلحداثات بالمنطقة ذكر بأن اللجنة تقوم بالوقوف على الموقع ثم العرض ألمير المنطقة ألخذ 

ة جالتوج�ه، إال أنه ذكر له بأن التعل�مات تنص على إزالة جميع التعد�ات المخالفة إال ف�ما �ستدعي الحا

للعرض ألمير المنطقة و أفهمه بأن هناك أمر ملكي نص على إزالة جميع تلك التعد�ات حاً� , وأن رئ�س 

اللجنة ذكر له أن اإلحداثات الواقعة بمركز شقري فإن اللجنة قامت بالوقوف عليها واتضح لهم بأنها 

 للجنة المشكلة برئاستهقد�مة ومأهولة بالسكان حسب ما ذكرە رئ�س المركز، وأفاد أنه بعد عودة ا

لل��اض ، و�التأ�د من اإلحداث�ات من مدينة الملك عبدالع��ز اتضح وجود اختالف شاسع ألر�ــع مواقع 

ذلك أتت إجازة ع�د األضحى  في مركز شقري وأن ذلك  يناقض ما ذكرە رئ�س المركز بأنها قد�مة و�عد 

 رئ�س مركز شقري و المسؤول عن التعد�ات في مف�دا� أنهم كانوا على ن�ة العودة الستكمال التحقيق مع

 مشروع نيوم �شكل عام . 

�سؤاله أنه لم �جب على السؤال �شكل صر�ــــح لماذا لم يتم التحقيق مع جميع المتسببين بالمخالفة  -

ز�لت عدا تلك المواقع األر�عة 
�
لألمر الملكي أفاد أنه حسب إجابة إمارة المنطقة بأن جميع التعد�ات أ

 بأن اإلمارة ذكرت بأن المواقع ثالثة وحسب إفادة القوات األخير أنها أر�ــع مواقع . �شقري عل
�
 ما

أفاد أن وك�ل وزارة الداخل�ة لشؤون المناطق أمرە بحذف توص�ة كانت متضمنة بالتق��ر ب�حالة رئ�س -

حالة رئ�س مركز �لجنة التعد�ات ب�مارة تبوك / مبارك الدوسري لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد واال�تفاء ب

وذلك ألن خطاب رئ�س المركز موجود ومثبت للمخالفة ورأى اال�تفاء بذلك   شقري / سالم العطوي،

كون اللجنة بَنت على كالمه، كما أن مندوب وزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة / علي بن سعد ال عمر أبدى 
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ساد هيئة الرقابة ومكافحة الفرغبته بحذف توص�ه إحالة رئ�س لجنة التعد�ات / مبارك الدوسري ل

 رفض ذلك. 
�
 واإل�تفاء ب�حالة رئ�س مركز شقري , وأفاد أنه شخص�ا

�سؤاله ف�ما إن كان تم إعداد محضر من قبل اللجنة المشكلة برئاسته وخطاب يوضح شخوصهم  على  -

 جميع المواقع، أفاد أنه ال يتذكر، وأقر بأنهم ال �شخصوا إلى جميع المواقع . 

هته بما ذكرە المتهم عبدالع��ز رشدان بأنه هو من وجهه بتدو�ن عبارة (تم شخوص اللجنة على بمواج -

جميع المواقع) وما ذكرە عبدالع��ز بأنه حادثه عن ط��ق الوا�س اب وأبدى له عبدالع��ز في المحادثة 

نه تم ابة أبال�تابة في أعمال اللجنة أنه تم الشخوص على أغلب المواقع، إال أنه رفض ووجهه بكت

 الشخوص على جميع المواقع أفاد أنه ال يتذكر ف�ما إن كان وجهه بذلك أم ال . 

 -، أفاد باآلتي: عبدالع��ز بن عبدالله بن عبدالله بن رشدانالمتهم/  -٤٦

أنه �عمل في وزارة الداخل�ة باإلدارة العامة للمراجعة الداخل�ة على وظ�فة محاسب ، ومهام عمله في  -

الق�ام بالجوالت على اإلدارات التابعة لوزارة الداخل�ة وكتابة الخطابات و�عداد العروض والبرق�ات العادة 

, و المشاركة مع المراجعة الداخل�ة للقطاعات التابعة لوزارة الداخل�ة وذلك إل�سابهم الخبرة ومراجعة 

 أعمالهم . 

عد�ات بمنطقة نيوم والتحقيق مع من أفاد أنه شارك في لجنة واحدة وهي: لجنة لمتابعة إزالة الت -

) من األمر الملكي . 
�
 للبند رقم (ثان�ا

�
 �سبب والرفع عن ذلك وفقا

أفاد أنه حصل تأخير في أعمال اللجنة المكلف فيها وال �علم السبب إال أنه قد �كون �سبب تغيير  -

وأصبح  ق بينما تم تغييرەرئ�س اللجنة ح�ث كان من المقرر أن �كون وك�ل وزارة الداخل�ة لشؤون المناط

 حسن الفهادي هو رئ�س اللجنة. 

أفاد أن مهام اللجنة المشكلة هي: الشخوص على أما�ن التعد�ات بمشروع الشمال (نيوم) المذكورة  -

في برق�ة أمير منطقة تبوك، وعددها ثالثة وخمسين موقع حسب البرق�ة الواردة لهم وتم الشخوص 

للتأ�د، مع تأ��د قائد إدارة العمل�ات المقدم عبدالع��ز العطوي في القوة  على أغلب�ة اإلحداثات المزالة

الخاصة لألمن والحما�ة على إزالة جميع هذە اإلحداثات المذكورة بالبرق�ة، وأنه تم الشخوص على 

اإلحداثات التي لم تزل في مركز شقري وهي عبارة عن أر�ــع مباني كما ورد بالمحضر المرفق والمسلم 

ات اإلدار�ة وتم سؤال رئ�س مركز شقري عن سبب عدم إزالة هذە المباني فأفاد ب�رساله عرض للتح��
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ه ألمير منطقة تبوك �حتوي على ثالث مباني من ضمن هذە األر�ــع 23/10/1441) وتار�ــــخ 145برقم (

باغ صوالتي يرى أنها أحدثت قبل أن �صبح رئ�س مركز لشقري وأن ما تم في هذە اإلحداثات هي مجرد (أ

ول�اسه)، وأفاد أنه بعد انتقال اللجنة إلى المواقع اتضح أنها أر�عة ول�ست ثالثة كما ورد في إفادة رئ�س 

 مجلس شقري . 

بمناقشته ح�ال ما ذكرە بأنه تم الشخوص على أغلب اإلحداثات التي سبق إزالتها فماذا عن اإلحداثات  -

برق�ة أمير منطقة تبوك تثبت أن جميع اإلحداثات األخرى، وهل تم الشخوص لها، أفاد بأن الوارد في 

تمت إزالتها بال�امل، مع وجود صور ومحاضر ألعضاء اللجنة للتأ�د، كما أن المدة الزمن�ة التي قضتها 

 اللجنة في تبوك أر�عة أ�ام فقط . 

تي لأقر أنه تم إعداد محضر يتضمن أن اللجنة شخصت على جميع مواقع التعد�ات مع أن المواقع ا -

تم ز�ارتها هي األغلب ول�ست الجميع بناء على توج�ه رئ�س اللجنة حسن الفهادي، مف�دا� أنه تناقش 

 
�
معه ب�ضافة عبارة (أغلب المواقع) ول�س كلها، فوجهه بالنص ف�ه على جميع المواقع بحكم إزالتها جم�عا

عه الحما�ة، وأقر أنه تم توق�بال�امل حسب التقار�ر الموضحة المرفوعة من قبل القوة الخاصة لألمن و 

 .
�
 من أعضاء اللجنة جم�عا

رئ�س مركز  فاد أنه تم التحقيق معأ�سؤاله ف�ما إن تم التحقيق مع المتسببين بالتعد�ات واإلحداثات،  -

شقري فقط في إمارة منطقة تبوك، أما البق�ة فلم يتم التحقيق معهم، مبررا� بأن أغلب اإلحداثات عبارة 

 و�بل وخ�ام وعقوم تراب�ة فتم إزالتها دون معرفة المتسبب بها .  عن شبوك أغنام

و�مواجهته مما ذكرە في محضر سماع أقواله  بأنه تم التوص�ة من قبل اللجنة ب�حالة أعضاء لجنة إزالة  -

التعد�ات ب�مارة منطقة تبوك لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أفاد أنه اتصل عل�ه المهندس/ علي العمر 

ي �عمل في وزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة على المرتبة الرابعة عشر �شأن تلك التوص�ة وذكر والذ

 ورحمة على أعضاء لجنة إزالة التعد�ات وعدم قطع أرزاقهم، وأفاد أنه اتصل 
�
استحباب حذفها عطفا

تأ��د لعلى حسن الفهادي (رئ�س اللجنة) بناء على طلب المهندس/ علي �شأن حذف تلك التوص�ة مع ا

ب�حالة رئ�س مركز شقري إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ول�ن تم رفض حذف توص�ة إحالة أعضاء 

www.mاللجنة من قبل حسن ؛ إنفاذا� لألمر الملكي ال���م الذي نص على إحالة المتسببين إلى الجهة المختصة، 
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ون المناطق ه وك�ل الوزارة لشؤ وأفاد أنه بعد طباعة المحضر النهائي تبين حذف التوص�ة بناء على توج�

 بعد عرض المحضر عل�ه من قبل اللجنة حسب أقوال حسن الفهادي له  . 

 -، أفاد باآلتي: نواف بن خالد بن سل�مان بن دا�لالمتهم/  - ٤٧

عام، من عام   12أنه �عمل في ديوان وزارة الداخل�ة باإلدارة العامة للمراجعة الداخل�ة منذ نها�ة شهر   -

  وأن مهام عمله تتمثل برصد المالحظات ومعرفة المخاطر ب�دارات ديوان الوزارة وخارجها ه١٤٣٧

 والرفع بذلك إلى وز�ر الداخل�ة . 

لف بالعمل في اللجنة المشكلة للتحقيق في التعد�ات بمحافظة العال المشكلة من عدت  -
�
أفاد أنه ك

رو�ة، الهيئة المل��ة لمحافظة العال) وذلك قبل جهات وهي: (وزارة الداخل�ة،وزارة الشؤون البلد�ة والق

 ه بأسبوعين. ١٤٤١ع�د أضحى عام 

ه، ح�ث اتصل عل�ه رئ�س اللجنة/حسن 20/12/1441أفاد أن عمل اللجنة بدأ يوم االثنين الموافق  -

الفهادي، وطلب منه الذهاب إلى العال لالجتماع والتحقق من عمل لجنة التعد�ات، وأنه بعد االنتهاء 

من االجتماع طلب منه رئ�س اللجنة حسن الفهادي إعداد مسودة مالحظات اللجنة في أسرع وقت 

ممكن وأنه بالفعل أعدها وأرسلها إل�ه حسب طلبه , وأقر بتوق�عه على المحضر يوم الخم�س الموافق 

 ه. 5/1/1442

ب المواقع بالعال، وأنه كتأقر بعدم شخوص اللجنة على جميع مواقع التعد�ات بمحافظة العال  على  -

من التعد�ات وأنه أشار في المسودة  %80بمسودة المالحظات أن محافظ العال ذكر أنهم أزالوا قرابة 

 رغبة اللجنة بالتحقق من ذلك . 

 �سؤاله عن عدم تحققهم مباشرة ومع وجود صالح�ات لهم أفاد بعدم وجود علم لد�ه .  -

 الل فترة عمله بها .  أقر بعدم تحقيق اللجنة مع أي شخص خ-

بمواجهته بأنه تبين وجود قصور و�همال من قبل محافظ العال واللجنة التابعة له ف�ما يتعلق ب�زالة  -

 التعد�ات وأنه لم يتم تدو�ن ذلك بالتق��ر النهائي 

ه بعدم وجود تعاون من محافظ العال 5/1/1442أفاد أنهم كتبوا في تق��ر اللجنة النهائي بتار�ــــخ -

 اللجنة أ�ملها وعدم وجود كوادر �شر�ة وال فن�ة لديهم . و 

 -، أفاد باآلتي: سالم بن جازي بن ع�د العطوي المتهم/  -٤٨
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 لمركز شقري التابع إلمارة منطقة تبوك منذ تار�ــــخ -
�
ه، وأن من ضمن مهامه 1/8/1435أنه �عمل رئ�سا

 مراقبة اإلحداثات والرفع بها إلمارة المنطقة إلزالتها . 

أفاد أن المشار�ــــع التنم��ة الواقعة ضمن حدودهم اإلدار�ة : مشروع نيوم وأن دور�ات األمن والحما�ة  ـ

 �قومون بجوالت في مركز شقري وتردە منهم خطابات �شأن رصد اإلحداثات. 

ه وجه ب�زالتها، وأقر بأن اإلحداثات الواقعة قبل ذلك لم ١٤٣٧أفاد أن اإلحداثات الواقعة بعد عام  -

 خذ أي إجراء ح�الها، مبررا� كونها مأهولة بالسكان. يت

أقر أن اإلحداثات التي لم يتم إزالتها بمركز شقري عددها أر�ــع إحداثات، أحدها:عبارة عن هنقر لبيع  -

عن ب�ت شعبي يتكون من غرفتين، والثالث: عبارة عن ب�ت شعبي مكون من  األعالف، والثاني: عبارة

ة عن ب�ت مسلح, مف�دا� بأن موقعين منها لشخص �دعى: أحمد صبحي، والموقع ثالثة غرفة والرابع: عبار 

الثالث �عود إلى: سالم العطوي ، والرابع وهو الب�ت المسلح �عود إلى: حماد سل�م ، مف�دا� أنه ال ت��طه 

 عالقة بهؤالء األشخاص . 

إمارة منطقة تبوك طلب منه �سؤاله عن اإلجراءات التي اتخذها ح�ال تلك اإلحداثات أفاد أن وك�ل  -

ه.، بأن اإلحداثات قد�مة وأنه 23/10/1441تق��ر عن اإلحداثات وأنه أفادە بموجب خطاب بتار�ــــخ 

 لم يتم عل�ه سوى الترم�م والل�اسة وتجد�د الصبغة فقط.  

ت ا�سؤاله عن تفاص�ل الخطاب الذي أرسله إلى وك�ل اإلمارة، أفاد أنه ذكر ف�ه بوجود ثالثة إحداث -

مأهولة بالسكان ولم يتم التوسع فيها وما تم بها هو تجد�د الل�اسه ودهانات وأنها ال تعتبر من ضمن 

 اإلحداثات. 

بمواجهته بالصور الج��ة لمركز شقري المأخوذة على عدة فترات و الموضح بها وجود إحداثات  -

، مما �دل على إدالئه م٢٠١٩حتى عام  ٢٠١٧متعددة وما لوحظ أن اإلحداثات في ازد�اد من عام 

بمعلومات غير صح�حة إلمارة المنطقة ، أفاد أنه ال �علم ، وتراجع عن ما أفاد به مقرا� بأنه تم التوسع 

 في اإلحداثات . 

�سؤاله عن سبب عدم ذكرە في بدا�ة االستجواب أنه يوجد توسع في اإلحداثات، أفاد أنه خانه التعبير  -
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التعد�ات على األراضي الحكوم�ة أفاد أنه �سبب جهله وقلة إمكان�اته   �سؤاله عن سبب عدم متابعته -

 كونه الموظف الوح�د في المركز. 

