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رقم الصك : 3423184 تاريخه:1434/1/26هـ  
رقم الدعوى: 349847

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34185512 تاريخه: 1434/4/13هـ

املخــدر وقضيــب  واحلشــيش  تهريــب احلبــوب احملظــورة   - مخــدرات 
صناعــي - إقــرار املدعــى عليــه - ثبــوت اإلدانــه بإقــرار املدعــى عليــه - 

تعزيــر بالســجن واجللــد واالبعــاد عــن البــاد.

املــادة )56( مــن نظــام  املــادة )41( والفقــرة )2( مــن  الفقــرة )1( مــن 
. العقلية  واملؤثرات  املخــدرات  مكافحــة 

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بتهريــب املخــدرات واحلشــيش 
املــادي  الكســب  بقصــد  »ترامــادول«،  احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر 
وتهريــب القضيــب الصناعــي، حيــث مت القبــض علــى املدعــى عليــه 
وبحوزتــه حبــوب الترامــادول واحلشــيش املخــدر ، اعتــراف املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه، مت القبــض علــى املدعــى عليــه وبحوزتــه املخــدرات 
وقضيــب صناعــي، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي احتــواء املــادة 
املضبوطــة علــى احلشــيش والترامــادول، لــذا طلب املدعــى العام باحلكم 
علــى املدعــى عليــه بعقوبــه تعزيريــة بحقــه لقــاء مــا أســند إليــه، وبعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء حيازتــه القضيــب الصناعــي، وبعقوبــة تعزيريــة بحقــه 
لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط معــه، حكمــت احملكمــة بثبــوت 
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ــة احلشــيش لقصــد  ــوب املخــدرة وقطع ــب احلب ــه بتهري ــة املدعــى علي إدان
التعاطــي، قــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليــه بالســجن عشــرة 
ــب القضيــب الصناعــي  ــة أشــهر لتهري ــب الترامــادول وثالث أشــهر لتهري
ــه بالعــودة  ــدة واإلبعــاد عــن البــالد وعــدم الســماح ل ــده خمســن جل وجل
مــرة أخــرى بعــد انتهــاء محكوميتــه، قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه 

ــل محكمــة االســتئناف. ــق احلكــم مــن قب باحلكــم، ومت تصدي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1434/01/06هـــ  وتاريــخ   349847 برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة 
باحملكمــة برقــم 3444742 وتاريــخ 1434/01/06هـــ ففــي يــوم الثالثاء 
وفيهــا   09  :  45 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/01/20هـــ  املوافــق 
ــغ مــن العمــر )47( عامــًا  ــى  ... البال حضــر املدعــي العــام  ... وادعــى عل
ــة  ــم املهن ــزوج متعل مصــري اجلنســية مبوجــب جــواز ســفر رقــم ).....(  مت
ــخ 1433/10/14هـــ  ــاض أوقــف بتاري ــة الري ــم مبدين ــر مبيعــات يقي مدي
وأحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر اإلحالــة ومتديــد التوقيــف 
للقــرار  اســتنادًا  وتاريــخ 1433/10/23هـــ  ر105240/5/1(  )هـــ  رقــم 
الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة حيــث أنــه بتاريــخ 1433/10/14هـــ قبض 
علــى املذكــور مــن قبــل أحــد موظفــي جمــرك مطــار امللــك خالــد الدولــي 
بالريــاض أثــر قدومــه مــن جمهوريــة مصــر العربيــة عبــر اخلطــوط ..... 
علــى الرحلــة رقــم ).....( القادمــة مــن القاهــرة وبتفتيــش أمتعتــه عثــر معــه 



7

يف حقيبتــه اليدويــة علــى ماعــدده )123( مائــة وثالثــة وعشــرون حبــة 
مــن حبــوب الترامــادول املهدئــة احملظــورة كمــا عثــر معــه علــى )قضيــب 
صناعــي( كان ظاهــرًا باحلقيبــة مت وضعــه داخــل كيــس ومت العثــور 
علــى أربــع شــرائح بداخــل احلقيبــة اليدويــة وعنــد إحالتهــا ملنــدوب وزاره 
اإلعــالم أفــاد باحتــواء أحــد هــذه الشــرائح املضبوطــة علــى مــواد مخلــة 
بــاآلداب كماعثــر علــى )1( حبــة واحــدة ســوداء اللــون غيــر معروفــه 
وعثــر داخــل احلقيبــة اليدويــة علــى بكــت دخــان وعنــد تفتيشــه عثــر 
ــون يشــتبه أن تكــون مــن مــادة  ــة الل ــرة بني ــى قطعتــن صغي ــه عل بداخل
احلشــيش كمــا عثــر بداخــل ظــرف أبيــض داخــل الشــنطة علــى قطعــة 
بنيــة يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش بلــغ وزن الكميــة إجمــاال 
التقريــر  أثبــت  وقــد    . اجلــرام  أعشــار  وأربعــة  جرامــات  أربــع   )4.4(
الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء 
1433هـــ  لعــام  )9610/س(  رقــم  املرفــق  بالريــاض  الشــرعية  الطبيــة 
ايجابيــة عينــة القطــع املضبوطــة ملــادة احلشــيش وهــو مــن املــواد املخــدرة 
املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن  )أ(  فئــة   )1( رقــم  باجلــدول  املدرجــة 
واملؤثــرات العقليــة كمــا أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر 
مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض 
ــادة  ــوب املضبوطــة مل ــة احلب ــواء عين ــام 1433هـــ احت رقــم )9611/س( لع
الترامــادول وهــو مــن املــواد املخــدرة املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )هـــ( 
مــن النظــام املشــار إليــه وباســتجوابه أفــاد بصحــة واقعــة الضبــط حيــث 
انــه كان قادمــًا مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وعنــد نزولــه ملطــار امللــك 
خالــد بالريــاض وبتفتيــش أمتعتــه عثــر علــى ماعــدده )123( مائــة وثالثــة 
وعشــرون حبــة مــن احلبــوب املهدئــة كمــا عثــر علــى علبــه ســجائر )......( 
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بهــا ثــالث قطــع مــن احلشــيش املخــدر أفــاد بأنهــا تعــود ألحــد أصدقــاء 
يف مصــر نســيها معــه يف حقيبتــه كمــا أقــر بــأن احلبــوب املضبوطــة 
معــه يســتخدمها كونــه مريــض ولديــه وصفــة طبيــة بذلــك كمــا أقــر 
بحيــازة )القضيــب الصناعــي( وأن هــذا خطــأ منــه إلحضــاره القضيــب 
الصناعــي حيــث أحضــر أغــراض نســائية وال يعلــم مابداخلهــا كمــا 
أقــر بحيازتــه للذاكــرة . وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه 
ــة مــن  ــة وثــالث وعشــرون حب ــب ماعــدده )123( مائ االتهــام ل .... بتهري
حبــوب الترامــادول احملظــورة و)3( قطــع مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
)4.4( أربعــة جرامــات وأربعــة أعشــار اجلــرام بقصــد التعاطــي املجــرم 
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة  مبوجــب 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 

وتســتره علــى مصــدر مــا مت ضبطــه املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا .
اعترافــه حتقيقــًا  مــا تضمنــه   -1 -: التاليــة  والقرائــن  وذلــك لألدلــة 
املنــوه عنــه املــدون تفصيــاًل علــى الصفحــات رقــم ) ( مــن دفتــر التحقيــق 
املرفــق لفــه رقــم ) ( . 2- مــا تضمنــه محضــر الضبــط املنــوه عنــه املرفــق 
لفــه رقــم ) ( . 3- مــا تضمنــه محضــر البــالغ املنــوه عنــه املدونــة علــى 
الصفحــة رقــم ) ( مــن إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــه ) ( . 4- مــا 
تضمنــه التقريــران الكيميائيــان الشــرعيان املنــوه عنهمــا املرفقــان لفــه 
رقــم ) ( .  5- مــا ورد بخطــاب املشــرف العــام علــى مدينــة امللــك ســعود 
الطبيــة رقــم )51789( وتاريــخ 1433/11/30هـــ . وببحــث ســوابقه لــم 
يعثــر لــه علــى ســوابق حتــى تاريخــه. وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا ، لــذا اطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 

أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي:-
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1- بعقوبــة تعزيريــة بحقــه وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )41( مــن 
مــا  لقــاء  إليــه  املشــار  العقليــة  املخــدرات واملؤثــرات  نظــام مكافحــة 

أســند إليــه .
2- إبعــاده إلــى خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبتــه وعــدم الســماح لــه 
بالعــودة مــرة أخــرى وفقــًا للفقــرة )الثانيــة( مــن املــادة )56( مــن النظــام 

املشــار إليــه . 
3- بعقوبة تعزيرية لقاء حيازته )للقضيب الصناعي( .

4- بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط معه .
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه صــادق علــى العثــور علــى قطعــة احلشــيش 
املخــدر واحلبــوب احملظــورة املشــار إليهــا والقضيــب الصناعــي يف حقيبته 
يف مطــار امللــك خالــد بعــد حضــوره مــن مصــر وأضــاف قائــاًل إننــي لــم 
أكــن أعلــم عــن مــن وضعهــا يف حقيبتــي أثنــاء وجــودي يف مصــر وقــد مت 
االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي فوجدتــه مطابــق ملــا ذكــره املدعــي 
العــام فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه بتهريــب احلبــوب احملظــورة وقطعــة احلشــيش املشــار إليــه 
القصــد التعاطــي والقضيــب الصناعــي وحكمــت عليــه مبوجــب املــادة 
الواحــدة واألربعــون بــأن يســجن عشــرة أشــهر كمــا حكمــت عليــه لقــاء 
ــة أشــهر ويكــون ســجنه  ــأن يســجن ثالث ــب الصناعــي ب ــه القضي تهريب
ابتــداء مــن إيقافــه كمــا حكمــت بجلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة 
ــالده بعــد  ــاده لب ــب الصناعــي كمــا حكمــت بإبع ــب القضي لقــاء تهري
انتهــاء محكوميتــه ومنعــه مــن دخــول ململكــة تطبيقــًا للمــادة السادســة 
واخلمســن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ويشــمل احلكــم تســتره علــى 
مصــدر مــا ضبــط معــه وبعرضــه عليهمــا قــررا املدعــي العــام واملدعــى 
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عليــه عــدم القناعــة وطلــب املدعــى عليــه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي 
الدعــوى  بالئحــة  فاكتفــى  العــام  املدعــي  أمــا  اإلعتراضيــة  الئحتــه 
ــا  ــى نبين العامــة الئحــة إعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم عل

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرريف 1434/1/20هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض ففــي يــوم اإلثنــن املوافق1434/01/26هـــ افتتحــت اجللســة 
ــه  وفيهــا حضــر .... ومت تســليمه نســخة مــن قــرار احلكــم لتقــدمي الئحت
إن  اليــوم  تاريــخ  مــن  يومــًا  ثالثــون  مــدة  لــه  بــأن  وأفهــم  االعتراضيــة 
دون الئحــة  االســتئناف  احلكــم حملكمــة  ســيرفع  يقــدم الئحتــه  لــم 
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق ، وصل ــة وب إعتراضي

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/26هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق1434/01/26 هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر ....... ومت تســليمه نســخة مــن قــرار احلكــم لتقــدمي الئحتــه 
إن  اليــوم  تاريــخ  مــن  يومــا  ثالثــون  مــدة  لــه  بــأن  وأفهــم  االعتراضيــة 
دون الئحــة  االســتئناف  احلكــم حملكمــة  ســيرفع  يقــدم الئحتــه  لــم 
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق ، وصل ــة وب إعتراضي

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/26 هـــ
احلمــد هلل وحــده ...وبعــد فقــد اطلعنا نحن قضــاة الدائرة اجلزائية الرابعة 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34/44742وتاريــخ 3/15/ 1434هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ /...... املســجل 
برقــم 3423184وتاريــخ 1434/1/26هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام 
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ضــد /........)مصــري اجلنســية( يف قضيــة مخــدرات علــى النحــو املوضــح 
ــه ،وبدراســة القــرار  ــه مبــا هــو مدونب بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلت
ــرة  ــة قــررت الدائ ــة وأوراق املعامل وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضي
باألكثريــةا ملصادقــة علــى احلكــم. و اهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . 
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رقم الصك: 33237852 تاريخه: 1434/5/10هـ 
رقم الدعوى: 3265958   

 : رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
34362674 تاريخه: 1434/11/19هـ

 مخــدرات - تهريــب ) ماريجوانــا ( - ترويــج ) ماريجوانــا ( - تعــــاطـــي
) ماريجوانــا ( - رجــوع عــن إقــرار - مقاومــة قــوات الشــرطة - ثبــوت 
إدانــة - تشــديد العقوبــة - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واالبعــاد 

عــن البــاد ومصــادرة اجلــوال والشــريحة .

- قوله تعالى:  ) وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها (.
- قوله تعالى:  ) إن اهلل اليصلح عمل املفسدين (.

- حد املسكر .
ــادة )37( والفقــرة )1(  ــادة )3( والفقــرة )1( مــن امل - الفقــرة )2( مــن امل
مــن املــادة )53( واملــادة )62( واملــادة )64( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 

العقلية. واملؤثرات 

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليهمــا لقيامهمــا بتهريــب وترويــج املخــدرات 
- ماريجوانــا- بقصــد الكســب املــادي، مت القبــض علــى املدعــى عليــه 
بغرفتــه وبحوزتــه نبــات املاريجوانــا أقــر املدعى عليــه األول صفة الترويج 
علــى  املضبوطــة  املــادة  احتــواء  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت 
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املاريجوانــا ، طلــب املدعــي العــام باحلكــم علــى املدعــى عليهمــا بعقوبــة 
القتــل تعزيــرا ، ومصــادرة جواليهمــا ، حكمــت احملكمــة بثبــوت إدانــة 
املدعــى عليهمــا بتنــاول كل منهمــا نبــات املاريجوانــا ، وثبتــوت إدانــة 
املدعــى عليــه الثانــي بتهريــب نبــات املاريجوانــا وإدانتــه باحليــازة بقصــد 
االجتــار والتعاطــي قــررت احملكمــة علــى املدعــى األول بالســجن ملــدة 
خمــس ســنوات وجلــده خمســمائة جلــدة تعزيــرا للقرائــن والتهــم، وتعزيــر 
املدعــى عليــه الثانــي بالســجن ملــدة عشــر ســنوات تبــدأ فتــرة الســجن مــن 
تاريــخ القبــض علــى كل واحــد منهمــا، وجلــد كل منهمــا ســبعمائة 
جلــدة ويكــون اجللــد علــى دفعــات متســاوية كل دفعــة خمســون جلــدة 
وبــن كل دفعــة عشــرة أيــام علــى أن تنفــذ أربــع دفعــات مــن دفعــات 
اجللــد أمــام جامــع خــادم احلرمــن الشــريفن بالدمــام، إقامــة حــد شــرب 
املســكر علــى كل واحــد منهمــا بجلدهمــا ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة، 
تغــرمي املدعــى عليــه الثانــي مائــة ألــف ريـــال تــؤول خلزينــة الدولــة العامــة، 
إبعــاد املدعــى عليهمــا مــن البــالد بعــد اســتيفاء مــا لهمــا ومــا عليهمــا مــن 
حقــوق، مصــادرة جــوال املدعــى عليــه الثانــي وعــدم صــرف الشــريحة لــه 
ــق احلكــم مــن قبــل  ــراض املدعــى عليهمــا، مت تصدي مــرة أخــرى، اعت

محكمــة االســتئناف.

يف  القضــاة  و...........  د.......................  فلــدى  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
احملكمــة العامــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا منفضيلة رئيس 
احملكمــة العامــة بالدمــام برقم ........... وتاريخ 1432/03/04هـ املقيدة 
باحملكمــة برقــم ........... وتاريــخ 1432/03/04هـــ ففــي يــوم االثنــن 
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املوافــق 1432/04/02هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 10وفيهــا حضر 
املدعــي العــام ........... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه الســجن ........... 
بنجالديشــي اجلنســية يحمــل اإلقامــة رقــم ........... وحضــر املدعــى عليــه 
 ........... رقــم  اإلقامــة  يحمــل  اجلنســية  ...........بنجالديشــي  الســجن 
وادعــى املدعــي العــام قائــاًل: بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام 
لفــرع الهيئــة باملنطقــة الشــرقية أدعــي علــى املذكوريــن أعــاله باإلطــالع 
ــى محضــر البــالغ ومحضــر االنتقــال والقبــض والتفتيــش املعــد مــن  عل
قبــل رجــال مكافحــة املخــدرات مبحافظــة بقيــق أتضــح أنــه مت القبــض 
علــى املذكوريــن بتاريــخ 1431/6/7هـــ بعــد توفــر معلومــات لديهــم مــن 
أحــد املصــادر الســرية تفيــد بقيــام املتهــم )...........( بتهريــب واســتخدام 
املتهــم  بــأن  املعلومــات  وتفيــد  واســع  نطــاق  علــى  )ماريجوانــا(  نبــات 
املذكــور )...........( يســكن يف مدينــة الدمــام )حــي .........( وأنــه يقــوم 
بترويــج )ماريجوانــا( وأنــه حــذر جــدًا، وقــد اســتعد املصــدر للتعــاون مــن 
أجــل القبــض عليــه باجلــرم املشــهود وذلــك بالشــراء منــه وقــد مت تســليم 
املصــدر مبلــغ حكومــي وقــدره )100( مائــة ريــال وقــد متكــن املصــدر 
ــب  ــه رقــم )...........( وطل ــى جوال ــى املــروج )...........( عل مــن االتصــال عل
املصــدر منــه نبــات )ماريجوانــا( املخــدر فوافــق علــى ذلــك وطلــب مــن 
املصــدر احلضــور إلــى حــي )....( وقــد أفــاد املصــدر أنــه ســوف يذهــب 
الىســكن املتهــم )...........( وقــد مت تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا بعدمــا 
الفرقــة  أفــراد  أحــد  تكليــف  وقــد مت  احلكومــي  باملبلــغ  تزويــده  مت 
مبرافقــة املصــدر أثنــاء عمليــة الشــراء. وبعــد االنتقــال الــى ســكن املتهــم 
)...........( شــاهد رجــال األمــن حيــث كان حــذرًا جــدًا وحــاول الهــرب 
ومت القبــض عليــه ومت تفيــش الغرفــة اخلاصــة بــه كونــه يســكن غرفــة 



15

عــزاب وقــد أتضــح بــأن للمذكــور غرفتــن ومت تفتيــش الغرفــة األولــى 
ولــم يعثــر بهــا علــى شــيء وبتفتيــش الغرفــة الثانيــة وهي قريبة مــن الغرفة 
األولــى عثــر بالغرفــة الثانيــة علــى كرتــون بحجــم الكــف يســتخدم يف 
حفــظ املالبــس الداخليــة حيــث يســتخدم للتمويــه علــى رجــال مكافحــة 
املخــدرات وهــو قــد اســتخدم يف تهريــب نبــات )ماريجوانــا( احملظــورة.

وقــد اتضــح أنــه يوجــد بالكرتــون )نبــات أخضــر( ماريجوانــا احملظــورة 
بلــغ وزنــه ) 105.5( مائــة وخمســة جــرام وخمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
وكذلــك عثــر يف نفــس الغرفــة علــى عــدد )23( ثالثة وعشــرين قصاصة 
ــغ إجمالــي  ــا املخــدرة بل ورقيــة بداخلهــا )نبــات اخضــر( نبــات ماريجوان
وزنهــا )62.5( اثنــان وســتون جــرام وخمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام وهــي 
ــر يف نفــس الغرفــة علــى كيــس  جاهزةومعــدة للترويــج ، وكذلــك عث
واحــد عثــر بداخلــه علــى )نبــات اخضــر( وهــو نبــات ماريجوانــا املخــدرة 
بلــغ وزنــه )163.6( مائــة وثالثــة وســتون جــرام وســتة مــن العشــرة مــن 
اجلــرام ، وكذلــك عثــر علــى كميــة كبيــرة جــدًا مــن األوراق تســتخدم 
يف لعــب القمــار وقــد إعتــرف املتهــم )...........( للفرقــة بأنــه ســبق وأن 
تقابــل مــع املتهــم )...........( يف بنجالديــش وأتفقــا علــى أن يقــوم هــو 
العربيــة  اململكــة  إلــى  املخــدرة  ماريجوانــا  نبــات  بتهريــب   )...........(
الســعودية عــن طريــق مطــار امللــك فهــد بالدمــام ، وأفــاد أنــه قــال للمتهــم 
)...........( أنــه خايــف أن يتــم القبــض عليــه باملطــار ، وقــال لــه...........
التخــاف اذا قدمــت الــى اململكــة العربيةالســعودية ســوف أقــوم بتســهيل 
مهمتــك وفعــاًل قــام هــو )...........( بتهريــب كميــة مــن نبــات ماريجوانــا 
املخــدرة وقــام )...........( باســتقباله يف املطــار وأخــذه معــه يف ســيارته 
وذهبــوا ســويًا إلــى مقــر ســكنه يف .........وبعدذلــك تقاســموا الكميــة 
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بينهمــا بالنصــف وأقــر أنــه يقــوم بترويــج نبــات ماريجوانــا املخــدرة بقصد 
اإلجتــار وقــد اســتعد املتهــم )...........( للشــراء مــن املتهــم )...........( مببلــغ 
)100( مائــة ريــال ومتكــن املتهــم )...........( مــن االتصــال علــى جــوال 
مــن  علــى مســمع  ذلــك  )...........( وكان  الرقــم  يحمــل  الــذي   ...........
نبــات ماريجوانــا املخــدرة   )...........( أفــراد الفرقــة وطلــب مــن املتهــم 
وســأل املتهــم )...........( املتهــم )...........( عــن الكميــة التيلديــه وأخبــر 

)...........( بأنهــا قــد نفــذت كلهاوقــال املتهــم
...........للمتهــم )...........( ســوف أحضــر لــك عنــد ســكنك وأعطيــك 
ماطلبــت ومت تكليــف أحــد أفــراد الفرقــة مبرافقة املتهــم )...........( أثناء 
عمليــة الشــراء وعنــد الوصــول الــى ســكن )......( كان املتهــم )...........( 
وأشــار لــه املتهــم )........... ( وخوفــًا مــن انكشــاف الفرقــة جــرى التأكد 
مــن هويــة املتهــم )...........( وقــد ظهــر عليــه اخلــوف واالرتبــاك وعنــد 
التأكــد مــن هويتــه قــام بالهــرب ومت القبــض عليــه وقــد قــام مبقاومــة 
الفرقــة مقاومــة شــديدة عنــد القبــض عليــه وقــد نتــج عــن ذلــك إصابــات 
وجــروح ســطحية ببعــض أفــراد الفرقــة. وبتفتيــش الغرفــة التي ســكنبها 
يف .........عثر بها على أوراق كثيرة عليها رســوم وطالســم تســتخدم يف 
لعــب القمــار ، وكذلــك عثــر علــى حــوالت بنكيــة مببلــغ خمســة عشــر 
الــف ريــال )15000( ريــال وحوالــة مببلــغ )5000( خمســة االف ريــال ، 
وقــد إعتــرف ألفــراد الفرقــة مبــا نســب إليــه مــن قيامــه بعمليــة الترويــج 
املــواد املخــدرة كمــا أنــه مت القبــض علــى بعــض االشــخاص يف قضيــة 
حيــازة املاريجوانــا وأفــاد بأنهــم حصلــوا عليهــا مــن املتهمــن املذكوريــن 
وتاريــخ   ).........( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  أثبــت  وقــد   ،
1431/6/25هـــ إيجابيــة جميــع عينــات ماضبــط مــن نبــات أخضــر ملــادة 
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)املاريجوانــا( املخــدرة املدرجــة يف اجلــدول ) 2 ( فئــة ) ب ( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات وباســتجواب املتهــم )...........( أقــر أنــه مت القبــض 
عليــه مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بشــعبة مكافحــة املخــدرات بعــد 
قيامــه بتهريــب حوالــي نصــف كيلــو مــن نبــات املاريجوانــا احملظــورة من 
بنجالديــش عــن طريــق مطــار امللــك فهــد بالدمــام وأفــاد أنــه احضرهــا 
مــع شــخص يف  بالتنســيق   )...........( املتهــم  قــام  حيــث  شــنطة  داخــل 
)...........( بتهريبهــا وكان  بنجالديــش وأعطــاه املاريجوانــا وقــام هــو 
...........باســتقباله يف املطــار وأعطــاه كرتونــن مــن نبــات املاريجوانــا 
مقابــل تهريــب املخــدرات وإحضــاره الــى الدمــام كمــا أقــر أنــه قــام 
ــه بتفتيــش  ــا احملظــورة وأقــر أن ــج نبــات املاريجوان ــى تروي بالتفــاوض عل
غرفتــه عثــر بهــا علــى كرتــون بحجــم الكــف مختــوم لشــركة مصنعــة 
للمالبــس الداخليــة وبداخلــه كيــس نبــات املاريجوانــا احملظــورة بلــغ 
وزنــه )105.5( مائــة وخمســة جــرام وخمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
كمــا أقــر أنــه عثــر علــى عــدد )23( ثالثــة وعشــرين قصاصــة ورقيــة 
بداخلهــا نبــات املاريجوانــا احملظــورة بلــغ وزنهــا )62.5( اثنــان وســتون 
غرفتــه  يف  عثــر  وكذلــك  اجلــرام  مــن  العشــرة  مــن  وخمســة  جــرام 
علــى كيــس بالســتيك بداخلــه نبــات املاريجوانــا احملظــورة بلــغ وزنــه 
)163.6( مائــة وثالثــة وســتون جــرام وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام وأقــر 
بــأن مــا مت ضبطــه مــن نبــات املاريجوانــا احملظــورة يعــود لــه ولزميلــه 
)...........( وأفــاد بــأن قصدهــم مــن حيــازة نبــات املاريجوانــا الترويــج 
ــج  ــه قــام بتروي ــًا أن وقــد صــدق إعترافــه شــرعًابذلك كمــا أقــر حتقيق
نبــات املاريجوانــا احملظــورة مرتــن تقريبــًا كماأقــر أنــه تفــاوض علــى 
وهــو  ريــال  مائــة   )100( مبلــغ  مقابــل  االشــخاص  أحــد  مــع  ترويجهــا 
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قدســبق وأن روج علــى ذلــك الشــخص الــذي تفــاوض معــه عــن طريــق 
الهاتــف ، كمــا أقــر أنــه قــام بتهريــب ماوزنــه )حوالــي نصــف كيلــو( 
مــن نبــات املاريجوانــا احملظــورة يف خمــس كراتــن خاصــة باملالبــس 
ــك  ــه متكــن مــن ادخالهــا عــن طريــق مطــار املل ــة حيــث أفــاد أن الداخلي
فهــد بالدمــام حيــث اســتلمها مــن شــخص قريــب للمتهــم )...........( يف 
بنجالديــش كمــا أقــر أنــه يتعاطــى نبــات املاريجوانــا احملظــورة ، كمــا 
أقــر أنــه ضبــط داخــل غرفتــه علــى أوراق خاصةبلعــب القمــار وأفــاد أنــه 
اليعــرف الشــخص الــذي ســلمه املاريجوانــا يف بنجالديــش وأفــاد بــأن 
املتهــم )...........( اســتقبله يف املطــار وأعطــاه كرتونــن مــن الكميــة 
باملصادقــة  أقوالــه  املاريجوانــا وقدختــم  نبــات  بتهريــب  مقابــل قيامــه 
عليهــا.  وباســتجواب املتهــم )...........( أقــر أنــه مت القبــض عليــه مــن قبــل 
رجــال الضبــط اجلنائــي بشــعبة مكافحــة املخــدرات عندمــا أتصــل عليــه 
املتهــم )...........( وطلــب منــه نبــات املاريجوانــا احملظــورة وأفــاد أنــه كان 
موجــود بالقــرب مــن غرفــة )...........( ومت القبــض عليــه وعندمحاولــة 
القبــض عليــه حــاول الهــرب وبســؤاله عــن ســبب محاولتــه الهــرب زعــم 
أنــه كان خايــف واليعلــم انهــم رجــال أمــن وزعــم أنــه اليقــوم بترويج نبات 
املاريجوانــا احملظــورة ومبواجهتــه مبــا جــاء يف إقــرار املتهــم )...........( 
املتضمــن ان )...........( هــو الــذي قــام بالتنســيق مــن أجــل تهريــب نبــات 
املاريجوانــا احملظــورة حيــث طلــب مــن شــخص يف بنجالديــش أن يســلم 
)نبــات املاريجوانــا( للمتهــم )...........( وأنــه اســتقبل .........يف مطــار امللــك 
فهــد بالدمــام وأمــا املدعــى عليــه ...........فأجــاب قائــاًل اتصــل بــي .... 
وطلــب منــي احلضــور فحضــرت إلــى مســكنه يف حــي .........بالدمــام 
ففوجئــت بالقبــض علــي مــن الفرقــة القابضــة وحاولــت الهــرب خوفــًا 
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ــه  ــى أخــي وأخــذ من ــل ســاعة أو ســاعتن تهجــم شــخص عل منهــم إذ قب
ألفــي ريــال غصبــًا عنــه وال صحــة ملــا ذكــره املدعــي العــام مــن تنســيقي 
مــع ......... لتهريــب احلشــيش املخــدر وأمــا أوراق القمــار فليســت عائــدة 
نبــات  أتعاطــى  وأنــا  معــي  يســكن  آخــر  لشــخص  عائــدة  وهــي  لــي 
املاريجوانــا احملظــور املخــدرة وأمــا اجلــوال ........... ويحمــل الشــريحة رقــم 
.........فعائــد لــي وهــو مــن نــوع .... ورقــم الهاتــف اجلــوال ........... هكــذا 
اجــاب وإلحضــار الفرقــة القابضــة علــى املدعــى عليهمــا رفعــت اجللســة 
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام .........ولــم يحضــر الســجينان 
كل مــن ...........و ...........بنجالديشــيي اجلنســية ولــم يحضــر املترجمــن 
وال املزكيــن لهمــا وحضــرت الفرقــة القابضــة ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي العــام ...........ولــم يحضــر كل مــن الســجينن...........و ...........
بنجالديشــيي اجلنســية ولــم يحضــر املترجــم بلغتهمــا وال املزكيــن لهمــا 
وحضــرت الفرقــة القابضــة وهــم كل مــن ...........ســجل مدنــي ........... 
........... ........... و  ...........ســجل مدنــي  ........... و  و...........ســجل مدنــي 
ســجل مدنــي رقــم ...........وباستشــهاد الشــهود شــهدوا قائلــن نشــهد 
بــأن جميــع مــا ورد يف محضــر القبــض والتفتيــش أنــه صحيــح وقــد 
زكــى الشــهود كل مــن ...........و ...........وبعــد تعريفهــم بالشــهود قــررا 
قائلــن نشــهد انهــم عــدول ثقــات ورفعــت اجللســة لإلطــالع علــى اعتــراف 
...........و........... املدعــى عليهمــا ويف جلســة أخــرى حضــر الســجينان 
املثبــت يف اجللســات الســابقة صفتهمــا وحضــر كل مــن املترجــم املوظــف 
باحملكمــة ...........باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن 
الدمــام برقــم ........... يف 12/ 05/ 1431هـــ واملترجــم املتعــاون ...........
برقــم  الدمــام  مــن  الصــادرة  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية  بنجالديشــي 
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........... وزكاهمــا بعــد التعريــف بهمــا ...........هنــدي اجلنســية بنوجــب 
اإلقامــة الصــادرة مــن الدمــام برقــم ........... بقولــه أشــهد أن ...........و 
...........ثقتــان ويف هــذه اجللســة مت قــراءة شــهادة شــهود الفرقــة القابضــة 
املدونــة يف اجللســة الســابقة علــى املدعــى عليهمــا كل واحــد منهمــا 
علــى انفــراد فأجــاب بقولــه كل ماجــاء يف شــهادة الفرقــة القابضــة مــن 
ــراف إال  ــرف بهــذا اإلعت ــم أعت ــي ل ــح لكن ــرايف أمامهــم فهــو صحي إعت
بتلقــن وإكــراه منهــم هكــذا قــرر ........... وأمــا املدعــى عليــه ........... 
ــا ســوى  ــي صحيحــه ولكــن ال صحــة مل ــة القبــض عل ــان واقع فأجــاب ب
ذلــك مــن اعتــراف .........باننــي انســق معــه باننــي احضــر املاريجوانــا 
املخــدر مــن بنجالديــش أوإننــي اســتقبله يف املطــار عنــد قدومــه مــن 
املدعــى عليهمــا  اعتــرايف  بنجالديــش ورفعــت اجللســة لالطــالع علــى 
ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا ........... فتحــت اجللســة مبشــاركة صاحبــي 
الفضيلــة القاضيــن بهــذه احملكمــة الشــيخ ...........و...........وبهــا حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا وجــرى تــالوة مــا ُســبق ضبطــه فصادقــوا 
عليه.اهـــ. وأضــاف املدعــى عليــه األول ...........قائاًل:مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه كلــه غيــر صحيــح عــدا أننــي أتيــت إلــى شــقته فأنــا لــم 
أقــم بالتنســيق مــع املدعــى عليــه الثانــي مــن أجــل تهريــب كميــة مــن 
بنجالديــش إلــى الســعودية ولــم أقــم باإلتفــاق معــه أيضــًا علــى بيــع كمية 
مــن نبــات املاريجوانــا والــذي حصــل أن املدعــى عليــه الثانــي اتصــل بــي 
وطلــب منــي القــدوم إلــى شــقته فأخبرتــه أنــي قريــب منهــا بعدهــا مت 
ــم  ــذ ثــالث ســنوات ول ــا من ــات املاريجوان ــا أســتخدم نب ــي وأن القبــض عل
يصــدر علــي حكــم بذلك.هــذا مــاأردت إضافتــه يف جوابي.اهـــ. كمــا 
أضــاف املدعــى عليــه الثانــي ..... قائاًل:مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
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ــا  ــات املاريجوان ــة مــن نب ــع كمي ــى بي ــي تفاوضــت مــع املصــدر عل كون
مببلــغ قــدره مائــة ريــال وأن هنــاك كميــة مــن نبــات املاريجوانــا كانــت 
موجــودة يف منزلــي وأننــي اعترفــت أمــام الفرقــة القابضــة مــن أننــي قمت 
بتهريــب كميــة مــن نبــات املاريجوانــا مــن بنجالديــش إلــى الســعودية 
فهــذا صحيــح أمــا مــا ذكــره مــن كــون الكميــة املقبوضــة يف منزلــي 
تــزن ثالثمائــة وواحــد وثالثــن جرامــًا وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
فهــذا ال أعلــم عنــه لكونــي ال أعــرف أوزان تلــك الكميــة ولكــن مــا مت 
ضبطــه مــن قبــل املكافحــة هــو الــذي كنــت أحــوزه يف منزلــي بقصــد 

االجتــار علمــًا أن اعتــرايف
وأمــا املدعــى عليــه ...........فأجــاب قائــاًل اتصــل بــي وطلــب منــي احلضــور 
فحضــرت إلــى مســكنه يف حي.........بالدمــام ففوجئــت بالقبــض علــي 
مــن الفرقــة القابضــة وحاولــت الهــرب خوفــًا منهــم إذ قبــل ســاعة أو 
ســاعتن تهجــم شــخص علــى أخــي وأخــذ منــه ألفــي ريــال غصبــًا عنــه وال 
صحــة ملــا ذكــره املدعــي العــام مــن تنســيقي مــع .........لتهريــب احلشــيش 
املخــدر وأمــا أوراق القمــار فليســت عائــدة لــي وهــي عائــدة لشــخص آخــر 
يســكن معــي وأنــا أتعاطــى نبــات املــروان احملظــور املخــدرة وأمــا اجلــوال 
........... ويحمــل الشــريحة رقــم .........فعائــد لــي وهــو مــن نــوع .... ورقــم 
الهاتــف اجلــوال ........... هكــذا اجــاب وإلحضــار الفرقــة القابضــة علــى 
املدعــى عليهمــا رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
...........بنجالديشــيي  ...........و  مــن  كل  الســجينان  ...........ومليحضــر 
اجلنســية ولــم يحضــر املترجمــن وال املزكيــن لهمــا وحضــرت الفرقــة 
القابضــة ويف جلســة أخــرى حضراملدعــي العــام ...........ولــم يحضــر كل 
مــن الســجينن ......................بنجالديشــيي اجلنســية ولــم يحضــر املترجم 
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بلغتهمــا وال املزكيــن لهمــا وحضــرت الفرقــة القابضــة وهــم كل مــن 
...........سجل مدني ........... و ...........سجل مدني ........... و ...........سجل 
مدنــي ........... و ...........ســجل مدنــي رقــم ...........وباستشــهاد الشــهود 
شــهدوا قائلــن نشــهد بــأن جميــع مــا ورد يف محضــر القبــض والتفتيــش 
أنه صحيح وقد ...........كل من ...........و ...........وبعد تعريفهم بالشهود 
قــررا قائلــن نشــهد انهــم عــدول ثقــات ورفعــت اجللســة لإلطــالع علــى 
اعتــراف املدعــى عليهمــا ويف جلســة أخــرى حضــر الســجينان ...........
املثبــت يف اجللســات الســابقة صفتهمــا وحضــر كل مــن املترجــم املوظــف 
باحملكمــة ...........باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن 
الدمــام برقــم ........... يف 12/ 05/ 1431هـــ واملترجــم املتعــاون ...........
برقــم  الدمــام  مــن  الصــادرة  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية  بنجالديشــي 
........... وزكاهمــا بعــد التعريــف بهمــا ........... هنــدي اجلنســية بنوجــب 
اإلقامــة الصــادرة مــن الدمــام برقــم ........... بقولــه أشــهد أن ........... و 
...........ثقتــان ويف هــذه اجللســة مت قــراءة شــهادة شــهود الفرقــة القابضــة 
املدونــة يف اجللســة الســابقة علــى املدعــى عليهمــا كل واحــد منهمــا علــى 
انفــراد فأجــاب ...........بقولــه كل ماجــاء يف شــهادة الفرقــة القابضــة 
مــن إعتــرايف أمامهــم فهــو صحيــح لكنــي لــم أعتــرف بهــذا اإلعتــراف 
إال بتلقــن وإكــراه منهــم هكــذا قــرر .........وأمــا املدعــى عليــه ........... 
ــا ســوى  ــي صحيحــه ولكــن ال صحــة مل ــة القبــض عل ــان واقع فأجــاب ب
ذلــك مــن اعتــراف علــي باننــي انســق معــه باننــي احضــر املاريجوانــا 
املخــدر مــن بنجالديــش أوإننــي اســتقبله يف املطــار عنــد قدومــه مــن 
املدعــى عليهمــا  اعتــرايف  بنجالديــش ورفعــت اجللســة لالطــالع علــى 
ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا ...........فتحــت اجللســة مبشــاركة صاحبــي 
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الفضيلــة القاضيــن بهــذه احملكمــة الشــيخ ......................وبهــا حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليهمــا وجــرى تــالوة مــا ُســبق ضبطــه فصادقــوا 
عليه.اهـــ. وأضــاف املدعــى عليــه األول ...........قائاًل:مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه كلــه غيــر صحيــح عــدا أننــي أتيــت إلــى شــقته فأنــا لــم 
أقــم بالتنســيق مــع املدعــى عليــه الثانــي مــن أجــل تهريــب كميــة مــن 
بنجالديــش إلــى الســعودية وملأقــم باإلتفــاق معــه أيضــًا علــى بيــع كميــة 
مــن نبــات املاريجوانــا والــذي حصــل أن املدعــى عليــه الثانــي اتصــل بــي 
وطلــب منــي القــدوم إلــى شــقته فأخبرتــه أنــي قريــب منهــا بعدهــا مت 
ــم  ــذ ثــالث ســنوات ول ــا من ــات املاريجوان ــا أســتخدم نب ــي وأن القبــض عل
يصــدر علــي حكــم بذلك.هــذا مــاأردت إضافتــه يف جوابي.اهـــ. كمــا 
ــه الثانــي .........قائاًل:مــا ذكــره املدعــي العــام مــن  أضــاف املدعــى علي
ــا  ــات املاريجوان ــة مــن نب ــع كمي ــى بي ــي تفاوضــت مــع املصــدر عل كون
مببلــغ قــدره مائــة ريــال وأن هنــاك كميــة مــن نبــات املاريجوانــا كانــت 
موجــودة يف منزلــي وأننــي اعترفــت أمــام الفرقــة القابضــة مــن أننــي قمت 
بتهريــب كميــة مــن نبــات املاريجوانــا مــن بنجالديــش إلــى الســعودية 
فهــذا صحيــح أمــا مــا ذكــره مــن كــون الكميــة املقبوضــة يف منزلــي 
تــزن ثالثمائــة وواحــد وثالثــن جرامــًا وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
فهــذا ال أعلــم عنــه لكونــي ال أعــرف أوزان تلــك الكميــة ولكــن مــا مت 
ضبطــه مــن قبــل املكافحــة هــو الــذي كنــت أحــوزه يف منزلــي بقصــد 

االجتــار علمــًا أن اعتــرايف
بينهمــا  الكميــة  تقاســموا  ذلــك  .........وبعــد  يف  ســكنه  مقــر  إلــى 
بقصــد  املخــدرة  املاريجوانــا  بترويجنبــات  يقــوم  أنــه  وأقــر  بالنصــف 
اإلجتــار وقــد اســتعد املتهــم )...........( للشــراء مــن املتهــم )( مببلــغ )100( 



24

مائــة ريــال ومتكــن املتهــم )...........( مــن االتصــال علــى جــوال................
أفــراد  مــن  مســمع  علــى  ذلــك  وكان   )...........( الرقــم  يحمــل  الــذي 
الفرقــة وطلبمــن املتهــم )...........( نبــات املاريجوانــا املخــدرة وســأل املتهــم 
)...........( املتهــم )( عــن الكميــة التــي لديــه وأخبــر )...........( بأنهــا قــد 
نفــذت كلهــا وقــال املتهــم )...........( للمتهــم )( ســوف أحضــر لــك عنــد 
ســكنك وأعطيــك ماطلبــت ، ومت تكليــف أحــد أفرادالفرقــة مبرافقــة 
املتهــم ).........( أثنــاء عمليــة الشــراء وعنــد الوصــول الــى ســكن )....( 
كان املتهــم )...........( وأشــار لــه املتهــم )........... ( وخوفــًا مــن انكشــاف 
الفرقــة جــرى التأكــد مــن هويــة املتهــم )...........( وقــد ظهــر عليــه اخلــوف 
وااالرتبــاك وعنــد التأكــد مــن هويتــه قــام بالهــرب ومت القبــض عليــه 
وقــد قــام مبقاومــة الفرقــة مقاومــة شــديدة عندالقبــض عليــه وقــد نتــج 
عــن ذلــك إصابــات وجــروح ســطحية ببعــض أفــراد الفرقــة. وبتفتيــش 
ــا  ــرة عليه ــى أوراق كثي ــا عل ــر به ــي ســكن بهــا يف .........عث الغرفــة الت
رســوم وطالســم تســتخدم يف لعــب القمــار ، وكذلــك عثــر علــى حــوالت 
بنكيــة مببلــغ خمســة عشــر الفريــال )15000( ريــال وحوالــة مببلــغ 
)5000( خمســة االف ريــال ، وقــد إعتــرف إلفــراد الفرقــة مبــا نســب 
إليــه مــن قيامــه بعمليــة الترويــج املــواد املخــدرة كمــا أنــه مت القبــض 
بأنهــم  وأفــاد  املاريجوانــا  حيــازة  قضيــة  يف  االشــخاص  بعــض  علــى 
حصلــوا عليهــا مــن املتهمــن املذكوريــن وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي رقــم ).........( وتاريــخ 1431/6/25هـــ إيجابيــة جميــع عينــات 
املدرجــة  املخــدرة  )املاريجوانــا(  ملــادة  أخضــر  نبــات  مــن  ماضبــط 
ــة ) ب ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وباستشــهاد  فياجلــدول) 2 ( فئ
الشــهود شــهدوا قائلــن نشــهد بــأن جميــع مــا ورد يف محضــر القبــض 
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املصــادر  منأحــد  معلومــات  توفــر  بعــد  وأنــه  صحيــح  أنــه  والتفتيــش 
ــا  ــام املتهــم .........بتهريــب واســتخدام نبــات املاريجوان الســرية يفيــد بقي
ــه ومت تســليم  املخــدر فقــد اســتعد املصــدر بالتعــاون وذلــك بالشــراء من
املصــدر مائــة ريــال مبلــغ حكومــي واتصــل املصــدر علــى املتهــم وطلــب 
منــه نبــات املاريجوانــا املخــدر فوافــق علــى ذلــك وطلــب املصــدر احلضــور 
ومت تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــا وبعــد االنتقــال إلــى ســكن املتهــم 
حــاول املتهــم ........... الهــروب ومت القبــض عليــه وبتفتيــش غرفتــه وجدنــا 
يف غرفتــه شــنطة مفتاحهــا معــه ووجدنــا فيهــا املاريجوانــا وكرتــون 
مالبــس داخليــة مغلقــه باحــكام وفتحنــاه ووجدنــا فيــه كيــس آخــر 
معبــأ باملاريجوانــا وقصاصــت ورقيــة الواحــدة مبائــة أو مائتــي ريــال 
وبعــد ســؤاله عنهــا أجــاب أننــي احضرهــا مــن بنجالديــش عــن طريــق 
زميــل ........... واتصــل هاتفيــًا مبســمع منــا يطلــب املاريجوانــا مبائــة ريــال 
فقــال ...........الكميــة التــي عنــدك قــال خلصــت فقــال ســأحضر عنــدك 
ــا ........... عنــد البــاب وعنــد القبــض  فلمــا جئنــا عنــد بيــت ...........وجدن
عليــه هــرب و بتفتيشــه وجدنــا معــه مشــد ملتصــق برجلــه غالبــا يوضــع 
ــرف  ــه شــيئا واعت ــم جنــد داخل ليمســك املهــرب مــن املخــدرات لكــن ل
امامنــا انــه .........يســتقبل ...........يف املطــار عنــد قدومــه مــن بنجــالدش 
هكــذا شــهدوا وقــد زكــى الشــهود كل مــن ................ وبعــد تعريفهــم 
بالشــهود قــررا قائلــن نشــهد انهــم عــدول ثقــات ورفعــت اجللســة لإلطــالع 
الســجينان  أخــرى حضــر  عليهمــا ويف جلســة  املدعــى  اعتــراف  علــى 
كل  وحضــر  صفتهمــا  الســابقة  اجللســات  يف  ...........املثبــت  ...........و 
مــن املترجــم املوظــف باحملكمــة ...........باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
1431هـــ   /05  /12 يف   ........... برقــم  الدمــام  مــن  الصــادرة  اإلقامــة 
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الصــادرة  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية  بنجالديشــي  املتعــاون  واملترجــم 
مــن الدمــام برقــم وتنتهــي بتاريــخ 27/ 11/ 1432هـــ وزكاهمــا بعــد 
التعريــف بهمــا ................ هنــدي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن 
الدمــام برقــم .........وتنتهــي بتاريــخ 20/ 06/ 1433هـــ بقولــه أشــهد أن 
ــان ويف هــذه اجللســة مت قــراءة شــهادة  ................و ................عــدالن ثقت
شــهود الفرقــة القابضــة املدونــة يف اجللســة الســابقة علــى املدعــى عليهمــا 

ــه ــى انفــراد فأجــاب .... بقول كل واحــد منهمــا عل
كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر االســتجواب مــع املدعــى عليــه األول 
ــة لفــة رقــم )1( صحيفــة )4( وقــد تضمــن مــا  ................ املرفــق بالعامل
نصــه: » س: كيــف مت القبــض عليــك؟ ج: عندمــا اتصــل علــيَّ املدعــو 
.........وطلــب منــي املاريجوانــا محظــورة وكنــت موجــود بالقــرب مــن 
شــقته عندهــا مت القبــض علــيَّ مــن قبــل رجــال املكافحــة بعــد مقاومــة 
ــة منــي بالهــرب. س: عنــد التحقيــق مــع املدعــو .........ذكــر  لهــم محاول
ــا لصاحلــك بعــد  ــو مــن املاريجوان ــه قــام بتهريــب حوالــي نصــف كيل بأن
التنســيق معــك بدولــة بنجالديــش وإعطائــه تلــك الكميــة مــن شــخص 
يعرفــك بعــد مكاملتــك ؟ ج: هــذا الــكالم غيــر صحيح.اهـــ. وبعرضــه 
عليــه قــال: لقــد بصمــت علــى هــذه األجوبــة وكلهــا صحيــح عــدا أن 
.........اتصــل بــي وطلــب منــي املاريجوانــا فهــذا غيــر صحيــح وقــد بصمــت 
دون أن أعلــم مضمــون اجلواب.أهـــ. بعدهــا جــرى االطــالع علــى احملضــر 
 )2( رقــم  لفــة  باملعاملــة  املرفــق  املخــدرات  قبــل مكافحــة  مــن  املعــد 
صحيفــة )5( وقــد تضمــن أن أفــراد الفرقــة طلبوا إثبات املدعى عليه ..... 
فالحظــوا عالمــات االرتبــاك. فقــال لــه أحداألعضــاء: هــل أنــت .......... 
فقــال ال وأشــار إلــى شــخص بنجالديشــي آخــر كان يقــف يف الشــارع، 
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وعنــد إخراجــه إثبــات هويتــه الذ بالفــرار علــى قدميــه ومت اللحــاق بــه 
وعنــد اإلمســاك بــه قــام مبقاومــة شــديدة وعنيفــة ممــا نتــج عنــه رضــوض 
القابضة.اهـــ. وبعرضــه عليــه  الفرقــة  أفــراد  لبعــض  وجــروح ســطحية 
قال:مــا تضمنــه هــذا احملضــر مــن هروبــي فهــذا صحيــح خلــويف منهــم 
أمــا ماتضمنــه مــن إنــكاري أن اســمي .........وكذلــك مقاومتــي العنيفــة 
فهــذا غيــر صحيــح ا.هـــ. ثــم قــال املدعــي العــام ليــس لــديَّ زيــادة بينــة 
ســوى مــا ذكرت.اهـــ. بعدهــا جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم رقــم .........
يف 1431/6/25هـــ املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )39( املتضمــن إيجابيــة 
العينــة ملــادة املاريجوانــا وهــي مــن احلشــيش املخدر.اهـــ. بعدهــا تقــرر 
رفــع اجللســة للتأمــل ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليهمــا ويف هــذه اجللســة قــال املدعــى عليــه الثانــي ................:أوراق 
ــي  ــل الفرقــة القابضــة ال تعــود ل ــي مت احلصــول عليهــا مــن قب القمــار الت
إمنــا وجــدت يف دورة امليــاه املشــتركة بينــي وبــن أنــاس آخريــن وأنــا 
م مــن دعــوى املدعــي  أســتخدم نبــات املاريجوانا.أهـــ. فبنــاًء علــى مــا تقــدَّ
العــام املتضمنــة قيــام املدعــى عليــه األول بتلقــي نبــات املاريجوانــا املهربــة 
ــه مــن رجــال األمــن  ــا وهروب ــات املاريجوان ــه لنب ــج وتعاطي بقصــد التروي
وحيــازة أوراق للعــب القمــار وقيــام املدعــى عليــه الثانــي بتهريــب مــا وزنــه 
ثالثمائــة وواحــد وثالثــون جرامــًا وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن نبــات 
املاريجوانــا واشــتراك املدعــى عليهمــا األول والثانــي يف حيــازة مــا وزنــه 
ثالثمائــة وواحــد وثالثــون جرامــًا وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن نبــات 
املاريجوانــا بقصــد التعاطــي واالجتــار وحيــازة كل واحــٍد منهمــا ألوراق 
تســتخدم للعــب القمــار وتعاطــي كل واحــد منهمــا لنبــات املاريجوانــا 
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وجــواب املدعــى عليــه األول ................املتضمــن إنــكار جميــع مــا جــاء 
يف الدعــوى جملــة وتفصيــاًل عــدا تعاطيــه لنبــات املاريجوانــا وهروبــه 
................املتضمــن  الثانــي  عليــه  املدعــى  وجــواب  األمــن  رجــال  مــن 
مصادقتــه علــى بعــض مــا جــاء يف الدعــوى مــن ترويجــه للكميــة مــن 
لنبــات  نبــات املاريجوانــا وكــذا حيازتــه للكميــة األخــرى وتعاطيــه 
ــا مــن  ــات املاريجوان ــة مــن نب ــا وإنــكار قيامــه بتهريــب كمي املاريجوان
بنجالديــش إلــى الســعودية وحيازتــه ألوراق القمــار ومبــا أنَّ املدعــي العام 
لــم يقــدم بينــة موصلــة ملــا ادعــى بــه علــى املدعــى عليــه األول ولكــن ثمــة 
قرائــن تتجــه عليــه وهــي اآلتــي:أواًل/ إقــراره يف محضــر االســتجواب أنــه 
مت القبــض عليــه بعدمــا اتصــل عليــه املدعــو .........وطلــب منــه املاريجوانــا 
محظورة.ثانيــًا/ هروبــه مــن رجــال القبــض بعدمــا طلبــوا إثبــات هويتــه. 
القبــض عليــه. رابعــًا/  ثالثــًا/ ظهــور عالمــات االرتبــاك عليــه ســاعة 
أن املدعــى عليــه األول قــدم إلــى محــل ســكن املدعــى عليــه الثانــي 
ــه.  ــه قريــب من ــاء املهاتفــة أن ــه مباشــرة وقــد ذكــر أثن ــه علي بعــد اتصال
خامســًا/ إقــرار املدعــى عليــه الثانــي .........باشــتراك املدعــى عليــه األول 
................ معــه يف تهريــب وترويــج الكميــة املذكــورة. وهذااإلقــرار 
ُــَشار إليهــا وتلــك  وإن كاَن حجــة قاصــرة إال أنــه يعتبــر مقويــًا للقرائــن املـ

ــه التهمــة عليــه. القرائــن باجتماعهــا وتظافرهــا توحــي بتوجُّ
م املدعــي العــام بينــة علــى  أمــا املدعــى عليــه الثانــي ................ فقــد َقــدَّ
دعــواه يف تهريــب الكميــة املذكــورة وهــي إقــراره املصــدق شــرعًا ومــا 
دفــع بــه مــن كونــه أراد التخلــص مــن القضيــة فهــذا غير معتٍد بــه ويعتبر 
رجوعــًا عــن اإلقــرار ومبــا أنــه قــد أقــّر إقــرارًا مصدقــًا شــرعًا بأنــه قــام 
بالتهريــب ملــادة احلشــيش املخــدر، وقــد جــاء يف إقــراره أنه إقــراُر طواِعَيٍة 
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مــن غيــر إكــراٍه أو إجبــاٍر مــن أحــٍد واإلقــرار مــن أقــوى طــرق اإلثبــات، 
ر أهــل العلــم َأنَّ حقــوق اهلل تعالــى التــي ال ُتــدَرأ بالشــبَهِة ال ُيقَبــُل  وقــد قــرَّ
فيهــا الرجــوع عــن اإلقــرار بال ِخالف، والتعازيــُر من احلقوق التي ال ُتدَرأ 
بالشــبَهِة فــال ُيقَبــل فيــه الرجــوع عــن اإلقرار.)املغنــي 95/5، حاشــية ابــن 
عابديــن 60/4(. ومبــا أنَّ املدعــي العــام لــم يقــدم بينــة على حيــازة املدعى 
عليهمــا لــألوراق التــي تســتخدم للعــب القمــار ومبــا أنَّ نبــات املاريجوانــا 
مــن أنــواع احلشــيش املخــدرة فترويجــه وتهريبــه وحيازتــه مــن اإلفســاد 
يف األرض وهــو مــن الذنــوب الِعَظــام واآلثــام اجِلســام، وهــو ســعٌي لنشــر 
الرذيلــة والفســاد بــن النــاس، وقــد قــال تعالــى ) إن اهلل اليصلــح عمــل 
ــه ) وال تفســدوا يف األرض بعــد إصالحهــا  املفســدين ( وقــال جــل جالل
( فضــرر احلشــيش عظيــٌم علــى الضــرورات اخلمــس التــي جــاَء الشــرع 
بحفظهــا وصيانتهــا وهــي موجبــٌة لســخط اهلل وغضبــه وهــذا يســتدعي 
تشــديد التعزيــر علــى املدعــى عليهمــا؛ وبنــاًء علــى ماتضمنتــه املــواد 
)37،52،56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لذلــك 
كلــه فقــد قررنــا اآلتــي:أواًل/ رددنــا دعــوى املدعــى العــام ضــد املدعــى 
عليــه األول ................يف االشــتراك مــع املدعــى عليــه الثانــي يف تهريــب 
الكميــة املذكــورة مــن نبــات املاريجوانــا واالشــتراك معــه أيضــًا يف 
حيــازة مــا وزنــه ثالثمائــة وواحــد وثالثــون جرامــًا وســتة مــن العشــرة مــن 
اجلــرام مــن نبــات املاريجوانــا بقصــد التعاطــي واالجتــار ومقاومــة الفرقــة 
القابضــة وتتوجــه عليــه التهمــة يف ذلــك. ثانيــًا/ ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى 
عليــه األول ................واملدعــى عليــه الثانــي ................بتناول كل واحٍد 
منهمــا نبــات املاريجوانــا املخــدر. ثالثــًا/ ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه 
الثانــي ................بتهريــب مــا وزنــه نصــف كيلــو مــن نبــات املاريجوانــا 
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مــن بنجالديــش إلــى داخــل الســعودية كمــا ثبــت لدينــا إدانتــه بحيــازة مــا 
وزنــه ثالثمائــة وواحــد وثالثــون جرامــًا وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن 
نبــات املاريجوانــا بقصــد االجتــار والتعاطــي. رابعــًا/ رددنــا دعوى املدعي 
العــام يف حيــازة املدعــى عليهمــا ألوراق تســتخدم للعــب القمــار. خامســًا/ 
قررنــا تعزيــر املدعــى عليــه األول ................بالســجن ملــدة خمــس ســنوات 
وجلــده خمســمائة جلــدة وتعزيــر املدعــى عليه الثاني ................ بالســجن 
ملــدة عشــر ســنوات وجلــده ســبعمائة جلــدة علــى أن تبــدأ فترة الســجن من 
تاريــخ القبــض علــى كل واحــٍد منهمــا ويكــون جلــد كل واحــد منهمــا 
مفرقــًا علــى دفعــات متســاوية كل دفعــة خمســون جلــدة وبــن كل دفعة 
ــد أمــام جامــع  ــع دفعــات مــن دفعــات اجلل ــى أن تنفــذ أرب ــام عل عشــرة أي
خــادم احلرمــن الشــريفن بالدمــام. سادســًا/ إقامةحــد شــرب املســكر 
علــى كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة. 
ســابعًا/ تغــرمي املدعــى عليــه الثانــي مائــة ألــف ريــال تــؤول خلزينــة الدولــة 
العامــة. ثامنــًا/ إبعــاد املدعــى عليهمــا جميعــًا مــن البــالد بعــد اســتيفاء مــا 
لهمــا وماعليهمــا مــن حقــوق اتقــاًء للعبــاد والبــالد مــن شــرهما. تاســعًا/ 
رددنــا دعــوى املدعــي العــام يف مصــادرة اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه 
األول والــذي يحمــل الشــريحة رقــم ..... عاشــرًا/ قررنــا مصــادرة اجلــوال 
العائــد للمدعــى عليــه الثانــي .........والــذي يحمــل الشــريحة رقــم ...... 
وعــدم صــرف الشــريحة لــه مــرة أخــرى. وبذلــك كلــه حكمنــا وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع املعاملــة إلــى 
محكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة كمــا قــرر كل واحــٍد مــن 
املدعــى عليهمــا قناعتهمــا باحلكــم وقــد قــام بــدور الترجمــة املتعــاون 
مــع احملكمــة ................املــدون هويتــه ســابقًا وكانــت ســاعة النطــق 
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باحلكــم متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والنصفوبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه. حــرر يف 1433/4/12هـــ . 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ففــي متــام 
الســاعة احلاديــة عشــرة مــن يــوم االثنــن 1434/3/16هـــ بنــاًء علــى ورود 
ــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم ................يف 1434/1/25هـــ  املعامل
وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة اســتئناف الدائــرة اجلزائيــة 
مــا  وقــد تضمــن  ................ يف 1434/1/6هـــ  رقــم  األولــى  اخلماســية 
نصــه: » وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة لوحــظ أن القــرار لــم يــرد فيــه مطالبــة املدعــي العــام ملالحظــة 
مــا ذكــر وإكمــال الــالزم. توقيــع وختــم أصحــاب الفضيلــة كل مــن: 
د/................. ................ »ا.هـــ. واجلــواب علــى ذلــك أنــه لــم يتــم إضافــة 
طلبــات املدعــي العــام ســهوًا. وباالطــالع علــى ضبــط القضيــة وجدنــا أن 
طلباتــه مــا نصــه: »وحيــث إن مــا أقــدم عليه املتهمان املذكــوران - وهما 
بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا ، أطلــب اآلتــي:- أواًل : إثبــات إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا وفقــًا 
للفقــرة )2( مناملــادة )3( واملــادة رقــم )64( مــن نظام مكافحة املخدرات 
واحلكــم عليهمــا بالقتــل تعزيــرًا اســتنادًا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم 
)37( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ، مــع مراعــاة املــادة )62( مــن 
النظــام بشــأن العقوبــة األشــد ثانيــًا : مصــادرة اجلــوال رقــم )................( 
 )................( االتصــال  ورقــم   ).........( رقــم  الشــريحة  يحمــل  والــذي 
العائــد للمتهــم )................( ، واجلــوال رقــم )................( والــذي يحمــل 
للمتهــم  )................( والعائــد  ).........( ورقــم االتصــال  الشــريحة رقــم 
)................(، اســتنادًا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن نظــام 
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املذكوريــن  للمتهمــن  شــريحة  صــرف  وعــدم  املخــدرات  مكافحــة 
الثانيرائيــس  النائــب  امللكــي  الســمو  صاحــب  تعميــم  الــى  اســتنادا 
مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم)9798( وتاريــخ 1428/10/9هـــ 
»ا.هـــ. علمــًا أنــه مت عمــل مســودة لضبــط هــذه القضيــة ولــم يقــم املوظــف 
بضبطهــا يف حينــه ســهوًا وفضيلــة القاضــي املشــارك ................يف دورة 
القضــاء التجــاري ملــدة شــهرين. بعدهــا تقــرر رفــع اجللســة متــام الســاعة 
احلاديــة عشــرة والربــع وســيتم رفــع كافــة أوراق املعاملــة إلــى محكمــة 

االســتئناف وبــاهلل التوفيــق. حــرر يف 1434/3/16هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي متام 
الســاعة احلاديــة عشــر والربــع مــن يــوم االربعــاء 1434/6/21هـــ فتحــت 
اجللســة بناًء على ورود املعاملة من محكمة االســتئناف برقم ................ 
................يف  رقــم  الفضيلــة  أصحــاب  قــرار  وبرفقهــا  يف 1434/5/6 
1434/5/1هـــ وقــد تضمــن املالحظــة علــى احلكــم مبــا نصــه: » وحيــث 
وأوراق  االعتراضيــة  والالئحــة  ضبطــه  وصــورة  القــرار  دراســة  ســبق 
املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجاببــه أصحــاب الفضيلــة علــى قرارنــا رقــم 
................ يف 1434/1/6هـــ لوحــظ مــا يلــي: أواًل/ أن اجللســة األخيــرة 
لــم ترفــق يف صــورة الضبــط. ثانيــًا/ أن مــا حكــم بــه أصحــاب الفضيلــة 
علىاملدعــى عليهمــا قليــل جــدًا خلطــورة مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا. 
توقيــع وختــم أصحــاب الفضيلــة كل مــن: د/ ................ ».اهـــ. وجوابنــا 
علــى ذلــك أمــا مــا ذكــر يف أواًل فلــم يتم إحلاق ذلك ســهوًا. وأما املالحظة 
الثانيــة فلــم يظهــر لنــا خــالف مــا حكمنــا بــه بعدهــا تقــرر رفــع اجللســة 
متــام الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف وســيتم رفــع كافــة أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف حســب املتــب وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
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علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه. حــرر يف 1434/6/21هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
يــوم االربعــاء 1434/8/24هـــ  متــام الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا مــن 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  ورود  علــى  بنــاًء  اجللســة  فتحــت 
ــا قــرار  باملنطقــة الشــرقية برقــم ................ يف 1434/7/17هـــ وبرفقه
رقــم  األولــى  اخلماســية  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب 
احلكــم  علــى  املالحظــة  تضمــن  وقــد  1434/7/10هـــ  يف   ................
مبــا نصــه: » وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب 
الفضيلــة علــى قرارنــا رقــم ................ يف 1434/1/6هـــ وقرارنــا رقــم 
................ يف 1434/5/1هـــ فــإن الدائــرة تقــرر إعــادة املعاملــة ألصحاب 
الفضيلــة للمــرة الثانيــة إلعــادة التأمــل والنظــر فيمــا يحفــظ املجتمــع مــن 
فــإن ذلــك مطلــوب شــرعًا. توقيــع وختــم أصحــاب  كل فســاد وشــر 
ــا نتفــق  الفضيلــة كل مــن: د/................ »ا.هـــ. وجوابنــا علــى ذلــك: أنن
ــة بعمــل مــا مــن شــأنه ضبــط أمــن املجتمــع فهــذا  مــع أصحــاب الفضيل
مــن أهــم مقاصــد القضــاء ولكــن اخلــالف إمنــا هــو يف حتقيــق املنــاط 
بكــون املدعــى عليهمــا يســتحقان زيــادة العقوبــة أم ال؛ فمــن نافلــة القول 
التأكيــد علــى أنــه ال يســوغ تنزيــل مقصــد أمــن املجتمــع علــى البــريء 
ثــم معاقبتــه اســتصحابًا للمقصــد املشــار إليــه؛ لــذا نأمــل مــن أصحــاب 
الفضيلــة تنقيــح مــا يرونــه مــن وقائــع مؤثــرة وإبــراز القرائــن التــي توجــب 
زيــادة تعزيرهمــا ممــا يكــون قــد خفــي علينــا ثــم تقــرر رفــع اجللســة متــام 
الســاعة الثانيــة عشــرة والربــع علمــًا أن فضيلــة الشــيخ ................يتمتــع 
بإجــازة اعتياديــة ولكــون رئيــس اجللســة ســيتمتع بإجــازة إلــى بعــد شــهر 
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رمضــان ونظــرًا لكــون احلكــم باألغلبيــة وخشــية مــن تأخــر املعاملــة مت 
اجلــواب عنهــا وســيتم رفــع كافــة أوراق املعاملةإلى محكمة االســتئناف 
حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمدوعلــى 

ــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/8/24هـــ . آل
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام 
احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  1434/10/29هـــ  وتاريــخ   ................ برقــم 
برقــم ................وتاريــخ 1434/11/3هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي 
ذو الرقــم ................ والتاريــخ 1433/5/10هـــ الصــادر مــن أصحــاب 
بدعــوى/  الشــيخ/................اخلاص  باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة 
اجلنســية  1-................بنجالديشــي  مــن  ضــد/كٍل  العــام  املدعــي 
وقــد تضمــن  اجلنســية يف قضيــة مخــدرات  2-................بنجالديشــي 
القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وحيــث 
وأوراق  األعتراضيــة  والالئحــة  ضبطــه  وصــورة  القــرار  دراســة  ســبق 
ــا  ــة علــى قرارن ــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيل ــة وباإلطــالع عل املعامل
ــا رقــم ................ وتاريــخ  رقــم ................ وتاريــخ 1434/1/6هـــ وقرارن
ــا  ــخ 1434/7/10هـــ قررن ــا رقــم ................ وتاري 1434/5/1هـــ وقرارن
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر.واهلل املوفــق وصلىــاهلل 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/11 هــــــــ .
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رقم الصك: 33345920  تاريخه: 1434/7/16هـ 
رقم الدعوى: 3316760

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
3462440 تاريخه: 1434/3/15هـ

مخــدرات - تهريــب الهيرويــن - كبســوالت داخــل االحشــاء - إقــرار 
املدعــى عليــه حتقيًقــا - ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه - التعزيــر بالســجن 

واجللــد والغرامــة ومصــادرة اجلــوال واملبلــغ املضبــوط بحوزتــه.

- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم: فــإن وجــدمت للمســلم مخرجــا 
فخلــوا ســبيله فــإن اإلمــام ألن يخطــئ يف العفــو خيــر لــه مــن أن يخطــئ 

يف العقوبــة.
-الفقــرة )1( املــادة )37( والفقــرة )2( املــادة )37( والفقــرة )2( مــن املــادة 

)56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية.

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بجلــب وتهريــب املخــدرات - 
بالواقعــة،  عليــه  املدعــى  أقــر  املــادي،  الكســب  بقصــد  الهيرويــن- 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
ــب املدعــي العــام احلكــم  ــى الهيرويــن، طل ــواء املــادة املضبوطــة عل احت
علــى املدعــى عليــه بعقوبــة القتــل تعزيــرًا ومصــادرة املبلــغ املالي املضبوط 
وقــدره مائــة ريـــال كونــه ناجتــًا مــن ارتــكاب اجلرميــة ومصــادرة اجلــوال 
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املضبــوط املســتخدم يف ارتــكاب اجلرميــة، حكمــت احملكمــة بثبــوت 
إدانــة املدعــى عليــه بتهــرب الهيرويــن، واحتياطا للدمــاء وللقرائن والتهم 
قــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليــه بتعزيــره بالســجن خمــس 
عشــرة ســنة، وجلــده خمســن جلــدة تكــرر عليــه خمــس عشــرة مــرة 
بــن كل مــرة وأخــرى مــدة شــهرين، وغرامــة ماليــة قدرهــا مائــة ألــف 
ــاد  ــه، وتوصــي باإلبع ــوط بحوزت ــغ املضب ــه واملبل ــال، ومصــادرة جوال ريـ
خــارج البــالد بعــد انتهــاء مالــه ومــا عليــه مــن حقــوق، قــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه باحلكــم، مت تصديــق احلكــم مــن قبــل محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن ................ القضــاة يف احملكمــة 
العامــة بالريــاض حضــر ................وادعــى قائــال بصفـــتي مدعيـــًا عامـــًا 
يف دائـــرة االدعـــاء العـــام مبدينـــة الريـــاض أدعـــي علــى / ................)21 
رقــم)................( الســفر  جــواز  مبوجــب  اجلنســية  باكســتاني  ســنة( 
يتحــدث اللغــة البشــتو ويفهــم األوردو مســلم أوقــف بتاريــخ 1432/8/8هـ 
وأحيــل إلــى شعبةســجن امللــز مبوجــب أمــر اإلحالــة ومتديــد التوقيــف 
رقــم)( وتاريــخ 1432/8/19هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم)1900( 
وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املادة رقم )112( من نظام اإلجراءات 
اجلزائيــة حيــث إنــه بتاريــخ 1432/8/8هـــ قبــض علــى املدعــى عليــه مــن 
قبــل جمــرك مطــار امللــك خالــد الدولــي بالريــاض إثــر قدومــه علــى 
الرحلــة رقــم )808( القادمــة مــن مطــار كراتشــي عبــر رحلــة طيــران ..... 
حيــث مت االشــتباه بــه وبإحالتــه إلــى جهــاز األشــعة والكشــف عليــه 
ظهــرت النتيجــة بوجــود أجســام غريبــة داخــل أحشــائه فقــام بإنــزال 
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)116( مائــة وســت عشــرة كبســولة حتتــوي علــى مــادة بنيــة اللون يشــتبه 
أن تكون من الهيروين املخدر بلغ وزنها اإلجمالي مع األغلفة)955.1( 
تســعمائة وخمسةوخمســن جرامــًا وعشــر اجلــرام وقــد أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الـــشرعي الصــادر مــن مركزمراقبــة الســموم والكيميــاء 
احتواءعينــة  1432هـــ  رقم).........لعــام  بالريــاض  الشــرعية  الطبيــة 
املســحوق الــذي بداخــل إحــدى الكبســوالت املهربــة على مــادة الهيروين 
وهــو مــن املــواد املخــدرة واملدرجــة باجلــدول رقــم)1( فئــة)أ( امللحــق بنظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبســماع أقوالــه أقــر بتهريــب 
الكميــة املضبوطــة مــن الهيرويــن املخــدريف أحشــائه إليصالهــا إلــى 
مدينة الرياض وأنه أخذها من شــخص يف باكســتان يدعى ................ 
وأخبــره أنــه عنــد وصولــه إلــى مدينــة الريــاض وإنزالــه الكبســوالت 
ســوف يعطــي أحــد أقربائــه مبلــغ مالــي قــدره)1600( ألــف وســتمائة 
روبيةمقابــل كل كبســولة وباســتجوابه أقــر بصحــة الواقعــة وبتهريبــه 
الكميــة املضبوطــة مــن الكبســوالت يف أحشــائه إلــى اململكــة حيــث 
عــرض عليــه شــخص باكســتاني يدعــى ................ ويســكن يف قريتــه 
ومنحــه  باكســتانية  روبيــة  ألــف  مئــة  قــدره)100.000(  مالــي  مبلــغ 
تأشــيرة عمــل يف الســعودية وتذكــرة ســفر مقابــل تهريبــه للكبســوالت 
عــن طريــق أحشــائه فوافــق علــى ذلــك ويف نفــس يــوم الســفر أعطــاه 
بابتــالع  فقــام  األماكــن  أحــد  إلــى  معــه  وذهــب  .........الكبســوالت 
الكبســوالت ثــم توجــه إلــى املطــار يف كراتشــي وغــادر إلــى الســعودية 
وأنــه قبــض عليــه عندوصولــه مطــار امللــك خالــد الدولــي بالريــاض وأن 
.........طلــب منــه عنــد وصولــه أن يســتقل ســيارة أجــره ثــم يقــوم باالتصــال 
عليه وهو ســيخبره عن الشــخص الذي ســوف يســلمه الكبســوالت)ومت 
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مخاطبــة مكافحــة املخــدرات بشــرق الريــاض التخــاذ الــالزم حيــال 
املالــي  املبلــغ  وأن  1432/8/26هـــ(  وتاريــخ  رقــم).........(  باخلطــاب 
................ إيــاه  أعطــاه  قــد  ريــال  مائــة   )100( قــدره  معــه  املضبــوط 
ملصاريــف الســفر وأنــه ســبق أن اتصــل علــى................ مــن جهــاز جوالــه 
الــذي يحمــل شــريحة اتصــال باكســتانية)وجرى حجــز املبلــغ املالــي 
وجهــاز اجلــوال اســتنادًا للفقــرة)2( مــن املــادة)53( مــن نظــام مكافحــة 
وتاريــخ   ).........( رقــم  باخلطــاب  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 
1432/8/26هـــ ونفــى علمــه مابداخــل الكبســوالت التــي هربهــا يف 
اتهامــه  عــن  التحقيــق  وأســفر  شــرعًا  إقــراره  علــى  وصــادق  أحشــائه 
مــع  وزنهــا  بلــغ  كبســولة  عشــرة  وســت  مائــة  بتهريــب)116( 
األغلفــة)955.1( تســعمائة وخمســة وخمســن جرامًاوعشــر اجلــرام مــن 
الهيرويــن املخــدر املجــرم مبوجــب الفقــرة)1( مــن املــادة )الثالثــة( مــن 
باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام 
ــى مصــدر مــا  ــخ 1426/7/8هـــ وتســتره عل امللكــي رقــم )م/39( وتاري
ضبــط املعاقــب علــى ذلــك شــرعا وفقــا لقــرار االتهــام رقــم )..................( 
لعام1432هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1-إقــراره املصــادق عليــه 
رقــم)20(  اللفــة  علــى  املرفــق  التحقيــق  بدفتــر  املــدون ص)1(  شــرعًا 
.2-إقــراره حتقيقــًا املــدون ص)1-2-3( بدفتــر التحقيــق املرفــق علــى 
املــدون  األوليــة  أقوالــه  ســماع  مبحضــر  .3-اعترافــه  رقــم)19(  اللفــة 
تفصيــاًل علــى اللفــة رقم)9-10-11(4-محضــر القبــض املرفــق علــى 
اللفــة رقــم)2( .5-التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق لفــة رقــم)27( 
وببحــث ســوابقه اتضــح عــدم وجــود ســوابق جنائيــة مســجلة عليــه حتــى 
تاريخــه وصــدر قــرار جلنــة إدارة الهيئــة رقــم)2463/ر( لعــام 1432هـــ 
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باملوافقــة علــى ماانتهــى إليــه قــرار االتهــام وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا مبوجــب نظــام 
األصليــة  عقوباتــه  يف  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
والتكميليــة أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه وأطلــب احلكــم عليــه 
باآلتــي :-1-بعقوبــة القتــل تعزيــرًا الــواردة يف الفقــرة)1( مــن البنــد)أواًل( 
مــن املــادة)37( مــن النظــام املشــار إليه.2-مصــادرة املبلــغ املالي املضبوط 
مــع املذكــور قــدره)100( مائــة ريــال كونــه ناجتــًا مــن ارتــكاب اجلرميــة 
اســتنادًا للفقــرة )2( مــن املــادة )53( مــن النظــام املشــار إليه3-مصــادرة 
جهــاز اجلــوال املضبــوط معــه مــن نــوع .... والــذي يحمــل الرقــم املصنعــي 
مــن  للفقــرة)1(  اســتنادًا  اجلرميــة  ارتــكاب  يف  املســتخدم   ).........(
املــادة)53( مــن النظــام املشــار إليــه ثــم حضــر ................باكســتاني 
اجلنســية حامــل بطاقــة نزيــل رقم.........صــادرة مــن ســجن امللــز وبســؤاله 
احملكمــة  مترجــم  قائالبواســطة  أجــاب  العــام  املدعــي  دعــوى  عــن 
املتعــاون ................باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامة رقــم ................ 
ماذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح والصحيــح أننــي اشــتريت 
تأشــيرة عمــل يف الســعودية مــن شــخص مائــة وثمانــن ألــف روبية ودفعت 
لــه مائــة ألــف روبيــة وبقــي لــه ثمانــن ألــف روبيــة وقبــل ســفري علــى 
املدعــو  لــدى  عصيــرا  شــربت  ســاعة  عشــر  إثنــا  بحوالــي  الطائــرة 
صعــدت  حتــى  بشــيء  أحــس  ولــم  الوعــي  فقــدت  ................وبعدهــا 
الطائــرة ويف الطائــرة حسســت ألــم يف بطنــي ولــم أكتشــف مــايف بطنــي 
إال بعــد وصولــي إلــى الســعودية وحينهــا عرفــت أنــه مت اســتغاللي مــن 
قبــل عصابــة مخــدرات لتهريــب مــادة الهيرويــن املخــدر يف أحشــائي وأنــا 
ال أعلــم عــن ذلــك شــيئًا إطالقــا كمــا أبــن أن والــدي متوفــى وأنــا أعيــل 
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أســرة مكونــة مــن أم وأختــن هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعي 
العــام قــال ماذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح والصحيــح مــا جــاء يف 
دعــواي وبســؤاله البينــة قــال ليــس لــدي ســوى مــا تضمنتــه أوراق املعاملــة 
................بنجالديشــي  واملترجــم  الطرفــان  أخــرى حضــر  ويف جلســة 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ................ ثــم جــرى االطــالع علــى إقــراره 
املصــادق عليــه شــرعًا املــدون صفحــة )1( بدفتــر التحقيــق املرفــق علــى 
اللفــة رقــم )20( فوجــد يتضمــن علــى إقــرار بتاريــخ 1432/08/12هـــ 
وهــذا نصــه )أقرأنــا ................باكســتاني اجلنســية مبوجــب جوازســفر 
رقــم )................ ( دون إجبــار أو إكــراه مــن أحــد وأنــا بكامــل قــواي 
العقليــة بأنــي قمــت بتهريــب )116( كبســولة إلــى داخــل اململكــة وذلــك 
عــن طريــق أحشــائي وعنــد وصولــي إلــى مطــار الريــاض مت القبــض علــي 
ومت إنــزال مائــة وســتة عشــر كبســولة مــن أحشــائي وكان غرضــي 
وقصــدي مــن تهريــب الكبســوالت إلــى اململكــة هــو احلصــول علــى 
وتأشــيرة عمــل يف  روبيــة باكســتانية  ألــف  مائــة  قــدره  املالــي  املبلــغ 
وكان  ســفر  تذاكــر  إلــى  باإلضافــة  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
ســيعطيني إياهــا شــخص يف باكســتان ذكــرت اســمه للمحقــق كمــا 
الشــخص  هــذا  إلــي  حضــر  باكســتان  يف  كنــت  عندمــا  بأنــه  أقــر 
وعــرض علــي تهريــب الكبســوالت يف األحشــاء وإدخالهــا إلــى اململكــة 
مقابــل أن يعطينــي مائــة ألــف روبيــة وتأشــيرة عمــل وتذاكــر ســفر ويف 
يــوم الســفر أحضــر إلــي هــذا الشــخص الكبســوالت وقمــت بابتالعهــا 
وقدمــت إلــى الســعودية عــن طريــق الطائــرة ثــم قبــض علــي وقمــت بإنزال 
الكبســوالت التــي قمــت بابتالعهــا ســابقًا هــذا إقــراري وعليــه أصــادق 
بعــد ترجمتــه لــي مــن قبــل املترجــم وقــد صــدق هــذا االعتــراف مــن 
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احملكمــة العامــة بالريــاض كمــا جــرى االطــالع علــى إقــراره حتقيقــا 
املــدون علــى صفحــة رقــم )1-2-3( بدفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة 
رقــم )19( فوجــد يتضمــن علــى س/ أنــت متهم بتهريب )116( كبســولة 
بلــغ وزنهــا )955,1( جــرام عــن طريــق أحشــائك مــن الهرويــن املخــدر فمــا 
قولــك ج/ نعــم أنــا هربــت كبســوالت ولــم أكــن أعلــم أنهــا هرويــن س/ 
أفدنــا بالتفصيــل كيــف مت القبــض عليــك ج/ أفيدكــم عندمــا كنــت 
يف  وذلــك   ................ يدعــى  شــخص  علــي  عــرض  باكســتان  يف 
روبيــة  ألــف  مائــة  مبلــغ  مقابــل  .........وذلــك  مدينــة  قريتــي.........يف 
باكســتانية وأعطانــي تأشــيرة عمــل وتذاكــر إلــى الســعودية وذلــك 
مقابــل أن أقــوم بتهريــب كبســوالت ال أعلــم مابداخلهــا عــن طريــق 
أحشــائي فوافقــت علــى ذلــك ويف نفــس يــوم الســفر أعطانــي املدعــو 
.........الكبســوالت وذهبنــا إلــى مــكان يعلمــه املدعــو ................ فقمــت 
بابتــالع الكبســوالت ثــم توجهنــا إلــى املطــار يف .........ومنــه إلــى مدينــة 
كراتشــي ثــم توجهنــا إلــى الســعودية ويف املطــار مت الكشــف علــي 
أخبــرك  مــاذا   / علــي س  فقبــض  الكبســوالت  بداخلــي  أن  واتضــح 
املدعــو ................ مــا بداخــل الكبســوالت ج/ لــم يخبرنــي بشــيء س/ 
ملــاذا لــم تســأل .........يف حينهــا مــا بداخــل الكبســوالجت/ ألنــه كان 
وعدنــي مبقابــل املبلــغ املالــي والتذاكــر وتأشــرية العمــل س/ هــل كنت 
بإدخــال  تقــوم  إذا  ملــاذا  بداخلهــا ممنوعــة ج/ ال س/  ومــا  أنهــا  تعلــم 
الكبســوالت وتهريبهــا يف أحشــائك مــع علمــك بأنهــا ليســت ممنوعــة 
ج/ ألن................قــال لــي أن هــذه الكبســوالت ال ينفــع أن تذهــب بهــا 
وهــي يف الشــنطة ولكــن عــن طريــق أحشــائك س/ أقــررت عنــد ســماع 
أقوالــك أنــك كنــت تعلــم أن مــا بداخــل الكبســوالت هــو الهرويــن 
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املخــدر واآلن تنكــر ذلــك فمــا قولــك ج/ أنــا لــم أقــل لهــم ذلــك وهــم مــن 
أخبرونــي أنهــا هرويــن مخــدر س/ قيامــك بتهريــب الهرويــن عــن طريــق 
ويــدل علــى مراوغتــك يف  بأنهــا هرويــن  يــدل علــى علمــك  أحشــائك 
االجابــة فأنصحــك بقــول احلقيقــة فمــا قولــك ج/ أنــا بعــد القبــض علــي 
مالــي  مبلــغ  مع................علــى  اتفاقــك  س/  هرويــن  أنهــا  عرفــت 
ــى علمــك  ــى تأشــيرة عمــل يف اململكــة يــدل ويؤكــد عل وحصولــك عل
بــأن مــا هربــت بداخــل أحشــائك هــو مــن الهرويــن املخــدر فمــا قولــك ج/ 
لــم أقــل إال احلقيقــة س/ هــل ســبق لــك أن هربــت مــواد مخــدرة إلــى 
اململكــة ج/ هــذه أول مــرة أهــرب وهــي أول مــرة أقــدم إلــى الســعودية 
......... املدعــو  .........ج/  املدعــو  عــن  كافيــه  معلومــات  أعطنــا  س/ 
يسكن يف .........يف نفس القرية التي أسكن فيها وجواله )................( 
س/ لــم كنــت تنــوي تســليم الكبســوالت التــي يف أحشــائك ج/ ال أعلــم 
حيــث كان أتفاقــي مــع أســتقل ســيارة أجــرة ثــم أتصــل علــي ................
ويخبرنــي عــن الشــخص الــذي ســوف اســلمه الكبســوالت س/ هــل 
قمــت باالتصــال مــن جوالــك املضبــوط معــك علــى املدعــو ................ ج/ 
نعــم صحيــح قمــت بذلــك س/ ضبــط معــك مبلــغ مالــي قــدره مائــة ريــال 
فلمــن تعــود ج/ أعطانــي إيــاه كمصاريــف ســفر واملبالــغ األخــرى )350( 
روبيــة باكســتاني تعــود لــي وهــي مصــرويف الشــخصي س/ هــا تتعاطــى 
أي مــواد مخــدرة ج/ ال وال يوجــد علــي ســوابق وليــس لــدي أقــوال أخــرى 
اعترافــه  علــى  االطــالع  جــرى  كمــا  أقوالــي  علــى  أصــادق  وإننــي 
مبحضرســماع أقوالــه األوليــة املــدون تفصيــال علــى اللفــة رقــم )10-9-
11( فوجــد يتضمــن علــى محضــر ســماع أقــول بتاريــخ 1432/08/11هـــ 
صــادر مــن املديريــة العامــة ملكافحــة املخــدرات س/ أعطنــا املعلومــات 
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اإلحصائيــة عــن نفســك ج/ ................ باكســتاني اجلنســية س/ كيــف 
مت القبــض عليــك وملــاذا ج/ مت القبــض علــي مــن قبــل موظــف اجلمــارك 
عنــد تفتيشــي أشــتبه يف وضعــي وعرضنــي علــى األشــعة س/ أنــت متهــم 
بتهريــب مــا عــدده )116( كبســولة يشــتبه تكــون هرويــن فمــا قولــك 
ج/ هــذا صحيــح قــد هربــت يف أحشــائي عــدد )116( كبســولة هرويــن 
مخــدر س/ مــا هــو قصــدك مــن حيــازة مــا مت ضبطــه معــك ج/ لغــرض 
أيــن حصلــت علــى الكميــة  مــن  الريــاض س/  إلــى مدينــة  إيصالهــا 
املضبوطــة بحوزتــك ج/ حصلــت عليهــا عــن طريــق شــخص يدعــى يف 
باكســتان ومعــه جــوال رقــم )................( س/ هــل تعاطيــت شــيء ممــا 
مت ضبطــه بحوزتــك وهــل ســبق القبــض عليــك يف قضيــة مخــدرات ج/ ال 
س/ كــم ضبــط معــك مبلــغ مالــي وماهــي عالقتــك بــه ج/ إنــه مبلــغ 
بســيط )100( ســعودي و)150( روبيــة وهــو مصــرويف س/ كــم عــدد 
الســوابق اجلنائيــة عليــك ج/ ال يوجــد س/ مــن هــو الشــخص الــذي ســوف 
تقــوم بتســليم هــذه الكميــة لــه داخــل اململكــة وكيــف ســتتواصل معــه 
ج/ طلــب منــي .........االتصــال عليــه مــن أي جــوال لكــي يعطينــي رقــم 
الــذي ســوف يســتقبلني مبدينــة الريــاض حــن وصولــي مدينــة الريــاض 
س/ كيــف ســتقوم بإنــزال الكبســوالت املضبوطــة بداخــل أحشــائك 
ج/ بواســطة إنزالهــا س/ مــا هــو املبلــغ الــذي تتقاضــاه مقابــل نقــل هــذه 
الكميــة إلــى اململكــة وهــل اســتلمته ج/ املدعــو................ أخبرنــي يف 
حــن وصولــي مدينــة الريــاض وإنــزال الكبســوالت ســوف يعطــي أحــد 
أقربائــي يف باكســتان )1600( روبيــة لــكل كبســولة س/ هــل لــدك 
أقــوال أخــرى ج/ ال س/ أتصــادق علــى أقوالــك ج/ نعــم كمــا جــرى 
فوجــد   )2( رقــم  اللفــة  علــى  املرفــق  القبــض  محضــر  علــى  االطــالع 
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يتضمن على محضر
......... رقــم  الدولــي  خالــد  امللــك  مطــار  جمــرك  مــن  صــادر  ضبــط 
املراقــب  تواجــد  أثنــاء  للراكب................أنــه  1432/08/11هـــ  يف 
ومت  بالراكــب  االشــتباه  مت   )2( رقــم  الدوليــة  بالصالــة  اجلمركــي 
النتيجــة بوجــود  إلــى جهــاز األشعةوبالكشــف عليــه ظهــرت  إحالتــه 
عــدد  بإنــزال  قــام  حيــث  حجــزه  ومت  أحشــائه  داخــل  غريبــة  أجســام 
تكــون  أن  يشــتبه  اللــون  بنيــة  مــادة  علــى  حتتــوي  كبســولة   )116(
ــغ وزنهــا اإلجمالــي مــع األغلفــة )955,1(  مــن مــادة الهيرويــن املخــدر بل
واحــد  عينــة  كل  وزن  عينــات  ثــالث  منهــا  اســتقطع  تقريبــا  جــرام 
جــرام تقريبــا ورصصــت العينــات كمــا هــو موضــح مبحضــر حتريــز 
العينــات وكذلــك باقــي الكميــة وعينــه رابعــة وزنهــا خمســة جرامــات 
ســلمت ملنــدوب املكافحــة باملطــار مرصصــه بالرقــم )116601( ومت 
كمــا  باملطــار  املخــدرات  مكافحــة  منــدوب  بحضــور  الترصيــص 
جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق لفــة رقــم 
ــة العامــة للشــؤون  ــر صــادر مــن املديري ــى تقري )27( فوجــد يتضمــن عل
الصحيــة مبنطقــة الريــاض مركــز مراقبةالســموم والكيميــاء الطبيــة 
الكيميائــي  بالتحليــل  أنــه  .........يف 1432/08/17هـــ  رقــم  الشــرعية 
الشــرعي حملتويــات احلــرز املرســل بالرصاصــة اجلمركيــة رقــم ).........( 
مبوجــب  ضبطهــا  مت  فيهــا  مشــتبه  مــادة  مــن  جــرام  واحــد  وبداخلــه 
محضــر الضبــط رقــم .........وتاريــخ 1432/08/11هـــ واملرفــق بخطــاب 
ســعادة مديــر عــام جمــرك مطــار امللــك خالــد الدولــي 331/س /14 
وتاريــخ 1432/08/12هـــ ثبــت لدينــا اآلتــي: - احلــرز املرســل بالرصاصــة 
اجلمركيــة رقــم )................( عبــارة عــن مســحوق مــن مــادة لونــا مييــل 
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للبنــي تــزن واحــد جــرام ثبــت احتــواء املســحوق ملــادة الهرويــن وهــو مــن 
املــواد املخــدرة املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واملبلــغ بتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  1426/10/25هـــ  يف   89400/19
التحليــل  العينــة يف  اســتهلكت   - وتاريــخ 1426/07/08هـــ    39 / م 
وبعــرض مــا تقــدم علــى املدعــى عليــه أجــاب بواســطة املترجــم قائــال 
كمــا ذكرتــك لكــم فإننــي اشــتريت تأشــيرة عمــل يف الســعودية مــن 
شــخص مائــة وثمانــن ألــف روبيــة ودفعــت لــه مائــة ألــف روبيــة وبقــي لــه 
ثمانــن ألــف روبيــة وقبــل ســفري علــى الطائــرة بحوالــي اثنتــي عشــرة 
الوعــي  لــدى املدعو................وبعدهــا فقــدت  ســاعة شــربت عصيــرا 
ــم  ــم أحــس بشــيء حتــى صعــدت الطائــرة ويف الطائــرة أحسســت بأل ول
يف بطنــي ولــم أكتشــف مــايف بطنــي إال بعــد وصولــي إلــى الســعودية 
وحينهــا عرفــت أنــه مت اســتغاللي مــن قبــل عصابــة مخــدرات لتهريــب 
مــادة الهيرويــن املخــدر يف أحشــائي وأنــا ال أعلــم عــن ذلــك شــيئا إطالقــا 
و لــم أقصــد التهريــب إطالقــا هكــذا قــرر فبنــاء علــى ماتقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى مــا تضمنــه إقــرار املدعــي عليــه املصــادق 
عليــه شــرعا بتهريــب )116( كبســولة يف أحشــائه إلــى داخــل اململكــة 
مقابــل مبلــغ مالــي وفيــزة عمــل يف اململكــة وبنــاء علــى مــا تضمنــه 
محضــر القبــض أنــه وبعــد االشــتباه باملدعــى عليــه مت إحالتــه إلــى جهــاز 
األشــعة وتبــن وجــود أجســام غريبــة ثــم إنــه أنــزل مــن بطنــه )116( 
ثبــوت إيجابيــة  التقريــر الكيميائــي املتضمــن  كبســولة وبنــاء علــى 
العينــة ملــادة الهيرويــن املخــدر وبنــاء علــى املــادة الســابعة والثالثــن مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة فقــرة )أ( مــن البنــد أوال 
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ــا إدانــة املدعــى عليــه بتهريــب )116( كبســولة حتتــوي  فقــد ثبــت لدين
علــى مــادة الهيرويــن ومبــا أن مادفــع بــه املدعــى عليــه مــن أنــه شــرب 
العصيــر لــدى املدعــو )................ ( وأنــه فقــد الوعــي بعدهــا ولــم يحــس 
بشــيء إال بعــد ركوبــه الطائــرة ولــم يعلــم مــا يف بطنــه إال بعــد وصولــه 
إلــى الســعودية دفــع يحتمــل وقوعــه ومبــا أنــه يحتــاط يف الدمــاء مــاال 
يحتــاط يف غيرهــا فعــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت قــال رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )فــإن وجــدمت للمســلم مخرجــا فخلواســبيله 
فــإن اإلمــام ألن يخطــئ يف العفــو خيــر لــه مــن أن يخطــئ يف العقوبــة( 
أخرجــه الترمــذي وغيــره وبنــاء علــى مــا جــاء يف ) ثانيــا ( مــن املــادة 
الســابعة والثالثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
املتضمنــة أنــه يجــوز للمحكمــة وألســباب تقدرهــا النــزول عــن عقوبــة 
القتــل إلــى عقوبــة الســجن لــذا فقــد قررنــا تعزيــره وذلــك بســجنه خمــس 
عشــرة ســنة وجلــده خمســن جلــدة تكــرر عليــه خمــس عشــرة مــرة بــن 
كل مــرة وأخــرى مــدة شــهرين وغرامــة ماليــة قدرهــا مائــة ألــف ريــال 
ومصــادرة هاتفــه اجلــوال بشــريحته واملبلــغ املضبــوط بحوزتــه وقــدره مائة 
ريــال ونوصــي بإبعــاده عــن البــالد بعــد انتهــاء مالــه وماعليــه مــن حقــوق 
ومبــا تقــدم قضينــا وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة بــه وقــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه باحلكــم وطلب االســتئناف 
فأجيــب لطلبــه واســتلم نســخة مــن احلكــم هــذا اليــوم وأفهــم بــأن مــدة 
االعتــراض ثالثــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ اســتالمه نســخة احلكــم وإذا 
لــم يقــدم الالئحــة االعتراضيــة خــالل املــدة املذكــورة ســقط حقــه يف 
االعتــراض ويرفــع احلكــم لالســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/07/16هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مالحظــا عليهــا مبوجــب قرارهــم رقــم ................ يف 1433/12/29هـــ 
فقــد الحــظ أصحــاب الفضيلــة مايلــي أوال / طالــب املدعــي العــام بقتــل 
ــادة  ــد أوال مــن امل ــى ضــوء الفقــرة )1( مــن البن ــرا عل ــه تعزي املدعــى علي
)37( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ولــم جنــد أن 
أصحــاب الفضيلــة تطرقــوا يف حكمهــم لهــذا املطلــب بشــيء ثانيــا / 
أوصــى أصحــاب الفضيلــة بإبعــاد املدعــى عليــه عــن البــالد وهــذا محــل 
ــى ضــوء املــادة رقــم )56( مــن ذات  نظــر واملتعــن أن يكــون اإلبعــاد عل
النظــام ال التوصيــة بذلــك إلكمــال مــا يلــزم عليــه جنيــب بأنــه لــم يظهــر 
لنــا قتــل املدعــى عليــه تعزيــرا ألن مــا دفــع بــه املدعــى عليــه يحتمــل 
وقوعــه وبخصــوص املالحظــة الثانيــة فقدقررنــا إبعــاد املدعــى عليــه 
عــن البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة احملكــوم بهــا وذلــك بنــاء علــى املــادة 
2/56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وأمــا فضيلــة 
القاضي................فقــد انتقــل عملــه إلــى محكمــة االســتئناف يف مدينــة 
حائــل وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

وســلم . حــرريف  1434/02/19هـــ
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اخلماســية مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم................ 
أصحــاب  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/2/23هـــ  وتاريــخ  
 ................ ................برقــم  الشــيخ/  باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة 
وتاريخ1433/7/16هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ................
يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة علــى 
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النحــو املفصــل فيــه وباإلطــالع علــى ماأجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة 
وأحلقــوه بالقــرار وصــورة ضبطــه جوابــًا علــى قرارنــا رقــم ................ 
وتاريــخ 1433/12/29هـــ قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم بعــد 

املوفــق. اإلجــراء واهلل 
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رقم الصك: 33331714تاريخه: 1434/7/7هـ   
رقم الدعوى: 3336938

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
3410075 تاريخه: 1434/1/12هـ

مخــدرات - تهريــب احلشــيش  املخــدر- اقــرار املدعــى عليــه حتقيًقــا 
- ثبــوت إدانتــه - التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واإلبعــاد عــن 

البــاد.

الفقــرة )1( مــن املــادة )3(  والفقــرة )5( مــن البنــد )أواًل( مــن املــادة )37( 
والفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات 

العقلية.

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بتهريــب احلشــيش املخــدر، 
قبــل  مــن  املدعــى عليــه  القبــض علــى  املــادي ، مت  بقصــد الكســب 
دوريــات حــرس احلــدود وبحوزتــه مــادة احلشــيش واثبــت التقريــر ايجابيــة 
العينــة ملــادة احلشــيش املخــدر ، أقــر املدعــى عليــه بالتهريــب، أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي احتــواء املــادة املضبوطــة علــى احلشــيش 
املخــدر، طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه، بالقتــل تعزيــرًا 
احلشــيش،  بتهريــب  عليــه  املدعــى  إدانــة  بثبــوت  حكمــت احملكمــة 
فقــررت احملكمــة احلكــم تعزيــره بالســجن ثمــان ســنوات اعتبــارًا مــن 
ــى دفعــات كل دفعــة  ــدة مفرقــة عل ــة جل ــده ثمامنائ تاريــخ القبــض، وجل
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خمســون جلــدة بــن كل دفعــة واألخــرى عشــرة أيــام، تغرميــه مبلــغ مائــة 
ــال خلزينــة الدولــة، إبعــاده عــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه  ألــف ريـ
وعــدم الســماح لــه بالدخــول للبــالد وقــرر املدعــى عليه قناعتــه باحلكم، 

ــق احلكــم مــن قبــل محكمــة االســتئناف. مت تصدي

القضــاة   ................ مــن  كل  نحــن  فلدينــا  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
باحملكمــة العامــة بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامة بجازان برقــم ................ وتاريخ 1433/01/15 
ه ـاملقيدة باحملكمة برقم ................ وتاريخ 1433/01/11 هـ ففي يوم 
األحــد املوافــق1433/06/22 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10وفيها 
ســعادة  مــن  العــام  باالدعــاء  العام................املكلــف  املدعــي  حضــر 
رئيــس هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بجــازان مبوجــب التعميــد رقــم 
)4018( وتاريــخ 1433/2/2هـــ وحضــر حلضــوره املدعى عليــه ................
مينــي اجلنســية بالبطاقــة البديلــة املؤقتــة رقــم )................( وادعــى املدعــي 
العــام بقولــه بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة 
مبنطقــة جــازان أدعــي علــى املذكــور أعــاله فإنــه يف يــوم اجلمعــة املوافــق 
1432/11/23هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات حــرس احلــدود بواجبهــا 
شــمال غــرب قريــة .........ألقــت القبــض علــى املدعــي عليــه أثنــاء قدومــه 
إلــى األراضــي الســعودية ســيرًا علــى األقــدام  مــن األراضــي اليمنيــة 
بطريقــة غيــر نظاميــة، وبتفتيشــه ضبــط بحوزتــه علــى)6( ســت بالطــات 
ــغ وزنها)6كجــم(  مــن مــادة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بل
رقــم......... الشــرعي  التقريــر الكيميائــي  وأثبــت  ســتة كيلوجــرام، 
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مبنطقــة  والكيمياءالطبيةالشــرعية  الســموم  مركــز  مــن  الصــادر 
مكــة املكرمــة إيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة املهربــة املضبوطــة 
ضمــن  املــدرج  لــه  الفعالــة  املــادة  علــى  واحتواءهــا  املخــدر  للحشــيش 
اجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ. أودع 
شــعبة ســجن جــازان العــام كــون جرميتــه مــن اجلرائــم املوجبــة للتوقيــف 
اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )................( يف 1428/7/9هـــ املبنــي علــى 
املــادة )112( مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة. وباســتجواب املدعــي عليــه 
ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه أقــر بأنــه مت القبــض عليــه بعــد قيامــه 
ــغ وزنهــا )6كجــم( ســتة  ــة مــن مــادة احلشــيش املخــدر بل بتهريــب كمي
كيلوجــرام أعطــاه إياهــا يف ...... اليمــن شــخص مينــي يدعــى/................ 
مــع  للتنســيق  بجــازان  املخــدرات  مكافحــة  إدارة  مخاطبــة  )جــرى 
اجلهــات املختصــة يف اليمــن لوضعــه حتــت املراقبــة والقبــض عليــه باجلــرم 
املشــهود( ويرغــب إيصالهــا إلــى الــوادي بجــوار كبــري أحــد املســارحة 
باألراضــي الســعودية لشــخص )ال يعرفــه(  مقابــل أجــر مــادي قــدره 
)1800( ألــف وثمامنائــة ريــال ســعودي وقــد اســفر التحقيــق عــن توجيــه 
االتهــام للمدعــي عليــه بارتكابــه جرميــة تهريــب مــا وزنه)6كجــم( ســتة 
كيلوجــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر مــن اليمــن إلــى الســعودية بقصــد 
االجتــار ،املجــرم مبوجــب الفقــرة )األولــى( مــن املــادة )الثالثــة( مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  العقلية،الصــادر  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــي عليه فعل 
محــرم و معاقــب عليــه شــرعًا و مجــرم ومعاقــب عليــه نظامــا مبوجــب 
العقليــة يف عقوباتــه األصليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة 
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والتكميليــة لــذا اطلــب / اثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بالقتــل تعزيــرًا وفقــًا للفقــرة رقــم )1( مــن البنــد )أواًل( مــن املــادة الســابعة 
والثالثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللــك يرقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ هــذه دعــواي وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
العــام صحيــح جملــة وتفصيــاًل هكــذا أجــاب وباالطــالع علــى أوراق 
املعاملــة وجــد بهــا التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز 
مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبنطقــة مكةاملكرمــة 
رقــم ).........( وتاريــخ 1432/12/11هـــ املتضمــن إيجابيــة العينــة املرســلة 

مــن الكميــة املضبوطــة ملــادة احلشــيش املرفــق باملعاملــة لفــة )26(
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه 
علــى دعــوى املدعــي العــام وبعــد االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي 
اخلمــس  الضــرورات  علــى  املخــدر  احلشــيش  لضــرر  ونظــرًا  الشــرعي 
املــادة  علــى  اإلطــالع  وبعــد  عليهــا  باحملافظــة  الشــرائع  جــاءت  التــي 
)60،56،37( مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لــذا فقــد ثبــت 
لدينــا إدانــة املدعــى عليــه بتهريــب مــا وزنــه )6كجــم( ســتة كيلوجــرام 
مــن مــادة احلشــيش املخــدر مــن اليمــن إلــى الســعودية ونظــرًا لصغــر ســن 
املدعــى عليــه فقــد حكمنــا مبــا يلــي: أواًل رد طلــب املدعــي العــام قتــل 
املدعــى عليــه تعزيــرًا ثانيًا:تعزيــر املدعــى عليــه وذلــك بســجنه ثمــان 
ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ القبــض عليــه وجلــده ثمامنائــة جلــده مفرقــة 
ــًا: تغــرمي  علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بينهــا عشــرة أيــام ثالث
املدعــى عليــه مبلــغ مائــة ألــف ريــال غرامــة تــؤول للخزينــة العامــة للدولــة 
رابعًا:إبعــاد املدعــى عليــه عــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه وعــدم 
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الســماح لــه بالدخــول للمملكــة وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه قنــع بــه املدعــى عليــه وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة 
وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة يقدمهــا فأجيــب 
ــام الســتالم صــورة مــن احلكــم  ــه وأفهــم باملراجعــة بعــد عشــرة أي لطلب
اخلصــوص  بهــذا  املتعلقــة  بالتعليمــات  وأفهــم  عليــه  اعتراضــه  لتقــدمي 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1433/6/22هـــ.
هـــ  املوافــق1434/02/26  الثالثــاء  يــوم  وبعدففــي  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللسةالســاعة العاشــرة والنصــف وقــد عــادت املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير بكتــاب فضيلــة رئيســها رقــم 
األولــى  الدائــرة  قــرار  وبرفقــه  1434/1/24هـــ  وتاريــخ   )................(
وتاريخ1434/1/12هـــ  رقــم)................(  اخلماســية  القضايــا  لتدقيــق 
ونــص احلاجــة منــه )وبدارســة القــرار الشــرعي وصــورة ضبطــه والالئحــة 
الالئحــة  لتقييــد  أواًل/  مايلــي:  لوحــظ  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيــة 
اإلعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــي العــام بقيــد احملكمــة ثانيًا/صــورة 
الضبــط الصفحــة األولــى خاليــة مــن توقيــع املدعــي العــام والصفحــة 
األخيــرة خاليــة مــن توقيــع فضيلــة القاضــي الشــيخ ................ وهــذا البد 
منــه يف الضبــط( فعلــى أصحــاب الفضيلــة مالحظــة ماذكــر وإحلــاق 
مــا يجرونــه يف الضبــط وصورتــه والقــرار الشــرعي منثــم تعــاد املعاملــة 
إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف )................( وجنيــب أصحاب الفضيلة 
علــى مــاورد مــن مالحظــات بأنــه أجــري الــالزم حيالهــا علمــًا أن فضيلــة 
الشــيخ ................ القاضــي املشــارك يف نظــر هــذه الدعــوى قدانتقــل 
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مــن هــذه احملكمــة إلــى احملكمــة اجلزائيــة باخلبــر وقررنــا بعــث املعاملــة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي حملكمــة االســتئناف وب

ــه وســلم . حــرر يف  1434/02/26هـــ ــه وصحب ــى آل وعل
1434/5/29هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الثامنــة وقــد وردنــا خطــاب فضيلــة 
رئيــس محكمــة اإلســتئناف مبنطقــة عســير رقــم )................( وتاريــخ 
الدائــرة اخلماســية األولــى لتدقيــق  قــرار  بــه  1434/4/23هـــ واملرفــق 
 )................( برقــم  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  القضايــا 
وتاريــخ 1434/04/03هـــ ونــص احلاجــة منــه )وحيث ســبق دراســة القرار 
الشــرعي وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
أصحــاب الفضيلــة وأحلقــوه بالقــرار الشــرعي بنــاء علــى قرارنــا رقــم 
احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  وتاريخ1434/01/12هـــ   )................(
بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم قاضــي ................( وحتــى ال يخفــى جــرى إحلاقــه 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/05/29هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اخلماســية مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة العامــة بجــازان برقــم 
................ يف 1434/03/10ه املرفــق بهــا القــرار الشــرعي الصــادر مــن 
أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة الشــيخ/ ................ والشــيخ/ 
1433/7/7هـــ  تاريــخ  برقــم................  والشــيخ/................   ................
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد /................ )مينــي اجلنســية(  التهامــه 
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يف قضيــة )تهريــب احلشــيش املخــدر( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار 
املتضمــن حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه ، 
ــة  وحيــث ســبق دراســة القــرار الشــرعي وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
، وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة وأحلقــوه بالقــرار 
1434/1/12هـــ  وتاريــخ   ................ رقــم  قرارنــا  علــى  بنــاًء  الشــرعي 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء األخيــر، واهلل املوفــق و 

صلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 3452825 تاريخه:  1434/3/2هـ   
رقم الدعوى: 3417873

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34245929تاريخه: 1434/6/19هـ

مخــدرات - تهريــب املخــدرات - إقــرار مصــدق شــرعًا - املشــاركة يف 
جلــب املخــدرات مــن اخلــارج - عــدم وجــود ســوابق قضائيــة - ثبــوت 
ماليــة  وغرامــة  واجللــد  بالســجن  التعزيــر   - عليهــم  املدعــى  إدانــة 

الشــريحة. وإلغــاء  اجلــوال  ومصــادرة 

- قوله تعالى: )وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها(.
- وقوله تعالى: )واهلل ال يحب الفساد(.

