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رقم الدعوى :34109654

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341034914 تاريخه: 1434/06/13هـ

تهريــب ونقــل نســاء مجهــوالت الهويــة- تعاطــي حبــوب اإلمفيتامــن- 
بالســجن  التعزيــر  التعاطــي-  بقصــد  اإلمفيتامــن  حبــوب  حيــازة 
نظــام  العــام بتطبيــق  املدعــي  رد طلــب  الســفر-  مــن  واملنــع  واجللــد 
لعــدم  عليــه  املدعــى  علــى  باألشــخاص  االجتــار  جرائــم  مكافحــة 
انطباقــه- النــزول عــن احلــد األدنــى يف عقوبــة تعاطــي وحيــازة احلبــوب 

احملظــورة.

املــادة احلاديــة واألربعــون واملــادة الســتون مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة. 

انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه باالجتــار باألشــخاص 
حبــوب  مــن  حبــات  ثــاث  وحيــازة  مدينتــن،  بــن  النقــل  خــال  مــن 
اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهــا، وذلــك 
بعــد مــا مت القبــض عليــه ومعــه خمــس نســاء أجنبيــات ال يحملــن إثباتــات 
للهويــة وضبــط معــه على عدد ثــاث حبات كبتاجون ومبلغ مالي،طلب 
املدعــي العــام معاقبــة املدعــى عليــه وفــق املــادة الثالثــة والرابعــة مــن نظــام 
مكافحــة االجتــار باألشــخاص، ومعاقبتــه وفــق املــادة )41( مــن نظــام 
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مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، ومنعــه مــن الســفر اســتنادًا 
للمــادة )56( مــن ذات النظــام، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى 
ــه مبــا  ــًا، نظــرًا إلقــرار املدعــى علي ــة وتفصي ــا جمل ــه صــادق عليه علي
نســب إليــه مــن قيامــه بنقــل النســاء املذكــورات وتهريبهن داخــل أراضي 
اململكــة وهــن مجهــوالت الهويــة وملــا يف ذلــك مــن املفاســد الكثيــرة 
التــي ال حتصــى ممــا يســتدعي تعزيــر املدعــى عليــه علــى ذلــك ومبــا أنــه 
جــرى االطــاع علــى نظــام مكافحــة جرائــم االجتــار باألشــخاص مبا يف 
ذلــك املادتــن األولــى والثانيــة فلــم يظهــر أنهــا تنطبــق علــى املدعــى عليــه 
وملــا جــاء باملــادة احلاديــة واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ومبــا 
أنــه ال ســوابق للمدعــى عليــه ممــا يتوجــه معــه تطبيــق املــادة الســتن مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات عليــه لذلــك كلــه فقــد ثبتــت إدانــة املدعــى 
عليــه بتعاطــي حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة ومت احلكــم بجلــده 
لقــاء ذلــك ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة، كمــا ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه 
بحيــازة ثــاث حبــات مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد 
ــك ملــدة شــهر. كمــا مت احلكــم  التعاطــي ومت احلكــم بســجنه لقــاء ذل
ــدأ بعــد  ــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن تب ــع املدعــى علي مبن
تنفيــذ عقوبــة الســجن عليــه. كمــا مت احلكــم بــرد دعــوى املدعــي العــام 
حيــال  طلبــه تطبيــق نظــام مكافحــة االجتــار باألشــخاص علــى املدعــى 
عليــه لعــدم انطباقــه كمــا ثبتــت إدانــة املدعــى عليــه بنقــل وتهريــب 
نســاء مجهــوالت الهويــة داخــل أراضــي اململكــة مقابــل مبالــغ ماليــة ومت 
احلكــم بســجنه لقــاء ذلــك مــدة أربعــة أشــهر وجلــده علــى ذلــك تســعن 
جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن، بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه واملدعــي 
العــام قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وقرر املدعي العــام االعتراض 
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بــدون الئحــة اعتراضيــة، وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت 
املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34109654 وتاريــخ  1434/03/07هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 34575815 وتاريــخ 1434/03/07هـ ففي يوم االثنن 
املوافــق 1434/04/01هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة ظهــرًا 
وفيهــا قــدم املدعــي العــام/........ دعــواه علــى/ ........، 34 ســنة، ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( ، محصــن ، متســبب، 
وتاريــخ 1434/2/20هـــ،   ........ رقــم  التوقيــف  أمــر  موقــوف مبوجــب 
وتاريــخ     ........ رقــم  التوقيــف  ومتديــد  إحالــة  أمــر  مبوجــب  لــه  ومــدد 
1434/2/28هـــ اســتنادًا للمــادة )113( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.
حيــث إنــه بتاريــخ 1434/2/19هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى 
فــرق الدوريــات األمنيــة إثــر ماحظــة ســيارة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة 
)........( وعند محاولة اســتيقافه ارتكب الفرار فتم متابعته واســتيقافه 
وعثــر معــه علــى خمــس نســاء أثيوبيــات ال يحملــن إثباتــات للهويــة )مت 
فــرز أوراق مســتقلة لهــن إلبعادهــن مــن البــاد مبوجــب محضــر فــرز 
بقيــد رقــم ........وتاريــخ 1434/2/30هـــ( وضبــط معــه علــى عــدد ثــاث 
ــال وبســؤاله عــن ذلــك  ــي وقــدره 8345 ري ــغ مال حبــات كبتاجــون ومبل
أفــاد أنــه قــام بتهريــب النســاء مــن جــدة للريــاض وقــد ارتكبــت الفــرار 
امرأتــن مــن نفــس اجلنســية علــى ســيارة أجــرة. وبســماع أقــوال املذكــور 
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ــات املخالفــات لنظــام  واســتجوابه أقــر بقيامــه بتهريــب النســاء األثيوبي
اإلقامــة ونقلهــن مــن مدينــة جــدة إلــى مدينــة الريــاض مقابــل مبالــغ ماليــة 
وأنــه كان يعلــم بأنهــن متخلفــات كمــا أقــر بحيازتــه لثــاث حبــات مــن 
الكبتاجــون املخــدر بقصــد االســتعمال . وأســفرت إجــراءات التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام للمذكــور باالجتــار باألشــخاص مــن خــال نقلهــن 
االجتــار  بنظــام مكافحــة  املجــرم  للعمــل  للريــاض  جــدة  مدينــة  مــن 
باألشــخاص الصــادر باملرســوم امللكــي )م/40( وتاريــخ 1430/7/21هـ  
وحيــازة ثــاث حبــات مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد 
التعاطــي وتعاطيــه لهــا املجــرم بنظــام مكافحــة االجتــار باألشــخاص 
وذلــك  1426/7/8هـــ.  وتاريــخ  )م/39(  امللكــي  باملرســوم  الصــادر 
املدونــة  املذكــور  أقــوال  مــا تضمنتــه   -1 : التاليــة  والقرائــن  لألدلــة 
بالصفحــة رقــم ) 1 ( مــن دفتــر التحقيــق لفــه ) 14 (. 2- مــا تضمنــه 
محضــر القبــض لفــه ) 2 ( . وببحــث سوابقـــه اتضــح ... وحيــث إن مــا 
لــذا أطلــب  أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ــة والرابعــة مــن نظــام  ــه وفــق املــادة الثالث ــه ومعاقبت ــات مــا أســند إلي إثب
مكافحــة االجتــار باألشــخاص املشــار إليــه آنفــًا ومعاقبتــه وفــق املــادة 
إيــه  )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار 
آنفــًا ومنعــه مــن الســفر اســتنادًا للمــادة )56( مــن ذات النظــام . وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه احلاضــر يف هــذه اجللســة أجــاب 
قائــا : جميــع مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام صحيــح هكــذا أجــاب. 
ــى مــا تقــدم وإلقــرار املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه مــن قيامــه  ــاء عل فبن
وهــن  اململكــة  أراضــي  داخــل  وتهريبهــن  املذكــورات  النســاء  بنقــل 
ــة وملــا يف ذلــك مــن املفاســد الكثيــرة التــي ال حتصــى  مجهــوالت الهوي
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أنــه جــرى منــا  ذلــك ومبــا  ممــا يســتدعي تعزيــر املدعــى عليــه علــى 
االطــاع علــى نظــام مكافحــة جرائــم االجتــار باألشــخاص مبــا يف ذلــك 
املادتــن األولــى والثانيــة فلــم يظهــر لنــا أنهــا تنطبــق علــى املدعــى عليــه 
وملــا جــاء باملــادة احلاديــة واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ومبــا 
أنــه ال ســوابق للمدعــى عليــه ممــا يتوجــه معــه تطبيــق املــادة الســتن مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات عليــه لذلــك كلــه فقــد صــدر منــا مــا يلــي : 
أواًل : ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة 
احملظــورة وحكمــت بجلــده علــى ذلــك ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة. 
ــة املدعــى عليــه بحيــازة ثــاث حبــات مــن حبــوب  ــًا : ثبــت لــدي إدان ثاني
اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي وحكمــت بســجنه علــى 
ذلــك ملــدة شــهر تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه. ثالثــا : حكمــت مبنــع املدعــى 
ــة  ــدأ بعــد تنفيــذ عقوب ــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن تب علي
الســجن عليــه . رابعــًا : حكمــت بــرد دعــوى املدعــي العــام حيــال  طلبــه 
تطبيــق نظــام مكافحــة االجتــار باألشــخاص علــى املدعــى عليــه لعــدم 
انطباقــه . خامســًا : ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بنقــل وتهريــب نســاء 
مجهــوالت الهويــة داخــل أراضــي اململكــة مــن محافظــة جــدة إلــى مدينــة 
ــى ذلــك ملــدة أربعــة  ــغ ماليــة وحكمــت بســجنه عل الريــاض مقابــل مبال
ــة  أشــهر تبــدأ بعــد انتهــاء مــدة الســجن احملكــوم بهــا يف الفقــرة الثاني
وجلــده علــى ذلــك تســعن جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن كل دفعــة خمــس 
وأربعــن بــن الدفعتــن مــا ال يقــل عــن عشــرة أيــام وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليــه واملدعــي العــام قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وقــرر 
املدعــي العــام االعتــراض بــدون الئحــة اعتراضيــة، واختتمــت اجللســة يف 
متــام الســاعة 02:30 ظهــرًا ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 
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آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/01 هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة  اجلزائية  الرابعة 
مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34575815  وتاريخ 1434/4/17هـ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ 
........ املســجل برقــم 34176700  وتاريــخ 1434/4/1هـــ اخلــاص بدعــوى 
النســاء  وتهريــب  العــام ضــد........ التهامــه بقضيــة مخــدرات  املدعــي 
حكــم  املتضمــن  بالقــرار  املوضــح  النحــو  علــى  للنظــام  املخالفــات 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم مــع 
تنبيــه فضيلتــه ببيــان فتــرة زمنيــة بــن اجللــد األول واجللــد الثانــي وتدويــن 
مضمــون التقريــر الكيميائــي بالضبــط والقــرار قبــل بعــث املعاملــة جلهــة 
التنفيــذ . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه وســلم.
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رقم الصك:34166612 تاريخه : 1434/03/21هـ 
رقم الدعوى :34113814

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34184335 تاريخه:1434/04/10هـ

تعاطــي    - التعاطــي  بقصــد  الترامــادول  حبــوب  حيــازة   - مخــدرات 
احلشــيش املخــدر - إقــرار املدعــي عليــه مبــا نســب إليــه - إقامــة حــد 

واإلبعــاد. بالســجن  التعزيــر   - املســكر 

1- قاعدة : املرء مؤاخذ بإقراره
2- نهــي النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن كل مســكر ومفتــر كمــا يف 

حديــث أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا .
3- املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات.

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

مــن  حبــات  تســع  بحيــازة  )مقيــم(  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه 
احلشــيش  تعاطــي  و  االســتعمال  لقصــد  احملظــور  الترامــادول  حبــوب 
املخدر،حيــث إنــه أثنــاء قيــام إحــدى فــرق دوريــات امــن الطــرق بعملهــا 
املعتــاد مت اســتيقاف ســيارة بقيــادة املدعــى عليــه وبتفتيشــه ضبــط يف 
املقعــد اخللفــي علــى كيــس بــه عــدد مــن حبــوب الترامــادول احملظــورة، 
كمــا أثبــت تقريــر الســموم الشــرعي إيجابيــة عينــة ســوائل املدعــى 
عليــه ملركبــات احلشــيش املخــدر، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند 
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للمدعــى عليــه و احلكــم  عليــه بالعقوبــة الــواردة يف املــادة )39( مــن 
املنــوه  احملظــورة  للحبــوب  حيازتــة  لقــاء  املخــدرات  مكافحــة  نظــام 
عنهــا، وبالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن النظــام 
املشــار إليــه أعــاه لقــاء ثبــوت تعاطيــه للحشــيش املخــدر بالتحليــل، 
مــن   )41( املــادة  مــن  الثانيــة  للفقــرة  اســتنادًا  عليــه  العقوبــة  تشــديد 
ــة مبــا حــازه  ــه وظيفي ــه صل ــي ل ذات النظــام كــون املدعــى عليــه صيدل
وتعاطاه،ابعــاده عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه، أقــر املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليه،صــدر احلكــم بإثبــات إدانــه املدعــى عليــه مبــا نســب 
إليــه واحلكــم عليــه بإقامــة حــد املســكر، تعزيــره بالســجن واإلبعــاد ، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا.... القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باالحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء برقــم  وتاريــخ  1434/03/09هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1434/03/09هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق 
حضــر  وفيهــا   08  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/03/18هـــ 
املدعــي العــام .... املعمــد بالترافــع أمــام هــذه احملكمــة مبوجــب خطــاب 
ــام مبحافظــة االحســاء ذي  ــق واالدعــاء الع ــرة التحقي ســعادة رئيــس دائ
الرقــم 13415 والتاريــخ 1433/12/01هـــ وادعــى ضــد احلاضــر معــه 
رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  مصــري  العمر)32(عامــا  مــن  البالــغ   ،....
اإلقامــة رقــم )....( صيدلــي ، مســلم الديانــة قائــا يف دعــواه عليــه انــه 
بتاريــخ 1434/1/21هـــ مت القبــض عليــه مــن قبــل إحــدى فــرق دوريــات 
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أمــن الطــرق  التابعــة حملافظــة األحســاء حيــث أثنــاء قيــام الفرقــة بعملهــا 
اللوحــة )0000(  )......( حتمــل  نــوع  مــن  اســتيقاف ســياره  املعتــاد  مت 
بقيــادة املدعــى عليه،وبتفتيشــه ضبــط يف املقعــد اخللفــي علــى كيــس بــه 
عــدد )9(  تســع حبــات حمــراء اللــون مــن احملتمــل ان تكــون مــن حبــوب 
احملظــورة اثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )....( لعام)1434هـــ( 
إيجابيــة العينــة لعقــار الترامــادول )tramadol(  واملــدرج يف اجلــدول 
)1( فئــة )هـــ ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة اثبــت 
تقرير الســموم الشــرعي رقم )154 م أ( إيجابية عينة ســوائله ملركبات 
احلشــيش املخــدر واملدرجــة  مــن ضمــن املــواد احملظــورة يف اجلــدول األول 

فئــة )أ( واملرفــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
وباســتجواب املدعــى عليــه: اقــر بصحــة واقعــة الضبــط وان الســيارة 

ــه. ــده ل عائ
وقــد اســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه عــدد )9( تســع حبــات مــن 
حبــوب الترامــدول احملظــورة  لغيــر قصــد التعاطــي أو الترويــج  وتعاطيــه 

للحشــيش املخــدر لألدلــة والقرائــن التاليــة : -
1. مــاورد يف أقوالــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )1-2( من دفتر التحقيق 

املرفــق لفــه رقم )26(.
2. محضر القبض والتفتيش املرفق على اللفة رقم )2( .

3. التقرير الكيماوي الشرعي املرفق على اللفة رقم ) 27 (.
4. تقرير السموم الشرعي املرفق على اللفة رقم )24(

وبالبحث عن سوابق للمذكور اتضح خلو سجله منها.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن 
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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:-
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )39( املــاده  يف  الــواردة  العقوبــة   .1
واملؤثــرات العقليــة لقــاء حيازتــه احلبــوب املنــوه عنهــا لغيــر التعاطــي او 

الترويــج.
2. بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املادة ) 41 ( من النظام املشــار 
إليــه أعــاه لقــاء لقــاء ثبــوت تعاطيــة للحشــيش املخــدر بالتحليل وتشــديد 
العقوبــة عليــه اســتنادا للفقــرة الثانيــة مــن املــاده)41/أ( مــن ذات النظــام 

كونــه صيدلــي لــه صلــة وظيفيــة مباحــازه وتعاطــاه.
3. إبعــاده مــن البــاد بعــد تنفيــذ محكوميتــه اســتنادا للفقــرة الثانيــه 
مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه 
أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه بتاريــخ 1434/1/21هـــ 
قبــض علــي مــن قبــل إحــدى فــرق دوريــات أمــن الطــرق التابعــة حملافظــة 
االحســاء بعــد أن مت اســيقاف ســيارتي التــي اقودهــا مــن نــوع بليــزر وأنهم 
عثــروا يف املقعــد اخللفــي علــى كيــس يحتــوي تســع حبــات مــن حبــوب 
فهــذ صحيــح  االســتعمال  مــن حيازتــه  الترامــادول احملظــور قصــدي 

وكذلــك مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي أســتعملت
احلشيش املخدر فهذا صحيح أيضا وكان استعمالي له قبل أن أحضر 
للمملكــة وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي قمــت بحيازتها لقصد 
االســتعمال أو الترويــج فهــذا غيــر صحيــح هكــذا أجــاب وباالطــاع 
علــى املعاملــة وجــد فيهــا لفــه رقــم 27 التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم 
553 ك ش واملتضمــن إيجابيــة العينــه املرســله كا علــى حــده لعقــار 
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الشــديدة  اآلالم  حــاالت  يف  كمســكن  يســتخدم  الــذي  الترامــادول 
واملتوســطة وال يصــرف إال بوصفــه طبيــه واملــدرج يف جــدول احملظــورات 
أ.هـــ كمــا جــرى االطــاع علــى تقاريــر الســموم الشــرعية رقــم 154 م أ و 
املتضمــن إيجابيــة عينــة البــول املرســلة ملركبات املخــدر واحملظور دوليا 
ــه  ــة وإقــرار املدعــى علي ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجاب ــاء عل ا.هـــ فبن
ــازة  وحيــث إن املــرء مؤاخــذ بإقــراره وحيــث إن املدعــى عليــه أقــر باحلي
بقصــد االســتعمال وأنكــر احليــازة املجــردة ويف مثــل هــذا  يعــرف اال 
بإقــرار املدعــى عليــه وللتقريــر الكيمــاوي الشــرعي ولتقريــر الســموم 
الشــرعية ولنهــي النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن كل مســكر ومفتــر 
كمــا يف حديــث أم ســلمه رضــي اهلل عنهــا وحيــث إن احلشــيش املخــدر 
يشــترك مــع اخلمــر يف منــاط احلكــم لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــه 
ــات مــن  ــازة عــدد 9 حب ــه باســتعمال احلشــيش املخــدر وبحي املدعــى علي
ــه مبــا  ــوب الترامــادول احملظــورة بقصــد االســتعمال وحكمــت علي حب
يلــي اوال: جلــد املدعــى عليــه ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر 
ثانيــا: ســجن املدعــى عليــه مــدة أربعــة أشــهر يحتســب منهــا مــدة بقائــة 
بالســجن بخصــوص هــذه القضيــة لقــاء احليــازة بقصــد االســتعمال وقــد 
نزلــت عــن العقوبــة املقــررة نظامــا وذلــك مبوجــب املــادة 60 مــن نظــام 
ولعــدم  لقــة الكميــة  نظــرا  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه ثالثــا: إبعــاد املدعــى عليــه عــن البــاد 
وبعــد إنتهــاء مــدة محكوميتــه وذلــك مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ربعــا: رد دعــوى 
املدعــي العــام بخصــوص معاقبــة املدعــى عليــة مبوجــب املــادة 39 مــن 
نظــام املخــدرات لعــدم ثبوتهــا هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض 
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إلــى  املعاملــة  رفــع  وطلــب  اعتراضــه  قــرر  العــام  املدعــي  علــى  ذلــك 
محكمــة االســتئناف بــدون الئحــه وأمــا املدعــى عليــه فقــرر قناعتــه بــه 
وبــه ختمــت اجللســة الســاعة 08.30 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/18 هـــ
     احلمد هلل وحده وبعد . . . فقد اطلعنـــا نحن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم وتاريــخ 1434/4/1هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34/598994 برقــم  األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/3/25هـــ 
باحملكمــة الشــيخ/.... املســجل برقــم  وتاريــخ 1434/3/21هـــ اخلــاص 
بدعوى/املدعــي العــام ضــد/.... )مصــري اجلنســية( يف قضيــة مخــدرات 
فيــه.  ومفصــل  مــدون  هــو  القــرار حكــم فضيلتــه مبــا  وقــد تضمــن 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه وســلم. 

حــرر يف 1434/4/9هـــ.
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رقم الصك:34165528  تاريخه :1434/3/18هـ 
رقم الدعوى : 34121025

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341024665  تاريخه :1434/06/04هـ

بقصــد  املخــدر  باحلشــيش  ممزوجــة  ســيجارة  حيــازة   - مخــدرات 
التعاطــي- وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه - التعزيــر بالســجن- املنــع 

مــن الســفر.

1- الفقــرة األولــى مــن املــادة 41 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقلية.

2- الفقــرة األولــى مــن املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقلية.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه )مواطــن( بحيــازة ســيجارة ممزوجــة 
باحلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا 
مت  الســفر،  مــن  ومنعــه  الســجن  بعقوبــة  عليــه  واحلكــم  إليــه  أســند 
القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد ضبطــه مــن قبــل دوريــات مكافحــة 
ــه للفرقــة قــام برمــي ســيجارة ملفوفــة مبــادة  املخــدرات وعنــد ماحظت
احلشــيش املخــدر،  إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى، وجــود ســوابق علــى 
املدعــى عليه،تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واملنــع مــن الســفر، تصديــق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالطائــف برقــم 34121025 وتاريــخ 1434/03/14 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/03/14 وتاريــخ   34638039 برقــم  باحملكمــة 
الثاثــاء املوافــق 1434/03/17 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 10  
وفيهــا حضــر  املدعــي العــام  ..... ســجل مدنــي رقــم  )....( ومبوجــب 
خطــاب تكليفــه مدعــي عــام مــن رئيــس هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
مبوجــب  ســعودي   ...... ضــد  وادعــى  1433/10/7هـــ  يف   1551 رقــم 
دوريــة  بتاريــخ 1434/2/13هـــ ضبطــت  حيــث   ).........( رقــم  الســجل 
مكافحــة املخــدرات بطريــق ..... ســيارة مــن نــوع ..... وبهــا املدعــى عليــه 
وعنــد ماحظتــه للفرقــة قــام برمــي ســيجارة ممزوجــة اتضــح أنهــا تــزن 
جــرام واحــد ثبــت بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 3096 إيجابيــة 
منقوعها  للحشــيش املخدر وأســفر التحقيق عن توجيه االتهام للمدعى 
عليــه بحيــازة ســيجارة ممزوجــه  باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا جــرام 
واحــد بقصــد التعاطــي لألدلــة التاليــة 1- محضــر القبــض والتفتيــش 
2- التقريــر الكيميائــي الشــرعي وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى 
ــازة واســتعمال مخــدرات مــع واحــده ترويجهــا  ثــاث ســوابق اثنتــن حي
وســابقة يف إطــاق نــار وحيــث أن مــا اقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل 
محــرم شــرعا ومجــرم نظامــا وفقــا للمــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ لــذا 
اطلــب إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن وفقــا للمــادة 
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41 وبحدهــا األعلــى لتعــدد ســوابقه  واحلكــم مبنعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة وفقــا للمــادة 56  وباســتجواب املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى 
املدعــي العــام أجــاب بقولــه أن هــذه الدعــوى صحيحــة وإنــي تائــب ونــادم 
علــى مــا بــدر منــي فبنــاء علــى مــا تقــدم ذكــره وبنــاء علــى الدعــوى 
واإلجابــة وبنــاء علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي فقــد ثبــت لــدي 
مــا نســب يف دعــوى املدعــي العــام للمدعــى عليــه وعليــه فقــد حكمــت 
أوال بتعزيــر املدعــى عليــه بســجنه ســتة أشــهر مــن تاريــخ توقيفــه يف 
1434/2/13هـــ  اســتنادا للفقــرة األولــى مــن املــادة 41  ثانيــا حكمــت 
مبنعــه مــن الســفر خــارج البــاد مــدة ســنتن بعــد تنفيــذ العقوبــة اســتنادا 
للمــادة 56 فقــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض 
علــى احلكــم بائحــة وأمــرت بإخــراج قــرار مبوجبــه  ورفعــه حملكمــة 
االســئتناف .. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/17هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالطائــف برقــم 34121025 وتاريــخ 1434/03/14هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  1434/03/14هـــ   وتاريــخ   34638039 برقــم  باحملكمــة 
اإلثنــن املوافــق 1434/06/19هـــ  وبعــد رفــع كامــل األوراق وقــرار 
احلكــم حملكمــة االســتئناف أعيــدت لنــا باخلطــاب رقــم 341024665 
34215058 يف  رقــم  التصديــق  قــرار  بهــا  واملرفــق  1434/6/4هـــ  يف 
1434/5/18هـــ واملتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد ....... املتهــم  يف 
قضيــة مخــدرات و بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضية 
تقــرر املوافقــة علــى احلكــم وعلــى ذلــك جــرى التهميــش........ وبــاهلل 
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التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/06/19 هـــ
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رقم الصك : 34121107 تاريخه : 1434/3/14هـ  
رقم الدعوى : 34121107

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34231547 تاريخه:1434/06/05ه 

مخــدرات - حيــازة حبــوب محظــورة وحشــيش مخــدر بقصــد التعاطــي 
- تعاطــي احلشــيش املخــدر - إدخــال احلبــوب احملظــورة واحلشــيش 
املخــدر للســجن - إقامــة حــد املســكر - التعزيــر بالســجن واملنــع مــن 

الســفر.

املواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

ــازة احلبــوب  ــه )مواطــن، ســجن( بحي الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى علي
احلشــيش  تعاطــي  التعاطــي،  بقصــد  املخــدر  واحلشــيش  احملظــورة 
املخدر،إدخــال مــا بحوزتــه مــن احلبــوب احملظــورة واحلشــيش املخــدر 
للســجن، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
الســجن  وبعقوبــة  املخــدر  احلشــيش  تعاطيــه  لقــاء  شــرعًا  مبجازاتــه 
ضبــط  مت  العقوبــة،  تنفيــذ  بعــد  البــاد  خــارج  الســفر  مــن  ومنعــه 
املدعــى عليــه حيــث انــه ســجن بعــد تفتيشــه وعثــر معــه علــى حبتــن 
محظورتــن وقطعتــن حشــيش مخــدر،  إقــرار املدعــى عليــه بحيــازة 
احلبــوب احملظــورة واحلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه احلشــيش 
املخــدر، إنــكار املدعــى عليــه إدخــال مــا بحوزتــه مــن احلبــوب واحلشــيش 
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احملظــورة  للحبــوب  باحليــازة  عليــه  املدعــى  إدانــة  ثبــوت  للســجن، 
واحلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطــي احلشــيش املخــدر، عــدم 
ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بإدخــال مــا بحوزتــه مــن احلبــوب واحلشــيش 
للســجن، إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه، تعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن واملنــع مــن الســفر،االكتفاء بعقوبــة تعاطــي احلبــوب احملظــورة 

بحــد املســكر،تصديق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وبعــد يف هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/3/22هــــ الســاعة 
باحملكمــة  القاضــي   ...... أنــا/  لــدي  صباحــًا  والنصــف  الثامنــة 
اجلزئيــة بالطائــف وبنــاءًا علــى املعاملــة املقيــدة برقــم 34638435 يف 
1434/3/14هـــ واحملالــة إلينــا برقــم 34121107 يف 1434/3/14هــــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى العــام ...... بالتعميــد رقــم 2367 
فــــي 1433/3/12هــــ وادعــى علــــى احلاضــر باملجلــس الشــرعي / ...... 
الســجن  تفتيــش  ).......( ففــي 1434/1/16هـــ مت  رقــم  ســجل مدنــي 
املدعــى عليــه مــن قبــل رجــال الضبــط يف الســجن العــام بالطائف وضبط 
يف قبضــة يــده اليســرى )2( حبتــان عليهــا عامــة عقــار الكبتاجــون 
اثبــت  وقــد  جــرام   )4.2( مجتمعتــن  وزنهمــا  اللــون  بنيتــان  وقطعتــان 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )1482( أن احلبتــان حتتويــان مــادة 
اإلمفيتامــن احملظــورة وأن القطعتــن حشــيش مخــدر وهــي مــن املــواد 
املدرجــة بجــداول املخــدرات و املرفقــة بالتعميــم اإلحلاقــي رقــم )74831(
وتاريــخ 1431/7/9هـــ وانتهــى التحقيــق إلــى اتهامــه بحيــازة )2( حبتــن 
املخــدر  احلشــيش  مــن  وقطعتــن  احملظــورة  اإلمفيتامــن  حبــوب  مــن 
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وزنهمــا مجتمعتــن )4.2( أربعــة جرامــات واثنــن مــن العشــرة مــن اجلــرام 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للحشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وإدخاله 
للمــواد احملظــورة املضبوطــة داخــل الســجن وبالبحــث عــن ســوابقه لــم 
يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة لــذا اطلــب إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم 
عليــه بالتالــي :1/مجازاتــه شــرعًا لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر 2/جنــه 
اســتنادًا علــى الفقــرة األولــى مــن املــادة الواحــدة واالربعــن وعلــى املــادة 
)29( مــن نظــام الســجن التوقيــف مــع مراعــات الفقــرة )2( مــن املــادة 
)62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 3/ منعــه مــن الســفر خــارج البــاد 
بعــد تنفيــذ العقوبــة اســتنادًا علــى الفقــرة االولــى مــن املــادة السادســة و 
اخلمســن هــذه دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن اتهامــي بحيــازة حبتــن مــن حبوب 
اإلمفيتامــن احملظــورة وقطعتــي حشــيش مخــدر بقصــد التعاطــي وأننــي 
تعاطيــت احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة فكلــه صحيــح وامــا مــا 
ذكــره مــن قيامــي بإدخــال هــذه املضبوطــات إلــى الســجن فغيــر صحيــح 
والصحيــح أننــي ســجن يف قضيــة أخــرى وقــد وجــدت هــذه املضبوطــات 
ملقــاة علــى األرض أثنــاء الطابــور داخــل الســجن فعرفــت انهــا مخــدرات 
فقمــت بالتقاطهــا وأخذهــا فتــم القبــض علــي وهــي بحوزتــي هكــذا 
ــه املــواد  ــى إدخــال املدعــي علي ــه عل أجــاب. فســألت املدعــي العــام البين
ملعاملــة  أوراق  ســوى  لــدي  ليــس   : بقولــه  فأجــاب  للســجن  احملظــورة 
وهــو  عليــه  املدعــى  وإجابــة  للدعــوى  فبعــد ســماعي  أجــاب.  هكــذا 
ــا مــا عــدا إدخــال  ــره شــرعا بصحــة مــا جــاء فيه ــه املعتب بكامــل أهليت
املــواد احملظــورة للســجن ، وبعــد االطــاع علــى أوراق املعاملــة مبــا فيهــا 
محضــر التفتيــش والضبــط ، والتقريــر الكيميائــي الشــرعي املتضمــن 
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واإلمفيتامــن  املخــدر  احلشــيش  ملادتــي  املضبوطــة  العينــات  إيجابيــة 
احملظورتــن وألن املدعــي العــام ليــس لديــه بينــه علــى إدخــال املدعــى 
عليــه املــواد احملظــورة يف الســجن ســوى أوراق املعاملــة وألنــه ليــس فيهــا 
مــا يــدل علــى ذلــك ، وألن مــا دفــع بــه املدعــى عليه أمر محتمــل ؛ لتكرر 
حيــازة املخــدرات داخــل الســجن يف قضايــا أخــرى ، وألن األصــل بــراءة 
واخلمســن  والسادســة  واألربعــن  احلاديــة  املــواد  علــى  وبنــاء   ، الذمــة 
والســتن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ولعــدم وجــود ســوابق للمدعــى 
عليــه  وألنــه موقــوف يف قضيــة أخــرى بنــاء علــى الدعــوى وإقــراره ومــا 
ورد يف أوراق املعاملــة ، لهــذا كلــه فقــد صــدر مــا يلــي : أوال: ثبــت 
لــدي تعاطــي املدعــى عليــه للحشــيش املخــدر وحكــم عليــه لقــاء ذلــك 
بجلــده ثمانــن جلــده حــدا علنــا . ثانيــا : ثبــت لــدي تعاطيــه للحبــوب 
احملظــورة واكتفيــت بعقوبتــه علــى ذلــك باحلــد املشــار إليــه يف )أوال(. 
ثالثــا: ثبــت لــدي إدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة 
املضبوطــة بقصــد التعاطــي وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك  بســجنه أربعــة 
أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء محكوميتــه للقضيــة املوقــوف بهــا حاليــا ومنعــه 
مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء محكوميتــه. رابعــا: 
وحكمــت  للســجن  احملظــورة  املــواد  بإدخــال  إدانتــه  لــدي  يثبــت  لــم 
بــرد دعــوى املدعــي العــام يف ذلــك وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــرر 
القناعــة  وأمــا املدعــي العــام فقــرر االعتــراض بائحــة فجــرى إفهامــه 
بتعليمــات االســتئناف ،  وصلــى اهلل وســلم علــى نينــا محمــد . حــرر يف 

1434/03/22هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األثنــن املوافــق 1434/6/19هـــ 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
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)34231547( يف 1434/6/5هـــ  رقــم  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قــرار 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم ، وللمعلوميــة جــرى حتريــر ذلــك ، 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/6/19هـــ.



26

رقم الصك:34283677 تاريخه :1434/07/30هـ 
رقم الدعوى :34124390

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34299630 تاريخه: 1434/08/17هـ

 مخــدرات- حيــازة قطــع مــن احلشــيش - الشــروع يف بيــع احلشــيش - 
تعاطــي احلشــيش - إثبــات اإلدانــة بشــهادة أعضــاء الفرقــة القابضــة 
- إقامــة حــد املســكر - التعزيــر بالســجن واجللــد  واملنــع مــن الســفر 

واملصــادرة وإســقاط شــريحة اجلــوال.

1- قاعدة املرء مؤاخذ بإقراره .
2- مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن إقامــة حــد املســكر علــى متنــاول 

البــاري415/10(. )فتــح  احلشــيش 
3- الفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

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

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

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

العقليــة.
7- املادة )59( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
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املخــدر  احلشــيش  مــن  قطــع  بحيــازة  عليــه  للمدعــى  االتهــام  توجيــه   
تعاطــي  احلشــيش،  مــن  قطعتــن  بيــع  يف  الشــروع  االجتــار،  بقصــد 
احلشــيش، حيــث ورد بــاغ مــن أحــد املصــادر الســرية عــن قيــام املدعــى 
عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر ويســتخدم هاتفــه اجلــوال، مت متكــن 
املصــدر مــن االتصــال علــى املدعــى عليــه وطلــب منــه قطعــة حشــيش 
مــن  مســمع  علــى  املكاملــة  كانــت  عليــه(،  )املدعــى  املــروج  فوافــق 
الفرقــة القابضــة، ثــم تفتيــش املصــدر وتفتيــش ســيارته ومت تزويــده 
باملبلــغ املرقــم، اجتــه املصــدر ملنــزل املدعــى عليــه فخــرج مــن منزلــه 
وكان حــذرًا وعنــد اقتــراب الفرقــة القابضــة قــام برمــي شــيء حتــت 
ســيارته عندهــا  مت القبــض عليــه، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند 
للمدعــى عليــه احلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة و املنــع 
مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإســقاط شــريحته، أقــر املدعــى 
االســتعمال،  احليــازة  مــن  بــأن قصــده  إليــه وذكــر  نســب  عليــه مبــا 
أنكــر الشــروع يف البيــع، أحضــر املدعــي العــام شــهوده أعضــاء الفرقــة 
القابضــة، جــرى االطــاع علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه والتقريــر 
الكيميائي،صــدر احلكــم بثبــوت إدانــة املدعــي عليــه بحيــازة قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج واالســتعمال، الشــروع يف بيــع 
قطعتــن مــن احلشــيش، اســتخدامه جلوالــه املذكــور يف ذلــك، تعاطــي 
ــع مــن  ــد والغرامــة واملن ــه بالســجن واجلل احلشــيش املخــدر، احلكــم علي
الســفر ومصــادرة هاتفــه اجلــوال وإســقاط شــريحته، جلده حد املســكر 

ثمانــن جلــدة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت املوافــق 1434/4/27هـــ لــدي 
أنــا .... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
إلينــا مــن رئيــس احملكمــة برقــم )....( وتاريــخ 1434/3/16هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر ....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)....( وقــدم املدعــي العــام ..... الئحــة اإلدعــاء املتضمنــة بصفتــي مدعيــًا 
عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة باملنطقــة الشــرقية أدعــي علــى 
املذكــور أعــاه باالطــاع علــى محضــر االنتقــال و القبــض والتفتيــش 
املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط اجلنائــي بشــعبة مكافحــة املخــدرات 
بالدمــام تبــن إنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1434/2/17هـــ ورد بــاغ مــن 
أحــد املصــادر الســرية عــن شــخص يدعــى )....( يقــوم بترويــج احلشــيش 
املخــدر يســكن حــي .... ويســتخدم هاتفــه اجلــوال رقــم )....( فتــم متكــن 
املصــدر مــن االتصــال عليــه وطلــب منــه حشــيش مخــدر مببلــغ )200( 
مائتــان ريــال ووافقــه املــروج وطلــب منــه احلضــور إلــى املنــزل وكانــت 
املكاملــة علــى مســمع مــن الفرقــة القابضــة فتــم االنتقــال إلــى املوقــع 
برفقــة املصــدر بعــد تفتيشــه وتفتيــش ســيارته وتزويــده مببلــغ مرقــم 
املنــزل  مــن  شــخص  وخــرج   ..... حــي  يف  املــروج  منــزل  إلــى  واجتــه 
املــروج  قــام  القابضــة  الفرقــة  اقتــراب  وعنــد  حــذرا  املقصــود وكان 
برمــي شــي حتــت ســيارته عندهــا مت القبــض عليــه واتضــح انــه املدعــى 
عليــه وبالبحــث عمــا قــام برميــه اتضــح انــه قطعتــن بنيــة اللــون بلــغ 
وزنهمــا )8,6( ثمانيــة جرامــات وســتة أعشــار اجلــرام وبتفتيــش منزلــه 
عثــر علــى عــدد )31( واحــد وثاثــون قطعــة بنيــة اللــون تــزن جميعهــا 
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)140.9( مائــة وأربعــون جــرام وتســعة أعشــار اجلــرام وأثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم )....( وتاريخ1434/2/27هـــ إيجابيــة عينــة 
املضبوطــات ملــادة احلشــيش املخــدر املدرجــة باجلــدول األول فئــة )أ( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وباســتجواب املذكــور 
أقــر بصحــة واقعــة القبــض وان رقــم االتصــال  )....( يعــود لــه كمــا أقــر 
بحيازتــه احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال وتعاطيــه لــه وأنكــر بيعــه 
للحشــيش املخــدر وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام  بحيازتــه لعــدد )31( 
إحــدى وثاثــون قطعــه بنيــة اللــون بلــغ وزنهــا )140,9( مائــة وأربعــون 
جرامــًا وتســعة أعشــار اجلــرام بقصــد االجتــار والشــروع يف بيــع قطعتــن 
وتعاطيــه  اجلــرام  أعشــار  وســتة  جرامــات  ثمانيــة   )8,6( تزنــا  منهــا 
للحشــيش املخــدر وذلــك وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
1- اعترافــه بصحــة واقعــة القبــض وان رقــم االتصــال الــذي مت التنســيق 
ــى  ــة مبحضــر اســتجوابه املرفــق عل ــه واملدون ــع يعــود ل ــة البي ــه لعملي علي
اللفــات رقــم )12( 2-محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه واملــدون على 
الصفحــة رقــم )12( املرفــق علــى اللفــة رقــم )1(3- التقريــر الكيمــاوي 
ــى اللفــة رقــم )13(4- مكاملــة املصــدر  ــه املرفــق عل ــوه عن الشــرعي املن
مــع املــروج واالتفــاق علــى شــراء احلشــيش مخــدر علــى مســمع مــن اجلهــة 
القابضــة مــع وجــود كميــة مجــزأة يف منــزل املــروج قرينــة علــى شــروعه 
يف بيــع احلشــيش املخــدر وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور - وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1- بعقوبــة 
الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( 
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مــن النظــام مــع إعمــال مقتضــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )62( مــن 
النظــام مــع إعمــال املــادة )59( مــن النظــام2- منعــه مــن الســفر إعمــاال 
ملقتضــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام3- مصــادرة 
الهاتــف اجلــوال العائــد للمذكــور يحمــل الرقــم )( الســتخدامه يف بيــع 
احلشــيش املخــدر وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام 
مــع احلكــم بإســقاط شــريحة الهاتــف النقــال وعــدم صرفهــا لنفــس 
ــخ  ــة رقــم )9798( وتاري ــر الداخلي ــه وفقــا لتعميــم ســمو وزي املدعــى علي
9-1429/2/10هـــ وبــاهلل التوفيــق  وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن حيــازة واحــد وثاثــن قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا مائــة و أربعــن جرامــًا وتســعة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
فهــذا صحيــح وكان ذلــك بقصــد التعاطــي واالســتعمال وليــس بقصــد 
االجتــار ومــا ذكــره مــن تعاطــي احلشــيش املخــدر وأن رقــم اجلــوال )....( 
عائــد لــي فهــذا صحيــح  أيضــًا ومــا ذكــره مــن الشــروع يف بيــع قطعتــن 
تــزن ثمانيــة جرامــات وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام وأننــي رميتهــا عنــد 
القبــض علــي فهــذا غيــر صحيــح هــذه إجابتــي وبعــد تدويــن مــا ســبق 
رفعــت اجللســة لطلــب البينــة مــن املدعــي العــام ويف يــوم األربعــاء املوافــق 
املــدون  1434/5/29هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى عليــه 
هويتــه ســابقًا وقــد جــرت الكتابــة لرئيــس فــرع هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
العــام بالشــرقية لطلــب البينــة املثبتــة لصحــة التهمــة املنســوبة للمدعــى 
لــم  أنــه  إال  وتاريــخ 1434/4/27هـــ   )....( رقــم  باخلطــاب  وذلــك  عليــه 
يحضــر أحــد وعليــه رفعــت اجللســة لطلــب البينــة مــرة أخــرى مــن املدعــي 
العــام ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/7/3هـــ افتتحــت اجللســة  وفيهــا لــم 
يتــم إحضــار املدعــى عليــه املــدون هويتــه ســابقًا ولــم حتضــر البينــة املثبتة 
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لصحــة التهمــة املنســوبة للمدعــى عليــه لــذا رفعــت اجللســة للتأكيــد على 
املدعــي العــام بإحضــار البينــة ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/7/16هـــ 
ســابقًا  هويتــه  املــدون  عليــه  املدعــى  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت 
وحضــر ألداء الشــهادة ســعودي مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم 
)....( و.... ســعودي مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم )....( وبســؤالهما 
عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد األول قائــا إننــي أعمــل يف مكافحــة 
املخــدرات بالدمــام وأشــهد بــاهلل العظيــم بــأن أحــد املصــادر أبلغنــا عــن 
قيــام املدعــى عليــه احلاضــر معنــا بترويــج احلشــيش املخــدر فتــم متكــن 
املصــدر مــن االتصــال علــى املدعــى عليــه علــى جوالــه رقــم )....( وكانــت 
املكاملــة علــى وضعيــة مكبــر الصــوت فطلــب منه حشــيش مخدر مببلغ 
مائتــي ريــال فوافــق املدعــى عليــه وطلــب مــن املصــدر احلضــور ملنزلــه يف 
حــي .... بالدمــام فانتقلنــا ومعنــا املصــدر وكان راجــًا وانتشــرنا يف 
املوقــع وكنــت أنــا قريبــا مــن بــاب منــزل املدعــى عليــه وملــا وصــل املصــدر 
خــرج املدعــى عليــه وشــاهدته بنفســي وكان يحمــل معــه بطانيــة وأخــذ 
يتلفــت بشــكل حــذر فلمــا شــاهدنا قــام برمــي قطعتــن كانتــا معــه 
والتــي اتفــق مــع املصــدر علــى بيعهــا لــه واتضــح أنهــا مــن احلشــيش املخــدر 
كمــا قــام برمــي جــوال كان معــه علــى األرض فتــم القبــض عليــه ثــم 
دخلنــا املنــزل ومعنــا الســجانة فضبطنــا فيــه عــدد واحــد وثاثــن قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر كانــت معــدة للترويــج حيــث مت لــف كل قطعــة 
علــى شــكل أصبــع معــد للترويــج هــذا مــا أشــهد بــه واهلل علــى مــا أقــول 
شــهيد كمــا شــهد الثانــي بقولــه إننــي أحــد أعضاء مكافحــة املخدرات 
بالدمــام وأشــهد بــاهلل العظيــم بــأن أحــد املصــادر أخبرنــا بقيــام املدعــى 
عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر فتــم متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى 
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املدعــى عليــه علــى جوالــه رقــم )( وطلــب منــه حشــيش مببلــغ مائتــي ريــال 
ــي  ــب مــن املصــدر أن يأت ــه نعــم عنــدي احلشــيش وطل فقــال املدعــى علي
ملنزلــه يف حــي ..... هــذا مــا أشــهد بــه واهلل علــى مــا أقــول شــهيد وبعــرض 
الشــاهدين وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه قــرر بقولــه أمــا الشــاهدين فــا 
أعــرف فيهــم أي مطعــن وأمــا شــهادتهم فغيــر صحيحــة حيــث إن املصــدر 
اتصــل علــي ولــم يطلــب منــي حشــيش بــل ســألني هــل بقــي عنــدك شــيء 
أي مــن احلشــيش وذلــك أننــي أنــا أشــتري منــه فقلــت لــه باقــي عنــدي وأنــا 
ال أحتــاج ثــم مت إنهــاء املكاملــة ومــا ذكــره الشــاهد األول مــن أننــي قمت 
برمــي قطعتــن ورمــي جوالــي عنــد القبــض علــي فهــذا غيــر صحيــح وأمــا 
مــا مت ضبطــه يف منزلــي فهــذا صحيــح وهــو عائــد لــي بقصــد االســتعمال 
الشــخصي هكــذا قــرر كمــا حضــر لتزكيــة الشــاهدين كل مــن ....
ســعودي مبوجــب بطاقــة هويــة رقــم )....( و....  ســعودي مبوجــب بطاقــة 
هويــة رقــم )....( وبســؤالهما عمــا لديهمــا شــهد كل واحــد منهما مبفرده 
قائــا إننــي أعــرف الشــاهدين معرفــة تامــة وأشــهد بأنهمــا عدلــن ثقتــن 
هكــذا شــهدا وبعــد تدويــن مــا ســبق رفعــت اجللســة لطلــب مزيــد بينة من 
املدعــي العــام ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/7/30هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــى عليــه ........ املــدون هويتــه ســابقًا وقــرر املدعــي 
العــام عــدم وجــود مزيــد بينــة وبعــد تدويــن مــا ســبق جــرى االطــاع علــى 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )........( املتضمــن إيجابيــة عينــات 

القطــع املضبوطــة يف هــذه القضيــة ملــادة احلشــيش املخــدر.
كمــا جــرى االطــاع علــى ســوابق املدعــى عليــه املرفقــة بائحــة االدعــاء 
واملتضمنة وجود ســابقة واحدة مســجلة عليه عبارة عن حيازة مخدرات 
وبعرضهــا عليــه أقــر بصحتهــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة 
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وحيــث أقــر املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر كمــا أقــر بحيــازة 
واحــد وثاثــن قطعــة مــن احلشــيش بقصد االســتعمال كما أقــر بعائدية 
اجلــوال ذي الرقــم )........( لــه واملــرء مؤاخــذ بإقــراره وبنــاء علــى شــهادة 
الشاهدين املعدلن التعديل الشرعي وحيث تضمنت شهادة الشاهدين 
ســماع مكاملــة املصــدر للمدعــى عليــه علــى جوالــه املذكــور و هو يطلب 
منــه حشــيش مخــدر مببلــغ مائتــي ريــال و موافقــة املدعــى عليــه على ذلك 
و طلــب منــه احلضــور ملنزلــه يف حــي .... كمــا تضمنــت شــهادة الشــاهد 
األول قيــام املدعــى عليــه باخلــروج مــن منزلــه عندمــا وصــل لــه املصــدر 
وأنــه عندمــا شــاهد الفرقــة القابضــة قــام برمــي قطعتــن مــن احلشــيش 
كمــا تضمنــت شــهادته أن قطــع احلشــيش الواحــد وثاثــن املضبوطة يف 
منــزل املدعــى عليــه ملفــوف كل منهــا علــى شــكل أصبــع معــد للترويــج 
ــه أعــاه و لوجــود  ــر الكيمــاوي الشــرعي املشــار إلي ــى التقري ــاء عل وبن
ســابقة مســجلة علــى املدعــى عليــه عبــارة عــن حيــازة مخــدرات أقــر 
بصحتهــا واســتنادًا للفقــرة األولــى مــن املــادة الثامنــة والثاثــن و الفقــرة 
األولــى مــن املــادة الثالثــة واخلمســن والفقــرة األولــى مــن املــادة السادســة 
واخلمســن واملــادة التاســعة واخلمســن والفقــرة األولــى مــن املــادة الثانيــة 
والســتن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبنــاء علــى 
مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن إقامــة حــد املســكر علــى متنــاول احلشــيش 
)فتــح البــاري 10/45( لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا يلــي: 
حيــازة واحــد وثاثــن قطعــة بلــغ وزنهــا مائــة وأربعــن جرامــًا وتســعة مــن 
ــج واالســتعمال  العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التروي
والشــروع يف بيــع قطعتــن مــن احلشــيش واســتخدامه جلوالــه املذكــور يف 
الئحــة الدعــوى يف ذلــك وتعاطــي احلشــيش املخــدر وحكمــت عليــه لقــاء 
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ذلــك مبــا يلــي : 1- ســجنه خمــس ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه علــى 
ذمــة هــذه القضيــة وجلــده مائتــن وخمســن جلــدة مفرقــة علــى خمــس 
دفعــات متســاوية وبــن كل دفعــة و األخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
أيــام وإلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا خمســة آالف ريــال 2- منعــه 
مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة خمــس ســنوات تبــدأ بعــد االنتهــاء مــن 
تنفيــذ عقوبــة الســجن احملكــوم بهــا 3- مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد 
للمدعــى عليــه املذكــور يف الدعــوى وإســقاط شــريحته وعــدم صرفهــا 
لــه مــرة أخــرى 4- جلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع احلكــم إلــى محكمــة 
االســتئناف فأجيــب لطلبــه ومت تســليمه نســخة مــن احلكــم وأفهــم بتقدمي 
اعتراضــه خــال مــدة ثاثــن يومــا وأنــه إذا انتهــت هــذه املــدة ولــم يتقــدم 
باعتراضــه ســقط حقــه يف االعتــراض وســوف ســيتم رفــع احلكــم إلــى 
محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وقــرر املدعــى العــام عــدم 
االعتــراض وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نيبنــا محمــد وبــه حــرر يف 

1434/7/30هـ.
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/9/14هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف 
العاشــرة وخمــس وأربعــن دقيقــة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف برقــم )........( وتاريــخ 1434/9/7هـــ املتعلقــة بدعــوى املدعــي 
ــة الثانيــة  العــام ضــد........ وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائي
برقــم )........( وتاريــخ 1434/8/17هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم 
ــى  ــى اهلل عل ــذا جــرى إحلــاق ذلــك حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصل ل

ــه أجمعــن . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
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املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الثانيــة 
املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم........ وتاريــخ 1434/8/10هـــ الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام املكلــف برقــم........ 
وتاريــخ 1434/8/6هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
1434/7/30هـــ  وتاريــخ  برقــم........  املســجل  الشــيخ........  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى........ املدعــي العــام ضــد........ يف قضيــة مخــدرات وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

ــه وســلم. حــرر يف1434/8/14هـــ. وصحب
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رقم الصك:34170615   تاريخه :1434/03/24هـ  
رقم الدعوى :34130755

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34210261 تاريخه:1434/05/08هـ 

اإلمفيتامــن  مــادة  علــى  التــي حتتــوي  احلبــوب  - حيــازة  مخــدرات 
املنبــه احملظــورة بقصــد التعاطــي والترويــج - حيــازة احلشــيش بقصــد 
التعاطــي - تعاطــي احلشــيش املخــدر- توجيــه الشــبهة بالترويــج لكثــرة 

كميــة احلبــوب - التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر.