 أقر بعلمه أن تلك التعد�ات �سبب بضرر عام .  -

 -، أفاد باآلتي: عط�ة بن أحمد بن سع�د الزهرانيالمتهم/  -٤٩

ه،  و�سؤاله عن مهام قطاع حرس الحدود 1438أنه �عمل قائدا� لحرس الحدود بمنطقة تبوك منذ عام   -

بمنطقة تبوك ح�ال التعد�ات التي تكون داخل المنطقة اإلدار�ة التابعة لهم، أفاد أن مسؤول�ة حرس 

الحدود تتعلق بالشر�ط الساحلي في حدود المائة متر والعمل والمشاركة مع األجهزة األمن�ة األخرى 

ك الحدود، وأفاد أن عدد التعد�ات منذ تعيينه قائدا� لقطاع لإلبالغ في حال وجود أي تعدي في تل

 المنطقة كبير جدا� وال �ستطيع إحصائه، وأنه تم إزالة جميع التعد�ات بال�امل من قبل لجنة التعد�ات. 

�سؤاله عن صالح�ات حرس الحدود ب�صدار تصار�ــــح إقامة المخ�مات على الساحل، أفاد بوجود  -

صادر من معالي المدير العام �خولهم بمنح التراخ�ص في نطاق المائة متر  صالح�ة لهم بموجب تعم�م

 من حرم البحر . 

�سؤاله عن االشتراطات المطل��ة للسماح بالتخي�م، أفاد بأن الشروط تقتضي بتقد�م برنت لألشخاص  -

ادرة وااللتزام غالمستف�دين من المخ�م، وأنه يتم االشتراط عل�ه بالمحافظة على البيئة والنظافة عند الم

 بالمدة المحددة . 

أفاد أن المناطق التي يتم منح الترخ�ص فيها على ساحل البحر األحمر، هي: محافظة أملج و الوجه و  -

ضبا و البدع و حقل، و�سؤاله عما هو منها �دخل  في نطاق أراضي صندوق االستثمارات العامة وشركة 

طاق أراضي صندوق االستثمارات العامة وشركة البحر البحر األحمر، أفاد أن جم�عها داخلة ضمن ن

 األحمر من جنوب مطار الوجه حتى شمال الحرة بأملج. 

�سؤاله عن القيود  التي �جب االلتزام بها في منح تراخ�ص التخي�م، أفاد أنه ف�ما يتعلق بمشروع شركة  -

متد من ف�ذي لشركة أماال، وهي تأماال فهذە ال يتم الترخ�ص فيها بناء على خطاب وارد من الرئ�س التن

 حتى الحدود األردن�ة، 
�
الخ��بة في ضبا والبدع حتى مركز النخلة جنوب محافظة حقل وتمتد شرقا

و��عادة االست�ضاح منه عما يتم التصر�ــــح بالتخي�م ف�ه مما هو داخل في أراضي صندوق االستثمارات 

ر�ــــح بالتخي�م ف�ما هو على الساحل، مف�دا� أن العامة ومشروع البحر األحمر، أفاد أنه يتم منح التص
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المناطق التي يتطلب فيها التصار�ــــح هي: الحسي والشبعان جنوب محافظة أملج ومنتزە زاعم شمال 

 محافظة الوجه . 

�سؤاله ف�ما إن كان يوجد لديهم إذن أو تنسيق ف�ما �خص هذە المناطق مع صندوق االستثمارات  -

 أجاب بأنه ال يوجد تنسيق أو إذن ح�ال ذلك .  مر قبل منح التراخ�ص،العامة أو شركة البحر األح

�سؤاله عن عدد التراخ�ص التي تم منحها من قبله كقائد لمنطقة تبوك، أفاد أنه مدد تصر�حين فقط،  -

ه لم �صدر منه سوى تصر�حين فقط وأما خالل األعوام السابقة ابتداء من 1441مؤكدا� أنه خالل عام 

  ، فلم �صدر منه شيء . ه1437عام 

�سؤاله ف�ما إن كان يتم تزو�دهم بنسخ من التصار�ــــح الصادرة والتي تصدر من قائدي القطاعات التابعة  -

 لمنطقة تبوك، أجاب بأنه ال يتم تزو�دهم بها أو �سخ منها مؤكدا� أنها تحفظ لدى الجهات وأنه يتم 
�
إدار�ا

 تزو�دهم بها عند طلبها فقط . 

 بالرخص �سؤاله ف -
�
�ما إن كان يوجد لديهم آل�ة للتأ�د والمتابعة من التزام القطاعات التابعة لهم إدار�ا

 الممنوحة بالتخي�م، أجاب بنعم وأنها تتمثل في إرسال دور�ات تعقيب�ه للضباط من ق�ادة المنطقة. 

مال ها تبدأ من الش�سؤاله عن حدود صك صندوق االستثمارات العامة على ساحل البحر األحمر، أفاد أن -

جنوب محافظة حقل وحتى جنوب املج، مف�دا� أن الصك غير متصل، ح�ث إن المحافظات التي علي 

 البحر خارج الصك . 

بالتأ��د عل�ه ح�ال  مسافة المخ�مات التي يتم ترخ�صها عن الشاطئ أفاد أنها داخل المائة متر عن  -

 البحر. 

ه، عل�ه والذي �قتضي وجوب 2/1/1441ش) وتار�ــــخ  57/54(بعرض التعم�م الوراد لهم برقم  -

التنسيق مع األمانات ح�ال تراخ�ص المخ�مات، أفاد أنه لم يتم التنسيق مع األمانات ألن الفقرة األولى 

هم منها أنها ما كان خارج المائة متر . 
ُ
 من التعم�م ف

) وتار�ــــخ 433وزراء رقم (بمواجهته بأن الترخ�ص داخل المائة متر مخالف لقرار مجلس ال -

ه ، و�عرضه عل�ه أقر أنه مخالف، مبررا� بالضرورة لوجود بعض المتنزهين وعوائلهم 18/10/1436

تتطلب أن �سمح لهم و�صدر لهم تصار�ــــح، و�مواجهته أن ذلك ل�س ضرورة تخولهم بعدم التقي�د 

 باألنظمة والتعل�مات، أفاد بأنه (حصل الي حصل). 
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كان يتم المسح األمني لألشخاص الراغبين في إقامة المخ�مات لغرض التنزە على   �سؤاله ف�ما إن -

الشواطئ، أفاد أنه �مر على قسم االستخبارات لديهم و�فحصونه ول�ن ل�س بدقة فحص مرتادي البحر، 

و�مواجهته مما ذكرە قائد قطاع أملج بأن ل�س لد�ه نها�ة طرف�ة تمكنه من إجراء المسح األمني، أفاد 

أنه إذا كان قائد القطاع �شك في أحد يتواصل مع قسم االستخبارات لديهم بمنطقة تبوك، واذا كان ب

ل�س لد�ه شك ف�قوم ب�صدار الترخ�ص دون إجراء المسح، و�مواجهته بأن ذلك مخالفة لما ورد في 

رض التنزە غالفقرة الثالثة من الضوابط واآلل�ة المنظمة لمنح تصار�ــــح التخي�م في الشواطئ والجزر ب

والتي نصت على إجراء المسح األمني، و�عد عرضها عليها أقر بأنه ال يوجد مسح لعدم وجود نها�ة طرف�ة 

في كل قطاع وسبق الرفع لطبلها وتم التحفظ بأن تكون في جهة معينة وهي إدارة األمن واالستخبارات 

 في المنطقة فقط . 

في  لبي التخي�م ، أفاد بأنها توجد في قسم العمل�ات�سؤاله عن وجود سجل للتصار�ــــح التي تمنح لطا -

 قطاع حرس الحدود مانح الترخ�ص. 

ه إلى وجود مخ�مات دون 2/1/1442بمواجهته بما أشير في األمر الملكي ال���م الصادر بتار�ــــخ  -

  نترخ�ص وسؤاله عن دورهم كقطاع معني بالتأ�د من التعد�ات التي تقع داخل نطاقهم اإلداري، أفاد أ

كل المخ�مات التي على الشاطئ وداخل صالح�اتهم مرخصة، وأن اإلجراءات المعمول بها للتأ�د من 

عدم وجود مخ�مات مخالفة، تتم من خالل دور�ات القطاع والتي تخ�ج �شكل يومي للمتابعة وتتأ�د 

 من المخ�مات ووجود التراخ�ص الالزمة لها. 

 -، أفاد باآلتي: نيسعد بن مبارك بن محمد القحطاالمتهم/  -٥٠

 لقسم الشؤون القانون�ة بحرس الحدود بمحافظة الوجه، وأنه تم  -
�
 لقسم العمل�ات ورئ�سا

�
أنه رئ�سا

ه، وأن مهامهم ح�ال ١٤٣٧تكل�فه بالعمل في حرس الحدود بالوجه في الشهر الثاني عشر من عام 

دود مسؤول�ات قطاع حرس التعد�ات التي تكون داخل نطاقهم اإلداري هي: منع أي إحداث في ح

الحدود و�زالته يتم عن ط��ق اإلمارة و�كون ذلك عن ط��ق كتابة خطاب لهم، موضحا أنه ل�س من 

 للعمل�ات بتار�ــــخ 
�
مهامه متابعة التعد�ات وأنه يؤدي فقط ما �كلف به وأنه منذ تار�ــــخ تعيينه رئ�سا

طاع الوجه لم يتم توجيهه برفع أي ه باإلضافة إلى عمله قائد الوحدات البح��ة في ق25/12/1440

 تعد�ات . 

www.m
ejh

ar
alj

az
ee

ra
.co

m



 
 
 
 
 

  وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي       
                                                                          

 105من  71الصفحة 
 

أفاد أن من ضمن صالح�اتهم في حرس الحدود السماح ب�قامة المخ�مات على الساحل ول�ن ال تدخل  -

 أن منشأ الصالح�ة من قائد المركز الحدودي ومدة صالح�ة الترخ�ص 
�
من ضمن صالح�اته هو، موضحا

�د ترفع إلى القطاع وصالح�ة رئ�س القطاع أسبوعين وفي الذي �منحه ثالثة أ�ام، وفي حال طلب التمد

 حال رغبة التمد�د أل�ثر فإنها ترفع لقائد المنطقة وتكون لمدة شهر. 

�سؤاله عمن كان يوقع تمد�د تراخ�ص المخ�مات في قطاع حرس الحدود بالوجه لمدة أسبوعين، أقر  -

ح��ة في تراخ�ص ورخص ق�ادة الوسائط الب أنه هو الذي كان يوقعها  بصفته رئ�س قسم العمل�ات، أسوةً 

 أن 
�
 لها، موضحا

�
الخاصة بالص�ادين والمتنزهين وذلك �سه�ً� إلجراءات المراجعين والمواطنين و�سر�عا

المناطق التي يتم منح الترخ�ص فيها على ساحل البحر األحمر حسب معرفته هي:منطقة اسمها زاعم 

 ة ال يتجاوز خمسة ك�لو. وتمتد حتى مركز حرامل و�جمالي المنطق

أفاد أن المناطق التي يتم منح الترخ�ص فيها ل�س داخلة في صك صندوق االستثمارات العامة أو شركة  -

البحر األحمر أو مشروع أماال أو نيوم، و�سؤاله عن مستندە في ذلك أفاد أنه لم يردە توج�ه خالف 

راضي ود األالمعمول به وأنه استنتج انها ل�ست داخلة، وأنه كرئ�س قسم للعمل�ات لم يبلغ بحد

المخصصة للمشار�ــــع ال�برى في ساحل البحر األحمر، سوى مشروع أماال ألنه حصل لهم توج�ه شفوي 

 ب�خالء مركز الدم�غة وعدم تواجد العسك��ين في نفس المبني. 

�سؤاله عن القيود في منح تراخ�ص التخي�م ، أفاد بعدم وجود قيود في ذلك، مف�دا أن ما هو داخل  -

االستثمارات العامة ومشروع البحر األحمر ال يتم منح الترخ�ص فيها بالتخي�م،  في صك صندوق

و�مواجهته مما أفاد به ح�ال عدم السماح بالتخي�م في تلك األما�ن وهو ال �عرف حدودها أفاد أن 

 بأنه من جنوب مطار الوجه إلى حدود بدا�ة العمران شمال 
�
صندوق االستثمارات العامة بلغهم شفه�ا

 فظة أملج ول�ن لم يتم تزو�دهم بذلك في القطاع بحدود . محا

�سؤاله عن عدد تراخ�ص التخي�م التي تم منحها من قبله، أفاد أنه باشر بعد إجازة الع�د يوم  -

ه وخالل األسب�ع الذي باشر ف�ه وقع على تمد�د أر�ــع مخ�مات بعد رفعه من المركز 18/12/1441

ن صالح�ات المركز، و�مواجهته بأنه وجد أ�ثر من أر�ــع تصار�ــــح موقعة بانتهاء الثالث أ�ام التي من ضم

www.m باسمه أفاد أنه غير متأ�د من صدورها باسمه . 
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�سؤاله عن مسافة المخ�مات التي يتم ترخ�صها عن البحر أفاد أنها مالصقة للبحر، و�سؤاله هل تم  -

ه أفاد أنه لم 2/1/1441ش) وتار�ــــخ  57/54التنسيق مع االمانات بناء على التعم�م الوارد لهم برقم (

يتم توجيهه بالتنسيق ح�ث أن التعم�م موجه من شعبة البحث واإلنقاذ بالمنطقة، بمواجهته أنه في 

ن التق�د بالتعم�م من صالح�اته، أفاد أنه لم يوجه بهذا أالقسم المختص بمنح التصار�ــــح مما �عني 

 أم ال. التعم�م، وأنه ال�ذكر ف�ما إن وجه بالتعم�م 

بمواجهته أن التراخ�ص الصادرة بالسماح بالتخي�م في المناطق التي بالقرب من البحر بمسافة مئة  -

متر أو أقل مخالفة للتعم�م المشار إل�ه أفاد أن الذي يرد إليهم هو فقط طلب التمد�د، و�مواجهته 

 د أنه �علم أن المخ�ماتبتناقض أقواله ح�ث ذكر في إجابة سابقة أن المخ�مات مالصقة للبحر، أفا

 التي يتم الترخ�ص لها بالقرب من البحر ، ول�ن ال �علم هل هي مستوف�ة المسافة أم ال . 

�سؤاله ف�ما كان يتم إجراء عمل�ة المسح األمني لألشخاص الراغبين في إقامة المخ�مات لغرض التنزە  -

ة لمنح رة الثالثة من الضوابط واآلل�ة المنظمعلى الشواطئ، أفاد أنه ال �علم، و�مواجهته بما ورد في الفق

تصار�ــــح التخي�م في الشواطئ والجزر بغرض التنزە والتي نصت على إجراء المسح األمني فك�ف ال �قوم 

بالتأ�د قبل التمد�د، أفاد أنه ال �علم عن المسح األمني إال خالل استجوابه وأنه إن كان هنالك مسح 

 ني بقطاعهم . أمني فالمسؤول عنه القسم األم

بعرض التراخ�ص الصادرة الموقعة باسمه وعددها أر�ــع تصار�ــــح و�عد اطالعه عليها أقر أنه هو من  -

وقعها وهي: تصر�ــــح غ��ب محمد الفوال وعبدالرحمن محمد حم�د وسلطان علي البلوي و وعبدالرحمن 

 ماجد الخناني. 