والسادســة  واخلمســون،  والثالثــة  والثاثــون،  الســابعة  املــادة   -
واخلمســون، والثامنــة واخلمســون، والتاســعة واخلمســون، والســتون 

العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن 
رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب  تعميــم  يف  جــاء  مــا   -

9-1428/2/10هـــ. يف  )9798/4/5/1س( 

انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه األول باملشــاركة 
عــن طريــق االتفــاق واملســاعدة يف تهريــب كميــة قدرهــا ســتة وعشــرون 
بالطــة مــن احلشــيش املخــدر  بلــغ وزنهــا خمســة وعشــرين كيلــو وثمامنائة 
جــرام، وللمدعــى عليــه الثانــي بتهريــب ثــالث عشــرة بالطة من احلشــيش 
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املخــدر إلــى داخــل األراضــي الســعودية بلــغ وزنهــا، اثنــا عشــر كيلــو و 
تســعمائة جــرام، وللمدعــى عليــه الثالــث بتهريــب ثــالث  عشــرة بالطــة 
مــن احلشــيش املخــدر إلــى داخــل األراضــي الســعودية بلــغ وزنهــا اثنــا 
عشــر كيلــو وتســعمائة جــرام - طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانتهــم مبــا 
أســند إليهــم واحلكــم بقتلهــم تعزيــرًا، ومصــادرة جهــاز اجلــوال املضبــوط 
واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  وفــق  األول  املدعــى عليــه  مــع 
اســتخدامها  أســاء  ملــن  صرفهــا  وعــدم  الشــريحة،  وإلغــاء  العقليــة، 
الســتخدامها يف جرميــة التهريــب ، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى 
املدعــى عليهــم  أجــاب املدعــى عليــه األول باملصادقــة، كمــا أجــاب 
كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث باملصادقــة علــى تهريــب 
ــا مــن احلشــيش املخــدر، و  ــم أنه ــه ال يعل ــة املذكــورة، ودفــع أن الكمي
أنــه كان يظــن أنهــا شــمة- جــرى االطــالع علــى إقــرارات املدعــى عليهــم 
حتقيقــًا واملصدقــة شــرعًا، وبعرضهــا عليهــم صادقــوا عليهــا جميعــا، 
وقــرروا توبتهــم وندمهــم ، تبــن عــدم وجــود ســوابق للمدعــى عليهــم 
املدعــى عليــه األول يف مجلــس احلكــم وحتقيقــًا،  - ونظــرًا إلقــرار 
ــق االتفــاق واملســاعدة يف تهريــب  املصــدق شــرعًا باملشــاركة عــن طري
ــة مــن احلشــيش املخــدر واملذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام إلــى  كمي
داخــل األراضــي الســعودية مقابــل مبلــغ مالــي، وإلقــرار كل واحــد 
مــن  املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث يف مجلــس احلكــم وحتقيقــًا، 
املصــدق شــرعًا بتهريــب كل واحــد منهــم كميــة مــن احلشــيش املخــدر 
واملذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام إلــى داخــل األراضــي الســعودية 
مقابــل مبلــغ مالــي، وألن مــا نســب إلــى املدعــى عليهــم فعــل محــرم، 
بواجــٍب، ونظــرًا  وليــس  بالقتــِل جائــٌز  التعزيــَر  ومعاقــب عليــه، وألن 
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إليجابيــة العينــة التــي اتهــم املدعــى عليهــم بتهريبهــا واملشــاركة يف ذلــك 
باحتوائهــا املــواد احملظــورة كمــا جــاء يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
يف دعــوى املدعــي العــام، وألهليــة كل واحــد مــن املدعــى عليهــم، وملــا 
ــى مــا بــدر  ــة املدعــى عليهــم، وإظهارهــم النــدم عل ظهــر مــن صــدق توب
منهــم، واعترافهــم وإقرارهــم بفعلهــم قرينــة قويــة علــى ذلــك، فقــد ثبتــت 
إدانــة املدعــى عليــه األول باملشــاركة عــن طريــق االتفــاق واملســاعدة يف 
تهريــب كميــة مــن احلشــيش املخــدر إلــى اململكــة العربيــة الســعودية 
واملذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام بقصــد الكســب املــادي، وإدانــة 
املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث بتهريــب كل واحــد منهمــا كميــة مــن 
احلشــيش املخــدر إلــى اململكــة العربيــة الســعودية واملذكــورة يف دعــوى 
املدعــي العــام بقصــد الكســب املــادي، ومت احلكــم بــرد طلــب املدعــي 
العــام قتــل املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث تعزيــرًا، واحلكــم 
ــث بســجن  ــي والثال ــر كل واحــد مــن املدعــى عليهــم األول والثان بتعزي
كل واحــد منهــم اثنتــي عشــرة ســنة ، وبجلــد كل واحــد منهــم ألــف 
ومائتــي جلــدة، مفرقــة علــى دفعــات، وتغــرمي كل واحــد منهــم مبلغــًا 
قــدره مائــة ألــف ريــال ســعودي، وإبعــاد املدعــى عليهــم األول والثانــي 
والثالــث عــن اململكــة العربيــة الســعودية، بعــد قضــاء محكومياتهــم، 
وأال يســمح لهــم بدخــول اململكــة العربيــة الســعودية إال وفــق مــا تقضــي 
بــه تعليمــات احلــج والعمــرة، ومصــادرة جهــاز اجلوال املضبــوط مع املدعى 
عليــه األول، وإلغــاء الشــريحة ذات الرقــم، وعــدم صرفهــا ملــن أســاء 
اســتخدامها، بعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليهــم قــرر 
املدعــي العــام عــدم قناعتــه باحلكــم، وطلــب اســتئناف احلكــم بالئحــة 
اعتراضيــة، كمــا قــرر كل واحــد مــن املدعــى عليهــم األول والثانــي 
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احلمــد هلل وحــده، وبعــد: فلدينــا نحــن ...... ، و...... ، و...... القضــاة يف 
احملكمــة العامــة بنجــران، حضــر املدعــي العــام ......  واملكلــف بتمثيــل 
اإلدعــاء العــام )مدعــي عــام( لــدى احملكمــة العامــة بنجــران، وذلــك 
العــام  التحقيــق واإلدعــاء  فــرع هيئــة  رئيــس  مبوجــب خطــاب ســعادة 
ينجــران رقــم...... يف 1433/8/20هـــ وحضــر حلضــوره: املدعــى عليــه 
...... واملدعــى  األول...... مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم 
ــة رقــم ...... ،  ــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديل ــي: ......  مين ــه الثان علي
واملدعــى عليــه الثالــث: ...... مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم 
...... وقــد ادعــى املدعــي العــام عليهــم بالئحــة الدعــوى العامــة التــي جــاء 
فيهــا:  )بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة 
ــه قــد ورد مبحضــر القبــض  ــن أعــاله بأن ــى املذكوري جنــران أدعــي عل
وبتاريــخ   )01359( رقــم  ســقام  قطــاع  احلــدود  حــرس  مــن  املعــد 
1433/11/12هـ أنه يف الســاعة )3:00( رصد النظام احلراري احملمول 
ثالثــة   )  ......( املســمى  املــكان  يف  املتمركــز  األول  للفصيــل  التابــع 
أشــخاص قادمــن مــن اجلنــوب إلــى الشــمال يحاولــون الدخول إلــى البالد 
بطريقــة غيــر مشــروعة ســيرا علــى األقــدام مــن املــكان املســمى )...... ( 
، ومت اعتراضهــم مــن قبــل الكمــن وإطــالق النــار عليهــم ، وأتضــح 
أنهــم املتهمــن أعــاله وبتفتيشــهم عثــر بحوزتهــم علــى عــدد )26(  ســت 
)25.800(كجــم  وزنهــا  بلــغ  املخــدر  احلشــيش  مــن  بالطــة  وعشــرين 

والثالــث قناعتــه باحلكــم، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت 
املصادقــة عليــه.
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معهــم  املبدئــي  وبالتحقيــق  جــرام  وثمامنائــة  كيلــو  وعشــرين  خمســة 
أتضــح أن هنــاك شــخص ســعودي يســتقبلهم بالداخــل فتــم متكــن أحــد 
املهربــن مــن االتصــال علــى املســتقبل هاتفيــا ويف الســاعة )4:30( مــن 
ــوع ..... يســتقلها شــخصان  نفــس اليــوم مت مالحظــة قــدوم ســيارة مــن ن
إلــى املوقــع وعنــد اعتراضهــا بــادر بإطــالق النــار باجتــاه الدوريــات فــردوا 
ومت  ســكني  حــي  ودخــول  الفــرار  مــن  املســتقبالن  ومتكــن  باملثــل 
محاصــرة املنــزل الــذي دخلــت فيــه الســيارة حتــى ســمح صاحــب املنــزل 
أثــار طلقــات  وبهــا  الســيارة  ...... ومت حجــز   / املدعــو  بالدخــول وهــو 
بالعجلتــن األماميــة اليســرى واالحتيــاط، وعنــد تفتيشــها عثــر بالداخــل 
ــال ســعودي ، وهــي مــن  ــغ مالــي قــدره )4000( أربعــة آالف ري ــى مبل عل
...... ســعودي  إلــى املدعــو /  .... صنــع )2013( عائــدة ملكيتهــا  نــوع 
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )...... ( ونســخة مــن ورقــة تامــن 
العــام  الســجن  وإيداعهــم شــعبة  إيقافهــم  (. 1- مت   ......( رقــم  للوحــة 
بنجــران اســتناًدا للقــرار الــوزاري )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ  املبنــي 
علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.  2-مت مخاطبــة حــرس 
لقــاء  إداريــة  أحــكام  مــن  بحقهــم  مــا صــدر  بشــأن  بنجــران  احلــدود 
مخالفتهــم لنظــام أمــن احلــدود مبوجــب اخلطــاب رقــم )...... ( وتاريــخ 
1433/11/17هـــ. 3- مت فــرز أوراق للبحــث عــن مالــك الســيارة و قيــدت 
لدينــا بالقيــد رقــم )...... ( و تاريــخ 1433/11/24هـــ. و بســماع أقــوال 
املتهمــن أفــادوا بأنهــم تقابلــوا يف اليمــن يف املــكان املســمى )...... ( مــع 
املدعــو/ ...... و يرافقــه املدعــو/ ...... و أتفــق معهــم علــى إدخــال املهربــات 
مــن مــادة احلشــيش املخــدر إلــى الســعودية مبقابــل )800( ثمامنائــة ريــال 
ســعودي لــكل بالطــة علــى أن يحمــل كل مــن املتهــم الثانــي و الثالــث 
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يقــوم  األول  املتهــم  و  منهــم  واحــد  لــكل  بالطــة  عشــرة  ثــالث   )13(
مبســاعدتهم و املســح أمامهــم ، ثــم ركبــوا يف ســيارة مــن نــوع ..... إلــى 
قــرب احلــدود و واصلــوا الســير ســيرا علــى األقــدام و عنــد وصولهــم إلــى 
أعلــى اجلبــل توقــف املدعــو / ...... وقــام بإعطــاء املتهــم األول جهــاز جــوال 
بــه شــريحة ســعودية رقــم )...... ( وأبلغــه مبواصلــة الســير والتنســيق مــع 
املســتقبل علــى الرقــم )...... ( و قبــل وصولهــم إلــى الشــبك مت القبــض 
عليهــم ، و أفــادوا بأنهــم ال يعرفــون املســتقبل و أن هدفهــم مــن العمليــة 
هــو الكســب املــادي . و باســتجواب املتهــم األول / ...... قيامــه باالتفــاق 
و املســاعدة يف تهريــب أحمــال رفاقــه و قدرهــا )26(  ســت و عشــرين 
بالطــة مــن احلشــيش املخــدر  بلــغ وزنهــا )25.800(كجــم خمســة و 
عشــرين كيلــو و ثمامنائــة جــرام ، مبقابــل مبلــغ )800( ثمامنائــة ريــال 
تــوزع بينهــم بالتســاوي، و ذكــر أن صاحــب  لــكل بالطــة  ســعودي 
احلملــة همــا املدعــوان /...... و ...... ، و أمــا املســتقبل فــال يعرفــه و ذكــر 
أنــه كان معهــم املدعــو / ...... و هــو املســاح ، و عنــد وصولهــم إلــى رأس 
اجلبــل طلــب مــن املتهــم األول املســح و التنســيق مــع صاحــب احلملــة و 
املســتقبل إلــى أن يصلــوا إلــى الشــبك ، و أفــاد بــأن اجلــوال املوجــود معــه 
و بــه شــريحة ســعودية فقــد أســتخدمه يف العمليــة وهــو عائــد إلــى املدعــو 
ــى إقــراره  ...... ، وأن الغــرض مــن ذلــك الكســب املــادي ، وصــادق عل
شــرعا.و باســتجواب املتهــم الثانــي / ...... أقــر بقيامــه بتهريــب عــدد )13( 
ثــالث عشــرة بالطــة مــن احلشــيش، مبقابــل مبلــغ )800( ثمامنائــة ريــال 
ســعودي لــكل بالطــة ، و صاحــب احلملــة هــو املدعــو/ ...... ، والغــرض 
ــى إقــراره شــرعا. و باســتجواب  مــن ذلــك الكســب املــادي، صــادق عل
املتهــم الثالــث / ...... أقــر بقيامــه بتهريــب عــدد )13( ثــالث عشــرة بالطة 
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مــن احلشــيش، مبقابــل مبلــغ )800( ثمامنائــة ريــال ســعودي لــكل بالطــة 
، و صاحــب احلملــة هــو املدعــو/ ...... ، و الغــرض مــن ذلــك الكســب 
الكيميائــي  التقريــر  وأثبــت  إقــراره شــرعا.  علــى  و صــادق  املــادي، 
الشــرعي رقــم )...... ( الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء 
الطبيــة الشــرعية مبنطقــة مكــة املكرمــة أن العينتــن )أ ، ب( املرســلة 
للتحليــل باحلــرز الســري رقــم )539( ثبــت أنهــا حشــيش مخــدر وحتتــوي 
املــواد  مــن  املخــدر  واحلشــيش  املخــدر  للحشــيش  الفعالــة  املــادة  علــى 
املدرجــة بجــداول املخــدرات واملؤثــرات العقليــة )1فئــة أ( امللحقــة بنظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
لــكل مــن األول...... باملشــاركة عــن طريــق االتفــاق و املســاعدة يف 
تهريــب كامــل الكميــة و قدرهــا )26( ســتة و عشــرين بالطــة مــن 
ــو  ــا )25,800كجم(خمســة وعشــرين كيل ــغ وزنه احلشــيش املخــدر  بل
وثمامنائــة جــرام. والثانــي / ...... : بتهريــب )13( ثــالث عشــرة بالطــة مــن 
ــغ وزنهــا )12,900(  احلشــيش املخــدر إلــى داخــل األراضــي الســعودية بل
أثنــى عشــر كيلــو و تســعمائة جــرام. والثالــث / ...... بتهريــب )13( ثالث 
عشــرة بالطــة مــن احلشــيش املخــدر إلــى داخــل األراضــي الســعودية بلــغ 
وزنهــا )12,900( أثنــى عشــر كيلــو وتســعمائة جــرام ، ممــا يعــد فعــاًل 
مجرمــًا اســتنادًا للفقــرة األولــى و السادســة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ . وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- 
إقراراتهــم املصدقــة شــرعًا املنــوه عنــه واملدونــة عــل دفتــر التحقيــق رقــم 
عنــه  املنــوه  الضبــط  جهــة  لــدى  واعترافهــم   ،  )45( لفــه  املرفــق   )2(
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واملرفــق علــى اللفــات مــن ) 22حتى 25(.  2-محضري القبض والتفتيش 
املنــوه عنهــا واملرفقــة علــى اللفــات )1 حتــى 4( . 3-  مــا تضمنــه التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )47( . وحيــث أن مــا 
أقــدم عليــه  املتهمــون وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم 
شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا وفقــًا لنظام مكافحة املخــدرات واملؤثرات 
العقليــة يف عقوباتــه األصليــة والتكميليــة،   لــذا  أطلــب إثبــات إدانتهــم 
مبــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم باآلتــي : 1-قتــل املتهــم األول تعزيــرًا 
اســتنادا للفقــرة الرابعــة مــن البنــد )أوال( مــن املــادة )37( الســابعة و 
الثالثــن و املــادة )58( الثامنــة و اخلمســن مــن ذات النظــام وقتــل املتهمان 
الثانــي و الثالــث تعزيــرًا اســتنادًا للفقــرة )1( مــن البنــد )أواًل( مــن املــادة 
واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن  والثالثــن  الســابعة   )37(
العقليــة املنــوه عنــه. 2- مصــادرة جهــاز اجلــوال املضبــوط مــع املتهــم األول 
مــن نــوع .... يحمــل الرقــم املصنعــي ......  اســتنادًا للفقــرة األولــى مــن 
املــادة )53( الثالثــة واخلمســن مــن نظــام املخــدرات املنــوه عنــه ، و إلغــاء 
أســاء  ملــن  صرفهــا  وعــدم    ...... التسلســلي  الرقــم  ذات  الشــريحة 
اســتخدامها اســتنادا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة 
رقــم )9798/4/5/1س( يف 9-1428/2/10هـــ الســتخدامها يف جرميــة 
التهريــب . وبــاهلل التوفيــق(. هكــذا ادعــى. وبعــرض دعــوى املدعــي العام 
علــى املدعــى عليهــم بعــد التحقــق مــن هوياتهــم أجــاب املدعــى عليه األول 
قائــاًل: إن مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي مــن أننــي قمــت 
باملشــاركة عــن طريــق االتفــاق واملســاعدة يف تهريــب كميــة احلشــيش 
املخــدر واملذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام فهــذا كلــه صحيــح، وأنــا 
قمــت بحمــل الطعــام للمهربــن مــن اليمــن، وأمــا مســح الطريــق فلــم 
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الطعــام  بحمــل  احلملــة  صاحــب  كلفنــي  أبدًا،وإمنــا  الطريــق  أمســح 
واملشــي مــع املهربــن )املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث( فقمــت بذلــك، 
ومشــينا حتــى مت القبــض علينــا، ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه عثــر 
قــام صاحــب احلملــة  وقــد  بــه شــريحة ســعودية  بحوزتــي علــى جــوال 
بتســليمي هــذا اجلــوال مــن أجــل التواصــل مــع املســتقبل بعــد الوصــول 
إلــى الســعودية. هكــذا أجــاب. كمــا أجــاب كل واحــد مــن املدعــى 
عليهمــا الثانــي والثالــث منفــردًا بقولــه: إن مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه ضــدي مــن أنــه قبــض علــي يف املــكان والزمــان اللذيــن ذكرهمــا 
املخــدر  احلشــيش  مــن  كميــة  بتهريــب  قمــت  وأننــي  العــام،  املدعــي 
واملذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام فهــذا كلــه صحيــح، ولكنــي لــم 
أكــن أعلــم بــأن هــذه الكميــة التــي قمــت بتهريبهــا أنهــا مــن احلشــيش 
املخــدر فقــد كنــت أظنهــا شــمه، ولــم أعلــم أنهــا حشــيش إال بعــد 
القبــض علــي. هكــذا أجــاب كل واحــد منهــم منفــردا. وقــد جــرى منــا 
اإلطــالع علــى أوراق املعاملــة، فوجدنــا إقــرار املدعــى عليــه األول ...... 
حتقيقــًا واملصــدق شــرعًا مــن احملكمــة العامــة بنجــران واملــدون علــى 
الصفحــة رقــم )3( مــن دفتــر احلقيــق رقــم )2( املرفــق لفــة رقــم )45( 
ونصــه )أقــر أنــا / ......  ، مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقم......  
وأنــا   ، 1433/11/12هـــ  بتاريــخ  ســقام  احلــدود  حــرس  مــن  صــادره 
بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا بأنــه يف يــوم 1433/11/12هـــ 
قبــض علــي مــن قبــل حــرس احلــدود كمــا جــاء يف محضــر القبــض رقــم 
)...... ( وتاريــخ 1433/11/12هـــ ، وكان دوري منســق مــع املســتقبل 
وصاحــب احلملــة وأحمــل الــزاد ، وأن القصــد مــن ذلــك الكســب املــادي 
، وأنــي أعلــم أن تهريــب املخــدرات للســعودية محــرم ومجــرم وليــس لــدي 
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أي ســوابق مخــدرات وأن اجلــوال املوجــود بحوزتــي والــذي اتصلــت بــه 
علــى املســتقبل يعــود إلــى املدعــو ...... وكان دوره مســاح وهــو الــذي قــام 
بنقلنــا إلــى رأس اجلبــل بســيارته. املقــر مبــا فيــه / ...... إبهامــه( وبعرضــه 
ــى اهلل عــز  ــت إل ــح، وقــد تب ــاًل: إن إقــراري هــذا صحي ــه أجــاب قائ علي
وجــل مــن هــذه اجلرميــة، وأنــا نــادم علــى مــا اقترفتــه. كمــا جــرى االطالع 
...... حتقيقــًا واملصــدق شــرعًا مــن  الثانــي  إقــرار املدعــى عليــه  علــى 
احملكمــة العامــة بنجــران املــدون علــى الصفحــة رقــم )1( مــن دفتــر 
احلقيــق رقــم )2( املرفــق لفــة رقــم )45( ونصــه )أقــر أنــا / ...... ، مينــي 
اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ...... بتاريــخ 1433/11/12هـــ 
ــة  ــا بكامــل قــواي العقلي صــادره مــن حــرس احلــدود قطــاع ســقام، وأن
املعتبــرة شــرعًا ونظامــًا بأنــه يف يــوم 1433/11/12هـــ قبــض علــي مــن 
قبــل حــرس احلــدود كمــا جــاء يف احملضــر القبــض رقــم )...... ( بتاريــخ 
1433/11/12هـــ ، وكنــت أحمــل حمــل عبــارة عــن )13( ثــالث عشــرة 
بالطــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )12.900كجــم( اثنــي عشــر 
كيلــو وتســعمائة جــرام وأن القصــد مــن ذلــك الكســب املــادي وأنــي 
أعلــم أن تهريــب املخــدرات للســعودية محــرم وليــس لــدي أي ســوابق 
مخــدرات.( املقــر مبــا فيــه / ...... إبهامــه( وبعرضــه عليــه أجــاب قائــاًل: 
إن إقــراري هــذا صحيــح، وقــد تبــت إلــى اهلل عــز وجــل مــن هــذه اجلرميــة، 
ــى إقــرار املدعــى  ــا نــادم علــى مــا اقترفتــه. كمــا جــرى االطــالع عل وأن
عليــه الثالــث: ...... ...... حتقيقــًا واملصــدق شــرعًا مــن احملكمــة العامــة 
بنجــران املــدون علــى الصفحــة رقــم )2( مــن دفتــر احلقيق رقــم )2( املرفق 
لفــة رقــم ...... ونصــه )أقــر أنــا / ...... ، مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة 
ــة رقــم ......  بتاريــخ 1433/11/12هـــ صــادره مــن حــرس احلــدود  البديل
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قطــاع ســقام، وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا ونظامــًا بأنــه 
يف يــوم 1433/11/12هـــ قبــض علــي مــن قبــل حــرس احلــدود كمــا جــاء 
يف احملضــر القبــض رقــم )...... ( بتاريــخ 1433/11/12هـــ ، وكنــت 
أحمــل حمــل عبــارة عــن )13( ثــالث عشــرة بالطــة مــن احلشــيش املخــدر  
بلــغ وزنهــا )12.900كجــم( اثنــي عشــر كيلــو وتســعمائة جــرام وأن 
القصــد مــن ذلــك الكســب املــادي وأنــي أعلــم أن تهريــب املخــدرات 
للســعودية محــرم وليــس لــدي أي ســوابق مخــدرات.( املقــر مبــا فيــه / 
...... إبهامــه( وبعرضــه عليــه أجــاب قائــاًل: إن إقــراري هــذا صحيــح، 
وقــد تبــت إلــى اهلل عــز وجــل مــن هــذه اجلرميــة، وأنــا نــادم علــى مــا 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي  اقترفتــه. كمــا جــرى االطــالع علــى 
الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية 
...... وتاريــخ 1433/11/28هـــ املرفــق  مبنطقــة مكــة املكرمــة رقــم 
علــى اللفــة رقــم 55 واملتضمــن أن العينــة املرســلة ثبــت أنهــا حشــيش 
مخــدر وحتتــوي علــى املــادة الفعالــة للحشــيش املخــدر مــن املــواد املدرجــة 
بجــداول املــواد املخــدرة واملؤثــرات العقليــة املرفقــة بالتعميــم البرقــي 
يف   )19/89400( رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  لصاحــب 
يف  )م/39(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  والصــادر  1426/10/25هـــ 
1426/7/8هـــ أ.هـــ. كمــا جــرى االطــالع علــى صفحــة ســوابق املدعــى 
علــى  وجــود ســوابق  عــدم  واملتضمنــة   )54( رقــم  لفــة  املرفقــة  عليهــم 
املدعــى عليهــم. أ.ه. كمــا جــرى االطــالع علــى صــورة محضــر القبــض 
املرفقــة علــى اللفــات رقــم )1-3( وكــذا محضــر التفتيــش املرفــق علــى 
اللفــة رقــم )4( فوجدناهمــا مطابقــن ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام. 
وبســؤال املدعــي العــام واملدعــى عليهــم هــل لــدى أحــد منهــم مــا يــود 
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إضافتــه علــى مــا ســبق رصــده؟ فأجــاب كل واحــد منهــم مبفــرده قائــاًل: 
إنــه ليــس لــديَّ ســوى مــا قدمــت هكــذا قــرر كل واحــد منهــم منفــردًا. 
ــة، وإلقــرار املدعــى  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل ــه، وبن فعلي
عليــه األول يف مجلــس احلكــم، وحتقيقــًا املصــدق شــرعًا باملشــاركة 
عــن طريــق االتفــاق واملســاعدة يف تهريــب كميــة مــن احلشــيش املخــدر 
واملذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام إلــى داخــل األراضــي الســعودية 
مقابــل مبلــغ مالــي، وإلقــرار كل واحــد مــن  املدعــى عليهمــا الثانــي 
والثالــث يف مجلــس احلكــم، وحتقيقــًا املصــدق شــرعًا بتهريــب كل 
واحــد منهــم كميــة مــن احلشــيش املخــدر واملذكــورة يف دعــوى املدعــي 
مالــي، ولكــون  مبلــغ  مقابــل  الســعودية  األراضــي  داخــل  إلــى  العــام 
املخــدرات مــن أشــد املفســدات فتــكًا باملجتمعــات وهــي تفســد العقــل 
والديــن وتفتــك باألمــة وتهلكهــا معنويــًا واقتصاديــًا قــال ســبحانه )وال 
تفســدوا يف األرض بعــد إصالحهــا( وقــال عــز مــن قائــل )واهلل ال يحــب 
الفســاد( وألن مــا نســب إلــى املدعــى عليهــم فعــل محــرم، ومعاقــب عليه، 
وفيــه ضــرر علــى العبــاد والبــالد، وألنــه يحتــاط يف الدمــاء مــا ال يحتــاط 
يف غيرهــا، وألن التعزيــَر بالقتــِل جائــٌز وليــس بواجــٍب، ونظــرًا إليجابيــة 
العينــة التــي اتهــم املدعــى عليهــم بتهريبها واملشــاركة يف ذلــك باحتوائها 
املــواد احملظــورة كمــا جــاء يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي املشــار 
إليــه يف دعــوى املدعــي العــام، وألهليــة كل واحــد مــن املدعــى عليهــم، 
وملــا ظهــر لنــا مــن صــدق توبــة املدعــى عليهــم، وإظهارهــم النــدم علــى مــا 
بــدر منهــم، واعترافهــم وإقرارهــم بفعلهــم قرينــة قويــة علــى ذلــك، وملــا 
جــاء يف البنــد ثانيــًا مــن املــادة الســابعة والثالثــن وملــا جــاء يف املــواد 
واخلمســن،  والثامنــة  واخلمســن،  والسادســة  واخلمســن،  الثالثــة 
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املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  والســتن  واخلمســن،  والتاســعة 
واملؤثــرات العقليــة، ومــا جــاء يف تعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر 
ــع مــا  ــة رقــم )9798/4/5/1س( يف 9-1428/2/10هـــ، وجلمي الداخلي
ــة املدعــى عليــه األول  ــا إجماعــًا مبــا يلــي: أواًل: إدان تقــدم فقــد حكمن
مــن  كميــة  تهريــب  يف  واملســاعدة  االتفــاق  طريــق  عــن  باملشــاركة 
احلشــيش املخــدر إلــى اململكــة العربيــة الســعودية واملذكــورة يف دعــوى 
املدعــي العــام بقصــد الكســب املــادي، وإدانــة املدعــى عليهمــا الثانــي 
ــة مــن احلشــيش املخــدر إلــى  والثالــث بتهريــب كل واحــد منهمــا كمي
اململكــة العربيــة الســعودية واملذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام بقصــد 
الكســب املــادي. ثانيــًا: رد طلــب املدعــي العــام قتــل املدعــى عليهــم األول 
والثانــي والثالــث تعزيــرًا.  ثالثــًا: تعزيــر كل واحــد مــن املدعــى عليهــم 
األول والثانــي والثالــث بســجن كل واحــد منهــم اثنتــي عشــرة ســنة 
ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة، وبجلــد كل واحــد 
ــى دفعــات، كل دفعــة خمســون  ــدة، مفرقــة عل منهــم ألــف ومائتــي جل
جلــدة، بــن كل دفعــة والتــي تليهــا ثالثــون يومــًا، وتغــرمي كل واحــد 
منهــم مبلغــًا قــدره مائــة ألــف ريــال ســعودي. رابعــًا: إبعــاد املدعــى عليهــم 
األول والثانــي والثالــث عــن اململكــة العربيــة الســعودية، بعــد قضــاء 
محكومياتهــم واســتيفاء مالهــم ومــا عليهــم مــن حقــوق لــدى غيرهــم، 
وأال يســمح لهــم بدخــول اململكــة العربيــة الســعودية إال وفــق مــا تقضــي 
بــه تعليمــات احلــج والعمــرة. خامســًا: مصــادرة جهــاز اجلــوال املضبــوط مــع 
املتهــم األول مــن نــوع ..... ويحمــل الرقــم املصنعــي ......  وإلغــاء الشــريحة 
ذات الرقــم التسلســلي )...... ( وعــدم صرفهــا ملــن أســاء اســتخدامها. 
وقررنــا تنظيــم قــرار شــرعي بذلــك، وبإعــالن احلكــم، وعرضــه علــى 



69

املدعــى العــام واملدعــى عليهــم قــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه باحلكم، 
وطلــب اســتئناف احلكــم بالئحــة اعتراضيــة، كمــا قــرر كل واحــد 
مــن املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث قناعتــه باحلكــم، وقررنــا 
تســليم املدعــي العــام نســخة مصــورة مــن قرارنــا هــذا حــااًل، وجــرى 
إفهامــه بــأن عليــه تســليم مذكرتــه االعتراضيــة خــالل ثالثــن يومــا مــن 
تاريــخ اليــوم، فــإن تأخــر عــن هــذا املوعــد ســقط حقــه يف تقــدم الالئحــة 
وفقــا  االســتئناف،  محكمــة  إلــى  احلكــم  وســيرفع  االعتراضيــة، 
للمادتــن الرابعــة والتســعن بعــد املائــة، واخلامســة والتســعن بعــد املائــة 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1434/03/03هـ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اخلماســية مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة بنجــران برقم 341167474 
مــن  الصــادر  الشــرعي  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/5/12هــــ  وتاريــخ 
 ...... ...... والشــيخ /  أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة الشــيخ/ 
والشــيخ / ...... برقــم 3452825 وتاريــخ 1434/3/2هـــ اخلــاص بدعــوى 
املدعــي العــام ضـــد كل مــن /1- ...... 2-...... 3...... )مينيــي اجلنســية( 
يف قضيــة )مخــدرات( علــى الصفــة املوضحــة يف القراراملتضمــن حكــم 
أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه ، وبدراســة القــرار 
الشــرعي وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 3416899 تاريخه: 1434/1/19هـ  
رقم الدعوى: 3423461

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3429056  تاريخه: 1434/2/4هـ

مخــدرات - تهريــب احلبــوب احملظورة »االمفيتامني« - تعاطي احلبوب 
احملظــورة - إقــرار املدعــى عليــه - تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن 

الســفر - مراعــاة قلــة الكميــة عنــد ايقــاع التعزيــر.

الفقــرة )2( مــن املــادة )3( واملــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بتهريــب املخــدرات احلبــوب 
قبــل  مــن  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  مت  »االمفيتامــن«،  احملظــورة 
ــوب االمفيتامــن ، أقــر املدعــى  ــه حب ــر بحوزت الضبــط اجلمركــي وعث
عليــه بالتعاطــي، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي احتــواء املــادة 
املضبوطــة علــى االمفيتامــن، طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى 
عليــه بالســجن ومنعــه مــن الســفر، حكمــت احملكمــة بثبــوت إدانــة 
املدعــى عليــه بالتهريــب وتعاطــي احلبــوب احملظــورة، فقــررت احملكمــة 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بســجنه ســتن يومــا، وجلــده ســتن جلــدة، 
منعــه مــن الســفر خلــارج البــالد مــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبة 
الســجن، قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم، وجــرى تصديــق احلكــم 
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مــن قبــل محكمــة االســتئناف.

اجلزائيــة  احملكمــة  ..........رئيــس  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
.......... برقــم  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  القطيــف  مبحافظــة 
..........وتاريــخ  برقــم  املقيدةباحملكمــة  1434/01/13هـــ  وتاريــخ 
املوافق1434/01/19هـــ وحضــر  اإلثنــن  يــوم  ففــي  1434/01/13هـــ 
ــي  املدعــي العــام ..........كمــا حضــر ..........،ســعودي رقــم ســجله املدن
)..........(  وقــدم األول الئحــة دعــوى تتضمــن بــأن املدعــى عليــه البالــغ 
مــن العمــر )29( عامــًا، غيــر محصــن ، موظــف .... ، أوقــف بتاريــخ 
للمــادة  اســتنادًا  بتاريــخ 1433/11/8هـــ  عنــه  وأفــرج  1433/11/1هـــ 
)120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. أنــه بتاريــخ 1433/11/1هـــ مت 
القبــض علــى املدعــى عليهمــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بجمــرك 
جســر امللــك فهــد عندمــا كان قادمــًا مــن مملكــة البحريــن وكان 
يرافقــه ... )لــم يثبــت جلهــة الضبــط صلتــه بالقضيــة( وعنــد قيــام املراقــب 
اجلمركــي بإجــراء التفتيــش علــى ســيارة املدعــى عليــه وهــو مــن نــوع 
ــى )3.5( ثــالث  ــر عل ــون حتمــل اللوحــة رقــم ) ..........( عث ــة الل ..... فضي
حبــات ونصــف احلبــة بداخــل كيــس بالســتيكي مخفــي حتــت الفرشــة 
املصنعيــة للدواســات األرضيــة ملقعــد الراكــب األمامــي اثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم ).........( وتاريــخ 1433/11/9هـــ ايجابيتهــا 
عينتهــا ملــادة االمفيتامــن املنبهــة و احملظــورة. وبســماع أقوالــه األوليــة 
مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي أقــر بصحــة واقعــة الضبــط وبحيازتــه 
ملــا مت ضبطــه وأنــه يتعاطــى احلبــوب املخــدرة واســتخدم نصــف حبــة مــن 
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الكميــة املضبوطــة.  وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام 
لــه بتهريــب )3.5( ثــالث حبــات ونصفمــن حبــوب اإلمفتامــن املنبهــة 
والقرائــن  لألدلــة  وذلــك  لهــا،  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  واحملظــورة 
املوضحــة بالــال ئحــة وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه 
علــى ســوابق جنائيــة مســجله. وحيــث أمنــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو 
شــرعًا  عليــه  ومعاقــب  محــرم  فعــل  شــرعًا  املعتبــرة  أهليتــه  بكامــل 
ونظامــًا لــذا اطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وفقــًا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة 
رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكــم 
عليــه مبــا يلــي: 1-بعقوبــة الســجن الــواردة بالفقــرة )1( مــن املــادة رقــم 
)41( مــن النظــام املشــار إليــه. 2-منعــه مــن الســفر وفــق الفقــرة رقــم)1( 
مــن املــادة رقــم)56( مــن النظــام املشــار إليــه. هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض علــي يف 
التاريــخ املذكــور بجمــرك جســر امللــك فهــد وأنــا قــادم مــن البحريــن إلــى 
الســعودية وإنــه عثــر يف ســيارتي علــى )3.5( ثــالث حبــات ونصــف احلبــة 
مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة وأننــي أتعاطــى احلبــوب املنبهــة احملظــورة 
صحيــح واحلبــوب املضبوطــة تعــود لــي بقصــد التعاطــي ولكننــي تائــب 
ونــادم هكــذا أجــاب وبدراســة املعاملــة جــرى االطــالع علــى التقريــر 
الكيمــاوي وصحيفــة الســوابق املشــار لهمــا أعــاله فوجدتهــا كمــا 
ذكــر املدعــي العــام فبنــاًء علــى مــا تقــدم وحيــث تتلخــص دعــوى املدعــي 
العــام يف اتهــام املدعــى عليــه بتهريــب )3.5( ثــالث حبــات ونصــف احلبــة 
مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعهــا ويطلــب 
معاقبتــه علــى ذلــك ، وألن هــذه احملكمــة مختصــة بنظــر الدعــوى بنــاء 
علــى املــواد )131،128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وإلقــرار املدعــى 



73

عليــه وهــو بكامــل أهليتــه بجميــع مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام وألن 
اإلقــرار حجــة علــى املقــر وألن مــا أقــدم عليــه أفعــال محرمــة شــرعًا ملا يف 
تعاطــي هــذه احلبــوب املنبهــة مــن أضــرار صحيــة بالغــة واهلل تعالــى يقــول 
)) وال تلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة (( البقــرة :195 كمــا أن تهريــب 
وتعاطــي هــذه احلبــوب احملظــورة مجــرم نظامــًا وفقــًا للفقــرة )2(مــن 
املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لهــذا كلــه فقــد ثبــت لديإدانــة 
املدعــى عليــه احلاضــر ........ بتهريــب )3.5( ثــالث حبــات ونصــف احلبــة 
مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعهــا ونظــرًا 
لقلــة الكميــة وعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه وملــا أبــداه مــن 
ــاًء علــى املــواد)60،56،41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  التوبــة وبن
فقــد حكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه  للحــق العــام بجلــده ســتن جلــدة و 
ســجنه ســتن يومــًا ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن تبــدأ 
بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــى عليــه 
عــدم اعتراضــه كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه وطلــب رفــع املعاملــة 
ــى  ــى اهلل عل ــة ، وصل حملكمــة االســتئناف دون تقــدمي الئحــة اعتراضي

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
اجلزائيــة  احملكمــة  .........رئيــس  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة  عــادت  فقــد  القطيــف  مبحافظــة 
القراررقــم 3429056 يف 1434/2/4هـــ  وبرفقهــا  الشــرقية  باملنطقــة 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم و للبيــان أحلــق يف 1434/2/13هـــ .
احلمد هلل وحده وبعد فقد اطلعنـــا نحن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة الثانية 
يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة لــدى 
فضيلــة  مــن  الــواردة  1434/1/26هـــ  ..........وتاريــخ  برقــم  احملكمــة 
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برقــم  الشــيخ/..........  القطيــف  رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
..........وتاريــخ 1434/1/21هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلتــه 
املســجل برقــم ..........وتاريــخ 1434/1/19هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي 
حكــم  القــرار  تضمــن  وقــد  مخــدرات  قضيــة  ضــد/..........يف  العــام 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/2/3هـــ.
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رقم الصك: 3459890 تاريخه :  1434/03/10هـ 
رقم الدعوى: 3429446

 : رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
34257062 تاريخه: 1434/7/2هـ

مخــدرات - تهريــب مخــدرات - تعاطــي احلشــيش -  تعاطــي احلبــوب 
احملظــورة -  قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر تعاطــي احلشــيش -  أســباب 
تخفيــف العقوبــة -  تداخــل العقوبــات -  إقامــة حــد املســكر - التعزيــر 

بالســجن واجللــد واالبعــاد.

َم اهلّلُ ِإالَّ ِباحَلقِّ {. ِتي َحرَّ ْفَس الَّ 1- قوله تعالى } َواَل َتْقُتُلوْا النَّ
2- قوله تعالى } َواَل ُتْفِسُدوْا يِف األرض َبْعَد ِإْصَاِحَها {.

3- املادة )41( من نظام مكافحة املخدرات .
4-  املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات .

5- الفقرة الثانية من املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات .

توجيــه االتهــام لزائــر خليجــي بتهريــب لفافــة تبــغ مخلوطــة باحلشــيش 
حلبــوب  وتعاطيــه  املخــدر  للحشــيش  بتعاطيــه  االســتعمال  لقصــد 
تفتيــش  مت   ، احلشــيش  تأثيــر  حتــت  للســيارة  وقيادتــه  االمفيتامــن 
اجلمركيــة  البريــة  املنافــذ  إحــدى  قبــل  مــن  يقودهــا  التــي  ســيارته 
أثبــت  كمــا   ، باحلشــيش  ملفوفــة  تبــغ  لفافــة  علــى  بداخلهــا  وعثــر 
ــة املأخــوذة مــن ســوائل املدعــى  ــة العين ــر الســموم الشــرعية إيجابي تقري
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عليــه ملــادة احلشــيش ومركــب االمفيتامــن احملظــور ، طلــب املدعــى 
العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــة الــواردة يف نظــام 
مكافحــة املخــدرات وإبعــاده عــن البــالد بعــد تنفيــذ محكوميتــه، أقــر 
املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه، صــدر احلكــم بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه وإقامــة حــد املســكر ودخــول عقوبــة تعاطــي حبــوب 
إثبــات  واإلبعــاد،  بالســجن  التعزيــر  املســكر،  حــد  يف  االمفيتامــن 
قيــادة املدعــى عليــه للســيارة حتــت تأثيــر املســكر والعقوبــة يف ذلــك 

للجهــة املختصــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

 احلمــدهلل وحــده والصــالة والســالم علــى َمــْن النبــي بعــده وبعــد فلــديَّ أنــا 
ــواردة  ــة ال ــى املعامل ــاًء عل ــة باألحســاء  بن ... القاضــي باحملكمــة اجلزائي
إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء برقــم 778 
برقــم 34142468  بهــذه احملكمــة  واملقيــدة  وتاريخ1434/01/17هـــ 
برقــم  الرئيــس  فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة  1434/01/18هـــ  وتاريــخ 
3429446 وتاريــخ 1434/01/18هـــ فتحــت اجللســة وفيها حضر املدعي 
ُــَعّمد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطاب ســعادة  العــام ... املـ
رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم 
13415 والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائــاًل : بصفتــي مدعيًا 
عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي :....، البالــغ مــن 
العمر)36(عامــا قطــري اجلنســية مبوجــب البطاقــة رقــم )....( متســبب ، 
غيــر محصــن، قبــض عليــه بتاريــخ 1433/11/2هـــ مفــرج عنــه مبوجــب 
أمــر اإلفــراج الصــادر مــن دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام باألحســاء رقــم 
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)هـــ ق213635/2( وتاريــخ 1433/12/6هـــ انــه بتاريــخ 1433/11/2هـــ 
مت تفتيــش ســيارة مــن قبــل منفــذ ســلوى مــن نــوع .... موديــل 2008م 
وحتمــل اللوحــة رقــم )....( والتــي يقودهــا املدعــى عليــه املذكــور وعثــر 
بداخلهــا علــى لفافــة تبــغ ملفوفــة يشــتبه انهــا مخلوطــة باحلشــيش املخــدر 
وبلــغ وزنهــا )1,68( جــرام وثمانيــة وســتون مــن املائــة مــن اجلــرام. وقــد 
اثبــت تقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )3942 ك ش( لعــام 1433هـــ 
ضمــن  مــن  واملدرجــة  املخــدر  احلشــيش  ملــادة  املرســلة  العينــة  احتــواء 
املــواد احملظــورة يف اجلــدول )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة كمــا اثبــت تقريــر الســموم الشــرعية رقــم )1484 
م أ( لعــام 1433هـــ ايجابيــة العينــة املأخــوذة مــن ســوائل املدعــى عليــه 
وباســتجواب  امفيتامينــي محظــور  و ملركــب  املخــدر  احلشــيش  ملــادة 
املدعــى عليــه / اقــر بصحــة واقعــة القبــض والضبــط وعائديــه الســيارة 
تبــغ  لــه بتهريــب لفافــة  لــه وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام 
مخلوطــة باحلشــيش املخــدر البالــغ وزنهــا )1,68 جــم ( جــرام وثمانيــة 
وســتون مــن املائــة مــن اجلــرام إلــى داخــل البــالد بقصــد التعاطــي وتعاطيــه 
لنوعــه وتعاطــي االمفيتامــن احملظــور وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
-1- ماجــاء بأقوالــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )1( مــن ملــف التحقيــق 
ــه  ــوه عن ــى اللفــة رقــم )11(.2- مــا جــاء مبحضــر القبــض املن املرفــق عل

واملرفــق علــى اللفــة رقــم )4(.
3-مــا أثبتــه التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق برقــم 

.)20(
ــى اللفــة  ــه واملرفــق عل ــوه عن ــر الســموم الشــرعية املن ــه التقري 4-مــا أثبت
رقــم )23(.وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق 
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مســجلة .
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ اطلــب 

إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:-
نظــام  مــن   )41( املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة  يف  الــواردة  بالعقوبــة   -1
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا اســند إليه مــن اتهام.2-
إبعــاده خــارج البــالد بعــد تنفيــذ حكوميتــه اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن 
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى  املــادة )56( مــن ذات النظــام هكــذا ادَّ
عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه 
فأجــاب قائــاًل: صحيــح مــا نســبه لــي املدعــي العــام مــن واقعــة القبــض 
ومــن تهريبــي للفافــة تبــغ مخلــوط تبغهــا باحلشــيش البالــغ وزنهــا )1,68( 
جــرام وثمانيــة وســتون مــن املائــة مــن اجلــرام  بقصــد التعاطــي وصحيــح 
اعتــرايف واســتعمالي للحشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وقيادتــي 
للســيارة حتــت تأثيرهمــا وأنــا نــادم علــى مابــدر منــي وتائــب إلــى اهلل 
التقريــر الكيمــاوي  وقــد جــرى االطــالع علــى  أجــاب هــذا  هكــذا 
الشــرعي الصــادر مــن قســم الكيميــاء الشــرعية باملركــز اإلقليمــي 
العامــة للشــؤون الصحيــة باملنطقــة  التابــع للمديريــة  ملراقبــة الســموم 
الشــرقية برقــم ) 1742 ك ش ( لعــام  1433هـــ املتضمــن إيجابيــة عيـــنة 
مــا ضبــط للحشــيش املخــدر كمــا  جــرى االطــالع علــى كــرت ســوابق 
املدعــى عليــه املتضمــن خلــوه مــن الســوابق فبناء على مــا ورد من الدعوى 
واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه وملــا 
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ورد يف محضــر القبــض واعتــراف املدعــي عليــه ومبــا أنــه  صــادق علــى 
صحــة مــا نســب إليــه مــن  تهريــب  احلشــيش املخــدر علــى صفــة مــا  ورد 
يف الدعــوى ومبــا أن مــا صــدر منــه حــرام يف الشــريعة ملــا يف احلشــيش 
املخــدر  احلبــوب احملظــورة   مــن اخلطــر و الضــرر علــى  البــالد   والعبــاد 
وعلــى مــن صــدر منــه ذلــك قــال تعالــى )وال تقتلــوا النفــس التــي حــرم 
بعــد إصالحهــا ( ممــا  باحلــق( وقــال )وال تفســدوا يف األرض  اهلل إال 
يســتوجب معاقبــة املدعــى عليــه  و تعزيــزه بالعقوبــة الــواردة يف املــادة 
الواحــدة واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ويتوجــه أن يكــون 
أقــل عقوبــة  ملــا ظهــر مــن حالــه مــن النــدم  وألنــه ال ســوابق لــه ولقلــة 
الكميــة التــي وجــدت بحيازتــه كمــا يتوجــه تخفيــف تلــك العقوبــة 
أيضــا حســب مقتضــى املــادة  الســتن  مــن النظــام نفســه ملــا ظهــر مــن 
حالــه مــن  النــدم ولظروفــه االجتماعيــة التــي اقتنعــت بهــا احملكمــة ـ  
ــواردة يف املــادة  ــة ال ــه ال ســوابق لــه كمــا يتوجــه اســتحقاقه للعقوب وألن
السادســة واخلمســن الفقــرة الثانيــة منهــا ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ 
باســتعمال احلشــيش املخــدر واســتعماله يأخــذ حكــم املســكر للتوافــق 
بينهمــا يف منــاط  احلكــم وحــد املســكر أن يجلــد صاحبــه ثمانــن جلــدة 
علنــا كمــا اســتقر عليــه عمــل األمــة ممــا يتوجــب حــد املدعــى عليــه حــد 
املســكر الســتعماله للحشــيش املخــدر  واالكتفــاء عــن مجازاتــه عــن 
اســتعمال احلبــوب لدخــول األصغــر يف حكــم األكبــر لــذا كلــه وألجــل 
احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه باآلتــي : أواًل / ثبــت لــديَّ إدانــة 
املدعــى عليــه باســتعمال احلشــيش املخــدر ويجلــد حــد املســكر ثمانــن 
جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا كمــا ثبــت لــديَّ إدانتــه  باســتعمال احلبــوب 
احملظــورة وعقوبتــه داخلــة يف حــدِّ املســكر ثانيــًا / ثبــت لــدي إدانــة 
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املدعــى عليــه بتهريــب لفافــة تبــغ مخلــوط تبغهــا باحلشــيش البالــغ وزنهــا 
)1,68( جــرام وثمانيــة وســتون مــن املائــة مــن اجلــرام  بقصــد التعاطي وأن 
يعــزر بســجنه شــهرين حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــي ذمــة 
القضيــة وذلــك مبوجــب املــادة الواحــدة و األربعــن مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملــادة الســتن . ثالثــًا / وأن يبعــد عــن اململكــة بعــد تنفيــذ 
العقوبــة احملكــوم بهــا عليــه واســتيفاء مــا لــه ومــا عليــه مــن حقــوق وال 
يســمح لــه بالعــودة إليهــا فيمــا عــدا مــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة 
النظــام  مــن  واخلمســن  السادســة  املــادة  يف  ورد  مــا  مقتضــى  حســب 
نفســه الفقــرة الثانيــة وبتــالوة احلكــم علــى الطرفــن وإفهــام املدعــى 
العــام   التمييــز قــرر قناعتــه باحلكــم وطلــب املدعــي  عليــه بحقــه يف 
الدعــوى  هــي الئحــة  االعتراضيــة  وأن الئحتــه  للتمييــز  احلكــم  رفــع 
هــذا وجــرى توجيــه املدعــى عليــه  مبــا يلــزم ومــن ذلــك حرمــة اســتعمال 
احلشــيش املخــدر و احلبــوب احملظــورة   وأثــره الســيئ علــى العقــل واملــال 
وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن  حــرر احلكــم يف 1434/03/09هـــ .
وبعــد  بعــده  النبــي  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  وحــده  احلمــدهلل 
الســاعة  الثانيــة  اجللســة  فتحــت  األحد1434/06/04هـــ  يــوم  ففــي 
املتعلقــة  املعاملــة  عــادت  وقــد  الطرفــان  وفيهــا حضــر  الثانيــة عشــرة 
بالدعــوى العامــة ضــد ....مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
وتاريــخ  الرقــم34/736056  ذي  رئيســها  فضيلــة  خطــاب  مبوجــب 
1434/05/14هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة الثالثيــة األولــى)ج/1(  
رقم34209243وتاريخ1434/05/08هـــ املتضمــن مــا نصــه: »وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن املدعــى عليــه أقــرَّ 
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بقيادتــه الســيارة حتــت تأثيــر اســتعماله املخــدر واحلبــوب احملظــورة ولــم 
جنــد أن فضيلــة ناظــر القضيــة أجــرى الــالزم حيــال ذلــك ملالحظــة ذلــك 
وإكمــال الــالزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق » ا.هـــ عليــه أجيــب 
مشــايخي نفعنــي اهلل بعلمهــم بــأنَّ ماذكــروه صحيــح وقــد وقــع ذلك مني 
ســهًوا واهلل املســتعان وعليــه ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ بقيــادة الســيارة 
حتــت تأثيــر احلشــيش املخــدر وحتــت تأثيــر احلبــوب احملظــورة وإثبــات 
إدانتــه بذلــك لــدى هــذه احملكمــة والعقوبــة لــدى ولــي األمــر حســب 
األنظمــة املرعيــة التتــي ال تتعــارض مــع املصالــح الشــرعية لــذا فقــد ثبــت 
لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املخــدرات واحلبــوب 
احملظــورة وأفهمتــه بــأنَّ عقوبتــه عائــدة لولــي األمــر وبعرضــه عليهمــا 
قنــع بــه وأمــرُت بالتهميــش علــى قــرار احلكــم مبــا طــرأ عليــه ومــن ثــّم 
إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية لتدقيــق احلكــم 
وأقفلت اجللســة الســاعة الثانية عشــرة والنصف ظهرًا وصلى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن ُحــِرَر يف1434/06/04هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء املكلــف 
لــدى احملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1434/6/14هـــ  برقــم 34/736056 
برقــم 341509167 وتاريــخ 1434/6/21هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
....برقــم 3459890 وتاريــخ  مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ 
1434/3/10هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضد/....قطــري اجلنســية 
يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وباإلطــالع 
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علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء 
ــا رقــم34209243 يف 1434/5/8هـــ قررنــا املصادقــة علــى  علــى قرارن
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/7/2هـــ.
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رقم الصك:33475491 تاريخه:1433/12/21هـ 
 رقم الدعوى: 33644973

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3416010 تاريخه: 1434/1/19هـ

مخــدرات - تهريــب بقصــد االجتــار - قــات - التعزيــر بالســجن واجللــد 
والغرامــة واإلبعــاد.

1- األمر السامي الكرمي رقم )59633( يف 1432/12/9هـ.
2- قرار مجلس الوزراء رقم )11( لعام 1374هـ .

3- الفقــرة )أ( مــن املــادة األولــى مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم ) 2057 ( 
يف 1404/5/26هـ .

ــام ضــد مدعــى عليهــم بتهــرب القــات مــن األراضــي  ادعــى املدعــي الع
اليمنيــة إلــى األراضــي الســعودية و طلــب إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم 
الــوزراء  مجلــس  لقــرار  األولــى  املــادة  مــن  أ  الفقــرة  وفــق  بتعزيرهــم 
رقــم)11( لعــام 1374هـــ وتشــديد العقوبــة علــى الثالــث لكثــرة ســوابقه 
- حيــث مت القبــض علــى املدعــى عليهــم أثنــاء قدومهــم مــن اليمــن إلــى 
الســعودية ســيرًا علــى األقــدام بطريقــة غيــر مشــروعة وضبــط بحوزتهــم 
كميــة مــن نبــات القــات ، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة 
العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور - صــادق  املدعــى عليهــم علــى 
االدعــاء املوجــه اليهــم ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر 
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املدعــى عليــه األول والثالــث بالســجن خمــس ســنوات و جلــد كل واحــد 
منهمــا خمســمائة جلــدة علنــًا مفرقــة كل دفعــة قدرهــا خمســون جلــدة 
و غرامــة ماليــة قدرهــا خمســة آالف ريــال وتعزيــر املدعــى عليــه الثانــي 
ــًا مفرقــة كل دفعــة  ــدة علن ــة جل ــده أربعمائ بالســجن أربــع ســنوات وجل
قدرهــا خمســون وغرامــة ماليــة قدرهــا ثالثــة آالف ريــال وإبعادهــم عــن 
البــالد بعــد إنفــاذ العقوبــة املقــررة بحقهــم وقنــع املدعــى عليهــم باحلكــم 
واعتــرض املدعــي العــام مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى ،وُصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 33644973 وتاريــخ 1433/11/09هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1433/11/09هـــ  وتاريــخ   331979764 برقــم  باحملكمــة 
 11  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/11/10هـــ  األربعــاء 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....بالتعميــد رقــم ) .....( يف 1433/3/22هـــ 
واملدعــى عليهــم/ .....و.....و.....مينــي اجلنســية وقــدم املدعــي العــام دعــوى 
محــررة تتضمــن : أنــه بتاريــخ 1433/6/28هـــ  مت القبــض علــى املدعــى 
عليهــم أثنــاء قدومهــم مــن األراضــي اليمنيــة إلــى األراضــي الســعودية 
ســيرًا علــى األقــدام بطريقــة غيــر مشــروعة وضبــط بحوزتهــم كميــة 
مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا )18 كجــم( ثمانيــة عشــر كيلــو 
ــر الكيميائــي الشــرعي رقــم  جرامــًا لــكل واحــد منهــم وأثبــت التقري
لنبــات  منــه  املرســلة  العينــات  إيجابيــة  1433/7/14هـــ  وتاريــخ   ).....(
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القــات احملظــور وباســتجوابهم بعــد مواجهتهــم بالتهمــة املنســوبة إليهــم 
ــر كل واحــد منهــم بتهريــب الكميــة املضبوطــة بحوزتــه مــن نبــات  أقــ
القات احملظور من اليمن إلى الســعودية لصالح شــخص )ميني اجلنســية( 
يدعى/.....يســكن اليمــن لغــرض إيصالهــا إلــى الشــبك بالقــرب مــن 
ــال لــكل  ــة .....الســعودية وذلــك مقابــل أجــر مــادي قــدره مائتــي ري قري
واحــد منهــم ويســتقبلها شــخص يدعى.....الــذي يقــوم بإيصالهــا إلــى 
جهــة غيــر معلومــة لهــم وصادقــوا علــى أقوالهــم بذلــك حتقيقــًا وقــد 
أســفر التحقيــق مــع  كل مــن: .....و.....و.....عــن توجيــه االتهــام إليهــم 
بارتــكاب كل منهــم جرميــة تهريــب مــا وزنــه )18 كجــم- ثمانيــة عشــر 
كيلــو جرامــًا( مــن نبــات القــات احملظــور مــن اليمــن إلــى الســعودية 
بقصــد االجتــار وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا ورد بأقوالهــم 
مبحضــر التحقيــق املرفــق 2- مــا ورد بإقرارهــم لــدى اجلهــة القابضــة 
واملرفــق 3- مــا جــاء يف محضــر القبــض املنــوه عنــه املرفــق 4- مــا جــاء 
يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املذكوريــن فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجب قرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت  لــذا 
ــات إدانتهــم مبــا أســند إليهــم واحلكــم بتعزيرهــم يف ضــوء  ــب : إثب أطل
الفقــرة )أ( مــن املــادة )األولــى( مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاله 
إنفــاذا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ 
ســوابقه  لكثــرة  الثالــث  عليــه  املدعــى  علــى  العقوبــة  يف  والتشــديد 
وبســؤال املدعــى عليهــم كاًل مــن ..........و.....مينــي اجلنســية أجــاب كل 
واحــد منهــم باالعتــراف بتهريــب مــا وزنــه ثمانيــة عشــر كيلــو جرامــًا من 
ــي األراضــي الســعودية  ــة إل ــات القــات احملظــور مــن األراضــي اليمني نب
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حلســاب الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي هكــذا أجــاب املدعــى عليهــم عنــد 
ذلــك جــرى منــا االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي وعلــى 
محضــري الــوزن والقبــض فوجــدت متطابقــة ملــا جــاء بالدعــوى وبنــاء 
علــى مــا ذكــر مــن دعــوى املدعــي العــام وعلــى إجابــة املدعــى عليهــم 
.....و.....و.....مينــي اجلنســية باالعتــراف بتهريــب كل واحــد منهــم ملــا وزنــه 
ثمانيــة عشــر كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور مــن اليمــن إلــي 
الســعودية حلســاب الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي لــذا فقــد ثبــت لــدي شــرعًا 
املوضحــة  للكميــة  منهــم  واحــد  بتهريــب كل  عليهــم  املدعــى  إدانــة 
أعــاله حلســاب الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي لقصــد الترويــج وهــم يســتحقون 
العقوبــة علــى ذلــك وفــق الفقــرة )أ( مــن املــادة األولــى مــن قــرار وزيــر 
الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 1404/5/26هـــ املبنــي علــى قــرار مجلس 
الــوزراء رقــم )11( وتاريــخ 1374/2/1هـــ إنفــاذا لألمــر الســامي الكرمي 
رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ وملــا ذكــر أعــاله فقــد حكمــت 
بتعزيــر كل واحــد مــن املدعــى عليــه األول والثالــث بالســجن ملــدة خمس 
ســنوات مــن تاريــخ إيقــاف كل واحــد منهمــا يف 1433/6/28هـــ وجلــد 
ــًا مفرقــة كل دفعــة خمســون  ــدة علن كل واحــد منهمــا بخمســمائة جل
جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى عشــرة أيــام وغرامــة ماليــة قدرهــا خمســة 
آالف ريــال )5000 ريــال( تــودع بيــت مــال املســلمن ويعــزر املدعــى عليــه 
الثانــي بالســجن ملــدة أربــع ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه يف 1433/6/28هـــ 
وجلــدة بأربعمائــة جلــدة علنــًا مفرقــة كل دفعــة خمســون جلــدة بــن 
الدفعــة واألخــرى عشــرة أيــام وغرامــة ماليــة قدرهــا ثالثــة أالف ريــال 
تــودع بيــت مــال املســلمن ويبعــدون عــن البــالد بعــد إنفــاذ العقوبــة املقــرر 
بحقهــم شــرعًا وال يســمح لهــم بالعــودة إليهــا عــدى مــا تســمح  بــه أنظمــة 
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احلــج والعمــرة هــذا مــا حكمــت بــه وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليهــم القناعــة وطلــب املدعــي العــام اســتئناف احلكــم مكتفيــًا بالئحــة 
االدعــاء العــام وأمــرت بتنظيــم القــرار الــالزم مبوجبــه ورفعــه حملكمــة 
االســتئناف مبنطقــة عســير لدراســته وإبــداء مــا تــراه نحــوه وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر 1433/11/10هـــ
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
331979764 وتاريــخ 1433/12/27هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
وتاريــخ   33475491 .....برقــم  الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
مــن/  كل  ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1433/12/21هـــ 
.....و.....و.....)مينــي اجلنســية( يف قضيــة )قــات( علــى الصفــة املوضحــة يف 
القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34198977 تاريخه:1434/4/27هـ 
رقم الدعوى: 34163330

 : رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
34264980 تاريخه: 1434/7/11هـ

مخــدرات - قــات - تهريــب - التعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعــاد مــن 
البــاد

1- األمر السامي رقم )59633( يف 1432/12/9هـ.

2- قرار مجلس الوزراء رقم)11( يف 1374/2/1هـ.
3- الفقــرة )أ( مــن املــادة األولــى مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )2057( 

يف 1404/5/26هـــ.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا بتلقــي قــات بقصــد االجتــار، 
قبــض علــى املدعــى عليهمــا عنــد الشــبك احلــدودي أثنــاء اســتقبالهما 
للقــات املهــرب مــن اليمــن وبحوزتهمــا نبــات القــات وطلب إثبات ما أســند 
إليهمــا ومعاقبتهمــا وإبعادهمــا عــن البــالد وتشــديد العقوبــة علــى الثانــي 
لتعــدد ســوابقه وأثبــت التقريــر الكيمائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة 
لنبــات القــات احملظــور ،مصادقــة املدعــى عليهمــا علــى الدعــوى، وبنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليهمــا بســجن األول 
ثــالث ســنوات وجلــده 500 جلــده والثانــي بخمــس ســنوات وجلــده 700 
جلــده وإبعادهمــا عــن البــالد وقنــع املدعــى عليهمــا واعتــرض املدعــي 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 34163330 وتاريــخ 1434/04/09هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1434/04/09هـــ   وتاريــخ   34869065 برقــم  باحملكمــة 
 10  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/04/10هـــ  األربعــاء 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....بالتعميــد رقــم ).....( يف 1433/3/22هـــ 
واملدعــى عليهمــا .....مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ).....( 
و..... مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ).....( وقــدم املدعــي 
العــام دعــوى محــررة تتضمــن : أنــه بتاريــخ 1434/2/25هـــ  وأثنــاء قيــام 
إحــدى دوريــات حــرس احلــدود بواجبهــا مت مشــاهدة أربعــة أشــخاص 
كانــوا متواجديــن مــن الشــبك احلــدودي مــن اجلهــة الغربيــة شــرق قريــة 
.....ومبراقبتهــم شــاهدوا أشــخاص يقومــون برمــي أكيــاس ال يعــرف 
باســتقبال  األربعــة  األشــخاص  ويقــوم  الشــبك  فــوق  مــن  بداخلهــا  مــا 
الكميــات وبالتوجــه إليهــم الذوا بالفــرار إلــى قريــة .....وباللحــاق بهــم 
املدعــى عليهمــا وكان  أنهمــا  واتضــح  منهــم  اثنــن  علــى  القبــض  مت 
ــو جرامــًا مــن  بحــوزة املدعــى عليــه .....مــا وزنــه )9 كجــم( تســعة كيل
اثنــا عشــر  .....مــا وزنــه )12 كجــم(  القــات احملظــور وبحــوزة  نبــات 
ــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور ولــم يتمكــن أفــراد الدوريــة  كيل
مــن القبــض علــى اآلخريــن وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
لنبــات  املرســلة  العينــات  ايجابيــة  1434/15هـــ   وتاريــخ   ).....( رقــم 

العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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القــات احملظــور وباســتجواب املدعــى عليهمــا ومبواجهتهمــا بالتهمــة 
املنســوبة إليهمــا أقــرا بتلقيهمــا الكميــة املضبوطــة معهمــا مــن نبــات 
ايصالــه  الكميــة  تلقــي  مــن  بــأن غرضهمــا  وأفــادا  القــات احملظــور 
ــه  ــا قيمت ــل االســتخدام مل ــة .....الســعودية مقاب ــي يف قري ــى شــخص مين إل
عشــرون ريــال لــكل حبــة قــات وقــد أســفر التحقيــق معهمــا عــن توجيــه 
االتهــام إليهمــا  بتلقــي األول مــا وزنــه )12 كجــم(  اثنــا عشــر كيلــو 
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور واملهــرب مــن اليمــن الــى الســعودية 
بقصــد االجتــار وتلقــي الثانــي مــا وزنــه )9 كجــم(  تســعة  كيلــو جرامــًا 
مــن نبــات القــات احملظــور واملهــرب مــن اليمــن الــى الســعودية بقصــد 
االجتــار وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء  يف أقوالهمــا املنــوه 
عنهــا واملدونــة علــى محاضــر االســتجواب املرفقــة 2- مــا جــاء محضــر 
القبــض والتفتيــش املرفــق 3- مــا جــاء  يف التقريــر الكيميائــي املنــوه 
عنــه واملرفــق وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكوريــن فعــل محــرم شــرعًا 
ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 
1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت  لــذا أطلــب مــا يلــي : إثبــات إدانتهمــا 
مبــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا مبــا يلــي: 1/ بتعزيره يف ضــوء الفقرة 
)أ( مــن املــادة )األولــى( مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاله إنفــاذًا 
لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ يف 1432/12/9هـــ 2/ 
وإبعادهمــا عــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميتهمــا اســتنادا لتعميــم وزيــر 
ــة  ــة رقــم ) 69935( بتاريــخ 1433/6/18هـــ  3/ تشــديد العقوب الداخلي
علــى الثانــي نظــرًا لتعــدد ســوابقه وبســؤال املدعــى عليهمــا .....و..... مينــي 
اجلنســية أجــاب املدعــى عليــه األول بتلقــي مــا وزنــه اثنــا عشــر كيلــو 
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور مــن مهــرب مــن اليمــن إلــي الســعودية 
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ــغ مالــي وأجــاب املدعــى عليــه الثانــي .....مينــي  حلســاب الغيــر مقابــل مبل
اجلنســية باالعتــراف بتلقــي مــا وزنــه تســعة كيلــو جرامــًا مــن نبــات 
القــات احملظــور مــن مهــرب مــن اليمــن إلــي الســعودية حلســاب الغيــر 
مقابــل مبلــغ مالــي كمــا أقــر كل واحــد منهمــا بالســوابق املســجلة عليــه 
بالئحــة االدعــاء العــام هكــذا أجــاب املدعــى عليهمــا عنــد ذلــك جــرى 
منــا االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي وعلــى محضــري الوزن 
والقبــض فوجــدت متطابقــة ملــا جــاء بالدعــوى وبنــاء علــى مــا ذكــر مــن 
دعــوى املدعــي العــام وعلــى إجابــة املدعــى عليهمــا .....و..... مينــي اجلنســية 
باالعتــراف بتلقــي األول ملــا وزنــه اثنــا عشــر كيلــو جرامــًا وتلقــي الثانــي 
ملــا وزنــه تســعة كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور مــن مهــرب 
مــن اليمــن إلــي الســعودية حلســاب الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي لــذا فقــد 
ثبــت لــدي شــرعًا إدانــة املدعــى عليهمــا املذكوريــن بتلقــي كل واحــد 
منهمــا لكميــة نبــات القــات احملظــور املوضحــة أعــاله مــن مهــرب مــن 
اليمــن إلــي الســعودية حلســاب الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي لقصــد الترويــج 
وهمــا يســتحقان العقوبــة علــى ذلــك وفــق الفقــرة )أ( مــن املــادة األولــى 
مــن قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 5/26/ 1404هـــ 
اســتنادًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( وتاريــخ 1374/2/1هـــ وإنفــاذًا 
لألمــر الســامي رقــم )59633( يف  1432/12/9هـــ وملــا ذكــر أعــاله 
فقــد حكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه األول بالســجن ملــدة خمــس ســنوات 
وتعزيــر املدعــى عليــه الثانــي بالســجن ملــدة ســبع ســنوات لكثرة ســوابقه 
وجلــد األول بخمســمائة جلــدة وجلــد الثانــي بســبعمائة جلــدة علنًا مفرقة 
كل دفعــة خمســون جلــدة واألخــرى عشــرة أيــام وغرامــة ماليــة علــى 
كل واحــد منهمــا قدرهــا خمســة أالف ريــال تــودع بيــت مــال املســلمن 
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ويبعــدان عــن البــالد بعــد إنفــاذ العقوبــة املقــررة بحقهمــا شــرعًا وال 
يســمح لهمــا بالعــودة إليهــا عــدا مــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة  
هــذا مــا حكمــت بــه وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة 
وطلــب املدعــي العــام اســتئناف احلكــم مكتفيــًا بالئحــة االدعــاء العــام 
وأمــرت بتنظيــم القــرار الــالزم مبوجبــه ورفعــه حملكمــة االســتئناف 
مبنطقــة عســير لدراســته وإبــداء مــا تــراه نحــوه وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/4/10هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فبنــاًء علــى مالحظــة أصحــاب القضــاة قضــاة 
االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتدقيــق  الثالثــة  الدائــرة 
مبنطقــة عســير بقرارهــم رقــم 34222204 وتاريــخ 1434/5/26هـــ علــى 
ــا برقــم 34198977 وتريــخ 1434/4/27هـــ اخلــاص  القــرار الصــادر من
بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن .....و.....مينــي اجلنســية  يف قضيــة 
قــات علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكمنــا مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه ونــص قــرار أصحــاب الفضيلــة بدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة أن 
احلكــم علــى املدعــى عليهمــا كثيــر جــدًا الســيما وأن الكميــة قليلــة 
ــه إعــادة النظــر يف احلكــم وإكمــال الــالزم واهلل املوفــق  ــى فضيلت فعل
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم أنتهــى نصــه 
ــاه مــن تعزيــر  ــأن مــا قررن ــة ب ــا مــع أصحــاب الفضيل ــاء عليــه وجتاوب وبن
بحــق املدعــى عليهمــا يتناســب مــع جرمهمــا وكثــرة ســوابقهما وخاصــة 
املدعــى عليــه الثانــي فعليــه خمــس ســوابق منوعــة وقــد ســجن يف بعضهــا 
ســبع ســنوات ولــم يرتــدع بالعقوبــة التــي نالهــا وعلــى املدعــى عليــه األول 
ســابقة واحــدة ممــا ثلــة ومــع هــذا وجتاوبــَاً مــع أصحــاب الفضيلــة  فقــد 
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قــررت  تخفيــف ســجن كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا  ســنتن  ليصبــح 
ســجن املدعــى عليــه األول ثــالث ســنوات وســجن املدعــى الثانــي خمــس 
ســنوات مــن التاريــخ املوضــح باحلكــم مــع بقــاء حكمنــا فيمــا عــدى 
ذلــك علــى مــا هــو عليــه  وجــرى منــا عــرض ذلــك علــى املدعــي العــام بقــي 
املدعــي العــام علــى اعتراضــه الســابق  وأمــرت بإحلــاق مــا ذكــر بالقــرار 
وضبطــه  وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم  حــرر 

يف 1434/6/14هـــ
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان رقــم 
الشــرعي  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/6/21هـــ  وتاريــخ   341426187
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .....رقــم 34198977 
وتاريــخ 1434/4/27هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن/ 
.....و .....) مينــي اجلنســية (  يف قضيــة ) قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف 
القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث 
ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا 
رقــم 34222204 وتاريــخ 1434/5/26هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34279643 تاريخه: 1434/7/25هـ رقم 
الدعوى: 34243103

 34350294 رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
تاريخه: 1434/11/4هـ

مخــدرات - تهريــب احلبــوب احملظــورة »الكبتاجــون« - رجــوع عــن إقــرار 
مصــدق شــرعًا- الرجــوع عــن االقــرار مبــا يوجــب التعزيــر اليقبــل - 
ــر بالقتــل ومصــادرة  ــم يندفــع فســاده اال بالقتــل يقتــل - التعزي مــن ل

الســيارة واجلــوال املســتخدمة يف اجلرميــة.

- قولــه تعالــى: »إمنــا جــزاء الذيــن يحاربــون اهلل ورســوله ويســعون يف 
األرض فســادًا أن يقتلــوا أو يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن 

خــاف( اآليــة ]املائــدة:33[
- قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل: )وال يقبــل رجــوع املقــر عــن إقــراره إال 
فيمــا كان حــدا هلل تعالــى يــدرأ بالشــبهات، ويحتــاط إلســقاطه فأمــا 
حقــوق اآلدميــني وحقــوق اهلل تعالــى التــي ال تدرأ بالشــبهات كالزكاة 
والكفــارات، فــا يقبــل رجوعــه عنهــا وال نعلــم يف هــذا خافــا ( أ.هـــ  

املغنــي: 469/4
 - قــال يف كشــاف القنــاع: )ويكــون التعزيــر بالضرب واحلبس والصفع 
والتوبيــخ والعــزل عــن الواليــة وقــال يف االختيــارات إذا كان املقصــود 
دفــع الفســاد ولــم يندفــع إال بالقتــل قتــل وحينئــذ فمــن تكــرر منــه 
جنــس الفســاد ولــم يرتــدع باحلــدود املقــدرة بــل اســتمر علــى الفســاد 

فهــو كالصائــل ال يندفــع إال بالقتــل فيقتل(أ.هـــ
وقــال: )وقــال الشــيخ يعــزر أي مــن وجــب عليــه التعزيــر مبــا يردعــه ألن 
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 أســفر التحقيــق مــع املدعــى عليــه عــن اتهامــه بتهريــب كميــة مــن حبوب 
اإلمفيتامــن املنبــه للجهــاز العصبــي احملظــور البالــغ عددهــا مائتــان 
وتســعة آالف ومائــة وعشــر حبــات، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند 
إلــى املدعــى عليــه، واحلكــم عليــه بالقتــل تعزيــرا، ومصــادرة الســيارة، 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  وفــق  اجلرميــة،  يف  املســتخدمة  واجلــوال 
واملؤثــرات العقليــة ، لــم يســجل علــى املدعــى عليــه أي ســوابق،  بعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أنكرهــا، ودفــع أن الكميــة 
وجــدت يف ســيارته وأنــه ليــس هــو الــذي وضعهــا، وال يعلــم عنهــا، جــرى 

القصــد الــردع وقــد يقــال بقتلــه أي مــن لزمــه التعزيــر للحاجة(أ.هـــ 
كشــاف القنــاع: )120/14(.

- مــا جــاء يف قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم ) 138 ( الصــادر عــن 
مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء يف دورتــه التاســعة والعشــرين املنعقــدة 
)أوال  1407هـــ:  وحتــى6/20/  1407هـــ   /6/9 بتاريــخ  الريــاض  مبدينــة 
تهريــب  يســببه  ملــا  القتــل  عقوبتــه  فــإن  املخــدرات  ملهــرب  بالنســبة 
املخــدرات وإدخالهــا البــاد مــن فســاد عظيــم ال يقتصــر علــى املهــرب 
نفســه وأضــرار جســيمة وأخطــار بليغــة علــى األمــة مبجموعهــا ويلحــق 
اخلــارج  مــن  املخــدرات  يتلقــى  أو  يســتورد  الــذي  الشــخص  باملهــرب 

املروجني(أ.هـــ  بهــا  فيمــّون 
- الفقــرة األولــى مــن املــادة الســابعة والثاثــني مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م37( يف 

1426/7/8هـــ.
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االطــالع علــى إقــرار املدعــى عليــه املصــدق شــرعا، كما جــرى االطالع 
علــى محضــر الضبــط، كمــا جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي املتضمــن أنــه بالفحــص الكيميائــي الشــرعي حملتويــات احلــرز 
ــة املدعــي  ــة ملــادة اإلمفيتامــن ، بعــرض أدل ــة العين املرســل ثبــت إيجابي
العــام علــى املدعــى عليــه، أنكــر إقــراره املصــدق شــرعا، ودفــع أنــه 
أخــذ منــه بالقــوة وأنــه ال بينــة لــه علــى ذلــك،  وصــادق علــى مــا جــاء يف 
محضــر الضبــط، وقــرر عــدم علمــه مبــا جــاء يف التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي ، نظــرًا  إلنــكار املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العام 
جملــة وتفصيــاًل، وملــا جــاء يف اعتــراف املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا، 
واملتضمــن صحــة مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه، وإلنــكار املدعــى 
عليــه هــذا االعتــراف جملــة وتفصيــال ودفعــه بأنــه أخــذ منــه بالقــوة وال 
بينــة لــه علــى ذلــك، وألن الرجــوع عــن اإلقــرار مبــا يوجــب التعزيــر ال 
يقبــل، ولكــون املدعــى عليــه مكلفــا لــذا ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه مبــا 
أســند إلــى املدعــى عليــه، ومت احلكــم بقتلــه تعزيــرًا، ومصــادرة ســيارته 
وجوالــه املوصوفــن يف الدعــوى ، بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه 
قــرر اعتراضــه عليــه وطلــب اســتئنافه مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة، 
وال حاجــة لعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام ألنــه حكــم لــه بــكل 
طلباتــه بنــاء علــى املــادة )174( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
التنفيذيــة، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقة عليه.
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نحــن  لدينــا  الثالثــاء 1434/7/25هـــ  يــوم  وبعــد يف  وحــده  احلمــد هلل 
القضــاة باحملكمــة العامــة بتبــوك  ...... و......  و......  وبنــاء علــى ورود 
املعاملــة إلــى احملكمــة العامــة بتبــوك بخطاب رئيس فــرع هيئة التحقيق 
واإلدعــاء العــام مبنطقــة تبــوك رقــم 8776 يف 1434/5/7هـــ واملقيــدة يف 
احملكمــة برقــم 341175324 يف 1434/5/13هـــ واحملالــة إلينــا مــن 
فضيلــة الرئيــس برقــم 34243103  يف 1434/5/26هـــ والتــي ســبق وأن 
صــدر فيهــا قــرار مــن هــذه احملكمــة برقــم 3/3/ض يف 1431/4/28هـ 
األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار  مبوجــب  نقضــه  ومت 
دعــوى  بشــأن  1434/3/21هـــ  يف   3/1/19 رقــم  العليــا  باحملكمــة 
املدعــي العــام ضــد ...... بشــأن قضيــة تهريــب مخــدرات فتحــت اجللســة 
األولــى يف متــام الســاعة الثامنــة وفيهــا حضــر املدعــي العام ...... الســعودي 
مــن  الصــادر  التكليــف  ...... مبوجــب خطــاب  رقــم  املدنــي  بالســجل 
ــة التحقيــق واإلدعــاء العــام بتبــوك رقــم ...... يف  ســعادة رئيــس فــرع هيئ
1433/9/5هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه ...... الســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ...... قائــال يف حتريــر دعــواه بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة اإلدعــاء 
العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة تبــوك أدعــي علــى احلاضــر ...... إنــه بتاريــخ 
1430/4/28هـــ قــدم املدعــى عليــه مــن دولــة األردن إلــى منفــذ الــدرة 
الســعودي وعنــد تفتيــش ســيارته مــن نــوع .... يحمــل اللوحــة رقــم ...... مت 
اشــتباه موظــف اجلمــرك بخــزان الوقــود األساســي وعنــد إنزالــه وفتحــه 
حبــوب  مــن  تكــون  أن  يشــتبه  احلبــوب  مــن  كميــة  بداخلــه  وجــد 
الكبتاجــون املخــدرة احملظــورة بلــغ عددهــا مائتــن وتســعة آالف ومائــة 
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وعشــر 209110حبــة موزعــة علــى أكيــاس بالســتيك وكان يرافــق 
املدعــى عليــه أثنــاء القبــض عليــه اثنــان مــن أبنائــه وأثنــاء وجــوده داخــل 
اجلمــرك ورده اتصــال مــن رقــم أردنــي )...... ( وذكــر أن املتصــل هــو 
مكفولــه املدعــو ...... أردنــي اجلنســية ولديــه إقامــة ســائق خــاص وقــال 
لــه )هــل خرجــت مــن اجلمــرك؟ قــال لــه نعــم( ثــم اتصــل عليــه مــرة أخــرى 
إال أنــه أقفــل جوالــه وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ...... 
لعــام 1430هـــ الصــادر مــن مراقبة الســموم والكيمياء الطبية الشــرعية 
بصحــة تبــوك ثبــوت إيجابيــة العينــة املضبوطــة ملــادة األمفيتامــن املنبــه 
للجهــاز العصبــي املركــزي واملــدرج باجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( مــن 
 )89400/19( رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب  تعميــم 
وتاريــخ 1426/10/25هـــ وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر أنــه بتاريــخ 
1430/4/28هـــ قــدم مــن دولــة األردن إلــى الســعودية عبــر منفــذ الــدرة 
علــى ســيارته مــن نــوع ..... يحمــل اللوحــة رقــم ...... وعنــد إجــراء التفتيــش 
علــى ســيارته عثــر موظــف اجلمــارك بداخــل خــزان الوقــود لســيارته علــى 
ــة  ــغ عددهــا مائتــن وتســعة آالف ومائ ــة مــن احلبــوب احملظــورة بل كمي
وعشــر 209110حبــة واعتــرف بــأن هــذه الكميــة تعــود لشــخص أردنــي 
يدعــى ...... حيــث أنــه يف نفــس اليــوم وعندمــا كان يف األردن اتصــل 
عليــه املدعــو ...... علــى جوالــه وطلــب منــه احلضــور إلــى منزلــه عصــرا يف 
...... بــاألردن وتوجــه إلــى منــزل املدعــو ...... يف األردن وعــرض عليــه 
تركيــب خــزان الوقــود املخــزن بداخلــه كميــة احلبــوب احملظــورة وطلب 
منــه تركيبــه علــى ســيارته ومــن ثــم إدخالــه إلــى الســعودية عبــر منفــذ 
الــدرة فوافــق علــى ذلــك ثــم توجــه إلــى الســعودية فتــم القبــض عليــه 
وذكــر أنــه أقــدم علــى هــذا الفعــل لعــدم وجــود دخــل لــه ولكبــر أســرته 
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وحاجتــه املاســة للمــال وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــى عليــه عــن اتهامــه 
بتهريــب كميــة مــن حبــوب األمفيتامــن املنبــه للجهــاز العصبــي احملظور 
البالــغ عددهــا مائتــن وتســعة آالف ومائــة وعشــر 209110حبــة وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعا ومجــرم نظامــا اســتنادا 
واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن   )1( فقــرة  الثالثــة  للمــادة 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
ومعاقــب عليــه بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة لــذا أطلــب مــا يلــي :1- 
ــرا اســتنادا للمــادة  إثبــات مــا أســند إليــه 2- احلكــم عليــه بالقتــل تعزي
)37( فقــرة )1( مــن البنــد أوال مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املشــار إليــه - 3- احلكــم مبصــادرة الســيارة العائــدة ملكيتهــا 
مــن نــوع ..... رقــم اللوحــة ...... اللــون بيــج صنــع عــام )1991م( ومصــادرة 
اجلــوال العائــد لــه مــن نــوع .... الرقــم التسلســلي للجهــاز )...... ( اســتنادا 
للمــادة رقــم )53( فقــرة )1( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املشــار إليــه الســتخدامها يف اجلرميــة )علمــا بــأن املدعــى عليــه 
ليــس مســجل ضــده ســوابق جنائيــة كمــا ذكــر ذلــك يف هــذه الالئحــة( 
هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــال 
والصحيــح أنــه بتاريــخ 1430/4/27هـــ وقبــل قدومــي إلــى منفــذ الــدرة 
بيــوم طلــب منــي مكفولــي ...... ســيارتي املوصوفــة يف الدعــوى إليصــال 
ابنتــه إلــى املستشــفى ومكثــت لديــه ســيارتي حوالــي ســبع ســاعات 
وبعدهــا رجــع وأعطانــي ســيارتي ثــم اجتهــت بهــا إلــى منفــذ الــدرة وكان 
يرافقنــي اثنــن مــن أبنائــي وبعــد التفتيــش علــى ســيارتي مــن قبــل رجــال 
اجلمــرك وجــدوا معــي الكميــة املذكــورة ولســت أنــا الــذي وضعتهــا يف 
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ــم  ــم عــن هــذه احلبــوب الكبتاجــون احملظــورة شــيئا ول ســيارتي وال أعل
يتصــل علــي مكفولــي يف اجلمــرك ولــم أتصــل عليــه وأنــا بــرئ مــن هــذه 
القضيــة هــذه إجابتــي وجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى دعــواه 
أجــاب قائــال بينتــي هــي مــا يلــي: 1- إقــراره املصــدق شــرعا املــدون علــى 
الصفحــة رقــم )6( لفــة رقــم )1( 2- محضــر الضبــط املــدون علــى اللفــة 
رقــم )5( 3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي املــدون علــى اللفــة رقــم )14( 
هــذه بينتــي وجــرى منــا االطــالع علــى الدليــل األول مــن أدلــة املدعــي 
العــام وهــو إقــرار املدعــى عليــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )6( لفــة رقــم 
)1( ونصــه )أقــر أنــا املدعــو ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة رقــم 
)...... ( صــادرة مــن حقــل بتاريــخ 1403/10/29هـــ عاطــل عــن العمــل 
أبلــغ مــن العمــر حوالــي )44 ســنة( أقــر أنه بتاريــخ 1430/4/28هـ قدمت 
مــن األردن إلــى الســعودية عبــر منفــذ الــدرة علــى ســيارتي نــوع .... حتمــل 
اللوحــة رقــم ...... وعنــد إجــراء التفتيــش علــى ســيارتي عثــر موظــف 
اجلمــرك بداخــل خــزان الوقــود العائــد لســيارتي علــى كميــة مــن حبــوب 
الكبتاجــون بلــغ عددهــا مائتــن وتســعة آالف ومائــة وعشــرة 209110 
حبــة وهــذه الكميــة مــن احلبــوب تعــود أصــال لشــخص أردنــي يعمــل 
حتــت كفالتــي مبهنــة ســائق خــاص ويســكن األردن ويدعــى ...... حيــث 
أنــه يف يــوم القبــض علــي وعندمــا كنــت بــاألردن اتصــل علــى جوالــي .... 
يطلــب منــي احلضــور إلــى منزلــه عصــرا الــذي يقــع يف مدينــة ...... األردنية 
وفعــال توجهــت لــه ومبنزلــه عــرض علــي تركيــب تانكــي الوقــود الــذي 
بــه احلبــوب علــى ســيارتي وإدخالــه إلــى حقــل عبــر منفــذ الــدرة ولــم يحــدد 
لــي املبلــغ قيمــة قيامــي بذلــك العمــل فوافقــت علــى ذلــك وقــام هــو بفــك 
الــذي  الوقــود  خــزان  وتركيــب  بســيارتي  األساســي  الوقــود  خــزان 
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بداخلــه كميــة احلبــوب ومــن ثــم توجهــت إلــى الســعودية ومت القبــض 
علــي كمــا أنــه أثنــاء تواجــودي داخــل اجلمــرك وقــت القبــض علــي اتصــل 
..... مــن جوالــه األردنــي رقــم )...... ( وقــال لــي هــل خرجــت مــن  بــي 
اجلمــرك قلــت لــه نعــم وقمــت باالتصــال عليــه مــرة أخــرى إال أنــه أقفــل 
جوالــه وهــذه هــي املــرة األولــى التــي أقــوم بهــا بتهريــب املمنوعــات إلــى 
البــالد وال يوجــد لــي أي ســوابق وال أســتعمل أي نــوع مــن املخــدرات وأن 
إقدامــي علــى هــذا الفعــل هــو حاجتــي املاســة للمــال حيــث ال يوجــد لــدي 
أي دخــل مــادي ولــدي أســرة مكونــة مــن ثمانيــة أشــخاص وأنــا نــادم 
علــى هــذا الفعــل الــذي قمــت بــه هــذا إقــراري عليــه أوقــع واهلل املوفــق(
أ.هـــ املقــر مبــا فيــه ...... بصمتــه شــاهد ...... توقيعــه شــاهد ...... توقيعــه 
وجــرى منــا االطــالع علــى الدليــل الثانــي مــن أدلــة املدعــي العــام وهــو 
محضــر الضبــط املــدون علــى اللفــة رقــم )5( ونــص احلاجــة منــه )محضــر 
لكيفيــة  كامــال  وصفــا  1430/4/29هـــ  بتاريــخ   )40( رقــم  ضبــط 
الضبــط: بقــدوم الســيارة بقيــادة مالكهــا ...... ويرافقه أطفاله وعددهم 
اثنــان ولــدى إجــراء التفتيــش اشــتبه املفتــش اجلمركــي بخــزان الوقــود 
إلــى  الداخــل  مــن  أنــه مقســوم  تبــن  إنزالــه وفتحــه  ولــدى  األساســي 
قســمن اجلــزء األصغــر مخصــص للوقــود واآلخــر مخبــأ فيــه كميــة مــن 
احلبــوب التــي يشــتبه أنهــا إفيتامــن وهــي دائريــة علــى أحــد جوانبهــا 
قوســن واجلانــب اآلخــر خــط مســتقيم بلــغ عددهــا مائتــن وتســعة آالف 
بالســتيكية  أكيــاس  علــى  موزعــة  حبـ209110ـــات  وعشــر  ومائــة 
ــسا علــى النحــو التالــي )ثمانيــة  عددهــا مائــة وأربعــة وثمانــن كيـ184ـ
ــه صــورة إشــارة لكــزس يف كل كيــس ألفــن  ــسا علي عشــر كيـ18ـ
وخمســن حبـ2050ـــة لونهــا بيــج( )ســتة أكيـ6ـــاس عليهــا صــورة متســاح 
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يف كل كيــس ألفــن وخمســة وثالثــن حبـ2035ـــة لونهــا بنــي فــاحت( 
)مائــة وســبع وأربعــن كيـ147ـــسا عليهــا صــورة إشــارة لكــزس يف 
الضابــط  فاحت((أ.هـــ  أصفــر  لونهــا  حبـ1000ـــة  ألــف  كيــس  كل 
والضابطــون ......  توقيعــه ...... توقيعــه ...... توقيعــه ...... توقيعــه  وجــرى 
منــا االطــالع علــى الدليــل الثالــث مــن أدلــة املدعــي العــام وهــو التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املــدون علــى اللفــة رقــم )14( ونــص احلاجــة منــه 
)تقريــر كيميائــي شــرعي رقــم )...... ( بالفحــص الكيميائــي الشــرعي 
حملتويــات احلــرز املرســل واملنــوه انــه صنــدوق خشــبي مرصــص يحــوى 
عــدد خمســة عشــر حبــة كالتالــي: )خمــس حبــات لونهــا أصفــر فــاحت( 
)خمــس حبــات لونهــا بنــي فــاحت( )خمــس حبــات لونهــا بيــج( ثبــت لدينــا 
اآلتي: املرســل عبارة عن صندوق خشــبي بداخله خمســة عشــر حبـ15ـــة 
كالتالــي 1- كيــس بالســتيك شــفاف يحــوي خمــس حبـ5ـــات مصفــرة 
ــة لألمفيتامــن 2- كيــس بالســتيك شــفاف  ــة العين ــت إيجابي ــون ثب الل
يحــوي خمــس حبـ5ـــات بنيــة اللــون ثبــت إيجابيــة العينــة لألمفيتامــن 3- 
كيــس بالســتيك شــفاف يحــوي خمــس حبـ5ـــات بيــج اللون ثبــت إيجابية 
العينــة لألمفيتامــن هــذا وقــد اســتهلكت العينــة خــالل الفحص(أ.هـــ 
وبعــرض أدلــة املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دليلــه األول وهــو إقــراري املصــدق شــرعا غيــر صحيــح 
وقــد أخــذ منــي بالقــوة وال بينــة لــي علــى ذلــك ومــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دليلــه الثانــي وهــو محضــر الضبــط فصحيــح ومــا ذكــر املدعــي 
ــم  ــي الشــرعي فــال أعل ــر الكيميائ ــث وهــو التقري ــه الثال ــام يف دليل الع
عنــه شــيئا هكــذا أجــاب وجــرى ســؤال املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
هــل لديهمــا مــا يريــدان إضافتــه يف هــذه القضيــة أجــاب املدعــى عليــه 
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قائــال إننــي رجــل يتيــم ليــس عنــدي أب وال أم وال إخــوة ولــدي أســرة 
مكونــة مــن تســعة أطفــال وليــس لهــم عائــل بعــد اهلل إال أنــا ومــن فتــرة 
بقائــي يف الســجن وحتــى تاريخــه لــم يذهبــوا أوالدي إلــى املدرســة وليــس 
لــي عالقــة بعمليــة التهريــب هــذه وأطلــب مــن فضيلتكــم النظــر يف 
حالــي هكــذا أجــاب وأجــاب املدعــي العــام ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت 
وأطلــب احلكــم يف هــذه القضيــة هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
العــام جملــة وتفصيــاًل وإلقــرار املدعــي العــام أن بينتــه علــى صحــة دعــواه 
هــي اعتــراف املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا واملتضمــن صحــة مــا ذكــره 
ــة  املدعــي العــام يف دعــواه وإلنــكار املدعــى عليــه هــذا االعتــراف جمل
وتفصيــال ودفعــه بأنــه أخــذ منــه بالقــوة وال بينــة لــه علــى ذلــك وألن 
الرجــوع عــن اإلقــرار مبــا يوجــب التعزيــر ال يقبــل كمــا جــاء ذلــك يف 
ــه )وال  ــاب املغنــي البــن قدامــة رحمــه اهلل 469/4 ونــص احلاجــة من كت
يــدرأ  تعالــى  إال فيمــا كان حــدا هلل  إقــراره  املقــر عــن  يقبــل رجــوع 
اهلل  وحقــوق  اآلدميــن  حقــوق  فأمــا  إلســقاطه  ويحتــاط  بالشــبهات- 
تعالــى التــي ال تــدرأ بالشــبهات كالــزكاة والكفــارات- فــال يقبــل 
رجوعــه عنهــا وال نعلــم يف هــذا خالفــا (أ.هـــ ولقولــه تعالــى يف ســورة 
املائــدة آيــة رقــم )33( )إمنــا جــزاء الذيــن يحاربــون اهلل ورســوله ويســعون 
ــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن  ــوا أو يصلب يف األرض فســادًا أن يقتل
خــالف( اآليــة وملــا جــاء يف كشــاف القنــاع)120/14( مانصه)ويكــون 
التعزيــر بالضــرب واحلبــس والصفــع والتوبيــخ والعــزل عــن الواليــة وقــال 
يف االختيــارات إذا كان املقصــود دفــع الفســاد ولــم يندفــع إال بالقتــل 
قتــل وحينئــذ فمــن تكــرر منــه جنــس الفســاد ولــم يرتدع باحلــدود املقدرة 
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بــل اســتمر علــى الفســاد فهــو كالصائــل ال يندفــع إال بالقتــل فيقتل(أ.هـــ 
وجــاء فيــه أيضــا صفحــة رقــم)120( مانصه)وقــال الشــيخ يعــزر أي مــن 
وجــب عليــه التعزيــر مبــا يردعــه ألن القصــد الــردع وقــد يقــال بقتلــه أي 
مــن لزمــه التعزيــر للحاجة(أ.هـــ وملــا جــاء يف قــرار هيئــة كبــار العلمــاء 
رقــم) 138 ( الصــادر عــن مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء يف دورتــه التاســعة 
والعشــرين املنعقــدة مبدينة الريــاض بتأريخ6/9/ 1407هـ وحتى6/20/ 
رأى  إذا  اململكــة  داخــل  املخــدرات  مهــرب  قتــل  واملتضمــن  1407هـــ 
حــكام القضيــة ذلــك والــذي جــاء فيــه )أوال بالنســبة ملهــرب املخــدرات 
فــإن عقوبتــه القتــل ملــا يســببه تهريــب املخــدرات وإدخالهــا البــالد مــن 
فســاد عظيــم ال يقتصــر علــى املهــرب نفســه وأضــرار جســيمة وأخطــار 
بليغــة علــى األمــة مبجموعهــا ويلحــق باملهــرب الشــخص الــذي يســتورد أو 
يتلقــى املخــدرات مــن اخلــارج فيمــّون بهــا املروجن(أ.هـــ وملــا نصــت عليــه 
املــادة الســابعة والثالثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم)م37(يف 1426/7/8هـــ الفقــرة 
األولى)أواًل:مــع مراعــاة مــا ورد يف البنــد )ثانيــًا( مــن هــذه املــادة يعاقــب 
بالقتــل تعزيــرا مــن ثبــت شــرعا بحقــه شــيء مــن األفعــال اآلتيــة:1- 
املدعــى عليــه  أو مؤثــرات عقلية(أ.هـــ ولكــون  مــواد مخــدرة  تهريــب 
مكلفــا لذلــك كلــه فقــد حكمنــا مبــا يلــي أوال: إثبــات مــا أســند إلــى 
املدعــى عليــه ...... مــن قيامــه بتهريــب الكميــة املذكــورة يف دعــوى 
املدعــي العــام ثانيــا: حكمنــا بقتلــه تعزيــرًا ثالثــا: مصــادرة ســيارته 
وجوالــه املوصوفــن يف الدعــوى وبذلــك حكمنــا وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليــه قــرر اعتراضــه عليــه وطلــب اســتئنافه مــع تقــدمي الئحــة 
ــه صــورة مــن صــك احلكــم يف هــذه اجللســة بتاريــخ  ــة فســلم ل اعتراضي
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1434/7/25هـــ وأفهمنــاه بــأن لــه مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــا مــن تاريــخ 
اعتراضــه  يقــدم  ولــم  املــدة  انقضــت  فــإذا  الصــك  لصــورة  اســتالمه 
فيســقط حقــه يف االعتــراض وســيتم رفــع كامــل املعاملــة إلــى مقــام 
محكمــة االســتئناف املوقــرة لدراســة احلكــم وتدقيقــه حســب املتبــع 
ففهــم ذلــك ولــم جنــد حاجــة لعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام ألنــه 
ــى املــادة )174( مــن نظــام املرافعــات  ــاء عل ــه بن ــه بــكل طلبات حكــم ل
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة واختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة 
ــا  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــان حــرر يف 1434/7/25هـــ وصل عشــرة وللبي
محمــد. احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، 

وبعد :-
الثانيــة  اخلماســية  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بتبــوك برقــم341175324 
وتاريــخ   34279643 رقــم  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/9/1هـــ  وتاريــخ 
1434/7/25هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة 
املتضمــن   ...... والشــيخ/   ...... والشــيخ/   ...... الشــيخ/  بتبــوك  العامــة 
دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ...... املتهــم   بتهريــب كميــة مــن حبــوب 
األمفيتامــن املنبــه للجهــاز العصبــي احملظــورة البالــغ عددهــا مائتــن 
وتســعة آالف ومائــة وعشــر حبــات ، احملكــوم فيــه بقتــل املدعــى عليــه 
ــه. وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه  ــرًا و مصــادرة ســيارته وجوال تعزي
ــة املوافقــة علــى احلكــم . وبــاهلل  ــه االعتراضيــة تقــرر باالكثري والئحت
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ،،،



106

1434/7/26هـ  رقم الصك: 34280698 تاريخه: 
رقم الدعوى: 34265411

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34324713 تاريخه: 1434/9/23هـ

اإلقــرار  القــات-  تعاطــي  القــات-  تهريــب  االشــتراك يف   - مخــدرات   
واجللــد  بالســجن  تعزيــر   - وتعاطيــه  القــات  نقــل  يف  باملشــاركة 
ومصــادرة اجلــواالت- صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام مصــادرة 

اجلرميــة. يف  املســتخدمة  الســيارة 

- األمر امللكي رقم 59633 وتاريخ 1432/12/9هـ 
- املــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( الصــادر يف ســنة 

1374هـــ 
وتاريــخ   2057 رقــم  الداخليــة  وزيــر  ســمو  قــرار  مــن  الثالثــة  املــادة   -

1404/5/26هـ   

إليهمــا  االتهــام  توجيــه  إلــى  عليهمــا  املدعــى  مــع  التحقيــق  انتهــى 
باالشــتراك بنقــل )212( حزمــة مــن القــات املخــدر بلــغ وزنهــا جميعــًا 
نبــات  مــن  مئــة وســتة وتســعون جــرام  وثــالث  وأربعــون كيلــو  تســعة 
القــات املخــدر، واســتخدام املدعــى عليــه الثانــي للقــات املخــدر، وذلــك 
يقومــان  شــخصن  هنــاك  أن  يفيــد  املختصــة  للجهــة  بــالغ  ورود  بعــد 
بنقــل كميــة مــن القــات املخــدر وأن املدعــى عليــه الثانــي يقــوم مبســح 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل مبحافظــة اخلرمــة   وبن
وتاريــخ   34265411 برقــم  اخلرمــة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 

الطريــق للمدعــى عليــه األول فتــم القبــض علــى املدعــى عليــه الثانــي 
وبتفتيشــه لوحــظ عليــه االرتبــاك وأنكــر معرفتــه بــاألول، ثــم مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه األول وبتفتيــش الســيارة  عثــر بداخلهــا علــى احلــزم املذكــورة ، 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة ملــادة نبــات القــات 
املخــدر ،طلــب املدعــي احلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة ومعاقبــة الثانــي 
لقــاء اســتخدامه القــات املخــدر ومصــادرة جــواالت املدعــى عليهمــا،  
ومصــادرة الســيارة املســتخدمة يف اجلــرمي  والعائــدة ملكيتهــا للمدعــى 
ــى مــا هــو منســوب إليهمــا،  ــي ،وصــادق املدعــى عليهمــا عل ــه الثان علي
وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن طلــب 
املدعــي العــام مبطالبتــه مبصــادرة الســيارة وســجن املدعــى عليــه األول 
ثمانيــة أشــهر مــن دخولــه الســجن وجلــده خمســن جلــدة تكــرر عليــه 
ــده  ــده خمســن جل ــه الثانــي ســنة وجل ثــالث مــرات وســجن املدعــى علي
تكــرر عليــه أربــع مــرات وذلــك لقــاء اشــتراكهما يف نقــل نبــات القــات 
املخــدر ويدخــل يف ذلــك مجــازاة املدعــى عليــه الثانــي علــى تعاطــي نوعهــا  
املدعــى  علــى  احلكــم  ،وبعــرض  عليهــم  املدعــى  جــواالت  ومصــادرة 
عليهمــا قــررا القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى 
احلكــم وطلــب رفعهــا حملكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــه، وبعــد 

رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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وتاريــخ   341395241 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/06/10هـــ  
1434/6/10هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافق1434/07/17هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 08  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام  بدائــرة هيئــة 
خطــاب  مبوجــب  اخلرمــة/......  مبحافظــة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق 
التكليــف رقــم ...... يف1434/1/11هـــ وقــدم دعــواه اخلطيــة قائــال فيهــا 
بصفتــي عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بدائــرة محافظــة اخلرمــة 
أدعــي علــى/1ـ ...... 39 عامــًا ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )...... ( متــزوج ، متعلــم ، عســكري ، موقــوف بســجن 
بتاريــخ  س(   ......( رقــم    التوقيــف  أمــر  مبوجــب  اخلرمــة  محافظــة 
1434/4/1هــــ  اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( يف1428/7/9هـــ 
 28 ...... املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. 2ـ  املبنــي علــى 
عامــًا، ســعودي اجلنســية، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...... ( متســبب، 
متــزوج ،موقــوف بســجن محافظــة اخلرمــة مبوجــب أمــر التوقيــف رقــم 
)......( بتاريــخ 1434/4/1هــــ  اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( يف 
1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. 
إنــه بتاريــخ 1434/3/27هـــ ورد خطــاب مكافحــة املخــدرات رنيــة رقــم 
مبحافظــة  املخــدرات  مكافحــة  وحــدة  إلــى  1434/3/27هـــ  يف   ......
القــات  مــن  بنقــل كميــة  يقومــون  أن هنــاك شــخصن  تفيــد  اخلرمــة 
ـــ اخلرمــة  وأن املدعى  املخــدر مــن املنطقــة اجلنوبيــة مــرورًا مبحافظــة رنيــةـ 
عليــه الثانــي يقــوم مبســح الطريــق للمدعــى عليــه األول ومت القبــض علــى 
املدعــى عليــه الثانــي وبتفتيشــه لوحــظ عليــه االرتبــاك وأنكــر معرفتــه 
بــاألول ومت تشــكيل فرقــة ميدانيــة واالنتقــال للخــط الســريع املــؤدي 
وعنــد  متفرقــة  عــدة كمائــن  عمــل  وجــرى  اخلرمــة   رنيــة   حملافظــة 
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اســتيقاف إحــدى الســيارات القادمــة مــن جهــة محافظــة رنيــة وهــي مــن 
اللــون بداخلهــا شــخص  ...... بيضــاء  نــوع موديــل )2011( لوحــة رقــم 
ــه امــرأة وبطلــب إثباتــه ظهــرت عليــه عالمــات االرتبــاك  وأفــاد  وبرفقت
ــه  ــه يدعــى ...... وبرفقت ــة اتضــح أن ــات العائل ــب إثب ــه يدعــى ...... وبطل ان
املواطنــة ...... واتضــح إن املــرأة هــي زوجتــه كمــا يتضــح مــن كــرت 
األبــواب  داخــل  بداخلهــا وحتديــدًا  وجــد  الســيارة  وبتفتيــش  العائلــة  
األربعــة، وداخــل املقعــد اخللفــي وداخــل  ديكــور القيــر والطبلــون ، عثــر 
علــى عــدد )212( حزمــة مــن نبــات القــات املخــدر بلــغ وزنهــا اإلجمالــي 
49,396كجــم تســعه وأربعــون كيلــو وثــالث مئــة وســتة وتســعون جــرام  
مــن نبــات القــات املخــدر، وقــد اثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
ــة مبــا مت ضبطــه مــع  ــة العين ــخ 1434/4/23هـــ إيجابي رقــم )......( بتاري
املدعــى عليــه األول ملــادة نبــات القــات املخــدر وهــي مــن املــواد املدرجــة 
بجــدول املــواد املخــدرة امللحقــة بنظــام مكافحــة املخــدرات املرفقــة 
رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  لصاحــب  البرقــي  بالتعميــم 
)89400/19(يف 1426/10/25هــــ. وبســماع أقــوال املدعى عليه األول/ 
اقــر أنــه اتفــق مــع املدعــي عليــه الثانــي بنقــل كميــة القــات املخــدر إلــى 
ــال. وبســماع أقــوال  ــي قــدرة عشــرة اآللــف ري ــغ مال ــل مبل ــاض مقاب الري
املدعــى عليــه الثانــي/ اقــر أن القــات الــذي مت ضبطــه يعــود لــه وقــد قــام 
بإخفائــه بســيارته وإعطائهــا للمدعــي عليــه األول  لتوصيلهــا مقابــل 
عشــرة أالف ريــال وإنــه يقــوم مبتابعتهــم ومســح الطريــق علــى ســيارة 
أخــرى. وقــد انتهــى التحقيــق معهما إلى توجيه االتهام إليهما باالشــتراك 
بنقــل )212( حزمــة مــن القــات املخــدر بلــغ وزنهــا جميعًا)49,396( تســعة 
وأربعــون كيلــو وثــالث مئــة وســتة وتســعون جــرام مــن نبــات القــات 
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املخــدر، واســتخدام املدعــى عليــه الثانــي للقــات املخــدر وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة/1- مــا ورد بإقرارهمــا املصــدق شــرعا املنــوه عنــه 
مبلــف التحقيــق صفحــة رقــم )20( لفــه رقــم )1( وصفحــة رقــم )7، 8( 
بتاريــخ   ......( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  2-التقريــر   .)2( رقــم  لفــه 
محضــر  يف  الــواردة  الشــهود  شــهادة   -3  .)36( لفــه  1434/4/23هـــ 
القبــض املــدون مبلــف التحقيــق صفحــة رقــم )11،12،13( لفــه  )1(. 
ــى ســوابق  ــه األول عل ــر للمدعــى علي ــم يعث ــى ســوابقهما ل وباالطــالع عل
وعثــر علــى املدعــى عليــه الثانــي علــى ســابقة حيــازة قــات لــذا اطلــب 
اثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهــم باالتــي / 1- إثبــات إدانتهمــا 
باالشــتراك بنقــل مــا وزنــه )49,396 ( جــرام مــن نبــات القــات احملظــور 
واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة وفقــًا للمــادة الرابعــة مــن قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ اســتنادًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم 
لقــاء  تعزيريــة  بعقوبــة  الثانــي  ومعاقبــة  1432/12/9هـــ  يف   )59633(
ــة األول رقــم  اســتخدامه القــات املخــدر2- مصــادرة جــوال املدعــي علي
)...... ( يحمــل الرقــم التسلســلي ...... ( ومصــادرة جــوال املدعــي عليــة 
الثانــي رقــم ) ...... ( يحمــل الرقــم التسلســلي )...... ( وكذلــك جوالــه 
الثانــي رقــم )...... ( يحمــل الرقــم التسلســلي رقــم )...... (. 3- مصــادرة 
الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة وهــي مــن نــوع ..... موديــل )2011( لوحــة 
رقــم )...... ( ابيــض اللــون  والعائــد ملكيتهــا للمدعــى عليــة الثانــي .هــذه 
دعــواي. وبســؤال املدعــى عليــه األول عمــا ورد يف دعــوى املدعــي العــام 
أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن اتفاقــي مــع املدعــى 
عليــه الثانــي علــى نقــل كميــة القــات املذكــور يف الدعــوى علــى ســيارته 
وكونــي علــى علــم بذلــك وذلــك مقابــل مبلــغ مالــي وقــدره عشــرة اآلف 
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ــه صحيــح هكــذا أجــاب. كمــا جــرى ســؤال املدعــى  ــال فهــذا كل ري
عليــه الثانــي فأجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن 
اشــتراكي بنقــل كميــة القــات املذكــورة يف الدعــوى فهــذا كلــه 
صحيــح فقــد قمــت بإخفائــه بســيارتي وإعطائــه للمدعــى عليــه األول 
ــي وقــدره عشــرة اآلف  ــغ مال ــل مبل ــاض مقاب ــى منطقــة الري ــه إل لتوصيل
ريــال وأنــا أقــوم مبتابعتــه ومســح الطريــق لــه علــى ســيارة أخــرى هكــذا 
ــة فوجــدت إقــرار املدعــى  ــى أوراق املعامل ــم جــرى االطــالع عل أجــاب. ث
عليــه حتقيقــا علــى اللفــة)1( صفحــة رقــم)18-19( مــن ملــف التحقيــق 
املتضمــن إقــرار املدعــى عليــه االول بنقــل )212( مائتــن واثنــا عشــر 
كيلــو  وأربعــون  تســعة  كجــم   )49.396( وزنهــا  بلــغ  قــات  حزمــة 
وثالثمائــة وســتة وتســعون جرامــًا مــن نبــات أخضــر اللــون يشــتبه أن 
يكــون مــن نبــات القــات املخــدر وهــي عائــدة للمدعــى عليــه الثانــي 
كمــا جــرى االطــالع علــى إقــرار املدعــى عليــه الثانــي حتقيقــًا علــى 
اللفــة)2( صفحــة رقــم )5-6( املتضمــن إقــرار املدعــى عليــه الثانــي بورود 
ــى  ــة الريــاض بحضــور شــخص إل ــه مــن املدعــو ...... يف مدين اتصــال إلي
منزلــه معــه كميــة مــن القــات املخــدر وطلــب منــه إخفائهــا يف ســيارته 
وإيصالهــا إلــى مدينــة الريــاض مببلــغ مــادي وهــو عشــرة اآلف ريــال 
للســائق الــذي يقــوم بنقــل الكميــة وعشــرة ريــاالت للقــرف )احلزمــة( 
الواحــدة  بينــه وبــن املتصــل ثــم قــام باالتفــاق مــع املدعــى عليــه األول 
  )......( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  وجــدت  بإيصالهــا كمــا 
يف1434/4/23هـــ علــى اللفــة )36( املتضمــن ايجابيــة العينــة املضبوطــة 
مــع املدعــى عليــه ملــادة نبــات القــات املخــدر كمــا جــرى االطــالع علــى 
ســوابق املدعــى عليهمــا ولــم يعثــر للمدعــى عليــه األول علــى ســوابق وعثر 
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للمدعــى عليــه الثانــي علــى ســابقة حيــازة قــات.  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
القــات  بنقــل كميــة  املدعــى عليــه األول  الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار 
الريــاض مقابــل مبلــغ مالــي وقــدره عشــرة اآلف  إلــى مدينــة  املخــدر 
وإقــرار املدعــى عليــه الثانــي باشــتراكه بنقــل القــات التــي مت ضبطهــا 
مــع املدعــى عليــه األول وقيامــه بإخفائــه بســيارته وإعطائــه للمدعــى 
عليــه األول لتوصيلــه إلــى منطقــة الريــاض مقابــل مبلــغ مالــي وقــدره 
عشــرة اآلف ريــال وقيامــه مبتابعتــه ومراقبــة الطريــق لــه علــى ســيارة 
أخــرى وملــا ورد يف الدعــوى ونظــرا ملــا تضمنــه التقريريــن الكيميائيــن 
الشــرعين املشــار إليهمــا أعــاله ونظــرا ألن املدعــى عليهمــا يســتحقان 
العقوبــة طبقــًا للقواعــد الشــرعية واألنظمــة املرعيــة وملــا قــرره املدعــى 
عليهمــا واســتنادا لألمــر امللكــي رقــم 59633 وتاريــخ 1432/12/9هـــ 
ــات املنصــوص  ــات القــات مــن العقوب ــى إخــراج نب املتضمــن املوافقــة عل
عليهــا يف نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واالســتمرار يف 
النظــام  تطبيــق  يف  الشــروع  قبــل  الســائدة  العقوبــات  وفــق  معاملتــه 
واســتنادًا للمــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( الصــادر يف 
ســنة 1374هـــ واملــادة الثالثــة مــن قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 2057 
وتاريــخ 1404/5/26هـــ وحيــث ال ســوابق لــدى املدعــى عليــه االول وملــا 
يفهــم مــن منطــوق االمــر امللكــي املتضمــن اخــراج نبــات القــات مــن نظام 
مكافحــة املخــدرات ان املقصــود عــدم مســاواتها بالعقوبــات املقــررة 
علــى جرائــم املخــدرات والتوجــه الــى مــا هــو اقــل منهــا وملــا ظهــر لــي مــن 
نــدم املدعــى عليهمــا وظهــور عالمــات التوبــة عليهمــا وحيــث لــم ينــص يف 
العقوبــات الســائدة قبــل تطبيــق نظــام املخــدرات الــذي جــرى الرجــوع 
الــى العمــل بــه حاليــا علــى مصــادرة وســائل النقــل ولكــون املقصــود مــن 
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العقوبــة الــردع وليــس التشــفي  لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليهمــا باالشــتراك يف نقــل مــا وزنــه )49.396كجــم( تســعة وأربعــون 
كيلــو وثالثمائــة وســتة وتســعون جرامــًا نبــات القــات املخــدر وذلــك 
بقيــام املدعــى عليــه الثانــي ...... بإخفــاء الكميــة املهربــة داخــل ســيارته 
وتســليمها لــألول وقيامــه مبراقبــة الطريــق لــه علــى ســيارة أخــرى وقيــام 
املدعــى عليــه األول بقيــادة الســيارة التــي فيهــا الكميــة وهــو علــى علــم 
مبــا فيهــا وإدانــة املدعــى عليــه الثانــي بتعاطــي نوعهــا وقــررت مــا يلــي: 
مبصــادرة  مطالبتــه  العــام  املدعــي  طلــب  عــن  النظــر  صرفــت  أواًل/ 
ــه  ــة أشــهر مــن دخول ــه االول ثماني ــًا / ســجن املدعــى علي الســيارة . ثاني
الســجن وجلــده خمســن جلــدة تكــرر عليــه ثــالث مرات وســجن املدعى 
عليــه الثانــي ســنة وجلــده خمســن جلــدة تكــرر عليــه أربــع مــرات وذلــك 
لقــاء اشــتراكهما يف نقــل نبــات القــات املخــدر ويدخــل يف ذلــك مجــازاة 
املدعــى عليــه الثانــي علــى تعاطــي نوعهــا  ثالثــًا/ مصــادرة جــوال املدعــى 
عليــه األول رقــم )...... ( والــذي يحمــل الرقــم التسلســلي )...... ( ومصادرة 
جــوال املدعــى عليــه الثانــي رقــم )...... )  ويحمــل الرقــم التسلســلي )...... 
( . ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهمــا قــرروا 
القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم  
وطلــب رفعهــا حملكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــه فجــرى تســليمه 
نســخه مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه خــالل ثالثــن يــوم مــن هــذا التاريــخ 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد ختمــت اجللســة يف 

متام الساعة التاسعة حرر يف 71434/17هـــــ 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
ــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائي جــرى من
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يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
القاضــي باحملكمــة العامــة باخلرمــة الشــيخ/...... برقــم 342129456 
وتاريــخ 1434/9/6هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلتــه برقــم 
العــام  املدعــي  دعــوى  املتضمــن  1434/7/26هـــ  وتاريــخ   34280698
ــه مبــا دون  ــة قــات احملكــوم في ضــد/...... ورفيقــه ، املتهمــن يف قضي
باطــن القــرار .وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم ،،،،، ــه وصحب ــى آل وعل
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رقم الصك: 34275215 تاريخه: 1434/7/22هـ 
رقم الدعوى: 34308056

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34318448  تاريخه : 1434/9/14هـ

مخــدرات - قــات - تهريــب قــات بقصــد االســتعمال الشــخصي- اإلقــرار 
بالتهريــب - قلــة الكميــة املضبوطــة - حداثــة ســنه - ظــروف مخففــة 

للعقوبــة - تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر

املــادة )األولــى( الفقــرة( ب( واملــادة )اخلامســة( الفقــرة )ب-ج( مــن قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه قيامــه بتهريــب تســعة وعشــرين 
جراما وتســعة أعشــار اجلرام  من نبات القات املخدر بقصد االســتخدام 
الشــخصي وطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــة ومنعــه 
لعــام 1374هـــ  الــوزراء رقــم )11(  قــرار مجلــس  الســفر مبوجــب  مــن 
وذلــك أثــر القبــض علــى املدعــى عليــه وتفتيــش ســيارته عثــر بداخــل 
شــنطتها  كميــة يشــتبه أن تكــون مــن نبــات القــات - أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي الصــادر إيجابيــة العينــة لنبــات القــات املخــدر 
صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام جملــة وتفصيــاًل ،وحيــث 
إن الكميــة املضبوطــة مــع املدعــى عليــه قليلــة جــدا، وقــد أبــدى أســفه 
وندمــه علــى ذلــك، وحلداثــة ســنه واســتصالحًا حلالــه، فقــد مت احلكــم 
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بتعزيــره بســجنه ملــدة شــهرين وجلــده أربعــن جلــدة دفعــة واحــدة ومنعــه 
مــن الســفر خــارج البــالد ملــدة ســنة واحــدة تبــدأ بعــد انتهــاء مــدة تنفيــذ 
عقوبــة الســجن وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر اعتراضــه علــى 
احلكــم بالئحــة اعتراضيــة وقــرر املدعــي العــام  اعتراضــه علــى احلكــم 

بــدون الئحــة، صدقــت محكمــة االســتئناف علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بنجــران   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بنجــران برقــم 34308056 وتاريــخ 1434/07/04 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/7/4 وتاريــخ   341612700 برقــم  باحملكمــة 
 10 : الســاعة 15  افتتحــت اجللســة  املوافــق1434/07/22 هـــ  الســبت 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... مبوجــب التكليــف الصــادر مــن هيئــة 
...... بتاريــخ 1430/12/29هـــ   التحقيــق واالدعــاء العــام بنجــران رقــم 
وادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم ...... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...... قائــال يف دعــواه عليــه  بتهريــب )29,9( 
تســعة وعشــرين جــرام وتســعة أعشــار اجلــرام  مــن نبــات القــات املخــدر 
بقصــد االســتخدام الشــخصي0 حيــث ورد مبحضــر القبــض والتفتيــش 
ــه  بتاريــخ  املعــد مــن قبــل منفــذ جمــرك اخلضــراء بنجــران رقــم )12( أن
1434/6/8هـــ قــدم مــن اليمــن ســيارة نــوع ........ رقــم اللوحــة ......  بقيــادة 
املهتــم أعــاله/ ...... وترافقــه والدتــه/ ...... وعنــد تفتيشــها عثــر بداخــل 
ــه )29,9(  ــغ وزن ــات القــات بل ــة يشــتبه أن تكــون مــن نب شــنطتها كمي
جــرام ولــم تصــرح عنهــا )أخلــى ســبيلها يف احلــال لعــدم عالقتهــا مبــا 
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ضبــط( ، فتــم تســليم املذكــور ومــا ضبط معه إلى مكافحة املخدرات 
بنجــران إلكمــال الــالزم. وبعــد انتهــاء التحقيــق معــه ُأطلــق ســراحه 
بالكفالــة احلضوريــة املرفقــة بــاألوراق اســتنادًا للمــادة )120( مــن نظــام 
ــم تفــد التحقيــق  ــة/ ...... ل ــة ،وبســماع اقــوال املواطن اإلجــراءات اجلزائي
بشــئ0  وبســماع أقــوال املتهــم )...... ( : أقــر بــأن القــات املضبــوط يف 
شــنطة والدتــه عائــد لــه شــخصيًا  وأنــه يســتخدم القــات 0  وباســتجوابه:  
لــم يفــد التحقيــق بشــئ0وأثبت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر 
الشــرعية مبنطقــة مكــة  الطبيــة  والكيميــاء  الســموم  مركــز  مــن 
بخطــاب  للتحليــل  واملرســلة  املضبوطــة  العينــة  أن  رقــم......  املكرمــة 
جمــرك اخلضــراء رقــم...... ثبــت أنهــا لنبــات القــات املخــدر، والقــات 
مــن املــواد املدرجــة يف اجلــدول رقــم )4 فئــة د( املرفقــة بنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هــــ وقــد انتهــى التحقيــق بتوجيــه االتهــام 
إلــى/...... ـ بتهريــب )29,9( تســعة وعشــرين جــرام وتســعة أعشــار اجلــرام  
مــن نبــات القــات املخــدر بقصــد االســتخدام الشــخصي، ممــا يعــد فعــاًل 
مجرمــًا اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث

وتاريــخ 1426/7/8 هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
1-إعترافــه لــدى جهــة الضبــط املنــوه واملــدون علــى ص )1 و 3( مــن دفتــر 

االســتدالل املرفــق لفه )1(
ــى اللفــات )7 و 8  2-محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه واملرفــق عل

و 9(
3-التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق لفــه )36( .وحيــث 
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إن مــا أقــدم عليــه املتهــم/ ...... وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل 
مخالــف ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ  لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 

باآلتــي:
القــرار  مــن  )ب(  الفقــرة  )األولــى(  املــادة  شــرعًا يف ضــوء  1-تعزيــره 

. أعــاله  إليــه  املشــار  الــوزاري 
2-منعــه مــن الســفر بعــد تنفيــذ محكوميتــه اســتنادًا للفقــرة )د( مــن 
ذات املــادة . هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه وســؤاله 
اجلــواب أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح كلــه 
جملــة وتفصيــاًل فقــد قمــت بتهريــب )29,9(  تســعة وعشــرين جــرام 
وتســعة أعشــار اجلــرام  مــن نبــات القــات املخــدر بقصــد االســتخدام 
الشــخصي عــن طريــق منفــذ اخلضــراء وهــي عبــارة عــن بقايــا أعــواد 
قــات اســتعملته أثنــاء وجــودي يف اليمــن وقــد تبــت إلــى اهلل وندمــت علــى 
مــا فعلــت وليــس علــّي ســوابق هــذه إجابتــي .أ.هـــ وبعــد ســماع الدعــوى 
واإلجابــة جــرى االطــالع علــى صــورة التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
املشــار إليــه يف الدعــوى فوجــد يتضمــن ايجابيــة مــا ضبــط يف هــذه 
القضيــة للقــات. أ.هـــ. فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد 
االطــالع علــى وقائــع الدعــوى وأوراق املعاملــة ودراســتها ومبــا أن املدعــى 
عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام جملــة وتفصيــاًل فأقــر بتهريــب 
)29,9( تســعة وعشــرين جــرام وتســعة أعشــار اجلــرام  مــن نبــات القــات 
املخــدر بقصــد االســتخدام الشــخصي ، ومبــا أن كميــة مــا ضبــط مــع 
املدعــى عليــه قليــل جــدا، وقــد أبــدى املدعــى عليــه أســفه وندمــه علــى 
ذلــك، وحلداثــة ســن املدعــى عليــه واســتصالحًا حلالــه، واســتنادًا إلــى  
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املــادة )األولــى( الفقــرة )ب( واملــادة )اخلامســة( الفقــرة )ب-ج( مــن قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ لــكل هــذه األســباب وتأسيســًا 
علــى كل مــا تقــدم فقــد قــررت اآلتــي أواًل: ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه بتهريــب )29,9( تســعة وعشــرين جــرام وتســعة أعشــار اجلــرام  مــن 
نبــات القــات املخــدر بقصــد االســتخدام الشــخصي، وقــررت تعزيــره 
لقــاء ذلــك بســجنه ملــدة شــهرين يحتســب منهــا مــا أمضــاه موقوفــًا علــى 
ذمــة هــذه القضيــة وجلــده أربعــن جلــدة دفعــة واحــدة. ثانيــًا: مينــع املدعــى 
عليــه مــن الســفر خــارج البــالد ملــدة ســنة واحــدة تبــدأ بعــد انتهــاء مــدة 
تنفيــذ عقوبــة الســجن املقــررة يف البنــد )أواًل(.  وبذلــك كلــه حكمــت 
بالئحــة  احلكــم  علــى  اعتراضــه  قــرر  عليــه  املدعــى  علــى  وبعرضــه 
اعتراضيــة لــذا واســتنادًا إلــى املــواد )194-195( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة فســيتم تســليمه صــورة مــن  احلكــم هــذا اليــوم وأفهــم أن مــدة 
االعتــراض ثالثــون يومــًا تبــدأ مــن يــوم غــد فــإذا مضــت املــدة ولــم يقــدم 
الالئحــة االعتراضيــة فــإن حقــه يف طلــب االســتئناف يســقط وترفــع 
خــالل خمســة  اعتراضيــة  الئحــة  دون  االســتئناف  املعاملــة حملكمــة 
وأربعــن يومــًا مــن تاريــخ النطــق باحلكــم ففهــم ذلــك وقــرر املدعــي العــام  
اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة  وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/7/22هـــ 
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران برقــم 
مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريخ1434/8/9هـــ   341612700
فضيلـــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /...... برقــم 34275215 وتاريــخ 
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1434/7/22هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ...... يف قضيــة 
)مخــدرات( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق 

ــه وســلم ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل وصل
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رقم الصك: 34293408 تاريخه: 1434/8/9هـ 
رقم الدعوى: 34323195

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
35114041 تاريخه: 1435/1/14هـ

مخــدرات - تهريــب بقصــد التعاطــي - قــات - أســباب مخففــة للعقوبــة 
- التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر .

1- قرار مجلس الوزراء رقم )11( لعام 1374هـ .
2- األمر السامي الكرمي رقم )59633( يف 1432/12/9هـ .

3- الفقــرة )ب( مــن املــادة األولــى مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )2057( 
يف 1404/5/26هـ.

4- الفقــرة )د( مــن املــادة األولــى مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )2057( 
يف 1404/5/26هـــ.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بتهريــب قــات مــن اليمــن إلــى 
الســعودية بقصــد االســتعمال الشــخصي وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
ومعاقبتــه تعزيــرا ومنعــه مــن الســفر ،حيــث مت االشــتباه بالســيارة التــي 
ــد منفــذ الطــوال مــن  ــه الســعودية عن ــاء دخول ــه أثن يقودهــا املدعــى علي
قبــل املفتــش اجلمركــي وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى نبــات القــات وأثبت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القــات 
احملظــور، كمــا صــادق املدعــى عليــه علــى االدعاء املنســوب إليه وأبدى 
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النــدم والتوبــة وطلــب التخفيــف تقديــرًا لظروفــه العائليــة، وبنــاء علــى مــا 
تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره بســجنه ثالثــة أشــهر وجلــده مائــة 
وخمســن جلــدة مفرقــة علــى دفعــات مقــدار كل دفعــة خمســون جلــدة 
ــال تــودع يف بيــت مــال املســلمن  وغرامــة ماليــة قدرهــا خمســة آالف ري
ــع املدعــى عليــه  ــه مــدة ســنتن وقن ومنعــه مــن الســفر بعــد إنفــاذ عقوبت
ــدون الئحــة، وُصــدق احلكــم مــن محكمــة  واعتــرض املدعــي العــام ب

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 34323195 وتاريــخ 1434/07/12هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1434/07/12هـــ  وتاريــخ   341688161 برقــم  باحملكمــة 
 09  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/07/26هـــ  األربعــاء 
ــد رقــم ).....( يف  وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....املوجــه بخطــاب التعمي
1431/8/13هـــ واملدعــى عليــه .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
تتضمــن:  محــررة  دعــوى  العــام  املدعــي  وقــدم   ).....( رقــم  املدنــي 
إنــه يف متــام العاشــرة وثالثــون دقيقــة مســاء مــن يــوم اجلمعــة املوافــق 
بواجبــه وحتديــدا يف  اجلمركــي  املفتــش  قيــام  وأثنــاء  1434/5/3هـــ 
منفــذ الطــوال مت االشــتباه يف ســيارة مــن نــوع ........ســنة الصنــع )2009م( 
حتمــل لوحــة رقــم )؟؟؟....( تعــود ملكيتهــا ل.....)لــم يوجــه لــه االتهــام ومت 
تســليم الســيارة( ويركــب فيهــا املتهــم املذكــور وباســتيقافه وتفتيشــه 
ــغ وزنها)227جــم(  ــة مــن نبــات القــات احملظــور بل ــر معــه علــى كمي عث
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مائتــن وســبعة وعشــرين جرامــًا أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
رقــم ).....لعــام 1434هـــ( إيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة 
لنبــات القــات احملظــور ومبواجهــة املتهــم املذكــور بالتهمــة املنســوبة 
إليــه وبأقوالــه يف محضــر ســماع األقــوال أقــر بتهريــب كميــة القــات 
املضبوطــة والبالــغ وزنهــا )227 جــم( مائتــان وســبعة وعشــرون جرامــًا 
وأنهــا تعــود لــه شــخصيا حصــل عليهــا بالشــراء مببلــغ )100( مائــة ريــال 
مــن شــخص ال يعرفــه وأن غرضــه مــن تهريبهــا االســتعمال الشــخصي 
وصــادق علــى أقوالــه بذلــك حتقيقــا وأســفر التحقيــق مــع املدعــى عليــه 
بتهريــب مــا وزنــه مائتــان وســبعة وعشــرون جرامــا مــن نبــات القــات 
الشــخصي  االســتعمال  بقصــد  الســعودية  إلــى  اليمــن  مــن  احملظــور 
ــة مــن نظــام مكافحــة  املجــرم مبوجــب الفقــرة األولــى مــن املــادة الثالث
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1ـ مــا جــاء 
يف إقــراره املرفــق لفــة )16( 2ـ مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش 
املنــوه عنــه املرفــق لفــة )1( 3ـ مــا جــاء يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
املنــوه عنــه املرفــق لفــة )20( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى 
ســوابق مســجلة بحقــه وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم املذكــور فعــل 
الــوزراء  قــرار مجلــس  نظامــًا مبوجــب  عليــه  ومعاقــب  شــرعًا  محــرم 
رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت فإنــه يتعــن إحالتــه 
للمحكمــة املختصــة وفقــا للمــادة )126( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
لطلــب: 1-إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف ضــوء 
الفقــرة )ب( مــن املــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاله 
إنفــاذا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ 
2- احلكــم مبنعــه مــن الســفر خــارج البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه 
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اســتنادَا للقــرار الــوزاري املشــار لــه أعــاله وبســؤال املدعــى عليــه .....
ســعودي اجلنســية أجــاب باالعتــراف بتهريــب مــا وزنــه مائتــان وســبعة 
وعشــرون جرامــا مــن نبــات القــات احملظــور مــن األراضــي اليمنيــة إلــى 
األراضــي الســعودية لقصــد االســتعمال الشــخصي وأبــدى ندمــه وتوبتــه 
وأكــد العــزم علــى عــدم العــودة ملــا بــدر منــه أبــدًا وذكــر أنــه يعول أســرة 
كبيــرة مبــا فيهــم والديــه الطاعنــن يف الســن وطلــب التخفيــف عنــه 
تقديــرًا لظروفــه وظــروف عائلتــه هكــذا أجــاب املدعــى عليــه عنــد ذلــك 
جــرى منــا االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي وعلــى محضــري 
الــوزن والقبــض فوجــدت متطابقــة ملــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام وبنــاًء 
علــى مــا ذكــر مــن دعــوى املدعــي العــام وعلــى إجابــة املدعــى عليــه .....
ســعودي اجلنســية باالعتــراف بتهريــب مــا وزنــه مائتــان وســبعة وعشــرين 
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور مــن األراضــي اليمنيــة إلــى األراضــي 
لقصــد االســتعمال الشــخصي لــذا فقــد ثبــت لــدي شــرعًا إدانــة املدعــى 
عليــه املذكــور بتهريــب كميــة نبــات القــات املوضحــة أعــاله مــن اليمــن 
إلــى الســعودية لقصــد االســتعمال الشــخصي وهــو يســتحق العقوبــة علــى 
ذلــك علــى ضــوء الفقــرة )ب( مــن املــادة األولــى مــن قــرار ســمو وزيــر 
الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 5/26/ 1404هـــ اســتنادًا لقــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم)11( وتاريــخ 1374/2/1هـــ وإنفــاذًا لألمــر الســامي رقــم 
)59633( يف 1432/12/9هـــ وملــا ذكــر أعــاله ولعــدم وجــود ســوابق 
عليــه ولقلــة كميــة نبــات القــات احملظــور املهربــة وملــا أبــداه مــن النــدم 
والتوبــة ومــا شــرحه عــن ظروفــه وظــروف عائلتــه والتأكــد مــن صحــة 
نوايــاه وتقديــرًا لظروفــه العائليــة ولتأكدنــا مــن صحتهــا واســتصالحًا 
حلالــه وخوفــًا علــى أســرته مــن الضيــاع لــذا فقــد حكمــت علــى املدعــى 
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عليــه مبــا يلــي: أواًل/ يعــزر املدعــى عليــه بالســجن ملــدة ثالثــة أشــهر 
ــدة  ــة وخمســن جل ــد مبائ ــا/ يعــزر باجلل ــه  الســجن ثاني ــخ دخول مــن تاري
علنــًا مفرقــة كل دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى عشــرة 
أيــام ثالثــا/ يدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا خمســة آالف ريــال تــودع بيــت 
مــال املســلمن رابعــًا/ مينــع مــن الســفر خــارج البــالد بعــد إنفــاذ العقوبــة 
املقــررة بحقــه شــرعًا ملــدة ســنتن اســتنادًا للفقــرة ) د ( مــن املــادة األولــى 
املشــار إليهــا أعــاله هــذا مــا حكمــت بــه وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة وطلــب املدعــي العــام اســتئناف احلكــم مكتفيــًا 
بالئحــة االدعــاء العــام وأمــرت بتنظيــم القــرار الــالزم مبوجبــه ورفعــه 
حملكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير لدراســته وإبــداء مــا تــراه نحــوه 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/7/26هـــ
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
341688161 وتاريــخ 1434/10/22هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
وتاريــخ   34293408 .....برقــم  الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
قضيــة  .....يف   / ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/8/9هـــ 
املتضمــن حكــم فضيلتــه  القــرار  املوضحــة يف  الصفــة  )قــات( علــى 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34292073 تاريخه : 1434/8/8هـ 
رقم الدعوى: 34352362

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34317014 تاريخه: 1434/9/10هـ

مخــدرات - تهريــب بقصــد الترويــج - قــات - املدعــى عليــه أجنبــي - 
نــص التعميــم القضائــي علــى عــدم إطالــة ســجن االجنبــي- التعزيــر 

بالســجن واجللــد والغرامــة واالبعــاد.

1- األمر السامي الكرمي رقم )59633( يف 1432/12/9هـ.
2- قرار مجلس الوزراء رقم )11( يف 1374/2/1هــ.