املادتان 41 و 56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليــه بحيــازة عــدد )170( مائــة 
التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  اإلمفيتامــن  حبــوب  مــن  حبــة  وســبعن 
والترويــج وحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطــي احلشــيش 
عليــه  واحلكــم  إليــه  أســند  مــا  إثبــات  العــام  املدعــي  املخدر،وطلــب 
شــرعًا  ومجازاتــه  الســفر  مــن  ومنعــه  والغرامــة  واجللــد  بالســجن 
 )62( املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة  ومراعــاة  املخــدر  احلشــيش  لتعاطيــه 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات بخصــوص تعاطيــه احلبــوب احملظــورة 
ــه لنصــف جــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي، إقــرار  وحيازت
ــج  ــوب للتعاطــي وإنــكاره أنَّ قصــده التروي ــازة للحب ــه باحلي املدعــى علي
وإقــراره بتعاطــي احلشــيش وحيازتــه لقصــد التعاطــي وتعاطيــه للحبــوب 
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احملظــورة وعــدم وجــود بينــة للمدعــي العــام علــى الترويــج، ثبــوت إدانــة 
املدعــى عليــه باحليــازة للحبــوب احملظــورة واحلشــيش لغــرض االســتعمال 
واســتعماله للحبــوب احملظــورة، توجيــه الشــبهة للمدعــى عليــه بالترويــج 
مــن  بالســجن واجللــد واملنــع  تعزيــر املدعــى عليــه  لكثــرة الكميــة، 
الســفر وإقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه، تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة.

احلمــد هلل وبعــد يف هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1434/3/24هــــ الســاعة 
التاســعة صباحــًا لــدي أنــا ........... القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بالطائــف 
وبناءًا على املعاملة املقيدة رقم 34691985 يف 1434/3/18هـ واحملالة 
إلينا برقم 34130755 يف 1434/3/18هـ افتتحت اجللســة وفيها حضر 
املدعــى العــام........... بالتعميــد رقــم ........... يف 1433/10/18هــــ وادعــى 
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  الشــرعي...........  باملجلــس  احلاضــر  علــى 
الســجل املدني رقم ........... قائًا لقد انتهى التحقيق إلى توجيه االتهام 
للمدعــى عليــه بحيــازة مائــة وســبعن حبــة مــن احلبــوب التــي حتتــوي علــى 
مــادة اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي والترويــج وحيــازة 
قطعــة حشــيش مخــدر تــزن نصــف اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيهمــا 
ــن  ــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالتالــي : 1- السجـ لــذا أطلــب إثبــات مـ
واجلــلـــد والغـــرامة وفقــــا للـفـقـــرة األولـــى مـــن املــــادة الثامنـــة والثـاثـيــــــن. 
2- منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة وفقــًا للفقــرة 
األولــى مــن املــادة السادســة واخلمســن . 3- مجازاتــه شــرعًا لتعاطيــه 
ــة والســتن  ــى مــن املــادة الثاني احلشــيش املخــدر . ومراعــاة الفقــرة األول
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بخصــوص تعاطيــه للحبــوب املنبهــة احملظــورة وحيازتــه لنصــف جــرام 
مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي هــذه دعــواي . وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن 
اتهامــي بحيــازة )170( مائــة وســبعن حبــة مــن احلبــوب احملظــورة وقطعــة 
حشــيش مخــدر بقصــد التعاطــي  وأننــي تعاطيــت احلشــيش واحلبــوب 
مــن حيــازة  مــن أن قصــدي  مــا ذكــره  وأمــا  ســابقًا فكلــه صحيــح 
احلبــوب الترويــج أيضــًا فغيــر صحيــح ، هكــذا أجــاب فســألت املدعــي 
العــام البينــة علــى أن قصــد املدعــى عليــه مــن هــذه احليــازة الترويــج 
فأجــاب بقولــه : بينتــي علــى ذلــك أن الكميــة كبيــرة وليــس لــدي 
ســوى ذلــك هكــذا أجــاب فبعــد ســماعي للدعــوى وإجابــة املدعــى عليــه 
بصحــة مــا جــاء فيهــا مــن حيــازة احلشــيش واحلبــوب احملظــورة بقصــد 
التعاطــي وتعاطيــه لهــا ، نافيــًا أن يكــون قصــده مــن حيــازة احلبــوب 
ــة مبــا فيهــا التقريــر  الترويــج ايضــًا ، وبعــد االطــاع علــى أوراق املعامل
ملادتــي  املضبوطــة  العينــات  إيجابيــة  املتضمــن  الشــرعي  الكيميائــي 
احلشــيش واالمفيتامــن احملظورتــن وألن بينــة املدعــي العــام فيمــا يتعلــق 
بقصــد الترويــج غيــر موصلــة وألن كميــة احلبــوب املضبوطــة مــع املدعــى 
عليــه كبيــرة ممــا يثيــر التهمــة ضــده بأنهــا للترويــج أيضــا ، وبنــاء علــى 
ــة واألربعــن والسادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة  املادتــن احلادي
املخــدرات ولعــدم وجــود ســوابق للمدعــى عليــه لهــذا كلــه فقــد صــدر 
ــه بتعاطــي احلشــيش  ــة املدعــى علي ــي : أواًل :  ثبــت لــدي إدان ــي مــا يل من
املخــدر وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بجلــده ثمانــن جلــده حــدًا علنــًا .ثانيــًا 
: ثبــت لــدي إدانتــه بتعاطــي احلبــوب احملظــورة واكتفيــت بعقوبتــه علــى 
ذلك باجللد املشــار إليه يف )أواًل( . ثالثًا : ثبت لدي إدانته بحيازة )170( 
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مائــة وســبعن حبــة مــن احلبــوب احملظــورة وقطعــة حشــيش مخــدر لقصــد 
التعاطــي وتتوجــه التهمــة ضــده بــأن قصــده مــن حيــازة احلبــوب الترويــج 
أيضــًا وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه ســنة كاملــة مــن تاريــخ إيقافــه 
وجلــده مائــة وخمســن جلــدة مفرقــة علــى ثــاث دفعــات متســاوية يف 
العــدد بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوع كمــا يفصــل 
بينهــا وبــن اجللــد املشــار إليــه يف )أواًل( مبــدة مماثلــة ومنعــه مــن الســفر 
خــارج اململكــة ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء محكوميتــه وأخــذ التعهــد عليــه 
بعــدم العــودة ملثــل ذلــك . رابعــًا : صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
تطبيــق املــادة الثامنــة والثاثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ؛ لعــدم 
ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه باحليــازة لقصــد الترويــج ، وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــرر القناعــة وأمــا املدعــي العــام فقــرر االعتــراض بائحــة 
فجــرى إفهامــه بتعليمــات االســتئناف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر 

يف 1434/3/24هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االربعــاء املوافــق 1434/5/29هـــ 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
قــرار الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة رقــم )34210261( يف 1434/5/8هـــ 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم ، وللمعلوميــة جــرى حتريــر ذلــك ، 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/5/29هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد :- فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
وتاريــخ   )34691985( برقــم   بالطائــف  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
1434/3/28هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مـــن فضيلــة الشــيخ /........... 
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ــاريخ  القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالطائــف برقــم )34170615( وتــــــــ
1434/3/24هـــ الـمتضمـــن دعــوى املدعــي العــام ضــد / ........... ســعودي 
اجلنســية املتهــم يف مخــدرات ، احملكــوم فيــه مبــا دون بباطــن القــرار ، 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة قررنــا املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلـــــــه 

وصحبــه وســلم ...
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رقم الصك:34180358 تاريخه :1434/4/7هـ   
رقم الدعوى :34141080

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34228335 تاريخه:1434/06/03هـ

مخــدرات - حيــازة قطعــة دون الــوزن مــن احلشــيش املخــدر- حيــازة 
تعاطــي   - التعاطــي  بقصــد  املخــدر  باحلشــيش  مخلوطــة  ســيجارة 
احلشــيش املخــدر- حيــازة مفتــاح حتتــوي غســالته علــى احلشــيش 
املخــدر- إقــرار املدعــى عليه-عــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه 
- إقامــة حــد املســكر - النــزول عــن احلــد األدنــى بعقوبــة الســجن - 

الســفر. التعزيــر بالســجن واملنــع مــن 

1- املادة )41 ( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

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

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

دعــوى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليــه مواطــن بحيــازة قطعــة دون 
الــوزن مــن احلشــيش املخــدر، حيــازة ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر 
حتتــوي  مفتــاح  حيــازة  املخــدر،  احلشــيش  تعاطــي  التعاطــي،  بقصــد 
غســالته علــى احلشــيش املخــدر، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر، مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه بعــد اســتيقاف املدعــى عليــه وتفتيشــه وعثــر معــه علــى 
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مــادة احلشــيش املخــدر، إقــرار املدعــى عليــه، عــدم وجــود ســوابق علــى 
املدعــى عليــه، إقامــة حــد املســكر، النــزول عــن احلــد األدنــى بعقوبــة 
الســجن، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واملنــع مــن الســفر، تصديــق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........   القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بينبــع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ    1434/03/25 وتاريــخ   34141080 برقــم  بينبع/املســاعد  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34709905 وتاريــخ 1434/03/22 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1434/04/06 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 
09  وفيهــا حضــر املدعــي العــام بينبــع ..........املكلــف  مبوجــب خطــاب 
رقــم )..........( وتاريــخ 1433/6/24هـــ وادعــى قائــًا بصفتــي مدعيــا 
عامــًا بدائــر اإلدعــاء العــام لدائــرة التحقيــق مبحافظــة ينبــع أدعــي علــى 
..........ســعودي اجلنســية ســجل رقــم )..........( والبالــغ مــن العمــر )37( 
ــل  ــه بتاريــخ 1434/2/10هـــ مت اســتيقاف ســيارة مــن قب عامــًا حيــث أن
مكافحــة املخــدرات مــن نــوع .... بقيــادة املتهــم املذكــور وبتفتيشــه 
شــخصيًا عثــر علــى مفتــاح بــه آثــار حــرق يشــتبه بأنــه اســتخدمه يف 
حــرق احلشــيش املخــدر وبتفتيــش الســيارة عثــر بجــوار القيــر قطعــة دون 
الــوزن يشــتبه أن تكــون حشيشــًا مخــدرًا ووجــد داخــل الديكــور مــن 
أمــام الســائق بكــت دخــان عثــر بداخلــه علــى ســيجاره ملفوفــة لــف 
يــد بلــغ وزنهــا )1.4( جرامــًا وأربعــة أعشــار اجلــرام يشــتبه أن تكــون 
مخلوطــة باحلشــيش املخــدر . وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
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املفتــاح وإيجابيــة مســتخلص  إيجابيــة غســالة  )..........( 1434هـــ  رقــم 
مــن  وهــو  املخــدر-  -احلشــيش  للقنــب  املرســلة  والقطعــة  الســيجارة 
املــواد اخلاضعــة للرقابــة واملنــوه عنــه يف اجلــدول األول فئــة )أ( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وباســتجوابه اعتــرف بحيازتــه 
قطعــة دون الــوزن مــن احلشــيش املخــدر وســيجارة بلــغ وزنهــا )1.4( جــرام 
وأربعــة أعشــار اجلــرام مخلوطــة باحلشــيش بقصــد التعاطــي وبحيازتــه 
مفتــاح يســتخدمه يف حــرق احلشــيش املخــدر واعتــرف بتعاطيــه احلشــيش 
املخدر . وببحث حالته اجلنائية تبن عدم وجود أي ســابقة مســجلة عليه 
ــه بحيــازة قطعــة دون الــوزن مــن  .وقــد انتهــى التحقيــق بتوجــه االتهــام ل
احلشــيش املخــدر وســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1.4( 
ــازة  ــه لنوعــه وحي جــرام وأربعــة أعشــار اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطي
مفتــاح حتتــوي غســالته علــى احلشــيش املخــدر واملجــرم علــى ذلــك وفقــًا 
للمــادة الثالثــة الفقــرة الثانيــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
ــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء يف اعترافــه علــى  العقليــة وذلــك لألدل
ــر التحقيــق لفــة )13(. 2- مــا ورد مبحضــر القبــض  ص )2-1( مــن دفت
املرفــق لفــه )1(. 3- مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي واملرفــق 
لفــة )29(. وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املتهــم فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم 
ومعاقــب عليــه نظامــًا وفقــًا للمــادة الثالثــة الفقــرة الثانيــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ، أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه بالعقوبــات التاليــة : 1- الســجن وفقــًا للمــادة )41( الفقــرة )1( 
مــن النظــام املشــار إليــه . 2- منعــه مــن الســفر إلــى خــارج البــاد بعــد 
انتهــاء محكوميتــه وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار 
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إليــه . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــل فقــد مت القبــض علــي يف نقطــة 
التفتيــش وعثــر بحوزتــي علــى قطعــة مــن احلشــيش املخــدر وســيجارة 
ــا  مــن احلشــيش املخــدر القصــد مــن حيازتهــا التعاطــي واالســتعمال فأن
أتعاطــى احلشــيش املخــدر يف الســابق ومــا حصــل منــي هــو خطــأ ولــن 
أعــود إليــه أبــدًا ولــدي أطفــال يدرســون يف املــدارس ووالدتــي مريضــه 
أنــا  إال  اهلل  بعــد  لهــا  وليــس  العــاج  ويعطيهــا  يخدمهــا  ملــن  وبحاجــه 
وأطلــب مــن فضيلتكــم التخفيــف هكــذا أجــاب . ثــم جــرى االطــاع 
علــى أوراق املعاملــة وعلــى اعتــراف املدعــى عليــه وكذلــك علــى التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املرفــق ص )29( وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعوى 

ــة وإلقــرار املدعــى عليــه بدعــوى املدعــي العــام واإلجاب
فقــد ثبــت لــدي دعــوى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليــه ..........بحيــازة 
املخــدر  باحلشــيش  مخلوطــة  وســيجارة  املخــدر  احلشــيش  مــن  قطعــة 
بقصــد االســتعمال وتعاطيــه الســابق للحشــيش املخــدر وبنــاء علــى املــادة 
)41( مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واملــادة )56( مــن نفــس 
النظــام وكذلــك علــى املــادة )60( مــن نفــس النظــام بشــأن النــزول عــن 
احلــد األدنــى مــن العقوبــة املقــررة يف املــادة )41( مــن النظــام لدواعــي 
معتبــرة تقدرهــا احملكمــة حيــث أن املدعــى عليــه ليــس لــه ســوابق وقــد 
قــرر التوبــة والرجــوع ولألعــذار التــي قدمهــا املدعــى عليــه ونظــرًا لقلــة 
الكميــة التــي حــازه فقــد قــررت جلــده احلــد  ثمانــون جلــدة دفعــة واحــده 
لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر وحبســه ملــدة ثاثــة أشــهر حتســب منهــا 
أي فتــرة أوقــف علــى ذمــة هــذه القضيــة ومنعــه مــن الســفر ملــدة ســنتن 
ــه قــرر  ــى املدعــى علي ــه وبعرضــه عل ــخ انتهــاء محكوميت ــدأ مــن تاري تب
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رضــاه وقناعتــه باحلكــم وأمــا املدعــي العــام فلــم يقنــع بــه وطلــب متييــزه 
بــدون الئحــة اعتــراض وأجيــب لطلبــه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/06 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/07/15 هـــ 
افتتحــت اجللســة  وفيهــا جــرى االطــاع علــى قــرار محكمــة االســتئناف 
 ( نصــه  مــا  واملتضمــن   1434/06/03 وتاريــخ   )  34228335  ( رقــم 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
ختــم   .......... اســتئناف  قاضــي  وتوقيــع  ..........ختــم  اســتئناف  قاضــي 
وتوقيــع رئيــس الدائــرة ..........ختــم وتوقيــع ( انتهــى . وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

هـــ  1434/07/15
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رقم الصك: 34192492 تاريخه : 1434/4/20هـ  
رقم الدعوى : 34144482

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 34309329 
تاريخه: 1434/08/29هـ

ومحاولــة  وتعاطيهــا  محظــورة  حبــوب  إهــداء  يف  شــروع   - مخــدرات 
إلــى الســجن- إقــرار- إدانــة- االكتفــاء بالعقوبــة األشــد-  إدخالهــا 
تداخــل العقوبــات التعزيريــة - تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن 

الســفر - رد دعــوى. 

1- املادتان )41( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
2- املادة )29( من نظام السجن والتوقيف.

دعوى جزائية عامة ضد املدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة 
احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي واإلهــداء وتعاطيــه لهــا والشــروع يف 
إهداءهــا ومحاولــة إدخالهــا داخــل التوقيــف، واحلكــم عليــه بعقوبــة 
الســجن واجللــد والغرامــة واملصــادرة واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبعقوبــة الســجن طبقــًا لنظــام 
الســجن والتوقيــف، طلــب زيــارة أحــد املوقوفــن وكان بحوزتــه كيــس 
بــه عــدد مــن األغــراض وبتفتيشــها عثــر فيهــا علــى احلبــوب احملظــورة 
وبتفيــش ســيارته عثــر فيهــا علــى احلبــوب احملظــورة أيضًا، أثبــت التقرير 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة لإلمفيتامــن، أقــر أمــام 
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احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام، املدعــى عليــه تنطبــق بحقــه 
العقوبــات املنصــوص عليهــا يف نظــام مكافحــة املخــدر ونظــام الســجن 
والتوقيــف فيكتفــى بالعقوبــة األشــد، قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت جلــده خمســًا وســبعن جلــدة دفعــة 
واحــدة وســجنه ملــدة ثــاث ســنوات ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
بــرد باقــي طلبــات املدعــي العــام،  ملــدة ثــاث ســنوات كمــا قضــت 
ــى احلكــم، قــررت محكمــة  ــام عل ــه واملدعــي الع عــارض املدعــى علي

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر.

ــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ................ رئيــس احملكمــة اجلزائّي
بســكاكا وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا برقــم 34144482 وتاريــخ 
وتاريــخ   34767072 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/03/28هـــ 
1434/03/28هـــ ففــي هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1434/04/09هـــ 
العــام  املدعــي  قــدم  وفيهــا  الســاعة 00: 09  األولــى  اجللســة  افتتحــت 
  ........ رقــم  املدنــي  بالســجل  ........ ســعودي  الئحــة دعــوى عامــة ضــد 
قائــا فيهــا بتاريــخ 1434/02/18هـــ ورد إلدارة مكافحــة املخــدرات 
بــإدارة تنفيــذ األحــكام احلقوقيــة املتضمــن  محضــر الفرقــة املناوبــة 
حضــور املتهــم املذكــور إليهــم لزيــارة املوقــوف بــاإلدارة/ وكان بحوزته 
ســجائر  وعلبتــي   ....... زجاجتــي  عــن  عبــارة  كيــس  داخــل  أغــراض 
وورقــة شــحن ....... وأربــع أكيــاس بطاطــس ....... وبتفتيــش أكيــاس 
البطاطــس عثــر بداخــل أحدهــا علــى عــدد خمــس حبــات صغيــرة دائريــة 
الشــكل لونهــا بيــج يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة فأفــاد أن 
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ســيارته مــن نــوع ..... ســنة الصنــع .....  يحمــل لوحــة رقــم )........( ) جــرى 
قيــد  للمصــادرة( علــى  الســيارة لكونهــا محــًا  أمــر بحجــز  إصــدار 
التشــغيل ويريــد إطفائهــا وعنــد الذهــاب إلــى الســيارة إلطفــاء احملــرك 
عثــر بداخــل الســيارة يف درج أكــواب العصيــر علــى عــدد أربــع حبــات 
إحداهــا مكســورة إلــى نصفــن فتــم القبــض علــى املتهــم )) التصــرف 
ــوزاري 1900 (( وباســتجواب املتهــم  باملتهــم موقــوف اســتنادًا للقــرار ال
مــن  قصــده  وأن  والتفتيــش  القبــض  محضــر  يف  جــاء  مبــا  اعتــرف 
إدخــال احلبــوب احملظــورة إلــى داخــل التوقيــف أثنــاء الزيــارة ألجــل أن 
ــي الصــادر مــن  ــر الكيميائ يســتعملها هــو وصديقــه وقــد أثبــت التقري
وتاريــخ  ت(  س  م   / 559م   ( برقــم  بتبــوك  الســموم  مراقبــة  مركــز 
اإلمفيتامــن  ملــادة  املضبــوط  مــن  العينتــن  إيجابيــة  1434/03/07هـــ 
املنبهــة للجهــاز العصبــي واملــدرج باجلــدول الثانــي فئــة )ب( مــن تعميــم 
صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
ــق إلــى  ــخ 1431/07/09هــــ وانتهــى التحقي ــة رقــم74831 وتاري الداخلي
ــه االتهــام لـــ/..... بالشــروع يف إهــداء عــدد )5( خمــس حبــات مــن  توجي
حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة للجهــاز العصبــي املجــرم مبوجــب الفقــرة 
ومحاولــة  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  الثالثــة  املــادة  مــن  الثانيــة 
إدخالهــا إلــى داخــل التوقيــف ألحــد املوقوفــن واملجــرم مبوجــب الفقــرة 
)1( مــن املــادة )29( مــن نظــام الســجن والتوقيــف وحيــازة عــدد )4( أربــع 
حبــات مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة للجهــاز العصبــي بقصــد التعاطــي 
ــة مــن  ــوع يف الســابق واملجــرم مبوجــب الفقــرة الثاني ــذات الن ــه ل وتعاطي
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- مــا جــاء يف اســتجواب املتهــم املــدون علــى 
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اللفــات رقــم ) 10،9،8( وعلــى الصفحــة رقــم )18( مــن ملــف إجــراءات 
ضبــط االســتدالل لفــة رقــم )4(2- مــا جــاء يف محضــر القبــض لفــة رقــم 
)2( 3- مــا جــاء بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي لفــة رقــم )20(.  وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املتهــم وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محرم 
ومعاقــب عليــه شــرعا ممــا يتعــن معــه إحالته للمحكمة اجلزئية اســتنادا 
أطلــب  فإننــي  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )128،126( للمادتــن 
إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي: 1[ ـ عقوبــة الســجن 
واجللــد والغرامــة بحدهــا األعلــى وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. 2[ ـ منعــه مــن الســفر إلــى 
خــارج اململكــة العربيــة الســعودية اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )56( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 3[ ـ مصــادرة الســيارة 
مــن نــوع ..... ســنة الصنــع ..... يحمــل لوحــة رقــم )  ( ؛ اســتنادا للمادة )53( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 4[- عقوبــة الســجن 
الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )29( مــن نظــام الســجن والتوقيــف هــذه 
دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه ما 
ذكــره املدعــي العــام كلــه صحيــح فقــد رغبــت بزيارة صديــق لي يدعى 
..... داخــل توقيــف احلقــوق املدنيــة واشــتريت لــه بعــض األغــراض وكان 
يوجــد عنــدي بعــض احلبــوب احملظــورة فوضعــت خمــس حبــات داخــل 
كيــس البطاطــس وبقــي أربــع حبــات بالســيارة فتــم القبــض علــي مــن 
قبــل رجــال األمــن عندمــا قامــوا بتفتيــش األغــراض وقصــدي مــن احليــازة 
الســابق وقصــدي  احلبــوب احملظــورة يف  تعاطيــت  وقــد  التعاطــي  هــو 
مــن إدخــال احلبــوب أن اتعاطاهــا مــع  داخــل التوقيــف علمــا أن ........ 
لــم يطلــب منــي ذلــك هكــذا أجــاب ولــذا جــرى رفــع اجللســة لدراســتها 
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العاشــرة وعليــه  الســاعة  الســبت 1434/04/13هـــ  يــوم  إلــى  وتأملهــا 
جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف. حــرر 
يف 1434/04/09هـــ ويف هــذا اليــوم الســبت املوافق1434/04/20هـــ 
افتتحــت اجللســة الثالثــة يف متــام الســاعة 08:00 وفيهــا حضــر املدعــى 
عليــه هــذا وقــد جــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة فوجــدت مــن بــن 
طياتهــا التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 559 م / م س ت املــدون 
العشــرين وباالطــاع عليــه وجدتــه كمــا ذكــر املدعــي  اللفــة  علــى 
العــام يف دعــواه لــذا وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام ومؤاخــذة للمدعــى عليــه 
بإقــراره وإلــى مــا يــدل عليــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املشــار إليــه 
آنفــا وحيــث إن فعــل املدعــى عليــه يعــد اســتخفافا بالــدور اإلصاحيــة 
ولوجــود  بداخلهــا  مــن  إلــى  احملظــورة  احلبــوب  إدخالــه  محاولــة  يف 
ســابقة علــى املدعــى عليــه بحيــازة واســتعمال املخــدرات ممــا يــدل علــى 
عــدم ارتداعــه بالعقوبــة الســابقة وحيــث إن مــن مواطــن التشــديد يف 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة إذا ارتكــب اجلانــي جرميتــه أو جــزءا منهــا 
يف املؤسســات اإلصاحيــة وحيــث إن املدعــى عليــه ينطبق بحقه نظامان 
الســجن  ونظــام  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  هــو 
والتوقيــف وحيــث نــص النظامــان أنــه إذا كانــت اجلرميــة معاقــب عليهــا 
ــة األشــد مــن هذيــن النظامــن وحيــث  مبوجــب نظامــن فتطبــق العقوب
إن املدعــى عليــه تنطبــق بحقــه املادتــان احلاديــة واألربعــون والسادســة 
واخلمســون مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واملــادة 
التاســعة والعشــرون مــن نظــام الســجن والتوقيــف وحيــث إن العقوبــات 
التعزيريــة تتداخــل لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بالشــروع يف 
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إهــداء خمــس حبــات مــن احلبــوب احملظــورة ومحاولــة إدخالهــا إلــى داخــل 
ــات مــن احلبــوب احملظــورة وجميعهــا بقصــد  ــع حب ــازة أرب التوقيــف وحي
التعاطــي وتعاطيــه للحبــوب احملظــورة وحيــث إن العقوبــة األشــد هــي 
يف نظــام الســجن والتوقيــف يف مثــل هــذه القضيــة لــذا أوال: فقــد قــررت 
تعزيــره وذلــك بســجنه ثــاث ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه بنــاء علــى املــادة 
التاســعة والعشــرين مــن نظــام الســجن والتوقيــف ثانيــا: مينــع املدعى عليه 
مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ثــاث ســنوات بعــد انتهــاء محكوميتــه 
ثالثــا: يجلــد املدعــى عليــه خمســا وســبعن جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء 
تعاطيــه للحبــوب احملظــورة رابعــا: حكمــت بــرد طلــب املدعــي العــام 
بتطبيــق املــادة الثامنــة والثاثــن يف فقرتهــا األولــى مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لعــدم انطباقهــا بهــذه القضيــة خامســا: 
صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام مبصــادرة الســيارة مــن نــوع ..... 
لعــدم انطبــاق نظــام مكافحــة املخــدرات عليهــا يف املصــادرة و بجميــع 
مــا ذكــر قضيــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه واملدعــي العــام قــررا 
عــدم القناعــة وطلبــا االســتئناف فأفهمتهمــا أنــه ســوف يســلم لــكل 
ــوم االثنــن  ــك ي ــه وذل ــراض علي واحــد منهمــا نســخة مــن احلكــم لاعت
القــادم املوافــق 1434/04/22هـــ وأن لــكل واحــد منهمــا مــدة نظاميــة 
وهــي ثاثــون يومــا مــن ذلــك التاريــخ يقــدم كل واحــد منهمــا الئحتــه 
االعتراضيــة ففهمــا ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام 
نبينــا  علــى  التوفيــق ، وصلــى اهلل  وبــاهلل  والنصــف  الثامنــة  الســاعة 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/04/20هـــ احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فلــدي أنــا رئيــس احملكمــة اجلزائّيــة بســكاكا ويف هــذا 
اليــوم االثنــن املوافــق1434/05/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســابعة يف متــام 



52

الســاعة احلاديــة عشــرة هــذا وقــد انتهــت املــدة النظاميــة للمدعــي العــام 
ولــم يقــدم الئحتــه االعتراضيــة لــذا فقــد ســقط حقــه يف االعتــراض 
لتدقيــق  االســتئناف  املعاملــة حملكمــة  أوراق  برفــع كامــل  وألمــرت 
آلــه  احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/05/27 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
أنــا رئيــس احملكمــة اجلزائّيــة بســكاكا ويف هــذا اليــوم األحــد املوافــق 
1434/07/23هـــ افتتحــت اجللســة الثامنــة يف متــام الســاعة 00:11 هــذا 
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف وبرفقهــا 
بعــد  واملتضمــن  1434/06/14هـــ  وتاريــخ   34241793 رقــم  القــرار 
املقدمــة وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة لوحــظ باألكثريــة أن مــا حكــم بــه فضيلتــه مــن ســجن كثيــر 
جــدا نظــرا ملــا أبــداه املدعــى عليــه يف الئحتــه مــن وجود اضطراب نفســي 
لديــه كمــا أن الكميــة قليلــة وال فائــدة مــن طــول فتــرة ســجنه. فعلــى 
فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإجــراء موجبــه انتهــى. وجوابــا علــى مــا 
ذكــره أصحــاب الفضيلــة أقــول إنــه ال يخفــى على شــريف علــم أصحاب 
الفضيلــة مــا تعانيــه هــذه املنطقــة مــن انتشــار املخــدرات بجميــع أنواعهــا 
لكونهــا منطقــة حدوديــة وال أدل علــى ذلــك مــا يــرد إلــى محكمــة 
االســتئناف مــن كثــرة قضايــا تهريــب املخــدرات مــن مدينــة القريــات 
وغيرهــا وقــد ســببت هــذه املخــدرات أمراضــا مزمنــة علــى مســتعمليها 
كالعنــف العدوانــي والشــك والهلوســة وانفصــام الشــخصية ومــا يعانيــه 
املدعــى عليــه مــن قبيــل هــذه األمــراض وحيــث إن القاعــدة الشــرعية يف 
العقــاب أنــه إذا انتشــرت معصيــة وتســاهل النــاس بهــا وجــب التشــديد 
تشــديد  أســباب  مــن  أن  والزجــر كمــا  الــردع  أجــل  مــن  العقوبــة  يف 
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العقوبــة إدخــال املخــدرات إلــى أماكــن التوقيــف ودور التعليــم وحيــث 
وردت التعليمــات بتشــديد العقوبــة علــى مروجــي ومســتعملي املخــدرات 
حســما ملــادة الفســاد ومحاربــة لهــذا الــداء العضــال الــذي فتــك يف عقــول 
شــبابنا لــذا لــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت بــه وأمــرت برفــع كامــل 
أوراق املعاملــة ألصحــاب الفضيلــة التخــاذ مــا يــرون وعليــه جــرى التوقيــع 
وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والربــع وبــاهلل التوفيــق، 
يف  حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/07/23هـــ
احلمــد اهلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضاة الدائــرة األولى لتمييز 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلتــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بســكاكا الشــيخ/..... 
برقــم 341557671 وتاريــخ 1434/07/23هـــ املرفــق بهــا القرار الصادر 
مــن فضيلتــه املســجل برقــم 34192492 وتاريخ 1434/04/20هـ اخلاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد/.... يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار 
حكــم علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة 
ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم 34241793 يف 1434/06/14هـــ قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك:34184868    تاريخه :1434/04/01هـ 
رقم الدعوى: 34148702

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34791605 تاريخه:1434/6/26هـ 

مخــدرات- حيــازة أفيــون بقصــد التعاطــي- تعاطــي الهيرويــن- حيــازة 
مخــدرات قبــل صــدور نظــام مكافحــة املخــدرات- عــدم قبــول الشــهادة 

املكتوبــة- تعزيــر بالقرائــن للتهمــة القويــة- التعزيــر باجللــد.

احلكــم  للقاضــي  يجــوز  »وال   :)337/4( القنــاع  جــاء يف كشــاف   -1
إلــخ«. الشــاهد..  برؤيــة خــط 

2- املادة )120( من نظام املرافعات الشرعية.
3- املادة )169( من نظام االجراءات اجلزائية.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيــازة األفيــون املخــدر 
وتعاطــي الهيرويــن، واحلكــم عليــه بحــد املســكر وإفهامــه بــأن عقوبتــه 
علــى احليــازة عائــدة لولــي األمــر )الواقعــة قبــل صــدور نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة(، قبــض علــى املدعــى عليــه أثــر قيامــه 
بإخــراج شــيء مــن جيبــه ورميــه علــى األرض وبتفتيــش املوقــع الــذي 
أثبــت  األفيــون،  مــن  أن تكــون  يشــتبه  علــى قطعــة  عثــر  فيــه  كان 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة األفيــون 
املخــدر واعتــرف املدعــى عليــه أمــام جهــة التحقيــق بتعاطــي الهيرويــن، 
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أنكــر أمــام احملكمــة مــا أســنده إليــه املدعــي العــام ورجــع عــن إقــراره 
بتعاطــي الهيرويــن- طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه 
وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض فعجــز املدعــي العــام عــن 
إحضارهــم، مــن املقــرر شــرعًا ونظامــًا أن الشــهادة تــؤدى مشــافهة يف 
مجلــس احلكــم، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بــرد طلــب 
بقصــد  املخــدر  األفيــون  بحيــازة  عليــه  املدعــى  إدانــة  العــام  املدعــي 
ــده ســبعن  ــن وقــررت جل ــه التهمــة بتعاطــي الهيروي التعاطــي ووجهــت ل
جلــدة دفعــة واحــدة، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام 

عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم. 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك 
ــة  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل وبن
بتبوك/املكلــف برقــم 34148702 وتاريــخ 1434/04/01 هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ   1434/04/01 وتاريــخ   34791605 برقــم  باحملكمــة 
األربعــاء املوافــق1434/04/10 هـــ حضــر املدعي العام ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ................. واملعمــد مــن مرجعــه مبوجــب 
اخلطــاب رقــم ........يف 1433/9/5هـــ وادعــى ضــد احلاضــر معــه ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ................. والــذي يبلــغ مــن العمــر 
)43( عامــا قائــا يف تقريــر دعــواه إنــه بتاريــخ 1425/12/28هـــ شــوهد 
املدعــى عليــه يقــف يف أحــد الزوايــا و معــه املدعــو )لــم يوجــه لــه االتهــام 
وأطلــق صراحــه اســتنادا للمــادة 124 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
ــراب فرقــة يف إدارة مكافحــة املخــدرات مــن املذكــور قــام  ــد اقت وعن
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بإخــراج شــيء مــن جيبــه ورميــه علــى األرض وبالقبــض عليــه وتفتيشــه لم 
يعثــر معــه علــى شــيء ممنــوع وبتفتيــش املوقــع الــذي كانــا فيــه عثــر علــى 
قطعة ســوداء اللون يشــتبه أن تكون أفيون بلغ وزنها تســعمائة مليجرام 
فجــرى اصطحــاب املذكوريــن إلــى مقــر اإلدارة وقــد أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املرفــق رقــم )........( لعــام 1426هـــ إيجابيــة مــا مت 
ضبطــه لألفيــون املخــدر وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة 
ــازة قطعــة أفيــون  مخــدرات وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن اتهامــه بحي
بلــغ وزنهــا تســعمائة مليجــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للهرويــن املخــدر 
مــن قبــل وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعا ونظامــا لــذا أطلــب أوال: إثبــات مــا أســند إليــه ثانيــا: احلكــم عليــه 
بحــد املســكر لقــاء تعاطيــه لــه ثالثــا: إفهامــه بــأن عقابــه علــى حيازتــه 
لتســعمائة ملليجــرام مــن األفيــون املخــدر بقصــد التعاطــي عائــد لولــي 
األمــر هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه 
مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام غيــر صحيــح فلــم اتعاطــى الهرويــن ولــم 
يكــن بحوزتــي أي قطعــة مــن األفيــون أثنــاء القبــض علــي والســابقة 
املنســوبة إلــي يف الدعــوى صحيحــة وهــي قدميــة هكــذا أجــاب وبطلــب 
البينــة مــن املدعــي العــام قــال بينتــي مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى وأوراق 
املعاملــة وبالرجــوع ألوراق املعاملــة وجــدت علــى الصفحــة رقــم )11( لفــه 
رقــم)8( إقــرارا مؤرخــا بتاريــخ 1426/1/3هـــ منســوب للمدعــى عليــه 
وفيــه أقــر وأعتــرف بأننــي تعاطيــت الهرويــن املخــدر منــذ شــهرين تقريبــا 
أ.هـــ وعليــه توقيــع بالبصمــة منســوب للمدعــى عليــه وبعرضــه عليه أجاب 
بقولــه صحيــح أننــي قمــت بالتبصيــم علــى هــذا اإلقــرار لكــن مضمونــه 
غيــر صحيــح فأنــا لــم أذكــر للمحقــق بأننــي اســتعملت الهرويــن هكــذا 
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أجــاب وبالرجــوع حملضــر القبــض املــدون علــى الصفحــة األولى مــن اللفة 
رقــم)6( جــاء فيــه مــا نصــه إنــه بتاريــخ 1425/12/28هـــ وأثنــاء قيامنــا 
مبســح حــي ........ بتبــوك شــوهد أحــد األشــخاص املعروفــن لدينــا يف 
أحــد  يقــف يف  املخــدر  الهرويــن  املخــدرات وخصوصــا  ترويــج  مجــال 
الزوايــا و معــه شــخص آخــر وعنــد اقتــراب الدوريــة الرســمية منهمــا قــام 
الشــخص املعــروف والــذي يدعــى بإخــراج شــيء مــن جيبــه ورميــه علــى 
األرض وبالقبــض عليهمــا اتضــح أن الشــخص املعــروف لدينــا يدعــى 
........ وهــو مــن مدمنــي ومروجــي املخــدرات وخصوصــا الهرويــن املخــدر 
وبتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى شــيء محظــور أو ممنــوع واتضــح أن األخــر 
يدعــى وبتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى شــيء ممنــوع أو محظــور وبتفتيــش 
املوقــع الــذي كانــا فيــه عثــر علــى قطعــه ســوداء اللــون يشــتبه أن تكــون 
أفيــون بلــغ وزنهــا تســعمائة مليجــرام كمــا عثــر علــى مفاتيــح ســيارة ..... 
ــوع .... رقــم  ــده للمدعــو ........كمــا أتضــح أن للمدعــو ســيارة مــن ن عائ
اللوحــة )...( تقــف علــى اجلانــب اآلخــر مــن الرصيــف وقــد جــرى تفتيشــها 
ولــم يعثــر بهــا علــى ممنوعــات هــذا أ.هـــ وحتــت هــذا احملضــر توقيــع 
منســوب ألعضــاء الفرقــة وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا 
جــاء يف هــذا احملضــر مــن أننــي رميــت قطعــة األفيــون فغيــر صحيــح وال 
ــم عــن هــذه القطعــة شــيئا هكــذا أجــاب وبطلــب إحضــار أعضــاء  أعل
القضيــة  أســتطيع إحضارهــم ألن  ال  قــال  العــام  املدعــي  مــن  الفرقــة 
قدميــة وقــد تغيــرت أرقــام األعضــاء وأكتفــي مبــا ورد يف محضرهــم 
هكــذا قــرر كمــا وجــدت علــى اللفــة رقــم )14( ســجل بيانــات للمدعــى 
عليــه يتضمــن وجــود ســابقة مخــدرات فنظــرا إلــى مــا دون مــن الدعــوى 
واإلجابــة املتضمنــة إنــكار املدعــى عليــه مــا نســب إليــه وملــا جــاء يف 
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الســابق  الهرويــن يف  أنــه يســتخدم  إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــا مــن 
ونظــرا لرجوعــه عــن اإلقــرار ونظــرًا لعجــز املدعــى العــام عــن إحضــار 
بينتــه وألن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى مشــافهة يف مجلــس احلكــم ملــا نــص 
عليــه الفقهــاء ومــن ذلــك قولهــم ) وال يجــوز للقاضــي احلكــم برؤيــة خــط 
الشــاهد احتياطــًا للحكــم ( انظــر كشــاف القنــاع )337/4( وقــد نــص 
نظــام املرافعــات الشــرعية مــاده )120( علــى أنــه ال يجــوز االســتعانة يف 
أداء الشــهادة مبذكــرات مكتوبــة بــل يجــب أن تــؤدى شــفويًا كمــا 
نــص نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة علــى أن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى يف 
مجلــس القضــاء كمــا يف املــادة )169( ونظــرًا ألن تخلــف الشــاهد عــن 
احلضــور يعتبــر دليــًا علــى تراجعــه عــن الشــهادة ومعلــوم أن الشــاهد يف 
حقــوق اهلل تعالــى ال يلــزم باحلضــور وألن الشــاهد واحلالــة هــذه يعتبــر 
مجهــول وبنــاء علــى جميــع مــا تقــدم لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه وإمنــا تتوجــه لــه التهمــة بتعاطــي الهرويــن وقــررت بحقــه 
مــا يلــي أوال تعزيــر املدعــى عليــه بجلــده ســبعن جلــدة دفعــة واحــده ثانيــا 
رد طلــب املدعــي العــام إفهــام املدعــى عليــه بــأن عقابــه عــن احليــازة عائــد 
لولــي األمــر لعــدم ثبــوت مــا يدعيــه ومبــا ذكــر حكمــت فقــر احملكــوم 
ــا بائحــة  ــب املدعــي العــام متييــز احلكــم مكتفي ــه وطل ــه ب ــه قناعت علي
الدعــوى عــن الائحــة االعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وســيتم بعــث كامــل 
أوراق املعاملــة حلكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/04/10 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة تبــوك بقــرار احملكمــة ومضمــون املصادقــة  علــى احلكــم 
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وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه وســلم . 



60

رقم الصك:34183868 تاريخه :1434/04/03هـ 
رقم الدعوى :34154644

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34293613 تاريخه:1434/08/10ه 

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي - تســتر علــى مصــدره - 
محاولــة إدخــال احلشــيش إلــى الســجن- بينــة غيــر موصلــة- األصــل 

بــراءة الذمــة - عــدم ثبــوت الدعــوى.

األصل براءة الذمة.

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وإدخالــه الســجن والتســتر 
علــى مصــدره ، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن طبقــا لنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ونظــام الســجن والتوقيــف وعقوبــة تعزيريــة 
للتســتر ، حيــث أنــه مت االشــتباه بحــركات غيــر طبيعيــة صــدرت مــن 
الســجن املدعــى عليــه أثنــاء نقلــه مت تفتيــش املنطقــة احمليطــة مبــكان 
وقوفــه فعثــر فيهــا علــى ثاثــة أصابــع من احلشــيش املخدر وأثبــت التقرير 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخدر،كمــا 
أنكــر أمــام احملكمــة مــا أســنده إليــه املدعي العــام، فطلبت احملكمة 
مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر 
ــى األرض  ــة عل ــت مرمي ــأن املضبوطــات كان القبــض فشــهد أحدهــم ب
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وتبعــد ثاثــة أمتــار عــن املدعــى عليــه، فقضــت احملكمــة بعــدم ثبــوت 
دعــوى املدعــي العــام جتــاه املدعــى عليــه، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
ــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة  وعــارض املدعــي الع

علــى احلكــم.