 -آلتي: ، أفاد باعلي بن سعد بن عبدالع��ز آل عمرالمتهم/  - ٥١

 بوزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة، ومستشارا� لدى وكالة الوزارة لألراضي والمساحة -
�
أنه �عمل مهندسا

 على إدارة المساحة والسجل العقاري . 
�
 ومشرفا

أفاد أن من ضمن اللجان التي كلف بها: لجنة تم �شك�لها بطلب من صندوق االستثمارات العامة  �شأن  -

المرفوعة والواقعة بأراضي نيوم، مف�دا� أن األمر الملكي تضمن التحقق من  النظر في اإلحداثات

w ) إحداث ومعرفة األسباب والتحقيق مع المتسببين ومحاسبتهم. 53اإلحداثات في نيوم وعددها (
ww.m
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ه ، والذي ورد ف�ه التحقيق مع 16/10/1441وتار�ــــخ  56638بمواجهته باألمر الملكي ال���م رقم  -

ن، أقر بعدم التحقيق مع جميع المتسببين، مبررا� أن دورە فني ومتعلق بالتحقق من جميع المتسببي

صحة اإلحداث�ات والصور الج��ة ومقارنة توار�خها ومعرفة مدى وجود تغيرات من عدمه، وأن ما �قوم 

 به �دعم قرارات اللجنة و�ساعدهم في اتخاذ اللجنة التوص�ات بوض�ح . 

ق مع المتسببين أفاد أنه ال �عرف من هم المتسببين ح�ث إن اللجنة �سؤاله عن سبب عدم التحقي -

رفعت تق��رها موقع من جميع األعضاء على إزالة جميع اإلحداثات عدا المواقع األر�عة الواقعة بمركز 

شقري والتي تم الرفع عنها من قبل أمير المنطقة للديوان الملكي بطلب التوج�ه ح�الها لألسباب التي 

 موە ومنها أنها مأهولة بعوائل عددهم كبير وال يوجد سكن في المنطقة �مكن انتقالهم إل�ه. أوردها س

)، مف�دا� أن هنالك تق��ر رسمي من 53بعدم شخوص اللجنة على جميع مواقع الـتعد�ات وعددها ( قرأ-

ت التي حداثاقبل إمارة المنطقة رفع به من قبل سمو أمير المنطقة تضمن إزالة جميع اإلحداثات عدا اإل 

بمركز شقري، كما ورد في إفادة ممثلي القوات الخاصة لألمن والحما�ة بأنها أز�لت، وتأ��د محافظي 

المحافظات ورؤساء المرا�ز بذلك، وأوضح أن اإلحداث�ات المرصودة يوجد بها أخطاء بح�ث ال تدل 

ود خطأ في قراءة على الموقع بعينه ح�ث وجدت بعض المواقع المرسلة تقع خارج الممل�ة لوج

اإلحداث�ات وحسب إفادة رئ�س لجنة التعد�ات في اإلمارة بأنه وجد ثالث أو أر�ــع مواقع من المواقع 

 التي أزالوها ال تدل اإلحداث�ات عليها ول�ست موجودة في األصل. 

أقر أنه وقع على محضر اللجنة بصفته عضوا� فيها المتضمن شخوص اللجنة على جميع المواقع  -

أنه �قصد الشخوص على الصور والمواقع ول�س االنتقال إليها، و�مواجهته أن األمر الملكي نص  مف�دا� 

 على الشخوص وأن مفهومه االنتقال إلى المواقع، أفاد أنهم انتقلوا إلى أغلب المواقع . 

ء ا أقر بأنه طلب من الموظف / عبدالع��ز رشدان، والموظف/حسن الفهادي ممثلي وزارة الداخل�ة ب�لغ-

توص�ة اللجنة المتضمنة إحالة لجنة التعد�ات بمنطقة تبوك لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتسببهم 

 أنه طلب تغيير ص�اغة التوص�ة وذلك لعدم قناعته ب�جراء أي تحقيق 
�
في عدم إزالة التعد�ات، موضحا

ما رئ�س نطاق العمراني وأفي وقته مع اللجنة ح�ث تم اال�تفاء بأخذ إفادة من قبل رئ�س اللجنة داخل ال

www.mاللجنة خارج النطاق العمراني فلم يتم أخذ إفادته ل�ونه م��ض ولم �حضر ولم يتم مقابلته، مف�دا� أن 
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جميع المواقع التي تم تكل�فهم باالنتقال إليها صدر بها محاضر من قبل لجنة التعد�ات موقعة باإلزالة 

 عدا أر�ــع مواقع بمركز شقري . 

ن عبدالع��ز رشدان حذف التوص�ة التي أشار إليها كي ال يتضرر أعضاء اللجنة ولعدم أقر بأنه طلب م-

 قناعته بالتحقيق مع أعضاء اللجنة. 

�سؤاله عن عالقته بأعضاء اللجنة الذي طلب حذف التوص�ة ب�حالتهم إلى هيئة الرقابة ومكافحة  -

دهم وأنه ل�س من أهالي المنطقة وأنه الفساد أفاد بعدم وجود عالقة بهم وأنه لم �سبق له مقابلة أح

 طلب ذلك كرأي منه وأنه لبق�ة األعضاء ح��ة القبول والموافقة من عدمها.  

 -، أفاد باآلتي: عبدالع��ز بن عق�ل بن أحمد العق�لالمتهم/  -٥٢

أنه �عمل في الهيئة المل��ة لمحافظة العال، ومهامه الوظ�ف�ة هي إعداد الخطط واالسترات�ج�ات  -

المستقبل�ة ف�ما �خص انتقال االختصاصات البلد�ة إلى الهيئة المل��ة، و�دارة شؤون األمن والسالمة 

 في مقرات الهيئة . 

أفاد أنه شارك في اللجنة التنس�ق�ة التي تمت بالترت�ب مع وزارة الداخل�ة ح�ث إن الهيئة المل��ة  -

 بصور عن ط��ق األقمار الصناع�ة تو 
�
ضح المتغيرات واإلحداثات وأن دور اللجنة تدعم اللجنة تقن�ا

 التنس�ق�ة هو: متابعة التقار�ر الواردة من الهيئة المل��ة لمحافظة العال . 

ه ، والمتعلق  بتشك�ل لجنة 16/10/1441وتار�ــــخ  56638أقر أنه اطلع على األمر الملكي ال���م رقم  -

 تحقيق في إزالة التعد�ات والتجاوزات بمحافظة العال . 

ه، بعدم الشخوص إلى 16/10/1441وتار�ــــخ  56638و�سؤاله عن سبب مخالفته األمر الملكي رقم  -

مواقع التعد�ات، وعدم التحقيق مع أي شخص من المتسببين، وعدم إبالغه مرجعه بذلك، أفاد أنه 

ف�دا� مفهم من األمر على أنه للتحقق من أسباب اإلحداثات وعدم إزالتها، ول�س التحقيق مع األشخاص، 

 أنه قد �كون فهم �شكل خاطئ . 

�سؤاله عن سبب عدم شخوصهم على المواقع أفاد أن ممثلي وزارة الداخل�ة والبلد�ة وهم المسؤولين  -

 أن ممثل الداخل�ة هو/ حسن الفهادي، 
�
عن اإلزاالت والتعد�ات ومراقبتها طلبا عدم الشخوص موضحا

 وممثل البلد�ة هو / سامي البلوي. 

 ه . 20/12/1441اللجنة اجتمعت مرة واحدة فقط وفي يوم االثنين الموافق   أفاد أن -
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 أقر بتوق�عه على محضر اللجنة النهائي.  -

 -، أفاد باآلتي: سامي بن محمد بن عواد البلويالمتهم/  - ٥٣

 إلدارة الممتل�ات في وكالة وزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة لألراضي والم -
�
احة من سأنه �عمل مديرا� عاما

ه، وأن صالح�اته بصفته الوظ�ف�ة هي: إدارة الموظفين وط�ح المشار�ــــع والمشاركة في لجان 1440عام 

 وتط��ر أعمال الوكالة. 

�سؤاله عن اللجان الخاصة بالتعد�ات التي عمل فيها، أفاد أنه مندوب الوزارة لدى اللجنة المكلفة  -

) وتار�ــــخ 56638لعال المشكلة باألمر السامي (بالتحقيق في التجاوزات واإلحداثات بمحافظة ا

 ه، وأنه تم عقد اجتماع واحد للجنة فقط وكان بمحافظة العال  . 16/10/1441

و�سؤاله عن طب�عة عمله في اللجنة أفاد أنه تم البحث عن إشكال�ات التعد�ات في محافظة العال،  -

صور نامج (جيو مكان�ة) ح�ث تم تحل�ل الواتضح له بأن الهيئة المل��ة بمحافظة العال تعتمد على بر 

 5000القد�مة المأخوذة للمحافظة عن ط��ق البرنامج ومطابقتها مع الصور الجد�دة وتبين وجود (

إحداث) لفترة ثالث سنوات و�دراسة اإلحداثات تبين أن اإلحداثات على األراضي الحكوم�ة أز�لت 

نه وجد إحداثات تتعلق بمخالفات بناء ول�ست تعدي  حسب إفادة المحافظ ول�ن لم يتم التأ�د منها، وأ

كالبناء داخل المزارع التي بصكوك شرع�ة وكذلك البناء داخل المنازل التي تملك بصكوك شرع�ة وكذلك 

تبين أن البرنامج �حسب من ضمن اإلحداثات إذا تم تغيير لون المبنى أو المزروعات أمام المنازل على 

عد الدراسة رفعوا توص�ة بدعم المحافظ والبلد�ة والزراعة بالموارد البشر�ة أنها إحداثات، وأفاد أنه ب

 والمال�ة . 

أقر أنهم لم �قوموا بالتحقيق مع المتسببين في تأخر إزالة اإلحداثات، و�مواجهته أن الواجب عليهم  -

بين في عدم ببناء على األمر الملكي هو التحقيق مع المتسببين فلماذا لم �قوموا بالتحقيق مع المتس

إزالة التعد�ات، أفاد أنه تبين لهم أن التأخير �سبب ضعف إمكان�ات الموظفين مقارنة بحجم العمل 

 ول�س من إهمالهم. 

أقر بأنهم لم �قوموا في اللجنة بالتحقيق أو الشخوص على مواقع التعد�ات، وأنهم ا�تفوا باالطالع  -

www.m على صورها فقط . 
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لم يتم التطرق لها من قبل اللجنة أما الجد�دة فتم التعامل معها، وأنه تم أقر أن اإلحداثات القد�مة  -

 ) و�قي القل�ل منها . 5000إزالة ال�ثير من اإلحداثات وعددها (

أقر بتقصيرە في عمله وذلك بعدم التأ�د من إزالة كافة اإلحداثات أو التحقيق مع المتسببين، وأن عدم  -

 تكبد بهدر لألموال العامة.  إزالة تلك اإلحداثات والرفع بها 

 و��عادة استجوابه: 

لف بها هي التحقق من التعد�ات وهل تمت إزالتها أو اتخاذ  -
�
أقر بأن الغرض من �شك�لة اللجنة التي ك

 ما �لزم بحق المتسببين والتحقيق معهم. 

المعن�ة  اتأقر بتوق�عه على محاضر اللجنة والذي يتضمن عقد عدة اجتماعات و�حث اللجنة مع الجه -

 بالمحافظة العوائق والحلول بالرغم من أنه لم �حضر مع اللجنة إال اجتماع واحد. 

 -، أفاد باآلتي: ف�حان بن مسلط بن ف�حان البقميالمتهم/  - ٥٤

م، وأن مهام 1/10/2018أنه �عمل مديرا� لعمل�ات األمن في الهيئة المل��ة لمحافظ العال منذ تار�ــــخ -

المواقع الخاصة بالهيئة المل��ة بمحافظ العال والتنسيق مع الجهات الرسم�ة وف��ق وظ�فته هي : إدارة 

لف كمندوب للهيئة في لجنة التحقق من التعد�ات واإلحداثات 
�
الخرائط �شأن مواقع اإلحداثات، وأنه ك

ات ه للتحقيق في التجاوز 16/10/1441) وتار�ــــخ 56638في محافظ العال بناء على األمر الملكي رقم (

واإلحداثات بمحافظ العال، وأن مهامه في اللجنة تكمن في تحد�د مواقع بالغات المتغيرات التي لدى 

 الهيئة في حال طلبها منه . 

أقر أنه بحكم عمله في اللجنة لم يتم التحقيق مع المتسببين في تأخر إزالة اإلحداثات، وأنهم لم �قوموا  -

ن الواجب عليهم بناء على األمر الملكي التحقيق مع بالشخوص إلى اإلحداثات، و�مواجهته من أ

 المتسبيبن فماسبب عدم ق�امهم بذلك،أفاد أنه ال �علم . 

 ه . ١٤٤١أفاد أن اللجنة لم تجتمع سوى اجتماع واحد في محافظة العال بعد ع�د أضحى عام  -

ت لتعد�ات وهل تمأقر أن سبب �شك�ل لجنة التعد�ات بمحافظة العال، هي من أجل االطالع على ا -

 إزالتها و�تخاذ ما�لزم بحق المتسببين والتحقيق معهم . 

أقر بأنه وقع على محضر اللجنة والذي يتضمن عقدهم عدة اجتماعات، بالرغم من أنه لم �حضر  -

 سوى اجتماع واحد فقط. 
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، طو�مواجهته عن سبب توق�عه على محضر اللجنة بالرغم من أنه لم �حضر سوى اجتماع واحد فق 

 أفاد أنه حضر اجتماعين  و أن مديرە طلب منه التوقيع على المحضر . 

أقر بأنهم في اللجنة لم �قوموا بالتحقيق ولم �شخصوا إلى مواقع التعد�ات، وأنهم لم �قوموا بأي  -

 إجراء ح�ال التعد�ات واإلحداثات. 

(حسن الفهادي) أخبرە عبر أقر أنه وأعضاء اللجنة قد قصروا في عملهم، �سبب أن رئ�س اللجنة  -

 الهاتف بأن اللجنة سوف �شخص على جميع اإلحداثات وأنه لم �حضر بعدها. 

 أقر بأن عدم إزالة تلك اإلحداثات والرفع بها تكبد بهدر لألموال العامة.  -

 -، أفاد باآلتي: محمد بن علي بن محمد القعودالمتهم/  - ٥٥

 في قسم العمل�ات االستثمار العقار�ة بصندوق االستثمارات العامة، منذ الشهر الحادي -
�
أنه �عمل موظفا

وأن مهام عمله هي : نقل الصكوك من و�لى الصندوق والشركات التابعة للصندوق   ٢٠١٩عشر من عام 

ن�ة عمل ال��ارات الم�داو�عداد التقار�ر الالزمة عن أراضي الصندوق و�عداد طلبات الصرف للمقاولين، و 

 ألراضي الصندوق لمتابعة التعد�ات على تلك األراضي. 

لف بتمث�ل صندوق اإلستثمارات العامة كعضو في لجنة التحقق من التعد�ات واإلحداثات  -
�
أقر بأنه ك

هـ, للتحقيق 16/10/1441) وتار�ــــخ 56638في مدينة تبوك المشكلة بناء على األمر الملكي ال���م رقم (

في التجاوزات واإلحداثات بمدينة تبوك، وأن عمله في اللجنة يتمثل في متابعة أعمالها والرفع بذلك 

 إلدارة االستثمارات العقار�ة في الصندوق  . 