3- الفقــرة )أ( مــن املــادة األولــى مــن قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
1404/5/26هـــ.ـ  يف   )2057(

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بتهريــب قــات مــن اليمــن إلــى 
ومعاقبتــه  إليــه  أســند  مــا  إثبــات  طلــب   - الترويــج  بقصــد  الســعودية 
تعزيــرًا وإبعــاده عــن البــالد، حيــث مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد 
دخولــه األراضــي الســعودية ســيرًا علــى األقــدام بطريقــة غيــر مشــروعة 
وبحوزتــه نبــات القــات واعتــرف املدعــى عليــه وصــادق علــى الدعــوى، 
إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بتهريــب القــات بقصــد الترويــج، وبنــاء علــى 
مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره بالســجن ســنة واالســتعاضة عــن 
تخفيــف الســجن بكثــرة اجللــد بخمســمائة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 34352362 وتاريــخ 1434/07/29هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1434/07/29هـــ  وتاريــخ   341832181 برقــم  باحملكمــة 
األحــد املوافــق 1434/7/30هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 10  وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام ..... بالتعميد رقــم).....( يف 1431/8/13هـ واملدعى 
عليــه .....مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ).....( وقــدم املدعي 
العــام دعــوى محــررة تتضمــن: إنــه بتاريــخ 1434/5/11هـــ ألقــت إحــدى 
دوريــات حــرس احلــدود باحلــرث القبــض علــى املدعــى عليــه املذكــور 
أعــاله بعــد دخولــه األراضــي الســعودية قادمًا من األراضي اليمنية ســيرًا 
علــى األقــدام بطريقــة غيــر مشــروعة وبحوزتــه كميــة مــن نبــات القــات 
احملظــور بلــغ وزنهــا )16كجــم( ســتة عشــر كيلــو جــرام وكان يرافقــه 
احلــدث/ ..... )جــرى ترحيلــه لبــالده لكونــه مصــاب مبــرض اجلــرب( 
وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم).....( وتاريــخ 1434/6/7هـــ 

مقــدار كل دفعــة خمســون جلــدة لكونــه وافــد ســيرحل عــن البــالد 
وال فائــدة ترجــى مــن إطالــة ســجنه ولعــدم وجــود ســوابق عليــه ولقلــة 
الكميــة املهربــة وعمــاًل بتعليمــات ولــي األمــر التــي تقضــي بتخفيــف 
قدرهــا  ماليــة  وغرامــة  اجللــد  واالســتعاضة بكثــرة  الوافديــن  ســجن 
خمســة آالف ريــال تــودع يف بيــت مــال املســلمن وإبعــاده عــن البــالد بعــد 
إنفــاذ العقوبــة وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة، 

وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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ايجابيــة العينــة املرســلة منهــا لنبــات القــات احملظــور وصــدر بحــق املتهــم 
املذكــور القــرار اإلداري رقــم ).....( وتاريــخ 1434/6/20هـــ مــن قبــل 
حــرس احلــدود القاضــي بســجنه ملــدة )4 شــهور( وباســتجواب املدعــى 
عليــه املذكــور ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه أقــر بصحــة واقعــة 
القبــض وبتهريبــه كميــة نبــات القــات احملظــور املضبوطــة معــه بلــغ 
وزنهــا )16كجــم( ســتة عشــر كيلــو جــرام وأنــه مؤجــر علــى حملهــا 
مــن شــخص مينــي باليمــن يدعى.....مببلــغ )125( مائــة وخمســة وعشــرين 
ريــال ســعودي ويرغــب يف ايصالهــا للســعودية وحتديــدًا للشــبك احلــدودي 
ويســتلمها منــه املدعــو .....مينــي اجلنســية ويقــوم بايصالهــا لقريــة ..... وقــد 
صــادق علــى أقوالــه حتقيقــًا وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــى عليــه عــن 
توجيــه االتهــام لــه بارتكابــه جرميــة تهريــب مــا وزنــه ســتة عشــر كيلــو 
جــرام مــن نبــات القــات احملظــور من اليمن إلى الســعودية بقصد الترويج 
مــن نظــام مكافحــة  الثالثــة  املــادة  مــن  الفقــرة )1(  املجــرم مبوجــب 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 
يف 1426/7/8هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- مــا ورد بأقــوال 
املتهــم مــن اعتــراف املدونــة بدفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )20( 2- مــا 
ورد مبحضــر القبــض والتفتيــش املرفــق لفــة )3( 3- مــا ورد يف التقريــر 
الكيميائــي املرفــق بــاألوراق لفــة )17( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر 
لــه علــى ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم 
شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ وماحلــق بــه مــن تعديــالت لــذا أطلــب: 1ـ إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف ضــوء املــادة )األولى( من القــرار الوزاري 
املشــار إليــه أعــاله إنفــاذا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 
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1432/12/9هـــ 2ـ احلكــم بإبعــاده لبــالده اســتنادًا للمــادة املذكــورة 
وبســؤال املدعــى عليــه .....مينــي اجلنســية أجــاب باالعتــراف بتهريــب مــا 
وزنــه ســتة عشــر كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور مــن األراضــي 
اليمنيــة إلــى األراضــي الســعودية حلســاب الغيــر مقابل مبلــغ مالي هكذا 
أجــاب  عنــد ذلــك جــرى منــا االطــالع علــى التقرير الكيميائي الشــرعي 
ــا جــاء بالدعــوى  ــوزن والقبــض فوجــدت متطابقــة مل ــى محضــري ال وعل
وبنــاء علــى مــا ذكــر مــن دعــوى املدعــي العــام وعلــى إجابــة املدعــى 
عليــه .....مينــي اجلنســية باالعتــراف بتهريــب مــا وزنــه ســتة عشــر كيلــو 
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور مــن األراضــي اليمنيــة إلــى األراضــي 
الســعودية حلســاب الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي لــذا فقــد ثبــت لــدي شــرعًا 
إدانــة املدعــى عليــه املذكــور بتهريــب كميــة نبــات القــات احملظــور 
املوضحــة أعــاله مــن األراضــي اليمنيــة إلــى األراضــي الســعودية حلســاب 
الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي لقصــد الترويــج وهــو يســتحق العقوبــة علــى ذلك 
وفــق الفقــرة )أ( مــن املــادة األولــى مــن قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
)2057( وتاريــخ 5/26/ 1404هـــ اســتنادًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)11( وتاريــخ 1374/2/1هـــ وإنفــاذًا لألمــر الســامي رقــم )59633( يف 
1432/12/9هـــ وملــا ذكــر أعــاله ولكــون املدعــى عليــه وافــدًا ســيرحل 
عــن البــالد وال فائــدة ترجــى مــن إطالــة ســجنه ولعــدم وجــود ســوابق 
عليــه ولقلــة كميــة نبــات القــات املهربــة وعمــاًل مبقتضــى تعليمــات ولــي 
األمــر التــي تقضــي بتخفيــف ســجن الوافديــن واالســتعاضة عنــه بكثــرة 
اجللــد لــذا فقــد حكمــت بتعزيــره بالســجن ملــدة ســنة مــن تاريــخ إيقافــه 
علــى ذمــة القضيــة يف 1434/5/11هـــ وجلــده بخمســمائة جلــدة علنــًا 
مفرقــة كل دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى عشــرة أيــام 



130

وغرامــة ماليــة قدرهــا خمســة آالف  ريــال تــودع بيــت مــال املســلمن 
ــة املقــررة بحقــه شــرعًا وال يســمح  ويبعــد عــن البــالد بعــد إنفــاذ العقوب
لــه بالدخــول إليهــا عــدى مــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة هــذا مــا 
حكمــت بــه وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وطلــب 
املدعــي العــام اســتئناف احلكــم مكتفيــًا بالئحــة اإلدعــاء العــام وأمــرت 
بتنظيــم القــرار الــالزم مبوجبــه ورفعــه حملكمــة اإلســتئناف مبنطقــة 
عســير لدراســته وإبــداء مــا تــراه نحــوه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/7/30هـــ
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
الشــرعي  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/8/14هـــ  وتاريــخ   341832181
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .....برقم 34292073 
وتاريــخ 1434/8/8هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / .....) مينــي 
اجلنســية ( يف قضيــة ) قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة 
املوفــق  واهلل  علــى احلكــم.  املوافقــة  تقــررت  املعاملــة  وأوراق  ضبطــه 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.



131

رقم الصك: 34312859 تاريخه:1434/9/6هـ   
رقم الدعوى: 34404506

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34366949 تاريخه: 1434/11/12هـ

مخــدرات - تهريــب القــات بقصــد الترويــج - قــات - الهــرب مــن رجــال 
تعزيــر  التعزيريــة-  العقوبــات  تداخــل  -اإلدانــة-  اإلقــرار   - األمــن 

واإلبعــاد واملصــادرة  واإلتــاف  والغرامــة  بالســجن 

- مــا قــرره أهــل العلــم يف تداخــل العقوبــات التعزيريــة قــال العامــة 
البهوتــي )ولــو توجــه عليــه تعزيــرات علــى معــاص شــتى فــإن متحضــت 
هلل تعالــى واحتــد نوعهــا كأن قبــل أجنبيــة مــرارًا أو اختلــف نوعهــا 
بــأن قبــل أجنبيــة وملــس أخــرى قصــدًا تداخلــت وكفــاه تعزيــر واحــد( 

كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع ))485/20(.
- مــا تضمنــه األمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ 
يف فقرتــه األولــى مــن املوافقــة علــى أن تطبــق احملاكــم علــى مرتكبــي 
مكافحــة  نظــام  نفــاذ  قبــل  بهــا  املعمــول  العقوبــات  القــات  جرائــم 

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
-  املادة )1(من قرار مجلس الوزراء رقم )11( عام 1374هـ 

- الفقــرة )أ( مــن املــادة األولــى مــن قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
1404هـــ وتاريــخ   )2057(
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بتهريــب مــا وزنــه اثنــا عشــر 
وتهريبــه  بقصــد االجتــار  القــات احملظــور  نبــات   مــن  كيلــو جــرام  
القــات احملظــور يف الســابق ومحاولــة هروبــه مــن رجــال األمــن وطلــب 
املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة، والتشــديد عليــه لقــاء تعــدد ســوابقه، وإبعــاده عــن 
البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه وتعزيــره لقــاء تهريبــه القــات يف الســابق 
ــى  ــه مــن رجــال األمــن وبعــرض دعــوى املدعــي العــام عل ــة هروب ومحاول
املدعــى عليــه صــادق علــى  القبــض عليــه أثنــاء تهريبــه لكميــة القــات 
املذكــورة وهربــه مــن رجــال األمــن كمــا صــادق علــى الســوابق املســجلة 
عليــه وتهريبــه لنبــات القــات يف الســابق ،وملــا كان مــا تقــدم حكمــت 
آالف  مبلــغ خمســة  وتغرميــه  ســنوات  ثــالث  مــدة  بالســجن  احملكمــة 
ريــال يــؤول إلــى اخلزينــة العامــة للدولــة وإبعــاده إلــى بــالده بعــد انتهــاء 
املضبوطــة  القــات  وإتــالف كميــة  ومصــادرة  بالســجن  محكوميتــه 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام معارضتــه وطلــب 
رفعــه حملكمــة االســتئناف دون الئحــة فأجيــب لذلــك وقــرر املدعــى 

عليــه القناعــة بــه، وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن دائــرة االدعــاء العــام بجــازان 
واملقيــدة بــوارد احملكمــة برقــم )342083455( وتاريــخ 1434/8/29هـ 
واحملالة من فضيلة الرئيس برقم )34404506( وتاريخ 1434/8/29هـ 
واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد ...... املتهــم يف قضيــة قــات عليــه 
ففــي هــذا اليــوم اخلميــس 1434/9/2هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف 
متــام الســاعة الواحــدة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... املوجــه 
احلاضــر  علــى  وادعــى  وتاريــخ 1434/8/29هـــ   )  ......( رقــم  باخلطــاب 
( صــادرة   ......( رقــم  البديلــة  البطاقــة  يحمــل  اجلنســية  مينــي   ......  ......
مــن حــرس احلــدود بتاريــخ 1434/5/27هـــ أنــه بتاريــخ 1434/5/27هـــ 
وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات حــرس احلــدود بواجبهــا شــوهدت مجموعــة 
مــن األشــخاص أثنــاء قدومهــم مــن األراضــي اليمنيــة إلــى األراضــي 
الســعودية ســيرًا علــى األقــدام بطريقــة غيــر مشــروعة فتــم اعتراضهــم 
وطلــب الوقــوف إال أنهــم قامــوا بالهــرب فتــم إطــالق النــار عليهــم  ممــا 
أدى إلــى إصابــة املدعــى عليــه وضبطــت بحوزتــه كميــة مــن نبــات القــات 
احملظــور بلــغ وزنهــا )12كجــم( اثنــي عشــر كيلــو جــرام ويقــع مــكان 
القبــض علــى خــط قريــة اخلشــل وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
رقــم...... وتاريــخ 1434/7/2هـــ الصــادر مــن قســم الســموم والكيميــاء 
الشــرعية بجــازان إيجابيــة العينــات املرســلة منــه لنبــات القــات احملظــور 
املــدرج باجلــدول رقــم )2( فئــة )أ،ج( واجلــدول رقــم )4( امللحقــن بنظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
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م/39 يف 1426/7/8هـــ وصــدر بحقــه قــرار اللجنــة اإلداريــة بحــرس 
احلــدود رقــم )...... ( وتاريخ1434/7/10هـــ بســجنه مــدة أربعــة أشــهر 
ملخالفتــه للمــادة )15( مــن نظــام أمــن احلــدود وباســتجواب املدعــى عليــه 
املذكــور أعــاله إليــه أقــر بتهريــب الكميــة املضبوطــة بحوزتــه مــن نبات 
القــات احملظــور مــن اليمــن إلــى الســعودية لغــرض إيصالهــا إلــى شــبك 
ــل  احلــدود الســعودية وســيقوم شــخص ال يعرفــه باســتالمها وذلــك مقاب
أجــر مــادي قــدره خمســون ريــااًل وصــادق علــى أقوالــه بذلــك حتقيقــًا 
ومت إيقافــه اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ 
املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وبالبحــث عــن 
ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة يف تهريــب القــات وأخــرى يف حيازته بقصد 
االســتعمال الشــخصي مقترنــة بدخــول األراضــي الســعودية أو اخلــروج 
منهــا بطريقــة غيــر نظاميــة وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام 
ــو جــرام   للمدعــى عليــه بتهريــب مــا وزنــه )12كجــم( اثنــي عشــر كيل
مــن نبــات  القــات احملظــور بقصــد االجتــار وتهريبــه القــات احملظــور يف 
الســابق ومحاولــة هروبــه مــن رجــال األمــن وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت فقــد 
طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف 
ضــوء املــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاله إنفــاذًا لألمــر 
والتشــديد  1432/12/9هـــ  وتاريــخ   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي 
ــه  عليــه لقــاء تعــدد ســوابقه وإبعــاده عــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميت
اســتنادا للمــادة أعــاله وتعزيــره لقــاء تهريبــه القــات يف الســابق ومحاولــة 
هروبــه مــن رجــال األمــن وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى 
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أعــاله  املذكوريــن  واملــكان  الزمــان  عليــه يف  القبــض  عليــه صــدق 
أثنــاء تهريبــه لكميــة القــات املشــار إليهــا يف الدعــوى وهربــه مــن رجــال 
ــات القــات يف  ــه لنب ــه وتهريب األمــن كمــا صــدق الســوابق املســجلة علي
الســابق هكــذا أجــاب وبالرجــوع إلــى أوراق املعـــاملة جــرى االطــالع 
عليــه  املدعــى  ســوابق  وثبــت  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  علــى 
وقــرار اللجنــة اإلداريــة بحــرس احلــدود املرفــق علــى اللفــة رقــم )22( 
فوجــدت مطابقــة ملــا يف الدعــوى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وملــا تضمنــه األمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 
1432/12/9هـــ يف فقرتــه األولــى مــن املوافقــة علــى أن تطبــق احملاكــم 
ــات املعمــول بهــا قبــل نفــاذ نظــام  ــم القــات العقوب ــى مرتكبــي جرائ عل
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا 
يلــي أوال ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بالهــرب مــن رجــال األمــن وهــو 
يســتحق العقوبــة التعزيريــة لقــاء ذلــك ثانيــا ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه بتهريــب نبــات القــات يف الســابق وهــو يســتحق العقوبــة التعزيريــة 
لقــاء ذلــك ثالثــا ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بتهريــب كميــة القــات 
املذكــورة أعــاله بقصــد االجتــار والترويــج وهــو يســتحق العقوبــة علــى 
ذلــك وفــق املــادة )1( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( عــام 1374هـــ 
والفقــرة )أ( مــن املــادة األولــى من قرار ســمو وزيــر الداخلية رقم )2057( 
وتاريخ1404/5/26هـــ هـــ وملــا قــرره أهــل العلــم يف تداخــل العقوبــات 
التعزيريــة قــال العالمــة البهوتــي )ولــو توجــه عليــه تعزيــرات علــى معــاص 
شــتى فــإن متحضــت هلل تعالــى واحتــد نوعهــا كأن قبــل أجنبيــة مــرارًا أو 
اختلــف نوعهــا بــأن قبــل أجنبيــة وملــس أخــرى قصــدًا تداخلــت وكفــاه 
ــك  ــاع )ج20ص485( لذل ــاع عــن مــن اإلقن ــر واحــد( كشــاف القن تعزي
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كلــه فقــد قــررت االكتفــاء مبجــازاة املدعــى عليــه لقــاء تهريبــه لكمية 
القــات املضبوطــة ولكــون املضبــوط مــن نبات القات واســتصالحا حلاله 
فقــد حكمــت عليــه لذلــك بالســجن مــدة ثــالث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 
انتهــاء محكوميتــه مــن حــرس احلــدود يف 1434/9/26هـــ وتغرميــه مبلــغ 
خمســة آالف ريــال يــؤول إلــى اخلزينــة العامــة للدولــة وإبعــاده إلــى بــالده 
بعــد انتهــاء محكوميتــه بالســجن ومصــادرة وإتــالف كميــة القــات 
املضبوطــة هــذا مــا ثبــت لــدي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــرر املدعــي العــام معارضتــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف دون 
الئحــة فأجبتــه لذلــك وقــرر املدعــى عليــه القناعــة بــه وقــد جــرى النطــق 
بــه يف متــام الســاعة الثانيــة إال ربعــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/9/2ه
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد   
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
342083455 وتاريــخ 1434/9/9هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ...... برقــم 34312859 وتاريــخ 
1434/9/6هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ...... ) مينــي اجلنســية 
ــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم  ( يف قضيــة )قــات( عل
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــه وســلم. ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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رقم الصك : 34209535 تاريخه : 1434/5/8هـ 
رقم الدعوى : 5896

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34288017  تاريخه: 1434/08/3هـ

 - املخــدر  احلشــيش  تعاطــي   - املخــدر  احلشــيش  ترويــج  مخــدرات- 
حيــازة احلشــيش املخــدر - إقــرار املدعــى عليــه حتقيًقــا بالتعاطي وأنكر 
الترويــج - وجــود ســابقة قضائيــة مــن جنــس اجلنايــة - عــدم ثبــوت 
إدانــة - احلكــم تعزيــرا للقرائــن والتهــم - التعزيــر بالســجن واجللــد.

مكافحــة  نظــام  مــن   )37( املــادة  مــن  )أواًل(  البنــد  مــن   )5( الفقــرة 
العقلية. واملؤثرات  املخــدرات 

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بترويــج احلشــيش املخــدر ، 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه وهــو يســلم قطعــة احلشــيش للمصــدر 
احلشــيش،  ملــادة  العينــة  إيجابيــة  التقريــر  وأثبــت  شــقته،  الســري يف 
أقــر املدعــى عليــه أمــام الفرقــة القابضــة بقيامــه بالترويــج ثــم أنكــر 
أمــام القاضــي صفــة الترويــج وأقــر بتعاطــي احلشــيش، طلــب املدعــي 
ــة املنصــوص  ــل التعزيري ــة القت ــه بعقوب ــى املدعــى علي العــام باحلكــم عل
ومصــادرة جوالــه والشــريحة الســتخدامه يف ارتــكاب اجلرميــة وعــدم 
صرفهــا لنفــس املتهــم، حكمــت احملكمــة باإلجمــاع عــدم ثبــوت إدانــة 
املدعــى عليــه بترويــج احلشــيش وال بحيازتــه ، وقــررت احلكــم علــى 
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ــرا  ــداء مــن تاريــخ توقيفــه تعزي ــع ســنوات ابت ــه بالســجن أرب املدعــى علي
للقرائــن والتهــم، وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات 
ــج، قــرر  ــة بحقــه بالتروي ــدة لقــاء الشــبهة القوي كل دفعــة خمســون جل
املدعــى عليــه عــدم قناعتــه باحلكــم، وجــرى تصديــق احلكــم مــن قبــل 

االســتئناف. محكمــة 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن ............ القضــاة يف احملكمــة العامة 
بالدمــام خلــف فضيلــة القضــاة......... ناظــري القضيــة ســابقًا بنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لســلفنا مــن فضيلــة رئيــس احملكمةالعامــة بالدمــام 
برقــم ........... وتاريــخ ............ واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن قضــاة 
االســتئناف  مبحكمــة  اخلماســية  القضايــا  لتمييــز  الثانيــة  الدائــرة 
بالريــاض برقــم ......... وتاريــخ ...... ونــص املقصــود منــه : نقــرر أن يحــل 
خلــف أصحــاب الفضيلــة املرقــن واملنقولــن محلهــم يف نظــر القضيــة 
مــن جديــد .ا.هـــ. واملرفــق بهــا الئحــة الدعــوى العامــة املقدمــة مــن املدعــي 
العــام بالدمــام واملتضمنــة : احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن 
ال نبــي بعــده بصفتــي مدعيــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفرع الهيئة بالشــرقية 
ادعــي علــى املذكــور أعــاله ........ ســعودي اجلنســية بالســجل رقــم .......... 
موقــوف مــن تاريــخ ......... بشــعبة إصالحيــة الدمــام بتهمــة بيــع املــواد 
املخــدرة وتعاطــي املــواد املخــدرة وحيــازة مــواد مخــدرة بقصــد التعاطــي 
واالســتعمال وعليــه ســابقة بيــع املــواد املخــدرة وســابقة ترويــج املخــدرات 
حيــث أنــه باالطــالع علــى محاضــر البــالغ واالنتقــال والقبــض والتفتيــش 
املعــدة مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بشــعبة مكافحــة املخــدرات 
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ــى  ــاًء عل ــاء املوافــق 1430/6/30هـــ وبن ــوم الثالث ــه يف ي بالدمــام تبــن أّن
إخباريــة مــن أحــد املصــادر الســرية مفادهــا قيــام املدعــى عليــه بترويــج 
ــه مت االنتقــال  مــادة احلشــيش املخــدر ويســكن حــي ........ بالدمــام علي
إلــى املوقــع املذكــور ومقابلــة املصــدر وجــرى متكينــه مــن االتصــال علــى 
جــوال املدعــى عليــه ذي الرقــم ........ وطلــب منــه قطعــة حشــيش مخــدر 
مببلــغ خمســمائة ريــال وان يحضرهــا لشــقته فوافــق املدعــى عليــه وقــال 
ســوف احضــر إليــك بعــد صــالة املغــرب ومعــي الغــرض وهنــاك قامــت 
ولــم  التاســعة مســاًء  الســاعة  باالنتظــار بشــقة املصــدر حتــى  الفرقــة 
يحضــر فـتـــم االتصــال عليــه مــرة أخــرى من قبــل املصدر فأخبــره املدعى 
عليــه بأنــه لــم يجــد قطعــة بخمســمائة ريــال وال يوجــد ســوى قطعــة مببلــغ 
250ريــال فطلــب منــه املصــدر إحضارهــا فــرد عليــه املدعــى عليــه بأنــه 
ســوف يحضرهــا بعــد نصــف ســاعة وأخــذ مياطــل حتــى الســاعة احلاديــة 
ــه باملصــدر كان  عشــر مســاًء وكان شــديد احلــذر ويف آخــر اتصــال ل
يســأله هــل عنــدك أحــد فــرد عليــه املصــدر مــا عنــدي أحــد فطلــب مــن 
املصــدر فتــح البــاب ودخــل أعضــاء الفرقــة إحــدى الغــرف ودخــل املدعــى 
وكان  احلشــيش  إلحضــار  خــرج  ثــم  املصــدر  وقابــل  بالصالــة  عليــه 
حضــوره للشــقة لالطمئنــان وبعــد ربــع ســاعة اتصــل باملصــدر وأخبــره 
بأنــه ســوف يحضــر معــه أحــد أصدقائــه وبعــد حضورهمــا دخــال بإحــدى 
ــغ املرقــم منهــم وســلم لهــم قطعــة اتضــح يف مــا بعــد  الغــرف وأخــذ املبل
أنهــا تــزن إحــدى عشــر جرامــًا وتســعة إعشــار اجلــرام اثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم ...... وتاريــخ 1430/7/7هـــ ايجابيــة عينتهمــا 
لنظــام  امللحــق  فئــة  األول  اجلــدول  يف  املــدرج  املخــدر  احلشــيش  ملــادة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبعــد املداهمــة عثــر علــى املبلــغ املرقــم 
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علــى الطاولــة حتــت جــوال املدعــى عليــه كمــا عثــر إمامــه علــى ورقــة 
بهــا تبــغ دخــان يــزن0.4 أربعــة إعشــار اجلــرام وقطعــة تــزن 2.9جرامــن 
وتســعة إعشــار اجلــرام اثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي آنــف الذكــر 
ايجابيــة عينتهــا ملــادة احلشــيش املخــدر وخلــو التبــغ مــن املــواد املخــدرة و 
املمنوعــة واتضــح ان الشــخص األخــر يدعــى ........... مت إخــالء ســبيله 
مــن قبــل شــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام لعــدم صلتــه بالقضيــة يف 
حــن أقــر املدعــى عليــه أمــام الفرقــة بقيامــه بالترويــج وأنــه أحضــر 
ــة ..... مبحافظــة القطيــف  احلشــيش املخــدر مــن شــخص يســكن مدين
 )........( اللوحــة  ...... حتمــل  نــوع  مــن  ســيارته  يلقــب ب........وبتفتيــش 
اتضــح مــن واقــع احلاســب اآللــي ان ملكيتهــا تعــود للشــركة .... للبيــع 
ــم  بالتقســيط لــم يعثــر بهــا علــى أي شــئ مــن املمنوعــات كمــا نفــى عل
وعالقــة املدعــو....... بعمليــة الترويــج وباســتجواب املدعــى عليــه اقــر 
احــد  وان  عليــه  القبــض  واقعــة  وبصحــة  املخــدر  احلشــيش  بتعاطــي 
االشــخاص اتصــل عليــه وطلــب منــه قطعــة حشــيش مخــدرة فأخبــره 
بأنــه ال يوجــد لديــه حشــيش مخــدر مبــررًا وجــود ه يف شــقة املصــدر بأنــه 
كان معزومــًا علــى وجبــة عشــاء يف حــن اقــر إثنــاء ســماع أقوالــه األوليــة 
منقبــل رجــال الضبــط بشــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام بقيامــه ببيــع 
قطعــة حشــيش مخــدر مببلــغ 250ريــال وحيازتــه للقطعــة املضبوطــة 
أمامــه بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للحشــيش املخــدر نافيــًا علــم وعالقــة 
عليــه  املدعــى  اتهــام  إلــى  التحقيــق  انتهــى  وقــد  بالقضيــة  مرافقــه 
باالتي:1-ترويــج قطعــة تــزن 11.9جــرام مــن احلشــيش املخــدر عــن طريق 
ــج  ــزن2.9 مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التروي ــة ت ــازة قطع ــع. 2-حي البي
والتعاطــي. 3-تعاطــي مــادة احلشــيش املخــدر وذلــك لألدلــة والقرائــن 
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التاليــة:1- إقــراره املنــوه عنــه. 2-مــاورد بأقوالــه األوليــة املنــوه عنهــا. 
عنــه.  املنــوه  والتفتيــش  القبــض  4-محضــر  عنــه.  املنــوه  3-أقــراره 
5-التقريــر الكيمــاوي الشــرعي. وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب شــرعًا 
العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  وفــق  نظامــًا  ومجــرم 
وعقوباتــه األصليــة والتكميليــة اطلــب إثبــات مــا اســند إليــه مــن ترويــج 
قطعــة تــزن11.9 احــد عشــر جرامــا وتســعة إعشــار اجلــرام مــن مــادة 
احلشــيش املخــدر عــن طريــق البيــع للمــرة الثانيــة وحيــازة قطعــة تــزن2.9 
جرامــن وتســعة إعشــار اجلــرام مــن نفس املــادة بقصد الترويــج والتعاطي 
وتعاطــي احلشــيش املخــدر وفــق للفقــرة رقــم2 مــن املــادة رقــم3 مــن نظــام 
 -1: باالتــي  عليــه  واحلكــم  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
عقوبــة القتــل املنصــوص عليهــا بالفقــرة  5 مــن البنــد األول مــن املــادة 37 
الرقــم املصنعــي  .... يحمــل  نــوع  النظــام. 2-مصــادرة جوالــه مــن  مــن 
والشــريحة الســتخدامه يف ارتــكاب اجلرميــة وفــق الفقــرة 1مــن املــادة 53 
وزيــر  ســمو  لتعميــم  وفقــًا  املتهــم  لنفــس  صرفهــا  وعــدم  النظــام  مــن 
الداخليــة رقــم 9798 يف 1428/2/10هـــ واهلل املوفــق .ا.هـــ. ويف هــذا 
اليــوم حضــر الطرفــان وباســتجواب املدعــى عليه أجاب قائــال :ماذكره 
املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــاًل وأنــا كنــت مدعوا 
لتنــاول طعــام العشــاء عنــد ........ الــذي شــقيقه متــزوج أختــي فذهبــت 
إليــه يف منزلــه وبعــد دخولــي الشــقة بدقائــق هجــم علــي ثمانيــة أو عشــرة 
أشــخاص وضربونــي ومــن شــدة الضــرب مــا أدري مــاذا قلــت. وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي العــام قــال: الصحيــح مــا ذكرتــه ولــدي البينــة وهــم 
الفرقــة القابضــة ومــا يف أوراق املعاملــة وأطلــب رفــع اجللســة إلحضارهــم 
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ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وقــد جــرى الرجــوع للمعاملــة فوجدنــا 
القبــض  لفــة )1( محضــر  املرفــق  امللــف  مــن  رقــم )4-1(  اللفــة  علــى 
والتفتيــش ويتضمــن مــا نصــه: نثبــت نحــن املوقعــن أدنــاه بتاريخــه املشــار 
لدينــا مفادهــا معرفتــه  الســرية  املصــادر  أحــد  أعــاله إلخباريــة  إليــه 
لشــخص ســعودي يدعــى باســم ........يســكن الدمــام حــي ........يقــوم 
بترويــج احلشــيش املخــدر وأنــه مســتعد باإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود 
عليــه مت االنتقــال إلــى حــي ........جهــة شــارع ........بالدمــام وكان ذلــك 
يف حوالــي الســاعة اخلامســة والنصــف قبــل صــالة مغــرب هــذا اليــوم 
وهنــاك متــت مقابلــة املصــدر والــذي مت متكينــه مــن االتصــال باملــروج 
وكان ذلــك حتــت مســمع مــن أفــراد الفرقــة علــى جــوال املــروج رقــم 
ــال  ــه قطعــة حشــيش بخمســمائة ري ــه بعــد الســالم علي ــب من ......... وطل
وأن يحضرهــا لشــقته فوافــق املــروج وقــال ســوف أحضــر إليــك بعــد 
صــالة املغــرب ومعــي الغــرض عليــه مت عمــل اخلطــة حيــث قــام املصــدر 
بفتــح منزلــه لنــا يف انتظــار املــروج وجــرى االتصــال علــى املــروج بعــد 
صــالة املغــرب وقــال ســوف أجيــك بعدهــا جــرى االنتظــار حتــى الســاعة 
التاســعة مســاء بعــد صــالة العشــاء ولــم يحضــر فـتـــم االتصــال عليــه مــرة 
أخــرى مــن قبــل املصــدر وقــال لــه يــا أخــي ال تتأخــر علــي ويــن أنــت فقــال 
بـــ  ريــال وال يوجــد إال قطعــة  لــك قطعــة بخمســمائة  لــم أجــد  املــروج 
250ريــااًل فقــال لــه املصــدر يــا أخــي هاتهــا وتعــال مــا فيــه مشــكلة فقــال 
املــروج إذًا ســوف أحضــر لــك وعطنــي نصــف ســاعة ولكــن املــروج أخــذ 
مياطــل حتــى الســاعة احلاديــة عشــرة مــن مســاء هــذا اليــوم وكان شــديد 
احلــذر ويف آخــر اتصــال لــه باملصــدر كان يســأله هــل عنــدك أحــد فــرد 
عليــه املصــدر مــا عنــدي أحــد وأنــت تعرفنــي ال ميكــن أســمح لــك بــاألذى 
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فقــال لــه املــروج إذًا افتــح البــاب أنــا عنــد البــاب ودخــل أعضــاء الفرقــة 
إحــدى الغــرف ودخــل املــروج بالصالــة وقابــل املصــدر ثــم خــرج إلحضــار 
احلشــيش وكان حضــوره للشــقة لالطمئنــان وبعــد ربــع ســاعة اتصــل 
باملصــدر وأخبــره بأنــه ســوف يحضــر معــه أحــد أصدقائــه وبعــد دقائــق 
مــن دخولهمــا قــام املصــدر بالدخــول للفرقــة املتواجــدة بأحــد الغــرف 
وقــال أعطونــي املبلــغ فقــام قائــد الفرقــة بتزويــده مبائتــن وخمســن 
ريــااًل بعدهــا مت اســتالم قطعــة مســتطيلة الشــكل ســوداء اللــون بحجــم 
وزنهــا مبيــزان  بلــغ  املخــدر  مــن احلشــيش  أن تكــون  يشــتبه  اإلصبــع 
الشــعبة لدينــا 11.9 أحــد عشــر جرامــًا وتســعة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
مفيــدا أنهــا الكميــة املروجــة وأن املدعــو باســم ........هــو مــن أعطــاه 
إياهــا وأن معــه صديــق حضــر معــه وهمــا جالســان بالصالــة وســوف أقــوم 
بإعطائــه املبلــغ وبعــد حلظــات مــن خروجــي مــن الغرفــة قامــوا باملداهمــة 
وعليــه وبعــد خــروج املصــدر مــن الغرفــة وبعــد حلظــات متــت املداهمــة 
واآلخــر  املصــدر  بجانــب  أحدهمــا  يجلســان  شــخصان  وجــد  حيــث 
باجلانــب اآلخــر فتــم القبــض عليهمــا حيــث اتضــح أن األول يدعــى .......... 
ســعودي اجلنســية ال يحمــل إثبــات هويــة وباســتخراج برنــت أحــوال لــه 
وجــد ســجل مدنــي رقــم ..... حيــث جــرى تفتيشــه ولــم يعثــر معــه علــى أي 
ــه  ــغ احلكومــي أمامــه حتــت جوال شــيء مــن املمنوعــات وقــد وجــد املبل
كذلــك عثــر أمامــه علــى ورقــة بهــا فتــات دخــان وكذلــك عثــر أمامــه 
علــى قطعــة صغيــرة ســوداء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر 
مــن  وتســعة  ) جرامــن  جــرام  لدينــا 2.9  الشــعبة  وزنهــا مبيــزان  بلــغ 
العشــرة مــن اجلــرام ( حيــث كان ينــوي فتهــا مــع الســيجارة التــي وجــدت 
مفتوتــة بالورقــة أمــا صديقــه الــذي حضــر معــه فاتضــح أنــه يدعــى .......
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ســعودي اجلنســية ال يحمــل إثبــات هويــة وباســتخراج برنــت أحــوال تبــن 
ــر معــه  ــم يعث ــي رقــم ......... وبتفتيشــه شــخصيًا ل ــه يحمــل ســجل مدن أن
علــى أي شــيء مــن املمنوعــات وبســؤال املــروج املدعــو .......... عمــا قــام بــه 
اعتــرف أمــام الفرقــة بقيامــه بالترويــج وأنهأحضــر احلشــيش مــن شــخص 
يســكن مدينــة ........ مبحافظــة القطيــف يلقــب بـــ )...........( عنده ســيارة 
...........رصاصــي وقــد وجــد معــه مفتــاح ســيارته حيــث وجــدت نــوع ..... 
اللــون رصاصــي رقــم اللوحــة ..... حيــث جــرى تفتيشــها ولــم يعثــر بهــا 
علــى شــيء مــن املمنوعــات ونطالــب جهــات التحقيق مبصادرتهــا لظلوعه 
بالترويــج عليهــا وقــد أخذنــا عليــه إقــرارًا مرفقــًا مبحضرنــا هــذا مبــا 
قــام بفعلــه وأن املدعــو ......ليــس لــه عالقــة بالترويــج وال يعــرف عــن 
احلشــيش الــذي أحضــره أي شــيء عليــه جــرى إخــالء ســبيله علمــًا أنــه قد 
حضــر يف ســيارته نــوع .......... اللــون أبيــض رقــم اللوحــة .........وقــد جــرى 
تفتيشــها ولــم يعثــر بهــا علــى شــيء مــن املمنوعــات عليــه جــرى اصطحابــه 
ملقــر االدارة وعمــل بحقــه احملضــر الــالزم وجــرى التوقيــع عليــه وجــرى 
تســليمه لضابــط اخلفــر املنــاوب .ا.هـــ.  كمــا جــرى االطــالع علــى إقــرار 
املدعــى عليــه املــدون علــى اللفــة )3( ويتضمــن : اقــر أنــا املدعــو ...... وأنــا 
بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا وبــدون إكــراه أو إجبــار مــن أحــد 
بأنــي قمــت ببيــع قطعــة حشــيش بحجــم االصبــع علــى مصــدر املكافحــة 
ــااًل وقــد احضرتهــا لــه يف  ــغ مائتــن وخمســن ري مســاء هــذا اليــوم مببل
شــقته وقمــت بتســليمها لــه يف شــقته بعــد اســتالمي املبلــغ منــه ووضعتــه 
ــي أحضــر  ــي علمــا بأن ــي أمامــي باملجلــس حتــت جوال ــة الت ــى الطاول عل
قطعــة احلشــيش هــذه مــن شــخص يلقــب ......مــن ســكان .....يركــب 
ســيارة ........ فضيــة كذلــك القطعــة الصغيــرة التــي قمــت مبحاولــة فتهــا 
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ــا جالــس مبجلــس مصــدر املكافحــة قبــل القبــض علــي مــن رجــال  وأن
املكافحــة .ا.هـــ. وبعــرض مــا ورد يف محضر القبــض والتفتيش واإلقرار 
علــى املدعــى عليــه قــال : مــا جــاء يف احملضــر واإلقــرار غيــر صحيــح فلــم 
أقــم ببيــع قطعــة احلشــيش املذكــورة وأنــا ال أروج احلشــيش املخــدر . 
كمــا وجدنــا علــى الصفحــة)5( مــن ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــه 
ــا : س/  ــى أســئلة احملقــق ومنه ــه عل ــه يف جواب )1( إقــرارًا للمدعــى علي
اشــرح لــي كيــف مت القبــض عليــك ؟ ج/ اتصــل علــّي أحــد األشــخاص 
الذيــن أعرفهــم وطلــب منــي قطعــة حشــيش بقيمــة خمســمائة ريــال وقلــت 
لــه  لــه إن املوجــود مبئتــن وخمســن فقــط عندهــا وافــق وأحضــرت 
علــّي  القبــض  جــرى  بعدهــا  املبلــغ  واســتلمت  لــه  وســلمتها  القطعــة 
وإحضــاري إلــى هنــا . س/ إذا أنــت تقــر بترويــج احلشــيش ؟ج/ نعــم . س/ 
ومــاذا عــن القطعــة املضبوطــة معــك بعــد الترويــج ؟ ج/ نعــم هــذه قطعــة 
صغيــرة كانــت معــي لقصــد االســتخدام . ا.هـــ. وباســتجواب املدعــى 
عليــه عمــا جــاء يف اقــراره حتقيقــا قــال : مــا جــاء يف التحقيــق غيــر 
صحيــح فلــم أقــل أنــا هــذا الــكالم .وقــد جــرى االطــالع علــى التقريــر 
 )25( اللفــة  علــى  العــام  املدعــي  دعــوى  يف  إليــه  املشــار  الكيمــاوي 
........يف  والصــادر مــن مــن املركــز االقليمــي ملراقبــة الســموم برقــم 
1430/7/7هـــواملتضمن : املرســل عبــارة عــن حــرز ظــرف حكومــي 
وجــد بداخلــه :  1( العينــة رقــم ........وهــي عبــارة عــن كيــس بالســتيك 
شــفاف عــدمي اللــون بــه قطعــة بنيــة اللــون تــزن مبيــزان القســم صــايف 0.3 

ثالثة بالعشرة من اجلرام ثبت ايجابيتها ملادة احلشيش املخدرة .
  2( العينــة رقــم 728/أ وهــي عبــارة عــن كيــس بالســتيك شــفاف عــدمي 
اللــون بــه تبــغ يــزن مبيــزان القســم قائــم بالكيــس 1.2 ثبــت خلــوه مــن 
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املــواد املخــدرة . 3( العينــة رقــم ........وهــي عبــارة عــن كيــس بالســتيك 
شــفاف عــدمي اللــون بــه قطعــة بنيــة تــزن 0.3 مــن العشــرة مــن اجلــرام 
ثبــت إيجابيتهــا ملــادة احلشــيش املخــدرة .ا.هـــ. كمــا جــرى االطــالع علــى 
الســابقة املســجلة علــى املدعــى عليــه ........املثبتــة بالصــك رقــم................
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة املســتعجلة بالدمــام ................ 
مــن  عليهــا  املصــادق  رقــم................  اللفــة  علــى  منــه  واملرفــق صــورة 
اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات ونــص املقصــود منــه : فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة ومبــا أن املدعــى عليهمــا اقــرا بدعــوى 
املدعــي العــام .. فقــد قــررت أوال ثبــوت ادانــة املدعــى عليــه االول ......
بترويــج مــا وزنــه 44,2 مــن احلشــيش املخــدر عــن طريــق البيــع .. ا.هـــ . 
ــة  ــة والصــادر مــن فضيل ــى الصــك املرفــق باملعامل ــا عل ــا قــد اطلعن وكن
القضــاة ســلفنا ووجــد فيــه أنــه حضــر لديهــم اثنــان مــن الفرقــة القابضــة 
لــم  أنهمــا  القبــض إال  مــا ورد يف محضــر  وهما..........و...........بصحــة 
يشــاهدا اســتالم وتســليم بــن املصــدر واملدعــى عليــه وشــهادتهم مجملــة 
يف ذلــك . كمــا جــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل كان متعاطيــًا للحشــيش 
املخــدر وقــت القبــض عليــه وهــل هــو يتعاطــى احلشــيش . فأجــاب بقولــه 
: ال أتعاطــى احلشــيش املخــدر ولــم أكــن متعاطيــًا لــه وقــت القبــض علــّي 
. فبنــاء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه ملــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي العــام وبنــاء علــى محضــر القبــض والتفتيــش 
ــاء التحقيــق معــه  ــه أثن ــه وملــا جــاء يف إقــرار املدعــى علي املذكــور بعالي
املذكــور بعاليــه وبنــاء علــى التقريــر الكيميائــي املشــار إليــه بعاليــه وملــا 
جــاء يف شــهادة الشــهود لــدى ســلفنا التــي يف الصــك املشــار إليــه بعاليــه 
ولســوابق املدعــى عليــه املذكــورة ولعظــم ضــرر املخــدرات وإفســادها 
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للعقــول واألديــان وانتشــارها بشــدة يف هــذا الزمــان ونظــرًا ألن الشــهود 
لــم يشــهدوا باالســتالم والتســليم وجــاءت شــهادتهم مجملــة لــدى القضــاة 
ــة الكميــة املضبوطــة جــدا فبنــاء علــى كل ماتقــدم  ســلفنا ونظــرا لقل
فقررنــا باإلجمــاع مايلــي أوال : لــم يثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه ترويــج 
مــا وزنــه أحــد عشــر جرامــا وتســعة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش 
املخــدر وإلدانتــه بحيــازة جرامــن وتســعة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن 
احلشــيش املخــدر ثانيــا : صرفنــا النظــر عــن طلــب املدعــي العــام تطبيــق 
الفقرة )5( من البند أوال من املادة الســابعة والثالثن من النظام املشــار 
إليــه ثالثــا : قررنــا تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه أربــع ســنوات ابتــداءًا مــن 
تاريــخ إيقافــه وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات كل 
دفعــة خمســن جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى خمســة عشــر يومــًا علــى أن 
تكــون األولــى واألخيــرة معلنــة أمــام ................ بحــي ........لقــاء الشــبهة 
ــازة 2.9 مــن اجلــرام وبذلــك  ــة بحقــه بترويــج 11.9مــن اجلــرام وحي القوي
ــا وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم  حكمن
وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب رفــع املعاملــة إلــى 
محكمــة االســتئناف فجــرى إفهامــه بالنظــام يف ذلــك وبــاهلل التوفيــق، 
يف   حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/04/08 هـــ.
احلمــدهلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالريــاض مرفقــا بهــا القــرار رقــم ................وتاريــخ ................هـ الصادر 
مــن فضيلــة قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز القضايــا اخلماســية املصادقــة 

باألكثريــة علــى احلكــم وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
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مخــدرات - تعاطــي احلشــيش املخــدر - ترويــج احلشــيش املخــدر - 
رجــوع عــن إقــرار - وجــود ســوابق مــن جنــس اجلنايــة- ثبــوت إدانتــه 
- تعزيــر بالســجن واجللــد ومصــادرة اجلــوال وتغرميــة ماليــًا - صــرف 

النظــر عــن مصــادرة املبلــغ املضبــوط واملنــع مــن الســفر.

املــادة )3( واملــادة )37( و املــادة )57(  واملــادة )60( مــن نظــام مكافحــة 
العقلية. واملؤثرات  املخــدرات 

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بترويــج املخــدرات ) احلشــيش 
املخــدر (، حيــث مت القبــض علــى املدعــى عليــه وهــو مبنزلــه وبحوزتــه 
قطعــة احلشــيش وقــد أثبــت التقريــر إيجابيــة العينــة ملــادة احلشــيش ، 
أقــر املدعــى عليــه بصحــة واقعــة القبــض إثــر حيازتــه احلشــيش املخــدر  
بقصــد الترويــج والتعاطــي ، أثبــت التقرير الكيميائي الشــرعي احتواء 
باحلكــم  العــام  املدعــي  لــذا طلــب  املــادة املضبوطــة علــى احلشــيش، 
علــى املدعــى عليــه بعقوبــة القتــل التعزيريــة ومصــادرة هاتفــه اجلــوال 
الســتخدامه يف عمليــة الترويــج ومصــادرة املبلــغ املالــي املضبــوط، صــدر 
احلكــم بجلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا ، احتياطا 
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للدمــاء وللقرائــن والتهــم ، قــررت احملكمــة النــزول عــن عقوبــة القتــل 
التعزيريــة إلنــكار املدعــى عليــه دعــوى الترويــج أثنــاء احملاكمــة ، 
ــدة  ــده ألــف جل ــرا عشــر ســنوات وجل ــه تعزي وقــررت ســجن املدعــى علي
مفرقــة علــى عشــرين دفعــة متســاوية بــن كل دفعــة وأخــرى مــا ال يقــل 
ــال ، وصــرف  عــن أســبوع ، ومصــادرة اجلــوال مــع تغرميــه مائــة ألــف ريـ
أنــه متحصــل  املالــي املضبــوط إلنــكاره  املبلــغ  النظــر عــن مصــادرة 
مــن بيــع املخــدرات ، ومنعــه مــن الســفر خــارج البــالد بعــد خروجــه مــن 
ــل محكمــة  ــق احلكــم مــن قب الســجن ملــدة عشــر ســنوات، ومت تصدي

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن القضــاة .......وبنــاًء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالدمــام برقــم .......
ففــي  .......هـــ  وتاريــخ   ....... برقــم  املقيــدة باحملكمــة  هـــ   ....... وتاريــخ 
يــوم الثالثــاء املوافق.......هـــ حضــر املدعــي العــام ....... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( وادعــى األول قائــاًل : حيــث إنــه 
باإلطــالع علــى محاضــر البــالغ و االنتقــال و القبــض و التفتيــش املعــدة 
مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي مبكافحــة املخــدرات تبــن أنــه ورد 
بــالغ مــن أحــد املصــادر عــن وجــود شــخص يدعــى/ .......،يســكن يف 
مخطــط )....... ( ويقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر و عليــه مت االنتقــال إلــى 
منزل املذكور و مراقبته لعدة أيام و يف متام الســاعة التاســعة من مســاء 
يــوم االثنــن املوافــق .......هـــ شــوهد شــخص يحتــك باملدعــى عليــه أمــام 
منزلــه و بعدهــا انصــرف و مبراقبتــه و القبــض عليــه عثــر بحوزتــه علــى 
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حشــيش مخــدر و بســؤاله عــن كيفيــة حصولــه علــى احلشــيش املخــدر 
أجــاب أنهــا مــن املدعــو / .......) املدعــى عليــه ( و يف متــام الســاعة التاســعة 
مــن مســاء يــوم الســبت املوافــق  .......هـــ شــوهد شــخص يوقــف ســيارته 
أمــام منــزل املدعــى عليــه و دخــل عليــه تــاركًا خلفــه محــرك الســيارة يف 
وضــع التشــغيل و بعــد دقيقــة خــرج نفــس الشــخص مــن املنــزل و بتعقبــه 
و القبــض عليــه عثــر بحوزتــه علــى حشــيش مخــدر و بســؤاله عــن مصــدر 
حصولــه عليــه أجــاب أنــه مــن املدعــى عليــه ، و خشــية مــن اســتمراره يف 
الترويــج مت أخــذ األذن مبداهمتــه و يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة مــن 
نفــس اليــوم متــت املداهمــة و شــوهد املدعــى عليــه جالســًا يف املجلــس و 
مت القبــض عليــه و بتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى أي شــيء مــن املمنوعــات 
و بتفتيــش املوقــع الــذي كان يجلــس فيــه وجــد شــنطة ســوداء عثــر 
بداخلهــا علــى قطعــة بلــغ وزنهــا )122.3( مائــة و اثنــان و عشــرون جرامــًا 
و ثالثــة أعشــار اجلــرام كمــا عثــر علــى قطعتــن بلــغ وزنهــا ) 11.7( أحــد 
عشــر جرامــًا و ســبعة أعشــار اجلــرام معــدة للترويــج ، و قــد أثبــت القريــر 
ايجابيــة  تاريــخ 1431/5/28هـــ  و   )........( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي 
عينــة املــادة املضبوطــة للحشــيش املخــدر املــدرج باجلــدول )1( فئــة )أ( 
املرفــق بنظــام مكافحــة املخــدرات ، كمــا عثــر علــى مبلــغ مالــي قــدره 
) 8300 ( ثمانيــة آالف و ثالثمائــة ريــال كمــا عثــر علــى أدوات تقطيــع 
و تغليــف احلشــيش املخــدر و بتفتيــش املنــزل عثــر علــى رشــاش ..... ) .... 
( بداخــل غرفــة النــوم حتــت الســرير و علــى ذخائــر حيــة عــدد ) 62 ( 
و مخزنــن فارغــن مــن الرصــاص ) مت فــرز أوراق خاصــة بالســالح و 
الذخيــرة ( و بســؤاله عــن األشــخاص الذيــن روج عليهــم و مت القبــض 
عليهــم مــن قبــل الفرقــة أقــر بالترويــج لنفــس األشــخاص . كمــا تبــن أن 
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املدعــى عليــه ســبق و أن أديــن بالترويــج مبوجــب القــرار الشــرعي رقــم 
)   ....... ( و تاريــخ ........ وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بصحــة واقعــة 
القبــض عليــه مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي مبكافحــة املخــدرات 
إثــر حيازتــه احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج و التعاطــي و أفــاد أنــه 
بــاع حشــيش مخــدر لشــخصن مببلــغ مائتــن ريــال لــكل واحــد منهمــا 
مضيفــًا تعاطيــه للحشــيش املخــدر و أن اجلــوال الــذي كان يســتخدمه 

مــن نــوع .... رقمــه ) .......( و نفــى مــا ســوى ذلــك.
و قد انتهى التحقيق إلى اتهام املدعى عليه باآلتي :

1- بيع مادة احلشيش املخدر بقصد االجتار .
2- حيــازة مــا وزنــه )134( مائــة و أربعــة و ثالثــون جرامــًا مــن مــادة 

  . والتعاطــي  الترويــج  بقصــد  املخــدر  احلشــيش 
3- تعاطيه مادة احلشيش املخدر .

وذلك لألدلة والقرائن األتية : 
1- اعترافــه مبــا نســب إليــه املنــوه عنــه املــدون علــى اللفــات رقــم ) 15- 

. ) 18
2- محاضــر البــالغ و الترقيــم و االنتقــال و القبــض و التفتيــش املنــوه 
عنهــا واملدونــة علــى الصفحــات رقــم  ) 2 - 4 ( مــن امللــف املرفــق علــى 

اللفــة رقــم )1( .
3- حيازة أدوات التقطيع و التغليف قرينة على الترويج .

4- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم 
.  )28(

و حيــث إن ماأقــدم عليــه املدعــى عليــه و هــو بكامــل أهليــه املعتبــرة 
شــرعًا فعــل محــرم و معاقــب عليــه شــرعًا و مجــرم نظامــًا مبوجــب 
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نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة يف عقوبــة األصليــة و 
التكميليــة أطلــب مــا يلــي:- 

أواًل : اثبــات مــا أســند إليــه اســتنادا للفقــرة ) 2 ( مــن املــادة ) 3 ( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة و احلكــم عليــه باآلتــي:-
1- عقوبــة القتــل التعزيريــة املنصــوص عليهــا بالفقــرة ) 5 ( مــن البنــد ) 
أواًل ( مــن املــادة )37( مــع مراعــاة ماتقضــي بــه املــادة )62( مــن النظــام .
2- مصــادرة هاتفــه اجلــوال الــذي مــن نــوع .... ذي الرقــم املصنعــي ).....( 
الســتخدامه يف عمليــة الترويــج وفــق الفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن 

النظــام .
3ـ مصــادرة املبلــغ املالــي املضبــوط و الــذي قــدره )  8300 ( ثمانيــة آالف 
ــة  ــال و فقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )53( لكونهــا متحصل ــة ري و ثالثمائ

مــن ترويــج املخــدرات .
ثانيا: احلكم عليه باملقتضى الشرعي لقاء تعاطيه احلشيش املخدر .

ــه مــا ذكــره املدعــي  ــه أجــاب بقول ــى املدعــى علي وبعــرض الدعــوى عل
العــام مــن مداهمــة منزلــي و وجــود شــنطة ســوداء عثــر بداخلهــا علــى 
قطعتــن  وجــود  وكذلــك  صحيــح  وزنهــا  املذكــور  احلشــيش  قطعــة 
صغيرتــن صحيــح ولكنهمــا ليســتا معدتــا للترويــج وإمنــا الســتخدامي 
الشــخصي واملبلــغ املذكــور عائــد لزوجتــي رصد لدفــع إيجار البيت وانا 
أتعاطــى احلشــيش املخــدر ومدمــن لــه واجلــوال املذكــور لــي واســتخدمه 
إذا رغبــت يف شــراء احلشــيش بغــرض التعاطــي وليــس الترويــج وأمــا مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن ترويجــي لشــخصن غيــر صحيــح فأنــا ال أروج 
احلشــيش وســألت الطرفن عن الســوابق فقاال على املدعى عليه ســابقة 
ترويــج حكــم عليــه بهــا شــرعًا وبعــرض اجلــواب علــى املدعــي العــام قــال 
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الصحيــح مــا ذكرتــه وبينتــي عليــه اعترافــه حتقيقــًا ومــا ذكــر مــن أدلــة 
وقرائــن يف الدعــوى . ويف جلســة 1433/01/05هـــ لدينــا نحــن القضــاة 
....... حضــر الطرفــان وســئل الطرفــان عــن الســوابق فقــال املدعــى عليــه 
إدانتــي شــرعًا وصادقــه املدعــي  ثبــت فيهــا  ســابقة ترويــج مخــدرات 
العــام علــى ذلــك وعلــى اللفــة رقــم )17( محضــر اســتجواب املدعــى 
عليــه وفيــه اعترافــه ببيــع احلشــيش املخــدر علــى أشــخاص وقــد تضمــن 
مــا نصــه : ) س / يفيــد محضــر القبــض بأنــك قمــت ببيــع احلشــيش 
املخــدر علــى أشــخاص قبــل القبــض عليــك فمــن هــؤالء األشــخاص؟ ج/ 
شــخص يدعــى .......بعتــه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر مببلــغ مائتــن ريــال 
وشــخص يدعــى .......بعتــه قطــع مــن احلشــيش املخــدر أيضــًا مبائتــن 
ريــال  ( وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال االعتــراف غيــر صحيــح ولــم 
يصــدر منــي كمــا وجــد علــى اللفــة رقــم )23( الئحــة بســوابق املدعــى 
ــج املخــدرات وبعــرض محضــر االســتجواب  ــه وهــي واحــدة يف تروي علي
علــى اللفــات رقــم )16 و 17 و 18( قــال كل مــا فيــه صحيــح باســتثناء 
مــا يتعلــق باعتــرايف اننــي بعــت احلشــيش .............. ابــن خالــي واصغــر 
منــي ســنًا وعلــى اللفــة رقــم )28( تقريــر كيمــاوي شــرعي رقــم )........( 
يتضمــن ايجابيــة العينتــن املرســلتن ملــادة احلشــيش املخــدر والعينتــان 
تخــص املدعــى عليــه حســب مــا جــاء يف رأس كتــاب املركــز األقليمــي 
ملراقبــة الســموم علــى اللفــة رقــم )29( كمــا وجــد علــى اللفــات مــن )32 
- 39( صــورة قــرار شــرعي صــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة باخلبــر برقــم 
)3/53( يف 1427/3/4هـــ يتضمــن ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بترويــج 
احلشــيش املخــدر ويف جلســة 1433/02/16 هـــ لدينــا نحــن القضــاة .......
حضــر الطرفــان وســئل املدعــى عليــه عــن بصمتــه التــي ذيــل بهــا محضــر 
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االســتجواب املرفــق باملعاملــة علــى اللفــات رقــم )18،17،16(  فقــال 
هــي بصمتــي وســئل املدعــي العــام عــن بينتــه علــى أن املبلــغ املضبــوط 
املذكــور يف الدعــوى متحصــل مــن ترويــج املخــدرات فقــال بينتــي وجوده 
يف الشــقة فقــط . فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
بحيازتــه  واعتــرف  املخــدر  احلشــيش  بتعاطــي  عليــه  املدعــى  اعتــرف 
للحشــيش املخــدر املذكــور وزنــه وصفتــه يف الدعــوى واعتــرف أنــه 
ــه جــاء  يســتخدم اجلــوال املذكــور إذا رغــب يف شــراء احلشــيش ومبــا ان
يف اعترافــه أثنــاء اســتجوابه حتقيقًاأنــه بــاع احلشــيش علــى شــخصن 
وأنكــر اعترافــه أثنــاء محاكمتــه عندنــا وقــد أقــر مبــا يف اســتجوابه 
ســوى االعتــراف بالبيــع وأقــر ببصمتــه علــى االســتجواب وبعــد االطــالع 
علــى املــادة الثالثــة واملــادة الســابعة والثالثــن واملــادة الســابعة اخلمســن 
واملــادة الســتن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة قررنــا 

مــا يلــي:-
أواًل : جلــد املدعــى عليــه حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــًا 

يف مــكان عــام.
ثانيًا: ثبت لدينا إدانة املدعى عليه بترويج احلشيش املخدر وحيازته. 

ثالثــًا : قررنــا النــزول عــن عقوبــة القتــل إلنــكاره دعــوى الترويــج اثنــاء 
محاكمتــه وقررنــا تعزيــره بالســجن ملــدة عشــر ســنوات اعتبــارًا مــن 
تاريــخ توقيفــه يف .......هـــ وجلــده ألــف جلــدة مفقــرة علــى عشــرين دفعــة 
متســاوية بــن كل دفعــة وأخــرى مــا اليقــل عــن اســبوع وتنفــذ إحــدى 
الدفعــات قريبــًا مــن أحــد جوامــع حــي........ بالدمــام بعــد صــالة اجلمعــة 

وأخــرى تنفــذ يف حــي ........بالدمــام .
رابعًا : مصادرة هاتفه اجلوال املوصوف يف الدعوى. 
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خامسًا : تغرميه مائة ألف ريال .
سادســًا : صــرف النظــر عــن مصــادرة املبلــغ املضبــوط املوصــوف يف 
الدعــوى إلنــكار املدعــى عليــه علــى أنــه متحصــل مــن بيــع احلشــيش 

املخــدر وعــدم البينــة مــن املدعــي العــام.
ســابعًا : منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد خروجــه مــن الســجن 
وبعــرض احلكــم علــى  وبذلــك أجمعــه حكمنــا  ملــدة عشــر ســنوات 
الطرفــن طلبــا متييــزه فأجيبــا لطلبهمــا وأفــاد املدعــى عليــه قائــاًل : 
إعتراضــي فقــط علــى مــدة الســجن ألنهــا طويلــة وأنــا أب لطفلــة عمرهــا 
ســبع ســنوات وســجني هــذه الفتــرة يؤثــر عليهــا ســلبًا وال أرغــب يف تقــدمي 
الئحــة إعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف ....... هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد بشــأن دعــوى / املدعــي العــام ضــد / .......فقــد 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقهــا 
القــرار  )بدراســة  مانصــه  املتضمــن  هـــ  وتاريــخ   ....... رقــم  قرارهــا 
ــة لوحــظ مــا يلــي: أواًل - أثبــت أصحــاب  وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
الفضيلــة إدانــة املدعــى عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر ولــم يوضحــوا 
ــة إدانــة املدعــى عليــه  أنــه للمرةالثانيــة . ثانيــًا - اثبــت أصحــاب الفضيل
بحيازتــه احلشــيش املخدرولــم يبينــوا القصــد مــن ذلــك . ثالثــًا - اثبــت 
أصحــاب الفضيلــة إدانــة املدعــى عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر رغــم 
انــكاره لديهــم . رابعــًا - قــرر أصحــاب الفضيلــة النــزول عــن عقوبــة 
ــج  ــه بالتروي ــًا ادانت ــوا يف ثاني ــج بينمــا اثبت ــل النــكاره دعــوى التروي القت
.(  واجلــواب مــا يلــي : أواًل / ســبق أن ذكرنــا أن  ويف ذلــك تناقــض 
املدعــى عليــه عليــه ســابقة ترويــج املخــدرات وتصــادق الطرفــان علــى 
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ــة وهــي اللفــة رقــم  ــى الســابقة مــن ملعامل ــدل عل ــى مــا ي ــك وأشــرنا إل ذل
)23( وأشــرنا إلــى القــرار الشــرعي املرفــق صورتــه علــى اللفــات مــن 32 
إلــى 39 واملقصــود أنــه ثبــت لدينــا إدانتــه بالترويــج للمــرة الثانيــة ثانيــًا / 
أثبتنــا إدانتــه بترويــج احلشــيش املخــدر وحيازتــه فكيــف يقــال لــم نثبــت 
القصــد مــن احليــازة ثالثــًا / اثبتنــا إدانــة املدعــى عليــه بالترويــج بنــاًء 
علــى اعترافــه حتقيقــًا أنــه بــاع احلشــيش علــى شــخصن وأقــر ببصمتــه 
ــا  ــا تناقــض فالترويــج ثابــت عندن ــى االســتجواب رابعــًا / ليــس عندن عل
إدانتــه بــه والنــزول عــن عقوبــة القتــل ســببه إنــكاره دعــوى الترويــج 
أثنــاء محاكمتــه كمــا جــاء يف نــص حكمنــا وثبــوت اإلدانــة بنــاًء علــى 
االعتــراف الســابق الــذي بصــم عليــه واعتــرف ببصمتــه عليــه ولكــن 
االحتيــاط للدمــاء جعــل إنــكاره أثنــاء احملاكمــة مبررًالنــا للنــزول عــن 
عقوبــة القتــل هــذا مــا ظهــر لنــا . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  ....... هـــ. محمــد وعل
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام 
.......وتاريــخ  برقــم  احملكمــة  لــدى  .......واملقيــدة  .......وتاريــخ  برقــم 
1434/2/2هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي ذو الرقــم .......والتاريــخ .......
الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة الشــيخ/....... يف 
قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا 
هــو مــدون ومفصــل فيــه . وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
ــى  ــة عل ــه أصحــاب الفضيل ــى مــا أجــاب ب ــة وباإلطــالع عل وأوراق املعامل
قرارنــا رقــم ....... وتاريــخ .......هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد 
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اإليضــاح واإلجــراء األخيريــن.واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 33347139 تاريخه: 1430/12/18هـ 
رقم الدعوى: 7881

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34259609 تاريخه: 1434/7/4هـ

وجــود   - بالتعاطــي  إقــرار   - احلبــوب احملظــورة  ترويــج   -  مخــدرات 
ســابقتني منهــا ترويــج مخــدرات - شــهادة غيــر موصلــة - صــرف نظــر 

عــن ثبــوت الترويــج - حــد املســكر.

نظــام  مــن   )41( واملــادة  اجلزائيــة  االجــراءات  نظــام  مــن   194 املــادة 
العقلية. واملؤثرات  املخــدرات  مكافحــة 

بترويــج  لقيامــه  عليــه  املدعــى  ضــد  دعــوى  العــام  املدعــي  أقــام 
اإلمفيتامــن- بقصــد الكســب املــادي - حيــث مت القبــض علــى املدعــى 
وقــد  الســري وبحوزتــه حبــوب اإلمفيتامــن  عليــه يف ســيارة املصــدر 
ــج وأقــر صفــة التعاطــي ومت القبــض  ــه صفــة التروي أنكــر املدعــى علي
علــى املدعــى عليــه وبحوزتــه اإلمفيتامــن وقــد ضبــط متلبســًا وأقــر 
بصحــة القبــض، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي احتــواء املــادة 
املضبوطــة علــى اإلمفيتامــن، طلــب املدعــي العــام باحلكــم علــى املدعى 
عليــه بعقوبــة القتــل التعزيريــة ، واحلكــم عليــه بحــد املســكر العترافــه 
بالوقائــع  املوصــوف  جوالــه  ومصــادرة  املخــدر،  احلشــيش  بتعاطــي 
ومصــادرة شــريحة الهاتــف لنفــس املشــترك وقــد قــررت احملكمــة ثبــوت 
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إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش وحيازتــه - وحكمــت احملكمــة 
بجلــد املدعــى عليــه ثمانــون جلــدة حــًدا وذلــك لتعاطيــه املخــدر، وســجنه 
ســنتن حتســب مــن تاريــخ توقيفــه وذلــك لثبوت حيازته احلبــوب احملظورة 
وعــدم ثبــوت ترويجــه لهــا، واملنــع مــن الســفر خــارج البــالد مــدة ســنتن 
بعــد االنتهــاء مــن مــدة ســجنه واعتــرض املدعــى العــام علــى احلكــم وقنــع 
املدعــى عليــه - وجــرى تصديــق احلكــم مــن قبــل محكمــة االســتئناف.

العامــة  ....... القضــاة باحملكمــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد لدينــا نحــن 
بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم ....... يف 
....... هـــفي دعــوى املدعــي العــام ضــد / .......و فيهــا افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي وأدعــى قائــاًل بصفتــي مدعيــا عاما بدائــرة اإلدعاء 
....... ســعودي  .......ادعــي علــى  العــام لفــرع الهيئــة باملنطقــة الشــرقية 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... ولــه ســوابق األولــى ترويــج 
....... احلكــم  رقــم  الســكر  بحالــة  وهــو  الســيارة  وقيــادة  مخــدرات 
والثانيــة ســرقة ســيارات وســرقة ســاكن رقــم احلكــم 2/75 وحيــث 
باالطــالع علــى محضــر االنتقــال والقبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل 
رجــال مكافحــة املخــدرات تبــن أنــه يف يــوم االثنــن املوافــق .......وردهــم 
بــالغ مــن أحــد مصادرهــم الســرية عــن قيــام املتهــم املذكــور أعــاله 
املصــدر  واســتعد  واحملظــورة  املنبهــة  احلبــوب  إحضــار  يف  بالتوســط 
لإلحاطــة بــه وضبطــه باجلــرم املشــهود فتــم متكينــه مــن االتصــال علــى 
جــوال املتهــم املذكــور رقــم .......مــن نــوع .... رقمــه املصنعــي ........وطلــب 
فوافــق  ريــال  مائتــن  وقــدره  مببلــغ  املنبهــة  احلبــوب  مــن  كميــة  منــه 
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املذكــور وطلــب مــن املصــدر أن يحضــر إليــه عنــد منزلــه ليذهــب معــه 
إلحضــار الكميــة املطلوبــة فجــرى تفتيــش املصــدر وتفتيــش ســيارته 
تفتيشــا دقيقــا وتزويــده مببلــغ مرقــم وقــدره مائتــن ريــال اجتــه املصــدر 
للموقــع املتفــق عليــه حتــت أنظــار الفرقــة القابضــة إلــى حــي ........بالقرب 
مــن الشــرطة الشــمالية وعنــد وصولــه ركــب معــه املذكــور واجتهــا إلــى 
مخطــط 8 وتوقفــا أمــام بوفيــة ........ونــزل املذكــور ودخــل داخــل احلــي 
ومتــت متابعتــه اال أنــه اختفــى عــن األنظــار وبعــد قرابــة البيــع بســاعة 
شــوهد املذكــور وهــو يخــرج مــن احلــي ويركــب مــع املصــدر فأعطــى 
األخيــر اإلشــارة الدالــة علــى إمتــام البيــع فتــم القبــض عليــه وبتفتيشــه 
عثــر بجيــب ثوبــه علــى نصــف حبــة اثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
رقم........تاريــخ 1430/9/25هـــ ايجابيتهــا للمــادة االمفيتامــن املنبهــة 
مكافحــة  نظــام  مــن  ب  فئــة  الثانــي  اجلــدول  يف  املــدرج  واحملظــورة 
الفرقــة  أفــراد  بتســليم  املصــدر  وقــام  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 
ــارة عــن ســت حبــات واحــدة منهــا  ــة املروجــة وهــي عب القابضــة الكمي
مكســورة نصفــن اثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املشــار إليــه 
إيجابيتهــا جميعــا كال علــى حــدة ملــادة االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة 
ــه يف  ــه وأفــاد ان وباســتجواب املتهــم املذكــور نفــى التهمــة املنســوبة إلي
منــه  وطلــب  املصــدر  بــه  اتصــل  املوافــق 1430/9/17هـــ  االثنــن  يــوم 
حبــوب منبهــة مببلــغ مائتــن ريــال فطلــب مــن املصــدر أن يحضــر إلــى 
منزلــه ليذهبــا ســويا ويحضراهــا مــن شــخص يدعــى وعنــد حضــور 
املصــدر ركــب معــه الســيارة واجتهــا إلــى مخطــط 8 واتصــل بــدوره علــى 
..... ولــم يجــده وأثنــاء جتولهمــا شــاهدا شــخص يعرفــه وهــو واملصــدر 
يدعــى .... فتحــدث معــه املصــدر وطلــب منــه حبــوب منبهــة مببلــغ مائتــن 
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ريــال فذهــب وعــاد بعــد خمــس دقائــق واحضــر احلبــوب وســلم املصــدر 
ســبع حبــات منبهــة واســتلم املبلــغ وأثنــاء عودتهمــا قــام املصــدر بإعطائــه 
حبــة منبهــة فابتلــع نصفهــا وأبقــى نصفهــا اآلخــر معــه فتــم مداهمتــه مــن 
قبــل رجــال مكافحــة املخــدرات والقبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر بحوزتــه 
علــى نصــف احلبــة احملظــورة وهــي لــه بقصــد التعاطــي وأقــر بتعاطــي 
ــذ اثنتــي عشــرة ســنة وآخــر مــرة كانــت  احلبــوب املنبهــة واحملظــورة من
قبــل القبــض عليــه بنصــف ســاعة وبســماع أقوالــه األوليــة أقــر بالتوســط 
الســابق  يف  املخــدر  احلشــيش  واســتعمال  واحملظــورة  احلبــوب  بيــع  يف 
وانتهــى التحقيــق معــه باتهامــه باآلتــي 1/ بيــع 6 ســت حبــات منهــا واحــدة 
مكســورة نصفــن مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة بقصــد 
االجتــار 2/ حيــازة نصــف حبــة مــن حبوب االمفيتامــن املنبهة واحملظورة 
بقصــد الترويــج والتعاطــي 3/ توســطه يف بيــع احلبــوب احملظــورة يف 
الســابق 4/ تعاطــي احلبــوب املنبهــة واحملظــورة واحلشــيش املخــدر وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة : اعترافــه حتقيقــا بصحــة واقعــة القبــض املنــوه 
عنــه املرفــق علــى اللفــات رقــم 10ـ12 مــا ورد يف أقوالــه األوليــة املنــوه 
عنهــا املدونــة علــى الصفحــات رقــم 5ـ7 مــن بلــن التحقيــق  3/ محضــر 
القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــات رقــم 2ـ4 مــن ملــف 
التحقيــق 4/ التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة 
رقــم 15 وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهو بكامــل أهليته املعتبرة 
شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ومجــرم نظامــا مبوجــب نظــام 
األصليــة  عقوباتــه  يف  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
والتكميليــة اطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه ومــن الفقــرة رقــم 2 مــن 
املــادة رقــم 3 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكــم 
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عليــه بالقتــل تعزيــرا وفقــا للمــادة اخلامســة مــن البنــد األول مــن املــادة 
ــه بحــد املســكر العترافــه بتعاطــي  رقــم 37 مــن النظــام واحلكــم علي
احلشــيش املخــدر ومصــادرة جوالــه املوصــوف بالوقائــع وفقــا للمــادة مــن 
النظــام ومصــادرة شــريحة الهاتــف وعــدم حذفهــا لنفــس املشــترك وفقــا 
لتعميــم ســمو النائــب الثانــي وزيــر الداخليــة رقــم / 9798 وتاريــخ  9ـ10 
/1428/2 هـــ أ.هـــ ويف هــذه اجللســة حضــر املدعي العــام وحضر حلضوره 
املدعــى عليه.......املدونــة هويتــه آنفــا ويحمــل نســبة مــن احلاســب اآللــي 
ــا مــن شــعبة مكافحــة  ــوم عليه ــه ومصــدق ومخت ملصقــة عليهــا صورت
املخــدرات بالدمــام وبعــد تــالوة الدعــوى عليــه أجــاب قائــال أنــه يف .......
تصــل علــى .......وهــو صديــق لــي وقــال ســوف احضــر إليــك لنذهــب إلــى 
مخطــط 8 وحضــر وركــب معــي ودخلنــا احلــي وشــاهد شــخص يدعــى 
اعرفــه ويعرفــه أيضــا زميلــي ونزلــت وســلمت عليــه وأصبــح يتحــدث مــع 
.... ثــم رجعــت وركبــت الســيارة وبعــد ذلــك ركــب الســيارة وقــال إننــي 
أخــذت غــرض مــن .... وأعطانــي حبــة واحــدة منبهــة وقمــت بكســرها 
نصفــن وأكلــت نصــف واحتفظــت بالنصــف يف  جيبــي ثــم خرجنــا مــن 
احلــي وطلبــت التوقــف عنــد بوفيــه آلخــذ شــاي فقبضــت علينــا املخــدرات 
وعثــرت معــي علــى نصــف حبــة مــن احلبــوب املنبهــة الكبتاجــون وأنــا لــم 
أتوســط يف شــراء احلبــوب كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه وســمع 
أوراق  ومــا جــاء يف  مــا ذكرتــه  وقــال الصحيــح  العــام  املدعــي  ذلــك 
أننــي  قائــال  عليــه  املدعــى  وأضــاف  إليهــا  الرجــوع  وأطلــب  املعاملــة 
اســتعمل احلشــيش املخــدر وآخــر مــرة اســتعملته قبــل القبــض علــي بثالث 
أشــهر وأنــا علــي ســابقتن األولــى ترويــج مخــدرات والثانية ســرقة ســيارة 
ويف جلســة أخــرى افتتحــت هــذه اجللســة ويف هــذه اجللســة وبالرجــوع 
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اللفــات  علــى  عليــه  املدعــى  مــع  حتقيــق  ان  وجــدة  املعاملــة  ألوراق 
10و11و12 وقــد جــاء فيهــا اســتجواب املدعــى عليــه علــى مــا يلــي س/ 
بقصــد  عقليــة  مؤثــرات  وحيــازة  العقليــة  املؤثــرات  ببيــع  متهــم  أنــت 
لنــا  س/اشــرح  صحيــح  غيــر  ج/  الشــخصي  االســتعمال  أو  التعاطــي 
بالتفصيــل كيــف مت القبــض عليــك ج/ انــه يف يــوم االثنــن املوافــق 
1430/9/17 هـــ اتصــل بــي )املصــدر( علــى جوالــي رقــم .......مــن نــوع .... 
أن  وأخبرتــه  ريــال  مائتــن    )200( منبهــة مببلــغ  منــي حبــوب  وطلــب 
يحضــر إلــى منزلــي لنذهــب ســويا ونحضرهــا مــن شــخص آخــر يدعــى / 
إلــى مخطــط 8  ....... وعنــد حضــوره ركبــت معــه الســيارة واجتهنــا 
واتصلــت علــى ....... ولــم أجــده وأثنــاء جتولنــا شــاهدنا شــخص يدعــى .... 
أعرفــه ويعرفــه املصــدر أيضــا فتحــدث معــه املصــدر وطلــب منــه حبــوب 
منبهــة مببلــغ )200( مائتــن ريــال فذهــب وعــادة بعــد خمــس دقائــق 
وأحضــر احلبــوب وســلم املصــدر ســبع حبــات منبهــة واســتلم املبلــغ وأثنــاء 
عودتنــا قــام املصــدر بإعطائــي حبــة منبهــة فابتلعــت نصفهــا وأبقيــت 
نصفهــا اآلخــر معــي فتــم مداهمتنــا مــن قبــل رجــال مكافحــة املخــدرات 
املنبهــة فتــم  مــن احلبــوب  وبتفتيشــي عثــر علــى نصــف حبــة بحوزتــي 
واملصــدر  أنــت  أنــك  األوليــة  أقوالــك  يف  ورد  س/   .... علــي  القبــض 
اشــتريتما احلبــوب املنبهــة مــن املدعــو ....... وذكــرت اآلن يف اســتجوابك 
أننــا  ....... فمــا قولــك ج/ الصحيــح  أنكمــا اشــتريتما مــن املدعــو / 
اشــتريناهم مــن املدعــو /....... وعندمــا ذكــرت ....... يف أقوالــي األوليــة 
كنــت مخطئــًا يف األســماء س/ ورد يف أقوالــك األوليــة انــك تتوســط يف 
بيــع احلبــوب املنبهــة إذا أحرجــك أحــد فكيــف تغيــر قولــك هــذا ج/ 
تعرضــت للضــرب فأجبــرت علــى قــول ذلــك س/ ورد يف محضــر القبــض 
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انــه جــرى االتصــال عليــك مــن قبــل املصــدر وطلــب منــك حبــوب منبهــة 
مببلــغ )200( مائتــي ريــال فطلبــت منــه أن يحضــر إليــك فمــا قولــك ج/
حضــر  املصــدر  أن  عليــك  القبــض  محضــر  يف  س/ورد  صحيــح  نعــم 
ملنزلــك وركبــت معــه الســيارة وتوجهتمــا إلــى مخطــط 8 فمــا قولــك ج/ 
الســيارة  مــن  نزلــت  انــك  القبــض  ورد يف محضــر  نعــم صحيــح س/ 
ودخلــت داخــل احلــي وبعــد ربــع ســاعة خرجــت مــن احلــي وركبــت مــع 
حضــر  حيــث  صحيــح  غيــر  الــكالم  هــذا  ج/  قولــك  فمــا  املصــدر 
املدعــو.......... واتفــق مــع املصــدر وســلمه احلبــوب ونحــن داخــل الســيارة 
ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســة ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــي العــام 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وبعــرض مــا جــاء يف التحقيــق على املدعى 
عليــه أجــاب قائــال إن مــا ورد يف التحقيــق منــه الصحيــح ومنــه غيــر 
الصحيــح والصحيحــة أن املصــدر صديــق لــي ويتصــل علــي دائمــا واخــرج 
معــه وقــد اتصــل علــي وطلــب منــي اخلــروج معــه وملــا حضــر ركبــت معــه 
وذهبنــا ملخطــط 8وقابــل شــخص اعرفــه ويعرفــه املصــدر وال اذكــر 
اســمه الصحيــح هــل هــو ....... أو ....... ألنــه كان يســكن يف حارتنــا 
القدميــة مخطــط 8 وســلمت عليــه ورجعــت وركبــت الســيارة وحتــدث 
معــه املصــدر وال اعلــم مــا دار بينهمــا ولــو كنــت مروجــا ملــا أعطانــي 
حبــة والتــي أكلــت نصفهــا واحتفظــت بالنصــف اآلخــر واملصــدر قــد 
حصــل علــى احلبــوب مــن الرجــل الــذي قابلــه يف مخطــط 8 وأنــا ال أعــرف 
اســمه هــل هــو أو هكــذا أجــاب لــذا ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســة 
وبالرجــوع ألوراق املعاملــة وجــد محضــر انتقــال وقبــض تفتيــش بتاريــخ 
احلمــد هلل   ( وهــذا نصــه  الصفحــة 3و4  التحقيــق  ملــف  .......هـــ علــى 
والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد ....نثبــت نحــن املوقعــن أدنــاه 
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وبتاريخــه أعــاله وبنــاء علــى البــالغ املــدون بالصفحــة رقــم 2 مــن ملــف 
العاشــرة  الســاعة  وإلــى  واملصــدر  بالفرقــة  االجتمــاع  مت  االســتدالل 
25863مســاء وأفهــم كل عضــو بالفرقــة بــدوره ومت متكــن املصــدر مــن 
االتصــال علــى الوســيط وطلــب منــه كميــة مــن احلبــوب احملظــورة مببلــغ 
مالــي وقــدره مائتــي ريــال فوافــق الوســيط علــى ذلــك وطلــب مــن املصــدر 
املصــدر  مــع  ........لنصــب  بالدمــام حــي  منزلــه  عنــد  إليــه  أن يحضــر 
إلحضــار الكميــة املطلوبــة وعلــى الفــور مت تفتيــش املصــدر وســيارته 
تفتيشــا دقيقــا إبــراء للذمــة ومت تزويــده مببلــغ حكومــي وقــدره مائتــي 
ريــال بعــد أن مت ترقيمهــا علــى النحــو التالــي / فئــة مائــة ريــال )........(،) 
........( وبعدهــا أمــر قائــد الفرقــة املصــدر باالنتقــال إلــى مــكان تواجــد 
الوســيط وبالفعــل اجتــه املصــدر حتــت أنظــار الفرقــة إلــى حــي ........
الشــمالية واحتــك معــه شــخص وركــب معــه  الشــرطة  مــن  بالقــرب 
واجتهــا بجهــة مخطــط 8 وتوقفــوا أمــام بوفيــة .... مبخطــط 8 علــى شــارع 
........ونــزل الوســيط ودخــل داخــل احلــي ومتــت متابعتــه إال انــه اختفــى عــن 
األنظــار وبعــد قرابــة الربــع ســاعة شــوهد الوســيط وهــو يخــرج مــن احلــي 
وركــب مــع املصــدر بعدمــا أعطــى املصــدر اإلشــارة الدالــة علــى عمليــة 
الترويــج وعلــى الفــور مت ضبــط الوســيط و اتضــح أنــه يدعــى/ .......
ســعودي اجلنســية وبتفتيشــه شــخصيا عثــر بجيبــه علــى نصــف حبــة 
يشــتبه أن تكــون مــن حبــوب الكبتاجــون واحملظــورة ، ومبســائلته عــن 
مصــدر مــا ضبــط بحوزتــه ومــا قــام بفعلــه مــن توســط ترويــج احلبــوب 
ــا، علمــا أن املصــدر قــام بتســليمه  احملظــورة أنكــر قيامــه بشــيء بتات
الكميــة املروجــة للوكيــل رقيــب .......وهــي عبــارة عنــة عدد ســت حبات 
أن  يشــتبه  القوســن  نصفــن حتمــل عالمــة  منهــا مكســورة  واحــدة 
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تكــون مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة ، علمــا أن جــوال الوســيط 
...... بعدهــا مت اصطحــاب املذكــور ومــا  .... ورقــم الكــود  نــوع  مــن 
ضبــط بحوزتــه ملقــر شــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام متهيــدا إلعــداد 
احملضــر الــالزم وحفظــا للواقــع ، ثــم إعــداده والتوقيــع عليــه واهلل املوفــق 
الفرقــة القابضــة جنــدي ....... قائــد الفرقــة القابضــة رئيــس رقبــاء .......، 
وســوف يتــم طلــب الفرقــة القابضة ويف يوم األحــد املوافق1433/04/11 
هـــ لدينــا نحــن .......... القضــاة اخللــف باحملكمة العامــة بالدمام افتتحت 
اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه .......
وجــرى قــراءة مــا ســبق ضبطــه علــى املدعــى عليــه فصــادق عليــه ونظــرًا 
الســتدعاء احلــال فســيجري اســتدعاء الفرقــة القابضــة ألخــذ مــا لديهــم 
هـــ  يوماألحداملوافــق1433/05/02  ....... ويف  اجلنــدي  مــن  وهــم كال 
افتتحــت اجللســة الســاعة 01 : 11وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه .......وحضــر مــن الفرقــة القابضــة كال مــن .......
.......ســعودي  و   ....... رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... وبســؤال .... عمــا لديــه مــن 
شــهادة قــال لقــد مضــى علــى هــذه القضيــة مــدة ثــالث ســنوات تقريبــًا 
وقــد نســيت كثيــر مــن تفاصيلهــا لذلــك فأنــه ليس لدي شــهادة وبســؤال 
.......قــال ال أذكــر كثيــر مــن تفاصيــل هــذه القضيــة فليــس عنــدي 
شــهادة بنــاء عليــه فقــد رفعــت اجللســة مــع إفهــام املدعــي العــام بإحضــار 
بقيــة أعضــاء الفرقــة القابضــة وهــم كال مــن .......و .......ويف يــوم األحــد 
املوافــق1433/05/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 58 : 10وفيهــا حضر 
الفرقــة  عــن  وبســؤاله  عليــه  املدعــى  وحضــر حلضــوره  العــام  املدعــي 
القابضــة قــال لقــد تعــذر إحضــار أعضــاء الفرقــة القابضــة وهــم كل 
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مــن .......واطلــب إمهالنــا خمســة عشــر يومــًا نظــرًا لتمتــع أحــد أعضــاء 
الفرقــة بإجــازة ويف يــوم األحــد املوافق1433/06/22 هـ افتتحت اجللســة 
الســاعة 41 : 11وفيهــا حضــر املدعــى عليــه الســجن ....... ولــم يحضــر 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  ويف  القابضــة  الفرقــة  وال  العــام  املدعــي 
حضــر  وفيهــا   11:00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1433/07/01هـــ 
الســجن.......ولم يحضــر املدعــي العــام وال الفرقــة القابضــة ويف يــوم 
وفيهــا  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1433/07/08 املوافــق  الثالثــاء 
حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه .......ولــم يحضــر 
املدعــي العــام بينتــه علــى دعــواه فبنــاًء علــى الدعــوى واإلجابــة وجميــع مــا 
تقــدم ونظــرًا لكــون املدعــي العــام احضــر اثنــن مــن الفرقــة القابضــة 
وباســتجوابهما أنكــرا معرفتهمــا بالواقعــة ثــم عجــز املدعــي العــام عــن 
جلســات  عــدة  إمهالــه  مــع  القابضــة  الفرقــة  أعضــاء  بقيــة  إحضــار 
إلحضارهــم عليــه فقــد صرفنــا النظــر عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
مــن اتهامــه للمدعــى عليــه يف قيامــه بترويــج احلبــوب احملظــورة بقصــد 
االجتــار وقررنــا مــا يلــي أوال جلــد املدعــى عليــه .......ثمانــون جلــده حــدًا 
وذلــك لتعاطيــه احلشــيش املخــدر ثانيــًا ســجنه مــدة ســنتن حتســب مــن 
تاريــخ توقيفــه وذلــك حليازتــه احلبــوب احملظــورة حســب املــادة 41 مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ثالثــًا منعــه مــن الســفر 
إلــى خــارج اململكــة مــدة ســنتن بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن وبــه 
حكمنــا وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه 
باحلكــم أمــا املدعــي العــام قــرر عــدم قناعتــه وجــرى إفهامــه مبراجعــة 
احملكمــة خــالل عشــرة أيــام الســتالم نســخة مــن احلكــم ثــم تقــدمي 
ــة وافهــم مبقتضــى املــادة 194 مــن نظــام اإلجــراءات  الئحــة االعتراضي
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آلــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  التوفيــق، وصلــى اهلل  وبــاهلل  اجلزائيــة 
وصحبه وسلم . حرر .......هـ.

املوافــق 1434/02/26هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
افتتحــت اجللســة الســاعة 12:45وقــد جــرى رفــع املعاملــة الــى محكمــة 
االســتئناف وأعيــدت لنــا مــن فضيلــة الرئيــس وقيــدت باحملكمــة برقــم 
.......شــرحا علــى خطــاب معالــي رئــي محكمــة االســتئناف  ....... يف 
القــرار  بهــا  مرفقــا  1434/1/25هـــ  ....... يف  رقــم  الشــرقية  باملنطقــة 
اخلماســية  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  مــن  الصــادر 
االولــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم ....... يف ....... 
املتضمــن مــا نصــه )أن أصحــاب الفضيلــة لــم يقــرروا اإلدانــة باحليــازة 
قبــل تقريــر العقوبــة ملالحظــة مــا ذكــر ومــن ثــم إعــادة املعاملــة( أ.هـــ 
فنقــول جوابــا ألصحــاب الفضيلــة بأنــه ثبــت لدينــا حيــازة املدعــى عليــه 
ــة الــى محكمــة االســتئناف  للحبــوب احملظــورة وســيجري بعــث املعامل
إلكمــال الزمهــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  .......هـــ آل
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام 
.......وتاريــخ  برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة   ....... .......وتاريــخ  برقــم 
ــخ .......الصــادر  .......املرفــق بهــا القــرار الشــرعي ذو الرقــم ....... والتاري
قضيــة  يف  الشــيخ/.......  باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  مــن 
مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون 
وأوراق  القــرار وصــورة ضبطــه  دراســة  . وحيــث ســبق  فيــه  ومفصــل 
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ــا  ــة علــى قرارن ــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيل ــة وباالطــالع عل املعامل
رقــم ....... وتاريــخ .......وقرارنــا رقــم ....... وتاريــخ .......هـــ قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/7/4 هــــــــ .
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رقم الصك : 34176202 تاريخه : 1434/04/1هـ 
رقم الدعوى : 34266

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34257252 تاريخه: 1434/7/2هـ

مســكر - مخــدرات - حيــازة مســكر وحشــيش وحبــوب محظــورة بقصــد 
االجتــار والتعاطــي - حــد املســكر - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة 

واملنــع مــن الســفر.

1- قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف املغنــي )59/5(: ) وال يقبــل رجــوع املقــر 
عــن إقــراره إال فيمــا كان حــدًا هلل تعالــى يــدرأ بالشــبهات ويحتــاط 
تــدرأ  التــي ال  إلســقاطه فأمــا حقــوق اآلدميــني وحقــوق اهلل تعالــى 
بالشــبهات كالــزكاة والكفــارات فــا يقبــل رجوعــه عنهــا  وال نعلــم يف 

ذلــك خافــًا ( .
2- لعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف اخلمــر ثمانيــة : ) شــاربها 
وبائعهــا  ومعتصرهــا  وعاصرهــا  إليــه  واحملمولــة  وحاملهــا  وســاقيها 

وآكل ثمنهــا ( .
3- قــال ابــن حجــر رحمــه اهلل يف فتــح البــاري )45/10( : ) واســتدل 
مبطلــق قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) كل مســكر حــرام ( علــى حتــرمي 
مــا يســكر ولــو لــم يكــن شــرابًا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــه وغيرهــا وقــد 

جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكرة ( .
املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن   )62( و   )56( و   )41( و   )38( املــواد   -4

العقليــة. واملؤثــرات 
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توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه  بالشــروع ببيــع جــزء مــن احلشــيش املخــدر 
- حيــازة قطــع متفاوتــة مــن احلشــيش  بقصــد الترويــج والتعاطــي وحيــازة 
)3211( حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد الترويــج 
وتعاطــي حبــوب اإلمفيتامــن وبيع حبوب اإلمفيتامن وحيازة كســر من 
حبــوب اإلمفيتامــن  بقصــد الترويــج وحيــازة حبتــن مــن حبــوب الــروش  
بقصــد الترويــج وحيــازة )13( قــارورة خمــر خارجــي نــوع فــودكا  بقصد 
الشــرب والترويــج وشــرب املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدرة - حيــث 
أنــه وردت معلومــات مــن أحــد املصــادر الســرية ملكافحــة املخــدرات عــن 
املدعــى عليــه بــأن لــه نشــاط واســع يف ترويــج املخــدرات ومــن أربــاب 
الســوابق ويســتخدم اجلــوال يف ذلــك ويســتخدم ســيارة ويســتأجر أجنحــة 
ببعــض الفنــادق الفارهــة إلبعــاد الشــكوك عنــه -  مت وضــع الشــخص 
حتــت املراقبــة - شــوهد يتــردد علــى فنــدق ويســكن فيــه ويتــردد عليــه 
تعاملــه  يؤكــد  املخــدرات ممــا  لــدى مكافحــة  أشــخاص معروفــن 
بترويــج املخــدرات - مت متكــن املصــدر مــن مراســلة املدعــى عليــه - 
أرســل املصــدر للمدعــى عليــه رمــز متعــارف عليــه بينهــم- رد املدعــى 
عليــه بوجــود أغــراض جديــدة وأرســل صورتهــا وهــي عبــارة عــن مغلفــن 
ملــادة احلشــيش وذكــر لــه قيمــة الكيلــو مــن احلشــيش - جــرى التنســيق 
مــع مديــر الفنــدق وتفتيــش املصــدر وتزويــده باملبلــغ احلكومــي وحتــرك 
حتــت أنظــار الفرقــة - بدراســة الوضــع للســيطرة علــى املدعــى عليــه 
ــى الفــور وبطريقــة ســرية مت  ــه يحتمــل أن يشــاهد الفرقــة وعل اتضــح أن
الدخــول علــى املدعــى عليــه والســيطرة عليــه وكان يرافقــه شــخص 
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آخــر وعثــر علــى حقيبــة قماشــية أمــام املدعــى عليــه بهــا كميــة مــن 
احلشــيش كمــا عثــر علــى عــدد كبيــر مــن احلبــوب احملظــورة وحبتــن 
ــى  ــا عل ــر به ــن خمــر وبتفتيــش ســيارته عث ــروش وزجاجت ــوب ال مــن حب
ــغ مالــي   صنــدوق بــه قواريــر خمــر خارجــي كمــا ضبــط معــه علــى مبل
ــوب عليهــا أرقــام وأســماء  ــى أوراق مكت ــة عل ــر بنفــس احلقيب كمــا عث
أشــخاص ومبالــغ هائلــة وكميــات كبيــرة توضــح تعامــل املدعــى عليــه 
ضبــط  كمــا  كبيــرة  بكميــات  املخــدرة  املــواد  وتصريــف  بترويــج 
علــى مبلــغ مالــي كبيــر بحــوزة مرافقــه وأفــاد املدعــى عليــه أن هــذا 
املبلــغ نــاجت عــن ترويــج احلبــوب- طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند 
للمدعــى عليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة وتشــديد 
العقوبــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة الســيارة علــى ضــوء مــا جــاء يف 
نظــام مكافحــة املخــدرات والؤثــرات العقليــة وتعاميــم وزارة الداخليــة- 
ــه بحــد املســكر  ــى املدعــى علي ــام احلكــم عل ــب املدعــي الع كمــا طل
ــج  ــازة املســكر بقصــد التروي ــة لقــاء حي ــة تعزيري ــه بعقوب واحلكــم علي
والشــرب- أقــر املدعــى  عليــه مبــا ُنســب إليــه ودفــع بــأن قصــده مــن 
احليــازة االســتعمال الشــخصي- حضــر شــاهدان مــن أعضــاء الفرقــة 
القابضــة- بعــد رصــد الشــهادة والرجــوع حملضــر التحريــر والتقريــر 
الكيميائــي الشــرعي صــدر احلكــم بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة 
كميــة احلشــيش املذكــورة يف الدعــوى بقصــد االســتعمال والترويــج 
وحبــوب االمفيتامــن املذكــورة عددهــا يف الدعــوى بقصــد االســتعمال 
والترويــج وبيــع احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وحيــازة املدعى عليه 
لقواريــر اخلمــر املذكــورة يف الدعــوى بقصــد الشــرب- لــم يثبــت قصــد 
الترويــج مــن حيــازة اخلمــر - ثبــوت شــرب املدعــى عليه للخمر واســتعماله 
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للحشــيش املخــدر واســتعماله حلبــوب االمفيتامــن احملظــورة - إقامــة 
حــد املســكر علــى املدعــى عليــه بجلــده ثمانــن جلــدة- تعزيــره بالســجن 
ــب املدعــي  ــع مــن الســفر- صــرف النظــر عــن طل ــد والغرامــة واملن واجلل
العــام يف مصــادرة ســيارة املدعــى عليــه وجهــاز جوالــه وشــريحته واملبلــغ 

املالــي املضبــوط بحوزتــه- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن النبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
ــا  ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــر وبن ــة باخلب .. القاضــي باحملكمــة اجلزائي
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم   وتاريــخ 
1434/01/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   وتاريــخ 1434/01/03 
هـــ ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق1434/03/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
 ... عامــه ضــد  دعــوى  .. الئحــة  العــام  املدعــي  قــدم  وفيهــا    09  :  40
ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ... فيهــا حيــث أنــه باالطــالع علــى 
محضــر البــالغ املعــد مــن قبــل مكافحــة املخــدرات بالدمــام بتاريــخ 
1433/10/7هـــ املتضمــن انــه بنــاء علــى املعلومــات الــواردة مــن أحــد 
ــي مفادهــا وجــود شــخص يدعــى ... مــن ســكان  املصــادر الســرية والت
حــي ........ ومــن أربــاب الســوابق يف قضايــا املخــدرات ولــه نشــاط واســع 
يف الترويــج ومــن احلذريــن ويســتخدم اجلــوال رقم)...(وبقيادتــه ســيارة 
مــن نــوع )......( حتمــل اللوحــة رقــم )...( ويقــوم باســتئجار أجنحــة ببعــض 
الترويــج  نشــاط  عنــه وممارســة  الشــكوك  إلبعــاد  الفارهــة  الفنــادق 
وباالطــالع علــى احملضــر املتضمن وضع الشــخص حتت املراقبة الســرية 
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وشــوهد يتــردد علــى فنــدق )........( واتضــح أنــه يســكن بالــدور )......( 
جنــاح رقــم ).....( وكان يتــردد عليــه أشــخاص مشــبوهن ومعروفــن 
املخــدرات  بترويــج  تعاملــه  يؤكــد  ممــا  املخــدرات  مكافحــة  لــدى 
وباالطــالع علــى محضــر االتصــال املعــد مــن قبــل مكافحــة املخــدرات 
بالدمــام بتاريــخ 1433/10/7هـــ املتضمــن انه مت متكن املصدر الســري 
وباالطــالع مــن رجــال الضبــط للتواصــل معــه عــن طريــق برنامــج )......( 
حيــث أرســل املصــدر لــه رمــز متعــارف عليــه بينهــم وهــو )هتك(فــرد عليه 
املدعــى عليــه موجــود أغــراض جديــدة وأرســل صورتهــا وهــي عبــارة عــن 
مغلفــن ملــادة احلشــيش وذكــر أن قيمــة الكيلــو اثنــا عشــر ألــف وخمــس 
مئــة ريــال فوافــق املصــدر وباإلطــالع علــى محضــر القبــض املعــد مــن 
قبــل مكافحــة املخــدرات بالدمــام املتضمــن انــه بتاريــخ 1433/10/7هـــ 
وبعــد التواصــل بــن املصــدر الســري واملدعــى عليــه عــن طريــق برنامــج 
)......( وافــق املصــدر وكانــت طريقــة املدعــى عليــه أن يقــوم باســتضافة 
املشــتري عنــده بالفنــدق ويقــوم بإرســال أحــد أعوانــه الغيــر معروفــن 
للمشــتري ملراقبــة الوضــع يف اخلــارج وجــرى التنســيق مــع مديــر الفنــدق 
ملعرفــة مــن يتواجــد مــع املدعــى عليــه واتضــح أنــه يســكن بالــدور )......( 
غرفــه رقــم ).....( ويتــردد عليــه بعــض األشــخاص ومت تزويــد املصــدر 
باملبلــغ احلكومــي املرقــم وتفتيشــه وحتــرك حتــت أنظــار الفرقــة إلــى 
أن وصــل إلــى املوقــع احملــدد يف الفنــدق وبدراســة الوضــع للســيطرة 
علــى املدعــى عليــه اتضــح انــه يحتمــل أن يشــاهد الفرقــة حــن دخولهــا 
للموقــع وخشــية مــن ضيــاع املبلــغ احلكومــي جــرى مراســلة املدعــى عليــه 
عــن طريــق )....( وذكــر بــأن الكميــة موجــودة لديــه ولكنــه ال بــد مــن 
تســليم املبلــغ ألحــد أعوانــه ومت علــى الفــور وبطريقــة ســريه الدخــول 
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علــى املدعــى عليــه والســيطرة عليــه وكان يرافقــه املدعــو ... وعثــر 
علــى حقيبــة قماشــية أمــام املدعــى عليــه وبهــا ثمانيــة قطــع ســمراء اللــون 
متفاوتــة األحجــام بلــغ وزنهــا جميعــا 693.7ســتمائة وثالثــة وتســعون 
جرامــا وســبعة مــن العشــرة مــن اجلــرام كمــا عثــر أيضا على عــدد 3211 
ثالثــة االف ومائتــن واحــدى عشــر حبــة مــن احلبوب احملظــورة ومجموعة 
ــة مــن العشــرة  محظــورة مكســرة تــزن 11.3احــدى عشــر جــرام وثالث
مــن اجلــرام وعدد)2(حبتــن مــن حبــوب الــروش احملظــورة وزجاجتــن 
ــون  ــى كرت ــر بهــا عل ــوع فــودكا وبتفتيــش ســيارته عث خمــر خارجــي ن
بداخله)11(احــدى عشــرة قــارورة خمــر خارجــي نــوع فــودكا كمــا 
ضبــط معــه مبلــغ وقدره)3567(ثالثــة االف وخمســمائة وســبعة وســتون 
ريــال فقــط ال غيــر وأفــاد بصحــة واقعــة الترويــج وأن املبلــغ املضبــوط 
مــع رفيقــه .. هــو نــاجت عــن ترويــج احلبــوب وبتفتيــش ســيارة رفيقــه .. 
ــا  ــوب عليه ــى أوراق مكت ــة عل ــر بنفــس احلقيب ــى شــيء وعث ــر عل ــم يعث ل
أرقــام وأســماء أشــخاص ومبالــغ هائلــة وكميــات كبيــرة توضــح تعامــل 
املدعــى عليــه بترويــج وتصريــف املــواد املخــدرة بكميــات كبيــرة كمــا 
ضبــط مــع رفيقــه .......... مبلــغ وقــدره )20833( عشــرون ألفــا وثمامنائــة 
وثالثــة وثالثــون ريــال فقــط ال غير وورد تقرير الكيماوي الشــرعي رقم  
3640ك ش وتاريخ1433/10/17هـــ املتضمــن ثبــوت إيجابيــة العينــات 
املضبوطــة ملــادة االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة واملدرجــة يف اجلــدول 
الثانــي فئة)ب(واملرفــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
كمــا تضمــن أيضــا إيجابيــة العينــات املضبوطــة ملــادة احلشــيش املخــدرة 
واحملظــورة واملدرجــة يف اجلــدول األول فئة)أ(واملرفــق بنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة كمــا تضمــن إيجابيــة عينــات املســكر 
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مســتقل  أوراق  فــرز  مت  مســكرة  وبنســبة  اإليثيلــي  الكحــول  ملــادة 
للمتهــم ... الختــالف مقــر إقامتــه وإحالتهــا لدائــرة التحقيــق واإلدعــاء 
العــام مبحافظــة النعيريــة إلقامــة الدعــوى العامــة عليــه هنــاك مبوجــب 
اخلطــاب رقــم  /1433/11هـــ وباســتجواب املدعــى  عليــه أقــر بحيازتــه ملا 
مت ضبطــه مــن حبــوب وحشــيش وقواريــر خمــر بقصــد التعاطــي وليــس 
بقصــد الترويــج وأنكــر علــم مرافقــه بهــا وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام لـــ .... بالشــروع ببيــع جــزء مــن احلشــيش املخــدر وحيازتــه قطــع 
متفاوتــة األحجــام مــن احلشــيش املخــدر بلــغ إجمالــي وزنهــا )693.7( 
ســتمائة وثالثــة وتســعون جرامــًا وســبعة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد 
الترويــج والتعاطــي وحيــازة عــدد )3211( ثالثــة آالف ومائتــن وإحــدى 
عشــرة حبــة مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد الترويــج 
مجموعــة  وحيــازة  الســابق  يف  احلبــوب  ببيــع  وقيامــه  نوعهــا  وتعاطــي 
كســر حبــوب مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة وبلــغ إجمالــي 
وزنهــا )11.3( إحــدى عشــر جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد 
الترويــج  الــروش بقصــد  الترويــج وحيــازة عدد)2(حبتــن مــن حبــوب 
وحيــازة عدد)13(ثالثــة عشــر قــارورة خمــر خارجــي نــوع فــودكا بقصــد 
الشــرب والترويــج وشــرب املتهــم .. املســكر وتعاطــي احلشــيش املخــدر 
وذلــك ألدلــة والقرائــن التاليــة 1- إقــراره حتقيقــًا املنــوه عنــه واملــدون 
علــى الصفحــة رقــم )1.2.3( واملرفــق لفــه رقــم )19.18.17( 2- إقــراره 
بتعاطــي احلشــيش وشــرب املســكر مبحضــر ســماع األقــوال األوليــة 

املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم)21( واملرفــق لفــه رقــم )1( .
3- مــا ورد يف محضــر البــالغ املنــوه عنــه مبحضــر االســتدالل واملــدون 
علــى الصفحــة رقم)2(واملرفــق لفــه رقم)1(4-مــا ورد يف محضــر القبض 
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مــن وقائــع املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة رقم)12.13.14(واملرفقــة 
لفــة رقــم )1(5-مــا ورد يف محضــر االتصــال املنــوه واملــدون على الصفحة 
الســرية  املراقبــة  محضــر  يف  ورد  رقم)1(6-مــا  لفــه  رقم)4(واملرفقــة 
ــى الصفحــة رقــم )3( مرفــق لفــه رقــم )1(7-مــا  ــه واملــدون عل ــوه عن املن
ورد يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق لفــه رقــم )46( 
وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق عثــر لــه علــى ســابقتن األولــى حيــازة 
واســتعمال املخــدرات والثانيــة حيــازة املخــدرات واســتعمال املخــدرات 
وترويــج مخــدرات وهــروب مــن الســلطة ومقاومــة رجــال األمــن وصــدم 
ســيارة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب احلكــم 
عليــه مبــا يلــي أواًل بإثبــات مــا أســند إليــه وفقــًا للفقــرة رقم)2(مــن املــادة 
رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكــم 
عليــه مبــا يلي1-بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة بالفقــرة رقــم 
)1( مــن املــادة رقــم)38( مــن النظــام مــع مراعــاة مقتضــى املــادة 62 مــن 
احلبــوب احملظــورة  ببيــع  لقيامــه  العقوبــة عليــه  وتشــديد  النظــام  ذات 
وتشــديد العقوبــة عليــه لترويجــه حبــوب االمفيتامــن املنبــه واحملظــورة 
وفقــًا للفقــرة 2/ج مــن املــادة 38م ذات النظــام اســتنادا لبرقيــة ســمو وزير 
2-منعــه  1427/2/8هـــ  وتاريــخ  رقــم)2/8346/4/5/1ش(  الداخليــة 
مــن الســفر إعمــاال ملقتضــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن 
النظــام ثانيــًا مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه ورقمــه 
املصنعــي ....... ويحمــل الرقم)..(الســتخدامه يف الترويــج وفقــا للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام مــع املطالبــة بإســقاط شــريحة 
الهاتــف النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس املدعــى عليــه وفقــا لتعميــم ســمو 
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وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريخ9-1429/2/10هـــ ثالثــًا احلكــم 
مبصــادرة األمــوال املضبوطــة مــع املدعــى عليــه وهــو مبلــغ 3567 ثالثــة 
االف وخمســمائة وســبعة وســتون ريــال فقــط ال غيــر لكــون القرائــن 
واألدلــة املذكــورة ســابقًا تفيــد أنهــا ناجتــة عــن بيــع املخــدرات وفقــًا 
للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام رابعــًا مصــادرة الســيارة 
املســتخدمة يف عمليــة الترويــج نــوع ).....( موديــل 2000م رقــم اللوحــة 
)...( وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام خامســًا 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بحــد املســكر لقــاء اقــراره بشــرب املســكر 
سادســًا احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــه تزجــره وتــردع غيــره 
لقــاء حيازتــه للمســكر بقصــد الترويــج والشــرب هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى مــن حيازتــي 
ماوزنــه )693.7(  ســتمائة وثالثــة وتســعنب جرامــًا وســبعة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر ومــا عــدده )3211( ثالثــة آالف ومائتــن 
وإحــدى عشــرة حبــة مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه احملظــور ومجموعــة 
كســر حبــوب مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه احملظــور إجمالــي وزنهــا 
)11.3( إحــدى عشــر جرامــًا وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وحبتــن مــن 
حبــوب الــروش هــذا كلــه صحيــح وقصــدي من حيــازة هــذه املضبوطات 
هــو االســتعمال الشــخصي فقــط وليــس الترويــج وكذلــك مــا جــاء يف 
ــى اخلمــر  ــوي عل ــرة حتت ــة عشــر قــارورة صغي ــي ثالث الدعــوى مــن حيازت
املصنــع خارجيــًا نــوع فــودكا فهــو صحيــح أيضــًا وقصــدي مــن حيازتــه 
ــوب  ــا أشــرب اخلمــر واســتعمل احلشــيش املخــدر وحب الشــرب فقــط فأن
االمفيتامــن احملظــور ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن شــروعي ببيــع جــزء 
مــن احلشــيش املخــدر وبيعــي احلبــوب احملظــورة يف الســابق هــذا كلــه 
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غيــر صحيــح وقــد مت القبــض علــّي مــن قبــل مكافحــة املخــدرات يف 
ظهــر يــوم 1433/10/7هـــ يف فنــدق )....( يف الغرفــة رقــم )....( وقــد وجــد 
رجــال املكافحــة يف تلــك الغرفــة احلبــوب احملظــورة واحلشــيش املخــدر 
وقارورتــن مــن اخلمــر كمــا وجــدوا يف ســيارتي أحــد عشــر قــارورة مــن 
اخلمــر وجميــع هــذه املضبوطــات تعــود لــي بقصــد االســتعمال وليــس 
الترويــج ولــم يســبق لــي أن قمــت ببيــع احلبــوب احملظــورة أو احلشــيش 
ــع احلشــيش املخــدر وأمــا رقــم  ــم أقــم بالشــروع ببي ــي ل املخــدر كمــا أن
اجلــوال املذكــور يف الدعــوى  وهــو )... ( فهــو رقــم جوالــي ولــم اتفــق مــع 
املصــدر الســري عــن طريــق )......( علــى بيعــه احلشــيش املخــدر هكــذا 
أجــاب وبســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه قــال بينتــي مــا ذكــرت 
إفــادة  رقــم )17-19( وتضمنــت ضبــط  اللفــات  إلــى  الرجــوع  فجــرى 
املدعــى عليــه وقــد أنكــر قصــد الترويــج مــن احليــازة كمــا أنكــر بأنــه 
قــد أقــر لــدى الفرقــة القابضــة قيامــه بالترويــج بعــد ذلــك جــرى ســؤال 
املدعــي العــام عمــا ذكــره مــن وجــود ســابقة ترويــج مخــدرات للمدعــى 
عليــه فقــال لــم يثبــت قيامــه بالترويــج يف تلــك الســابقة وإمنــا توجهــت لــه 
التهمــة بالترويــج ثــم أقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة للتأمــل وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد.
ــاء 1434/3/24هـــ  ــوم الثالث ــه يف هــذا الي ــم إن ــد ث احلمــد هلل وحــده وبع
الســاعة احلاديــة عشــر افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى عليــه .. كمــا 
حضــر .. ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .. وهــو أحــد معــدي محضــر 
القبــض علــى املدعــى عليــه وبســؤاله عمــا لديــه من شــهادة قال اشــهد هلل 
انــه توفــرت معلومــات لدينــا يف مكافحــة املخــدرات عــن قيــام املدعــى 
ــم التنســيق مــع  ــه .. بترويــج احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة فت علي
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أحــد املصــادر الســرية لإلطاحــة باملدعــى عليــه متلبســًا وقــام املصــدر 
الســري بإرســال رســالة عــن طريــق ).......( علــى جــوال املدعــى عليــه 
وهو)...(وكانــت الرســالة هــي كلمة)هتك(وهــي الرمــز املتعــارف عليــه 
عنــد املروجــن فــورد اجلــواب مــن املدعــى عليــه عــن طريــق برنامــج ).....( 
علــى جــوال املصــدر بأنــه يوجــد أغــراض جديــدة وأرســل املدعــى عليــه 
صــورة مغلفــن ملــادة احلشــيش املخــدر وذكــر بــأن قيمــة الكيلــو هــو 
اثنــا عشــر ألفــًا وخمســمائة ريــال فأرســل املصــدر للمدعــى عليــه رســالة 
ــات  ــى هــذه احملادث ــا عل ــن وقــد أطلعــت أن ــى شــراء كيلوي باملوافقــة عل
التــي متــت عــن طريــق برنامــج )......( وبعــد التنســيق مت ترقيــم مبلــغ اثنــا 
عشــر ألفــًا وخمســمائة ريــال 12500 وتســليمها للمصــدر ومــن ثــم اجتهنا 
ملقــر اقامــة املدعــى عليــه يف فنــدق ).....( ونظــرًا لشــدة حــذر املدعــى 
عليــه وخوفــًا مــن ضيــاع املبلــغ احلكومــي فقــد مت مداهمــة املدعــى عليــه 
يف مقــر ســكنه قبــل أن يتــم بيــع احلشــيش املخــدر املتفــق عليــه ووجدنــا 
واحلبــوب  املخــدر  احلشــيش  مــن  املضبوطــات  عليــه  املدعــى  غرفــة  يف 
احملظــوره وكان عــدد احلبــوب احملظــوره كبيــرًا كمــا وجدنــا قواريــر 
ــع  ــوي البي ــه كان ين ــه يقــر بأن خمــر خارجــي وقــد ســمعت املدعــى علي
مــن احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــوره وأنــه ســبق أن بــاع احلشــيش 
مــن شــهادة كمــا حضــر  لــدي  مــا  هــذا  واحلبــوب احملظــوره  املخــدر 
الشــاهد ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... وهــو أحــد معــدي محضــر 
القبــض علــى املدعــى عليــه وبســؤاله عمــا لديــه ن شــهادة قــال اشــهد هلل 
انــه توفــرت معلومــات لدينــا يف مكافحــة املخــدرات عــن قيــام املدعــى 
ــم التنســيق مــع  ــه .. بترويــج احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة فت علي
أحــد املصــادر الســرية لإلطاحــة باملدعــى عليــه متلبســًا وقــام املصــدر 
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الســري بإرســال رســالة عــن طريــق برنامــج ).....( علــى جــوال املدعــى 
عليــه وهو)..(وكانــت الرســالة هــي كلمة)هتك(وهــي الرمــز املتعــارف 
عليــه عنــد املروجــن فــورد اجلــواب مــن املدعــى عليــه عــن طريــق برنامــج 
).....( علــى جــوال املصــدر بأنــه يوجــد أغــراض جديــدة وأرســل املدعــى 
عليــه صــورة مغلفــن ملــادة احلشــيش املخــدر وذكــر بــأن قيمــة الكيلــو 
هــو اثنــا عشــر ألفــًا وخمســمائة ريــال فأرســل املصــدر للمدعــى عليــه 
هــذه  علــى  أنــا  أطلعــت  وقــد  كيلويــن  شــراء  علــى  باملوافقــة  رســالة 
احملادثــات التــي متــت عــن طريــق برنامــج ).....( وبعــد التنســيق مت ترقيــم 
مبلــغ اثنــا عشــر ألفــًا وخمســمائة ريــال 12500 وتســليمها للمصــدر ومــن 
ثــم اجتهنــا ملقــر اقامــة املدعــى عليــه يف فنــدق ).....( إن ونظــرًا لشــدة 
حــذر املدعــى عليــه وخوفــًا مــن ضيــاع املبلــغ احلكومــي فقــد مت مداهمــة 
املدعــى عليــه يف مقــر ســكنه قبــل أن يتــم بيــع احلشــيش املخــدر املتفــق 
عليــه ووجدنــا يف غرفــة املدعــى عليــه املضبوطــات مــن احلشــيش املخــدر 
كمــا  كبيــرًا  احملظــوره  احلبــوب  عــدد  وكان  احملظــوره  واحلبــوب 
وجدنــا قواريــر خمــر خارجــي وقــد ســمعت املدعــى عليــه يقــر بأنــه كان 
ينــوي البيــع مــن احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــوره وأنــه ســبق أن بــاع 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــوره هــذا مــا لــدي مــن شــهادة ثــم قــرر 
ــة زمالئــي يف محضــر  ــه إن شــهادة بقي كل واحــد مــن الشــاهدين بقول
القبــض مثــل شــهادتي بالضبــط وقــد تأكــدت مــن ذلــك بنفســي هكــذا 
قــررا وبعــرض الشــاهدين ومــا جــاء يف شــهادتهما علــى املدعــى عليــه قــال 
ــم عــن حالهمــا وشــهادتهما بأنــي نســقت مــع املصــدر  الشــاهدين ال أعل
عــن طريــق برنامــج).....( علــى أن أبيعــه احلشــيش واحلبــوب احملظــور وأنــي 
أقريــت عنــد القبــض علــي بأنــي كنــت أنــوي البيــع مــن احلشــيش املخــدر 
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ــا هــذا  ــه ســبق أن بعــت منه ــي وأن ــوب احملظــوره املضبوطــه بحوزت واحلب
كلــه غيــر صحيــح وأمــا رقــم اجلــوال املذكــور وهو)...(فهــو يعــود لــي 
ونــوع جوالــي هــو )......( هكــذا قــرر ونظــرًا حللــول وقــت الصــالة فقــد 
أقفلــت اجللســة عنــد الســاعة الثانيــة عشــر إال خمــس دقائــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــدهلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم الســبت 1434/3/28هـــ 
الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى عليــه 
.. كمــا حضــر .. ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... و... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ... وجــرى تعديــل الشــاهدين .. و... التعديــل الشــرعي بعــد 
ذلــك جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )3( وتضمنــت محضــر التحريــز وجاء 
فيــه عــدد ووزن املضبوطــات وهــو كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه 
كمــا جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )48( وتضمنــت التقريــر الكيماوي 
الشــرعي وهــو كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه ســوى أنــه جــاء يف 
العينــة رقــم )946/ج( املتعلقــة باحلبتــان التــي يشــتبه أن تكــون روش قــد 
ثبــت بأنهمــا غيــر محظورتــان ثــم أقفلــت اجللســة الســاعة الواحــدة للتأمــل 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمد هلل وحده وبعد ثم إنه يف هذا اليوم االثنن 1434/4/1هـ الساعة 
الثامنــة وعشــر دقائــق افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى عليــه .. وجــرى 
ســؤاله عــن ســابقتيه التــي ذكــر املدعــي العــام فقــال نعــم يوجــد علــي 
ســابقتن األولــى حيــازة واســتعمال مخــدرات والثانيــة حيــازة واســتعمال 
مخــدرات وتهمــة يف ترويــج املخــدرات وهــروب مــن الســلطة ومقاومــة 
رجــال األمــن وصــدم ســيارة فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
االســتعمال  بقصــد  املضبوطــات  بحيازتــه  عليــه  املدعــى  أقــر  وحيــث 
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كمــا أقــر بشــرب اخلمــر واســتعمال احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة 
وملــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين.. و.. مــن أنهمــا ســمعا املدعــى عليــه عنــد 
القبــض عليــه يقــر بأنــه كان ينــوي البيــع مــن احلشــيش املخــدر واحلبــوب 
احملظــورة وأنــه ســبق أن بــاع احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وهــذه 
الشــهادة تثبــت قصــد الترويــج مــن حيــازة احلشــيش املخــدر واحلبــوب 
ــع احلشــيش املخــدر  ــه ببي ــام املدعــى علي ــا تثبــت قي احملظــورة كمــا أنه
واحلبــوب احملظــورة فاقــرار املدعــى عليــه موجبــه التعزيــر ولــم يدفــع 
املدعــى عليــه باإلكــراه علــى هــذا االقــرار قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل 
تعالــى يف املغنــي)95/5())وال يقبــل رجــوع املقــر عــن اقــراره إال فيمــا 
كان حــدًا هلل تعالــى ،يــدرأ بالشــبهات ويحتــاط إلســقاطه فأمــا حقــوق 
كالــزكاة  بالشــبهات  تــدرأ  ال  التــي  تعالــى  اهلل  وحقــوق  اآلدميــن 
ــم يف ذلــك خالفا((كمــا  والكفــارات فــال يقبــل رجوعــه عنهــا وال نعل
أن الكميــة الكبيــرة للحبــوب املضبوطــة ومــا جــاء يف الشــهادة مــن 
تواصــل املصــدر مــع املدعــى عليــه باجلــوال عــن طريق برنامج )....( لشــراء 
احلشــيش املخــدر تؤكــد صحــة مــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين وحيــث 
أنكــر املدعــى عليــه قصــد الترويــج مــن حيــازة اخلمــور وحيــث إنــه ال 
بينــة علــى ذلــك كمــا أنكــر الشــروع يف ترويــج احلشــيش املخــدر وال 
بينــة مثبتــه لذلــك وحيــث إن التهمــة متوجهــة للمدعــى عليــه بالشــروع يف 
ترويــج احلشــيش املخــدر وذلــك ملــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين مــن تواصــل 
املصــدر الســري عــن طريــق برنامــج )......( باجلــوال مــع رقــم اجلــوال العائد 
للمدعــى عليــه ألجــل االتفــاق علــى شــراء احلشــيش املخــدر وحيــث إن 
شــرب املســكر وحيازتــه مــن كبائــر الذنــوب فقــد لعــن رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم يف اخلمــر ثمانيــة ))شــاربها وســاقيها وحاملهــا 
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واحملمولــه إليــه وعاصرهــا ومعتصرهــا وبائعهــا وآكل ثمنهــا(( واللعــن 
ال يكــون إال علــى كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب وملــا نــص عليــه أهــل 
العلــم مــن اقامــة حــد املســكر علــى متنــاول احلشــيش املخــدر قــال ابــن 
مبطلــق  الباري)45/10())واســتدل  فتــح  يف  تعالــى  اهلل  رحمــه  حجــر 
مــا  قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم))كل مســكر حرام((علــى حتــرمي 
يســكر ولــو لــم يكــن شــرابا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا وقــد 
جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكره((وحيث إنــه ال بينــة مثبتــه علــى 
اســتخدام املدعــى عليــه جهــاز جوالــه وســيارته يف ترويــج املخــدرات وأن 
املبلــغ املضبــوط معــه نــاجت عــن بيــع املخــدرات وحيــث إن للمدعــى عليــه 
ســابقتن يف املخــدرات وملــا جــاء يف املــواد الثامنــة والثالثــن واحلاديــة 
واألربعــن والسادســة واخلمســن والثانيــة والســتن مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات . وملــا جــاء يف محضــر التحريــز والتقرير الكيماوي الشــرعي 
والــذي أثبــت أن احلبتــن املضبوطتــن غيــر محظورتــن لــذا فقــد قــررت 
مــا يلــي أواًل ثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه مــا وزنه)693.7(ســتمائة 
وثالثــة وتســعون جرامــًا وســبعة بالعشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر 
ومائتــان  االف  عدده)3211(ثالثــة  ومــا  والترويــج  االســتعمال  بقصــد 
بقصــد  احملظــور  املنبــه  االمفيتامــن  حبــوب  مــن  حبــه  عشــر  وأحــد 
االســتعمال والترويــج ومجموعــة كســر مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه 
احملظــور بلــغ وزنها)11.3(أحــد عشــر جرامــًا وثالثــة بالعشــرة مــن اجلــرام 
بقصــد االســتعمال والترويــج كمــا ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه ببيــع 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وقــررت تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء 
مــا تقــدم بســجنه مــدة ســبع ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده 
خمســمائة جلــده علــى عشــر دفعــات متســاوية بــن الدفعــة واألخــرى مــدة 
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ال تقــل عــن عشــرة أيــام وتغرميــه مبلــغ عشــرة االف ريــال ومنعه من الســفر 
خــارج اململكــة مــدة ســبع ســنوات بعــد تنفيــذ عقوبــة الســجن عليــه ثانيــًا 
عــدم ثبــوت إيجابيــة احلبتــن املضبوطتــن ملــادة الــروش وعــدم ثبــوت 
ــًا عــدم ثبــوت شــروع املدعــى عليــه بترويــج جــزء  أنهمــا محظورتــن ثالث
مــن احلشــيش املخــدر وقــد توجهــت لــه التهمــة بذلــك وعقوبتــه التعزيريــه 
علــى هــذه التهمــة داخلــه يف عقوبتــه التعزيريــه املشــار لهــا بالفقــرة أواًل 
رابعــًا ثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه ثالثــة عشــر قــارورة حتتــوي علــى 
خمــر خارجــي بقصــد الشــرب وعقوبتــه التعزيريــه علــى ذلــك داخلــه 
يف عقوبتــه التعزيريــه املشــار لهــا بالفقــرة أواًل ولــم يثبــت لــدي قصــد 
الترويــج مــن هــذه احليــازة خامســًا ثبــت لــدي شــرب املدعــى عليــه للخمــر 
واســتعماله للحشــيش املخــدر وقــررت أن يجلــد لقــاء ذلــك حــد املســكر 
ثمانــن جلــده دفعــه واحــده ويكــون بــن جلــد احلــد وجلــد التعزيــر مــدة 
ال تقــل عــن عشــرة أيــام كمــا ثبــت لــدي اســتعماله حلبــوب االمفيتامــن 
ــده احلــد سادســًا  ــه يف جل ــى ذلــك داخل ــه عل ــه التعزيري احملظــور وعقوبت
عــدم إجابــة املدعــي العــام فيمــا طلبــه مــن مصــادرة ســيارة املدعــى عليــه 
املضبــوط  املالــي  املبلــغ  ومصــادرة  شــريحته  وإســقاط  جوالــه  وجهــاز 
ــه  ــع املدعــى علي ــم يقن ــه ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم ل بحوزت
مطالبــًا باالســتئناف دون الئحــة اعتراضيــه كمــا أن املدعــي العــام لــم 
يقنــع باحلــم مكتفيــًا مبــا قــدم يف الئحــة دعــواه وأقفلــت اجللســة الســاعة 

التاســعة إال ثلــث وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم االثنــن 1434/6/12هـــ 
الســاعة الثامنــة افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
ــى  ــة األول ــرة اجلزائي ــا قــرار الدائ االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقه
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القــرار  بدراســة  أنــه  املتضمــن  1434/5/19هـــ  34216236يف  رقــم 
املدعــى عليــه  اثبــت فضيلتــه حيــازة  املعاملــة  وصــورة ضبطــه وأوراق 
ملــا ضبــط بحوزتــه بقصــد االســتعمال والترويــج وحكــم بعــدم إجابــة 
املدعــي العــام بعــدم مصــادرة ســيارة املدعى عليه وجهاز جواله وإســقاط 
الشــريحة ومصــادرة املبلــغ املضبــوط بحوزتــه أال يــرى فضيلتــه واحلــال مــا 
ذكــر مصــادرة مــا ذكــر لكبــر مــا وجــد مــع املدعــى عليــه ملالحظــة 
مــا ذكــر وإكمــال الــالزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة أ.هـــ وأجيــب أصحــاب 
الفضيلــة وفقهــم اهلل تعالــى بــأن مصــادرة الســيارة واجلــوال تكــون عنــد 
ثبــوت اســتخدامها يف ارتــكاب اجلرميــة وكذلــك مصــادرة املبلــغ املالــي 
يكــون عنــد ثبــوت أنــه متحصــل عليــه مــن ارتــكاب اجلرميــة حســب مــا 
جــاء يف املــادة الثالثــة واخلمســون مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وحيــث 
لــم يثبــت مــا ذكــر فإنــي الزلــت علــى مــا أجريتــه وحكمــت بــه وأقفلــت 
اجللســة الســاعة الثامنــة والربــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد.
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم   وتاريــخ  مــن فضيل
1434/6/13هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم   وتاريــخ 1434/6/20هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ 
... املســجل برقــم 34176202 وتاريــخ 1434/4/1هـــ اخلــاص بدعــوى/
املدعــي العــام ضــد... يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم 
القــرار  دراســة  . حيــث ســبق  فيــه  مــدون ومفصــل  هــو  فضيلتــه مبــا 
وصــورة ضبطــه وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه 
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بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم  يف 1434/5/19هـ قررنا 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/7/2هـــ
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رقم الصك: 3441850    تاريخه:1434/02/19ه     
رقم الدعوى:344288

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34191328   تاريخه: 1434/4/17هـ

مخــدرات - ترويــج وتعاطــي - قــات - اســتغال االبــن يف الترويــج - 
إنــكاره - اإلدانــة - التعزيــر بالســجن  شــهادة شــاهد - قرينــة تكــذب 

والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال .

1- املادة )3( من القرار الوزاري رقم)11( يف 1374/2/1هـ .
2- الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحة املخــدرات واملؤثرات 

العقلية.
3- الفقــرة )2-د( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخدرات واملؤثرات 

العقلية.
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )53( املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة   -4

العقليــة. واملؤثــرات 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )56( املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة   -5

العقليــة. واملؤثــرات 
6- الفقــرة األولــى مــن املــادة )6( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات 

العقلية.
7- تعميــم وزيــر العــدل رقــم13/ت/2832 يف 1427/2/14ه املبنــي علــى 

برقيــة وزيــر الداخليــة رقــم1/5/7565/2 يف 1427/2/5هـــ .
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بترويــج القــات بقصــد البيــع 
وتعاطــي لنوعــه والتغريــر بابنــه وجعلــه وســيلة للترويــج وطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن والغرامــة واملنــع مــن الســفر 
ــه وســيلة للترويــج  ومصــادرة  وتعزيــره لقــاء قيامــه بالتغريــر بابنــه وجعل
اجلوال املستخدم يف الترويج وإسقاط الشريحة ، حيث مت التنسيق بن 
املصــدر واملدعــى عليــه لشــراء القــات منــه فطلــب مــن املصــدر احلضــور 
ملنزلــه وأن ابنــه الصغيــر ســوف يســلمه القــات وعنــد احلضــور إلــى املنــزل 
خــرج ابــن املدعــى عليــه وســلم املصــدر القــات واســتلم املبلــغ ومت القبــض 
عليــه ومبداهمــة املنــزل وتفتيشــه عثــر علــى املدعــى عليــه كمــا عثــر 
علــى نبــات يشــبه أن يكــون قــات ، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور، وأقــر املدعــى عليــه 
بحيــازة القــات وارســال ابنــه لتســليم القــات وتعاطيــه لــه وأنكــر الترويــج 
والبيــع ، وملــا كانــت بينــة املدعــي العــام شــهادة الشــهود ،وبنــاء علــى مــا 
تقــدم حكمــت احملكمــة بســجنه ســنتن وتغرميــه عشــرة آالف ريــال 
ومصــادرة هاتفــه اجلــوال وإيــداع ثمنــه لــدى اجلهــة املختصــة مــع إســقاط 
الشــريحة ومنعــه مــن الســفر وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض 
املدعــي العــام مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى ،وُصــدق احلكــم مــن محكمة 

االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام واملقيــدة لــدى احملكمة برقــم 3418637 
وتاريــخ 1434/1/4هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلة رئيــس احملكمة اجلزائية 
بالدمــام برقــم 344288 وتاريــخ 1434/1/4هـــ افتتحــت اجللســة يف يــوم 
األربعــاء 1434/1/28هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وفيهــا قــدم 
املدعــي العــام .....دعــواه ونصهــا اآلتــي: بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة 
االدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى/ .....مجهــول الهويــة 
مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم .....حيــث إنــه بتاريــخ 1433/11/27هـــ 
الســرية  املصــادر  أحــد  مــن  املخــدرات  مكافحــة  لشــعبة  بــالغ  ورود 
ــه يســكن حــي .....بالدمــام  مبعلومــات مفادهــا عــن وجــود املدعــى علي
فقــد  .....عليــه  رقــم  اجلــوال  ويســتخدم  املخــدر  القــات  بترويــج  ويقــوم 
اســتعد املصــدر بالشــراء منــه واإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود عليــه مت 
مقابلــة املصــدر ومتكينــه مــن االتصــال علــى املدعــى عليــه  علــى هاتفــه 
وطلــب حزمــة قــات مببلــغ ثالثمائــة ريــال فوافــق املدعــى عليــه وقــال 
للمصــدر بأنــه ســوف يرســل لــه ولــده الصغيــر لكــي يســلمه احلزمــة 
وطلــب منــه أن يحضــر إلــى منزلــه وبنــاء علــى مــا ذكــر مت تكليــف أحــد 
أفــراد الضبــط اجلنائــي مرافقــة املصــدر وتزويدهــم مببلــغ حكومــي 
مرقــم واالنتظــار عنــد إحــدى البنايــات وبعــد مــرور حوالــي خمــس دقائــق 
نــزل شــخص صغيــر الســن وتقابــل مــع املصــدر ومرافقــه وقــام بتســليمهم 
كيــس بداخلــه حزمــة قــات بلــغ وزنهــا )229( جــرام وهــي الكميــة 
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ــن  ــغ احلكومــي منهــم وبعدهــا مت متابعــة اب املروجــة وقــام باســتالم املبل
املــروج للقبــض علــى والــده الــذي كان متواجــد باملنــزل ولكــون االبــن 
متلبــس باجلــرم واســتنادا للمــادة الثالثــة واألربعــون مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة وباصطحــاب املفتشــة النســائية مت القبــض علــى االبــن داخــل 
املنــزل ومت مداهمــة املنــزل حيــث عثــر علــى والــده داخل املنزل وبتفتيشــه 
شــخصيا لــم يعثــر بحوزتــه علــى أي شــيء مــن املمنوعــات إال أنــه عثــر 
ــون يحمــل الرقــم املصنعــي ).....( حيــث  ــوع اســود الل ــى جــوال ن معــه عل
أتضــح أنــه نفــس الرقــم الــذي مت التنســيق عليــه وبتفتيــش املنــزل عثــر يف 
الثالجــة بداخــل املطبــخ علــى عــدد )29( حزمــة يشــتبه أن تكــون القــات 
احملظــور بلــغ إجمالــي وزنهــا جميعــا )6.100( جــرام ومبناقشــته أنكــر 
يف بدايــة األمــر إال أنــه أعتــرف الحقــا بأنــه قــد قــام بإرســال ابنــه الــذي 
يدعــى .....لتســليم القــات إلــى املصــدر دون معرفة االبــن مبا قام بتوصيله 
وأخــذ عليــه أمــام الفرقــة إقــرار بذلــك مــع العلــم أنــه عثــر علــى املبلــغ 
ــن يف  ــده ومت إطــالق ســراح االب ــل تســليمه لوال ــن قب احلكومــي مــع االب
احلــال بعــد إقــرار والــده بترويجــه للقــات دون علــم ابنــه وقــد أثبــت التقرير 
ايجابيــة  1433/12/5هـــ  وتاريــخ   ).....( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي 
علــى  واملــدرج  القــات احملظــور  لنبــات  واملروجــة   املضبوطــة  العينــات 
الفقــرة رقــم )5( مــن اجلــدول رقــم )4( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة  وباســتجواب املدعــى عليــه  أقــر بأنــه قــام بترويــج 
حزمــة مــن القــات حيــث قــام بإرســال ابنــه الصغيــر الــذي يبلــغ مــن العمــر 
)12( ســنة وطلــب منــه تســليم هــذه احلزمــة لشــخص ثــم مت القبــض عليــه 
كمــا ضبــط يف منزلــه علــى )29( تســعة وعشــرون حزمــه مــن القــات 
وهــي عائــدة لــه لقصــد االســتخدام  كمــا أقــر بأنــه تعاطــى القــات 
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وكان ذلــك قبــل القبــض عليــه بأســبوع وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام للمدعــى عليــه بترويــج مــا وزنــه )229( مائتــان وتســعة وعشــرون 
وزنهــا  إجمالــي  بلــغ  حزمــة  وعشــرين  تســعة   )29( حيــازة   و  جرامــًا 
)6.100( ســتة كيلــو ومائــة جــرام مــن القــات املخــدر بقصــد البيــع و 
تعاطــي لنوعــه والتغريــر بأبنــه وجعلــه وســيلة للترويــج :وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة: 1- مــا جــاء يف اقــراره مبحضــر االســتجواب املنــوه 
عنــه واملرفــق علــى اللفــات  رقــم )2-14-15( 2- مــا جــاء يف محاضــر 
البــالغ واالتصــال والقبــض والتفتيــش واملدونــة علــى اللفــات رقــم )13-
12-4-2( مــن ملــف ضبــط اجــراءات االســتدالل 3- مــا جــاء يف التقريــر 
الكيماوي الشــرعي املشــار اليه واملرفق على اللفة رقم )20( وبالبحث 
عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه أي ســابقة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــّرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1- بعقوبــة الســجن 
رقــم  القــرار  مــن  الثالثــة  باملــادة  الــواردة  الســفر  مــن  واملنــع  والغرامــة 
 )11( رقــم  الــوزاري  للقــرار  ووفقــًا  1404/5/26هـــ  وتاريــخ   )2057(
الصــادر بتاريــخ 1374/2/1هـــ لقــاء قيامــه بترويــج القــات وبحيازتــه 
بقصــد البيــع وقيامــه وتعاطيــه لنوعــه 2- بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع 
للترويــج  وســيلة  وجعلــه  الصغيــر  بابنــه  بالتغريــر  قيامــه  لقــاء  غيــره 
3-مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه والــذي مــن نــوع أســود 
والــذي يحمــل الرقــم املصنعــي رقــم ).....( ويحمــل رقــم االتصــال ).....( 
الســتخدامه يف الترويــج وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن 
الهاتــف  شــريحة  بإســقاط  املطالبــة  مــع  املخــدرات  مكافحــة  نظــام 
النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس املدعــى عليــه وفقــا لتعميــم ســمو وزيــر 
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ادعــى  هكــذا  9-1429/2/10هـــ  وتاريــخ   )9798( رقــم  الداخليــة 
ــاًل مــا ذكــره املدعــي  ــى املدعــى عليــه أجــاب قائ وبعــرض الدعــوى عل
العــام مــن قيامــي بحيــازة القــات وإرســال ابنــي لتســليم القــات للمصــدر 
فذلــك صحيــح ولــم أقصــد البيــع علــى املصــدر وإمنــا إعــادة بعــض القــات 
لــه حيــث إنــه ســيتلف وهــو مــن باعــه علــي ولــم أتفــق معــه عندمــا تصــل 
بــي علــى بيــع القــات ولــم أتفــاوض معــه علــى البيع هكذا أجــاب وبعرض 
ذلــك علــى املدعــي العــام قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح 
والصحيــح مــا ذكــرت يف دعــواي مــن قيامــه بالتفــاوض علــى البيــع 
هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه فقــال 
أطلــب مهلــة إلحضارهــا ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان ثــم جــرى 
ســؤال املدعــي العــام عــن البينــة علــى دعــواه فقــال إننــي أحضــرت معــي 
الشــاهد.....وأطلب ســماع مــا لديــه وبســؤال الشــاهد عــن شــهادته قــال: 
) أشــهد بــاهلل أننــي كنــت مــع املصــدر وأنــه مت متكــن املصــدر مــن 
قــات مببلــغ  االتصــال علــى جــوال املدعــى عليــه  وطلــب منــه حزمــة 
ثالثمائــة ريــال فوافــق املدعــى عليــه وقــال للمصــدر بأنــه ســوف يرســل لــه 
ولــده الصغيــر لكــي يســلمه احلزمــة وطلــب منــه أن يحضــر إلــى منزلــه 
وبنــاء علــى ذلــك مت تزويــد املصــدر باملبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدره 
ثالثمائــة ريــال ثــم قمنــا باالنتظــار عنــد إحــدى البنايــات وبعــد مــرور 
حوالــي خمــس دقائــق نــزل طفــل صغيــر الســن وتقابــل مــع املصــدر وقــام 
بتســليمه كيــس بداخلــه حزمــة قــات بلــغ وزنهــا )229( جــرام وهــي 
الكميــة املروجــة وقــام باســتالم املبلــغ احلكومــي منــه( هكــذا شــهد 
وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه قــال أمــا الشــاهد فــال 
أعرفــه وشــهادته غيــر صحيحــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي 
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ــه  ــة ســوى مــا قدمت ــدي بين ــة فقــال ال توجــد ل ــادة بين ــه زي العــام هــل لدي
ــم جــرى ســؤال املدعــي العــام املزكــن  ــة ث ــى املعامل ــب الرجــوع إل وأطل
للشــاهد فقــال إننــي أحضرتهمــا معــي وهمــا .....و.....وبســؤالهما عــن 
الشــاهد قــال كل واحــد منهمــا مبفــرده) إننــي أعــرف الشــاهد ..... وهــو 
عــدل ثقــة مقبــول الشــهادة يف الديــن واملــروءة( هكــذا شــهدا ثــم جــرى 
رفــع اجللســة لالطــالع علــى املعاملــة ويف يــوم األربعــاء 1434/02/13هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه 
هــل قــام بتعاطــي القــات فأجــاب قائــاًل  نعــم قــد تعاطيــت القــات احملظور 
إلــى  الرجــوع  ثــم  التعاطــي فقــط هكــذا أجــاب  لــه ألجــل  وحيازتــي 
املعاملــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )1( ملــف ضبــط إجــراءات ص )13-12( 
محضــر واقعــة قبــض وضبــط وتفتيــش املتضمــن طبــق مــا ذكــر املدعــي 
العــام يف دعــواه كمــا وجــدت علــى لفــة رقــم )16-18( كــرت بصمــات 
املدعــى عليــه املتضمــن وجــود ســابقة حيــازة واســتعمال قــات كمــا 
وجــدت علــى لفــة رقــم )20( تقرير كيماوي شــرعي رقــم ).....( املتضمن 
ــى مــا تقــدم  ــاًء عل ــات املرســلة لنبــات القــات احملظــور فبن ــة العين ايجابي
مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى عليــه وإقــراره بحيــازة وتعاطــي 
القــات والتغريــر بابنــه جلعلــه وســيلة لترويــج القــات ومبــا أن املدعــى عليــه 
أنكــر الترويــج وبنــاًء علــى شــهادة الشــاهد املعــدل التعديــل الشــرعي 
ونظــرًا لوجــود كميــة كبيــرة مــن القــات يف منــزل املدعــى عليــه وهــذه 
قرينــة تؤيــد دعــوى املدعــي العــام ومــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن كونــه 
لــم يبــع القــات وإمنــا قــام بــرده عــذر غيــر مقبــول الســيما مــع وجــود كميــة 
أكبــر منهــا يف منزلــه وهــذه قرينــة تــدل علــى كذبــه وقيامــه بالترويــج 
وبنــاًء علــى املــادة رقــم )3( مــن القــرار الــوزاري رقــم )11( الصــادر بتاريــخ 
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1374/2/1هـــ وبنــاًء علــى الفقــرة )2( مــن املــادة رقــم )3( والفقــرة ) 2-د 
( مــن املــادة رقــم )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( والفقــرة )1( مــن 
املــادة رقــم )56( والفقــرة )1( مــن املــادة رقــم )62( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبنــاء علــى تعميــم معالــي وزيــر العــدل رقــم 
13/ت/2832 يف 1427/2/14هـــ املبنــي علــى برقيــة صاحــب الســمو 
ــخ 1427/2/5هـــ  ــة رقــم 2/7565/5/1ش وتاري ــر الداخلي امللكــي وزي
املخــدرة ويراعــى عنــد تطبيــق  املــواد  مــن أخــف  القــات  أن  املتضمــن 
العقوبــة مــا نصــت عليــه املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة  لــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ..... 
بترويــج مــا وزنــه )229( مائتــان وتســعة وعشــرون جرامــًا مــن نبــات القات 
احملظــور كمــا ثبــت لــدي حيازتــه لعــدد )29( تســعة وعشــرين حزمــة 
قــات بلــغ إجمالــي وزنهــا )6.100( ســتة كيلــو ومائــة جرامــًا مــن نبــات 
القــات املخــدر بقصــد البيــع والتعاطــي كمــا ثبــت لــدي تعاطيــه للقــات 
احملظــور والتغريــر بابنــه وجعلــه وســيلة للترويــج وقــررت عقابــه علــى 
ذلــك مبــا يلــي: أواًل: ســجنه ملــدة ســنتن ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه وتغرميــه 
عشــرة آالف ريــال تدفــع للجهــة املختصــة وذلــك لقــاء بيعــه وحيازتــه 
وتعاطيــه لنبــات القــات احملظــور والتغريــر بابنــه الصغيــر بجعلــه وســيلة 
للترويج. ثانيًا: منعه من الســفر ملدة ســنتن تبدأ بعد انتهاء محكوميته 
ثالثــًا: مصــادرة اجلــوال املوصــوف يف الدعــوى  البنــد أواًل.  املقــررة يف 
وإيداعــه أو ثمنــه لــدى اجلهــة املختصــة مــع إســقاط الشــريحة وعــدم 
صرفهــا لــه. وبــكل مــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وأمــا املدعــي العــام فقــرر عــدم 
القناعــة باحلكــم وطلــب االســتئناف مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى العامــة 
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وأمــرت برفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل وسلم على نبينا محمد. حرر يف  1434/02/19هـ.

ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام 
برقــم 34/18637 وتاريــخ 1434/2/24هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقم 
34/510538/ج1 وتاريــخ 1434/2/30هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .....املســجل برقــم 3441850 
وتاريــخ 1434/2/19هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضد/.....مجهــول 
الهويــة يف قضيــة  قــات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/17هـــ.
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رقم الصك : 3381914   تاريخه: 1433/02/14هـ 
رقم الدعوى :3259536 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3411657 تاريخه: 1434/1/13هـ

مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة - وجــود ســوابق علــى املتهــم قضى 
فيهــا باإلدانــة - نــدم وتوبــة - رد دعــوى القتــل تعزيــرًا - غرامــة وســجن 

وجلــد - مصــادرة ومنــع مــن الســفر.

املــادة )3(  ، واملــادة )37(  ، واملــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
العقلية. واملؤثرات 

أقــام املدعــي العــام دعــواه ضــد املدعــى عليــه طالبــًا إثبــات مــا أســند 
إليــه وفقــا للمــادة 3 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة واملــادة 64 مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وذلــك لقيامــه ببيــع احلبــوب 

ــه بـــــ: ــه لهــا واحلكــم علي ــج وتعاطي احملظــورة بقصــد التروي
1. عقوبــة القتــل املنصــوص عليهــا بالفقــرة اخلامســة مــن البنــد األول مــن 

املــادة 37 مــع مراعــاة مــا تقضــى بــه املــادة 62 مــن النظــام.
2. مصــادرة الســيارة املســتخدمة يف عمليــة الترويــج وفــق الفقــرة )1( مــن 

املــادة 53 مــن النظــام.
ومبواجهــة املدعــى عليــه أقــر بــكل مــا ورد بالئحــة االدعــاء وأبــدى ندمه 

وتوبتــه عــن األفعــال املذكورة.
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وبعد أن أطلعت احملكمة على كامل األوراق والتقارير قررت:
1. ثبــوت ترويــج املدعــى عليــه وبيــع 24 حبــة محظــورة للمــرة الثانيــة 
والنــزول عــن عقوبــة القتــل لندمــه وتوبتــه وحكمــت بتعزيــره بالســجن 5 
ســنوات وجلــده خمســمائة جلــدة وتغرميــه مائــة ألــف ريــال ســعودي ومنعــه 
مــن الســفر خمــس ســنوات ومصــادرة الســيارة واجلــوال ،وقنــع املدعــى 
عليــه واعتــرض املدعــى العــام ،وجــرى تصديــق احلكــم مــن محكمــة 
ــة  ــى ثمامنائ ــد إل ــى ثمــان ســنوات واجلل ــادة الســجن إل االســتئناف بعــد زي

جلــدة ومنعــه مــن الســفر ثمــان ســنوات.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن القضــاة باحملكمــة العامــة بالدمــام 
علــى  وبنــاء   ...................... القضائــي  املكتــب  بعمــل  ...........القائــم 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالدمــام برقــم 
........... وتاريخ 1432/2/28هـ واملقيدة باحملكمة برقم ........... وتاريخ 
1432/2/28هـ ففي يوم األحد املوافق 1432/5/20هـ افتتحت اجللسة 
ســعودي   ............  / ............ ضــد   / العــام  املدعــي  دعــوى  بخصــوص 
ــًا  ــي مدعي ــا بصفت ــي رقــم ........... ونصه اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع الهيئــة باملنطقــة الشــرقية أدعــي علــى 
املذكــور أعــاله حيــث إنــه باالطــالع علــى محاضــر االنتقــال والترقيــم 
والقبــض والتفتيــش املعــدة مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي مبكافحــة 
املخــدرات تبــن أنــه يف يــوم االثنــن املوافق1431/10/18هـــ و بنــاء علــى 
بــالغ احــد املصــادر عــن وجــود شــخص يدعــى )...........( يقــوم بترويــج 
احلبــوب احملظــورة فتــم بالتنســيق مــع املصــدر لشــراء كميــة مــن احلبــوب 
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احملظــورة و مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى هاتــف املتهــم و طلــب 
شــراء خمســة وعشــرين حبــة فأجابه املتهــم/........... بقولــه طلبك موجود 
ثــم اتفقــا علــى أن يتقابــال بجــوار ســوق الســمك فتم تزويــد املصدر باملبلغ 
املرقم و مت تفتيش املصدر وســيارته أبراء للذمة ومرافقته من قبل أحد 
أفــراد الفرقــة القابضــة ومتركــزت الفرقــة القابضــة يف املوقــع احملــدد 
وبعــد حوالــي ربــع ســاعة حضــرت ســيارة مــن نــوع ).....( يف املوقــع احملــدد 
تنطبــق عليهــا نفــس املواصفــات و يقودهــا شــخص تنطبــق عليــه أيضــا 
نفــس املواصفــات و احتــك باملصــدر وقــام املصــدر بالركــوب معه و اخذ 
لفــة صغيــرة حتــت أنظــار الفرقــة القابضــة ثــم قــام بإنــزال املصــدر الــذي 
قــام بتســليم الفــرد املرافــق مــا عــدده )24( أربعــة وعشــرون حبــة اثبــت 
ــة  ــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي ملراقب التقري
الســموم بالشــرقية رقــم ).........( و تاريــخ 1431/10/26هـــ ايجابيــة عينة 
احلبــوب املروجــة ملــادة االمفيتامــن املــدرج باجلــدول )2( فئــة )ب( املرفــق 
بنظــام مكافحــة املخــدرات . و بعدهــا قــام املرافــق بإعطــاء اإلشــارة 
الدالــة علــى امتــام عمليــة الترويــج فتمــت متابعــة املــروج مــن بعــد حتــى 
توقــف بإحــدى احملطــات يف حــي ..... و متــت مداهمتــه و بتفتيشــه عثــر 
علــى املبلــغ املرقــم وقــدره )350( ريــال يف جيــب ثوبــه العلــوي كامــال 
ومبناقشــته اعتــرف بعمليــه الترويــج وانــه يحضــر احلبــوب مــن شــخص 
بحــي ..... فتــم القبــض عليــه . و تبــن أنــه ســبق و أن أديــن يف قضيــة 
ترويــج مبوجــب القــرار الشــرعي رقــم ) 3/84 ( و تاريــخ 1482/5/19هـــ 
الصــادر مــن محكمــة اجلبيــل و باســتجواب املتهــم اقــر بصحــة واقعــة 
القبــض عليــه مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي مبكافحــة املخــدرات 
إثــر بيعــه للحبــوب احملظــورة و اســتالم مقابلهــا ثالثمائــة وخمســون ريــال 
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بقصــد الكســب املــادي وتعاطيــه للحبــوب احملظــورة و اخــر مــرة كانت 
قبــل القبــض عليــه بشــهر مضيفــا ان الســيارة التــي قــام بالترويــج عليهــا 
تعــود ملكيتهــا لــه و قــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه باآلتــي 
:1- بيعــه مــا عــدده )24( اربعــة وعشــرون حبــة مــن مــادة االمفيتامــن 
املنبهــة واحملظــورة بقصــد االجتــار للمــرة الثانيــة . -2- تعاطيــه احلبــوب 
احملظــورة. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- اعترافــه املــدون علــى 
رقــم  اللفــة  علــى  املرفــق  التحقيــق  ملــف  مــن  رقــم )5-4(  الصفحــات 
)1( واللفــات رقــم )14-16( 2- محاضــر البــالغ والترقيــم واالنتقــال 
والقبــض والتفتيــش املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــات رقــم )1-3( مــن 
امللــف املرفــق علــى لفــة )1( . -3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه 
عنــه واملرفــق علــى اللفــة رقــم )19( . وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
عليــه و هــو بكامــل أهليــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه و 
مجــرم نظامــا مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة يف 
عقوبــة األصليــة والتكميليــة أطلــب مــا يلــي:- أوال: إثبــات مــا أســند إليــه 
وفقــا للمــادة )3( مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة و املــادة )64( مــن نظــام 
باآلتــي:1-  عليــه  احلكــم  و  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
بعقوبــة القتــل املنصــوص عليهــا بالفقــرة )اخلامســة( مــن البنــد )االول( 
ــادة )62( مــن النظــام 2-  ــه امل ــادة )37( مــع مراعــاة مــا تقضــي ب مــن امل
مصــادرة الســيارة التــي مــن نوع ..... رقم اللوحــة )...........( صنع )2004م( 
الســتخدامها مــن قبلــه يف عمليــة الترويــج وفــق الفقــرة )1( مــن املــادة 
)53( مــن النظــام. -3-مصــادرة الهاتــف اجلــوال نــوع .... رقــم م املصنعــي 
).........( الســتخدامه مــن قبلــه يف إمتــام عمليــة الترويــج وفــق الفقــرة )1( 
مــن املــادة )53( مــن النظــام وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى 
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عليــه أجــاب قائــال كل مــا ورديف الئحــة الدعــوى كلــه صحيــح جملــة 
وتفصيــال وأنــا تائــب إلــى اهلل ونــادم علــى مــا فعلتــه وأقــر أن لــدي ســابقه 
ترويــج مخــدرات حكــم علــي فيهــا  هــذه إجابتــي ثــم يف جلســه أخــرى 
...........و...........القائــم  ...........و  بهــذه احملكمــة  القضــاة  نحــن  لدينــا 
بعمــل املكتــب القضائــي الثالــث حضــر املدعــي العــام ...........الســعودي 
بالطاقــة رقــم ........... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ...........فتــم الرجــوع 
الــى لفــات املعاملــة ومنهــا محضــر الضبــط اخلــاص بإجــراءات قضيــة 
مخــدرات حتمــل الرقــم ........... وقــد جــاء يف الصفحــة رقــم 2 محضــر 
ترقــم مبلــغ ثالثمائــة وخمســن ريــال كمــا جــاء يف الصفحــة رقــم 3 
1431/10/18هــــ  مــؤرخ  وتفتيــش  وقبــض  وشــراء  انتقــال  محضــر 
ومضمونــه ورود معلومــات لــدى املديريــة العامــة ملكافحــة املخدرات عن 
قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب املخــدرة وأن أحــد املصــادر اتصــل بــه 
لشــراء خمســه وعشــرين حبــه فأجابــه بوجــود احلبــوب لديــه ثــم اتفــق معــه 
علــى مــكان لتســليمها لــه وانــه يف املــكان احملــدد حضــر املدعــى عليــه 
بســيارة ..... حتمــل لوحــة برقــم ...........فركــب معــه املصــدر بعــد أن مت 
تفتيشــه قبــل ذلــك وســلمه لفــه مبــرأى مــن الفرقــة ثــم عــاد املصــدر وســلم 
للفرقــة اربعــة وعشــرين حبــه وهــي الكميــة املروجــة ثــم متــت متابعــة 
ــه  ــى شــارع .........مت القبــض علي ــه ويف احــدى احملطــات عل املدعــى علي
وبتفتيشــه عثــر علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم يف جيــب ثوبــه العلــوي ولــم 
يعثــر علــى شــيء مــن املمنوعــات معــه او يف ســيارته وقد أقــر املدعى عليه 
يف الصفحــة الرابعــة مــن احملضــر املذكــور أنــه يأخــذ احلبــوب مــن آخــر 
ويبيعهــا بنفــس الثمــن ليتحصــل علــى حبــه أو حبتــن ليتعاطاهــا كمــا 
وجــد يف الصفحــة رقــم 6 محضــر حتريــر للحبــوب التــي روجهــا املدعــى 
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عليــه كمــا مت االطــالع علــى خطــاب مديــر املركــز اإلقليمــي ملراقبــة 
الســموم باملنطقــة الشــرقية ويحمــل الرقــم ...........يف 1431/10/26هـــ 
ومضمونــه ثبــوت إيجابيــة احلبــوب املرســلة ملــادة االمفيتامــن املــدرج يف 
اجلــدول رقــم 2 فئــة ب مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
كمــا مت االطــالع علــى كــرت الســوابق اخلــاص باملدعــى عليــه فتبــن 
واســتعمال  وحيــازة  مخــدرات  اســتعمال  هــي  ســوابق  ثــالث  عليــه  أن 
مت  كمــا  مخــدرات  وترويــج  واســتعمال  حيــازة  والثالثــة  مخــدرات 
االطــالع علــى صــورة القــرار رقــم ........... يف 1428/5/19هـــ الصــادر 
مــن محكمــة اجلبيــل العامــة وختــم علــى الصــورة بختــم طبــق األصــل 
ومضمــون القــرار املذكــور إدانــة املدعــى عليــه بترويــج عشــر حبــات مــن 
حبــوب الكبتاجــون احملظــورة عــن طريــق البيــع كمــا وجــد مــن ضمــن 
لفــات املعاملــة صــورة رخصــة الســير وتثبــت أن الســيارة املســتخدمة 
ملــك للمدعــى عليــه كمــا جــاء يف صحيفــة الدعــوى يــأن املدعــى عليــه 
مــن مواليــد 1389/5/20هـــ ومســجون بســبب هــذه القضيــة مــن تاريــخ 
القبــض عليــه 1431/10/18هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم وألن املدعــى عليــه 
أقــر مبــا نســب إليــه يف هــذه الدعــوى مــن ترويجــه ألربعــة وعشــرين حبــه 
كبتاجــون وأبــدى ندمــه علــى ذلــك الفعــل وملــا يف املخــدرات مــن أضــرار 
بالغــه وشــرور مســتطيره علــى الفــرد واملجتمــع ولذلــك حرمتهــا الشــريعة 
ولتكــرار  الشــرعية  األنظمــة  وترويجهــا  تعاطيهــا  وحرمــت  املطهــرة 
ســوابق املدعى عليه ومنها ســابقة ترويج وملا جاء يف املواد الثالثة واملادة 
الســابعة والثالثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
ومضمونهــا حتــرمي مــن قــام بترويــج احلبــوب املخــدرة بالبيــع وعقوبــة مــن 
قــام بذلــك إذا كان الترويــج للمــرة الثانــي بالقتــل تعزيــرا وجــواز النــزول 
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عــن عقوبــة القتــل وأســباب تقدرهــا احملكمــة إلــى عقوبــة الســجن التــي 
ال تقــل عــن خمســة عشــر ســنه وباجللــد الــذي ال يزيــد علــى خمســن جلــده 
وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة ألــف ريــال وملــا جــاء يف املــادة الســتن 
ــره النــزول عــن  مــن النظــام املذكــور مــن أن للمحكمــة ألســباب معتب
احلــد األدنــى يف هــذه القضيــة وملــا بــدر منهــم أثنــاء محاكمتــه مــن إظهــار 
للنــدم لــكل ذلــك تقــرر مــا يلــي : أوال: ثبــت لدينــا ترويــج املدعــى عليــه 
بيــع أربعــه وعشــرين حبــة كبتاجــون وهــذا ترويــج للمــرة الثانيــة . ثانيــا: 
قررنــا النــزول عــن عقوبــة القتــل ملــا ذكــر يف حيثيــات احلكــم وحكمنــا 
بتعزيــره عوضــا عــن ذلــك بســجنه خمــس ســنوات حتســب منها املــدة التي 
ــى عشــر  ــده عل ــده خمســمائة جل ــة وجل أوقــف فيهــا بســبب هــذه القضي
دفعــات متســاوية قــدر الدفعــة خمســون جلــده وبــن كل دفعــه والتــي 
تليهــا مــدة شــهر ومصــادرة ســيارته وجوالــه املذكوريــن الســتخدامه 
لهمــا يف هــذه اجلرميــة وتغرميــه مائــة ألــف ريــال ومنعــه مــن الســفر إلــى 
خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه مــدة خمــس ســنوات وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن اعتــرض عليــه املدعــي العــام أمــا املدعــى عليــه 
فقــرر قناعتــه باحلكــم فأفهــم املدعــي العــام بأنــه ســيتم تزويــده بصــوره 
مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل ثالثــة أيــام وأن عليــه أن يقــدم 
الئحتــه االعتراضيــة يف مــده ال تتجــاوز ثالثــن هــي مــدة االعتــراض 
كمــا أفهــم بأنــه إن مضــت هــذه املــدة دون أن يقــدم الئحتــه االعتراضيــة 
ــع بــدون الئحــة  ــة إلــى محكمــة االســتئناف كاملتب فســيتم رفــع املعامل
ففهــم ذلــك . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/2/14هـــ.
تابــع دعــوى املدعــي العــام ضــد ...........ثــم انــه يف هــذا اليــوم الثالثــاء 
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املوافــق 1433/10/17هـــ حضــر املدعــي العــام ...........وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه ........... ويف هــذه اجللســة مت اســتعراض قــرار محكمــة 
االستئناف باملنطقة الشرقية رقم ........... يف 1433/6/10هـ ومضمونه 
ــى املدعــى عليــه قليــل وذلــك لتعــدد ســوابقه ولعــدم  أن ماحكــم بــه عل
تبريــر أســباب معتبــرة للنــزول لتوافــق مــا جــاء يف املــادة الســتن مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات وعليــه وملــا ذكــر أصحــاب الفضيلــة يف قرارهــم 
املذكــور فــإن ســبب النــزول عــن احلــد األدنــى هــو مــا بــدر مــن املدعــى 
عليــه أثنــاء محاكمتــه مــن النــدم ولقلــة احلبــوب التــي ثبــت ترويجهــا 
ولتوجيــه أصحــاب الفضيلــة فقــد قررنــا زيــادة الســجن احملكــوم بــه 
عليــه ثــالث ســنوات واجللــد ثالثمائــة جلــدة مفرقــة وزيــادة مــدة منعــه 
مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة مــدة ثــالث ســنن ولذلــك قررنــا تعديــل 
قررنــا  .ثانيــا  كالتالــي  نصهــا  ليكــون  احلكــم  مــن  الثانيــة  الفقــرة 
ملــا ذكــر يف حيثيــات احلكــم وحكمنــا  القتــل  النــزول عــن عقوبــة 
بتعزيــره عوضــا عــن ذلــك بســجنه ثمــان ســنوات حتســب منهــا املــدة التــي 
أوقــف فيهــا بســبب هــذه القضيــة وجلــد ثمامنائــة جلــده علــى ســت عشــرة 
دفعــة متســاوية قــدر الدفعــة خمســون جلــدة وبــن كل منهــا والتــي تليهــا 
مــدة شــهر ومصــادرة ســيارته وجوالــه املذكوريــن الســتخدامه لهمــا 
ــال ومنعــه مــن الســفر إلــى خــارج  ــة ألــف ري يف هــذه اجلرميــة وتغرميــه مائ
اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه مــدة ثمــان ســنوات وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن ذكــر املدعــي العــام أنــه ال يــزال علــى معارضتــه امــا 
املدعــى عليــه فقــرر قناعتــه باحلكــم. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/10/17 هـــ.
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
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علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام 
برقــم ........... وتاريــخ 1433/11/2هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
...........وتاريــخ 1433/11/10هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي ذو الرقــم 
الفضيلــة  أصحــاب  مــن  الصــادر  1433/2/14هـــ  والتاريــخ   ...........
والشيخ/...........والشــيخ/........... الشــيخ/...........  باحملكمــة  القضــاة 
اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد/........... يف قضيــة مخــدرات وقــد 
تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . 
وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع 
ــة علــى قرارنــا رقــم ...........وتاريــخ  علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيل
1433/6/10هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/11/13 هــــــــ .
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رقم الصك: 34265704 تاريخه : 1434/07/11هـ 
رقم الدعوى : 3300695

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34318256 تاريخه: 1434/9/14هـ

 - إقــرار   - املخــدر  الهيرويــن  ترويــج   - املخــدرات  ترويــج   - مخــدرات 
التعزيــر بالســجن و اجللــد و الغرامــة و اإلبعــاد عــن البــاد و مصــادره 

الهاتــف اجلــوال وإلغــاء الشــريحة .

1. املادة ) 38 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
2. املادة ) 53 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
3. املادة ) 56 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
4. املادة ) 60 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
5. تعميم سمو وزير الداخلية رقم ) 9778( يف 9-1428/2/10هـ 

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه ببيــع جــرام واحــد يحتــوي علــى 
مــادة امليثامفيتامــن  ، طلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن 
واجللــد والغرامــة واإلبعــاد ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء الشــريحة 
وذلــك تطبيقــًا للمــواد أرقــام )38( ، )53( ، )56( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ،  حيــث توافــرت معلومــات لــدى اجلهــات 
ــن املخــدر، مت االتفــاق  ــج الهيروي ــه بتروي ــام املدعــى علي ــة عــن قي األمني
املــكان،  علــى  واتفــق  ريــال  ألــف  مببلــغ  الهرويــن  شــراء  علــى  معــه 
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وحضــر املدعــى عليــه، وركــب الســيارة ، وأخــرج مــن جيبــه كيــس 
نايلــون بداخلــه مــادة بيضــاء اللــون، يشــتبه أن تكــون مخــدره بلــغ وزنهــا 
جراًمــا واحــًدا، فتــم القبــض عليــه قبــل تســلمه املبلــغ املرقــم، وقــد أثبــت 
ــى مــادة امليثامفيتامــن املؤثــرة  ــة عل ــة العين ــر الكيميائــي إيجابي التقري
عقلًيــا وأقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام  وظهــر لناظر 
القضيــة ندمــه وتوبتــه وعــدم وجــود ســوابق مســجله بحقــه إضافــة إلــى 
قلــة الكميــة ، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
عليــه مبــا نســب إليــه بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن و اجللــد واإلبعــاد عــن 
البــالد  ومصــادرة اجلــوال وإلغــاء الشــريحة، و النــزول عــن احلــد األدنــى 
للعقوبــة ملقتضــى املــادة ) 60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات 
العقليــة ، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم ، وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه 

علــى احلكــم بالئحــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  القاضــي   .............. أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالة لنا مــن فضيلة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة برقــم  وتاريــخ 1434/07/01هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم وتاريــخ 1434/06/28هـــ  ففــي يــوم  األثنــن 
املوافق1434/07/10هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــر 
رقــم   املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ........ العــام  املدعــي 
ومبوجــب التكليــف رقــم هـــ وتاريــخ 1430/12/29هـ وادعــى على ........ 
)30( عامــًا هنــدي اجلنسيـــة مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ........ بتاريــخ 
1434/5/4هـــ الصــادرة مــن مكافحــة املخــدرات مبحافظة جدة عاطل 
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موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف 
رقــم ....... وتاريــخ 1434/5/7هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( 
وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112 ( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة قائــاًل يف دعــواه: إنــه بتاريــخ 1434/5/4هـــ مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه مــن قبــل أمــن املهمــات والواجبــات اخلاصــة بشــرطة منطقــة 
مكــة املكرمــة بعــد توافــر معلومــات عــن ترويجــه للهيرويــن املخــدر 
الهيرويــن مببلــغ  االتفــاق معــه علــى شــراء  ويتواجــد علــى جــوال ومت 
عليــه  املدعــى  عليــه حضــر  املتفــق  للموقــع  وباالنتقــال  ريــال   )1000(
وركــب ســيارة الفــرد وأخــرج مــن جيبــه كيــس نايلــون بداخلــه مــادة 
بيضــاء يشــتبه أن تكــون مخــدرة بلــغ وزنهــا )1( جــرام فتــم القبــض عليــه 
قبــل تســلمه املبلــغ املرقــم وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 
)1667/ك ش م( لعــام 1434هـــ احتــواء الكميــة املضبوطــة واملرســلة 
للتحليــل علــى مــادة امليثامفيتامــن املؤثــرة عقليــًا املدرجــة باجلــدول رقــم 
)2( فئــة )ب( امللحقــة بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وباســتجواب املدعــى عليــه اعتــرف مبــا نســب إليــه وأفــاد بأنــه ســلم 
الكميــة املضبوطــة ألحــد األشــخاص مقابــل خمســن ريــااًل وأنهــا تعــود 
لشــخص هنــدي يدعــى ).....( ال يعــرف مــكان تواجــده وانتهــى التحقيــق 
ببيــع جــرام واحــد يحتــوي علــى مــادة  إليــه  إلــى توجيــه االتهــام  معــه 
امليثامفيتامــن املؤثــرة عقليــًا بقصــد االجتــار اســتنادًا للفقــرة )2( مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وذلــك 
لألدلــة والقرائــن املرصــودة يف الئحــة الدعــوى وباالطــالع علــى ســوابقه 
لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا طبقــًا للمــادة الثالثــة 
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مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم م/39 وتاريــخ 1426/7/8هـــ واملعاقــب عليهــا  اســتنادًا 
النظــام  ذات  مــن   )62( باملــادة  ورد  مــا  مراعــاة  مــع   )59،38( للمــواد 
لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا نســب إليــه وملعاقبتــه بالعقوبــات األصليــة 
والتكميليــة التاليــة: أواًل/ بالســجن واجللــد والغرامــة اســتنادًا للفقــرة 
)1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه ثانيــًا/ 
مصــادرة جهــازه اجلــوال املضبــوط معــه الســتخدامه يف اجلرميــة اســتنادًا 
للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام وإلغــاء اخلدمــة عــن الشــريحة لســوء 
اســتخدامه وعــدم صرفهــا لــه اســتنادًا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
)9778( يف 9-1428/2/10هـــ ثالثــًا/ إبعــاده عــن اململكــة بعــد تنفيــذ 
عقوبتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة 
)56( مــن النظــام املشــار إليــه هكــذا ادعــى املدعــي العــام وبعرضــه على 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل وهــو يعــرف العربيــة: مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن قيامــي ببيــع جــرام واحــد يحتــوي علــى مــادة امليثامفيتامــن املؤثــرة 
عقليــًا بقصــد االجتــار صحيــح وأنــا نــادم علــى مــا بــدر منــي وتائــب هلل 
ثــم جــرى منــي االطــالع علــى أوراق املعاملــة وملــف التحقيــق ومــا ورد 
يف اعترافــه املــدون مبلــف االســتجواب لفــة )16-18( ومــا ورد مبحضــر 
ــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )(  الضبــط لفــة ) 1-2 ( ومــا ورد بالتقري
لعــام 1434هـــ لفــة )19( املتضمــن احتــواء الكميــة املضبوطــة واملرســلة 
ــى مــا تقــدم  ــاء عل ــًا فبن ــرة عقلي ــى مــادة امليثامفيتامــن املؤث ــل عل للتحلي
مــن الدعــوى واإلجابــة واإلقــرار وملــا ظهــر لــي مــن ندمــه وتوبتــه وعــدم 
وجــود ســوابق مســجلة عليــه ونظــرًا لقلــة الكميــة فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه وحكمــت عليــه مبــا يلــي: 1-ســجنه ملــدة 
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ســنة يحتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وجلــده خمســن 
جلــدة مكــررة ثمانــي مــرات بــن كل مــرة وأخــرى مــا ال يقــل عــن 
أســبوع وتغرميــه ) 1000 ( ريــال اســتنادًا للمــادة ) 38، 60 ( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات 2- إبعــاده خلــارج اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ 
عقوبتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا ومنعــه مــن دخولهــا اســتنادًا 
ــه 3- مصــادرة  للمــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إلي
جهــازه اجلــوال املضبــوط معــه الســتخدامه يف اجلرميــة اســتنادًا للفقــرة )1( 
مــن املــادة )53( مــن نظــام وإلغــاء اخلدمــة عــن الشــريحة لســوء اســتخدامه 
ــة رقــم )9778(  ــر الداخلي ــم ســمو وزي ــه اســتنادًا لتعمي ــا ل وعــدم صرفه
يف 9-1428/2/10هـــ وبجميــع ذلــك حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم فيمــا طلــب املدعــي العــام رفعهــا حملكمــة 
االســتئناف بالئحــة تقــدم خــالل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ تســجيل القــرار 
وإال ســقط حقــه يف االعتــراض ورفعــت دون الئحــة وعليــه جــرى التوقيــع 
حــرر يف   وســلم   آلــه وصحبــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/07/10هـــ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :-

فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة السادســة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا اإلطــالع 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
جــدة برقــم )....( وتاريــخ )1434/9/6هـــ( املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ/ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة برقــم )....( 
ضــد/......  العــام  املدعــي  دعــوى  املتضمــن  )1434/7/11هـــ(  وتاريــخ 
ــه،  ــه مبــا دون باطن ــدي اجلنســية املتهــم يف مخــدرات، احملكــوم في هن
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وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه ببيــع قطعــة مــن احلشــيش بقصــد 
االجتــار وترويجــه لزجاجتــن مــن املســكر وحيــازة خمــس زجاجــات مــن 
املســكر وعــدد ثــالث قطــع مــن احلشــيش وعــدد )37( حبــة مــن حبــوب 
ــج وشــرب املســكر  ــام احملظــورة بقصــد التعاطــي والتروي الكلوفازيب
وتعاطــي احلشــيش واحلبــوب احملظــورة حيــث ورد بــالغ لشــعبة مكافحــة 
املخــدرات مــن أحــد مصادرهــا عــن قيــام املتهــم بترويــج مــادة احلشــيش 
املخــدر ومت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى املدعــى عليــه وطلــب 
منــه قطعــه مــن احلشــيش وحضــر املتهــم بســيارته ملنــزل املصــدر وســلمه 
القطعــة واســتلم منــه املبلــغ املرقــم وأعطــى املصــدر الفرقــة القابضــة نــوع 
الســيارة ورقــم اللوحــة ، مت التعميــم علــى املتهــم وســيارته ، ورد بــالغ مــن 
أحــد املصــادر الســرية عــن وجــود شــخص يقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر 
والشــراب املســكر وحبــوب الــروش ومت رصــد املنــزل وشــوهد املتهــم  
وهــو يقــود الســيارة املذكــورة وقــام بتســليم أحــد األشــخاص زجاجتــن 
يشــتبه أن تكــون مــن شــراب املســكر ومت اســتيقافه بتفتيــش الســيارة 
وجــد بهــا خمــس زجاجــات مســكر وبعــد أخــذ األذن مت الدخــول ملنــزل 
ــوب  ــى قطــع مــن احلشــيش وحب ــر عل ــه عث ــه وبتفتيــش غرفت املدعــى علي
الــروش ومبلــغ مالــي بجانبهــا وأربــع زجاجــات بهــا خمــر. طلــب املدعــي 
العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا هــو منســوب إليــه وأقــر املدعــى عليه 
مبــا نســب إليــه ، كمــا أنكــر اســتخدام ســيارته يف الترويــج وأنكــر 
ترويــج املســكر وقــرر بــأن املبلــغ املضبــوط يف منزلــه عائــد لــه وهــو جــزء 
مــن راتبــه وليــس مــن ترويــج املخــدرات او املســكرات ، وبنــاء علــى مــا 
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ســبق حكمــت احملكمــة بإقامــة حــد املســكر وتعزيــر املدعــى عليــه 
ــغ احلكومــي  ــد والغرامــة ومنعــه مــن الســفر وإعــادة املبل بالســجن واجلل
ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء شــريحته وصــرف النظــر عــن طلــب 
ــه  ــغ املضبــوط يف بيت ــه واملبل املدعــي العــام مصــادرة ســيارة املدعــى علي

وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزئّيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالدمــام وبن
اجلزئّيــة بالدمــام برقــم ...... وتاريــخ 1433/01/08هـــ  املقيــدة باحملكمة 
برقم   وتاريخ 1433/01/08هـ  ففي يوم االثنن املوافق1433/01/24هـ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 32 : 10  وفيهــا قــدم املدعــي العــام ...... دعــواه 
ــى محضــر  ــه باالطــالع عل ــاًل فيهــا حيــث إن ــه ...... قائ ضــد املدعــى علي
األحــد  يف  املخــدرات  مكافحــة  شــعبة  قبــل  مــن  املعــد  بــالغ 
1432/11/11هـــ  تبــن ورود بــالغ مــن أحــد مصادرهــم الســرية عــن 
ــج مــادة احلشــيش املخــدر ويحمــل جــوال رقــم: )......(  ــام املتهــم بتروي قي
ــه باجلــرم  ــه واإلطاحــة ب ــام للشــراء من وقــد أفــاد املصــدر باســتعداده الت
املشــهود عليــه مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى جوالــه املشــار لــه 
ولقــد طلــب املصــدر منــه يف االتصــال قطعــة حشــيش بقيمــة )200( ريــال 
ورد عليــه املتهــم أنــه يوجــد عنــده قطعــة حشــيش مخــدر بقيمــة )250( 
ريــااًل فأجــاب املصــدر بأنــه ســوف يشــتريها فســأله املتهــم هــل لديــه 
ســيارة لكــي يحضــر إليــه؟ فــرد عليــه املصــدر بأنــه ال توجــد لديه ســيارة 
فقــال املتهــم إنــه ال ميلــك أيضــًا ســيارة وطلــب منــه االنتظــار لدقائــق حيــث 
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ســيتصل عليــه الحقــًا وفجــأة قــام املتهــم باالتصــال علــى املصــدر وقــال 
لــه : »أنــا عنــد البيــت انــزل« فتــم إعطــاء املصــدر املبلــغ احلكومــي املرقــم 
وقــدره )250( ريــال وذلــك بعــد تفتيشــه تفتيشــًا دقيقــًا إبــراًء للذمــة ومت 
بعــث املصــدر للمتهــم وأثنــاء تــرك الغرفــة ملراقبــة املوقــع من اجلهــة املقابلة 
أفــاد املصــدر بــأن املتهــم قــام بتســليمه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر يبلــغ 
وزنهــا )6.9( جــم وأنــه حتــرك علــى الفــور كمــا أفــاد املصــدر بــأن املتهــم 
أتــى علــى ســيارة مــن نــوع .... موديــل 1992م لونهــا أخضــر حتمــل لوحــة 
رقــم )......( علمــًا بــأن املصــدر ال يعــرف موقــع بيــت املتهــم عليــه مت جمــع 
املعلومــات ومت التعميــم عليــه وعلــى ســيارته املذكــورة ويف يــوم الثالثــاء 
1432/11/27هـــ ورد بــالغ مــن أحــد مصادرهــم الســرية مفــاده وجــود 
شــخص يســكن حــي .... بجــوار محطــة ..... يقــوم بترويــج مــادة احلشــيش 
املخــدر والشــراب املســكر وحبــوب الــروش احملظــورة وقد أفــاد املصدر 
بأنــه علــى أمت االســتعداد بالداللــة علــى املنــزل ويف اليــوم نفســه مت رصــد 
املنــزل املذكــور وشــوهد شــخص يقــود ســيارة مــن نــوع ..... أخضــر اللــون 
يحمــل اللوحــة رقــم )......( وهــو يقــوم بتســليم أحــد األشــخاص قارورتــن 
يشــتبه أن تكــون مــن الشــراب املســكر وأثنــاء اســتيقاف الشــخص 
املذكــور أعــاله اتضــح أنــه املتهــم وكان االســتيقاف بعيــدًا عــن ســيارته 
وبتفتيشــه شــخصيًا لــم ُيعثــر معــه علــى أي شــيء مــن املمنوعــات وبســؤاله 
الســيارة  قــام بإنكارهــا وبتفتيــش  التــي كان يقودهــا  عــن ســيارته 
املذكــورة أعــاله وجــد بهــا خمســة قواريــر ميــاه معدنيــة مــن نــوع .... ســعة 
500 مــل تفــوح منهــا رائحــة املســكر يشــتبه أن تكــون مــن الشــراب 
املســكر وبالضغــط عليــه مبــا يحــوزه يف منزلــه الواقــع يف حــي .... بجــوار 
محطــة .... قــام باالعتــراف بأنــه يوجــد بهــا كميــة من الشــراب املســكر 
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يف غرفتــه باإلضافــة إلــى قطــع مــن احلشــيش املخــدر وحبــوب الــروش 
وبعــد أخــذ اإلذن الــالزم واصطحــاب املفتشــة النســائية وعضــو الهيئــة مت 
الدخــول ملنزلــه وإلــى غرفتــه مباشــرة وبرفقتــه شــخصيًا حيــث عثــر 
الوكيــل رقيــب: ...... علــى قطعــة ســمراء اللــون بلــغ وزنهــا ) 71.3 ( جــم 
يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر وكانــت موجــودة حتــت 
املالبــس املوجــودة يف خزانــة املالبــس كمــا عثــر حتــت الســرير علــى 
علبــة دخــان بداخلــه قطعتــن ســمراء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن مــادة 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهمــا )6( جــم كمــا عثــر علــى عــدد ســبعة 
الــروش  حبــوب  مــن  تكــون  أن  يشــتبه  اللــون  بيضــاء  حبــة  وثالثــن 
احملظــورة كانــت حتــت وســادة الســرير وبجانبهــا مبلــغ مالــي وقــدره 
)1300( ريــال بجانــب احلبــوب حتــت الوســادة كمــا عثــرت الفرقــة علــى 
عــدد أربعــة جوالــن زرقــاء اللــون مملــوءة بشــراب يشــتبه أن يكــون مــن 
الشــراب املســكر وكانــت موجــودة يف نفــس الغرفــة وقــد أثبــت التقرير 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم )......( وتاريــخ 1432/11/21هـــ الصــادر مــن 
املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم باملنطقــة الشــرقية إيجابيــة عينــة 
القطعــة املروجــة ملــادة احلشــيش املخــدر املدرجــة باجلــدول األول فئــة )أ( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وقــد أثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم ).....( وتاريــخ 1432/12/6هـــ الصــادر مــن 
يلــي:1-   مــا  الشــرقية  باملنطقــة  الســموم  ملراقبــة  اإلقليمــي  املركــز 
إيجابيــة احتــواء عينــة قواريــر املســكر املضبوطــة يف ســيارته علــى مــادة 
القطعــة  عينــة  إيجابيــة  مســكرة2-  وبنســبة  اإليثيلــي  الكحــول 
املضبوطــة يف منــزل املتهــم ملــادة احلشــيش املخــدر املدرجــة باجلــدول األول 
ــة  ــة3- إيجابي ــرات العقلي ــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث فئ
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عينــة القطعتــن املضبوطتــن داخــل الباكيــت الــذي ُعثــر عليــه يف منــزل 
املتهــم ملــادة احلشــيش املخــدر املدرجــة باجلــدول األول فئــة )أ( مــن نظــام 
احلبــوب  عينــة  إيجابيــة  العقليــة4-  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
املضبوطــة يف منــزل املتهــم لعقــار الكلونازيبــام املــدرج باجلــدول الثانــي 
فئــة )د( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة5- احتــواء 
عينــة اجلوالــن املضبوطــة يف منــزل املتهــم علــى مــادة الكحــول اإليثيلــي 
وبنســبة مســكرة . وباســتجواب املتهــم اعتــرف بحيازتــه للهاتــف اجلــوال 
رقــم )......( وبعائديــة ســيارة .... موديــل ...... رقــم اللوحــة )......(  وأنكــر 
قيامــه بترويــج احلشــيش املخــدر يف يــوم األحــد 1432/11/11هـــ وقــد 
اعتــرف بحيازتــه ملــا مت ضبطــه معــه ويف منزلــه مــن شــراب مســكر 
وحشــيش مخــدر وحبــوب محظــورة يف يــوم الثالثــاء 1432/11/27هـــ 
اليــوم  ذلــك  قيامــه يف  وأنكــر  الشــخصي  االســتعمال  بقصــد  وذلــك 
ترويجــه للمســكر وأن املبلــغ املضبــوط يف منزلــه هــو املتبقــي مــن راتبــه 
الشــهري كمــا اعتــرف بتعاطيــه للحشــيش املخــدر والشــراب املســكر 
واحلبــوب احملظــورة وانتهــى التحقيــق معــه الــى اتهامــه مبــا يلــي/1- بيــع 
قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )6.9( ســتة جــرام وتســعة مــن 
العشــرة مــن اجلــرام بقصــد االجتــار وترويجــه لقارورتــن مــن املســكر2-  
حيــازة عــدد )5( خمســة قواريــر مــن املســكر ســعة 500 مــل وعــدد )3( 
ثــالث قطــع مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا ) 77.3 ( ســبعة وســبعون 
جرامــًا وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وعــدد )37( ســبعة وثالثــن حبــة 
التعاطــي  بقصــد  احملظــور  الكلونازيبــام  عقــار  مــن  اللــون  بيضــاء 
واحلبــوب  املخــدر  احلشــيش  تعاطــي  املســكر4-  شــرب  والترويــج3- 
احملظــورة. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء يف أقوالــه املنــوه 
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محاضــر   -2)  31.30.29.17.16.15( اللفــات  علــى  واملرفقــة  عنهــا 
الضبــط املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحة رقم )11( مــن ملف التحقيق 
املرفــق لفــة )1( والصفحتــن رقــم )12.11( مــن ملــف التحقيــق املرفــق 
لفــة )18(3-التقاريــر الكيماويــة الشــرعية املنــوه عنهــا واملرفقــة لفــة 
)7( واللفــة رقــم )32(4- وجــود املبلــغ املالــي قــرب احلبــوب احملظــورة 
املضبوطــة يف منــزل املتهــم قرينــة علــى أنهــا نتــاج عمليــات الترويــج5- 
وعائديــة  الترويــج  يف  املســتخدمة  الســيارة  بعائديــة  املتهــم  اعتــراف 
الهاتــف اجلــوال املســتخدم بالتنســيق لعمليــة الترويــج قرينــة علــى اتهامــه 
بالقيــام بعمليــة ترويــج احلشــيش املخــدر وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
عليــه - وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا - فعــٌل محــرم ومعاقــٌب 
عليــه شــرعًا ونظامــًا اطلــب مــا يلــي أواًل: إثبــات إدانتــه بشــرب املســكر 
واحلكــم عليــه بحــد الســكر لقــاء ذلــك ولتعاطيــه احلشــيش املخــدر 
ثانيــًا: إثبــات مــا ُأســند إليــه مــن اتهــام وفقــًا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة 
رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكــم 
عليــه مبــا يلــي:1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة بالفقــرة رقــم 
)1( مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام مــع مراعــاة تطبيــق الفقــرة )1( مــن 
املــادة )62( مــن النظــام املتضمنــة تطبيــق العقوبــة األشــد 2- منعــه مــن 
مــن   )56( رقــم  املــادة  مــن   )2( رقــم  الفقــرة  ملقتضــى  إعمــااًل  الســفر 
النظــام3- مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد للمذكــور ويحمــل الرقــم 
املصنعــي )......( ومصــادرة الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة وهــي مــن نــوع 
.... أخضــر اللــون يحمــل اللوحــة رقــم )......( وحتمــل رقــم الهيــكل )......( 
وهــي مــن نــوع ..... الســتخدامه يف اجلرميــة وفقــًا للفقــرة رقــم )1( مــن 
املــادة رقــم )53( مــن النظــام ، مــع املطالبــة بإســقاط شــريحة الهاتــف 
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النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس املتهــم وفقــا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة 
رقــم ) ( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ 4- املطالبــة باملبلــغ احلكومــي املرقم 
والــذي لــم يتــم العثــور عليــه وفــق تعميــم صاحــب الســمو امللكــي ولــي 
ــات  ــًا: إثب ــخ 1428/10/23هـــ ثالث ــة رقــم )  ( وتاري ــر الداخلي العهــد وزي
ــه بقصــد االســتعمال الشــخصي  ــج املســكر وحيازت ــة املتهــم بتروي إدان
والترويــج واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ذلــك رابعــًا: مصــادرة 
املخــدرات  جتــارة  نتــاج  كونهــا  ريــال   )1300( وقــدره  املالــي  املبلــغ 
واملســكرات وبــاهلل التوفيــق ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه ...... 
مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة املــدون بهــا الرقــم ...... وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام عليــه أجــاب قائــاًل : صحيــٌح أننــي بعــت علــى املصــدر 
قطعــة احلشــيش املخــدر املذكــورة يف الدعــوى حيــث ســلمت لــه القطعــة 
واســتلمت منــه املبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدره ) 250 ( مائتــان وخمســون 
أننــي  وصحيــٌح  اخلاصــة  شــؤوني  يف  املبلــغ  هــذا  صرفــت  وقــد  ريــااًل 
اســتخدمت هاتفــي اجلــوال املذكــور يف الدعــوى يف التنســيق مــع املصدر 
يف بيــع القطعــة املذكــورة وغيــر صحيــح أننــي اســتخدمت ســيارتي 
املذكــورة يف بيــع القطعــة املذكــورة وصحيــٌح أنــه وجــد يف منزلــي مــا 
ُذكــر يف الدعــوى مــن حشــيٍش مخــدر وحبــوب روش وجوالــن مســكر 
وهــذا كلــه يف حيازتــي بقصــد التعاطــي فقــط وليــس الترويــج وصحيــٌح 
أنــه عنــد القبــض علــي كان يف حيازتــي قارورتــي املســكر املذكــورة 
يف الدعــوى بقصــد الشــرب وغيــر صحيــٌح اتهامــي بترويجهــا وصحيــٌح 
أننــي شــربت املســكر يــوم القبــض علــي وتعاطيت احلشــيش قبــل القبض 
خمــس  قبــل  الكلونازيبــام  حبــوب  وتعاطيــت  أشــهر  ســبعة  بحوالــي 
ســنوات وأمــا بالنســبة للمبلــغ املالــي املوجــود يف املنــزل فلــم يكــن قــدره 
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)1300 ( ألــف وثالثمائــة ريــال كمــا جــاء يف الدعــوى وإمنــا كان مبلــٌغ 
وقــدره ) 2005( ألفــان وخمســة ريــاالت وهــو جــزء مــن راتبــي وليــس مــن 
نتــاج املخــدرات أو املســكرات هــذه إجابتــي . وبســؤال املدعــي العــام 
عــن بينتــه فيمــا أنكــره املدعــى عليــه قــال لــدي البينــة معــدي محضــر 

القبض وسوف أحضرهم يف اجللسة املقبلة .
ويف جلســٍة أخــرى حضــر الطرفــان كمــا حضــر ...... مبوجــب بطاقــة 
الهويــة الوطنيــة املــدون بهــا الرقــم ...... وقــال املدعــي العــام هــذا احلاضــر 
مــن ضمــن معــدي محضــر القبــض وأطلــب ســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة 
وبســؤاله شــهد قائــاًل : أشــهد بــاهلل أننــي يف عمليــة بيــع قطعــة احلشــيش 
املخــدر لــم أرى الســيارة التــي حضــر عليهــا املدعــى عليــه ولــم يرهــا أحــد 
مــن معــدي محضــر القبــض كمــا أشــهد بــاهلل أنــه عنــد القبــض علــى 
املدعــى عليــه توقــف بســيارة ... أخضــر مظللــه  بجانــب ســيارة .... أســود 
وقــام أحــد داخــل الســيارة .... بتســليم كيــس لشــخص داخــل الســيارة 
.... ومت إيقــاف الســيارة .... بعــد حوالــي ســاعة ونصــف أو ســاعتن وتبــن 
وجــود كيــس بداخلــه قارورتــن مســكر يحتمــل بشــكل كبيــر أنــه 
نفــس الكيــس الــذي مت تســليمه مــن قبــل شــخص يف الســيارة .... كمــا 
تبــن بتفتيــش الســيارة .... التــي حضــر عليهــا املدعــى عليــه وجــود خمــس 
قواريــر مســكر  علمــًا أننــي لــم أرى الشــخص الــذي كان يف الســيارة 
.... والــذي قــام بتســليم الكيــس املذكــور للشــخٍص الــذي كان يف 
الســيارة .... كمــا مت تفتيــش منــزل املدعــى عليــه ووجدنــا املضبوطــات 
املذكــورة يف احملضــر يف غرفــة ذكــرت لنــا أخــت املدعــى عليــه وبعــض 
األطفــال الذيــن يف املنــزل أن هــذه الغرفــة تخــص ابــن أخــت املدعــى عليــه 
ولكــن املدعــى عليــه ذكــر أنــه  ســيعترف بحيــازة مــا بداخــل هــذه 
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ــه ليــس ألحــد مــن  ــة علمــًا أن ــه يف قضي ــن أخت ــى ال ُيدخــل اب الغرفــة حت
معــدي احملضــر زيــادة عمــا ذكرتــه  هــذا مــا لــدي مــن شــهادة  وبعــرض 
الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : أمــا الشــاهد فــال 
أقــول فيــه شــيئًا  وأمــا شــهادته فالصحيــح أن مــن قــام بتســليم الكيــس 
الــذي بداخلــه قارورتــي املســكر شــخص كان معــي يف الســيارة يدعــى 
...... وال اعــرف بقيــة اســمه ولــم أســلم أنــا هــذا الكيــس وال عالقــة لــي 
بترويــج هــذا املســكر وأمــا قواريــر املســكر التــي كانــت يف ســيارتي 
وهــي خمــس قواريــر فــال تخصنــي وتخــص الشــخص الــذي يدعــى ...... 
القواريــر حتــى نشــربها ســويًا   وقــد أحضــر هــذه  أعــرف عنوانــه  وال 
وصحيــح أن املضبوطــات التــي ذكرهــا الشــاهد هــي نفــس املضبوطــات 
التــي اعترفــت بحيازتهــا يف اجللســة الســابقة وهــي يف احلقيقــة تخــص 
ــي .......... مــا عــدا قطعــة احلشــيش الصغيــرة التــي وزنهــا ) 6 (  ابــن اخت
ــازة جميــع  ســتة جرامــات فهــي لــي بقصــد التعاطــي وقــد اعترفــت بحي
املضبوطــات التــي يف املنــزل يف اجللســة الســابقة  حتــى ُأخــرج ابــن أختــي 
مــن املوضــوع . وبطلــب معدلــن للشــاهد املذكــور قــرر املدعــي العــام 
إحضــار املعدلــن يف اجللســة املقبلــة . ويف جلســٍة أخــرى حضــر كل 
مــن ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة املــدون بهــا 
الرقــم ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة املــدون بهــا 
الرقــم ...... وقــال املدعــي العــام احلاضــران معــدالن للشــاهد ...... وأطلــب 
ســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة وبســؤالهما شــهدا بعدالــة وديانــة 
ومــروءة الشــاهد ...... ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه مزيــد بينــة 
علــى الدعــوى فقــال ســوف أجيــب عــن ذلــك يف اجللســة املقبلــة ويف جلســٍة 
أخــرى حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــٍة 
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علــى الدعــوى فقــال : ليــس لــدي ســوى مــا ورد يف الئحــة الدعــوى وأوراق 
املعاملــة ثــم جــرى رفــع اجللســة للتأمــل.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يوم األربعاء املوافق1434/01/28هـ افتتحت 
اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل ســيارة 
.... التــي كانــت معــه عنــد القبــض تخصــه فقــال نعــم إنهــا ســيارتي وأنــا 
مــن كان يقودهــا ثــم جــرى ســؤاله هــل لديــه بينــة علــى مــا ذكــره مــن  
أن شــخصًا معــه هــو مــن قــام بتســليم قارورتــي املســكر املذكورتــن يف 
الدعــوى فقــال ال بينــة لــدي علــى ذلــك ثــم جــرى االطــالع علــى أقــوال 
املدعــى عليــه لــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام املرفقــة علــى اللفــات 
رقــم ) 30-28 ( مــن طيــات املعاملــة وممــا تضمنتــه مــا نصــه ) ُعثــر داخــل 
ســيارتك علــى خمــس قواريــر ميــاه معدنيــة مــن نــوع .... تفــوح منهــا رائحــة 
املســكر فلمــن تعــود هــذه املضبوطــات ومــا هــو قصــدك مــن حيازتهــا ؟ 
ج/ تعــود لــي شــخصيًا بقصــد الشــرب ( وبعــرض هــذه األقــوال علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : لقــد بصمــت علــى أقوالــي وصحيــح أننــي أن 
هــذه القواريــر لــي ويف حيازتــي بقصــد الشــرب ثــم جــرى االطــالع علــى 
بيانــات املدعــى عليــه يف بدايــة الئحــة الدعــوى وممــا تضمنتــه أن عليــه 
ســابقة حيــازة واســتعمال مخــدرات وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــاًل  الســابقة املذكــورة تخصنــي ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه 
هــل كانــت حيازتــه وتعاطيــه حلبــوب الكلونازيبــام ) الــروش ( بوصفــٍة 
طبيــة فقــال : ال بــدون وصفــٍة طبيــة فنظــرًا ملا تقدم مــن الدعوى واإلجابة 
وحيــث أقــر املدعــى عليــه ببيــع قطعــة احلشــيش املخــدر املذكــورة يف 
الدعــوى وتســليمه لهــذه القطعــة واســتالمه للمبلــغ املرقــم وقــدره ) 250 
اخلاصــة  شــؤونه  يف  املبلــغ  هــذا  وصــرف  ريــااًل  وخمســون  مائتــان   )
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واســتخدامه لهاتفــه اجلــوال املذكــور يف الدعــوى للتنســيق مــع املصــدر 
يف بيــع القطعــة املذكــورة وأنكــر اســتخدامه لســيارته املشــار إليهــا يف 
الدعــوى يف عمليــة بيــع هــذه القطعــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه يف جوابــه 
ــه ُوجــد يف منزلــه مــا ُذكــر يف الدعــوى مــن حشــيٍش  عــن الدعــوى بأن
ذلــك كلــه يف حيازتــه  وأن  مخــدر وحبــوب روش وجوالــن مســكر 
بقصــد التعاطــي وأنكــر قصــد الترويــج وحيــث رجــع املدعــى عليــه عــن 
اعترافــه بهــذه احليــازة يف جلســٍة أخــرى وقــرر أن جميــع املضبوطــات 
اإلقــرار  أن رجوعــه عــن  أختــه وحيــث  املنــزل كانــت البــن  التــي يف 
بحيازتهــا ال ُيقبــل منــه كــون اإلقــرار حجــٌة قاصــرٌة علــى املقــر وحيــث 
أقــر املدعــى عليــه بأنــه عنــد القبــض عليــه كان يف حيازتــه قارورتــي 
اتهامــه  وأنكــر  الشــرب  بقصــد  الدعــوى  املذكورتــن يف  املســكر 
بترويجهــا وأقــر بشــربه للمســكر وبتعاطيــه للحشــيش املخــدر وحلبــوب 
الكلونازيبــام وأقــر بــأن املبلــغ املالــي املوجــود يف املنــزل لــم يكــن قــدره 
ألفــان   ) ريــال وأنــه مبلغــًا وقــدره ) 2005  ألــف وثالثمائــة   )  1300 (
وخمســة ريــاالت وأنكــر أن يكــون هــذا املبلــغ مــن نتــاج املخــدرات أو 
املســكرات ولعــدم وجــود البينــة القاطعــة  يف ذلــك ولعــدم وجــود البينــة 
كذلــك يف اســتعمال املدعــى عليــه لســيارته املذكــورة يف الدعــوى يف 
عمليــة بيــع قطعــة احلشــيش املخــدر ال ســيما وأن الشــاهد املعــدل شــرعًا 
مشــعل العنــزي قــرر عــدم رؤيتــه للســيارة التــي حضــر عليهــا املدعــى عليه 
يف عمليــة بيــع قطعــة احلشــيش املخــدر وأنــه أيضــًا لــم يرهــا أحــٌد مــن 
معــدي محضــر القبــض ولعــدم وجــود البينــة القاطعــة يف إثبــات إدانــة 
الدعــوى  إليهمــا يف  بترويــج قارورتــي املســكر املشــار  املدعــى عليــه 
وحيــث أن التهمــة متوجــٌة لــه يف ذلــك بنــاًء على ما ورد يف شــهادة الشــاهد 
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املعــدل شــرعًا ...... وممــا تضمنتــه أنــه عنــد القبــض علــى املدعــى عليــه 
توقــف بســيارة .... أخضــر مظللــه بجانــب ســيارة .... أســود وقــام أحــد 
داخــل الســيارة .... بتســليم كيــس لشــخص داخــل الســيارة .... وأنــه بعــد 
ويحتمــل  مســكر  قارورتــي  بداخلــه  كيــس  وجــود  تبــن   .... إيقــاف 
بشــكل كبيــر أنــه نفــس الكيــس الــذي مت تســليمه مــن قبــل شــخص 
يف الســيارة .... وقــرر الشــاهد بأنــه لــم يــرى الشــخص الــذي يف كان يف 
الســيارة .... والــذي قــام بتســليم الكيــس املذكــور وحيــث أقــر املدعــى 
عليــه يف معــرض ســماع شــهادة الشــاهد املذكــور بــأن مــن قــام بتســليم 
يف  معــه  كان  شــخص  املســكر  قارورتــي  بداخلــه  الــذي  الكيــس 
الســيارة وأنكــر أن يكــون هــو مــن ســلم هــذا الكيــس أو أن يكــون 
لــه عالقــة بترويــج املســكر وحيــث أن يف ذلــك مــا يوجــه التهمــة يف حــق 
املدعــى عليــه باالشــتراك يف ترويــج هاتــن القارورتــن وممــا يزيــد يف 
جانــب التهمــة يف هــذا أيضــًا بــأن مــا أقــر بــه يتناقــض مــع مــا أقــر بــه يف 
جوابــه عــن الدعــوى مــن أن هاتــن القارورتــن يف حيازتــه بقصــد الشــرب 
وحيــث أنكــر املدعــى عليــه يف معــرض ســماع شــهادة الشــاهد املذكور 
بأنهــا تخــص  .... وأقــر  الســيارة  حيــازة قواريــر املســكر املوجــود يف 
لكــي  أحضرهــا  الشــخص  هــذا  وأن   ...... ُيدعــى  الــذي  الشــخص 
يشــرباها ســويًا بينمــا أقــر يف هــذه اجللســة بحيازتــه لهــذه القوارير بقصد 
الشــرب ويف هــذا تناقــٌض يوجــه التهمــة لــه يف حيــازة هــذه القواريــر 
بقصــد الترويــج باإلضافــة للشــرب ولتوجــه التهمــة يف حــق املدعــى عليــه 
بــأن قصــده مــن حيــازة املضبوطــات املوجــودة يف منزلــه كانــت بقصــد 
الترويــج باإلضافــة للتعاطــي بداللــة قيامــه ببيــع قطعــة احلشــيش املخــدر 
املذكــورة يف الدعــوى وبعــد االطــالع علــى طيــات املعاملــة ومــن ضمنهــا 
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ــة  ــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي ملراقب التقري
الســموم باملنطقــة الشــرقية برقــم ......... املتضمــن احتــواء العينتــن رقــم 
) 32/1082 ( ورقــم ) 1082/د ( علــى مــادة الكحــول اإليثيلــي وبنســبٍة 
مســكرة وإيجابيــة العينتــن رقــم ) 1082/أ ( ورقــم ) 1082/ب ( ملــادة 
احلشــيش املخــدر وإيجابيــة العينــة رقــم ) 1082/ج ( لعقــار الكلونازيبــام  
وبعــد االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن املركــز 
اإلقليمــي ملراقبــة الســموم باملنطقــة الشــرقية برقــم )( املتضمــن إيجابيــة 
العينــة ملــادة احلشــيش املخــدر وبعــد االطــالع علــى أقــوال املدعــى عليــه 
لــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام املشــار إليهــا بعاليــه وبعــد االطــالع 
علــى  املدونــة  والتفتيــش  والضبــط  القبــض  واقعــة  إيضاحــات  علــى 
الصفحــة رقــم ) 11 ( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل يف قضايــا 
املخــدرات املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 1 ( مــن طيــات املعاملــة املتضمــن 
ــى إيضاحــات واقعــة  نحــو مــا ُأشــير إليــه يف الدعــوى وبعــد االطــالع عل
القبــض والضبــط والتفتيــش املدونــة علــى الصفحتــن رقــم ) 11 - 12 ( 
مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل يف قضايــا املخــدرات املرفــق علــى 
اللفــة رقــم ) 18 ( مــن طيــات املعاملــة وممــا تضمنتــه بأنــه شــوهد شــخص 
يقود ســيارة من نوع .... أخضر ويقوم بتســليم أحد األشــخاص قارورتن 
ُيشــتبه أن تكــون مــن الشــراب املســكر وأثنــاء اســتيقاف الشــخص 
املذكــور اتضــح أنــه يدعــى ...... وحيــث أن يف هــذا احملضــر مــا يوجــه 
التهمــة يف حــق املدعــى عليــه بترويــج قارورتــي املســكر املذكورتــن 
ــى الفقــرة ) 2 ( مــن املــادة رقــم ) 3 ( والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة  ــاًء عل وبن
رقــم ) 38 ( واملــادة رقــم ) 53 ( والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 56 ( 
والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 62 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
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واملؤثــرات العقليــة  لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي : أواًل- ثبــت لــدي 
يف  املذكــورة  املخــدر  احلشــيش  قطعــة  بترويــج  عليــه  املدعــى  إدانــة 
الدعــوى البالــغ وزنهــا ) 6.9 ( ســتة جرامــات وتســعة مــن العشــرة مــن 
اجلــرام وذلــك عــن طريــق البيــع وقــررت معاقبتــه علــى ذلــك مبــا يلــي : أ- 
ــة  ــده أربعمائ ــخ إيقافــه وجل ــداًء مــن تاري ســجنه ملــدة خمــس ســنوات ابت
جلــدة مفرقــة علــى ثمــان دفعــاٍت متســاوية بــن كل دفعــٍة وأخــرى مــا ال 
يقــل عــن خمســة عشــر يومــًا وتغرميــه مبلغــًا وقــدره ) 5000 ( خمســة 
آالف ريــال . ب- منعــه مــن الســفر ملــدة خمــس ســنوات تبــدأ بعــد انتهــاء 
مدة السجن املقررة يف حقه يف الفقرة ) أ ( من هذا البند . ج- مصادرة 
هاتفــه اجلــوال املذكــور رقمــه املصنعــي يف الدعــوى الســتخدامه يف 
ــع املذكــورة مــع إســقاط شــريحة الهاتــف اجلــوال  ــة البي التنســيق لعملي
املذكــور يف الدعــوى وعــدم صرفهــا لنفــس املدعــى عليــه .  ثانيــًا- عــدم 
اســتحقاق املدعــي العــام ملــا ُيطالــب بــه مــن مصــادرة الســيارة .... املشــار 
إلــزام  . ثالثــًا-  إليهــا يف الدعــوى ملــا ورد مــن ضمــن احليثيــات أعــاله 
املدعــى عليــه بدفــع مبلــٍغ وقــدره ) 250 ( مائتــان وخمســون ريــااًل وذلــك 
للجهــة املختصــة بــداًل عــن املبلــغ احلكومــي املرقــم الــذي قــام بصرفــه. 
رابعــًا- عــدم اســتحقاق املدعــي العــام ملــا ُيطالــب بــه مــن مصــادرة املبلــغ 
املالــي املشــار إليــه يف الدعــوى وقــدره ) 1300( ألــف وثالثمائــة ريــال 
أو  املخــدرات  نتــاج جتــارة  مــن  أنــه  مــن  القاطعــة  البينــة  وجــود  لعــدم 
املســكرات . خامســًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة ) 37 ( 
ســبعه وثالثــن حبــة مــن عقــار الكلونازيبــام بقصــد  التعاطــي بــدون 
وصفــٍة طبيــة  كمــا ثبــت لــدي إدانتــه بحيــازة ثــالث قطــٍع مــن احلشــيش 
املخــدر البالــغ وزنهــا ) 77.3 ( ســبعه وســبعن جرامــًا وثالثــة مــن العشــرة 
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مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي والتهمــة متوجهــُة يف حقــه بحيــازة هــذه 
احلبــوب والقطــع بقصــد الترويــج باإلضافــة للتعاطــي ملــا ُذكــر مــن ضمــن 
احليثيــات أعــاله وعقوبتــه يف ذلــك كلــه داخلــٌة  يف العقوبــة الصــادرة يف 
حقــه يف الفقرتــن ) أ ( و ) ب ( مــن البنــد ) أواًل ( اكتفــاًء بالعقوبــة 
األشــد . سادســًا- توجــه التهمــة يف حــق املدعــى عليــه يف ترويــج قارورتــي 
ــات أعــاله  ــا ورد مــن ضمــن احليثي املســكر املذكورتــن يف الدعــوى مل
كمــا ثبــت لــدي إدانتــه بحيــازة ) 5 ( خمــس قواريــر مــن املســكر املشــار 
إليهــا يف الدعــوى املوجــودة يف ســيارته بقصــد الشــرب والتهمــة متوجهــة 
يف حقــه بحيازتهــا بقصــد الترويــج باإلضافــة للشــرب كمــا ثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة )4 ( أربــع جوالــن مــن املســكر املضبوطــة 
يف منزلــه بقصــد الشــرب والتهمــة متوجهــٌة يف حقــه بحيازتهــا بقصــد 
الترويــج باإلضافــة للشــرب وعقوبتــه علــى ذلــك كلــه داخلــة يف عقوبــة 
الســجن واجللــد الصــادرة يف حقــه يف القفــرة ) أ ( مــن البنــد ) أواًل ( 
اكتفــاًء بالعقوبــة األشــد . ســابعًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بشــرب 
املســكر وقــررت جلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــًة واحــده علنــًا 
مبجمــٍع مــن النــاس علــى أن ُيفــّرق بــن هــذا اجللــد واجللــد الصــادر يف 
حقــه يف الفقــرة ) أ ( مــن البنــد ) أواًل ( مبــدٍة ال تقــل عــن خمســة عشــر 
يومــًا . ثامنــًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر 
البنــد  واكتفيــت مبــا صــدر عليــه مــن حــٍد للمســكر املذكــور يف 
)ســابعًا( كمــا اكتفيــت مبــا صــدر عليــه مــن منــٍع مــن الســفر املذكــور 
يف الفقــرة ) ب ( مــن البنــد ) أواًل ( . تاســعًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه بتعاطــي حبــوب عقــار الكلونازيبــام بــدون وصفٍة طبيــة واكتفيت 
مبــا صــدر عليــه مــن حــٍد للمســكر املذكــور يف البنــد ) ســابعًا ( عــن 
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تعزيــره لقــاء ذلــك كمــا اكتفيــت مبــا صــدر عليــه مــن منــٍع مــن الســفر 
املذكــور يف الفقــرة ) ب ( مــن البنــد ) أواًل ( وبذلــك أجمــع حكمــت 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعة وقــرر املدعي 
ــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف واكتفــى  ــراض وطل ــام االعت الع
ــة فٌأجيــب  ــة عــن تقــدمي الئحــٍة اعتراضي بالئحــة الدعــوى وأوراق املعامل

لطلبه واهلل املوفق وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وسلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد، فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم ...... وتاريــخ 
1434/2/20هـ املقيدة لدى احملكمة برقم ...... وتاريخ 1434/2/26هـ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ...... 
املســجل برقــم ...... وتاريــخ 1434/2/9هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــى العــام 
ضــد/...... يف قضيــة مخــدرات ومســكر وقــد تضمــن القــرار حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/17هـــ
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رقم الصك : 33297549 تاريخه: 1432/01/29هـ 
رقم الدعوى:3374553

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34195156 تاريخه: 1434/4/22هـ

مخــدرات - شــروع يف نقــل حبــوب محظورة-شــهادة شــهود ومحاضــر 
ضبــط - إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا - ضبــط احلبــوب احملظــورة داخــل 
املطــار حــال وصولهــا - ثبــوت إدانــة - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة 

ومصــادرة ومنــع مــن الســفر.

 املــادة 38 ، املــادة 59 فقــرة )1(،املــادة 60 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
العقلية. واملؤثرات 

أقام املدعي العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم عليه:-
1. عقوبــة القتــل املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )1( مــن املــادة الثالثــة مــن 

نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة
2. مصــادرة جوالــه وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة 53 مــن ذات النظــام وعدم 

صــرف شــريحة اجلــوال لــه مــرة أخرى
3. مصــادرة الســيارة العائــدة للمتهــم وذلــك بعــد القبــض عليــه متلبســًا 
واعترافــه  األمــن  رجــال  مبعرفــة  املخــدرة  احلبــوب  نقــل  يف  بالشــروع 

الضبــط. مبحاضــر 
ومبواجهــة املدعــى عليــه أنكــر التهمــة وبــرر تواجــده بالســوق مــن أجــل 
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شــراء بعــض اخلضــار والفاكهــة ألجــل ســفره مــع أبنــاء عمــه. وبعــد أن 
قارنــت احملكمــة بــن أقــوال وبينــات الطرفــن وطالعــت أوراق القضيــة 
وســماع شــهادة الشــهود قــررت احملكمــة اآلتــي: صــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــى العــام وعــن مطالبتــه بتطبيــق املــادة 37 رقــم 2 مــن البنــد 
أواًل: مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، وعــن مطالبتــه 
بتطبيــق الفقــرة )1( مــن املــادة 53 مــن النظــام نفســه . ثانيــًا: ثبــت لديهــا 
الشــروع يف نقــل املــواد احملظــورة وقــررت تعزيــره ألجــل ذلــك بالســجن 
عشــر ســنوات وجلــده ألــف جلــدة وتغرميــه مببلــغ خمســن ألــف ريــال تــودع 
يف بيــت مــال املســلمن ومنعــه مــن الســفر مــدة مماثلــة ملــدة ســجنه. ولــم 
يقنــع كل مــن املدعــى العــام واملدعــى عليــه ، وجــرى تصديــق محكمــة 

االســتئناف علــى احلكــم.

احلمد هلل وحده وبعد لدينا نحن ................ القضاة يف احملكمة العامة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالدمــام وبن
1433/01/29هـــاملقيدة  ................وتاريــخ  برقــم  بالدمــام  العامــة 
باحملكمــة برقــم ................وتاريــخ 1433/01/29 هـــ ففــي يــوم االثنــن 
وفيهــا   12  :  55 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/02/15 
حضــر املدعــي العــام بالدمــام ................وقــدم الئحــة الدعــوى املتضمنــة 
: اســم املتهــم: ................ اجلنــس: ذكــر. اجلنســية: ســعودي. العمــر وقــت 
اجلرميــة: 23 رقــم الهويــة: ................املهنــة: متســبب احلالــة االجتماعيــة: 
أعــزب مــكان اإلقامــة: .... - حــي .........جهــة اإليقــاف: شــعبة اصالحيــة 
الدمــام تاريــخ القبــض: 1432/7/23 حالــة املتهــم: موقــوف اإلتهــام: 
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ــة بقصــد الترويــج الســوابق: ال يوجــد .. تلقــي املؤثــرات العقلي
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن النبــي بعــده ... بصفتــي 
الشــرقية  باملنطقــة  الهيئــة  لفــرع  العــام  اإلدعــاء  بدائــرة  مدعيــًا عامــًا 
أدعــي علــى املذكــور أعــاله أنــه بتاريــخ 1432/7/22هـــتم القبــض علــى 
املتهــم اعــاله اثــر بــالغ مــن قبــل وحــدة مكافحــة املخــدرات مبطــار امللــك 
فهــد الدولــي مبنــي علــى بــالغ مــن قبــل جمــرك مطــار امللــك فهــد بقــدوم 
شــحنة جويــة قادمــة مــن دولــة .... بداخلهــا بضائــع من الفواكــه )فاكهة 
الكرز( ويف أثناء تفتيشــها مت العثور على ما عدده )211.293( مائتان 
وأحــد عشــر ألفــاً ومئتــان وثــالث وتســعون حبة أثبت التقريــر الكيماوي 
ملــادة  إيجابيــة عيناتهــا  وتاريــخ 1432/8/4هـــ   ).........( رقــم  الشــرعي 
الثانــي فئــة )ب( مــن نظــام  )االمفيتامــن( املنبهــة واملدرجــة باجلــدول 
اســتدعاء  عليــه مت  وبنــاًء   ، العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
املخلــص اجلمركــي للبضاعــة املدعــو / ................ومبناقشــته أفــاد أن 
البضاعــة هــي فواكــه مســتوردة ألحــد التجــار املســتوردين يف ســوق 
اخلضــار والفواكــه بالدمــام ويدعــى / ................وباالتصــال عليــه قــام 
باحلضــور إلــى وحــدة مكافحــة املخــدرات باملطار وبســؤاله عــن تفاصيل 
ســير البضاعــة املضبوطــة ذكــر أنــه دائمــًا مــا يقــوم باســتيراد الفواكــه 
وأنــه قــد اتصــل بــه شــخص .... اجلنســية يدعــى / ................وأفــاد وهــو 
أحــد جتــار الفواكــه يف .... ولــه تعامــل مســبق معــه وآخرهــا يف اجلمعــة 
الفائتــة علــى بضاعــة مــن الفواكــه )الكــرز( حيــث اســتلمها وقــام 
بوضعهــا لديــه بالثالجــات وحضــر إليــه بعــد ذلــك شــخصان )ســعوديان( 
علــى ســيارة مــن نــوع )................( وقامــا بتحميــل البضاعــة وذهبــوا بهــا 
مقابــل عمولــة يأخذهــا علــى ذلــك وأبــدى اســتعداده للتعــاون باإلطاحــة 
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باملســتقبل لهــذه الكميــة ويف متــام الســاعة الرابعــة عصــرًا مت االنتقــال 
إلــى ســوق اخلضــار مبدينــة الدمــام ومت اصطحــاب البضاعة بســيارة )....( 
ووضعهــا يف داخــل الســوق وقــام / ................باالتصــال علــى التاجــر ..... 
/ .. علــى الرقــم )................( وأفــاد أن البضاعــة قــد وصلــت وســأله 
عــن الشــخص الــذي ســوف يقــوم باســتالمها فذكــر لــه أنــه شــخص 
يدعــى ................ويحمــل اجلــوال رقــم ................وأنــه ســوف يحضــر إليــه 
يف اليــوم التالــي وبنــاًء علــى ذلــك مت التمركــز يف ســوق اخلضــار بالدمــام 
ويف الســاعة السادســة صباحــًا قــام / ................باالتصــال علــى املتهــم / 
................علــى اجلــوال رقــم ................وطلــب منــه احلضــور إليــه الســتالم 
ــة  ــت املكامل ــل وكان ــه ســوف يحضــر بعــد قلي ــه أن البضاعــة فذكــر ل
علــى مســمع مــن قائــد الفرقــة وبعــد نصــف ســاعة حضــرت ســيارة مــن 
ــون .... حتمــل اللوحــة رقــم )............( وقــام بالوقــوف  ــوع ................ الل ن
بالقــرب مــن املوقــع وترجــل مــن ســيارته وتوجــه إلــى / ................ وســأله 
هــل البضاعــة جاهــزة فأفــاده أنهــا جاهــزة وطلــب منــه إحضــار ســيارة 
ــى املتهــم عالمــات  ــا ولوحــظ عل ــل البضاعــة عليه ليقــوم العمــال بتحمي
االرتبــاك وكثــرة االلتفــات مينــة ويســرة ويبــدو أنــه يف اثنــاء ذلــك شــاهد 
قائــد الفرقــة وشــاهد آثــار التفتيــش علــى البضاعــة وقــام بالرجــوع إلــى 
ســيارته مــرة أخــرى ووقــف بالقــرب مــن بــاب الســائق وحضــر شــخص .... 
اجلنســية واحتــك بــه وكانــا يتفقــان علــى نقــل البضاعــة إلــى مدينــة .... 
ــا عالمــات  وللخــوف مــن أن يكــون املتهــم قــد شــاهد البضاعــة وعليه
التفتيــش متــت مداهمتــه والقبــض عليه وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يتم العثور 
بحوزتــه علــى شــيء مــن املمنوعــات وبأخــذه خــارج املوقــع ومبحاولــة 
مناقشــته حــول القضيــة واإلحلــاح عليــه حيــال ذلــك أفــاد انــه قبــل يومــن 
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قابــل شــخص يدعــى / ................يف محافظــه .....
وذكــر لــه أن هنــاك حجــر ابيــض قــادم مــن ســوريا وهــو يقصــد بذلــك 
احلبــوب املخــدرة وتقــدر كميتهــا بـــ)1000( شــد وأنــه قــد أغــراه باملــال 
ووعــده مببلــغ )150( مائــة وخمســن ألــف ريــال إذا قــام باحضارهــا إليــه 
يف محافظــة اخلــرج وكان ذلــك علــى مســمع مــن قائــد الفرقــة وأحــد 
أعضائهــا ومت متكينــه مــن االتصــال باملدعــو.... علــى جوالــه رقــم )....( 
وذكــر لــه أن األمــور طيبــة وعلــى مــا يــرام ولكــن املدعــو... كان قلقــًا 
وكان يتصــل يف كل دقيقــة حملاولــة كشــف الشــخص وبعــد ذلــك قــام 
باقفــال جوالــه وبتفتيــش الســيارة العائــدة للمتهــم لــم يتــم العثــور بهــا علــى 
شــيء مــن املمنوعــات وأفــاد مســتورد البضاعــة.... أن البضاعة املضبوطة 
قــد وردت عــن طريــق مطــار امللــك فهــد الدولــي مــن قبــل شــخص ســوري 
اجلنســية يدعــى..... يتعامــل معــه يف مجــال توريــد الفواكــه منــذ ســنوات 
وقــد انقطــع عــن التعامــل معــه يف الفتــرة األخيــرة ولكنــه عــاد واتصل به 
وطلــب منــه اســتالم بضاعــة مــن الفواكــه ســوف تصــل ملطــار امللــك فهــد 
بالدمــام وتســمليها ... .. وبعــد وصــول البضاعــة مت االتصــال بــه مــن قبــل 
مكافحــة املخــدرات وبســؤاله عــن البضاعــة ذكــر لهــم مــا يعرفــه فتــم 
االتفــاق معــه علــى إخــراج البضاعة من املطار واالتصال بالشــخص الذي 
طلــب منــه أبــو .... وهــو .... للحضــور الســتالمها وبعــد ذلــك قــام باالتصــال 
باملتهــم علــى جوالــه .... واخبــره بوصــول البضاعــة وحضــر املتهــم، وقــام 
مبقابلتــه بالســوق وانصــرف بغــرض إحضــار ســيارة للتحميل ومت القبض 
عليــه يف أثنــاء ذلــك، وأضــاف أنــه ويف األســبوع املاضــي وصلــت بضاعــة 
عــن طريــق نفــس التاجــر وحضــر املتهــم وبرفقتــه شــخص آخــر لتحميلهــا 
وأفــاد أنــه يقــوم بذلــك مقابــل عمولــة يقــوم بأخذهــا . وبعــرض املتهــم .... 
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علــى .... قــام بالتعــرف عليــه وذكــر أنــه هــو الشــخص الــذي حضــر إليــه 
يف الســوق الســتالم البضاعــة وقــام بســؤاله عنهــا وأنــه نفــس الشــخص 
الــذي حضــر إليــه مــن قبــل وقــام باســتالم البضاعــة منــه ومبواجهــة 
ــة وتفصيــاًل وأنكــر مشــاهدته  ــه بــــ.... جمل املتهــم بذلــك أنكــر عالقت
لــه مــن قبــل وأنكــر جميــع مــا ذكــره مــن أقــوال وأنكــر وجــود اتصــال 
قــد  املتهــم....  أن  علــى   ..... )النقــل(  الســيارة  صاحــب  وأفــاد  بينهمــا. 
حضــر إليــه وطلــب منــه نقــل كميــة مــن الفواكــه إلــى مدينــة اخلــرج 
ومت االتفــاق علــى ذلــك مقابــل مبلــغ 700ريــال ويف صبــاح ذلــك اليــوم 
اتصــل بــه وطلــب منــه احلضــور إليــه يف الســوق لتحميــل البضاعــة وبعــد 
حضــوره قــام مبقابلتــه يف الســوق وهــو واقــف بجانــب ســيارته مــن نــوع ... 
أبيــض اللــون وطلــب منــه االنتظــار لتحميــل البضاعــة ويف أثنــاء ذلــك مت 
القبــض عليــه وأضــاف أنــه كان وحــده. وبعــرض املتهــم... علــى صاحــب 
ســيارة النقــل..... أكــد أنــه نفــس الشــخص الــذي حضــر إليــه واتفــق معــه 
علــى نقــل كميــة مــن اخلضــار حملافظــة اخلــرج واتصــل عليــه يف صبــاح 
ذلــك اليــوم وطلــب منــه احلضــور للســوق وعنــد الوصــول إلــى الســوق قــام 
القبــض عليــه  البضاعــة ومت  لتحميــل  مبقابلتــه وطلــب منــه االنتظــار 
بعــد ذلــك. وبســماع أقــوال املدعــى عليــه األوليــة أفــاد أنــه مت القبــض 
عليــه إثــر حضــوره الســتالم بضاعــة حتتــوي علــى الكــرز والتــي كان 
بداخلهــا احلبــوب املنبهــة واحملظــورة وأفــاد أنــه كان يعلــم بوجــود احلبــوب 
املنبهــة واحملظــورة يف داخــل هــذه البضاعــة والتــي تعــود للمدعــو ..... 
والــذي يســكن يف محافظــة اخلــرج وقــد اتفــق معــه علــى ذلــك مقابــل 
مبلــغ مالــي قــدره )150.000( مائــة وخمســون ألــف ريــال. وباســتجوابه 
انكــر قيامــه بتلقــي احلبــوب املنبهــة واحملظــورة وأفــاد أنــه مت القبــض 
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عليــه أثنــاء تواجــده يف ســوق اخلضــار والفواكــه بغــرض شــراء كميــة 
مــن اخلضــار ألخذهــا إلــى النعيريــة لوجــود مناســبة لهــم هنــاك وأنه كان 
لوحــده وأفــاد أن اجلــوال رقــم .... ال عالقــة لــه بــه وأضــاف أنــه ال عالقــة له 
باحلبــوب التــي مت ضبطهــا يف داخــل صناديــق فاكهــة الكــرز وأنكــر 
عالقتــه باملدعــو... وأنكــر مــا تضمنــه محضــر القبــض مــن االتصــال 
عليــه مــن قبــل املدعــو ... للحضــور الســتالم البضاعــة وحضــوره بعــد 
ذلــك إلــى الســوق والوقــوف مــع ... والســؤال عــن البضاعــة واالتفــاق مــع 
شــخص ســوداني اجلنســية علــى حتميــل البضاعــة إلــى محافظــة اخلــرج 
وأفــاد أنــه قــد حضــر غلــى الدمــام للتمشــية. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى 
اتهامــه بتلقــي مــا عــدده )211293( مائتــان وأحــد عشــر ألــف حبــة مــن 

احلبــوب املنبهــة واحملظــورة )اإلمفيتامــن( مــن مهــرب بقصــد االجتــار.
وذلك لألدلة والقرائن التالية :

1- مــا ورد يف اقــوال املتهــم املنــوه عنهــا علــى اللفــة رقــم )25-21 ,28 
ـ29( وعلــى الصفحــة رقــم ) 2-3 ( مــن ملــف التحقيــق املرفــق علــى اللفــة 

رقم2
2- محضــر االنتقــال والقبــض والتفتيــش املنــوه عنــه علــى الصفحــة رقــم 

) 11-13 (مــن ملــف التحقيــق علــى اللفــة رقــم )1(
3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم 

.  )40(
4- إفــادات  .. واملقيــم .. املنــوه عنهــا واملرفقــة علــى اللفــة رقــم )30 ـ 35( 

و )44 ,45(
5- محضــري العــرض واملواجهــة املنــوه عنهــا املرفقــة علــى اللــف رقــم 

.  )46,27(
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6- اقرار املتهم املنوه عنه على اللفة رقم )6( .
7- وجــود اتصــاالت هاتفيــه بــن اجلــوال رقــم ........ العائــد للمتهم واجلوال 

رقم .......... العائد ملســتورد البضاعة .
ـ وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة  وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
مبوجــب  نظامــًا  ومجــرم  شــرعًا  عليــه  ومعاقــب  محــرم  فعــل  شــرعا 
العقليــة يف عقوباتــه األصليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة 
والتكميليــة أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة 
ــي: 1/ ــة واحلكــم مبــا يل ــرات العقلي ــة مــن نظــام املخــدرات واملؤث الثالث
عقوبــة القتــل املنصــوص عليهــا يف الفقــرة رقــم )2( مــن البنــد) اواًل( 
مــن املــادة )37( مــن النظــام .  2/  مصــادرة جوالــه الــذي يحمــل الرقــم 
املصنعــي رقــم ).........(  وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن النظــام 
وزيــر  لتعميــم  وفقــًا  املتهــم  لنفــس   )..( رقــم  الشــريحة  وعــدم صــرف 

. 9-1428/2/10هـــ  وتاريــخ   )9798( رقــم  الداخليــة 
ــى الفقــرة )1(  ــاًء عل ــدة للمتهــم املوصوفــة بن 3/ مصــادرة الســيارة العائ

ــة . ــرات العقلي مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث
وبــاهلل التوفيق،،،هــذه دعــواي ، وكنــا قــد كتبنــا إلصالحيــة الدمــام 
إلحضــار املدعــى عليــه هــذا اليــوم االثنــن 1433/3/14هـــ ولــم يحضــر 
ولذلــك أجلــت اجللســة الــى يــوم االثنــن 1433/3/21هـــ وبــاهلل التوفيــق. 
ويف هــذا اليــوم االثنــن 1433/3/21هـــ حضــر الطرفــان وباســتجواب 
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : ماذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه 
غيــر صحيــح ولــم يحصــل منــي شــيء مــن ذلــك وأنــا كنــت فيســوق 
اخلضــار يف الدمــام أشــتري أغــراض للكشــتة وكنــت علــى موعــد مــع 
أبنــاء عمــي يف ..... فســألت أحدهــم عــن موقــع ســوق اخلضــار فدلنــي 
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علــى ســوق الدمــام وقــد قبــض علــّي فيــه وال أدري عــن ســبب القبــض 
علــي . هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال: الصحيــح 
ــة وأطلــب الرجــوع إليهــا .  ــة مــا يف أوراق املعامل ــه ولــدي البين مــا ذكرت
ورفعــت اجللســة لذلــك إلــى يــوم االثنــن 1433/3/28هـ الســاعة العاشــرة 

والنصــف واهلل املوفــق.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم االثنــن املوافق1433/04/05هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 20 : 10وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد جــرى 
الرجــوع للمعاملــة فوجدنــا علــى اللفــة رقــم 1 ص 11و12 واقعــة القبــض 
والضبــط والتفتيــش وتتضمــن مــا يلــي : احلمــد هلل رب العاملــن والصــالة 
والســالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلن أمــا بعــد نثبــت نحــن املوقعــن 
أدنــاه وبنــاًء علــى املعلومــات الــواردة لنــا مــن وحــدة مكافحــة املخــدرات 
مبطــار امللــك فهــد بالدمــام املبنــي علــى بــالغ جمــرك املطــار بشــأن ضبط 
مــن  تكــون  أن  يشــتبه  اللــون  بيضــاء  احلبــوب احملظــورة  مــن  كميــة 
حبــوب الكبتاجــون املخــدرة بلــغ إجماليهــا )211293( مائتــن وإحــدى 
عشــر ألــف ومائتــن وثالثــة وتســعن حبــة والتــي كانــت مهربــة بداخــل 
صناديــق فاكهــة الكــرز وعليــه ويف متــام الســاعة الواحــدة ظهــرا مــن 
يــوم اجلمعــة 1432/7/22هـــ مت اســتدعاء املخلــص اجلمركــي للبضاعــة 
املســتوردة والــذي يدعــى / ................ومبناقشــته أفــاد بــأن البضاعــة 
الفواكــه هــي ملــك ألحــد التجــار املســتوردين يف ســوق اجلملــة للخضــار 
علــى  االتصــال  مت  ذلــك  ................أثنــاء   / يدعــى  باســم  والفواكــه 
صاحــب البضاعــة والطلــب منــه احلضــور إلــى وحــدة املكافحــة باملطــار 
وبالفعــل حضــر شــخصيا وقــد طلــب منــه التفاصيــل عــن ســير البضاعــة 
فقــد أفــاد بأنــه دائمــا مــا يقــوم بعمليــة االســتيراد للفواكــه وقــد اتصــل 
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بــه شــخص ....يدعــى / ................وهــو أحــد جتــار الفاكهــة يف ..... ولــي 
تعامــل مســبق معــه وآخرهــا اجلمعــة الفائتــة علــى نفــس البضاعــة نوعيــة 
كــرز واســتلمتها ووضعتهــا لــدي باملكتــب بالثالجــات حتــى حضــر 
شــخصان ســعوديان علــى ســيارة .... وأخذوهــا وذهبــوا بهــا ولــي عمولــة 

علــى ذلــك وأنــا مســتعد بالتعــاون معكــم بــكل شــيء عــن ذلــك .
وأننــي ســوف أقــوم بإحضارهــا إلــى مدينــة .... مقابــل مبلــغ وقــدره مائــة 
وخمســن ألــف ريــال فقــط وانــه قــد قــام بالتغريــر بــي ألجــل املــادة واجــل 
حاجتــي املاســة بهــا وانــه املدعــو............. وهــو مــن قــام بالتخطيــط علــى 
تهريبهــا والــرأس املدبــر لهــا علــى هــذا أقــر علــى مــا أقولــه وقــد أذنــت 
الثانــي  الشــاهد  ................توقيعــه  الشــاهد األول   . ملــن يشــهد بذلــك 
................توقيعــه املقــر مبــا فيــه ................بصمتــه . كمــا وجدنــا علــى 
اللفــة رقــم 2 ص 2 مــن ملــف التحقيــق جــواب املدعى عليــه أثناء التحقيق 
معــه : س / ملــاذا مت القبــض عليــك . ج / عنــد حضــوري الســتالم فاكهــة 
الكــرز الــواردة مــن دولــة .... عــن طريــق املطــار . س / مــاذا كان داخــل 
الكــرز . ج / كان بداخلهــا حبــوب أبيــض محظــورة . س / هــل كنــت 
تعلــم عــن تلــك احلبــوب . ج / نعــم . س / ملــن تعــود تلــك الكميــة ج / تعــود 
للمدعــو ................ويســكن ..... س / كــم املبلــغ املتفــق عليــه بينــك 
وبينــه اليصــال تلــك الكميــة ..... . ج / كان املبلــغ املتفــق عليــه مائــة 
وخمســن الــف ريــال كمــا وجدنــا علــى اللفــة رقــم 27 تعــرف املدعــو 
................ علــى املدعــى عليــه وأنــه هــو الشــخص نفســه الــذي اتصــل 
ــى  ــا عل ــه بعــد إرســال رقمــه ................مــن الشــخص .... . كمــا وجدن ب
اللفــة رقــم 46 محضــر تعــرف املدعــو ................علــي ..... اجلنســية علــى 
املدعــى عليــه وأنــه هــو نفــس الشــخص الــذي حضــر إليــه واتفــق معــه 
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علــى نقــل كميــة مــن اخلضــار حملافظــة ..... . كمــا وجدنــا علــى اللفــة 
.........ويتضمــن ايجابيــة  رقــم 40 التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم 
العينــة املضبوطــة ملــادة االمفيتامــن املنبــه احملظــور وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــال : كل مــا جــاء فيمــا ذكــر غيــر صحيــح وأطلــب 
تزويــدي بنســخة ممــا ضبــط للــرد عليــه تفصيليــا ورفعــت اجللســة لذلــك 
بعــد اعــالم الطرفــن باحلضــور يــوم االثنــن 1433/4/12هـــ الســاعة 
العاشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/04/05 هـــ احلمــد هلل وحــده ويف هــذا 
اليــوم االثنــن املوافــق1433/04/12 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 32 : 
11وفيهــا حضــر الطرفــان وأحضــر املدعــي العــام للشــهادة كال مــن : ...
............................. وبســؤالهما عما لديهما من شــهادة شــهد كل واحد 
منهمــا علــى حــده بقولــه :إنــه جاءتنــا مــن وحــدة مكافحــة املخــدرات 
بــالغ جمــرك املطــار بشــأن  املبنــي علــى  بالدمــام  امللــك فهــد  مبطــار 
ضبــط كميــة مــن احلبــوب احملظــورة بيضــاء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن 
حبــوب الكبتاجــون املخــدرة بلــغ إجماليهــا ) 211293 ( مائتــن وإحــدى 
عشــر ألــف ومائتــن وثالثــة وتســعن حبــة والتــي كانــت مهربــة بداخــل 
صناديــق فاكهــة الكــرز وعليــه ويف متــام الســاعة الواحــدة ظهــرا مــن 
يــوم اجلمعــة 1432/7/22هـــ مت اســتدعاء املخلــص اجلمركــي للبضاعــة 
املســتوردة والــذي يدعــى / ................ ومبناقشــته أفــاد بــأن البضاعــة 
الفواكــه هــي ملــك ألحــد التجــار املســتوردين يف ســوق اجلملــة للخضــار 
علــى  االتصــال  مت  ذلــك  ................أثنــاء   / يدعــى  باســم  والفواكــه 
ــى وحــدة املكافحــة باملطــار  ــه احلضــور إل ــب من صاحــب البضاعــة وطل
وبالفعــل حضــر شــخصيا وقــد طلــب منــه التفاصيــل عــن ســير البضاعــة 



242

فقــد أفــاد بأنــه دائمــا مــا يقــوم بعمليــة االســتيراد للفواكــه وقــد اتصــل 
بــه شــخص .... يدعــى / ................وهــو أحــد جتــار الفاكهــة يف ..... 
ولــه تعامــل مســبق معــه وآخرهــا اجلمعــة الفائتــة علــى نفــس البضاعــة 
حتــى  بالثالجــات  باملكتــب  لديــه  ووضعهــا  واســتلمها  كــرز  نوعيــة 
حضــر شــخصان ســعوديان علــى ســيارة دينــا وأخذوهــا وذهبــوا بهــا ولــه 
عمولــة علــى ذلــك وأنــه مســتعد بالتعــاون معنــا بــكل شــيء عــن ذلــك 
.وبعــد أخــذ معطيــات القضيــة مت عمــل خطــة ميدانيــة ناجحــة ملعرفــة 
املخطــط لهــا واملســتقبل لهــذه الكميــة وأنــه يف متــام الســاعة الرابعــة 
عصــرًا مت االنتقــال لســوق اخلضــار مبدينــة الدمــام واصطحــاب دينــا 
اخلضــار ووضعهــا بداخــل الســوق وصناديــق الكــرز ملعرفــة الشــخص 
الــذي يقــوم باســتالمها بعــد ذلــك وفــور وصولنــا إلــى الســوق مت متكــن 
املدعــو / ................ مــن االتصــال علــى .... الــذي يدعــى / ................
علــى رقــم ال نذكــره اآلن فقــد أفــاد بــأن البضاعــة وصلــت وقــام بســؤاله 
مــن الــذي ســيقوم باســتالمها فأفــاد بــأن الشــخص الــذي سيســتلمها 
شــخص يدعــى ................يحمــل هاتــف جــوال مســجل رقمــه يف احملضــر 
انتهــت  الباكــر  الصبــاح  التالــي  اليــوم  يف  لــك  يحضــر  ســوف  وأنــه 
املكاملــة عنــد ذلــك مّت التمركــز جيــدا يف املوقــع بســوق اخلضــار حتــى 
اليــوم التالــي الســبت ويف حوالــي الســاعة السادســة صباحــا مت متكــن 
املدعــو / ................مــن االتصــال علــى املدعــو / ................علــى هاتفــه 
وطلــب منــه احلضــور الســتالم البضاعــة فأفــاده بأنــه ســوف يحضــر بعــد 
قليــل انتهــت املكاملــة وكانــت علــى مســمع مــن قائــد الفرقــة والرقيــب 
................وبعــد نصــف ســاعة تقريبــا حضــرت ســيارة مــن نــوع .... اللــون 
.... حتمــل لوحــة مذكــورة يف احملضــر تعــود ملكيتهــا ................موديــل 
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..... وتــدور حولــه الشــكوك ووقفــت قريبــًا من املوقع وترجل من ســيارته 
ومتــت مراقبتــه حتــى وصــل إلــى املدعــو ................: البضاعــة جاهــزة 
وأفــاده بأنهــا جاهــزة وقــال لــه أحضــر ســيارتك هنــاك ليقــوم بتحميلهــا 
العمــال وانتظرنــا عنــد ذلــك شــوهد علــى الشــخص عالمــات االرتبــاك 
الشــديد مــن احلــذر وكثــرة االلتفــات مينــة ويســرة وكان قــد شــاهد قائد 
الفرقــة ويحتمــل أنــه شــاهد الكميــة وعليهــا آثــار عالمــات التفتيــش 
بعــد ذلــك رجــع حتــى وصــل إلــى ســيارته مــرة أخــرى ووقــف قريبــًا مــن 
بــاب الســائق وحضــر شــخص ســوداني واحتــك بــه وكانــا يتفقــان علــى 
نقــل البضاعــة إلــى مدينــة .... عندهــا وخوفــا مــن أن الشــخص كان 
يريــد أن يقــوم ســائق الدينــا املســتأجر بتحميــل البضاعــة وأنــه يقــوم هــو 
مبتابعتهــا ومراقبتهــا مــن بعيــد وخوفــا أيضــا مــن أنــه شــاهد البضاعــة 
ــه واتضــح  ــه والقبــض علي وعليهــا عالمــات التفتيــش فقــد متــت مداهمت
أنــه يدعــى ................ســعودي اجلنســية وبتفتيشــه شــخصيا لــم يعثــر علــى 
شــيء مــن املمنوعــات وبأخــذه خــارج املوقــع ملناقشــته وقــد مت اخلــروج مــن 
ــل وإفهامــه  ــق متــت مناقشــته عمــا حصــل بالتفصي ــاء الطري الســوق وأثن
بــان مبــدأ الــكالم الصــدق هــو يثمــر يف حجــر القضيــة عنــد ذلــك قــام 
باملراوغــة يف بــادئ األمــر وبعــد اإلحلــاح أفــاد قائــاًل :بأنــه قبــل يومــن 
مــن اآلن تقريبــا قابلنــي شــخص يف محافظــة.... يدعــى ................وقــال 
لــي فيــه حجــر ابيــض جــاي مــن ..... وهــو يقصــد حبــوب مخــدرة وتقــدر 
كميتهــا بألــف شــد وقــد أغرانــي باملــال وأنه إذا قمت بإحضارها ســوف 
يعطينــي مقابــل ذلــك مائــة وخمســن ألــف ريــال وانــه لــوال حاجتــي املاديــة 
ملــا أقدمــت علــى هــذا األمــر وبعدهــا نتقابــل يف ..... وأقــوم بتســليمها لــه 
هنــاك وكان ذلــك علــى مســمع مــن قائــد الفرقــة مــع الرقيــب ................
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وقــد اخــذ عليــه إقــرار بذلــك عنــد ذلــك مت متكينــه مــن االتصــال علــى 
املدعــو ................ علــى هاتفــه وأفــاده بــأن كل شــيء متــام وأن الوضــع 
ميشــي علــى مــا يــرام إال أن الشــخص املدعــو / ................كان يتضــح 
مــن كالمــه القلــق وكان يتصــل كل دقيقــة حملاولة كشــف الشــخص 
وهــي عالمــة دائمــا يف عمليــات التهريــب واالســتقبال عندهــا قــام بإقفال 
ــه مّت تفتيــش  ــة ســير القضيــة علمــا بأن ــم نتمكــن مــن مواصل ــه ول جوال
الســيارة ولــم يعثــر علــى شــيء مــن املمنوعــات عنــد ذلــك مت اصطحابــه 
إلــى إدارة املكافحــة بالدمــام إلكمــال الــالزم بهــذا نشــهد وعليــه نوقــع 
هكــذا .ا.هـــ. هكــذا شــهدا . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال : 
مــا ذكــره الشــهود يف شــهادتهم مــن أنهــم قبضــوا علــي يف ســوق اخلضــار 
فهــذا صحيــح وأمــا مــا ذكــروه يف باقــي شــهادتهم فهــو غيــر صحيــح 
ــر  ــى الب ــى الســوق الشــتري خضــار حيــث أنــي ســأخرج إل ــا جئــت إل وأن
مــع أبنــاء عمــي ولــم آتــي الســتالم البضاعــة التــي ذكروهــا وال أدري 
عمــا ذكــروه كلــه . وبســؤاله هــل يطعــن يف الشــهود بشــيء قــال : إننــي 
ال أعرفهــم . وعنــد وصــول القضيــة لهــذا احلــد جــرى رفعهــا إلــى االثنــن 
االثنــن  يــوم  أخــرى  املوفــق. ويف جلســة  القــادم 1433/4/19هـــ واهلل 
املوافــق1433/04/19 هـــ حضــر الطرفــان وقــرر املدعــى عليــه أنــه أقــام 
محاميــًا للدفــاع عنــه ولــم يســتطع احلضــور اليــوم ويطلــب رفــع اجللســة 
جلســة  ويف  لذلــك.  اجللســة  ورفعــت  احلضــور  مــن  احملامــي  ليتمكــن 
أخــرى يــوم األربعــاء املوافــق1433/04/21 هـــ حضــر كل مــن / ........... 
 ......... رقــم  بالســجل  ســعودي   ......... و   ........ رقــم  بالســجل  ســعودي 
وباستشــهادهما شــهدا بعدالــة وثقــة الشــاهدين وأنهمــا صادقــان مقبــوال 
الشــهادة. ويف هــذا اليــوم االثنــن 1433/4/26هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا 
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حضــر الطرفــان وحضــر وكيــل املدعــى عليــه ....... ســعودي اجلنســية 
بالبطاقــة رقــم .......... وكيــاًل عــن املدعــى عليــه بالوكالــة رقــم ......... 
مــن خمــس  دفــاع مكونــة  وقــدم مذكــرة  وتاريــخ 1432/10/21هـــ 
ورقــات ولكــون فضيلــة الشــيخ ....... يتمتــع بإجــازة اعتياديــة فقــد جــرى 

رفــع اجللســة حلــن مباشــرته وعليــه أجلــت.
ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وقــد جــرى الرجــوع إلــى املعاملــة 
فوجدنــا علــى اللفــة رقــم 48 صــورة مــن شــهادة تصديــر مركبــة صــادرة 
من إدارة املرور بدولة .... وتتضمن أن السيارة ..... موديل .... رقم اللوحة 
....... تعــود ملكيتهــا ....... كمــا وجدنــا علــى اللفــة رقم 19 أنه ال ســوابق 
للمدعــى عليــه وبعــرض مــا جــاء يف اقــرار املدعــى عليــه علــى اللفــة رقــم 6 
قــال : إنهــم غرونــي وقالــوا هــذه إجــراءات توقيفــك عندنــا . فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه ملــا جــاء يف دعوى 
املدعــي العــام وبنــاء علــى شــهادة الشــاهدين املعدلــن شــرعا املذكــورة 
بعاليــه وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه املــدون مضمونــه بعاليــه والــذي 
دفــع املدعــى عليــه بأنــه غــرر بــه فيــه ولــم يقــم بينــة علــى ذلــك وبنــاء 
علــى التقريــر الكيمــاوي املذكــور بعاليــه وبنــاء علــى املــادة التاســعة 
واخلمســن الفقــرة )1( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلية 
وبنــاء علــى املــادة )38( و )60( مــن النظــام نفســه وألن جرميــة املدعــى 
عليــه تتعلــق باملخــدرات التــي تفســد العقــول واألديــان وقــد عــم ضررهــا 
وانتشــر يف كثيــر مــن البلــدان ودمــرت كثيــرا مــن الشــباب والناشــئة 
وقــد كثــر يف اآلونــة األخيــرة ترويجهــا وبيعهــا واســتخدامها والتغريــر 
بهــا ممــا يســتدعي تشــديد العقوبــة علــى مــن تلبــس بهــا أو شــارك يف أي 
مجــال يســبب نشــرها وبثهــا بــن النــاس أشــد التعزيــر وأليــم العقوبــة 
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ــا  ــي: أوال صرفن ــا باإلجمــاع مــا يل ــى كل مــا تقــدم فقــد قررن ــاء عل فبن
النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام وعــن مطالبتــه بتطبيــق املــادة 37 رقــم 2 
مــن البنــد أواًل مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وعــن 
مطالبتــه بتطبيــق الفقــرة)1( مــن املــادة )53( مــن النظــام نفســه . ثانيــا 
: ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه بالشــروع يف التوســط أو الشــروع يف 
نقــل املــواد احملظــورة وقررنــا تعزيــره علــى ذلــك بالســجن عشــر ســنوات 
ــدة مفرقــة علــى عشــرين دفعــة  ــده ألــف جل تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه وجل
كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام علــى 
أن تكــون الدفعــة األولــى واألخيــرة معلنــة أمــام جامــع ......... بالدمــام 
كمــا قررنــا إلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا خمســون ألــف ريــال 
تــودع يف بيــت مــال املســلمن كمــا قررنــا منعــه مــن الســفر خلــارج البــالد 
مــدة مماثلــة ملــدة ســجنه وبذلــك كلــه حكمنــا . وبعــرض ذلــك علــى 
الطرفــن قــررا عــدم قناعتهمــا باحلكــم وأفهمــا بتقــدمي اعتراضيهمــا 
خــالل املــدة احملــددة بعــد اســتالمهما نســخة احلكــم وبــاهلل التوفيــق. 

حــرر يف 1433/6/2هـــ .
هـــ  املوافــق1434/03/10  الثالثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
افتتحــت اجللســة بنــاء علــى عــودة املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
 ......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/12/27هـــ  يف   .......... برقــم 
الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  قــرار  وبرفقهــا  1434/1/4هـــ  يف 
........... يف 1433/12/20هـــاملتضمن  اجلزائيــة اخلماســية األولــى رقــم 
مــا ملخصــه بعــد املقدمــة )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحتــن 
االعتراضيتــن وأوراق املعاملــة لوحــظ أنــه ذكــر أصحــاب الفضيلــة يف 
حكمهــم مــا نصــه ثبــت لدينــا إدانــة املدعــى عليــه بالشــروع يف التوســط 
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ــم  أو الشــروع يف نقــل املــواد احملظــورة وهــذا كالم ال يســتقيم حيــث ل
يجــزم أصحــاب الفضيلــة مبــا ثبــت لديهــم ويف هــذا تناقــض ملــا قــرروه يف 
أوال مــن حكمهــم ملالحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــالزم ومــن ثــم إعــادة 
املعاملــة واهلل املوفــق( أهـــ. وعليــه جنيــب أصحــاب الفضيلــة بأننــا قررنــا 
باإلجمــاع تعديــل منطــوق احلكــم ليصبــح كالتالــي أوال: صرفنــا النظــر 
عــن مطالبــة املدعــي العــام بتطبيــق املــادة )37(  رقــم 2 مــن البنــد أوال 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ومطالبتــه بتطبيــق 
الفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن النظــام نفســه . ثانيــًا : ثبــت لدينــا إدانــة 
املدعــى عليــه بالشــروع بنقــل املــواد احملظــورة وقررنــا تعزيــره علــى ذلــك 
مبــا ذكرنــا بعاليــه وبذلــك حكمنــا . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/10هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
الدائــرة  قضــاة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  مرفقــا  الشــرقية  باملنطقــة 
اجلزائيــة اخلماســية األولــى رقــم ................يف 1434/4/22هـــ املتضمــن 
املصادقــة علــى احلكــم وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/6/18هـــ .
ــة  ــرة اجلزائـيـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قـــضاة الدائــ
علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  األولــى يف محكمــة  اخلماسـيـــة 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام 
برقــم ........... وتاريــخ 1434/3/10هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
......... وتاريــخ 1434/3/22هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي ذو الرقــم 
......... والتاريــخ 1433/6/15هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة 
باحملكمــة........ اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد/.......... يف قضيــة 
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مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه. وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحتــن 
االعتراضيتــن وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب 
قررنــا  1433/12/20هـــ  وتاريــخ   ........... رقــم  قرارنــا  علــى  الفضيلــة 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــه وســلم حــرر يف  1434/4/22 هــــــــ . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل



249

رقم الصك:  347121  تاريخه :  1433/01/10هـ 
رقم الدعوى :3410623

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34174231 تاريخه:1434/03/29هـ

مخــدرات - ترويــج عــدد مــن احلبــوب احملظــورة - تعاطــي احلبــوب 
احملظــورة - اإلقــرار - عقوبــة مشــددة كــون املتهــم عســكري -  التعزيــر 
بالســجن واجللــد والغرامــة  واملنــع مــن الســفر واملصــادرة  وإعــادة املبلــغ  

احلكومــي.

ْرِض َبْعَد ِإْصَاِحَها { . 1- قوله تعالى  } َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ
ْهُلَكِة { . 2- قوله تعالى } َواَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّ

3- املــواد )2/3( و)1/38(و )1/56(و)1/53( مــن نظــام مكافحــة املخدرات 
واملؤثــرات العقلية .