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
املعاملــة  علــى  وبنــاء  باخلبــر  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ........ أنــا 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر 
باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/03هـــ  وتاريــخ   34154644 برقــم 
ــوم االثنــن املوافــق  ــخ 1434/04/03هـــ ففــي ي برقــم 34823368 وتاري
1434/04/08هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00: 08 وفيهــا قــدم املدعــي 
العــام الئحــة دعــوى عامــه ضــد ........ ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي 
رقــم ........  قائــًا فيهــا إنــه باالطــاع علــى احملضــر املعــد مــن قبــل وحــدة 
األمــن واحلمايــة بشــعبة ســجن اخلبــر تبــن أنــه يف يــوم الثاثــاء املوافــق 
بــأن الســجن........ يف جنــاح 2 يعتــزم  1434/2/5هـــ توفــرت معلومــة 
إدخــال كميــة مخــدرات إلــى العنابــر اجلديــدة عنــد نقــل الســجناء وعليــه 
ــاء نقــل الســجناء ولوحــظ  ــه أعــاه أثن مت اســتدعاء الســجن املشــار إلي
عليــه االرتبــاك واحلركــة غيــر طبيعيــة حيــث جلــس ونهــض بشــكل 
ســريع عــدت مــرات وعنــد تفتيشــه وتفتيــش املنطقــة احمليطــة بــه وجــد 
ثــاث أصابــع قــد ألصقــت باصــق نايلون يشــتبه أن تكون من احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا )52.5( جــرام باإلضافــة لعــدد مــن ورق الشــام وقــد مت 
ضبــط الكميــة املشــار إليهــا قبــل دخولهــا العنابــر اجلديــدة، وقــد ورد 
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التقرير الكيماوي الشرعي رقم ) 954 ك ش( وتاريخ 1434/2/27هـ 
املتضمــن إيجابيــة عينــة القطــع املضبوطــة مــادة احلشــيش املخــدر واملدرج 
يف اجلــدول األول فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات وبســماع 
أقــوال املتهــم األوليــة أنكــر عائديــه احلشــيش املضبــوط لــه وذكــر بأنــه 
يتعاطــى الهرويــن املخــدر منــذ اثنــا عشــر ســنة تقريبــًا وأن آخــر مــرة 
تعاطــى فيهــا الهرويــن قبــل ســجنه وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
لــه، بحيــازة ثاثــة أصابــع بلــغ وزنهــا )52.5( اثنــان وخمســون جرامــًا 
وخمســة مــن عشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي 
والقرائــن  لألدلــة  وذلــك  علــى مصدرهــا  والتســتر  الســجن  وإدخالهــا 
التاليــة: 1- محضــر البــاغ والقبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل وحــدة 
األمــن واحلمايــة بشــعبة ســجن اخلبــر املشــار إليــه لفــة رقــم )2(2- التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي املشــار إليــه واملرفــق علــى اللفــة رقــم )13(وحيــث 
املعتبــرة  أهليتــه  بكامــل  -وهــو  املذكــور  املتهــم  عليــه  أقــدم  مــا  إن 
شــرعا- فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا اطلــب اآلتــي: أواًل: 
إثبــات مــا أســند إليــه وفًقــا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واملــادة رقــم )29( مــن نظــام 
الســجن والتوقيــف واحلكــم عليــه باالتــي:1- بعقوبــة الســجن الــواردة 
بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )41( مــن النظــام مع مراعــات ما تقضي 
بــه املــادة )29( مــن نظــام الســجن والتوقيــف واحلكــم بالعقوبــة األشــد 
وفــق مــا ورد بالفقــرة )2( مــن املــادة )62( مــن نظــام املخــدرات 2- بعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء تســتره علــى مصــدر احلشــيش املخــدر 3- تشــديد العقوبــة 
ــة صاحــب الســمو امللكــي نائــب  ــرة ســوابقه اســتنادا لبرقي ــه لكث علي
وزيــر الداخليــة رقــم )93958/5/1( وتاريخ 1429/8/23هـ هذه دعواي 
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وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى من 
حيازتــي ثــاث أصابــع مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وإدخالهــا 
للســجن والتســتر علــى مصدرهــا هــذا غيــر صحيــح والصحيــح أنــه يف 
يــوم احلادثــة مت إخــراج جميــع الســجناء يف جنــاح رقم)2(وكذلــك بعــض 
الســجناء يف جنــاح رقــم)3(و)4(مت إخراجهــم إلــى الســاحة اخلارجيــة وأنــا 
كنــت يف اجلنــاح رقم)2(وذلــك ألجــل تفتيــش الســجناء واحــدًا واحــدًا 
ثــم نقلنــا إلــى عنابــر جديــدة وقــد مت تفتيــش الســجناء وكنــت أنــا آخــر 
واحد مت تفتيشــه ولم يجدوا معي أي شــيء من املمنوعات عند تفتيشــي 
كمــا لــم يعثــروا مبفرشــي الــذي كنــت أحملــه معــي علــى أي شــيء مــن 
ــد ذكــر أحــد  ــر اجلدي املمنوعــات وبعــد حتركــي ألجــل االنتقــال للعنب
العســاكر أنــه وجــد أصابــع حشــيش مخــدر يف املمــر املجــاور للســاحة 
وهــذا احلشــيش ليــس لــي عاقــة بــه فهــو ال يعــود لــي وال أعلــم ملــن يعــود 
وقــد يكــون أحــد الســجناء قــام برمــي هــذا احلشــيش املخــدر قبــل مــروره 
عنــد التفتيــش علمــًا بأنــي موقــوف يف قضيــة اســتعمال هيرويــن هكــذا 
أجــاب وبســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه قــال بينتــي مــا ذكــرت 
فأقفلــت اجللســة عنــد الســاعة الثامنــة والنصــف لطلــب معــدي محضــر 
القبــض والتفتيــش وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد احلمــد هلل وحــده 
وبعــد ثــم إنــه يف هــذا اليــوم الثاثــاء 1434/4/9هـــ الســاعة العاشــرة 
ــه كمــا حضــر الشــاهد  ــع افتتحــت اجللســة بحضــور املدعــى علي إال رب
........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )........( وهــو أحــد معــدي محضــر 
إنــي أعمــل  قــال  القبــض والتفتيــش وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة 
عســكري يف ســجن اخلبــر يف قســم مكافحــة املخــدرات وأشــهد هلل 
أنــه يف تاريــخ 1434/2/23هـــ مت إخــراج ســجناء اجلنــاح رقــم )2( ورقــم 
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)3( إلــى ســاحة الســجن ألجــل تفتيشــهم ثــم نقلهــم مــن العنابــر القدميــة 
ــا بتفتيــش املدعــى عليــه وكان مــن  إلــى العنابــر اجلديــدة وقــد قمــت أن
ــه وجــدت ثــاث  ــاء تفتيشــي ل ــن مت تفتيشــهم وأثن أواخــر الســجناء الذي
أصابــع حشــيش مخــدر مــع ورق شــام كانــت مرميــة علــى األرض علــى 
بعــد ثــاث أمتــار تقريبــًا مــن املدعــى عليــه لكنــي ال أعلــم هــل مــن 
قــام برميهــا املدعــى عليــه أم شــخص آخــر مــن الســجناء املوجوديــن يف 
الســاحة وعنــد ذلــك قمــت باســتدعاء زمائــي هــذا مــا لــدي مــن شــهادة 
ــا  ــه إمن ــم يكــن بحــوزة املدعــى علي ــا مــن وجــده ول فاحلشــيش املخــدر أن
املدعــى عليــه  مــن  أمتــار  بعــد ثاثــة  كان مرميــًا علــى األرض علــى 
وأمــا زميلــي فقــد حضــرا بعــد أن عثــرت علــى احلشــيش املخــدر هكــذا 
شــهد وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه قــال الشــاهد رجــل 
مســتقيم وشــهادته صحيحــة فاحلشــيش املخــدر لــم يكــن بحوزتــي وإمنــا 
كان مرميــًا علــى األرض علــى بعــد ثاثــة أمتــار عنــي وليــس عائــدًا لــي 
وال أعلــم ملــن يعــود وقــد ذكــر الشــاهد بأنــه لــم يشــاهدني أرمــي هــذا 
احلشــيش هكــذا قــرر بعــد ذلــك جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )13( 
املدعــي  الشــرعي وهــو كمــا ذكــر  التقريــر الكيمــاوي  وتضمنــت 
العــام يف دعــواه فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى اإلجابــة وحيــث أنكــر 
املدعــى عليــه مــا نســب إليــه وحيــث إنــه ال بينــة علــى الدعــوى وقــد حضــر 
الشــاهد وأفــاد بأنــه هــو مــن وجــد قطعــة احلشــيش املخــدر ولــم تكــن 
بحــوزة املدعــى عليــه إمنــا كانــت مرميــة عنــه علــى بعــد ثاثــة أمتــار وال 
يعلــم الشــاهد مــن قــام برمــي هــذا احلشــيش املخــدر كمــا أفــاد بــأن 
زميليــه حضــرا بعــد أن وجــد هــو قطعــة احلشــيش املخــدر وحيــث إن 
األصــل بــراءة الذمــة والســاحة التــي وجــد بهــا احلشــيش املخــدر كان 
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يتواجــد بهــا مجموعــة مــن الســجناء ألجــل تفتيشــهم لــذا فقــد حكمــت 
بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي العــام جتــاه املدعــى عليــه ....... مــن حيــازة 
وبعــرض  علــى مصــدره  والتســتر  الســجن  وإدخالــه  املخــدر  احلشــيش 
احلكــم قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي العــام مكتفيــًا مبــا قــدم يف 
الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد.
الدائــرة اجلزائيــة  ... فقــد أطلعنــا نحــن قضــاة  احلمــدهلل وحــده وبعــد 
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 
برقــم  لــدى احملكمــة  املقيــدة  وتاريــخ 1434/4/13هـــ   34/823368
34/929321 وتاريــخ 1434/4/15هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
برقــم 34183868  املســجل  الشــيخ.......  القاضــي باحملكمــة  فضيلــة 
وتاريــخ 1434/4/9هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ....... يف 
قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه واوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/14 هـــ .
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رقم الصك:34196715 تاريخه :1434/04/23هـ 
رقم الدعوى :34161373

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34293613  تاريخه:1434/08/10هـ

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي-  إدانــة- نــزول عــن 
احلــد األدنــى للعقوبــة.

املــواد )3( و)41( و)56( و)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيازة حبــوب الزنكس 
احملظــورة بقصــد التعاطــي ، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن 
الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، حيــث إنــه 
ــا  ــي كان يركبه ــه بعــد اســتيقاف الســيارة الت مت تفتيــش املدعــى علي
فعثــر بحوزتــه علــى حبــوب يشــتبه أن تكــون محظــورة، أثبــت التقريــر 
البــرازوالم  ملركــب  املرســلة  العينــة  إيجابيــة  الشــرعي  الكيميائــي 
احملظــور، أقــر حتقيقــًا بحيازتــه للحبــوب املضبوطــة بقصــد التعاطــي، 
وأنكــر أمــام احملكمــة مــا أســنده إليــه املدعــي العــام ودفــع بــأن احلبــة 
اســتخدامها  مــن  ملنعــه  يحوزهــا  وأنــه  نفســيا  املريــض  ألخيــه  عائــدة 
بطريقــة خاطئــة، وطلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليــه تقــدمي إثبــات علــى 
مــا دفــع بــه فعجــز عــن ذلــك، فقضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه مبا 
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نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة شــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
ملــدة ســنتن، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه 

وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34161373 وتاريــخ 1434/04/08هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1434/04/08هـــ  وتاريــخ   34858791 برقــم  باحملكمــة 
 01  :00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/04/17هـــ  األربعــاء 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام وادعــى علــى ........ ســعودي اجلنســية  بقولــه 
انــه بتاريــخ 1434/2/18هـــ مت القبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى 
فــرق دوريــات األمــن مبدينــة الريــاض حيــث شــاهدت ســيارة مــن نــوع 
)........( حتمــل اللوحــة رقــم).....( بقيــادة املدعــو........ ويرافقــه املذكــور 
وباالشــتباه بهــا مت اســتيقافها ولوحــظ انبعــاث رائحــة منهــا يشــتبه أن 
تكــون حشــيش مخــدر وبتفتيــش املذكــور عثــر بحوزتــه علــى قصديــرة 
أن  يشــتبه  )زينكــس(  عليهــا  مكتــوب  حبــات  أربــع   )4( بداخلهــا 
تكــون محظــورة وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر 
مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض 
ــوب املضبوطــة ملركــب  ــواء احلب املرفــق رقــم )........( لعــام 1434هـــ احت
البــرازوالم وهــو مــن املــواد املهدئــة واملدرجــة باجلــدول رقم)2(فئــة )د( 
امللحــق بــذات النظــام. وبســماع أقــوال املذكــور أقــر بحيــازة مــا ضبــط 
مــن حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي وذكــر بأنــه حصــل عليهــا مــن 
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أخيــه. وباســتجوابه اعتــرف بحيــازة مــا ضبــط مــن حبــوب محظــورة 
دون  نفســيًا  املريــض  أخيــه  مــن  وأنــه حصــل عليهــا  التعاطــي  بقصــد 
علمــه وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إلــى........
بحيــازة )4( أربــع حبــات مــن حبــوب البــرازوالم املهدئــة احملظــورة بقصــد 
التعاطــي املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
وتاريــخ  )م/39(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات 
1- مــا تضمنــه اعترافــه  1426/7/8هـ. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 
يف محضــر ســماع األقــوال األوليــة املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة 
رقــم)4( املرفــق لفــة رقــم )1(. 2- مــا تضمنــه محضــر القبــض املنــوه 
عنــه املرفــق لفــة رقــم )2( 3- مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )24( وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بالتالــي: 1( بالعقوبــة الــواردة بالفقــرة )1( مــن 
املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا 
أســند إليــه. 2( منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبــة 
ســجنه وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )56( مــن نـــفس النظــام املشــار 
إليــه هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب مــا ذكــره 
املدعــي العــام صحيــح مــن ناحيــة حيازتــي )4( ألربــع حبــات مــن حبــوب 
البــرازوالم املهدئــة وهــي ال تعــود لــي وإمنــا ألخــي املريــض النفســي كانت 
معــي لكــي ال يســتخدمها أخــي املريــض بطريقــة خاطئــة هكــذا أجــاب 
وبســؤاله هــل مت صــرف احلبــوب املذكــورة مــن جهــة مختصــة فقــال نعــم 
صرفــت لــه مــن مستشــفى وأطلــب إمهالــي إلحضــار مــا يثبــت ذلــك ثــم 
رفعــت اجللســة لذلــك ويف يــوم الثاثــاء املوافق1434/04/23هـــ افتتحــت 
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اجللسة الساعة 12.45 وفيها حضر املدعي العام واملدعى عليه وبسؤال 
املدعــى عليــه عــن بينتــه فقــال ال بينــة لــدي علــى أن أخــي قــد صــرف لــه 
العــاج مــن قبــل مستشــفى حكومــي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا ورد يف 
إقــراره بأنــه كان ينــوي تعاطــي احلبــوب فأجــاب بأنــي قلــت ذلــك خوفــا 
منهــم فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى 
عليــه علــى أنــه أقــر لــدى جهــات التحقيــق أنــه كان ينــوي تعاطــي احلبــوب 
احملظــورة وملــا نــص عليــه التقريــر الكيميائــي املرفــق ومــا نصــت عليــه 
كلــه  لذلــك  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )56-41( رقــم  املــادة 
فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة )4( أربــع حبــات مــن حبــوب 
البــرازوالم املهدئــة احملظــورة بقصــد التعاطــي املجــرم مبوجــب املــادة 
)الثالثــة( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 8 / 7 / 1426هـــ ونظــرا لعــدم 
وجــود ســوابق مســجلة عليــه ولقلــة الكميــة املضبوطــة معــه وملــا نصــت 
عليــه املــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لذلــك كلــه فقــد 
حكمــت بســجنه ملــدة شــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة 
ســنتن بعــد انتهــاء محكوميتــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــرر 
عــدم القناعــة وطلــب متييــز احلكــم بــدون الئحــة وقــرر املدعــى عليــه 
القناعــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/04/23 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
ــاء املوافــق1434/07/18 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 2.00  يــوم الثاث
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض وبرفقهــا قــرار 
الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة رقــم 34246641 يف 1434/6/20هـــ املتضمــن 
أنــه لوحــظ مــا يلــي 1- لــم يثبــت فضيلتــه اإلدانــة مــن عدمهــا 2- لــم يبــن 
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بدايــة ســجن املدعــى عليــه ومضمــون التقريــر الكيميائــي 3- لــم يوقــع 
الكاتــب علــى ختــم طبــق األصــل يف صــورة الضبــط أ.هـــ عليــه أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة أنــه مت إثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه 
قبــل احلكــم عليــه ، وباإلمــكان الرجــوع إلــى احلكــم والتحقــق مــن 
ذلــك ، وأمــا بدايــة الســجن فيســجن بعــد حســم مــدة إيقافــه بســبب هــذه 
القضيــة ومضمــون التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز 
مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفــق رقــم 
)........( لعــام 1434هـــ هــو احتــواء احلبــوب املضبوطــة ملركــب البــرازوالم 
وهــو مــن املــواد املهدئــة واملدرجــة باجلــدول رقم)2(فئــة )د( امللحــق بــذات 
النظــام، وقــد مت اتخــاذ الــازم حيــال املاحظــة الثالثــة وبــاهلل التوفيــق، 
يف  حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/07/18هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  فقــد اطلعنــا  نحــن قضــاة الدئــرة  اجلزائيــة  
ــواردة  مــن  ــة  ال ــى املعامل الرابعــة  مبحكمــة  االســتئناف بالريــاض  عل
فضيلــة  رئيــس  احملكمــة  اجلزائيــة  بالريــاض  برقــم 341583501 
مــن فضيلــة   الصــادر   القــرار   بهــا  املرفــق   وتاريــخ  1434/7/26هـــ 
القاضــي  باحملكمــة الشــيخ / ... املســجل برقــم 34196715 وتاريــخ 
1434/4/23هـــ اخلــاص  بدعــوى املدعــي العــام  ضــد / املدعــى عليــه 
التهامــه  بقضيــة مخــدرات  علــى النحــو املوضــح  بالقــرار  املتضمــن  
حكــم  فضيلتــه  مبــا هــو مــدون  بــه وحيــث  ســبق دراســة  القــرار  
وصــورة ضبطــه  وأوراق  املعاملــة  وباالطــاع  علــى مــا أجــاب  بــه فضيلته  
القاضــي وأحلقــه  بالقــرار  وصــورة ضبطــه  وأوراق  املعاملــة  وباالطــاع  
ــه  القاضــي أحلقــه بالقــرار  وصــورة  ضبطــه   ــه فضيلت ــى مــا أجــاب ب عل
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بنــاء علــى قرارنــا  رقــم  34246641 وتاريــخ 1434/6/20هـــ  قــررت 
الدائــرة  باألكثريــة  املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر  واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل  علــى نبينــا محمــد  وآلــه  وصحبــه وســلم . 
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رقم الصك: 34220034 تاريخه : 1434/05/22هـ      
رقم الدعوى :34162926

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34252528  تاريخه: 1434/6/25هـ

مخــدرات - حيــازة حبــة مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي - 
احلبــوب  تأثيــر  حتــت  الســيارة  قيــادة   - احملظــورة  احلبــوب  تعاطــي 

 . املختصــة  للجهــة  عائــدة  عقوبــة   - احملظــورة 

اإلقرار حجة شرعية على املقر. 1
املواد 41 و 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.. 2

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــة بحيــازة حبــة مــن احلبــوب احملظــورة 
الســيارة حتــت  وقيــادة  احملظــورة  احلبــوب  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد 
تأثيــر احلبــوب احملظــورة، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا اســند إليــه 
واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر واثبــات إدانتــه بقيــادة 
الســيارة وتــرك عقابــه للجهــة املختصــة، مت القبــض علــى املدعــى عليــه 
ــه واســتيقافه وبتفتيشــه  مــن قبــل مكافحــة املخــدرات بعــد االشــتباه ب
عثــر معــه علــى حبــة واحــدة حتمــل عامــة الكبتاجــون،  إقــرار املدعــى 
عليــة بالدعوى،تعزيــر املدعــى عليــة بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر،  
احلبــوب احملظــورة  تأثيــر  للســيارة حتــت  لقــاء قيادتــه  تــرك مجازاتــه 

ــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. ــة املختصــة، تصدي للجه
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احملكمــة  يف  القاضــي   .......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
فضيلــة   مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  باالحســاء   اجلزائّيــة 
برقــم 34162926  االحســاء  اجلزائيــة يف محافظــة  رئيــس احملكمــة 
 34866975 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/09هـــ  وتاريــخ 
ضــد  وادعــى   .......... العــام  املدعــي  حضــر  1434/04/09هـــ  وتاريــخ 
.......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )..........( قائــا 
إنــه باالطــاع علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل رجــال مكافحــة 
املخــدرات مبحافظــة بقيــق بتاريــخ 1433/12/5هـــ وأثنــاء مراقبــة إحدى 
محطــات الوقــود التــي يتــردد عليهــا أشــخاص مشــبوهون مت االشــتباه يف 
صاحــب ســيارة مــن نــوع ....... بيضــاء اللــون حتمــل اللوحــة رقــم )..........( 
يركبهــا شــخص واحــد تظهــر عليــه عامــات االرتبــاك وباالنتقــال إليــه 
للتأكــد منــه اتضــح أنــه املدعــى عليــه وبتفتيشــه شــخصيًا ضبــط بجيــب 
ثوبــه األعلــى علــى حبــة بيضــاء اللــون حتمــل عامــة الكبتاجــون املخــدر  
والتــي يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة فتــم اصطحابــه ومــا 
ضبــط بحيازتــه وســيارته إلــى مقــر إدارة املكافحــة وتســليمه لضابــط 
اخلفــر وبتحريــز املضبــوط بتاريــخ 1433/12/5هـــ اتضــح أنهــا عبــارة عــن 
حبــة واحــدة أعطيــت الرقــم الســري )33/86س( ومت إرســالها للمركــز 
اإلقليمــي لتحليلهــا فــورد التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )..........( 
بتاريخ1433/12/13هـــ املتضمــن ثبــوت إيجابيــة احلبــة املضبوطــة ملــادة 
االمفيتامــن احملظــورة وبأخــذ عينــة مــن ســوائل املدعــى عليــه وبعثها إلى 
مركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم قســم الكيميــاء الشــرعية لفحصهــا 
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ورد تقريــر الســموم الشــرعية رقــم)..........( وتاريــخ 1433/12/12هـــ 
متضمنــًا إيجابيــة عينــة البــول املرســلة ملركــب االمفيتامــن احملظــور 
وبضبــط أقــوال املدعــى عليــه أقــر بصحــة واقعــة القبــض عليــه وأقــر 
بحيازة حبة واحدة من حبوب الكبتاجون احملظورة بقصد االســتعمال 
الشــخصي  كمــا أضــاف بأنــه حصــل علــى حبتــن من احلبــوب احملظورة 
مــن شــخص ال يعرفــه أهداهــا لــه فقــام بالتعاطــي بحبــة واحــدة واألخــرى 
مت ضبــط بحوزتــه كمــا أضــاف بأنــه قــام بقيــادة الســيارة بعــد تعاطيــه 
احلبــة األولــى وأفــاد بأنــه تعاطــى حبــة واحــدة مــن احلبــوب احملظــورة قبــل 
أكثــر مــن ســنة تقريبــًا وأيضــا قبــل شــهر مــن تاريــخ القبــض عليــه وقــد 
أســفر التحقيــق عــن  توجيــه االتهــام لــه بحيــازة حبــة واحــدة مــن حبــوب 
اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد االســتعمال وتعاطيــه لنوعهــا وقيادتــه 
محضــر  1ـ  التاليــة:  والقرائــن  لألدلــة  وذلــك  تأثيرهــا  حتــت  للســيارة 
اعترافــه املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )1( مــن دفتــر التحقيــق 
لفــة رقــم)12(2ـ إقــرار املدعــى عليــه املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة 
رقــم)3( مــن ملــف ضبــط إجــراءات قضيــة املخــدرات املرفــق لفــة رقــم)2( 
3ـ محضــر القبــض املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )2( مــن ملــف 
تقريــري  4ـ  رقــم )1(  لفــة  املرفــق  املخــدرات  إجــراءات قضيــة  ضبــط 
الكيمــاوي الشــرعي والســموم الشــرعية املنــوه عنهمــا املرفــق علــى 
اللفتــن رقــم )20/18( وبالبحــث عمــا إذا كان لديــه ســوابق اتضــح 
عــدم وجــود ســوابق مســجلة ضــده وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليه 
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه بحيــازة مركــب اإلمفيتامــن احملظــور 
وتعاطيــه لنوعهــا ، وفقــًا للفقــرة رقــم )2(مــن املــادة رقــم )3(مــن نظــام 
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مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريخ1426/7/8هـــ واحلكــم عليــه باآلتــي :1. عقوبــة الســجن 
الــواردة  بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )41( مــن النظــام املشــار إليــه 
لقــاء حيازتــه حبــة واحــدة مــن حبــوب االمفيتامــن احملظــورة بقصــد 
االســتعمال وتعاطيــه لنوعها2.منعــه مــن الســفر وفــق الفقــرة رقم)1(مــن 
ــادة الســيارة حتــت  ــه بقي ــات إدانت ــادة رقم)56(مــن ذات النظــام3ـ .إثب امل
تأثيــر مركــب االمفيتامــن املخــدر وفقــًا للفقــرة رقــم )8( مــن اجلــدول 
رقــم )1( امللحــق بنظــام املــرور الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/85( 
وتاريــخ 1426/10/26هــــ وإفهامــه بــأن عقوبتــه الــواردة بالفقرة رقم )1( 
مــن املــادة رقــم )68( و املــادة رقــم )76( مــن النظــام املشــار إليــه آنفــًا ، 
تقررهــا اجلهــة املختصــة وفقــًا للفقــرة رقــم )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )315( يف 1428/10/24هـــ وبعــرض تلــك الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــًا أصــادق علــى مــا ذكــره املدعــي العــام مــن حيازتــي 
حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور وقصــدي مــن حيازتهــا 
االســتعمال كمــا أصــادق علــى اســتعمالي لهــا ولقيادتــي للســيارة وانــا 
حتــت تأثيــره وأنــا نــادم علــى ذلــك  لــذا وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة 
وتصفــح أوراق املعاملــة وحيــث طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى 
عليــه حليازتــة حبــة مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد االســتعمال ومجازاتــه 
لقــاء ذلــك والســتعماله لهــا ولقيادتــه الســيارة وهــو حتــت تأثيــره  وإن 
املدعــى عليــه قــد أقــر بذلــك وإن اإلقــرار حجــة شــرعية علــى املقــر وإن 
ــه  ــه قليل ــة التــي مت ضبطهــا مــع املدعــى علي ــه وإن الكمي مــا أقــدم علي
وانهــا لاســتعمال الشــخصي وملــا ظهــر لنــا مــن ندمــه وانــه ال ســوابق 
عليــه  وهــذه أســباب مخففــة للعقوبــة وان املــادة )60( مــن نظام املخدرات 
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جتيــز للقاضــي النــزول عــن احلــد األدنــى مــن العقوبــة الــواردة يف بعــض 
مــواد ذلــك النظــام ومنهــا املــادة )41( إذا وجــد أســباب معتبــره كمــا هــو 
احلــال هنــا لــذا فقــد تقــرر مــا يلــي أواًل ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه ..........
حليازتــه حبــة مــن احلبــوب احملظــورة واحملتويــة علــى مركــب اإلمفيتامــن 
وذلــك حســبما أوضحــه التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )..........(  
والقصــد مــن حيازتهــا االســتعمال ومجازاتــه لقــاء ذلــك بســجنه شــهرين 
تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه بســبب هــذه القضيــة ثانيــًا تعزيــره لقــاء اســتعماله 
للحبــوب احملظــورة بجلــده ســبعن جلــده علــى فترتــن متســاويتن بينهمــا 
اســبوعا ثالثــا منعــه مــن الســفر ملــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء محكوميته 
رابعــا  ثبــوت ادانتــه لقيادتــه للســيارة وهــو حتــت تأثيــر احلبــوب احملظــورة 
ــه حكمــت وبعرضــه  ــه للجهــة املختصــة  وبذلــك كل وتركــت مجازات
قــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه بــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
مكتفيــا مبــا جــاء يف دعــواه عــن تقــدمي الئحــه اعتراضيــه امــا املدعــى 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــق  وصل ــاهلل التوفي ــه وب ــه ب ــه فقــرر قناعت علي

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/22هـــ
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 االحســاء املكلــف 
املقيــدة  1434/5/28هـــ   وتاريــخ   341194677 برقــم  الشــيخ.......... 
لــدى احملكمــة برقــم 34/1349225 وتاريــخ 1434/6/5هـــ  املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلتــه املســجل برقــم 34220034 وتاريــخ 
1434/5/22هـــ  اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد/.......... يف قضيــة 
مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
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فيــه . وبدراســة  القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حرريف1434/6/25هـــ
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رقم الصك:34241491  تاريخه :1434/6/14هـ  
رقم الدعوى :34163215

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34267301  تاريخه:1434/07/12هـ

والتعاطــي  الترويــج  بقصــد  محظــورة  حبــوب  حيــازة   - مخــدرات 
- محاولــة هــرب- تداخــل عقوبــات - ثبــوت إدانــة - تعزيــر بالســجن 

الســفر. مــن  واملنــع  باملصــادرة  تعزيــر   - واجللــد 

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )62  /60  /56  /38  ( املــواد 
العقليــة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب املخــدرة عــن 
وطلــب  لنوعهــا،  وتعاطيــه  الترويــج  لقصــد  وحيازتهــا  البيــع  طريــق 
املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه و احلكــم عليــه بالعقوبــة الــواردة 
ــة  ــرات العقلي ــًا للمــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤث وفق
و العقوبــة الــواردة وفقــًا للمــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و 
املؤثــرات العقليــة و منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة و مصــادرة اجلــوال 
املســتخدم يف اجلرميــة و عــدم صــرف الشــريحة لنفــس املشــترك و تعزيــره 
لقــاء صدمــه الدوريــة و محاولــة الهــرب مــن الفرقــة القابضــة ، حيــث إنــه 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد ورود بــاغ بأنــه يقــوم بترويــج احلبــوب 
احملظــورة فتــم التنســيق مــع أحــد املصــادر لإلطاحــة بــه ومت إتصــال 
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املصــدر علــى املتهــم واتفقــا علــى املــكان احملــدد وحضــر املصــدر إلــى 
منــزل املتهــم وأعطــى اإلشــارة بإمتــام عمليــة البيــع وســلم للفرقــة القابضــة 
عــدد ســت حبــات حتمــل عامــة الكبتاجــون ومتــت مراقبــة املذكــور 
حتــى مت القبــض عليــه وصــدر التقريــر الكيميائــي بإيجابيــة العينــة 
املرســلة، كمــا أقــر املدعــى عليــه باحليــازة لغــرض االســتخدام وأنكــر 
تثبــت  موصلــة  بينــة  العــام  املدعــي  وأحضــر  الترويــج  بقصــد  احليــازة 
احليــازة لقصــد الترويــج، ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه، بنــاء علــى مــا تقــدم 
حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد واملنــع مــن 
الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء الشــريحة املســتخدمان باجلرميــة 
ورد دعــوى املدعــي العــام بطلــب تطبيــق العقوبــة الــواردة وفقــًا للمــادة 41 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  القاضــي   .............. أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج / املكلــف برقــم 34163215 وتاريــخ 
وتاريــخ   34868437 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/04/09
1434/04/09 هـــ  ويف يــوم الثاثــاء املوافــق1434/05/21 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق 
و اإلدعــاء العــام .............. وادعــى علــى احلاضــر معــه .............. ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .............. بقولــه : فأنــه بتاريــخ 
ــى املذكــور مــن قبــل مكافحــة املخــدرات  1434/2/25هـــ  قبــض عل
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مبحافظــة اخلــرج لتوفــر معلومــات عنــه بترويــج احلبــوب املخــدرة وُأِرســل 
لــه مصــدر وقــام باالتصــال بــه مبســمع مــن الفرقــة ولــم يجــب ثــم اتصــل 
عليــه وطلــب منــه املصــدر حبــوب مببلــغ )200( مائتــن ريــال فوافقــه 
وطلــب مــن املصــدر احلضــور ملنزلــه وذهــب املصــدر ملنزلــه حتــت أنظــار 
الفرقــة واجتــه لــه وحتــدث معــه ثــم حتــرك املصــدر وأعطــى إالشــاره 
الدالــة علــى إمتــام الشــراء وســلم للفرقــة عــدد )6( ســت حبــات حتمــل 
عامــة الكبتاجــون احملظــور مييــل لونهــا للبيــج وهــي الكميــة املشــتراه 
ومتــت مراقبــة املذكــور وشــوهد حضــور أشــخاص لــه ومقابلتهــم وبعــد 
ســاعة ركــب ســيارته ومت اســتيقافه وحــاول الهــرب ومت إطــاق أعيــره 
ــوي علــى كيــس  ناريــة يف الهــواء فتوقــف وبتفتيشــه عثــر يف جيبــه العل
بداخلــة عــدد )57(ســبع وخمســون حبــه حتمــل عامــة الكبتاجــون 
املميــزة وكان يحــاول التخلــص منهــا وعثــر أيضــا يف جيبــه الســفلي 
األيســر مبلــغ مالــي قــدرة )1300( ألــف وثاثمائــة ريــال وجــد مــن ضمنها 
املبلــغ احلكومــي املعــد واملرقــم جــرى اســتقطاعه كمــا ضبــط معــه 
جهــاز جــول مســتخدم يف اجلرميــة وقــد حصــل أثنــاء اســتيقافه احتــكاك 

بــن ســيارته والســيارة الرســمية يف بعــض التلفيــات فيهــا.
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )2650/س( إيجابيــة 
احلبــوب املضبوطــة مــع املذكــور واحتوائهــا لإلمفيتامــن وهــو مــن املــواد 
املدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة . وبســماع أقوالــة واســتجوابه أقــر بحيازتــه للحبــوب 
احملظــورة وللمبلــغ املالــي ولتعاطيــه احلبــوب املخــدرة ولصدمــه ســيارة 
الفرقــة القابضــة وبوجــود ســابقة تعاطــي حشــيش وحيازتــه مســجلة عليه 
وأفــاد أنــه حصــل علــى احلبــوب مــن شــخص أرتيــري أدلــى مبعلومــات عنــه 
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ومت متريرهــا إلــى إدارة مكافحــة املخــدرات إلكمــال الــازم  .
ملا أشير إليه

أقــرر توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه / .............. بترويــج عــدد ســت حبــات 
مــن احلبــوب املخــدرة عــن طريــق البيــع  وحيــازة عــدد )57( حبــه بقصــد 
نظــام  مــن  الثالثــة  املــادة   املجــرم مبوجــب  لنوعهــا  وتعاطيــه  الترويــج 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وصدمــة لســيارة الفرقــة القابضــة 

ومحاولــة الهــرب منهــم . وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
1-محضــر القبــض املــدون علــى ص )11-12( مــن ملــف ضبــط إجراءات 

االســتدالل لفــه رقم )1(.
2-ما ضبط بحوزته من حبوب ومبلغ مالي مرقم .

3-ماجاء يف أقواله املدونة على ص )1-2( من ملف حتقيق رقم )1( .
4-التقرير الكيميائي الشرعي لفه رقم )........( .

وببحث سوابقه تبن وجود سابقة حيازة وتعاطي احلشيش املخدر .
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا ممــا يتعــن إحالتــه إلــى احملكمــة العامــة بطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي :- 1-بعقوبــة وفقــًا للمــادة )38( مــن نظــام 

مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه لقــاء ترويجــه احلبــوب املخــدرة .
2-بعقوبــة وفقــًا للمــادة )41( مــن ذات النظــام لقــاء حيازتــه للحبــوب 

املخــدرة .
3-منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( 
مــن ذات النظــام 4-مصــادرة اجلــوال املوصــوف بالوقائع وإباغ الشــركة 
مصــدر الشــريحة املســتخدمة يف الترويــج بعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك 
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يف حــال صــدور احلكــم باملصــادرة اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو 
امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )9798( يف 9-1428/2/10هـــ وفقــًا ملــا 
ورد يف املــادة )53( مــن النظــام املشــار إليــه علــى ضــوء قــرار مجلــس 

الــوزراء رقــم )47(  يف 1421/2/18هـــ .
5-تعزيره لقاء صدمة لسيارة الفرقة القابضة ومحاولة الهرب منهم .

مــع التشــديد عليــه يف احلكــم اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
وزيــر الداخليــة رقــم )2/8346/5/1ش( وتاريــخ 1427/2/8هـــ هــذه 

دعــواي
مــن  العــام  املدعــي  مــا ذكــره  بقولــه:  أجــاب  عليــه  املدعــى  وبســؤال 
حيازتــي للحبــوب احملظــورة املوصوفــة يف الدعــوى فصحيــح و لكــن 
كانــت حيازتــي لهــا بغــرض التعاطــي فأنــا أتعاطــى احلبــوب احملظــورة 
وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن الترويــج فغيــر صحيــح وأمــا مــا ذكره 
املدعــي العــام مــن اصطدامــي بالفرقــة القابضــة فصحيــح ولكــن كان 
ذلــك بســبب توقفهــم أمامــي مباشــرة بســيارتهم فلــم أســتطع تفاديهــم 
واصطدمــت بهــم هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام عــن 
بينتــه فأجــاب قائــًا : بينتــي أحضرتهــا معــي وهــي عبــارة عــن شــاهدين 
مــن الفرقــة القابضــة هكــذا قــرر و يف هــذه اجللســة حضــر .............. 
و..............   .............. رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .............. ويعمــان بــإدارة 
مكافحــة املخــدرات باخلــرج وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة أجــاب 
كل واحــد منهمــا منفــردًا بقولــه : أشــهد بأنــه توفــر لدينــا معلومــات 
عنــد قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب املخــدرة فتــم اإلتفــاق مــع مصــدر 
ســري لإلطاحــة بــه فقــام املصــدر الســري باالتصــال بــه علــى مســمع منــا 
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و طلــب منــه حبوبــًا مببلــغ مائتــي ريــال فوافــق املدعــى عليــه وطلــب مــن 
املصــدر احلضــور ملنزلــه فتــم تفتيــش املصــدر و تســليمه مبلغــًا حكوميــًا 
وقــدره مائتــي ريــال ثــم اجتــه املصــدر ملنــزل املدعــى عليــه حتــت أنظارنــا 
و تقابــل مــع املدعــى عليــه وحتــدث معــه ثــم حتــرك املصــدر و أعطــى 
اإلشــارة الدالــة علــى إمتــام الشــراء ولــم نشــاهد التســليم و التســلم ثــم 
ســّلم لنــا املصــدر عــدد ســت حبــات حتمــل عامــة الكبتاجــون احملظورة 
فتــم مراقبــة املدعــى عليــه وشــوهد حضــور أشــخاص لــه ومقابلتهــم و 
بعــد فتــرة ركــب ســيارته و مت اســتيقافه فحــاول الهــرب فتــم إيقــاف 
ــر  ــم تفتيشــه فعث ــا و توقــف فت ــا يهــرب فاصطــدم بن ســيارتنا أمامــه لئ
يف جيبــه علــى كيــس بداخلــه ســبع و خمســون حبــة حتمــل عامــة 
الكبتاجــون وهــي نفــس العّينــة التــي ســّلمها لنــا املصــدر الســري كمــا 
ــال وكان املبلــغ  ــة ري ــف وثاثمائ ــي و قــدره أل ــغ مال ــى مبل ــه عل ــر مع عث
ــاز جــوال هــذا  ــه جه احلكومــي املرقــم مــن ضمنهــا كمــا وجــد بحوزت
مــا لدينــا مــن شــهادة هكــذا شــهدا و بعــرض الشــاهدين وشــهادتهما 
علــى املدعــى عليــه قــال أمــا الشــاهدين فــا أعرفهمــا و أمــا شــهادتهما 
فغيــر صحيحــة هكــذا قــرر و قــد جــرى تعديــل الشــاهدين مــن قبــل 
و   .............. رقــم  املدنــي  الســجل  .............. ســعودي اجلنســية مبوجــب 
.............. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .............. ثــم 
جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بّينــة فأجــاب قائــًا : ال يوجــد 
لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة هكــذا قــرر. ويف جلســة أخــرى جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه عــن الســابقة املذكــورة يف الدعــوى فأجــاب قائــًا 
: أمــا الســابقة فصحيحــة ولكــن لــم يصــدر فيهــا حكــم ألنــه شــملني 
العفــو هكــذا أجــاب جــرى تصفــح أوراق املعاملة واإلطــاع على محضر 
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القبــض والضبــط والتفتيــش املــدون مبلــف التحقيــق لفــة 1 صـــ12-11 
فوجدتــه مطابقــًا ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام كمــا جــرى اإلطــاع 
علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 2650/س يف 1434/3/17هـــ 
لفــة 27 فوجدتــه مطابقــًا ملــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه فبنــاء علــى 
مــا تقــدم ذكــره مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه قــد أقــر 
بحيازتــه احلبــوب احملظــورة املوصوفــة يف الدعــوى وأنــه غرضــه مــن ذلــك 
التعاطــي، ومبــا أن املدعــى عليــه قــد أقــر باصطدامــه بالفرقــة القابضــة 
ودفــع بــأن ذلــك كان بســبب توقفهــم أمامــه مباشــرة وبنــاء علــى مــا ورد 
يف شــهادة الشــاهدين املعدلن من اتصال املصدر الســري باملدعى عليه 
ــب مــن املصــدر  ــه طل ــال وأن املدعــى علي ــي ري ــغ مائت ــًا مببل ــه حبوب وطلب
الســري احلضــور ملنزلــه وأن ذلــك كان علــى مســمع منهمــا ، وبنــاء علــى 
مــا ورد يف شــهادة الشــاهدين املعدلــن مــن أن املصــدر الســري قــد تقابــل 
مــع املدعــى عليــه حتــت أنظارهمــا وقــام املصــدر بإعطــاء اإلشــارة الدالــة 
على إمتام الشــراء وأن املصدر الســري قام بتســليم الفرقة القابضة ســت 
حبــات حتمــل عامــة الكبتاجــون احملظــورة وأنهمــا لــم يشــاهدا عمليــة 
التســلم واالســتام وأنــه مت اســتيقاف املدعــى عليــه فحــاول الهــرب فتــم 
التوقــف أمامــه مباشــرة ممــا أدى إلــى اصطدامــه بهــم وأنــه عثــر يف جيبــه 
علــى كيــس بــه ســبع وخمســن حبــة حتمــل عامــة الكبتاجــون وأنهــا 
نفــس العّينــة التــي ســّلمها لهــم املصــدر الســري كمــا  عثــر مــع املدعــى 

عليــه علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم وكذلــك جهــاز جــوال.
ــًا  ــه آنف ــوه عن ــي الشــرعي املن ــر الكيميائ ــى مــا ورد يف التقري ــاء عل  وبن
ونظــرًا لوجــود ســابقة حيــازة وتعاطــي حشــيش مخــدر علــى املدعــى عليــه 
واســتنادًا إلــى مــا ورد يف الشــريعة مــن حرمــة املخــدرات ملــا فيهــا مــن 
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الضــرر البــن علــى األفــراد واملجتمعــات وملــا قــرره أهــل العلــم مــن العمــل 
بالقرائــن إذا قويــت وبنــاء علــى املــادة الثامنــة والثاثــن واملــادة السادســة 
احملاكمــة  أن   ( والســتن  الثانيــة  واملــادة  الســتن  واملــادة  واخلمســن 
تكــون علــى العقوبــة األشــد ويحكــم بعقوبتهــا دون غيرهــا ( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ولكــون العقوبــات تتداخــل إذا 
كانــت مــن جنــس واحــد وملــا يظهــر مــن أخــاق املدعــى عليــه لــكل مــا 
ســبق فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيازتــه ســبع  وخمســن حبــة 
مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه احملظــور بقصد التعاطــي وتعاطيه لنوعها 
يف الســابق كمــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه  بترويــج ســت حبــات 
مــن احلبــوب احملظــورة كمــا ثبــت لــدي محاولــة املدعــى عليــه للهــرب 
مــن الفرقــة القابضــة كمــا ثبــت لــدي اصطــدام املدعــى عليــه بســيارة 
الفرقــة القابضــة وقــررت مــا يلــي : أواًل : ســجن املدعــى عليــه ملــدة ثــاث 
ــى املــادة الســتن مــن نظــام  ــاء عل ســنوات يحتســب منهــا مــدة إيقافــه بن
مكافحــة املخــدرات وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات 
متســاوية بــن الدفعــة واألخــرى عشــرين يومــًا وإلزامــه بدفــع غرامــة 
وقدرهــا ألــف ريــال تــودع يف بيــت املــال . ثانيــًا : رد دعــوى املدعــي العــام 
فيمــا يتعلــق بطلبــه تطبيــق العقوبــة الــواردة يف املــادة احلاديــة واألربعــن 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وذلــك بنــاء علــى املــادة الثانيــة والســتن 
مــن ذات النظــام . ثالثــًا  : منــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
ــادة  ــى امل ــاء عل ــة الســجن بن ــذ عقوب ــاء تنفي ملــدة ثــاث ســنوات بعــد انته
السادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات . رابعــًا : مصــادرة 
الهاتــف اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه واملوصــوف يف الوقائــع وإلغــاء 
الشــريحة الهاتفيــة العائــدة لــه واملســتخدمة يف عمليــة الترويــج وعــدم 
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صرفهــا لنفــس املشــترك وإبــاغ الشــركة مصــدرة الشــريحة بذلــك ، 
خامســًا : االكتفــاء مبــا ُحكــم بــه يف الفقــرة أواًل فيمــا يتعلــق بتعزيــر 
املدعــى عليــه لقــاء محاولــة املدعــى عليــه الهــرب واصطدامــه بســيارة 
الفرقــة القابضــة ومبــا ســبق حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قنــع املدعــى عليــه و قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب 
رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة فأجيــب لطلبــه ختمــت 
يف الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/6/13هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ...  فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج برقــم 34868437 
وتاريــخ 1434/6/18هـــ املرفــق بهــا القــرار  الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
وتاريــخ   34241491 برقــم  املســجل   .............. الشــيخ/  باحملكمــة 
1434/6/14هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ .............. التهامــه 
حكــم  املتضمــن  بالقــرار   املوضــح  النحــو  علــى  مخــدرات  بقضيــة 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــه وســلم. ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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رقم الصك : 34204877  تاريخه : 1434/5/4هـ 
رقم الدعوى: 34164499

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34874635 تاريخه:1434/01/01هـ

إقــرار   - والتعاطــي  الترويــج  بقصــد  احلشــيش  حيــازة   - مخــدرات 
حتقيقــًا - رجــوع عــن إقــرار - نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - تعزيــر 

بالســجن واجللــد واإلبعــاد.