أقر بعدم  التحقيق مع المتسببين في تأخر إزالة اإلحداثات، مبررا� أنه ال �عرف النظام، و�مواجهته بأن  -

 ألمر الملكي التحقيق مع المتسببين، كرر تبر�رە بأنه ال �عرف النظام . الواجب عليهم بناء على ا

أفاد أنه لم يتم عقد سوى اجتماع واحد للجنة في مدينة تبوك وذلك في بدا�ة الشهر الثاني عشر من  -

 ه، وانه تم عمل اجتماع مرئي بين الداخل�ة والصندوق والبلد�ة ل�نه لم �حضرە . 1441عام 

�شخصوا على جميع المواقع التي حصل بها االحداثات والتعد�ات، وأنهم فقط شخصوا  أقر بأنهم لم-

www.m على مركز شقري ومركز بجدە ومحافظة البدع ومحافظة حقل ومحافظة شرما. 
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بمواجهته أنه يوجد تعد�ات و�حداثات كثيرة على أراضي حكوم�ة في نيوم ، و�سؤاله عن إجرائهم  -

الطالع على تق��ر إمارة تبوك والذي يثبت إزالة معظم التعد�ات كما تم فاد أنه تم اأالمتخذ ح�الها، 

 الوقوف مع األمن والحما�ة على معظم المواقع، مقرا� أنهم لم �شخصوا إلى جميع اإلحداثات . 

أقر بتوق�عه على محضر اللجنة والذي يتضمن شخوص اللجنة لمواقع التعد�ات بينما في الواقع لم 

 جميع المواقع �قوموا بالشخوص على

أقر بالتقصير في العمل، مبررا� أنه موظف جد�د في الصندوق، وأن تلك اللجنة هي أول لجنة �شارك  -

 فيها . 

 أقر بعلمه أن عدم إزالة تلك اإلحداثات والرفع بها تكبد بهدر لألموال العامة.  -

 -أفاد باآلتي:  عبدالع��ز بن صالح بن علي البراك،المتهم/  - ٥٦

 في قسم العمل�ات االستثمار العقار�ة بصندوق االستثمارات العامة، منذ تار�ــــخ  أنه  - 
�
 مدن�ا

�
�عمل مهندسا

م، وأن مهامه الوظ�ف�ة هي: نقل الصكوك من و�لى الصندوق والشركات التابعة له و�عداد 1/7/2014

راضي رات الم�دان�ة ألالتقار�ر الالزمة عن أراضي الصندوق و�عداد طلبات الصرف للمقاولين ، وعمل ال��ا

 الصندوق لمتابعة التعد�ات على تلك األراضي، ومتابعة مشار�ــــع الصندوق. 

لف بتمث�ل صندوق اإلستثمارات العامة كعضو في لجنة التحقق من التعد�ات واإلحداثات  -
�
أقر بأنه ك

هـ, للتحقيق 16/10/1441) وتار�ــــخ 56638في مدينة تبوك المشكلة بناء على األمر الملكي ال���م رقم (

في التجاوزات واإلحداثات بمدينة تبوك، وأن عمله في اللجنة يتمثل في متابعة أعمالها والرفع بذلك 

 إلدارة االستثمارات العقار�ة في الصندوق، باإلضافة إلى االطالع الم�داني على التعد�ات  

م د من إزالتها و اتخاذ ما �لز أقر بأن سبب �شك�ل اللجنة هو من أجل االطالع على التعد�ات والتأ� - 

 بحق المتسببين والتحقيق مع المتسببين. 

أقر بعدم تحق�قهم مع المتسببين في تأخر إزالة اإلحداثات، و�مواجهته من أن الواجب عليهم بناء على  -

 األمر الملكي التحقيق مع المتسببين، أفاد أنه ال �عرف النظام . 

ماع واحد في مدينة تبوك في بدا�ة الشهر الثاني عشر من عام أفاد أن اللجنة لم تعقد سوى اجت -
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أقر أنهم لم �قوموا بالشخوص على جميع مواقع التعد�ات وأن الذي شخصوا إل�ه هو أغلبها ول�س   -

 كلها . 

أقر بتوق�عه على محضر اللجنة المتضمن شخوص اللجنة لمواقع التعد�ات بينما في الواقع لم �قم  -

عضاء اللجنة بالشخوص على جميع المواقع، مقرا� بتقصيرە في علمه ح�ال ذلك، وأنه مجتهد هو أو أ

 �شخوصه على أغلب المواقع وأنه كان �ظن أن ذلك هو الواجب عل�ه. 

 أقر بعلمه أن عدم إزالة هذە اإلحداثات والرفع بها تكبد بهدر لألموال العامة .  - 

 -، أفاد باآلتي: طاني عوض بن حسين بن علي القحالمتهم/  -٥٧

 لبلد�ات المحافظات والمرا�ز بوكالة شؤون البلد�ة حتى -
�
أنه �عمل بأمانة المدن�ة المنورة مديرا� عاما

لف مديرا� للمخططات التفص�ل�ة بوكالة التعمير والتنم�ة العمراني , ٢٥/١١/١٤٤١تار�ــــخ 
�
، ثم ك

�
ه تق��با

   17وكانت مهام عمله  تتمثل في ال��ط ما بين 
�
بلد�ة و بين اإلدارة المعن�ة باألمانة، وأنه �عمل حال�ا

 كمختص بتخط�ط المناطق العشوائ�ة . 

أقر أنه ورد إليهم بأمانة منطقة المدينة المنورة بالغين من (نزاهة) تف�د بوجود تعديين واقعين  -

، واآلخر قبل سنة تق��با من تا
�
قبض عل�ه، ر�ــــخ البمحافظة خيبر، وكان أحدهما قبل سنة ونصف تق��با

وأنه تم إعداد خطاب إلى البلد�ة المعن�ة لالستفسار عن اإلجراء المتخذ فوردت إجابة البلد�ة أنه تم 

مخاطبة لجنة اإلزالة بالمحافظة بطلب اإلزالة ؛ كون التعدي خارج النطاق العمراني، مقرا� أنه لم �قم 

 له ببالمتابعة أو ال�تابة الرسم�ة للتأ�د من اإلزالة وا�ت
�
أنها تمت فى ب�فادة رئ�س البلد�ة المعن�ة شف��ا

اإلزالة، مبررا� أن المتابعة ل�ست من صم�م عمل اإلدارة التي �عمل بها ؛ ل�ون مهام اإلدارة تتمحور في : 

 متابعة أداء عمل المشار�ــــع ، ومتابعة الشؤون الفن�ة، والقضا�ا وطلبات المواطنين . 

ر سماع أقواله من وجود عدد من التعد�ات بالمدينة المنورة منها عدد بمواجهته بما أقر به في محض -

) طوابق على ط��ق المدينة ومباني في أح�اء سكن�ة جد�دة 4) أر�ــع فلل سكن�ة ومبنى مكون من (4(

وعدد من االستراحات في القرى بدون صكوك شرع�ة لم يتم التعامل معها , ولم يتم اتخاذ أي إجراء 

حة ذلك إال أنه ال عالقة له بها ل�ونها ل�ست من اختصاص اإلدارة التي �عمل بها وأن �شأنها، أفاد بص

المعني بها هي لجنة التعد�ات باإلمارة، واقر بعدم إشعار جهة عمله بتلك اإلحداثات مبررا� أنها ل�ست 

 من اختصاصه .  
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 -، أفاد باآلتي: عبداللط�ف بن نا�ف بن ع��ض المطيري المتهم/  -٥٨

، وأنه كان �عمل عضوا� بلجنة التعد�ات، منذ -
�
أنه �عمل عسكري بمخفر فضال منذ ثالث سنوات تق��با

 من تار�ــــخ القبض عل�ه، وأن 
�
، وأنه قدم اعتذارە من العمل في اللجنة قبل شهر ونصف تق��با

�
سنة تق��با

باشر  باإلزالة، وأنهطب�عة عمله كعضو في اللجنة تتمثل في حما�ة أعضاء اللجنة والمعدات الخاصة 

 . 15عدد (
�
 ) خمسة عشر إزالة مع اللجنة تق��با

 أفاد أنه ال �قوم بالتوقيع على محضر اإلزالة إال بعد عودة اللجنة إلى مقرها باإلمارة . -

أقر بوجود إحداثين لم يتم إزالته من قبل اللجنة التي �عمل بها كونهم كانوا متجهين لإلزالة ول�ن تبين -

أن الموقع األول به عائلة داخل المنزل و�ه أطفال و�ساء وأناس خارج المنزل فتراجعوا عن اإلزالة، أما 

، مف�دا� أنه ال �علم ف�مالموقع الثاني فقد كان به امرأة كبيرة في السن فتراجعوا عن اإلزا
�
ا إن تم لة أ�ضا

 إشعار أصحاب الموقعين قبل التوجه باإلزالة أم ال . 

أفاد بوجود أشخاص �قومون بعرقلة أعمال اللجنة، وأنه لم يتخذ أي إجراء ح�الهم، مف�دا� أن الموقع -

ر مرجعه ذلك، كما لم �شع األول الذي ذكرە كان به امرأة تقوم بالتص��ر، وأنه لم �قم بتدو�ن محاضر إزاء

 بذلك، مبررا� أنه ال يوجد ضرر على أعضاء اللجنة. 

 و��عادة استجوابه: 

أقر بأنه أح�انا يوقع على محاضر التعد�ات ومحاضر إزالتها، في وقت واحد عند التقائه بأعضاء اللجنة -

نه ن اللجنة لم تطلب مبعد إزالة الموقع، بالرغم من أنه لم �عاين الموقع الذي وقع على محضرە، ل�و 

الحضور للمعاينة، وأنه وقع على محضر إزالة بالرغم من أنه لم �حضر أثناء اإلزالة لوجود حالة وفاة 

لد�ه، و�سؤاله عن سبب عدم رفضه التوقيع على المحاضر ل�ونه لم �حضر أفاد أنه �شاهد المواقع بعد 

  اإلزالة، وأن أعضاء اللجنة ال �طلبون حضورە للمعاينة. 

أقر أن جميع محاضر معاينة اإلحداثات أو التعد�ات لم يوقع عليها إال بعد اإلزالة كونه لم �حضر أثناء  -

 المعان�ة .  

 -، أفاد باآلتي: أحمد  بن محمد بن بخ�ت ح��انالمتهم/  -٥٩

 للجنة التعد�ات بمركز الحجر وهي اللجنة -
�
لف بالعمل مندو�ا

�
لفرع�ة اأنه �عمل بوزارة البيئة، وأنه ك

لف 1439التابعة لمحافظة العال منذ الشهر الثاني من عام 
�
 حتى اآلن، كما أفاد أنه سبق وأن ك

�
ه تق��با
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ه، وأفاد أن مسؤول�ات 1434ه حتى عام 1432بالعمل في لجنة التعد�ات بمحافظة العال منذ عام 

 اللجنة هي: مراقبة األراضي و�زالة التعد�ات . 

صد جميع التعد�ات واإلحداثات في أراضي الهيئة المل��ة بالعال، أفاد أن الهيئة �سؤاله ف�ما إن تم ر -

تقوم برصد االحداثات عن ط��ق األقمار الصناع�ة وأنهم �قومون كلجنة بمعاينتها ومن ثم إزالتها، و��عادة 

لمسؤولة اسؤاله عن رصد جميع التعد�ات واإلحداثات في أراضي الهيئة المل��ة بالعال بصفتهم اللجنة 

أقر بأنهم لم يرصدوا جميع التعد�ات واإلحداثات، مبررا� ضعف إمكان�اتهم ، وأن بعض المواقع مأهولة 

بالسكان، و�عض اإلحداثات في مزارع ال �ستط�عون مشاهدتها إال عن ط��ق األقمار الصناع�ة، مقرا� 

 ب�هماله وتقصيرە. 

أعضاء اللجنة بالتوقيع على جميع المحاضر بالرغم بمواجهته مما ذكرە �سماع أقواله عن ق�ام جميع  -

 للمواقع وأن الذي انتقل شخص أو شخصين فقط للموقع أفاد أنه �قصد 
�
من عدم انتقالهم جم�عا

محاضر المعاينة التي تكون عن ط��قه برفقة مندوب مركز الحجر ومندوب البلد�ة و�قومون ب�عداد 

  محضر و�تم كتابة أسماء الذين حضروا فقط . 

 ) إحداث.  120أفاد أن عدد اإلحداثات التي باشرها قرابة ( -

أقر أن بعض اإلحداثات لم �سجل بها محاضر رصد أو إزالة رسم�ة، مبررا� أن بعضها �س�طة و�قوم  -

 صاحبها باإلزالة مباشرة، ح�ث إن بعضها إما أعمدة خشب�ة أو أسالك شائكة. 

ن إلى الجهات الرسم�ة التخاذ ما �لزم بحقهم، وأنه ال يتم أقر بعدم إحالتهم األشخاص الذين �عتدو  -

 إحالتهم إال عند اإلحداث للمرة الثان�ة. 

أقر بوجود مواقع بها إحداثات لم تتم إزالتها، وهي: متعلقة باإلحداث�ات الواردة من قبل الهيئة المل��ة  -

 أن الهيئة المل��بالعال، و�سؤاله عن سبب عدم معالجتها من قبلهم أفاد أنها كثيرة 
�
ة لم جدا� خصوصا

 تزودهم بالتعد�ات �شكل مستمر من خالل األقمار الصناع�ة. 

 -، أفاد باآلتي: ثامر بن صالح بن مرزوق الشمريالمتهم/  -٦٠

 للجنة التعد�ات بمركز الحجر، منذ الشهر السابع من عام  -
�
وأن مهامه في  ه،1441أفاد أنه �عمل رئ�سا

www.mزالة التعد�ات واإلحداثات، وأن األما�ن التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة بمتابعة اللجنة تتمثل في إ
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التعد�ات فيها هي: مركز العذ�ب ومركز الشالل ومركز البر�كة ومركز الحجر، وأنها تدخل ضمن نطاق 

 الهيئة المل��ة لمحافظة العال . 

 ز أو المحافظ. أفاد أن البالغات ترد إليهم في اللجنة إما عن ط��ق  رئ�س المرك-

 للجنة عشر�ن تعدي.  -
�
 أفاد أن عدد التعد�ات التي حصل عليها منذ تكل�فه رئ�سا

أقر بعدم وجود آل�ة لديهم لمتابعة التعد�ات، وأنهم �كتفون ب�زالة التعد�ات التي لها معامالت جاهزة  -

 من رئ�س المركز . 

 تقع ضمن نطاق -
�
ائمة، اللجنة اإلداري لم تتم إزالتها وال تزال ق أقر بوجود ثالث تعد�ات منذ سنة تق��با

مبررا� أن رئ�س المركز ذكر له أنها ال تنطبق عليها نظام اإلزالة وهي عبارة عن: حضيرة أغنام ومظلة من 

زنك وجدار فاصل داخل مزرعة وال �عرف أسماء األشخاص التابعة لهم تلك المواقع ول�نهم من مركز 

 الحجر . 

الرفع عن تلك المواقع إلى محافظ العال، وتم طلب التوج�ه ح�الها، ولم يردە أي توج�ه أفاد أنه تم  -

 �شأنها . 

أقر بأن عض��ن من أعضاء لجنة التعد�ات بمركز الحجر التابع لمحافظة العال قاما بتوقيع محضر�ن  -

دهما غاب إزالة دون شخوصهم إلى تلك المواقع، وهما /تركي عوض العنزي وأحمد محمد ح��ان، أح

في محضر والثاني غاب في محضر آخر، وتم توق�عهما على المحضر دون أن �حضروا اإلزالة، وأفاد أن 

المحضر الذي تغ�ب عنه تركي بن عوض العنزي �قع بالقرب من كبري أم عاذر ، والمحضر الذي غاب 

 عنه أحمد محمد ح��ان، �قع بالقرب من محطة شل��ــــح. 