احلبــوب  مــن  عــدد  بترويــج  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
احملظــورة وتعاطــي احلبــوب املنبهــة احملظــورة ، وطلــب املدعــي العــام 
إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه واحلكــم عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة 
واملنــع مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال والغاء الشــريحة والزامه برد 
املبلــغ احلكومــي املرقــم تطبيقــًا ألحــكام نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة - حيــث وردت معلومــات ملكافحــة املخــدرات مــن 
أحــد مصادرهــا الســرية عــن قيــام املدعــى عليه بترويــج احلبوب احملظورة 
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ــرة ويرتبــط مبجموعــه مــن مروجــي املخــدرات ، وقــد  ــات كبي بكمي
عــرض املدعــى عليــه علــى املصــدر البحــث لــه عــن مشــتري لكميــات 
كبيــرة مــن احلبــوب احملظــورة ، ومت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى 
جــوال املدعــى عليــه وطلــب منــه كميــه كبيــرة مــن احلبــوب وأنهــا ألحــد 
األشــخاص فوافــق املدعــى عليــه ، وكانــت املكاملــة علــى مســمع مــن 
أفــراد الفرقــة القابضــة ومت تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم بعــد تفتيشــه 
ورافقــه قائــد الفرقــة لتمثيــل دور املشــتري واتفقا علــى الكمية ، وطلب 
املدعــى عليــه أن يكــون االســتالم والتســليم يف يــوم الغــد ، ويف اليــوم 
ــه  ــه متواجــد يف منزل احملــدد اتصــل املدعــى عليــه باملصــدر وأخبــره بأن
وحضــر إليــه املصــدر يرافقــه قائــد الفرقــة )ممثــل دور املشــتري( فســلمه 
ســتمائة ريــال واســتلم مــن املدعــى عليــه عــدد )22( حبــة مــن حبــوب 
اإلمفيتامــن ، وطلــب املدعــى عليــه مــن املصــدر ومرافقــه االتصــال بــه  
بعــد يومــن إلخبــاره إن كانــت  احلبــوب التــي ســلمها جيــدة  لتســليمهما 
باقــي الكميــة املتفــق عليهــا وجــرى االتصــال علــى املدعى عليــه  فاعتذر 
مــن تســليم  الكميــة لشــكه بالوضــع - مت مراقبــة منزلــه وبعــد يومــن 
تقابــل املدعــى عليــه مــع أحــد األشــخاص وركــب معــه  واجتهــا للطريــق 
الســريع فتــم االســتعانة  بالدوريــات األمنيــة الســتيقافهما ومت القبــض 
علــى املدعــى عليــه ، أقــر املدعــى عليــه بتعاطــي حبــوب اإلمفيتامــن 
وأنكــر مــا عــداه وصــدر احلكــم بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه ببيــع )22( 
حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامن بقصد االجتــار وتعاطيه لهذه احلبوب،وبناء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة  بتعزيــره  بالســجن واجللــد والغرامــة 
واملنــع مــن الســفر ومصــادرة  الهاتــف اجلــوال وشــريحته وإلزامــه بإعــادة  

املبلــغ احلكومــي وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .  
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة مــن فضيلــة الرئيــس 
برقــم ...... وتاريــخ 1434/1/6هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم ...... وتاريــخ 
1434/1/6 هـــ واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ...... ضــد......، حامــل 
الســجل املدنــي رقــم ) ...... ( ففــي يــوم  الســبت 10 / 1 /1434هـــ فتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 10  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
املدونــة هويتــه بعاليــه وقــدم املدعــي العــام الئحــة الدعــوى املتضمنــة مــا 
يلــي : )بصفتــي مدعيــًا عامــا يف دائــرة اإلدعــاء العــام مبحافظــة القطيــف 
أدعي على: ...... ، البالغ من العمر )25( ســنة ســـعودي اجلنســية مبوجب 
بتاريــخ  أوقــف   ، عســكري   ، محصــن   )......( رقــم  املدنــي  الســجل 
1433/11/22هـــ ، وأحيــل لســجن محافظــة القطيــف اســتنادًا للقــرار 
بتاريــخ  انــه  حيــث  1428/7/9هـــ.  وتاريــخ   )……( رقــم  الــوزاري 
1433/11/14هـــ وردت معلومــات لرجــال مكافحــة املخــدرات بالدمــام 
مــن احــد مصادرهــم الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب 
احملظــورة بكميــات كبيــرة ويرتبــط مبجموعــة مــن مروجــي املخــدرات 
بالقطيــف ويعمــل ســائق زورق يف .........................، وقــد عــرض املدعــى 
عليــه علــى املصــدر البحــث لــه عــن مشــتري لكميــات كبيــرة مــن 
مــن  املصــدر  فتــم متكــن   ، تصريفهــا  يرغــب يف  احملظــورة  احلبــوب 
االتصــال علــى جــوال املدعــى عليــه رقــم )......( رقمــه املصنعــي )......( 
وطلــب منــه حبوبــًا محظــورة فذكــر املدعــى عليــه ان لديــه كميــة مــن 
احلبــوب احملظــورة و يرغــب يف تصريفهــا ، فســأله املصــدر عــن قيمــة 
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الشــد وهــي مائتــي حبــة فأجابــه املدعــى عليــه بــأن قيمــة الشــد ثالثــة 
آالف ريــال وأنهــا موجــودة يف الوقــت احلالــي فطلــب املصدر شــراء خمســة 
وعشــرون شــدًا واخبــره انهــا ألحــد األشــخاص ، فطلــب املدعــى عليــه 
مــن املصــدر ان يــزوده برقــم هاتــف املشــتري وإبالغــه باالتصــال عليــه او 
حضــور املصــدر واملشــتري ملنزلــه ، وكانــت املكاملــة علــى مســمع مــن 
أفــراد الفرقــة القابضــة -  فجــرى ترقيــم مبلــغ وقــدره )2000( الفــي 
ــد الفرقــة القابضــة  ــام قائ ــال و تفتيــش املصــدر تفتيشــا دقيقــا، وقي ري
مبرافقتــه لتمثيــل دور املشــتري ومت وتزويدهمــا باملبلــغ املرقــم ، وانتقــال 
إلــى منــزل املدعــى عليــه وقابــاله ودخــال منزلــه وأثنــاء احلديــث اتفــق 
منــه خمســة  الشــراء  علــى  عليــه  املدعــى  مــع  القابضــة  الفرقــة  قائــد 
وعشــرين شــدًا فوافــق املدعــى عليــه وذكــر أن الكميــة عنــد احــد 
أعوانــه بالقطيــف وطلــب ان يكــون االســتالم والتســليم يــوم غــٍد الثالثاء 
املوافــق 1433/11/16هـــ ، ويف اليــوم احملــدد مت االتصــال عليــه فذكــر 
انــه عنــد احــد أعوانــه بالقطيــف ، وعنــد الســاعة الواحــدة اتصل املدعى 
عليــه باملصــدر واخبــره انــه متواجــد برحيمــه مبنزلــه وطلــب حضــور 
املشــتري لــه فجــرى تفتيــش املصــدر ومرافقــة قائــد الفرقــة القابضــة لــه 
طلــب  املنــزل  وبدخولهمــا  عليــه  املدعــى  منــزل  وصــال  حتــى  وانتقــال 
املدعــى عليــه منهمــا املبلــغ قبــل اســتالم الكميــة فرفــض ممثــل دور 
املشــتري تســليم املبلــغ قبــل مشــاهدة الكميــة فأجــرى املدعــى عليــه 
اتصــاال ثــم دخــل املدعــى عليــه داخــل منزلــه واحضــر عــدد )22( اثنــن 
وتاريــخ   )( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  أثبــت  حبــة  وعشــرين 
1433/11/30 هـــ ايجابيــة عينتهــا ملــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة ، 
وســلمها لقائــد الفرقــة القابضــة وجــرى تســليمه مبلــغ مرقــم وقــدره 
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)600( ســتمائة ريــال ، وطلــب مــن املصــدر و مرافقــه االتصــال بــه بعــد 
يومــن إلخبــاره ان كانــت احلبــوب التــي ســلمها جيــدة لتســليمهما باقــي 
الكميــة املتفــق عليهــا. وبتاريــخ 1433/11/20هـــ جــرى االتصــال علــى 
املدعــى عليــه فذكــر أنــه بعملــه وأنــه ســيتصل بــه يــوم غــد لتســليمه 
الكميــة املتفــق عليهــا، ويف اليــوم التالــي جــرى االتصــال عليــه اال انــه 
اعتــذر مــن تســليم الكميــة لشــكه بالوضــع فتــم مراقبــة منزلــه ، ويف 
يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/22هـــ تقابــل املدعــى عليــه مــع احــد 
األشــخاص وركــب معــه واجتهــا إلــى شــارع ...... ثــم عــادا حلــي ...... علــى 
طريــق ...... فتــم االســتعانة بالدوريــات األمنيــة الســتيقافهما فتــم القبــض 
واقعــة  بصحــة  اقــر  عليــه  املدعــى  وباســتجواب  عليــه.  املدعــى  علــى 
الضبــط، وافــاد انــه قبــل القبــض عليــه بعشــرة أيــام اتصــل بــه املصــدر 
ــه  ــه ال ميلكهــا وقــام بتكــرار طلب ــره أن ــًا منبهــة وأخب ــه حبوب ــب من وطل
عــدة مــرات، وألنــه يطالــب املصــدر مببلــغ )700(ريــال كســلفة فطلــب 
منــه أن يحضــر إليــه مبنزلــه وعنــد حضــور املصدر كان برفقته شــخص 
أخــر وطلــب منــه حبوبــًا منبهــة وأصــر علــى طلبــه فأخبــره أنــه إذا عــرف 
أحــد ســيحضر منــه احلبــوب، وبعدهــا بيومــن حضــر املصــدر وبرفقتــه 
ــه ســوى مــا  ــه ال يوجــد لدي ــه احلبــوب فأخبرهمــا أن ــب من الشــخص وطل
يســتخدمه فقــام وســلم مرافــق املصــدر عــدد )22( حبــة مــن احلبــوب 
املنبهــة التــي يتعاطاهــا فقــام مرافــق املصــدر وأخــرج مبلــغ )600( ريــال 
أن  علــى  املصــدر  مرافــق  فأصــر  إليــه  بإعادتهــا  وقــام  إياهــا  وســلمه 
يأخذهــا فاســتلمها وغــادر املصــدر ومرافقــه املنــزل ، كما اقــر بتعاطي 
احلبــوب املنبهــة منــذ ســنة وأخــر مــرة كانــت قبــل القبــض عليــه بأســبوع. 
وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام إليــه ببيــع مــا عــدده )22( 
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اثنــن وعشــرين حبــة مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد 
االجتــار وتعاطــي احلبــوب املنبهــة احملظــورة ، وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة : 1- مــا ورد باســتجوابه املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــات رقم)12-
14( . 2- محاضــر البــالغ و االتصــال و االنتقــال و القبــض والتفتيــش 
املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــات رقــم )2 ، 4 ، 12-14( مــن ملــف 
التحقيــق. 3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى 
اللفــة رقــم)15(. وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى أي 
ســوابق. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور ، وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا ، فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب 
إثبــات مــا أســند اليــه وفــق الفقــرة رقــم)2( مــن املــادة رقــم)3( مــن نظــام 
يلــي:  مبــا  عليــه  واحلكــم  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
1-بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة 
رقــم)38( مــن النظــام، والتشــديد عليــه كــون املــادة املروجــة حبــوب 
منبهــة وفــق الفقــرة )2/ج( مــن املــادة رقــم)38( مــن النظــام، و اســتنادا 
لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم)2/8346/5/1ش( 
برقيتــي  إلــى  اســتنادًا  و كونــه عســكري   ، 1427/2/8هـــ  وتاريــخ 
رقم…………….وتاريــخ  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب 
1429/11/4هـ، ورقم ……………. وتاريخ 1429/2/15هـ. 2-منعه 
النظــام.  مــن  رقــم)56(  املــادة  مــن  رقــم)1(  الفقــرة  وفــق  الســفر  مــن 
3-مصــادرة هاتفــه النقــال املســتخدم يف عمليــة الترويــج وفــق الفقــرة )2( 
مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام ، وعــدم صرف الشــريحة لنفس املدعى 
وتاريــخ   ).……………( رقــم  الداخليــة  وزيــر  لتعميــم  وفقــًا  عليــه 
9-1428/2/10هـــ. 4-إلزامــه بدفــع املبلــغ املرقــم الــذي لــم يتــم العثــور 
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عليــه وفــق تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )…………….( وتاريــخ 22-
1428/10/23هـــ. وبــاهلل التوفيــق( ا. هـــ وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى مــن اتهامــي بتعاطــي حبــوب 
االمفيتامــن فهــو صحيــح ومــا عــداه فكلــه غيــر صحيــح هــذا جوابــي 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي 
وبســؤاله البينــة قــال بينتــي ذكرتهــا يف الدعــوى وأطلــب رصدهــا هــذا 
جوابــي وباالطــالع علــى أدلــة املدعــي العــام وجــدت علــى اللفــات 14-12 
اســتجوابا للمدعــى عليــه يتضمــن مــا نصــه : )س. اشــرح لنــا بالتفصيــل 
كيــف مت القبــض عليــك ؟ ج. قبــل القبــض علــي بعشــرة أيــام اتصــل بــي 
املصــدر وطلــب منــي حبوبــا منبهــة وأخبرتــه بأنــي ال أملكهــا وقــام 
بتكــرار طلبــه عــدة مــرات، وألنــي أطالــب املصــدر مببلــغ )700( ريــال 
كســلفة فطلبــت منــه أن يحضــر إلــى املنــزل وعنــد حضــوره إلــى املنــزل 
كان برفقتــه شــخص آخــر وطلــب منــي حبوبــا منبهــة وأصــر علــى طلبــه 
وأخبرتــه أنــه إذا عرفــت أحــدا ســأحضر منــه احلبوب،وبعدهــا بيومــن 
حضــر وبرفقتــه الشــخص وطلــب منــي احلبــوب فأخبرتــه أنــه ال يوجــد 
لــدي ســوى مــا أســتخدمه فقمــت وســلمته عــدد اثنــن وعشــرين حبــة مــن 
مبلــغ  وأخــرج  املصــدر  مرافــق  فقــام  أتعاطاهــا  التــي  املنبهــة  احلبــوب 
ســتمائة ريــال وســلمني إياهــا وقمــت بإعادتهــا إليــه وقــام وأصــر علــي أن 
آخذهــا فاســتلمتها وغــادر املصــدر ومرافقــه املنــزل وبعدهــا بأســبوع 
مــررت بزميــل لــي يف العمــل ليرافقنــي إلــى املعــارض لبيــع كفــرات 
مســتخدمة فتــم اســتيقايف مــن قبــل رجــال مكافحــة املخــدرات ودوريات 
أمنيــة فتــم القبــض علــّي . س . مــا هدفــك مــن بيــع احلبــوب املنبهــة ؟ ج . 
ألن املصــدر أصــر علــي أن احضــر لــه حبــوب فقمــت بإعطائــه مــا معــي 
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مــن حبــوب . س . ملــاذا اســتلمت املبلــغ مــن املصــدر ومرافقــه ؟ ج . ألن 
مرافــق املصــدر أصــر علــى أن اســتلم املبلــغ . س . ورد يف محضــر القبــض 
أنــك اتفقــت مــع املصــدر علــى أن تبيعــه خمســة وعشــرين شــدًا مــن 
احلبــوب املنبهــة فمــا قولــك ؟ ج . نعــم صحيــح اتفقــت معــه علــى ذلــك 
بســبب أنــي أطالــب املصــدر مببلــغ مــن املــال وكلمــا اتصلــت بــه ال يــرد ،  
وعندمــا كلمنــي فرحــت باتصالــه وعندمــا طلــب منــي شــدا أجبتــه بأنــي 
ســأحضر إليــه الشــّد أريــده أن يحضــر إلــى املنــزل ألتفاهــم معــه بشــأن 
ذكــرت   . س  احلبــوب.  مــن  الكميــة  هــذه  أملــك  ال  ولكنــي  الديــن 
للمصــدر ومرافقــه أنــك تعــرف أحــد األشــخاص بالقطيــف ســتحصل 
 . الشــخص؟ ج  منــه علــى كميــة احلبــوب فمــا قولــك ومــن هــو هــذا 
ــي ال أعــرف أحــدا ( ا.هـــ كمــا  ــن املصــدر ولكن ــك ألطمئ ذكــرت ذل
وجــدت علــى اللفــة رقــم 15 التقريــر الكيمــاوي رقــم  ك ش املتضمــن : 
ــى املدعــى  ــة عل ــة ملــادة االمفيتامــن( ا.هـــ وبعــرض األدل ــة العين ) إيجابي
عليــه قــال االســتجواب املرصــود بعاليــه صحيــح وال أنكــر شــيئا منــه 
هــذا جوابــي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر 
املدعــى عليــه مبــا نســب لــه يف االســتجواب وهــو يتضمــن إقــرارا منــه 
بالترويــج مبقابــل وبنــاء علــى إقــراره يف مجلــس احلكــم بالتعاطي ولقوله 
تعالــى : ) وال تفســدوا يف األرض بعــد إصالحهــا ( وقولــه : ) وال تلقــوا 
بأيديكــم إلــى التهلكــة ( وبنــاء علــى املــواد 2/3 و 1/38 و 1/56 و 
1/53 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات فقــد حكمــت مبــا يلــي : 1-ثبــوت 
إدانــة املدعــى عليــه ببيــع اثنــن وعشــرين حبــة مــن حبــوب االمفيتامــن 
املنبهــة احملظــورة بقصــد االجتــار وتعاطــي احلبــوب املنبهــة احملظــورة  2- 
واحــدة  دفعــة  جلــدة  ســبعن  بجلــده  للتعاطــي  عليــه  املدعــى  معاقبــة 
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3-معاقبتــه علــى بيــع املــواد املخــدرة بســجنه مــدة خمــس ســنوات وجلــده 
خمســن جلــدة تتكــرر عليــه عشــر مــرات بــن كل إيقــاع وآخــر خمســة 
عشــر يومــا وتغرميــه خمســة آالف ريــال ومنعــه مــن الســفر بعــد خروجــه 
مــن الســجن مــدة خمــس ســنوات ومصــادرة هاتفــه اجلــوال وعــدم صــرف 
نفــس الشــريحة للمدعــى عليــه  4- إلزامــه بتســليم املبلــغ احلكومــي 
ــه املدعــي  ــع ب ــى الطرفــن قن ــال وبعــرض احلكــم عل وقــدره ســتمائة ري
العــام وقــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه ورغبتــه تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
بــأال  أفهمتــه  كمــا  ففهمهــا  االســتئناف  بتعليمــات  إفهامــه  فجــرى 
ينصــرف حتــى يتســلم صــورة مــن احلكــم وبــاهلل التوفيــق وقــد مت االنتهاء 

من حتريره يف متام الساعة 00 : 11 من يوم السبت 10 / 1 /1434هـ 
احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم  الثالثاء 16 / 4 /1434هـ  فتحت اجللسة 
الســاعة 00 : 8  وقــد وردتنــا املعاملــة وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية رقــم 34174231 يف 
1434/3/29هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم  وبــاهلل التوفيــق وقــد 

مت االنتهــاء مــن حتريــره يف متــام الســاعة 10 : 8  .
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رقم الصك:3444750 تاريخه :1434/2/23هـ   
رقم الدعوى :3410699

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34191215 تاريخه: 1434/4/17هـ 

بقصــد  املخــدر  احلشــيش  حيــازة   - احلشــيش  ترويــج   - مخــدرات 
التعاطــي - إقامــة حــد الســكر علــى متعاطــي احلشــيش - التعزيــر 

واملصــادرة. الســفر  مــن  واملنــع  والغرامــة   واجللــد  بالســجن  

1- الفقــرة )2( مــن املــادة )3(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

2- الفقــرة )1( مــن املــادة )38(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

3- الفقــرة )1( مــن املــادة )56(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

4- الفقــرة )1( مــن املــادة )62(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

5- الفقــرة )1( مــن املــادة )60(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة. 

6- املادة )53( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. 
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا ، األول : بترويــج قطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار ، وحيــازة قطعــة مــن احلشــيش بقصــد 
التعاطــي ، وحيــازة عقبــي ســيجارة حشــيش بقصــد التعاطــي ،وتعاطــي 
احلشــيش املخــدر. الثانــي : االشــتراك بحيــازة عقبــي ســيجارة حشــيش 
بقصــد التعاطــي وتعاطــي احلشــيش املخــدر ، حيــث مت القبــض عليهمــا 
ــواد املخــدرة ، ومت  ــج امل ــي بتروي ــه الثان ــام املدعــى علي ــالغ عــن قي ــر ب إث
بــه علــى جوالــه واالتفــاق علــى شــراء  متكــن املصــدر مــن االتصــال 
احلشــيش املخــدر ، ودخــل املصــدر لشــقة املدعــى عليــه وعــاد وبحوزتــه 
قطعــة حشــيش،ولم يتــم القبــض عليــه يف حينــه لضمــان عدم انكشــاف 
املصــدر ، ومت مداهمــة الشــقة و كان برفقتــه املدعــى عليــه األول ومت 
العثــور علــى املبلــغ املرقــم وكذلــك علــى قطعــة حشــيش وطلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم علــى املدعــى عليــه األول بعقوبــة 
الســجن واجللــد والغرامــة واحلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي بعقوبــة 
الســجن ، ومنعهمــا مــن الســفر ، ومصــادرة الهاتــف اجلــوال و إســقاط 
شــريحته ، ولــم يحضــر املدعــى عليــه األول وحضــر املدعــى عليــه الثانــي 
وأقــر مبــا نســب إليــه ، بنــاء علــى مــا ســبق حكمــت احملكمــة بإثبــات 
إدانــة املدعــى عليــه الثانــي مبــا نســب إليــه واحلكــم عليــه  بإقامــة حــد 
و  الســفر  مــن  املنــع  و  والغرامــة  واجللــد  بالســجن  وبتعزيــره  املســكر 
مصــادرة الهاتــف اجلــوال وإســقاط شــريحته ، جــرى التنويــه أن املدعــى 
عليــه األول ســيتم النظــر يف الدعــوى ضــده حــال حضــوره ، وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد  فلــدي أنــا ...... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
...... ويف يــوم الثالثــاء ...... افتتحــت اجللســة وفيهــا قــدم املدعــي العــام 
......  دعــواه ضــد املدعــي عليهمــا األول ...... والثانــي  ...... قائــاًل فيهــا 
: باالطــالع علــى احملضــر املعــد مــن قبــل شــعبة مكافحــة املخــدرات 
القبــض علــى  أنــه مت  تبــن   ...... املوافــق  يــوم االثنــن  بتاريــخ  بالدمــام 
املدعــى عليهمــا إثــر بــالغ عــن قيــام ...... بترويــج املــواد املخــدرة وبنــاًء 
عليــه  مت مقابلــه املصــدر ومت متكينــه مــن االتصــال بــه علــى جوالــه رقــم 
ــب مــن املصــدر  ــى شــراء احلشــيش املخــدر فطل )......( واالتفــاق معــه عل
احلضــور إليــه يف منزلــه ومت تزويــد املصــدر باملبلــغ احلكومــي وتفتيشــه 
تفتيشــًا دقيقــًا وقــام اثنــن مــن أعضــاء الفرقــة القابضــة مبرافقتــه وعنــد 
الوصــول إلــى منــزل  ......  قــام املصــدر باالتصــال عليــه فطلــب منــه 
الصعــود إليــه يف الشــقة التــي يســكنها فنــزل املصــدر إليــه وبعــد ذلــك 
عــاد وبحوزتــه قطعــه ســوداء اللــون بلــغ وزنهــا )5.3( خمســة جرامــات 
وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
ــم القبــض  ــم يت ــخ ايجابيتهــا ملــادة احلشــيش املخــدر  ول رقــم )......( وتاري
عليــه يف حينــه لضمــان عــدم انكشــاف املصــدر وبعــد مــا يقــارب األربــع 
ســاعات مت التوجــه للشــقة التــي يقيــم فيهــا   ......  وكانــت تنبعــث منهــا 
رائحــة احلشــيش املخــدر ومت طــرق البــاب فقــام ......  بالــرد ورفــض فتــح 
البــاب بعــد معرفتــه لرجــال املكافحــة فتــم خلــع البــاب ودخــول املنــزل 
العثــور  ...... وبتفتيــش املجلــس مت  القبــض عليــه وكان برفقتــه   ومت 
علــى املبلــغ املرقــم وبتفتيــش غرفــه  ...... مت العثــور فيهــا علــى قطعــه مــن 
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احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )3.8( ثالثــة جرامــات وثمانيــة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام أثبــت التقريــر املشــار اليــه إيجابيتهــا ملــادة احلشــيش املخــدر 
ومت العثــور كذلــك علــى عقبــي ســجائر ملفوفــه لــف يــدوي ومدخنــه بلــغ 
وزنهــا ) 0.5( خمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام أثبــت التقريــر املشــار اليــه 
إيجابيتهــا ملــادة احلشــيش املخــدر وباســتجواب  ...... أقــر بصحــة واقعــة 
القبــض عليــه وببيعــه للمــواد املخــدرة وتســليمها واســتالم مبلــغ مالــي 
مقابــل ذلــك وأفــاد أنــه مت القبــض عليــه رفــق ...... أثناء مــا كان متواجدا 
معــه يف املنــزل حيــث حضــرت املكافحــة ومت القبــض عليــه ومت العثــور 
بحوزتــه علــى املبلــغ احلكومــي وقطعــه مــن احلشــيش املخــدر وأضــاف أن 
مرافقــه ...... ال عالقــه لــه باالتفــاق الــذي مت بينــه وبــن املصــدر علــى بيــع 
املــواد املخــدرة وأنــه كان برفقتــه بغــرض تعاطــي املــواد املخــدرة ســويا 
وباســتجواب ...... أنكــر عالقتــه مبــا قــام بــه .... مــن بيــع للمــواد املخــدرة 
وأفــاد أنــه كان متواجــد برفقــه .... بغــرض تعاطــي املــواد املخــدرة فقــط 
وأضــاف أن مــا مت العثــور عليــه مــن قطعــه للحشــيش املخــدر بعــد القبــض 
عليهمــا تعــود ...... وأمــا األعقــاب املضبوطــة فقــد قــام بتعاطيهــا مــع .... 
وأقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر  وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام ...... 
باآلتــي1- ببيــع مــا وزنــه )5.3( خمســة جرامــات وثــالث أعشــار اجلــرام 
ــه)3.8(  ــا وزن ــه مل مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار2- بحيازت
املخــدر  احلشــيش  مــادة  مــن  اجلــرام  أعشــار  وثمانيــة  جرامــات  ثالثــة 
بقصــد التعاطــي3- بحيازتــه لعقبــي ســيجاره ملفوفــه لــف يــدوي مدخنــه 
بلــغ وزنهــا )0.5( خمســه مــن العشــرة مــن اجلــرام  حتتــوي علــى مــادة 
احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي 4- بتعاطــي احلشــيش املخــدر كمــا 
أقــرر اتهــام ...... باآلتــي 1- باالشــتراك بحيــازة عقبــي ســيجاره ملفوفــه 
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لــف يــدوي مدخنــه بلــغ وزنهــا )0.5( خمســه أعشــار اجلــرام حتتــوي علــى 
مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي 2- بتعاطــي احلشــيش املخــدر 
محضــر  أقوالهمــا2-  يف  ورد  مــا  التاليــة1-  والقرائــن  لألدلــة  وذلــك 
مــا  إن  الشــرعي وحيــث  التقريــر الكيميائــي  والتفتيــش3-  الضبــط 
أقــدم عليــه املذكوريــن- وهمــا  بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا - 
فعــٌل محــرم ومعاقــٌب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا ُأســند إليهمــا 
وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واحلكــم 
واجللــد  الســجن  بعقوبــة   ...... علــى  احلكــم   -1  -: يلــي  مبــا  عليهمــا 
والغرامــة الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات مــع مراعــاة مــا تضمنتــه املــادة )62( مــن النظــام 2- احلكــم 
علــى  ...... بعقوبــة الســجن الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم 
)41( مــن النظــام 3ـ  مبنعهمــا مــن الســفر وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة 
)56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات. 4ـ مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد 
...... ذو الرقــم املصنعــي )......( املســتخدم يف عمليــة الترويــج تطبيقــًا 
للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات مــع إســقاط 
ــم ســمو  ــج وفقــًا لتعمي ــه التروي رقــم شــريحه اجلــوال املســتخدم يف عملي
وزيــر الداخليــة رقــم )9798( يف 1428/2/10هـــ وبــاهلل التوفيــق ويف 
ــات مواطــن  ــي ...... مبوجــب بيان ــه الثان هــذه اجللســة حضــر املدعــى علي
مصــدق مــن مكافحــة املخــدرات ...... املــدون بــه رقــم الهويــة ...... وأمــا 
املدعــى عليــه األول ...... فهــو مطلــق بالكفالــة ولــم يحضــر وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه الثانــي ...... أجــاب قائــاًل : مــا 
ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه فيمــا يخصنــي صحيــح حيــث بعــت علــى 
املصــدر قطعــة احلشــيش املخــدر املذكــورة يف الدعــوى وســلمت لــه هــذه 
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ــغ املرقــم املذكــور واســتخدمت هاتفــي اجلــوال  القطعــة واســتلمت املبل
املشــار إليــه يف الدعــوى للتنســيق مــع املصــدر يف عمليــة البيــع كمــا 
ــة احلشــيش املخــدر  ــي مــن قطع ــي مــا ُوجــد يف منزل قــد كان يف حيازت
وعقبــي ســيجارتن حتتــوي احلشــيش املخــدر وكانــت حيازتــي لذلــك 
ــه بقصــد التعاطــي حيــث أن الســيجارتن املذكورتــن كانــت يف  كل
األســاس لــي وتعاطــي واحــدًة منهــا املدعــى عليــه األول ...... وقــد تعاطيــت 
احلشــيش املخــدر يف نفــس يــوم القبــض ولــم يســبق أن صــدر علــي حكــٌم 
بحــد املســكر هــذه إجابتــي .  فنظــرًا ملــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث صــادق املدعــى عليــه الثانــي ...... علــى دعــوى املدعــي العــام وأقــر 
واســتخدامه  الدعــوى  يف  املذكــورة  املخــدر  احلشــيش  لقطعــة  ببيعــه 
لهاتفــه اجلــوال يف هــذه العمليــة وأقــر بحيازتــه ملــا ُوجــد يف منزلــه مــن 
املخــدر  قطعــة حشــيش مخــدر وعقبــي ســيجارتن حتتــوي احلشــيش 
بقصــد التعاطــي وأقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر وبعــد االطــالع علــى 
طيــات املعاملــة ومــن ضمنهــا التقريــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن 
املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم باملنطقــة الشــرقية برقــم ) ...... ( 
املتضمــن إيجابيــة العينتــن رقــم ) ......( و )...... ( ملــادة احلشــيش املخــدر 
واحتــواء العينــة رقــم ) ...... ( علــى مــادة احلشــيش املخــدر وبنــاًء علــى 
الفقــرة ) 2 ( مــن املــادة رقــم ) 3 ( والفقــرة )1 ( مــن املــادة رقــم ) 38 ( 
واملــادة رقــم ) 53 ( والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 56 ( والفقــرة ) 1 ( 
مــن املــادة رقــم )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
ولعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه الثانــي ...... وصغــر ســنه وقلــة 
الكميــة املباعــة نســبيًا ممــا يســتدعي إعمــال مقتضــى الفقــرة ) 1 ( مــن 
املــادة رقــم ) 60 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
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لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي : أواًل- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
الثانــي ...... بترويــج قطعــة احلشــيش املخــدر املذكــورة يف الدعــوى البالــغ 
وزنهــا ) 5.3 ( خمســة جرامــات وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام عــن طريق 
البيــع وقــررت معاقبتــه علــى ذلــك مبــا يلــي : أ- ســجنه ملــدة ســنتن وثالثــة 
أشــهر ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت 
دفعــات متســاوية بــن كل دفعــة وأخــرى مــا ال يقــل عــن خمســة عشــر 
يومــًا وتغرميــه مبلغــًا وقــدره ) 1000 ( ألــف ريــال . ب- منعــه مــن الســفر 
املقــررة  الســجن  انتهــاء عقوبــة  بعــد  تبــدأ  أشــهر  ملــدة ســنتن وثالثــة 
يف حقــه يف الفقــرة ) أ ( مــن هــذا البنــد . ج- مصــادرة هاتفــه اجلــوال 
البيــع  عمليــة  يف  الســتخدامه  الدعــوى  يف  املصنعــي  رقمــه  املذكــور 
املذكــورة مــع إســقاط شــريحة الهاتــف اجلــوال وعــدم صرفهــا لنفــس 
املدعــى عليــه .  ثانيــًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي ...... بحيــازة 
قطعــة احلشــيش املخــدر املشــار إليهــا يف الدعــوى البالــغ وزنهــا ) 3.8 
( ثالثــة جرامــات وثمانيــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وعقبــي ســيجارتن 
ــه  مدخنتــن وزنهمــا ) 0.5 ( خمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام وذلــك كل
بقصــد التعاطــي وعقوبتــه يف ذلــك داخلــة يف العقوبــة الصــادرة يف حقــه 
يف البنــد ) أواًل ( اكتفــاًء بالعقوبــة األشــد . ثالثــًا- ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه الثانــي ...... بتعاطــي احلشــيش املخــدر وقــررت جلــده حــد 
املســكر ثمانــن جلــدة دفعــًة واحــده علنــًا مبجمــٍع مــن النــاس علــى أن 
ُيفــّرق بــن هــذا اجللــد واجللــد الصــادر يف حقــه يف الفقــرة ) أ ( مــن البنــد 
) أواًل ( مبــدٍة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــًا واكتفيــت مبــا صــدر عليــه 
مــن منــٍع مــن الســفر املذكــور يف الفقــرة ) ب ( مــن البنــد ) أواًل ( وبذلــك 
أجمــع حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
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الثانــي ...... القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب رفــع احلكــم 
حملكمــة االســتئناف واكتفــى بالئحــة الدعــوى وأوراق املعاملــة عــن 
تقــدمي الئحــٍة اعتراضيــة فُأجيــب لطلبــه وأمــا بالنســبة للمدعــى عليــه 
األول ...... فســوف يتــم النظــر يف الدعــوى ضــده حــال حضــوره واهلل 
ــه وســلم . احلمــد هلل  ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق وصل
وحــده وبعــد ويف يــوم االربعــاء املوافــق ...... فتحــت اجللســة وقــد وردت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة ...... مبوجــب اخلطــاب رقــم 
...... يف ...... وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة ...... رقــم ...... يف ...... املتضمــن 
املصادقــة علــى احلكــم لــذا جــرى إحلاقــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وســلم . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد، فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
ــواردة مــن  ــة ال ــى املعامل األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة ...... عل
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة ...... برقــم ...... وتاريــخ ...... املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم ...... وتاريــخ ...... املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
...... وتاريــخ  ...... املســجل برقــم  فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ 
...... اخلــاص بدعوى/املدعــى العــام ضــد/1- ......  2-......  يف قضيــة 
مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــه 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/4/17هـــ
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مخــدرات - ترويــج حبــوب محظــورة - حيــازة احلشــيش- حيــازة ســاح 
ــا- تقريــر كيميائــي - نظــر اجلرميــة  بــدون ترخيــص - إقــرار حتقيًق
األخــرى أمــام احملكمــة املختصــة - عليــه ســابقة ترويــج مخــدرات - 
شــهادة شــهود - إدانــة - ســجن وجلــد - غرامــة - مصــادرة ومنــع مــن 

الســفر - إخــاء ســبيل مرافــق املتهــم.

1. قوله تعالى »وال تفسدوا يف األرض بعد إصاحها«.
2. الفقــرة )1( مــن املــادة )39( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( والفقــرة )1( 

مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية.

أقام املدعى العام دعواه ضد املدعى عليه طالبًا احلكم عليه بــــــ
1. إدانته بترويج حبوب مخدرة عن طريق البيع للمرة الثانية.

االســتعمال  بقصــد  احلشــيش  وحيــازة  احملظــورة  احلبــوب  تعاطــي   .2
. لشــخصي ا

املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   3 املــادة  مــن   2 الفقــرة  تطبيــق   .3
العقليــة. واملؤثــرات 

ومبواجهــة املدعــى عليــه أنكــر التهمــة وشــكك يف حــدوث املكاملــة 
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الهاتفيــة وأنــه أقــر يف التحقيــق حتــى يخــرج ابــن اختــه مــن القضيــة 
،وبعــد أن اســتمعت احملكمــة للشــهود وأطلعــت علــى محاضــر الضبــط 

والتقاريــر وقارنــت بــن أقــوال الطرفــن قــررت احملكمــة:
إدانــة املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب احملظــورة وحيــازة احلشــيش مــن دون 
قصد خاص ، ورد طلب املدعى العام بالقتل تعزيرًا،وحكمت بسجنه 
18 عــام وجلــده 1800 جلــدة وتغرميــه مائــة ألــف ريــال ســعودي،ومنعه 
مــن الســفر خمســة عشــر عــام ومصــادرة اجلــوال وإيــداع قيمتــه حلســاب 
االدارة العامــة ملكافحــة املخدرات،والغــاء الشــريحة الســعودية والزامــه 

بســداد مبلــغ مائــة ألــف ريــال ســعودي إلدارة مكافحــة املخــدرات .
ولــم يقنــع كل مــن املدعــى العــام واملدعــى عليه،وجــرى التصديــق مــن 

محكمــة اإلســتئناف بعــد التعديــل.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدينــا 
املعاملــة  علــى  وبنــاء  بنجــران  العامــة  باحملكمــة  القضــاة   ....... نحــن 
ــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة جنــران  ــا مــن فــرع هيئ ــواردة إلين ال
العامــة  باحملكمــة  واملقيــدة  1434/01/03هـــ  ............وتاريــخ  برقــم 
بنجــران برقــم....... يف 1434/01/07هـــ واحملالــة للمكتــب القضائــي 
 ........ العــام  املدعــي  حضــر  1434/01/07هـــ  يف   ......... برقــم   ........
مبوجــب خطــاب التكليــف رقــم هـــ ن ........ مدعيــًا علــى احلاضــر معــه يف 
مجلــس احلكــم ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........... قائــاًل يف دعــواه بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام 
لفــرع الهيئــة مبنطقــة جنــران أدعــي علــى املذكــور أعــاله أنــه ورديف 
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مكافحــة  لــدى  القابضــة  الفرقــة  قبــل  مــن  املعــد  الشــراء  محضــر 
املخــدرات بنجــران أنــه بتاريــخ 1433/11/21هـــ حضــر لديهــم أحــد 
املصادر الســرين وأبدى اســتعداده بالتعاون واإلطاحة بأحد املروجن، 
فتــم تكليــف أحــد أفــراد الفرقــة وترقيــم مبلغ )100( مائة ريال ســعودي 
واالتصــال علــى ذلــك املــروج علــى جوالــه رقــم )........( فوافــق املــروج 
وطلــب مــن املصــدر احلضــور إليــه إلــى حــي ....، وبعــد الوصــول إلــى ..... 
مت االتصــال عليــه وذكــر لــه املصــدر بأنــه قريــب مــن منــزل املــروج، 
فقابلهــم ذلــك املــروج علــى ســيارة نــوع ......... بيضــاء اللــون حتمــل اللوحــة 
رقــم )...........( وقــام املــروج باســتالم املبلــغ مــن املصــدر وإخــراج كيــس 
بــه كميــة مــن احلبــوب احملظــورة وأعطــى املصــدر عــدد )2( حبتــن 
يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة حتمــالن عالمــة الكبتاجــون 
ورد يف  املصــدر. كمــا  مــع  املكلــف  الفــرد  بتســليمها  وقــام  املميــزة 
محضــر القبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل الفرقــة القابضــة مبكافحــة 
الســاعة  متــام  ويف  1433/11/24هـــ  بتاريــخ  أنــه  بنجــران  املخــدرات 
العاشــرة مســاًءا وأثنــاء مراقبــة أحــد األشــخاص املطلوبــن لهــم يف قضية 
ترويــج مســبق، مت مالحظــة املتهــم علــى ســيارة مــن نــوع ............ فتمــت 
مراقبتــه وذلــك يف حــي.........، وأثنــاء وقوفــه مت النــزول إليــه واتضــح أنــه 
املتهــم أعــاله وبتفتيشــه شــخصيًا مليعثــر معــه علــى شــيء مــن املمنوعــات 
وقــد ضبــط معــه اجلــوال الــذي مت تنســيق عمليــة الترويــج مــن خاللــه 
والــذي كان يحمــل الرقــم )..........(، واتضــح أنــه يرافقــه املدعــو / 
 ).........( رقــم  الوطنيــة  الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ،...........
ــم  ــم يت ــا يســتقالنها ل وبتفتيشــه شــخصيًا وبتفتيــش الســيارة التــي كان
العثــور علــى شــيء مــن املمنوعــات، وبفحــص جــوال املدعــو )..........( 
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عثــر يف جوالــه علــى صــور حبــوب محظورة فتم التحفظ على األشــخاص 
ونقلهــم إلــى مقــر إدارة مكافحــة املخــدرات بنجــران - وباالنتقــال إلــى 
منــزل املتهــم املذكــور برفقــة عضــو هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر والســجانات وبتفتيشــه عثــر علــى قطعــة ســمراء اللــون يشــتبه أن 
تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0.9 جــم( تســعة أعشــار 
اجلــرام كانــت مخبأةخلــف جهــاز التلفزيــون، كمــا عثــر علــى مســدس 
نــوع .... يحمــل الرقــم )........( وكذلــك وجــد به عدد )31( واحد وثالثن 
طلقــة حيــة مخبــأة بــن الفــرش، ومت تســليم املنــزل ألخــي املتهــم املدعــو 
)...........(. ، اإلجــراءات املتخــذة مت إيقافــه وإيداعــه شــعبة الســجن العــام 
بنجــران اســتناًدا للقــرار الــوزاري )1900( املبنــي علــى املــادة )112( مــن 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة - مت مخاطبــة مكافحــة املخــدرات بنجــران 
بشــأن مصــدر املخــدرات املضبوطــة مــع املتهــم مبوجــب اخلطــاب رقــم 
)...........( وتاريــخ 1433/11/28هـــ ، مت رد الســيارة املضبوطــة بقيــادة 
وتاريــخ   ).........( رقــم  املضبوطــات  رد  أمــر  مبوجــب  ملالكهــا  املتهــم 
 ).........( املتهــم  مرافــق  بحــق  األوراق  حفــظ  مت   ، 1433/11/28هـــ 
اســتناًدا للمــادة )62( الثانيــة والســتن مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. ، 
مت فــرز أوراق مســتقلة بشــأن قضيــة الســالح الختــالف جهــة التقاضــي 
وأحيلــت ملكافحــة املخــدرات بنجــران الســتكمال إجراءاتهــا مبوجــب 
اخلطــاب رقــم ).......( وتاريــخ 1433/11/30هـــ. - وبســماع أقــوال املتهــم 
ــه يســتخدم احلبــوب احملظــورة منــذ مايقــارب ثمــان ســنوات.  / أفــاد بأن
وباســتجواب املتهــم/ أقــر بأنــه قــد روج عــدد )2( حبتــن مــن احلبــوب 
احملظــورة بطريــق بيعهــا ألحــد املصــادر الســرية ملكافحــة املخــدرات 
مــن  لقطعــة  بحيازتــه  أقــر  بتاريــخ 1433/11/21هـــ، كمــا  بنجــران 
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احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0.9 جــم( بقصــد االســتخدام الشــخصي، 
وأنه يتعاطى احلبوب احملظورة يف السابق. - وأثبت التقرير الكيميائي 
الشــرعي رقــم ).........( الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيمياء 
الطبيــة الشــرعية مبنطقــة مكــة املكرمــة أن العينــة املرســلة باحلــرز 
الســري رقــم )........( حتتــوي علــى احلشــيش املخــدر واملــادة الفعالــة لــه، 
واحلشــيش املخــدر مــن املــواد املدرجــة بجــداول املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة رقــم )1 فئــة أ( امللحقــة بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ. 
كمــا أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ).......( الصــادر مــن 
مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبنطقــة مكــة 
املكرمــة أن العينــة املرســلة باحلــرز الســري رقــم )...........( حتتــوي علــى 
مــادة االمفيتامــن ، واالمفيتامــن مــن املــواد املدرجــة بجــداول املخدرات 
واملؤثــرات العقليــة رقــم )2 فئــة ب( امللحقــة بنظــام مكافحــة املخــدرات 
وتاريــخ  )م/39(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات 
ترويــج  ســابقة  علــى  لــه  عثــر  ســوابقه  عــن  وبالبحــث  1426/7/8هـــ. 
مخــدرات وباإلطــالع علــى قرارهــا اتضــح أنهــا مثبتــة لإلدانــة كمــا 
يتضــح مــن القــرار رقــم )4/23( وتاريــخ 1430/8/13هـــ الصــادر مــن 
 / لـــ  االتهــام  بتوجيــه  التحقيــق  وانتهــى   . بنجــران  اجلزئيــة  احملكمــة 
علــى  احملتويــة  احملظــورة  احلبــوب  مــن  حبتــن   )2( ................بترويــج 
مادةاالمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا عــن طريــق البيــع للمــرة الثانيــة وبتعاطيــه 
ــة مــن احلشــيش املخــدر  ــه لقطع ــوب احملظــورة يف الســابق وبحيازت للحب
يعــد فعــاًل  بلــغ وزنهــا )0.9جــم( بقصــد االســتخدام الشــخصي ممــا 
مجرمــًا اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
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املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي )م/39( وتاريــخ 
ــه  ــة : 1- مــا جــاء يف أقوال ــة والقرائــن التالي 1426/7/8هـــ وذلــك لألدل
وإقــراره  رقــم)6-1(  الصفحتــن  علــى  املدونــة  عنهــا  املنــوه  حتقيقــا 
بالترويــج املــدون علــى الصفحــة رقــم )3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة 
رقــم )16( 2- مــا جــاء يف ســماع أقوالــه املنــوه عنهــا املدونــة على الصفحة 
رقــم )18( مــن محضــر ضبــط اإلجــراءات األوليــة املرفــق لفــة رقــم )1(. 
ــى  ــان عل ــوه عنهمــا املدون 3- محضــري الشــراء والقبــض والتفتيــش املن
الصفحــات رقــم )11،2( مــن محضــر ضبــط بنجــران فصحيــح أمــا مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن أنــي قمــت بترويــج حبتــن من احلبــوب احملظورة 
ــي اتصــال  ــه ورد إل ــح وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن ان فغيــر صحي
ــره قمــت ببيــع حبتــن فــال أعتقــد أنــه صحيــح هكــذا أجــاب  ــى إث وعل
وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه أجــاب قائــاًل بينتــي مــا هــو مرفــق 
األوليــة  وأقوالــه  حتقيقــًا  عليــه  املدعــى  أقــوال  مــن  املعاملــة  بــأوراق 
الكيميائيــن  والتقريريــن  والتفتيــش  والقبــض  الشــراء  ومحضــري 
الشــرعين املثبتــن إليجابيــة املــادة املروجــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــا 
اإلطــالع علــى اإلقــرار املرفــق باملعاملــة باللفــة )16( بالصفحــة رقــم )3( 
مــن ملــف التحقيــق رقــم )1( ونصــه ) أقــر أنــا /........... ســعودي اجلنســية 
العقليــة  قــواي  وأنــا بكامــل   )..........( رقــم  الوطنيــة  الهويــة  مبوجــب 
املعتبــرة شــرعًا ومــن غيــر إكــراه وال إجبــار مــن احــد بأنــي قــد روجــت 
علــى أحــد املصــادر بتاريــخ 1433/11/21هـــ عــدد )2(حبتــن من احلبوب 
احملظــورة مقابــل )100(مائــة ريــال ســعودي كمــا أقــر بحيــازة قطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0.9جــم( بقصــد االســتخدام الشــخصي 
وأقــر بحيــازة ســالح نــوع مســدس ..... وذخيــرة حيــة وهــي جميعهــا عائــدة 
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لــي أنــا وليــس ملرافقــي )..........( أي عالقــة أو علــم بهــا وعلــى ذلــك أقــر 
وأوقــع ( كمــا جــرى منــا اإلطــالع علــى األقوال األوليــة املدونة بالصفحة 
ــة لفــة رقــم )1(  ــة املرفــق باملعامل رقــم )18( مــن ملــف اإلجــراءات األولي
واملتضمــن إنــكاره بترويــج شــيء مــن احلبــوب وإقراره باســتخدام احلبوب 
احملظــورة مــن ســبع إلــى ثمــان ســنوات وإقــراره بأنــه مت القبــض علــي 
بقضيــة بيــع حبــوب مخــدرات قبــل ثمــان ســنوات وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل أمــا األقــوال األوليــة فصــدرت منــي وهــي 
صحيحــة وأمــا اإلقــرار حتقيقــًا فصحيــح أنــه صــدر منــي إال أنــي قلتــه 
بغيــة يف إخــراج ابــن أختــي املرافــق معــي أثنــاء القبــض ................مــن 
القضيــة ولكــن الصحيــح مــا ذكــرت آنفــًا مــن أنــي لــم أروج شــيئًا مــن 
احلبــوب احملظــورة هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــا اإلطــالع علــى محضــري 
الشــراء والقبــض والتفتيــش املرفــق باملعاملــة علــى الصفحــات )2,11( 
فوجدنــاه مطابقــًا ملــا ذكــره املدعــي العــام ثــم جــرى منــا اإلطــالع علــى 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم .........الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبنطقــة مكــة املكرمــة برقــم 
لفــة )40(  باملعاملــة  املرفــق  47/205/1/29706م يف 1433/12/4هـــ 
واملتضمــن إيجابيــة املــادة املفحوصــة وأنهــا مــن احلشــيش املخــدر كمــا 
 ......... رقــم  الشــرعي  التقريــر الكيميائــي  جــرى منــا االطــالع علــى 
الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية 
املرفــق  1433/11/30هـــ  يف   ......... برقــم  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة 
ــة باللفــة )39( واملتضمــن إيجابيــة املــادة املفحوصــة املســتخدمة  باملعامل
منــا  جــرى  االمفيتامــن كمــا  مــادة  علــى  وأنهــا حتتــوي  الترويــج  يف 
احملكمــة  مــن  الصــادر  الشــرعي  القــرار  مــن  صــورة  علــى  اإلطــالع 
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اجلزئيــة بنجــران رقــم 4/23 يف 1430/8/13هـــ واملتضمــن إدانــة املدعــى 
وإدانتــه  األولــى  املــرة  محظــورة  حبــة  وعشــرين  خمــس  بترويــج  عليــه 
بحيــازة بعــض احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي ويف جلســة أخــرى 
حضــر فيهــا الطرفــان وأحضــر املدعــي العــام معــه للشــهادة كاًل مــن 
ســعودي   ........ و   ......... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية   .......
تاريــخ  عــن  وبســؤالهما   ........ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
.......... قائــاًل بأنــي مــن  مولدهمــا وعملهمــا ومقــر إقامتهمــا فأجــاب 
مواليــد ........ هـــ وأســكن .... وأعمــل مبكافحــة املخــدرات مبنطقــة 
...... وأســكن بيشــه  بأنــي مــن مواليــد  ..... قائــاًل  ثــم أجــاب  جنــران 
وأعمــل مبكافحــة املخــدرات مبنطقــة جنــران كمــا جــرى ســؤالهما 
عــن شــهادتهما أجــاب ......... قائــاًل وردنــا بــالغ مــن أحــد املصــادر الســرية 
بقيــام املدعــى عليــه ببيــع احلبــوب احملظــورة وأبــدى اســتعداده بالتعــاون 
علــى  املصــدر  اتصــال  ثــم  1433/11/21هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ويف 
املدعــى عليــه وطلــب منــه حبوبــًا محظــورة قائــاًل أبي أشــتري منك حبوب 
فقــال املدعــى عليــه تعالــى للبيــت يف .........ثــم انتقلــت مــع املصــدر إلــى 
بيــت املدعــى عليــه ونــزل املصــدر مــن الســيارة ووقفــت بالقــرب منهــم 
وأنــا أشــاهد جيــدًا فقــام املصــدر بتســليم املدعــى عليــه املبلــغ وقــام 
املدعــى عليــه بإخــراج كيــس مــن احلبــوب ثــم أخــرج منــه حبتــن وســلمها 
للمصــدر ثــم ركــب املصــدر وانصرفنــا هــذه شــهادتي وبســؤاله هــل 
كان برفقتــه أحــد أجــاب قائــاًل لــم يكــن معــي ســوى املصــدر حيــث إن 
مــع املشــتري  اذا كان  ببيــع احلبــوب احملظــورة  املروجــن ال يقومــون 
أكثــر مــن شــخص هكــذا أجــاب وبســؤال الشــاهد اآلخــر ......... لديــه 
يشــاهد  ولــم  للمكاملــات  يســتمع  لــم  بأنــه  قائــاًل  أجــاب  شــهادة  مــن 
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علــى  والشــهود  الشــهادة  وبعــرض  قــرر  هكــذا  والتســليم  االســتالم 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل أمــا الشــهادة فغيــر صحيحــة وامنــا الصحيــح 
ــر وال بشــر هكــذا  ــا وأمــا الشــهود فــال أعرفهــم ال بخي ــه أن مــا ذكرت
مزكيــن  وأحضــر  العــام  املدعــي  حضــر  أخــرى  جلســة  ويف  أجــاب 
لشــاهديه وهــم كل مــن ........ وشــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــاًل 
أنــي أعــرف الشــاهدين ........ معرفــة جيــدة وأنهمــا عــدالن ثقتــان عــرف 
عنهمــا الصــدق واألمانــة هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده ويف 
جلســة أخــرى وبعــد التأمــل يف أوراق املعاملــة ومــا ضبــط لدينــا وبنــاًء 
ــة وإلقــرار املدعــى عليــه مبــا نســب  ــى مــا فيهــا مــن الدعــوى واإلجاب عل
إليــه يف الدعــوى لــدى جهــة التحقيــق وإقــراره بذلــك يف مجلــس احلكــم 
إال الترويــج وإقــراره يف مجلــس احلكــم بــأن إقــراره بالترويــج صــدر منــه 
ودفــع بــأن ســبب إقــراره رغبتــه يف حتمــل القضيــة عــن ابــن أختــه ولكون 
دفعــه هــذا ضعيــف ال يقبــل إذ لــو كان املدعــى عليــه وابــن أختــه لــم 
يفعــال جرمــًا ملــا احتــاج أحدهمــا أن يتحمــل القضيــة عــن اآلخــر وإلقــراره 
ال  جوالــه  وأن  إليــه  املذكــورة  والســيارة  املذكــور  اجلــوال  بعائديــة 
القبــض عليــه ولشــهادة  أثنــاء  يســتخدمه غيــره أحــد وكان بحوزتــه 
شــاهد واحــد معــدل شــرعًا بــأن اجلــوال الــذي أقــر املدعــى عليــه بعائديتــه 
إليــه مت مــن خاللــه التنســيق لبيــع حبــوب محظــورة ولشــهادته أيضــًا بأنــه 
شــاهد املدعــى عليــه أخــرج كيســًا مــن احلبــوب ســلم املصــدر منهــا 
حبتــن مقابــل مائــة ريــال ســعودي اتضــح فيمــا بعــد أنهــا مــن احلبــوب 
احملظــورة ولعــدم جــزم املدعــى عليــه بنفــي االتصــال الــوارد إلــى جوالــه 
بشــأن طلــب حبــوب محظــورة يف مجلــس احلكــم وذلــك بقولــه ) ال أعتقد 
أنــه صحيــح ( وإلقــراره بحيــازة تســعة أعشــار اجلــرام من احلشــيش املخدر 
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ولســابقة الترويــج علــى املدعــى عليــه والثابــت فيــه اقــرار شــرعي والتــي 
أقــر بهــا املدعــى عليــه يف مجلــس احلكــم وللتقريريــن الكيميائيــن 
ــة املــادة املفحوصــة وأنهــا مــن احلبــوب  املرفقــن املثبــت أحدهمــا ايجابي
احملظــورة والثانــي بــأن املــادة املفحوصــة مــن احلشــيش املخــدر ولكــون 
القتــل التعزيــري جائــز وليــس بواجــب وألن اخلطــأ يف العفــو خيــر مــن 
اخلطــأ يف العقوبــة وحفظــًا للدمــاء وخلطــورة املخــدرات وعظــم فســادها 
ولقولــه تعالــى )وال تفســدوا يف األرض بعــد إصالحهــا( وقولــه جــل وعــال 
)واهلل ال يحــب الفســاد( وللبنــد ثانيــا مــن املــادة الســابعة والثالثــن مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وللفقــرة األولــى مــن املــادة 
السادســة واخلمســن مــن ذات النظــام وللفقــرة األولــى مــن املــادة )53( 
ــة واخلمســن مــن ذات النظــام وللفقــرة األولــى مــن املــادة التاســعة  الثالث
لقــرار  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن  والثالثــن 
مجلــس الــوزراء رقــم )47( وتاريــخ 1421/2/18 هـــ لتعميــم صاحــب 
الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة )يرحمــه اهلل( رقــم )9798/4/5/1س( 
يف 9-1428/2/10 هـــ ولبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة 
هـــ   1428/10/23-22 وتاريــخ   65980/4/5/1 رقــم  اهلل(  )رحمــه 

ولذلك كله فقد حكمنا إجماعًا مبا يلي : 
) أواًل ( إدانــة املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب احملظــورة املذكــورة يف 

. الدعــوى 
)ثانيــًا( إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن 

تســعة أعشــار اجلــرام مــن دون قصــد خــاص.
)ثالثا( رد طلب املدعي العام قتل املدعى عليه تعزيرًا.

)رابعــًا( ســجن املدعــى عليــه مــدة ثمانيــة عشــر عامــًا حتتســب منهــا مــدة 
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إيقافــه علــى ذمــة القضيــة.
)خامســًا( جلــد املدعــى عليــه ألــف وثمامنائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات 

يف كل دفعــة خمســون جلــدة. 
)سادسًا( تغرمي املدعى عليه مائة ألف ريال سعودي .

انقضــاء  بعــد  البــالد  خــارج  الســفر  مــن  عليــه  املدعــى  منــع  )ســابعًا( 
. ســنة  عشــرة  خمــس  ملــدة  محكوميتــه 

)ثامنــًا( مصــادرة جهــاز اجلــوال املضبــوط مــع املدعــى عليــه واملســتخدم 
يف عميلــة الترويــج والــذي يحمــل الرقــم املصنعــي ).........( وإيــداع قيمتــه 

يف حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات.
)تاســعًا( إلغــاء الشــريحة الســعودية للرقــم )................( وعــدم صرفهــا 

ملــن أســاء اســتخدامها.
ــال ســعودي  ــة ري ــغ وقــدره مائ ــه بســداد مبل ــزام املدعــى علي )عاشــرًا( إل
إلدارة مكافحــة املخــدرات مبنطقــة جنــران مبــا تقــدم حكمنــا وبعرض 
وطلــب  باحلكــم  قناعتــه  عــدم  العــام  املدعــي  قــرر  عليهمــا  احلكــم 
اســتئناف احلكــم ورفعــه واملعاملــة حملكمــة االســتئناف واســتعد بتقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة وجــرى إفهامــه باســتالم نســخة مــن احلكــم يف هــذا 
اليــوم وأن عليــه أن يســلم الئحتــه خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــًا تبــدأ 
مــن هــذا اليــوم الثالثــاء املوافــق 1433/01/27هـــ وأنــه إن وافــق آخــر يوم 
مــن املــدة إجــازة رســمية فيكــون آخــر يــوم لــه هــو أول يــوم دوام رســمي 
كمــا جــرى إفهامــه بأنــه إن لــم يتقــدم بالئحتــه االعتراضيــة خــالل املــدة 
النظاميــة فإنــه ســيتم رفــع احلكــم واملعاملــة حملكمــة االســتئناف بــال 
الئحــة كمــا قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه باحلكــم مكتفيــًا بــأوراق 
املعاملــة ومــا ضبــط لدينــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
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محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/01/27هـــ.
احلمــدهلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد ففــي 
هــذا اليــوم الثالثــاء املوافــق 1434/5/7هـــ حضــر الطرفــان وقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة 
ونــص  1434/3/23هـــ  وتاريــخ   34169849 برقــم  األولــى  اخلماســية 
والالئحــة  وصــورة ضبطــه  الشــرعي  القــرار  )وبدراســة  منــه:  احلاجــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي: أواًل: اجلــزاء احملكــوم بــه 
علــى املدعــى عليــه مــن ســجٍن وجلــد كثيــر وال بــد مــن إعــادة النظــر يف 
ذلــك. ثانيــًا: احلكــم مبنــع املدعــى عليــه مــن الســفر خمــس عشــرة ســنة 
مخالــف لنظــام مكافحــة املخــدرات فعلــى أصحــاب الفضيلــة مالحظــة 
مــا ذكــر وإحلــاق مــا يجرونــه يف الضبــط وصورتــه والقرار الشــرعي ومن 
ثــم تعــاد املعاملــة إلكمــال الزمهــا. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. قاضــي اســتئناف .... ختمــه وتوقيعــه 
قاضــي اســتئناف.... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه 
قاضــي اســتئناف.... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة..... مجــاز وموقــع على 
األصــل( ا. هـــ وعليــه جنيــب أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف علــى 
املالحظــة األولــى بأنــه وملــا مت ذكــره يف تســبيب احلكــم ولعظــم فســاد 
املخــدرات وملــا ترتــب عليــه مــن فواحــش وألن املــروج ركــُن أســاس يف 
انتشــار هــذه اآلفــة إذ جعــل الترويــج مهنــة ميتهنهــا ولكــون البنــد )ثانيــًا( 
مــن املــادة الســابعة والثالثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة جعــل احلــد األدنــى مــن العقوبــة خمس عشــرة ســنة وجعلــت تقدير 
الزيــادة للقضــاة ناظــري الدعــوى ولكــون مكابــرة املدعــى عليــه وعــدم 
ــه رغــم حضــور مــن يشــهد  ــى ذنب ــى إصــداره عل إقــراره وندمــه دليــل عل
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بخــالف مــا يذكــر واجتمــاع عــدد مــن القرائــن اجتاهــه فقــد رأينــا 
الزيــادة علــى احلــد األدنــى املذكــور يف املــادة وأمــا مــا ذكــره أصحــاب 
ــا عمــا  ــة فلوجاهــة مــا ذكــروه فقــد رجعن ــة يف املالحظــة الثاني الفضيل
بــداًل عنهــا مبنــع  الفقــرة )ســابعًا( وحكمنــا  بــه ســابقًا يف  حكمنــا 
املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج البــالد بعــد انقضــاء محكوميتــه مــدة 
ثمــان عشــر ســنة وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا عــدم قناعتهمــا 
الئحــة  بــال  االســتئناف  حملكمــة  واملعاملــة  رفعــه  وطلبــا  باحلكــم 
اعتراضيــة مكتفيــن باالعتــراض الســابق ومــا يف املعاملــة مــن أوراق 
ومــا ضبــط يف القضيــة مــن أقــوال لــذا فقــد أمرنــا برفــع كامــل أوراق 
ــة حملكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير لتدقيــق احلكــم حســب  املعامل
األنظمــة واملتبــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/7هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
ــة  ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/07/09هـــ وقــد عــادت املعامل
وتاريــخ   ........... برقــم  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن 
1434/07/04هـــ برفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اخلماســية األولــى 
برقــم .......... وتاريــخ 1434/06/12هـــ ونــص احلاجــة منــه : )وباالطــالع 
علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة وأحلقــوه بالقــرار وصــورة ضبطــه 
بنــاء علــى قرارنــا رقــم ......... وتاريــخ 1434/03/23هـــ تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . قاضــي اســتئناف ....... وحتى ال يخفى 
جــرى حتريــره وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم حــرر يف  1434/07/09 هـــ . وصحب



279

احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اخلماســية مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
 .......... برقــم  بـــنجران  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة 
مــن أصحــاب  الصــادر  الشــرعي  الـــقرار  بهــا  املرفــق  1434/5/26هـــ 
ــخ 1434/1/27هـــ  ــة القضــاة باحملكمــة ......... برقــم ..... وتاري الفضيل
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/........ )ســعودي اجلنســية( التهامــه يف 
ــقرار املتضمــن  قضيــة ) ترويــج مخــدرات( علــى الصفــة املوضحــة يف الـ
حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق 
دراســة الـــقرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة، 
وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه أصحــاب الفضيلــة وأحلقوه بالـــقرار وصورة 
تقــررت  ....... وتاريــخ 1434/3/23هـــ  بنــاًء علــى قرارنــا رقــم  ضبطــه 
املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر، واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الدعوى:3414585

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
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مخــدرات - مســكر - اإلجتــار يف احلبــوب احملظــورة »إمفيتامينــات« 
حيــازة   - املخــدر  احلشــيش  تعاطــي   - احملظــورة  احلبــوب  ترويــج   -
بالســجن  تعزيــر   - إدانــة  ثبــوت   - املســكر  - شــرب  احلشــيش مخــدر 
واجللــد والغرامــة ومصــادره اجلــوال والشــريحة املســتخدمة واملنــع مــن 

الســفر.

- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم: كل مســكر خمــر وكل خمــر 
حــرام.

- الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( والفقــرة 
)1( مــن املــادة )56( والفقــرة )1( مــن املــادة )62( مــن نظــام مكافحــة 

العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات 
- قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل يف احلشيشــة: ) الــذي عليــه 
جمهــور األئمــة أن قليلهــا وكثيرهــا حــرام بــل الصــواب أن آكلهــا 

ُيحــد (.

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بترويــج وتعاطــي املخــدرات 
بقصــد  املســكر،  وشــرب  احملظــورة«  املخدر،احلبــوب  »احلشــيش 
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املبلــغ  وبحوزتــه  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  مت  املــادي،  الكســب 
املرقــم ، أقــر املدعــى عليــه بالتعاطــي وأنكــر الترويــج، أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي احتــواء املــادة املضبوطــة علــى احلشــيش املخــدر- 
طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه بحــده حــد املســكر لقــاء 
شــربه املســكر، وبعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيازتــه املســكر،  وبالســجن 
واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر لقــاء مــا أســند إليــه ومصــادرة جــوال 
املســتخدم يف عمليــة الترويــج وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف عمليــة 
الترويــج وعــدم صرفهــا لــه مجــددا، تشــديد العقوبــة عليــه لقــاء حيازتــه 
احلشــيش املخــدر والعــرق املســكر. وقــد حكمــت احملكمــة بثبــوت 
احلكــم  احملكمــة  واحليازة،وقــررت  بالترويــج  عليــه  املدعــى  إدانــة 
بتعزيــره بالســجن خمــس ســنوات للقرائــن والتهــم ، تبــدأ مــن تاريــخ 
إيقافــه، وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات كل دفعــة 
بدفــع  أيام،وإلزامــه  عشــرة  وأخــرى  دفعــة  كل  بــن  جلــدة  خمســن 
غرامــة ماليــة قدرهــا ألــف ريـــال لصالــح بيــت مــال املســلمن،وإقامة حــد 
املســكر بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة، ومصــادرة هاتفــه النقــال 
وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف عمليــة الترويج،ومنعــه مــن الســفر خلارج 
البــالد مــدة خمــس ســنوات بعــد انتهــاء فتــرة محكوميته،وقــرر املدعــى 
ــل محكمــة  ــق احلكــم مــن قب ــه باحلكــم،ومت تصدي ــه عــدم قناعت علي

االســتئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد لدي أنا ..........القاضي باحملكمة اجلزائية بتبوك 
بنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلــى احملكمــة مــن هيئــة التحقيــق واإلدعــاء 
العــام بتبــوك بكتابهــم رقــم ..........وتاريــخ 1434/1/4هـــ واحملالــة إلــي 
مــن فضيلــة الرئيــس املكلــف برقــم ..........وتاريــخ 1434/1/10هـــ عليــه 
ــاب  حضــر املدعــي العــام ..........املكلــف لــدى احملكمــة مبوجــب كت
معــه  واحلاضــر  علــى  وادعــى  1433/9/5هـــ  ..........يف  رقــم  التعميــد 
.......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )..........( قائــاًل 
يف حتريــر دعــواه ورد محضــر التنســيق والشــراء والقبــض املعــد مــن 
قبــل مكافحــة املخــدرات بتبــوك املتضمــن أنــه بتاريــخ 1433/10/17هـــ 
توفــرت لديهــم معلومــات مــن أحــد مصادرهــم الســرية تفيــد بوجــود 
شــخص يقيــم بحــي .........ويدعــى ..........ويقــوم ببيــع احلبــوب احملظــورة 
ــى مــرأى ومســمع  وبالفعــل متكــن املصــدر مــن االتصــال باملذكــور عل
مــن أفــراد الفرقــة علــى اجلــوال رقــم )..........( واالتفــاق معــه علــى شــراء 
حبــوب محظــورة مببلــغ وقــدره )100( ريــال ومت االتفــاق علــى موقــع 
االســتالم بحــي .........خلــف مدرســة.........ومت ترقيــم مبلــغ للجنــدي رقــم 
)...( وقــدره مائــة ريــال ).........( لتمثيــل دور املشــتري مبرافقــة الفرقة ومت 
بعدهــا مقابلــة املذكــور يف املوقــع املتفــق عليــه وتســلم املبلــغ احلكومــي 
وســلم كيــس نايلــون للممثــل دور املشــتري وعثــر بداخلــه علــى مــا عــدده 
)4( أربــع حبــات يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة فتــم القبــض 
عليــه وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يتــم العثــور علــى ممنوعــات وعثــر بحوزتــه 
علــى املبلــغ املرقــم يف جيــب ثوبــه العلــوي وكذلــك علــى اجلــوال املنســق 
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عليــه واملســتخدم يف عمليــة الترويــج واســتنادًا للمــادة )43( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة وبعــد أخــذ اإلذن بتفتيــش منــزل املدعــى عليــه مت 
االنتقــال ملنزلــه برفقــة الســجانة وأفــراد الفرقــة وبتفتيشــه عثــر بغرفــة 
االســتقبال داخــل األبجــورة علــى لفافــة تبــغ واحــدة ملفوفــة ويشــتبه 
ــج( تســعمائة  ــغ وزنهــا )920مل أن تكــون مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بل
وعشــرون ملــي جرامــًا كمــا عثــر بداخــل مخــزن ســري بجانــب البوابــة 
مملــوءة  )500مــل(  حجمهمــا  مــاء  قارورتــي  علــى  للشــقة  الرئيســية 
بســائل شــفاف ذي رائحــة كريهــة وقــارورة شــبه مملــوءة بســائل شــفاف 
ذي رائحــة كريهــة حجمهــا )1.5لتــر ( يشــتبه أن تكــون مــن العــرق 
املســكر ومت إغــالق بــاب املنــزل وإحالــة املدعــى عليــه إلدارة مكافحــة 
املخــدرات الســتكمال اإلجــراءات وجــرى إيقافــه اســتنادًا للفقــرة )4( 
......... الــوزاري رقــم )1900( باســتجواب املدعــى عليــه/  القــرار  مــن 
أقــر بأنــه اتفــق مــع شــخص مصــري اجلنســية بعــد اتصالــه علــى هاتفــه 
رقــم )..........( وتعــرف عليــه عــن طريــق شــربهما للمســكر ســويٌا قبــل 
مــا يقــارب الشــهرين لتأمــن مــا عــدده )4( أربــع حبــات مــن احلبــوب 
احملظــورة ألحــد أصدقائــه ومت تســليم الكميــة للشــخص خلــف مــدارس 
)...( بحي.........وقــام املشــتري بوضــع املبلــغ املتفــق عليــه بجيبــه العلــوي 
ــى قارورتــن مــن املــاء األولــى ســعة )500مــل(  ــر عل ــه عث وبتفتيــش منزل
ــى لفافــة  ــر عل ــا عــرق مســكر كمــا عث ــر ( به و األخــرى ســعة )1.5لت
تبــغ ملفوفــة ومخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنها)920ملــج( تســعمائة 
وعشــرون ملــي جــرام وجميــع مــا مت ضبطــه بقصــد االســتخدام وأقــر 
أثبــت  وقــد  احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر  للحشــيش  الســابق  بتعاطيــه 
مركــز  مــن  الصــادر   ).........  ( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر 
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ــة بصحــة تبــوك ــاء الطبي ــة الســموم والكيمي مراقب
إيجابيــة العينــة لإلمفيتامــن املنبــه للجهــاز العصبــي وهــو مــن املؤثــرات 
ــة ) ب( كمــا  ــوه عنهــا باجلــدول الثانــي فئ ــة املن ــة اخلاضعــة للرقاب العقلي
أثبــت التقريــر الكيميائــي إيجابيــة مســتخلص العينــة للحشــيش املخــدر 
للفافــة تبــغ ال يعلوهــا آثــار حــرق وهــو مــن املــواد املخــدرة اخلاضعــة للرقابة 
املنــوه عنهــا باجلــدول األول فئــة )أ( يف تعميم صاحب الســمو امللكي ولي 
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم )89400/19( 
يف 1426/10/25هـــ كمــا أثبــت التقريــر إيجابيــة العينــات املرســلة عدد 
قارورتــن ســعة )500 ملــل( قــدر حجــم الســائل بهــا )490 ملــل( وقــارورة 
ســعة 1500 ملــل للكحــول اإليثيلــي املســكر وقــد أســفر التحقيــق عــن 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه/ .........بترويــج مــا عــدده )4( أربــع حبــات 
مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه للجهــاز العصبــي احملظــورة عــن طريــق 
البيــع وحيــازة لفافــة تبــغ مخلوطــة باحلشــيش املخدر بلغ وزنهــا )920ملج( 
تســعمائة وعشــرين مليجرامــا وحيــازة قارورتــي مــاء حتــوي مــادة العــرق 
املســكر بلــغ حجمهمــا )490(  أربعمائــة وتســعن ملــم وقــارورة عــرق 
مســكر ســعة )1500 ملــم( بقصــد التعاطــي أو االســتخدام والشــرب 
وشــربه العــرق املســكر يف الســابق وتعاطيــه للحشــيش املخــدر واحلبــوب 
احملظــورة يف الســابق اســتنادًا للفقــرة )2( مــن املــادة )الثالثــة( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1.مــا جــاء 
بإقــراره املنــوه عنــه واملــدون علــى اللفــة رقــم ) 14 ( 2.مــا جــاء يف محضــر 
صفحــة  املــدون  عنــه  املنــوه  والتفتيــش  والقبــض  والشــراء  التنســيق 
رقــم )2-3( املرفــق لفــة رقــم )1( 3.العثــور علــى املبلــغ املرقــم بحوزتــه 
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واملــدون مبحضــر الضبــط لفــة رقــم )1( 4.مــا جــاء بالتقريــر الكيمائــي 
الشــرعي املرفــق رقــم )2720/ م س ت( لفــة رقــم )34( وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر لعــام 1426هـــ يف 
عقوباتهــا ألصليــة والتكميليــة لــذا أطلــب 1.إثبــات إدانتــه مبــا أســند 
ــه بحــد املســكر لقــاء شــربه للمســكر 3.احلكــم  ــه 2.احلكــم علي إلي
عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيازتــه املســكر 4.احلكــم عليــه بالســجن 
واجللــد والغرامــة لقــاء مــا أســند إليــه اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة 
)38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه 
أعــاله أعمــااًل للفقــرة )1( مــن املــادة )62( مــن ذات النظــام املشــار إليــه 
5.احلكــم عليــه مبنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة اســتنادًا للفقــرة )1( 
العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )56( املــادة  مــن 
املســتخدم يف  اجلــوال  جهــاز  6.احلكــم مبصــادرة  أعــاله  إليــه  املشــار 
عمليــة الترويــج مــن نــوع ) .... ( يحمــل الكــود رقــم ).........( اســتنادًا 
للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املشــار إليــه 7.إلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف عمليــة الترويــج 
وعــدم صرفهــا لــه مجــددًا اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم )9798 
( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ 8.تشــديد العقوبــة عليــه اســتنادًا لتعميــم 
صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
هــذه  )1427/2/8هـــ(  وتاريــخ  )2/8346/4/5/1س(  رقــم  الداخليــة 
دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه وســؤاله عنهــا 
أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن حيازتــي للحشــيش 
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املخــدر والعــرق املســكر
وقــررت مــا يلــي أواًل تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مــا ثبــت بحقــه مــن الترويــج 
واحليــازة بســجنه ملــدة خمــس ســنوات يحتســب مــن ذلــك مــدة إيقافــه 
بســبب هــذه القضيــة وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات 
كل دفعــة خمســن جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام وتغرميــه 
مبلــغ ألــف ريــال لصالــح بيــت مــال املســلمن يصــرف يف املصالــح العامــة 
ثانيــًا إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه بجلــده ثمانــن جلــدة ثالثــًا 
مصــادرة هاتــف املدعــى عليــه النقــال املســتخدم يف عمليــة الترويــج نــوع 
.... يحمــل الرقــم التسلســلي ).........( لصالــح بيــت مــال املســلمن يصــرف 
يف املصالــح العامــة رابعــًا إلغــاء شــريحة املدعــى عليــه املســتخدمة يف 
لــه مــرة أخــرى خامســًا منــع املدعــى  عمليــة الترويــج وعــدم صرفهــا 
عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة خمــس ســنوات بعــد انتهــاء فتــرة 
محكوميتــه وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا 
اعتراضهمــا مكتفــن مبــا جــاء يف أقوالهمــا وأوراق املعاملــة عــن تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة وللبيــان حــرر يف 1434/2/20هـــ وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلزائيــة األولى 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك املكلــف 
برقــم 3468532 وتاريــخ   1434/3/2هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
ــة الشــيخ/ ..........رقــم ..........وتاريــخ 1434/2/23هـــ اخلــاص  مــن فضيل
بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ .......... يف قضيــة مخــدرات علــى النحــو 
املوضــح يف القــرار واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
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فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم. مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى عــرض إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــًا 
عليــه وســؤاله عنــه كمــا أنــه يحســن بفضيلتــه النــص علــى علنيــة جلــد 
ــة مناســبة  ــر مــدة زمني ــد التعزي ــه وبــن دفعــات جل احلــد وأن يكــون بين

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . 
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رقم الصك : 3465016 تاريخه : 1434/03/17هـ 
رقم الدعوى :3414607

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34231726 تاريخه: 1434/06/05هـ

مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر - حيــازة قطعــه مــن احلشــيش 
بقصــد الترويــج والتعاطــي - تعاطــي احلشــيش املخــدر - إقامــة حــد 
املســكر علــى متعاطــي احلشــيش - التعزيــر بالســجن واجللــد و الغرامة 

و املنــع مــن الســفر و مصــادرة الســيارة و الهاتــف اجلــوال .

 :  )135/29( رقــم  الفتــاوى  يف  اهلل  رحمــه  اإلســام  شــيخ  قــال   -1
)والصحيــح أن احلشيشــة مســكرة كالشــراب و أن آكلهــا يحــد منهــا 
فهــي خمــر ( . وقــال ايضــًا : ) وفيهــا مــن املفاســد مــا ليــس يف اخلمــر و 
إن كان يف اخلمــر مفســده ليســت فيهــا و هــي احلــدة فهــي بالتحــرمي 
أولــى مــن اخلمــر ألن ضــرر آكل احلشيشــة علــى نفســه أشــد مــن ضــرر 
اخلمــر و شــارب اخلمــر علــى النــاس أشــد إال أنــه يف هــذه اإلزمــان لكثــرة 
آكل احلشيشــة صــار الضــرر الــذي منهــا علــى النــاس أعظــم  مــن 

اخلمــر (. الفتــاوى )142/29(.
2- الفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
3- الفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
4- الفقــرة )1( مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بترويــج قطعــه مــن احلشــيش 
التعاطــي،  و  الترويــج  بقصــد  احلشــيش  مــن  قطعــة  وحيــازة  املخــدر، 
وتعاطــي احلشــيش املخــدر ، حيــث إنــه ارتكــب جرميــة ترويــج املــواد 
املخــدرة يف الســابق ، وقــد ورد بــالغ ملكافحــة املخــدرات مــن أحــد 
املصــادر الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر و 
يســتخدم اجلــوال يف ذلــك ، ومت متكــن املصــدر مــن االتصــال باملدعــى 
عليــه  و طلــب منــه شــراء قطعــه مــن احلشــيش ، فوافــق املدعــى عليــه 
ــغ احلكومــي  ــى ذلــك ، حيــث إنــه مت تفتيــش املصــدر وتزويــده باملبل عل
املرقــم و حتــرك حتــت أنظــار الفرقــة القابضــة و متــت عمليــه االســتالم 
و التســليم ، و مت القبــض علــى املدعــى عليــه و عثــر بجيبــه علــى املبلــغ 
احلكومــي املرقــم و اجلــوال الــذي مت التنســيق معــه ، و بتفتيــش ســيارته 
عثــر بداخلهــا علــى قطعــة مــن احلشــيش ، و أقــر أمــام الفرقــة القابضــة 
بصحــة واقعــة الضبــط و ذكــر بــأن هــذه املــرة الثانيــة التــي يقــوم فيهــا 

5- الفقــرة )2( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

6- الفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

7- الفقــرة )1( مــن املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

8- الفقــرة )1( مــن املــادة )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.
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بالترويــج علــى ســيارته وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــي 
عليــه و احلكــم عليــه بالعقوبــة الــواردة بالفقــرة األولى من املادة )38( من 
نظــام مكافحــة املخــدرات و تطبيــق العقوبــة األشــد و منعــه مــن الســفر 
ومصــادرة الســيارة والهاتــف اجلــوال و إســقاط شــريحته، أقــر املدعــي 
عليــه بالتعاطــي كمــا أقــر باحليــازة و أنهــا لقصــد التعاطــي وأنكــر بيــع 
احلشــيش ، أحضــر املدعــي العــام  بينتــه وهــي أعضــاء الفرقــة القابضــة 
و مت رصــد الشــهادة و بالرجــوع إلــى محضــر واقعــة القبــض و الضبــط 
والتفتيــش و التقريــر الكيميائــي الشــرعي وهــو مطابــق ملــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي العــام ، وبنــاء علــى مــا ســبق حكمــت احملكمــة بثبــوت 
إدانــة املدعــى عليــه بإقامــة حــد املســكر و تعزيــره بالســجن و اجللــد 
والغرامــة و املنــع مــن الســفر و مصــادرة الســيارة و الهاتــف اجلــوال و إلغــاء 

شــريحته ، وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن 
هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام واملقيــدة لــدى احملكمة برقــم 3468614 
احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  واحملالــة  1434/1/10هـــ  وتاريــخ 
افتتحــت  1434/1/10هـــ  وتاريــخ   3414607 برقــم  بالدمــام  اجلزائيــة 
اجللســة يف يــوم الســبت 1434/2/23هـــ الســاعة الواحــدة وفيهــا قــدم 
املدعــي العــام ... دعــواه ونصهــا اآلتــي: بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة 
اإلدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى / ... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... حيــث إنــه باالطــالع علــى محاضر البالغ 
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واالتصــال والقبــض والتفتيــش تبــن أنــه يف يــوم األحــد 28 /1433/11هـــ 
ورد بــالغ إلــى مكافحــة املخــدرات مــن أحــد مصادرهــم الســرية عــن 
وجــود شــخص يدعــى/ ... يســكن حــي .... بالدمــام ويقــود ســيارة مــن 
نــوع .... موديــل 2012م  يقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر ويســتخدم اجلــوال 
رقــم ... وقــد أفــاد املصــدر بأنــه علــى اســتعداد تــام باإلطاحــة بــه باجلــرم 
املشــهود فتــم متكــن املصــدر مــن االتصــال باملــروج  وطلــب منــه شــراء 
قطعــة حشــيش مببلــغ خمســمائة ريــال فوافــق املــروج وطلــب منــه أن 
يحضــر إلــى حــي .... علــى شــارع .... مقابــل محــالت )...( بعدها مت تفتيش 
املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا إبــراء للذمــة ومت تزويــده باملبلــغ احلكومــي املرقــم 
وحتــرك حتــت أنظــار الفرقــة القابضــة إلــى املــكان احملــدد  بعدهــا 
حضــر املتهــم املذكــور علــى ســيارة مــن نــوع .... موديــل 2012م وتقابــل 
مــع املصــدر وقــام بتســليم املصــدر قطعــة ســمراء اللــون يشــتبه أن تكــون 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا  )11,3( إحــدى عشــر جــرام وثالثــة مــن 
العشــرة مــن اجلــرام واســتلم قيمتهــا مبلــغ )250( ريــال بعدهــا حتــرك 
املــروج فتــم متابعتــه حتــى توقــف عنــد أحــد احملــالت فتــم الســيطرة عليــه  
وبتفتيشــه عثــر  بجيبــه األيســر علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم وعثــر علــى 
اجلــوال الــذي مت التنســيق معــه مــن نــوع )....( اللــون أبيــض يحمــل الرقــم 
قطعــة  علــى   وعثــر  املركبــة  وبتفتيــش   )........................( املصنعــي 
ســمراء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا  )11,3( 
إحــدى عشــر جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وقــد أقــر أمــام الفرقــة 
القابضــة بصحــة واقعــة الضبــط وذكــر بــأن هــذه املــرة هــي املــرة الثانيــة 
التــي يقــوم فيهــا بالترويــج علــى ســيارته وقــد قــام بالتعــاون مــع الفرقــة 
ــى الشــخص الــذي يــزوده باملخــدرات   القابضــة مــا أدى إلــى القبــض عل
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وقــد وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )4344ك ش( لعــام 
ــة  ــة املضبوطــة والكمي ــات املرســلة مــن الكمي ــة العين 1433هـــ إيجابي
املباعــة ملــادة احلشــيش املخــدر باســتجواب املدعــى عليــه أنكــر قيامــه 
ببيــع قطعــة احلشــيش املخــدر  البالــغ وزنهــا )11,3( إحــدى عشــر جــرام 
وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وذكــر بأنــه قــام بشــراء قطعــة حشــيش 
ــل  ــه ولشــخص أخــر وقــام بتقســيمها بينهمــا وتقاب ــال ل ــغ )500( ري مببل
معــه وقــام بأخــذ قيمتهــا مبلــغ 250ريــال وقــام بتســليمه لنصــف الكميــة 
وأقــر بأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر  وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام ... باآلتــي :1-بارتــكاب جرميــة بيــع مــا وزنــه )11,3( إحــدى 
عشــر جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام  مــن مــادة احلشــيش املخــدر 
لقصــد االجتــار 2- ارتــكاب جرميــة حيــازة قطعــة حشــيش تــزن )11,3( 
إحــدى عشــر جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام  مــن مــادة احلشــيش 
املخــدر بقصــد الترويــج والتعاطــي 3- تعاطي احلشــيش املخــدر 4- قيامه 
لألدلــة  وذلــك  الســابق.  يف  املخــدرة  املــواد  ترويــج  جرميــة  بارتــكاب 
واملرفــق  إليــه  أســند  مبــا  عليــه  املدعــى  إقــرار   -1: التاليــة  والقرائــن 
والقبــض  البــالغ  مبحضــر  ورد  مــا   -2  )15-14( رقــم  لفــه  بــاألوراق 
والتفتيــش املرفــق بــاألوراق لفــه رقم )1( 3- ما ورد بالتقرير الكيميائي 
الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــه )16( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه 
ــه وهــو بكامــل  ــه املدعــى علي ــى أي ســابقة وحيــث إن مــا أقــدم علي عل
أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب 
نظــام مكافحــة املخــدرات يف عقوباتــه األصليــة والتكميليــة أطلــب مــا 
يلــي :1- إثبــات مــا أســند إليــه وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واحلكــم عليــه بالعقوبــة الــواردة بالفقــرة رقــم )1( 
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مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية املشــار 
إليــه وتطبيــق العقوبــة األشــد وفقــا للمــادة )62( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات 2- منعــه مــن الســفر  وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )56( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 3- احلكــم مبصــادرة الســيارة مــن نــوع 
جمــس  .... صنــع عــام 2012م حتمــل لوحــة رقــم )...( اســتنادًا للمــادة 
ــة بإســقاط  )53( مــن ذات النظــام الســتخدامهما يف اجلرميــة مــع املطالب
شــريحة الهاتــف اجلــوال وعــدم صرفهــا لنفــس املتهــم وفقــا لتعميــم ســمو 
ادعــى  هكــذا  1428/10/23ه  )9798(وتاريــخ  رقــم  الداخليــة  وزيــر 
ــاًل مــا ذكــره املدعــي  ــى املدعــى عليــه أجــاب قائ وبعــرض الدعــوى عل
العــام مــن قيامــي بحيــازة احلشــيش وتعاطيــه فذلــك صحيــح وقصــدي مــن 
احليــازة التعاطــي فقــط وأمــا بيــع احلشــيش فذلــك غير صحيــح والصحيح 
أننــي كنــت قــد اتفقــت مــع املصــدر علــى أن أشــتري لــه احلشــيش حيــث 
إننــا كنــا نتعاطــى ســويًا وبعــد ذلــك اتصلــت بــه عــن طريــق اجلــوال 
وواعدتــه وبعــد حضــوره ســلمته نصيبــه مــن احلشــيش الــذي اشــتريته 
وقيمتــه مائتــان وخمســون ريــااًل اســتلمتها منــه ثــم بعــد ذلــك قبــض علــي 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال مــا ذكــره املدعــى 
عليــه غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكــرت يف دعــواي هكــذا أجــاب ثــم 
مهلــة  أطلــب  فقــال  دعــواه  علــى  البينــة  العــام  املدعــي  ســؤال  جــرى 
إلحضارها ولذا رفعت اجللســة إلى يوم الثالثاء 1434/3/17هـ الســاعة 
ــا  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــق وصل ــاهلل التوفي ــة عشــرة والنصــف وب احلادي
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/2/23هـــ ويف يــوم 
الثالثــاء 1434/3/17هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان ثــم 
جــرى ســؤال املدعــي العــام عمــا طلــب االســتمهال ألجلــه فقــال إننــي 
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أحضــرت معــي بعــض أعضــاء الفرقــة القابضــة وهمــا/ ... و...وبســؤال 
الشــاهدين عمــا لديهمــا مــن شــهادة قــال كل واحــد منهمــا مبفــرده 
)أشــهد بــاهلل يف يــوم األحــد 1433/11/28هـــ ورد بــالغ إلــى مكافحــة 
املخــدرات مــن أحــد مصادرنــا الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه ... الــذي 
ــج احلشــيش املخــدر ويســتخدم اجلــوال  يســكن بحــي .... بالدمــام بتروي
رقــم ... وقــد أفــاد املصــدر بأنــه علــى اســتعداد تــام باإلطاحــة بــه باجلــرم 
املشــهود فتــم متكــن املصــدر مــن االتصــال باملــروج  وطلــب منــه شــراء 
قطعــة حشــيش مببلــغ خمســمائة ريــال فوافــق املــروج وطلــب منــه أن 
يحضــر إلــى حــي .... علــى ....  مقابــل محــالت )...( بعدهــا مت تفتيــش 
املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا إبــراء للذمــة ومت تزويــده باملبلــغ احلكومــي املرقــم 
وحتــرك حتــت أنظــاري وأنظــار الفرقــة القابضــة إلــى املــكان احملــدد 
بعدهــا حضــر املدعــى عليــه علــى ســيارة مــن نــوع ..... صنــع عــام 2012م 
وتقابــل مــع املصــدر وشــاهدته يقــوم بتســليم املصــدر قطعــة ســمراء اللــون 
يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا  )11,3( إحــدى عشــر 
جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام واســتلم قيمتهــا مبلــغ )250( ريــال 
بعدهــا حتــرك املــروج فتــم متابعتــه حتــى توقــف عنــد أحــد احملــالت فتــم 
الســيطرة عليــه وبتفتيشــه عثــر بجيبــه األيســر علــى املبلــغ احلكومــي 
املرقــم كمــا عثــر علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق معه وبتفتيــش املركبة 
عثرنــا علــى قطعــة ســمراء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )11,3( إحــدى عشــر جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
وقــد أقــر أمامــي وأمــام الفرقــة القابضــة بصحــة واقعــة الضبــط وذكــر 
بــأن هــذه املــرة هــي املــرة الثانيــة التــي يقــوم فيهــا بالترويــج علــى ســيارته 
علــى  القبــض  إلــى  أدى  مــا  القابضــة  الفرقــة  مــع  بالتعــاون  قــام  وقــد 
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الشــخص الــذي يــزوده باملخــدرات( هكــذا شــهدا وبعــرض الشــهود 
فــال أعرفهــم وأمــا  الشــهود  أمــا  قــال  وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه 
علــى  إجابتــي  يف  ذكرتــه  مــا  والصحيــح  صحيحــة  فغيــر  شــهادتهم 
الدعــوى هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام املزكــن للشــهود 
فقــال إننــي أحضرتهمــا معــي وهمــا/ ... و....وبســؤالهما عمــا لديهمــا قــال 
كل واحــد منهمــا مبفــرده ) أشــهد بــاهلل أن الشــاهدين .. و.. عدلــن 
ثقــات ومقبولــي الشــهادة يف الديــن واملــروءة( هكــذا شــهدا ثــم جــرى 
ــر التحقيــق ص  ــى لفــة رقــم )1( دفت ــة فوجــدت عل ــى املعامل االطــالع عل
)12-13( محضــر واقعــة القبــض والضبــط والتفتيــش وهــو طبــق مــا 
ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه كمــا وجــدت علــى لفــة رقــم )17( كــرت 
بصمــات املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود ســوابق لــه كمــا وجــدت 
ش(  )4344ك  رقــم  شــرعي  كيمــاوي  تقريــر   )19( رقــم  لفــة  علــى 
املتضمــن ايجابيــة العينــات املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر كمــا وجــدت 
ــع عــام  ــوع .... صن ــر مفصــل عــن ســيارة مــن ن ــى لفــة رقــم )25( تقري عل
2012م رقــم اللوحــة )...( مملوكــة للمدعــى عليــه ... 4- مصادرة الهاتف 
اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه والــذي يحمــل الرقــم املصنعــي )............( 
ورقــم االتصــال )...( الســتخدامه يف الترويــج وفقــٌا للفقــرة رقــم )1( مــن 
املــادة )53( مــن ذات النظــام ، فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
العــام وإجابــة املدعــى عليــه وإقــراره بتعاطــي احلشــيش املخــدر وحيازتــه 
بقصــد التعاطــي وقيامــه باالتصــال بجوالــه وبنــاًء علــى شــهادة الشــهود 
املعدلــن التعديــل الشــرعي املتضمنــة قيــام املدعى عليه بترويج احلشــيش 
املخــدر والتنســيق عــن طريــق جوالــه واحلضــور ملوقــع التســليم بســيارته 
ــى الفقــرة )2( مــن  ــاًء عل ــه وبن ونظــرًا لعــدم وجــود ســوابق للمدعــى علي
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املــادة )3( والفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )41( )2( 
مــن املــادة )53( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( والفقــرة )1( مــن املــادة 
املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن   )62( املــادة  مــن   )1( والفقــرة   )60(
واملؤثرات العقلية ومبا أن احلشــيش مســكر حيث ذكر شــيخ اإلســالم 
احلشيشــة  أن  )والصحيــح  نصــه:  مــا  الفتــاوى  مجمــوع  تيميــة يف  ابــن 
)ج29/  ) خمــر  فهــي  منهــا  يحــد  آكلهــا  وأن  كالشــراب  مســكرة 
ص135( كمــا قــال: )وفيهــا مــن املفاســد مــا ليــس يف اخلمــر وإن كان 
يف اخلمــر مفســدة ليســت فيهــا وهــي احلــدة فهــي بالتحــرمي أولــى مــن اخلمــر 
ألن ضــرر آكل احلشيشــة علــى نفســه أشــد مــن ضــرر اخلمــر وضــرر 
شــارب اخلمــر علــى النــاس أشــد إال أنــه يف هــذه األزمــان لكثــرة أكل 
مــن اخلمــر(  النــاس أعظــم  الــذي منهــا علــى  الضــرر  احلشيشــة صــار 
مجمــوع الفتــاوى )ج29/ص142( لــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعى 
ــة مــن العشــرة  ــه ... ببيــع مــا وزنــه )11,3( إحــدى عشــر جــرام وثالث علي
مــن اجلــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وحيــازة قطعــة 
حشــيش تــزن )11,3( إحــدى عشــر جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج والتعاطــي وإدانتــه بقيامــه 
بارتــكاب جرميــة ترويــج املــواد املخــدرة يف الســابق كمــا ثبــت لــدي 
إدانتــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر وقــررت معاقبتــه علــى ذلــك مبــا يلــي: 
أواًل: ســجن املدعــى عليــه ملــدة ســنتن حتتســب منهــا مــدة إيقافــه وجلــده 
ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات متســاوية بــن كل دفعــة وأخــرى 
مــدة ال تقــل عــن أســبوعن وتغرميــه ألــف ريــال تدفــع للجهــة املختصــة 
وذلــك لقــاء بيعــه احلشــيش املخــدر وحيازتــه. ثانيــًا: منعــه مــن الســفر ملــدة 
ثالثــًا:  أواًل.  البنــد  يف  املقــررة  محكوميتــه  انتهــاء  بعــد  تبــدأ  ســنتن 
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مصــادرة الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى وإيداعهــا أو ثمنهــا لــدى اجلهــة 
املختصــة. رابعــًا: مصــادرة الهاتــف اجلــوال املوصــوف يف الدعوى وإيداعه 
أو ثمنهــا لــدى اجلهــة املختصــة وعــدم صــرف الشــريحة لــه. خامســًا: جلده 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر ويكــون التنفيــذ يف مــكان 
عــام يحضــره جمــع مــن النــاس. وبــكل مــا تقــدم حكمــت وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام واملدعــى عليــه عــدم القناعــة 
منهمــا  واحــد  كل  يقدمهــا  بالئحــة  االســتئناف  وطلبــا  باحلكــم 
فأفهمتهمــا بأنــه ســوف يجــري بعــد قليــل تســليم كل واحــد منهمــا 
نســخة مــن احلكــم ليقــدم اعتراضــه خــالل ثالثــن يومــًا مــن اآلن يكون 
حقهمــا يف االســتئناف بعــد مضــي هــذه املــدة ســاقطًا ففهمــا ذلــك وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/03/17هـ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثالثــاء 1434/06/20هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الســابعة وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية برقــم 341477966 يف 1434/06/19هـــ وبرفقهــا 
يف   34231726 برقــم  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار 
التوفيــق  وبــاهلل  احلكــم  علــى  املصادقــة  املتضمــن  1434/06/05هـــ 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/06/20هـــ.
الثالثــاء 1435/01/23هـــ الســاعة  يــوم  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
الواحــدة والنصــف افتتحــت اجللســة وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم35206014 يف 1435/01/18هـــ  
يف   35109851 برقــم  األولــى  الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار  وبرفقهــا 
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1435/01/09هـــ املتضمــن )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
تقــدمي  أســباب  الضبــط  يف  يــدون  لــم  فضيلتــه  ان  لوحــظ  املعاملــة 
االلتمــاس واعــادة النظــر يف ضبطــه ليكــون معلومــا لديــه مســتقبال 
يف حــال تقــدمي التمــاس اخــر لكــون صحيفــة االلتمــاس حتفــظ مــع 
األوراق يف محكمــة االســتئناف ملالحظــه مــا ذكــر وإكمــال الــالزم 
ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق( عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن 
ــة  ــه يوجــد مســتند باملعامل ــي:1- أن مضمــون أســباب االلتمــاس كالتال
يثبــت رجــوع املصــدر عــن أقوالــه. 2- أن احلكــم بنــي علــى شــهادة تبــن 
أنهــا كاذبــة. 3- أن منطــوق احلكــم يناقــض بعضــه بعضــًا وأمــرت برفــع 
املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1435/01/23هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 34377841 
وتاريــخ 1434/4/29هـــ  املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 34/1084088 
وتاريــخ 1434/5/4هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ ... املســجل برقــم 3465016 وتاريــخ 1434/3/17هـــ  
اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد/... يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمن 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة  القــرار 
قررنــا  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيتــن  والالئحتــن  ضبطــه  وصــورة 
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حرريف1434/6/3هـــ
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رقم الصك : 3416879 تاريخه :1434/01/19هـ   
رقم الدعوى :3416096

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3441119 تاريخه: 1434/2/19هـ

مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر - حيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي - حيــازة أدوات اســتعمال احلشــيش - إقــرار - حيــازة املســكر - 
التعزيــر بالســجن والغرامــة وإعــادة املبلــغ احلكومــي  واملصــادرة وإلغــاء 

شــريحة اجلــوال واملنــع مــن الســفر .

1- قاعدة : املرء مؤاخذ  بإقراره .
2- الفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
3- الفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
4- املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
5- املادة)60( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

6- تعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة  رقــم )65980( يف 
1428/2/10هـــ. يف  )1/5/4/9798س(  ورقــم  1428/10/22هـــ  

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بترويــج قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر عــن طريــق البيــع مبقابل مادي وحيازة قطعة من احلشــيش بقصد 
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االســتعمال وحيازة أعقاب ســجائر حشــيش بقصد التعاطي واســتخدام 
مشــرط ومقــص وقصديــر مســتخدمة يف قطــع احلشــيش،حيث وردت 
معلومــات ملكافحــة املخــدرات مــن مصادرهــا الســرية عــن قيــام املدعــى 
عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر ومت االتصــال علــى هاتــف املدعــى عليــه 
ــى ذلــك ، ومت انتقــال املصــدر  ــه ســيجارة حشــيش فوافــق عل ــب من وطل
وبرفقتــه الفــرد املنفــذ لــدور املشــتري إلــى منــزل املدعــى عليــه، فتمــت 
عمليــه االســتالم والتســليم ، وبعــد يومــن وأثنــاء مراقبــة املدعــى عليــه 
وبتفتيشــه  القبــض عليــه  مــن منزلــه ومت  بالقــرب  يقــف  شــوهد وهــو 
شــخصيًا لــم يعثــر معــه علــى شــيء مــن املمنوعــات وعثــر معــه علــى جــوال 
بداخلــه الشــريحة املذكــورة املســتخدمة يف عمليــة الترويــج، باالجتــاه 
ملنــزل املدعــى عليــه وتفتيــش غرفتــه عثــر علــى قطعــه مــن احلشــيش 
املخــدر كمــا عثــر علــى أعقــاب ســجائر مخلوطــة باحلشــيش كمــا عثــر 
علــى مشــرط ومقــص يســتخدم يف قطــع احلشــيش وقصديــر عليــه آثــار 
حريــق يحتمــل أن تكــون مســتخدمه يف إحــراق احلشــيش ،حيــث طلــب 
املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات وبعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيازتــه للمســكر وإلزامــه بســداد 
املبلــغ احلكومــي املرقــم ومصــادرة الهاتــف اجلــوال املضبــوط معــه وإلغــاء 
شــريحته واملنــع مــن الســفر، حيــث أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ، 
وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره بالســجن والغرامــة  
ــغ احلكومــي واملصــادرة  وإلغــاء شــريحة اجلــوال واملنــع مــن  وإعــادة املبل
الســفر، وعــرض احلكــم علــى طــريف الدعــوى قنــع املدعــى عليــه وقــرر 
مــن محكمــة  احلكــم  ، وصــدق  بالئحــة  االعتــراض  العــام  املدعــي 
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى من ال نبــي بعده فلدي .... رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة بنجــران  وبنــاء علــى املعاملــة املقيــدة باحملكمــة 
برقــم  وتاريــخ 1434/01/11هـــ  واحملالــة إلــي باإلحالــة رقــم بخصــوص 
دعــوى املدعــي العــام ضــد .... بشــأن قضيــة ترويــج مخــدرات ففــي يــوم 
األحــد بتاريــخ 1434/1/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10:15 وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام .... بخطــاب تعميــد رئيــس فــرع هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام مبنطقــة جنــران رقــم   1430/12/29هـــ بالئحــة دعــوى 
عامــة يدعــي فيهــا علــى احلاضــر يف مجلــس احلكــم .... ســعودي  اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... قائــال يف دعــواه ورد مبحضــر الشــراء 
املعــد مــن قبــل الفرقــة القابضــة مــن مكافحــة املخــدرات بنجــران أنــه 
بتاريــخ 1433/11/21هـــ وردت إليهــم معلومــات مــن مصادرهــم الســرية 
بــأن هنــاك شــخص يقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر، فتــم االتصــال علــى 
الهاتــف رقــم )....( و هــو املتهــم / .... و طلــب منــه ســيجارة حشــيش مببلــغ 
)100( مئــة ريــال ســعودي فوافــق علــى ذلــك و طلــب مــن املصــدر أن 
يحضــر إلــى منزلــه الواقــع بحــي ....... مقابــل ........... و مت جتنيــد الفــرد 
املنفــذ لــدور املشــتري كــي يرافــق املصــدر ، و مت االجتــاه إلــى منــزل 
املتهــم و همــا حتــت أعيــان الفرقــة و عنــد وصولهمــا إلــى منــزل املتهــم قــام 
املصــدر باالتصــال عليــه و أفــاد بأنــه واقــف عنــد البــاب علــى مســمع مــن 
الفرد املكلف، وخرج املروج و مت عملية االســتالم و التســليم ، وكان 
ذلــك يف متــام الســاعة 7,25 مســاء. و ورد يف محضــر القبــض املعــد مــن 

االســتئناف .  
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قبــل الفرقــة القابضــة بتاريــخ 1433/11/23هـــ ، وأثنــاء مراقبــة املتهــم 
أعــاله شــوهد الشــخص و هــو معــروف لــدى الفرقــة يقــف بالقــرب مــن 
منزلــة الكائــن بحــي ........ بالقــرب مــن .............. ، ومت القبــض عليــه ، 
و بتفتيشــه شــخصيا لــم يعثــر معــه علــى شــيء مــن املمنوعــات و عثــر معــه 
ــة شــريحة حتمــل الرقــم )......( و هــو املســتخدم  ــى جــوال ...... بداخل عل
يف عمليــة الترويــج ، فتــم التحفــظ عليــه و االتصــال فــورا بعضــو الهيئــة 
و املفتشــة و ذلــك لتفتيــش املنــزل كونــه متلبســًا باجلرميــة و أن احلشــيش 
الــذي مت شــرائه كان مــن داخــل منــزل املتهــم و عنــد وصــول عضــو 
الهيئــة و املفتشــة النســائية مت االجتــاه إلــى املنــزل و بتفتيــش غرفــة نومــه 
عثــر علــى قطعــة ســمراء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر 
داخــل أدراج )الكمدينــة( بلــغ وزنهــا )2,9( جــرام ، كمــا عثــر علــى 
أعقــاب ســجائر يشــتبه أن تكــون مخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر بلــغ 
وزنهــا )0,5( جــرام يف الــدرج االخــر مــن نفــس )الكمدينــة( ، وعثــر 
علــى مشــرط و مقــص يســتخدم يف قطــع احلشــيش و قصديــر عليــه أثــار 
حريــق يحتمــل أن تكــون مســتخدمه يف إحــراق احلشــيش املخــدر، كما 
عثــر قــارورة مــاء ســعه )0,7( لتــر ممتلئــة تفــوح منهــا رائحــة الشــراب 
ــا )العــرق(. مت إيقافــه وإيداعــه شــعبة الســجن  ــوع محلي املســكر املصن
العــام بنجــران كونهــا مــن اجلرائــم الكبيــرة اســتناًدا للقــرار الــوزاري 
اجلزائيــة.  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )112( املــادة  علــى  املبنــي   )1900(
وبســماع أقوالــه أفــاد بأنــه يتعاطــى املخــدرات . وباســتجواب املتهــم  بــأن 
رقــم جوالــه هــو )......( و ال يســتخدمه أحــد غيــره ، و أن املضبوطــات 
و هــي  القابضــة  الفرقــة  قبــل  مــن  املعــد  القبــض  الــواردة يف محضــر 
قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )2,9( جــرام و أعقــاب الســجائر 
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املخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0,5( جــرام و املشــرط 
أثــار حريــق  و املقــص املســتخدمة يف قطــع احلشــيش وقصديــر عليــه 
مســتخدمه يف إحــراق احلشــيش املخــدر ، وقــارورة مــاء ســعه )0,7( لتــر 
ممتلئــة بالشــراب املســكر املصنــوع محليــا )العــرق( عائــدة لــه شــخصيا 
ــه ســيجارتان  و لالســتخدام الشــخصي، و أن املدعــو .... قــد وضــع لدي
ــزل  ــب مــن أن ين ــه و طل ــم اتصــل ب ــان مبــادة احلشــيش املخــدر ث مخلوطت
ويســلمه واحــدة منهــا و كان قــد أذن لــه باالســتخدام، ولــم يســتلم منــه 
أيــة مبالــغ ماليــة ، وكان ذلــك يف يــوم األحــد بتاريــخ 1433/11/21هـــ 
بعــد صــالة املغــرب تقريبــا. وباســتجواب املتهــم  .... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )....( وهــو موقــوف علــى ذمــة قضيــة ترويــج 
ــه مت  ــي حشــيش مخــدر و أن ــم  .... قطعت ــه ســلم املته رقــم ).....( أقــر بأن
ــخ 1433/11/20هـــ مــن قبــل مكافحــة املخــدرات  ــة بتاري القبــض علي
بنجــران و طلبــوا منــه التعــاون معــه و أن يحضــر لهــم حشــيش مخــدر 
مببلــغ )100( مئــة ريــال ، فاتصــل علــى املتهــم .... و طلــب منــه ســيجارة 
رجــال  أحــد  بصحبــة   .... املتهــم  ذهــب  و  ذلــك  علــى  فوافــق  حشــيش 
املكافحــة و كان ذلــك بعــد صــالة املغــرب مــن نفــس يــوم القبــض عليــه 
و ســلم املتهــم مبلــغ )100( مئــة ريــال ســعودي ، وقــام بتســليمه الســيجارة 
احملتويــة علــى احلشــيش املخــدر ، وكان رجــل املكافحــة شــاهدا علــى 
ذلــك. وباملواجهــة بينهمــا أصــر املتهــم  .... بــأن املتهــم  .... قــام بإعطائــه 
ســيجارتن مــن احلشــيش املخــدر و قــال لــه أبرجــع و أخذهــا وأتصــل عليه 
بعــد املغــرب و قــال لــه أريــد) ســيجارة مــن اللــي عنــدك ( فنــزل املتهــم .... 
و قــام بتســليمه ســيجارة ، ولــم يســتلم منــه أي مبلــغ مالــي، وأصــر املتهــم 
.... بأنــه قــام بتســليمه مبلــغ )100( مائــة ريــال ســعودي وذلــك مبشــاهدة 
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رجــل املكافحــة. وأفــاد بــأن لديــه ســابقة مخــدرات يف شــهر شــوال مــن 
عــام 1432هـــ و حكــم فيهــا بالســجن ملــدة شــهرين.

مــن  الصــادر   )31341( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  وأثبــت 
مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبنطقــة مكــة 
املكرمــة أن العينــات )أ، ب ،ج ،د ،هـــ( املرســلة باحلــرز الســري رقــم 
)562س( حتتــوي علــى مــادة احلشــيش املخــدر واحلشــيش املخــدر مــن 
املــواد املدرجــة بجــداول املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املرفقــة بالتعميــم 
البرقــي لصاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )89400/19( 
يف 1422/10/25هـــ و الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 
1426/7/9هـــ. وأثبــت التقريــر الفنــي )ســموم / مخــدرات( الصــادر مــن 
األدلــة اجلنائيــة بنجــران رقــم )141/ســموم و مخدرات/1433هـــ( احتواء 
املادة املرســلة للتحليل على نســبة )29.29 % ( من الكحول. وقد انتهى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لـــ ....؛ بترويــج قطعة ســمراء اللــون بلغ وزنها 
) 3.5جــم ( ثالثــة جــرام ونصــف اجلــرام حتتــوي علــى مــادة احلشــيش 
املخــدر عــن طــرق البيــع مبقابــل مــادي ، و حيازتــه لقطعــة حتتــوي علــى 
ــغ وزنهــا ) 2.9 جــم ( جرامــن وتســعة أعشــار  مــادة احلشــيش املخــدر بل
مبــادة  مخلوطــة  ســجائر  أعقــاب  وحيــازة  االســتعمال  بقصــد  اجلــرام 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0,5 جــم ( خمســة أعشــار اجلــرام بقصــد 
التعاطــي واســتخدامه ملشــرط و مقــص و قصديــر  مســتخدمه يف قطــع 

احلشــيش املخــدر 0
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1- مــا جــاء يف محضــر االســتجواب لفــة رقــم ) 13( ص )1حتــى5(  و مــا 
جــاء يف محضــر املواجهــة )ص6( مــن نفــس الدفتــر.
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2- مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املــدون علــى لفــه 
رقــم )1( ص )18-11-2(.

3- مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه املرفــق لفــة رقــم 
.)22(

4- التقرير الفني للمسكر املنوه عنه .
ــرة  ــه املعتب ــه املتهــم / .... ، وهــو بكامــل أهليت وحيــث إن مــا أقــدم علي
األصليــة  عقوباتــه  يف  نظامــًا  عليــه  ومعاقــب  مجــرم  فعــل  شــرعًا 
والتكميليــة، لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه ، واحلكــم عليــه 

مبــا يلــي : 
1.العقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )38( الثامنــة و الثالثــن 

مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املنــوه عنــه.
2.يعاقب بعقوبة تعزيريه رادعة له و زاجرة لغيره لقاء حيازته املسكر.

ريــال  مائــه  وقــدره )100(  املرقــم  املبلــغ احلكومــي  بســداد  3.إلزامــه 
إلدارة مكافحــة املخــدرات مبنطقــة جنــران، اســتنادًا لتعميــم صاحــب 
الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة  

)يرحمــه اهلل ( رقــم )65980( وتاريــخ 22-1428/10/23 هــــ .
4.مصــادرة جهــاز اجلــوال املضبــوط مع املتهــم الذي يحمل الرقم املصنعي 
)....( اســتنادًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )53( الثالثــة واخلمســن مــن ذات 
النظــام ، وإيــداع قيمتــه يف حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات 
وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )47( وتاريــخ 1421/2/18هـــ ، وإلغــاء 
لتعميــم  اســتنادًا   )....( الرقــم  حتمــل  التــي  االتصــال  شــريحة  خدمــة 
)9798/4/5/1س(  )رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب 
وعــدم  الترويــج  عمليــة  يف  الســتخدامها  1428/2/10هـــ  ـ   9 وتاريــخ 
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صرفهــا ملــن أســاء اســتخدامها.
5.منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ محكوميتــه اســتنادًا 
للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( السادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات املنــوه عنــه هــذه دعــواي وبعرض ذلك علــى املدعى عليه أجاب 
ــه صحيــح  قائــال كل مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي فكل
وتائــب ونــادم علــى مــا حصــل ولــن يتكــرر مســتقبال فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى أوراق املعاملــة وحيــث صــادق 
املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام واملقــر مؤاخــذ بإقــراره واســتنادا 

إلــى املــادة)38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات.
العقليــة يف فقرتهــا األولــى واملــادة )56( مــن ذات النظــام واملــادة )53( يف 
فقرتهــا األولــى مــن ذات النظــام وتعميــم صاحب الســمو امللكي والنائب 
65980وتاريــخ  رقــم  اهلل(  )يرحمــه  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  الثانــي 
وتاريــخ  9798/4/5/1س  رقــم  التعميــم  وأيضــا  1428/10/22هـــ 
1428/2/10هـــ واســتنادا للتقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 31341 
الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية 
مبنطقــة مكــة املكرمــة واملتضمنــة احتــواء العينــة علــى مــادة احلشــيش 
ــة املدعــى عليــه بترويــج قطعــة ســمراء  املخــدر لــذا فقــد ثبــت لــدي إدان
اللــون بلــغ وزنهــا 3.5جــم ثالثــة ونصــف اجلرام حتتوي على مادة احلشــيش 
ــى  ــوي عل ــه لقطعــة حتت ــل مــادي وحيازت ــع مبقاب ــق البي املخــدر عــن طري
مــادة احلشــيش املخــدر وزنهــا 2.9جــم جرامــن وتســعة أعشــار اجلــرام 
بقصــد التعاطــي وحيازتــه لقــارورة مــاء ســعة .7 لتــر مملــوء بالشــراب 
املســكر املصنــوع محليــا بقصــد االســتخدام الشــخصي واســتنادا إلــى 
املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة فقــد 
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قــررت النــزول عــن احلــد األدنــى يف املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وذلــك لألســباب اآلتيــة :

وســعًيا  عليــه  املدعــى  ونــدم  أســف  ثانيــا: ظهــور  الكميــة.  قلــة  أوال: 
الســتصالح املدعــى عليــه وحفظــا ألمــن وســالمة املجتمــع فقــد قــررت 
مــا يلــي: أوال ســجن املدعــى ثمانيــة أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه 
نظــام  مــن   )38( للمــادة  اســتنادا  ريــال  ألــف  قدرهــا  ماليــة  وغرامــة 
عليــه  املدعــى  ســجن  ثانيــا  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
عشــرين يوما لقاء حيازته املســكر . ثالثا :  أن يقوم املدعى عليه بدفع 
ــًا :  ــال إلدارة مكافحــة املخــدرات مبنطقــة  جنــران. رابع ــة ري ــغ مائ مبل
مصــادرة جهــاز اجلــوال املضبــوط مــع املدعــى عليــه والــذي يحمــل الرقــم 
املصنعــي ).......( . خامســَا: إلغــاء شــريحة االتصــاالت التــي حتمــل ...... 
وعــدم صرفهــا لــه. سادســا: منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ 
العقوبــة مــدة ســنتن اســتنادا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه ورضــاه بــه كمــا قــرر 
املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة فأفهــم بــأن 
عليــه مراجعــة احملكمــة خــالل عشــرة أيــام الســتالم صــورة مــن القــرار 
الشــرعي إلبــداء مــا لديــه مــن  معارضــة خــالل ثالثــن يومــا مــن تاريــخ 
اســتالم صــورة القــرار الشــرعي وإال ســقط حقــه يف االعتــراض وجــرى 
ــدون الئحــة  ــة حملكمــة االســتئناف بعســير ب رفــع كامــل أوراق املعامل
اعتراضيــة وذلــك التخــاذ مــا يــراه أصحــاب الفضيلــة  وفقهــم اهلل تعالــى 
حيــال تدقيــق احلكــم واختتمــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــر وفــق اهلل 
اجلميــع لرضــاه  وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 
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وســلم. حــرر يف 1434/1/18هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران الشــيخ  .... رقــم 
وتاريــخ 1434/2/3هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي الصــادر مــن فضيلتــه 
رقــم  وتاريــخ 1434/1/19هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد .... 
) ســعودي اجلنســية( يف قضيــة )مخــدرات( علــى الصفــة املوضحــة يف 
القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
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مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة »إمفيتامــني« 
ســوابق  وجــود   - احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر  احلشــيش  تعاطــي   -
قضائيــة - تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلوال 

والشــريحة املســتخدمة واملبلــغ املضبــوط.

الفقــرة )2( مــن املــادة )3( والفقــرة )5( مــن البنــد )أواًل( مــن املــادة )37( 
واملــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( 
واملــادة )58( والفقــرة )1( مــن املــادة )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 

واملؤثــرات العقليــة.