املواد ) 60 - 41 - 56 ( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

لــه بحيــازة  العــام ضــد املدعــى عليــه بتوجيــه االتهــام  ادعــى املدعــي 
احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج وتعاطيــه لــه، وطلــب املدعــي العــام 
ــد والغرامــة  ــة الســجن واجلل ــه بعقوب ــه واحلكــم علي ــات مــا أســند إلي إثب
ــه بالعــودة وإلغــاء شــريحه اجلــوال  واإلبعــاد عــن البــاد وعــدم الســماح ل
املســتخدمة بالترويــج ، حيــث أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه متلبســًا 
باجلرميــة بعــد إخباريــة مفادهــا أن املدعــى عليــه يقــوم بالتوســط  والترويــج  
ملــادة احلشــيش املخــدر ومت التنســيق مــع إحــدى املصادر الســرية لإلطاحة 
ــة وهــم شــهود  ــه، أحضــر املدعــي العــام البين ــه ، إنــكار املدعــى علي ب
القبــض ، أقــر املدعــى عليــه حتقيقــا وأنكــر أمــام احملكمــة وثبتــت 
إدانتــه باحليــازة لغــرض االســتخدام وعــدم ثبــوت احليازة لغــرض الترويج، 
بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن 
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واجللــد واإلبعــاد وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة ............   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34164499 وتاريــخ 
وتاريــخ   34874635 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/09هـــ 
1434/04/09هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافق1434/04/10هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 02  وفيهــا حضــر املدعــي العــام مبوجــب خطــاب 
وتاريــخ 1424/1/24هـــ وحضــر   341  / أ   /  2  / م  هـــ  رقــم  التعميــد 
حلضــوره املدعــى عليــه ........ مينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامة رقــم .............. 
وادعــى املدعــي العــام قائــا إنــه بتاريــخ 1434/3/12هـــ وردت معلومــات 
املقدســة  بالعاصمــة  املخــدرات  مكافحــة  إلدارة  املصــادر  أحــد  مــن 
احلشــيش  مــادة  يف  والترويــج  بالتوســط  عليــه  املدعــى  قيــام  مفادهــا 
املخــدر واســتعد املصــدر الشــراء املباشــر منــه وذكــر بانــه يســتخدم 
الرقــم)...................(، وعلــى الفــور مت متكــن املصــدر مــن االتصــال 
الفرقــة  أفــراد  املنــوه عنــه، حتــت ســماع   املدعــى عليــه  علــى جــوال 
القابضــة  وطلــب منــه ان يؤمــن لــه كميــه مــن احلشــيش املخــدر مببلــغ 
)200( مأتــي ريــال فاســتعد املدعــى عليــه بتأمينهــا وطلب من املصدر  ان 
يحضــر لــه بجــوار قصــر الزمــردة علــى الشــارع العــام  وباالنتقــال  للموقــع 
شــوهد املدعــى عليــه فتوجــه لــه املصــدر وضابــط الفرقــة وبنزولهمــا مــن 
الســيارة قــام املدعــى عليــه بتســليم املصــدر قطعــه  يشــتبه ان تكــون 
مــن  احلشــيش املخــدر وزنها)10(عشــره جرامــات ، وعنــد  تســليمه املبلــغ 
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املالــي املرقــم غــادر مســرعا لداخــل احلــي، وعنــد تتبعــه، لــم يعثــر عليــه، 
فتــم وضعــه حتــت املراقبــة و بتاريــخ 1434/3/15هـــ، شــوهد املدعــى 
عليــه يخــرج مــن منزلــه، فتــم القبــض عليــه)مت التعــرف عليــه مــن قبــل 
أفــراد الفرقــة القابضــة  وأعــد محضــر بذلــك ( وباصطحابــه ملنزلــه مت 
تفتيــش الغرفــة اخلــاص بــه وضبــط حتــت الكنبــة علــى قطعــه بنيــه اللــون 
وزنها)0,50(خمســون باملئــة مــن اجلــرام، يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش 
الســموم  مركــز  مــن  الصــادر  الكيميائــي  التقريــر  اثبــت  املخــدر  
رقم)4747/س1434/2هـــ(  املكرمــة  مبكــة  الشــرعية  والكيميــاء 
املخــدر  احلشــيش  ملــادة  واملضبوطــة  املروجــة  العينتــن)أ،ب(  إيجابيــة 
واحتوائهمــا علــى املــادة الفعالــة لــه ،. وهــو مــن املــواد املخــدرة  املدرجــة 
باجلــدول رقــم)1( فئــة )أ(  امللحــق بنظــام مكافحــة  املخــدرات واملؤثرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم م/39 يف 1426/7/8 
ــه تلقــى اتصــااًل مــن املصــدر  ــه : أفــاد بان ــق مــع املدعــى علي هـــ بالتحقي
علــى هاتــف جوالــه رقــم ).............. ( طالبــًا منــه  أن يبيعــه عســل مببلــغ 
وقــدره )200( مائتــي ريــال فوافــق وعنــد حضــوره لــه يف يــوم اخلميــس  
ــا  ــل مــع املصــدر وكان يرافقــه شــخص آخــر وحتدث وقــت العشــاء تقاب
ولــم يعطيــه قيمــة العســل وغــادر ، وأقــر بانــه ضبــط قطعــه مــن احلشــيش 
املخــدر وزنهــا)0,50( خمســون باملئــة مــن اجلــرام عائــدة لــه شــخصيًا 
بقصــد االســتعمال وحصــل عليهــا مــن شــخص  ال يعرفــه ، وان اجلــوال 
املضبــوط بحوزتــه عائــد لــه وهــو الــذي تلقــى االتصــال عليــه مــن املصــدر 
وفقــده عنــد القبــض عليــه وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
للمدعــى عليــه : بترويــج )10( عشــرة  جرامــات  مــن مــادة احلشــيش 
املخــدر عــن طريــق البيــع ، وحيــازة )50,( خمســون باملئــة مــن اجلــرام  مــن 
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ذات النــوع بقصــد الترويــج والتعاطــي  وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
1- مــا ورد بإقــراره املنــوه عنــه  صفحــه رقــم)4( لفــه رقــم)12( 2- مــا ورد 

مبحضــر القبــض املنــوه عنــه صفحــه رقــم)12-13( لفــه رقــم)1(
3- مــا ورد مبحضــر التعــرف مــن رجــال األمــن املنوه عنــه صفحه رقم)4( 
لفــه رقــم)1( 4- مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي املنــوه عنــه لفــه رقــم)11( 
املعتبــرة  أهليتــه  بكامــل  وهــو  عليــه  املدعــى  بــه  قــام  مــا  أن  وحيــث 
لنظــام مكافحــة  وفقــًا  ومعاقــب عليــه  فعــل محــرم  شــرعا   شــرعًا 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
يف 1426/7/8هـــ، وفقــًا  للفقــرة )2( مــن املــادة)3( مــن ذات النظــام 
لــذا أطلــب إ ثبــات إدانتــه مبــا اســند إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــات 
األصليــة والتكميليــة التاليــة : 1-الســجن واجللــد والغرامــة املنصــوص 
عليهــا يف الفقــرة )1( مــن املــادة) 38 ( مــن نظــام  مكافحــة املخــدرات 
املشــار إليــه 2 بعــاده عــن اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة احملكــوم بهــا 
عليــه وال يســمح لــه بالعــودة إليهــا يف ماعــدا مــا تســمح بــه تعليمــات 
احلــج والعمــرة وفقــا للفقــرة )2( مــن املــادة)56( مــن نظــام  مكافحــة 
املخــدرات املشــار إليــه  3-إلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف الترويــج وعــدم 
صرفهــا للمدعــى عليــه مــرة أخــرى اســتنادا لتعميــم صاحــب الســمو 
ــة رقــم )9798( يف  ــر الداخلي ــوزراء وزي امللكــي نائــب رئيــس مجلــس ال
ــا مــا  ــه أجــاب قائ ــى املدعــى علي ــك عل 9-1428/2/10هـــ وبعــرض ذل
ذكــره املدعــي العــام كلــه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــا ولــم يكــن 
بــي كان  اتصــل  الــذي  والشــخص  أبــدًا  بحوزتــي حشــيش  وال  لــدي 
يطلــب منــي عســل فقــط واتهمونــي باحلشــيش هكــذا أجــاب املدعــى 
الدعــوى  صحــة  علــى  بينــه  لديــه  هــل  العــام  املدعــي  وبســؤال  عليــه 
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فقــال نعــم لــدي البينــة وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا لكــم يف اجللســة 
القادمــة لــذا قــررت رفــع اجللســة وقــد حــدد لهــا موعــد يف يــوم األربعــاء 
1434/4/17هـــ ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة التــي وعــد بإحضارهــا 
فاحضــر ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........ وشــهد قائــا اشــهد 
هلل تعالــى أنــه يف يــوم مــن األيــام ورد لــإلدارة بــاغ علــى أن املدعــى عليــه 
يقــوم بترويــج احلشــيش فتــم االتصــال باملدعــى عليــه عــن طريــق أحــد 
مصادرنــا وكنــت أســمع املكاملــة عندمــا طلــب املصــدر مــن املدعــى 
عليــه كميــة مــن احلشــيش مببلــغ مائتــي ريــال فاســتعد املدعــى عليــه 
بذلــك وقــال لــه قابلنــي عنــد قاعــة ............ فذهــب إليــه املصــدر ومعــه 
أحــد زمائــي أمــا أنــا فكنــت متخفــي ال أشــاهدهم ولــم أرى االســتام 
وال التســليم وبعــد يومــن انتقلنــا إلــى منــزل املدعــى عليــه فوجدنــا يف 
غرفتــه 50%  مــن اجلــرام مــن احلشــيش هــذا مــا لــدي مــن شــهادة كمــا 
أحضــر للشــهادة وأدائهــا ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ................ 
وشــهد قائــا أشــهد هلل تعالــى أننــي كنــت أراقــب املصــدر عندمــا قابــل 
ــم أشــاهد  ــي ل ــه علمــا أنن ــه ومصافحت ــه وقــام بالســام علي املدعــى علي
الكميــة ولــم يقــم املصــدر بتســليم املبلــغ للمدعــى عليــه حلــذره وخوفــه 
ــا  ــا ســبق وان قمن ــة احلشــيش مــع أنن ــا ومعــه كمي وقــد عــاد املصــدر لن
بتفتيــش املصــدر تفتيشــا دقيقــا هكــذا شــهد الشــاهد كمــا احضــر 
للشــهادة وأدائهــا ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ................. وشــهد 
قائــا اشــهد هلل تعالــى أننــي ســمعت املكاملــة مــع املدعــى عليــه عندمــا 
أســتعد بإحضــار كميــة مــن احلشــيش مببلــغ مائتــن ريــال كمــا كنــت 
أشــاهد املصــدر عندمــا احتــك مــع املدعــى عليــه وقــام بالســام عليــه 
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ولــم أشــاهد الكميــة بعينهــا ولــم أشــاهد اســتام املبلــغ وقــد انتقلنــا 
للشــقة ووجدنــا بهــا قطعــة مــن احلشــيش هكــذا شــهد الشــاهد ونظــرا 
لعــدم حضــور املدعــى عليــه قــررت رفــع اجللســة إلحضــار املدعــى عليــه 
وأفهمــت الشــهود باحلضــور يف اجللســة القادمــة وبرفقتهــم مــن يعدلهــم 
وقــد حــدد لهــا موعــد يف يــوم الســبت املوافــق 1434/05/04هـــ وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/04/28 هـــ
ويف جلســة أخرى حضر املدعي العام واملدعى عليه ولم يحضر الشــهود 
يف هــذه اجللســة وبعــرض مــا جــاء يف شــهادة الشــهود  علــى املدعــى عليــه 
فقــال شــهادتهم غيــر صحيحــة كمــا جــرى الرجــوع إلــى ملــف التحقيــق 
رقــم  الصفحــة  علــى  ووجــدت   16 رقــم  اللفــة  علــى  باملعاملــة  املرفــق 
4اقــرارا للمدعــى عليــه ونصــه اقــر انــا املدعــو .................. مينــي اجلنســية 
مبوجــب إقامــة رقــم .............. وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا 
مــن غيــر أكــراه أو أجبــار مــن احــد بأنــه قبــض علــي وضبــط بغرفتــي 
اخلاصــة باملنــزل علــى قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا خمســون 
باملائــة مــن اجلــرام عائــدة لــي شــخصيا واقصــد مــن حيازتهــا االســتخدام 
كمــا أقــر بــأن اجلــوال رقــم ................... عائــد لــي وهــو اجلــوال الــذي 
تلقيــت عليــه االتصــال مــن املصــدر ولقــد فقــدت اجلــوال املذكــور حينمــا 
مت القبــض علــي وعلــى ذلــك اقــر ولقــد اتفقــت مــع املصــدر ان البيعــة 
عســل مببلــغ 200 ريــال حينمــا اتصــل علــي انتهــى نصــة وبعرضــه عليــه 
فقــال أن هــذا اإلقــرار كنــت مكــره عليــه اجبرونــي بالقــوة علــى هــذا 
االعتــراف وبســؤاله هــل لديــه بينــة علــى اإلكــراه فقــال ليســت لــدي 
بينــة وقــد جــرى الرجــوع علــى أوراق املعاملــة ومنهــا التقريــر الكيميائــي 
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وصحيفــة ســوابق املدعــى عليــه ولــم أجــد مســجل بصحيفتــه ســوابق 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة واالطــاع علــى أوراق املعاملــة 
وبنــاء علــى مــا جــاء يف إقــرار املدعــى عليــه املــدون علــى ملــف التحقيــق 
ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود املذكوريــن أعــاه ولكــون شــهادة الشــهود 
غيــر موصلــة إلدانــة املدعــى عليــه بتهمــة حيــازة كميــة مــن احلشــيش 
املذكــورة أعــاه بقصــد الترويــج لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه بحيــازة 50% مــن اجلــرام بقصــد االســتعمال الشــخصي ولــم 
يثبــت لــدي ســوى ذلــك وقــررت مــا يلــي أوال ــــ اســتنادا ملــا جــاء يف املــادة 
الســتن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ونظــرا لعــدم وجــود ســوابق 
بحــق املدعــى عليــه  ولقلــة الكميــة فقــد نزلــت عــن احلــد األدنــى لعقوبــة 
الســجن احملــددة يف املــادة الواحــد واألربعــن وحكمــت بســجنه ملــدة 
شــهر اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة هــذه القضيــة ثانيــا ــــ إبعــاده 
ــا ــــ  عــن البــاد اســتنادا للمــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ثالث
ســجنه ملــدة أربعــة اشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الســجن الســابقة 
املذكــورة يف أوال وجلــده تعزيــرا خمســن جلــدة دفعــة واحــدة وذلــك 
لقــاء توجــه الشــبهة إليــه بترويــج عشــرة جرامــات مــن مــادة احلشــيش 
عــن طريــق البيــع وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
االعتــراض علــى إبعــاده عــن البــاد بــدون الئحــة كمــا قــرر املدعــي 
ــى احلكــم بائحــة فأفهــم بإجــراءات  االســتئناف  ــراض عل العــام االعت
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين وبــاهلل التوفيــق وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/04 هـــ
     احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل  وبعــد ... نحــن رئيــس 
وقضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقة مكة 
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املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى القــرار رقــم 34204877 وتاريــخ 
1434/5/4هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ........ القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد........
ــه .  ــه مبــا دون باطن ــي اجلنســية، املتهــم يف مخــدرات ، احملكــوم في مين
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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رقم الصك :34191446 تاريخه:1434/4/17هـ  
رقم الدعوى:34165108

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341072759 تاريخه: 1434/05/22هـ

مخــدرات - شــراء وحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي- شــراء 
ســيجارة ممزوجــة باحلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي - حيــازة حبــوب 
الترامــادول احملظــورة بقصــد التعاطــي - تعاطــي احلشــيش املخــدر 
إشــتراك   - املخــدرات  مصــدر  علــى  التســتر   - احملظــورة  واحلبــوب 
احلشــيش مــع اخلمــر يف منــاط احلكــم - إقامــة حــد املســكر- تعزيــر 
املدعــى عليــه بالســجن واإلبعــاد عــن البــاد - النــزول عــن احلــد األدنــى 

يف عقوبــة الســجن لقلــة الكميــة - رد دعــوى.

قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) كل مسكر حرام (
املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليــه مقيــم بشــراء وحيــازة احلشــيش 
املخــدر وســيجارة ممزوجــة باحلشــيش املخــدر وحيــازة خمــس حبــات 
مــن حبــوب الترامــادول احملظــور بقصــد التعاطــي، تعاطــي احلشــيش 
املخــدر واحلبــوب احملظــورة، تســتر املدعــى عليــه علــى مصــدر املخــدرات 
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ــة  ــه بالعقوب ــه واحلكــم علي ــات مــا أســند إلي ــام إثب ــب املدعــي الع - وطل
الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحة املخدرات 
بحقــه  احلكــم  تنفيــذ  بعــد  البــاد  خــارج  وإبعــاده  العقليــة  واملؤثــرات 
وبعقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره علــى مصــدر املخــدرات، مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه بعــد االشــتباه بــه وبتفتيشــه عثــر معــه علــى ســجائر محتويــة 
علــى احلشــيش املخــدر وقطعتــن مــن احلشــيش املخــدر، إقــرار املدعــى 
عليــه بشــراء وحيــازة احلشــيش املخــدر والســيجارة املمزوجــة باحلشــيش 
وحيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للحشــيش واحلبــوب 
احملظــورة، إنــكاره التســتر علــى مصدر املخــدرات، ثبوت إدانة املدعى 
عليــه بشــراء وحيــازة احلشــيش املخــدر والســيجارة املمزوجــة باحلشــيش 
املخــدر وتعاطيــه للحشــيش واحلبــوب احملظــورة، احلكــم بإقامــة حــد 
املســكر، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واإلبعــاد عــن البــاد والنــزول 
ــة، رد الدعــوى عــن  ــة الكمي ــة املقــررة نظامــًا بالســجن لقل عــن العقوب
طلــب إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بالتســتر لعــدم ثبوتهــا، تصديــق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية . 

القاضــي يف احملكمــة     ............. أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
اجلزائّيــة باالحســاء   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء برقــم 34165108 وتاريــخ 
وتاريــخ   34879320 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/10هـــ 
1434/04/10هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/04/17 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة 00 : 09  ووفيهــا حضــر املدعــي العــام ............. املعمــد 
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بالترافــع أمــام هــذه احملكمــة مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة 
التحقيق واالدعاء العام مبحافظة االحســاء ذي الرقم ............. والتاريخ 
1433/12/01 هـــ وادعــى ضــد احلاضــر معــه............. مصــري اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اقامــة رقــم  .............أنــه بتاريــخ 1434/2/17هـــ وأثنــاء 
قيــام الدوريــات األمنيــة بعملهــا علــى طريــق الدمــام الريــاض الســريع مت 
اســتيقاف ســيارة مــن نــوع .......  صنــع عــام )  .......م (  حتمــل اللوحــة رقــم 
).............( بقيــادة املدعــى عليــه ، وبطلــب إثباتــه اتضــح عليــه االرتبــاك 
الشــديد ، وبتفيــش املركبــة ضبــط يف الــدرج الــذي بــن املرتبتــن علــى 
ــزن ) 1جــم (  ســيجارة يحتمــل أن تكــون ممزوجــة باحلشــيش املخــدر ت
ــغ  ــا مــن احلشــيش املخــدر بل جــرام واحــد ، وقطعتــن يحتمــل أن تكون
وزنهمــا ) 3 جــم ( ثاثــة جرامــات، وعــدد )5( خمــس حبــات يحتمــل أن 

تكــون مــن حبــوب الترامــادول.
وباســتجوابه أقــر بصحــة واقعــة القبــض والضبــط وبشــرائه و حيازتــه 
اســمه  اليعــرف  شــخص  مــن  الترامــادول  وحبــوب  املخــدر  للحشــيش 

بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعهمــا يف الســابق.
وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )957ك ش( لعام 1434هـ 
ــة القطعتــن املضبوطتــن والســجارة املضبوطــة للحشــيش  إيجابيــة عين
املخــدر املــدرج يف اجلــدول)1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة ، كمــا أثبــت التقريــر إيجابيــة احلبــوب املضبوطــة 
لعقــار الترامــادول احملظــور واملــدرج يف اجلــدول )1( فئــة )هـــ( مــن نظــام 

مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
ــازة قطعتــن  ــه بشــراء وحي ــه االتهــام لـ ــى توجي ــق معــه إل وانتهــى التحقي
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهمــا )3( ثاثــة جرامــات وســيجارة ممزوجــة 



98

باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1( جراًمــا واحــًدا وحيــازة عــدد )5( خمــس 
وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  الترامــادول احملظــورة  حبــوب  مــن  حبــات 
نظــام  مــن  الثالثــة(   ( املــادة  مبوجــب  املجــرم  الســابق،  يف  لنوعهمــا 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 

)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وتســتره علــى مصــدر املخــدرات.
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1- إقــراره املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 2،1( مــن دفتــر 
رقــم)........(. لفــة  التحقيــق 

2- ماجاء يف محضر الضبط املرفق لفة رقم )4(.
3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه ، واملرفــق علــى اللفــة رقــم 

. )........(
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور ، وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا ، فعــل مجــرم ومعاقــب عليـــه نظامــًا ؛ لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند 

إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:- 
1-بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن النظــام املشــار 

إليــه لقــاء مــا أســند إليــه باســتثناء التســتر علــى مصــدر املخــدرات .
2ـ بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )56( مــن النظــام بإبعــاده 

خــارج البــاد بعــد تنفيــذ احلكــم بحقــه .
3-بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر املخدرات.

ــه  ــام مــن أن ــا مــا ذكــره املدعــي الع ــه أجــاب قائ وبســؤال املدعــى علي
طريــق  علــى   ...... نــوع  ســيارتي  اســتيقاف  مت  بتاريخ1434/2/17هـــ 
ســيجارة  علــى  فيهــا  عثــر  وأنــه  تفتيشــها  مت  وأنــه  الريــاض  الدمــام 
حشــيش تــزن جــرام واحــد وكذلــك علــى قطعتــي حشــيش يبلــغ وزنهــا 
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ثــاث جرامــات وأنــه عثــر كذلــك علــى عــدد خمــس حبــات مــن حبــوب 
الترامــادول احملظــورة فهــذا كلــه صحيــح وهــي تعــود لــي وقصــدي مــن 
حيازتهــا االســتعمال وأنــا أســتعملها وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
أننــي تســترت  علــى مصدرهــا فهــذا غيــر صحيــح  حيــث إننــي أخبرتهــم 
ــي أخــذت مــن شــخص يف الريــاض ال أعــرف اســمه هكــذا أجــاب  أنن
وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــه علــى أن املدعــى عليــه تســتر علــى 
مصــدر هــذه احلبــوب فأجــاب قائــا نعــم لــدي بينــه وهــي أن املدعــى 
عليــه عندمــا مت ســؤاله عــن مصدرهــا يف دفتــر التحقيــق أجــاب بأنــه ال 
ــر الكيمائــي  ــى التقري يعرفــه هكــذا أجــاب كمــا جــرى االطــاع عل
ــة العينــات جميعهــا للحشــيش  الشــرعي رقــم .............واملتضمــن إيجابي
حلبــوب الترامــادول احملظــورة واســتهاك جميــع العينــات يف التحليــل أ.هـ 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــه وإقــرار املدعــى عليــه باحليــازه 
للحشــيش واحلبــوب احملظــورة بقصــد االســتعمال وإنــكاره للتستســر 
علــى مصدرهــا وحيــث إن املدعــي العــام ال بينــه لــه علــى تســتره وحيــث 
إن احلشــيش يشــترك مــع اخلمــر يف منــاط احلكــم وللتقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي ولقــول صلــى اهلل عليــه وســلم كل مســكر حــرام  للذلــك 
ــات  ــازة عــدد خمــس حب ــه بحي ــه املدعــى علي ــدي إدان ــه فقــد ثبــت ل كل
محظــورة وســيجارة حشــيش تــزن جــرام واحــد وقطعتــي حشــيش تــزن 
ثاثــة جرامــات بقصــد االســتعمال ولــم يثبــت لــدي إدانتــه بالتســتر علــى 
مصــدر احلبــوب وحكمــت عليــه مبــا يلــي أوال: جلــد املدعــى عليــه ثمانــن 
جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر ثانيــا: ســجن املدعــى عليــه مــدة أربعــة 
أشــهر يحتســب منهــا مــده بقائــه بالســجن بخصــوص هــذه القضيــة وقــد 
نزلــت عــن العقوبــة املقــرره نظامــا وذلــك مبوجــب املــادة 60 مــن نظــام 



100

مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة نظــرا لقلــة الكميه ثالثــا: إبعاد 
املدعــى عليــه مــن البــاد بعــد تنفيــذ مــدة محكوميتــه وذلــك مبوجــب 
الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة رابعــا: رد دعــوى املدعــي العــام بخصــوص معاقبــه املدعــى عليــه 
علــى التســتر لعــدم ثبوتهــا هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي العــام قــرر املدعــي العــام اعتراضــه عليــه وطلــب رفعــه إلــى 
ــه  ــه وأمــا املدعــى علي ــه لطلب ــدون الئحــه فأجبت محكمــة االســتئناف ب

فقــرر قناعتــه بــه وبــه ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة 30 :09
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 341072759/ج2 وتاريــخ 1434/5/1هـــ الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية مبحافظة األحســاء املكلف برقم 
34/879320 وتاريــخ 1434/4/28هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشيخ.............املســجل برقــم 34191446 
ضــد.............  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/4/17هـــ  وتاريــخ 
القــرار حكــم  )مصــري اجلنســية( يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن 
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 1434/5/7هـــ.                                                           
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رقم الصك :34198256 تاريخه:1434/4/27هـ 
رقم الدعوى:34167081

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34244052 تاريخه: 1434/06/18هـ

الفرقــة  مــن  هــروب  تســتر-   - محظــورة  حبــوب  حيــازة   - مخــدرات 
القابضــة - اعتــراف حتقيقــًا- تعزيــر بالســجن واملنــع مــن الســفر - 
عــدم التقيــد بالوصــف الــوارد يف الئحــة الدعــوى وإعطــاء احملكمــة 

 . يســتحقه  الــذي  الوصــف  الفعــل 

املادة 41 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد املدعــى عليــه بحيــازة احلبــوب احملظــورة 
لغيــر قصــد الترويــج أو التعاطــي أو االســتخدام وتســتره علــى مصــدر 
احلبــوب وهروبــه مــن الفرقــة القابضــة، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــة الــواردة يف املــادة )39( مــن نظــام 
الســفر وعقوبــة  مــن  ومنعــه  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
الفرقــة  مــن  وهروبــه  املخــدرات  مصــدر  علــى  تســتره  لقــاء  تعزيريــة 
القابضــة ، مت القبــض علــى املدعــى عليــه حيــث كان عاكســًا للســير 
ــة يشــتبه  ــه )14( حب ــم اســتيقافه فرمــى كيــس بداخل ــى ســيارته فت عل
أن تكــون محظــورة ثــم الذ بالفــرار فتــم التعميــم عنــه و القبــض عليــه، 
ــة املرســلة، أقــرار املدعــى  ــة العين ــي بإيجابي ــر الكيميائ وصــدر التقري



102

عليــه باحليــازة ألجــل االســتخدام، ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه باحليــازة 
ألجــل االســتخدام، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واملنــع مــن الســفر، 

تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......... املــازم القضائــي يف احملكمــة 
اجلزائّيــة باالحســاء   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس 
ــف برقــم 34167081  ــة يف محافظــة االحســاء املكل احملكمــة اجلزائي
وتاريــخ 1434/04/13هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34891311 وتاريــخ 
 ......... القاضــي  فضيلــة  مــن  تعميــدي  علــى  وبنــاء  1434/04/13هـــ  
اإلثنــن  يــوم   ففــي  1433/8/17هـــ  يف   331633101 رقــم  باخلطــاب 
وفيهــا    12 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/04/22 
حضــر املدعــي العــام ......... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه......... ســعودي 
املدعــي  ادعــى  وفيهــا   ......... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
 ).........( رقــم  القبــض  محضــر  علــى  باالطــاع  أنــه  دعــواه  يف  قائــا 
وتاريــخ 1434/2/13هـــ امُلعــد مــن قبــل دوريــات األمــن باالحســاء تبــن 
ــع 2001م حتمــل اللوحــة رقــم  ــوع )........( صن ــه مت االشــتباه بســيارة ن أن
املتهــم لســيره باجتــاه عكــس الطريــق  ).........( لونهــا فضــي بقيــادة 
وبعــد اســتيقافه رمــى كيــس بداخلــه عــدد )14( حبــة يشــتبه أن تكــون 
بتاريــخ  عليــه  والقبــض  عليــه  التعميــم  ومت  بالفــرار  الذ  ثــم  محظــورة 
1434/2/15هـــ. وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم ).........( 
لعــام 1434هـــ إيجابيــة عينــة مــا مت ضبطــه ملــادة اإلمفيتامــن و املــدرج يف 
اجلــدول )2( فئــة )ب( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. 
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وباســتجواب املتهــم اعتــرف بقيــادة الســيارة املشــار إليهــا حــن القبــض 
عليــه و أنكــر حيازتــه ملــا مت ضبطــه وبــرر هروبــه مــن فرقــة القبــض 
لكــي يتمكــن مــن إثبــات عــدم عائديــه احلبــوب لــه. وبالبحــث عمــا إذا 
كان لــه ســوابق جنائيــة تبــن وجــود ســابقة اســتعمال مخــدرات و هروب 
مــن الســلطة بتاريــخ 1432/11/14هـــ وبنــاء علــى مــا ذكــر أقــرر توجيــه 
االتهــام لـــ......... بحيــازة عــدد )14( حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة 
احملظــورة  لغيــر قصــد الترويــج أو التعاطــي أو االســتعمال الشــخصي 
واملجــرم نظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
املخــدرات  علــى مصــدر  وتســتره  وتاريــخ /1426/7هـــ   )م/39(  رقــم 
وهروبــه مــن فرقــة القبــض وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة1- اعترافــه 
بقيــادة الســيارة وقــت القبــض عليــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )1( مــن 
ملــف التحقيــق املرفــق لفــة )20( 2- محضــر القبــض املرفــق لفــة )6( 
3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املرفــق لفــة )31( وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور فعــل مجــرم نظامــًا ممــا يتعــن معــه إحالتــه للمحكمــة 
اجلزائيــة اســتنادًا للمادتــن )126-128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
ــد إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي 1-العقوبــة الــواردة  لطلــب إثبــات مــا أسنـ
يف املــادة )39( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء 
مــا أســند إليــه2- منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة 
اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام3- عقوبــة تعزيريــة 
القابضــة   الفرقــة  مــن  وهروبــه  املخــدرات  مصــدر  علــى  تســتره  لقــاء 
وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دعــواه مــن حيازتــي للحبــوب املوصوفــة يف الدعــوى 
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فصحيــح فقصــدي مــن هــذه احليــازة االســتخدام الشــخصي هكــذا 
أجــاب كمــا جــرى الرجــوع لتقريــر الكيمــاوي املــدون علــى لفــة رقــم 
العينــة املوصوفــة يف الدعــوى فبنــاء علــى مــا  34 واملتضمــن إيجابيــة 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه بحيازتــه 
للحبــوب املوصوفــة يف الدعــوى والقصــد منهــا االســتخدام الشــخصي 
وبنــاء علــى التقريــر الكيمــاوي وبنــاء علــى ذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي 
حيــازة املدعــى عليــه للحبــوب املوصوفــة يف الدعــوى بقصــد االســتخدام 
الشــخصي وحكمــت مبــا يلــي أوال صرفــت النظــر عــن مطالبــة املدعــي 
العــام بتطبيــق املــادة 39 وتطبيــق املــادة 41 واحلكــم علــى املدعــى عليــه 
بالســجن ملــدة ســتة أشــهر يحســب منهــا مــدة إيقافــه ثانيــا: منعــه مــن 
الســفر ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء محكوميتــه وجعلــت عقوبتــه على تســتره 
داخلــه يف عقوبتــه الســابقة وبعــرض ذلــك عليــه وعلــى املدعــي العــام قــرر 
املدعــى عليــه قناعتــه بــه بينمــا قــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه وطلــب 
االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وقــرر بأنــه لــن يقــدم الئحــة اعتراضيــة وإمنــا 
يكتفــي بــأوراق املعاملــة والئحــة الدعــوى عــن االعتــراض أثبتــه وللبيــان 

حــرر يف 1434/4/22هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/6/14هـــ  وتاريــخ  34/1443159/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
املكلــف برقــم 34891311 وتاريــخ 1434/6/7هـــ املرفــق بهــا القــرار 
  ......... الشــيخ  باحملكمــة  القضائــي  املــازم  فضيلــة  مــن  الصــادر 
املســجل برقــم 34198256 وتاريــخ 1434/4/27هـــ اخلــاص بدعــوى/
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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 1434/6/18هـــ.
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رقم الصك:34193641 تاريخه :1434/04/21هـ 
رقم الدعوى :34167643

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341095246 تاريخه:1434/06/13هـ

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيهــا وتســتر 
علــى مصدرهــا- محاولــة إدخــال مخــدر إلــى الســجن- إقــرار- إدانــة - 

التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر ..

1- املواد )41( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
2- املادة )29( من نظام السجن والتوقيف.

العــام ضــد املدعــى عليــه بحيازتــه احلبــوب احملظــورة  ادعــى املدعــي 
احملتويــة علــى اإلمفيتامــن والكلونازيبــام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه 
املخــدر،  مصــدر  علــى  وتســتره  للتوقيــف  إدخالهــا  ومحاولتــه  لهــا 
واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبعقوبــة الســجن الــواردة يف نظــام الســجن 
والتوقيــف، حيــث إنــه مت تفتيــش الســيارة التــي يقودهــا فعثــر فيهــا علــى 
ــه  ــاء تفتيشــه شــخصيًا قبــل إدخال ــام احملظــورة وأثن حبــوب الكلونازيب
اإلمفيتامــن  حبــوب  علــى  الداخليــة  مابســه  يف  عثــر  التوقيــف  إلــى 
العينــة  إيجابيــة  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  وأثبــت  احملظــورة، 
املرســلة لإلمفيتامــن والكلونازيبــام احملظوريــن، أقــر أمــام احملكمــة 



107

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34167643 وتاريــخ 1434/04/13 هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ   1434/04/13 وتاريــخ   34894077 برقــم  باحملكمــة 
 09  :15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/04/20  الســبت 
وفيهــا قــدم املدعــي العــام / الئحــة دعــوى عامــة ضــد / املدعــى عليــه 
حيــث   )........( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ........
إحــدى  قبــل  مــن  املذكــور  علــى  قبــض  1434/2/23هـــ  بتاريــخ  إنــه 
........حيــث  بحــي  بعملهــا  الفرقــة  قيــام  أثنــاء  األمــن  دوريــات  فــرق 
بقيــادة  بــدون لوحــات  )....( تســير  نــوع  مــن  الفرقــة بســيارة  اشــتبهت 
املذكــور ، وباســتيقافه وتفتيــش الســيارة وجــد علــى املرتبــة اخللفيــة 
شــنطة يدويــة بداخلهــا)14( أربعــة عشــر حبــة يشــتبه ان تكــون مــن 
حبــوب ) الــروش ( احملظــورة ووجــد لوحــات عائــدة لســيارات وجهــاز 
تابــع لشــركة ................. )جــرى معاجلــة ذلــك مــن قبــل شــرطة ........

مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام، فقضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه 
بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت جلــده ســبعن جلــدة لتعاطــي احلبــوب 
احملظــورة وســجنه ملــدة ســتة شــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
ملــدة ســنتن حليــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وســجنه ملــدة ســتة 
شــهر حملاولتــه إدخالهــا للتوقيــف وتســتره علــى مصــدر املخــدر- قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، وقــررت محكمــة 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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مبوجــب خطابهــم رقــم )........( وتاريخ1434/2/24هـــ ( واثنــاء تفتيشــه 
قبــل ادخالــه توقيــف مكافحــة املخــدرات بشــرق الريــاض عثــر بداخــل 
مابســه الداخليــة )17( ســبع عشــرة حبــة وأربعــه أنصــاف حتمــل عامــة 
بشــرق  املخــدرات  مكافحــة  مخاطبــة  جــرى  احملظــور  الكبتاجــون 
الريــاض باخلطــاب رقــم )........( وتاريــخ 1434/4/3هـــ إلحالــة مــا يتعلــق 
بقيــادة املذكــور لســيارة بــدون لوحــات للجهــة املختصــة. وقــد أثبــت 
مــن مركــز مراقبــة  الصــادران  الشــرعيان  التقريــران الكيميائيــان 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفقــان رقــم )........( 
ورقــم )........( لعــام 1434هـــ احتــواء احلبــوب التــي حتمــل عامــة الــروش 
لعقــار ) كلونازيبــام( وهــو مــن املــواد املهدئــة املدرجــة باجلــدول رقــم )2( 
فئــة )د( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة. واحتــواء 
عينــة احلبــوب املضبوطــة يف مابســه الداخليــة لإلمفيتامــن وهــو مــن 
بنظــام  امللحــق  )ب(  فئــة   )2( رقــم  باجلــدول  واملدرجــة  املنبهــة  املــواد 
ــة  ــة. وبســماع أقــوال األول األولي ــرات العقلي مكافحــة املخــدرات واملؤث
اقــر بعائديــة حبــوب الكبتاجــون املضبوطــة لــه بقصــد التعاطــي وافــاد 
ان حبــوب الــروش املضبوطــة تعــود ألخيــه وباســتجوابه أقــر بعائديــة 
جميــع مــا ضبــط لــه احلبــوب بقصــد التعاطــي وتعاطيــه إياهــا وأفــاد 
أنــه حصــل عليهــا مــن شــخص مينــي اجلنســية وانــه ال عاقــة ألخيــه مبــا 
ضبــط معــه حيــث انــه مــن اخلــوف واالرتبــاك ذكــر اســم اخيــه اثنــاء 
ســماع اقوالــه مبكافحــة املخــدرات. وقــد اســفرت اجــراءات التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام الــى /املدعــى عليــه بحيــازة )14( اربعــة عشــر حبــة 
حتــوي عقــار الكلونازيبــام املهــدئ احملظــور و)17( ســبعة عشــرة حبــة 
وأربعــة انصــاف احلبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور بقصــد 
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التعاطــي وتعاطيــه احلبــوب احملظــورة املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
ــه ادخــال حبــوب  امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ومحاولت
ــى  محظــورة لتوقيــف مكافحــة املخــدرات بشــرق الريــاض املعاقــب عل
ذلــك مبوجــب املــادة )29( مــن نظــام الســجن والتوقيف الصادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/31( وتاريــخ 1398/6/21هـــ وتســتره عــن مصــدر مــا 
ضبــط املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- مــا 
ــى اللفــات  تضمنــه اعترافــه مبحضــر اســتجوابه املنــوه عنــه واملــدون عل
رقــم )18 ـ20 ( 2- مــا تضمنــه اعترافــه مبحضــر ســماع أقوالــه األوليــة 
املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )2 ( مــن ملــف ضبــط اجــراءات 
قضيــة مخــدرات لفــه رقــم)7( 3- مــا تضمنــه محضــر القبــض مــن وقائــع 
املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )1،2 (. 4- مــا تضمنــه محضــر التفتيــش 
املعــد مــن مكافحــة املخــدرات املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )10(. 5- 
مــا تضمنــه التقريــران الكيميائيــان الشــرعيان املنــوه عنهمــا املرفقــان 
علــى اللفتــن رقــم )26،27(. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا اطلــب اثبــات ادانتــه مبــا أســند 
إليــه واحلكــم باآلتــي: 1ـ بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة )األولــى( مــن املــادة 
)41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واملــادة )30( 
مــن الائحــة التنفيذيــة للنظــام املشــار إليــه لقــاء مــا أســند إليــه. 2ـ منعــه 
مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه وفقــًا 
للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه. 3ـ عقوبــة 
تعزيريــة بحقــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط. 4ـ بالعقوبــة الــواردة 
بحقــه  األعلــى  بحدهــا  والتوقيــف  الســجن  نظــام  مــن   )29( املــادة  يف 
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خلطــورة مــا أقــدم عليــه ولتماديــه يف غيــه اســتنادًا لبرقيــة صاحــب الســمو 
وتاريــخ  )16745/س(  رقــم  بالنيابــة  الريــاض  منطقــة  اميــر  امللكــي 
دعــوى  عــن  عليــه  املدعــى  وبســؤال  التوفيــق  وبــاهلل  1430/8/17هـــ. 
املدعــي العــام اجــاب املدعــى عليــه قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــًا فقــد حــزت )14( اربعــة عشــر حبــة 
حتــوي عقــار الكلونازيبــام املهــدئ احملظــور و)17( ســبعة عشــرة حبــة 
وأربعــة انصــاف احلبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور بقصــد 
التعاطــي وتعاطيــت احلبــوب احملظــورة وحاولــت ادخــال حبــوب محظــورة 
بتوقيــف مكافحــة املخــدرات بشــرق الريــاض وتســترت علــى مصــدر مــا 
ضبــط وليــس علــي ســوابق هكــذا اجــاب وباالطــاع علــى اوراق املعاملــة 
وجــدت تقريــر كيميائــي شــرعي رقــم )........( لعــام 1434هـــ واملتضمــن 
املهدئــة  املــواد  مــن  وهــو  كلونازيبــام  ملــادة  املرســلة  العينــة  إيجابيــة 
كمــا جــرى االطــاع علــى تقريــر كيميائــي شــرعي رقــم )........( لعــام 
1434هـــ واملتضمــن ايجابيــة العينــة املرســلة ملــادة اإلمفيتامــن وهــو مــن 
املــواد املنبهــة فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث اقــر 
املدعــى عليــه بصحــة دعــوى املدعــي العــام وحيــث ان مــا أقــدم عليــه 
ــاًء علــى املــادة 41 و 56 مــن نظــام  فعــل محــرم يســتحق عليــه اجلــزاء وبن
مكافحــة املخــدرات وبنــاًء علــى املــادة 29 مــن نظــام الســجن والتوقيــف 
لهــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه بحيــازة )14( اربعــة عشــر 
ــام املهــدئ احملظــور و)17( ســبع عشــرة  ــة حتــوي عقــار الكلونازيب حب
املنبــه احملظــور  اإلمفيتامــن  مــن حبــوب  احلبــة  انصــاف  وأربعــة  حبــة 
ــه إدخــال حبــوب  ــه احلبــوب احملظــورة ومحاولت بقصــد التعاطــي وتعاطي
ــى  محظــورة بتوقيــف مكافحــة املخــدرات بشــرق الريــاض وتســتره عل
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مصــدر مــا ضبــط وقــررت تعزيــره لقــاء حيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد 
التعاطــي املذكــورة بســجنه ملــدة ســتة اشــهر وتعزيــره لقــاء محاولتــه 
ملــدة ســتة أشــهر ليصبــح مجمــوع  احلبــوب احملظــورة بســجنه  ادخــال 
ســجنه لقــاء حيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي ومحاولــة ادخــال 
احلبــوب احملظــورة مــدة ســنة مــع احتســاب مــدة ايقافــه الســابقة يف هــذه 
القضيــة وجلــده لقــاء تعاطيــه احلبــوب احملظــورة ســبعن جلــده ومنعــه مــن 
الســفر الــى خــارج اململكــة ملــدة ســنتن تبــدا بعــد نهايــة تنفيــذ عقوبــة 
ــره لقــاء التســتر فهــو داخــل يف  ــق بتعزي ســجنه املذكــورة وأمــا مــا يتعل
العقوبــة التعزيريــة املذكــورة ومبــا ذكــر حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم 
وامــا املدعــي العــام فقــرر عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب التمييــز فأجبتــه 
لطلبــه ثــم قــرر املدعــي العــام قائــًا إننــي أكتفــي بائحــة الدعــوى 
العامــة فهــي الائحــة االعتراضيــة هكــذا قــرر ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم. حــرر يف 1434/04/20 هـــ . ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل  وحــده وبعــد ،، ففقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة  
علــى  بالريــاض  االســتئناف   مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتمييــز 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة اجلزئيــة  بالريــاض  برقــم 
34894077 وتاريــخ 1434/05/01هـــ  املرفــق  بهــا القــرار الصــادر مــن 
ــة  القاضــي باحملكمــة الشــيخ/...... املســجل  برقــم 34193641  فضيل
وتاريــخ 1434/04/21هـــ اخلــاص  بدعــوى  املدعــي  العــام  ضد/املدعــى 
عليــه  التهامــه  بقضيــة مخــدرات  علــى النحــو  املوضح  بالقرار  املتضمن  
حكــم فضيلتــه  مبــا هــو مــدون ومفصــل  بــه .  وبدراســة  القــرار  وصــورة 
ضبطــة  وأوراق املعاملــة  قررنــا  املصادقــة علــى احلكــم  واهلل املوفــق  

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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رقم الصك: 34274417  تاريخه: 1434/7/18هـ  
رقم الدعوى: 34171923

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34306345 تاريخه: 1434/08/25هـ

مخــدرات - حيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي - إقــرار - التعزير 
بالســجن - منــع من الســفر.

املادة 41 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي، طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
ــى لتعــدد ســوابقه وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة  بالســجن بحــده األعل
)56(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤاثــرات العقليــة، مت القبــض 
علــى املدعــى عليــه بعــد ضبطــه مــن إحــدى الدوريــات حيــث مت االشــتباه 
بــه وبتفتيشــه عثــر معــه بجيبــه علــى قطعــة مــن احلشــيش املخــدر، إقــرار 
مــن  واملنــع  بالســجن  عليــه  املدعــى  تعزيــر  بالدعــوى،  عليــه  املدعــى 

الســفر،  تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1434/04/15هـــ   وتاريــخ   34171923 برقــم  بالطائــف  اجلزائيــة 
ــخ 1434/04/15 هـــ ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 34917432 وتاري املقي
يــوم  الثاثــاء املوافــق 1434/07/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 
يف   1607 رقــم  بالتعميــد   ........... العــام  املدعــي  حضــر   وفيهــا   09  :
  ........... الشــرعي  باملجلــس  احلاضــر  علــى  وادعــى  1433/10/18هـــ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ............ قائــًا أنــه بتاريــخ 
1434/3/17هـــ ضبطــت دوريــة مكافحــة املخــدرات بطريــق الريــاض 
الســيارة نــوع ...... رقــم لوحتهــا )...........( قيــادة : ...........  - لــم يتهــم 
لعــدم األدلــة - ويرافقــه املدعــى عليــه وبتفتيــش املدعــى عليــه عثــر بجيــب 
ثوبــه علــى قطعــة تــزن )0،2( عشــري جــرام ثبــت بالتقريــر الكيميائــي 
الشــرعي رقــم )...........( يف 1434/3/23هـــ ايجابيتهــا للحشــيش املخــدر 
املــدرج باجلــدول )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وباســتجواب 
املدعــى عليــه أقــر بأنــه قبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر بجيــب ثوبــه علــى 
قطعــة تــزن )0.2( عشــري جــرام مــن احلشــيش وهــي لــه بقصــد التعاطــي 
وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بحيــازة قطعــة 
تــزن )0.2( عشــري جــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي واملجــرم 
ــرات  ــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث نظامــًا وفقــًا للمــادة الثالث
1426/7/8هـــ  يف  )م/39(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- إقــراره املنــوه عنــه املــدون لفــة )1( 
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صفحــة )11( . 2- محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املــدون لفــة )1( 
صفحــة )11( . 3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة 
ــل  ــه ثــاث ســوابق مســجلة : قت ــر علي )14( . وبالبحــث عــن ســوابقه عث
ومضاربــة وشــرب املســكرات وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه 
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا 
وفقــًا ملــا أشــير إليــه لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
باآلتــي: 1- الســجن بحــده األعلــى وفقــًا للفقــرة األولى مــن املادة الواحدة 
1429/8/23هـــ  يف   )593958/5/1( رقــم  للتعميــم  ووفقــًا  واألربعــن 
لتعــدد ســوابقه وعــدم إرتداعــه . 2- منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
بعــد تنفيــذ العقوبــة وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة السادســة واخلمســن 
هــذه دعــواي . وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب ما 
ذكــره املدعــي العــام صحيــح والســوابق التــي علــي صحيحــة وباالطــاع 
علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ........... يف 1434/3/23هـــ 
ــى مــا تقــدم  ــاء عل ــى مــادة احلشــيش املخــدر فبن ــة عل ــواء العين اثبــت احت
مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة املصادقــة علــى الدعــوى ولوجــود ثــاث 
ســوابق مصــادق عليهــا إحداهــا قتــل  وايجابيــة التقريــر الكيميائــي 
فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش تــزن 
0.2 جــم  وحكمــت عليــه بســجنه ملــدة ســنة وســتة أشــهر ومنعــه مــن 
الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء العقوبــة بنــاء علــى 
ــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وبعــرض احلكــم  ــادة 41 وامل امل
علــى املدعــى عليــه اعتــرض علــى احلكــم بــدون الئحــة واعتــرض املدعــي 
العــام بائحــة اعتراضيــة فجــرى تســليمه نســخة احلكــم وأفهمتــه بــأن 
مــدة تقــدمي الائحــة ثاثــن يومــًا بنــاء علــى املــادة 194 و 195 مــن نظــام 
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االجــراءات اجلزائيــة وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/7/18هـــ الســاعة 
العاشــرة صباحــًا .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالطائــف برقــم 34171923 وتاريــخ 1434/04/15 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/04/15 وتاريــخ   34917432 برقــم  باحملكمــة 
الواحــدة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1434/08/13هـــ  الســبت 
ــة مــن محكمــة اإلســتئناف ماحــظ عليهــا بقــرار  حيــث عــادت املعامل
ــة السادســة برقــم 34283832 يف 1434/7/30هـــ جــاء  الدائــرة اجلزائي
تقــرر  اإلعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  القــرار  وبدراســة  فيــه 
ــازة املدعــى  ــه أثبــت حي ــة حاكمهــا ملاحظــة أن فضيلت إعادتهــا لفضيل
عليــه للحشــيش املخــدر ولــم يذكــر القصــد وجوابــا علــى ماذكــره 
وصوابــه  الكاتــب  مــن  ســقطا  ذلــك  كان  فقــد  الفضيلــة  أصحــاب 
أن احليــازة بقصــد التعاطــي كمــا هــو مذكــور يف الدعــوى واإلجابــة 
واحلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/13 هـــ الســاعة الواحــدة والربــع .
احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم  األحد املوافق1434/09/13 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة الثانيــة حيــث عــادت املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف 
مصادقــا عليهــا بقــرار الدائــرة اجلزائيــة السادســة برقــم 34306345 يف 
ــى  ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــه وب ــذا جــرى إثبات 1434/8/25هـــ ول
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/09/13 هـــ  نبينــا محمــد وعلــى 

الســاعة الثانيــة والربــع.
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده وبعد :-
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االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن 
مبكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه 
بالطائــف  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  بكتــاب  احملكمــة 
القــرار  بهــا  املرفــق  )1434/8/15هـــ(  وتاريــخ   )341579985( رقــم 
فضيلــة  مــن  الصــادر  )1434/7/18هـــ(  وتاريــخ   )34272417( رقــم 
بالطائف،املتضمــن  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  الشــيخ/........... 
يف  املتهــم   ، اجلنســية  ســعودي  ضــد/...........   العــام  املدعــي  دعــوى 
عليــه  واملاحــظ   ، باطنــه  مبــادون  فيــه  مخــدر، احملكــوم  حشــيش 
بقــرار محكمة االســتئناف رقم34283832وتاريخ1434/7/30هـ،وب
دراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر، واهلل املوفق،وصلــى اهلل علــى نبينــا 

آلــه وصحبــه وســلم. محمــد وعلــى 
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رقم الصك :34268577 تاريخه: 1434/07/15هـ   
رقم الدعوى:34172801

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34354992 تاريخه:1434/11/09هـ

مخــدرات- حيــازة كوكايــن بقصــد الترويــج والشــروع يف بيعــه بقصد 
االجتــار- إقــرار- إدانــة- املتهــم وافــد -نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة 

- تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واالبعــاد مــن البــاد .