 و��عادة استجوابه: 

ما ذكرە من ق�ام عضو اللجنة الذي �عمل معه (تركي العنزي) بالتوقيع على محضر إزالة تعدي تراجع ع

الفائت �سبب إصابته بفيروس كورونا وأنه لم  ١١وهو لم �حضر، مف�دا� أنه تغ�ب عن محضر في شهر 

تب بجانب اسمه (مجاز)، وأن الذي لم �حضر هو عضو 
�
 على المحضر وأنه ك

�
للجنة ا�قم بالتوقيع الحقا

(أحمد ح��ان) وذلك أثناء إزالة تعدي بالقرب من محطة شلي��ــــح ح�ث أن أحمد اتصل عل�ه بعد اإلزالة 

، وأقر أنه مكن أحمد من التوقيع على المحضر بالرغم من عدم 
�
وأخبرە أن تغ�ب عن اإلزالة ألن كان نائما

 حضورە أثناء اإلزالة. 
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 -أفاد باآلتي:  ،تركي بن عوض بن تركي الفقيري المتهم/ -٦١

، وأن 1438أنه �عمل في بلد�ة العال ، وأنه أحد أعضاء لجنة التعد�ات بمركز الحجر منذ عام  -
�
ه تق��با

المهام الموكلة إل�ه في اللجنة هي توفير المعدات إلزالة التعد�ات، وأن المناطق التي تدخل ضمن 

ومركز البر�كة ومركز الحجر، وأن هذە نطاقهم اإلداري في اللجنة هي: مركز العذ�ب ومركز الشالل 

 المناطق تدخل في نطاق الهيئة المل��ة لمحافظة العال . 

 إزالة .  118أفاد أن عدد اإلزاالت التي باشرتها اللجنة هي  -

أفاد أن آل�ة اللجنة في متابعة التعد�ات بأن �كون كل عضو مسؤول عن البالغات التي ترد لجهة عمله -

 . 

بمواجهته باألمر الملكي الوارد �شأن وجود تعد�ات في محافظة العال، أقر بأنه كمندوب للبلد�ة لم  -

�كن �علم أن البناء في األراضي التي بها صكوك شرع�ة ممن�ع، وأقر بوجود ز�ادة في الزراعة، و�ضافة 

 غرف بالمنازل التي في المزارع وأنه �صعب متابعة ذلك من قبل اللجنة . 

اله عن اإلجراءات المتخذة من قبلهم كلجنة إزاء تلك اإلحداثات أفاد أنه تم استدعاء المتسببين �سؤ  -

 فيها من قبل مركز الحجر واللجنة وأخذ اإلقرار عليهم باإلزالة وعدم تأجير أي سائح . 

وقع م 21موقع حسب خطاب وارد من الهيئة المل��ة وتم إزالة  43أفاد أن عدد اإلحداثات واقعة في  -

، وأنه لم يتم إزالة تلك اإلحداثات ألنها بداخل منازل مأهولة بالسكان. 
�
 منها تق��با

أقر بأن بعض أعضاء لجنة التعد�ات بمركز الحجر وقعوا على محاضر دون شخوصهم، مبررا� بقلة  -

أن و اإلمكانات ح�ث أنه �قوم أحد المناد�ب بتص��ر موقع التعدي، و�رسله للجنة عن ط��ق الجوال، 

تلك الصور يتم إرفاقها ضمن المعاملة و�تم استدعاء المتعدي واخذ التعهد عل�ه ب�زالة التعدي و�عد 

 إزالة التعدي يتم إرفاق صور للموقع بعد إزالة التعدي منه. 

على أي محضر لم �حضرە و�مواجهته بما ذكرە رئ�س اللجنة ثامر الشمري بوجود  نفى ق�امه بالتوقيع -

م �شهدە وقد وقع عل�ه الحقا، أفاد أنه قد �كون حاضرا للموقع قبله ول�س شرط أن محضر معاينة ل

 �كون معه. 

www.m -، أفاد باآلتي: عبدالله بن سل�م بن سل�مان العمرانيالمتهم/  -٦٢
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ه، وأن مهامه هي: اإلشراف والمتابعة 10/1/1440أنه �عمل رئ�س بلد�ة محافظة حقل منذ تار�ــــخ  -

�قوم بها رؤساء أقسام البلد�ة، وان مهامه تجاە التعد�ات على األراضي الحكوم�ة هي: على األعمال التي 

 اإلشراف على عمل إدارة األراضي ومراقبة ومتابعة التعد�ات داخل النطاق العمراني للبلد�ة . 

الجد�د  ا أقر أنهم في بلد�ة حقل لم �قوموا بمتابعة التعد�ات القد�مة، ولم �قوموا بأي إجراء تجاهها، أم -

 منها فقد عملوا على متابعتها. 

أفاد أن القرى التابعة لبلد�ة محافظة حقل، هي: ق��ة عالقن وال��ته وأبا الحنشان والوادي الجد�د  -

 قر بوجود تعد�ات بتلك القرى لم يتم إزالتها، مبررا� أن بعضها قد�مة ومأهولة بالسكان. وأوالقصير، 

) ست رخص بعد األمر الملكي ال���م الصادر بتار�ــــخ ٦( أقر ب�صدارە في محافظة حقل عدد -

ه، وأن مد الله الح��طي هو أحد المستف�دين من تلك الرخص أما البق�ة فال �عرفهم ، ١٣/٢/١٤٣٧

 مبررا� أنه استخرجها له بتوج�ه من رئ�س بلد�ة حقل السابق/ ف�صل الح��طي . 

ي قام رئ�س البلد�ة/ ف�صل الح��طي بكتابة خطاب ه، و�عد صدور األمر الملك1437أفاد أنه في عام  -

سري لألمانة بمناقشة األمر السامي من ناح�ة السماح ب�صدار رخص بناء في المخططات المعتمدة 

والقرى التابعة لمحافظة حقل ثم قام بالذهاب بالخطاب لألمانة بمدينة تبوك و�عد مناقشتهم عاد من 

عمراني في بلد�ة حقل ووجهه ب�صدار الرخص في المخططات تبوك وقابل مدير الرخص/موسى حم�د ال

) رخص بصفته مساعدا� لرئ�س البلد�ة والتي منها الرخصة الصادرة ٦المعتمدة ، وأقر بتوق�عه عدد (

 إلى/ مدالله الح��طي. 

بمواجهته بأن توق�عه للرخص مخالف للنظام أفاد أنه وقعها بناء على توج�ه رئ�س البلد�ة السابق،  -

 أن توج�ه الرئ�س السابق ال �عف�ه من المسؤول�ة، وأقر بأن عدم تطب�قه لألنظمة والتعل�مات وعدم عا
�
لما

 متابعة التعد�ات �سبب بهدر لألموال العامة. 

 -، أفاد باآلتي: دهام بن سل�م بن نصار الح��طيالمتهم/  - ٦٣

ه، وأن مهامه هي: استخراج ١٤٣٩ام أنه كان �عمل في بلد�ة حقل ، وتقاعد منها في الشهر التاسع من ع-

 الرخص والرفع المساحي ورسم ال�روكي. 

أفاد أن االشتراطات المطل��ة إلصدار رخصة البناء هي: تقد�م صك األرض وكروركي ومخطط معتمد  -

 من مكتب هندسي . 
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 ه . ١٤٣٧أفاد أنه ال يتذكر عدد الرخص المستخرجة خالل العام  -

ه هي: جزء من علقان الوادي الجد�د. ١٤٣٧منع فيها إصدار رخص البناء في عام  أفاد أن المناطق التي -

وأقر أنه وقع على استخراج رخصة واحدة بعد قرار المنع باستخراج الرخص، وذلك بتوق�عه على الرخصة 

ا، هن�ابة عن زم�ل�ه/ دخ�ل الله العميري، و�حيى الفايز، ل�ونهما مجاز�ن و�توج�ه من رئ�س البلد�ة حين

ه، و�مواجهته عن سبب عدم تق�دە باألمر الملكي ١٤٣٨ه أو بدا�ة عام ١٤٣٧وكان ذلك في نها�ة عام 

ه القاضي ب��قاف إصدار رخص البناء، أفاد أنه الحظ أن 13/2/1437) وتار�ــــخ 8222ال���م رقم (

ى الرخصة بناء ع علالرخصة في علقان واتصل على مدير البلد�ة فأخبرە أن هنالك استثناء فقام بالتوقي

 على ذلك. 

 ، أفاد باآلتي: عادل بن ناشي بن كساب الفقيري العنزيالمتهم/  - ٦٤

 لشرطة محافظة العال لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز الحجر، وأن حدود اللجنة هي:  -
�
أنه �عمل مندو�ا

لجنة ي: توفير الحما�ة لمركز شالل ومركز العذ�ب ومركز البر�كه ومركز ث��ا، وأن مهامه في اللجنة ه

أثناء المعاينة واإلزالة، وأن اللجنة تراقب التعد�ات مرة واحدة في األسب�ع، وأن متابعة التعد�ات تتم 

 عن ط��ق تلقي البالغات من مركز شالل ومركز العذ�ب ومركز البر�كه . 

تعد�ات بأن عدم مراقبة تلك الأقر أنهم في اللجنة لم يراقبوا جميع التعد�ات ولم �قوموا ب�زالتها، مقرا� -

 �سبب بهدر لألموال العامة.  

أقر بتوق�عه على محاضر إزالة بالرغم من أنه لم �كن حاضرا� أثناء اإلزالة، وأفاد أن المحضر الذي وقعه  -

هو: محضر إزالة أعمدة وشبك وموقعها ق��ب من جبل مزحم الناقة والذي تم في الشهر العاشر من 

 را� أنه لم �حضر �سبب وجودە مع والدته في المستشفى .  ه، مبر 1441عام 

 �سؤاله عن وقت توق�عه على المحضر أفاد أنه ال يتذكر إن كان وقعه أوال مف�دا� أنه �ظن بأنه وقع عل�ه.  -

أفاد أنه أثناء إزالة إحداث يتمثل في: مسجد ومجلس قامت امرأة مسنة بمقاومتهم ح�ث قامت برمي  -

ذهبوا بعد ذلك ثم عادوا وأزالوا اإلحداث، مف�دا� أن اإلحداث تابع إلى/ماشي ابن ح��بات  التراب، وأنهم

 العنزي. 

أقر بأنه قد قصر في عمله باللجنة برصد ومتابعة التعد�ات، و�تمثل في عدم متابعة اإلزاالت  -

 والتعد�ات. 
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 -، أفاد باآلتي: جم�عان بن سلمان بن مرزوق الج�عانيالمتهم/  - ٦٥

أنه �عمل مندوب وزارة المال�ة لدى لجنة التعد�ات لمحافظة أملج، منذ سنتين ونصف، وأن مهامه  -

هي: مراقبة التعد�ات الواقعة بنطاقه اإلداري و�زالتها، وأفاد أنه عضو في أر�ــع لجان وهي: لجنة إزالة 

جنة تعد�ات بمركز عمق و لالتعد�ات بمحافظة أملج و لجنة إزالة التعد�ات بمركز الحرة و لجنة إزالة ال

قر بأنه لم �حضر جميع اإلزاالت التي تم مباشرتها من قبل تلك اللجان، وأإزالة التعد�ات بمركز الحسي، 

الس�ما إذا توافقت اإلزالة في وقت واحد، وأقر بأنه �ذهب إلى المحافظة و�قوم بتوقيع المحاضر بعد 

 اإلزالة، وأفاد أن عددها كثير. 

حداثات الجد�دة الداخلة في نطاقهم اإلداري تمت مراقبتها أما القد�مة فلم �قوموا بمراقبتها، أفاد أن اإل  -

 مقرا� أنه لم �قم بأي إجراء ح�ال التعد�ات القد�مة الواقعة بمشروع البحر األحمر.  

م ل أقر بأن اإلحداثات القد�مة الواقعة في ق��ة الشبحة والحرة والشدخ وعدة قرى في محافظة أملج -

تتم إزالتها �سبب تحصن أصحاب اإلحداث�ات فيها، مف�دا� أنه لم يتخذ أي إجراء ح�الها، مبررا� أنها 

 إحداثات قد�مة . 

 -، أفاد باآلتي: صالح بن عبدالع��ز بن عا�د السميري الجهنيالمتهم/  -٦٦

أنه �عمل عسكري بمحافظة أملج و مندوب الشرطة لدى لجنة التعد�ات بمركز الحسي منذ ثالث -

، وأن مهامه هي: توفير األمن والحما�ة ألعضاء اللجنة.  
�
 سنوات تق��با

 أفاد أن المشار�ــــع التنم��ة الداخلة في مركز الحسي هي: مشروع البحر األحمر.  -

ه،  وأنه وقع على المحضر 5/12/1441ق أعضاء اللجنة، بتار�ــــخ  أقر أنه لم �حضر إزالة إحداث رف -

 أن اإلزالة كانت 
�
في اليوم التالي بالرغم من عدم حضورە، مبررا� أنه لم �حضر �سبب وفاة عمه، وموضحا

 لب�ت وحوش صغير وغرفة تقع في منزل قد�م بق��ة الشدخ. 

 ولم �ستطع حضور اإلزالة لعدد من المواقع،بمواجهته بما ذكرە في سماع أقواله بأنه حصل له ظرف  -

أقر بصحة ذلك وأفاد أن عدد المواقع ثالثة في ق��ة الشدخ وهي: ب�ت مع حوش جد�د ومجلس مع 
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ه، ولم �حضر �سبب وفاة 5/12/1441حوش صغير وغرفة تابعة لب�ت قد�م وأنه تم إزالتها بتار�ــــخ 

 عمه، وأنه وقع المحضر في اليوم التالي.  

 أنهم �قومون بالجوالت الرقاب�ة مرة أو مرتين أسبوعين فقط.  أفاد  -

أقر أنه لم يتم مراقبة جميع اإلحداثات الداخلة في نطاقهم الجغرافي واإلداري، وأن اإلحداثات القد�مة  -

 لم �قوموا بأي إجراء ح�الها. 

عبارة عن بيوت قد�مة، أقر بوجود إحداثات لم يتم إزالتها داخل نطاقهم اإلداري والجغرافي ، وهي  -

 و�سؤاله عن إجرائهم ح�الها أفاد أنه ال �علم . 

 -، أفاد باآلتي: رامي بن عبدالرحمن بن حمزة القوفي المتهم/  -٦٧

أنه �عمل مندوب شرطة محافظة أملج لدى لجنة إزالة التعد�ات بمحافظة أملج، وأن حدود لجنة  -

الحا�ل وق��ة الصورم وق��ة السطيح، وأن المشار�ــــع التعد�ات بمحافظة أملج هي: منتزە الدقم ومركز 

التنم��ة الواقع في حدودهم اإلدار�ة هي: مشروع البحر األحمر، وأفاد أن مهامه في اللجنة هي توفير 

 الحما�ة للجنة أثناء معاينة و�زالة اإلحداثات. 

 عن ط��ق الجوالت ا -
�
 لم�دان�ة أفاد أن اللجنة تراقب التعد�ات مرة أو مرتين أسبوع�ا

أقر أنهم في اللجنة لم �قوموا برصد جميع التعد�ات الداخلة في حدودهم اإلدار�ة والجغراف�ة، مقرا� أن -

 الواجب عليهم متابعة التعد�ات وأن إهمالهم بعدم مراقبة التعد�ات �سبب بهدر لألموال العامة. 