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليهــم حضــر منهــم الثانــي والثالــث والرابــع 
احلبــوب  املخــدرات  بترويــج  لقيامهــم  األول  يحضــر  ولــم  واخلامــس 
احملظــورة واحلشــيش املخــدر بقصــد الكســب املــادي، حيــث مت القبــض 
علــى املدعــى عليهــم وبحوزتهــم مــادة احلشــيش واملبلــغ املرقــم ، أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي احتــواء املــادة املضبوطــة علــى احلشــيش 
واإلمفيتامــن، طلــب املدعــي العــام بنــاًء علــى مــا ورد يف نصــوص نظــام 
ــرا للتهــم  ــل تعزي ــة احلكــم بالقت ــرات العقلي مكافحــة املخــدرات واملؤث
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والقرائــن علــى املدعــى عليــه اخلامــس ، وبالســجن واجللــد والغرامــة علــى 
املدعــى عليــه الرابــع ، وبالســجن علــى املدعــى عليهمــا األول والثالــث، 
منــع املدعــى عليهــم األول والثالــث والرابــع مــن الســفر بعــد انتهــاء تنفيــذ 
والثالــث  والثانــي  األول  عليهــم  املدعــى  علــى  واحلكــم   ، عقوبتهمــا 
والرابــع بعقوبــة تعزيريــة للتهــم والقرائــن الجتماعهــم علــى مفســدة، 
ــغ املالــي املضبــوط بحــوزة املدعــى عليــه اخلامــس وقــدره  ومصــادرة املبل
مائــه وثمانــون ريـــال وتشــديد العقوبــة علــى املدعــى عليــه الثالــث كونــه 
عســكريا ، وتعزيــر املدعــى عليــه الثانــي لقــاء إعــداد منزلــه وكــرا 
عليهــم  املدعــى  علــى  العقوبــة  وتشــديد  املخــدرات،  وتعاطــى  لترويــج 
ومصــادرة  ســوابقهم،  وتكــرار  تعــدد  لقــاء  والرابــع  والثالــث  الثانــي 
جــوال املدعــى عليــه اخلامــس املــروج . املســتخدم يف ارتــكاب اجلرميــة 
وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف عمليــة الترويــج . أنكــر املدعــى عليهــم 
الدعــوى مــا عــدا الثالــث فقــد أجــاب باملصادقــة علــى احليــازة ألجــل 
االســتخدام وتعاطيــه احلبــوب احملظــورة - أشــار املدعــي العــام إلــى بينتــه 
وهــم شــهود القبــض ومحاضــر االعتــراف - توجــه التهمــة ضــد املدعــى 
عليهــم باالجتمــاع علــى مفســدة وإدانــة الثالــث واخلامــس باحليــازة وألجــل 
التعاطــي وتوجيــه التهمــة علــى اخلامــس بالترويــج ، قــررت احملكمــة 
ــى املدعــى عليــه الثانــي بالســجن تســعة أشــهر تعزيــرا تبــدأ  احلكــم عل
مــن تاريــخ إيقافــه، وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن مقــدار 
كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى أســبوعا لقــاء توجــه 
التهمــة يف حقــه باالجتمــاع علــى املفســدة، وتعزيــر املدعــى عليــه الثالــث 
احلشــيش  حيازتــه  لقــاء  توقيفــه  تاريــخ  مــن  اعتبــارا  ســنتن  بســجنه 
ــة لســجنه، وتعزيــره  واحلبــوب احملظــورة، واملنــع مــن الســفر مــدة مماثل
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نحــن  فلدينــا  وبعــد،  اهلل  رســول  علــى  والســالم  والصــالة  احلمــد هلل 
علــى  بنــاء  و  املكرمــة،  مبكــة  العامــة  باحملكمــة  ..........القضــاة 
املعاملــة الــواردة لنــا مــن فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبكــة 
ــة  ــا مــن فضيل ــة إلين املكرمــة برقــم ..........يف 1434/01/10هـــ واحملال
برقــم  واملقيــدة  1434/01/12هـــ  ..........يف  برقــم  احملكمــة  رئيــس 
ــام ..........حامــل الســجل  ..........يف 1434/01/12هـــ حضــر املدعــي الع

ايًضــا بســجنه ســتة أشــهر وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن مقــدار 
كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى أســبوعا لقــاء توجــه 
التهمــة يف حقــه باالجتمــاع علــى املفســدة، وتعزيــر املدعــى عليــه الرابــع 
بســجنه ســتة أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه، وجلــده مائــة جلــدة 
مفرقــة علــى دفعتــن مقــدار كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة 
وأخــرى أســبوعا لقــاء توجــه التهمــة يف حقــه باالجتمــاع علــى املفســدة، 
وتعزيــر املدعــى عليــه اخلامــس بســجنه أربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 
إيقافــه، وجلــده ثالثــة آالف جلــدة مفرقــة علــى ســتن دفعــة مقــدار كل 
دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى أســبوعا لقــاء توجــه شــبهة 
الترويــج واالجتمــاع علــى املفســدة يف حقــه، ومصــادرة املبلــغ املضبــوط 
عمليــة  يف  املســتخدمة  الشــريحة  وإلغــاء  جوالــه  ومصــادرة  بحوزتــه، 
الترويــج، وأمــا املدعــى عليــه األول فقــررت احملكمــة عــدم احلكــم 
عليــه لعــدم حضــوره إال يف اجللســة األولــى، وقــرر املدعــى عليهــم الثانــي 
والثالــث والرابــع القناعــة واعتــرض اخلامــس علــى احلكــم، ومت تصديــق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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الســجل  ..........حامــل  ضــد  دعــواه  الئحــة  ..........وقــدم  رقــم  املدنــي 
املدنــي رقــم ....................قائــال يف دعــوه عليهــم: بصفتــي مدعيــًا عامــًا 
بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة مكــة املكرمــة أدعــي علــى 
املذكوريــن أعــاله وذلــك أنــه بتاريــخ 21 /8 / 1433هـــ وردت معلومــات 
إلدارة مكافحــة املخــدرات بالعاصمــة املقدســة مــن احــد مصادرهــا 
مفادهــا قيــام املدعــى عليــه اخلامــس /.........بترويــج احلبــوب احملظــورة 
ــه مت متكــن املصــدر مــن  ــه، علي بحــي .... واســتعد املصــدر الشــراء من
االتصــال علــى هاتفــه اجلــوال رقــم ..........حيــث طلــب منــه شــراء كميــة 
مــن احلبــوب احملظــورة مببلــغ ) 200 ( مائتــي ريــال وأســتعد املدعــى عليــه 
اخلامــس .........بالبيــع للمصــدر ،وطلــب مــن املصــدر احلضــور لــه بحــي .... 
مبفــرده، ومت تفتيــش املصــدر و تزويــده باملبلــغ املرقــم ،وعنــد الوصــول 
مقابلتــه  .........أثنــاء  اخلامــس  عليــه  املدعــى  شــوهد  احملــدد  للموقــع 
ــه التحــرك لداخــل احلــي ،  ــب من للمصــدر ويركــب معــه بســيارته وطل
بعدهــا تقابــال مــع املدعــى عليــه الرابــع / .........وركــب معهــم وتوقفــوا 
عنــد أحــد املنــازل ونزلــوا مــن الســيارة جميعهــم ودخلــوا أحــد املنــازل ومت 
وضــع املنــزل حتــت املراقبــة وبعــد عشــرة دقائــق تقريبــًا خــرج املصــدر 
وتقابــل مــع أفــراد الفرقــة القابضــة وقــام بتســليم قائــد الفرقــة الكميــة 
املشــتراة وهــي عبــارة عــن عــدد )5( خمــس حبــات يشــتبه أن تكــون 
مــن حبــوب ا احملظــورة والتــي حصــل عليهــا مــن املدعــى عليــه اخلامــس 
.........مقابــل تســليمه املبلــغ املرقــم بحضــور أشــخاص كانــوا يجلســون 
عائــد  وهــو  املســتمرة  املتابعــة  حتــت  املنــزل  وضــع  مت  عليــه  عنــده، 
للمدعــى عليــه الثانــي / .........ومــن خــالل املراقبــة شــوهد مجموعــة 
ــي /  ــه الثان ــه وكان املدعــى علي ــرددون علي ــرة مــن األشــخاص يت كبي
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.........يقــوم باخلــروج ويتقابــل مــع أشــخاص ويقــوم بأخــذ أشــياء ويعطيهــم 
شــيء بطريقــة ســرية ولــم يتــم القبــض عليهــم لعــدم الكشــف عــن أفــراد 
الفرقــة ملــن هــم بداخــل الغرفــة وكذلــك شــوهد املدعــى عليــه الثانــي / 
.........أثنــاء خروجــه مــن املنــزل فتــم القبــض عليــه وأفــاد أن الغرفــة عائده 
ــه اخلامــس /  ــه مــن تفتيشــها وأن املدعــى علي ــع لدي ــه شــخصيًا وال مان ل
.........موجــود بداخلهــا فتــم مداهمــة الغرفــة و مت القبــض علــى املدعــى 
.........وبتفتيشــه شــخصيًا عثــر بجيــب ثوبــه األيســر  عليــه اخلامــس / 
ــة وأحــدى عشــر  ــه عــدد ) 111( مئ الســفلي علــى كيــس صغيــر بداخل
حبــة يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة و قطعــة بنيــة اللــون يشــتبه 
أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )80 ( ثمانــون جرامــًا كمــا 
عثــر علــى املبلــغ املرقــم كامــال بجيــب ثوبــه العلــوي و مبلــغ مالــي آخــر 
قــدره )680( ســت مئــة وثمانــون ريــال وعلــى جهــاز هاتــف جــوال مــن نــوع 
.... يحمــل نفــس الرقــم الــذي مت التنســيق عليــه، كمــا مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه الرابــع / .........، وكذلــك مت القبــض علــى املدعــى عليــه 
ــه األيســر الســفلي  ــب ثوب ــر بجي ــث / .........وبتفتيشــه شــخصيًا عث الثال
علــى قطعــة بنيــة اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
) 4( أربــع جرامــات وعــدد )4( أربــع حبــات يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب 
احملظــورة ، ومت القبــض علــى املدعــى عليــه األول / .........وبتفتيشــه 
نايلــون  كيــس  علــى  األيســر  اخللفــي  بنطالــه  بجيــب  عثــر  شــخصيًا 
بداخلــه عــدد )4.5( أربــع حبــات ونصــف احلبــة يشــتبه أن تكــون مــن 
ــوب احملظــورة وكان يفــوح مــن الغرفــة رائحــة احلشــيش املخــدر.-  احلب
عثــر للمدعــى عليــه اخلامــس / .........علــى ســابقة ) ترويــج املخــدرات( 
ثبــت إدانتــه فيهــا ببيــع احلبــوب احملظــورة مبوجــب القــرار الشــرعي رقــم 
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)2/244 ( وتاريــخ 1418/5/12هـــ الصــادر مــن احملكمــة املســتعجلة 
ــه (. مبكــة ) املرفــق صورت

وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ) .........(  احتــواء العينات 
)أ،ب،ج( مــن احلبــوب املباعــة واملضبوطــة واملرســلة للتحليــل علــى مــادة 
األمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا املدرجــة باجلــدول رقــم ) 2( الفئــة )ب ( ، 
للتحليــل للحشــيش املخــدر  العينــة )د( املضبوطــة واملرســلة  وايجابيــة 
واحتوائهــا علــى املــادة الفعالــة لــه ،وهــو مــن املــواد املخــدرة املدرجــة 
املخــدرات  مكافحــة  بنظــام  امللحقــن  )أ(  فئــة   )1( رقــم  باجلــدول 
واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم ) م/ 39( يف 
8/ 7/ 1426هـــ. باســتجواب املدعــى عليــه اخلامــس / .........: أقــر بحيازة 
كيــس نايلــون بداخلــه عــدد) 111( مئــة وأحــدى عشــرة حبــة مــن احلبــوب 
احملظــورة ، وقطعــة مــن احلشــيش املخــدر وزنهــا ) 80 ( ثمانــون جرامــا ، 
بقصــد التعاطــي ، وأفــاد بــان ملكيــة الشــريحة ذات الرقــم ) .........( 
تعــود لــه ، وكذلــك ملكيــة جهــاز الهاتــف اجلــوال مــن نــوع ..... ذو الرقــم 
) .........( . باســتجواب املدعــى عليــه الثالــث / .........: أقــر بحيــازة قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر وزنهــا ) 4(  أربــع جرامــات و عــدد ) 4( أربــع حبــات 
مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي . باســتجواب املدعــى عليــه األول  
.........: أقــر بحيــازة كيــس نايلــون بداخلــه عــدد )4.5 ( أربــع حبــات 
ونصــف احلبــة مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي، وأقــر بتعاطــي 
نصــف حبــة مــن ذات الكميــة املضبوطــة معــه قبــل حوالــي شــهر مــن 
تاريــخ القبــض عليــه ، وذكــر بأنــه شــاهد املدعــى عليــه اخلامــس / 
.........يقــوم ببيــع عــدد مــن احلبــوب احملظورة على شــخص كان متواجدًا 
معهــم يف الغرفــة وخــرج منهــا . وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
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لــكل مــن : 1 - املدعــى عليــه اخلامــس / .........بترويــج عــدد )5( خمــس 
حبــات ثبــت احتوائهــا علــى مــادة األمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا عــن طريــق 
البيــع للمــرة الثانيــة وبحيــازة عــدد )111( مئــة وأحــدى عشــر حبــة ثبــت 
احتوائهــا علــى مــادة األمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا و)80( ثمانــون جرامــًا 
مــن احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج والتعاطــي و االجتماع على مفســدة 
.2 - توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه الثانــي / ..... بإعــداد منزلــه وكــرا 
لبيــع وتعاطــي املخــدرات واالجتمــاع علــى مفســدة.3 - توجيــه االتهــام 
ــع / .........باالشــتراك مــع املدعــى عليــه اخلامــس /  ــه الراب للمدعــى علي
.........يف ترويــج ذات الكميــة عــن طريــق املســاعدة واالجتمــاع علــى 
مفســدة .4 - توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه الثالــث / .........: بحيــازة ) 4( 
أربــع جرامــات مــن احلشــيش املخــدر وعــدد )4( أربع حبات ثبــت احتوائها 
والتعاطــي  التعاطــي  بقصــد  عقليــًا  املؤثــرة  األمفيتامــن  مــادة  علــى 
لنوعهمــا ســابقًا، واالجتمــاع علــى مفســدة. 5 - توجيــه االتهــام للمدعــى 
عليــه األول / .........بحيــازة عــدد )4.5( أربــع حبــات ونصــف احلبــة ثبــت 
التعاطــي  بقصــد  عقليــًا  املؤثــرة  األمفيتامــن  مــادة  علــى  احتوائهــا 
ــى مفســدة. املؤيــد مبوجــب  ــة واالجتمــاع عل والتعاطــي مــن ذات الكمي
قــرار جلنــة إدارة الهيئــة رقــم ).........( وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
ــوه عنهــا واملــدون  1- مــا ورد مبحضــر القبــض والضبــط والتفتيــش املن
علــى الصفحــة رقــم )11، 12، 13  ( لفــة رقــم) 1( 2- مــا ورد بالتقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )94(. 3- مــا ورد 
مبحضــر البــالغ املنــوه عنــه املرفــق املــدون علــى الصفحــة رقــم )2 ( لفــة 
رقــم )1 (.4- مــا ورد مبحضــر ترقيــم ومطابقــة املبلــغ احلكومــي املنــوه 
عنــه املرفــق املــدون علــى الصفحــة رقــم )4 ( لفــة رقــم )1 (.5- مــا ورد يف 
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إقــرار املدعــى عليــه اخلامــس املــروج / .........املنــوه عنــه لفــة رقــم )66(.6- 
.........املنــوه عنــه لفــة رقــم  مــا ورد يف إقــرار املدعــى عليــه الثالــث / 
)55(.7- مــا ورد يف إقــرار املدعــى عليــه األول / .........املنــوه عنــه لفــة 
رقــم )60(. 8- مــا ورد مبحضــر االتصــال املنــوه عنــه املرفــق املــدون علــى 
الصفحــة رقــم )2 ( لفــة رقــم )1 (.9- مــا جــاء بإقــرار للمدعــى عليــه األول 
/ ......... مــن مشــاهدته للمدعــى عليــه اخلامــس املــروج / .........وهــو يقــوم 
معهــم  موجــود  كان  لشــخص  احملظــورة  احلبــوب  مــن  عــدد  بترويــج 
بالغرفــة وخــرج منهــا لفــة رقــم )60 ( 10- 10- كبــر الكمية املضبوطة 
مــع املدعــى عليــه اخلامــس املــروج / .........قرينــة علــى أنهــا معــدة للترويــج. 
وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليهــم وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة 
شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا وفقــًا للمــادة ) الثالثــة ( الفقــرة 
ــة الصــادر  ــرات العقلي ــة ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث ) الثاني
باملرســوم امللكــي رقــم ) م/ 39 ( وتاريــخ 8 / 7 / 1426 هـــ واملعاقــب 
عليهــا اســتنادًا للمــادة )37( مــع مراعــاة مــا ورد باملــادة ) 62( مــن ذات 
ومعاقبتهــم  إليهــم  أســند  مبــا  إدانتهــم  إثبــات  أطلــب  ،لــذا  النظــام 
بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة التاليــة :-  1ـ بالقتــل تعزيــزًا للمدعــى 
عليــه اخلامــس املــروج / .........لقــاء مــا أســند إليــه ، اســتنادًا للفقــرة )5( 
العقليــة  املــادة ) 37( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات  مــن 
 / الرابــع  عليــه  للمدعــى  والغرامــة  واجللــد  بالســجن   -2. إليــه  املشــار 
مكافحــة  نظــام  مــن   )  38( املــادة  مــن   )1( للفقــرة  .........،اســتنادًا 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه ،وتشــديد العقوبــة عليــه وفقــًا 
للفقــرة )2/ج( مــن ذات املــادة وإعمــال املــادة)58( بحقــه.3- بالســجن 
للمدعــى عليهمــا األول / .........والثالــث / .........، اســتنادًا للفقــرة ) 1( 
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مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية املشــار 
إليــه 4- منــع املدعــى عليهــم/  األول / .........والثالــث / .........والرابــع/ 
.........مــن الســفر خلــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتهــم ، إســتنادًا 
للفقــرة ) 1( مــن املــادة ) 56 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه 
.5- احلكــم علــى املدعــى عليهــم / األول .........والثاني.........والثالــث 
 -6 مفســدة  علــى  الجتماعهــم  تعزيريــة  .........بعقوبــة  .........والرابــع/ 
مصــادرة جهــاز الهاتــف اجلــوال للمدعــى عليــه اخلامــس املــروج / ... ذو 
الرقــم املصنعــي ) .........( املســتخدم يف ارتــكاب اجلرميــة اســتنادًا للفقرة 
) 1( مــن املــادة ) 53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه و إلغــاء 
شــريحته ذات الرقــم ) ..........( اســتنادًا لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي 
وزيــر الداخليــة رقــم ) 9798( يف 9-10 /2/ 1428هـــ 7- مصــادرة املبلــغ 
املضبــوط بحــوزة املدعــى عليــه اخلامــس املــروج / .........و قــدره ) 680( 
ســت مئــة وثمانــون ريــال ســعودي ، اســتنادًا للفقــرة رقــم ) 2( مــن املــادة 
) 53 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه 8- تشــديد العقوبــة 
علــى املدعــى عليــه الثالــث / ... كونــه عســكريًا، اســتنادًا للفقــرة ) أ( 
مــن ثانيــًا مــن املــادة ) 41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه .9 
- تعزيــر املدعــى عليــه الثانــي / .........لقــاء إعــداد منزلــه وكــرًا لترويــج 
وتعاطــي املخــدرات . 10-التشــديد علــى املدعــى عليهــم الثانــي / ......... 
والثالــث /......... والرابــع.........يف العقوبــة لقــاء تعــدد وتكــرار ســوابقهم 
التــي لــم تردعهــم عقوباتهــا، إســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
وزيــر الداخليــة رقــم ) 1 /5 /5 / 93958 ( وتاريــخ 23 / 8 / 1429هـــ. وبــاهلل 
.........حامــل  التوفيــق ويف هــذا اجللســة حضــر املدعــى عليهــم الثانــي 
الســجل املدنــي رقــم  ..........واملدعــى عليــه الثالــث ..........حامــل الســجل 
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املدنــي رقــم ..........واملدعــى عليــه الرابــع ..........حامــل الســجل املدنــي 
رقــم ..........واملدعــى عليــه اخلامــس ..........حامــل الســجل املدنــي ..........
ولــم يحضــر املدعــى عليــه األول ..........وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه الثانــي ..........أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام 
غيــر صحيــح فلــم أجهــز منزلــي لبيــع وتعاطــي املخــدرات والصحيــح أنــه 
حضــر املدعــى عليــه اخلامــس والثالــث برفقــة أخــي املدعــى عليــه الرابــع 
ــم يجــدوا صاحــب  ــا يف شــارع .........ول يريــدان اســتئجار شــقة يف حارتن
العمــارة فأدخلتهــم يف غرفــة يف بيتــي إلــى حــن وصــول صاحــب العمــارة 
ثــم قبــض علينــا ووجــدوا بحــوزة املدعــى عليــه اخلامــس والثالــث حبــوب 
وحشــيش ولــو كنــت أعلــم بحيازتهمــا لهمــا مــا أدخلتهمــا هكــذا أجــاب 
وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه الثالــث .........أجــاب 
قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن حيازتي ألربعة جرامات من احلشــيش 
املخــدر وأربــع حبــات مــن اإلمفيتامــن بقصــد التعاطــي فصحيــح ومــا 
ذكــره مــن التعاطــي ســابقًا فصحيــح إال أنــه مــن ضمــن الســوابق التــي 
علــي أخــذت جزائــي عليهــا هكــذا أجــاب وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه الرابــع .........أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن قيامــي باالشــتراك مــع املدعــى عليــه اخلامــس بترويــج احلبــوب فغيــر 
صحيــح والصحيــح أنــه تربطنــي عالقــة قدميــة باملدعــى عليــه اخلامــس 
وقــد أتصــل بــي وطلــب منــي شــقة فذكــرت لــه أنــه يوجــد شــقة قريبــة 
مــن منــزل أخــي املدعــى عليــه الثانــي فحضــر املدعــى عليــه اخلامــس 
واتصلنــا علــى صاحبــة الشــقة فذكــرت أنهــا بعيدة فطلبت منــه الدخول 
إلــى منــزل أخــي إلــى حــن حضــور صاحبــة الشــقة ثــم صعــدت عنــد 
والدتــي يف نفــس العمــارة يف الــدور الثالــث فجــاء أبــن أخــي وذكــر لــي 
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أنــه مت القبــض علــى املوجوديــن يف منــزل أخــي هكــذا أجــاب وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه اخلامــس ... أجــاب قائــاًل مــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بترويــج احلبــوب احملظــورة فغير صحيح 
ــي احلبــوب احملظــورة ) الكبتاغــون( واحلشــيش  ومــا ذكــره مــن حيازت
فصحيــح إال أن الكميــة التــي ذكرهــا غيــر صحيحــة والصحيــح أن 
احلبــوب عددهــا ســتون حبــة واحلشــيش وزنــه خمســة وســتون جرامــًا 
هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى دعــواه قــال 
نعــم وأطلــب مهلــه إلحضارهــا ، ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
حضــر  وحــن  واخلامــس،  والرابــع  والثالــث  الثانــي  عليهــم  واملدعــى 
املدعــى عليــه األول وقــد مت طلبــه بخطابنــا ملديــر شــرطة احملاكــم برقــم 
أحضــر  هــل  العــام  املدعــي  وبســؤال  34/486793يف1434/2/26هــــ 
البينــة التــي اســتمهل مــن أجلهــا قــال نعم، وأحضــر ..........الســجل املدني 
رقــم .......... وبســؤاله عمــا لديــه أجــاب قائــاًل: إننــي أعمــل يف مكافحــة 
املخــدرات وأشــهد أن املصــدر اتصــل علــى املدعــى عليــه اخلامــس .... معــه 
علــى بيــع حبــوب مبائتــي ريــال، وكان املصــدر مشــغل الصــوت اخلارجــي 
جلهــاز اجلــوال، ثــم بعــد ذلــك انتقلنــا للموقــع وكان املدعــى عليــه اخلامس 
واقفــا يف الشــارع وركــب مــع املصــدر، ولــم نشــاهد االســتالم والتســليم 
ثــم   ،.......... الرابــع  ثــم اجتهــوا ونحــن نراقــب وأخــذوا املدعــى عليــه 
عنــد  ينتظرهــم  الثانــي..........وكان  عليــه  املدعــى  بيــت  إلــى  اجتهــوا 
البــاب بلبــس رياضــي ودخلــوا البيــت ودخــل معهــم املصــدر ثــم خــرج 
املصــدر بعــد عشــر دقائــق وســلمنا خمــس حبــات، ومكثنــا نراقــب 
البيــت والحظنــا املدعــى عليــه الثانــي .........يخــرج كل عشــر دقائــق 
ويحصــل بينــه وبــن بعــض األشــخاص احتــكاك ويظهــر مــن حالهــم أن 
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بينهــم اســتالم وتســليم ألنهــم يحضــرون بســيارات ودبابــات وتتــم املبادلــة 
بســرعة شــديدة، ثــم داهمنــا العمــارة وكان املدعــى عليــه الثانــي .........
عنــد البــاب فقبضنــا عليــه ثــم دخلنــا الشــقة فوجدنــا املدعــى عليهــم 
األول والثالــث واخلامــس يف شــقة يف الــدور األول واملدعــى عليــه الرابــع 
نــازال مــن الــدور الثانــي، ووجدنــا مــع املدعــى عليــه اخلامــس .........املبلــغ 
املرقــم وقطعــة حشــيش كبيــرة وحبــوب كثيــرة تزيــد علــى مائــة حبــة 
وحشــيش،  .........حبــوب  الثالــث  عليــه  املدعــى  مــع  وجدنــا  ،كمــا 
ووجدنــا مــع املدعــى عليــه األول .........حبــوب يف جيبــه اخللفــي وال أذكــر 
عــدد احلبــوب و كميــة احلشــيش هــذا مــا لــدي ، كمــا أحضــر ..........
حامــل الســجل املدنــي رقــم ..........وبســؤاله عمــا لديــه أجــاب قائــاًل: إننــي 
أعمــل يف مكافحــة املخــدرات وأشــهد أن املصــدر اتصــل علــى املدعــى 
عليــه اخلامــس ..........واتفــق معــه بيــع حبــوب ال أذكــر كــم قيمتهــا، 
ــك  ــم بعــد ذل ــاز اجلــوال، ث وكان املصــدر مشــغل الصــوت اخلارجــي جله
انتقلنــا لبيــت املدعــى عليــه اخلامــس وركــب مــع املصــدر، ولــم نشــاهد 
االســتالم والتســليم ثــم اجتهــوا ونحــن نراقــب إلــى جهــة ..... وأخــذوا 
املدعــى عليــه الرابــع ..........، ثــم اجتهــوا إلــى بيــت املدعــى عليــه الثانــي 
.........ودخلــوا البيــت ودخــل معهــم املصــدر ثــم خــرج املصــدر وســلمنا 
خمــس حبــات، ومكثنــا نراقــب البيــت قريبــا مــن الســاعتن والحظنــا 
املدعــى عليــه الثانــي .........يخــرج كل عشــر دقائــق ويحصــل بينــه وبــن 
اســتالم  بينهــم  أن  حالهــم  مــن  ويظهــر  احتــكاك  االشــخاص  بعــض 
وتســليم، ثــم داهمنــا العمــارة فوجدنــا املدعــى عليهــم األول والثانــي 
والثالــث واخلامــس يف شــقة يف الــدور األول واملدعــى عليــه الرابــع نــازال 
مــن الــدور الثانــي، ووجدنــا مــع املدعــى عليــه اخلامــس .........املبلــغ املرقــم 
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وحشــيش وحبــوب كثيــرة تزيــد علــى مائــة حبــة، كمــا وجدنــا مــع 
املدعــى عليــه الثالــث .........حبــوب وحشــيش، ووجدنــا مــع املدعــى عليــه 
األول ..... حبوب يف جيبه اخللفي ال أذكر عددها هذا ما لدي،وبعرض 
ــاًل: أمــا  ــي .........أجــاب قائ ــه الثان ــى املدعــى علي الشــهود وشــهادتهم عل
الشــهود فهــم الذيــن قبضــوا علينــا، وشــهادتهم غيــر صحيحــة وذلــك أن 
األشــخاص الذيــن كنــت أقابلهــم هــم مــن جيرانــي، ولــم يحصــل بينــا 
أجــاب،  هكــذا  محظــور،  لشــيء  وتســليم  اســتالم  أو  وشــراء  بيــع 
وبعــرض الشــهود وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه الثالــث قــال أمــا الشــهود 
فــال أذكرهــم وأمــا شــهادتهم بشــأن احليــازة فصحيحــة، ولــم أكــن 
ذلــك علــى  وبعــرض  أجــاب،  ذلــك شــيئًا، هكــذا  أعلــم عمــا ســوى 
املدعــى عليــه الرابــع .........أجــاب قائــاًل: أمــا الشــهود فهــم الذيــن قبضــوا 
مــع  أنــي ركبــت  والصحيــح  فغيــر صحيحــة،  وأمــا شــهادتهم  علينــا 
يريــد  التــي  للشــقة  إيصالــه  ألجــل  اخلامــس  عليــه  واملدعــى  املصــدر 
اســتئجارها ولــم أكــن أعلــم عــن احلبــوب شــيئا، ثــم ذهبنــا لبيــت أخــي 
الشــهود  وبعــرض  أجــاب  هكــذا  الشــقة،  صاحــب  انتظــار  ألجــل 
وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه اخلامــس .........قــال: أمــا الشــهود فهــم 
ــا وأمــا شــهادتهم فغيــر صحيحــة وذلــك أن املصــدر  الذيــن قبضــوا علين
أعرفــه و أعــرف أخيــه وهــو يتعاطــى املخــدرات فركبــت معــه ألجــل 
ــا البيــت  ــه مائتــي ريــال قرضــًا، ثــم دخلن الذهــاب للبنــك .... وطلبــت من
وقبضــوا علينــا ومعــي احلبــوب واحلشــيش لكنهــا ليســت بالكميــة التــي 
ذكرهــا الشــهود وإمنــا عــدد احلبــوب خمســة وســتون حبــة، واحلشــيش 
خمســة وخمســون جــرام، هكــذا أجــاب، وبســؤال املدعــي العــام هــل 
لديــه زيــادة بينــة قــال: ليــس لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة، ثــم جــرى 
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االطــالع علــى محضــر القبــض والتفتيــش املــدون علــى ملــف االســتدالل 
اللفــة 1 صفحــة 11-13 كمــا جــرى االطــالع علــى إقــرار املدعــى عليــه 
األول املــدون علــى لفــة رقــم  60 وإقــرار املدعــى عليــه الثالــث املــدون 
علــى لفــة 55 وإقــرار املدعــى عليــه اخلامــس املــدون علــى لفــة رقــم 66 
كمــا جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن 
مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبكــة املكرمة 
..........يف 1433/08/25هـــ فوجدتهــا طبــق مــا ذكــره املدعــي  برقــم 
العــام يف دعــواه كمــا جــرى االطــالع علــى صحيفــة الســوابق للمدعــى 
عليــه الثانــي .........الصــادرة مــن اإلدارة العامــة لألدلــة اجلنائيــة برقــم  
حيــازة  األولــى  ســوابق  ثــالث  واملتضمنــة  1433/08/23هـــ  .........يف 
ــة ســرقة  ــازة املخــدرات وشــرب املســكر والثالث ــة حي املخــدرات والثاني
وبعرضهــا عليــه صــادق عليهــا، كمــا جــرى االطــالع علــى صحيفــة 
الســوابق للمدعــى عليــه الثالــث .........الصــادرة مــن اإلدارة العامــة لألدلة 
اجلنائيــة برقــم  .........يف 1433/08/24هـــ واملتضمنــة وجــود ســت ســوابق 
الســلب  اعتــداء  والثانيــة  لغــرض ســيئ  األولــى محاولــة دخــول منــزل 
والثالثــة ســرقة ســيارات وأمــوال وإتــالف والرابعــة واخلامســة والسادســة 
حيــازة واســتعمال مخــدرات وبعرضهــا عليــه صــادق عليهــا، كمــا جــرى 
ــع .........الصــادرة  ــه الراب ــى صحيفــة الســوابق للمدعــى علي االطــالع عل
.........يف 1433/08/24هـــ  برقــم   اجلنائيــة  العامــة لألدلــة  اإلدارة  مــن 
واملتضمنــة وجــود عشــرين ســابقة األولــى انتحــال شــخصية رجــال األمــن 
والثانيــة شــرب املســكرات ومحاولــة اللــواط والثالثــة والســابعة والثامنــة 
والتاســعة والعاشــرة شــرب املســكرات والرابعــة ســرقه مــن ســيارات 
املســكرات  شــرب  والسادســة  طفلــة  أو  طفــل  اســتدراج  واخلامســة 
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واســتدراج طفــل أو طفلــة وقيــادة الســيارة وهــو بحالــة ســكر واحلاديــة 
بــدون  ســالح  حيــازة  عشــرة  والثانيــة  محــالت جتاريــة  ســرقة  عشــرة 
ترخيــص وذخيــرة وشــرب املســكر وســرقة مــن ســيارة والثالثــة عشــرة 
شــرب املســكر وتكســير زجــاج ســيارة والســرقة منهــا والرابعــة عشــرة 
اشــتباه ســكر واخلامســة عشــرة شــرب املســكر وحيازتــه واعتــداء 
والسادســة عشــرة شــرب املســكر وقيــادة الســيارة وهــو بحالــة ســكر 
والســابعة عشــرة دخــول منــازل لغــرض ســيئ وفعــل فاحشــة الزنــا وســرقة 
والثامنة عشــرة ترويج واســتعمال املخدرات والتاســعة عشــرة والعشــرون 
حيــازة املخــدرات وبعرضهــا عليــه صــادق كمــا جــرى االطــالع علــى 
صحيفــة الســوابق للمدعــى عليــه اخلامــس الصــادرة مــن اإلدارة العامــة 
لألدلــة اجلنائيــة برقــم  .........يف 1433/8/24هـــ واملتضمنــة وجــود عشــر 
ســوابق األولــى شــرب مســكر، والثانيــة فعــل فاحشــة اللــواط، والثالثــة 
اجتمــاع علــى مفســدة، والرابعــة اســتعمال وترويــج مخــدرات، واخلامســة 
والســابعة: حيــازة مخــدرات، والسادســة حيــازة ســالح بــدون ترخيــص، 
وحيــازة ذخيــرة، والثامنــة حيــازة وترويــج مخــدرات، وحيــازة ســالح 
مخــدرات،  ترويــج  والتاســعة:  ذخيــرة،  وحيــازة  ترخيــص،  بــدون 
والعاشــرة مخالفــة تعليمــات، وبعرضهــا عليــه صــادق عليها ، ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــم الثانــي والثالــث والرابــع 
طلبــه مبوجــب  وقــد مت  األول  عليــه  املدعــى  يحضــر  ولــم  واخلامــس، 
خطابنــا رقــم.......... يف 1434/3/3هـــ وقــرر املدعــي العــام قائــاًل: أطلــب 
احلكــم علــى احلاضريــن وتأجيــل احلكــم علــى الغائــب املدعــى عليــه 
األول .......... إلــى حــن إحضــاره هكــذا قــرر ، ثــم جــرى االطــالع علــى 
القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة املســتعجلة مبكــة املكرمــة 
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برقــم 2/244يف 1418/5/12هـــ واملتضمــن ثبــوت إدانــة .......... بترويــج 
ثــالث حبــات مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة عــن طريــق البيــع كمــا 
ــوب  ــا مــن احلب ــث و اخلامــس هــل تعاطي ــه الثال جــرى ســؤال املدعــى علي
واحلشــيش التــي يف حوزتهمــا، فأجــاب كل واحــد منهمــا قائــال: لــم 
أتعــاط شــيئا منهــا هكــذا أجابــا، كمــا جــرى ســؤال املدعــى عليــه 
مــن املصــدر  املرقــم  املبلــغ  اخلامــس  املدعــى عليــه  اســتلم  الرابــع هــل 
ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  ــاء عل ــه قــال : ال هكــذا أجــاب، فبن بحضرت
أوراق  مــن  عليــه  االطــالع  جــرى  ومــا  الشــاهدين،  وشــهادة  واإلجابــة 
املعاملــة، ومبــا أن املدعــى عليــه الثانــي أنكــر دعــوى املدعــي العــام 
بجعــل بيتــه وكــرًا لبيــع وتعاطــي املخــدرات واالجتمــاع علــى املفســدة 
ودفــع بعــدم علمــه بحــال املوجوديــن معــه، وملــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين 
مــن مشــاهدة املدعــى عليــه الثانــي ميــارس تســلمًا وتســليما للواقفــن عنــد 
الثالــث  بيتــه، وتعــدد ســوابقه املماثلــة، ومبــا أن املدعــى عليــه  بــاب 
صــادق علــى دعــوى املدعــي العــام بحيــازة احلبــوب واحلشــيش املذكــورة 
يف دعــواه بقصــد التعاطــي وأنكــر االجتمــاع علــى املفســدة، مــع تعــدد 
ســوابقه املماثلــة ومبــا أن املدعــى عليــه الرابــع أنكــر دعــوى املدعــي 
العــام، ومبــا أن مصادقتــه علــى ركوبــه مــع املدعــى عليــه اخلامــس 
التهمــة يف حقــه الســيما مــع كثــرة  يقــوي  املنــزل  واملصــدر ودخولــه 
ســوابقه املماثلــة، ومبــا أن املدعــى عليــه اخلامــس أنكــر دعــوى الترويــج 
أو احليــازة بقصــد الترويــج، ولــم يقــم املدعــي العــام البينــة املوصلــة علــى 
ذلــك، ومبــا أنــه صــادق علــى حيــازة احلبــوب واحلشــيش بقصــد التعاطــي، 
ومبــا أن مــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين، ووجــود املبلــغ املرقــم معــه، 
احلبــوب  كميــة  كبــر  مــع  املصــدر،  مــع  احملظــورة  احلبــوب  ووجــود 
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واحلشــيش التــي يف حوزتــه ووجــود ســابقة الترويــج عليــه وتعــدد ســوابقه 
املماثلــة كل ذلــك يقــوي التهمــة القويــة يف حقــه بالترويــج لــذا كلــه فقــد 
ثبتــت لدينــا توجــه التهمــة يف حــق املدعــى عليهــم الثانــي والثالــث والرابــع 
واخلامــس باالجتمــاع علــى مفســدة كمــا ثبــت لدينا إدانــة املدعى عليهما 
الثالــث واخلامــس بحيــازة احلبــوب احملظــورة واحلشــيش بقصــد التعاطــي 
كمــا ثبــت لدينــا توجــه التهمــة القويــة يف حــق املدعــى عليــه اخلامــس 
بالترويــج لــذا كلــه فقــد حكمنــا مبــا يلــي : أواًل / صــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي العــام بقتــل املدعــى عليــه اخلامــس تعزيــرًا وســجن وجلــد 
املدعــى عليــه الرابــع اســتنادًا للفقــرة 1 مــن املادة 38 لعــدم ثبوت موجبه، 
ثانيــًا / تعزيــر املدعــى عليــه الثانــي بســجنه تســعة أشــهر اعتبــارًا مــن 
تاريــخ إيقافــه وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن مقــدار كل دفعــة 
خمســون جلــدة بــن كل دفعــة واألخــرى أســبوعًا لقــاء توجــه التهمــة يف 
حقــه باالجتمــاع علــى املفســدة، ثالثــًا / تعزيــر املدعــى عليــه الثالــث 
بســجنه ســنتن اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه لقــاء حيازتــه احلبــوب احملظورة 
واحلشــيش ومنعــه مــن الســفر مــدة مماثلــة لســجنه رابعــًا / تعزيــر املدعــى 
عليــه الثالــث بســجنه ســتة أشــهر وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن 
مقــدار كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة واألخــرى أســبوعًا 
لقــاء توجــه التهمــة يف حقــه باالجتمــاع علــى مفســدة ، خامســًا / تعزيــر 
املدعــى عليــه الرابــع بســجنه ســتة أشــهر اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه 
وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن مقــدار كل دفعة خمســون جلدة 
بــن كل دفعــة واألخــرى أســبوعا لقــاء توجــه التهمــة يف حقــه باالجتمــاع 
علــى املفســدة ،سادســًا / تعزيــر املدعــى عليــه اخلامــس بســجنه ســنتن 
اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه لقــاء حيازتــه احلبــوب احملظــورة واحلشــيش 
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ومنعــه مــن الســفر مــدة مماثلــة لســجنه ، ســابعًا / تعزيــر املدعــى عليــه 
اخلامــس بســجنه أربــع ســنوات وجلــده ثالثــة آالف جلــدة مفرقــة علــى 
ســتن دفعــة مقــدار كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة واألخــرى 
أســبوعًا لقــاء توجــه شــبهة الترويــج واالجتمــاع علــى املفســدة يف حقــه 
ومصــادرة جهــاز الهاتــف اجلــوال العائــد إليــه املذكــور يف دعــوى املدعــي 
العــام وإلغــاء شــريحته ومصــادرة املبلــغ املضبــوط بحوزتــه وقدره ســتمائة 
وثمانــون ريــااًل ســعوديًا ، كمــا جــرى إفهــام املدعــي العــام بــأن احلكــم 
علــى املدعــى عليــه األول ســيتم حــن إحضــاره ، وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــى عليهــم الثانــي والثالــث والرابــع القناعــة كمــا 
ــراض بالئحــة وجــرى  ــام االعت ــه اخلامــس واملدعــي الع قــرر املدعــى علي
تســليمهما نســخة مــن احلكــم حــااًل لتقــدمي اعتراضهمــا عليــه خــالل 
حملكمــة  الرفــع  ســيتم  اعتراضهمــا  يقدمــا  لــم  وإن  يومــًا  ثالثــن 
االســتئناف خــالل خمســة وأربعــن يومــًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينا محمد . حرر يف 1434/3/9هـ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، وبعد :-

فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائية اخلماســية الثانيــة مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم.......... وتاريــخ 
1434/5/7هـــ املرفــق بهــا القــرار رقــم ..........وتاريــخ 1434/3/10هـــ 
العامــة مبكــة  باحملكمــة  القضــاة  الفضيلــة  مــن أصحــاب  الصــادر 
..........ورفقــاه  العــام ضــد/  ..........املتضمــن دعــوى املدعــي  املكرمــة 

ــه.  ــه مبــا دون باطن املتهمــن يف مخــدرات ، احملكــوم في
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحته االعتراضيــة تقرر باألكثرية 
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املوافقــة علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 3459075 تاريخه: 1434/01/12هـ 
رقم الدعوى:3420255

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34219160 تاريخه: 1434/5/21هـ

مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر- االجتــار يف احلشــيش املخــدر - 
تعاطــي احلشــيش املخــدر - تضليــل جهــة التحقيــق ومقاومــة الشــرطة 
- وجــود ســوابق قضائيــة - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة ومصــادرة 
الســيارة واجلــوال والشــريحة املســتخدمة يف اجلرميــة واإلبعــاد عــن 

البــاد واملنــع مــن الســفر.

الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( والفقــرة )1( 
مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليهــم لقيامهــم بترويــج مخــدر احلشــيش، 
املدعــى عليهــم يف شــقة  القبــض علــى  املــادي، مت  بقصــد الكســب 
وبحوزتهــم احلشــيش املخــدر أقــر املدعــى عليهــم بالترويــج والتعاطــي، 
علــى  املضبوطــة  املــادة  احتــواء  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت 
احلشــيش، طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليهــم بالســجن 
واجللــد والغرامــة مــع تشــديد العقوبــة عليهــم ومصــادرة جهــاز اجلــوال 
املســتخدم يف اجلرميــة وإلغــاء اخلدمــة عــن الشــريحة، إبعــاد الثالــث عــن 
البــالد بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتــه ومنــع األول والثانــي والرابــع 
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األول  تعزيــر  عقوبتهــم  تنفيــذ  انتهــاء  بعــد  البــالد  خــارج  الســفر  مــن 
والرابــع شــرعا لقــاء مقاومتهــم للفرقــة القابضــة وتعزيــر الثالــث شــرعا 
لقــاء محاولتــه تضليــل جهــة التحقيق.حكمــت احملكمــة بثبــوت إدانــة 
املدعــى عليــه األول والثالــث والرابــع بترويــج احلشــيش بقصــد االجتــار 
املخــدر،  احلشــيش  تســليم  يف  بالشــروع  الثانــي  وإدانــة  والتعاطــي، 
فقــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليهــم األول والثالــث والرابــع 
بالســجن تســع ســنوات يحتســب منهــا مــدة إيقافهــم بســبب القضيــة، 
وجلــد كل واحــد منهــم ألــف جلــدة مفرقــة علــى عشــرين دفعــة بــن 
كل دفعــة وأخــرى عشــر أيــام، إلزامهــم بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 
ألــف وخمســمائة ريـــال علــى كل واحــد منهــم، ســجن املدعــى عليــه 
القضيــة،  بســبب  إيقافــه  مــدة  منهــا  يحتســب  ســنوات  ســت  الثانــي 
وجلــده ثمانــن جلــدة لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر، وجلــده ســتمائة 
جلــدة مفرقــة علــى اثنــا عشــر دفعــة بــن كل دفعــة واخــرى عشــرة أيــام 
وذلــك بعــد احلــد بشــهر، وغرامــة ماليــة قدرهــا ألــف وخمســمائة ريـــال، 
ومصــادرة الســيارتن املســتخدمتن يف اجلرميــة، ومصــادرة جهــاز اجلــوال 
إبعــاد املدعــى  الشــريحة،  واملســتخدم يف اجلرميــة وإلغــاء اخلدمــة عــن 
عليــه الثالــث خــارج البــالد بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتهــم، ومنــع األول 
والثانــي والرابــع مــن الســفر خــارج البــالد بعــد انتهــاء محكوميتهــم مــدة 
مماثلــة حملكوميتهــم، قــرر املدعــى عليهــم عــدم قناعتهــم باحلكــم ، مت 

تصديــق احلكــم مــن قبــل محكمــة االســتئناف.
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اجلزائيــة  احملكمــة  ..........يف  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
..........وتاريــخ  برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
1434/01/12ه املقيــدة باحملكمــة برقــم .......... 1434/01/11ه ففــي 
يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/01/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 
10وفيهــا تقــدم املدعــي .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم)..........( وتكليــف رقــم .........وتاريــخ 1433/3/6هـــ بالئحــة دعــوى 
وفيهــا أدعــي علــى /........... ، عســكري برتبــة جنــدي أول، موقــوف 
بالســجن العــام مبحافظــة جــدة بأمــر متديــد التوقيــف رقــم).........( بتاريــخ 
1433/6/21هـــ ..........، )29(عامــًا،2 .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
بطاقــة رقــم )..........( ، موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة بأمــر 

متديــد التوقيــف رقــم ).........( بتاريــخ 1433/6/21هـــ.
رقــم  اقامــة  مبوجــب  اجلنســية  مينــي  عامــًا،   )32(  ،..........  .3
)..........(،موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة بأمــر متديــد التوقيــف 

1433/6/21هـــ. بتاريــخ  رقــم......... 
4. ..........، )40( عامًا، ســعودي اجلنســية مبوجب بطاقة رقم )..........(، 
رقــم  التوقيــف  متديــد  بأمــر  جــدة  العــام مبحافظــة  بالســجن  موقــوف 

).........( بتاريــخ 1433/6/21هـــ.
ــاًء إلخباريــة مــن احــد املتعاونــن ملكافحــة  بتاريــخ 1433/6/15هـــ وبن
املخــدرات مبحافظــة جــدة مفادهــا وجــود شــبكة تقــوم بتهريــب وترويــج 
املخــدرات مــن منطقــة جيــزان إلــى محافظــة جــدة، وأنــه مت االتفــاق مــع 
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أحــد عناصــر هــذه الشــبكة يتواجــد علــى جــوال رقــم )..........( علــى 
شــراء )35( خمســة وثالثــون كيلــو مــن مــادة احلشــيش املخــدر مببلــغ 
يســتلم  أن  علــى  الواحــد  للكيلــو  ريــال  ألــف  عشــر  ثالثــة   )13000(
كامــل الثمــن أواًل ثــم يحضــر الكميــة، وخوفــًا مــن فقــدان املبلــغ، 
مت االتفــاق معــه علــى شــراء كيلــو واحــد منهــا حتــى يتــم معرفــة هويــة 
ــى مــا توفــر  ــاء عل هــذا الشــخص ومــكان تخزيــن باقــي الكميــة، وبن
مــن معلومــات، مت تفتيــش املتعــاون وســيارته تفتيشــًا دقيقــًا، وُزود بثمــن 
كيلــو احلشــيش املتفــق عليــه مبلــغ مرقــم قــدره )13000( ريــال، إلمتــام 
عمليــة الشــراء، ويف املوعــد واملــكان املتفــق عليــه ، حضــر املدعى عليه 
يقــود ســيارة مــن نــوع ).....( لوحتهــا .........وتقابــل مــع املتعــاون ثــم تلقــت 
الفرقــة القابضــة مــن املتعــاون إشــارة بإمتــام االســتالم والتســليم،عندئذ 
تقــرر متابعــة الســيارة املنــوه عنهــا للوصــول ملــكان تخزيــن الكميــات 
املتبقيــة، فتــم رصدهــا حتــى توقفــت أمــام إحــدى املبانــي الســكنية 
داخــل احلــي ثــم دخــل املدعــى عليــه املبنــى وبعــد ربــع ســاعة خــرج يرافقــه 
املدعــى عليــه الثالــث وبحوزتهمــا حقيبــة كبيرةيقومــان بســحبها حتــى 
ــه األول  وضعاهــا يف الصنــدوق اخللفــي للســيارة ثــم حتــرك املدعــى علي
إلــى املبنــى مــرة أخــرى،  بالســيارة بينمــا عــاد املدعــى عليــه الثالــث 
ومبتابعــة السيارةشــوهدت تتوقــف أمــام إحــدى الشــقق املفروشــة ثــم 
ترجــل منهــا املدعــى عليــه األول ودخــل املبنــى وتبــن بأنــه يســكن فيهــا 
منــذ أســبوع، وباتصــال املتعــاون عليــه مــرة أخــرى لطلــب باقــي الكميــة 
املتفــق عليها،أفــاد املدعــى عليــه األول بــأن الكميــة محجــوزة لشــخص 
آخــر، وبعــد مــرور ســاعتن،خرج وتوجــه ســيرًا علــى قدميــه إلــى الشــارع 
العــام ثــم تقابــل مــع املدعــى عليــه الثانــي الــذي حضــر إليــه يقــود ســيارة 
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مــن نــوع ).....( لوحتهــا .........فتــم القبــض عليهمــا وأثنــاء ذلــك قام املدعى 
عليــه األول مبقاومــة الفرقــة القابضــة ومحاولــة التخلــص مــن مفتــاح 
الســيارة )......( الــذي كان يحملــه يف يــده وبتفتيشــه ضبــط يف جيبــه 
األميــن مبلــغ مالــي قــدره )1000( ريــال، تبــن أنــه جــزء مــن املبلــغ املرقــم 
املســلم لــه و ضبــط بحوزتــه اجلــوال الــذي مت التنســيق معــه بواســطته 
وتبــن أنــه مــن نــوع )....( وبداخلــه شــريحة اتصــال حتمــل الرقــم ذاتــه 
الــوارد يف البــالغ، كمــا ضبــط بحوزتــه مفتاح الســيارة )....( وبتفتيشــها 
وجــد يف صندوقهــا اخللفــي حقيبــة كبيــرة ضبــط بداخلهــا )35( خمســة 
ــغ وزنهــا جميعــًا )36320  وثالثــون بالطــة مــن مــادة احلشــيش املخــدر بل
جــم( ســتة وثالثــون ألفــًا وثالثمائــة وعشــرون جرامــًا . ومبناقشــته عــن 
مصــدر احلشــيش املخــدر ، أفــاد بأنــه عائــد للرابــع الــذي يســكن يف 
الــدور الثالــث شــقة رقــم )10( مــن املبنــى الســكني الــذي شــوهد يخــرج 
منــه مــع املدعــى عليــه الثالــث وهمــا يحمــالن احلقيبــة املشــار إليهــا، 
وأضــاف بــأن الثالــث والرابــع أحضــرا هــذه الكميــات مــن احلشــيش 
جــدة مســتخدمن ســيارة  إلــى محافظــة  جــازان  مــن منطقــة  املخــدر 
لهــذا  بداخلهــا  وســرية  جــرى صنــع جتاويــف خاصــة   )......( نــوع  مــن 
ــه  ــوه عن ــى الســكني املن ــى املبن الغــرض، وبانتقــال الفرقــة القابضــة إل
ومتابعتــه شــوهد الثالــث يخــرج منهــا متوجهــًا إلــى ســيارة متوقفــة أمــام 
املبنــى هــي الســيارة ذاتهــا املنــوه عنهــا مــن األول، وعنــد محاولتــه فتــح 
الســيارة مت القبــض عليــه وبســؤاله عــن مالــك الســيارة، أفــاد بأنهــا 
عائــدة للرابــع املتواجــد داخــل الشــقة رقــم )10( مــن املبنــى وبدخــول 
املنــزل وتفتيشــه وجــد الرابــع وعنــد القبــض عليــه قــام مبقاومــة الفرقــة 
القابضــة وبتفتيــش املنــزل وجــد داخــل دوالب يف املدخــل املــؤدي إلــى 
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املجلــس علبــة ســجائر ضبــط بداخلهــا قطعةيشــتبه أنهــا مــن احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا )40 جــم( أربعــون جرامــًا، وبتفتيــش املجلــس وجــدت 
)مزهريــة( ضبــط بداخلهــا مبلــغ )12,000( اثنــي عشــر ألــف ريــال، 
بفحصهــا تبــن أنــه باقــي املبلــغ املرقــم املســلم ، وقــد أفــاد األول والثالــث 
أثنــاء ذلــك أنهمــا قامــا بحمــل احلقيبــة ووضعهــا يف صنــدوق الســيارة )....( 
بإيعــاز مــن الرابــع وأفــاد الثالــث أنــه الرابــع أحضــرا كميــات احلشــيش 
املخــدر مــن منطقــة جيــزان إلــى محافظــة جــدة وكان عددهــا )36( 
ســت وثالثــون بالطــة، مســتخدمن الســيارة ).....( املتوقفــة أمــام املبنــى 
والعائــدة للرابــع ومســجلة ملكيتهــا باســم زوجتــه، وبتفتيشــها تبــن 
بأنهــا مــن نــوع ).....( لوحتهــا ).........( ووجــد بداخــل جتاويــف ومخابــئ 
ســرية كمــا عثــر علــى آثــار الســتخراج احلشــيش املخــدر منهــا، وبســؤال 
األول عــن صاحــب الكميــة أكــد بأنهــا عائــدة للرابــع وأنــه يحضرهــا 
هــو الثالــث مــن منطقــة جيــزان إلــى محافظــة جــدة عــن طريــق شــخص 
يف جيــزان يدعــى/ .........موجــود علــى جــوال رقــم .........وبفحــص جــوال 
الرابــع عثــر محفوظــًا يف ذاكرتــه بإســم ....، وأثنــاء القبــض علــى الرابــع 
اتصــل علــى جوالــه املدعــو/ .........ومكــن الرابــع مــن الــرد وكان يقــول 
املتصــل لــه )كيــف حالــك .........( إال أنــه أجابــه )مــن .........( وهــو مــا 
أثــار شــك املتصــل فســأله )هــل أنــت طيــب اشــبك مــا تعرفنــي( ورفــض 
الرابــع التعــاون واإلجابــة عليــه ثــم أغلــق املدعــو .........هاتفــه اجلــوال، 
وقــد قــام املتعــاون بتســليم الفرقــة القابضــة املــادة املشــتراه مــن األول 
وتبــن بأنهــا مــادة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1040 جــم( ألــف 
وأربعــون جرامًا.وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ).........( 
لعــام 1433هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة 
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الشــرعية مبحافظــة جــدة، ايجابيــة عينــة مــا ضبــط للحشــيش املخــدر 
واحتوائهــا علــى املــادة الفعالــة لــه، املــدرج بجدول املواد املخــدرة رقم )1( 
فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
األول  /1426هـ.باســتجواب  بتاريــخ  م/39  رقــم  امللكــي  باملرســوم 
اعتــرف بضبــط )35( خمســة وثالثــون بالطــة مــن مــادة احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا جميعــًا )36,320 جــم( ســتة وثالثــون ألفــًا وثالثمائــة وعشــرون 
جرامــًا، ضبطــت يف صنــدوق ســيارته كمــا اعتــرف بأنــه ضبــط معــه 
)1000( ألــف ريــال، مــن املبلــغ املرقــم . وباســتجواب الثانــي اعتــرف 
بتعاطــي احلشــيش املخــدر مــن الســابق.، وباســتجواب الثالــث، اعتــرف 
بنقــل )36320 جــم( ســتة وثالثــون ألفــًا وثالثمائــة وعشــرون جرامــًا، مــن 
مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار، كمــا اعتــرف ببيــع )1040( 
ألــف وأربعــون جرامــًا، مــن مــادة احلشــيش املخــدر، وحيــازة )40جــم( 
أربعــون جرامــًا، مــن نوعهــا بقصــد التعاطــي، وأضــاف يف أقوالــه بأنــه 
هــو مــن وضــع )35( بالطــة مــن احلشــيش املخــدر يف ســيارة األول وهــو 
مــن قــام ببيــع كيلــو احلشــيش املخــدر وقبــض ثمنــه )13000( ريــال، 
ســلم املدعــى عليــه األول منهــا )1000( ألــف ريــال، واملتبقــي وضعــه 
يف بيــت الرابــع. ،وباســتجواب الرابــع اعتــرف بضبــط جــزء مــن املبلــغ 
املرقــم وقــدره )12000( ريــال يف منزلــه كمــا اعتــرف بضبــط )40 
جــم( أربعــون جرامــًا مــن مــادة احلشــيش املخــدر يف منزلــه وبســؤاله عــن 
الســيارة مــن نــوع ).....( لوحتهــا ).........( أفــاد بأنهــا مســجلة بإســم زوجتــه 
ولكنهــا عائــدة لــه وال يســتخدمها ســواه منــذ شــراؤها. وبفحصهــا ورد 
خطــاب مديــر مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة رقــم .........بتاريــخ 
1433/7/26هـــ مرفقــًا بطيــه محضــري تفتيــش يؤكــدان أنــه بفحــص 
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الســيارة املشــار إليهــا مت االشــتباه يف مواقــع وأجــزاء منهــا وتبــن وجــود 
مخابــئ ســرية بداخلهــا اســتخدمت حديثــًا يف تهريــب احلشــيش املخــدر. 
أفــاد  املذكــور،  عليــه  املدعــى  زوجــة  الســيارة  مالكــة  وباســتدعاء 
ــور  ــم العث ــم يت ــه ل ــه أن ــه املشــار إلي مديــر مكافحــة املخــدرات يف خطاب
.........وتاريــخ  عليهــا ومت التعميــم عنهــا بتعميــم إيقــاف خدمــات رقــم 

1433/7/14هـــ ولــم حتضــر حتــى تاريخــه.     
......... األول/  مــن  كل  إلــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  وانتهــى 
والثالــث/ .........والرابــع/ .........بنقــل )37360 جــم( مــن مــادة احلشــيش 
ــه )1040 جــم( ألــف وأربعــون  ــج، وبيعهــم مــا وزن املخــدر بقصــد التروي
جرامًا،منهــا بقصــد االجتــار، وحيــازة الثالــث والرابــع )40 جــم( أربعــون 
جرامــًا مــن ذات املــادة بقصــد الترويــج لهمــا وقصــد التعاطــي للثالــث 
أيضــًا، وتوجيــه االتهــام لــألول والرابــع مبقاومتهــم للفرقــة القابضــة 
للثانــي  االتهــام  وتوجيــه   . التحقيــق  جهــة  تضليــل  مبحاولــة  وللثالــث 
بالشــروع يف تســلم )36320 جــم( ســتة وثالثــون ألفــًا وثالثمائــة وعشــرون 
جرامــًا، مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وتعاطيــه الســابق 

للحشــيش املخــدر. 
وذلك لألدلة والقرائن التالية :

1. اعترافهــم جميعــًا بصحــة وقائــع القبــض والضبط املنــوه عنها واملدونة 
يف الصفحــات رقــم )1-14( مــن دفتــر التحقيــق املرفق لفة )38(.   

2. مــا ورد يف اعترافــات املدعــى عليــه الثالــث املنــوه عنهــا واملدونــة علــى 
ــق املرفــق لفــة )38(. 3.مــا  ــر التحقي الصفحــات رقــم )10-14( مــن دفت
ورد يف اعتــراف املدعــى عليــه الثانــي املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحات 

رقــم )7-8( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )38(.
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4. شــهادة الشــهود الــواردة يف محضــر البــالغ والقبــض والتفتيــش املنــوه 
إجــراءات  ملــف  مــن   )15  -2( رقــم  الصفحــات  علــى  واملدونــن  عنــه 
االســتدالل املرفــق لفــة )1(.5.مــا ورد يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
ــه واملرفــق لفــه )39(.6.مــا ورد يف محضــري التفتيــش وإعــادة  ــوه عن املن
مخابــئ  7.وجــود   .)59-58( لفــة  واملرفقــن  عنهمــا  املنــوه  التفتيــش 
وجتاويــف ســرية يف ســيارة الرابــع، واعترافــه بــأن زوجتــه متلكهــا علــى 
الــورق فقــط و أنهــا عائــدة لــه وال يقودهــا غيــره منــذ شــراؤها، ومــا 
ــئ مــن أنهــا تســتخدم لتهريــب مــادة احلشــيش  ــه فحــص هــذه املخاب أثبت
املخــدر، قرينــة قويــة علــى ضلوعــه يف ارتــكاب اجلرائــم املنســوبة إليــه 
وعلــى تخطيطــه املســبق المتهــان هــذه األعمــال.8- مــا ذكــره األول 
املخــدر  احلشــيش  باقــي كميــة  األخيــر  منــه  طلــب  للمتعــاون عندمــا 
املتفــق عليهــا، بــأن الكميــة محجــوزة لشــخص آخــر وإيقافــه لســيارته 
مــدة ســاعتن وبداخلهــا هــذه الكميــة الكبيــرة، قرينــة علــى أنذلــك 
الشــخص ســيحضر الســتالم املخــدرات مــن مــكان وقــوف الســيارة. 
التــي يســكنها وهــي معروفــة  املفروشــة  الشــقق  مــن  األول  9.خــروج 
ويســهل الوصــول إليهــا وترجلــه إلــى الشــارع العــام ومقابلتــه للثانــي قرينــة 
علــى عــدم صدقهمــا فيمــا أفــادا بــه عــن ســبب املقابلــة.10. إفــادة األول 
أنــه يجهــل موقــع حــراج ).........( وأنــه مقابلتــه للثانــي حتــى يســاعده يف 
الوصــول إليــه لشــراء أثــاث ملنزلــه يف صبيــا، يتناقــض مــع مــا أورده عــن 
ســبب حضــوره إلــى جــدة كمــا يتناقــض مــع مــا ورد يف محضــر القبــض 
يظهــر  جــدة كمــا  مدينــة  داخــل  بســهولة  املذكــور  عــن حتــركات 
ــه.  وحيــث إن مــا أقــدم املذكــورون وهــم بكامــل أهليتهــم  مــن متابعت
املــادة  مبوجــب  نظامــًا،  ومجــرم  شــرعًا  محــرم  فعــل  شــرعًا  املعتبــرة 
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الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه، 
لــذا أطلــب إثبــات إدانتهــم مبــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بالعقوبــات 
ــد والغرامــة مــع تشــديد  ــة :1.الســجن واجلل ــة التالي ــة والتكميلي األصلي
ــة الثالثــة بحقهــم  ــة الثانيــة بحــق األول واحلال العقوبــة عليهــم لتوفــر احلال
جميعــًا مــن البنــد )ثالثــًا( مــن املــادة )37( وذلــك اســتنادًا للفقــرة )2( 
العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )38( املــادة  مــن 
املنــوه عنه.2.مصــادرة جهــاز اجلــوال ذو الرقــم املصنعــي ).........( اســتنادًا 
للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املنــوه عنــه وإيــداع قيمتهمــا يف حســاب املديريــة العامة ملكافحة 
املخــدرات مبؤسســة النقــد العربــي الســعودي، اســتنادًا لبرقيــة ســمو 
وزيــر الداخليــة رقــم )40656/4/5/1( وتاريــخ 1430/6/18هـــ، وإلغــاء 
اخلدمــة عــن شــريحتي االتصــال رقــم ).........( املســتخدمة يف ارتــكاب 
اجلرميــة وعــدم صرفهــا لــه لســوء اســتخدامها اســتنادًا لتعميــم ســمو وزيــر 
الداخليــة رقــم)9798( يف 9-1428/2/10هـ.3.النظــر شــرعًا يف ملكية 
الســيارتن األولــى مــن نــوع ).....( لوحتهــا ).........( والثانيــة مــن نــوع )....( 
ومصادرتهمــا  اجلرميــة،  ارتــكاب  يف  املســتخدمتن   ).........( لوحتهــا 
وفــق مــا يتقــرر شــرعًا اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام 
الثالــث  عنه.4.إبعــاد  املنــوه  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
عــن اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتــه اســتنادًا للفقــرة )2( مــن 
املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املنــوه 
عنه.5.منــع األول والثانــي والرابــع مــن الســفر خــارج اململكــة وذلــك بعــد 
ــادة )56( مــن نظــام  ــذ عقوبتهــم اســتنادًا للفقــرة )1( مــن امل ــاء تنفي انته
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املنــوه عنه.كمــا أطلــب تعزيــر 
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األول والرابــع شــرعًا، لقــاء مقاومتهمــا للفرقــة القابضــة وتعزيــر الثالــث 
ــه تضليــل جهــة التحقيــق. شــرعًا لقــاء محاولت

وبســؤال املدعــى عليــه الرابــع .........عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب 
قائــاًل ماذكــره املدعــي العــام مــن أنــه قبــض علــي داخل منزلــي وبرفقتي 
املدعــى عليــه الثالــث فهــذا صحيــح وامــا ماذكــره مــن اتهامــي فهــذا 
غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــى عليــه 
ــاًل ماذكــره املدعــي  ــام أجــاب قائ ــي .........عــن دعــوى املدعــي الع الثان
ــه الثالــث  ــي وبســؤال املدعــى علي ــح هــذه إجابت ــر صحي ــه غي العــام كل
.........عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــاًل ماذكــره املدعــي العــام 
كلــه صحيــح فقــد أخــذت ســيارة املدعــى عليــه األول وذهبــت بهــا إلــى 
جيــزان وقمــت بشــراء حشــيش مببلــغ 36000 ريــال )ســتة وثالثــون ألــف 
ــا عالقــة  ــت املدعــى عليهــم ليــس لهــم به ــى جــدة وبقي ــا إل ــال( ونقلته ري
ــام  ــه األول .. عــن دعــوى املدعــى الع ــي وبســؤال املدعــى علي هــذه إجابت
أجــاب قائــاًل لقــد أعطيــت املدعــى عليــه الثالــث ســيارتي وقــام بنقــل 
احلشــيش وأنــا ال أعلــم عــن ذلــك هــذه اجابتــي وبســؤال املدعــى العــام عــن 
ــخ 1434/1/27هـــ  ــه إلحضارهــا رفعــت اجللســة بتاري ــب إمهال ــه طل بينت
الســاعة احلاديــة عشــر ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
يــوم الثالثــاء املوافق1434/02/12هـــ افتتحــت  مبحافظــة جــدة ففــي 
أحضــر  كمــا  العــام  املدعــي  حضــر  11:45وفيهــا  الســاعة  اجللســة 
للشــهادة كاًل مــن /..........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم )..........( و/ ..........اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )..........( 
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وبســؤال الشــاهد األول عــن مــا لديــه مــن شــهادة أجــاب قائــاًل أبلــغ مــن 
العمــر 34 عامــًا وأعمــل بــإدارة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة 
وليــس بينــي وبــن املدعــى عليهــم أي عــداوة وأشــهد بــاهلل العظيــم )بأنــه 
وردت إخباريــة بتاريــخ 1433/6/15هـــ مــن أحــد املتعاونــن ملكافحــة 
املخــدرات مبحافظــة جــدة مفادهــا وجــود شــبكة تقــوم بتهريــب وترويــج 
املخــدرات مــن منطقــة جيــزان علــى محافظــة جــدة ومت االتفــاق مــع أحــد 
عناصــر هــذه الشــبكة موجــود علــى جــوال رقــم ).........( علــى شــراء 
كميــة مــن احلشــيش املخــدر وســعر الكيلــو هــو ثالثــة عشــر ألــف ريــال 
علــى أن يتــم تســليم كامــل املبلــغ أواًل ثــم يحضــر الكميــة وخوفــا مــن 
فقــدان املبلــغ مت االتفــاق معــه علــى شــراء كيلــو واحــد منهــا حتــى يتــم 
معرفــة شــخصيته ومعرفــة تخزيــن باقــي الكميــة حيــث مت تفتيــش 
املتعــاون تفتيــش دقيقــًا وزود بثمــن احلشــيش واملتفــق عليــه ومبلــغ مرقــم 
ثالثــة عشــر الــف ريــال إلمتــام عمليــة الشــراء ثــم حضــرت ســيارة مــن نــوع 
.... لوحتهــا رقم.....وتقابــل مــع املتعــاون ثــم تلقــت الفرقــة القابضــة مــن 
املتعــاون إشــارة بإمتــام عمليــة االســتالم ومت متابعــة الســيارة حــى توقفــت 
أمــام إحــدى املبانــي الســكنية داخــل احلــي وبعــد ربع ســاعة خــرج املدعى 
ــرة يقومــان بســحبها  ــة كبي ــه .........ويرافقــه .........بحوزتهمــا حقيب علي
حتــى وضعاهــا يف الصنــدوق اخللفــي للســيارة ثــم حتــرك املدعــى عليــه ا 
ألول بالســيارة بينمــا عــاد املدعــى عليــه الثالــث إلــى املبنــى مــرة أخــرى 
ومبتابعــة الســيارة توقفــت أمــام إحــدى الشــقق املفروشــة ثــم ترجــل منهــا 
املدعــى عليــه األول ودخــل املبنــى وتبــن بأنــه يســكن فيهــا منــذ أســبوع 
وباتصــال مــرة أخــرى لطلــب باقــي الكميــة املتفــق عليهــا أفــاد املدعــى 
عليــه األول بــان الكميــة محجــوزة لشــخص آخــر وبعــد مــرور ســاعتن 
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خــرج وتوجــه ســيرًا علــى قدميــه إلــى الشــارع العــام ثــم تقابــل مــع .........
ــم القبــض  ــوع ...... لوحتها.........فت ــه يقــود ســيارة مــن ن ــذي حضــر إلي ال
عليهمــا وبتفتيــش .... ليعثــر علــى مبلــغ الــف ريــال جــزء مــن املبلــغ املرقــم 
وضبــط بحوزتــه اجلــوال الــذي مت التنســيق معــه بواســطة وبتفتيش ســيارة 
.... وجــد يف صندوقهــا حقيبــة كبيــرة بهــا خمســة وثالثــون بالطــة مــن 
بأنــه  أفــاد  احلشــيش  عــن مصــدر  املخــدر ومبناقشــته  احلشــيش  مــادة 
عائــد إلــى......... الــذي يســكن بالــدور الثالــث مــن املبنــي الســكني 
هــذه  .........و.........أحضــرا  بــان  وقــال  منهــا  يخرجــان  شــوهدا  الــذي 
الكميــات مــن منطقــة جيــزان مســتخدمن ســيارة .... حيــث جــرى صنــع 
جتاويــف خاصــة وســرية بداخلهــا لهــذا الغــرض وباالنتقــال الــى املبنــي 
الســكني ومتابعتــه شــوهد .........يخــرج منــا متوجهــاً إلــى ســيارة متوقفــة 
.........املتواجــد  للمتهــم  عائــدة  الســيارة  بــان  وقــال  عليــه  القبــض  ومت 
داخــل الشــقة وبدخــول املنــزل عثــر بداخلــه علــى علبــة ســجائر وقطعــة 
يشــتبه بانهــا مــن احلشــيش املخــدر ومزهريــة بهــا اثنــي عشــر الــف ريــال 
وبفحصهــا تبــن أنــه املبلــغ املرقــم واعتــرف بأنهــم احضــروا الكميــة 
مــن جيــزان وعددهــا ســت وثالثــون بالطــة حشــيش وأن الســيارة مــن نــوع 
.... لوحــة رقــم .........وقــد قــام املتعــاون بتســليم الفرقــة القابضــة املــادة 
املشــتراة مــن األول وتبــن بأنهــا مــن احلشــيش املخــدر ومت تســليم كافــة 
الكميــات املضبوطــة برفقــة األشــخاص إلدارة املخــدرات التخاذ الالزم 
وبســؤال الشــاهد الثانــي .........عــن مالديــه مــن شــهادة أجــاب قائــاًل أبلــغ 
مــن العمــر 30 عامــا وأعمــل بــإدارة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة 
وليــس بينــي وبــن املدعــى عليهــم أي عــداوة وأشــهد بــاهلل العظيــم مبثلمــا 
ــة الشــاهد .........ســعودي اجلنســية  ــه األول كمــا حضــر لتزكي شــهد ب
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مبوجــب ســجل رقــم........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .........وشــهد كل واحــد منهمــا قائــاًل بــأن الشــاهدين مــن أهــل 
الصــالة والصــالح وأقبــل بشــهادتهما لــي وعلــي هكــذا شــهدوا رفعــت 
اجللســة بتاريــخ 1434/1/12هـــالساعة الثانيــة عشــر. وبــاهلل التوفيــق ، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
اجلزائيــة  احملكمــة  ..........يف  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
..........وتاريــخ  برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
هـــ   1434/01/11.......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/01/12هـــ 
أفتتحــت اجللســة وفيهــا  هـــ  املوافــق1434/02/26  الثالثــاء  يــوم  ففــي 
حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه األول ..........واملدعــى عليــه الثانــي 
.. واملدعــى عليــه الثالــث .......... واملدعــى عليــه الرابــع ..........وبعــرض 
مــا مت ضبطــه ســابقًا مــن شــهادة الشــهود علــى املدعــى عليهــم وبســؤال 
املدعــى عليــه األول عــن الشــهادة أجــاب قائــاًل مــا ذكــره الشــهود غيــر 
صحيــح هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي عــن الشــهادة أجــاب 
ــاًل مــا ذكــره الشــهود غيــر صحيــح هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــى  قائ
عليــه الثالــث عــن الشــهادة أجــاب قائــاًل مــا ذكــره الشــهود غيــر صحيــح 
هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــى عليــه الرابــع عــن الشــهادة أجــاب قائــاًل مــا 
ذكــره الشــهود غيــر صحيــح هــذه اجابتــي. وبســؤال املدعــى عليــه األول 
عــن اعترافــه اجــاب قائــاًل نعــم اعترفــت بأنــه ضبــط داخــل ســيارتي .... 
احلشــيش املخــدر والســيارة مســتأجرة ليســت لــي كمــا ضبــط علــى 
األلــف ريــال بحوزتــي منحــه ايــاه املدعــى عليــه الثالــث فهــذا صحيــح 
وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي عــن اعترافــه بتعاطــي احلشــيش اجــاب 
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قائــاًل اعتــرايف صحيــح وأنــا أتعاطــى احلشــيش املخــدر ســابقًا وبســؤال 
الثالــث عــن اعترافــه أجــاب قائــاًل مــا اعترفــت بــه كلــه صحيــح هــذه 
إجابتــي وبســؤال املدعــى عليــه الرابــع عــن اعترافــه أجــاب قائــاًل نعــم 
اعتــرف بأنــه ضبــط علــى مبلــغ اثنــا عشــر ألــف ريــال داخــل منزلــي 
كمــا أن الســيارة مــن نــوع ..... رقــم لوح\تهــا ...تعــود ملكيتهــا لزوجتــي وأنا من 
يســتخدمها هــذه إجابتــي . رفعــت اجللســة للتأمــل بتاريــخ 26 / 02 / 1434هـ 
الســاعة احلاديــة عشــر وخمــس واربعــون دقيقــة. واهلل املوفــق، وصلــى 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين اهلل عل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 3420255 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1434/01/12هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 3476535وتاريــخ 
1434/01/11 هـــ ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق1434/03/02 هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى عليهــم األول والثانــي والثالــث والرابــع 
واملدعــي العــام هــذا وقــد جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي رقــم 2186/ ك ش م لعــام 1433هـــ واملرفــق باملعاملــة علــى لفــة 
رقــم 39 يتضمــن ايجابيــة مــا مت ضبطــه واحتــواء املــادة املضبوطــة علــى 
مــادة احلشــيش املخــدر وعلــى محضــر القبــض واملرفــق علــى لفــة رقــم 1 
يتضمــن هــذا نصــه ) وقــد أفــاد املتهــم الثالــث انــه كان يرافــق املتهــم 
ــة  ــا مدين ــى وصلن ــاء احضارهــا مــن جــازان حت ــع املدعــو/ .........اثن الراب
جــدة وافــاد املتهــم األول بــأن الكميــة قــد قــام باخراجهــا مــن داخــل 
الســيارة داخــل جتاويــف ســرية( كمــا تضمنــت مــا هــذا نصــه )وبســؤال 
املتهــم األول عــن صاحــب الكميــة افادبانــه / .........يحصــل عليهــا مــن 
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شــخص يف جــازان يدعــى .........موجــود علــى جــوال رقــم ..........وهــو 
ــة رفــض  ــع عــن مصــدر الكمي ــل معــه وبســؤال املتهــم الراب ــذي يتقاب ال
.... وجــد مخــزن  بــأن رقــم  االرشــاد عليــه والتعــاون مــع اإلدارة علمــًا 
بجــوال املتهــم .........وكان يتصــل عليــه اثنــاء القبــض عليــه وقــد مكــن 
مــن الــرد عليــه وعلــى مســمع مــن الفرقــة حيــث افــاد املدعــو / .........
.........ردعليــه وقــال لــه مــن  .........إال أن املتهــم  بقولــه كيــف حالــك 
.........ممــا اثــار الشــك وســألة هــل انــت طيــب أشــبك مــا تعرفنــي ورفــض 
بــأن  علمــًا  .........جوالــه  املدعــو  اقفــل  وبعدهــا  عليــه  والــرد  التعــاون 
املتهــم الرابــع .........لدينــا عنــه اخباريــات تفيــد بانــه مــن كبــار مروجــي 
املخــدرات ويحضــر كميــات كبيــرة مــن مدينــة جــازان إلــى جــدة ( علــى 
الصفحــة رقــم 13، 14 وعلــى محضــر اســتجواب املدعــى عليهــم وعلــى 
صحائــف ســوابقهم فوجــد كمــا ذكــر املدعــي العــام فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى االجابــة ومــا قــرره الطرفــان وحيــث صــادق املدعــى 
عليــه الثالــث .........علــى دعــوى املدعــي العــام وأقــر بنقــل 37360 ســبعة 
وثالثــون ألفــًا وثالثمائــة وســتون بقصــد الترويــج والبيــع منهــا كمــا 
أعتــرف املدعــى عليــه األول بالتحقيــق بضبــط خمســة وثالثــون بالطــة 
مــن احلشــيش املخــدر وضبــط مبلــغ ألــف ريــال املرقــم واعتــراف الثانــي 
بتعاطــي احلشــيش املخــدر واعتــراف الرابــع بضبــط مبلــغ 12000 ريــال 
احلكومــي مبنزلــه والســيارة عائــدة لــه ولتجهيــز الســيارة للترويــج كمــا 
انــه لــم يتعــاون يف كشــف املجرمــن واملفســدين يف األرض وملــا تضمنــه 
محضــر القبــض ومحضــر االســتجواب والتقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
املشــار اليــه أعــاله وحيــث مــا قامبــه املدعــى عليهــم فعــل محــرم شــرعًا 
يســتحقوا العقوبة طبقًا للقواعد الشــرعية ووفقًا للمواد 38 ، 53 ، 56 
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مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ولوجــود ســابقة علــى املدعى عليــه الرابع 
ترويــج املســكرات ولــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــه املدعــى عليــه 
االول .........والثالــث ......والرابــع ........بنقــل 37360 جــم مــن احلشــيش 
املخــدر بقصــد الترويــج وبيعهــم مــا وزنــه 1040 جــم منهــا بقصــد االجتــار 
وحيــازة الثالــث والرابــع أربعــون جرامــًا مــن ذات املــادة بقصــد الترويــج 
لهمــا وقصــد التعاطــي وإدانــة الثانــي بالشــروع يف تســليم ســتة وثالثــن 
ألفــًا وثالثمائــة وعشــرين جرامــًا مــن احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار 
وتعاطيــه منهــا مــن الســابق وقــررت تعزيرهــم لقــاء مــا اســند اليهــم مبــا 
يلــي. أواًل ســجن املدعــى عليــه األول .........واملدعــى عليــه الثالــث .........
واملدعــى عليــه الرابــع .........كل واحــد منهــم تســع ســنوات يحتســب 
منهــا مــدة ايقافهــم بســبب هــذه القضيــة وجلــد كل واحــد منهــم الــف 
ــام  ــى عشــرين دفعــة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أي ــدة مفرقــة عل جل
وغرامــة ماليــة قدرهــا ألــف وخمســمائة ريــال علــى كل واحــد منهــم 
ــا مــدة  ــي ســت ســنوات يحتســب منه ــه الثان ــًا : ســجن املدعــى علي . ثاني
ايقافــه بســبب هــذه القضيــة وجلــده ثمانــن جلــدة حــدا لقــاء تعاطيــه 
احلشــيش املخــدر وجلــده 600 جلــدة مفرقــة علــى اثنــا عشــر دفعــه بــن 
كل دفعــة واخــرى عشــرة ايــام وذلــك بعــد احلــد بشــهر وغرامــة ماليــة 
قدهــا 1500 ريــال . ثالثــًا : مصــادرة جهــاز اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة 
والغــاء شــريحته وإيــداع قيمتــه لــدى حســاب مكافحــة املخــدرات والغــاء 
اخلدمــة عــن شــريحة االتصــال رقــم .........املســتخدمة يف اجلرميــة. رابعــًا : 
ــوع ..... رقــم  ــى مــن ن مصــادرة الســيارتن املســتخدمتن يف اجلرميــة األول
اللوحــة .........والثانيــة مــن نــوع ..... رقــم اللوحــة .........خامســًا : ابعــاد 
الثالــث خــارج البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه ووضــع اســمه علــى قائمــة 
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املمنوعــن مــن دخــول البــالد مــرة اخــرى . سادســًا : منــع األول والثانــي 
والرابــع مــن الســفر خــارج البــالد بعــد انتهــاء محكوميتهــم مــدة مماثلــة 
حملكوميتهــم وبذلــك حكمــت. وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام 
واملدعــى عليهــم قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة باحلكــم لقلــة العقوبــة 
بــدون الئحــة وقــرر املدعــى عليهــم معارضتهــم بــدون الئحــة. جــرى النطــق 
باحلكــم بتاريــخ 02/ 03/  1434هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف. واهلل 

املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة اإلســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم ..........وتاريــخ 
الصــادر  ........../1434/3هـــ  رقــم  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/4/7هـــ 
اجلزائيــة مبحافظــة  باحملكمــة  /..........القاضــي  الشــيخ  مــن فضيلــة 
جــدة املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد / ..........ورفقــاه املتهمــن يف 
مخــدرات، احملكــوم فيــه مبــا دون بباطنــه ، وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 33473663 تاريخه : 1433/12/20هـ 
رقم الدعوى : 3429882

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3439894  تاريخه: 1434/2/18هـ

و احلبــوب  املخــدر  ترويــج احلشــيش   - ترويــج مخــدرات   - مخــدرات 
املخــدر  احلشــيش  حيــازة   - املخــدر  احلشــيش  تعاطــي   - احملظــورة 
واحلبــوب احملظــورة - إقــرار- التعزيــر بالســجن واجللــد و اإلبعــاد عــن 
البــاد ومصــادرة هاتفــه اجلــوال و إيقــاف الشــريحة - إقامــة حــد املســكر 

علــى متعاطــي احلشــيش.

- املادة ) 38 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
- املادة ) 53 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
- املادة ) 56 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
- املادة ) 60 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 

احملظــورة  احلبــوب  بترويــج  عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  ادعــى 
واحلشــيش املخدر ، حيث ورد بالغ من أحد املصادر الســرية أن املدعى 
عليــه يقــوم بترويــج املخــدرات، ومت التنســيق معــه من قبل املصدر لشــراء 
ــال، وقطعــة مــن  ــة ري ــغ ثــالث مائ حبــوب الكبتاجــون احملظــورة، مببل
ــال، ومت تكليــف أحــد األفــراد  ــة ري ــغ ثــالث مائ احلشــيش املخــدر مببل
أن يقــوم بــدور املشــتري، وتزويــده باملبلــغ املرقــم مبرافقــة املصــدر، ثــم 
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ســلم املدعــى عليــه لفــرد املكافحــة حبــوب الكبتاجــون احملظــورة، 
كمــا ســلمه قطعــه يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر ، كمــا 
عثــر معــه علــى حبــوب حتمــل عالمــة الكبتاجــون احملظــورة، وقطعــة 
ســوداء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر، وعلــى املبلــغ 
املرقــم وقــدره ســتمائة ريــال ، كمــا عثــر معــه علــى اجلــوال املســتخدم يف 
اجلرميــة، وبتفتيــش الســيارة عثــر فيهــا علــى قطعــة ســوداء اللــون، يشــتبه 
أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر ومت القبــض عليــه  وطلــب املدعــي العــام 
تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن و اجللــد و اإلبعــاد عــن البــالد و الغرامــة و 
مصــادرة هاتفــه اجلــوال و إلغــاء  الشــريحة املســتخدمة وتعزيــره  لقــاء 
تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط معــه ومــا مت ترويجــه و ذلــك بتطبيــق 
املــواد ) 56/53/38( مــن نظــام مكافحــه املخــدرات و املؤثــرات العقليــة 
بحقه،وطلــب املقتضــى الشــرعي لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر ، كمــا 
أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء  يف دعــوى املدعــي العــام ،وبنــاء علــى ماتقــدم 
حكمــت احملكمــة بإقامــة حــد املســكر بحــق املدعــى عليــه والتعزيــر 
بالســجن و اجللــد و اإلبعــاد عــن البــالد و مصــادرة هاتفــه النقــال و إلغــاء 
الشــريحة و تعزيــره لقــاء  تســتره علــى مصــدر مــا مت ضبطــه معــه و مــا مت 
ترويجــه و مت النــزول عــن احلــد األدنــى مــن العقوبــة  بنــاء علــى املــادة )60( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة لكونــه أجنبــي وال 
فائــدة مــن إطالــة ســجنه ، و قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم ، وقــرر 
املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة وُصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم  وتاريــخ 1434/06/28 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
برقم  وتاريخ 1434/06/28هـ  ففي يوم  األحد املوافق1434/07/30هـ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 09 صباحــا ويف هــذه اجللســة قــدم املدعــي 
ــغ  ــى:، البال ــاض وادعــى عل ــام بالري ــق واالدعــاء الع ــة التحقي عضــو هيئ
مــن العمــر )31( عامــًا ، فلســطيني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم )( ، متــزوج ، متعلــم ، مرافــق لوالــده ، مســلم ، يقيــم مبدينــة 
امللــز  بتاريــخ 1434/4/20هـــ وأودع بشــعبة ســجن  أوقــف  الريــاض ، 
مبوجــب أمــر اإلحالــة ومتديــد التوقيــف رقــم  )هـــ ر43766/5/1( وتاريــخ  
29  /  4  /1434هـــ اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 
1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة .            
قائــال: أنــه بتاريــخ 1434/4/20هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى 
فــرق مكافحــة املخــدرات بنــاء للمعلومــات الــواردة مــن أحــد مصادرهــم 
الســرية عــن وجــود شــخص فلســطيني اجلنســية يقــوم بترويــج احلشــيش 
املخــدر واحلبــوب احملظــورة ويســكن بحــي ........ وبالتنســيق مــع املصــدر 
جــرى االتصــال علــى املــروج املذكــور علــى اجلــوال رقــم )( ومت االتفــاق 
ــة  ــغ )300( ثالثمائ ــوب الكبتاجــون احملظــور مببل ــى شــراء حب ــه عل مع
ريــال وقطعــة مــن احلشــيش املخــدر مببلــغ )300( ثالثمائــة ريــال ومت 
تكليــف أحــد أفــراد الفرقــة مبرافقــه املصــدر يف شــقته والقيــام بــدور 
املشــتري ومت تزويــده باملبلــغ املرقــم وعنــد دخولهــم لشــقه املصــدر مت 
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االتصــال علــى املــروج لتتــم عمليــه الشــراء وذكــر أن املخــدرات معــه 
وعلــى أمت االســتعداد وبعــد حوالــي عشــر دقائــق حضــرت ســيارة مــن نــوع 
.... حتمــل اللوحــة رقــم  )-( )جــرى تســليم الســيارة للشــركة املؤجــرة 
باخلطــاب رقــم      هـــ ر5/1/ 0861وتاريــخ 18/ 5 /1434هـــ ( يقودهــا 
شــخص تنطبــق عليــه أوصــاف املــروج املذكــور ثــم دخــل إلــى شــقه 
املصــدر وقابــل عنصــر املكافحــة وســلم مــا عدده )9( تســع حبات حتمل 
عالمــة )الكبتاجــون( احملظــور كمــا ســلم قطعــة يشــتبه أن تكــون 
ــة أعشــار  ــغ وزنهــا )9.3( تســعه جرامــات وثالث مــن احلشــيش املخــدر بل
اجلــرام واســتلم املبلــغ املرقــم وكانــت الفرقــة القابضــة أمــام العمــارة 
وعنــد نزولــه مت القبــض عليــه واتضــح أنــه املذكــور أعــاله وبتفتيشــه 
عثــر يف جيــب بنطالــه  األيســر علــى املبلــغ املرقــم وقــدره )600( ســتمائة 
ريــال كمــا عثــر يف جيبــه األميــن علــى مــا عــدده )13.5( ثالثــة عشــر 
حبــة ونصــف احلبــة حتمــل عالمــة  الكبتاجــون احملظــور وقطعــة ســوداء 
اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )11.7( إحــدى 
عشــر جرامــًا وســبعه أعشــار اجلــرام وكذلــك مبلــغ وقــدره )170( مائــه 
وســبعون ريــااًل وجــوال ....ويحمــل الرقــم املصنعــي )....( وبداخلــه شــريحة 
....املســتخدم يف اجلرميــة وجــوال .... بداخلــه شــريحة ....  ) مت رده مبوجــب 
اخلطــاب رقــم ........... هـــ ر5/1/ ..... وتاريــخ ../../1434هـــ ( وبتفتيــش 
الســيارة عثــر يف البــاب األمامــي األيســر علــى قطعــة ســوداء اللــون يشــتبه 
أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )49( تســعه وأربعــون جرامــًا .
مركــز  مــن  الصــادر  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  وقــد 
مراقبــة الســموم والكيميــاء   الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفــق رقــم 
)4829/س( لعــام 1434هـــ احتــواء احلبــوب املروجــة واحلبــوب املضبوطــة 
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ملــادة االمفيتامــن وهــو مــن املــواد املنبهــة واملدرجــة باجلــدول رقــم )2( 
فئــة )ب( مــن نظــام مكافحــه املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وإيجابيــة 
عينــة القطــع املروجــة وعينتــي القطــع املضبوطــة ملــادة احلشــيش وهــو  
مــن املــواد املخــدرة   و املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنفــس 

النظــام املشــار إليــه .
وبســماع أقوالــه األوليــة وباســتجوابه اعتــرف بحيــازة مــا ضبــط مــن 
حشــيش مخــدر وحبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي واعتــرف بتعاطــي 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وأفــاد بــأن املبلــغ املالــي املضبــوط 
معــه وقــدره )170( مائــة وســبعون ريــااًل هــو أجــرة عملــة يف ورشــة لصيانة 
الســيارات ) مت رده مبوجــب اخلطــاب رقــم     هـــ ر5/1/ 60007وتاريــخ   

13/  6 /1434هـــ ( .
وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه االتهــام ........ )9( تســع 
حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة وقطعــة حشــيش تــزن 
)9.3( تســعه جرامــات وثالثــة أعشــار اجلــرام بقصــد االجتــار والترويــج 
وحيــازة )13.5( ثالثــة عشــر حبــه ونصــف احلبــة مــن حبــوب االمفيتامــن 
ــًا )60.7(  ــزن جميع ــن مــن احلشــيش املخــدر ت املنبهــة احملظــورة وقطعت
ســتون جرامــًا وســبعه أعشــار اجلــرام بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وتســتره علــى مصــدر مــا مت 

ترويجــه ومــا ضبــط املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا .
     وذلك لألدلة والقرائن التالية :-

1- مــا تضمنــه اعترافــه حتقيقــًا املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــات 
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)1ـ2( مــن دفتــر التحقيــق   املرفــق لفــه رقــم )  14   ( .
عنــه  املنــوه  األوليــة  أقوالــه  ســماع  اعترافــه مبحضــر  مــا تضمنــه   -2

. )8ـ9(  رقــم  اللفتــن  علــى  واملرفــق 
3- مــا تضمنــه محضــر القبــض املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــات رقــم 

)11ـ12( مــن دفتــر محاضــر االســتدالل املرفــق لفــه رقــم ) 1 ( .
4- مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــه 

رقــم )  18   ( .
ــى الصفحــة رقــم )4( مــن  ــغ املرقــم املــدون عل 5- محضــر مطابقــة املبل

ملــف إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )1( . 
وببحــث ســوابقه اتضــح عــدم وجــود ســوابق جنائيــة مســجلة عليــة حتــى 

تاريخــه .
وحيــث أن مــا أقـــدم علـــيه الـــمذكور فـــعل مـــحرم ومـــعاقب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي:
1-بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة بحقــه وفقــًا للفقــرة )األولــى( 
مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية املشــار 
إليــه وتشــديد العقوبــة عليــه وفقــًا للفقــرة )ج( البنــد ثانيــًا مــن نفــس املــادة 
وأعمــال الفقــرة )األولــى( مــن املــادة )62( مــن ذات النظــام بحقــه لقــاء 

مــا اســند إليــه.
2-إجراء املقتضى الشرعي بحقه لقاء تعاطيه احلشيش املخدر .

3-إبعــاده إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه وعــدم 
الســماح لــه بالعــودة إليهــا مــره أخــرى وفقــًا للفقــرة )الثانيــة( مــن املــادة 

)56( مــن نفــس النظــام املشــار إليــه.
ذو  اجلرميــة  يف  املســتخدم   )....( نــوع  مــن  النقــال  الهاتــف  4-مصــادرة 
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الرقــم املصنعــي ...... اســتنادًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )53( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

5-إلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف اجلرميــة ذات الرقــم ....... وعــدم صرفها 
الشــركة  وإبــالغ  باإللغــاء  لنفــس املشــترك يف حــال صــدور احلكــم 
مصــدرة الشــريحة بذلــك اســتنادًا إلــى تعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 

)9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ.      
6- بعقوبــة تعزيريــة بحقــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط ومــا مت 

ترويجــه .
ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض  
علــي وقيامــي بتســليم املصــدر )9( حبــات مــن الكبتاجــون وقطعــة مــن 
احلشــيش تــزن )9.3( تســعة جرامــات وثالثــة أعشــار اجلــرام واســتالم 
ــح ولكــن املصــدر هــو  ــال صحي ــغ ســتمائة ري ــا مــن املصــدر مببل قيمته
الــذي طلــب منــي شــراءها مــن أحــد األشــخاص الذيــن يعرفهــم وقمــت 
بذلــك واشــتريت مــا يخصنــي ومــا يخــص املصــدر وســلمته مــا يخصــه 
منهــا ولــم يكــن قصــدي بذلــك االجتــار ببيــع احلبــوب واحلشــيش املخــدر 
وأمــا باقــي الكميــة املضبوطــة معــي فهــي لــي بقصــد التعاطــي وليــس 
ــة  ــوب املنبه ــج كمــا أقــر بتعاطــي احلشــيش املخــدر واحلب بقصــد التروي
وأمــا مصــدر مــا ضبــط معــي هــو لشــخص باكســتاني اجلنســية يحضــر 
لــي عنــد الورشــة وال أعلــم اســمه وال مكانــه. وبنــاء علــى مــا ســبق مــن 
الدعــوى واإلجابــة فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بالتوســط يف بيــع 
وشــراء )9( تســع حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظورة وقطعة 
حشــيش مخــدر تــزن )9.3( تســعة جرامــات وثالثــة أعشــار اجلــرام بقصــد 
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الترويــج وحيــازة )13.5( ثالثــة عشــر حبــة ونصــف احلبــة مــن حبــوب 
االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة وقطعتــن مــن احلشــيش املخــدر تزنــان 
جميعــا )60.7( ســتون جرامــا وســبعة أعشــار اجلــرام بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وتســتره علــى مصــدر مــا 
مت ترويجــه. وألن هــذا الفعــل محــرم شــرعا وموجــب للحــد والتعزيــر 
ولتوفــر إقامــة احلــد علــى املدعــى عليــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه 

مبــا يلــي:
أوال/ ســجنه مــدة ســنتن اعتبــارا مــن تاريــخ ايقافــه وجلــده مائتــا جلــده 
مفرقــة علــى أربــع دفعــات متســاويات كل عشــرة أيــام وتغرميــه ألــف 
ريــال لقــاء توســطه يف بيــع احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة لقصــد 
الترويــج ولقــاء حيازتــه ملثلهــا لقصــد التعاطــي بنــاء علــى املــادة )38( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وإعمــاال للمــادة )62( مــن 
النظــام ذاتــه ونــزوال عــن احلــد األدنــى مــن الســجن لعــدم وجــود ســوابق 
علــى املدعــى عليــه ولقلــة الكميــة ولكونــه أجنبــي وال فائــدة للبلــد مــن 

إطالــة ســجنه.
ثانيــا/ جلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر علــى أن يكــون 

بــن جلــد احلــد والتعزيــر عشــرة أيــام.
ثالثــا/ ابعــاده خــارج البــالد بعــد انتهــاء وتنفيــذ عقوبــة ســجنه وعــدم 
الســماح لــه بالعــودة إال مبــا تقتضيــه تعليمــات للحــج والعمــرة  بنــاء علــى 

ــه. املــادة )56( مــن النظــام ذات
واملذكــور يف  اجلرميــة  املضبــوط يف  النقــال  الهاتــف  رابعــا/ مصــادرة 
الدعــوى وايقــاف الشــريحة املســتخدمة بنــاء علــى املــادة 53 مــن النظــام 
ذاتــه. واالكتفــاء مبــا ســبق كعقوبــة علــى تســتره علــى مصــدر ما ضبط 
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معــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة 
وعــدم رغبتــه بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة واالكتفــاء مبــا ورد يف الئحــة 
الدعــوى وقــرر املدعــى عليــه القناعــة. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/30 هـــ
الثانيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم  وتاريــخ 
1434/9/23هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن القاضــي باحملكمــة 
الشــيخ/ برقــم  وتاريــخ  1434/8/1هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام 
ضــد ........ )فلســطيني اجلنســية( التهامــه يف قضيــة مخــدرات على النحو 
املوضــح بالقــرار واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون مفصــل بــه. 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه لذكــر مســوغ النــزول عــن العقوبــة وهــي 
املــادة الســتن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات يف القــرار قبــل بعــث 
املعاملــة جلهــة التنفيــذ .واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 3427615     تاريخه: 1434/2/3هـ    
رقم الدعوى:3432004

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34193166  تاريخه: 1434/4/21هـ

مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة »الكبتاجــون« - إهــداء احلبــوب 
احملظــورة - تعاطــي احلبــوب احملظــورة - مقاومــة قــوات الشــرطة - 
إنــكار الترويــج واالقــرار باحليــازة والتعاطــي - ثبــوت اإلدانــة بالترويــج 
والبيــع واالهــداء - تخفيــف العقوبــة لقلــة الكميــة ولعــدم وجود ســوابق 
- تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد  والغرامــة  واملنــع مــن الســفر 

ومصــادرة اجلــوال والشــريحة املســتخدمة يف اجلرميــة.

الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( والفقــرة )1( 
مــن املــادة )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

املخــدرات  بترويــج  لقيامــه  عليــه  املدعــى  ضــد  عامــة  دعــوى  الئحــة 
الكســب  بقصــد   ، واإلمفيتامــن  الكبتاجــون  احملظــورة  احلبــوب 
الســري  القبــض علــى املدعــى عليــه وهــو يســلم املصــدر  املــادي، مت 
وأقــر  الترويــج  صفــة  عليــه  املدعــى  أنكــر  اإلمفيتامــن،  حبــوب 
احتــواء  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  والتعاطــي،  باحليــازة 
املــادة املضبوطــة علــى الكبتاجــون واإلمفيتامــن، طلــب املدعــي العــام 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء ترويجــه واســتعماله 
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احلبــوب احملظــورة، ومنعــه مــن الســفر إلــى خــارج البــالد بعــد تنفيــذ 
ــج وعــدم صــرف  ــة التروي ــة ومصــادرة اجلــوال املســتخدم يف عملي العقوب
الشــريحة لنفــس املســتخدم، وبعقوبــة تعزيريــة بحقــه لقــاء مقاومتــه 
إدانــة  بثبــوت  احملكمــة  حكمــت  اإلفــالت،  بقصــد  األمــن  لرجــال 
املدعــى عليــه بحيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج والتعاطــي، 
فقــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليــه بســجنه مــدة ســنتن تبــدأ 
مــن تاريــخ توقيفــه يف هــده القضيــة، وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى 
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بينهمــا عشــرة أيــام، وإلزامــه بدفــع 
ــع مــن الســفر إلــى خــارج البــالد  ــال، واملن غرامــة ماليــة قدرهــا ألفــا ريـ
مــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء عقوبــة ســجنه، تعزيــره لقــاء الهــروب مــن 
رجــال األمــن وذلــك بجلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة، تعزيــره بجلــده 
خمســن جلــدة دفعــة واحــدة لتعاطيــه احلبوب احملظورة، مصــادرة اجلوال 
وعــدم صــرف الشــريحة لنفــس املســتخدم، قــرر املدعــى عليــه قناعتــه 

باحلكــم، وجــرى تصديــق احلكــم مــن قبــل محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  ..........القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
..........وتاريــخ  برقــم  مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
1434/01/19هـــ املقيــدة باحملكمة برقم ..........وتاريخ 1434/01/19 
هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق1434/01/21 هـــ حضــر املدعــي العــام/ 
..........املشــار إلــى خطــاب تكليفــه يف الضبــط وادعــى قائــال دعــواي 
هــي مــا ورد يف الئحــة الدعــوى العامــة املرفقــة املتضمنــة االدعـــاء علــى/ 
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..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )..........(حيــث أنــه 
املخــدرات  ملكافحــة  معلومــات  توفــر  اثــر  1433/11/27هـــ  بتاريــخ 
ــه  ــام املدعــى علي بخميــس مشــيط مــن أحــد مصادرهــا الســرية عــن قي
بترويــج احلبــوب احملظــورة مت االتصــال علــى جوالــه علــى مســمع مــن 
أفــراد الفرقــة القابضــة ومت طلــب حبــوب محظــورة منــه مببلــغ)250(
ريــال فاســتعد بذلــك وطلــب مــن املصــدر احلضــور لــه بحــي ..........ومت 
تزويدهــم باملبلــغ احلكومــي وتقابلــوا وقــام املدعــى عليــه بتســليم)5(
ــغ احلكومــي وقــام بتســليم أحــد األفــراد  ــات محظــورة واســتلم املبل حب
حبــة محظــورة كإهــداء ومت القبــض عليــه بعــد مقاومــة عنيفــة مــن 
قبلــه بهــدف اإلفــالت وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام 
لــه بترويــج عــدد خمــس حبــات مــن احلبــوب احملظــورة عــن طريــق البيــع 
وعــدد حبــة وحــدة عــن طريــق اإلهــداء وبحيــازة 13 حبــة بقصــد الترويــج 
واملجــرم  الســابق  يف  ولنوعــه  املضبــوط  مــن  واســتعماله  واالســتعمال 
العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  املادة)3(مــن  مبوجــب 
ومبقاومــة رجــال األمــن بقصــد اإلفــالت وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
:1-مــا جــاء يف إقــراره املدونــة علــى الصفحــة رقم)3(مــن ملــف التحقيــق 
املرفــق لفــة رقم)12(2-مــا ورد يف محضــر ســماع أقوالــه املرفــق علــى 
اللفــة رقم)10(3-مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش املــدون علــى 
لفــة  علــى  املرفــق  االســتدالل  ملــف  رقمي)2-11(مــن  الصفحتــن 
رقم)1(4-مــا ورد يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق علــى اللفــة 
رقــم)19( وبالبحــث عــن ســوابقه اتضــح عدم وجود ســوابق مســجله عليه 
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه نظامــا 
مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لــذا أطلــب إثبــات 
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مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبايلي:1-عقوبــة تعزيريــة بحقــه وفقــا ملــا 
ورد يف املادة)1/38(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وإعمــال املــادة )62(مــن النظــام املشــار إليــه بتطبيــق العقوبــة األشــد لقــاء 
ترويجــه واســتعماله احلبــوب احملظــورة 2- منعــه مــن الســفر إلــى خــارج 
البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة وفقــا ملــا ورد يف املادة)56(الفقــرة األولــى مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه 3-مصــادرة اجلــوال ذو الرقــم 
املصنعــي)..........( املســتخدم يف الترويــج اســتنادا للمادة)53(مــن النظــام 
املشــار إليــه وإلغــاء الشــريحة رقم)..........(املســتخدمة يف الترويــج وعــدم 
صرفــه النفــس املســتخدم اســتنادا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )9798( 
مقاومتــه  لقــاء  بحقــه  تعزيريــة  4-عقوبــة  9-1429/2/10هـــ  وتاريــخ 
لرجــال األمــن بقصــد اإلفــالت هــذه دعــواي وقــد حضــر املدعــى عليــه 
وبســؤاله اإلجابــة علــى دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــال مــا نســب لــي 
يف الدعــوى مــن ترويــج احلبــوب احملظــورة فهــذا غيــر صحيــح فلــم أروجها 
وأمــا مــا نســب لــي مــن حيــازة احلبــوب احملظــورة للتعاطــي وتعاطيهــا فهذا 
صحيــح وأنــا تائــب إلــى اهلل وأتعهــد بعــدم تكــرار ذلــك مســتقباًل وليــس 
لــي ســوابق هــذه إجابتــي وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى ترويــج 
املدعــى عليــه احلبــوب احملظــورة قــرر قائــاًل بينتــي هــي األدلــة والقرائــن 

املشــار إليهــا هكــذا قــرر
وجــرى اإلطــالع علــى محضــر القبــض املــدون يف امللــف املرفــق لفــة رقــم 
ــى ورود معلومــات عــن وجــود شــخص يقــوم  ــاًء عل ــه بن )1( واملتضمــن أن
بترويــج احلبــوب احملظــورة عليــه فقــد مت االتصــال علــى املــروج علــى 
جوالــه رقم)..........(وطلــب منــه املصــدر حبــوب مقابــل مبلــغ مالــي ووافــق 
املــروج علــى ذلــك وطلــب احلضــور لــه بحي..........وقــد جــرى تكليــف 
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اثنــن مــن األفــراد مبرافقــة املصــدر وقــد تقابــل املصــدر مــع املــروج يف 
املوقــع املشــار إليــه وقــام بتســليم الفــرد عــدد خمــس حبــات واســتلم منــه 
املبلــغ احلكومــي وقــام بتســليم حبــة واحــدة للفــرد فتــم القبــض عليــه بعــد 
مقاومــة عنيفــة وبتفتيشــه عثــر علــى عــدد ثالثــة عشــرة حبــة مــن احلبــوب 
احملظــورة داخــل كيــس نايلــون كمــا عثــر علــى املبلــغ احلكومــي املرقم 
كمــا عثــر علــى اجلــوال املســتخدم يف عمليــة التنســيق أ.هـــ وبعرضــه على 
املدعــى عليــه قــرر قائــاًل مــا ورد يف محضــر القبــض خــالف إجابتــي على 
الدعــوى العامــة فهــو غيــر صحيــح والصحيــح ما ذكرتــه يف إجابتي على 
دعــوى املدعــي العــام هكــذا قــرر وقــررت رفــع اجللســة لطلــب معــدي 
محضــر القبــض وأجلــت إلــى يــوم األربعــاء املوافــق 1434/01/28هـــ 
ويف اجللســة احملــددة حضــر املدعــي العــام و املدعــى عليــه وقــرر املدعــي 
 )23( رقــم  بخطابنــا  القبــض  محضــر  معــدي  طلــب  مت  قائــال  العــام 
ــد موعــد  ــب حتدي ــذا أطل ــخ 1434/01/21هـــ وتعــذر حضورهــم ل وتاري
جلســة أخــرى لطلبهــم هكــذا قــرر وعليــه قــررت رفــع اجللســة وتأجيلهــا 
إلــى يــوم الســبت املوافــق 1434/02/02هـــ ويف اجللســة احملــددة حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه وأحضــر املدعــي العــام للشــهادة كل مــن 
املــدون هويتهمــا وبياناتهمــا يف الضبــط وبســؤالهما عــن مــا لديهمــا مــن 
شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا بقولــه أشــهد هلل أنــه قبــل عــدة أشــهر ال 
أذكــر بالتحديــد وردت معلومــات عــن شــخص يقــوم بترويــج احلشــيش 
املخــدر فاتصــل عليــه املصــدر علــى جوالــه وطلــب منــه حبــوب مقابــل 
مائتــن وخمســن ريــاال وقــد انتقلــت مــع املصــدر إلــى حــي ..........بجــوار 
حديقــة وحضــر املــروج الــذي هــو املدعــى عليه هــذا احلاضر وقــام املدعى 
عليــه بتســليم أحدنــا خمــس حبــات حتمــل عالمــة الكبتاجــون واســتلم 
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املبلــغ احلكومــي وقــام بتســليم أحدنــا حبــة واحــدة بــدون مقابــل وركــب 
الســيارة معنــا وعنــد أســواق ..........أعطيــت إشــارة القبــض فتــم القبــض 
علــى املدعــى عليــه وحــن القبــض عليــه حــاول الهــروب وعثــر معــه يف 
اجليــب العلــوي علــى ثــالث عشــرة حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون بداخــل 
كيــس كمــا عثــر معــه علــى املبلــغ احلكومــي وقــدره مائتــان وخمســون 
ريــاال كمــا عثــر معــه علــى اجلــوال الــذي جــرى التنســيق معــه بواســطته 
وقــد جــرى إعــداد محضــر بذلــك هــذه شــهادتي وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــرر قائــال مــا ورد يف شــهادة الشــاهدين خــالف إجابتــي 
فهــو غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه يف إجابتــي هكــذا قــرر وجرى 
ــى مــا  ــاء عل ــه ويتهمــا يف الضبــط فبن ــل الشــاهدين مــن قبــل املدون تعدي
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى مــا يلــي :1-إنــكار املدعــى عليــه 
ترويــج احلبــوب احملظــورة واعترافــه بحيازتــه للحبــوب احملظــورة بقصــد 
التعاطــي وتعاطيهــا 2-مــا تضمنتــه شــهادة الشــاهدين مــن ترويــج املدعــى 
عليــه للحبــوب احملظــورة واملعدلــة شــرعا  3-ترويــج املدعــى عليــه حلبــوب 
اإلمفيتامــن احملظــورة وحيازتــه لهــا بقصــد الترويــج والتعاطــي فعــل 
محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا ملــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ومعاقــب عليــه 
ــادة الواحــدة  ــن وامل ــة والثالث ــادة الثامن ــواردة يف امل ــة ال ــة األصلي بالعقوب
ــواردة يف املــادة السادســة واخلمســن  ــة ال ــة التكميلي واألربعــن والعقوب

مــن النظــام املشــار إليــه.
ــار فعــل  4ـ تعاطــي املدعــى عليــه للحبــوب احملظــورة وهــو مكلــف مخت
التقريــر  ماتضمنــه  5ـ  تعزيريــة  بعقوبــة  عليــه  ومعاقــب  شــرعًا  محــرم 
الكيميائــي املشــار إليــه 6- عــدم وجــود ســوابق عليه وقلــة الكمية هذا 
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كلــه يســتوجب تخفيــف العقوبــة عليــه والنــزول عــن احلــد األدنــى املقــرر 
يف املــادة الثامنــة والثالثــن وفقــًا ملــا ورديف املــادة الســتن مــن النظــام 
املشــار إليــه 7ـ اســتخدام املدعــى عليــه للجــوال وشــريحة االتصــال املشــار 
إليهــا يف الدعــوى يســتوجب مصادرتــه وفقــًا ملــا نصــت عليــه املــادة الثالثــة 
واخلمســن مــن النظــام املذكــور ووفقــًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
وزيــر الداخليــة املشــار إليــه 8-محاولــة املدعــى عليــه الهــروب مــن رجــال 

األمــن أثنــاء القبــض عليــه موجــب لعقوبتــه لــذا فقــد تقــرر مــا يلــي:
أواًل : ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بترويــج عــدد خمــس حبــات مــن 
احلبــوب احملتويــة علــى مــادة اإلمفيتامــن احملظــورة عــن طريــق البيــع 
وإهــداء حبــة وحيــازة ثالثــة عشــر حبــة مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد 
الترويــج والتعاطــي وقــررت تعزيــره علــى ذلــك بســجنه مــدة ســنتن تبــدأ 
مــن تاريــخ توقيفــه يف هــذه القضيــة وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى 
ــام وإلزامــه بدفــع  ــدة وبينهمــا عشــرة أي دفعــات كل دفعــة خمســون جل
ــى  ــة ومنعــه مــن الســفر إل ــة الدول ــال خلزين ــا ري ــة قدرهــا ألف غرامــة مالي
خــارج هــذه البــالد مــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء عقوبــة ســجنه املنصــوص 
عليهــا أعــاله. ثانيــًا: ثبــت لــدي اســتخدام املدعــى عليــه للجــوال وشــريحة 
االتصــال املشــار إليهــا وقــررت مصــادرة ذلــك وعــدم صــرف شــريحة 
االتصــال لنفــس املســتخدم. ثالثــا :  قــررت تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء 
محاولــة الهــروب مــن رجــال األمــن وذلــك بجلــده خمســن جلــدة دفعــة 
واحــدة. رابعــا :  ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي احلبــوب احملظــورة 
وقــررت تعزيــره علــى ذلــك بجلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة وبذلــك 
حكمــت( وبعــرض احلكــم بعــد اإلضافــة عليــه علــى املدعــي العــام قــرر 
اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة اإلســتئناف بــدون الئحــة 
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اعتراضيــة وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة بــه وقــررت إعــادة 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد حــرر يف 1434/3/24هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
املســاعد برقــم .......... وتاريــخ 1434/4/3هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
..........وتاريــخ  الشــيخ/..........برقم  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن 
قضيــة  ضــد/..........يف  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/2/3هـــ 
)مخــدرات( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
ــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار  وأوراق املعامل
وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم ..........وتاريــخ 1434/2/25هـــ 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء االخيــر . واهلل املوفــق وصلــى 

ــه وصحبــه وســلم . ــا محمــد وآل ــى نبين اهلل عل
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رقم الصك:3430850 تاريخه : 1434/02/05هـ 
رقم الدعوى :3433546

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34220469 تاريخه: 1434/5/22هـ

مخــدرات - ترويــج حبــوب محظــورة - حيــازة حبــوب محظــورة - تعاطــي 
احلبــوب احملظــورة - حيــازة املســكر بقصــد الترويــج والتعاطــي - ترويــج 
املســكر - درء احلــدود بالشــبهات - التعزيــر بالســجن واجللــد  والغرامــة  

واملنــع مــن الســفر واملصــادرة ودفــع املبلــغ احلكومــي.

ْقــَوى َوال َتَعاَوُنــوا َعَلــى اإلْثــِم  1- قولــه تعالــى ) َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى اْلِبــرِّ َوالتَّ
َواْلُعــْدَواِن (.

ْمــُر َوامْلَْيِســُر َواأَلنَصــاُب  ــا اخْلَ َ ِذيــَن آَمُنــوْا ِإمنَّ َهــا الَّ 2- قولــه تعالــى )َيــا َأيُّ
ُكــْم ُتْفِلُحــوَن(. ــوُه َلَعلَّ ــْيَطاِن َفاْجَتِنُب ــْن َعَمــِل الشَّ َواأَلْزاَلُم ِرْجــسٌ مِّ

3- قوله صلى اهلل عليه وسلم )كل مسكر خمر وكل خمر حرام(.
4- قوله صلى اهلل عليه وسلم :)ادرؤوا احلدود بالشبهات(.

5- مــن مقاصــد الشــريعة حفــظ  الضــرورات اخلمــس ومنهــا حفــظ 
النفــس والعقــل.

6- املــواد )38( و )56( و)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

7- تعميم سمو وزير الداخلية رقم 69935 يف 1433/6/18 هـ

اإلمفيتامــن  حبــوب  ببيــع  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
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بقصــد االجتــار وحيــازة عــدد مــن حبــوب اإلمفيتامــن  بقصــد الترويــج  
والتعاطــي وحيــازة قواريــر مســكر بقصــد الترويــج والتعاطــي. حيــث 
وردت معلومــات إلدارة مكافحــة املخــدرات عــن قيــام املدعــى عليــه 
بترويــج حبــوب الكبتاجــون ومت تكليــف أحــد األفــراد باالتصــال علــى 
املدعــى عليــه وطلــب شــراء احلبــوب احملظــورة ومتــت عمليــة االســتالم 
والتســليم،أعطيت اإلشــارة فتــم القبــض علــى املدعــى عليــه وبتفتيشــه 
عثــر معــه علــى املبلــغ املرقــم كمــا ضبــط معــه جــوال آخــر غيــر الــذي 
نســق عليه،وبتفتيــش ســيارته عثــر علــى عــدد مــن حبــوب اإلمفيتامــن 
وعبــوات خمــر ومبلــغ مالــي وطلــب املدعــي العــام إثبات ما أســند للمدعى 
عليــه واحلكــم عليــه وفــق نظــام مكافحــة املخــدرات وتعزيــره لقــاء 
ــه وأنكــر شــرب  ــه للمســكر، أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إلي حيازت
املســكر ، وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره بالســجن 
واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر واملصــادرة ودفــع املبلــغ احلكومــي 

وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... يف احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
...... وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمــة اجلزائية 
يف محافظــة ....../املســاعد برقــم ...... وتاريــخ ...... املقيــدة باحملكمــة 
برقــم ...... وتاريــخ ......  ففــي يــوم  األربعــاء ...... افتتحــت اجللســة الســاعة 
ــة عــن املدعــي العــام ......  30 : 08 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... نياب
واملكلــف مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبوجــب أمــر التكليــف 
رقــم ...... وتاريــخ ...... وادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكم ......، 
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)......( عامــًا، ســعودي اجلنسيـــة، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) ......(، 
موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة ...... مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف 
رقــم)0 ......( وتاريــخ ...... ، اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم) 1900( وتاريخ 
1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  
قائــاًل يف حتريــر دعــواه إنــه بتاريــخ ...... قبــض علــى املذكــور أعــاله       
معرفتــه  عــن  الفرقــة  متعاونــي  أحــد  إخباريــة  علــى  بنــاء   ...... بتاريــخ 
لشــخص يدعــى/...... ، ســعودي اجلنســية ، يســتخدم اجلــوال ذو الرقــم 
.... وال يســتطع الشــراء املباشــر  )...... ( يبيــع حبــوب الكبتاجــون يف 
منــه، عليــه مت تكليــف أحــد أفــراد الفرقــة مبهمــة االتصــال باملعنــي 
وحتــدث معــه حيــال رغبتــه يف شــراء كميــة مــن احلبــوب مببلــغ مئتــي 
ــه بجــوار أحــد املســاجد  ــب مــن الفــرد أن يقابل ــال فوافــق املعنــي وطل ري
ببدايــة طريــق ..... .ونظــرًا لتعــذر تأمــن كامــل املبلــغ يف حينــه تقــرر 
الشــراء مببلــغ مائــة ريــال وبعــد ترقيــم املبلــغ  مت االنتقــال للموقــع املتفــق 
عليــه وبــه حضــر املعنــي يقــود ســيارة مــن نــوع ..... حتمل لوحة رقــم ) ......( 
موديــل ...... ويرافقــه شــخصان وحضــر اليــه الفــرد وحتــدث معــه مــن باب 
الســائق وســلم لــه الفــرد مبلــغ مائــة ريــال وطلــب منــه بهــذا املبلــغ فقــط 
فســلم للفــرد عــدد أربــع حبــات يشــتبه أن تكــون مؤثــرة عقليــًا  وحتــول 
مــن املوقــع ونظــرًا لظــروف املوقــع وصعوبــة متابعتــه فتقــرر تركــه لوقــت 
آخــر والشــراء منــه مــرة أخــرى ويف يــوم األحــد املوافــق ...... ويف متــام 
الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف ظهــرًا أتصــل الفــرد ممثــل دور املشــتري 
باملعنــي مــرة أخــرى وطلــب منــه شــراء كميــة مببلــغ مئتــي ريــال فوافــق 
وطلــب مــن الفــرد أن يقابلــه بجــوار قاعــة .... بحــي .... وعليــه مت تكليــف 
االتصــال  مت  للموقــع  الوصــول  وبعــد  املبلــغ  ترقيــم  و  بالشــراء  الفــرد 
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ــه بجــوار إحــدى محطــات  ــب احلضــور ل باملعنــي وإبالغــه بالتواجــد فطل
احملروقــات ومت االنتقــال لهــذا املوقــع وعنــد وصولــه وجــد املعنــي بجــوار 
ــى وحضــر للفــرد وســأله بكــم  ــرة األول ــا امل ــي حضــر عليه الســيارة الت
تريــد وعندمــا أراد الفــرد تســليمه املبلــغ لــم يجــد معــه إال مبلــغ مائــة 
ريــال مــن املبلــغ املرقــم فطلــب منــه مببلــغ مائــة ريــال فقــط فســلمه أربــع 
حبــات بيجيــة اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة ثــم أعطيــت 
اإلشــارة لتمــام عمليــة الشــراء فتــم القبــض عليــه واتضــح بأنــه املذكــور 
أعــاله وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يعثــر معــه علــى  شــيء مــن املمنوعــات 
وضبــط يف جيــب بنطالــه األميــن املبلــغ املرقــم الثانــي ولــم يعثــر علــى 
املبلــغ املرقــم األول وضبــط معــه جوالــن أحدهمــا الــذى مت التنســيق 
عليــه وبتفتيــش الســيارة ضبــط يف درج صغيــر بجــوار ناقــل احلركــة مــن 
األمــام كيــس نايلــون بــه خمــس وســتون حبــة بيجيــة اللــون يشــتبه أن 
تكــون مــن احلبــوب احملظــورة وضبــط يف شــنطة الســيارة كيــس نايلــون 
بــه خمســة عبــوات بالســتيكية مــاء كبيــرة بــكل منهــا ســائل شــفاف 
ــغ  كريــه الرائحــة يشــتبه أن يكــون العــرق املســكر وضبــط معــه مبل
ــال فقــط ومبناقشــته عــن املصــدر الــذى  ــة وتســعون ري ــي قــدره ثالث مال
يحصــل منــه علــى احلبــوب ذكــر أنــه يحصــل عليهــا مــن شــخص يدعــى 
.... اســتعد باإلطاحــة بــه والشــراء املباشــر منــه وقــد مت ذلــك بالفعــل 
وقبــض عليــه باجلــرم املشــهود بالقضيــة رقــم )...... ( . وقــد أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي رقــم ) ...... ( لعــام ...... احتــواء كامــل الكميــة 
املشــتراة املرمــز لهــا بالرمــز )أ( وكامــل الكميــة املشــتراة املرمــز لهــا 
بالرمــز )ب( والعينــة )ج( مــن الكميــة املضبوطــة واملرســلة للتحليــل ملــادة 
االمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا واملــدرج بجــدول املخــدرات رقــم )2( فئــة )ب( 
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امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واحتــواء العينــة )د( مــن الســائل 
املضبــوط علــى الكحــول االيثيلــي املســكر وقــدرت نســبته بـــ)46.1 %(
باســتجواب املدعــى عليــه ...... ، بعــد إحاطتــه علمــًا بالتهمــة املنســوبة 
إليــه أقــر ببيــع أربــع حبــات مــن حبــوب الكبتاجــون املؤثــرة عقليــًا بتاريــخ 
ــخ ...... وبترويجــه حلبــوب  ــع حبــات أخــرى مــن نوعهــا بتاري ــع أرب ...... وبي
الكبتاجــون منــذ ثالثــة أســابيع وبحيازتــه لعــدد ) 65 ( حبــه أخــرى مــن 
نوعهــا بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه مــن ذات الكميــة ولنوعهــا 
ســابقًا كمــا أقــر بحيازتــه لعــدد خمســة قواريــر مــاء كبيــرة مملــوءة 
بســائل العــرق املســكر بقصــد الترويــج والتعاطــي وبترويجــه وبتعاطيــه 
للعــرق املســكر منــذ ســتة أشــهر تقريبــًا وافــاد بعــدم عالقــة أو علــم 
صاحــب الســيارة املدعــو ...... بالكميــة املضبوطــة وكذلــك عمليتــي 
الترويــج وبــان ســبب تواجــد ســيارته معــه لغــرض التجربة متهيدًا لشــرائها 
كمــا أفــاد بــأن الشــخصان اللــذان كانــا يرافقانــه يف عمليــة الترويــج 
األولــى ال تربطــه بهمــا عالقــة وال يعلمــان عــن الكميــة املباعــة وبأنــه قام 
ــة  ــه يف مقابل بإركابهمــا مــن محطــة .... وال يعرفهمــا وأخبرهمــا برغبت
شــقيقه ألخــذ مبلــغ مــن املــال منــه كمــا أفــاد بأنــه أثنــاء تفتيــش ســيارته 
مــن قبــل أفــراد الفرقــة فقــد مبلــغ مالــي وقــدره ) 1500 ( ريــال كان يف 

درج الســيارة ويتهمهــم يف أخــذه .
ــع ) 8 ( حبــات  ــي ...... ، ببي ــه االتهــام إل وقــد أســفر التحقيــق عــن توجي
مــن حبــوب حتتــوي علــى مــادة االمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا بقصــد االجتــار 
وحيــازة عــدد) 65 ( مــن نوعهــا بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه مــن 
ذات الكميــة ولنوعهــا ســابقًا وترويجــه لنوعهــا ســابقًا ،اســتنادًا للفقــرة 
) 2 ( مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلية 
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، وبحيــازة عــدد ) 5 ( قواريــر مــاء كبيــرة مملــؤة بســائل املســكر 
بقصــد الترويــج و التعاطــي و ترويجــه وشــربه لنوعــه ســابقًا ، وذلــك 

لألدلــة والقرائــن التاليــة:
1. مــا ورد يف اعترافــات املذكــور املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــات 

املرفقــة رقــم )......(
2. مــا ورد مبحضــر الضبــط والتفتيــش املنــوه عنــه تفصيــاًل املرفــق لفــة 

. ) 1 (
3. ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي املنوه عنه املرفق لفة ) 26 ( .

وباالطــالع علــى ســوابقه عثــر لــه علــى ســابق ) شــرب وحيــازة املســكرات ( 
مســجله عليــه.

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
مــن األفعــال احملرمــة شــرعًا واملجرمــة شــرعًا ونظامــًا طبقــًا للمــادة 
الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  الثالثــة 
واملعاقــب  1426/7/8هـــ،  وتاريــخ   ) )م/39  رقــم  امللكــي  باملرســوم 
عليهــا اســتنادًا للمادتــن ) 38 ، 41 ( مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )62( 
مــن ذات النظــام ، لــذا اطلــب  إثبــات مــا أســند إليــه ومعاقبتــه بالعقوبــة 

األصليــة والتكميليــة التاليــة .
1-بالســجن واجللــد والغرامــة لقــاء مــا أســند اليــه اســتنادًا للفقــرة ) 1 ( 
مــع تشــديد العقوبــة وفقــًا للحالــة ) ج ( مــن الفقــرة الثانيــة مــن املــادة
 ) 38 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه اســتنادًا لتعميــم 
. وتاريــخ 1427/2/8هـــ   ) رقــم ) 8346/4/5/1/ش  الداخليــة  وزيــر 

2-مصــادرة جهــازه الهاتــف اجلــوال مــن نــوع ) ...... ( ذي الرقــم املصنعــي 
ــادة  )......( املســتخدم يف ارتــكاب اجلرميــة اســتنادًا للفقــرة ) 1 ( مــن امل



369

)53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه وإلغــاء اخلدمــة عــن 
الشــريحة وعــدم صرفهــا ملــن أســاء اســتخدامها اســتنادًا لبرقيــة صاحــب 

الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )9798( يف 9-1428/2/10هـــ .
3-منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتهمــا 
اســتنادًا للفقــرة ) 1 ( مــن املــادة ) 56 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 

املشــار إليــه .
4-كمــا أطلــب إلزامــه بإعــادة املبلــغ املرقــم املفقــود املقــدر بـــ )100( 
مائــة ريــال ملكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة اســتنادا إلــى تعميــم 
ســمو وزيــر الداخليــة رقــم ) 29290/4/5/1 ( يف 1431/5/7هـ.كمــا 

ــه. أطلــب إقامــة حــد املســكر بحقــه لقــاء شــربه ل
كمــا أطلــب عقوبــة تعزيريــة بحقــه لقــاء حيازتــه لعــدد ) 5 ( خمســة 
ــؤة بالســائل املســكر بقصــد الترويــج والتعاطــي وترويجــه  قواريــر ممل

لنوعــه ســابقًا  هــذه دعــواي وأســاله اجلــواب
وبســؤال املدعى عليه عن الدعوى أجاب  قائاًل  كل ما ذكره املدعي 
العــام صحيــح جملــة وتفصيــاًل فقــد قبــض علــّي مــن قبــل مكافحــة 
املخــدرات  بتاريــخ ...... بعــد التنســيق معــي عبــر جوالــي ذي الرقــم ) ......( 
لقيامــي، ببيــع ثمانيــة حبــات مــن حبــوب الكبتاجــون املؤثــرة عقليــًا وقــد 
ــال  وحيازتــي لعــدد  ) 65(  ــة ري ــغ ) 300 ( ثالثمائ قمــت ببيــع ذلــك مببل
لعــدد ) 5 ( قواريــر  الترويــج والتعاطــي وحيازتــي  مــن نوعهــا بقصــد 
ــؤه بســائل املســكر بقصــد الترويــج وترويجــه ســابقًا  مــاء كبيــرة ممل
فصحيــح ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي قــد تعاطيــت منــه ولنوعــه 
ســابقا فذلــك صحيــح وقــد حوكمــت لقــاء ذلــك عــام 000 قبــل ثمانيــة 
أشــهر وبعدهــا تبــت إلــى اهلل ولــم أشــرب بعدهــا املســكر  ومــا ذكــره 
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املدعــي العــام مــن وجــود عــدد ســابقة يف شــرب وحيــازة املســكرات 
مســجلة علــّي فذلــك صحيــح أيضــًا وقــد أقدمــت علــى ذلــك وأنــا مســلم 
وأعلــم بــان ذلــك محــرم شــرعًا وأنــا تائــب إلــى اهلل عــز وجــل ونــادم علــى 
هــذا الفعــل وأتعهــد بصــدق بعــدم العــودة لفعلــي هكــذا أجــاب وبســؤال 
املدعــى العــام عــن بينتــه علــى شــرب املدعــى عليــه للعــرق املســكر 
بعــد احلكــم عليــه بشــربه ســابقا قــال بينتــي مــا جــاء يف أوراق املعاملــة 
ــى  ــة وعل ــى أوراق املعامل ــة وقرائــن هــذا وقــد جــرى اطالعــي عل مــن أدل
تقريــر الســموم والكحــول رقــم )...... ( املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )26( 
ويتضمن إيجابية احتواء العينة للكحول بنسبة )46.1 %( وعلى التقرير 
 )26( رقــم  لفــة  باملعاملــة  املرفــق   )......( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي 
ويتضمــن إيجابيــة احتــواء العينــة لالمفيتامــن املؤثــر عقليــا كمــا جــرى 
اطالعــي علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه املرفقــة باملعاملــة باللفــة 
رقــم )23( املتضمنــة وجــود عــدد ســابقه يف شــرب وحيــازة املســكرات 
...... مســجلة علــى املدعــى عليــه كمــا جــرى اطالعــي علــى  بتاريــخ 
اقــوال املدعــى عليــه املرفقــة باملعاملــة لفــة رقــم )17( واملتضمنــة مــا نصــه 
س/ متــى آخــر مــرة قمــت فيهــا بشــرب العــرق املســكر ج / قبــل أســبوع 
تقريبــا وبســؤاله عــن هــذا قــال إننــي بصمــت عليهــا وكان قصــدي بهــا 
قبــل ســتة أشــهر هكــذا أجــاب   فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
جميــع  علــى  عليــه  املدعــى  وملصادقــة  الطرفــان  قــرره  ومــا  واإلجابــة 
دعــوى املدعــي العــام وإنــكاره شــربه للمســكر بعدمــا حــد فيــه ســابقًا 
وإلقــراره حتقيقــًا وإنــكاره للشــرب يف مجلــس احلكــم ورجوعــي عــن 
إقــراره شــبهة تــدار بهــا احلــدود  وملــا تضمنــه تقريــر الســموم والكحــول 
فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه املذكــور بعاليــه مبــا نســب إليــه مــن 
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قيامــه بترويــج ثمانيــة حبــات مــن حبــوب الكبتاجــون املؤثــرة عقليــًا 
مببلــغ )300 ( ثالثمائــة ريــال بقصــد االجتــار كمــا ثبــت لــدي حيازتــه 
لعــدد  ) 65 (  حبــه مــن ذات النــوع بقصــد الترويــج والتعاطــي كمــا ثبــت 
ــؤة بســائل املســكر  ــرة ممل ــر مــاء كبي ــه لعــدد ) 5 ( قواري لــدي حيازت
بقصــد الترويــج و التعاطــي و ترويجــه ســابقا كمــا لــم يثبــت لــدى تعاطي 
املدعــى عليــه للعــرق املســكر أال أن الشــبهة تتجــه نحــوه بذلــك ومبــا أن 
مــا قــام بــه املدعــى عليــه يعــد عمــاًل محرًمــا وفعــاًل قبيًحــا وجــرأة يف 
ــه نشــر للفســاد  ــج ذلــك في ــه ومبــا أن تروي الباطــل يســتحق العقــاب علي
أوســاط املجتمــع وهــو مــن التعــاون علــى اإلثم والعــدوان واهلل تعالى يقول 
)وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى وال تعاونــوا علــى اإلثــم والعــدوان( وملــا يف 
تعاطــي املســكر مــن املخالفــة لنــص القــران الكــرمي فــاهلل تعالــى يقــول 
) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس 
مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون ( ولقــول النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم )كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام( ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم )ادرؤوا احلــدود بالشــبهات( وملــا يف تعاطــي ذلــك مــن 
والشــريعة  عليــه حفظهمــا  والواجــب  وعقلــه  اإلنســان  بنفــس  إضــرار 
اإلســالمية جــاءت بحفــظ الضروريــات اخلمــس ومنهــا حفــظ النفــس 
والعقــل والنتشــار هــذه احملظــورات أوســاط املجتمــع وهــذا يســتوجب 
األخــذ علــى مــن يقــوم بترويجهــا وتعاطيهــا بحــزم وتطبيــق املــادة رقــم 
)38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه  ومبــا أن املدعــى عليــه 
أظهــر التوبــة والنــدم والعــزم علــى عــدم العــودة لفعلــه ولقلــة الســوابق 
املســجلة عليــه ونظــرا لقلــة الكميــة التــي بحوزتــه وهــذا يخفــف عنــه 
العقوبــة وفقــا للمــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار 
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ــة  ــه يســتحق العقوب ــه أمــر يلحــظ ولكــون املدعــى علي ــك كل ــه وذل إلي
طبًقــا للقواعــد الشــرعية ووفًقــا للمادتــن )60- 56( مــن نظام مكافحة 
املخــدرات فلمــا ســبق فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي: أواًل: 
ــاس  ــئ مــن الن ــدة دفعــة واحــدة أمــام مل ــه ســبعون جل ــد املدعــى علي يجل
لقــاء االشــتباه بــه يف شــربه املســكر تعزيــرا لــه  ثانيــًا: يســجن املدعــى 
عليــه ملــدة ســنتن يحتســب منهــا مــا أمضــاه موقوًفــا يف هــذه القضيــة 
ويجلــد خمســون جلــدة مكــررة عليــه ســتبن كل مــرة وأخــرى مــدة ال 
تقــل عــن خمســة عشــر يومــا ويدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا خمســة االف 
ريــال وفقــا للمــادة رقــم )60( مــن النظــام املشــار إليــه املتضمنــة حــق 
النــزول عــن مقتضــى املــادة رقــم )38( مــن النظــام املشــار إليــه. ثالثــًا: 
يســجن املدعــى عليــه ملــدة ثمانيــة أشــهر وذلــك بعــد انتهــاء احلبس الســابق 
ويجلــد خمســون جلــدة مكــررة عليــه ســت مــرات بــن كل مــرة وأخــرى 
مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا ويكــون بينــه وبــن اجللــد الســابق 
مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا لقــاء ترويجــه للمســكر وترويجــه 

لنوعــه ســابقا.
رابعــا: مينــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ 
محكوميتــه ملــدة  ســنتن وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن 

نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه.
خامســا: مصــادرة الهاتــف اجلــوال للمدعــى عليــه وشــريحته املســتخدمن 
يف عمليــة الترويــج وعــدم صــرف الشــريحة لــه مــرة أخــرى تعزيــرًا لــه 
لســوء اســتخدامه لهــا سادســا: يدفــع املدعــى عليــه مبلــغ مائــة ريــال 
لـــمكافحة املخــدرات عوضــًا عــن املبلــغ املالــي املرقــم املســتخدم يف 
العــام  قــرر املدعــي  الطرفــن  الترويــج وبعــرض احلكــم علــى  عمليــة 
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معارضتــه علــى احلكــم مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه فأفهمتــه   
باحلضــور يف يــوم الســبت املوافــق ...... الســتالم نســخة مــن قــرار احلكــم 
ــخ  ــارًا مــن التاري ــه خــالل مــدة ثالثــن يومــا اعتب لتقــدمي اعتراضــه   علي
املشــار إليــه فــان مضــت املــدة ولــم يســتلم نســخة مــن احلكــم أو لــم يقــدم 
اعتراضــه عليــه خاللهــا فــان حقــه  يف تقــدمي الئحــة االعتــراض يكــون 
ســاقطًا كمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه بــه وجــرى النطــق باحلكــم يف 
يــوم االربعــاء املوافــق  ...... الســاعة التاســعة  وبــه أقفلــت اجللســة وعلــى 
ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي أن 
...... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة ...... وبعــد ورود الالئحــة االعتراضيــة 
مــن املدعــي العــام املتعلقــة بدعــواه ضــد ...... املكونــة مــن أربــع صفحــات 
وبعــد االطــالع عليهــا لــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه 
وقــررت رفــع املعاملــة مــع القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
حصــل  وعليــه  كاملتبــع  احلكــم  لتدقيــق   ...... االســتئناف  حملكمــة 
التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه أجمعــن حــرر يف ...... وصحب
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف يف 
منطقــة ...... االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة ...... املســاعد برقــم ...... وتاريــخ ...... املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
برقــم   ...... اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  الشــيخ/......  فضيلــة  مــن 
املتهــم   ، العــام ضــد/......  املدعــي  دعــوى  املتضمــن   ...... وتاريــخ   ......
يف مخــدرات احملكــوم فيــه مبــا دون باطــن القــرار .وبدراســة القــرار 
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وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 3422247 تاريخه : 1434/1/25هـ  
رقم الدعوى:3434976

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34188509 تاريخه: 1434/04/15هـ

مخــدرات - ترويــج عــن طريــق النقــل - قــات - االشــتراك يف الترويــج 
- الكميــة املضبوطــة قليلــة - النــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - 

التعزيــر بالســجن والغرامــة  واملنــع مــن الســفر  .

1- املــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( يف 1374هـــ املعــدل 
)3818( ورقــم  1404هـــ  لعــام   )2057( رقــم  الداخليــة  وزيــر  بقــراري 

لعام1410هـــ.
القاضــي  1433/12/9هـــ  يف   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي  األمــر   -2

املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  القــات  قضايــا  عقوبــات  باســتثناء 
3- تعميم وزير الداخلية )69935( يف 1433/6/18هـ   

ــق  ــج قــات عــن طري ــه األول بتروي الئحــة دعــوى عامــة ضــد املدعــى علي
النقــل وضــد الثانــي باالشــتراك يف نقــل القــات ،املدعــى عليهمــا يقومــان 
بنقــل القــات مــن مــكان إلــى آخر ومت القبض علــى املدعى عليهما داخل 
أحــد األحــواش املهجــورة وبتفتيــش الســيارة مت العثــور علــى نبــات أخضــر 
يشــتبه بنبــات القــات وطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا وتعزيرهمــا ومنعهمــا 
مــن الســفر ومصــادرة الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة وأثبــت التقريــر 
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الكيمائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة لنبــات القــات احملظــور ،وصــادق 
النــزول عــن احلــد  املدعــى عليهمــا علــى الدعــوى ،قــررت احملكمــة 
األدنــى للعقوبــة املقــرر يف املــادة الثالثــة لصغــر حجــم الكميــة وقناعــة 
حكمــت  تقــدم  مــا  علــى  ،وبنــاء  االجتماعيــة  بظروفهمــا  احملكمــة 
احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليهمــا بســجنهما ســتة أشــهر وغرامــة ماليــة 
قدرهــا ألــف ريــال علــى كل واحــد منهمــا ومنعهمــا مــن الســفر وصــرف 
النظــر عــن مصــادرة الســيارة وبعــد احلكــم عليهمــا قنــع املدعــى عليهمــا 
بــدون الئحــة اعتراضيــة ،وُصــدق  العــام  املدعــي  باحلكــم واعتــرض 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 3434976 وتاريــخ 1434/01/20 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/01/20 وتاريــخ   34170009 برقــم  باحملكمــة 
األحــد املوافــق1434/01/25 هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 00 : 
11  وفيهــا    حضــر املدعــي العــام / ..... املوجــه باخلطــاب رقــم ).....( يف 
1433/3/22هـــ وأدعــى علــى احلاضريــن معــه الســجناء1/ ..... )ســعودي 
( اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم ) .....( 2/ .....)ســعودي ( اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( حيــث إنــه مــن   يــوم االثنــن املوافــق 
1433/11/22هـــ  وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات مكافحــة  املخــدرات   
بعملهــا امليدانــي وبنــاًء علــى املعلومــات املتوفــرة عــن قيــام صاحــب ســيارة 
مــن نــوع .... موديــل 2003م باللوحــة رقــم).....( )كانــت بقيــادة املدعــى 
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عليــه .....(بنقــل نبــات القــات مــن محافظــة الدائــر إلــى قريــة .....التابعــة 
حملافظــة صبيــا  ويف متــام الســاعة الســابعة صباًحــا  ُشــوهدت الســيارة 
يســتقلها شــخصان وقامــت بالدخــول إلــى أحــد األحواش املهجــورة بقرية 
.....وبعــد التأكــد مــن هــذه الســيارة محملــة بنبــات القــات ومتوقفــة 
داخــل احلــوش وبجانبهــا ســيارة أخــرى فتــم التوجــه إليهــم ومباغتتهــم 
وإغــالق بوابــة احلــوش وبتفتيــش الســيارة عثــر بداخلهــا علــى كميــة 
مــن  نبــات أخضــر يشــتبه أن يكــون مــن نبــات القــات احملظــور وقــد بلــغ 
وزنهــا )7,13كجــم( ســبعة كيلــو وثالثــة عشــر جرامــًا ، أثبــت التـــقرير 
الكيميائــي الشــــرعي رقـــــــم  ).....و تاريــخ   1433/11/30هـــ( الصــادر 
مــن .... إيجابيــة العينــة املرســلة منــه لنبــات القــات احملظــور املــدرج علــى 
اجلــدول رقــم)4( واجلــدول رقــم )2( فئــة )أ(و)ج( امللحــق بنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م /39 
وتاريــخ 1426/7/8هـــ .باســتجواب املدعــى عليــه األول/.....ومواجهتــه 
بالتهــم املنســوبة إليــه أقــر بحيازتــه  للكميــة املضبوطــة ،وأنــه يقــوم 
بنقــل نبــات القــات مــن قريــة .....التابعــة لـــ ........ إلــى قريــة .....التابعــة 
حملافظــة ........ لشــخص ســعودي يدعــى/..... أســمر البشــرة يف العقــد 
اخلامــس مــن عمــره متوســط الطــول والبنيــة  وأن أخيــه املدعــو/.....كان 
برفقتــه ويعلــم عــن الكميــة املضبوطــة، واســتؤجر علــى نقلهــا مببلــغ 
وقــدره )3000ريال(ثالثــة أالف ريــال ،وقــد صــادق علــى أقوالــه حتقيقــًا. 
وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي/ .....ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه 
أنكر حيازته للكمية املضبوطة ،وأنها تعود ألخيه /.....، وعن ســبب 
تواجــده معــه أفــاد أنــه قــام بتوصيلــه  حيــث إنــه لــم يالحظ القــات وكان 
بعدهــا يقصــد التوجــه إلــى األحــوال املدنيــة مبحافظــة ...... ملراجعة قســم 
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البرنــت يريــد التقــدمي علــى وظيفــة حــارس أمــن، وعــن ســبب تواجــده 
بقريــة .....أفــاد بأنــه طلــب منــه أخيــه .....إيصالــه إلــى قريــة .....لشــخص ال 
يعرفــه، وقــد صــادق علــى أقوالــه حتقيقــًا. وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن 
توجيــه االتهــام إلــي املدعــى عليــه األول بترويــج مــا وزنــه )7,13كجــم( 
ــق النقــل   ــات القــات عــن طري ــة عشــر جرامــًا مــن نب ــو وثالث ســبعة كيل
وإلــى  املدعــى عليــه الثانــي باالشــتراك يف نقــل مــا وزنــه )7,13كجــم( 
الثانيــة  الفقــرة  واملجــرم مبوجــب  ســبعة كيلــو وثالثــة عشــر جرامــًا 
ــة( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة  مــن املــادة )الثالث

الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ.
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1- مــا جــاء مبحضــر القبــض والتفتيــش املرفــق لفــه رقم)1(صفحــة 
. رقــم)12( 

2- التقرير الكيميائي الشرعي املنوه عنه املرفق لفه )9( .
3- مــا جــاء باعترافــه املصــدق حتقيقــا املــدون علــى دفتــر التحقيــق 

رقــم)25(  لفــة  واملرفــق 
الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة تعــود ملكيتهــا للمتهــم الثانــي   -4
القصــد  توافــر  القبــض  وهــذه قرينــة علــى  بقيادتــه ســاعة  وكانــت 

لديــه. اجلنائــي 
بالبحــث عــن ســوابقهم لــم يعثــر للمدعــى عليــه األول علــى ســوابق بينمــا 
عثــر للمدعــى عليــه الثانــي علــى ســابقة حيــازة قــات  وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املذكــوران  فعــل محــرم شــرعًا و معاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت 
، فإنــه يتعــن إحالتهمــا إلــى احملكمــة اجلزائيــة اســتنادًا للمــادة)126( 
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مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة لطلــب إثبــات إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا 
الــوزاري  القــرار  مــن  )الثالثــة(  املــادة  ضــوء  يف  بتعزيرهمــا  واحلكــم 
 )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي  لألمــر  إنفــاذا  أعــاله  إليــه  املشــار 
انتهــاء  بعــد  الســفر  مــن  واحلكــم مبنعهمــا  وتاريــخ 1432/12/9هـــ، 
محكوميتهــم .واحلكــم مبصــادرة الســيارة املســتخدمة يف اجلرمية وباهلل 
التوفيــق وبعــرض مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
األول / .....أجــاب بصحــة واقعــة القبــض وأن الكميــة املضبوطة بحوزته 
والبالــغ وزنهــا )7,13كجــم( ســبعة كيلــو وثالثــة عشــر جرامــًا من نبات 
القــات احملظــور تعــود لــه لغــرض نقلهــا مــن قريــة .....التابعــة لـــ ........ إلــى 
قريــة .....التابعــة حملافظــة ........ لشــخص ســعودي يدعــى/..... وأن أخيــه 
املدعــو/.....كان برفقتــه ويعلــم عــن الكميــة املضبوطــة، واســتؤجر 
ــغ وقــدره )3000ريال(ثالثــة أالف ريــال هكــذا أجــاب  علــى نقلهــا مببل
وبســؤال املدعــي عليــه الثانــي .....صــادق علــى صحــة واقعــة القبــض وأن 
الكميــة ألخيــه ويرغــب يف نقلهــا مــن قريــة .....التابعــة لبنــي مالــك إلــى 
قريــة .....التابعــة حملافظــة صبيــا لشــخص ســعودي يدعى/.....هكــذا 
أجــاب وباالطــالع علــى محضــر القبــض و التحقيــق وجــد مطابــق ملــا جــاء 
يف الئحــة الدعــوى وباالطــالع علــى التقريــر الكيميائــي لفــة رقــم )14( 
وجــد إيجابيــة العينــة املرســلة منــه ملــادة القــات احملظــور وباالطــالع علــى 
صحيفــة الســوابق لــم يعثــر للمدعــى عليــه األول علــى ســوابق بينمــا عثــر 
للمدعــى عليــه الثانــي علــى ســابقة حيــازة قــات وبعرضهــا علــى املدعــى 
عليــه الثانــي صــادق عليهــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه األول بترويــج الكميــة أعــاله عــن طريــق 
النقــل  بقصــد الترويــج وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه الثانــي باشــتراكه 
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يف نقــل القــات وحيــث إن مــا أقدمــا عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
نظامــًا وملــا ســبق  فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه األول .....بنقــل 
مــا وزنــه )7,13كجــم( ســبعة كيلــو وثالثــة عشــر جرامــًا مــن نبــات 
القــات احملظــور عــن طريــق النقــل بقصــد الترويــج كمــا ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه الثانــي .....باشــتراكه يف نقــل القــات ونظــرًا لصغــر حجــم 
الكميــة ولقناعــة احملكمــة بظروفهمــا االجتماعيــة فقــد قــررت النزول 
عــن احلــد األدنــى للعقوبــة املقــررة يف املــادة الثالثــة   وحكمــت عليهمــا 
تعزيــرًا بالســجن ملــدة ســتة أشــهر  اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفهمــا وغرامــة 
ماليــة علــى كل واحــد منهمــا قدرهــا ألــف ريــال  اســتنادا للمــادة الثالثــة 
مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ املعــدل بقــراري وزيــر 
الداخليــة رقــم )2057(لعــام 1404هـــ ورقم)3818(لعــام 1410هـــ إنفــاذًا 
لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( يف 1433/12/9هـــ القاضــي 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  القــات  قضايــا  عقوبــات  باســتثناء 
وتاريــخ 1426/7/8هـــ كمــا   39  / رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر 
حكــت مبنعهمــا مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء 
محكوميتهمــا اســتنادًا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم69935 يف 
1433/6/18هـــ كمــا صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام مصــادرة 
الســيارة املوضحــة بعاليــة واالكتفــاء بالعقوبــة احملكــوم بهــا وبهــذا 
انتهــت هــذه الدعــوى وبعــرض مــا حكمنــا بــه علــى املدعــى عليــه قنــع بــه 
وقــرر املدعــي العــام املعارضــة وطلــب رفعهــا حملكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة اعتراضيــة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/25 هـــ
تابــع دعــوى املدعــي العــام ضــد / .....و ..... يف قــات.  احلمــد هلل وحــده 
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والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن 
املعاملــة  ورود  علــى  بنــاء  اجللســة  افتتحــت  1434/04/01هـــ  املوافــق 
املتعلقــة بهــذه الدعــوى مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم 
)34584255(يف 1434/03/07هـــ ومرفــق بهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة رقــم)3441120(يف 1434/02/19هـــ 
املتضمــن مالحظــة مــا يلــي : أن فضيلتــه لــم يرفــق صــورة تعميــم ســمو 
وزيــر الداخليــة رقــم )69935( يف 1433/6/18هـــ الــذي اســتند عليــه 
يف حكمــه مبنــع املدعــى عليهمــا مــن الســفر خــارج اململكــة. فعلــى 
رئيــس   . املوفــق  الــالزم واهلل  مــا ذكــر وإكمــال  فضيلتــه مالحظــة 
الدائــرة الشــيخ..... ختمــه و توقيعــه قاضــي اســتئناف الشــيخ .....ختمــه و 
توقيعــه قاضــي اســتئناف الشــيخ .....ختمــه و توقيعــه أ.هـ. أجيب أصحاب 
الفضيلــة أنــه مت إرفــاق صــورة التعميــم  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

ــه أجمعــن . حــرر يف 1434/04/01هـــ ــه وصحب ــا محمــد وآل نبين
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمة اجلزائيــة  بجازان برقم 34584255 
ــة القاضــي  وتاريخ1434/4/2هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـ
باحملكمــة الشــيخ/ .... برقــم 3422247 وتاريــخ 1434/1/25هـ اخلاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن / .....و.....  يف قضيــة ) ترويــج قــات 
ــه مبــا هــو  ــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلت ( عل
مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار وصــورة 
ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم )  3441120 ( وتاريــخ 1434/2/19هـــ . 
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تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 3432281 تاريخه: 1434/2/6هـ   
رقم الدعوى:3435959

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3442187 تاريخه: 1434/2/19هـ

مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة »االمفيتامــني« - التوســط يف 
بيــع احلبــوب احملظــورة - إقــرار املدعــى عليــه - ثبــوت إدانــة املدعــى 
عليــه - عــدم وجــود ســوابق - تعزيــر بالســجن واجللــد  والغرامــة  واملنــع 
مــن الســفر ومبصــادرة اجلــوال والشــريحة  املســتخدمة يف اجلرميــة.

الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( والفقــرة )1( 
مــن املــادة )56( واملــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

 الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بترويــج املخــدرات ) حبــوب 
يســلم  وهــو  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  ( مت  اإلمفيتامــن احملظــورة 
املصــدر الســري حبــوب اإلمفيتامــن  ، أقــر املدعــى عليــه بالترويــج، 
علــى  املضبوطــة  املــادة  احتــواء  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت 
اإلمفيتامــن، طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة بحقــه لقــاء توســطه يف بيــع احلبــوب احملظــورة وتعاطيــه، واملنــع 
مــن الســفر خــارج البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة ومصــادرة اجلــوال املســتخدم 
يف الترويــج وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف الترويــج وعــدم صرفهــا 
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لنفــس املتهــم مــرة أخــرى، حكمــت احملكمــة بثبــوت إدانــة املدعــى 
عليــه بالتوســط ببيــع احلبــوب احملظــورة، فقــررت احملكمــة احلكــم 
علــى املدعــى عليــه بســجنه ســنتن تبــدأ مــن تاريــخ توقيفــه يف هــده 
القضيــة، وإلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا ثالثــة آالف ريـــال، وجلــده 
ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة 
ــه مــن الســفر خلــارج البــالد  ــام، ومنع ــة وأخــرى عشــرة أي بــن كل دفع
ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء مــدة محكوميتــه، ومصــادرة اجلــوال املســتخدم 
يف الترويــج وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف الترويــج وعــدم صرفهــا 
لنفــس املتهــم مــرة أخــرى، وقــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم، وجــرى 

تصديــق احلكــم مــن قبــل محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائية بخميس مشــيط برقــم ..........وتاريخ 1434/01/20ه 
يــوم  ففــي  1434/01/20هـــ  ..........وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/02/05 املوافــق  الثالثــاء 
املدعــي العــام وادعــى علــى ..........ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
)..........( جهــة االصــدار خميــس مشــيط املهنــة طالــب متهــم بالوســاطة 
يف املــواد املخــدرة وال يوجــد عليــه ســوابق قائــاًل يف دعــواه أنــه يف مســاء 
يــوم األربعــاء املوافــق 1433/12/8هـــ وإثــر توفــر معلومــات عــن قيــام 
مصــادر  أحــد  تكليــف  مت  احملظــورة  احلبــوب  بترويــج  عليــه  املدعــى 
ــه  ــى جوال مكافحــة املخــدرات الســرية بخميــس مشــيط باالتصــال عل
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ــى شــراء حبتــن مــن احلبــوب احملظــورة  رقــم )..........( واالتفــاق معــه عل
مبلــغ مائــة ريــال )100( وقــد حــدد للمصــدر موقــع اللقــاء أمــام ســوق 
أحــد  وبرفقتــه  املصــدر  ذهــب  ثــم  ومــن   ............. طريــق  ..........علــى 
األفــراد إلــى املوقــع وركــب معهــم املدعــى عليــه واجتهــوا إلــى إشــارة 
األزمــة وتقابلــوا مــع أحــد األشــخاص )مت فــرز أوراق مســتقلة لــه( وقــام 
املدعــى عليــه بتســليم احلبــوب للمصــدر حتــت أنظــار الفــرد املتنكــر 
اجلــوال  معــه  أســواق..........وضبط  يف  إنزالــه  عنــد  عليــه  القبــض  ومت 
أقوالــه  )..........( وبســماع  الرقــم املصنعــي  الترويــج ذى  املســتخدم يف 
أقــر بالتوســط يف بيــع حبتــن مــن احلبــوب احملظــورة وتعاطيــه مــن نوعهــا 
املضبــوط ولنوعهــا يف الســابق وباســتجواب املدعــى عليــه املذكــور أقــر 
بالتوســط يف بيــع حبتــن مــن احلبــوب احملظــورة عــن طريــق االســتالم 
والتســليم وأن اجلــوال ذو الرقــم )..........( يعــود لــه وبتحليــل عينــة ممــا 
مت ترويجــه ثبــت احتوائهــا علــى مــادة االمفيتامــن احملظــورة مبوجــب 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )..........( لعــام 1433هـــ الصــادر مــن 
مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبنطقــة عســير 
واالمفيتامــن مــن املــواد املدرجــة باجلــدول الثانــي فئــة )ب( املــواد املخــدرة 
انتهــى  وقــد  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  بنظــام مكافحــة  امللحقــة 
التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام إليــه بترويــج حبتــن )2( مــن احلبــوب 
ــوع املضبــوط  ــه مــن ن ــق االســتالم والتســليم وتعاطي احملظــورة عــن طري
نظــام  مــن  الثالثــة   )3( املــادة  مبوجــب  واملجــرم  الســابق  يف  ولنوعــه 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
التاليــة:  والقرائــن  وذلــك لألدلــة  وتاريــخ 1426/7/8هـــ  رقــم )م/39( 
1/ محضــر الشــراء والقبــض والتفتيــش 2/ إقــرار املتهــم املــدون مبلــف 
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التحقيــق 3/ محضــر ســماع األقــوال 4/ التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم وجــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا ونظامــًا واملجــرم مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا نســب إليــه واحلكــم عليــه مبــا 
يلــي: 1/ عقوبــة تعزيريــة بحقــه وفقــًا ملــا ورد يف املــادة )1/38( مــن نظــام 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا نســب إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبة 
األشــد إعمــااًل للمــادة )62( مــن النظــام املشــار إليــه لقــاء توســطه يف بيــع 

احلبــوب احملظــورة وتعاطيــه مــن نــوع املضبــوط ولنوعهــا يف الســابق
2/ منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة العربيــة الســعودية بعــد تنفيــذ 
العقوبــة وفقــًا ملــا ورد يف املــادة )1/56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
املشــار إليــه الفقــرة األولــى 3/ مصــادرة اجلــوال ذي الرقــم املصنعــي 
)..........( املســتخدم يف الترويــج إســتنادًا للمــادة )53( مــن النظــام املشــار 
إليــه وإلغــاء الشــريحة رقــم )..........( وعــدم صرفهــا لنفــس املســتخدم 
إســتنادًا لتعميم ســمو وزير الداخلية رقم )9798( يف 9-1428/2/10هـ 
هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي العــام مــن توســطي يف بيــع حبتــن مــن احلبــوب 
تائــب  وأنــا  والتســليم كلــه صحيــح  عــن طريــق االســتالم  احملظــورة 
ونــادم هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى االطــالع علــى محضــر القبــض 
ــه ورد بــالغ مــن أفــراد  ــخ 1433/12/8هـــ واملتضمــن أن والتفتيــش بتاري
البحــث يفيــد بــأن هنــاك شــخص يقــوم بترويــج احلبــوب وبعــد ذلــك قــام 
علــى شــراء حبتــن  توســط  باملدعــى عليــه حيــث  باالتصــال  املصــدر 
مببلــغ مائــة ريــال وقــد حــدد الوســيط املوقــع الــذي ســيقابل املصــدر فيــه 
وركــب مــع املصــدر الســري واجتهــوا ملقابلــة املــروج ومتــت املبايعــة هــذا 
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وقــد جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )..........( 
لعــام 1433هـــ املتضمــن إيجابيــة العينــة املضبوطــة ملــادة اإلمفيتامــن 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه 
علــى صحــة دعــوى املدعــي العــام وبنــاًء علــى محضــر القبــض والتفتيــش 
والتقريــر الكيميائــي املشــار إليهمــا أعــاله ونظــرًا ألن املدعــى عليــه 
 ،  )38( للمادتــن  ووفقــًا  الشــرعية  للقواعــد  طبقــًا  عقوبــة  يســتحق 
)56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ونظــرًا لقلــة 
الكميــة التــي توســط بهــا وخللــو صحيفــة املدعــى عليــه مــن الســوابق وملــا 
قــرره مــن التوبــة والنــدم ونظــرًا لصغــر ســنه وملقتضــى املــادة )60( مــن 
النظــام املشــار إليــه ولــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدّي إدانــة املدعــى عليــه 
بالتوســط ببيــع حبتــن مــن احلبــوب احملظــورة وحكمــت بتعزيــره لقــاء 
ذلــك مبــا يلــي: أواًل: ســجن املدعــى عليــه ملــدة ســنتن مــن تاريــخ إيقافــه 
بســبب هــذه القضيــة بنــاًء علــى املادتــن )60،38( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وإلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا ثالثــة 
آالف ريــال وجلــده ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــه 
خمســن جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام. ثانيــًا: منعــه مــن 
الســفر خــارج البــالد ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء مــدة محكوميتــه بنــاًء علــى 
ــًا: مصــادرة اجلــوال ذى  املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه أعــاله . ثالث
الرقــم املصنعــي )..........( املســتخدم يف الترويــج بنــاًء علــى املــادة )53( 
مــن النظــام املشــار إليــه وإلغــاء الشــريحة رقــم )..........( وعــدم صرفــه 
ــة رقــم )9798(  ــر الداخلي ــم ســمو وزي النفــس املســتخدم اســتنادًا لتعمي
بتاريــخ 9-1428/2/10هـــ ومبــا تقــدم حكمــت وبإعــالن احلكــم قــرر 
ــه  ــة وقــرر املدعــى علي ــدون الئحــة اعتراضي ــراض ب املدعــي العــام االعت
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االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  أوراق  كامــل  برفــع  وأمــرت  القناعــة 
لتدقيــق احلكــم وجــرى النطــق باحلكــم بتاريــخ 1434/2/5هـــ الســاعة 
الثانيــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
ــة بخميــس مشــيط برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ال
ــة  ..........وتاريــخ 4/29/ 1434هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـ
القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ..........برقــم ..........وتاريــخ 1434/2/6هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد/ ..........قضيــة ) مخــدرات ( علــى 
الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه عليــه  تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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عليــه - عــدم وجــود ســوابق قضائيــة - عــدم مصــادرة الســيارة ألنهــا 
باســم شــخص آخــر - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن 

الســفر  ومصــادرة اجلــوال والشــريحة املســتخدم يف اجلرميــة .

الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( واملــادة )60( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلية.

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليهمــا لقيامهمــا بترويــج حبــوب اإلمفيتامن 
حبــوب  وبحوزتهمــا  عليهمــا  املدعــى  علــى  القبــض  مت   ، احملظــورة 
اإلمفيتامــن ، إقرارهمــا بصفــة الترويــج والتعاطــي والتوســط يف بيــع 
احلبــوب احملظــورة ، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي احتــواء املــادة 
املضبوطــة علــى اإلمفيتامــن، طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى 
بنــاًء علــى مــا ورد يف نصــوص نظــام مكافحــة املخــدرات  عليهمــا، 
واملؤثــرات العقليــة، بعقوبــة تعزيريــة ومنعهمــا مــن الســفر خــارج البــالد 
يف  املســتخدم  اجلــوال  جهــازي  مصــادرة  عليهمــا  العقوبــة  تنفيــذ  بعــد 
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الترويــج وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف الترويــج وذلــك الســتخدامهما 
يف قضيــة الترويــج، ومصــادرة الســيارة املســتخدمة يف عمليــة الترويــج، 
إلــزام املدعــى عليــه الثانــي بدفــع املبلــغ احلكومــي، حكمــت احملكمــة 
فقــررت  احملظــورة،  احلبــوب  بترويــج  عليهمــا  املدعــى  إدانــة  بثبــوت 
احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليــه األول بالســجن ثــالث ســنوات 
ــة فتــرات  ــى ثالث ــدة عل ــده مائــة وخمســن جل مــن تاريــخ التوقيــف، وجل
متســاويات بــن كل فتــرة وأخــرى عشــرة أيــام منهــا فتــرة واحــدة علنــا 
يف مــكان عــام، وبعــد تنفيــذ اجللــد الســابق يجلــد ســبعن جلــدة دفعــة 
واحــدة لقــاء تعاطيــه احلبــوب احملظــورة، ويدفــع غرامــة ماليــة تــودع يف 
خزينــة الدولــة العامــة، مصــادرة جوالــه الســتخدامه يف التنســيق لعمليــة 
الترويــج، ومينــع مــن الســفر خــارج البــالد ملــدة ثــالث ســنوات، وعلــى 
املدعــى عليــه الثانــي ســجنه ســبعة وعشــرون شــهرا مــن تاريــخ التوقيــف، 
جلــده مائــة جلــدة علــى فترتــن متســاويتن بينهمــا عشــرة أيــام إحداهمــا 
علنــا يف مــكان عــام، ويدفــع غرامــة ماليــة تــودع يف خزينــة الدولــة 
العامــة، ومينــع الســفر خــارج البــالد ملــدة ســنتن وثالثــة أشــهر، وقــرر 
املدعــى عليهمــا عــدم قناعتهمــا باحلكــم، وجــرى تصديــق احلكــم مــن 

قبــل محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة اجلزائية بخميس مشيط برقم ..........وتاريخ 1434/01/21هـ 
يــوم  ففــي  1434/01/21هـــ  ..........وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
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 :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/02/05هـــ  املوافــق  الثالثــاء 
01وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..........، املكلــف بخطــاب التكليــف 
رقــم 51 وتاريــخ 1430/5/8هـــ ، وادعــى علــى احلاضريــن يف مجلــس 
مــع  التحقيــق  انتهــى  دعــواه  يف  قائــال   ،.......... مــن   كال  القضــاء 
املذكوريــن إلــى توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليــه األول .......... بترويــج 
أربــع حبــات مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة عــن طريــق البيــع علــى أحــد 
مصــادر املخــدرات الســرية بعــد أن أحضرهــا علــى ســيارة مــن نــوع ...... 
صنــع 2007م رقــم لوحتــه .... ،وللثانــي ..........بترويــج عشــرين حبــه مــن 
احلبــوب املنبهــة احملظــورة عــن طريــق البيــع علــى أحــد املصــادر الســرية 
ملكافحــة املخــدرات مقابــل مبلــغ قــدره تســعمائة ريــال بعــد التنســيق 
معــه علــى جوالــه ذي الرقــم ..........، واســتعماله للحبــوب احملظــورة مــن 
املضبــوط واســتعمالها يف الســابق ، وبتحليــل عينــة ممــا مت ضبطــه ثبــت 
احتواءهــا علــى مــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة مبوجــب التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء 
الطبيــة الشــرعية مبنطقــة عســير برقــم ..........لعــام 1433ه واملرفــق علــى 
اللفــة 18، وبالبحــث عــن ســوابقهما اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة 
ــة  ــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوب ــب إثب ــذا أطل عليهمــا ،ل
تعزيريــة وفقــا ملــا ورد يف املــادة 1/38 مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة لقــاء مــا نســب إليهمــا مــن الترويــج، وإجــراء املقتضــى الشــرعي 
بحــق املدعــى عليــه الثانــي لقــاء تعاطيــه للحبــوب احملظــورة ،ومنعهمــا 
مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة عليهمــا وفقــا ملــا ورد 
يف املــادة 1/56 مــن ذات النظــام ، ومصــادرة الســيارة املســتخدمة يف 
عمليــة الترويــج وهــي مــن نــوع ..... صنــع 2007م ، ومصــادرة اجلــوال 
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ذي الرقــم املصنعــي رقــم ..........وفقــا ملــا ورد يف املــادة 1/53 ، وإلغــاء 
الشــريحة الهاتفيــة رقــم ..........، وإلــزام املدعــى عليــه الثانــي بدفــع املبلــغ 
احلكومــي املرقــم وقــدره تســعمائة ريــال ، هكــذا ادعــى، وبســؤال 
دعــواه  العــام يف  املدعــي  مــا ذكــره  إن جميــع  قــاال  عليهمــا  املدعــى 
صحيــح جملــة وتفصيــال حيــث أننــي قمــت أنــا ..........بترويــج عــدد أربــع 
حبــات محظــورة عــن طريــق البيــع علــى أحــد املصــادر الســرية ملكافحــة 
املخــدرات بعــد أن أحضرتهــا علــى الســيارة املذكــورة يف الدعــوى ، 
وتلــك الســيارة تعــود ملكيتهــا البــن عمــي الــذي لــم يكــن يعلــم بأننــي 
اســتخدمت ســيارته يف عمليــة الترويــج هــذه ، وقمــت أنــا بترويــج عــدد 
عشــرين حبــة محظــورة عــن طريــق البيــع علــى أحــد املصــادر الســرية 
ملكافحــة املخــدرات ،مببلــغ تســعمائة ريــاال بعــد التنســيق معــي علــى 
حبــات  ثــالث  ترويــج  يف  وتوســطت   ، الدعــوى  يف  املذكــور  جوالــي 
محظــورة عــن طريــق البيــع ،واســتلمت املبلــغ احلكومــي املرقــم ولــم 
أعــده ، وتعاطيــت احلبــوب احملظــورة ،هكــذا أجابــا، وبســؤال املدعــي 
العــام عــن مالــك الســيارة فقــال صحيــح أنهــا للمدعــو ..........حســب اللفــة 
10 مــن أوراق املعاملــة إال أنهــا أســتخدم يف عمليــة الترويــج لــذا متــت 
املطالبــة مبصادرتهــا ، فنظــرا إلــى مــا ورد يف الدعــوى ، وإلــى إقــرار 
املدعــى عليهمــا مبــا نســب إليهمــا ، ومــا نســب إليهمــا مــن الترويــج 
ــة الســجن الــواردة يف  موجــب لعقابهمــا مبــا دون احلــد األدنــى مــن عقوب
مــادة النظــام املشــار إليهــا يف الدعــوى ،نظــرا إلــى املــادة الســتن مــن ذات 
النظام ، لعدم وجود سوابق مسجلة على املدعى عليهما ، إال أنه يؤخذ 
يف االعتبــار عنــد تقريــر العقــاب أن املدعــى عليــه الثانــي ..........يأتــي يف 
الدرجــة األول مــن العقــاب لكثــرة عــدد احلبــوب املروجــة ، ويأتــي يف 
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الدرجــة الثانيــة املدعــى عليــه الثانــي ..........لقلــة احلبــوب التــي روجهــا ، 
ويعــزر املدعــى عليــه الثانــي مبــا دون حــد املســكر لقــاء تعاطيــه احلبــوب 
ــم يظهــر لــي  احملظــورة ألنهــا منبهــة وليســت مخــدرة، وأمــا الســيارة فل
القــول مبصادرتهــا مــا دام أنهــا باســم شــخص آخــر غيــر املدعــى عليهمــا 
ولــم يظهــر لــه أي اشــتراك يف هــذه القضيــة كمــا أن احلبــوب املروجــة 
عليهــا قليلــة ، ومــادام أســتخدم املدعــى عليــه الثانــي جوالــه يف التنســيق 
لعمليــة الترويــج هــذه فالبــد مــن مصادرتــه كمــا البــد مــن إلزامــه بإعادة 
ــى كل مــا  ــاء عل ــم يعــده. وبن ــذي اســتلمه ول ــغ احلكومــي املرقــم ال املبل
تقــدم فقــد ثبــت لــدي ترويــج املدعــى عليــه ..........لعــدد عشــرين حبــة 
ــج ثــالث حبــات محظــورة  ــع وتوســطه يف تروي ــق البي محظــورة عــن طري
، ويســجن لقــاء ذلــك ثــالث ســنوات مــن تاريــخ التوقيــف ، ويجلــد مائــة 
وخمســن جلــدة علــى ثــالث فتــرات متســاويات بــن كل فتــرة وأخــرى 
عشــرة أيــام منهــا فتــرة واحــدة علنــا يف مــكان عــام ، ويدفــع غرامــة 
ــة العامــة ،  ــة الدول ــودع يف خزين ــال ت ــف وخمســمائة ري ــة قدرهــا أل مالي
وبعــد اجللــد الســابق بخمســة عشــر يومــا يجلــد املذكــور ســبعن جلــدة 
دفعــة واحــدة لقــاء تعاطــي احلبــوب احملظــورة ، ويتــم مصــادرة جوالــه 
املذكــور رقمــه املصنعــي يف الدعــوى مــع عــدم صــرف الشــريحة لنفــس 
ــزم  ــة العامــة ، ويل ــة الدول املشــترك بعــد إلغائهــا وتــودع القيمــة يف خزين
بدفــع مبلــغ تســعمائة ريــال إلدارة مكافحــة مخــدرات خميــس مشــيط 
، وبعــد تنفيــذ احلكــم عليــه مينــع مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة ملــدة 
ثــالث ســنوات ، كمــا ثبــت ترويــج املدعــى عليــه ألربــع حبــات محظــورة 
عــن طريــق البيــع ويســجن لقــاء ذلــك ســبعة وعشــرين شــهرا مــن تاريــخ 
التوقيــف ويجلــد مائــة جلــدة علــى فترتــن متســاويتن بينهمــا عشــرة أيــام 
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إحداهمــا علنــا يف مــكان عــام ، ويدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا ألــف ريــال 
تــودع يف خزينــة الدولــة العامــة ، وبعــد تنفيــذ احلكــم عليــه مينــع مــن 
الســفر إلــى خــارج اململكــة ملــدة ســنتن وثالثــة أشــهر ، وصرفــت النظــر 
عــن مطالبــة املدعــي العــام مبصــادرة الســيارة املذكــورة يف الدعــوى ملــا 
ذكرتــه يف احليثيــات أعــاله ، ومبــا تقــدم حكمــت ، وبعــرض احلكــم 
عليهمــا قــاال إننــا مقتنعــان بــه ، وقــال املدعــي العــام إننــي معتــرض علــى 
احلكــم واطلــب رفعــة إلــى محكمــة االســتئناف دون الئحــة اعتراضية ، 
وبــذا انتهــت يف الســاعة الثانيــة والنصــف ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/05هـــ 
الرابعــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
عســير  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتدقيــق 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بخميــس 
مشــيط برقــم 34/186142   وتاريــخ بــدون املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ..........برقــم ..........وتاريــخ  
العــام ضـــــــــــد كل مــن /  1434/02/06هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي 
.................... يف قضيــة ) مخــدرات  ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار 
املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 
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رقم الصك : 3432242    تاريخه: 1434/2/6هـ    
رقم الدعوى:3438038

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3460315     تاريخه: 1434/3/11هـ

مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر - إقــرار املدعــى عليــه - عــدم وجــود 
ســوابق قضائيــة - ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه - تعزيــر بالســجن واجللــد  
والغــاء  اجلــوال  ومصــادرة  ماليــة   غرامــة  وأداء  الســفر   مــن  واملنــع 

الشــريحة املســتخدمة.

الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( والفقــرة )1( 
مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بترويــج  احلشــيش املخــدر، مت 
القبــض علــى املدعــى عليــه وهــو يســلم املصــدر الســري مــادة احلشــيش، 
أقــر املدعــى عليــه بالترويــج، وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
ــى احلشــيش املخــدر، وطلــب املدعــي العــام  ــواء املــادة املضبوطــة عل احت
احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــة ومنعــه مــن الســفر خــارج 
البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة عليهمــا مصــادرة جهــاز اجلــوال املســتخدم يف 
الترويــج ، وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف الترويــج وذلــك الســتخدامها 
يف قضيــة الترويــج، إلزامــه بدفــع املبلــغ احلكومــي، حكمت احملكمة 
بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب احملظــورة، فقــررت احلكــم 
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علــى املدعــى عليــه بســجنه ســنة ونصــف مــن تاريــخ إيقافــه بســبب هــذه 
القضيــة، إلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا ثالثــة آالف ريـــال، وجلــده 
ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات بــن كل دفعــة خمســون جلــدة 
بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام، واملنــع مــن الســفر خــارج البــالد ملــدة 
ســنتن بعــد انتهــاء مــدة محكوميتــه، مصــادرة اجلــوال املســتخدم يف 
الترويــج وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف الترويــج وذلــك الســتخدامهما 
يف قضيــة الترويــج، إلزامــه بدفــع املبلــغ احلكومــي وقــدره مائــة ريـــال، 
قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه باحلكــم، ومت تصديــق احلكــم مــن قبــل 

محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........لقاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة اجلزائية بخميس مشيط برقم ..........وتاريخ 1434/01/21هـ 
يــوم  ..........وتاريــخ 1434/01/21 هـــ ففــي  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/02/06  األربعــاء 
املدعــي العــام وادعــى ..........ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )..........( 
جهــة اإلصــدار ظهــران اجلنــوب املهنــة موظــف ..... متهــم بالوســاطة يف 
إنــه عنــد  العقليــة وال يوجــد عليــه ســوابق قائــاًل يف دعــواه  املؤثــرات 
الســاعة الثامنــة مــن مســاء يــوم الســبت املوافــق 1433/12/25هـــ ورد 
بــالغ مــن أحــد املصــادر الســرية مفــاده عــن قيــام املتهــم ..........بالتوســط 
يف ترويــج احلبــوب احملظــورة ويحمــل جــوال رقــم )..........( فتــم االتصــال 
علــى جــوال مــن قبــل املصــدر ومت التفــاوض معــه علــى شــراء قطعــة مــن 



397

احلشــيش املخــدر مببلــغ )100( مائــة ريــال فاســتعد بذلــك وطلــب مــن 
املصــدر مقابلتــه عنــد .... مقــر عملــه فقابلــه املصــدر مــع أحــد أفــراد 
الفرقــة وكان معهمــا املبلــغ املرقــم وركــب معهــم املتهــم واســتلم املبلــغ 
املرقــم مــن الفــرد وطلــب مــن الفــرد االجتــاه إلــى حــي ..... ثــم نــزل املتهــم 
مــن الســيارة واختفــى عــن األنظــار وبعــد عشــر دقائــق عــاد املتهــم وســلم 
للفــرد قطعــة علــى شــكل أصبــع بلــغ وزنهــا )2.3( اثنــان جــرام وثالثــة 
مــن العشــرة مــن اجلــرام ومت إعادتــه إلــى مقــر عملــه وعنــد وصولــه إلــى 
البنــك ومشــاهدته للفرقــة قــام بابتــالع شــيء مــا كان بيــده فقبــض 
عليــه وبتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى أي شــيء مــن املمنوعــات ووجــد معــه 
ــم  ــغ املرقــم فت ــى املبل ــر عل ــم يعث ــج ول ــة التروي اجلــوال املســتخدم يف عملي
التحفــظ عليــه وعلــى املضبوطــات وبســماع أقــوال املتهــم أقــر بأنــه قــام 
بالتوســط يف ترويــج قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )2.3( اثنــان 
جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وباســتجواب املتهــم بعــد إحاطتــه 
بالتهمــة املوجهــة لــه وبجهــة التحقيــق أقــر بــأن اجلــوال رقــم )..........( عائــد 
لــه وأنكــر عالقتــه بالتوســط يف الترويــج وبتحليــل عينــة ممــا مت ضبطــه 
ثبــت احتوائهــا علــى مــادة احلشــيش املخــدر مبوجــب التقريــر الكيميائــي 
مراقبــة  مــن مركــز  الصــادر  لعــام 1433هـــ   )..........( رقــم  الشــرعي 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبنطقــة عســير واحلشــيش مــن 
املــواد املدرجــة باجلــدول رقــم )4( فئــة )أ،ج( وهــو مــن املــواد املخــدرة 
أشــير  وملــا  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  بنظــام  امللحقــة 
إليــه أقــر توجيــه االتهام..........بالتوســط يف ترويــج قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا )2.3( اثنــان جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
واملجــرم مبوجــب املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
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العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1/ أقوالــه املدونــة مبلــف التحقيــق 2/ 
مــا  أن  وحيــث  الكيميائــي  التقريــر   /3 والتفتيــش  القبــض  محضــر 
أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومجــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا 
مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة بعقوبــة األصليــة 
والتكميليــة وقــد أقــدم عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا لــذا 
فإنه يتعن إحالته للمحكمة اجلزئية بخميس مشــيط اســتنادًا للمادتن 
)126( و )128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة بطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1/ عقوبــة تعزيريــة وفقــًا ملــا ورد يف املــادة 
)1/38( مــن النظــام املشــار إليــه لقــاء مــا أســند إليــه 2/ منعــه مــن الســفر 
خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة وفقــًا ملــا ورد يف املــادة )56( الفقــرة 
األولى من النظام املشار إليه 3/ مصادر اجلوال ذى الرقم املصنعي رقم 
)..........( وفقــًا ملــا ورد يف الفقــرة األولــى للمــادة )53( مــن النظــام املشــار 
إليــه وإلغــاء الشــريحة الهاتفيــة رقــم )..........( اســتنادًا لتعميــم صاحــب 
الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )9897( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ 
4/ إلــزام املتهــم بدفــع املبلــغ احلكومــي وقــدره )100( مائــة ريال اســتنادًا 
لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )65980/4/5/1( 
وتاريــخ 22-1428/10/23هـــ هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي العــام مــن توســطي يف ترويــج قطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر يبلــغ وزنهــا اثنــان جــرام وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
صحيــح وأنــا تائــب ونــادم هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى االطــالع علــى 
ــواملتضمن  أقوالــه املدونــة يف دفتــر االســتدالل بتاريــخ 1434/12/25هـ
إقــرار املدعــى عليــه بالتوســط يف ترويــج قطعــة حشــيش هــذا وقــد جــرى 
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االطــالع علــى محضــر القبــض والتفتيــش واملتضمــن أنــه مت تكليــف 
أحــد الفــرق القابضــة يف مكافحــة املخــدرات متابعــة املدعــى عليــه 
وجــرى االتصــال عليــه مــن قبــل املصــدر الســري علــى جوالــه وجــرى 
االتفــاق علــى شــراء قطعــة حشــيش مببلــغ مائــة ريــال وطلــب مــن املصــدر 
الســري مقابلتــه ....... حيــث مقــر عملــه وركــب مــع املصــدر الســري 
واجتهــا إلــى حــي ..........وغــاب املدعــى عليــه عشــر دقائــق تقريبــًا ثــم عــاد 
وســلم للمصــدر قطعــة احلشــيش املتفــق عليــه وســلم املبلــغ املرقــم ثــم عــاد 
املصــدر وبرفقتــه املدعــى عليــه إلــى البنــك وبتفتيشــه لــم يعثــر علــى أي 
مخــدرات هــذا وقــد جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
رقــم )..........( واملتضمــن إيجابيــة العينــة املضبوطــة للحشــيش املخــدر 
وبنــاًء علــى محضــر القبــض والتفتيــش والتقريــر الكيميائــي املشــار 
إليهمــا أعــاله ونظــرًا ألن املدعــى عليــه يســتحق عقوبــة طبقــًا للقواعــد 
الشــرعية ووفقــًا للمادتــن )38( ، )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة ونظــرًا لقلــة الكميــة التــي توســط بهــا وخللــو صحيفــة 
املدعــى عليــه مــن الســوابق وملقتضــى املــادة )60( مــن النظــام املشــار 
إليــه ولــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدّي إدانــة املدعــى عليــه بالتوســط 
ببيــع قطعــة حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا اثنــان جــرام وثالثــة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام وحكمــت بتعزيــره لقــاء ذلــك مبــا يلــي: أواًل: ســجن املدعــى 
عليــه ملــدة ســنه ونصــف مــن تاريــخ إيقافــه بســبب هــذه القضيــة بنــاًء علــى 
املادتــن )38،60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وإلزامــه بدفــع غرامــه ماليــه قدرهــا ثالثــة آالف ريــال وجلــده ثالثمائــة 
جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة كل دفعــه 
خمســون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام. ثانيــًا: منعــه مــن 
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الســفر خــارج البــالد ملــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء مــدة محكوميتــه 
بنــاًء علــى املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه. ثالثــًا: مصــادرة اجلــوال 
ذو الرقــم املصنعــي )..........( بنــاًء علــى املــادة )53( مــن النظــام املشــار 
إليــه وإلغــاء الشــريحة الهاتفيــة رقــم )..........( اســتنادًا لتعميــم ســمو وزيــر 
الداخليــة رقــم )9798( بتاريــخ 9-1428/2/10هـــ رابعــًا: إلزامــه بدفــع 
املبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدره مائــة ريــال اســتنادًا لبرقيــة ســمو وزيــر 
الداخليــة )65980/4/5/1( وتاريــخ 22-1428/10/23هـــ ومبــا تقــدم 
حكمــت وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــي العــام االعتــراض بــدون الئحــة 
اعتراضيــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة وأمــرت برفــع كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وجــرى النطــق باحلكــم 
بتاريــخ 1434/2/5هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
ــة بخميــس مشــيط برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ال
ــة  ..........وتاريــخ 1434/2/25هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـ
القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .......برقــم .......... وتاريخ1434/2/6هـــ 
واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / .......... يف قضيــة )مخــدرات ( 
علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو 
مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا  تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 

ــه وســلم . ــه وصحب محمــد وآل
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رقم الصك : 3425509  تاريخه: 1434/01/28هـ  
رقم الدعوى:3438064 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3439176 تاريخه: 1434/2/4هـ

مخــدرات - االجتــار يف احلبــوب احملظــورة - ترويــج احلبــوب احملظــورة - 
تعاطــي احلبــوب احملظــورة - ثبــوت إدانــة املدعى عليــه - اعتراف املدعى 
عليــه األول وإنــكار املدعــى عليــه الثانــي - تعزيــر بالســجن واجللــد 
والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة املبلــغ املضبــوط واجلــوال وإلغــاء 
الشــريحة املســتخدمة يف اجلرميــة - رد طلــب املدعــى العــام مبعاقبــة 

املدعــى عليــه الثانــي - رد مصــادرة الســيارة .

الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( والفقــرة )1( 
مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

 الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليهمــا لقيامهما بترويج املخدرات احلشــيش 
املخدر ، مت القبض على املدعى عليهما بعد ترويجهما مادة احلشــيش، 
أقــر املدعــى عليــه بصفــة الترويــج، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
احتــواء املــادة املضبوطــة علــى احلشــيش، طلــب املدعــي العــام احلكــم 
علــى املدعــى عليهمــا - بنــاًء علــى مــا ورد يف نصــوص نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة- بعقوبة تعزيرية ومنعهما من الســفر خارج 
البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة ومصــادرة اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة وإلغــاء 
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الشــريحة ، ومصــادرة املبلــغ الــذي أفــاد بأنــه مــن نتــاج بيعــه للمخــدرات، 
ومصــادرة الســيارة العائــدة للمتهــم الثانــي املســتخدمة يف اجلرميــة ، إقرار 
املدعــى عليــه األول بالدعــوى وإنــكار املدعــى عليــه الثانــي ســوى إقــراره 
بالتعاطــي ووجــود قرائــن تدينــه منهــا إقــراره بالتعاطــي ومحضــر القبــض 
، حكمــت احملكمــة بثبــوت إدانــة املدعــى عليهمــا بترويــج وتعاطــي 
احلبــوب احملظــورة، فقــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليــه األول 
بســجنه مــدة ســنة وســتة أشــهر تعزيــرا للقرائــن والتهــم تبــدأ مــن تاريــخ 
توقيفــه يف هــذه القضيــة ، وجلــده مائــة وخمســون جلــدة مفرقــة علــى 
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بينهمــا عشــر أيــام، وإلزامــه بدفــع 
غرامــة ماليــة قدرهــا ألــف ريـــال خلزينــة الدولــة، ومنعــه مــن الســفر خلــارج 
البــالد مــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء عقوبــة ســجنه، ومصــادرة اجلــوال 
ــغ  وقــدره ألفــان  ــاء الشــريحة، ومصــادر املبل املســتخدم يف اجلرميــة وإلغ
وثالثمائــة وأربعــة عشــر ريــاال، وتعزيــر املدعــى عليهمــا باجللــد خمســن 
جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء تعاطيهمــا املخــدرات، رد معاقبــة املدعــى عليــه 
عليــه  املدعــى  تعزيــر  الســيارة،  مصــادرة  طلــب  رد  وكذلــك  الثانــي 
الثانــي لقــاء توجــه التهمــة عليــه بترويــج احلبــوب احملظــورة بالتســليم 
ــة، قــررا  ــخ توقيفــه يف القضي ــدأ مــن تاري ــك بســجنه ســتة أشــهر تب وذل
املدعــى عليهمــا عــدم قناعتهمــا باحلكــم، وجــرى تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
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احملكمــة اجلزائيــة بخميــس مشــيط برقــم ..........وتاريــخ 1434/01/21 
هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم ..........وتاريــخ 1434/01/21 هـــ ففــي يــوم 
الثالثــاء املوافق1434/01/27هـــ حضــر املدعــي العــام/ ..........املشــار 
ــاًل دعــواي هــي مــا ورد يف الئحــة  إلــى تكليفــه يف الضبــط وادعــى قائ
الدعــوى العامــة املتضمنــة االدعــاء علــى كل مــن/ 1-..........ســعودي 
)..........(2-............ســعودي  رقــم   املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقم)..........(حيــث أنــه مت القبــض علــى 
املدعــى عليهمــا مــن قبــل مكافحــة املخــدرات بعــد قيامهمــا بترويــج 
املخــدرات وقــد انتهــى التحقيــق معهمــا إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى 
عليهمــا بترويــج عــدد أربــع حبــات مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة األول 
عــن طريــق البيــع وتعاطيــه مــن املضبــوط والثانــي بالتســليم وتعاطيــه 
مــن الســابق للحبــوب احملظــورة وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1- مــا 
ورد يف اعترافهمــا املــدون علــى اللفــة رقــم )17(2 - مــا تضمنــه محضــر 
القبــض والشــراء املــدون علــى اللفــة لفــة رقــم)1( 3-التقريرالكيميائــي 
عــدم  اتضــح  ســوابقهما  عــن  بالرقم)24(وبالبحــث  املرفــق  الشــرعي 
وجــود ســوابق مســجله عليهمــا وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا 
وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب 
ــذا أطلــب إثبــات مــا أســند  عليــه مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات ل
ــا ورد يف  ــًا مل ــة وفق ــة تعزيري ــي: 1-عقوب إليهمــا واحلكــم عليهمــا مبــا يل
ــه  ــى مــن النظــام املشــار إلي ــى بحدهــا األعل ــادة )1/38( الفقــرة األول امل
بحدهــا األعلــى لقــاء مــا أســند إليهمــا 2- منعهمــا مــن الســفر إلــى خــارج 
البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة وفقــا ملــا ورديف املــادة )1/56(مــن النظــام 
رقــم)..........( املصنعــي  الرقــم  ذي  اجلــوال  مصــادرة   -3 إليــه  املشــار 
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وفقــا ملــا ورد يف املــادة الثالثــة واخلمســن مــن النظــام املشــار إليــه وعــدم 
صــرف الشــريحة رقم)..........(لنفــس املشــترك اســتنادا لتعميــم صاحــب 
الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقم)9895(وتاريــخ 9-1428/02/1هـــ 
4- مصــادرة املبلــغ الــذي أفــاد بأنــه مــن نتــاج بيعــه للمخــدرات وقــدره 
ألفــان وثالثمائــة وأربعــة عشــر ريــاال ومصــادرة الســيارة مــن نــوع ..........
ــي املســتخدمة  ــدة للمتهــم الثان موديل)..........(لوحــة رقــم)..........( والعائ
يف اجلرميــة اســتنادا للمــادة )1/53( مــن ذات النظــام هــذه دعــواي ويف 
هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليهمــا وبســؤالهما اإلجابــة علــى دعــوى 
املدعــي العــام أجــاب املدعــى عليــه األول بقولــه مــا نســب لــي يف دعــوى 
العــام كلــه صحيــح حيــث قمــت بترويــج احلبــوب احملظــورة  املدعــي 
ــه يف  ــااًل واســتخدمت اجلــوال املشــار إلي ــة وخمســون ري ــغ مائ ــل مبل مقاب
التنســيق يف هــذه العمليــة وقــد تعاطيــت احلبــوب احملظــورة واملدعــى عليــه 
الثانــي ال عالقــة لــه بهــذه القضيــة وأنــا تائــب إلــى اهلل وأتعهــد بعــدم 
تكــرار ذلــك مســتقباًل وليــس لــي ســوابق هــذه إجابتــي وأجــاب املدعــى 
عليــه الثانــي بقولــه مــا نســب لــي يف الدعــوى غيــر صحيــح والصحيــح 
أنــي كنــت أقــود ســيارتي مســجلة باســمي وهــي لوالــدي وكان املدعــى 
عليــه األول راكبــًا معــي وطلــب منــي تســليم كيــس نايلــون لشــخص 
ــم بوجــود احلبــوب احملظــورة  ــه ولــم أكــن أعل آخــر ال أعرفــه فســلمته ل
وليــس  الســابق  يف  احملظــورة  احلبــوب  أتعاطــى  وأنــا  الكيــس  داخــل 
لــي ســوابق مســجلة علــي هــذه إجابتــي وجــرى االطــالع علــى األدلــة 
والقرائــن املشــار إليهــا فوجــد مضمونهــا كمــا ذكــر ووجــد يف محضــر 
القبــض املــدون يف امللــف املرفــق باملعاملــة لفــة رقم)1(أنــه حــن القبــض 
ــغ قــدره أربعــة  ــى املدعــى عليهمــا ضبــط مــع املدعــى عليــه األول مبل عل
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آالف وثالثمائــة وأربعــة عشــر ريــااًل مــن ضمنهــا املبلــغ احلكومــي كمــا 
وجــد يف إقــرار املدعــى عليــه األول حتقيقــًا أن املبلــغ الــذي ضبــط معــه 
حصــل عليــه عــن طريــق اإلعانــة مــن برنامــج حافــز وأمــا بقيــة املبلــغ فهــو 
نتــاج بيعــه للمــواد املخــدرة ووجــد إقــرار املدعــى عليــه الثانــي حتقيقــًا 
كمــا جــاء يف إجابتــه وجــرى ســؤال املدعــى عليــه األول عــن مصــدر 
املبلــغ الــذي ضبــط بحوزتــه فقــرر قائــاًل ضبــط بحوزتــي مبلــغ قــدره 
أربعــة آالف وثالثمائــة وأربعــة عشــر ريــااًل ألفــان منهــا حصلــت عليهــا 
احلبــوب احملظــورة  بيــع  والباقــي حصيلــة  اإلعانــة حافــز  برنامــج  مــن 
هكــذا قــرر فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاًء علــى 
الدعــوى  لــه يف  نســب  األول مبــا  املدعــى عليــه  اعتــراف  يلــي:1-  مــا 
لعمليــة  التنســيق  االتصــال يف  اجلــوال وشــريحة  باســتخدام  واعترافــه 
الترويــج 2- ترويــج املدعــى عليــه األول للحبــوب احملظــورة فعــل محــرم 
املادتــن)56-38( ورد يف  مبــا  عليــه  ومعاقــب  نظامــًا  ومجــرم  شــرعًا 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات مــع إعمــال املــادة الســتن وذلــك لعــدم 
وجــود ســوابق مســجلة عليــه وملــا قــرره مــن التوبــة والتعهــد 3-اســتخدام 
املدعــى عليــه األول للجــوال وشــريحة االتصــال املشــار إليهــا يف الدعــوى 
للمــادة  الترويــج موجبــة ملصادرتهــا وفقــًا  لعمليــة  التنســيق  العامــة يف 
)53(مــن النظــام املشــار إليــه 4-اعتــراف املدعــى عليــه األول بــأن جــزء 
مــن املبلــغ املضبــوط معــه وقــدره ألفــان وثالثمائــة وأربعــة عشــر ريــااًل 
ــراف املدعــى  ــه 5- اعت ــوب احملظــورة موجــب ملصادرت ــع احلب ــة بي حصيل
عليهمــا بتعاطــي احلبــوب احملظــورة وفعلهمــا هــذا محــرم ومعاقــب عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة ومعاقبــة الثانــي مبوجــب املــادة )56(مــن النظــام املشــار 
إليــه 6-إنــكار املدعــى عليــه الثانــي ملــا نســب لــه يف الدعــوى العامــة مــن 
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ترويجــه احلبــوب احملظــورة عــن طريــق التســليم ولــم يقــدم املدعــي العــام 
أدلــة كافيــة إلثبــات إدانتــه بذلــك إال أن مــا تضمنــه إقــراره حتقيقــًا 
ومــا تضمنــه محضــر القبــض قرائــن تــورث تهمتــه بذلــك ويســتحق عليهــا 
عقوبــة تعزيريــة لــذا فقــد تقــرر مــا يلــي: أواًل ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
..........بترويــج عــدد أربــع حبــات مــن احلبــوب احملظــورة  عليــه األول/ 
عــن طريــق البيــع وقــررت تعزيــره علــى ذلــك بســجنه مــدة ســنة وســتة 
أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ توقيفــه يف هــذه القضيــة وجلــده مائــة وخمســن 
جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة وبينهمــا عشــرة 
أيــام وإلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا ألــف ريــال خلزينــة الدولــة ومنعــه 
مــن الســفر إلــى خــارج هــذه البــالد مــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء عقوبــة 
ســجنه ثانيــًا: قــررت مصــادرة اجلــوال وشــريحة االتصــال املشــار إليهــا 
ــغ املضبــوط مــع املدعــى  يف الئحــة الدعــوى كمــا قــررت مصــادرة املبل
عليــه األول وقــدره ألفــان وثالثمائــة وأربعــة عشــر ريــااًل ثالثــًا: ثبــت لــدي 
تعاطــي املدعــى عليهمــا للحبــوب احملظــورة وقــررت تعزيرهمــا علــى ذلــك 
بجلــد كل منهمــا خمســن جلــدة دفعــة واحــدة ومنــع املدعى عليــه الثاني 
مــن الســفر إلــى خــارج هــذه البــالد مــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء عقوبــة 
ســجنه رابعــًا: لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي/ ..........بترويــج 
الكميــة املشــار إليهــا مــن احلبــوب احملظــورة عــن طريــق التســليم وقــررت 
رد طلــب املدعــي العــام معاقبــة املدعــى عليــه الثانــي مبوجــب املــادة)38( 
مــن النظــام املشــار إليــه كمــا قــررت رد طلــب املدعــي العــام مصــادرة 
الســيارة املشــار إليهــا العائــدة للمدعــى عليــه الثانــي خامســًا: قــررت 
تعزيــر املدعــى عليــه الثانــي لقــاء توجــه التهمــة عليــه بترويــج احلبــوب 
احملظــورة عــن طريــق التســليم وذلــك بســجنه مــدة ســتة أشــهر تبــدأ مــن 
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تاريــخ توقيفــه يف هــذه القضيــة وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــي العــام قــرر اعتراضــه عليــه وطلــب رفــع احلكــم إلــى محكمــة 
االســتئناف بــدون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليهمــا قــررا القناعــة بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/27 هـــ وعل
الرابعــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
عســير  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتدقيــق 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بخميــس 
القــرار  بهــا  املرفــق  1434هـــ   /02/04 ..........وتاريــخ   برقــم  مشــيط 
الصــادر مــن فضيلـــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ..........برقــم ..........
وتاريــخ  1434/01/28هـــاخلاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد كل 
مــن  / .......... يف قضيــة ) مخــدرات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار 
املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 3428687 تاريخه: 1434/2/3هـ   
رقم الدعوى:3438099

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3451856 تاريخه: 1434/3/1هـ

مخــدرات - تعاطــي احلبــوب احملظــورة »امفيتامــني« - ترويــج احلبــوب 
احملظــورة - إقــرار املدعــى عليــه - ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه - عــدم 
وجــود ســوابق قضائيــة - تعزيــر بالســجن واجللــد  والغرامــة  واملنــع 

مــن  الســفر.

الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( واملــادة )60( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلية.

احلبــوب احملظــورة  بترويــج  لقيامــه  عليــه  املدعــى  دعــوى ضــد  الئحــة 
املدعــى  علــى  القبــض  املــادي، مت  الكســب  بقصــد  »االمفيتامــن«- 
بالترويــج،  عليــه  املدعــى  أقــر  االمفيتامــن،  حبــوب  وبحوزتــه  عليــه 
علــى  املضبوطــة  املــادة  احتــواء  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت 
االمفيتامــن، طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة ، واملنــع مــن الســفر خــارج البــالد - حكمــت احملكمــة بثبــوت 
احملكمــة  وقــررت  احملظــورة،  احلبــوب  بترويــج  عليــه  املدعــى  إدانــة 
احلكــم عليــه بســجنه ثــالث ســنوات مــن تاريــخ التوقيــف، وجلــده مائــة 
وخمســون جلــدة مفرقــة علــى ثــالث فتــرات متســاويات بــن كل فتــرة 
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وأخــرى عشــر أيــام منهــا فتــرة علنــا يف مــكان عــام، وبعــد اجللــد الســابق 
بخمســة عشــر يومــا يجلــد املدعــى عليــه ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء 
تعاطــي احلبــوب احملظــورة، يدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا ألــف وخمســمائة 
ريـــال يف خزينــة الدولــة العامــة، منعــه مــن الســفر خلــارج البــالد ملدة ثالث 
ســنوات، قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم، وجــرى تصديــق احلكــم 

مــن قبــل محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  ..........القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
..........وتاريــخ  برقــم  مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
1434/01/21هـــ املقيــدة باحملكمة برقم ..........وتاريخ 1434/01/21 
هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق1434/02/02 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
30 : 10وفيهــا حضــر املدعــي .......... ، املكلــف بخطــاب التكليف رقم 
ــس القضــاء  ــى احلاضــر يف مجل ــخ 1430/5/8هـــ ، وادعــى عل 51 وتاري
..........، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ..........، يبلــغ 
مــن العمــر 31 ســنة ، عاطــل عــن العمــل ، محصــن ، يقيــم بأحــد .. ، 
املقبــوض عليــه بتاريــخ 1433/12/28هـــ ، أودع ســجن خميــس مشــيط 
بتاريخ 1434/1/3هـ ، قائال يف دعواه انتهى التحقيق مع املذكور إلى 
توجيــه االتهــام لــه بترويــج عــدد أربــع وعشــرين حبــة محظــورة عــن طريــق 
البيــع ، وتعاطيــه حلبــة واحــدة محظــورة مــن الســابق ، وبتحليــل عينــة 
ممــا مت ضبطــه ثبــت احتواءهــا علــى مــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة 
مبوجــب التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
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الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبنطقــة عســير برقم..........لعــام 
ــى اللفــة 37، وبالبحــث عــن ســوابقه اتضــح عــدم  1434هـــ واملرفــق عل
وجــود ســوابق مســجلة عليــه ، لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة وفقــا ملــا ورد يف املــادة 1/38 مــن نظــام املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا نســب إليــه مــن الترويــج ، وإجــراء املقتضــى 
ــوب احملظــورة ، ومنعــه مــن الســفر  ــه للحب الشــرعي بحقــه لقــاء تعاطي
خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة وفقــا ملــا ورد يف املــادة 1/56 مــن 
ذات النظــام ، هكــذا ادعــى ، وبســؤال املدعــى عليــه قــال إن جميــع مــا 
ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــال حيــث روجــت 
عــدد أربــع وعشــرين حبــة محظــورة عــن طريــق البيــع علــى أحــد املصــادر 
الســرية ملكافحــة املخــدرات الــذي طلــب منــي أن أبيــع لــه عــدد خمــس 
وعشــرين حبــة محظــورة مببلــغ ثمامنائــة وخمســن ريــاال فبعــت عليــه أربــع 
وعشــرين حبــة باملبلــغ املذكــور وتعاطيــت حبــة منهــا قبــل القبــض علــي 
، وإنــي إذ اعتــرف بخطــأي فإنــي أعدكــم وعــدا جازمــا أال يتكــرر 
منــي مثــل ذلــك مــرة أخــرى إن شــاء اهلل تعالــى هكــذا أجــاب ، فنظــرا 
إلــى مــا ورد يف الدعــوى ، وإلــى إقــرار املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ، 
ــى مــن  ــه مبــا دون احلــد األدن ــج موجــب لعقاب ــه مــن التروي ومــا نســب إلي
عقوبــة الســجن الــواردة يف مــادة النظــام املشــار إليهــا يف الدعــوى ، نظــرا 
إلــى املــادة الســتن مــن ذات النظــام ، لعــدم وجــود ســوابق مســجلة علــى 
املدعــى عليــه وملــا أظهــره مــن اعتــراف باخلطــأ ووعــد بعــدم العــودة إليــه 
ــه احلبــوب احملظــورة ألنهــا  ، ويعــزر مبــا دون حــد املســكر لقــاء تعاطي
منبهــة وليســت مخــدرة ، وبنــاء علــى كل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي ترويج 
املدعــى عليــه لعــدد أربــع وعشــرين حبــة محظــورة عــن طريــق البيــع ، 
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ويســجن لقــاء ذلــك ثــالث ســنوات مــن تاريــخ التوقيــف ، ويجلــد مائــة 
وخمســن جلــدة علــى ثــالث فتــرات متســاويات بــن كل فتــرة وأخــرى 
عشــرة أيــام منهــا فتــرة واحــدة علنــا يف مــكان عــام ، ويدفــع غرامــة 
ــة العامــة ،  ــة الدول ــودع يف خزين ــال ت ــف وخمســمائة ري ــة قدرهــا أل مالي
وبعــد اجللــد الســابق بخمســة عشــر يومــا يجلــد املذكــور ســبعن جلــدة 
دفعــة واحــدة لقــاء تعاطــي احلبــوب احملظــورة ، وبعــد تنفيــذ احلكــم 
ــى خــارج اململكــة ملــدة ثــالث ســنوات ، ومبــا  ــع مــن الســفر إل ــه مين علي
ــه ، وقــال  ــع ب ــه قــال إننــي مقتن تقــدم حكمــت ، وبعــرض احلكــم علي
املدعــي العــام إننــي معتــرض علــى احلكــم واطلــب رفعــة إلــى محكمــة 
االســتئناف دون الئحــة اعتراضيــة ، وبــذا انتهــت يف الســاعة احلاديــة 
عشــرة والربــع ،وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/02 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
ــة بخميــس مشــيط برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ال
بــدون املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـــة القاضــي  .......وتاريــخ 
.........وتاريــخ 1434/2/3هـــاخلاص  برقــم   ........  / الشــيخ  باحملكمــة 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد / .......... يف قضيــة )مخــدرات( علــى الصفــة 
املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
ــة تقــررت املوافقــة  فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم.
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رقم الصك : 34186346 تاريخه: 1434/4/13هـ 
رقم الدعوى: 3438316

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34186346 تاريخه: 1434/4/13هـ

مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر - مقاومــة قــوات الشــرطة - إقــرار 
املدعــى  إدانــة  ثبــوت   - املدعــى عليــه - عــدم وجــود ســوابق قضائيــة 
خــارج  واإلبعــاد  املاليــة   والغرامــة  واجللــد  بالســجن  تعزيــر   - عليــه 
البــاد ومبصــادرة املبالــغ املضبوطــة واجلــوال والشــريحة املســتخدمة 

باجلرميــة.

الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( والفقــرة )1( 
مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

املخــدرات  بترويــج  لقيامهمــا  عليهمــا  املدعــى  ضــد  دعــوى  الئحــة 
ــى املدعــى عليهمــا بعــد تســليمهما املصــدر  )احلشــيش(، مت القبــض عل
الســري مــادة احلشــيش ، أقــرا بالترويــج وأثبــت التقريــر الكيميائــي 
املدعــي  وطلــب  احلشــيش،  علــى  املضبوطــة  املــادة  احتــواء  الشــرعي 
العــام احلكــم علــى املدعــى عليهمــا بنــاًء علــى مــا ورد يف نصــوص نظــام 
العقليــة بالســجن واجللــد، والغرامــة  مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
متحصــالت  مــن  أنهــا  للترجيــح  معهمــا  املضبوطــة  املبالــغ  ومصــادرة 
مــا  األول الســتخدامه يف  مــع  املضبــوط  اجلــوال  ومصــادرة  الترويــج، 
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نســب إليــه ، واإلبعــاد خــارج البــالد بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتــه 
وعــدم الســماح لــه بالعــودة مــرة أخــرى ، احلكــم علــى الثانــي بعقوبــة 
ــه للهــرب، حكمــت  ــه للفقــرة القابضــة ومحاولت ــة لقــاء مقاومت تعزيري
ــة املدعــى عليهمــا ببيــع احلشــيش املخــدر بقصــد  احملكمــة بثبــوت إدان
االجتــار، وقــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليهمــا بالســجن 
واجللــد والغرامــة ومصــادرة املبالــغ املضبوطــة معهما ومصــادرة اجلوال مع 
الشــريحة واإلبعــاد خــارج البــالد ، قــررا املدعــى عليهمــا عــدم قناعتهمــا 

باحلكــم، وجــرى تصديــق احلكــم مــن قبــل محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد . فلــدي أنــا ..........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة جــدة/ املســاعد برقــم ..........وتاريــخ 
1434/01/21 هـ املقيدة باحملكمة برقم .......... وتاريخ 1434/01/20 
هـــ ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق1434/03/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
45 : 09وفيهــا حضــر املدعــي العــام وقــدم الئحتــه مدعيــًا علــى كاًل 
مــن :- 1. ..........وتاريــخ 1433/10/1هـــ . بتاريــخ 1433/9/26هـــ وبنــاًء 
ملعلومــات وارده ملكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة مــن الســجن/ 
..........بوجــود شــخص حبشــي اجلنســية موجــود علــى هاتــف جــوال رقــم 
  ، منــه  بالشــراء  واســتعد   ، املخــدر  احلشــيش  بترويــج  يقــوم   )..........(
واتصــل الســجن علــى الهاتــف املشــار اليــه أعــاله وطلــب شــراء )6( ســتة 
كيلــو مــن مــادة احلشــيش املخــدر ووافــق وطلــب تامــن املبلــغ وأفــاد بــان 
ــو الواحــد )11200( إحــدى  ــغ )67,200( وأن قيمــة الكيل اجمالــي املبل
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عشــر ألــف ومائتــان ريــال واحلضــور إليــه بشــارع ..... . فتــم االنتقــال، 
وباملــكان والوقــت احملدديــن ورد اتصــال مــن املدعــى عليــه يفيــد بأنــه 
باملوقــع املتفــق عليــه ومت مالحظــة ســيارة مــن نــوع ... حتمــل لوحــة رقــم 
) ......( بقيــادة األول الــذي نــزل منهــا واجتــه للمرافــق )املدعــى عليــه 
الثانــي ( وأخــذ منــه كيــس نايلــون كان يحملــه الثانــي بيــده وقــام األول 
بتســليم الكيــس للفــرد ممثــل دور املشــتري وضبــط بداخــل الكيــس 
)6( ســتة بالطــات ســوداء اللــون مغلقــة مصنعيــًا بلــغ وزنهــا اإلجمالــي )6( 
ســتة كيلــو وهــي الكميــة املتفــق عليهــا  . فتــم القبــض عليهمــا وضبــط 
الهاتــف اجلــوال املســتخدم يف التنســيق واحلامــل للرقــم املصنعــي )..........( 
ــغ )1430( ألــف وأربعمائــة  بحــوزة املدعــى عليــه األول وضبــط معــه مبل
وثالثــن ريــال وضبــط مــع الثانــي مبلــغ )445( أربعمائــة وخمســة وأربعون 
ريــااًل. وقــد حــاول الثانــي الهــرب وقــاوم الفرقــة القابضــة . وقــد أثبــت 
إيجابيــة  1433ه  لعــام   )..........( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر 
العينــة مــن املــادة املضبوطــة واملرســلة للتحليــل ملــادة احلشــيش املخــدر 
واحتوائهــا علــى املــادة الفعالــة لــه واملدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( 
امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة . وباســتجواب 
األول / ..........، أعتــرف بأنــه اتفــق مــع شــخص طلــب منــه هاتفيــًا )6( 
ســتة كيلــو مــن مــادة احلشــيش املخــدر وأن تقابــل معــه وســلمه الكميــة 
املتفــق عليهــا واملضبوطــة ،وان قــام بالتوســط بينــه وبــن املشــتري أحــد 
األشــخاص) مت فصــل أوراق للبحــث عــن املدعــو / ........... باســتجواب 
الثانــي / ..........، أفــاد بأنــه كان يرافــق األول ليوصلــه ملنــزل صديقــًا له 
. وانتهــى التحقيــق الــى توجيــه االتهــام لــألول/ ..........والثانــي /  ..........
ببيــع )6000( ســتة آالف جــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر عــن طريــق 
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البيــع بقصــد االجتــار وذلــك لألدلــة والقرائــن األتيــة:-
1. مــا ورد يف اعتــراف األول املــدون بدفتــر التحقيــق صفحــة رقــم ) 5-1( 

املرفق لفــة ).....(
2.ما ورد مبحضر الضبط صفحة رقم ) 12-13 ( املرفق لفة رقم .....

3.ما ورد بالتقرير الكيميائي املنوه عنه املرفق لفة ) ...... ( .
وبالبحث عن ســوابقه لم يعثر له على ســوابق مســجلة عليه .  وحيث إن 
مــا أقدمــا عليــه املذكوريــن وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا مــن 
األفعــال احملرمــة شــرعًا واملجرمــة نظامــًا طبقــًا للمــادة الثالثــة مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ، لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا 

ومعاقبتهمــا بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة التاليــة:-
للفقــرة  اســتنادًا  إليهمــا  أســند  مــا  لقــاء  والغرامــة  واجللــد  1.بالســجن 
)1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 

املشــار إليــه .
2. مصــادرة املبلــغ )1430( ألــف وأربعمائــة وثالثــن ريــال املضبوطــة مــع 
األول ومصــادرة مبلــغ )445( أربعمائــة وخمســة وأربعــون ريــااًل املضبوطة 
مــع الثانــي للترجيــح أنهــا مــن مســتحصالت الترويــج و مصــادرة اجلــوال 
املضبــوط مــع األول والــذي يحمــل الرقــم املصنعــي رقــم )..........( وذلــك 
الســتخدامه يف مــا نســب إليــه اســتنادًا للفقرتــن )1، 2( مــن املــادة )53( 

مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه
3. إبعادهمــا خلــارج اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتهمــا وعــدم 
الســماح لهمــا بالعــودة إليهــا وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )56( مــن نظــام 
املخــدرات املشــار إليــه . كمــا أطلــب احلكــم علــى الثانــي لقــاء مقاومتــه 
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للفرقــة القابضــة ومحاولتــه الهــرب . هــذه دعــواي وأســألهما اجلــواب . 
ــة عــن  وبســؤال املدعــى عليهمــا اللذيــن يجيــدان التحــدث باللغــة العربي
العــام علينــا هــو  امنــا ورد يف دعــوى املدعــي  الدعــوى اجابــا بقولهمــا 
ــع ســتة االف جــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر  ــا ببي صحيــح حيــث قمن
ــه االول  .......... ــع بقصــد االجتــار واضــاف املدعــى علي ــق البي عــن طري
ان املبلــغ املضبــوط معــي وهــو الــف واربعمائــة وثالثــن ريــال يعــود لــي 
اكتســبته مــن عمليــة الترويــج وان الهاتــف اجلــوال مــع شــريحته يعــود 
لــي والــذي اســتخدمته يف عمليــة الترويــج واضــاف املدعــى عليــه الثانــي 
/ ..........قائــال ان املبلــغ املضبــوط معــي وهــو اربعمائــة وخمســة واربعــون 
ريــاال يعــود لــي اكتســبته مــن الترويــج وبالرجوع الــى اوراق املعاملة وجد 
التقريــر الكيميائــي املذكــور رقمــه ومصــدره اعــاله املتضمــن ايجابيــة 
ــم جنــد للمدعــى عليهمــا ســوابق  ــة ملــادة احلشــيش املخــدر كمــا ل العين
مســجلة عليــه وحيــث احلــال مــا ذكــر مــن دعــوى العــام ضــد املذكــور 
ينفــي مــا ذكــر اعــاله ويطلــب مجازاتهمــا مــن ســجن وجلــد وغرامــة 
ومصــادرة املبالــغ املاليــة والهاتــف اجلــوال مــع شــريحته وابعادهمــا خــارج 
اململكــة وحيــث اجــاب املدعــى عليهمــا بصحــة هــذه الدعــوى مــن حيــث 
الترويــج بقصــد الكســب املــادي وان املبالــغ املضبوطــة معهمــا تعود لهما 
اكتســباها مــن عمليــة الترويــج وان الهاتــف اجلــوال يعــود للمدعــى عليــه 
االول / ..........فبعــد االطــالع والتأمــل ولكــون االعتــراف ســيد االدلــة 
فقــد ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليهمــا / ..........املذكــور و..... املذكــور 
ــع ســته االف جــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وان  ببي
ــودان لهمــا اكتســباها مــن عمليــة التريــج  املبالــغ املضبوطــة معهمــا تع
وان الهاتــف اجلــوال مــع شــريحته يعــود للمدعــى عليــه االول / ..........
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والــذي اســتخدمه يف عمليــة الترويــج وحكمــت اوال : بتعزيــر املدعــى 
عليهمــا / ..........و.......... بالســجن مــدة قدرهــا اثنــا عشــر عامــا من تاريخ 
دخولهمــا الســجن وجلــد كل واحــد منهمــا الــف جلــدة علــى عشــرين 
دفعــة كل دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة والتــي خمســة عشــر يومــا 
منهمــا  واحــد  علــى كل  ريــال  الــف  قدرهــا عشــرون  ماليــة  وغرامــة 
اســتنادا للمــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لقــاء بيعهمــا ســتة 
االف جــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد الكســب املــادي ثانيــا : 
مصــادرة املبالــغ املاليــة املضبوطــة مــع املدعــى عليهمــا وايداعهــا بيــت 
املــال ومصــادرة الهاتــف اجلــوال مــع شــريحته والغائهــا ومنــع صرفهــا مــرة 
اخــرى لســوء اســتخدامها اســتنادا للمــادة )53( مــن نفــس النظــام ثالثــا 
: ابعــاد املدعــى عليــه الــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتهمــا 
اســتنادا للمــادة )56( مــن نفــس النظــام املشــار اليــه وبعرضــه عليهمــا 
قــرر املدعــى عليهمــا عــدم القناعــة وال يرغبــان تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
بذلــك ولــم يبــد املدعــي العــام اعتراضــا . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/03هـــ
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :-

االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن 
مبكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه 
ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــدة املســاعد  احملكمــة بكتــاب فضيل
رقــم)..........( وتاريــخ )1434/4/23هـــ( املرفــق بهــا القــرار رقــم)..........( 
وتاريــخ )1434/4/13هـ(الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/..........القاضي 
باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد / 
.......... ورفيقــه املتهــم يف مخــدرات ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه ، ، 
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وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل 
املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 3435641 تاريخه: 1434/2/11هـ 
رقم الدعوى:3441372

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3435641 تاريخه: 1434/2/11هـ

 مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة - إقــرار املدعــى عليــه - ثبــوت 
إدانــة املدعــى عليــه -  تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة 
واملنــع مــن الســفر ومبصــادرة اجلــوال والغــاء الشــريحة املســتخدمة يف 

اجلرميــة.

الفقــرة )1( مــن املــادة )38( املــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( 
والفقــرة )1( مــن املــادة )56( املــادة )60( والفقــرة )1( مــن املــادة )62( مــن 

نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بترويــج املخــدرات » حبــوب 
وبحوزتــه  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  مت   ،» احملظــورة  الكبتاجــون 
املبلــغ املرقــم، أقــر املدعــى عليــه بالترويــج، أثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي احتــواء املــادة املضبوطــة علــى الكبتاجــون، طلــب املدعــي 
العــام احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــة و منعــه مــن الســفر 
خــارج البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة ومصــادرة اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة 
وإلغــاء الشــريحة وعــدم صرفهــا لنفــس املســتخدم. حكمــت احملكمــة 
بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب احملظــورة عــن طريــق البيــع، 
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فقــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليــه بتعزيــره بالســجن ملــدة 
ســنة ونصــف مــن تاريــخ إيقافــه، وجلــده ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى 
ســت دفعــات كل دفعــة خمســن جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة 
ــال لقــاء تروجيــه خلمــس حبــات عــن طريــق  أيــام، تغرميــه ثالثــة آالف ريـ
البيــع، منعــه مــن الســفر خــارج البــالد ملــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء فتــرة 
محكوميتــه، ومصــادرة اجلــوال املســتخدم يف ترويــج املخــدرات وإلغــاء 
الشــريحة املســجلة باســمه وعــدم صرفهــا لــه مــرة أخــرى، قــرر املدعــى 
عليــه قناعتــه باحلكــم، وجــرى تصديــق احلكــم مــن قبــل محكمــة 

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بخميــس مشــيط برقــم ..........وتاريــخ 1434/01/24 
هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم ..........وتاريــخ 1434/01/24 هـــ ففــي يــوم 
اإلثنــن املوافــق1434/02/11 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
ــى ..........ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )..........(  العــام وادعــى عل
جهــة اإلصــدار أحــوال تبــوك املهنــة ...... متهــم يف بيــع املؤثــرات العقليــة 
وال يوجــد عليــه ســوابق قائــاًل يف دعــواه : إنــه يف يــوم األحــد املوافــق 
1433/12/26هـــ ورد بــالغ مــن أحــد املصــادر بقيــام ..... بترويــج احلبــوب 
املصنعــي  الرقــم  ذو   )..........( رقــم  جــوال  ويحمــل  احملظــورة  املنبهــة 
)..........( فتــم االتصــال علــى جوالــه مــن قبــل املصــدر والتفــاوض معــه 
ــال  ــغ وقــدره )200( ري ــى شــراء خمــس حبــات مــن الكبتاجــون مببل عل
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وكانــت املكاملــة علــى مســمع مــن فرقــة مكافحــة املخــدرات بخميــس 
مشــيط ومت تكليــف أحــد أفــراد الفرقــة مبرافقــة املصــدر بعــد إعطائــه 
املبلــغ املرقــم ملقابلــة املصــدر والشــراء منــه ومتــت عمليــة الشــراء واســتالم 
خمــس حبــات بيضــاء اللــون حتمــل عالمــة الكبتاجــون املخــدر مــن قبــل 
الفــرد وأعطيــت اإلشــارة ملتابعتــه ومتــت متابعتــه والقبــض عليــه وبتفتيشــه 
عثــر معــه علــى املبلــغ املرقــم ولــم يعثــر معــه أو يف ســيارته علــى أي شــيء 
مــن املمنوعــات وهــي مــن نــوع ..... وقــد مت مخاطبــة املخــدرات بخطابنــا 
رقــم )..........( وتاريــخ 1433/12/28هـــ بتســليمها إلــى صاحبهــا فتــم 
التحفــظ عليــه ومــا مت ضبطــه معــه وبســماع أقــوال املتهــم أقــر بأنــه قــام 
بترويــج خمــس حبــات مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة عــن طريــق البيــع 
وأنــه يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة مــن الســابق وباســتجواب املتهــم 
ــات مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة وقــد  ــه قــام بشــراء عشــر حب أقــر بأن
اســتخدم منهــا خمــس حبــات وقــام ببيــع خمــس حبــات وأنــه يتعاطــى 
احلبــوب املنبهــة يف الســابق وأن اجلــوال املســتخدم يف عمليــة الترويــج رقــم 
)..........( عائــد لــه وجهــاز .... وبتحليــل مــا مت ضبطــه ثبــت احتوائهــا علــى 
مــادة اإلمفيتامــن احملظــورة مبوجــب التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
الســموم  مراقبــة  مركــز  مــن  الصــادر  1433هـــ  لعــام   )..........( رقــم 
مــن  واإلمفيتامــن  عســير  مبنطقــة  الشــرعية  الطبيــة  والكيميــاء 
املدرجــة باجلــدول الثانــي فئــة )ب( وهــو مــن املــواد املخــدرة امللحقــة بنظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وملــا أشــير إليــه أقــر توجيــه 
االتهــام.......... بترويــج خمــس حبــات مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة عــن 
طريــق البيــع وترويجهــا يف الســابق وتعاطيــه مــن املضبــوط ويف الســابق 
واملجــرم مبوجــب املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
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العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1/ إقــرار املتهــم 2/ أقــوال املتهــم 3/ 
مــا  إن  وحيــث  الكيميائــي  التقريــر   /4 والتفتيــش  القبــض  محضــر 
أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومجــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا 
مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وقــد أقــدم عليــه 
ــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه  ــه املعتبــرة شــرعًا ل وهــو بكامــل أهليت

واحلكــم عليــه مبــا يلــي:
1/ عقوبــة تعزيريــة وفقــًا ملــا ورد يف املــادة )1/38( مــن النظــام املشــار 
إليــه لقــاء مــا أســند إليــه وإعمــال املــادة )62( بتطبيــق العقوبــة األشــد 
البيــع ويف  للحبــوب احملظــورة عــن طريــق  لقــاء ترويجــه  املتهــم  بحــق 
الســابق وتعاطيــه مــن املضبــوط يف الســابق 2/ منعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة وفقــًا ملــا ورد يف املــادة )56( الفقــرة األولــى 
مــن النظــام املشــار إليــه 3/ مصــادرة اجلــوال ذي الرقــم املصنعــي )..........( 
وفقــًا ملــا ورد يف املــادة )53( مــن النظــام املشــار إليــه وإلغــاء الشــريحة 
الهاتفيــة رقــم )..........( اســتنادا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر 
الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ هــذه دعــواي وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن ترويجــي خمــس حبــات محظــورة عــن طريــق البيــع صحيــح 
وأنــا تائــب ونــادم هكــذا أجاب.هــذا وقــد جــرى االطــالع علــى محضــر 
القبــض والتفتيــش بتاريــخ 1433/12/26هـــ واملتضمــن إنــه بنــاء علــى 
مــا وردنــا مــن أحــد املصــادر الســرية بــأن هنــاك شــخص يدعــى ...... 
ويعمــل ..... يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة وقــد قــام املصــدر باالتصــال 
علــى املــروج ومت االتفــاق علــى شــراء خمــس حبــات محظــورة مــن نــوع 
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كبتاجــون مببلــغ مائتــي ريــال وكانــت املكاملــة مبســمع مــن الفرقــة 
القابضــة ومت تكليــف أحــد األفــراد مبرافقــة املصــدر الســري ملقابلــة 
ــة ومت الشــراء منــه يف حــي .......... ــه وقــد متــت املقابل املــروج والشــراء من
وبعدهــا مت القبــض علــى املدعــو ..........وبتفتيشــه شــخصيا عثــر علــى 
ــغ املرقــم ومســلم لــه مــن قبــل املصــدر الســري ولــم يعثــر معــه علــى  املبل
الكيميائــي  التقريــر  علــى  االطــالع  جــرى  وقــد  هــذا  ممنوعــات  أي 
برقــم ..........لعــام 1433هـــ واملتضمــن ايجابيــة العينــة املضبوطــة ملــادة 
اإلمفيتامــن احملظــورة. فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى صحــة دعــوى املدعــي العــام وبنــاء 
ــي املشــار إليهمــا  ــر الكيميائ ــى محضــر القبــض والتفتيــش والتقري عل
أعــاله ونظــرا ألن املدعــى عليــه يســتحق عقوبــة طبقــا للقواعــد الشــرعية 
واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن   56،38 للمادتــن  ووفقــا 
العقليــة ونظــرا خللــو صحيفــة املدعــى عليــه مــن الســوابق ونظــرا لصغــر 
ســنه وملــا قــرره مــن التوبــة والنــدم وملقتضــى املــادة 60 مــن النظــام املشــار 
إليــه ولكلمــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيازتــه خلمــس 
حبــات محظــورة مــن نــوع كبتاجــون لقصــد الترويــج عــن طريــق البيــع 
ــخ إيقافــه  ــي: أوال ســجنه ســنة ونصــف مــن تاري وحكمــت عليــه مبــا يل
وجلــده ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســن 
جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام وتغرميــه ثالثــة األف ريــال لقــاء 
تروجيــه خلمــس حبــات عــن طريــق البيــع بنــاء علــى املادتــن 60،38 مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. ثانيــا: منعــه مــن الســفر 
خــارج البــالد ملــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء فتــرة محكوميتــه بنــاء علــى 
املــادة 56مــن النظــام املشــار إليــه أعاله.ثالثــا: مصــادر اجلــوال ذو الرقــم 
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املصنعي)..........( بناء على املادة 53 من النظام املشار إليه أعاله وإلغاء 
الشــريحة الهاتفيــة رقــم ..........بنــاء علــى تعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقم 
9798وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ ومبــا تقــدم حكمــت وبإعــالن احلكــم 
قــرر املدعــي العــام االعتــراض بــدون الئحــة اعتراضيــة وقــرر املدعــى 
عليــه القناعــة وجــرى النطــق باحلكــم بتاريــخ 1434/2/11هـــ الســاعة 
احلاديــة عشــرة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بخميــس مشــيط املكلف 
ــا  ــخ 1434/2/12هـــ املرفــق به الشــيخ / ..........برقــم 34201834 وتاري
القــرار الصــادر مــن فضيلـــته برقــم ..........وتاريــخ 1434/2/11هـــاخلاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــــد / ..........يف قضيــة ) مخــدرات ( علــى الصفة 
املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
ــة تقــررت املوافقــة  فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك: 3457461 تاريخه :  1434/03/08هـ  
رقم الدعوى :3441813 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34218757 تاريخه: 1434/5/21هـ

 مخــدرات - الوســاطة يف ترويــج الهيرويــن املخــدر - الشــروع يف ترويــج 
واجللــد  بالســجن  التعزيــر   - للتهمــة  التعزيــر   - املخــدر  الهيرويــن 

واإلبعــاد . 

1- تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/ 3406 وتاريخ 1429/06/17هـ.
2- املادة )6/2( من نظام وثايق السفر .

3- املادة )49( من النظام األساسي للحكم .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بالتوســط يف ترويــج الهيرويــن 
ــن املخــدر ، حيــث  ــو مــن الهيروي ــع نصــف كيل املخــدر والشــروع يف بي
وردت معلومــات وجــود شــخص يقــوم بالتوســط والداللــة علــى الهرويــن 
املخــدر بكميــات كبيــرة جــدًا ويعمــل ســائق أجــرة وأن معــه أشــخاص 
آخريــن وهــم عصابــة ومت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى املدعــى 
عليــه واالتفــاق علــى شــراء نصــف كيلــو مــن الهرويــن وكانــت املكاملــة 
علــى مســمع مــن رجــال الضبــط ، مت إعــداد اخلطــة الالزمــة وتزويــد 
املصــدر باملبلــغ املرقــم وتكليــف أحــد األفــراد مبرافقتــه ليقــوم بتمثيــل 
دور املشــتري مت تســليم املبلــغ للمدعــى عليــه ودخــل املدعــى عليــه داخــل 
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الســوق إلحضــار الكميــة فتــم القبــض عليــه خوفــًا مــن هروبــه وضيــاع 
املبلــغ احلكومــي وعثــر مــع املدعــى عليــه علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم 
وأقــر أمــام الفرقــة القابضــة بالتوســط يف شــراء الهرويــن وطلــب املدعــى 
العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه وأنكــر املدعــى عليــه ما نســب إليه 
ممــا حــرا باملدعــي العــام إلحضــار شــاهدين مــن مكافحــة املخــدرات 
ورصــدت الشــهادة وأنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف الشــهادة ،بنــاء 
علــى ماســبق حكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه وبتعزيــره بالســجن 
واجللــد واإلبعــاد، رد طلــب املدعــي العــام يف املطالبــة بالغرامــة و مصــادرة 

اجلــوال وإلغــاء شــريحته وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باخلبــر   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 3441813 وتاريــخ 1434/01/24 هـــ  
ــخ 1434/01/24هـــ  ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 34204121 وتاري املقي
يــوم  األربعــاء املوافــق1434/02/06 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15:11  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...  و حضــر حلضوره الســجن ... بنجالديشــي 
مبوجــب اإلقامــة رقــم )...( بقولــه باالطــالع علــى محضر البــالغ والضبط 
والتفتيــش املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي مبكافحــة املخــدرات 
ــة املوافــق 1433/12/17هـــ ورود معلومــات مــن  ــوم اجلمع ــه يف ي تبــن أن
شــخص  وجــود  مفادهــا  الشــقيقة   ...... دولــة  يف  االتصــال  مكتــب 
بنجالديشــي اجلنســية يقــوم بالتوســط والداللــة علــى الهرويــن املخــدر 
بكميات كبيرة جدا ويعمل ســائق تاكســي يف اخلبر ويقوم بالتوســط 
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 ... ويدعــى/  التاكســي  ســيارته  علــى  املخــدر  الهيرويــن  بيــع  يف 
البنجالديشــي أفــاد املصــدر بأنــه يحمــل رقــم جــوال )...( وذكــر املصــدر 
مــن  وأشــخاص  البنجالديشــي  الشــخص  مــن  أنهــم عصابــة مكونــه 
اجلنســية الباكســتانية وذكــر أنهــم حذريــن جــدا يف التعامــل وبنــاء علــى 
مــا ذكــر مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى املدعــو/ ... علــى هاتفــه 
ــه بالقــرب مــن جســر  ــة والســالم ذكــر املصــدر أن رقــم )...( بعــد التحي
البحريــن وســأله املصــدر عــن توفــر النصــف كيلــو مــن الهيروين وجاوب 
ــى  ــال وقــال البنجالديشــي تعــال إل قائــال موجــود بســعر ســتون ألــف ري
مجمــع ... عنــد بوابــة ثمانيــة وانتهــت املكاملــة وكانــت علــى مســمع مــن 
رجــال الضبــط اجلنائــي باملكافحــة ومــن ثــم مت التوجــه إلــى مجمــع ... 
وعنــد الوصــول إليــه نــزل املصــدر وأحــد رجــال املكافحــة ليقــوم بتمثيــل 
االســتالم  عمليــة  علــى  شــاهدا  ويكــون  املصــدر  مــع  املشــتري  دور 
والتســليم ومت تســليم املصــدر املبلــغ احلكومــي املرقــم وبعــد حوالــي 
عشــر دقائــق اتصــل البنجالديشــي املدعــو/ ... علــى املصــدر وقــال أنــه يف 
الشــارع العــام فذهبــوا أمــا أنظــار الفرقــة باجتــاه املدعــو/ ... الــذي كان 
معــه  وركبــوا  اللــون  بيضــاء   .... نــوع  مــن  تاكســي  ســيارة  يركــب 
واجتهــوا باجتــاه إحــدى الشــوارع القريبــة مــن مجمــع ... ومــن خــالل 
متابعــة الفرقــة القابضــة لــه اتضــح لهــم حــذره الشــديد وجــرى التفــاوض 
معــه علــى احلصــول علــى عينــة مــن الهرويــن املخــدر لتجربتــه ومــن ثــم 
تســليمه املبلــغ احلكومــي املرقــم واســتالم النصــف كيلــو مــن الهيرويــن 
املخــدر إال أنــه رفــض ذلــك وأصــر أن يتــم إعطائــه املبلــغ وقــدره ســتون 
ألفــا ثــم يذهــب مترجــال إلــى مجمــع ... حيــث ذكــر للمصــدر ومرافقــه 
أن هنــاك بداخــل املجمــع ... شــخص باكســتاني ســوف يحضــر لــه املبلــغ 
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ويســتلم منــه النصــف الكيلــو وهــو يحملــه بداخــل شــنطة وقــال أبقــوا يف 
الســيارة وأنــا ســوف أخــذ املبلــغ وأذهــب ملقابلــة الشــخص الباكســتاني 
يف خــالل عشــر دقائــق ولكــن رفــض املصــدر ومرافقــه ذلــك إال بعــد 
مشــاهدة العينــة مــن الهيرويــن وبعــد ذلــك جــرى التفــاوض ملــدة ســاعتن 
مــع املصــدر ومرافقــه إال أن املدعــو... كان مصــرًا علــى اســتالم املبلــغ 
بنفســه والذهــاب بــه وحــده ورفــض املصــدر ومرافقــه ذلــك ثــم أنــزل 
صاحــب التاكســي املدعــو ) ... ( املصــدر ومرافقــه مــن الســيارة لعــدم 
توصلهــم إلــى اتفــاق بذلــك وبعــد حوالــي ســاعة عــاود االتصــال املدعــو/ 
...  علــى املصــدر ومرافقــه وقــال لهــم لكــم عشــرة دقائــق ســوف نتقابــل 
يف مواقــف مجمــع ... عنــد بوابــة رقــم ) 1 ( ســوف أخــذ املبلــغ وأنــزل 
لوحــدي لكــي أحضــر الكميــة املتفــق عليهــا مــن الهرويــن املخــدر 
فوافــق املصــدر ومرافقــه علــى ذلــك ومت التوجــه بالفرقــة علــى مجمــع ... 
عنــد البوابــة املتفــق عليهــا ومت توزيــع األفــراد بشــكل دقيــق وبعــد حوالي 
ربــع ســاعة وصــل املدعــو/ ... وقابــل املصــدر ومرافقــه وأخــذ منهــم املبلــغ 
احلكومــي املرقــم وقــدره ســتون ألــف ريــال ثــم ذكــر لهــم ســوف يحضــر 
الكميــة مــن داخــل املجمــع يف غضــون عشــر دقائــق وبعــد توجــه هــو 
لوحــده إلــى املجمــع وهــو حتــت أنظــار الفرقــة ودخــل إلــى بوابــة رقــم ) 1 
(ومــن ثــم أجتــه إلــى بوابــة رقــم) 2 ( وأجتــه باجتــاه إحــدى ســائقي األجــرة 
وقــال ألحدهــم ممكــن توصلنــي وعنــد محاولــة ركوبــه مت القبــض 
عليــه مــن قبــل الفرقــة خوفــا مــن هروبــه وضيــاع املبلــغ احلكومــي املرقــم 
كامــال  األميــن  جيبــه  يف  املرقــم  احلكومــي  املبلــغ  علــى  العثــور  ومت 
ومبناقشــته أعتــرف وأقــر أنــه تلقــى اتصــال أفــاد فيــه أن الباكســتاني 
الــذي يســلم لــه كميــة الهيرويــن طلــب منــه الركــوب يف أحــد ســيارات 
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األجــرة ومبناقشــته كذلــك أقــر أنــه يقــوم بالتوســط يف شــراء الهرويــن 
ريــال علــى كل  يتقاضــى مائــة  وأنــه  مــرات  ذلــك عــدة  قبــل  املخــدر 
كبســولة مــن الهرويــن املخــدر وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بأنــه قــام 
باســتقبال املدعــو  / ...)بحرينــي اجلنســية(  أربــع مــرات وقــام باصطحابــه 
إلــى شــارع ...... باخلبــر للداللــة علــى الهيرويــن املخــدر ويف كل مــرة 
يعطيــه البحرينــي مائــة ريــال ويقــوم بإرســال بطاقــة شــحن للباكســتاني 
مببلــغ )300( ريــال وأنــه يقــوم باالتصــال علــى الباكســتاني ليرشــده 
علــى مــكان تواجــد الهيرويــن حيــث يقــوم برميــه علــى شــارع ....... باخلبر 
بســوق .... ولــم يقابــل الباكســتاني وإمنــا معرفــه معــه عــن طريــق التلفــون 
يــوم  ... ( ويف  ويقــوم بالتنســيق معــه علــى هاتفــه رقــم )...( ويدعــى ) 
القبــض عليــه اتصــل علــى الشــخص الباكســتاني وطلــب منــه نصــف 
كيلــو مــن الهيرويــن املخــدر واخبــره الباكســتاني  بــأن قيمــة النصــف 
كيلــو هــي )60(ألــف ريــال وأخبــر الشــخص البحرينــي بذلــك وأســتلم 
املبلــغ املذكــور وقــام باالتفــاق مــع الشــخص املــروج الباكســتاني وطلــب 
منــه الباكســتاني املقابلــة يف مجمــع ... مــول ودخــل ومعــه املبلــغ ثــم 
اتصــل املــروج الباكســتاني وقــال لــه تعــال عنــد البوابــة رقــم )2( وخــرج 
ــه االتهــام...   ــى توجي ــق إل ــه وانتهــى التحقي ــة ومت القبــض علي ــد البواب عن
بالتوســط  أربــع مــرات يف ترويــج الهيرويــن املخــدر والشــروع يف بيــع 
نصــف كيلــو مــن الهيرويــن املخــدر .وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
 -2.  )12.11.2( رقــم  اللفــات   علــى  واملرفــق  عليــه  املدعــى  وأقــرار 
محضــرا البــالغ والقبــض والتفتيــش املشــار إليه واملــدون على الصفحات 
رقــم )2( و)12.11( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل . وبالبحــث 
عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائية مســجلة وحيث 



430

إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه - وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا- 
ــه  ــات إدانت ــب إثب ــي أطل ــه شــرعا ونظامــًا فإنن فعــل محــرم ومعاقــب علي
مبــا أســند إليــه وفــق الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات، واحلكــم عليــه مبــا يلــي  :1- بعقوبــة الســجن 
واجللــد والغرامــة الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن 
النظــام مــع مراعــاة املــادة )62/1( مــن النظــام  مــع تشــديد العقوبــة عليــه 
وزيــر  ســمو  لتعميــم  واســتنادا  النظــام  مــن  )2/38/ج(  للمــادة  وفقــا 
الداخلية رقم ) 2/8346/4/5/1ش ( وتاريخ 1427/2/8هـ .2- إبعاده 
عــن البــالد إعمــاال ملقتضــى الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )56( مــن 
ــذي  ــه و ال ــد للمدعــى علي ــا : مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائ النظــام ثاني
مــن نــوع نوكيــا و يحمــل الرقم املصنعي رقــم )35166305765845/2( 
ورقــم االتصــال )...(  الســتخدامه يف الترويــج وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن 
املــادة رقــم )53( مــن النظــام ، مــع املطالبــة بإســقاط شــريحة الهاتــف 
النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس املدعــى عليــه وفقــا لتعميــم ســمو وزيــر 
الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1429/2/10هـــ هــذه دعــواي وبطلبــي 
مــن املدعــى عليــه اجلــواب أجــاب بواســطة مترجــم احملكمــة ... قائــال مــا 
ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح والصحيــح أنــي قابلــت شــخص مــن 
اجلنســية البحرينيــة وركــب معــي واجتهــت معــه إلــى محــل ... بكورنيش 
اعــرف  والنــي  النقــال  بهاتفــه  يتحــدث  وكان  قليــال  وتوقفــت  اخلبــر 
العربيــة فهمــت انــه يتكلــم عــن شــراء هيرويــن مخــدر مببلــغ ســتن ألــف 
ــم  ــال ثــم طلــب منــي االجتــاه إلــى مجمــع ... مــول بالدمــام فتوجهــت ث ري
توقفــت قليــال ثــم طلــب منــي التوجــه إلــى البــرج ... علــى طريــق الدمــام 
اخلبــر الســريع وهنالــك قابلنــا شــخصن مــن اجلنســية البحرينيــة وحصــل 
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معــي علبــة  الراكــب  الشــخص  بيــد  بينهمــا خــالف ومشــادة وكان 
بالســتيك بهــا مبلــغ ســتن ألــف ريــال وبعــد مشــادة بينــه وبــن زمالئــه قــام 
برمــي العلبــة التــي حتــوي املبلــغ بداخل الســيارة فقمــت باخذها وخرجت 
مــن الســيارة لرمــي املبلــغ وهنــا مت القبــض علــي مــن قبــل رجــال االمــن 
هكــذا أجــاب ورفعــت اجللســة الحضــار بينــة املدعــي العــام وهــم أعضــاء 
محضــر القبــض مــن افــراد مكافحــة املخــدرات بالدمــام ويف جلســة 
اخــرى حضــر املدعــي العــام وحضــر للشــهادة عضــو الفرقــة القابضــة ... 
ســجله ... وبســؤاله عمــا لديــه شــهد قائــال وردنــا إخباريــة عــن وجــود 
شــخص يقــوم بترويــج الهرويــن املخــدر بكميــات كبيــرة ويعمــل ســائق 
تاكســي فجــرى التنســيق واالعــداد لالطاحــة بــه فجــرى متكن املصدر 
مــن االتصــال بــه فاتفــق معــه علــى كميــة محــددة مببلــغ ســتن ألــف ريــال 
فتواعدنــا عنــد ... مــول عنــد البوابــه رقــم )8( وملــا وصلنــا للموقــغ اتصلنــا 
بــه فقــال ســوف اصــل بعــد عشــر دقائــق ثــم بعــد عشــر دقائــق وصــل علــى 
ســيارة تاكســي والتقينــا معــه وركبنــا معــه يف الســيارة وتفاوضنــا معــه 
علــى ان تشــتري منــه كميــة حشــيش مخــدر فقــال البــد ان اخــذ مبلــغ 
الســتن ألــف ريــال ثــم ادخــل الســوق واحضــر كميــة الهيرويــن بعــد 
خمــس دقائــق فرفضنــا تســليمه املبلــغ اال بتســليم الهيرويــن فحاولنــا 
اقناعــه بقصــد االيقــاع بــه فطلبنــا منــه عينــة حتــى تعــرف جــودة الهيروين 
فرفضــت ذلــك اال باســتالم املبلــغ كامــل فقلنــا لــه نعطيــك جــزء مــن 
املبلــغ قــدره خمســة االف ريــال امــا كامــل املبلــغ فــال فرفــض فلــم نتفــق 
فافترقنــا بعدهــا بعشــر دقائــق اتصلنــا عليــه مــره ثانيــة وطلبنــا ان نلتقــي 
معــه وذلــك للتفــاوض مــرة اخــرى فاتفقنــا علــى االلتقــاء عنــد مجمــع ... 
يف املــكان احملــدد قابلنــاه وحاولنــا التفــاوض معــه ثــم ســلمناه كامــل 
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املبلــغ وقــدره ســتون ألــف ريــال ثــم قــال ســوف ادخــل الســوق واســتلم 
كميــة الهيرويــن وارجــع اليكــم مــرة ثانيــة ثــم دخــل الســوق وهنــا انتهــى 
دوري فاشــهد هلل تعالــى بالتفــاوض مــع املدعــى عليــه علــى شــراء هيروين 
مخــدر مببلــغ ســتن ألــف ريــال واســتالمه للمبلــغ هــذا مالــدي واشــهد بــه 
هــذا وحضــر للشــهادة وادائهــا ... ســجله ... وبســؤاله عمــا لديــه قــال 
اشــهد هلل تعالــى أنــي كنــت مــن ضمــن الفرقــة القابضــة وشــاهدت 
املدعــى عليــه يدخــل إلــى مجمــع .... مــن بوابــة بعــد ان تــرك الشــاهد 
األول يف ســيارته ويخــرج مــن بوابــة اخــرى وركــب ســيارة اجــرة فقمــت 
بالقبــض عليــه وبحيازتــه مبلــغ الســتن ألــف ريــال احلكومــي املرقــم هــذا 
مالــدي وبــه اشــهد وحضــر للشــهادة ... ســجله ... و...سجله....وبســؤالهما 
عمــا لديهمــا شــهد كل واحــد منهمــا منفــردا بعدالــة وثقــة الشــاهدين 
وعليــه جــرى التوقيــع ويف جلســة اخــرى حضــر  املدعــي العــام ....   و 
حضــر حلضــوره الســجن ... بنجالديشــي هــذا وبطلبــي مــن املدعــي العــام 
زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة هــذا وبتــالوة 
شــهادة الشــاهدين قــرر املدعــى عليــه قائــال  بواســطة املترجــم املتعــاون 
........ باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ... و الــذي يقــوم 
ــة و بالعكــس قائــال  مــا  ــة إلــى اللغــة األردي بالترجمــة مــن اللغــة العربي
ذكــره الشــاهد ... غيــر صحيــح  جملــة و تفصيــال و الصحيــح هــو جوابي 
يف اجللســة الســابقة أمــا مــا شــهد بــه الشــاهد ... فالصحيــح منــه أنــه مت 
ــغ احلكومــي املرقــم ألن الشــخص البحرينــي  ــي و معــي املبل القبــض عل
ألقــاه بســيارتي بداخــل علبــة فقمــت بأخذهــا وخرجــت مــن الســيارة 
لرمــي املبلــغ وهنــا مت القبــض و غيــر صحيــح أنــي دخلــت للســوق مــن 
بوابــة ثــم خرجــت مــن بوابــة أخــرى و ركبــت ســيارة ملوزيــن بــل مت القبض 
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علــي مبجــرد خروجــي مــن ســيارة اللموزيــن التــي أقودهــا و غيــر صحيــح 
ــر  ــن املخــدر و وغي ــج الهيروي ــع مــرات يف تروي ــي قمــت بالتوســط  أرب أن
صحيــح أيضــا أنــي قمــت بالشــروع يف بيــع نصــف كيلــو مــن الهيرويــن 
املخــدر أمــا الشــهود فــال أعرفهــم وال أقــول فيهــم شــيئا هكــذا أجــاب 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة و حيــث أنكــر املدعــى عليــه 
بيــع  التوســط  أربــع مــرات يف ترويــج الهيرويــن املخــدر والشــروع يف 
نصــف كيلــو مــن الهيرويــن املخــدر و حيــث أقــر بالقبــض عليــه وبيــده 
علبــه حتتــوي علــى مبلــغ ســتن ألــف ريــال و هــو املبلــغ احلكومــي املرقــم 
و حيــث أنــه دفــع أنــه كان يقصــد مــن ذلــك رمــي املبلــغ و حيــث أن هــذا 
الدفــع ينــايف شــهادة الشــاهدين حيــث شــهد الشــاهد األول ... بتســليمه 
كامــل املبلــغ وقــدره ســتون ألــف ريــال و شــهد الشــاهد الثانــي بالقبــض 
عليــه وبحيازتــه مبلــغ الســتن ألــف ريــال احلكومــي املرقــم و حيــث شــهد 
الشــاهد األول بالتفــاوض مــع املدعــى عليــه علــى بيــع هرويــن مببلــغ 
ســتن ألــف ريــال  و حيــث ليــس للمدعــي العــام زيــادة بينــة لــذا فإنــه لــم 
يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ...  بالتوســط  أربــع مــرات يف ترويــج 
الهيرويــن املخــدر والشــروع يف بيــع نصــف كيلــو مــن الهيرويــن املخــدر 
ــه  ــة و عــدم اكتمــال نصــاب الشــهادة و تتوجــه علي ــة األدل لعــدم كفاي
ــن املخــدر و اســتالم الثمــن وقــدره  ــج الهروي التهمــة يف الشــروع يف تروي
ســتون ألــف ريــال و ذلــك لشــهادة الشــاهد الواحــد يف التفــاوض مــع 
املدعــى عليــه يف بيــع هرويــن مخــدر مببلــغ ســتن ألــف ريــال و شــهادة 
شــاهد ثــاٍن يف القبــض علــى املدعــى عليــه و بحيازتــه مبلــغ الســتن ألــف 
ريــال و  حكمــت عليــه باآلتــي : ]1[ تعزيــره علــى التهمــة يف الشــروع يف 
ترويــج الهرويــن املخــدر مــع مراعــاة التشــديد عليــه يف العقوبــة ملــا ورد يف 
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شــهادة الشــاهد مــن شــدة حــذره و رفضــه تســليم املخــدر إال بعــد اســتالم 
املبلــغ و لكبــر املبلــغ املقبــوض بحيازتــه و الــذي ســيؤدي بالتالــي إلــى  
كبــر كميــة الهرويــن املشــروع يف ترويجهــا ممــا يلــزم معــه التشــديد 
عليــه يف العقوبــة صيانــة للعبــاد والبــالد مــن شــر املفســدين يف األرض 
بنشــر هــذه اآلفــات التــي تضــر بديــن النــاس و دنياهــم وذلــك بســجنه 
أربــع ســنوات تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ ســجنه و جلــده ثالثمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى ســتة دفعــات متســاويات بــن كل دفعــة و األخــرى أســبوع 
ــد والغرامــة  ــة الســجن واجلل ]2[ رد مطالبــة املدعــي العــام بتطبيــق عقوب
الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام  لعــدم ثبــوت 
الترويــج ]3[ رد مطالبــة املدعــي العــام بإعمــال مقتضــى الفقــرة رقــم )2( 
مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام  لعــدم ثبــوت الترويــج ]4[ رد مطالبــة 
ورد  عليــه  للمدعــى  العائــد  اجلــوال  الهاتــف  مبصــادرة  العــام  املدعــي 
املطالبــة بإســقاط شــريحة الهاتــف النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس املدعــى 
وتاريــخ   )9798( رقــم  الداخليــة  وزيــر  ســمو  لتعميــم  وفقــا  عليــه 
9-1429/2/10هـ  لعدم ثبوت الترويج  ]5[ و حيث أن للقاضي احلكم 
باإلبعــاد و املصــادرة ولــو لــم تثبــت اإلدانــة وذلــك بنــاء على قواعــد التعزير 
العامــة حيــث نــص تعميــم معالــي وزيــر العــدل رقــم 13/ت/ 3406 بتاريخ 
6/17/ 1429هـــ  ونــص احلاجــة منــه : أمــا يف حالــة عــدم ثبــوت اإلدانــة 
وتوجــه الشــبهة فــال مينــع مــن الســفر وفقــًا للمــادة )56( املشــار إليهــا وإذا 
رأى ناظــر القضيــة أن يعــزر مــن توجهــت إليــه الشــبهة باملنــع مــن الســفر 
فلــه ذلــك ألنــه داخــل ضمــن صالحيــة أصحــاب الفضيلــة وفــق املــادة 
الســعودي  للمواطــن  بالنســبة  الســفرية  الوثائــق  نظــام  مــن   )2/6(
وتعليمــات اإلبعــاد بالنســبة لألجنبــي عمــاًل باملــادة )49( مــن النظــام 
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األساســي للحكــم لـــذا نرغــب إليكــم االطــالع واعتمــاد كــون احلكم 
باملنــع مــن الســفر ال يكــون وفقــًا للمــادة )56( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة إال يف حــال ثبــوت التهمــة واإلدانــة وفقــًا ملــا 
ــة  ــوت اإلدان ــة و يف حــال عــدم ثب ــه النظــام مــن أوصــاف جرمي نــص علي
ورأى فضيلــة ناظــر القضيــة - لقــوة التهمــة - التعزيــر باملنــع مــن الســفر 
فــإن لــه ذلــك اســتنادًا علــى املبــادئ العامــة يف التعزيــر لــذا فقــد حكمــت 
بإبعــاد املدعــى عليــه مــن البــالد و عــدم متكينــه مــن دخولهــا مــرة ثانيــة 
اتقــاء لشــره  كمــا حكمــت مبصــادرة اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه و 
إســقاط شــريحة الهاتــف النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس املدعــى عليــه 
وذلــك بنــاء علــى املصلحــة العامــة حتــى ال يتم اســتغالل الرقــم يف عمليات 
تنســيق و تفــاوض أخــرى مــن قبــل املدعــى عليــه أو غيــره و بعرض احلكم 
عليهمــا قــرر املدعــي العــام املعارضــة و االكتفــاء بالئحــة الدعــوى عــن 
تقــدمي معارضــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة بــه وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد و آله وصحبه وسلم حرر يف 2/27/ 1434هـ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية مبحافظة اخلبــر برقم 34204121 
برقــم 34/959615  لــدى احملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1434/4/14هـــ 
وتاريــخ 1434/4/20هـــ املرفــق بهاالقــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/ ... املســجل برقــم 3457461 وتاريــخ 1434/3/8هـــ 
اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/... بنجالديشــي اجلنســية يف قضيــة 
مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه ؛ وبدراســةالقرار وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
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علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
وســلم حــرر يف 5/18/ 1434هـــ .
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رقم الصك: 34246749  تاريخه :1434/6/20هـ  
رقم الدعوى :3452378

رقم قرار التصديق  من محكمة اإلستئناف : 
34380279 تاريخه 1434/12/17هـ

مخــدرات - ترويــج  حبــوب  محظــورة- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي 
وتعاطيه له - تعاطي احلبوب احملظورة - التســتر- التوســط يف ترويج 
احلبــوب احملظــورة - إقامــة حــد املســكر - التعزيــر  بالســجن واجللــد  

والغرامــة  واملنــع  مــن الســفر  واملصــادرة  وإســقاط شــريحة اجلــوال .

1- قاعدة املرء مؤاخذ بإقراه.
2- قاعده ال عذر ملن أقر.

3- قــول اهلل تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون (.

4- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام( 
رواه مسلم

أن  يــرى  العبــاس   )وأبــو   :)438/8( االنصــاف  يف  املــرداوي  قــال   -5
حكمهــا حكــم الشــراب املســكر يف إيجــاب احلــد وهــو الصحيــح إن 

أســكر(.
6-  قــال شــيخ االســالم  يف الفتــاوي  )198/34(: )وكذلــك احلشيشــة 
املســكرة يجــب فيهــا احلــد ومــن ظــن أن  احلشيشــة ال تســكر وإمنــا تغيــب 
العقــل بــال لــذة فلــم يعــرف حقيقــه أمرهــا (.  وقــال يف موضــع آخــر (
ــاوى )214/34(. ــح  أن احلشيشــة مســكرة كالشــراب (. الفت الصحي

7- قــال ابــن حجــر : )واســتدل مبطلــق قولــه صلى اهلل عليه وســلم » كل 
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مســكر حــرام » علــى حتــرمي مــا يســكر ولــو لــم يكــن شــرابًا فيدخــل 
يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا وقــد جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكرة(.

8- وألن الصحابــة رضــي اهلل عنهــم ملــا تشــاوروا يف عهــد عمر رضي اهلل 
عنــه حــن أكثــر النــاس مــن شــرب اخلمــر  قــال عبدالرحمــن بــن عــوف 

رضــي اهلل عنــه :)أخــف احلــدود ثمانــون فوافــق علــى ذلــك الصحابــة(.
1397/04/04هـــ  وتاريــخ   )53( رقــم  العلمــاء  كبــار  هيئــة  قــرار   -9
املتضمــن : بــأن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر باإلجمــاع ، كمــا 

ــدة . ــون جل ــه ثمان قــرر أن
10- يســوغ اجلمــع بــن احلــد والتعزيــر إذا وجــدت جنايتــن ملــا روى أحمــد 
ــده  ــى بالنجاشــي قــد شــرب خمــرًا يف رمضــان فجل ــًا أت بإســناده أن علي
أيضــًا  وأخرجــه   . رمضــان  لفطــرة يف  ســوطًا  وعشــرين  احلــد  ثمانــن 
عبدالــرزاق  وابــن أبــي شــيبه والبيهقــي .كشــاف القنــاع )112/14(.

املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )38( املــادة  مــن   )1( الفقــرة   -11
العقليــة. واملؤثــرات 

املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )60( املــادة  مــن   )1( الفقــرة   -12
العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات 

املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )62( املــادة  مــن   )1( الفقــرة   -13
العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات 

14- الفقرة )1( من املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات.
15- قاعدة : رفع الضرر.