املــواد )38( و)53( و)56( و )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقلية.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة الكوكايــن املخــدر بقصــد الترويــج وشــروعه يف بيعــه بقصــد 
االجتــار، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة واإلبعــاد عــن 
البــاد طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة- مت االتفاق 
معه على شراء كمية من مادة الكراك املخدر وبعد مقابلته للمصدر 
تقدمــت الفرقــة نحــوه فرمــى منديــًا مــن يــده اليســرى تبــن أن بــه مــادة 
بيضــاء اللــون هــي الكميــة املتفــق عليهــا- أثبــت التقريــر الكيميائــي 
ــة املرســلة للكوكايــن املخــدر- أنكــر أمــام  ــة العين الشــرعي إيجابي
ــه  ــم أقــر بذلــك بعــد مواجهت ــه املدعــي العــام ث احملكمــة مــا أســنده إلي
بشــهود محضــر القبــض- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع 
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مــا نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ســنتن ونصــف الســنة وجلــده مائتــي 
ــال وإبعــاده عــن البــاد  ــغ ألفــي ري ــع دفعــات وتغرميــه مبل ــى أرب ــدة عل جل
بعــد انتهــاء محكوميتــه، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي 

العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

ــا  ــا محمــد وبعــد فــدي أن ــى نبين احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
بعمــل  والقائــم  جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ........
ــة الشــيخ ........ مبوجــب خطــاب التكليــف  القاضــي باحملكمــة فضيل
الصــادر مــن فضيلــة مســاعد رئيــس احملكمــة برقــم 34965789وتاريــخ 
1434/04/20هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــًا مــن 
هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1434/04/23هـــ بنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
إلينــا بشــرح فضيلــة الرئيــس برقم 34172801 وتاريــخ 1434/04/15هـ 
حضــر  وفيهــا  1434/04/14هـــ  وتاريــخ   34911643 برقــم  واملقيــدة 
املدعــي العــام ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ 
عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة جــدة املعمــد مــن هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبوجــب خطــاب التعميــد رقم )هـــ م/3200/6( 
وتاريــخ 1434/01/13هـــ وقــدم الئحــة دعــواه ضد احلاضــر معه باملجلس 
الشــرعي ........، )33( عامــًا ، تشــادي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلة 
رقــم........ ، الصــادرة مــن مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة بتاريــخ 
1434/1/29هـــ ، موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جـــــدة مبوجــب 
1434/2/3هـــ  وتاريــــخ  م7862/5/2(  رقـــم)هـ  التوقيــف  متديــد  أمــر 
اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( املبنــي علــى املــادة )112( مــن 
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بتاريــخ 1434/1/29هـــ  املقبــوض عليــه  نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، 
فإنــه بتاريــخ 1434/1/29هـــ قبــض عليــه مــن قبــل فرقــة مكافحــة 
املخــدرات بجــدة إثــر االتفــاق معــه علــى شــراء كميــة مــن مــادة الكراك 
املخــدر مببلــغ )2800( ألفــن وثمامنائــة ريــال ، وحضــوره ومعــه شــخص 
ومقابلتهمــا للمصــدر ، وعنــد تقــدم الفرقــة نحــوه رمــى منديــًا مــن يــده 
اليســرى تبــن أن بــه مــادة بيضــاء اللــون تــزن )4( أربعــة جرامــات وهــي 
الكميــة املتفــق عليهــا ، ومتكــن الشــخص اآلخــر مــن الهــرب وقــد أثبــت 
التقريــر الكيميـــــــائي الشــرعي رقـــــــم )379/ك ش م( لعــــــام 1434هـــ 
ــى مــادة الكوكايــن املخــدر املدرجــة  ــة مــا مت ضبطــه عل ــواء عينـ احت
باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
إلــى اتهــام املدعــى عليــه بحيــازة )4( أربــع  العقليــة وانتهــى التحقيــق 
جرامــات مــن مــادة الكوكايــن املخــدر بقصــد الترويــج والشــروع يف 
بيعهــا بقصــد االجتــار، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:- 1- مــا ورد يف 
شــهادة الشــهود الــواردة مبحضــر الضبــط املنــوه عنــه تفصيــًا املرفــق لفة 
رقــم )1(. 2- مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق 
لفــة رقــم )23( وباالطــاع علــى صحيفــة احلالــة اجلنائيــة عثــر لــه علــى 
ســابقتي ترويــج املخــدرات وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا مــن األفعــال احملرمــة شــرعًا واملجرمــة 
نظامــًا طبقــًا للمــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 وتاريــخ 1426/7/8هـــ، 
لــذا اطلب/إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــات األصليــة 
والتكميليــة التاليــة: 1( بالســجن واجللــد والغرامــة مــع تشــديد العقوبــة 
ــادة )38( مــن  ــة )ج( مــن امل ــه اســتنادًا للفقــرة )1( والفقــرة )2( احلال علي
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نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه. 3( إبعــاده خلــارج اململكــة بعــد 
االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتــه وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )56( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه هكــذا ادعــى وبتــاوة دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب يحســن العربيــة قائــًا مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن اتهامــي بحيــازة )4( أربــع جرامــات مــن مــادة الكوكايــن 
املخــدر بقصــد الترويــج والشــروع يف بيعهــا بقصــد االجتــار فهــذا كلــه 
غيــر صحيــح جملــة وتفصيــًا والصحيــح ليــس لــي عاقــة مبــا ضبــط 
بجانبــي وال أقــوم بترويــج املخــدرات وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة 
أجــاب بقولــه نعــم لــدّي بينــة وأطلــب اإلمهــال إلحضارهــا يف اجللســة 
القادمــة فأجبتــه لطلبــه احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن 
ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
جــدة افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وبســؤال املدعــي العــام عمــا رفعــت اجللســة الســابقة ألجلــه أحضــر 
كل مــن: 1/ جنــدي أول ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........ 2/ اجلنــدي ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........ ولــدى استشــهادهم شــهد كل واحــد منهــا بقولــه أشــهد هلل 
تعالــى أنــه بنــاًء علــي إخباريــة مــن متعــاون مفادهــا مت االتفــاق مــع املدعــى 
عليــه علــى شــراء كميــة مــن مــادة الكــراك املخــدر مببلــغ )2800( 
ألفــن وثمامنائــة ريــال ، وحضــوره ومعــه شــخص ومقابلتهمــا للمصــدر 
، وعنــد تقــدم الفرقــة نحــوه رمــى منديــًا مــن يــده اليســرى تبــن أن 
ــة املتفــق  ــزن )4( أربعــة جرامــات وهــي الكمي ــون ت ــه مــادة بيضــاء الل ب
عليهــا ، ومتكــن الشــخص اآلخــر مــن الهــرب هــذا مــا لدينــا ونشــهد بــه 
أمــام اهلل ســبحانه وتعالــى ثــم رفعــت اجللســة بعــد ذلــك إلحضــار املدعــى 
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عليــه وعــرض الشــهادة عليــه ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام 
عليــه  املدعــى  علــى  الشــهود  وبعــرض شــهادة  عليــه  املدعــى  وأحضــر 
أجــاب جميــع مــا ورد بشــهادة الشــهود صحيــح جملــة وتفصيــًا  وأنــا 
نــادم علــى هــذا الفعــل وتائــب إلــى اهلل تعالــى ولــن أعــود ملثلــه مســتقبًا 
هــذا وقــد جــرى الرجــوع علــى أوراق املعاملــة ومنهــا التقريــر الكيميائــي 
ــة مــا  ــواء عينـ ــه املرفــق لفــة رقــم )23( املتضمــن احت ــوه عن الشــرعي املن
مت ضبطــه علــى مــادة الكوكايــن املخــدر املدرجــة باجلــدول رقــم )1( 
فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة كمــا 
جــرى االطــاع علــى مــا ورد يف شــهادة الشــهود الــواردة مبحضــر الضبــط 
املنــوه عنــه تفصيــًا املرفــق لفــة رقــم )1( املتضمنــة مت القبــض عليــه مــن 
قبــل فرقــة مكافحــة املخــدرات بجــدة إثــر االتفــاق معــه علــى شــراء 
كميــة مــن مــادة الكــراك املخــدر مببلــغ )2800( ألفــن وثمامنائــة ريــال 
، وحضــوره ومعــه شــخص ومقابلتهمــا للمصــدر ، وعنــد تقــدم الفرقــة 
نحــوه رمــى منديــًا مــن يــده اليســرى تبــن أن بــه مــادة بيضــاء اللــون تــزن 
)4( أربعــة جرامــات وهــي الكميــة املتفــق عليهــا ، ومتكــن الشــخص 
ــة ونظــرًا  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل اآلخــر مــن الهــرب فبن
العــام ونظــرًا  إليــه املدعــي  إلــى أن املدعــى عليــه اعتــرف مبــا نســبه 
إلــى مــا جــاء يف أوراق املعاملــة وبعــد االطــاع علــى نظــام مكافحــة 
بحقــه  ينطبــق  األول  املدعــى عليــه  وأن  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 
املــواد )38-53-56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
، وباالطــاع علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه عثــر لــه علــى ســابقتي 
ترويــج املخــدرات وبعــرض الســوابق عليــه أجــاب بقولــه صحيــح علــّي 
ــة  ــا تائــب منهــا فلمــا ســبق ولقل هــذه الســوابق وقــد أخــذت جزاءهــا وأن
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ــه أجنبــي وال فائــدة  ــه بترويجهــا وكون ــة التــي قــام املدعــى علي الكمي
مــن طــول بقائــه يف الســجن وملقتضــى املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة التــي أجــازت النــزول عــن احلــد األدنــى يف 
العقوبــة املنصــوص عليــه يف املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة فقــد قــررت مــا يلــي/ أواًل: ثبــت لــدّي إدانــة املدعــى 
بقصــد  املخــدر  الكوكايــن  مــادة  مــن  جرامــات  أربــع   )4( بحيــازة 
الترويــج والشــروع يف بيعهــا بقصــد االجتــار ثانيــًا: حكمــت بســجنه 
ملــدة ســنتن ونصــف الســنة يحتســب منهــا املــدة التــي قضاهــا يف الســجن 
بســبب هــذه القضيــة وجلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات كل 
دفعــة خمســن جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام 
وتغرميــه مبلــغ وقــدره )2000( ألفــن ريــال اســتنادًا علــى املــواد )60-38( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ثالثــًا: إبعــاده عــن 
البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه وعــدم الســماح لــه بدخولهــا إال فيمــا 
عــدا مــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة اســتنادًا علــى املــادة )2/56( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
حكمــت ألجــل احلــق العــام وجــرى نصــح املدعــى عليــه مبــا يناســب املقــام 
وبإعــان احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه وأبدى املدعــي العام 
اعتراضــه عليــه وطلــب رفعــه الــى محكمــة االســتئناف واســتعد بتقــدمي 
1434/07/19هـــ  االربعــاء  يــوم  فأفهــم مبراجعتنــا  اعتراضيــة  الئحــة 
الســتام نســخة احلكــم وتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــون يومــًا مــن 
تاريــخ االســتام وإن لــم يتقــدم باعتراضــه خالهــا فيســقط حقــه يف 
االعتــراض وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا 
وعلــى مــا تقــدم حصــل التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
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وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/15هـــــ .
 -: وبعــد  بعــده  نبــي  مــن ال  والســام علــى  والصــاة  احلمــدهلل وحــده 
نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة السادســة مبحكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة 
بكتــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــدة رقــم )34911643( 
وتاريــخ 1434/10/26 هـــ املرفــق بهــا القــرار رقــم )34268577( وتاريــخ 
1434/7/15 هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي ........ باحملكمة اجلزائية 
بجــدة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد........... تشــادي اجلنســية، 
املتهــم يف مخــدرات احملكــوم فيــه مبــادون باطنــه، وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تققــرت املوافقــة علــى احلكــم ، 
واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
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رقم الصك: 34193905    تاريخه: 1434/4/21هـ     
رقم القضية: 34177079

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34231343   تاريخه:1434/6/5هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد التعاطــي والترويــج - قــات - وجــود ســابقة 
- التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملصــادرة وإســقاط شــريحة 

جــوال.

مــن  رقــم 2057  الداخليــة  وزيــر  قــرار  مــن  والرابعــة  الثالثــة  املادتــن 
. 1404/5/26هـــ 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة نبــات القــات احملظــور 
بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه وبيعــه وطلــب املدعــي العــام إثبــات 
ومصــادرة  والغرامــة  الســجن  بعقوبــة  عليــه  واحلكــم  إليــه  اســند  مــا 
الهاتــف اجلــوال وإســقاط شــريحته املســتخدم يف اجلرميــة ،حيــث إنــه 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد إخباريــة مفادهــا إن املدعــى عليــه 
بــن املصــدر واملــروج وتقابــا يف  التنســيق  القــات فتــم  يقــوم بترويــج 
املوقــع احملــدد وقبــض علــى املــروج بعــد عمليــة االســتام والتســليم ،أقــّر 
ــى  ــاء عل ــى املدعــى عليــه، بن ــه بالدعــوى، وجــود ســابقة عل املدعــى علي
مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد 
وإســقاط  اجلرميــة  يف  املســتخدم  اجلــوال  الهاتــف  ومصــادرة  والغرامــة 
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احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده وبعد  لدي أنا .....  
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باخلبــر   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن 
فضيلة رئيس احملكمة اجلزائية يف محافظة ............ برقم 34177079 
وتاريــخ 1434/04/17هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34945721 وتاريــخ 
1434/04/17هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/04/21 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 45 : 10  وفيهــا   قــدم املدعــي العــام ...... الئحــة دعــوى 
عامــة ضــد ........ ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ..... قائــًا فيهــا 
باالطــاع علــى محضــر االنتقــال و القبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل 
رجــال الضبــط اجلنائــي بشــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام تبن أنه يف 
يــوم األحــد املوافــق 1434/2/17هـــ ورد بــاغ مــن أحــد املصــادر الســرية 
عــن شــخص يدعــى ).....( يقــوم بترويــج القــات املخــدر ويســتخدم هاتفــه 
اجلــوال رقــم )....( فتــم متكــن املصــدر مــن االتصال عليــه وطلب منه قات 
مببلــغ )700( ســبعمائة ريــال فــرد املــروج أنهــا موجــودة وســيحضر إلــى 
شــقة املصــدر فتــم تزويــد املصــدر مببلــغ مرقــم وتكليــف أحــد أعضــاء 
الفــر قــه القابضــة مبرافقــة املصــدر وباقــي أعضــاء الفرقــة القابضــة 
كان تواجدهــم خــارج شــقة املصــدر للمراقبــة وبعــد نصــف ســاعة حضر 
شــخص يحمل معه كيس ودخل شــقه املصدر وبعد دقائق أعطى رجل 
األمــن املرافــق للمصــدر إشــارة االســتام والتســليم ومت مداهمــة الشــقة 
والقبــض علــى املــروج والــذي اتضــح انــه املتهــم املذكــور وأن مــا قــام 
بترويجــه هــو حزمــة مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنــه )446( أربعمائــة 

شــريحته وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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وســتة وأربعــون جرامــًا وبتفتيــش الكيــس الــذي كان يحملــه عثــر علــى 
عــدة حــزم خضــراء اللــون بلــغ وزنهــا جميعــا )800( ثمامنائــة جــرام وأفــاد 
للجهــة القابضــة أنــه يحتــاز باقــي الكميــة يف منزلــه وباالنتقــال ملنزلــه 
عثــر  يف جهــاز التبريــد علــى عــدة حــزم خضــراء اللــون بلــغ وزنهــا جميعــا 
)8916() ثمانيــة آالف وتســعمائة وســتته عشــر جــرام وبتفتيشــه عثــر 
معــه علــى املبلــغ املرقــم كمــا عثــر معــه علــى جــوال يحمــل نفــس الرقــم 
الــذي مت عليــه التنســيق  أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )906 
ك ش( وتاريــخ 1434/2/26هـــ أن مــا مت ضبطــه للترويــج واحليازة بقصد 
االســتخدام إنهــا لنبــات القــات احملظــور واملــدرج باجلــدول األول رقــم )4(
الفقــرة رقــم )5( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة    مت 
إيقــاف املتهــم املذكــور بالســجن رهــن احملاكمــة لكــون جرميتــه مــن 
اجلرائــم الكبيــرة املوجبــة لإليقــاف وفقــًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( 
وتاريــخ 1428/7/9هـــ وباســتجوابه اقــر ببيعــه مــا وزنــه )446( أربعمائــة 
وســتة وأربعــون جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور وبحيازتــه مــا وزنــه 
)800( ثمامنائــة جــرام  و)8916() ثمانيــة آالف وتســعمائة وســتة عشــر 
جــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
لـــ :  .... باالتــي1- ببيــع مــا وزنــه )446( أربعمائــة وســتة وأربعــون جرامــًا 
مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد االجتــار 2- حيازتــه مــا وزنــه )9716( 
تســعة االف وســبعمائة وســتة عشــر جرامــًا بقصــد التعاطــي وتعاطيــه 
لــه وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- اعترافــه مبــا نــوه عنــه املــدون 
مبحضــر اســتجوابه املرفــق علــى اللفــات رقــم )13(2- محضــر القبــض 
والتفتيــش املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )12(املرفــق علــى 
اللفــة رقــم )1(3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه  عنــه املرفــق علــى 
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اللفــة رقــم )19(.
4- ضبــط املبلــغ املرقــم والهاتــف النقــال املســتخدم يف عمليــة البيــع 
مــع املتهــم املذكــور دليــل علــى عمليــة البيــع وحيــث أن مــا أقــدم عليــه 
املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة محــرم شــرعا ومعاقــب عليــه 
شــرعا ونظامــا أطلــب مــا يلــي أواًل: إثبــات مــا أســند إليــه وفقــًا للقــرار 
رقــم )11( يف 1374/02/01هـــ واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن والغرامــة 
ــخ 1374/02/01هـــ  ــواردة بالفقــرة رقــم )3( بالقــرار رقــم )11( بتاري ال
واملعــدل بقــرار وزيــر الداخليــة رقــم )2057( لعــام 1404هـــ لقــاء بيعــه 
للقــات املخــدر واحملظــور وتعاطيــه لــه ثانيــا: مصــادرة الهاتــف اجلــوال 
العائــد للمذكــور مــن نــوع يحمــل الرقــم )........................(الســتخدامه 
يف بيــع نبــات القــات احملظــورة وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم 
النقــال  الهاتــف  شــريحة  بإســقاط  املطالبــة  مــع   ، النظــام  مــن   )53(
وعــدم صرفهــا لنفــس املتهــم وفقــا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
)9798( وتاريــخ 9-1429/2/10هـــ هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن الدعــوى أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى كلــه صحيــح ففــي 
تاريــخ 1434/2/17هـــ ورد اتصــال علــى هاتفــي اجلــوال نــوع ..... ورقــم 
نبــات  أبيعــه  )................( وكان املتصــل يطلــب منــي أن  جوالــي هــو 
القــات احملظــور مببلــغ ســبعمائة ريــال فوافقــت علــى ذلــك وأخبــرت 
ــات القــات وانتهــت  ــه يف شــقته ومعــي نب ــي ســوف أحضــر ل املتصــل بأن
املكاملــة وبالفعــل حضــرت للمتصــل يف شــقته يف نفــس يــوم االتصــال 
بعــد صــاة العشــاء وقمــت ببيعــه نبــات القــات احملظــور حيــث أعطانــي 
املشــتري مبلــغ ســبعمائة ريــال وســلمته مــا وزنه)446(أربعمائــة وســتة 
رجــال  حضــر  وبعدهــا  احملظــور  القــات  نبــات  مــن  جرامــًا  وأربعــون 
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املكافحــة وقبضــوا علــي داخــل الشــقة ووجــدوا معــي عــدة حــزم مــن 
وهــي  جــرام  هو)800(ثمامنائــة  وزنهــا  مجمــوع  القــات احملظــور  نبــات 
تعــود لــي بقصــد االســتعمال كمــا أنــي أخبرتهــم بوجــود نبــات القــات 
احملظــور يف شــقتي فذهبــوا لشــقتي ووجــدوا عــدة حــزم خضــراء مــن 
نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا )8916(ثمانيــة االف وتســعمائة وســتة 
عشــر جرامــًا وهــي تعــود لــي بقصــد االســتعمال فأنــا اســتعمل القــات 
احملظــور هــذا مــا حصــل ويوجــد لــدي ســابقة  ترويــج القــات وأنــا نــادم 
علــى فعلــي هكــذا أجــاب بعــد ذلــك جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقــم)9(
وتضمنــت محضــر التحريــز وجــاء فيــه وزن الكميــة املروجــة والكميــة 
احملــازة وهــو كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه كمــا جــرى الرجــوع 
إلــى اللفــة رقم)22(وتضمنــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي وهــو كمــا 
ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه بعــد ذلــك جــرى االطــاع علــى صــورة 
القــرار الشــرعي املرفــق لفــه رقم)26(الصــادر بحــق املدعــى عليــه برقــم 
55/4 يف 1431/2/15هـــ مــن احملكمــة اجلزائيــة ............ حيــث ثبــت 
قيــام املدعــى عليــه ببيــع مائتــن وثاثــون جرامــًا مــن القــات احملظــور 
ــه  ــة وحيــث أقــر املدعــى علي ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاًء عل فبن
ــع القــات احملظــور مســتخدمًا هاتفــه اجلــوال يف ذلــك كمــا  بقيامــه ببي
أقــر بحيازتــه القــات احملظــور بقصــد االســتعمال واســتعماله القــات 
احملظــور وحيــث إن للمدعــى عليــه ســابقة يف ترويــج القــات احملظــور 
التحريــز  محضــر  يف  جــاء  وملــا  كبيــرة  احملــازة  الكميــه  أن  كمــا 
والتقريــر الكيمــاوي الشــرعي وملــا جــاء يف املادتــن الثالثــة والرابعــة 

مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 2057 يف 1404/5/26هـــ .
لــذا فقــد قــررت مــا يلــي أواًل ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بترويــج مــا 
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وزنــه )446( أربعمائــة وســتة وأربعــون جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور 
عــن طريــق البيــع مببلــغ ســبعمائة ريــال وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه 
مــدة ثــاث ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه وتغرميــه مبلــغ عشــرة االف 
ريــال 10000ثانيــًا ثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه مــا وزنه)9716(تســعة 
االف وســبعمائة وســتة عشــر جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد 
االســتعمال وعقوبتــه التعزيريــة علــى ذلــك داخلــه يف عقوبتــه التعزيريــة 
املشــار لهــا بالفقــرة أواًل ثالثــًا ثبــت لــدي اســتعمال املدعــى عليــه لنبــات 
ــى  ــده عل ــده ســبعن جل ــك بجل ــره لقــاء ذل القــات احملظــور وقــررت تعزي
دفعتــن متســاويتن بينهمــا مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام رابعــًا مصــادرة 
الهاتــف اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه املســتخدم يف الترويــج وإســقاط 
الشــريحة وعــدم صرفهــا للمدعــى عليــه ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض 
احلكــم قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي العــام مكتفيــًا مبــا قــدم يف 
الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــر إال ربــع وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد . 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة ............ علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم   ............ مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/4/28هـــ  وتاريــخ   34945720
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/5/4هـــ   وتاريــخ   34/1084974
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ... املســجل برقــم 34193905  مــن فضيل
وتاريــخ 1434/4/21هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد.... يف قضيــة 
قــات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه؛ 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
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احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 
حــرر يف 1434/6/4هـــ .
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رقم الصك: 34198765 تاريخه :1434/4/27هـ 
رقم القضية:34178970

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34210699  تاريخه: 1434/5/11هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد الترويــج والتعاطــي - قــات - إقــرار املدعــى 
عليــه بالتعاطــي- التعزيــر بالســجن واجللــد - واإلبعــاد عــن البــاد - 
ســقوط جــزء مــن عقوبــة الســجن بشــرط حفــظ أجــزاء مــن القــرآن 

الكــرمي.

1- املــادة الرابعــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( يف 1374/2/1ه 
املعــدل بقــراري وزيــر الداخليــة رقــم)2057( لعــام 1404 هـــ ورقــم 3818 

لعــام 1410هـــ .
2- األمر السامي الكرمي رقم )59633( يف 1433/12/9هـ.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة القــات بقصــد الترويــج 
والتعاطــي وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره وفــق النظــام، 
ــر  ــه الســيارة وبتفتيشــه عث ــاء قيادت ــه أثن ــى املدعــى علي حيــث قبــض عل
الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  وأثبــت  القــات  نبــات  علــى  بحوزتــه 
إيجابيــة العينــة لنبــات القــات احملظــور . مصادقــة املدعــى عليــه علــى 
التعاطــي وليــس الترويــج، وملــا كانــت بينــة املدعــي العــام للترويــج غيــر 
موصلــة ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه 
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بالســجن ســنة وســقوط ثاثــة أشــهر مــن محكوميتــه عنــد حفظــه ثاثــة 
أجــزاء وجلــده مائــة وخمســن جلــدة مفرقــة علــى دفعــات مقــدار كل 
دفعــة خمســون جلــدة لقــاء شــبهة الترويــج وإبعــاده عــن اململكــة بعــد 
انتهــاء محكوميتــه وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون 

الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 34178970 
وتاريــخ 1434/04/20هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34955837 وتاريــخ 
1434/04/20هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق1434/04/27 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
.....املعمــد بالعمــل مبوجــب خطــاب رقــم .....وتاريــخ 1433/03/22هـــ  
وحضــر املدعــى عليــه .....مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
).....( وتاريــخ 1423/7/18هـــ وادعــى املدعــي العــام قائــًا يف دعــواه أنــه 
بتاريــخ 1434/03/8هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات مركــز املجاهديــن 
ــاء تواجــد الفرقــة باملوقــع املســمى مثلــث  ــاد وأثن بواجبهــا امليدانــي املعت
هــروب مت القبــض علــى  املدعــى عليــه أثنــاء قيادتــه لســيارة مــن نــوع 
صالــون صنــع 1998م حتمــل اللوحــة رقــم ).....( وبتفتيشــه عثــر بحوزتــه 
علــى كميــة مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا خمســة وعشــرون 
ــخ  ــي الشــرعي رقــم ).....( بتاري ــر الكيميائ ــو جرامــًا أثبــت التقري كيل
1434/03/17هـــ إيجابيــة العينــة للقــات احملظــور وباســتجواب املدعــى 
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عليــه أقــر بحيازتــه للكميــة املضبوطــة من نبات القات احملظور وذكـــر 
بأنهــا تعــــود لــه وغرضــه منهــا التعاطــي  وأنــه حصــل عليهــا مــن شــخص 
ــه حتقيقــًا وقــد  ــى أقوال ــال وصــادق عل ــغ ســتمائة ري ــي ال يعرفــه مببل مين
أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام إليــه بحيــازة مــا وزنــه خمســة 
وعشــرون كيلــو جرامــًا مــن القــات احملظــور بقصــد الترويــج والتعاطــي 
وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة وحيــث أن مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا مبوجــب 
بــه مــن  الــوزراء رقــم )11( يف 1374/2/1هـــ ومــا حلــق  قــرار مجلــس 
تعديــات لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره 
يف ضــوء املادتــن )الثالثــة( و )الرابعــة( مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه 
إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/09هـــ 
واحلكــم بإبعــاده إلــى بــاده وذلــك اســتنادًا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة 
رقــم 69935 وتاريــخ 1433/06/18هـــ وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء 
بدعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامــي 
ــو جرامــًا مــن القــات احملظــور  ــه خمســة وعشــرون كيل ــازة مــا وزن بحي
بقصــد الترويــج والتعاطــي فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح أنهــا للتعاطــي 
فقــط حيــث اشــتريتها مببلــغ قــدره ســتمائة ريــال هكــذا أجــاب ثــم جرى 
ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى كــون املدعــى عليــه قــد حــاز 
الكميــة لغــرض الترويــج فأجــاب قائــًا بينتــي علــى ذلــك هــي كبــر 
حجــم الكميــة هكــذا أجــاب وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة جــرى 
منــي دراســة األوراق واالطــاع علــى محضــر القبــض املرفــق باملعاملــة 
الكميــة  وبحوزتــه  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  يتضمــن  فوجدتــه 
املذكــورة يف الدعــوى مــن القــات احملظــور ولــم أجــد مــا يثبــت حيازتــه 
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ثــم جــرى االطــاع علــى صحيفــة ســوابق  للكميــة لغــرض الترويــج  
املدعــى عليــه فوجــدت أنــه ال توجــد ســوابق مســجلة عليــه ثــم جــرى 
االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق باملعاملــة فوجدتــه 
يتضمــن إيجابيــة العينــة للقــات احملظــور فبنــاًء علــى ما تقدم مــن الدعوى 
واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه بحيازتــه للكميــة املذكــورة يف 
الدعــوى مــن القــات احملظــور بقصــد التعاطــي وأنكــر الترويــج وحيــث 
أن بينــة املدعــي العــام غيــر موصلــة علــى كــون املدعــى عليــه قــد حــاز 
الترويــج وذلــك لعــدم كفايــة األدلــة ضــده وحيــث  الكميــة لغــرض 
توجهــت شــبهة الترويــج ضــد املدعــى عليــه وذلــك نظــرًا لكبــر حجــم 
الكميــة وحيــث ال توجــد ســوابق مســجلة عليــه وحيــث أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة للقــات احملظــور ولــكل مــا تقــدم 
فقــد حكمــت مبــا يلــي أواًل / ثبــت لــدّي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة 
ــًا مــن القــات احملظــور بقصــد  ــو جرام ــه خمســة وعشــرون كيل مــا وزن
التعاطــي ومبوجــب ذلــك صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام بتعزيــر 
املدعــى عليــه وفقــًا للمــادة الثالثــة وذلــك لعــدم ثبــوت الترويــج لــدي ثانيــًا/ 
حكمــت عليــه بالســجن ملــدة ســنة تبــدأ مــن تاريــخ دخولــه الســجن علــى 
ذمــة هــذه القضيــة وذلــك اســتنادًا للمادة الرابعة من قــرار مجلس الوزراء 
رقــم )11( يف 1374/2/1هـــ املعــدل بقــراري ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
)2057( يف 1404/5/26هـــ ورقــم )3818( يف 1410/9/28هـــ إنفــاذًا 
لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـ ويســقط 
عــن املدعــى عليــه ثاثــة أشــهر مــن محكوميتــه وذلــك عنــد حفظــه 
لثاثــة أجــزاء مــن القــرآن حفظــًا متقنــًا بعــد اختبــار يجــرى لــه مــن قبــل 
ــًا / حكمــت بجلــده مائــة وخمســن جلــدة مفرقــة  اجلهــة املختصــة  ثالث
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علــى دفعــات  كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة واألخــرى مــدة 
ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــًا وذلــك لقــاء توجــه شــبهة الترويــج ضــده 
ــاده عــن اململكــة  ــًا / حكمــت بإبع ــة رابع ــر حجــم الكمي نظــرًا لكب
بعــد انتهــاء محكوميتــه وذلــك اســتنادًا للمــادة الرابعــة مــن قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )11( يف 1374/2/1هـــ املعــدل بقراري ســمو وزير الداخلية 
1410/9/28هـــ  يف   )3818( ورقــم  1404/5/26هـــ  يف   )2057( رقــم 
إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى علـــيه قــرر القناعــة باحلكــم كمــا قــرر 
ــة  ــى احلكــم بــدون تقــدمي الئحــة اعتراضي املدعــي العــام االعتــراض عل
التعليمــات  حســب  االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  رفــع  قــررت  عليــه 
ــة عشــرة صباحــًا بتاريــخ  وقــد جــرى النطــق باحلكــم يف الســاعة احلادي
1434/04/27هـــ وصلــى اهلل علــى ســـيدنا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة  لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية بجازان برقــم 34955837 
وتاريــخ 1434/4/29هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـــة القاضي 
1434/4/27هـــ   وتاريــخ   34198765 برقــم   ..... الشــيخ  باحملكمــة 
ــة  ــي اجلنســية - يف قضي ــد .....- مين ــام ضـــــــــ اخلــاص بدعــوى املدعــي الع
) 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:  34229749  تاريخه: 1434/06/04هـ  
رقم الدعوى:34181757

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34251487 تاريخه:1434/06/26هـ

علــى  وتســتر  التعاطــي  بقصــد  - حيــازة حبــوب محظــورة  مخــدرات 
إدانــة. الذمــة -عــدم  بــراءة  مصدرهــا - األصــل 

األصل براءة الذمة.

الترامــادول  بحيــازة حبــوب  املدعــى عليــه  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
احملظــورة بقصــد التعاطــي، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واإلبعــاد 
عــن البــاد طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، حيــث 
أنــه مت تفتيــش الســيارة التــي يقودهــا فعثــر فيهــا علــى حبــوب الترامــادول 
احملظــورة- أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
لعقــار الترامــادول، وأنكــر املدعــى عليــه أمــام احملكمة ما أســنده إليه 
املدعــي العــام مــن حيــازة حبــوب الترامــادول بقصــد التعاطــي ودفــع بأنها 
ضبطــت يف ســيارة مســتأجرة كان يقودهــا ولــم يعلــم بوجودهــا فيهــا، 
كمــا أن املدعــى عليــه ال يوجــد لــه ســوابق ونتيجــة العينــة املأخــوذة منــه 
ســلبية، مــن املقــرر شــرعًا أن األصــل بــراءة الذمــة، فقضــت احملكمــة 
بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي العــام وقــررت إخــاء ســبيل املدعــى عليــه 
منهــا، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه وقــررت 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ يف احملكمــة اجلزائّيــة باألحســاء 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف 
محافظــة األحســاء املكلــف برقــم 34181757 وتاريــخ 1434/04/21 
هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 34970628 وتاريــخ 1434/04/21 هـ ففي 
يــوم االثنــن املوافــق 1434/05/06 هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 
جلســات  بحضــور  ........املعمــد  العــام  املدعــي  حضــر  08وفيهــا   :30
العــام  واالدعــاء  التحقيــق  دائــرة  رئيــس  خطــاب  مبوجــب  احملكمــة 
مبحافظــة االحســاء رقــم ........وتاريــخ 1433/12/28هـــ واحضــر معــه 
................مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........وادعــى املدعــي 
العــام قائــا يف دعــواه أنــه بتاريــخ 1434/3/14هـــ وأثنــاء قيــام الدوريــات 
بعملهــا علــى طريــق الدمــام الريــاض مت اســتيقاف يف ســيارة مــن نــوع .... 
موديــل 2012م حتمــل اللوحــة رقــم )....( بقيــادة املدعــى عليــه ، وعنــد 
طلــب اإلثبــات لوحــظ عليــه االرتبــاك ، وبتفتيشــه وتفتيــش املركبــة 
ــى حبــة ونصــف  ضبــط بجانــب كابــح العجــات اليــدوي )البريــك( عل
مــن احلبــوب احملظــورة.  مــن احملتمــل أن تكــون  اللــون  احلبــة حمــراء 
وباســتجوابه أقر بصحة واقعة القبض والضبط وأن احلبوب ضبطت يف 
الســيارة التــي كان يســتقلها. وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
رقــم )........( لعــام 1434هـــ إيجابيــة احلبــوب املضبوطــة لعقــار الترامــادول 
احملظــور واملــدرج يف اجلــدول )1( فئــة )هـ( من نظــام مكافحة املخدرات 
واملؤثــرات العقليــة. وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لــه بحيــازة حبــة 

محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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ونصــف احلبــة مــن حبــوب الترامادول احملظــورة بقصد التعاطي ، املجرم 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات  الثالثــة(   ( املــادة  مبوجــب 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
وتســتره علــى مصــدر املخــدرات. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:1- مــا 
جــاء يف إقــراره املنــوه عنــه، املــدون علــى الصفحــة رقــم )2،1( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــه رقــم)........(. 2- مــا جــاء يف محضــر الضبــط املرفــق لفــة 
رقــم )2(. 3- مــا جــاء يف التقريــر الكيمــاوي للمضبوطــات املرفــق لفــة 
رقــم ) 20 (.  وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور، وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا، فعــل مجــرم ومعاقــب عليـــه نظامــًا ؛ لــذا اطلــب إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1- العقوبــة الــواردة يف الفقــرة 
األولــى مــن املــادة )41(  مــن النظــــام الـمشــــار إليــــه لقــاء مـــا أسنـــد إليــــه.  
2- بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة الثانيــة مــن املادة )56( من النظام بإبعاده 
خــارج البــاد بعــد تنفيــذ محكوميتــه. 3- عقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره 
علــى مصــدر املخــدرات. هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح فلــم يكــن يف 
حوزتــي حبــه ونصــف مــن حبــوب الترامــادول احملظــورة وال صلــة لــي بهــا 
ولــم أتســتر علــى احــد مــن مروجــي املخــدرات هكــذا أجــاب وبســؤال 
املدعــي العــام عــن بينتــه قــرر قائــا بينتــي مــا ذكرتــه أعــاه واطلــب 
الرجــوع إليــه هكــذا قــرر وبالرجــوع إليــه اطلعــت علــى أقــوال املدعــى 
ــة مــن اللفــة 11 ومحضــر  ــى الصفحتــن األولــى والثاني ــة عل ــه املدون علي
الضبــط املــدون علــى اللفــة الثانيــة الصــادر مــن مركــز شــرطة ........
الشــرعي  الكيمــاوي  والتقريــر  1434/3/14هـــ  وتاريــخ   ........ برقــم 
الصــادر مــن املركــز االقليمــي ملراقبــة الســموم برقــم ........املرفــق علــى 
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اللفــة عشــرين فوجدتهــا تتضمــن مــا ذكــره املدعــي العــام كمــا تضمــن 
التقرير الكيماوي كون هذه احلبوب تســتخدم كمســكن يف حاالت 
اآلالم الشــديدة واملتوســطة وال تصــرف إال بوصفــة طبيــة وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليــه قــرر قائــا أقوالــي صحيحــة فقــد كانــت احلبــة والنصــف 
ــدة البريــك اليــدوي وكانــت الســيارة مســتأجرة مــن معــرض  حتــت جل
........لتأجيــر الســيارات أمــام أســواق ........شــارع ........يف مدينــة الدمــام 
وقــد أخــذ منــي العســاكر يف نقطــة التفتيــش عقــد إيجــار الســيارة وقــد 
اســتأجرت الســيارة صبــاح ذلــك اليــوم وقبــض علــي بعــد الظهــر مــن ذلــك 
اليــوم ولــم أكــن أعلــم عــن هــذه احلبــوب ولســت أتعاطــى أي نــوع مــن 
أنــواع املخــدرات وليــس لــي أي ســابقة وأمــا مــا تضمنــه محضــر تنفيــذ 
املهمــة مــن كونــي مرتبــك فكيــف ال ارتبــك يف موقــف مثــل هــذا وقــد 
ــى تقريــر الســموم الشــرعية  اتهمــت بحيــازة املخــدرات وقــد اطلعــت عل
ــة الســموم بالشــرقية برقــم ........ الصــادر مــن املركــز االقليمــي ملراقب
املرفــق علــى للفــه 18 فوجدتــه يتضمــن ســلبية العينــات املأخــوذة مــن 
املدعــى عليــه للمــواد الكحوليــة واملخــدرة واملمنوعــة وبعــرض مــا قــرره 
املدعــى عليــه علــى املدعــي العــام قــرر قائــا إن ارتبــاك املدعــى عليــه 
أثنــاء طلــب اإلثبــات منــه وال أعلــم عمــا ذكــره املدعــى عليــه عمــا إذا 
ــة مــا يثبــت ذلــك  كانــت الســيارة مســتأجره وال يوجــد يف أوراق املعامل
هكــذا قــرر وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر قائــا ال بــد أن أكــون 
يف مثــل هــذا املوقــف فقــد حضــر إلــي ثاثــة مــن رجــال األمــن وأنزلونــي 
مــن الســيارة قبــل رؤيــة احلبــة وأدخلونــي داخــل املركــز وفتشــوني وال بــد 
ــب  ــى اســتئجار الســيارة فانــي اطل أن أكــون مرتبــكا وأمــا إثباتــي عل
مهلــه لذلــك هكــذا قــرر لــذا أجبتــه لطلبــه ورفعــت اجللســة ويف جلســة 
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أخــرى يــوم الســبت املوافــق 1434/6/3هـــ ويف متــام الســاعة الثانيــة عشــر 
والنصــف افتتحــت اجللســة الثانيــة لهــذه القضيــة وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه وقــد وردنــي خطــاب املدعــى عليــه املقيــد برقــم 
34/1271424 وتاريــخ 1434/5/26هـــ وبرفقــه عقــد إيجــار الســيارة 
املــدون علــى مطبوعــات مؤسســة ........لتأجيــر الســيارات برقــم ........

ســيارة  اجلنســية  مصــري  اســتئجار  املتضمــن  2013/1/26م  وتاريــخ 
..... إنتــاج 2012م رقــم لوحتهــا )....( زرقــاء اللــون ملــدة يومــن. و تاريــخ 
املغــادرة 2013/1/26م وهــذا التاريــخ يوافــق حســب التقــومي الهجــري 
تاريــخ القبــض علــى املدعــى عليــه 1434/3/14هـــ. فبنــاء علــى مــا ســلف 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإنــكار املدعــى عليــه للدعــوى جملــة وتفصيــا 
وبنــاء علــى عــدم وجــود البينــة الكافيــة علــى هــذه الدعــوى وكــون 
ــه  ــا والســيارة مســتأجرة حســب العقــد املشــار إلي املــكان مــكان خفي
عليــه  املدعــى  ســجل  خلــو  مــع  الســيما  الذمــة  بــراءة  واألصــل  أعــاه 
مــن الســوابق كمــا أن تقريــر الســموم الشــرعية املشــار إليــه أعــاه 
تضمــن ســلبية العينــات املأخــوذة مــن املدعــى عليــه للمــواد الكحوليــة 
واملخــدرة واملمنوعــة وذلــك ممــا يقــوي جانــب البــراءة للمدعــى عليــه مــن 
هــذه الدعــوى وبنــاء عليــة فلــم تثبــت لــدي هــذه الدعــوى وأخليــت ســبيل 
املدعــى عليــه منهــا وبــه حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي العــام واملدعــى 
ــه وقــرر املدعــي العــام عــدم القناعــة  ــه ب عليــه قــرر املدعــى عليــه قناعت
تقــدمي الئحــة اعتراضيــه  قــدم عــن  وطلــب االســتئناف مكتفيــا مبــا 
االســتئناف  محكمــة  إلــى  املعاملــة  بعــث  وقــررت  لطلبــه  فأجبتــه 
باملنطقــة الشــرقية حســب التعليمــات وأقفلــت اجللســة الســاعة الواحــدة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم 
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حــرر يف 1434/6/3هـــ . احلمــد هلل وحــده  وبعــد ويف يــوم األحــد املوافــق 
افتتحــت  والنصــف  الثانيــة عشــر  الســاعة  متــام  1434/07/09هـــ ويف 
اجللســة  الثالثــة املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام  ضــد .... وقــد عــادت 
باخلطــاب  الشــرقية  باملنطقــة  مــن  االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة 
ذي الرقــم 341495615 والتاريــخ 1434/07/03هـــ ومرفــق  بهــا قــرار 
محكمة االســتئناف  ذي الرقم 34251487 والتاريخ 1434/06/26هـ 
املتضمــن  مــا نصــه )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  أوراق املعاملــة 
قررنــا  املصادقــة  علــى احلكــم  واهلل املوفــق( وحتــى ال يخفــى جــرى 
إثباتــه  وأقفلــت اجللســة  الســاعة  الواحــدة  وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر 1434/07/09هـــ 
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رقم الصك : 34263039 تاريخه : 1434/07/09هـ  
رقم القضية : 34183298

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34321411 تاريخه:1434/9/17هـ

مخــدرات - اإلمفيتامــن - حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي 
- تعاطــي حبــوب محظــورة - إقــرار حتقيقــًا - ثبــوت إدانــة - نــزول عــن 

احلــد األدنــى للعقوبــة - تعزيــر بالســجن واملنــع مــن الســفر.  