 ها. أقر أنهم لم �قوموا في اللجنة بمراقبة جميع اإلحداثات و�زالت -

أقر بتوق�عه على عدة محاضر إزالة ومعاينة بالرغم من أنه لم �كن حاضرا� أثناء مباشرتها �سبب انتدابه  -

www.m إلى تبوك و�نبع، و�سبب فايروس كورونا. 
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أفاد أن محاضر المعاينة التي لم �حضرها ومع ذلك وقع على محاضرها هي:إحداث حوش في ق��ة -

ه، و�حداث شبوك في مزرعة في ق��ة الصروم في الشهر 1441الصروم في شهر العاشر من عام 

 ه. 1441ه، و�حداث شبوك في ط��ق المق�ح في الشهر الثالث من عام 1441الخامس من عام 

 أقر بتوق�عه على المحضر النهائي لجوالت اللجنة لجميع المعاينات بالرغم من عدم حضورە .  -

 -، أفاد باآلتي: ەصالح بن محمد بن إبراه�م بن رفادالمتهم/  -٦٨

 لمركز المنجور التابع لمحافظة الوجه منذ عام  -
�
ه وأن صالحيته تتمثل في تلقي 1411أنه �عمل رئ�سا

 أن عمله 
�
التقار�ر من لجان التعد�ات ورفعها، مقرا� أنه ال �قوم بمتابعة اإلحداثات بمركز المنجور موضحا

 ل�س م�داني. 

وأن الواجب عل�ه متابعة اإلحداثات على أراضي صندوق بمواجهته أنه رئ�س مركز المنجور  -

اإلستثمارات العامة و�سؤاله عن سبب عدم المتابعة، أفاد أنهم لم �قوموا بمتابعة اإلحداثات من خ�ام 

و�يوت الشعر ألصحاب الماش�ة كونها غير ثابته وكذلك اإلحداثات داخل األحواش مبررا� عدم علمه 

 �ام و�يوت الشعر ومظالت وشبوك الماش�ة من اإلحداثات كونها غير ثابته. عنها، وعدم معرفته بأن الخ

أقر بأنه المسؤول عن اللجنة الفرع�ة إلزالة التعد�ات بمركز المنجور، ح�ث إنه هو المرجع لتلك اللجنة  -

 . 

لف�ة خأقر بأن اللجنة لم تتعامل مع اإلحداثات الجد�دة الموضحة في الخرائط الج��ة وانه ل�س لد�ه  -

 عنها وال يوجد لديهم جهاز رصد . 

 أقر أنه يوجد أحواش للماش�ة وآبار قد�مة ولم �قوموا ب�زالتها.  -

 -، أفاد باآلتي: نا�ف بن عبدالرحمن بن بركة البلويالمتهم/  -٦٩

 للبلد�ة لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز المنجور منذ خمس سنوات وأن مهامه تتثمل  -
�
أنه �عمل مندو�ا

 متابعة و�زالة التعد�ات وتوفير المعدات من البلد�ة.  في
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�سؤاله ف�ما إن تم مراقبة و�زالة جميع اإلحداثات الداخلة في نطاقهم الجغرافي واإلداري أفاد أنه لم  -

 يتم ذلك، وأنه تمت مراقبة بعض التعد�ات بقدر إمكان�اتهم  بعضها، أما القد�مة فتمت مراقبتها. 

التي لم يتم إزالتها داخل نطاقهم اإلداري والجغرافي هي: بيوت شعر وخ�ام وأحواش  أقر أن اإلحداثات -

 للماش�ة ومظالت للرحل، مف�دا� أنهم لم يتخذوا أي إجراء ح�الها ولم يتم التطرق لها. 

أفاد أن اإلحداثات التي بداخل البيوت لم �قوموا ب�زالتها ح�ث أنها ظهرت عبر المصورات الج��ة وأنهم  -

 �علموا عنها كونها غير مشاهدە لهم، كما أنها من اختصاص البلد�ة.   لم

 -، أفاد باآلتي: أحمد بن صالح بن أحمد خ�ا�االمتهم/  -٧٠

هــ، وأن 15/10/1441أنه �عمل مندوب البلد�ة لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز الحسي منذ تار�ــــخ  -

 من البلد�ة، وأن المشار�ــــع التنم��ة الداخلة في مركز  مهامه هي: متابعة و�زالة التعد�ات وتوفير المعدات

 الحسي هي: مشروع البحر األحمر. 

-  ، أقر بأنه لم �قم بمراقبة و�زالة جميع اإلحداثات الداخلة في نطاقهم الجغرافي، وأنه ال�عرفها تحد�دا�

 كونه جد�د في اللجنة. 
�
 أما اإلحداثات القد�مة فال �علم عنها شيئا

 -، أفاد باآلتي: محمد بن علي بن واصل المرواني الجهنيالمتهم/  -٧١

، وأن مهامه  -
�
أنه مندوب شرطة المنجور لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز المنجور، منذ شه��ن تق��با

هي توفير الحما�ة للجنة أثناء المعاينة واإلزالة، وأن المشار�ــــع التنم��ة التي تدخل في حدودهم اإلدار�ة 

 وق االستثمارات العامة. هي مشار�ــــع صند

�سؤاله عن عدد التعد�ات التي قامت بها اللجنة، أفاد أنه ال �علم، و�سؤاله عن ط��قة متابعة التعد�ات  -

من قبل اللجنة أفاد أنه ال �علم، و�سؤاله ف�ما إن تم رصد جميع التعد�ات الداخلة في حدودهم اإلدار�ة 

 والجغراف�ة أفاد أنه ال �علم. 

 -، أفاد باآلتي: مرزوق م����ق معيوف السناني الجهنيهم/ المت -٧٢
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أنه مندوب شرطة محافظة أملج لدى لجنة إزالة التعد�ات بمحافظة أملج بالحرة الشمال�ة منذ عام -

ه، وأن مهامه هي: توفير الحما�ة للجنة أثناء المعاينة واإلزالة، وأن الحدود التي تدخل ضمن 1439

دولي إلى قصر األمير سلطان بن عبدالع��ز ومن الشمال حتى حدود الس�دە، نطاق اللجنة من ط��ق ال

وأن المشار�ــــع التنم��ة التي تدخل ضمن نطاقهم اإلداري هي: مشروع البحر األحمر، وأن اللجنة تقوم 

 .
�
 بالجوالت الرقاب�ة لمتابعة التعد�ات ثالث مرات أسبوع�ا

 نفى ق�امه بالتوقيع على محاضر لم �شهدها.  -

 -، أفاد باآلتي: مرزوق م����ق معيوف السناني الجهنيالمتهم/  -٧٣

أنه مندوب وزارة الزراعة لدى لجنة إزالة التعد�ات بمركز الحسي منذ سنة وعشرة أشهر، وأن مهامه في -

اللجنة تتمثل في متابعة و�زالة التعد�ات، وأن المشار�ــــع التنم��ة الداخلة في مركز الحسي هي: مشروع 

 حمر . البحر األ 

أفاد أن اإلحداثات التي تكون عبارة عن زوائد أو إضافات لم �قوموا ب�زالتها لصع��ة ا�تشافها إال عن -

 ط��ق المصورات الج��ة. 

 أقر بعدم اتخاذهم في اللجنة أي إجراء ح�ال اإلحداثات القد�مة . -

ن إلى مركز الحسي ف�جدو  أفاد أنه وأعضاء اللجنة في بعض األح�ان و�عد الق�ام بالجوالت �ذهبون-

الطابعة متعطلة ثم �ذهبون إلى مقر المحافظ في أملج و�قوم بكتابة المحضر ومن ثم �ذهبون إلى منزله 

 للتوقيع بعد اتصاله عليهم. 

 -، أفاد باآلتي: صبيح بن سل�مان بن ع��ضه البلويالمتهم/  -٧٤

ه، 1437التعد�ات بمركز المنجور منذ عام أنه �عمل مندوب الزراعة في مركز المنجور لدى لجنة إزالة  -

وأن الحدود اإلدار�ة التي تدخل في صالح�ة اللجنة هي (الخ��ة، النابع، السد�د )، وأن  المشار�ــــع 

 التنم��ة التي تدخل في تلك المرا�ز هي:  مشار�ــــع صندوق اإلستثمارات العامة ومشروع البحر األحمر. 
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معاينة و�زالة اإلحداثات، وأن اللجنة تقوم بالجوالت الرقاب�ة مرتين  أفاد أن مهامه في اللجنة تتمثل في -

 في األسب�ع. 

 -، أفاد باآلتي: فهد بن حم�د بن شبيرق الفا�دي المتهم/  -٧٥

ه 1439أنه �عمل بوزارة الزراعة، وأحد أعضاء لجنة التعد�ات في مركز الحرة التابع ألملج منذ عام  -

 .
�
 تق��با

 ، وأنه أفاد أنهم كلجنة  -
�
لم ي��لوا جميع التعد�ات التي قاموا بحصرها مبررا� بعدم توفر المعدات أح�انا

يتم الرفع بذلك من قبل رئ�س اللجنة لرئ�س المركز و بدورە يرفع للمحافظ لمخاطبة البلد�ة، وأن البلد�ة 

 تتأخر ألسابيع في إحضار تلك المعدات، و�سؤاله ف�
�
ان يتم ما إن كتتجاوب ب�رسال المعدات وأح�انا

 ال �قوم بذلك وأنها مهمة رئ�س اللجنة .  
�
 التعق�ب ، أفاد أنه شخص�ا

-  ،
�
أفاد أن أحد أعضاء اللجنة وهو تركي النحاس أح�انا ال �حضر وقت اإلزالة و�مكن من التوقيع الحقا

 وأنه فعلها مرة واحدة وفق ما �عتقد. 

 لما ذكر له أعضاء اللجنة 93أقر أن عدد التعد�ات واإلحداثات التي التزال قائمة ( -
�
) إحداث وتعدي وفقا

 . 

 -، أفاد باآلتي: عطاالله صب�ان سل�م الفا�دي الجهنيالمتهم/  -٧٦

أنه �عمل رئ�س مركز عمق التابع لمحافظة أملج, ومهامه الوظ�ف�ة تتمثل في استقبال  طلبات  -

وأفاد بأن مشروعي البحر األحمر وصندوق االستثمارات العامة  ن ومراقبة األراض الحكوم�ةالمواطني

 �دخالن في حدود مركز عمق. 

أفاد بأنه يوجد ثالث تعد�ات وفق إفادة األمن والحما�ة لهم وتم تكل�ف اللجنة بالوقوف عليها واتضح  -

�خه، ��ن ألخذ التوج�ه ولم يردە رد حتى تار أنها مأهولة بالسكان، وأنه كتب إلى المحافظ بذلك قبل شه

 مقرا� أنه لم �عقب على ما رفعه إلى المحافظ . 

 بمواجهته أنه تبين وجود تعد�ات بها بمركز عمق أفاد أنه ال �علم عنها وأن ذلك دور لجنة التعد�ات.  -
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 -، أفاد باآلتي: محمد بن سلمان بن ع�د العمرانيالمتهم/  -٧٧

بدا, التابعة لمحافظة الوجه, ومندوب بلجنة التعد�ات منذ أر�ــع أو خمس سنوات أنه �عمل ببلد�ة  -

 . 
�
 تق��با

أفاد أنه تم إزالة العد�د من التعد�ات واإلحداثات وأنه يوجد إحداثات قائمة وأنهم �عملون على إزالتها،  -

ن األقمار الصناع�ة موأن تلك اإلحداثات داخل المنازل ومن الصع��ة مالحظتها، إال أنه تم رصدها عبر 

 قبل شركة البحر األحمر. 

�سؤاله عن سبب عدم إزالة اإلحداثات التي أشار إليها أفاد أنها ظهرت وفق التص��ر الجوي ولم يتم  -

، كما تبين أن بعضها �قع في مرافق حكوم�ة مثل 
�
ا�تشافها من قبلهم كونها داخل منازل قائمة سابقا

 من الحد�د مرم�ة في الصحراء وس�ارات متعطلة ومتوفقة . المساجد والمدارس و�عضها قطع 

أقر بوجود تعد�ات قد�مة لم يتخذوا بها أي إجراء وأنها عبارة عن منازل ومزارع قد�مة في قرى، مبررا�  -

أنه لم يردە تعم�م أو توج�ه باتخاذ أي إجراء تجاهها، و�سؤاله ف�ما إن تم طلب التوج�ه من قبلهم كلجنة 

 م �طلبوا أي توج�ه �شأنها. أقر أنهم ل

 -، أفاد باآلتي: عبدالخالق بن عبدالحم�د بن عط�ه السميريالمتهم/  -٧٨

- . 
�
 أنه �عمل  ببلد�ة أملج , وأنه مندوب بلجنة التعد�ات بالحرة منذ أر�ــع أشهر تق��با

ن طبق بنى مأفاد أن مجمل التعد�ات واإلحداثات التي باشرها هي: أر�ــع تعد�ات، أثنين منها إ�شاء م -

واحد داخل حوش وتم إزالته من قبل صاحب المنزل والثالث ترم�م حوش، والرابع متعلق بمعاملة 

 سابقة قبل التحاقه باللجنة وهو ترم�م منزل . 

) وهي داخل أملج و�وجد منها ماهو داخل 3322أفاد أنه  يوجد إحداثات  وتعد�ات  قائمة، وعددها  ( -

 بالتحد�د. نطاق عمله وال �علم عددها 

 -، أفاد باآلتي: أحمد بن صالح بن محمد العالطيالمتهم/  -٧٩
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أنه �عمل ببلد�ة أملج  بقسم الخدمات بالتشوە البصري، وأنه عمل بلجنة التعد�ات قبل سنتين ونصف  -

 . 
�
 لمدة عشرة أشهر تق��با

�
 تق��با

اللجنة  البلد�ة ب�زالتها ، ثم خ�ج منأفاد بوجود تعد�ات ال تزال قائمة إبان عمله باللجنة وقد كتب إلى  -

 وال �علم ماذا تم عليها . 

 -، أفاد باآلتي: سل�مان بن عبدالله بن مساعد البلويالمتهم/  -٨٠

أنه �عمل �شرطة بدا , ومندوب الشرطة بلجنة التعد�ات منذ خمس سنوات تق��با، وأن نطاق اللجنة  -

 ق��ة البقزاز وال�ر و�دا والنابع.  من ق��ة بدا إلى ق��ة النابع، و�دخل في نطاقهم

أقر بوجود إحداثات وتعد�ات جد�دة ال تزال قائمة إبان عمله باللجنة مبررا� أن دورە مقتصر على حما�ة  -

 فقط، وأن السبب في ذلك هو رئ�س اللجنة/إبراه�م الح��طي. 
�
 اللجنة أمن�ا

 . أقر أنهم في اللجنة لم يتخذوا أي إجراء ح�ال تلك التعد�ات -

أقر بوجود منزل لد�ه في ق��ة بدا منذ عشرون سنة ال يوجد له صك شرعي واليزال قائم، مبررا� أنه تم  -

 إ�شائه قبل دخوله اللجنة، وأن كل الق��ة تم إ�شائها بنفس الط��قة. 

 -، أفاد باآلتي: تركي بن علي بن محمد النحاسالمتهم/  -٨١

عمل بلجنة التعد�ات بأملج لفترات متقطعة ومجموعها دون أنه �عمل ببلد�ة أشواق، وأنه سبق له ال -

 السنة ونطاق عملهم هي: منطقة الحرة فقط. 