16- تعميم سمو وزير الداخلية رقم )9798( وتاريخ 1428/02/10هـ.
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ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــم وهــم ثالثــة  ، األول: ببيــع ثالث 
حبــات مــن حبــوب اإلمفيتامــن  بقصــد  االجتــار وحيــازة قطــع حشــيش 
بقصــد التعاطــي ، تعاطــي احلشــيش املخــدر  واحلبــوب احملظورة ، الثاني 
ــات  مــن حبــوب اإلميفتامــن بقصــد االجتــار  وتعاطــي  ــع ثــالث حب : بي
احلبــوب احملظــورة ، الثالــث : تعاطــي احلبــوب احملظــورة  وتســتره علــى 
بيــع شــقيقه للحبــوب احملظــورة ،حيــث توفــرت معلومــات لــدى شــعبة 
مكافحــة املخــدرات عــن قيــام شــخص بالتوســط يف بيــع مــادة احلبــوب 
احملظــورة ويســتخدم اجلــوال يف ذلــك ، مت متكــن املصــدر مــن االتصــال 
عليــه وطلــب املصــدر مــن املــروج احلبــوب احملظــورة ، وافــق املــروج علــى 
ذلــك ومت تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم ومت تكليــف أحــد رجــال األمــن 
ملرافقة املصدر ومشــاهدة عملية االســتالم والتســليم  وكان ذلك حتت 
أنظــار الفرقــة القابضــة ، قــام الوســيط )املدعــى عليــه الثاني(باالتصــال 
علــى شــخص )املدعــى عليــه األول( وأفــاده أنــه قــادم إليــه وكان ذلــك 
علــى مســمع مــن رجــال األمــن ، بعــد الوصــول ملنــزل املدعــى عليــه األول 
ــم  ــه الثانــي( ودخــل أحــد النوافــذ املظلمــة ث نــزل الوســيط )املدعــى علي
رجــع وســلم رجــل األمــن حبــوب الكبتاجــون فتــم القبــض علــى الوســيط 
ومت مداهمــة الشــقة وضبــط املدعــى عليهمــا األول والثالــث وعثــر مــع 
املدعــى عليــه الثالــث املبلــغ املرقــم كمــا ضبــط داخــل الشــقة علــى تبــغ 
مخلــوط باحلشــيش . طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند اليهــم واحلكــم 
عليهــم بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة 
ــه الثالــث  ــى املدعــى علي الهاتــف وإســقاط شــريحة اجلــوال واحلكــم عل
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لقــاء تســتره علــى أخيــه املدعــى عليــه األول يف بيــع احلبــوب احملظــورة 
وحضــر املدعــى عليــه األول والثانــي وتخلــف املدعــى عليــه الثالــث عــن 
احلضــور ، كمــا أقــر املدعــى عليــه األول مبــا نســب إليــه وأنكــر املدعى 
عليــه الثانــي مــا نســب إليــه وأقــر بالتوســط وأقــر املدعــى عليــه الثانــي 
ــر  ــة والتقري ــى أوراق املعامل ــه وجــرى االطــالع عل ــة رقــم اجلــوال ل بعائدي
الكيميائــي الشــرعية ،  بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإدانــة 
املدعــى عليــه االول مبــا نســب اليــه مــن بيعــه لثــالث حبــات مــن حبــوب 
االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد االجتــار وحيازتــه لقطعــة حشــيش  
مخــدر بقصــد التعاطــي ، كمــا ثبــت إدانــة املدعــى عليــه الثانــي مبــا 
نســب إليــه مــن التوســط يف بيــع حبــوب االمفيتامــن وحكــم عليهمــا 
بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ، وعلــى املدعى عليــه الثاني 
مبصــادرة هاتفــه اجلــوال واســقاط شــريحته  وثبــت تعاطــي املدعــى عليــه 
األول حلبــوب االمفيتامــن  وتعاطيــه للحشــيش وحكــم عليــه لقــاء ذلــك 
بإقامــة حــد املســكر عليــه بجلــده ثمانــن جلــده ، حيــث أنــه لــم تثبــت 
ــي بتعاطــي احلبــوب املنبهــة احملظــورة وحكــم  ــه الثان ــة املدعــى علي إدان
بإســقاط طلــب املدعــي العــام بإيقــاع العقوبــة عليــه لقــاء ذلــك، أفهــم 
املدعــي العــام بأنــه لــه إقامــة دعــواه علــى املدعــى عليــه الثالــث متــى مــا 

أحضــره وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ....... القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بالدمــام ففــي يــوم    األحــد املوافــق  
27 / 05/ 1434هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة    العاشــرة  صباحــًا  بنــاء 
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علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة بالدمــام 
بــوارد مكتبنــا  .....  وتاريــخ  02 / 02/ 1434 هـــ  واملقيــدة  برقــم   
برقــم     وتاريــخ  1434/02/02 هـــ واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد 
/ ولــم يحضــر املدعــى عليــه / ..... وفيهــا حضــر املدعــي العــام /  ........    
وادعــى علــى احلاضريــن معــه ...... ســعودي اجلنســية بالبطاقــة رقــم )....(   
ــي  و....... ســعودي اجلنســية بالبطاقــة رقــم ).....(  قائــال يف دعــواه بصفت
مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة باملنطقــة الشــرقية أدعي 
علــى املذكوريــن أعــاله. أنــه يف متــام الســاعة الثامنــة مــن مســاء الســبت 
مكافحــة  شــعبة  لــدى  معلومــات  توفــرت  1433/12/27هـــ   املوافــق 
املخــدرات بالدمــام عــن شــخص يدعــى ....... مــن ســكان مدينــة ....... 
بالدمــام يقــوم بالتوســط يف مــادة احلبــوب احملظــورة ويســتخدم اجلــوال 
رقــم )....( ورقمــه املصنعــي ).....( فتــم متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى 
ــة  ــغ مائ ــوب محظــورة مببل ــب املصــدر مــن املــروج حب هاتــف املــروج وطل
ريــال فوافــق املــروج وطلــب مــن املصــدر أن يحضــر إليــه عنــد البقالــة 
املجــاورة ملنزلــه ومت تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم ومت تكليــف أحــد 
رجــال األمــن ليكــون مــع املصــدر ملشــاهدة عمليــة االســتالم والتســليم 
وكان ذلــك حتــت أنظــار الفرقــة القابضــة وبعــد الوصــول ملدينــة العمــال 
قــام الوســيط  باالتصــال علــى شــخص يدعــى .... وأفــاده أنــه قــادم إليــه 
وكان علــى مســمع مــن رجــل األمــن املرافــق حيــث تبــن أنــه كان بــن 
الوســيط و ........ وذكــر الوســيط بأنــه وشــقيقه األكبــر يســكنان 
ــغ املرقــم ودخــل  ــان وبعــد الوصــول إلــى منــزل الوســيط ومعــه املبل أعزب
أحــد النوافــذ املظلمــة وبعــد مــرور دقيقتــن رجــع الوســيط وســلم رجــل 
األمــن عــدد)3( ثــالث حبــات يشــتبه أن تكــون كبتاجــون ثــم علــى 
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ــى الوســيط الــذي اتضــح أنــه يدعــى ....... وضبــط  الفــور مت القبــض عل
معــه جــوال مــن نــوع ....... املســتخدم يف اجلرميــة  ومت مداهمــة الشــقة 
وضبــط شــخصان األول يدعــى / ..... والثانــي يدعــى/ ....... وعثــر علــى 
املبلــغ املرقــم مائــة ريــال مــع )......( وبتفتيــش الشــقة عثــر بحوشــها حتــت 
فرشــة )علــى قصاصــة ورقيــة بداخلهــا تبــغ يشــتبه أن يكــون مخلوطــًا 
باحلشــيش املخــدر( بلــغ وزنهــا)0.3( ثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام  أثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )......( يف 1434/1/11هـــ احتــواء 
ــى مــادة احلشــيش املخــدر واحلبــوب األمفيتامــن احملظــور  مــا ضبــط عل
. وباســتجواب املتهــم).....( أقــر بصحــة واقعــة الضبــط وأفــاد أنــه قــام 
باســتالم مبلــغ مرقــم لشــراء ثــالث حبــات كبتاجــون مــن املــروج وأشــار 
بأنــه يســتخدم احلبــوب احملظــورة يف الســابق وأفــاد أن  اجلــوال ذا الرقــم 

ــه وباســتخدامه .  ــد ل ) ...... ( عائ
وباســتجواب املتهــم ( ).....( أفــاد أنــه ال عالقــة لــه بقضيــة املخــدرات وال 
يعلــم شــيئًا عــن شــقيقه وأقــر أنــه يســكن مع شــقيقه وأنــه كان يتعاطى 
احلبــوب احملظــورة . وباســتجواب املتهــم ).......( أقــر بصحة واقعة الضبط  
وأنــه قــام بترويــج ثــالث حبــات كبتاجــون علــى أحــد األشــخاص مببلــغ 
مائــة ريــال وأن هدفــه مــن الترويــج هــو الكســب املــادي وأن مــا عثــر 
عليــه حتــت الفرشــة مــن ثالثــة مــن العشــرة مــن احلشــيش املخــدر عائــد لــه 
ــه يتعاطــى احلبــوب احملظــورة واحلشــيش املخدريــن  لقصــد التعاطــي وأن
وأفــاد بأنــه ال عالقــة لشــقيقة بقضيــة املخــدرات وأقــر يف أقوالــه األوليــة 

أنــه ضبــط معــه املبلــغ املرقــم وصــادق علــى  ذلــك .
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام ....... ببيــع ثــالث حبــات مــن حبــوب 
االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة بقصــد االجتــار وحيــازة قطعــة حشــيش 
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ــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر  مخــدر تــزن )0.3( ثالث
لقصــد التعاطــي وتعاطــي احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــور ة . واتهــام 
).....( ببيــع  ثــالث حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة 
بتعاطــي   )......( واتهــام   . احلبــوب احملظــورة  وتعاطــي  االجتــار  بقصــد 
ــع شــقيقه ).....( احلبــوب احملظــورة . ــى بي احلبــوب احملظــورة وتســتره عل

وذلك لألدلة والقرائن التالية : 
1- محضــر القبــض والضبــط والتفتيــش املــدون علــى الصفحــة رقــم  

)12-13(  مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل
2- مــا جــاء يف أقوالــه حتقيقــًا املرفقــة يف اللفتــن رقــم ) 22-17  (
ملــف  مــن  رقــم )23-21(  الصفحــات  املدونــة علــى  األوليــة  وأقوالهــم 

ضبــط إجــراءات قضيــة مخــدرات لفــة رقــم )1(
3- محضر التحريز املرفق على اللفة رقم )5(

4- التقرير الكيماوي الشرعي املرفق على اللفة رقم ) 23 (.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون- وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة 
شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا 
نظــام مكافحــة  مــن   )3( املــادة  مــن   )2( للفقــرة  وفقــًا  إليهــم  أســند 

املخــدرات واحلكــم عليهــم مبــا يلــي :
1- عقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة 
مــن   )1( رقــم  للفقــرة  ووفقــا  املخــدرات   نظــام مكافحــة  مــن   )38(
املــادة)62( مــن ذات النظــام بتطبيــق العقوبــة األشــد بحــق املتهمــن )و( 
والتشــديد عليهمــا وفقــًا للفقــرة رقــم )2/ج( مــن املــادة )38(  خلطــورة 

املــادة املروجــة والتشــديد علــى).....( كونــه عســكريًا .  
2- عقوبــة الســجن الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )41( مــن نظــام 
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مكافحــة املخــدرات للمتهــم .
مــن نظــام  املــادة )56(  مــن  للفقــرة )1(  الســفر وفقــًا  مــن  3- منعهــم 

. املخــدرات  مكافحــة 
4ـ مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد للمتهــم )......( املوصــوف يف الدعــوى 
مــع إســقاط شــريحة الهاتــف النقــال املوصوفــة وعــدم صرفهــا لنفــس 
وتاريــخ   )9798( رقــم  الداخليــة  وزيــر  ســمو  لتعميــم  وفقــًا  املتهــم 

. 9-1428/2/10هـــ 
5ـ احلكــم علــى املتهــم بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره لقــاء تســتره 

علــى أخيــه يف بيــع احلبــوب احملظــورة .
عليــه  املدعــى  علــى  الدعــوى  وبعــرض  دعــواي  هــذه  التوفيــق  وبــاهلل   
)املــروج(/ ........ أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي  قمــت 
ببيــع ثــالث حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد 
االجتــار وأننــي قمــت بحيــازة قطعــة حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا )0,3( 
ثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي وأننــي أتعاطــى احلشــيش 

املخــدر واحلبــوب احملظــورة كل ذلــك صحيــح هكــذا أجــاب . 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه )الوســيط( /....... أجــاب قائــاًل 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي قمــت ببيــع ثــالث حبــات مــن حبــوب 
االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة فغيــر صحيــح والصحيــح أنــي توســطت 
يف بيعهــا حيــث قمــت بشــراء ثــالث حبــات من حبــوب االمفيتامــن املنبهة 
واحملظــورة مــن املدعــى عليــه )املــروج( / ..... ثــم قمت بتســليم تلك احلبات 
للمصــدر وتســليم املدعــى عليــه )املــروج(  /....... املبلــغ ومــا ذكــره مــن 
أننــي أتعاطــى احلبــوب احملظــورة فغيــر صحيــح ثــم جــرى ســؤال املدعــى 
عليــه )شــقيقه(/.... عــن رقــم اجلــوال ).....( فأجــاب هــذا الرقــم عائــد لــي 
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وهــو الــذي اتصــل علــي املصــدر منــه طالبــًا املخــدرات هكــذا أجــاب 
ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــك بينــة علــى دعــواك فيمــا يتعلــق 
بتعاطــي املدعــى عليــه للحبــوب احملظــورة فأجــاب قائــاًل ليــس لــدي 
بينــة ســوى مــا يف أوراق املعاملــة ثــم رفعــت اجللســة لطلــب املدعــى عليــه 
وتأجلــت إلــى يــوم االثنــن املوافــق 1434/06/19هـــ الســاعة التاســعة 
صباحــًا واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/05/27هـــ .
احلمــد هلل وحــدة وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء 1434/6/7هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
املدعــى عليــه ...... واملدعــى عليــه ...... ولــم يحضــر املدعــى عليــه .... وقــد 
جــرى اطالعــي علــى أوراق املعاملــة كمــا جــرى اطالعــي علــى  التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم وتاريــخ 1434/1/11هـــ املرفــق باملعاملــة لفــة 
رقــم 23 واملتضمــن ثبــوت ايجابيــة عينــة احلبــوب املضبوطــة جميعــًا كل 
علــى حــدة ملــادة االمفيتامــن احملظــورة وثبــوت احتــواء عينــة القطعــة 
املضبوطــة ملــادة احلشــيش املخــدر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة ونظــرا ملــا قــرره الطرفــان ومــا مت رصــده وضبطــه أعــاله وبعــد 
االطــالع علــى أوراق املعاملــة ودراســتها وبنــاء ملصادقــة املدعــى عليــه ....
ــاًل واملــرء مؤاخــذ  ــة وتفصي ــه يف دعــوى املدعــي العــام جمل ملــا نســب إلي
بإقــرار وال عــذر ملــن أقــر ونظــرًا إلــى إقــرار املدعــى عليــه ..... بالتوســط 
يف بيــع املــواد املخــدرة  واملــرء مؤاخــذ بإقــراره وال عــذر ملــن أقر والتوســط 
مــن األفعــال اجلرميــة التــي تشــملها الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبنــاء علــى مــا يلــي  : 
)1( بنــاء علــى أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه هــو محــرم شــرعا ومجــرم 
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نظامــا
)2( بنــاء علــى أن تعاطــي احلشــيش املخــدر يــؤدي إلــى اإلســكار، وقــد 
ــاول احلشــيش كمــا ذكــر  ــى متن ــى إقامــة احلــد عل ــم عل نــص أهــل العل
املــرداوي يف اإلنصــاف يف )438/8( حيــث قــال :« وأبــو العبــاس يــرى أن 
حكمهــا حكــم الشــراب املســكر يف إيجــاب احلــد وهــو الصحيــح إن 

أســكرت أو كثيرهــا وإال حرمــت وعــزر فقــط«
وقــال شــيخ اإلســالم : » وكذلــك احلشيشــة املســكرة يجــب فيهــا احلــد 
ومــن ظــن أن احلشيشــة ال تســكر وإمنــا تغيــب العقــل بــال لــذة فلــم يعــرف 
ــح أن احلشيشــة مســكرة  حقيقــة أمرهــا« )198/34(، وقــال: »الصحي

كالشــراب « الفتــاوى )214/34(
قــال ابــن حجــر : »واســتدل مبطلــق قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )كل  
مســكر حــرام( علــى حتــرمي مــا يســكر ولــو لــم يكــن شــرابا فيدخــل 
يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا وقــد جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكرة «

فتح الباري )45/10(
واهلل تعالــى يقــول: ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون (  ولقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم: ) كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام  (رواه 
مســلم »وألن الصحابة ـ رضي اهلل عنهم ملا تشــاوروا يف عهد عمر رضي 
اهلل عنــه حــن أكثــر النــاس مــن شــربه، قــال عبــد الرحمــن بــن عــوف 
رضــي اهلل عنــه: أخــف احلــدود ثمانــون فوافــق علــى ذلــك الصحابــة« أ.هـــ 

الشــرح املمتــع )293/14(
)3( بنــاء علــى قــرار هيئــة كبــار العلمــاء  رقــم 53 وتاريــخ 1397/4/4هـــ 
والــذي تضمــن بــأن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر باإلجمــاع كمــا 
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قــرر أنــه ثمانــون جلــدة .أ.هـ 
)4( بنــاء علــى إلــى أنــه يســوغ اجلمــع بــن احلــد والتعزيــر إذا وجــد جنايتــن 
ملــا روى أحمــد بإســناده أن عليــًا أتــي بالنجاشــي قــد شــرب خمــرًا يف 
رمضــان  يف  لفطــره  ســوطًا  وعشــرين  احلــد  ثمانــن  فجلــده  رمضــان 
وأخرجــه أيضــًا عبدالــرزاق وابــن أبــي شــيبة والبيهقــي )كشــاف القنــاع 

)112/14
)5( بنــاء علــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام مكافحــة 

املخــدرات واملؤثــرات العقلية
)6( بنــاء علــى خلــو ســجل املدعــى عليهمــا مــن الســوابق ونظــرا لقلــة 

الكميــة ونظــرا ملــا ظهــر لــي مــن أخــالق املدعــى عليهمــا 
)7( بنــاء علــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة والتــي تقتضــي النــزول عــن احلــد األدنــى 

مــن عقوبــة الســجن املنصــوص عليهــا يف املــادة )الثامنــة والثالثــن(
)8( وبنــاء علــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )62( مــن نظام مكافحة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واملتضمنــة بأنــه إذا ارتكــب شــخص عــدة 
جرائــم معاقــب عليهــا مبوجــب أحــكام نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة قبــل صــدور حكــم نهائــي بحقــه عــن أي واحــدة منهــا 
وجــب محاكمتــه علــى اجلرميــة ذات العقوبــة األشــد واحلكــم بعقوبتهــا 

دون غيرهــا
)9( ونظــرًا إلــى أن تأجيــل احلكــم يف القضيــة إلــى حــن حضــور املدعــى 
عليــه ...... فيــه ضــرر علــى البقيــة والشــريعة اإلســالمية جــاءت لرفــع 

الضــرر ولــكل مــا ســبق :
بيعــه  مــن  إليــه  ...... مبــا نســب  املدعــى عليــه  إدانــة  لــدي  )أواًل(:ثبــت 
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ثــالث حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة بقصــد االجتــار 
وحيازتــه لقطعــة حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا )0.3( ثالثــة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي كمــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي 
)الوســيط(/ ....... مبا نســب إليه من التوســط يف بيع حبوب االمفيتامن 
املنبهــة واحملظــورة وبذلــك حكمــت وحكمــت علــى املدعــى عليهمــا 

لقــاء ذلــك مبــا يلــي :
)1( حكمــت علــى املدعــى عليهمــا بســجن كل واحــد منهمــا مــدة 
ســنتن ونصــف  يحتســب منهــا مــا أمضــاه  كل واحــد منهمــا موقوفــا 
يف هــذه القضيــة وذلــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة  ووفقــًا للفقــرة رقــم )1( 
مــن املــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
)2(  حكمــت علــى املدعــى عليهمــا بجلــد كل واحــد منهمــا مائتــي 
جلــدة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة والتــي 
تليهــا عشــرة أيــام علــى أن يكــون جلــد احلــد  للمدعــى عليــه ..... قبــل أول 

ــد التعزيــر بخمســة عشــر يومــا دفعــة يف جل
وذلــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام مكافحــة 

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
 )3( حكمــت علــى املدعــى عليهمــا بــأن يدفــع كل واحــد منهمــا غرامــة 
ماليــة وقدرهــا ألــف ريــال وذلــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم 

)38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
)4( حكمــت علــى املدعــى عليهمــا ..... مبنــع كل واحــد منهمــا مــن  
الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء عقوبــة الســجن ملــدة ســنتن 
ونصــف  وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن نظــام مكافحــة 
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املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
)5( حكمــت علــى املدعــى عليــه ...... مبصــادرة هاتفــه اجلــوال املســتخدم 
يف الترويــج واملذكــور يف الئحــة دعــوى املدعــي العــام وذلــك وفقــا للفقرة 
رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقلية. 
)6( حكمــت علــى املدعــى عليــه ...... بإســقاط شــريحته املســتخدمة 
ــج واملذكــورة يف الئحــة دعــوى املدعــي العــام وعــدم صرفهــا  يف التروي
للمتهــم نفســه وذلــك بنــاء علــى تعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم ) 9798( 

وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ.
)ثانيــًا(: ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه االول )املــروج(/..... مبــا نســب 
إليــه مــن تعاطيــه للحبــوب احملظــورة وتعاطيــه للحشــيش املخــدر وبذلــك 
حكمــت علــى املدعــى عليــه لقــاء ذلــك  حــدا بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة 

واحــدة يف مــكان عــام إقامــة حلــد املســكر عليــه .
 ...../ )الوســيط(  الثانــي  املدعــى عليــه  إدانــة  لــدي  يثبــت  لــم  )ثالثــًا(: 
وحكمــت  حكمــت  وبذلــك  واحملظــورة  املنبهــة  للحبــوب  بتعاطيــه 
بإســقاط طلــب املدعــي العــام إيقــاع العقوبــة علــى املدعــى عليــه لقــاء 

ذلــك لعــدم إثباتــه ذلــك .
)رابعــًا(: أفهمــت املدعــي العــام بأنــه علــى دعــواه ضــد املدعــى عليــه 

الثالــث )شــقيق املــروج( /...... متــى مــا احضــره .
بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليهمــا قناعتهمــا باحلكــم 
وقــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة فأجبتــه 
لطلبــه وأفهمــت املدعــي العــام بــأن عليهــم مراجعــة احملكمــة يف يــوم 
األربعــاء املوافــق   14 /   6/    1434هـــ الســتالم نســخة مــن احلكــم 
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لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــالل ثالثــن يومــا مــن تاريــخ االســتالم وإال 
ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف وختمــت يف الســاعة العاشــرة والنصــف 
صباحــًا وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 7/  6 /    1434هـــ 
ــي بعــده  وبعــد ففــي  ــى مــن النب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
يف  اجللســة  افتتحــت  1434/07/12هـــ  املوافــق  األربعــاء  اليــوم  هــذا 
الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي العــام  وجــرى تســليمه 
نســخة مصــورة مــن   قــرار احلكــم   وللمعلوميــة فقــد جــرى حتريــره 
وختمــت اجللســة يف الســاعة   العاشــرة والنصــف صباحــًا وعلــى ذلــك 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف   12 /07/ 1434هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي   ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
االربعــاء يــوم املوافــق   08/24  /34 14هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة   
العاشــرة  صباحــا  وفيهــا قــد انتهــت املــدة املنصــوص عليهــا يف املــادة 
الرابعــة والتســعن بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ولــم  يتقــدم 
املدعــي العــام  بالئحتــه االعتراضيــة خــالل هــذه املــدة لــذا قــررت رفــع 
كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف وفقــا ملــا نصــت عليــه اخلامســة 
والتســعون بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وللمعلوميــة فقــد 
جــرى حتريــره وختمــت يف الســاعة العاشــرة والنصــف   صباحــا   وعلــى 
ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم حــرر يف 08/24/ 34 14هـــ . ــه وصحب ــى آل وعل
املوافــق 1435/01/21 هـــ  يــوم األحــد  بعــد ففــي  و  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 01:00 وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
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االســتئناف باملنطقــة الشــرقية بخطــاب رئيــس محكمة االســتئناف رقم  
وتاريــخ 1435/01/04 هـــ وبرفقهــا القــرار رقــم   وتاريخ  1434/12/17 
هـــ الصــادر مــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف 
 / الشــيخ  وفضيلــة   .......... الشــيخ/  فضيلــة  وهــم  الشــرقية  باملنطقــة 
............ وفضيلــة الشــيخ / ........... واملتضمــن املصادقــة علــى احلكــم 
و للمعلوميــة فقــد جــرى حتريــره وختمــت يف الســاعة  01:15  وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبــه أجمعن 

حــرر يف 1435/01/21 هـــ
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رقم الصك:3430461 تاريخه :1434/2/5هـ     
رقم الدعوى:3457390

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34173619 تاريخه: 1434/3/28هـ

بالســجن  التعزيــر   - إقــرار   - احلبــوب احملظــورة  ترويــج   - مخــدرات 
الشــريحة. وإلغــاء  واملصــادرة  واإلبعــاد  والغرامــة  واجللــد 

1- قوله تعالى : ) َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم (.
ْرِض َبْعَد ِإْصَاِحَها (. 2- قوله تعالى ) َواَل ُتْفِسُدوا يِف اأْلَ

3- املادة )38( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

4- املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

5- املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

6- املادة )53( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بترويجــه عــدد مــن احلبــوب 
احملظــورة وطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالســجن 
واجللــد والغرامــة واإلبعــاد ومصــادرة اجلــوال وإلغــاء الشــريحة تطبيقــًا 
ألحــكام نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، حيــث إنــه 
الســرية  مصادرهــم  مــن  معلومــات  املخــدرات  مكافحــة  لفرقــة  ورد 
عــن وجــود شــخص يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة ، فاســتعد املصــدر 
وقــام باالتصــال باملدعــى عليــه )املــروج( وطلــب منــه 25 حبــة مــن حبــوب 
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الكبتاجــون ، واتفــق معــه علــى مبلــغ 750 ريــال وبعــد إجــراء عمليــة 
التقريــر  وأثبــت   ، عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  مت  والتســلم  التســليم 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة اإلمفتامــن ، صادق 
املدعــى عليــه علــى مــا هــو منســوب إليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن ملــدة ســنة وجلــده أربعمائــة 
جلــدة وتغرميــه مبلــغ أربعــة االف ريــال وإبعــاده عــن البــالد ومصــادرة 
جوالــه وإلغــاء الشــريحة وبعــرض احلكــم علــى طــريف الدعــوى قنــع بــه 
املدعــى عليــه وقــرر املدعــي العــام االعتــراض دون الئحــة وصــدق احلكم 

مــن محكمــة االســتئناف . 

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ......   القاضي يف احملكمة اجلزائية ......  
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمــة اجلزائية ...... 
برقم ...... وتاريخ ...... املقيدة باحملكمة برقم ...... وتاريخ ...... ففي يوم  
الثالثــاء املوافــق ...... هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 30 : 08  وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام ...... املوجــه باخلطــاب رقــم ...... يف ...... وادعــى علــى 
ــة رقــم)......( احلاضــر معــه الســجن/...... مينــي اجلنســية بالبطاقــة البديل
حيــث أنــه بتاريــخ ...... وأثنــاء قيــام فرقــة مكافحــة املخــدرات بعملهــم 
املعتــاد بصبيــا وردتهــم معلومــات مــن أحــد مصادرهــم الســرية يخبــر عــن 
وجــود شــخص يقــوم ببيــع احلبــوب احملظــورة يف قريــة العطنــي مبحافظــة 
صبيــا واســتعد املصــدر علــى أن يقــوم باالتصــال علــى املــروج ، واتصــل 
املصــدر علــى املــروج )املدعــى عليــه( علــى جوالــه رقــم )......( وطلــب منــه 
عــدد )25حبــة(  خمســة وعشــرين حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون  واتفــق 
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معــه علــى مبلــغ  ســبعمائة وخمســن ريــال، وذكــر املصــدر بأنــه ســوف 
ــى  ــر وعل ــى املكب ــه أخــوه الســتالم احلبــوب، وكان اجلــوال عل يرســل ل
مســمع مــن أفــراد الفرقــة  ، عليــه مت تكليــف فــردان وتزويدهمــا باملبلــغ 
احلكومــي املرقــم وتوجهــا إلــى املــروج ،وعنــد الوصــول للموقــع خــرج 
إليهمــا املتهــم وأعطــى الفــرد كيــس صغيــر بداخلــه عــدد )25حبــة( 
الكبتاجــون  حبــوب  مــن  تكــون  أن  يشــتبه  حبــة  وعشــرين  خمســة 
احملظــورة ، وأثنــاء انتظــاره الســتالم املبلــغ أعطيــت اإلشــارة ومت القبــض 
عليــه .أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )....../س 2 لعــام ......( 
 ...... مبنطقــة  الشــرعية  والكيميــاء  الســموم  مركــز  مــن  الصــادر 
إيجابيــة العينــة  املرســلة مــن ســتة أقــراص بيضــاء اللــون حتمــل عالمــة 
الكبتاجــون ملــادة الالمفيتامــن احملظــورة ، واملدرجــة يف اجلــدول رقــم 
العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  بنظــام مكافحــة  امللحــق  )أ(  فئــة   )1(
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ وباســتجواب 
املدعــى عليــه أقــر بقيامــه بالبيــع والترويــج وأن الكميــة املضبوطــة معــه 
مــن احلبــوب احملظــورة البالــغ عددهــا )25حبــة ( تعــود  لشــخص حبشــي 
ــى األفــراد حيــث  ــه لكــي يقــوم بإيصالهــا إل ال يعرفــه قــام بأخذهــا من
ــا لهــم ، ومت القبــض  ــه احلبشــي أنهــم أصدقــاؤه فقــام بإيصاله ذكــر ل
للقــرار  اســتنادًا  إيقافــه  ومت  بذلــك حتقيقــا.  أقوالــه  علــى  ، وصــادق 
اجلرائــم  مــن  رقــم )1900( يف 1428/7/9هـــ كــون جرميتــه  الــوزاري 
املوجبــة للتوقيــف. وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــى عليــه باتهامــه ببيــع 
مــا عــدده )25حبــة ( خمســة وعشــرين حبــة مــن احلبــوب احملظــورة  بقصد 
الترويــج. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء بأقوالــه املنــوه عنها 
املدونــة علــى دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )7(2- ومــا ورد مبحضــر 
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القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )1(3- ومــا ورد بالتقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )8( وبالبحــث عــن 
تاريخــه وحيــث إن  لــه علــى ســوابق مســجلة حتــى  يعثــر  لــم  ســوابقه 
مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم و معاقــب عليــه شــرعًا ومجــرم 
ومعاقــب عليــه نظامــا مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة يف عقوباتــه األصليــة والتكميليــة  لــذا أطلب:1-إثبــات إدانتــه 
مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه  بعقوبــة تعزيريــة وفقــًا للفقــرة األولــى 
مــن املــادة )38( مــن ذات النظام.2-احلكــم  بإبعــاده عــن البــالد اســتنادا 
للفقــرة )الثانيــة ( مــن املادة)56(مــن ذات النظــام .3-احلكــم مبصــادرة 
جهــاز اجلــوال) مــن نــوع ...... أســود اللــون بــه شــريحة ..... ( املضبــوط 
مــع املدعــى عليــه واملســتخدم يف اجلرميــة والــذي يحمــل الرقــم املصنعــي 
)......(، وإيداعهــا بحســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات حســب 
مــا  نــص عليــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )47( وتاريــخ 1421/2/18 هـــ. 
ــي حتمــل الرقــم )......(  ــاء الشــريحة املضبوطــة بداخــل اجلــوال والت وإلغ
وعــدم صرفهــا مــرة أخــرى ملــن أســاء اســتعمالها اســتنادا لتعميــم ســمو 
وزيــر الداخليــة رقــم )1/5/4/9798س( وتاريــخ )9-1428/2/10هـــ( 
4-التشــديد عليــه لبيعــه احلبــوب احملظــورة ، اســتنادا لتعميــم  صاحــب 
الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 8346 يف 1427/2/8هـــ خلطــورة 
مــادة الالمفيتامــن يف تدميــر مراكــز نهايــة األعصــاب املركزيــة باملخ. 
وبــاهلل التوفيــق )يتبــع( وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب قائــاًل 
صحيــح جميــع مــا نســبه إلــي املدعــي العــام جملــة وتفصيــال فقــد قمــت 
ببيــع مــا عــدده )25حبــة ( خمســة وعشــرين حبــة مــن احلبــوب احملظــورة 
ــال علــى صفــة مــا ورد يف  ــغ ســبعمائة وخمســن ري بقصــد االجتــار مببل



456

ــج وقــد اســتلمتها  ــة التروي ــف اجلــوال يف عملي الدعــوى واســتعملت الهات
ــا  ــى املشــتري وأن ــي تســليمها إل ــب من مــن شــخص حبشــي ال اعرفــه طل
علــى  االطــالع  جــرى  وقــد  أجــاب  هكــذا  مســامحتي  وأطلــب  نــادم 
 ...... لعــام   )...... 2لعــام  رقــم)....../س  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر 
املتضمــن احتــواء عينــة احلبــوب املروجــة لإلمفيتامــن احملظــور كمــا 
ــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن  جــرى االطــالع علــى جميــع مرفقــات املعامل
الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى صحــة جميــع مــا 
نســبه إليــه املدعــي العــام ومبــا أن مــا صــدر مــن املدعــى عليــه مــن احملــرم 
شــرعًا ملــا يف احلبــوب احملظــورة مــن الضــرر واخلطــر علــى البــالد والعبــاد 
ــوا أنفســكم« وقــال » وال  وعلــى مــن صــدر منــه قــال تعالــى : » وال تقتل
تفســدوا يف األرض بعــد إصالحهــا « ممــا يســتوجب اســتحقاق املدعــى 
عليــه للعقوبــة الــواردة يف املــادة الثامنــة والثالثــن مــن نظــام مكافحــة 
عليــه ظهــر  املدعــى  أن  ومبــا  واخلمســن  السادســة  واملــادة  املخــدرات 
عليــه النــدم وأنــه ال ســوابق لــه ولقناعــة احملكمــة بظروفــه االجتماعيــة 
ولقلــة كميــة املخــدرات ولكونــه أجنبــي وال فائــدة مــن طــول بقائــه 
يف الســجن ممــا يتوجــه أن تكــون العقوبــة بالنســبة للســجن أقــل مــن 
العقوبــة الــواردة يف املــادة الثامنــة والثالثــن وإعمــااًل للمــادة الســتن 
أيضــًا لقناعــة احملكمــة باألســباب املوجبــة للتخفيــف حســب مــا نــوه 
عنــه ومبــا أنــه يشــرع للحاكــم أن يعــزر باملــال ممــا يســتوجب مصــادرة 
الهاتــف اجلــوال املنــوه عنــه متشــيا مــع املــادة الثالثــة واخلمســن لــذا كلــه 
وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا أفهــم بــه وهــو أواًل : 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ببيــع مــا عــدده )25حبــة ( خمســة وعشــرين 
حبــة مــن احلبــوب الالمفيثامــن احملظــورة بقصــد الترويــج ثانيــًا: أن يعــزر 
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لقــاء ذلــك بــأن يســجن مــدة ســنة مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة 
وأن يجلــد أربعمائــة جلــدة مفرقــة علــى ثمــان دفعــات كل دفعــة خمســون 
جلــدة بــن كل مــرة واألخــرى ال يقــل عــن أســبوع وأن يلــزم بدفــع أربعــة 
ــه متشــيًا مــع مقتضــى املــادة  ــة وهــذا كل ــة الدول ــال تدفــع خلزين آالف ري
الثامنــة والثالثــن واملــادة الســتن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  ثالثــًا: 
إبعــاده عــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه وهــذا حســب مقتضــى املــادة 
السادســة واخلمســن الفقــرة الثانيــة  رابعــا: أن يصــادر اجلــوال املنــوه عنــه 
املســتخدم يف عمليــة الترويــج وذلــك ببيعــه وإدخــال ثمنــه خزينــة الدولــة 
حســب املــادة الثالثــة واخلمســن وتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم 9798 يف 
9-1428/2/10هـــ وإلغــاء الشــريحة املضبوطــة بداخــل اجلــوال والتــي 
حتمــل الرقــم)......( وعــدم صرفهــا مــرة أخــرى ملــن أســاء اســتعمالها 
اســتنادا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )1/5/4/9798س( وتاريــخ 
)9-1428/2/10هـــ( وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قنــع بــه كمــا 
قــرر املدعــي العــام املعارضــة وطلــب رفعهــا حملكمــة االســتئناف بــدون 
تقــدمي الئحــة اعتراضيــة مكتفيــا مبــا جــاء يف أوراق املعاملــة هــذا وقــد 
جــرى توجيــه املدعــى عليــه بــأن عليــه البعــد عــن املخــدرات ولــزوم التوبــة  
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف ......
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة ...... علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة ...... برقــم ...... وتاريــخ 
باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق   ......
الشــيخ/ ...... برقــم ...... وتاريــخ ...... اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد 
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/ ...... )مينــي اجلنســية( يف قضيــة )مخــدرات( علــى الصفــة املوضحــة يف 
القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . 

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل واهلل املوفــق وصل
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رقم الصك:34246874 تاريخه : 1434/6/20هـ 
رقم الدعوى :3457966

رقم قرار التصديق  من محكمة 
االستئناف:34350592 تاريخه: 1434/11/05هـ

مخــدرات - ترويــج قطعــة حشــيش - ترويــج حبــوب محظــورة - تعاطــي 
احلشــيش املخــدر- إقــرار - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطي احلشــيش- 

التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر واملصــادرة. 

1- قاعدة املرء مؤاخذ بإقراره.
2- قاعدة ال عذر ملن أقر.

3- قولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون(.

4- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام( 
رواه مسلم.

أن  يــرى  العبــاس  )وأبــو   :)438/8( اإلنصــاف  يف  املــرداوي  قــال   -5
حكمهــا حكــم الشــراب املســكر يف إيجــاب احلــد وهــو الصحيــح إن 

أســكر(. 
6- قــال شــيخ اإلســالم يف الفتــاوى )198/34(: )وكذلــك احلشيشــة 
املســكرة يجــب فيهــا احلــد ومــن ظــن أن احلشيشــة ال تســكر وإمنــا 
تغيــب العقــل بــال لــذة فلــم يعــرف حقيقــة أمرهــا(. وقــال يف موضــع آخــر 
الفتــاوى )214/34(.  )الصحيــح أن احلشيشــة مســكرة كالشــرب(. 
7- قــال ابــن حجــر: )واســتدل مبطلــق قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل 
مســكر حــرام( علــى حتــرمي مــا يســكر ولــو لــم يكــن شــرابًا فيدخــل 
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يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا وقــد جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكرة(. 
8- وألن الصحابــة رضــي اهلل عنهــم ملــا تشــاوروا يف عهــد عمر رضي اهلل 
عنــه حــن أكثــر النــاس مــن شــرب اخلمــر قــال عبدالرحمــن بــن عــوف 

رضــي اهلل عنــه: )أخــف احلــدود ثمانــون فوافــق علــى ذلــك الصحابــة(. 
9- قــرار هيئــة كبــار العلماء رقــم )53( وتاريخ 1397/4/4هـ املتضمن: 
بــأن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر باإلجمــاع، كمــا قــرر أنــه 

ثمانــون جلــدة. 
10- يســوغ اجلمــع بــن احلــد والتعزيــر إذا وجــدت جنايتــن ملــا روى أحمــد 
ــده  ــى بالنجاشــي قــد شــرب خمــرًا يف رمضــان فجل ــًا أت بإســناده أن علي
أيضــًا  وأخرجــه  رمضــان.  يف  لفطــرة  ســوطًا  وعشــرين  احلــد  ثمانــون 

عبدالــرزاق وابــن أبــي شــيبة البيهقــي. كشــاف القنــاع )112/14(. 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )38( املــادة  مــن   )1( الفقــرة   -11

 .. العقليــة  واملؤثــرات 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )60( املــادة  مــن   )1( الفقــرة   -12

 . العقليــة  واملؤثــرات 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )62( املــادة  مــن   )1( الفقــرة   -13

. العقليــة  واملؤثــرات 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )56( املــادة  مــن   )1( الفقــرة   -14

. العقليــة  واملؤثــرات 
15- قاعدة: رفع الضرر. 

16- تعميم سمو وزير الداخلية رقم )9798( وتاريخ 1428/2/10هـ. 
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر وعــدد 
مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج وتعاطــي احلشــيش املخــدر. حيــث 
وردت معلومــات ملكافحــة املخــدرات تفيــد بــأن املدعــى عليــه لــه نشــاط 
يف ترويــج احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة ومت التنســيق مــع املصــدر 
للقبــض علــى املدعــى عليــه متلبســًا ومتــت عمليــة االســتالم والتســليم 
وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه، أقــر املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه وأثبــت التقريــر الكيمائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة 
بنــاء علــى مــا  ملــادة احلشــيش املخــدرة ومــادة اإلمفيتامــن ،  املرســلة 
ســبق حكمــت احملكمــة بإقامــة حــد املســكر وتعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال وإلغــاء 

الشــريحة وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
......... القاضي باحملكمة اجلزائية بالدمام ففي يوم     السبت   املوافق 
1434/05/25هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  التاســعة  صباحــًا   بنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام 
برقــم   .............. وتاريــخ 04/ 02/ 1434 هـــ  واملقيــدة بــوارد مكتبنــا 
برقــم    .............. واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد ..... املدعــى عليــه 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... وادعــى علــى احلاضــر معــه ..... املدعــى 
عليــه    ســعودي  اجلنســية بالبطاقــة رقــم ..... قائــال يف دعــواه  باالطــالع 
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علــى محاضــر البــالغ واالتصــال واالنتقــال والقبــض والتفتيــش املعــدة 
مــن قبــل رجــال مكافحــة املخــدرات تبــن أنــه يف يــوم األربعــاء املوافــق 
1433/12/29هـــ وردتهــم معلومــات مــن أحــد مصادرهــم الســرية والتــي 
تفيــد بوجــود شــخص يدعــى ..... يســكن القطيــف بالدخــل احملــدود ولــه 
نشــاط يف ترويــج احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة ، واســتعد مصــدر 
املعلومــة لإلطاحــة باملذكــور متلبســا بجرمــه املشــهود، فجــرى متكينــه 
ــى جــوال املتهــم )....( املذكــور أعــاله رقــم ).............(  مــن االتصــال عل
ــغ )200(  رقمــه املصنعــي )...............( وطلــب منــه  حشــيش مخــدر مببل
مئتــي ريــال، فوافــق ).....( املذكــور علــى ذلــك وذكــر أنــه ســوف يذهــب 
إلــى البحريــن عنــد الســاعة العاشــرة والنصــف مســاء، واتفقــا علــى ان 
يتقابــال علــى طريــق الظهــران اجلبيــل، وحــدد مصــدر املعلومــة مــكان 
االســتالم والتســليم محطــة بنزيــن ، وكانــت املكاملــة علــى مســمع مــن 
أفــراد الفرقــة القابضــة ، فتــم تفتيــش املصــدر وســيارته تفتيشــا دقيقــا 
وتزويــده مببلــغ مرقــم وقــدره )200( مائتــي ريــال و تكليــف أحــد أفــراد 
الفرقــة القابضــة مبرافقتــه ، وحتــرك املصــدر ومرافقــه حتــت أنظــار 
أفــراد الفرقــة القابضــة حتــى توقفــا باملوقــع احملــدد، وحضــرت باملوقــع 
ســيارة نــوع .... 2001 كحليــة اللــون حتمــل اللوحــة رقــم )؟ ....(- جــرى 
رد الســيارة - وبهــا ثالثــة أشــخاص، وتوقفــوا بجانــب املصــدر ومرافقــه 
، ونــزل قائــد الســيارة )...( املذكــور وتقابــل مــع املصــدر وقــام )...( 
إحــدى عشــر جرامــًا  تــزن )11,2(  املصــدر قطعــة  بتســليم  املذكــور 
واثنــن مــن العشــرة مــن اجلــرام اثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
رقــم ).. ك ش( وتاريــخ 1734/1/7هـــ ايجابيــة عينتهــا ملــادة احلشــيش 
املخــدر املــدرج يف اجلــدول ) 1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
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ريــال،  مائتــا   )200( وقدرهــا  قيمتهــا  واســتلم   ، العقليــة  واملؤثــرات 
كمــا قــام )...( املذكــور بإهــداء املصــدر عــدد )3( ثــالث حبــات أثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املشــار اليــه ايجابيتهــا جميعــا كال علــى 
حــده ملــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة املــدرج يف اجلــدول ) 2 ( فئــة 
)ب( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، وغــادر)...( 
ومرافقــاه املوقــع وأعطيــت اإلشــارة املتفــق عليهــا إلمتــام عمليــة االســتالم 
والتســليم ، فتمــت متابعتــه حتــى ســلك طريــق اجلســر ، فجــرى التنســيق 
مــع الدوريــات األمنيــة مبنفــذ اجلســر و وضــع نقطــة حتكــم قبــل وصولــه 
، ومت اســتيقافه ومرافقيــه واتضــح أن قائــد الســيارة )....( املذكــور ،
ــغ  ــى املبل  وبتفتيشــه لــم يعثــر علــى أي شــيء مــن املمنوعــات، و عثــر عل
املرقــم كامــال بحــوزة املذكــور بجيــب بنطالــه اجلانبــي، واتضــح أن 
مرافقــه األمامــي ).....( ، وبتفتيشــه لــم يعثــر بحوزتــه علــى أي شــيء 
مــن املمنوعــات ، وكانــت تنبعــث مــن جوفــه رائحــة اخلمــر املســكر، 
واتضــح أن مرافقهــم الثالــث )....( ، وبتفتيشــه لــم يعثــر بحوزتــه علــى أي 
ممنوعــات، ، وبتفتيــش الســيارة عثــر حتــت مقعد الراكب على كيس 
نايلــون وجــد بداخلــه عــدد )23( ثالثــة وعشــرين حبــة اثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي الســابق ايجابيــة عينتهــا ملــادة االمفيتامــن املنبهــة 
احملظــورة )اعتــرف / بحيازتهــا( ، )فــرزت أوراق مســتقلة للمتهمــن 

).....( و )......( إلقامــة الدعــوى مبقــر اقامتهمــا.
ــه يف  ــاد إن ــة القبــض ، وأف ــم ).......( اقــر بصحــة واقع وباســتجواب املته
يــوم األربعــاء املوافــق 1433/12/29 هـــ اتصــل بــه املصــدر وطلــب منــه 
قطعــة حشــيش مخــدر مببلــغ مئتــي ريــال، فوافــق وأخبــره أنــه متجــه 
إلــى البحريــن، واتفقــا علــى أن يتقابــال مبحطــة بنزيــن علــى طريــق 
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الظهــران، فحضــر للموقــع وقابــل املصــدر وكان برفقتــه شــخص وقــام 
بتســليم املصــدر قطعــة مــن احلشــيش املخــدر، واســتلم منــه مبلــغ مئتــي 
ريــال، واجتــه إلــى جســر امللــك فهــد، فتــم إيقافــه مــن قبــل نقطــة تفتيــش 

ــه قــام بتســليم املصــدر )3( ثــالث حبــات والقبــض عليــه ، مضيفــًا أن
 مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة محتســبا احلشــيش املخــدر مببلــغ مئــة 
وخمســن ريــاال، والثــالث حبــات بخمســن ريــاال، فــكان إجمالــي 
املبلــغ مئتــي ريــال وانــه ليــس لرفيقيــه عالقــة أو علــم مبــا قــام بــه مــن 
ترويــج للحشــيش املخــدر واحلبــوب املنبهــة ، كمــا اقــر بتعاطــي احلشــيش 
املخــدر منــذ شــهر وآخــر مــرة كانــت قبــل القبــض عليــه بيومــن ، نافيــا 

عالقتــه او علمــه باحلبــوب املنبهــة املضبوطــة يف الســيارة .
    وقد انتهى التحقيق إلى اتهام املدعى عليه باالتي: 

1- بيــع قطعــة تــزن )11,2( إحــدى عشــر جرامــًا واثنــان مــن العشــرة 
مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر ، وعــدد )3( ثــالث حبــات مــن حبــوب 

االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد االجتــار .
2- تعاطي احلشيش املخدر .

وذلك لألدلة والقرائن التالية : 
1- اعترافــه حتقيقــا بصحــة واقعــة القبــض املنــوه عنــه املرفــق علــى 

)25-22( رقــم  اللفــات 
2- محاضــر البــالغ واالتصــال والقبــض والتفتيــش املنــوه عنهــا املدونــة 
علــى الصفحــات رقــم )2 ، 4 ، 12-14( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة 

.)1(
3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم 

)32(
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وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور ، وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا ، فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا 
اســند اليــه وفــق الفقــرة رقــم)2( مــن املــادة رقــم)3( مــن نظــام مكافحــة 

ــي: ــه مبــا يل ــة واحلكــم علي ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
مــن   )1( رقــم  بالفقــرة  الــواردة  والغرامــة  واجللــد  الســجن  بعقوبــة   .1
املــادة رقــم)38( مــن النظــام، ووفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم 
)62( مــن النظــام بتطبيــق العقوبــة األشــد ، و التشــديد عليــه كــون 
املــادة املروجــة حبــوب منبهــة وفــق الفقــرة )2/ج( مــن املــادة رقــم)38( 
مــن النظــام، و اســتنادا لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة 

. 1427/2/8هـــ  وتاريــخ  رقــم)2/8346/5/1ش( 
2.منعه من السفر وفق الفقرة رقم)1( من املادة رقم)56( من النظام. 

3.مصــادرة هاتــف )املدعــى عليــه( النقــال املســتخدم يف اجلرمية املوصوف 
بالوقائــع وفــق الفقــرة )1( مــن املــادة رقم )53( مــن النظام، وعدم صرف 
شــريحة الهاتــف لنفــس املدعــى عليــه وفقــًا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم 

)9798( وتاريخ 9-1428/2/10هـ.
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي قمــت ببيــع قطعــة بلــغ وزنهــا )11.2( 
إحــدى عشــر جرامــًا واثنــن مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر 
املنبهــة واحملظــورة  ثــالث حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن  وعــدد )3( 
فصحيــح إال أننــي كنــت وقــت البيــع يف حالة ســكر ومــا ذكره املدعي 
العــام مــن أننــي أتعاطــى احلشــيش املخــدر فصحيــح هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن الرقــم )........................( املذكــور يف 
الدعــوى فأجــاب قائــاًل هــذا هــو رقمــي وهــو الرقــم الــذي اتصــل علــي 
املصــدر لطلــب املخــدرات منــي هكــذا أجــاب وقــد جــرى اطالعــي علــى 
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أوراق املعاملــة كمــا جــرى اطالعــي علــى  التقريــر الكيماوي الشــرعي 
ــة لفــة رقــم )33(  ــخ 1434/1/7هـــ املرفــق باملعامل رقــم .... ك ش   وتاري
ــوت  ــادة احلشــيش املخــدر وثب ــة مل ــة القطع ــة عين ــوت إيجابي واملتضمــن ثب

إيجابيــة عينــة احلبــوب املضبوطــة كاًلً علــى حــده ملــادة اإلمفيتامــن  .
املرفقــة  عليــه  املدعــى  ســوابق  صحيفــة  علــى  اطالعــي  جــرى  كمــا 
وســرقة  جتاريــة  محــالت  ســرقة  املتضمنــة   )35( رقــم  لفــة  باملعاملــة 
ــه صــادق  ــى املدعــى علي ــا عل ــواط وبعرضه مســاكن وفعــل فاحشــة الل
علــى صحتهــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا ملــا 
قــرره الطرفــان ومــا مت رصــده وضبطــه أعــاله وبعــد االطــالع علــى أوراق 
املعاملــة ودراســتها ونظــرا ملصادقــة املدعــى عليــه بأنــه بــاع احلشــيش 
املخــدر واحلبــوب املنبهــة واحملظــورة واملــرء مؤاخــذ بإقــراره وال عــذر ملــن 
أقــر ونظــرا إلــى دفعــه بأنــه كان يف حالــة ســكر وقــت البيــع فهــذا غيــر 
مقبــول وذلــك أن الســكر الــذي يدعيــه املدعــى عليــه لــم يكــن مغلقــًا 
للعقــل وال مغطيــًا لــه بدليــل تذكــر واقعــة املدعــى عليــه  اتصــال املصــدر 
عليــه وتذكــره لواقعــة بيعــه للمخــدرات ونظــرا إلــى أن مــا قــام به املدعى 
عليــه هــو محــرم شــرعا ومجــرم نظامــا ونظــرا إلــى أن تعاطــي احلشــيش 
ــم علــى إقامــة احلــد  املخــدر يــؤدي إلــى اإلســكار، وقــد نــص أهــل العل
علــى متنــاول احلشــيش كمــا ذكــر املــرداوي يف اإلنصــاف يف )438/8( 
حيــث قــال :« وأبــو العبــاس يــرى أن حكمهــا حكــم الشــراب املســكر 
ــح إن أســكرت أو كثيرهــا وإال حرمــت  يف إيجــاب احلــد وهــو الصحي
وعزر فقط« وقال شــيخ اإلســالم : » وكذلك احلشيشــة املســكرة يجب 
فيهــا احلــد ومــن ظــن أن احلشيشــة ال تســكر وإمنــا تغيــب العقــل بــال لــذة 
فلــم يعــرف حقيقــة أمرهــا »)198/34(، وقــال:« الصحيــح أن احلشيشــة 
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مســكرة كالشــراب » الفتــاوى )214/34( قــال ابــن حجــر :«واســتدل 
مبطلــق قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )كل  مســكر حــرام( علــى حتــرمي 
مــا يســكر ولــو لــم يكــن شــرابا فيدخــل يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا 

وقــد جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكرة » فتــح البــاري )45/10(
واهلل تعالــى يقــول: ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون (  ولقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم: ) كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام  (رواه 
مســلم »وألن الصحابة ـ رضي اهلل عنهم ملا تشــاوروا يف عهد عمر رضي 
اهلل عنــه حــن أكثــر النــاس مــن شــربه، قــال عبــد الرحمــن بــن عــوف 
رضــي اهلل عنــه: أخــف احلــدود ثمانــون فوافــق علــى ذلــك الصحابــة« أ.هـــ 

الشــرح املمتــع )293/14( .
واســتنادًا لقــرار هيئــة كبــار العلمــاء  رقــم 53 وتاريــخ 1397/4/4هـــ 
والــذي تضمــن بــأن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر باإلجمــاع كمــا 

قــرر أنــه ثمانــون جلــدة. أ.هـــ 
وألنــه يســوغ اجلمــع بــن احلــد والتعزيــر إذا وجــد جنايتــن ملــا روى أحمــد 
ــده  ــي بالنجاشــي قــد شــرب خمــرًا يف رمضــان فجل ــًا أت بإســناده أن علي
أيضــًا  وأخرجــه  رمضــان  يف  لفطــره  ســوطًا  وعشــرين  احلــد  ثمانــن 

عبدالــرزاق وابــن أبــي شــيبة والبيهقــي )كشــاف القنــاع 112/14(
وبنــاء علــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام مكافحــة 

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
ونظرا إلى أن ســوابق املدعى عليه ليســت من جنس املخدرات الســوابق 
ونظــرا لقلــة الكميــة ونظــرا ملــا ظهــر لــي مــن أخــالق املدعــى عليــه 
وبنــاء علــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة 
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املخــدرات واملؤثــرات العقليــة والتــي تقتضــي النــزول عــن احلــد األدنــى 
ــة والثالثــن( ــة الســجن املنصــوص عليهــا يف املــادة )الثامن مــن عقوب

ولكل ما سبق :
)أواًل(:ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه مــن بيــع قطعــة بلــغ 
وزنهــا )11.2(  احــدى عشــرة جرامــا واثنــن مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن 
احلشــيش املخــدر وبيــع عــدد )3( حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة 
واحملظــورة بقصــد الترويــج وبذلــك حكمــت ، وحكمــت علــى املدعــى 

عليــه لقــاء ذلــك مبــا يلــي :
)1( حكمــت علــى املدعــى عليــه بســجنه ســنتن ونصــف     يحتســب 
منهــا مــا أمضــاه موقوفــا يف هــذه القضيــة وذلــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( 
مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة  
نظــام مكافحــة  مــن   )60( رقــم  املــادة  مــن   )1( رقــم  للفقــرة  ووفقــًا 

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
)2(  حكمت على املدعى عليه بجلده مائة وخمسون جلدة

علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة والتــي تليهــا 
عشــرة أيــام 

علــى أن يكــون جلــد احلــد قبــل أول دفعــة يف جلــد التعزيــر بخمســة عشــر 
يوما

وذلــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

 )3( حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع غرامــة ماليــة وقدرهــا ألــف 
ريــال وخمســمائة 

وذلــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام مكافحــة 
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املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
)4(حكمــت علــى املدعــى عليــه مبنعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة 
بعــد انتهــاء عقوبــة الســجن ملــدة ســنتن ونصــف وفقــا للفقــرة رقــم )1( 
مــن املــادة رقــم )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
)5( حكمــت علــى املدعــى عليــه مبصــادرة هاتفــه اجلــوال املســتخدم يف 
الترويــج واملذكــور يف الئحــة دعــوى املدعــي العــام وذلــك وفقــا للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة. 
املســتخدمة يف  بإســقاط شــريحته  املدعــى عليــه  )6( حكمــت علــى 
وعــدم صرفهــا  العــام  املدعــي  دعــوى  واملذكــورة يف الئحــة  الترويــج 
للمتهــم نفســه وذلــك بنــاء علــى تعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم ) 9798( 

9-1428/2/10هـــ. وتاريــخ 
إليــه مــن تعاطيــه  لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب  )ثانيــًا(: ثبــت 

املخــدر للحشــيش 
وبذلــك حكمــت ، وحكمــت علــى املدعــى عليــه لقــاء ذلــك  حــدا بجلده 

ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة يف مــكان عــام إقامــة حلــد املســكر عليه .
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم 
وقــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة فأجبتــه 
لطلبــه وأفهمــت املدعــي العــام بــأن عليهــم مراجعــة احملكمــة يف يــوم       
األربعــاء    املوافــق    14/ 06  /   34 14هـــ الســتالم نســخة مــن احلكــم 
لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــالل ثالثــن يومــا مــن تاريــخ االســتالم 
وإال ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف وختمــت يف الســاعة   العاشــرة 
والنصــف صباحــا  وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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ــي بعــده  وبعــد ففــي  ــى مــن النب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
يف  اجللســة  افتتحــت  1434/07/12هـــ  املوافــق  األربعــاء  اليــوم  هــذا 
الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي العــام  وجــرى تســليمه 
نســخة مصــورة مــن   قــرار احلكــم   وللمعلوميــة فقــد جــرى حتريــره 
وختمــت اجللســة يف الســاعة   العاشــرة والنصــف صباحــًا وعلــى ذلــك 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف   12 /07/ 1434هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي   ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
الســاعة    افتتحــت اجللســة  املوافــق   08/14  /34 14هـــ  يــوم  األحــد  
العاشــرة  صباحــا  وفيهــا قــد انتهــت املــدة املنصــوص عليهــا يف املــادة 
الرابعــة والتســعن بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ولــم  يتقــدم 
املدعــي العــام  بالئحتــه االعتراضيــة خــالل هــذه املــدة لــذا قــررت رفــع 
كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف وفقــا ملــا نصــت عليــه اخلامســة 
والتســعون بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وللمعلوميــة فقــد 
جــرى حتريــره وختمــت يف الســاعة العاشــرة والنصــف   صباحــا   وعلــى 
ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم حــرر يف 08/14/ 34 14هـــ . ــه وصحب ــى آل وعل
احلمــد اهلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي 
يــوم الثالثــاء املوافــق   25/ 11 / 34 14هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  
احلاديــة عشــرة وخمــس وأربعــون دقيقــة   وفيهــا عــادت املعاملــة مــن 
محكمــة  رئيــس  بخطــاب  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
وبرفقهــا  1434/11/11هـــ  وتاريــخ    342215517 رقــم  االســتئناف 
القــرار رقــم 34350592 وتاريــخ 1434/11/5ه واملتضمــن مــا نصــه : 
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» قررنــا املصادقــة علــى احلكــم » قاضــي اســتئناف د.  ختمــه وتوقيعــه 
قاضــي اســتئناف ..... ختمــه وتوقيعــه قاضي اســتئناف ختمــه .... وتوقيعه  
وحتــى ال يخفــى جــرى إحلاقــه بضبــط القضيــة وســجلها وختمــت يف 
الســاعة الثانيــة عشــرة  ظهــرا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/11/25ه
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 34289442 
 342215517 برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/9/9هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/9/20هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
اخلــاص  1434/6/20هـــ  وتاريــخ   34246874 برقــم  املســجل  الشــيخ 
بدعوى/املدعــى العــام ضــد ...... املدعــى عليــه يف قضيــة مخــدرات وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/11/3هـــ.
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رقم الصك: 3433174 تاريخه:1434/2/9هـ     
رقم الدعوى:3460905

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34177211 تاريخه: 1434/4/2هـ

مخــدرات - بيــع بقصــد الترويــج - قــات - الهــروب مــن رجــال األمــن - 
ــم . اإلقــرار - التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة ورد املبلــغ املرّق

املادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم ) 2057 ( يف 1404/5/26هـ.

ادعــى املدعــي العــام  علــى املدعــى عليــه ببيــع قــات بقصــد االجتــار 
والهــروب مــن رجــال األمــن، طلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بعقوبــة الســجن والغرامــة واملنــع مــن الســفر ، حيــث وردت معلومــات 
بترويــج املدعــى عليــه للقــات فتــم التنســيق معــه مــن قبــل املصــدر علــى 
شــراء القــات برفقــة أحــد أعضــاء فرقــة املكافحــة وجــرى اســتالم 
القــات وتســليم املبلــغ املرقــم ، مت القبــض علــى املدعى عليــه بعد التعميم 
عليــه ، وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة 
لنبــات القــات احملظــور ، وصــادق املدعــى عليــه علــى االدعــاء املوجــه 
ــره  ــق البيــع ، وحكمــت احملكمــة بتعزي ــج القــات عــن طري ــه بتروي إلي
لقــاء ذلــك بســجنه ســنتن وتغرميــه مبلــغ عشــرة آالف ريــال  وتعزيــره لقــاء 
الهــروب مــن رجــال األمــن باجللــد خمســن جلــدة دفعــة واحــدة وألزمــت 
املدعــى عليــه بــرد املبلــغ الــذي اســتلمه وقــدره أربعمائــة ريــال وعــدم 
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إجابــة املدعــي العــام فيمــا طلبــه مــن منــع املدعــى عليــه مــن الســفر وقنــع 
املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى ، وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
.....القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية يف محافظة اخلبر برقم 3460905 
 34305340 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/02/05 وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/02/05 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/02/09 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 09  وفيهــا  قــدم املدعــي العــام .....
الئحــة دعــوى عامــة ضــد .....ســعودي بالســجل املدنــي رقــم).....( قائــاًل 
والتفتيــش  والقبــض  البــالغ  باالطــالع علــى محضــر  انــه  فيهــا حيــث 
املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي مبكافحــة املخــدرات  وعلــى 
محضــر القبــض املعــد مــن قبــل جــوازات اجلســر تبــن انــه يف يــوم االثنــن 
املوافــق 1433/9/18هـــ ورد معلومــات مــن أحــد املصــادر الســرية عــن 
وجــود املدعــى عليــه يســكن الثقبــة يقــوم  بترويــج القــات وأفــاد املصــدر 
أنــه قــام بالتنســيق معــه لشــراء قــات مببلــغ )400( ريــال وحاليــا ينتظــره 
أمــام منزلــه  وبنــاء علــى مــا ذكــر  مت تكليــف احــد أفــراد الضبــط 
اجلنائــي مــن متثيــل دور املشــتري ومرافقــة املصــدر بعــد تفتيــش املصــدر 
وتفتيــش ســيارته إبــراءًا للذمــة وجــرى تســليمهم املبلــغ احلكومــي املرقــم 
وقــدره )500( ريــال وعلــى الفــور مت التوجــه إلــى منــزل املدعــى عليــه 
وعنــد وصولهــم أمــام املنــزل شــوهد شــخص أســمر البشــرة متوســط 
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الطــول نحيــف اجلســم و أحتــك باملصــدر ومرافقــه وبعدهــا حتركــوا 
معطــن اإلشــارة الدالــة علــى عمليــة االســتالم والتســليم وأفــاد رجــل 
املكافحــة املرافــق للمصــدر بأنــه شــاهد عمليــة االســتالم والتســليم 
ــه بإتقــان وقامــوا بتســليم اخلمــس  ــك عــرف شــكل املدعــى علي وكذل
مائــة ريــال وأعــاد لهــم مائــة ريــال بعــد أن ســلمهم حزمــة القــات بعدهــا مت 
االنســحاب خوفــا مــن انكشــاف املصــدر ومحاولــة القبــض عليــه الحقــا 
وقــام اجلنــدي بتســليم الكميــة املروجــة لقائــد الفرقــة ومت تســليمها 
لقســم التحــري وأتضــح أنهــا عبــارة حزمــة بهــا أغصــان خضــراء اللــون 
يشــتبه أن تكــون مــن القــات احملظــور وبلــغ وزنهــا )200( غــرام وبعدهــا 
مت مراقبــة منــزل املدعــى عليــه عــدة أيــام ولــم يخــرج مــن املنــزل وبتاريــخ 
1433/10/9هـــ شــوهد املدعــى عليــه خــارج املنــزل وعنــد التوجــه إليــه 
الذ بالفــرار داخــل شــقته وقــام بقفــل البــاب وعلــى الفــور مت التوجــه إلــى 
اإلدارة والتعميــم عليــه وبتاريــخ 1433/11/24هـــ وأثنــاء مراجعــة املدعى 
عليــه جلســر........... بقصــد الســفر اتضــح أنــه مطلــوب ومت القبــض عليــه 
وتســليمه ملكافحــة مخــدرات الدمــام  وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي رقــم ).....( وتاريــخ 1433/10/17هـــ ايجابيــة العينــات املباعــة 
لنبــات القــات احملظــور واملــدرج علــى الفقــرة رقــم)5( مــن اجلــدول رقــم 
)4( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وانتهــى التحقيــق 
إلــى توجيــه االتهــام لـــ : .....بـ:بيــع مــا وزنــه )200( مائتــن جــرام من القات 

املخــدر بقصــد االجتــار والهــروب مــن رجــال األمــن.
وذلك لألدلة والقرائن التالية:

اللفــات رقــم  والتفتيــش واملدونــة علــى  والقبــض  البــالغ   1- محضــر 
. االســتدالل  إجــراءات  ضبــط  ملــف  مــن   )13.12.2(
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2- محضــر القبــض املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بجــوازات 
جســر امللــك فهــد واملرفــق علــى اللفــة رقــم )9(.

3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املشــار إليــه واملرفــق علــى اللفــة رقــم 
)7(. وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق عثــر لــه علــى ســابقة حيــازة 
أقــدم عليــه  مــا  مخــدرات اشــتباه يف اســتعمال املخــدرات وحيــث إن 
املدعــى عليــه - وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا - فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 

عليــه مبــا يلــي:
ــة  ــادة الثالث ــواردة بامل ــع مــن الســفر ال ــة الســجن والغرامــة واملن 1- بعقوب
مــن القــرار  رقــم )2057( وتاريــخ  1404/5/26هـــ ووفقــًا للقرار الوزاري 

رقــم )11( الصــادر بتاريــخ2/1/ 1374هـــ لقــاء قيامــه بترويــج القــات .
2- مطالبــة املدعــى عليــه باملبلــغ املشــار إليــه وفــق تعميــم وزيــر الداخليــة 
3ـ  22-1428/10/23هـــ.  وتاريــخ   )15980/4/5/1( رقــم  اهلل  رحمــه 
بعقوبــة تعزيــره تزجــره وتــردع غيــره  لقــاء قيامــه بالهــروب مــن رجــال 
ــه  األمــن هــذه دعــواي  وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقول
مــا جــاء يف الدعــوى مــن قيامــي ببيــع مــا وزنــه )200( مائتــي  جــرام 
مــن نبــات القــات احملظــور هــذا صحيــح فقــد ســبق أن طلــب منــي أحــد 
أصدقائــي أن أبيعــه القــات احملظــور مببلــغ أربعمائــة ريــال فوافقــت علــى 
ذلــك وقــد حضــر لــي املشــتري بالقــرب مــن منزلنــا يف حــي ..... وذلــك 
ــات القــات  ــه نب ــح وأعطيت يف شــهر رمضــان املاضــي بعــد صــالة التراوي
احملظــور فأعطانــي املشــتري خمســمائة ريــال وأعــدت لــه مائــة ريــال 
ــغ أربعمائــة ريــال ثــم انصــرف املشــتري  حيــث إنــي بعــت لــه القــات مببل
ومرافقــه ودخلــت منزلنــا وبعــد عــدة أيــام خرجــت مــن منزلنــا فوجــدت 
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رجــال األمــن فطلبــوا منــي التوقــف فهربــت منهــم ودخلــت املنــزل وأغلقــت 
البــاب وقــد مت القبــض علــّي يف تاريــخ 1433/11/24هـــ يف جســر امللــك 
فهــد عندمــا كنــت أريــد الســفر هــذا مــا حصــل وأنــا نــادم علــى فعلــي 
ــغ الــذي اســتلمته  وأتعهــد بعــدم تكــراره علمــًا بأنــي قمــت بإنفــاق املبل
قيمــة للقــات ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن ســابقتي فهــو صحيــح هكذا 
أجــاب بعــد ذلــك جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )5( وتضمنــت محضــر 
التحريــز وجــاء فيــه وزن نبــات القــات املــروج وهــو كمــا ذكــر املدعــي 
العــام يف دعــواه كمــا جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )7( وتضمنــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي وهــو كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه 
ــه  ــة وحيــث أقــر املدعــى علي ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاًء عل فبن
بقيامــه ببيــع القــات كمــا أقــر بهربــه مــن رجــال األمــن وملــا جــاء يف املــادة 
الثالثــة مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 2057 يف 1404/5/26هـــ وحيــث 
إنــه لــم يــرد يف هــذه املــادة عقوبــة املنــع مــن الســفر لــذا فقــد قــررت مــا 
يلــي أواًل : ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بترويــج مــا وزنــه )200( مائتــن 
جــرام مــن نبــات القــات احملظــور عــن طريــق البيــع مببلــغ أربعمائــة ريــال 
وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه مــدة ســنتن اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه 
وتغرميــه مبلــغ عشــرة آالف ريــال ثانيــًا: ثبــت لــدي هــروب املدعــى عليــه 
مــن رجــال األمــن وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بجلــده خمســن جلــدة دفعــة 
واحــدة ثالثــًا: ألزمــت املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ الــذي اســتلمه قيمــة 
للقــات وهــو أربعمائــة ريــال رابعــًا: عــدم إجابــة املدعــي العــام فيمــا طلبــه 
مــن منــع املدعــى عليــه مــن الســفر ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم 
قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي العــام مكتفيــًا مبــا قــدم يف الئحــة 
الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر إال ربــع وصلــى اهلل وســلم 
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علــى نبينــا محمــد.
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر املكلــف برقــم 
برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/2/12هـــ  وتاريــخ   34305340
34/420681/ج1 وتاريــخ 1434/2/19هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .....املســجل برقــم 3433174 
وتاريــخ 1434/2/9هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/.....يف قضيــة 
مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/3/29هـــ
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رقم الصك:34172873 تاريخه :1434/3/28هـ 
رقم الدعوى:3485137

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34192856 تاريخه: 1434/04/21هـ

اقــرار   - إنــكار   - املخــدر  احلشــيش  ترويــج  يف  الوســاطة   - مخــدرات 
بجــرم آخــر - التعزيــر بالســجن  واجللــد  والغرامــة  واملنــع مــن الســفر  

واملصــادرة  وإســقاط شــريحة اجلــوال.

1- قاعدة املرء مؤاخذ بإقراره.
2- املادة )3( من نظام مكافحه املخدرات واملؤثرات العقلية .

3- املادة )38( من نظام مكافحه املخدرات واملؤثرات العقلية .

4- املادة )53( من نظام مكافحه املخدرات واملؤثرات العقلية .

5- املادة )56( من نظام مكافحه املخدرات واملؤثرات العقلية .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بترويجــه للحشــيش املخــدر 
وطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالســجن واجللــد 
والغرامــة ومنعــه مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال والغــاء الشــريحة تطبيــق 
ألحــكام نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، حيــث إنــه 
ورد لفرقــة مكافحــة املخــدرات معلومــات مــن مصادرهــا الســرية عــن 
وجــود شــخص يقــوم بترويــج مــادة احلشــيش املخــدر ، فاســتعد املصــدر 
باالتصــال باملــروج وطلــب منــه قطعــة مــن احلشــيش واتفــق معــه علــى مبلــغ 
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مقــداره 50 ريــال ، وبعــد إجــراءات التســليم واالســتالم مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه ، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة 
املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر ، صــادق املدعــى عليــه مــا هــو منســوب 
ــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره بالســجن ملــدة  ــاء عل عليــه وبن
ــال ومنعــه مــن الســفر  ــة 1000 ري ــدة وغرامــة مالي ــة جل ــده مائ ســنة وجل
ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء الشــريحة وبعــرض احلكــم علــى طــريف 
الدعــوى قنــع املدعــى عليــه وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بغيــر الئحــة 

وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف  .

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/3/25هـــ لــدي 
املعاملــة  علــى  وبنــاًء  بالدمــام  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ...... أنــا 
وتاريــخ   ).……………( برقــم  احملكمــة  رئيــس  مــن  إلينــا  احملالــة 
1434/2/20هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ...... ســعودي اجلنســية 
...... الئحــة  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( وقــدم املدعــي العــام 
اإلدعــاء املتضمنــة بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع 
الهيئــة باملنطقــة الشــرقية أدعــي علــى املذكــور أعــاله وباالطــالع علــى 
محضــر االنتقــال والقبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط 
ــوم األحــد  ــه يف ي ــي بشــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام تبــن أن اجلنائ
املوافق 1433/11/14هـ ورد بالغ من أحد املصادر السرية عن شخص 
يدعــى ) ......( يقــوم بالتوســط بترويــج احلشــيش املخــدر فتــم متكــن 
املصــدر مــن االتصــال عليــه وطلــب منــه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
مببلــغ ) 200 ( مائتــن ريــال فأجابــه بــأن يحضــر إليــه بحــي)75( بالدمــام 
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لكــون احلشــيش املخــدر لــدى جــاره فتــم االنتقــال إلــى املوقــع برفقــة 
املصــدر بعــد تكليــف أحــد أفــراد الفرقــة القابضــة مبرافقتــه وتزويــده 
مببلــغ مرقــم وعنــد وصولهمــا ملنــزل الشــخص املخبــر عنــه )املتهــم/......( 
خــرج لهمــا وركــب معهمــا واتصــل بجــاره) املتهــم/...... ( حيــث خــرج 
مــن منزلــه وتقابــل مــع ) املتهــم/......( أمــام املنــزل ثــم رجــع ) املتهــم/......( 
للمصــدر وأفــاد بأنــه ال يوجــد لديــه ســوى قطعــة صغيــرة بخمســن ريــال 
وقــام ) املتهــم/......( بأخــذ مبلــغ )100( مائــة ريــال مــن املصــدر وهــي 
ــه  ــغ املرقــم وســلمها للمــروج ) املتهــم/......( والــذي ســلم ل جــزء مــن املبل
القطعــة املروجــة وهــي قطعــة صغيــرة ســوداء اللــون تــزن ) 2,3( جرامــن 
وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وأعــاد لــه مبلغ )50( خمســون ريــال بعدها 
قــام ) املتهــم/......( بتســليم املصــدر القطعــة املروجــة ومعهــا مبلــغ )50( 
خمســون ريــال وذهــب علــى قدميــه مســرعا حتــى اختفــى عــن األنظــار 
وعندهــا جــرى طــرق بــاب ) املتهــم/ ......( وعنــد خروجــه مت القبــض عليــه 
وبالدخــول ملنزلــه وجــد زوج أمــه الــذي حــاول التهجــم علــى الفرقــة جلهلــه 
بهويتهــم عندهــا جــرى الســيطرة علــى الوضــع وتعريفــه بهويــة الفرقــة 
وبتفتيــش غرفــة ) املتهــم/......( لــم يعثــر علــى شــيء مــن املمنوعــات وقــد 
ــال بجيــب ) املتهــم/......(  ــة ري ــغ املرقــم وقــدره )100( مائ مت ضبــط املبل
ولــم يقــم بإنــكار قيامــه بالترويــج وأفــاد بأنــه ال يوجــد لديــه ســوى مــا 
قــام بترويجــه وباالنتقــال ملنــزل ) املتهــم/......( وطــرق البــاب خــرج والــده 
وأفــاد بأنــه غيــر موجــود وبالتأكــد مــن اســمه الكامــل اتضــح انــه 
يدعــى )...... ( واثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم ) 4070 ك ش 
( وتاريــخ 1433/11/20هـــ ايجابيــة عينــة القطعــة املروجــة ملادة احلشــيش 
املخــدر املدرجــة باجلــدول األول فئــة)أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
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املتهــم  علــى  القبــض  مت  1434/1/14هـــ  وبتاريــخ  العقليــة  واملؤثــرات 
)......( 1- مت إيقــاف املتهــم املذكــور بالســجن رهــن احملاكمــة لكــون 
ــوزاري  ــة لإليقــاف وفقــا للقــرار ال ــه مــن اجلرائــم الكبيــرة املوجب جرميت
رقــم ) ………….( وتاريــخ 1428/7/9هـــ 2-مت إحالــة قضيــة املتهــم 
)......( للمحكمــة اجلزائيــة بالدمــام باخلطــاب رقــم ) ……….( وتاريــخ 
1433/12/4هـــ وباســتجواب املتهــم املذكــور أقــر بقيامه باســتالم مبلغ 
مائــة ريــال مــن املصــدر ومــن ثــم قــام بتســليمها للمتهــم األخــر ) ......( 
واســتلم منــه قطعــة احلشــيش املخــدر ومبلــغ خمســون ريــال ومــن ثــم قــام 
بتســليمها للمصــدر وبعدهــا ذهــب ملنزلــه نافيــا هروبه بعــد واقعة الترويج 
وأنــه قــام ببيــع قطعــة احلشــيش املخــدر مســاعدة للمتهــم اآلخــر لكونــه 
جــار لــه ونفــى تعاطيــه للمخــدرات وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام/ 
...... ببيــع مــا وزنــه )2,3( جرامــن وثالثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن 
مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 
1-اعترافــه مبــا نســب إليــه املــدون مبحضــر اســتجوابه املرفــق علــى 
اللفــة رقــم )38-40( 2- اعترافــه مبــا نــوه عنــه املــدون مبحضــر ســماع 
أقوالــه األوليــة علــى الصفحــة رقــم )2( املرفــق علــى اللفــة رقــم)31( 3- 
محضــر القبــض املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 3-12( 4- التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق على اللفة رقــم )24-25( وحيث 
إن مــا أقــدم عليــه املتهــم املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا- 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــَاً أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
وفقــًا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم)3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ــد  ــة الســجن واجلل ــي: 1-بعقوب ــه مبــا يل ــة واحلكــم علي ــرات العقلي واملؤث
والغرامــة الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام 
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2-منعــه مــن الســفر إعمــاال ملقتضــى الفقــرة رقــم )1( من املــادة رقم)56( 
مــن النظــام 3- مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد للمذكــور جــوال ).....( 
ــة بإســقاط شــريحة الهاتــف  يحمــل الرقــم املصنعــي ) ...... ( مــع املطالب
النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس املتهــم وفقــا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة 
رقــم ) 9798( وتاريخ9-1428/2/10هـــ وبــاهلل التوفيــق وبســؤال املدعى 
عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي مــن القيــام ببيــع احلشــيش املخــدر 
فهــذا غيــر صحيــح ولكننــي قمــت بالتوســط يف بيــع قطعــة احلشــيش 
املضبوطــة يف هــذه القضيــة وأنــا تائــب ونــادم وهــذه أول مــرة يصــدر 
منــي مثــل هــذا الفعــل وقــد اســتخدمت جوالــي مــن نــوع ......+ يف عمليــة 
التوســط والتنســيق هــذه إجابتــي وبعــد تدويــن مــا ســبق جــرى االطــالع 
املتضمــن  ش(  )4070ك  رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  علــى 
احلشــيش  ملــادة  القضيــة  هــذه  يف  املضبوطــة  القطعــة  عينــة  إيجابيــة 
املخــدر كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر التحريــز املــدون علــى اللفــة 
الســابعة عشــرة واملتضمــن أن املضبــوط يف هــذه القضيــة عبــارة عــن 
قطعــة صغيــرة احلجــم ســوداء اللــون تــزن جرامــن وثالثــة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام يشــتبه أن تكــون حشــيش مخــدر كمــا جــرى االطــالع 
ــة عــدم  ــة واملتضمن ــه املرفقــة باملعامل ــى صحيفــة ســوابق املدعــى علي عل
وجــود ســوابق مســجلة عليــه وبتأمــل الئحــة االدعــاء تبــن أن املدعــو هــو 
مــن قــام ببيــع احلشــيش وهــو مــن مت ضبــط املبلــغ املرقــم يف جيبــه وأنــه 
قــد اعتــرف بالبيــع وإمنــا اقتصــر دور املدعــى عليــه ...... علــى التوســط 
يف البيــع بــدون مقابــل حيــث إنــه أخــذ مــن املصــدر مائــة ريــال وســلمها 
للمــروج وأعــاد للمصــدر خمســن ريــاال ولــم يثبــت أنــه أخــذ مقابــال لقــاء 
التوســط فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى 
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عليــه بقيامــة بالتوســط يف عمليــة بيــع احلشــيش املخــدر وحيــث إن املــرء 
الكيمــاوي  والتقريــر  التحريــز  وبنــاء علــى محضــر  بإقــراره  مؤاخــذ 
ــة  ــة واملــادة الثامن الشــرعي املشــار إليهمــا أعــاله واســتنادًا للمــادة الثالث
والثالثــن واملــادة الثالثــة واخلمســن واملــادة السادســة واخلمســن مــن 
الــواردة يف  العقوبــات  إن  العقليــة وحيــث  املخــدرات واملؤثــرات  نظــام 
املــادة الثامنــة والثالثــن تشــمل مــن قــام بالتوســط يف شــيء مــن األفعــال 
اجلرميــة الــواردة فيهــا ســواء كان ذلــك مبقابــل أو بــدون مقابــل كمــا 
هــو منصــوص املــادة وبنــاء علــى عــدم وجــود ســوابق مســجلة علــى املدعــى 
علــى املدعــى عليــه وحيــث أظهــر التوبــة والنــدم واســتنادا للمــادة الســتن 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واســتنادا للمــادة التاســعة واخلمســن بعد 
املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه بالتوســط يف بيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن جرامــن وثالثــة 
مــن العشــرة مــن اجلــرام بــدون مقابــل واســتخدامه جوالــه املشــار إليــه 
يف الئحــة االدعــاء يف ذلــك وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك مبــا يلــي/ أوال/ 
ســجنه ســنة واحــدة اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة 
علــى دفعتــن متســاوية وبــن كل دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
أيــام وإلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة مقدارهــا ألــف ريــال ثانيــا/ منعــه مــن 
الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن تبــدأ بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبــة 
الســجن احملكــوم بهــا ثالثــا/ مصــادرة الهاتــف اجلــوال مــن نــوع نوكيــا 
ذي الرقــم املصنعــي)......( وإســقاط شــريحته وعــدم صرفهــا للمدعــى 
عليــه مــرة أخــرى  وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه 
بــه وقــرر املدعــي العــام االعتــراض واالكتفــاء مبــا يف أوراق املعاملــة 
فأجيــب لطلبــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وبــه حــرر 
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يف 1434/3/25هـــ .
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/4/30هـــ  املوافــق  الثالثــاء  يــوم  ويف 
الواحــدة والنصــف وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 
 ....../ العــام  املدعــي  بدعــوى  املتعلقــة  وتاريــخ 1434/4/27هـــ    )......(
وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانية برقــم )......( وتاريخ 
1434/4/21هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم لــذا جــرى إحلــاق ذلــك 
حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم وتاريــخ 1434/4/10هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم  وتاريــخ 1434/4/6هـــ املرفــق 
الشــيخ/......  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا 
ــام  ــخ 1434/3/28هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي الع املســجل برقــم  وتاري
ضــد/...... يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
ــى  ــى اهلل عل ــى احلكــم . واهلل املوفــق وصل ــا املصادقــة عل ــة قررن املعامل

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/4/20هـــ.
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رقم الصك: 34481568  تاريخه:1434/03/22هـ 
رقم الدعوى :3493681

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34181011 تاريخه 1434/04/07هـ.

حبــوب  مــن  عــدد  حيــازة   - املخــدر  احلشــيش  ترويــج   - مخــدرات 
الترامــادول احملظــورة بقصــد التعاطــي - التعزيــر بالســجن واجللــد 

الســفر. مــن  واملنــع  واملصــادرة  والغرامــة 

ْمــُر َوامْلَْيِســُر َواأَلنَصــاُب  َــا اخْلَ ِذيــَن آَمُنــوْا ِإمنَّ َهــا الَّ 1- قولــه تعالــى } َيــا َأيُّ
ــْيَطاِن َفاْجَتِنُبــوُه { . ــْن َعَمــِل الشَّ َواأَلْزاَلُم ِرْجــسٌ مِّ

2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام( 
رواه مسلم.

ــى  ــت : ) نهــى رســول اهلل صل ــا قال ــه أم ســلمه رضــي اهلل عنه 3- ماروت
ــر (. ــه وســلم عــن كل مســكر ومفت اهلل علي

4- مــا قــرره الفقهــاء مــن أن العقوبــات التعزيريــة إذا متحضــت هلل تعالــى 
واحتــد نوعهــا تداخلــت . انظــر كشــاف القنــاع )14/113(.

5- املواد )128و131( من نظام  اإلجراءات اجلزائية.
املــواد )38( و )53( و )56( و )60( و )62( مــن نظــام مكافحــة   -6

.  . العقليــة  املخــدرات واملؤثــرات 
7- الفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة .
8- املادة )159( من نظام اإلجراءات اجلزائية .
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احلشــيش  مــن  قطعــة  ببيــع  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
املخــدر بقصــد االجتــار  وحيــازة عــدد مــن حبــوب الترامــادول احملظــور 
بقصــد التعاطــي ، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه 
الســفر  مــن  واملنــع  والغرامــة  واجللــد  الســجن  بعقوبــة  عليــه  واحلكــم 
ومصــادرة الهاتــف اجلــوال تطبيقــًا ألحــكام نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة  ، حيــث وردت معلومــات لرجــال الضبــط اجلنائــي 
ملكافحــة املخــدرات مــن أحــد املصــادر عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج 
مــادة احلشــيش املخــدر ، مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى املدعــى 
عليــه و كان ذلــك مبســمع رجــال الضبــط حيــث جــرى التنســيق علــى 
شــراء قطعــه حشــيش، حيــث مت تزويــد املصــدر باملبلــغ احلكومــي و 
مت تفتيشــه ، توجــه املصــدر علــى قدميــه حتــت نظــر الفرقــة و تقابــل 
مــع املدعــى عليــه وأعطــى املصــدر إشــارة إمتــام عمليــة الشــراء ، و علــى 
الفــور مت القبــض علــى املدعــى عليــه ،  وبتفتيشــه عثــر معــه علــى اجلــوال 
الــذي مت التنســيق عليــه كمــا عثــر علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم ، قــام 
املصــدر بتســليم قائــد الفرقــة قطعــه احلشــيش، مت مداهمة منزل املدعى 
عليــه و عثــر علــى تســع حبــات حمــراء مــن حبــوب الترامــادول احملظــور ، 
كمــا أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
احملكمــة بتعزيــره بالســجن واجللــد والغرامــة ومصــادرة اجلــوال و إلغــاء 
شــريحته و املنــع مــن الســفر وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... رئيس احملكمة اجلزائية مبحافظة 
القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا برقــم  وتاريــخ 1434/02/26هـــ  
1434/02/26هـــ   …………….وتاريــخ  برقــم   باحملكمــة  املقيــدة 
وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/03/16هـــ  اإلثنــن  يــوم  ففــي 
حضــر املدعــي العــام ...... كمــا حضــر املدعــى عليــه ...... ، ســعودي 
رقــم ســجله املدنــي )......( رفــق وكيلــه ...... ســعودي رقــم ســجله املدنــي 
)......( مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل محافظــة القطيــف 
برقــم ...... يف 1434/2/20هـــ املخولــة لــه املرافعــة واملدافعــة وقــدم األول 
الئحــة دعــوى تتضمــن بــأن املدعــى عليــه ...... البالــغ مــن العمــر )43( 
ســنة محصــن ، موظــف أهلــي ، أوقــف بتاريــخ 1434/1/13هـــ وأحيــل 
لســجن محافظــة القطيــف و أنــه بتاريــخ 1434/1/12هـــ وردت معلومات 
لرجــال الضبــط اجلنائــي مبكافحــة املخــدرات عــن قيــام املدعــى عليــه 
يســتطيع  بأنــه  املصــادر  أحــد  وأفــاد  املخــدر  احلشــيش  مــادة  بترويــج 
اإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود ومت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى 
املدعــى عليــه وكانــت املكاملــة حتــت مســامع رجــال الضبــط اجلنائــي 
حيــث جــرى التنســيق مــع املدعــى عليــه علــى قطعــة حشــيش مببلــغ 
خمســمائة ريــال و كان املوعــد أمــام املنــزل وعلــى الفــور مت االنتقــال إلى  
املوقــع ومت تزويــد املصــدر باملبلــغ احلكومــي املرقــم ومت تفتيــش املصــدر 
وبعــد حلظــات توجــه املصــدر علــى قدميــه حتــت أنظــار الفرقــة و تقابــل 
معــه وقــام املصــدر بإعطــاء إشــارة إمتــام عمليــة الشــراء وعلــى الفــور مت 
القبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر معــه علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق عليــه 
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وقــد عثــر علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم كمــا قــام املصــدر بتســليم قائــد 
الفرقــة قطعــة بنيــة اللــون تــزن )24,5( أربعــة وعشــرين جرامــًا ونصــف 
اجلــرام  و بنــاء علــى أمــر ســعادة مديــر مكافحــة املخــدرات بالشــرقية 
مت مداهمــة منــزل املدعــى عليــه ومت العثــور علــى عــدد ) 9 ( تســع حبــات 
حمــراء اللــون مــن حبــوب الترامــادول احملظــور أثبت التقريــر الكيماوي 
إيجابيــة عينــة  املتضمــن  وتاريــخ 1434/1/24هـــ   )....( رقــم  الشــرعي 
القطعــة املروجــة ملــادة احلشــيش املخــدر و املــدرج يف اجلــدول األول فئــة 
)أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات كمــا أثبــت التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي املشــار إليــه إيجابيــة عينــة احلبــوب لعقــار الترامــادول احملظــور 
و املــدرج يف اجلــدول األول فئــة )هـــ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بصحــة واقعــة الضبــط وأنــه اتصــل عليــه 
شــخص واتفــق مبقابلتــه عنــد منزلــه  لكونــه يطالبــه مبلــغ مالــي وقــدره 
)500( ريــال وقــام باالتصــال عليــه وقابلــه عنــد املنــزل و أخــذ املبلــغ منــه 
كمــا أقــر بحيازتــه ملــا عــدده )9( تســعة حبــات وهــي عائــدة لــه بقصــد 
االســتخدام و أنــه قــام بشــرائها مــن شــخص مصــري ال يعرفــه وهــي 
لقصد االســتخدام وأخذها للتنشــيط اجلنســي. وقد انتهى التحقيق معه 
إلــى توجيــه االتهــام إليــه ببيــع قطعــة تــزن )24,5( أربعــة وعشــرين جرامــا 
ــازة مــا  ونصــف اجلــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وحي
عــدده )9( تســع حبــات مــن عقــار الترامــادول احملظــور بقصــد التعاطــي 
، وذلــك لألدلــة والقرائــن املوضحــة بالالئحــة وبالبحــث عمــا إذا كان 
لــه ســوابق عثــر لــه علــى ســابقة حيــازة مســكر. وحيــث إن مــا أقــدم عليه 
املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعل محــرم ومعاقب عليه 
شــرعًا ونظامــًا أطلــب مــا يلــي: أوال: إثبــات مــا أســند إليــه وفًقــا للفقــرة 
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رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة واحلكــم عليهمــا مبــا يلــي: 1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام مــع مراعــاة 
املــادة )62/1( مــن النظــام 2- منعــه مــن الســفر إعمــاال ملقتضــى الفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام . ثانيــا: مصــادرة الهاتف اجلوال 
ــوع ..... ويحمــل الرقــم املصنعــي  ــد للمتهــم املذكــور و الــذي مــن ن العائ
) ...... (  و يحمــل رقــم االتصــال )......( الســتخدامه يف الترويــج وفقــا 
للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام ، مــع املطالبــة بإســقاط 
شــريحة الهاتــف النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس املتهــم وفقــا لتعميــم ســمو 
دعــواي  هــذه  9-1429/2/10هـــ.  وتاريــخ   ).....( رقــم  الداخليــة  وزيــر 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
ــزن  ــع  قطعــة حشــيش ت ــخ املذكــور وقيامــي ببي ــي يف التاري القبــض عل
)24,5( أربعــة وعشــرين جرامــًا ونصــف اجلــرام وحيــازة مــا عــدده )9( 
تســع حبــات مــن عقــار الترامــادول احملظــور بقصــد التعاطــي وإجــراء 
االتصــال إلمتــام بيــع املخــدر بجهــاز اجلــوال والشــريحة املشــار لهمــا يف 
الئحــة الدعــوى كل ذلــك صحيــح لكننــي نــادم علــى مــا بــدر منــي 
وأنــا تائــب ولــدي زوجــة وأطفــال هكــذا أجــاب وبدراســة املعاملــة جــرى 
االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي وصحيفة الســوابق املشــار لهما أعاله 
فوجدتهــا كمــا ذكــر املدعــي العــام فجــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل 
ميتهــن االجتــار باملخــدرات قــال ال فأنــا موظــف أهلــي ولــدي ورش ولســت 
معتــادًا علــى بيــع املخــدرات فجــرى ســؤال املدعــي العــام ألديــه بينــة علــى 
ــة لــدي ســوى مــا  ــع مــن قصــد االجتــار قــال ال بين مــا ادعــاه مــن أن البي
جــاء يف محضــر  البــالغ والقبــض والتفتيــش املــدون علــى الصفحــات 
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رقــم )2( و)11( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل وباالطــالع عليــه 
وجــدت البــالغ يتضمــن ورود معلومــات عــن شــخص ب.... يدعــى ..... 
يقــوم بترويــج مــادة احلشــيش املخــدر كمــا أن واقعــة القبــض والتفتيــش 
موافقــة ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام فجــرى ســؤال الطرفــن ألديهــم 
مــا يريــدان إضافتــه فقــاال ليــس لدينــا مــا نضيــف .فبنــاء علــى مــا تقــدم 
وحيــث تتلخــص دعــوى املدعــي العــام يف اتهــام املدعــى عليــه ببيــع قطعــة 
تــزن )24,5( أربعــة وعشــرين جرامــا ونصــف اجلــرام مــن مــادة احلشــيش 
املخــدر بقصــد االجتــار وحيــازة مــا عــدده )9( تســع حبــات مــن عقــار 
الترامــادول احملظــور بقصــد التعاطــي وألن هــذه احملكمــة مختصــة 
بنظــر هــذه الدعــوى بنــاء علــى املــواد )131،128( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة وإلقــرار املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليته ببيع قطعة احلشــيش 
الترامــادول  عقــار  مــن  حبــات  تســع   )9( وحيــازة  املذكــورة  املخــدر 
احملظــور بقصــد التعاطــي و إلنــكاره االجتــار يف بيــع املخــدرات و ألن 
وصــف االجتــار يســتلزم ثبــوت قيــام املدعــى عليــه باحتــراف هــذا العمــل 
و اتخــاذه مهنــة لــه ممــا يســتلزم تكــرار ممارســته فــال يعــد كل بيــع 
أو شــراء جتــارة و إن كانــا مــن أفعالهــا و حيــث لــم يتضمــن محضــر 
القبــض والتفتيــش املشــار لــه أعــاله العثــور علــى كميــات  أخــرى مــن 
املــواد املخــدرة ســوى حبــوب الترامــادول كمــا لــم أجــد يف أقــوال املدعى 
ــى االجتــار كمــا أن البــالغ منســوب ملصــدر  ــدل عل ــه حتقيقــًا مــا ي علي
مجهــول و لــم تتضمــن صحيفــة ســوابقه ثبــوت إدانتــه بترويــج املخــدرات 
ــى أن القصــد هــو االجتــار  ــة عل ــة موصل ولعــدم إقامــة املدعــي العــام بين
فــإن الوصــف األقــرب ملــا قــام بــه املدعــى عليــه هــو الترويــج مبقابــل وألن 
مــا أقــدم عليــه مــن بيــع احلشــيش املخــدر و تعاطيــه و وحيــازة احلبــوب 
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وامليســر  اخلمــر  ))إمنــا  تعالــى  لقولــه  أفعــال محرمــة شــرعًا  احملظــورة 
ــدة:90  ــوه(( املائ واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنب
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )) كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام 
(( رواه مســلم و ملــا روتــه أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا قالــت » نهــى رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه و ســلم عــن كل مســكر و مفتــر« رواه أحمــد و 
أبــو داود كمــا أنهــا أفعــال مجرمــة نظامــَا وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة ) 
3 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و ملــا نصــت عليــه املــادة ) 159( مــن 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة مــن أن احملكمــة ال تتقيــد بالوصــف الــوارد 
يف الئحــة الدعــوى و أن عليهــا أن تعطــي الفعــل الوصــف الــذي يســتحقه 
لهــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه احلاضــر ...... باآلتــي: 
أواًل : بيــع قطعــة حشــيش تــزن )24,5( أربعــة وعشــرون جرامــا ونصــف 
اجلــرام بقصــد الترويــج مبقابــل. ثانيــًا :حيــازة مــا عــدده )9( تســع حبــات 
مــن عقــار الترامــادول احملظــور بقصــد التعاطــي و ملــا قــرر الفقهاء من أن 
العقوبــات التعزيريــة إذا متحضــت هلل تعالــى واحتــد نوعهــا تداخلــت أنظر 
كشــاف القناع )113/14( وبعد االطالع على املواد)62،56،53،38(
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ونظــرًا لقلــة الكميــة 
املروجــة وعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه بهــذا اخلصــوص وملــا 
أبــداه مــن االعتــراف وإعــالن التوبــة والظــروف االجتماعيــة وبنــاء علــى 
املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات فقــد حكمــت عليــه باآلتــي : 
أوال: ســجنه ثــالث ســنوات وتغرميــه ألفــن وخمســمائة ريــال وجلــده مائــة 
وخمســن جلــدة مفرقــة علــى ثــالث دفعــات متســاويات ثانيــًا: مصــادرة 
جهــاز الهاتــف اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه مــن نــوع ..... ويحمــل الرقــم 
املصنعــي ) ...... (  و الشــريحة التــي حتمــل الرقــم )......( وعــدم صرفهــا 
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لنفــس املتهــم ثالثــًا: منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ثــالث ســنوات 
تبــدأ بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن وبإعــالن احلكــم قنــع بــه املدعــى 
املعاملــة حملكمــة  رفــع  وطلــب  اعتراضــه  العــام  املدعــي  وقــرر  عليــه 
االســتئناف دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وأغلقــت اجللســة وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس   ...... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة  عــادت  فقــد  القطيــف  مبحافظــة 
باملنطقــة الشــرقية وبرفقهــا القــرار رقــم  يف 1434/4/7هـــ املتضمــن 

. 1434/4/17هـــ  يف  أحلــق  للبيــان  و  احلكــم  علــى  املصادقــة 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم وتاريــخ 1434/3/25هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
وتاريــخ  برقــم   الشــيخ/......  القطيــف  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
1434/3/22هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلتــه املســجل برقــم  
العــام ضــد/...... يف  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  وتاريــخ 1434/3/17هـــ 
قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل ومفصــل في
املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/4/7هـــ.
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رقم الصك:34232452 تاريخه :1434/06/06هـ  
رقم الدعوى :3496448

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34344739 تاريخه: 1434/10/29هـ

احلبــوب   ترويــج  يف  الشــروع   - احملظــورة  احلبــوب  مخدرات-ترويــج 
احملظــورة - حيــازة املســكر  بقصــد الشــرب - شــرب املســكر - إقامــة 
حــد املســكر- التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر 

اجلــوال.  شــريحة  وإســقاط  اجلــوال  الهاتــف  ومصــادرة 

1- قاعدة : املرء مؤاخذ بإقراره.
2- قاعدة : ال عذر ملن أقر.

3- قــول اهلل تعالــى : )يــا أيهــا الذيــن آمنــو إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان  فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون(.

4- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :) كل مســكر خمــر وكل خمــر 
مســلم. رواه  حــرام(. 

5- ملــا تشــاور الصحابــة يف عهــد عمــر  رضــي اهلل عنــه  حــن اكثــر 
النــاس مــن الشــرب ، قــال عبدالرحمــن بــن عــوف رضــي اهلل عنــه : أخف 
احلــدود ثمانــون فوافــق علــى ذلــك الصحابــة . الشــرح املمتــع )293/14(.

6- قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )53( وتاريــخ 1397/4/4هـــ والــذي 
تضمــن : أن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر  باإلجمــاع وأنــه ثمانــون 

جلــدة.
7- يســوغ اجلمــع بــن احلــد والتعزيــر اذا وجــد جنايتــن ملــا روى أحمــد 
ــده  ــي بالنجاشــي قــد شــرب اخلمــر يف رمضــان فجل ــا أت بإســناده أن علي
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بيــع عــدد مــن حبــوب اإلمفيتامن 
املنبهــة احملظــورة بقصــد االجتــار والشــروع يف بيــع عــدد مــن حبــوب 
ولــه  وتعاطيهــا  املســكرة  للمــواد  وحيازتــه  احملظــورة  اإلمفيتامــن 
ســوابق ، حيــث ورد بــالغ ملكافحــة املخــدرات مــن أحــد مصادرهــا عــن 
قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب احملظــورة ومت متكــن املصــدر مــن 
االتصــال  عليــه مبســمع مــن أحــد أفــراد الفرقــة وطلــب منــه شــراء عــدد 
مــن احلبــوب احملظــورة فوافــق املدعــى عليــه ومت تفتيــش املصــدر  وتزويده 
باملبلــغ املرقــم  وتكليــف أحــد األفــراد مبرافقتــه ومتــت عمليــة االســتالم 
والتســليم ولــم يتــم القبــض علــى املدعــى عليــه خوفــًا مــن انكشــاف 
هويــة املصــدر ، ثــم مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى املدعــى عليــه 
مــرة أخــرى وحــدد مكانــه ومت القبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر معــه علــى 
زجاجتــي مــاء بداخلهــا مســكر ولــم يعثــر علــى املبلغ املرقــم كما ضبط 

ثمانــن احلــد وعشــرين ســوطًا  لفطــره يف رمضــان. وأخرجــه : أيضــًا 
عبدالــرزاق وابــن أبــي شــيبة  والبيهقــي )كشــاف القنــاع112/14(.

8- الفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخدرات واملؤثرات 
العقلية .

9- الفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخدرات واملؤثرات 
العقلية .

املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )53( املــادة  مــن   )1( الفقــرة   -10
العقليــة. واملؤثــرات 

11- تعميم  وزير الداخلية رقم )9798( يف 1428/2/10هـ.
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معــه علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق عليــه  وطلــب املدعــي العــام إثبــات 
إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه  واحلكــم عليــه بعقوبــة  الســجن 
واجللــد  والغرامــة والتشــديد عليــه يف العقوبــة لكثــرة ســوابقه ومنعــه 
مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإســقاط شــريحته وإلزامــه بإعــادة 
املبلــغ احلكومــي وإقامــة حــد املســكر عليــه، كمــا أقــر املدعــى عليــه 
مبــا نســب وأنكــر الشــروع يف بيــع عــدد مــن احلبــوب احملظــورة وتعاطيــه 
للحبــوب احملظــورة ، بنــاء علــى مــا تقــدم فقــد حكمــت احملكمــة علــى 
املدعــى عليــه بإقامــة حــد املســكر  وبتعزيــره بالســجن واجللــد والغرامــة 
واملنــع مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإســقاط شــريحته ، صــرف 
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام  إعــادة املبلــغ املالــي املرقــم  وصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
بالدمــام   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائّيــة بالدمــام برقــم  وتاريــخ 1434/02/27 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
برقم  وتاريخ 1434/02/27 هـ  ففي يوم  األربعاء املوافق 1434/05/29 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام / ...... 
رقــم  بالبطاقــة  اجلنســية  ســعودي   .......  / معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى 
............ قائــال يف دعــواه بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام 
لفــرع الهيئــة ........... أدعــي علــى املذكــور أعــاله حيــث إنــه باالطــالع 
رجــال  قبــل  مــن  املعــد  والتفتيــش  القبــض  و  االنتقــال  محضــر  علــى 
الضبــط اجلنائــي بشــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام تبــن انــه يف يــوم 
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األربعــاء املوافــق 1434/1/7هـــ ورد بــالغ مــن أحــد املصــادر الســرية عــن 
شــخص يدعــى/ ....... ) املدعــى عليــه( يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة و 
يتواجــد يف مخطــط ) 8 ( بالدمــام ، وبنــاء علــى ذلــك مت متكــن املصــدر 
مــن االتصــال علــى جوالــه رقــم )....( مبســمع مــن أحــد أفــراد الفرقــة 
القابضــة وطلــب منــه حبوبــًا مببلــغ )200( مائتــن ريــال فأجابــه بتوفرهــا 
لديــه و طلــب منــه احلضــور إليــه مبخطــط ) 8 ( ومت االنتقــال إلــى املوقــع 
برفقــة املصــدر بعــد تفتيشــه و تزويــده مببلــغ مرقــم و مت تكليــف أحــد 
أفــراد الفرقــة مبرافقتــه  ومت االتصــال عليــه حيــث حــدد املــكان خلــف 
)محطــة ..... ( علــى طريــق ......... و حضــر الشــخص املخبــر عنــه و اســتلم 
املبلــغ املرقــم مــن املصــدر و ســلمه عــدد ) 6 ( ســت حبــات بيضــاء اللــون 
و ذلــك مبــرأى مــن الفــرد املرافــق للمصــدر و لــم يتــم القبــض عليــه خوفــا 
مــن انكشــاف هويــة املصــدر ثــم  مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى 
نفــس املــروج و طلــب منــه عــدد )25( خمســة و عشــرون حبــة محظــورة 
فطلــب منــه املــروج مقابلتــه خلــف )ســوبرماركت ........( بحــي ) 75 ( 
و مت انتقــال الفرقــة للموقــع و بعــد ربــع ســاعة شــوهد املــروج مترجــال 
علــى قدميــه حيــث توجــه املــروج للمصــدر و قبــل وصولــه لــه مت القبــض 
عليــه و اتضــح انــه املدعــى عليــه و بتفتيشــه عثــر علــى عــدد )2( قارورتــي 
مــاء صحــة بداخلهــا شــراب مســكر و لــم يعثــر علــى املبلــغ املرقــم و قــد 
مت ضبــط اجلــوال الــذي مت التنســيق عليــه بحوزتــه ، و أثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم ).....( و تاريــخ 1434/2/5هـــ ايجابيــة احلبــوب 
املروجــة ملــادة األمفيتامــن املنبهــة و املدرجــة باجلــدول الثانــي فئة )ب( من 
نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة ، كمــا أثبــت التقريــر 
املنــوه عنــه احتــواء عينــة الســائل املضبــوط علــى مــادة الكحــول االيثيلــي 
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و بنســبة مســكرة .
 وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بقيامــه بتســليم املصــدر عــدد ) 6( ســت 
حبــات محظــورة و باتصــال املصــدر عليــه و طلبــه منــه هــذه احلبــوب 
مقابــل مبلــغ )200( ريــال و أضــاف انــه لــم يبيعهــا علــى املصــدر و انــه 
لــم يســتلم منــه أي مبلــغ مالــي كمــا أقــر بــان املصــدر  اتصــل عليــه و 
طلبــه منــه أن يحضــر لــه عــدد )25( حبــة محظــورة و انــه اتفــق معــه 
علــى مقابلتــه و لكــن ليــس بهــدف تســليمه ) 25 ( حبــة التــي طلبهــا و 
إمنــا ليقومــا بالتنــزه ســويا بحكــم صداقتــه بــه و أقــر بحيــازة قارورتــي 
الشــراب املســكر بغــرض االســتعمال و انــه يتعاطــى احلبــوب احملظــورة 

و الشــراب املســكر منــذ أســبوع .
  وقد انتهى التحقيق إلى اتهام املدعى عليه باالتي:

و  املنبهــة  األمفيتامــن  حبــوب  مــن  حبــات  ســت   )  6  ( عــدد  بيــع   -1
. االجتــار  بقصــد  احملظــورة 

2- الشروع يف بيع ) 25 ( خمسة و عشرون حبة محظورة .
3- حيازة عدد ) 2 ( قارورتي ماء صحة بها مسكر بقصد الشرب 

4- شربه للمسكر و تعاطيه للحبوب احملظورة .
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1- اعترافــه مبــا نســب إليــه املرفــق علــى اللفــة رقــم )11-13( و ص )21( 
مــن امللــف املرفــق علــى اللفــة رقــم )1(

2- محضر القبض املنوه عنه املرفق على اللفة رقم ) 1 (
3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم 

)25 - 24(
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه و هــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
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شــرعا فعــل محــرم و معاقــب عليــه شــرعًا و نظامــًا أطلــب مــا يلــي :
أواًل : اثبــات ادانتــه مبــا أســند إليــه مــن بيــع احلبــوب احملظــورة و شــروعه 
يف بيعهــا و تعاطيــه لهــا وفقــًا للفقرتــن رقــم )2( و )7( مــن املــادة رقــم 
)3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة و احلكــم عليــه 

مبــا يلــي :
 )1( رقــم  الفقــرة  يف  الــواردة  الغرامــة  و  اجللــد  و  الســجن  بعقوبــة   -1
مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام  اكتفــاء بالعقوبــة األشــد اســتنادًا 
للمــادة  وفقــا  عليــه  العقوبــة  تشــديد  و   ، النظــام  مــن   )62( للمــادة 
)2/38/ج( مــن النظــام و اســتنادا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
) 2/8346/4/5/1ش ( و تاريــخ 1427/2/8هـــ ، و  التشــديد  عليــه 
ــر  ــة صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزي ــرة ســوابقه اســتنادا لبرقي لكث

. 1429/8/23هـــ   تاريــخ  و   )93958/5/5/1( رقــم  الداخليــة 
2- منعــه مــن الســفر  إعمــاال ملقتضــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم 

)56( مــن النظــام .
3- مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد للمذكــور مــن نــوع نوكيــا و الــذي  
يحمــل الرقــم املصنعــي )......( ال ســتخدامه يف بيــع احلبــوب احملظــورة و 
االتفــاق علــى بيعهــا وفقــا للفقــرة رقــم )1( من املادة رقــم )53( من النظام 
، و اســقاط شــريحة هاتفــه اجلــوال وعــدم صرفهــا لــه مــرة أخــرى وفقــا 
لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )9798( و تاريــخ 9-1428/2/10هـــ .

ثانيــا : احلكــم بالزامــه  بإعــادة  مبلــغ  )200( مائتــي ريــال بــداًل عــن املبلغ 
احلكومــي الــذي لــم يضبــط اســتنادا إلــى تعميــم ســمو وزيــر الداخليــة 

رقــم )4/5/1/ 65980( و تاريــخ 22-1428/10/23هـــ .
ثالثــا : اثبــات ادانتــه مبــا أســند إليــه مــن شــرب املســكر و احلكــم عليــه 
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بحــد الســكر .
رابعــا: اثبــات ادانتــه مبــا أســند إليــه مــن  حيازتــه لقارورتــي مــاء بهــا 
مســكر بقصــد الشــرب و احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره و تــردع 
غيــره لقــاء ذلــك و لقــاء تعــدد ســوابقه يف شــرب املســكر وفقــا لقــرار 
هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )53( و تاريــخ 1397/4/4هـــ . هــذه دعــواي 
. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل  مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن أننــي قمــت ببيــع عــدد )6( ســت حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن 
املنبهــة و احملظــورة  بقصــد االجتــار فصحيــح ومــا ذكــره مــن أننــي 
شــربت املســكر فصحيــح و مــا ذكــره مــن أننــي قمــت بحيــازة عــدد )2( 
قارورتــي مــاء صحــة بهــا مســكر بقصــد الشــرب فصحيــح ومــا ذكــره 
مــن أننــي قمــت بالشــروع يف بيــع )25( خمســة و عشــرون حبــة محظــورة 
و أننــي أتعاطــى احلبــوب احملظــورة فغيــر صحيــح  هكــذا أجــاب .ثــم 
جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن رقــم اجلــوال ).....( فأجــاب قائــاًل بــأن 
هــذا الرقــم عائــد ألخــي و هــو املســتخدم يف الترويــج هكــذا أجــاب .ثــم 
ــا  ــغ احلكومــي املرقــم و قــدره مائت ــه عــن املبل جــرى ســؤال املدعــى علي
ريــال فأجــاب قائــاًل لــم أســتلم هــذا املبلــغ هكــذا أجــاب .ثــم جرى ســؤال 
املدعــي العــام هــل لديــك بينــة علــى دعــواك فيمــا يتعلــق بشــروع املدعــى 
عليــه يف بيعــه خمســة وعشــرين حبــة محظــورة وتعاطيــه لهــا وفيمــا يتعلــق 
باســتالم املدعــى عليــه للمبلــغ احلكومــي املرقــم فأجــاب قائــال ليــس 
لــدي بينــة ســوى مــا يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب وقــد جــرى اطالعــي 
علــى أوراق املعاملــة كمــا جــرى اطالعــي علــى  التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي رقــم )604 ك ش/41/31 (  وتاريــخ  1434/2/5 هـــ املرفــق 
باملعاملة لفة رقم )24، 25( و املتضمن ثبوت إيجابية احلبوب املضبوطة 
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ــة الســوائل املضبوطــة  ــواء عين ملــادة االمفيتامــن احملظــورة و ثبــوت احت
ملــادة الكحــول اإليثيلــي و بنســبة مســكرة .كمــا جــرى اطالعــي علــى 
ســوابق املدعــى عليــه املرفقــة باملعاملــة املتضمنــة عدد )1( تشــفيط،عدد 
)2( ســرقة ، عــدد )4( شــرب مســكرات ، و بعرضهــا علــى املدعــى 
عليــه صــادق علــى صحتهــا .فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ونظــرا ملــا قــرره الطرفــان ومــا مت رصــده وضبطــه أعــاله وبعــد االطــالع 
علــى أوراق املعاملــة ودراســتها ونظــرا ملصادقــة املدعــى عليــه مبــا نســب 
إليــه مــن بيــع احلبــوب احملظــورة و شــرب املســكر و حيــازة قارورتــي 
املســكر بقصــد الشــرب و املــرء مؤاخــذ بإقــراره وال عــذر ملــن أقر ونظرا 
إلنــكار املدعــى عليــه  الشــروع يف بيــع خمســة و عشــرين حبــة محظــورة 
و إنــكاره لتعاطيــه للحبــوب احملظــورة وإلنــكاره اســتالم املبلــغ املالــي 
املرقــم و األصــل العــدم وال يوجــد بينــة موصلــة علــى ذلــك ونظــرا إلــى أن 
مــا قــام بــه املدعــى عليــه هــو محــرم شــرعا ومجــرم نظامــا واهلل تعالــى 
يقــول: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم 
ــى  رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون(  ولقولــه صل
اهلل عليــه وســلم: ) كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام  (رواه مســلم  
»وألن الصحابــة ـ رضــي اهلل عنهــم ملــا تشــاوروا يف عهــد عمــر رضــي اهلل 
عنــه حــن أكثــر النــاس مــن شــربه، قــال عبــد الرحمــن بــن عــوف رضــي 
اهلل عنــه: أخــف احلــدود ثمانــون فوافــق علــى ذلــك الصحابــة« أ.هـــ الشــرح 
املمتــع )293/14( واســتنادا لقــرار هيئــة كبــار العلمــاء  رقــم 53 وتاريــخ 
1397/4/4هـــ والــذي تضمــن بــأن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر 
باإلجمــاع كمــا قــرر أنــه ثمانــون جلــدة .أ.هـــ  وألنــه يســوغ اجلمــع بــن 
ــي  ــًا أت ــا روى أحمــد بإســناده أن علي ــن مل ــر إذا وجــد جنايت احلــد والتعزي
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بالنجاشــي قــد شــرب خمــرًا يف رمضــان فجلــده ثمانــن احلــد وعشــرين 
ســوطًا لفطــره يف رمضــان وأخرجــه أيضــًا عبدالــرزاق وابــن أبــي شــيبة 
والبيهقــي )كشــاف القنــاع 112/14( وبنــاء علــى الفقــرة رقــم )1( مــن 
العقليــة  املخــدرات واملؤثــرات  مــن نظــام مكافحــة  املــادة رقــم )38( 

ولــكل مــا ســبق :
)أواًل(:ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه مــن بيــع عــدد )6( 
ســت حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة و احملظــورة بقصــد االجتــار 

وبذلك حكمت وحكمت على املدعى عليه لقاء ذلك مبا يلي :
)1( حكمــت علــى املدعــى عليــه بســجنه مــدة خمــس ســنوات يحتســب 
منهــا مــا أمضــاه موقوفــا يف هــذه القضيــة وذلــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( 
مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 

و هــذه العقوبــة شــاملة لتعــدد ســوابقه .
)2(  حكمت على املدعى عليه بجلده تعزيرا مائتي جلدة .

علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة والتــي تليهــا 
عشــرة أيــام وذلــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. علــى أن يكــون جلــد احلــد قبــل 
ــة شــاملة  ــر بخمســة عشــر يومــا و هــذه العقوب ــد التعزي أول دفعــة يف جل
حليــازة املدعــى عليــه لقارورتــي مــاء صحــة بهــا مســكر بقصــد الشــرب .
 )3( حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع غرامــة ماليــة وقدرهــا ثالثــة 
آالف ريــال وذلــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام 

مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
)4(حكمــت علــى املدعــى عليــه مبنعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة 
ــة الســجن ملــدة خمــس ســنوات وفقــا للفقــرة رقــم )1(  بعــد انتهــاء عقوب
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مــن املــادة رقــم )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
)5( حكمــت علــى املدعــى عليــه مبصــادرة الهاتــف اجلــوال املســتخدم يف 
الترويــج واملذكــور يف الئحــة دعــوى املدعــي العــام وذلــك وفقــا للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة و لصاحــب اجلــوال الرجــوع عليــه بالقيمــة .
املســتخدمة يف  بإســقاط شــريحته  املدعــى عليــه  )6( حكمــت علــى 
وعــدم صرفهــا  العــام  املدعــي  دعــوى  واملذكــورة يف الئحــة  الترويــج 
للمتهــم نفســه وذلــك بنــاء علــى تعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )  ( 
وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ. و لصاحــب الشــريحة الرجــوع عليــه بالقيمــة
)7( صرفــت النظــر عــن إيقــاع العقوبــة علــى املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ 

املالــي املرقــم وقــدره مائتــا ريــال و بذلــك حكمــت
)ثانيــًا(: ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبا نســب إليه من شــربه املســكر 
وبذلــك حكمــت وحكمــت علــى املدعــى عليــه لقــاء ذلــك  حــدا بجلــده 

ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة يف مــكان عــام إقامــة حلــد املســكر عليــه .
إليــه مــن حيازتــه  إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب  لــدي  ثبــت  )ثالثــًا(: 
لقارورتــي مــاء صحــة بهــا مســكر بقصــد الشــرب و عقوبتــه علــى  ذلــك 
داخلــة يف عقوبــة جلــد التعزيــر املذكــورة أعــاله يف الفقــرة رقــم )2( .
)رابعــًا(: لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه مــن شــروعه 
يف بيــع خمســة و عشــرين حبــة محظــورة و لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
ــك حكمــت وبعــرض احلكــم  ــوب احملظــورة و بذل ــه للحب ــه بتعاطي علي
علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام 
االعتــراض علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وأفهمــت 
املدعــي العــام بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة يف يــوم      األربعــاء    املوافــق  
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07  / 06  /  34  14هـــ الســتالم نســخة مــن احلكــم لتقــدمي الئحتــه 
االعتراضيــة خــالل ثالثــن يومــا مــن تاريــخ االســتالم وإال ســقط حقــه 
يف طلــب االســتئناف وختمــت يف الســاعة 10:30       وعلــى ذلــك جــرى 
التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/29هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/6/7هـــ افتتحت 
اجللســة يف  الســاعة العاشــرة صباحــا وهــذا اليــوم هــو اليــوم احملــدد 
لتســليم املدعــي العــام  نســخة مصــورة مــن  قــرار احلكــم إال أنــه لــم 
يحضــر وقــد مت االنتهــاء مــن  قــرار احلكــم  وعليــه فقــد مت إيــداع نســخة 
مصــورة مــن قــرار احلكــم  يف املعاملــة يف هــذا اليــوم نفســه ويعــد اإليــداع 
بدايــة مليعــاد الثالثــن يومــًا املقــررة لطلــب اســتئناف احلكــم  وللمعلوميــة 
فقــد جــرى حتريــره وختمــت يف الســاعة العاشــرة والنصــف وعلــى ذلــك 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/7هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي   ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
الســاعة    افتتحــت اجللســة  املوافــق   07/14  /34 14هـــ  يــوم  األحــد  
العاشــرة  صباحــا  وفيهــا قــد انتهــت املــدة املنصــوص عليهــا يف املــادة 
الرابعــة والتســعن بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ولــم  يتقــدم 
املدعــي العــام  بالئحتــه االعتراضيــة خــالل هــذه املــدة لــذا قــررت رفــع 
كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف وفقــا ملــا نصــت عليــه اخلامســة 
والتســعون بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وللمعلوميــة فقــد 
جــرى حتريــره وختمــت يف الســاعة العاشــرة والنصــف   صباحــا   وعلــى 
ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
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ــه وســلم حــرر يف 07/14/ 34 14هـــ . ــه وصحب ــى آل وعل
احلمــد هلل وحــده و بعــد ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/11/12 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 10:00 وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية بخطــاب رئيــس محكمة االســتئناف رقم    
وتاريــخ 1434/11/09 هـــ وبرفقهــا القــرار رقــم   وتاريخ  1434/10/29 
هـــ الصــادر مــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى وهــم فضيلــة الشــيخ/..... 
وفضيلــة الشــيخ / ...... وفضيلــة الشــيخ / ..... واملتضمــن املصادقــة علــى 
احلكــم و للمعلوميــة فقــد جــرى حتريــره وختمــت يف الســاعة  10:15 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن حــرر يف  1434/11/12 هـــ .
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دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
346احملظورة واحلشيش املخدر

ترويج 34
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
355) احلبوب احملظورة : الكبتاجون واإلمفيتامن ( 

ترويج 35
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه حبوب 
اإلمفيتامن  بقصد االجتار وحيازة عدد من 
حبوب اإلمفيتامن  وقوارير املسكر بقصد 

الترويج والتعاطي
363

ترويج 36
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه القات 
عن طريق النقل وبتعزير الثاني الشتراكه يف نقل 

القات 
375

ترويج 37
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
383) حبوب اإلمفيتامن احملظورة ( 

ترويج 38
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لترويجهما 
389حبوب اإلمفيتامن احملظورة

ترويج 39
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلشيش 
395املخدر 
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ترويج 40
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لترويجهما 
401املخدرات ) احلشيش املخدر( 

ترويج 41
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
408)حبوب اإلمفيتامن احملظورة( 

ترويج 42
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لترويجهما 
412املخدرات ) احلشيش ( 

ترويج 43
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
419)حبوب الكبتاجون احملظورة( 

ترويج 44
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتوسطه يف ترويج 
425الهيروين املخدر والشروع يف بيع نصف كيلو منه 

ترويج 45
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم : األول لبيعه 
حبوب اإلمفيتامن وتعاطيها وحيازة احلشيش 
بقصد التعاطي والثاني لبيع احلبوب وتعاطيها 

والثالث لتعاطي احلبوب وتستره على بيع شقيقه 
لها 

437

ترويج 46
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه عددًا من 
452احلبوب احملظورة

ترويج 47
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلشيش 
459املخدر واحلبوب احملظورة وتعاطي احلشيش املخدر
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ترويج 48
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه القات 
472بقصد االجتار والهروب من رجال األمن

ترويج 49
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلشيش 
478املخدر

ترويج 50
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه ببيع قطعة من 
احلشيش املخدر بقصد االجتار وحيازة عدد من 

حبوب الترامادول احملظورة بقصد التعاطي
485

ترويج 51
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه ببيع حبوب 
اإلمفيتامن املنبهة احملظورة والشروع يف ذلك 

وحيازة املواد املسكرة وتعاطيها
493