املواد ) 41 - 56 - 60 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه بحيــازة حبــة حتتوي علــى اإلمفيتامن 
ــه  ــات مــا أســند إلي ــام إثب ــب املدعــي الع احملظــور بقصــد التعاطــي، طل
واحلكــم عليــه بالســجن واملنــع مــن الســفر، مت القبــض علــى املدعــى 
عليــه بعــد االشــتباه بــه حيــث كان متوقفــًا يف مــكان مظلــم وباالقتراب 
منــه مــن قبــل الدوريــات لوحــظ عليــه االرتبــاك وبتفتيشــه عثــر معــه علــى 
حبــة واحــدة محظــورة وباســتجوابه أقــر بحيازتهــا بقصــد التعاطــي، 
إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واملنــع مــن 

الســفر.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا ........ رئيــس احملكمة العامة مبحافظة 
املخــواة   وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلينــا مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
العــام مبحافظــة املخــواة برقــم هـــ8/م622/2 يف 1434/4/20هـــ  ففــي 
يــوم األحــد املوافــق1434/07/09 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام مبحافظــة املخــواة ........ ســعودي بالســجل 
املدني رقم ..... وحضر حلضوره  ........ سعودي  اجلنسية مبوجب السجل 
املدنــي رقــم ........ وقــال املدعــي العــام يف حتريــر دعــواه حيــث إنــه بتاريــخ 
1433/12/29هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى فــرق مكافحــة املخــدرات مبنطقة 
..... بالبحــث عــن مروجــي وحائــزي املــواد احملظــورة مبحافظــة ..... ويف 
باملذكــور  الفرقــة  اشــتبهت  مســاءًا  عشــرة  احلاديــة  الســاعة  حوالــي 
أعــاه حيــث كان يســتقل ســيارة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم )....( 
ومتوقــف  يف موقــع مظلــم مثيــر للشــبهة ، وباقتــراب الفرقــة منــه لوحــظ 
عليــه االرتبــاك وبتفتيشــه عثــر يف جيــب ثوبــه الســفلي علــى حبــة واحــدة 
يشــتبه أنهــا محظــورة فتــم القبــض عليــه وأثبــت التقريــر الكيميائــي 
مــادة  علــى  املضبوطــة  احلبــة  احتــواء   )...../..  /....  ( رقــم  الشــرعي 
اإلمفيتامــن احملظــورة وباســتجوابه أقــر بحيــازة حبــة واحــدة محظــورة 
بقصــد التعاطــي وأنــه لــم يســبق لــه تعاطــي املــواد احملظــورة وقــد حصــل 
عليهــا مــن شــخص يدعــى ............ وقــد أدلــى املذكــور مبعلومــات عنــه 
للفرقــة القابضــة وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام لــه بحيازة 
حبــة واحــدة حتتــوي علــى مــادة اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد التعاطي ، 
احملــرم شــرعًا واملجــرم نظامــًا مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة 
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مــن نظــام مكافحــة املخــدرات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( 
وتاريــخ 1426/7/8هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 

إجــراءات  ملــف ضبــط  مــن   )18( الصفحــة  علــى  املدونــة  أقوالــه   -1
ــة )15/14(.   ــة )1( ولفـــ ــرفق لفـــ ــدرات الـمــ ــايا املخــ االستـــدالل يف قضــ
2- محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املــدون صفحــة )11( مــن 
ــدرات املرفــق لفــة  ــايا املخـــ ــدالل يف قضــ ــط إجــراءات االستــ ملــف ضبــ
)1(.  3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق لفــة )24( وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم 
شــرعًا ومجــرم نظامــًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه مبــا يلــي :1- ســجنه لقــاء مــا أســند إليــه اســتنادا للفقــرة األولــى 
مــن املــادة احلاديــة واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه 
2- منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبتــه اســتنادًا 
ــاهلل  ــادة السادســة واخلمســن مــن ذات النظــام وب ــى مــن امل للفقــرة األول
التوفيــق وبعــرض مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب 
ــة واحــدة  ــازة حب ــي بحي ــه االتهــام ل مــا ورد يف الئحــة الدعــوى مــن توجي
حتتــوي علــى مــادة اإلمفيتامــن بقصــد التعاطــي فهــو صحيــح وأنــا تائــب 
ونــادم أشــد النــدم أطلــب النظــر يف وضعــي هــذه إجابتــي فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا إلقــرار املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه 
يف هــذه الدعــوى وبنــاء علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه 
وخللــو صحيفــة املدعــى عليــه مــن الســوابق املســجلة عليــه ولقلــة الكميــة 
احملــازة وبنــاء علــى املــادة 41 و56 و60 مــن نظــام املخــدرات وجلميــع 
ــه مــن حبــوب  ــازة حب ــه بحي ــة املدعــى علي ــدي إدان مــا تقــدم فقــد ثبــت ل
اإلمفيتامــن احملظــورة وحكمــت مبــا يلــي 1ـ ســجن املدعــى عليــه ملــدة 
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خمســة عشــر يومــا 2ـ منعــه مــن الســفر ملــدة ســنتن خلــارج اململكــة بعــد 
انتهــاء مــدة محكوميتــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه القناعــة وقــرر املدعــي العــام عدمهــا وطلــب االســتئناف بائحــة 
فجــرى إفهامــه بتعليمــات االســتئناف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/09 هـــ وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم اخلميــس 1434/8/25هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة الثامنــة والربــع وقــد انتهــت املــدة النظاميــة لاعتــراض ولــم 
تردنــا الائحــة االعتراضيــة مــن املدعــي العــام ونظــرًا ملــا تضمنتــه املــادة 
املعاملــة  كامــل  رفــع  ســيجري  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   195
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق مــا جــاء يف احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
ــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائي جــرى من
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة باملخــواة الشــيخ............  برقــم ........  وتاريــخ 
ــخ  ــه برقــم  وتاري 1434/9/2هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلت
املدعــى  العــام ضــد............   املدعــي  دعــوى  املتضمــن  1434/7/9هـــ 
عليــه، املتهــم بحيــازة حبــة واحــدة محظــورة بقصــد التعاطــي احملكــوم 
فيــه مبــا دون باطــن القــرار. 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 : 34212703   تاريخه :1434/5/13هـ  
رقم القضية :34148439

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34311420 تاريخه: 1434/09/02هـ

مخــدرات- حيــازة احلبــوب احملظــورة لقصــد االســتعمال - اســتعمال 
احلبــوب احملظــورة - تــرك عقــاب املدعــى عليــه للجهــة املختصــة لقــاء 
 - املخــدرات  مكافحــة  نظــام  ســريان  قبــل  احلبــوب احملظــورة  حيــازة 

التعزيــر باجللــد.

إن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات اخلمس ومنها العقل.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه مواطــن بحيــازة احلبــوب احملظــورة 
العــام  املدعــي  وطلــب  الســابق،  لهــا يف  وتعاطيــه  االســتعمال  بقصــد 
نظــام  مــن   )41( للمــادة  وفقــًا  عليــه  واحلكــم  إليــه  اســند  مــا  إثبــات 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ومنعــه مــن الســفر وفقــًا لــذات 
احلبــوب  مــن  عــدد  حليازتــه  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  مت  النظــام، 
احملظــورة، إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى، تــرك مجــازاة املدعــى عليــه 
لقــاء حيازتــه للحبــوب احملظــورة لولــي األمــر كــون القضيــة وقعــت قبــل 
ســريان نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، تعزيــر املدعــى 
عليــه باجللــد لقــاء اســتعمال احلبــوب احملظــورة، تصديــق احلكــم مــن 
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة بالقــرار رقــم 34311420 يف 

1434/9/2هـــ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......... رئيــس احملكمــة العامــة باملويــه   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن قســم اإلحــاالت  برقــم 34148439 
وتاريــخ 1434/04/01 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34790440وتاريــخ 
1434/04/01 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/05/11 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة التاســعة ولــم تضبــط القضيــة يف النظــام الشــامل يف 
نفــس يــوم اجللســة لوجــود خلــل يف شــبكة االتصــاالت  وفيهــا حضــر  
املدعــي العــام  إلدارة مكافحــة املخــدرات بالطائــف الرقيــب اول ......... 
وقــدم   ).........( رقــم  بالهويــة  ......... ســعودي اجلنســية  واملدعــى عليــه  
املدعــي العــام الئحــة ادعــاء عــام هــذا نصهــا ادعــي أنــا الرقيــب أول/ 
علــى  الطائــف  مبحافظــة  املخــدرات  ملكافحــة  العــام  املدعــي   .........
املدعــو......... ســعودي اجلنســية بالهويــة رقــم ).........( املقبــوض عليــه  يف 
قضيــة مخــدرات بتاريــخ 1425/6/19هـــ مــن قبــل مكافحــة املخــدرات 
مبحافظــة الطائــف حليازتــه عــدد )ســبع حبــات(  مــن احلبــوب احملظــورة 
لقصــد االســتعمال واالســتعمال لهــا مــن الســابق وذلــك لألدلــة التاليــة: 
1ـ مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش املــدون علــى صفحــة )1( مــن 
ملــف التحقيــق املرفــق لفــة)1( 2ــــ مــا جــاء يف اعترافــه املصــدق شــرعًا 
واملــدون علــى الصفحــة رقــم)5( مــن ملــف التحقيــق 3ــ ما جــاء يف التقرير 
الكيميائــي الشــرعي املرفــق رقــم ).........( املتضمــن ايجابيــة مــا ضبــط 
ملــادة اإلمفيتامــن احملظــورة 4ــــ مــا جــاء يف صحيفــة الســوابق ووجــود 
ســابقة مخدرات دليل على ســوء ســلوكه وعدم اســتقامته واملدونة على 
لفــة )15( عليــه أطلــب مــن فضيلتكــم إثبــات إدانــة املذكــور مبــا نســب 
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إليــه ومجازاتــه بعقوبــة تعزيزيــه وفقــًا للمــادة ]41[ مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م39( 
يف 1426/7/8هـــ ومنعــه مــن الســفر وفــق املــادة ]56[ مــن نفــس النظــام 
انتهــى وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــادق علــى كل مــا جــاء 
فيهــا جملــة وتفصيــا وقــال نعــم لقــد قبــض علــي  وبحوزتــي ســبع حبــات 
مــن احلبــوب احملظــورة لقصــد االســتعمال  وقــد اســتعملتها مــن الســابق 
وانــي تائــب الــى اهلل مــن عملــي هــذا وقــد جــرى اطاعــي علــى التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املرفــق يف اللفــة رقــم 13 ويحمــل الرقــم ......... يف 
1425/6/24هـــ املتضمــن بفــض احلــرز واجــراء الكشــف الكيميائــي 
الشــرعي ثبــت االتــي حــرز عبــارة عــن لفافــه مــن القمــاش محــرزه بســلك 
معدنــي مختــوم بدمغــه رصاصيــة معلــق بهــا كــرت دون عليــه الرقــم 
العامــة  حتمــل  اللــون  برتقاليــة  اقــراص  ســتة  بداخلهــا   )25/516(
املعتــادة لعقــار الكبتاجــون ثبــت انهــا حتتــوي علــى مــادة االمفيتامــن 
.االمفيتامــن مــن املــواد املنبهــة للجهــاز العصبــي املركــزي وهــو مــن 
ــم وزارة الصحــة  ــواد املخــدرة الصــادرة بتعمي ــواد املدرجــة بجــدول امل امل
الداخليــة  وزارة  وتعميــم  1492/5/13هـــ  27/1433/243( يف   ( رقــم 
رقــم )42264/19(يف 1494/11/18هـــ اســتهلكت العينــة يف الفحــص 
انتهــى التقريــر كمــا اطلعــت علــى صحيفة ســوابق املدعــى عليه يف اللفة 
رقــم 14واملتضمنــة وجــود ثــاث ســوابق اثنتــان منهــا اســتعمال للحبــوب 
املخــدرة والثالثــة الهــروب عــن الدوريــة ومضاربــة رجــل امــن فبنــاء علــى 
مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه بحيازتــه للحبــوب 
جــرى  ومــا  الســابق  مــن  واســتعمالها  االســتعمال  بقصــد  احملظــورة 
التقاريــر الكيميائيــة وصحيفــة ســوابق املدعــى  اطاعــي عليــه مــن 
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عليــه ومبــا ان الشــريعة جــاءت بحفــظ الضروريــات اخلمــس ومنهــا العقــل 
ولقلــة الكميــة املضبوطــة مــع املدعــى عليــه وإظهــاره التوبــة والنــدم علــى 
مــا حصــل منــه لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيازتــه 
لعــدد ســبع حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن احملظــورة بقصــد االســتعمال 
واســتعماله لهــا مــن الســابق وقــررت مــا يلــي : أواًل : صــرف النظــر عــن 
طلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه حيــال احليــازة واالســتعمال 
املادتــن احلاديــة واالربعــن والسادســة واخلمســن مــن نظــام  وتطبيــق 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وذلــك لكــون القضيــة وقعــت 
قبــل ســريان العمــل بنظــام مكافحــة املخــدرات املذكــور ثانيــا تعزيــر 
املدعــى عليــه بجلــده خمســة واربعــن جلــدة تكــرر عليــه مرتــن بينهمــا 
مــدة ال تقــل عــن عشــرة ايــام ثالثــا افهمــت املدعــى عليــه بــان عقابــه علــى 
حيازتــه للحبــوب احملظــورة عائــد  لولــي االمــر هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر االعتــراض بــدون الئحــة 
اعتراضيــة كمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وعليــه اغلقــت 
اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف 0 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/11 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء 1434/10/6 هـــ افتتحــت 
رئيــس  فضيلــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  الثامنــة  الســاعة  اجللســة 
برقــم 341997736  املكرمــة  االســتئناف مبنطقــة مكــة  محكمــة 
بتاريــخ 1434/9/13هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائرة 
اجلزائيــة الســابعة رقــم 34311420 بتاريــخ 2/ 9/ 1434هـــ ونــص احلاجــة 
منــه ) بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ( 
ــى  ــة والنصــف عشــر وصل ــه أغلقــت اجللســة الســاعة الثامن انتهــى  وعلي
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اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم  حــرر 1434/10/6هـــ
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رقم الصك: 34217687 تاريخه: 1434/05/20هـ  
رقم الدعوى:34215120

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:             
34234383تاريخه:1434/6/7هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه- حــد املســكر - 
مقاومــة رجــال األمــن - املدعــى عليــه أصــم وأبكــم- إقــرار- إدانــة- نــزول 

عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - التعزيــر باحلبــس واملنــع مــن الســفر .

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )60( و   )56( و   )41( املــواد 
العقليــة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه، ومقاومتــه رجــال األمــن ومحاولــة الهــرب 
منهــم، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــًا لنظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وعقوبــة تعزيريــة علــى باقــي 
التهــم، حيــث إنــه مت اســتيقافه بعــد ظهــور عامــات االرتبــاك عليــه 
احلشــيش  مــن  تبــغ  وفــرط  قطعــة  بداخلهــا  دخــان  علبــة  برمــي  فقــام 
ــة املرســلة  ــة العين ــر الكيميائــي الشــرعي إيجابي املخدر،وأثبــت التقري
بواســطة  احملكمــة  أمــام  عليــه  املدعــى  وأقــر  املخــدر،  للحشــيش 
مترجمــن اثنــن للغــة اإلشــارة حيــث انــه أصــم وأبكــم مبــا أســنده 
لــه ســوابق  يوجــد  التوبــة وال  أبــدى  أنــه  العــام، وحيــث  املدعــي  إليــه 
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ــة، فقضــت احملكمــة  ــة احملــازة قليل مــن نفــس جنــس اجلرميــة والكمي
بإدانــة املدعــى عليــه بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه 
لــه وقــررت ســجنه ملــدة شــهرين ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة 
ســنتن وبجلــد ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة ) حــد املســكر ( يف مــكان 
عــام وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت 

محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة القطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34215120 برقــم  القطيــف  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341146125 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/08هـــ 
1434/05/08هـــ ففــي يــوم االثنــن 1434/05/20 هـــ افتتحــت اجللســة 
األولــى الســاعة 30: 11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام بصفتــي مدعيــًا 
أدعــي  القطيــف  العــام مبحافظــة  التحقيــق واالدعــاء  دائــرة  عامــا يف 
اجلنســية مبوجــب  ســعودي   ........ عامــًا   )37( العمــر  مــن  البالــغ  علــى 
الســجل املدنــي رقــم )........( غيــر محصــن عاطــل عــن العمــل أوقــف 
بتاريــخ 1434/3/18هـــ وأحيــل لســجن محافظــة القطيــف وفقــًا لبرقيــة 
صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الداخليــة رقــم )79425/4/5/1( وتاريــخ 1432/12/20هـــ حيــث أنــه 
بتاريــخ 1434/3/17هـــ توفــرت معلومــات لرجــال مكافحــة املخــدرات 
عــن وجــود أشــخاص بشــارع ........بالقطيــف يتعاطــون املــواد املخــدرة 
وباالنتقــال للموقــع شــوهد املدعــى عليــه مترجــا علــى قدميــه وعنــد 
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االقتــراب منــه ظهــرت عليــه عامــات االرتبــاك وبطلــب إثباتــه قــام برمــي 
علبــة دخــان اتضــح أن مــا قــام برميــه بداخلــه قطعــة تــزن ثاثــة مــن 
العشــرة مــن اجلــرام وأيضــًا عثــر علــى فــرط تبــغ يــزن خمســة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام وقــاوم رجــال الضبــط وحــاول الهــرب فتــم القبــض عليــه أثبــت 
1434/3/24هـــ  وتاريــخ   )........( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر 
ــواء مــا ضبــط  ــادة احلشــيش املخــدر واحت ــة املضبوطــة مل ــة القطع ايجابي
مــن تبــغ علــى مــادة احلشــيش املخــدر وباســتجوابه اقــر بصحــة واقعــة 
الضبــط وان مــا ضبــط بحوزتــه عائــد لــه بقصــد التعاطــي وانــه يتعاطــى 
احلشــيش املخــدر وأســفر التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام لــه بحيازتــه 
قطعــة مــن مــادة احلشــيش املخــدر تــزن ثاثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
وتبــغ يــزن خمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام ممــزوج باحلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه ومقاومتــه رجــال األمــن ومحاولتــه الهــرب 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1- اعترافــه مبــا اســند إليــه املرفــق علــى 
اللفتــن رقــم )9-10( 2- محضــر واقعــة القبــض والتفتيــش املــدون علــى 
الصفحــة رقــم)11( مــن ملــف ضبــط إجــراءات قضيــة مخــدرات لفــة رقــم 
ــى اللفــة رقــم )11( 4- محضــر  ــر الكيمــاوي املرفــق عل )1( 3- التقري
التحريــز املرفــق علــى اللفــة رقــم )2( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر 
لــه علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا لــذا أطلــب 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 رقــم )1( مــن املــادة 
رقــم )41( مــن النظــام 2- منعــه مــن الســفر وفقــًا للفقــرة رقــم )1( مــن 
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ــة تزجــره  ــة تعزيري املــادة رقــم )56( مــن النظــام 3- احلكــم عليــه بعقوب
ــه  ــه الهــرب مــن رجــال األمــن و التشــديد علي ــره لقــاء محاولت ــردع غي وت
وفقــا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم)118012( وتاريــخ 1430/10/26هـــ 
ملقاومتــه رجــال األمــن هــذه دعــواي والســام وعنــد عــرض الدعــوى علــى 
ــم وال يســمع وقــد حضــر  املدعــى عليــه تبــن أنــه أصــم أبكــم ال يتكل
و........    ........ رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي   ........ اإلشــارة  مترجمــا 
العــام  املدعــي  دعــوى  وبعــرض    ........ رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي 
علــى املدعــى عليــه عبــر اإلشــارة املفهمــة قــال مــا ذكــره املدعــي العــام 
ضــدي مــن القبــض علــي يف تاريــخ 1434/3/17هـــ والعثــور بحوزتــي 
علــى قطعــة حشــيش مخــدر صغيــرة وزنهــا ثاثــة أعشــار اجلــرام لقصــد 
التعاطــي وتعاطــي احلشــيش املخــدر وأيضــًا عنــد القبــض علــي حصــل 
مقاومــة يســيرة خلــويف وعــدم معرفتــي رجــال مكافحــة املخــدرات كل 
ذلــك صحيــح جملــًة وتفصيــًا وهــي املــرة األولــى واألخيــرة وأتعهــد بعــدم 
أثنــاء  املدعــى عليــه  أقــوال  وقــد جــرى االطــاع علــى  هــذا  تكــراره 
التحقيــق معــه املدونــة علــى لفــة رقــم )10-11( فوجدتهــا موافقــة لدعــوى 
املدعــي العــام كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر قبــض املرفــق املــدون 
علــى صفحــة )11( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )1( فوجدتــه 
التقريــر  علــى  االطــاع  جــرى  كمــا  العــام  املدعــي  لدعــوى  موافقــًا 
فوجدتــه كمــا ذكــر   )11( رقــم  لفــة  املرفــق  الشــرعي  الكيمــاوي 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلــى مصادقــة املدعــى عليــه 
علــى دعــوى املدعــي العــام وإلــى شــهادة املترجمــن علــى إشــارة املدعــى 
عليــه ومــا تــدل عليــه أوراق املعاملــة وإلــى مــا تــدل عليــه املادتــان الواحــدة 
واألربعــون والسادســة واخلمســون مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وإلــى 
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عــدم ســوابق املدعــى عليــه وقلــة الكميــة وندمــه وإلى حالــة املدعى عليه 
ومــا تــدل عليــه املــادة الســتون مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لــكل مــا 
ســبق فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة حشــيش مخــدر 
وزنهــا ثاثــة أعشــار اجلــرام لقصــد التعاطــي وتعاطيــه احلشــيش املخــدر 
وبعــده حكمــت مبــا يلــي أواًل بســجن املدعــى عليــه ملــدة شــهرين اعتبــارًا 
مــن تاريــخ إيداعــه الســجن تطبيقــًا للمــادة الواحــدة واألربعــن مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات وقــد مت النــزول عــن احلــد األدنــى إعمــااًل للمــادة 
الســتن مــن ذات النظــام ثانيــًا منعــه مــن الســفر للخــارج ملــدة ســنتن 
اعتبــارًا مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة ســجنه ثالثــًا بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة 
واحــدة حــد املســكر يف مــكان عــام وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة واملدعــي العــام عدمهــا وطلــب االســتئناف 
وأجيــب لطلبــه كمــا قــرر ان الئحتــه االعتراضيــة مــا يف أوراق املعاملــة 
وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الشــرقية أغلقــت اجللســة يف متــام الســاعة 00: 12 وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبحافظــة القطيف برقــم 34215120 وتاريخ 1434/05/08هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341146125 وتاريــخ 1434/05/08 هـــ ففــي 
يــوم األحــد املوافــق 1434/06/18 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45: 08 
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمة االســتئناف باملنطقة الشــرقية مبوجب 
خطابهــم رقــم 341283910 وتاريــخ 1434/06/12هـــ واملقيــدة لدينــا 
برقــم 341283910 وتاريــخ 1434/06/17هـــ وبرفقهــا القــرار الصــادر 
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مــن قضــاة محكمــة االســتئناف الدائــرة اجلزائيــة الثاثيــة الثانيــة - 
ج/2 رقــم 34234383 يف 1434/06/07هـــ واملتضمــن املصادقــة علــى 
احلكــم وبــه تعتبــر القضيــة منتهيـــة وأغلقـــت اجلـلســــة يف تـمـــام الســاعة 

59: 08 وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك : 34262414 تاريخه: 1434/7/9هـ 
رقم القضية: 34222506

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34293604 تاريخه:1434/8/10هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد الترويــج - قــات - هــروب - التعزيــر بالســجن 
واجللــد والغرامــة ماليــة.

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

3- املادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 2057يف 1404/5/26هـ 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة قــات بقصــد الترويــج 
وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وتعزيــره ،وتعزيــره علــى هروبــه مــن رجــال 
األمــن ،حيــث مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد هروبــه وعــدم توقفــه 
وبتفتيــش الســيارة املســروقة والتــي كان يقودهــا مت العثــور علــى نبــات 
القــات وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة 
لنبــات القــات احملظــور وأنكــر املدعــى عليــه الدعــوى ،وبنــاء علــى مــا 
تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره بســجنه ثــاث ســنوات وغرامــة ماليــة 
قدرهــا خمســة آالف تــودع يف بيــت املــال تعزيــره بجلــده أربعمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى دفعــات مقــدار كل دفعــه خمســون لقــاء هروبــه مــن رجــال 
األمــن وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحة،وُصــدق 
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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 34222506 وتاريــخ 1434/05/14هـــ  املقيــدة 
يــوم  ففــي  1434/05/14هـــ  وتاريــخ   341181955 برقــم  باحملكمــة 
االثنــن املوافق1434/5/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 09 وفيهــا 
حضــر  املدعــي العــام .....بالتعميــد رقــم ).....( وتاريــخ 1433/3/22هـــ 
واملدعــى عليــه .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) .....( 
وقــدم املدعــي العــام دعــوى محــررة تتضمــن : أنــه بتاريــخ 1434/4/11هـ  
وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات شــرطة محافظــة بيــش بعملهــا مت مشــاهدة 
)محجــوزة  أبيــض  اللــون   ).....( رقــم  لوحــة  ....حتمــل  نــوع  مــن  ســيارة 
ــب مــن قائدهــا  ــى طريــق بيــش وعندمــا طل حلــن مراجعــة مالكهــا( عل
االســتيقاف رفــض الوقــوف ومت اإلبــاغ عنــه ومتابعــة الســيارة وتوجــه 
بالطريــق الرملــي ومتــت املســاندة مــن قبــل دوريــة أخــرى ومت القبــض علــى 
الســيارة والذ قائدهــا بالفــرار ومت متابعتــه والقبــض عليــه واتضــح أن 
الســيارة مســروقة )مت إصــدار اإلجــراء النظامــي حيــال ذلــك( ومعمــم 
عنهــا بالتعميــم رقــم .....وتاريــخ 1434/3/26هـــ )لــدى شــرطة منطقــة 
عســير( وبتفتيــش الســيارة عثــر بهــا علــى كميــة مــن نبــات القــات بلــغ 
وتســعمائة  كيلــو  وعشــرون  وســبعة  مائتــان  وزنها)227,995كجــم( 
وخمســة وتســعون جرامــًا وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 
لنبــات  منــه  املرســلة  العينــة  إيجابيــة  /1434/4هـــ    21 وتاريــخ   ).....(
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القــات احملظــور وباســتجواب املدعــى عليــه  أنكــر حيازتــه للكميــة 
املضبوطــة مــن نبــات القــات احملظــور وأفــاد بأنــه كان حينهــا يف وادي 
.....عنــد قطيــع مــن الغنــم تعــود لــه  وكان برفقتــه شــخص مينــي مجهــول 
الهويــة وعنــد مشــاهدته للفــرد أثنــاء قدومــه  الذ  بالفــرار  ومت القبــض 
عليــه  وال يعلــم بالســيارة ومــا ضبــط  بهــا مــن كميــة القــات وليــس 
ــه  ــم أو عاقــة  بذلــك  وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجي ــه أي عل لدي
وســبعة  مائتــان  )227،995كجــم(  وزنــه  ملــا  بحيازتــه  إليــه   االتهــام 
وعشــرون كيلــو وتســعمائة وخمســة وتســعون جرامــًا مــن نبــات القــات 
الترويــج  وهروبــه مــن رجــال األمــن  وذلــك لألدلــة  احملظــور بقصــد 
املشــار  والتفتيــش  القبــض  مبحضــر  ورد  مــا   -  1: التاليــة  والقرائــن 
لــه املرفــق بــاألوراق 2- مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه 
عنــه املرفــق  وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا 
ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 
1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــات لــذا أطلــب مــا يلــي: إثبــات إدانتــه 
مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1- بتعزيــره يف ضــوء املــادة 
)الثالثــة( مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاه إنفــاذا لألمــر الســامي 
لقــاء  معاقبتــه   -2 1432/12/9هـــ  وتاريــخ   )59633( رقــم  الكــرمي 
هروبــه مــن رجــال األمــن وبســؤال املدعــى عليــه .....ســعودي اجلنســية 
أجــاب باإلنــكار لدعــوى املدعــي العــام جملــة وتفصيــًا هكــذا أجــاب 
املدعــى عليــه عنــد ذلــك ســألت املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى إدانــة 
املدعــى عليــه املذكــور بحيــازة كميــة نبــات القــات احملظــور املضبوطــة 
بإحضارهــا  ومســتعد  ذلــك  علــى  البينــة  لــدى  فقــال  الترويــج  لقصــد 
وأجلــت القضيــة لذلــك ويف يــوم الســبت املوافــق  1434/7/1هـــ افتتحــت 
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اجللســة بــن املدعــي العــام واملدعــى عليــه .....ســعودي اجلنســية وأحضــر 
املدعــي العــام شــهود  هــم ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ) .....( و.....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) .....( 
و.....سعودي.....اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) .....( ويعملــون 
جميعــًا بشــرطة محافظــة بيــش وشــهد كل واحــد منهــم مبفــرده قائــًا 
أشــهد هلل تعالــى أنــه بتاريــخ  1434/4/11هـــ  ويف متــام الســاعة اخلامســة 
والنصــف مســاء وأثنــاء عملنــا بدوريــة علــى  خــط ..........التابعــة حملــا 
فظــة بيــش شــاهدنا ســيارة موديــل ) 2010م( حتمــل اللوحــة رقــم ) .....( 
اشــتبهنا فيهــا لســرعة قائدهــا فأشــرنا لــه بالتوقــف فلــم يتوقــف فقمنــا 
مبطاردتــه حتــى نــزل علــى طريــق رملــي وقــد متــت مســا ندتنــا مــن قبــل 
دوريــة أخــرى حتــى متــت الســيطرة علــى الســيارة املذكــورة وقائــده وعنــد 
محاصرتــه مــن قبلنــا إال أن قائــد الســيارة هــذا احلاضــر أمــا منــا الــذي 
اتضــح لنــا أن اســمه ..... ســعودي اجلنســية  الذ بالفــرار وقمنــا مبطاردتــه 
وعلــى بعــد مائــة متــر مــن موقــع القبــض علــى ســيارته مت القبــض عليــه 
هــو شــخصيًا وعندمــا قمنــا بتفتيــش ســيارته املذكــورة وجــد بداخلهــا 
كميــة مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا مائتــان وســبعه وعشــرون 
كيلــو وتســعمائة وخمســه وتســعون جرامــًا وعنــد محاصرتــه مــن قبلنــا 
ــا أن اســمه  ــذي اتضــح لن ــا ال ــد الســيارة هــذا احلاضــر أمــا من إال أن قائ
..... ســعودي اجلنســية  الذ بالفــرار وقمنــا مبطاردتــه وعلــى بعــد مائــة متــر 
مــن موقــع القبــض علــى ســيارته مت القبــض عليــه هــو شــخصيًا وعندمــا 
قمنــا بتفتيــش ســيارته املذكــورة وجــد بداخلهــا كميــة مــن نبــات القــات 
احملظــور بلــغ وزنهــا مائتــان وســبعه وعشــرون كيلــو وتســعمائة وخمســه 
ــى  ــه وعل ــد الســيارة املدعــى علي ــى قائ ــم القبــض عل وتســعون جرامــًا فت
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كميــة القــات املذكــورة كمــا اتضــح لنــا أن لوحــة الســيارة املذكــورة 
ال تتبــع الســيارة املقبــوض عليهــا بــل هــي باســم ســيارة أخــرى مســروقة 
موديــل ) 2009م ( معمــم عنهــا مــن قبــل شــرطة الشــعب بعســير فعملنــا 
محضــرًا بذلــك وتســليم املدعــى عليــه مــع املضبوطــات لشــرطة بيــش 
التخــاذ الــازم هــذا مــا لدينــا مــن شــهادة  عنــد ذلــك ســألت املدعــي 
العــام هــل لديــه زيــادة بينــة ســوى مــن أحضــر فقــال ال بينــة لــدى ســوى 
مــن أحضــرت وأكتفــي بشــهادتهم عنــد ذلــك ســألت املدعــى عليــه هــل 
لــه جــرح يف شــهود املدعــي العــام فقــال ال أجــرح يف شــهادتهم بشــيء 
عنــد ذلــك طلــب مــن املدعــي العــام تزكيــة شــهوده فأحضــر كل مــن 
.....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) .....( و.....ســعودي 
بعدالــة شــهود  .....( وشــهدا   ( رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
املدعــي العــام كل مــن .....و.....و.....وأنهــم عــدول ثقــات ال قــادح فيهــم 
عنــد ذلــك جــرى منــا االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي وعلــى 
محضــري الــوزن والقبــض فوجــدت متطابقــة ملــا جــاء بالدعــوى وبنــاًء 
علــى مــا ذكــر مــن دعــوى املدعــي العــام وعلــى إجابــة املدعــى عليــه .....
ســعودي اجلنســية باإلنــكار ملــا نســب لــه مــن  نقــل مــا وزنــه مئتــان وســبعه 
وعشــرون كيلــو وتســعمائة وخمســة وتســعون جرامــًا  مــن نبــات القــات 
احملظــور  لقصــد الترويــج والهــروب مــن رجــال األمــن وبنــاء علــى مــا جــاء 
بشــهادة شــهود املدعــي العــام املعدلــن شــرعًا لعــدم اجلــرح فيهــم مــن قبــل 
املدعــى عليــه  لــذا فقــد ثبــت لــدى شــرعًا إدانــة املدعــى عليــه املذكــور 
بنقــل كميــة نبــات القــات احملظــور املوضــح أعــاه لقصــد الترويــج وهــو 
يســتحق العقوبــة علــى ذلــك وفــق املــادة الثالثــة مــن قــرار وزيــر الداخليــة 
رقــم 2057 وتاريخ1402/5/26هـــ اســتنادًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
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رقــم  الكــرمي  الســامي  لألمــر  وإنفــاذًا  1374/2/1هـــ  وتاريــخ   )11(
59633 وتاريــخ 1432/12/9هـــ وملــا ذكــر أعــاه ولعــدم وجــود ســوابق 
عليــه فقــد حكمــت بتعزيــره مبــا يلــي: أواًلً / يعــزر بالســجن ملــدة ثــاث 
ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة القضيــة يف 1434/4/11هـــ ثانيــًا / 
يعــزر باجللــد لقــاء ذلــك ولقــاء الهــروب مــن رجــال األمــن بأربعمائــة  جلــدة 
علنــًا مفرقــة كل دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى عشــرة 
ــودع بيــت  ــال ت ــة قدرهــا خمســة اآلف ري ــًا / يدفــع غرامــة مالي ــام ثالث أي
مــال املســلمن هــذا مــا حكمــت بــه وبعرضــه علــى الطرفن قــرر املدعى 
عليــه القناعــة وطلــب املدعــي العــام اســتئناف احلكــم مكتفيــًا بائحــة 
االدعــاء العــام وأمــرت بتنظيــم القــرار الــازم مبوجبــه ورفعــه حملكمــة 
االســتئناف مبنطقــة عســير لدراســته وابــداء مــا تــراه نحــوه وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/7/5هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمة اجلزائية بجــازان رقم 341181955 
وتاريــخ 1434/7/15هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي الصــادر مــن فضيلة 
القاضي باحملكمة الشــيخ/ .....رقم 34262414 وتاريخ 1434/7/9هـ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ .....) ســعودي 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 : 34261315 تاريخه: 1434/07/08هـ 
رقم الدعوى:34224522

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34284538 تاريخه:1434/8/1هـ

تعاطــي  التعاطــي-  بقصــد  حشــيش  حيــازة  يف  اشــتراك  مخــدرات- 
احلشــيش - قيــادة الســيارة حتــت تأثيــره - تســتر علــى مصــدره - إقامــة 
حــد املســكر علــى متعاطــي املخــدرات - الهــروب مــن رجــال األمــن- إقــرار 

- إدانــة - التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر .

املواد )3( و)41( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــم بإدانتهــم باالشــتراك يف حيــازة 
لــه وشــرب األول  الثانــي  التعاطــي وتعاطــي  املخــدر بقصــد  احلشــيش 
والثالــث للمســكر وقيــادة األول للســيارة حتــت تأثيــره وهروبهــم مــن 
رجــال األمــن وتســترهم علــى مصــدر املخــدر ، واحلكــم عليهــم بعقوبــة 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
ــر  ــادة الســيارة حتــت تأثي ــى قي ــه عل ــأن عقوبت ــة مــع إفهــام األول ب العقلي
املســكر تقــرر مــن اجلهــة املختصــة واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة 
غيــر  وهــم يف حالــة  عليهــم  القبــض  إنــه مت  التهــم حيــث  باقــي  علــى 
طبيعيــة أثنــاء محاولتهــم الهــرب راجلــن بعــد اصطــدام ســيارتهم مبقبــرة 
وبتفتيــش الســيارة عثــر فيهــا علــى قطعــة مــن احلشــيش ، أثبــت التقريــر 
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الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر، أقــر 
املدعــى عليهــم أمــام احملكمــة بجميــع مــا أســنده إليهــم املدعــي العــام 
ســوى اشــتراكهم يف حيــازة احلشــيش املخــدر فقــد أقــر الثانــي بــأن 
املضبــوط عائــد لــه وال عاقــة لــألول والثالــث بــه، وثبــت أن املدعــي 
العــام لــم يقــدم بينــات كافيــة إلثبــات مــا يدعيــه مــن االشــتراك، بنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
ــة  ــازة املخــدر كمــا قضــت بإدان ــام باشــتراك املدعــى عليهــم يف حي الع
املدعــى عليهــم بشــرب املســكر والهــروب مــن رجــال األمــن وحيــازة 
املخــدر،  مصــدر  علــى  وتســتره  التعاطــي  بقصــد  للحشــيش  الثانــي 
وقــررت جلــد كل واحــد منهــم حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة 
علنــا، كمــا قــررت ســجن الثانــي ملــدة ســتة أشــهر وجلــده خمســن جلــدة 
ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن لقــاء حيــازة احلشــيش 
والتســتر علــى مصــدره، وســجن الثانــي والثالــث ملــدة شــهر وســجن األول 
ملــدة خمســة أشــهر وجلــد كل واحــد منهــم مائــة جلــدة لقــاء هروبهــم 
مــن رجــال األمــن، وقنــع املدعــى عليهــم باحلكــم وعــارض املدعــي العــام 

عليــه، وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

القاضــي يف احملكمــة   ................ أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
العامــة مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج املكلــف برقــم 34224522 وتاريــخ 
وتاريــخ   341191106 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/15هـــ 
ــاء املوافــق 1434/07/04هـــ فتحــت  ــوم الثاث 1434/05/15هـــ ففــي ي
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اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام 
مبحافظــة اخلــرج وادعــى علــى احلاضريــن معــه يف املجلــس الشــرعي ........ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ و ........ ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  و ........ ســعودي اجلنســية 
قائــا يف حتريــر دعــواه عليهــم    ........ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة اخلــرج 
 ........ ........، البالــغ مــن العمر)24(عامــًا ،  أدعــي علــى كل مــن:1- 
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ).......( متعلــم ، 
قبــض عليــه بتاريــخ 1434/4/12هـــ وأودع قســم ســجن محافظــة اخلــرج 
بأمــر إحالــة ومتديــد توقيــف رقــم 2567 وتاريــخ 21/ 4 /1434هـ اســتنادًا 
لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 45781 وتاريــخ 
ســعودي   ........ العمر)20(عامــًا،  مــن  البالــغ   -2 10431/7/22هـــ 
بكليــة  طالــب  متعلــم   )......( رقــم  الوطنيــة  الهويــة  مبوجــب  اجلنســية 
بتاريــخ  عليــه  قبــض   ........ حــي  اخلــرج  محافظــة  يســكن   ، التقنيــة 
1434/4/12هـــ وأفــرج بتاريــخ 1434/4/15هـــ اســتنادا للمــادة)120( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. 3- ،البالــغ مــن العمر)22(عامــًا ........ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ........ متعلــم ، عاطــل عــن 
بتاريــخ  عليــه  قبــض   ........ حــي  اخلــرج  محافظــة  يســكن  العمــل، 
1434/4/12هـــ وأفــرج بتاريــخ 1434/4/15هـــ اســتنادا للمــادة)120( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. أنــه بتاريــخ 1434/4/12هـــ مت القبــض 
علــى املدعــى عليهــم مــن قبــل إحــدى فــرق دوريــات األمــن مبحافظــة 
اخلــرج أثنــاء عملهــا بعــد االشــتباه بســيارة مــن نــوع )....( لونهــا أســود رقــم 
األشــخاص  مــن  األول  عليــه  املدعــى  قائدهــا  كــون   )....( لوحتهــا 
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املشــبوهن ويقــل األحــداث معــه وعنــد محاولــة اســتيقافه قــام بالهــرب 
ولتهــوره مت أخــذ رقــم لوحــة ســيارته وأثنــاء مســح الفرقــة لاســتراحات 
يف حــي ....... شــوهدت الســيارة املشــار إليهــا وعنــد مشــاهدته للفرقــة 
قــام بالهــرب بســرعة جنونيــة ومــع أحــد املنعطفــات القريبــة مــن مقبــرة 
ــرة  ــى الســيارة وارتطمــت الســيارة بجــدار املقب ........ فقــد الســيطرة عل
ارتطامــًا خفيفــًا )متــت معاجلــة موضــوع االصطــدام مــن قبــل شــعبة املــرور( 
)الثانــي(  مرافقيــه  ومعــه  )األول(  عليــه  املدعــى  الســيارة  قائــد  فقــام 
بالهــرب إلــى داخــل املقبــرة فتــم البحــث عنهمــا ومت القبــض عليهمــا 
بداخــل املقبــرة وقبــض علــى )الثالــث ( داخــل الســيارة وقــد كان املدعى 
عليهــم بحالــه غيــر طبيعيــة وبتفتيشــهم والســيارة عثــر علــى قطعــة يشــتبه 
أن تكــون حشيشــًا مخــدرًا مثبتــه علــى الديكــور بالقــرب مــن ناقــل 
احلركــة  بلــغ وزنهــا )2,5( جرامــن وخمســة أعشــار اجلــرام اثبت التقرير 
العينــة  إيجابيــة   .) لعام1434هـــ  الشــرعي)رقم4400/س  الكيميائــي 
املخــدرة  املــواد  مــن  وهــو  ملــادة احلشــيش  للتحليــل  املرســلة  املضبوطــة 
املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
وباســتجواب األول أقــر بشــرب املســكر والهــرب بســيارته مــن رجــال 
األمــن واالصطــدام بجــدار مقبــرة .... والهــروب علــى قدميــه والقبــض 
احلشــيش  بتعاطــي  أقــر  الثانــي  وباســتجواب   ...... مقبــرة  داخــل  عليــه 
املخــدر وعائديــه القطعــة املضبوطــة لــه لغــرض التعاطــي وانــه وضعهــا يف 
جيــب بنطالــه بعــد لفــه لهــا بكيــس علبــة الدخــان ثــم قــام برميهــا علــى 
األرض عنــد القبــض عليــه ، وهربــه مــن رجــال األمــن والقبــض عليــه 
داخــل املقبــرة وان رفيقيــه ال يعلمــان بوجــود قطعــة احلشــيش معــه وليــس 
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لهمــا عاقــة بهــا. باســتجواب الثالــث أقــر بشــرب املســكر ومشــاهدته 
لقطعــة احلشــيش املخــدر بيــد املدعــى عليــه الثانــي دون أن يلفهــا بشــيء. 
عليهــم  للمدعــى  االتهــام  توجيــه  إلــى  معهــم  التحقيــق  انتهــى  وقــد 
باالشــتراك بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن )2,5( جرامــن 
للحشــيش  الثانــي  وتعاطــي  التعاطــي  لغــرض  اجلــرام  وخمســة أعشــار 
املخــدر املجــرم بالفقــرة )الثانيــة( مــن املادة)الثالثــة ( مــن نظــام مكافحة 
والثالــث  األول  وشــرب  إليــه  املشــار  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 
معهــم  املضبــوط  املخــدر  مصــدر  علــى  جميعــًا  وتســترهم  للمســكر 
وهروبهــم مــن رجــال األمــن وقيــادة األول الســيارة حتــت تأثيــر املســكر 
املجــرم بالفقــرة رقــم )8( مــن جــدول املخالفــات رقــم )1( امللحــق بنظــام 
املــرور الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )85/م( وتاريــخ 1428/10/26هـ 
املعاقــب عليــة شــرعًا وذلــك لألدلــة والقرائــن التالية: 1- مــا ورد مبحضر 
القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املرفــق علــى لفــة رقــم )1(. 2- إقــرار األول 
املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 5-6( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق 
علــى اللفــة رقــم ) 28 (. 3- إقــرار الثانــي املنــوه عنــه املــدون على الصفحة 
رقــم ) 1-2( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 28 (. 4- إقــرار 
الثالــث املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 3-4( مــن دفتــر التحقيــق 
املرفــق علــى اللفــة رقــم )28 (. 5- مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــه رقــم ) 54 ( وببحــث ســوابقهم تبــن 
وجــود ســابقة حيــازة مخــدرات مســجله بحــق املدعــى عليــه األول ولــم 
الثانــي  عليهمــا  املدعــى  بحــق  مســجلة  جنائيــة  ســوابق  وجــود  يتبــن 
وهــم بكامــل  عليهــم-  املدعــى  عليــه  أقــدم  مــا  إن  وحيــث  والثالــث. 
أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا- فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ومجــرم 
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ومعاقــب عليــه نظامــًا أطلــب إثبــات إدانتهــم مبــا ُأْســِنَد إليهــم واحلكــم 
عليهــم مبــا يلــي: 1- بعقوبــة حــد املســكر لــألول والثالــث لقــاء شــربهما 
لــه. 2-بعقوبــة لهــم جميعــًا وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )41( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه لقــاء حيازتهــم 
مــا ضبــط معهــم مــن مخــدر لغــرض التعاطــي ، ولقــاء تعاطــي الثانــي 
للحشــيش املخــدر. 3- منعهــم مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء 
تنفيذهــم عقوبــة الســجن وفقــًا للفقــرة )األولــى ( مــن املــادة )56( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه. 4-بعقوبــة 
تعزيريــة زاجــرة لهــم ورادعــة لغيرهــم لقــاء هروبهــم مــن رجــال األمــن ، 
لتعميــم  وفقــًا  املضبــوط معهــم  املخــدر  علــى مصــدر  تســترهم  ولقــاء 
رقــم  بالنيابــة  الريــاض  منطقــة  أميــر  امللكــي  الســمو  صاحــب 
)10283/9/101( وتاريــخ 1430/5/17هـــ. 5-إثبــات إدانــة األول بقيادة 
الســيارة حتــت تأثيــر املســكر وفــق الفقــرة رقــم )8( مــن اجلــدول رقــم 
)1( امللحــق بنظــام املــرور الصــادر باملرســوم امللكي رقــم )85/م( وتاريخ 
ــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن  ــه ال ــأن عقوبت 1428/10/26هـــ وإفهامــه ب
املــادة رقــم )68( مــن نظــام املــرور املشــار إليــه تقــرره اجلهــة املختصــة وفــق 
وتاريــخ   )315( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  مــن   )2( رقــم  الفقــرة 
1428/10/26هـــ هــذه دعــواي وأســأل املدعــى عليهــم اجلــواب وبســؤال 
املدعــى عليــه األول عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــا إن مــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دعــواه مــن أنــه مت القبــض علينــا أنــا وزمائــي املدعــى 
عليهــم بتاريــخ 1434/4/12هـــ مــن قبــل الدوريــات األمنيــة فهــذا صحيــح 
، وقــد كنــا علــى ســيارة مــن نــوع .... ســوداء اللــون عائــدة ألخــي بقيادتــي 
أنــا وقــد كنــت أنــا وزميلــي املدعــى عليــه يف حالــة ســكر لشــربنا العــرق 
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املســكر أمــا املدعــى عليــه الثانــي فلــم يكــن ســكرانا فلمــا شــاهدنا 
الدوريــة قمنــا بالهــرب منهــا بســرعة جنونيــة واصطدمــت بعدهــا بجــدار 
ــى  ــا إل ــى أقدامن ــزول مــن الســيارة والهــرب عل ــا بالن ــم قمــت أن ــرة ث املقب
داخــل املقبــرة ثــم مت القبــض علينــا هنــاك وقبــض علــى زميلي يف الســيارة 
وبالنســبة للحشــيش الــذي وجــد مــع زميلــي فــا عاقــة لــي بــه فهــو 
يخصــه وحــده وأنــا لــم أتعــاط احلشــيش وبالنســبة للســابقة فهــي صحيحة 
وقــد نلــت جزائــي عليهــا وأنــا تائــب هلل تعالــى هــذا مــا لــدي. وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه الثانــي وســؤاله عنهــا أجــاب 
قائــا إن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه مت القبــض علينــا بتاريــخ 
ــى الســيارة  ــا عل ــة بعــد هربن ــات األمني ــل الدوري 1434/4/12هـــ مــن قب
التــي كان يقودهــا املدعــى عليــه فهــذا صحيــح ثــم اصطــدم زميلــي 
بجــدار املقبــرة فنزلــت أنــا وإيــاه مــن الســيارة وهربنــا علــى أقدامنــا إلــى 
داخــل املقبــرة ومت القبــض علينــا هنــاك ، ولــم أشــرب املســكر يف ذلــك 
اليــوم مــع زميلــي ، وبالنســبة لقطعــة احلشــيش التــي وجــدت بحوزتــي 
فهــذا صحيــح وقــد بلــغ وزنهــا جرامــن وخمســة أعشــار اجلــرام وكنــت 
أنــوي اســتعمالها وأنــا أتعاطــى احلشــيش املخــدر منــذ مــا يقــارب الســنتن 
وليــس لزمائــي املدعــى عليهمــا عاقــة بقطعــة احلشــيش التــي وجــدت 
بحوزتــي فهــي تخصنــي أنــا وحــدي وقــد اشــتريتها مــن الريــاض مــن 
شــخص ال أعرفــه وليــس علــي ســوابق مســجلة وهلل احلمــد هــذا مــا لــدي 
وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه الثالــث وســؤاله عنهــا 
أجــاب قائــا إن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه مت القبــض علينــا 
بتاريــخ 1434/4/12هـــ أنــا وزمائــي املدعــى عليهــم مــن قبــل الدوريــات 
األمنيــة بعــد هروبنــا منهــم واصطدامنــا بجــدار املقبــرة فهــذا صحيــح 
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وقــد كنــت أنــا وزميلــي ســكرانن أمــا املدعــى عليــه الثانــي فلــم يكــن 
ســكرانا ولكــن كانــت معــه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر ، وال عاقــة 
لــي بهــذه القطعــة ولــم أشــترك معــه فيهــا وإمنــا هــو أحضرهــا لوحــده 
ــم جــرى  ــدي ث ــي ســوابق مســجلة وهلل احلمــد هــذا مــا ل فقــط وليــس عل
ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى اشــتراك املدعــى عليهمــا األول 
والثالــث مــع املدعــى عليــه الثانــي يف حيــازة قطعــة احلشــيش املخــدر 
فقــال بينتــي موجــودة يف أوراق املعاملــة أطلــب االطــاع عليهــا وبالرجــوع 
لكامــل أوراق املعاملــة وجــد مــن ضمنهــا محضــر القبــض والتفتيــش 
ــات األمــن مبنطقــة  ــى اللفــة رقــم )1( الصــادر مــن إدارة دوري املــدون عل
الريــاض برقــم 3188 وتاريــخ 1434/4/12هـــ واملتضمــن أنه مت االشــتباه 
بســيارة مــن نــوع ..... ســوداء اللــون لكــون قائــد الســيارة مــن األشــخاص 
املشــبوهن ويقــل األحــداث وعنــد محاولــة اســتيقافه ارتكــب الهــروب 
ومت أخــذ الرقــم ، ثــم باشــرت الفــرق املســح وأثنــاء مســح اســتراحات 
اليمامــة عثــر علــى الســيارة وعندمــا شــاهد الفرقــة ارتكــب الهــروب 
بســرعة جنونيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/07/04 هـــ ومــع أحــد املنعطفــات 
القريبــة مــن مقبــرة ......فقــد الســيطرة علــى الســيارة وارتطمــت بجــدار 
املقبــرة صدمــة خفيفــة وقــام قائــد الســيارة وأحــد األحــداث بالهــروب 
داخــل املقبــرة ومت القبــض عليهــم والثالــث داخــل الســيارة وعنــد تفتيــش 
الســيارة عثــر علــى قطعــة حشــيش مثبتــة علــى ديكــور قــرب القيــر 
وبعرضــه علــى املدعــى عليهــم صادقــوا عليــه كمــا جــرى االطــاع علــى 
ــى لفــة  ــى ملــف التحقيــق املرفــق عل ــة عل إقــرارات املدعــى عليهــم املدون
رقــم )28( صـــ)1-2-3-4-5-6( واملتضمنــة طبــق مــا ورد يف إجابتهــم 
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لدينــا وبعرضهــا عليهــم صادقــوا عليهــا ، كمــا جــرى االطــاع علــى 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم 
وتاريــخ  44/2/4400/ك  برقــم  بالريــاض  الشــرعية  والكيميــاء 
1434/4/20هـــ املتضمــن إيجابيــة العينــة ملــادة احلشــيش املخــدر وهــو من 
املــواد املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ــه املدعــى  ــى املدعــى عليهــم صــادق علي ــة وبعرضــه عل واملؤثــرات العقلي
عليــه وأمــا املدعــى عليهمــا فقــاال ال عاقــة لنــا بــه ، كمــا جــرى االطاع 
علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليهــم فتبــن وجــود ســابقة علــى املدعــى 
ــه األول  ــى املدعــى علي ــازة مخــدرات وبعرضهــا عل ــه األول وهــي حي علي
صــادق عليهــا ، ثــم جــرى ســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا يضيفانــه 
فقالــوا ليــس لدينــا مــا نضيفــه ، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
العــام وإجابــة املدعــى عليهــم ونظــرا ملصادقــة املدعــى عليهــم علــى ما ورد 
يف دعــوى املدعــي العــام مــن قيامهــم بالهــرب مــن الدوريــة األمنيــة ، 
علــى  والهــرب  عليهمــا  املدعــى  ونــزول  املقبــرة  بجــدار  واالصطــدام 
أقدامهمــا ، ومصادقــة املدعــى عليهمــا علــى شــرب العــرق املســكر ، 
ومصادقــة املدعــى عليــه علــى قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر ، 
ونظــرا إلنــكار املدعــى عليهمــا االشــتراك مــع املدعــى عليــه  يف حيــازة 
قطعــة احلشــيش املخــدر ، ونظــرا إلقــرار املدعــى عليــه بــأن تلــك القطعــة 
ــك  ــا ، ونظــرا إلقــراره كذل ــه وال عاقــة للمدعــى عليهمــا به خاصــة ب
بتعاطيــه للحشــيش املخــدر منــذ مــا يقــارب الســنتن مــن تاريــخ القبــض 
عليــه ، ونظــرا إلنــكاره معرفــة الشــخص الــذي اشــترى منــه احلشــيش 
مــن  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  ورد يف  مــا  علــى  وبنــاء  املخــدر، 
احتــواء العينــة علــى مــادة احلشــيش املخــدر ، وبنــاء علــى املــادة الثالثــة مــن 
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نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، وبنــاء على املــادة احلادية 
واألربعــن واملــادة السادســة واخلمســن مــن ذات النظــام ، ونظــرا لكــون 
مــا قدمــه املدعــي العــام مــن بينــات علــى اشــتراك املدعــى عليهــم الثاثــة 
يف حيــازة قطعــة احلشــيش املخــدر غيــر كافيــة يف إثبــات مــا يدعيــه 
ونظــرا لكــون املدعــى عليهمــا ليســا مــن أربــاب الســوابق ، ونظــرا 
لوجــود ســابقة علــى املدعــى عليــه لــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي قيــام 
املدعــى عليهــم الثاثــة بالهــرب مــن رجــال األمــن ، وقيــام املدعــى عليهما 
بشــرب العــرق املســكر ، وقيــام املدعــى عليــه بقيــادة الســيارة حتــت 
تأثيــر املســكر ، وقيــام املدعــى عليــه خالــد بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا جرامــن وخمســة أعشــار اجلــرام بقصــد التعاطــي 
ــي:  ــى مصدرهــا وقــررت مــا يل ــا يف الســابق وتســتره عل ــه لنوعه وتعاطي
أوال/ صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام يف اشــتراك كا مــن 
املدعــى عليهمــا يف حيــازة قطعــة احلشــيش املذكــورة يف دعــوى املدعــي 
نظــام مكافحــة  مــن   )41( للمــادة  وفقــا  بعقوبتهمــا  واملطالبــة  العــام 
علــى  وتســترهم  الســفر  مــن  ومنعهمــا  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 
مصــدر احلشــيش املخــدر. ثانيــا/ جلــد املدعــى عليهمــا االول والثالــث 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر أمــام مــأل مــن املســلمن. ثالثــا/ 
جلــد املدعــى عليــه الثانــي ثمانــن جلــدة دفعــة واحــد حــد املســكر لقــاء 
تعاطيــه الســابق أمــام مــأل مــن املســلمن. رابعــا/ تعزيــر املدعــى عليــه 
بســجنه ســتة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه يف هــذه القضيــة لقــاء حيازتــه 
قطعــة احلشــيش املخــدر. خامســا/ تعزيــر املدعــى عليــه بجلــده خمســن 
جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء تســتره علــى مصــدر احلشــيش املخــدر. سادســا/ 
منــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن بعــد انتهــاء 
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محكوميتــه. ســابعا/ تعزيــر املدعــى عليهمــا لقــاء هربهــا مــن رجــال 
األمــن بالســجن شــهرا وجلدهمــا مائــة جلــدة. ثامنــا/ تعزيــر املدعــى عليــه 
لقــاء هروبــه مــن رجــال األمــن بســجنه خمســة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه يف 
هــذه القضيــة وجلــده مائــة جلــدة. تاســعا/ تكــون هنــاك مــدة بــن تنفيــذ 
جلــد احلــد وجلــد التعزيــر قدرهــا خمســة عشــر يومــا ، ويكــون جلــد 
التعزيــر مفرقــا علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة 
واألخــرى شــهرا. عاشــرا/ أفهمــت املدعــى عليــه االول  بــأن عقوبتــه علــى 
قيــادة الســيارة حتــت تأثيــر املســكر عائــدة للجهــة املختصــة. وبجميــع 
مــا تقــدم حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليهــم القناعــة 
وقــرر املدعــي العــام عدمهــا وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
ــى اهلل  ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــه. وب ــه لطلب ــة فأجبت ــدون الئحــة اعتراضي ب
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/07/04 هـــ. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم اخلميــس املوافق1434/08/25هـ فتحت 
اجللســة الســاعة 30: 09 وفيهــا كانــت قــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف برقــم 34178612 وتاريــخ 1434/8/10هـــ بشــرح فضيلــة 
رئيــس احملكمــة رقــم 34/178612 وتاريــخ 1434/8/16هـــ وبرفقهــا 
القــرار الصــادر مــن الدائــرة الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة 
االســتئناف بالريــاض رقــم 34284538 وتاريــخ 1434/8/1هـــ املتضمــن 
املصادقــة علــى احلكــم وقــد ظهــر القــرار مبــا نصــه )احلمــد هلل وحــده 
وتاريــخ   34261315 برقــم  القــرار  هــذا  علــى  اطلعنــا  فقــد  وبعــد 
القــرار رقــم  الشــيخ / وأصدرنــا  1434/7/8هـــ الصــادر مــن فضيلــة 
34284538 وتاريــخ 1434/8/1هـــ املتضمــن أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب 
ــى احلكــم واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف توقيعــه وختمــه  املاحظــة عل
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قاضــي اســتئناف توقيعــه وختمــه رئيــس الدائــرة د. توقيعــه وختمــه ( أ.هـــ 
لــذا جــرى أحلاقــه والتهميــش مبوجبــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1434/08/25 هـ.
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رقم الصك :34375086 تاريخه: 1434/05/15هـ 
رقم الدعوى:34224886