 أفاد أنه باشر تعدي واحد فقط وهو إ�شاء بركة وشبك فقط .  -

أقر بوجود تعد�ات قد�مة إبان عمله في اللجنة وهي منازل مأهولة بالسكان وأنه لم يتخذ أي إجراء  -

 أنه 
�
 ال يوجد تعد�ات أو إحداثات جد�دة. بها، مض�فا

 -، أفاد باآلتي: صالح بن ع��ض بن عتيق الحمديالمتهم/  -٨٢
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أنه �عمل �شرطة أملج , و�باشر عمله في الدور�ات األمن�ة ومكلف بالعمل في لجنة التعد�ات لالنتقال  -

ق��ة ذرفي وق��ة  ه، وأن نطاق عملهم في اللجنة في حدود 1/9/1439معهم إلى أما�ن التعد�ات منذ 

 عمق. 

أقر بوجود إحداثات وتعد�ات ال تزال قائمة إبان عمله في اللجنة ، و�سؤاله عن سبب بقائها أفاد أنه ال -

 �علم مبررا� أن دورە مقتصر على حفظ األمن فقط . 

ث ال بمناقشته ح�ال التعد�ات التي ذكرها وهل هي جد�دة أم قد�مة أفاد أنه ال �علم عنها سوى أنها ث -

مباني كان بها إشكال�ة وأنه سيتم رفعها إلى المحافظ أو إلى البلد�ة وال �علم ماذا جرى بها كون أعضاء 

 اللجنة ال �أخذون رأ�ه كرجل أمن وال �خبرونه �شيء . 

 -، أفاد باآلتي: نا�ف بن حسين بن إبراه�م الشر�فالمتهم/  -٨٣

 أر�ــع سنوات وأن نطاق عملهم داخل النطاق أنه �عمل ببلد�ة أملج ومندوب لجنة التعد�ات من -
�
ذ تق��با

 العمراني بأملج.  

أقر بوجود إحداثات وتعد�ات ال تزال قائمة إبان عمله باللجنة، و�سؤاله عن سبب بقائها أفاد أنهم  -

يرفعون بها للمحافظ ورئ�س البلد�ة و�نتظرون ورود التوج�ه، و�سؤاله ف�ما إن تم التعق�ب أفاد أنهم 

 منها والبعض اآلخر لم �عقبوا عل�ه. عقبو 
�
 ا على بعضا

 من اإلحداثات قد�م و�عضها جد�د.  -
�
 أقر أن بعضا

 -، أفاد باآلتي:  سالمة بن عودة بن رو�ضي البلويالمتهم/  -٨٤

-  .
�
 أنه �عمل بالزراعة في مركز بدا، ومندوب لدى لجنة التعد�ات في مركز بدا منذ ثالث سنوات تق��با

أقر بوجود عدد من اإلحداثات والتعد�ات التي ال تزال قائمة إبان عمله في اللجنة، وأنهم �عملون على  -

 إزالتها، وأن بعض اإلحداثات قد�م ما بين عشر إلى عشر�ن سنة، والبعض منها حد�ث. 

 �سؤاله عن سبب عدم إزالة اإلحداثات أفاد أنها قد�مة جدا� .   -
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في سماع أقواله عن ق�امه بتوقيع تق����ن في جولة م�دان�ة بالرغم من عدم  بمواجهته بما أفاد به -

حضورە مع اللجنة ، أفاد بصحة وذلك وأقر بتوق�عه على التق����ن، مف�دا� أنه بعد إزالة اللجنة للتعدي 

 
�
وهو عبارة عن �س��ة لألرض و�زالة بلوك مرمي على األرض ذهب إلى الموقع ووقع على المحضر الحقا

 . 

 -، أفاد باآلتي: سعود بن عواض العتيبيالمتهم/  -٨٥

 ح�ث انتهى تكل�فه -
�
أنه �عمل ب�مارة منطقة تبوك مديرا� للشرا�ة المجتمع�ة ورئ�س لجنة التعد�ات سابقا

ه، وأن مهامه بصفته رئ�سا للجنة يتمثل في منع التعد�ات ١٤٤١من اللجنة في الشهر الرابع من عام 

 م�ة و�زالة التعد�ات منها. على األراضي الحكو 

�سؤاله عن المناطق التي �منع فيها إصدار الرخص بناء على األمر الملكي ال���م الصادر في عام  -

ه، أفاد أنه ال �علم و �سؤاله  ك�ف يتابع التعد�ات وهو ال �علم  ماهي المناطق التي �منع إصدار 1437

بقرار من سمو أمير منطقة تبوك باختصاص المرا�ز التراخ�ص بها، أفاد أنه يوجد لجنة أخرى مشكلة 

وغرب تبوك ، مف�دا� أن نطاق اللجنة المكلف برئاستها اللجنة على ذات المدينة وشرقها ، وأن شرق 

 تبوك ال �دخل ضمن حمى المشار�ــــع ال�برى. 

أفاد أن مهامهم تجاە متابعة التعد�ات تتمثل في كونهم جهة إشراف�ة تتلقى البالغات من الجهات  -

الحكوم�ة والمواطنين و�تم الخروج للموقع وتص��رە و�عداد محضر ف�ه و�عدها يتم استدعاء المتعدي 

ار بالرفض ة يؤخذ عل�ه إقر ذا لم �قم باإلزالو�و�طلب منه اإلزالة في عشرة أ�ام حال اإلزالة ينتهي الموض�ع 

وترفع  ألمير المنطقة و�وضح ف�ه مال�سات الموض�ع و�عدها يرد التوج�ه من أمير المنطقة و�تم تنف�ذە 

 على الوجه المطلوب في التوج�ه . 

والذي يتجاوز خمسة االف ، ه1442أفاد أن التعد�ات المشار لها باألمر الملكي ال���م الصادر في عام  -

نطاق اختصاصه في اللجنة ح�ث إن نيوم والبحر األحمر ل�ست من اختصاص لجنة تعدي خارج 

 التعد�ات التي يرأسها . 

 -، أفاد باآلتي: عبدالحم�د بن رش�د بن سالم البلوي المتهم/  -٨٦
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أنه �عمل بوزارة المال�ة بمحافظة الوجه في قسم االتصاالت اإلدار�ة وأن المهام الموكلة إل�ه هي :  -

صادر الوارد ، باإلضافة إلى أنه عضو غير متف�غ في لجنة التعد�ات ح�ث يتم االتصال عل�ه عند أعمال ال

) من عام   ه ١٤٤١الحاجة، وأنه تم تكل�فه في اللجنة في غرة الشهر الثالث أو الرابع (ال يتذكر تحد�دا�

البحر  لمملوكة لشركةأفاد أن المناطق التي يتم متابعتها من قبلهم في اللجنة تدخل في األراضي ا -

 األحمر . 

أقر بوجود إحداثات جد�دة بعد األوامر المل��ة التي توضح األراضي المخصصة للمشار�ــــع ال�برى  -

وهي تتمثل في (زنك وشبوك غنم)، مبررا� أن رئ�س اللجنة ذكر لهم أن ذلك ال �عد تعدي ، وأضاف أنه 

ون واالبل إحداثات، كما أوضح أن بعض التعد�ات تك منذ التحاقه باللجنة فإنهم ال �عتبرون شبوك الغنم

 غير واضحة لهم ح�ث أنها تقع في مناطق جبل�ة �صعب الوصول لها. 

 -، أفاد باآلتي: سالمة بن فالح بن مبارك العق�صالمتهم/  -٨٧

 لقسم األراضي وأنه عضو في لجنة التعد�ات بالمحافظة منذ تار�ــــخ -
�
أنه �عمل في بلد�ة الوجه رئ�سا

ه وأن اللجنة تختص بمتابعة جنوب الوجه وشرق الوجه وشمال الوجه، وأفاد أن تلك 8/3/1441

 األما�ن تدخل في مل��ة شركة البحر األحمر  .  

 أفاد أن اآلل�ة المتبعة لديهم في اللجنة هي الق�ام بعمل الجوالت ثالث مرات في األسب�ع.  -

ه، مف�دا� أنهم �عملون على إزالتها، كما أنه يوجد 1430وه 1420أقر بوجود تعد�ات قد�مة مابين عام  -

إحداثات بداخل تلك التعد�ات، وأنهم �عملون على إزالتها كذلك، و�سؤاله عن سبب عدم إزالة تلك 

 اإلحداثات في وقتها أفاد أن رئ�س اللجنة ذكر لهم ان اإلحداثات التي بداخل االسوار ال تعتبر إحداث . 

 إحداثات تمت بعد تكل�فه في اللجنة وأن جم�عها قبل تكل�فه في اللجنة. أفاد بعدم وجود  -

بمواجهته بما أفاد به في سماع أقواله بأنهم لم �قوموا ب�زالة (شبوك الماش�ة)، أفاد أن رئ�س اللجنة  -

 ذكر لهم أن الشبوك ال تعتبر تعدي و�نما �ش��ه بصري. 

 -، أفاد باآلتي: يعبدالع��ز بن عا�د بن ع�د الجهنالمتهم/  -٨٨
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ه، وأن المهام 1/1/1442�عمل �شرطة محافظة الوجه، وعضو بلجنة التعد�ات بالوجه منذ تار�ــــخ  -

، و�سؤاله عن المناطق التي يتم متابعتها من قبلهم أفاد أنه ال�علم 
�
الموكلة إل�ه: هي حما�ة اللجنة أمن�ا

 لتها أم ال ؛ ل�ونه مستجد في اللجنة. تحد�دا� وال �علم ف�ما إن كان يوجد إحداثات لم يتم إزا

 -، أفاد باآلتي: محمد بن عق�ل بن عبدالرحمن العق�لالمتهم/  -٨٩

 وأن حدود اللجنة هي  -
�
أفاد أنه مندوب الزراعة بلجنة إزالة التعد�ات بمدينة تبوك منذ ستة أشهر تق��با

مشار�ــــع التنم��ة التي تدخل في مدينة تبوك ومرا�زها (النعمي و�جدا وشقري و اللوز والسرو) وأن ال

حدودهم اإلدار�ة هي: مشار�ــــع صندوق االستثمارات العامة، وأن مهامه في اللجنة هي: معاينة و�زالة 

 اإلحداثات، وأن اللجنة تراقب اإلحداثات مرتين في األسب�ع. 

بب مبررا� أن س أقر بأنهم لم �قوموا برصد جميع التعد�ات الداخلة في حدودهم اإلدار�ة والجغراف�ة، -

 التأخير هو نظام تصحيح األراضي، ل�ون اللجنة ال �ستطيع اإلزالة إال بعد التأ�د من النظام. 

 -، أفاد باآلتي: حماد بن حم�دان بن سلمان المروانيالمتهم/  -٩٠

، وأن مهامه تتمثل في تلقي تقار�ر ه1429أنه �عمل رئ�س مركز بدا التابع لمحافظة الوجه منذ عام -

لجنة التعد�ات ومتابعة التعد�ات و�زالتها، وأن حدودهم اإلدار�ة هي مركز بدا فقط، مف�دا عدم دخول 

 أي مشار�ــــع تنم��ة في حدودهم اإلدار�ة . 

أفاد أن �قوم بمتابعة اإلحداثات بمركز بدا بصفته رئ�س المركز وأنه المسؤول عن لجنة التعد�ات  -

 بالمركز ، وأقر بأن اإلحداثات القد�مة لم يتم إزالتها أو التطرق لها. 

أقر بوجود أحواش للماش�ة و آبار قد�مة لم �عملوا على إزالتها بداخل نطاقهم اإلداري ، مف�دا� أن الخ�ام  -

 ابته. ثو�يوت الشعر وشبوك األغنام المتحركة والمظالت فل�س لديهم علم بأن الواجب إزالتها كونها غير 

 -، أفاد باآلتي:  جمال بن سالمة بن سالم الجهنيالمتهم/  -٩١

ه، وأن نطاق 15/4/1439أنه �عمل في بلد�ة أملج ومندوب البلد�ة بلجنة التعد�ات بعمق منذ تار�ــــخ  -

 عمل اللجنة هي: ق��ة عمق، وق��ة ضرفي، وق��ة عاقر الحصان . 
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عمله باللجنة وهي: ثالث منازل، وغرفتين وأنه قد صدر أقر بوجود أر�ــع تعد�ات ال تزال قائمة إبان  -

 أما الغرفتين فقد صدر بها قرار إزالة منذ شهر ونصف 
�
على الثالث منازل قرار إزالة قبل ثالثة أشهر تق��با

 تق��با إال أنه لم يتم إزالتها حتى اآلن. 

 اللجنة والمحافظ، وأفاد أنه �سؤاله عن سبب عدم اإلزالة أفاد أنه ال �علم وأن الموض�ع لدى رئ�س -

 مع رئ�س اللجنة فذكرە له أن صاحب الغرفتين سيتم إمهاله لإلزالة، أما المنازل 
�
تابع الموض�ع شف��ا

 الثالث فإنها لعوائل فقيرة، وأنه تم رفع الموض�ع للمحافظ وال �علم ماذا تم عل�ه. 

 ة تقع ضمن نطاق اللجنة اإلداري. �سؤاله عن التعد�ات القد�مة أفاد بعدم وجود تعد�ات قد�م -

 -، أفاد باآلتي: أ�من بن أحمد بن حامد الحجوري الجهنيالمتهم/  -٩٢

أنه �عمل بوزارة الزراعة بأملج، ومندوب لدى لجنة التعد�ات بمحافظة أملج منذ خمس سنوات   -

، وأن نطاق عمل اللجنة داخل محافظة أملج، وأفاد أن دورە في اللجنة هو تط
�
لى بيق الصكوك عتق��با

 المزارع . 

أفاد بعدم وجود تعد�ات داخل نطاق اللجنة التي �عمل بها، وأن التعد�ات التي بداخل نطاق  أراضي  -

 صندوق االستثمارات العامة فإن المسؤول عنها لجان الحرة . 

 فاد بعدم وجود أي تعد�ات قد�مة. أ�سؤاله عن التعد�ات القد�مة بمحافظة أملج،  -

ف�ما إن كان يوجد تعد�ات لم يتخذوا بها إجراءات أفاد أنه ال �علم وأن الموض�ع لدى رئ�س  �سؤاله -

 اللجنة . 

 لتوجيهات رئ�س اللجنة حال طلب منهم ذلك، وأقر أنهم  -
�
أفاد أن اللجنة تقوم بجوالت م�دان�ة وفقا

نها حال وجود بالغ عال �قومون بجوالت �شكل مستمر، وأنهم في الغالب �خرجون لمعاينة التعد�ات 

 أو إذا كانت واضحة للع�ان . 

 -، أفاد باآلتي: محمد بن أحمد بن حسن الزهرانيالمتهم/  -٩٣
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أنه �عمل �شرطة منطقة تبوك، وأحد أعضاء لجنة التعد�ات ومراقبات األراضي الحكوم�ة ب�مارة  -

لف في اللجنة منذ الشهر الثاني من عام 
�
اللجنة تختص بما هو داخل  ه، وأن1440منطقة تبوك، وأنه ك

النطاق العمراني بمنطقة تبوك، من ط��ق المدينة المنورة حتى ط��ق األردن، وأن مهامه في اللجنة هو 

 توفير الحما�ة األمن�ة ألعضاء اللجنة . 

أفاد أنه يوجد تعد�ات و�حداثات ال تزال قائمة، ول�ن تم الرفع عنها إلى وك�ل إمارة المنطقة و جهات  -

 ى للتحقق من التعدي، وأنه لم يتم إزالتها النتظار التوج�ه بها. أخر 

�سؤاله ح�ال متابعته لإلجراءات المتعلقة باإلحداثات والتعد�ات التي التزال قائمة، افاد أن هذا األمر  -

 ل�س مسؤوليته، وأن المسؤول�ة تقع على رئ�س اللجنة. 