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35127293 تاريخه:1435/1/25هـ

مخــدرات - حيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة بقصد الترويــج ومحاولة 
ــة - مقاومــة رجــال األمــن -  إدخالهــا إلــى الســجن - بينــة غيــر موصل

عــدم ثبــوت الدعــوى.

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )َمــا َأْطَيَبــِك َوَأْطَيــَب ِريَحــِك َما 
ْرَمــُة امْلُْؤِمــِن  ــٍد ِبَيــِدِه حَلُ ــِذي َنْفــُس ُمَحمَّ َأْعَظَمــِك َوَأْعَظــَم ُحْرَمَتــِك َوالَّ

ِ ُحْرَمــًة ِمْنــِك َماِلــِه َوَدِمــِه َوَأْن َنُظــنَّ ِبــِه ِإالَّ َخْيــًرا( َأْعَظــُم ِعْنــَد اهللَّ
2- الضرر يزال.

3- املواد )22( و)65( من نظام املرافعات الشرعية.
4- املادة )221( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج ومحاولــة 
إدخالهــا إلــى الســجن ، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
و بعقوبــة الســجن طبقــا لنظــام الســجن والتوقيــف وبعقوبــة تعزيريــة 
ملقاومــة رجــل األمــن، مت القبــض عليــه وهــو يحــاول إدخــال كيــس بــه 
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قطعــة مــن احلشــيش وعــدد مــن احلبــوب احملظــورة حتت شــبك أحــد عنابر 
الســجن، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
للحشــيش املخــدر واإلمفيتامــن، أنكــر أمــام احملكمــة مــا أســنده إليه 
املدعــي العــام، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه وقــررت 
ســماع شــهادة الشــهود فلــم جتــد فيهــا مــا يثبــت دعواه،قضــت احملكمــة 
بعــدم إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه يف الدعــوى وأخلــت ســبيله 
منهــا، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت 

محكمــة االســتئناف التصديــق علــى احلكــم.

احملكمــة  يف  القاضــي   ....... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة برقــم 34224886 وتاريــخ 
وتاريــخ   341186809 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/15هـــ 
1434/05/14 هـــ ففــي يــوم األحــد املوافق1434/06/18هـــ افتتحــت 
....... العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا  صباحــًا   10  :45 الســاعة  اجللســة 

ــي رقــم ).....( والتكليــف رقــم  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
24 يف 1432/01/16هـــ وتقــدم بائحــة دعــواه ضــد، ....... 26 عامــًا، 
....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ).....(، املهنــة ....... 
موظــف أهلــي، متعلــم، موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب 
ــد التوقيــف رقــم ) هـــ م8966/5/2( وتاريــخ 1434/2/6هـــ ،  أمــر متدي
اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي على 
املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. انــه بتاريــخ 1434/1/10هـــ 
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وأثنــاء زيــارة نــزالء الســجن وصلــت إخباريــة مــن احــد الــزوار ألحــد 
حــراس الســجن بأنــه يوجــد يف شــبك الزيــارة التابــع بعنبــر )4( شــخص 
يحــاول إدخــال ممنوعــات عــن طريــق الشــبك وبــدوره ابلــغ ضابــط خفــر 
مربــع  كيــس  وبيــده  احلراســات  إفــراد  قبــل  مــن  عليــه  القبــض  فتــم 
الشــكل بيــده اليمنــى يوجــد بداخلــه مــادة ســوداء اللــون بلــغ وزنهــا 
)43,5جــم( مــن احلشــيش املخــدر وعــدد )12( حبــة مــن احلبــوب املؤثــرة 
عقليــًا يحــاول إدخالهــا مــن حتــت الشــبك عــن طريــق ســلك معدنــي 
وعنــد محاولــه القبــض عليــه قــاوم ورمــى الكيــس باجتــاه الشــبك. وقــد 
اثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )165/ك ش م( لعــام 1434هـــ 
إيجابيــة العينتــن مــن الكميتــن املضبوطــة واملرســلة للتحليــل علــى مادة 
اإلمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا واحلشــيش املخــدر واملدرجــة باجلــدول رقــم 
ــة.  ــرات العقلي ــة )ب( وامللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث )2( فئ
باســتجواب املدعــى عليــه أفــاد إنــه كان يف زيــارة ألخيــه بعنبــر )4( 
بالســجن العــام بجــدة وأثنــاء الزيــارة حضــر رجــل األمــن واتهمــه بحيــازة 
ممنوعــات وأن رجــل األمــن اآلخــر قــام بالتفتيــش أســفل شــبك الزيــارة 
ووجــد كيــس نايلــون يحتــوي علــى حبــوب وحشــيش وســلمها لرجــل 
األمــن الــذي قــام بتفتيشــه والقبــض عليــه. وبســماع أقــوال الشــهود أفــاد 
املواطــن ).....( أنــه كان متواجــدًا بالســجن العــام لزيــارة أخيــه بعنبــر 
)4( وأثنــاء ذلــك شــاهد رجــل األمــن يصــرخ ثــم امســك باملدعــى عليــه 
مــن كتفــه وفتشــه وفتــش جــواره ولــم يجــد شــيء مــن املمنوعــات ثــم 
أحضــر رجــل األمــن الثانــي املتواجــد بــن الشــبكن كيــس نايلــون 
شــفاف ال يعلــم مــا بداخلــه.  وبســماع أقــوال الشــاهد الثانــي املواطــن 
بعنبــر  أخيــه  لزيــارة  العــام  بالســجن  متواجــدًا  انــه كان  ).....( شــهد 
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)4( وأثنــاء ذلــك شــاهد رجــل األمــن يصــرخ ثــم أمســك املدعــى عليــه 
ولــم يجــد معــه شــيء مــن املمنوعــات ولــم يشــاهد رجــل االمــن الثانــي 
عندمــا وجــد كيــس نايلــون بــن الشــبكن ، وأضــاف ان رجــل االمــن 
الثانــي لــم يقــم مــن علــى كرســيه لكونــه خــرج مــن موقــع الزيــارة حــن 
محاولــة رجــل األمــن األول القبــض علــى املدعــى عليــه. وبســماع أقــوال 
رجــل األمــن  ).....( أفــاد انــه أثنــاء عملــه بالســجن اخبــره احــد الــزوار 
أن املدعــى عليــه يحــاول إدخــال ممنوعــات إلــى الســجن فاخبــر ضابــط 
العنبــر وكلفــه بالذهــاب إلــى عنبــر )4( فشــاهد املدعــى عليــه وبيــده 
اليمنــى كيــس نايلــون يحــاول إدخالــه مــن أســفل الشــبك عــن طريــق 
ســلك معدنــي ممــدود مــن داخــل العنبــر وعنــد القبــض عليــه قــام املدعــى 
عليــه مبقاومــة عنيفــة ورمــى مــا بيــده باجتــاه الشــبك فبحــث عنــه ولــم 
يجــده وســمع أثنــاء القبــض عليــه الســجناء يقولــون لــه ارميــه وبحــث عنــه 
ولــم يجــده ثــم ذهــب رجــل األمــن اآلخــر إلــى مــا بــن الشــبكن فاحضــر 
إلــى  التحقيــق عــن توجيــه االتهــام  لــه. وقــد أســفر  الكيــس وســلمه 
املدعــى عليــه بحيــازة )43,5( ثاثــة وأربعــن جرامــًا مــن مــادة احلشــيش 
املخــدر وعــدد )12( حبــه مــن حبــوب اإلمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا بقصــد 
الترويــج اســتنادًا للفقــرة )2( مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ومحاولــة إدخالهــا إلــى الســجن العــام وفــق 
الفقــرة )2( مــن املــادة )29( مــن نظــام الســجن ودور التوقيــف. وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة:- 1-مــا جــاء بشــهادة الشــهود املنــوه عنهــا لفــه 
)20-21(. 2-مــا ورد مبحضــر القبــض املنــوه عنــه تفصيــًا املرفــق لفــه 
)1(. 3-مــا ورد مبحضــر التحريــز املنــوه عنــه تفصيــًا املرفــق لفــه )2(. 
4-مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي املنــوه عنــه املرفــق لفــه )22(. وباالطــاع 
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علــى ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة دخــول مدرســة. وحيــث ان مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه مــن األفعــال احملرمــة شــرعًا واحملرمــة نظامــًا طبقــًا 
للمــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقليــة الصادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ والقفــرة )2( مــن 
املــادة )29( مــن نظــام الســجن والتوقيــف الصــادر باملرســوم امللكــي 
مــا اســند  إثبــات  لــذا اطلــب  رقــم )م/31( وتاريــخ 1398/6/21هـــ ، 
إليــه واحلكــم عليــه مبعاقبتــه بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة التاليــة: 
1-بالســجن لقــاء مــا اســند إليــه اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )38( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات والفقــرة )2( مــن املــادة )29( مــن نظــام 
بالســجن والتوقيــف املشــار إليهمــا مــع اجللــد والغرامــة اســتنادًا لــذات 
الفقــرة )1( املــادة )38( املشــار لهــا ، وتشــديد العقوبــة عليــه اســتنادًا 
للفقــرة )2( احلالــة )ب( مــن ذات املــادة )38( مــن نظــام املخــدرات أعــاه. 
2-منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة ، وذلــك بعــد انتهــاء تنفيــذ 
العقوبــة اســتنادًا الفقرتــن )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات املشــار إليــه. كمــا اطلــب بتعزيــره لقــاء املقاومــة لرجــل األمــن 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه ما ذكــره املدعي العام 
ــى العقــل بقصــد  ــرة عل مــن أننــي حــزت احلشــيش املخــدر واحلبــوب املؤث
الترويــج وحاولــت إدخالهــا إلــى الســجن فغيــر صحيــح ومــا ذكــره مــن 
أننــي قاومــت حينمــا أرادوا تفتيشــي والقبــض علــي فغيــر صحيــح وعلــي 
الســابقة التــي ذكــر هكــذا أجــاب إثــر هــذا طلبــت مــن املدعــي العــام 
بينتــه طبــق دعــواه فاســتمهل فامهــل عليــه رفعــت اجللســة يف متــام الســاعة 
1434/06/26هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  إلــى  صباحــا  عشــرة  احلاديــة 
الســاعة التاســعة والربــع صباحــا وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
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محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/06/18 هـــ احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  جــدة 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة برقــم 34224886 وتاريــخ 1434/05/15 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341186809 وتاريــخ 1434/05/14 هـــ ففــي 
يــوم الثاثــاء املوافــق1434/06/27 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة العاشــرة 
والربــع صباحــا وفيهــا حضــر ....... ســعودي اجلنســية حامــل بطاقــة أحوال 
ذات الرقــم ).....( و ).....( ســعودي اجلنســية حامــل بطاقــة ذات الســجل 
املدنــي رقــم ).....( وطلبــا اإلذن للشــهادة فأذنــت لهمــا فقــال كل واحــد 
منهمــا مبفــرده أشــهد هلل العظيــم أنــه ال عاقــة تربطنــي باملدعــى عليــه 
وأننــي كنــت يــوم القبــض علــى املدعــى عليــه يف الســجن زائــرا ورأيــت 
املدعــى عليــه يتهــم بحيازتــه ملخــدرات مــن قبــل العســكري الــذي يتجول 
علــى الســجناء بــدون مقدمــات توجــه إلــى املدعــى عليــه وقــال إنــك تدخــل 
مخــدرات وأخــذه إلــى الداخــل وزاد األول ).....( وابلــغ مــن العمــر اثنــن 
وثاثــن ســنة وقــد كنــت زائــرا لصديــق لــي وزاد الثانــي وابلــغ مــن العمــر 
ســبعة وعشــرين ســنة وقــد كنــت بجــوار الزائــر للمدعــى عليــه ولــم أرى 
منه ما يريب فلم اره يســقط شــيئا أو يخفي شــيئا بل اســتنكرت اتهامه 
يف ذلــك هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده إثــر هــذا أكــدت 
علــى املدعــي العــام إحضــار مزيــد بينــة و رفعــت اجللســة يف متــام الســاعة 
العاشــرة والنصــف صباحــا إلــى يــوم األربعــاء املوافــق 14340705هـــ 
الســاعة التاســعة والربــع صباحــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/06/27هـــ 
ــا ....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
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مبحافظــة جــدة ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/12/01 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا وفيهــا حضــر الطرفــان فســألت 
املدعــي العــام عمــا رفعــت اجللســة الســابقة ألجلــه فأجــاب مقــررًا بينتــي 
هــي شــهادة رجــال الضبــط والتحريــز وقــد طلبتهــم للشــهادة عــدة مــرات 
ولــم ميتثلــوا هكــذا أجــاب إثــر هــذا رجعــت إلــى مــا جعلــه أدلــة لــه يف 
األوراق فاطلعــت علــى محضــر القبــض وتضمــن أنــه بنــاء علــى إخباريــة 
ــرًا يحــاول إدخــال ممنوعــات للســجن جــرى  ــأن زائ أحــد زوار الســجن ب
ضبــط املدعــى عليــه وبيــده كيــس يحــوي مــادة ســوداء اللــون وهــو يزمــع 
إدخالــه مــن حتــت الشــبك عــن طريــق ســلك معدنــي وقــاوم أثنــاء القبــض 
عليــه ورمــى الكيــس كمــا اطلعــت علــى محضــر التحريــر لفــة رقــم2 
وتضمــن حتريــز املضبــوط مــع املدعــى عليــه وهــو مــادة الســوداء يشــتبه 
أن تكــون حشيشــًا مخــدرًا وبلــغ وزنهــا ثاثــة وأربعــون جرامــًا ونصــف 
اجلــرام واثنــا عشــر حبــة يشــتبه أن تكــون حبوبــًا محظــورة كمــا اطلعــت 
علــى شــهادة الشــهود احملــررة يف ملــف التحقيــق لفــة رقــم30 ولــم تــزد 
عّمــا ذكــروه يف شــهادتهم يف اجللســة الســابقة فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإلنــكار املدعــى عليــه مــا اتهــم بــه وملــا ورد يف 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة يف مادتــه الواحــدة والعشــرين بعــد املائتــن 
مــن أنــه تطبــق األحــكام الــواردة يف نظــام املرافعــات الشــرعية فيمــا 
لــم يــرد لــه حكــم يف نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وفيمــا ال يتعــارض مــع 
طبيعــة الدعــوى اجلنائيــة وملــا ورد يف نظــام املرافعــات الشــرعية يف مادتــه 
اخلامســة والســتن مــن جــواز إمهــال أحــد الطرفــن للجــواب عّمــا دفــع بــه 
ــة  ــه الثاني ــة لعــذر شــرعي ويف مادت الطــرف اآلخــر وجــواز تكــرار املهل
والعشــرين مــن اعتبــار مــن لــم يحضــر شــهوده عاجــزًا بعــد تكــرار املهلــة 
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لــه وأن للمحكمــة حينئــذ الفصــل يف الدعــوى، وملــا ســبق مــن إقــرار 
املدعــي العــام بتغيــب شــهوده علــى طلبهــم مــرات عــدة وألن الضــرر يــزال 
وبقــاء الســجن دون حكــم ضــرر بــّن وألن مــا يف األوراق ال يقــوم بينــة 
علــى مــا اتهــم بــه املدعــى عليــه وملــا شــهد بــه الشــهود مــن أنهــم لــم يــروا 
شــيئًا وألن األصــل يف املســلم الســامة وال يظــن بــه إال خيــرًا فقــد حّســن 
ِ ْبــُن ُعَمــَر  األلبانــي مــا رواه ابــن ماجــه والبيهقــي وغيرهمــا عــن َعْبــُد اهللَّ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َيُطــوُف ِباْلَكْعَبــِة َوَيُقــوُل:  ــى اهللَّ ِ َصلَّ َقــاَل َرَأْيــُت َرُســوَل اهللَّ
ــِذي َنْفــُس  »َمــا َأْطَيَبــِك َوَأْطَيــَب ِريَحــِك َمــا َأْعَظَمــِك َوَأْعَظــَم ُحْرَمَتــِك َوالَّ
ِ ُحْرَمــًة ِمْنــِك َماِلــِه َوَدِمــِه َوَأْن  ْرَمــُة امْلُْؤِمــِن َأْعَظــُم ِعْنــَد اهللَّ ــٍد ِبَيــِدِه حَلُ ُمَحمَّ
َنُظــنَّ ِبــِه ِإالَّ َخْيــًرا«، لــذا كلــه فلــم تثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا 
نســب إليــه يف الدعــوى وأخليــت ســبيله منهــا وبذلــك حكمــت و وأعلنــت 
ذلــك يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة والربــع ظهــرا فقنــع بــه واعتــرض 
املدعــي العــام فأجبتــه لذلــك وجعلــت لــه يــوم غــد موعــدًا الســتام نســخة 
احلكــم وتقــدمي اعتراضــه عليــه يف مــدة أقصاهــا شــهر فــإن مضــت املــدة 
اكتســب احلكــم القطعيــة بقــوة النظــام فــأدرك ذلــك وبــاهلل التوفيــق، 
يف  حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/12/01 هـــ .
احلمــد اهلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد:- 
محكمــة  يف  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــدة برقــم 341186809 وتاريــخ 
1435/1/16هـــ املرفــق بهــا القــرار القضائــي رقــم 34375086 وتاريــخ 
1434/12/1هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ )....( القاضــي باحملكمــة 
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اجلزائيــة بجــدة ، املتضمــن دعــوى املدعــى العــام ضــد )....( املتهــم بحيــازة 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج احملكــوم فيــه مبــا 
دون باطنــه وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
قررنــا املوافقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك :34227223 تاريخه: 1434/05/26هـ  
رقم الدعوى:34242690

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34282924 تاريخه:1434/7/30هـ

غيــر  دفــع  وتعاطيــه-  التعاطــي  بقصــد  حشــيش  حيــازة  مخــدرات- 
مقبــول- إدانــة باحليــازة املجــردة عــن القصــد - حــد املســكر - تعزيــر 

. واإلبعــاد  والغرامــة  واجللــد  بالســجن 

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  و)60(  و)56(   )39( املــواد 
. لعقليــة ا

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال وتعاطيه لــه ، واحلكم عليه 
بعقوبــة الســجن واإلبعــاد عــن البــاد طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة، مت تفتيشــه شــخصيًا فعثــر داخــل جيــب قميصــه 
األمامــي علــى قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش، أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر، أقــر 
أمــام احملكمــة بتعاطــي احلشــيش وحيازتــه وأنكــر مــا أســنده إليــه 
العــام مــن حيازتــه بقصــد التعاطــي ودفــع بأنــه ال يعلــم عــن  املدعــي 
وجودهــا يف جيبــه، قضــت احملكمــة بإدانتــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر 
وبحيازتــه حيــازة مجــردة وقــررت جلــده حــد املســكر ثمانــون جلــدًة 
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ــدي  ــاء املوافــق 1434/5/28هـــ ل ــوم الثاث احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف ي
أنــا ....... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  الشــرقية  باملنطقــة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن  إلينــا 
 341281228 برقــم  لدينــا  واملقيــدة  1434/5/26هـــ  وتاريــخ   27194
وتاريــخ   34242690 برقــم  لنــا  واحملالــة  1434/5/26هـــ  وتاريــخ 
1434/5/26هـــ عليــه قــدم املدعــي العــام دعــواه قائــًا فيهــا ادعــي علــى 
....... بنجاديشــي اجلنســية مبوجب رخصة اإلقامة رقم .......  وباالطاع 
علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل مركــز أمــن طــرق صاصــل بتاريخ 
1434/4/22هـــ اتضــح أنــه أثنــاء إقامــة نقطــة تفتيــش مقابــل املركــز مت 
االشــتباه بســيارة مــن نــوع )......( حتمــل اللوحــة رقــم )....( بقيــادة املدعــى 
عليــه املذكــور أعــاه ويرافقــه املقيــم )..( - صــدر بحــق مرافــق املدعــى 
ــخ  ــم....... أمــر حفــظ الدعــوى رقــم )36ح/ هـــ ق34/9( وتاري ــه املقي علي
1434/5/5هـــ اســتنادًا للمــادة )124( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة -. 
وباســتيقافهما وطلــب إثباتيهمــا لوحــظ عليهمــا االرتبــاك وصــدور رائحة 
يشــتبه أنهــا رائحــة املســكر وبتفتيــش املدعــى عليــه املذكــور أعــاه 
عثــر داخــل جيــب قميصــه األمامــي علــى قطعــة صغيــرة تــزن )0.3( ثاثــة 
مــن العشــرة مــن مــادة يشــتبه أنهــا احلشــيش املخدر،وبتفتيــش املرافــق 

علنــًا دفعــة واحــدة وســجنه ملــدة ســتة أشــهر وجلــده مائــة وخمســن جلــدة 
ــال وإبعــاده عــن البــاد بعــد انتهــاء  ــة آالف ري ــغ ثاث مفرقــة وتغرميــه مبل
احلكــم،  علــى  العــام  واملدعــي  عليــه  املدعــى  عــارض  محكوميتــه، 

قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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عثــر معــه علــى مــادة يشــتبه أنهــا محظــورة فتــم القبــض عليهمــا. وببعــث 
عينــه مــن )دم + بــول( املدعــى عليــه املذكــور أعــاه للتحليــل ، ورد 
تقريــر مركــز الســموم والكيميــاء الشــرعية رقــم)712م أ( وتاريــخ 
1434/4/30هـــ املتضمــن إيجابيــة عينــة البــول املأخــوذة منــه ملركبــات 
احلشــيش املخــدر احملظــور دوليــًا واخلاضــع لنظــام مكافحــة املخــدرات 
وتاريــخ  رقــم)م/39(  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات 
بنظــام  امللحــق  )أ(  فقــرة  رقــم)1(  اجلــدول  يف  واملــدرج  1426/7/8هـــ 
القطعــة  مــن  عينــة  وببعــث  العقليــة.  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
والكيميــاء  الســموم  مركــز  تقريــر  ورد  للتحليــل،  معــه  املضبوطــة 
الشــرعية رقــم)2024ك ش( وتاريخ1434/4/27هـــ املتضمــن إيجابيــة 
احلشــيش  ملــادة  عليــه  املدعــى  مــع  واملضبوطــة  املرســلة  القطعــة  عينــة 
فقرة)أ(امللحــق  رقــم)1(  اجلــدول  يف  واملــدرج  دوليــًا  احملظــور  املخــدر 
بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وقــد اســتهلكت العينــة 
يف التحليــل. وبســماع أقوالــه واســتجوابه أقــر بصحــة واقعــة القبــض 
وأفــاد  داخــل جيــب قميصــه،  املخــدر  احلشــيش  ووجــود قطعــة  عليــه 
ــة قطعــة احلشــيش املخــدر مــن  انــه اشــترى قميصــه الــذي ضبــط بداخل
ــه.  شــخص ال يعرفــه وانــه قــد تكــون تلــك القطعــة املضبوطــة عائــدة ل
وانتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام لــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر 
مــن  اجلــرام  مــن  العشــرة  مــن  ثاثــة   )0،3( تــزن  لقطعــة  وحيازتــه   ،
ــة:  ــن التالي ــة والقرائ احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال، وذلــك لألدل
1- إقــراره حتقيقــا بوجــود القطعــة داخــل القميــص الــذي يرتديــه املــدون 
ــق املرفــق لفــة رقــم)25(  ــف التحقي ــى الصفحتــن رقــم)2،1( مــن مل عل
ــف  ــى الصفحــة رقــم )3( مــن مل ــه املــدون عل ــاء ســماع أقوال وإقــراره أثن
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إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )1(. 2- مــا تضمنــاه التقريــران 
الكيميائيــان الشــرعيان املرفقــان علــى اللفتــن رقمــي )32،29(.3- 
مــا جــاء يف محضــر التحريــز املــدون علــى الصفحــة رقــم )1( مــن ملــف 
إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــه رقــم)1(4 - مــا تضمنــه محضــر القبض 
والتفتيــش املرفــق علــى اللفــة رقــم)2(. وبالبحــث عمــا إذا كان لديــه 
ســوابق اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه املذكــور - وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا - 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا اســتنادا للفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
عقوباتــه  يف  1426/7/8هـــ  وتاريــخ  )م/39(  رقــم  امللكــي  باملرســوم 
األصليــة والتكميليــة أطلــب بإثبــات إدانتــه مبــا نســب إليــه واحلكــم 
عليــه باالتــي:1- عقوبــة الســجن الــواردة يف الفقرة)1(األولــى مــن املــادة 
)41( مــن النظــام املشــار إليــه أعــاه بحقــه لقــاء مــا اســند إليــه مــن 
اتهــام.2- إبعــاده عــن البــاد بعــد تنفيــذ عقوبتــه وفقــًا ملــا تضمنتــه الفقــرة 
)2( الثانيــة مــن املــادة )56( السادســة واخلمســن مــن النظــام املشــار إليــه 
هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بواســطة 
املترجــم املتعــاون بنجاديشــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن 
الدمــام برقــم .......  قــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن تعاطــي احلشــيش 
وحيازتــي قطعــة احلشــيش يف جيــب قميصــي صحيــح ولكننــي ال أعلــم 
عنهــا فقــد اشــتريت القميــص يف نفــس يــوم القبــض علــي هكــذا أجــاب 
وقــد جــرى منــا دراســة أوراق املعاملــة واالطــاع علــى ملــف التحقيــق مــع 
املدعــى عليــه لفــة 25 فوجــد يتضمــن املصادقــة علــى وجــود القطعــة يف 
قميصــه وإنــكار عائديتهــا لــه كمــا جــرى منــا االطــاع علــى التقريــر 
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الكيمــاوي الشــرعي رقــم 2024 ك ش املتضمــن إيجابيــة القطــع ملــادة 
احلشــيش كمــا جــرى منــا االطــاع علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه 
فوجــدت خاليــة فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى 
تعاطــي احلشــيش وأقــر بوجــود القطعــة يف قميصــه ومــا دفــع بــه ال يقبــل 
بحيــازة  املدعــى عليــه  إدانــة  لــدي  ثبــت  اواًل:  االتــي  قــررت  فقــد  لــذا 
قطعــة احلشــيش تــزن ثاثــة مــن العشــرة مــن اجلــرام حيــازة مجــرده ثانيــا: 
اهمــال املــادة ))41(( لعــدم ثبــوت موجبهــا واعمــال املــادة ))39(( مــن 
نظــام املكافحــة مــع مراعــاة ))60(( مــن النظــام لكــون املدعــى عليــه 
وافــد مصيــره االبعــاد وذلــك بســجنه ســتة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى 
ذمــة هــذه القضيــة وجلــده مائــة وخمســن جلــده مفرقــة بــن كل دفعــة 
وأخــرى عشــرة أيــام وإلزامــه بدفــع غرامــة ثاثــة آالف ريــال لبيــت املــال 
وجلــده حــد املســكر ثمانــون جلــدة علنــا دفعــة واحــدة يفــرق بينهــا وبــن 
التعزيــز بعشــرة أيــام وإبعــاده عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه اعمــااًل 
العــام  للحــق  وبذلــك حكمــت  املكافحــة  نظــام  مــن   ))56(( للمــادة 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا االعتــراض وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 1434/5/28هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/8/16هـــ افتتحــت 
اجللســة الرابعــة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا حيــث وردتنــا 
ــة املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد مــن محكمــة االســتئناف  املعامل
باملنطقــة الشــرقية بخطــاب رقــم 341676917 وتاريــخ 1434/8/8هـــ 
وبرفقهــا القــرار رقــم 34282924 وتاريــخ 1434/7/30هـــ واملتضمــن 
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم وقــد أغلقــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر 

وخمســة وأربعــون دقيقــة حــرر يف 1434/8/16هـــ.
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رقم الصك : 3424254 تاريخه: 1433/05/27هـ  
رقم الدعوى:34244859

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34246254 تاريخه: 1434/06/19هـ

مخــدرات - حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه - إقــرار- إدانــة- 
نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - ال اجتهــاد مــع وجــود نــص نظامــي 
-  قيــادة ســيارة حتــت تأثيــر املخــدر - حــد املســكر - تعزيــر بالســجن 

واإلبعــاد - إثبــات.

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )60( و  و)56(   )41( املــواد 
لعقليــة. ا

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه، واحلكــم عليــه 
بعقوبــة الســجن واإلبعــاد عــن البــاد طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات 
فيهــا  فعثــر  يقودهــا  التــي  الســيارة  تفتيــش  مت  العقليــة،  واملؤثــرات 
علــى ســيجارة يشــتبه أن تكــون مخلوطــة باحلشــيش، أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر، أقــر 
أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام، قضــت احملكمــة بإدانــة 
املدعــى عليــه بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه 
وقــررت جلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر وســجنه ملــدة 
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أربعــة أشــهر وإبعــاده عــن البــاد بعــد تنفيــذ العقوبــة بحقــه مــع وقــف 
تنفيــذ هــذه العقوبــة بحقــه، الحظــت محكمــة االســتئناف أن وقــف 
تنفيــذ عقوبــة اإلبعــاد اجتهــاد مــع وجــود نــص نظامــي، قــررت احملكمــة 
االبتدائيــة الرجــوع عمــا حكمــت بــه مــن وقــف التنفيــذ، عــارض املدعى 
عليــه علــى احلكــم ولــم يعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت محكمــة 

ــر. ــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخي االســتئناف املوافقــة عل

ــا ....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34244859 برقــم  مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341292609 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/27هـــ 
1434/05/27هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافق1434/06/12هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 15: 08 وفيهــا حضــر املدعــي العــام املكلــف من مرجعة 
برقــم هـــ ع /51/3 يف 1431/5/24هـــ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه 
....... مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم .......  وادعــى املدعــى 
الثانيــة عشــر مســاء  الســاعة  أنــه عنــد  لدينــا  العــام بدعــواه احملــررة 
اخلميــس املوافــق 1434/5/2هـــ وأثنــاء قيــام فرقــة املخــدرات بعملهــا 
يف حــي ..... بخميــس مشــيط مت االشــتباه يف ســيارة ..... وباســتيقافها 
وطلــب إثبــات قائدهــا املتهــم وبتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى أي شــيء مــن 
املمنوعــات وبتفتيــش الســيارة عثــر بداخلهــا علــى ســيجارة يشــتبه أن 
تكــون مخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0.7( ســبعة مــن 
العشــرة مــن اجلــرام فقبــض عليــه وســلم إلــى إدارة مكافحــة املخــدرات 
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بخميــس مشــيط وســلمت لــه ســيارته وأغراضــه الشــخصية وبســماع 
ــى ســيجارة مخلوطــة مبــادة  ــر يف ســيارته عل ــه عث أقــوال املتهــم أقــر بأن
احلشــيش املخــدر وهدفــه مــن حيازتهــا االســتعمال وانــه اســتخدم مــن 
املضبــوط كمــا أقــر بأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر من الســابق وبتحليل 
عينــة ممــا مت ضبطــه ثبــت أنهــا مخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر مبوجــب 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )938/م( لعــام 1434هـــ الصــادر من 
مركــز مراقبــة الســموم الطبيــة الشــرعية مبنطقــة عســير وقــد انتهــى 
التحقيــق مــع املذكــور إلــى توجيــه االتهــام لــه بحيــازة أعقاب ســجائر بلغ 
وزنهــا )0.7( ســبعة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي والتعاطــي 
مــن نــوع املضبــوط ومــن الســابق كمــا أقــرر توجيــه االتهــام لــه بقيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــر احلشــيش املخــدر وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 
1ـ مــا تضمنــه إقــراره علــى صفحــة )12-9( مــن ملــف ضبــط إجــراءات 
قضيــة مخــدرات مرفــق لفــة رقــم )1( 2ـ مــا تضمنــه محضــر القبــض 
والتفتيــش لفــه رقــم )9( 3ـ مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
لعــام 1432هـــ لفــه رقــم )16( وبالبحــث عــن ســوابقه  رقــم )938/م( 
اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه مبــا يلــي 1ـ عقوبــة تعزيريــة وفقــا ملــا ورد يف املــادة )1/41( 
احلاديــة واألربعــن الفقــرة األولــى مــن النظــام املشــار إليــه لقــاء حيازتــه 
ــغ وزنهــا )0.7( ســبعة مــن  ســيجاره مخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر بل
مــن املضبــوط يف  اجلــرام بقصــد االســتعمال واســتعمال  مــن  العشــرة 
ــة  ــذ العقوب ــة الســعودية بعــد تنفي الســابق 2ـ إبعــاده مــن اململكــة العربي
وفقــا ملــا ورد يف املــادة )56( السادســة واخلمســن الفقــرة )2( الثانيــة مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 3- إثبــات إدانتــه بقيــادة 
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الســيارة حتــت تأثيــر احلشــيش املخــدر وإفهامــه بــأن عقوبتــه الــواردة 
بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )68( الثامنــة والســتون مــن نظــام املــرور 
علــى ذلــك عائــد للجهــات املختصــة هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه 
أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح وصحيــح 
ــا تائــب إلــى  أننــي أتعاطــي احلشــيش املخــدر ومــا حصــل خطــأ منــي وأن
اهلل ممــا فعلــت لكنــي معتــرض علــى إبعــادي عــن البــاد فأنــا مســتثمر 
يف هــذه البــاد ولــدي مــا يزيــد عــن أربعــن عامــا وعــدة مصانــع للرخــام 
املزخــرف والطــاوالت الرخاميــة ويف إبعــادي عــن الباد ضــرر علّي وعلى 
مــن يعمــل عنــدي وفيــه خســارة ماليــة كبيــرة جــدا هكــذا أفــاد ثــم ابــرز 
لنــا مــا يفيــد ذلــك مــن ســجات جتاريــة بعــدد أربــع مصانــع يف .... و...... 
و.......... و..... ومرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة العامــة لاســتثمار وبرنــت 
صــادر مــن اجلــوازات مبــن يعمــل لديــه مرفقــه صورهــا باملعاملــة وبعــد 
ذلــك رأيــت رفــع اجللســة للتأمــل وحــدد لهــم موعــد يــوم االثنــن املوافــق 
1434/6/19هـــ الســاعة التاســعة اختتمــت اجللســة الســاعة 8.55 وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/06/12هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/06/19 
ويف متــام الســاعة التاســعة افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وبعــد تأمــل الدعــوى واإلجابــة واالطــاع 
علــى املعاملــة اخلاصــة بهمــا وبنــاء علــى مــا تقــدم وبنــاء علــى التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املتضمــن إيجابيــة العينــة املضبوطــة مــع املدعــى 
العــام  عليــه وبنــاء علــى مصادقــة املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي 
وأعلــن توبتــه وندمــه وذكــر انــه مســتثمر يف البــاد وان يف احلكــم يف 
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إبعــاده عــن البــاد مفســده وبنــاء علــى القاعــدة الشــرعية التــي تقــول درء 
املفاســد أولــى مــن جلــب املصالــح ، وهــي قاعــدة جليلــة القــدر عظيمــة 
النفــع، وحاصلهــا أن دالئــل الشــريعة املطهــرة دلــت علــى أنــه حكــم اهلل 
تعالــى يــدور مــع مــا يترجــح عنــد تعــارض املصالــح واملفاســد، واملضــار 
واملنافــع، فيكــون الشــيء مطلوبــا شــرعا إن ترجحــت مصاحلــه علــى 
مفاســده، ويكــون ممنوعــا إن كان العكــس ، ومبــا أن يف إبعــاد 
املدعــى عليــه عــن البــاد مفســدة أعظــم مــن املصلحــة يف عقوبتــه بإبعــاده 
إذ الضــرر متعــٍد عليــه وعلــى غيــره ولقولــه الرســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم ) ال ضرر وال ضرار (، حديث حســن رواه ابن ماجة والدارقطني 
ــه ثبــت  ــه لذلــك كل ــى املدعــى علي وحيــث ال يوجــد ســوابق مســجلة عل
لــدي شــرعا إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه يف الدعــوى وحكمــت 
عليــه باالتــي أواًل / حكمــت علــى املدعــى عليــه مبوجــب املــادة احلاديــة 
واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واســتنادا 
ــه  ــه توبت ــادة الســتن مــن ذات النظــام وحيــث اظهــر املدعــى علي ــى امل إل
وندمــه ولعــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه لــذا حكمــت عليــه بالســجن 
أربعــة أشــهر. ثانيــًا/ حكمــت عليــه مبوجــب املــادة السادســة واخلمســن 
الفقــرة الثانيــة مــن ذات النظــام بإبعــاده عــن البــاد بعــد تنفيــذ العقوبــة 
بحقــه وال يســمح لــه بالعــودة إليهــا، إال فيمــا عــدا مــا تســمح بــه تعليمــات 
احلــج والعمــرة مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة بحقــه للمصلحــة الراجحــة يف 
ذلــك ويف حــال عودتــه ألي فعــل معاقــب عليــه شــرعا تنفــذ العقوبــة بحقــه 
بإبعــاده عــن البــاد. ثالثــًا/ حكمــت عليــه بجلــده ثمانــن جلــده دفعــة 
واحــده حــد املســكر لقــاء اعترافــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر. رابعــًا/ 
ثبــت لــدي إدانتــه بقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر احلشــيش املخــدر وافهمتــه 
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إن عقوبتــه علــى ذلــك عائــدة للجهــة املختصــة هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة باحلكــم 
ــب رفــع احلكــم  ــى احلكــم وطل ــام املعارضــة عل كمــا قــرر املدعــي الع
بائحــة  واالكتفــاء  اعتراضيــة  الئحــة  بــدون  االســتئناف  حملكمــة 
الدعــوى العامــة وأمــرت بتنظيــم القــرار الــازم لذلــك ورفعــه مــع كامــل 
أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم اختتمــت اجللســة 
الســاعة 9.45... وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/06/19هـــ 
1434/08/09هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى  افتتحــت اجللســة الســاعة الثامن
ــة بخطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف  عليــه وقــد عــادت أوراق املعامل
برقــم 341657838 يف 1434/07/29هـــ مشــفوعا بهــا قــرار املاحظــة 
مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة الثالثــة برقــم 
هــو  مبــا  فضيلتــه  حكــم  املتضمــن  1434/07/18هـــ  34272315يف 
مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
وباالطــاع علــى مــا جــاء يف القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر 
إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة أن مــا قــرره فضيلتــه مــن وقــف 
تنفيــذ العقوبــة املقــررة بحــق املدعــى عليــه يف الفقــرة ثانيــا ملــا قــرره مــن 
تعليــل يف غيــر محلــه فــا اجتهــاد مــع وجــود نــص نظامــي فعلــى فضيلتــه 
املوفــق وصلــى اهلل علــى  الــازم واهلل  مــا ذكــر وإكمــال  ماحظــة 
نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه ســلم أهـــ ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب 
الفضيلــة قضــاة االســتئناف فقــد رجعــت عــن حكمــي يف وقــف تنفيــذ 
العقوبــة بحــق املدعــى عليــه يف إبعــاده عــن البــاد وأفهمــت املدعــى عليــه 
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إن احلكــم نافــذا حســب األنظمــة والتعليمــات يف ذلــك هــذا مــا ظهــر لــي 
وبــه حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة وطلــب 
رفــع احلكــم لاســتئناف بــدون الئحــة واالكتفــاء بــاألوراق الســابقة 
املرفقــة باملعاملــة وأمــا املدعــي العــام فقــرر عــدم املعارضــة علــى احلكــم 
وأمــرت باحلــاق ذلــك يف القــرار وإعــادة كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم اختتمــت اجللســة الســاعة الثامنــة والربــع 
آلــه وصحبــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل 