 -باآلتي: ، أفاد سعود بن حمود بن ع�د البلويالمتهم/  -٩٤

لف باللجنة منذ عام  -
�
ه، وأن مهامه 1435أنه موظف مف�غ بلجنة التعد�ات ب�مارة منطقة تبوك وأنه ك

تنف�ذ�ة ح�ث �قوم بعرض المعامالت الواردة من أمانة منطقة تبوك على صاحب الصالح�ة (أمير 

، وأفاد المتسببين بالتعديمنطقة تبوك) للتوج�ه ح�ال طلب األمانة سواء باإلزالة أو إحضار األشخاص 

أن األما�ن التي يتم متابعتها من قبل اللجنة التي �عمل بها هي:  المزارع التي تقع شمال تبوك والنطاق 

 العمراني بداخل تبوك. 

 أفاد أن اللجنة ال تقوم بعمل الجوالت الم�دان�ة إال بحسب التوج�ه، أو ورود معاملة.  -

بمتابعتها ال تدخل ضمن األراضي المخصصة لشركة البحر األحمر أو أفاد أن المناطق التي �ختصون  -

 نيوم أو صندوق االستثمارات العامة. 

 أفاد بأنه ال يوجد تعد�ات لم تتم إزالتها ضمن حدود اللجنة اإلدار�ة.   -

 -، أفاد باآلتي: مف�ح بن أحمد بن �حيى الشهرانيالمتهم/  -٩٥

ه، وأن نطاق اللجنة 1434إزالة التعد�ات بمركز السودة منذ عام أنه �عمل مندوب الزراعة لدى لجنة  -

مف�ح ومركز القصير ومركز القزعه ومركز منتزە الملك  لآ اإلداري هو: مركز السودة ومركز السقاء ومركز 
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عبد الع��ز ومنتزە سحاب، وأن صالح�اته في اللجنة هي مراقبة و�زالة التعد�ات، وأن اللجنة تقوم بعمل 

 ت ثالث مرات في األسب�ع. الجوال 

أقر بأن اللجنة عاينت إحداثات ولم �حضر معهم و�عد المعاينة وقع على المحاضر بالرغم من عدم  -

حضورە للمعاينة، وأن �قوم بالتوقيع على المحاضر في اليوم التالي، مبررا� بوجود موعد البنه في 

لسودة وهو عبارة عن بناء سور داخل المستشفى قبل سنة وقد شخصت اللجنة على إحداث في مركز ا

ملك خالص عائد إلى/مف�ح معدي أو سع�د معدي، وفي اليوم التالي شخص إلى الموقع ووقع على 

 محضر المعاينة.  

أقر بأنه لم �حضر محضر معاينة لمنزل المواطن/ عبدالع��ز فؤاد والذي �عمل بمعدة في بيته في ق��ة  -

 مين من انتقال اللجنة مف�دا� أنه انتقل إلى الموقع لوحدە. المص�ف ووقع على المحضر بعد يو 

ن أحد أعضاء اللجنة التي �عمل بها �قوم بالشخوص لوحدە على المواقع التي بها اإلحداثات بأأقر  -

لمعاينتها، وأن بق�ة أعضاء اللجنة �قومون بالتوقيع دون شخوصهم على الموقع، وأن ذلك حصل في 

 خمس مواقع. 

 -، أفاد باآلتي: حسن بن محمد بن خضران الزهراني المتهم/  -٩٦

أنه �عمل عسكري �شرطة محافظة الوجه، ومندوب لجنة إزالة التعد�ات بمحافظة الوجه منذ ثمان�ة  -

أشهر، وأن حدود اللجنة هي مركز الرس، وأن المشار�ــــع التي تدخل في حدودهم اإلدار�ة هي: مشروع 

ما�ة توفير الحأماال ومحم�ة صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن سلمان، وأن مهامه في تلك اللجنة: 

 للجنة أثناء المعاينة و اإلزالة. 

أفاد أنه ال �علم ف�ما إن تم رصد جميع التعد�ات الداخلة في حدودهم اإلدار�ة، مف�دا� أن دورە هو  -

  .
�
 التوقيع مع اللجنة على المحضر فقط، وأن دورە فقط حما�ة اللجنة أمن�ا
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، ١٤٣٨أنه �عمل في ف�ع وزارة الزراعة بمحافظة أملج، وأحد أعضاء لجنة التعد�ات منذ عام -
�
ه تق��با

وأن األما�ن التي تدخل في حدود اللجنة هي: محافظة أملج ومركز ذرفي ومركز عمق، وأفاد أن تلك 

 األما�ن تدخل في مشار�ــــع صندوق االستثمارات العامة. 

 تلقي بالغات التعدي عن ط��ق اإلمارة. أفاد أنه يتم  -

أقر بوجود تعد�ات داخل حدود اللجنة التي �عمل بها ولم يتم إزالتها وهي عبارة عن ثالث منازل مبن�ة  -

ه وأنها مأهولة بالسكان، مف�دا� أن اللجنة طلبت من أصحاب المنازل الخروج منها إال ١٤٣٧بعد عام 

 ثالث أشهر والزالت المعاملة ق�د اإلجراء. أنهم رفضوا، وتم الرفع فيها قبل 

�سؤاله عن سبب عدم رصدها من قبل اللجنة التي �عمل بها، أفاد أن المنطقة التي تقع بها تلك المنازل  -

جبل�ة ووعرة، وأنه تم العلم عنها من خالل بالغ رئ�س المركز الذي تلقى بالغ عنها من قبل القوات 

 الخاصة لألمن والحما�ة. 

ان كاجهته بما ذكرە في سماع أقواله من أنه يوقع على محاضر لم �شهدها نفى ذلك، وأفاد أن  بمو  -

 التقار�ر الشه��ة للجوالت واإلحداثات.  �قصد 

: النتائج: 
�
 -خامسا

. اتضح من خالل دراسة أوراق القض�ة والتحقيق مع المعنين من قطاع حرس الحدود وجود المخالفات ١

 التال�ة: 

اختصاص صندوق االستثمارات العامة من خالل منح تراخ�ص التخي�م للمواطنين دون  أ. التعدي على

الق�ام بالتنسيق مع الصندوق بالرغم من مل��ة الصندوق لهذە األراضي والتي نزعت مل�يتها لصالحه 

ه، األمر الذي 8/9/1437) وتار�ــــخ 43313ه بموجب األمر الملكي ال���م رقم (8/9/1437ابتداًء من 

 ى للتأثير على إنجاز المشار�ــــع وخططها حسب ما أشير إل�ه باألمر الملكي ال���م. أد

إلى  )أو�ً (ه، والمشار ف�ه في البند 18/10/1436) وتار�ــــخ 433مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم ( .ب

الحاالت التي �جوز فيها االستثناء ب�قامة المنشآت داخل حرم المائة متر ل�ل شاطئ، وذلك بمنح 
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ه 3/4/1438ش) وتار�ــــخ  4549/20تصار�ــــح التخي�م للمواطنين لمدة ثالثين يوم بناء على البرق�ة (

 .غرض التنزەالجزر بالمرفق به النموذج والضوابط واآلل�ة المنظمة لمنح تصار�ــــح التخي�م في الشواطئ و 

 . تبين من خالل ما ورد من وزارة الداخل�ة والتحقيق مع المعنين من الوزارة التالي : ٢

ه، الجواب�ة لبرق�ة 6/1/1442) وتار�ــــخ 3176ورد في برق�ة صاحب السمو الملكي وز�ر الداخل�ة رقم ( أ. 

ن التعد�ات في الوزارة هما: ه، أن المسؤول ع5/1/1442) وتار�ــــخ 451/42معالي رئ�س الهيئة رقم (

وك�ل الوزارة لشؤون المناطق ومدير وحدة الدراسات بوكالة الوزارة لشؤون المناطق، وتم تحد�د 

 .هـ16/10/1441) وتار�ــــخ 56638المسؤول�ة بناًء على مسؤول�ة تنف�ذ األمر الملكي ال���م رقم (

ه، لم تقم 16/10/1441) وتار�ــــخ 56638أن اللجنة المشكلة بناء على األمر الملكي ال���م رقم ( ب. 

بالتحقيق مع المسؤولين عن متابعة التعد�ات حسب ما قضى به األمر الملكي ال���م، والذي نص في 

الفقرة الثان�ة منه على " �شك�ل لجنة من صندوق االستثمارات العامة ووزارتي الداخل�ة والشؤون البلد�ة 

وتعد�ات في منطقة نيوم، واتخاذ ما �لزم بحق المتسببين  والقرو�ة للتحقيق ف�ما حصل من تجاوزات

 بناًء على ما رفعه معالي محافظ صندوق 53والرفع عن ذلك " وح�ث إن اللجنة قامت برصد (
�
) تعد�ا

ه، الموجهة لمعالي رئ�س الديوان 1/11/1441) وتار�ــــخ 4818االستثمارات العامة بموجب برقيته رقم (

للجنة بالتحقيق مع اللجان المسؤولة عن متابعة هذە التعد�ات عدا رئ�س الملكي، ولم يتضح ق�ام ا

مركز شقري بمنطقة تبوك، والذي يوجد في حدودە اإلدار�ة أر�ــع تعد�ات فقط، مما يتضح معه إهمال 

) تعدي، أدى إلى فوات تحد�د من تقع عل�ه المسؤول�ة 49التحقيق في التعد�ات المتبق�ة وعددها (

 ات ومحاسبته وفق لألنظمة والتعل�مات . في وق�ع التعد�

ج. اتضح ق�ام أعضاء اللجنة المشكلة للتحقيق في تعد�ات منطقة نيوم بالتزو�ر في التق��ر المرف�ع 

 للحق�قة، ح�ث تبين من خالل 
�
للمقام ال���م، وذلك ب�ثبات أنهم شخصوا لمواقع التعد�ات خالفا

 عد�ات دون األخرى. التحقيق معهم أنهم شخصوا إلى بعض مواقع الت

من خالل دراسة التقار�ر المرفوعة من وزارة الشؤون البلد�ة والقرو�ة إلى المقام ال���م بناء على األمر . ٣

ه، واستجواب منسوبي بلد�ة محافظة حقل 18/9/1441) وتار�ــــخ 52728الملكي ال���م رقم (
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ا وزارة إلى المقام ال���م، وذلك ف�موالشخوص لمقر البلد�ة، اتضح عدم صحة التقار�ر المرفوعة من ال

�خص بلد�ة محافظة حقل؛ ح�ث أشير في التقار�ر إلى أن الرخص الصادرة في األراضي المملوكة 

لصندوق االستثمارات العامة هي رخصة بناء واحدة وقد تم اتخاذ اإلجراءات القانون�ة النظام�ة �شأنها 

د�ة محافظة حقل باألراضي المخصصة للصندوق هي من قبلهم، بينما يتضح أن الرخص الصادرة من بل

 أن جميع الرخص صادرة بعد األوامر 
�
ست رخص بناء ول�ست رخصة بناء واحدة كما ورد في التق��ر، علما

 المل��ة ال���مة المتعلقة بتخص�ص تلك األراضي لصندوق االستثمارات العامة. 

�ة لمتابعة التعد�ات في األراضي ف�ما �خص لجان التعد�ات المشكلة من عدة جهات حكوم. ٤

 -المخصصة لصندوق االستثمارات العامة والهيئة المل��ة بمحافظة العال، فقد اتضح ما �لي : 

أ. ضعف في أعمال اللجان بمتابعة اإلحداثات والتعد�ات الواقعة في األراضي المشار إليها، ح�ث أشير 

ه الموجهة إلى 27/12/1441) وتار�ــــخ 240369في برق�ة صاحب السمو الملكي وز�ر الداخل�ة رقم (

أصحاب السمو الملكي أمراء مناطق ال��اض وتبوك والمدينة المنورة، مالحظة ز�ادة وتيرة التعد�ات 

وعدم ق�ام الجهات الرقاب�ة ولجان مراقبة األراضي الب�ضاء و�زالة التعد�ات بدورها في متابعة و�زالة 

 استمرار تلك التعد�ات.  جميع اإلحداثات فور وقوعها للحد من

 منها هي مباني خرسان�ة قائمأب. باالطالع على التقار�ر ذات العالقة وصور اإلحداثات اتضح 
�
ة ن بعضا

تّطلب ا�شائها وقت األمر الذي �دل على أن اللجان ال تقوم بجوالت رقاب�ة مكثفة ولم تقم اللجان 

 .بضبط المخالفة في حينها و��قافها وقت بدا�ة اإلحداث

: المرئ�ات: 
�
 -سادسا

ما �جب  ر لتق��جرم جنائي إلى المحكمة المختصة  �شكل فع�ً  إحالة من ثبت ارتكابه من المتهمين .١

 . 
�
 بحقه شرعا

دارة الرقابة بالهيئة للنظر في تلك المخالفة المرتكبة . إحالة من ثبت ارتكابه لمخالفة إدار�ة إلى إ٢

  وتطبيق العق��ة المناسبة بحقه. 

  جرم جنائي أو مخالفة إدار�ة. فعل �شكل . حفظ الدعوى بحق المتهمون الذين لم يثبت ارتكابهم ٣
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التراخ�ص في األما�ن المخصصة لصندوق  ب��قاف إصدار . التأ��د على قطاع حرس الحدود ٤

 االستثمارات العامة، ف�ما �دخل ضمن نطاقهم اإلداري. 

تكث�ف ب المدينة المنورةمنطقة  وتبوك منطقة  تيو�مار  ،لقرو�ةوزارة الشؤون البلد�ة وا. التأ��د على ٥

ة استخدام وسائل التقن�ة الحديثة لمتابعإلى الم�دان�ة والمتابعة �شكل مستمر باإلضافة  الرقابة

   .ور وقوعهاف، و�زالتها على األراضي المملوكة لصندوق االستثمارات العامة واإلحداثات الواقعةالتعد�ات 

ابط ووضع الضو  �شكل عام ب��شاء وحدة تختص بمتابعة التعد�ات. التأ��د على وزارة الداخل�ة ٦

أوً� بأول، ووضع الحلول  ، ومتابعة أعمال لجان إزالة التعد�اتوسبل إزالتها  ها لمنع وقوعواآلل�ات 

 ان من معوقات أو ضعف لإلمكان�ات. المناسبة لما تمر به تلك اللج

اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في القض�ة، وتحد�د المرا�ز القانون�ة للمتهمين والعمل جار� على 

 ح�ال التهم المنس��ة إليهم،،، واإلدار�ة المذكور�ن ومسؤول�اتهم الجنائ�ة

 ف��ق العمل بوحدة التحقيق واالدعاء الجنائي

 عبدالع��ز بن عبداللط�ف الط��قي رئـ�ــس وحدة التحقيق واالدعاء الجنائي -1

 عبدالحكـ�ـم بن عبدالله الثنـ�ان رئـ�ــس دائـــرة الــتـحـق�ـق -2

 عبدالعـ��ـز بـن محمد العبــدان مساعد رئ�س دائرة التحـقـيق -3

 مـحـمـد بـن فــوزان الــفــوزان عــضــو وحــدة الــتـحـق�ـق -4

 حـسـن بن محـمـد الحـقـبــاني عــضــو وحــدة الــتـحـق�ـق -5

 زك��ا بن �حيى ال�حيى الــتـحـق�ـقعــضــو وحــدة  -6

 عبدالله بن عبدالع��ز بن عتيق ـ عضو وحدة التحقيق7
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