وســلم. حــرر يف 1434/08/09هـــ.
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 يف خميــس مشــيط برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/8/13هـــ املرفــق به 341876675 وتاري
 34246254 برقــم  الشــيخ.................  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
ضــد............  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/6/19هـــ  وتاريــخ 
مينــي اجلنســية - يف قضيــة )مخــدرات( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار 
املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق 
دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب 
بــه فضيلتــه واحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قــرار الدائــرة رقــم 
احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  1434/7/18هـــ  وتاريــخ   34272315
بعــد اإلجــراء األخيــر، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34241672 تاريخه:1434/06/14هـ 
رقم الدعوى:34255436

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34269274  تاريخه:1434/07/16هـ

التعاطــي  بقصــد  محظــورة  وحبــوب  حشــيش  حيــازة  مخــدرات- 
والترويــج- إقــرار- دفــع غيــر مقبــول  ملوجــب- إدانــة باحليــازة املجــردة 

- ســوابق. األعلــى  - عقوبــة بحدهــا  القصــد  عــن 

املــواد )38( و)39( و)56( و)62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج وحيــازة 
ســيجارة حشــيش بقصــد االســتعمال ، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن 
ــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات  ــد والغرامــة واملن واجلل
واملؤثــرات العقليــة حيــث قبــض عليــه بعــد ورود معلومــات عــن ترويجــه 
محظــورة  حبــوب  علــى  بحوزتــه  عثــر  شــخصيا  وبتفتيشــه  املخــدرات 
و ســيجارة حشــيش وبتفتيــش منزلــه عثــر علــى كميــة كبيــرة مــن 
الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  واحلبــوب احملظــورة-  احلشــيش 
أمــام  أقــر  املخــدر واإلمفيتامــن،  للحشــيش  املرســلة  العينــة  إيجابيــة 
احملكمــة بحيــازة املخــدرات إال أنــه دفــع بكــون قصــده مــن حيازتهــا 



197

احلمــد هلل وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/6/14هـــ لــدي أنــا 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة املقيــدة برقم 
341345013 يف 1434/6/4هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيس برقم 
34255436 يف 1434/6/4هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى 
العــام بالتعميــد رقــم 2367 يف 1433/3/12هــــ وادعــى علــى احلاضــر 
باملجلــس الشــرعي....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
.......  قائــا انــه بنــاًء علــى توفــر املعلومــات إلدارة مكافحــة املخــدرات 
عــن قيــام شــخص بترويــج احلبــوب احملظــورة واحلشــيش املخــدر بحــي 
العقيــق وميتلــك ســيارة رقــم اللوحــة ).....( ومبتابعتــه والبحــث والتحــري 
عنــه لوحــظ املدعــى عليــه بقيــادة الســيارة املذكــورة مبحطــة جبــال 
الهــدا وبالقبــض عليــه وتفتيشــه ضبــط يف برجلــه اليمنــى كيــس نايلــون 
بداخلــه )399( حبــة كانــت )بالشــراب( وضبــط برجلــه اليمنــى علــى 
تــزن )2.3( جرامــن وثاثــة  بكــت دخــان بداخلــه ســيجارة ملفوفــة 

تســليمها للجهــة املختصــة، املدعــى عليــه مــن أربــاب الســوابق ومــا دفــع 
بــه غيــر مقبــول فقــد قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بحيــازة 
ــة  ــازة مجــردة مــع التهمــة القوي احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة حي
بــأن يكــون قصــده الترويــج وقــررت ســجنه ملــدة خمــس ســنوات وجلــده 
خمســمائة جلــدة مفرقــة وتغرميــه مبلــغ خمســة آالف ريــال ومنعــه مــن 
الســفر خــارج اململكــة ملــدة خمــس ســنوات وقــد عــارض املدعــى عليــه 
واملدعــي العــام علــى احلكــم، قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة 

علــى احلكــم.
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بالشــراب وباالنتقــال ملنــزل املدعــى  العشــرة مــن اجلــرام كانــت  مــن 
حقيبتــن  علــى  عثــر  عليــه  باملدعــى  اخلاصــة  الغرفــة  وتفتيــش  عليــه 
ذكــر املدعــى عليــه بأنهــا لــه وبتفتيــش احلقيبــة األولــى ضبــط بداخلهــا 
ــزن  ــة ضبــط بداخلهــا أكيــاس ت ــة الثاني ــه وبتفتيــش احلقيب )6896( حب
)2869.5( ألفــان وثمامنائــة وتســعة وســتون جــرام ونصــف كمــا عثــر 
ــة  ــة مسدســات )مت فــرز أوراق مســتقلة لقضي ــى ثاث داخــل الشــنطة عل
الســاح ( وقــد أثبتــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ) 5805( 
احلشــيش  مادتــي  علــى  ضبطــه  مت  مــا  احتــواء  1434/4/2هـــ  وتاريــخ 
املخــدر واإلمفيتامــن احملظورتــن وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
ــازة )7295( ســبعة اآلف ومائتــن وخمســة وتســعن  ــه بحي للمدعــى علي
حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة وأكيــاس بهــا حشــيش مخــدر 
مــن  جــرام وخمســة  وســتون  وتســعة  وثمامنائــة  ألفــان   )2869.5( تــزن 
ــازة ســيجارة  ــة وحي ــر الكمي ــج لكب العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التروي
ممزوجــة باحلشــيش املخــدر تــزن )2.3( جرامــن وثاثــة مــن العشــرة 
ــه نظامــًا  مــن اجلــرام بقصــد االســتعمال وهــو فعــل محــرم ومعاقــب علي
وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات الصــادر 
لألدلــة  وذلــك  1426/7/8هـــ  وتاريــخ   )39( رقــم  امللكــي  باملرســوم 
والقرائــن التاليــة 1- محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه 2- التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه 
ــال وســابقة  ــى أربعــة عشــر ســابقة ســت ســوابق ســرقة نصــب واحتي عل
لــواط ونهــب  لــواط وســابقة فعــل فاحشــة  مضاربــة وســابقة محاولــة 
وســابقتي حيــازة واســتعمال مخــدرات وســابقة اشــتباه ترويــج مخــدرات 
وســابقة تســتر وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه 
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املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ومجــرم نظامــًا أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه:- 1- ســجنه وجلــده وتغرميــه وفقــًا 
للفقــرة األولــى مــن املــادة الثامنــة والثاثــن مــن النظــام املشــار إليــه. 2- 
منعــه مــن الســفر خلــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه وفقــًا للفقــرة 
األولــى مــن املــادة السادســة واخلمســن. هــذه دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن 
اتهامــي بحيــازة الكميــة املضبوطــة مــن احلبــوب احملظــورة واحلشــيش 
املخــدر بقصــد الترويــج وحيازتــي لســيجارة ممزوجــة باحلشــيش املخــدر 
أننــي  بقصــد االســتعمال فكلــه غيــر صحيــح إطاقــًا ، والصحيــح 
مشــاهدته  وعنــد  أثيوبــي  شــخص  معــي  وركــب  ســيارة  اســتأجرت 
رجــال األمــن هــرب فذهبــت إلــى البيــت ووجــدت يف شــنطة الســيارة 
الشــنطتن املضبوطتــن وأظنهــا لذلــك الشــخص فقمــت بإنزالهــا يف 
منزلــي بقصــد تســليمها للقســم الحقــًا وأنــا ال أعلــم مــا بداخلهــا ويف 
اليــوم التالــي وجــدت يف الســيارة كيــس نايلــون يحتــوي علــى )399( 
ثاثمائــة وتســع وتســعن حبــة مــن احلبــوب احملظــورة وســيجارة حشــيش 
ــي فقمــت بوضــع الكيــس  ــي وهــي بحوزت ــم القبــض عل فخشــيت أن يت
الــذي يحتــوي علــى احلبــوب بداخــل شــرابي وســيجارة احلشــيش بداخلهــا 
جميعــًا  وأســلمها  البيــت  إلــى  أرجــع  حتــى  برجلــي  املربــوط  البكــت 
للحكومــة مــع الشــنطتن التــي يف املنــزل فتــم القبــض علــي واتهامــي 
بذلــك ، وأمــا الســوابق التــي علــى فصحيحــة هكــذا أجــاب فســألت 
املدعــي العــام عــن البينــة علــى دعــواه فيمــا نفــاه املدعــى عليــه فأجــاب 
بقولــه: بينتــي علــى ذلــك إقــراره املرصــود باملعاملــة لفــة )1( ص )14( 
املتضمــن )إقــراره بــأن جميــع مــا ضبــط بحوزتــه يعــود لــه شــخصيًا( ، 
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وكــون الكميــة املضبوطــة كبيــرة ، وليــس لــدي ســوى ذلــك هكــذا 
أجــاب وبعــرض هــذا اإلقــرار علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: إننــي لــم 
أعتــرف بذلــك إطاقــًا هكــذا أجــاب وبتصفــح أوراق املعاملــة لفــه )1( 
ص )23( تبــن وجــود إقــرار للمدعــى عليــه يتضمــن )اعترافــه بأنــه أقــر 
بإقــراره الســابق خوفــًا علــى والدتــه( وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب بقولــه: هــذا صحيــح فقــد اعترفــت بذلــك خوفــًا علــى والدتــي 
ألنهــا كانــت معــي وأريــد الذهــاب بهــا إلــى املنــزل هكــذا أجــاب فبعــد 
ســماعي للدعــوى وإجابــة املدعــى عليــه بنفــي مــا جــاء فيهــا مــع إقــراره 
مــن احلبــوب  الدعــوى وإخفــاءه لكميــة  الــواردة يف  بحيــازة الكميــة 
وســيجارة حشــيش يف رجلــه ويف الشــراب التــي كانــت عليــه معلــًا ذلــك 
مبــا جــاء يف جوابــه ، وبعــد االطــاع علــى أوراق املعاملــة مبــا فيهــا أقــوال 
املدعــى عليــه املشــار إلــى مضمونهــا ســابقًا ، والتقريــر الكيميائــي 
الشــرعي املتضمــن إيجابيــة العينــات املضبوطــة ملادتــي احلشــيش املخــدر 
واإلمفيتامــن احملظورتــن ، وألن مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن تعليــل ال 
ميكــن قبولــه ؛ ألن املفتــرض يف مثــل هــذه احلالــة تســليم هــذه احلقائــب 
إلــى اجلهــة املختصــة مباشــرة ، كمــا أن مــا ذكــره مــن إخفــاءه لكميــة 
مــن احلبــوب احملظــورة وســيجارة حشــيش يــدل علــى أنهــا تعــود لــه ، 
كمــا أن تضــارب أقوالــه يف املعاملــة وأثنــاء احملاكمــة يقــوي التهمــة 
ضــده بصحــة مــا نســب إليــه إضافــة إلــى وجــود ســوابق لــه يف حيــازة 
وترويــج املخــدرات ، ولكــون الكميــة املضبوطــة كبيــرة واألصــل يف 
مثلهــا أن يكــون للترويــج ، وبنــاًء علــى املــواد الثامنــة والثاثن والتاســعة 
والثاثــن والسادســة واخلمســن والثانيــة والســتن مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات ، وألن بينــة املدعــي العــام يف كــون الكميــة املضبوطــة مــع 
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املدعــى عليــه تعــود لــه بقصــد الترويــج غيــر موصلــة وألن األصــل أن مــن 
وجــد معــه شــيء فهــو لــه حتــى يثبــت خــاف ذلــك ، ولكثــرة ســوابق 
املدعــى عليــه لهــذا كلــه فقــد صــدر منــي مــا يلــي: أواًل: ثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة الكميــة املضبوطــة والــواردة يف الدعــوى 
مــن احلشــيش املخــدر وحبــوب االمفتيامــن احملظــورة حيــازة مجــردة 
وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه خمــس ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه ، 
وجلــده خمســمائة جلــده مفرقــة علــى عشــر دفعــات متســاوية يف العــدد 
بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوع ، وتغرميــه خمســة آالف 
ريــال ، ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة خمس ســنوات بعــد انتهاء 
ــًا: لــم تثبــت لــدي إدانتــه بحيــازة الكميــة املضبوطــة  محكوميتــه. ثاني
القويــة ضــده بذلــك واكتفيــت  التهمــة  الترويــج وإمنــا تتوجــه  بقصــد 
بعقوبتــه علــى ذلــك مبــا ورد يف )أوال( ، وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليــه قــرر االعتــراض بــدون الئحــة وأمــا املدعــي العــام فقــرر االعتــراض 
بائحــة فجــرى إفهامــه بتعليمــات االســتئناف وصلــى اهلل وســلم علــى 
ــه أجمعــن. حــرر يف 1434/6/14هـــ.  ــه وصحب ــى آل ســيدنا محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الســبت املوافــق 1434/7/29هـــ 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
قــرار الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة رقــم )34269274( يف 1434/7/16هـــ 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم ، وللمعلوميــة جــرى حتريــر ذلــك ، 

ــا محمــد. حــرر يف 1434/7/29هـــ. ــى نبين وصلــى اهلل وســلم عل



202

رقم الصك : 34252509 تاريخه: 1434/06/26هـ  
رقم الدعوى: 34283189  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34277618 تاريخه:1434/7/24هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد الترويــج وتعاطيــه والشــروع يف بيعه- 
إقــرار- عــدم احلاجــة لســماع شــهادة الشــهود - بينــة غيــر موصلــة- إدانــة 

باحليــازة بقصــد التعاطــي- نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبة.

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  و)60(  و)56(   )41( املــواد 
. لعقليــة ا

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج وشــروعه يف ترويجــه وتعاطيــه 
لــه، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة واملصــادرة واإلبعــاد 
عــن البــاد طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، مت 
االتفــاق معــه علــى شــراء حشــيش مخــدر فوافــق علــى ذلــك ويف الوقــت 
واملــكان احملدديــن حضــر وعنــد شــروعه يف اإلســتام والتســليم شــاهد 
رجــال األمــن فحــاول ابتــاع قطعــة احلشــيش املتفق  على شــراءها فقبض 
عليــه، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
املخــدر  احلشــيش  بحيــازة  احملكمــة  أمــام  أقــر  املخــدر،  للحشــيش 
الترويــج،  يكــون قصــده  أن  وأنكــر  لــه  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنا القاضــي يف احملكمة اجلزائية مبحافظة 
القطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبحافظــة القطيف برقــم 34283189 وتاريخ 1434/06/19هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341487741 وتاريــخ 1434/06/19هـــ ففــي 
يــوم االثنــن 1434/06/26 هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 30: 10 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام بصفتــي مدعيــًا عامــا يف دائــرة التحقيــق 
واالدعــاء العــام مبحافظــة القطيــف أدعــي علــى البالــغ مــن العمــر )25( 
بحرينــي اجلنســية الجــئ برقــم )....( محصــن موظــف أهلــي املقبــوض 
عليــه بتاريــخ 1434/4/21هـــ وأحيــل لســجن محافظــة القطيــف اســتنادا 
علــى  باالطــاع  وتاريــخ 1428/7/9هـــ   )1900( رقــم  الــوزاري  للقــرار 
محضــر البــاغ والقبــض والتفتيــش املعــد مــن قبل رجال الضبــط اجلنائي 
مبكافحــة املخــدرات بالدمــام تبــن أنــه بتاريــخ 1434/4/21 هـــ وبنــاء 
علــى املعلومــات املتوفــرة مــن أحــد مصادرهــم الســرية والتــي تفيــد عــن 

اطلعــت احملكمــة علــى بينــات املدعــي العــام وقــررت عدم احلاجة لســماع 
شــهادة شــهود محضــر القبــض لكونــه لــم يتضمــن اإلشــارة إلــى عمليــة 
االســتام والتســليم، قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بحيــازة 
احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه وقــررت جلــده ثمانــن 
جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر وســجنه ملــدة شــهرين وإبعــاده إلــى 
بــاده، كمــا قضــت بــرد طلــب املدعــي العــام تطبيــق املــواد )53-38( 
بحقــه لعــدم ثبــوت موجبــه، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي 

ــى احلكــم. العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل
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شــخص يدعــى )....( مــن ســكان القطيــف داريــن لــه نشــاط يف ترويــج 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة ويســتخدم اجلــوال رقــم )( واســتعد 
املشــهود عليــه فقــد مت متكــن  باجلــرم  باملذكــور  املصــدر لإلطاحــة 
املصــدر مــن االتصــال هاتفيــا علــى املــروج وطلــب منــه شــراء حشــيش 
مخــدر مببلــغ مئتــي ريــال وحبــوب محظــورة مببلــغ مئتــي ريــال فوافــق 
املــروج علــى ذلــك وطلــب مــن املصــدر احلضــور لــه عنــد منزلــه وأنــه جاهــز 
لتســليمها وجــرى تفتيــش املصــدر وســيارته وترقيــم مبلــغ وقــدره )400( 
أربعمائــة ريــال وزود املصــدر باملبلــغ احلكومــي وحتــرك حتــت أنظــار 
الفرقــة حتــى تقابــل مــع املروج ثم ركب املروج مع املصدر وعند شــروعه 
يف عمليــة االســتام والتســليم شــاهد الفرقــة فحــاول ابتــاع القطعة التي 
مت االتفــاق علــى بيعهــا ومتــت الســيطرة عليــه وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يعثــر 
بحوزتــه علــى أي شــيء مــن احملظــورات وعثــر معــه علــى الهاتــف اجلــوال 
الــذي قــام باســتخدامه للتنســيق يف عمليــة الترويــج ومبلــغ وقــدره )886( 
ثمامنائــة وســتة وثمانــون ريــاال وبطاقــة صــراف ).....( وفيــزا كارت ).....( 
ــي  ــة الت ــأن هــذه هــي القطع ــاح ســيارة وأقــر املــروج أمــام الفرقــة ب ومفت
أحضرهــا للترويــج والتــي حــاول ابتاعهــا، وهــي قطعــة تــزن خمســة 
جرامــات وثمانيــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )2035( وتاريــخ 1434/4/29 هـــ 
إيجابيــة عينــة مــا مت ضبطــه ملــادة احلشــيش املخــدر واملــدرج علــى اجلــدول 
أقــر  املخــدرات وباســتجوابه  بنظــام مكافحــة  امللحــق  )أ(  فئــة  األول 
بأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر ومبواجهتــه مبــا ورد مبحضــر القبــض 
ــة  مــن أنــه مت االتصــال بــه علــى جوالــه رقــم )( ذكــر أن بينــه وبــن صل
قرابــة وأنــه اتصــل بــه أكثــر مــن مــرة يطلــب منــه املخــدرات وذكــر 
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لــه بأنــه ال يســتطيع إحضــار املخــدرات لــه وانــه ال يقــوم بالترويــج وقــد 
أســفر التحقيــق عــن اتهامــه بحيــازة قطعــة تــزن خمســة جرامــات وثمانيــة 
مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج والشــروع 
ــا للفقــرة رقــم )2( مــن  يف بيعهــا وتعاطيــه احلشــيش املخــدر املجــرم وفًق
املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة 1-محضــر البــاغ والقبــض والتفتيــش املنــوه 
ــى الصفحــات رقــم )2-11( مــن ملــف ضبــط إجــراءات  ــه املــدون عل عن
االســتدالل املرفــق علــى اللفــة رقــم )1( 2-إقــراره بــان مــا مت ضبطــه يعــود 
لــه شــخصيا بقصــد االســتخدام وباســتخدامه للحشــيش املخــدر املــدون 
علــى الصفحــة رقــم )1( مــن محضــر االســتجواب املرفــق علــى اللفــة 
رقــم )13( 3-التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى 
ــى  ــه عل ــر ل ــم يعث ــه ســوابق ل اللفــة رقــم )19( وبالبحــث عمــا إذا كان ل
ســوابق مســجله علــى املســتوى العــام وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا لــذا أطلــب احلكــم عليــه مبــا يلــي أوال: إثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه مبــا يلــي 1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة 
بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام مــع مراعــاة مــا ورد 
باملــادة رقــم )62/1( مــن النظــام 2-إبعــاده عــن اململكــة إعمــاال ملقتضــى 
الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام ثانيــًا: مصــادرة الهاتــف 
اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه مــن نــوع ).....( برقــم االتصــال ).....( ويحمــل 
الرقــم املصنعــي ).....( الرتباطــه بالقضيــة 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 
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الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1429/2/10هـــ هــذه دعواي والســام 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض 
علــي يف تاريــخ 1434/4/21 هـــ عندمــا اتصــل بــي صديــق لــي وطلــب 
مقابلتــي عنــد البــاب وخرجــت وركبــت معــه الســيارة وأثنــاء ذلــك حضــر 
ــة  فرقــة مــن مكافحــة املخــدرات وعندمــا شــاهدتهم كان معــي قطع
حشــيش مخــدر صغيــرة حاولــت ابتاعهــا والعثــور بحوزتــي علــى الهاتــف 
اجلــوال رقــم ).....( ومبلــغ قــدره ثمامنائــة وســتة وثمانــون ريــااًل وبطاقــة 
صــراف ومفتــاح ســيارة وجهــاز جــوال مــن نــوع ).....( كل ذلــك صحيــح 
جملــًة وتفصيــًا وقصــدي مــن حيــازة هــذه القطعــة التعاطــي الشــخصي 
وأنــا أتعاطــى احلشــيش املخــدر منــذ فتــرة وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن ترويجــي احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وشــروعي يف عمليــة 
ــح  ــًا والصحي ــًة وتفصي ــح جمل ــر صحي ــك غي ــع هــذه القطعــة كل ذل بي
ــة الترويــج  ــى ني ــة مــن املدعــي العــام عل مــا ذكرتــه لكــم وبطلــب البين
وشــروعه يف بيعهــا قــال بينتــي إقــراره حتقيقــًا املــدون علــى لفــة رقــم 
)11-12-13( ومحضــر البــاغ والقبــض والتفتيــش املــدون علــى صفحــة 
اقــراره  )1( ومبطالعــة  رقــم  لفــة  املرفــق  التحقيــق  ملــف  مــن   )11-2(
حتقيقــًا وجدتــه موافقــًا إلجابتــه لدينــا يف املجلــس الشــرعي ومبطالعــة 
محضــر القبــض املــدون علــى صفحــة )11( مــن ملف التحقيــق املرفق لفة 
رقــم )1( وجدتــه موافقــًا لدعــوى املدعــي العــام وبعــرض احملضــر علــى 
املدعــى عليــه قــال احملضــر غيــر صحيــح بخصــوص شــروعي يف عمليــة 
ترويــج هــذه القطعــة مــن احلشــيش املخــدر والصحيــح مــا ذكرتــه لكــم 
هــذا وقــد جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املشــار 
إليــه أعــاه فوجدتــه كمــا ذكــر وإلــى أن محضــر القبــض والتفتيــش 
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والضبــط املشــار إليــه أعــاه ليــس فيــه مــا يشــير إلــى عمليــة االســتام 
والتســليم وهــي الركــن األســاس واملؤثــر يف إثبــات الترويــج مــن عدمــه 
لــذا لــم أجــد مــا يبــرر إحضــار الفرقــة القابضــة فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وإلــى مصادقــة املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعي العام 
بخصــوص حيازتــه قطعــة احلشــيش املخــدر املذكــورة أعــاه لقصــد 
التعاطــي وتعاطيــه احلشــيش املخــدر وإنــكاره ترويــج احلشــيش املخــدر 
ولــم يثبــت املدعــي العــام ذلــك وإلــى أن محضــر القبــض خــال مــن الركن 
األســاس إلثبــات عمليــة الترويــج وهــي االســتام والتســليم وإلــى مــا تــدل 
عليــه املــادة التاســعة واخلمســون بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
التــي تتضمــن أن احملكمــة ال تتقيــد بالوصــف الــوارد يف الئحــة الدعــوى 
وعليهــا أن تعطــي الفعــل الوصــف الــذي يســتحقه وإلــى مــا تــدل عليــه 
املادتــان الواحــدة واألربعــون والسادســة واخلمســون مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات وإلــى عــدم الســوابق وقلــة الكميــة ومــا تــدل عليــه املــادة 
الســتون مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لــكل مــا ســبق فقــد ثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة حشــيش مخــدر وزنها خمســة جرامات 
وثمانيــة بالعشــرة مــن اجلــرام لقصــد التعاطــي وتعاطيــه احلشــيش املخــدر 
وبعــده حكمــت مبــا يلــي أواًل بســجن املدعــى عليــه ملــدة شــهرين اعتبــارًا 
مــن تاريــخ إيداعــه الســجن تطبيقــًا للمــادة الواحــدة واألربعــن مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات ومت النــزول عــن احلــد األدنــى مــن العقوبــة إعمــااًل 
ــاء مــا  ــاده بعــد إنه ــى ب ــاده إل ــًا إبع للمــادة الســتن مــن ذات النظــام ثاني
لــه ومــا عليــه تطبيقــًا للمــادة السادســة واخلمســن مــن ذات النظــام ثالثــًا 
بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر يف مــكان عــام رابعــًا 
رددت دعــوى املدعــي العــام بخصــوص تطبيــق املادتــن الثامنــة والثاثــن 
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والثالثــة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات لعــدم ثبــوت قيــام 
املوجــب الشــرعي وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة واملدعــي العــام عدمهــا وطلــب االســتئناف وأجيــب لطلبــه كمــا 
قــرر أن الئحتــه االعتراضيــة مــا يف أوراق املعاملــة وأمــرت برفــع كامــل 
أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وأغلقــت 
اجللســة يف متــام الســاعة 55: 10 وصــل اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 
وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة 
اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف برقــم 34283189 وتاريخ 
وتاريــخ   341487741 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/06/19
1434/06/19 هـــ ففــي يــوم األربعــاء 1434/08/03 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 30: 08 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الشــرقية مبوجــب خطابهــم رقــم 341658512 وتاريــخ 1434/07/30هـــ 
ــا  ــخ 1434/08/02هـــ وبرفقه ــا برقــم 341658512 وتاري ــدة لدين واملقي
اجلزائيــة  الدائــرة  االســتئناف  محكمــة  قضــاة  مــن  الصــادر  القــرار 
الثاثيــة األولــى - ج/1 رقــم 34277618 يف 1434/07/24هـــ واملتضمن 
املصادقــة علــى احلكــم وبــه تعتبــر القضيــة منتهيــة وأغلقــت اجللســة يف 
متــام الســاعة 45: 08 وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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رقم الصك: 34267356 تاريخه :1434/7/12هـ 
رقم القضية: 34311511 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34290705 تاريخه: 1434/08/08هـ

مخــدرات - شــراء وحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي - تعاطــي 
احلشــيش املخــدر - التســتر علــى مصــدر املضبوطــات - إقــرار املدعــى 
ــه التســتر  ــكار املدعــى علي ــازة احلشــيش املخــدر - إن ــه بشــراء وحي علي
علــى مصــدر املضبوطــات - إقامــة حــد املســكر - تعزيــر املدعــى عليــه 

بالســجن واإلبعــاد عــن البــاد.

1- قوله تعالى) وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق(.
2- قوله تعالى )وال تفسدوا يف األرض بعد صاحها (.

3- املادة 41 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
4- املــادة 56 الفقــرة الثانيــة  مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه مقيــم بشــراء وحيــازة احلشــيش املخدر 
مصــدر  علــى  التســتر  املخــدر،  احلشــيش  تعاطيــه  التعاطــي،  بقصــد 
املضبوطــات، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم عليــه 
بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( و إبعــاده عن اململكة 
بعــد تنفيــذ احملكوميــة و بعقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره علــى مصــدر 
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املخــدرات، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد اســتيقافه و تفتيشــه 
بعــد االشــتباه بــه مــن قبــل ســلطات األمــن و بتفتيشــه ضبــط كميــة مــن 
احلشــيش املخــدر،  إقــرار املدعــى عليــه بشــراء وحيــازة احلشــيش املخــدر 
املخــدر،  احلشــيش  بتعاطــي  عليــه  املدعــى  إقــرار  التعاطــي،  بقصــد 
ــى مصــدر املضبوطــات، عــدم وجــود  ــه التســتر عل إنــكار املدعــى علي
بينــة للمدعــي العــام علــى مــا أنكــره املدعــى عليــه ســوى مــا جــاء يف 
أوراق املعاملــة، إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه، تعزيــر املدعــى 
عليــه بالســجن واإلبعــاد فيمــا عــدا مــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة، 
عــدم ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بالتســتر علــى مصــدر املضبوطــات، 

تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
أنــا ............ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء 
برقــم 10097 وتاريــخ 1434/7/4هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 
341630165 وتاريــخ 1434/7/5هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس 
ــخ 1434/7/5هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  برقــم 34311511 وتاري
املدعــي العــام ............ امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب 
مبحافظــة  العــام  واإلدعــاء  التحقيــق  دائــرة  رئيــس  ســعادة  خطــاب 
األحســاء ذي الرقــم ............ والتاريــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه 
العــام لدائــرة التحقيــق  قائــًا بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء 
مصــري   ............ علــى  أدعــي  األحســاء  مبحافظــة  العــام  واالدعــاء 
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اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ............ العمــر 33 عامــًا احلالــة 
االجتماعيــة متــزوج باالطــاع علــى محضــر القبــض رقــم )............( املعــد 
مــن قبــل أمــن الطــرق التابــع ملركــز الدهنــاء تبــن أنــه مت اســتيقاف 
املدعــى عليــه حيــث كان يقــود ســيارة مــن نــوع بيجــو )2007م( حتمــل 
اللوحــة )............( اللــون )أســود( وبتفتيشــه وتفتيــش املركبــة ضبــط 
علــى عــدد )6( ســتة قطــع ســوداء اللــون تــزن جميعهــا )32.5( اثنــن 
وثاثــن جــرام وخمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام كانــت موجــودة بداخــل 
ــه حــذاء موضــع علــى املقعــدة اخللفيــة  جــوارب كانــت موضوعــه بداخل
بالســيارة . وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )............( 
إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر واملــدرج يف اجلــدول رقــم 
)1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة . 
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بشــراء وحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي وتعاطيــه لنوعــه وأنــه اشــتراها مــن شــخص يف الريــاض بقيمــة 
بشــراء  لــه   االتهــام  توجيــه  علــى  معــه  التحقيــق  وانتهــى   . ريــال   500
وحيــازة عــدد )6( ســتة قطــع مــن احلشــيش املخــدر تــزن جميعهــا )32.5( 
اثنــن وثاثــن جــرام وخمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه لنوعــه ، واملجــرم مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
مصــدر  علــى  وتســتره   ، 1426/7/8هـــ  وتاريــخ   )39( رقــم  امللكــي 
املضبوطــات التــي معــه وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء يف 
إقــرار املدعــى عليــه  املــدون علــى محضــر االســتجواب املرفــق علــى اللفــة 
رقــم )11/12(2- محضــر القبــض والتفتيــش املرفــق علــى اللفــة رقــم 
)4(3- محضــر الــوزن والتحريــز املــدون علــى الصفحــة رقــم )4( مــن 
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ملــف االســتدالالت األوليــة املرفــق علــى اللفــة رقــم )8( .
4- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املرفــق علــى اللفــة رقــم )16( وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه املذكــور - وهــو بكامل أهليتــه املعتبرة 
شــرعًا - فعــل مجــرم ومعاقــب عليــه نظاًمــا ؛ لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند 

إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:-
العقليــة  الــواردة يف نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات  العقوبــات 

:-1/ بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( .
تنفيــذ محكوميتــه اســتنادًا  بعــد  بإبعــاده عــن اململكــة  2/ احلكــم 

للفقــرة )2( مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام.
العقوبــات التعزيزيــة :-1/ احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــة 

لقــاء تســتره علــى املصــدر املخــدرات.
عــى ؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن  هكــذا ادَّ
هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــًا: صحيــح 
مــا نســبه لــي املدعــي العــام مــن واقعــة القبــض ومــن شــرائي وحيــازة 
اثنــن  جميعهــا)32.5(  تــزن  املخــدر  احلشــيش  مــن  قطــع  ســت  عــدد 
وثاثــن جــرام وخمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد االســتعمال  ومــن 
اســتعمالي  للحشــيش املخــدر  وصحيــح اعتــرايف ونســبة )الســوابق ( لــي 
وقــد أخــذت محكوميتهــا وغيــر صحيــح تســتري على مصــدر املخدرات 
فقــد أخبــرت جهــة التحقيــق أننــي اشــتريتها عــن طريــق صديــق لــي 
ــق  ــي عــن  طري ــذي يحضرهــا ل اســمه ............ مصــري اجلنســية وهــو ال
أنــاس يعرفهــم هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه 
بينــة علــى مــا نفــاه املدعــى عليــه فقــال : ليــس لــديَّ ســوى مــا يف أوراق 
املعاملــة وأطلــب الرجــوع إليهــا هكــذا أجــاب فجــرى االطــاع علــى 
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جميــع أوراق املعاملــة ومنهــا : التقريــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن 
ــع  ــة الســموم التاب ــاء الشــرعية باملركــز اإلقليمــي ملراقب قســم الكيمي
للمديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة باملنطقــة الشــرقية برقــم ) 2081 ك 
ش ( لعــام  1434هـــ املتضمــن إيجابيــة عيـــنة مــا ضبــط للحشــيش املخــدر 
كمــا  جــرى االطــاع علــى كــرت ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن خلــوه 
مــن الســوابق كمــا جــرى االطــاع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى عليــه 
املتضمنــة أنــه أوقــف بتاريخ1434/04/23هـــ  فبنــاء علــى مــا ورد مــن 
الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن 
ــه   ــه  وملــا ورد يف محضــر القبــض واعتــراف املدعــي عليــه ومبــا أن أهليت
صــادق علــى صحــة مــا نســب إليــه مــن  حيــازة  احلشــيش املخــدر علــى 
صفــة مــا ورد يف الدعــوى ومبــا أن مــا صــدر منــه حــرام يف الشــريعة ملــا 
ــى  ــاد وعل ــى  البــاد  والعب يف احلشــيش املخــدر مــن اخلطــر و الضــرر عل
ــوا النفــس التــي حــرم اهلل إال  ــه ذلــك قــال تعالــى )وال تقتل مــن صــدر من
باحلــق( وقــال )وال تفســدوا يف األرض بعــد إصاحهــا ( ممــا يســتوجب 
معاقبــة املدعــى عليــه  و تعزيــزه بالعقوبــة الــواردة يف املــادة الواحــدة 
يتوجــه اســتحقاقه  املخــدرات كمــا  مــن نظــام مكافحــة  واألربعــن 
للعقوبــة الــواردة يف املــادة 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 
ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أنكــر دعــوى املدعــي العــام باتهامــه بالتســتر علــى 
مصــدر املخــدرات وال بينــة للمدعــي العــام علــى ذلــك ممــا يســتوجب ردَّ 
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دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه بذلــك  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 . ثانيــًا / ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بشــراء 
وحيــازة عــدد ســت قطــع مــن احلشــيش املخــدر تــزن جميعهــا)32.5( اثنن 
وثاثــن جــرام وخمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد االســتعمال  وأن 
يعــزر بســجنه ملــدة ســنة مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة القضيــة  وذلــك 
املــادة الواحــدة و األربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات.  مبوجــب 
ثالثــا / وأن يبعــد عــن اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة احملكــوم بهــا عليــه 
واســتيفاء مــا لــه ومــا عليــه مــن حقــوق وال يســمح لــه بالعــودة إليهــا فيمــا 
ــه تعليمــات احلــج والعمــرة حســب مقتضــى مــا ورد يف  عــدا مــا تســمح ب
املــادة السادســة واخلمســن مــن النظــام نفســه الفقــرة الثانيــة. رابعــًا / لــم 
يثبــت لــديَّ إدانــة املدعــى عليــه بالتســتر علــى مصــدر املخــدرات وقــررت 
ردَّ دعــوى املدعــي العــام بإثبــات إدانتــه بذلــك وبتــاوة احلكــم علــى 
الطرفــن وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف التمييــز قــرر قناعتــه باحلكــم  
وطلــب املدعــي العــام  رفــع احلكــم للتمييــز وأن الئحتــه االعتراضيــة 
ــزم ومــن  ــه  مبــا يل ــه املدعــى علي هــي الئحــة الدعــوى هــذا وجــرى توجي
ذلــك حرمــة اســتعمال  احلشــيش املخــدر وأثــره الســيئ علــى العقــل واملــال 
وأقفلــت اجللســة العاشــرة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن  حــرر احلكــم يف 1434/07/12هـــ .
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 االحســاء املكلــف 
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برقــم 341630165 وتاريــخ 1434/7/19هـــ  املقيــدة لــدى احملكمــة 
القــرار  بهــا  املرفــق  1434/7/24هـــ   وتاريــخ   34/1787376 برقــم 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ............ املســجل برقــم 
34267356 وتاريــخ 1434/7/12هـــ  اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام 
ضــد/............ الســيد .... مصــري اجلنســية  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 

. 1434/8/7هـــ 
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رقم الصك :34275768تاريخه: 1434/07/10هـ 
رقم الدعوى:34318880

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34295987تاريخه:1434/08/14هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة بقصد التعاطــي وتعاطيه 
لهــا - إقــرار -  حــد املســكر - تطبيــق حــد املســكر علــى تعاطــي احلشــيش 

- تعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعاد.

املواد )41، 56، 61( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية. 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة خمــس حبــات حتــوي 
اإلمفيتامــن، وقطعــة حشــيش وزنهــا ســبعة وثاثــون جرامــًا بقصــد 
التعاطــي، وتعاطيــه لهــا، وذلــك بعدمــا مت إيقافــه بســيارته ، وتفتيشــه 
والعثــور معــه علــى الكميــة املذكــورة، وأثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي إيجابيــة عينــة القطعــة املضبوطــة للحشــيش املخــدر وإيجابيــة 
احلبــوب املضبوطــة ملــادة اإلمفيتامــن، وطلــب املدعــي العــام احلكــم 
علــى املدعــى عليــه بالســجن واإلبعــاد مــن البــاد وفــق نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، بعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى 
عليــه صــادق عليهــا جملــة وتفصيــا، وقــرر توبتــه وندمــه، ونظــرًا ملــا 
ظهــر مــن توبــة املدعــى عليــه وشــدة ندمــه ولعــدم وجــود ســوابق مســجلة 
ضــده واســتنادًا للمــادة الســتن مــن نظــام مكافحة املخــدرات واملؤثرات 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ببريــدة   وبن
اجلزائيــة ببريــدة برقــم 34318880 وتاريــخ 1434/07/10 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 341641541 وتاريــخ 1434/07/08 هـــ  ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1434/07/12 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 11  
وفيهــا حضــر  املدعــي العــام  .... واملدعــى عليــه ..... كويتــي اجلنســية 
مبوجــب اجلــواز رقــم .... فادعــى املدعــي العــام قائــًا: أدعــي علــى املدعــى 
عليــه حيــث إنــه بتاريــخ 1434/6/15هـ قدم املدعــى عليه لنقطة  تفتيش 
مقامــة مــن قبــل أمــن الطــرق علــى طريــق الريــاض ـ القصيــم الســريع 
مبركــز أم ســدره علــى ســيارة مــن نــوع ).......( صنــع عــام )2005م( 
دعــى  ممــا  االرتبــاك  عليــه  ظهــر  الثبوتيــة  أوراقــه  وطلــب  وبتوقفــه 
لاشــتباه بــه وبتفتيشــه عثــر يف جيبــه اجلانبــي األميــن علــى علبــة ســجائر 
بداخلهــا عــدد )5( خمــس حبــات حتمــل العامــة املميــزة للكبتاجــون 
يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة و قطعــة ســوداء اللــون يشــتبه أن 

العقليــة حكمــت احملكمــة  بتعزيــره بســجنه أربعــة أشــهر، وإبعــاده عــن 
اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا إال 
فيمــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة واحلكــم بجلــده حــد املســكر 
ثمانــن جلــدة علنــًا دفعــة واحــدة لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر وعقوبتــه 
علــى تعاطــي احلبــوب احملظــورة داخلــة يف احلــد، وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه وقــرر املدعــي العام االعتــراض بدون الئحة 
اعتراضيــة وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )37،00( ســبعًا وثاثــن جرامــًا 
ــز املضبوطــات  ــة وعــد ووزن وحتري ــه  وقــد مت معاين ــم القبــض علي ، فت
اقــر  أقوالــه:  وبســماع    )395( رقــم  الســري  باحلــرز  للتحليــل  وبعثهــا  
بصحــة واقعــة القبــض وبعائديــه مــا مت ضبطــه مــن احلبــوب احملظــورة 
واحلشــيش املخــدر لــه بقصــد التعاطــي وباســتجوابه: اقــر بصحــة واقعــة 
القبــض وحيــازة مــا ضبــط مــن حشــيش مخــدر وحبــوب محظــورة لــه 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وقــد 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي 
عينــة  إيجابيــة  1434هـــ  )904(لعــام  رقــم  بالقصيــم  الســموم  ملراقبــة 
القطعةاملضبوطــة املرســلة للتحليــل للحشــيش املخــدر وإيجابيــة احلبــوب 
املدرجــان  احملظــور  املنبــه  لإلمفيتامــن  للتحليــل  املرســلة  املضبوطــة 
بجــدول املخــدرات واملؤثــرات العقليــة رقــم )2،1( فئــة )أ، ب( املـــلحقان 
باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  بنظــام 
امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ  1426/7/8 ه وانتهــى التحقيــق إلــى اتهــام 
املدعــى عليــه/ ...... بحيــازة قطعــة حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا)37،00( 
اإلمفيتامــن  حتــوي  حبــات  )5(خمــس  وعــدد  جرامــًا  وثاثــن  ســبعًا 
املنبــه احملظــور بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للحشــيش املخــدر واحلبــوب 
احملظــورة احملــرم شــرعًا واملجــرم وفقــًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه وذلــك 
ــة: 1- مــا جــاء يف إقــراره مبحضــر االســتجواب  ــن التالي ــة والقرائ لألدل
املرفــق لفــه رقــم )13،12( 2- مــا جــاء محضــر ســماع أقوالــه املرفــق 
لفــه رقــم )5 (.3- محضــر القبــض والتفتيــش املــدون علــى الصفحــة رقــم 
)11، 9( مــن تقريــر األحــوال األمنيــة املرفــق لفــه رقــم )1(.4- التقريــر 
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ــه املرفــق لفــة رقــم )19( .5- محضــر  ــي الشــرعي املشــار إلي الكيميائ
املعاينــة والعــد والــوزن والتحريــز املرفــق لفــة رقــم )8( . وحيــث إن مــا 
ــة  ــه فعــل محــرم ومجــرم مبوجــب الفقــرة الثاني ــه املدعــى علي أقــدم علي
مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ومعاقــب 
عليــه شــرعا ونظامــا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بالعقوبــات التاليــة:1 ـ الســجن وفقــًاً للفقــرة األولــى مــن املــادة احلاديــة 
واألربعــن وإعمــال الفقــرة األولــى مــن املــادة الثانيــة والســتن مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه.2 ـ إبعــاده عــن البــاد وفقــًا للفقــرة 
هــذه  النظــام  ذات  مــن  واخلمســن  السادســة   )56( املــادة  مــن  الثانيــة 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام ضــده أجــاب  
قائــًا : مــا ذكــره املدعــي العــام ضــدي كلــه صحيــح جملــة وتفصيــًا 
حيــث إننــي حــزت الكميــة املذكــورة يف دعــوى املدعــي العــام ضــدي 
مــن احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــت مــن 
ــى مــا  ــادم عل ــا تائــب ون ــًا وأن ــي بأســبوع  تقريب ــل القبــض عل نوعهمــا قب
حصــل منــي وأتعهــد بعــدم تكــرار مــا بــدر منــي هكــذا أجــاب فجــرى 
منــي دراســة أوراق املعاملــة فوجــدت مــن ضمنهــا محضــر القبــض علــى 
املدعــى عليــه املتضمــن نحــو مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ، كمــا 
وجــدت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 904 يف 1434/6/28هـــ  
املتضمــن إيجابيــة  عينــة مــا مت ضبطــه مــع املدعــى عليــه للحشــيش 
ــاًء علــى  املخــدر واالمفيتامــن املنبــه  للجهــاز العصبــي املركــزي ، فبن
املعاملــة  أوراق  وبعــد االطــاع علــى  الدعــوى واإلجابــة  مــن  تقــدم  مــا 
وحيــث أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام  ضــده فقــد 
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ــغ  ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بل
وزنهــا ســبعة وثاثــن جرامــًا وخمــس حبــات مــن احلبــوب احملتويــة علــى 
مــادة االمفيتامــن املنبــه للجهــاز العصبــي املركــزي بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه مــن نوعهمــا يف الســابق ونظــرًا ملــا ظهــر لــي مــن توبــة املدعــى 
عليــه وشــدة ندمــه ولعــدم وجــود ســوابق مســجلة ضــده واســتنادًا للمــادة 
ولــذا  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  الســتن 
فقــد حكمــت علــى  املدعــى عليــه تعزيــرًا يف احلــق العــام مبــا يلــي : 
أواًل حكمــت بســجنه أربعــة أشــهر مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه 
ــًا  ــة واألربعــن مــن النظــام املذكــور ثاني القضيــة اســتنادًا للمــادة احلادي
حكمــت بإبعــاده عــن اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه وعــدم الســماح 
لــه بالعــودة إليهــا إال فيمــا تســمح بــه تعليمــات احلــج والعمــرة اســتنادًا 
للمــادة السادســة واخلمســن مــن ذات النظــام كمــا حكمــت بجلــده 
ــه احلشــيش  ــًا دفعــة واحــدة لقــاء تعاطي ــدة علن حــد املســكر ثمانــن جل
املخــدر وعقوبتــه علــى تعاطــي احلبــوب احملظــورة داخلــة يف احلــد وبذلــك 
حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه وامــا املدعــي 
العــام  فقــرر االعتــراض بــدون الئحــة اعتراضيــة   وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/7/12 هـــ . ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  لعنــا  اطَّ وبعـــد...فقد  وحـــده  هلل  احلمــد 
القصيــم  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتدقيــق 
ــدة  ــة يف بري ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ــة ال ــى املعامل عل
رقــم  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/8/2هـــ؛  يف  برقــم)341641541( 
 .... الشــيخ/  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/7/23هـــ؛  )34275768( يف 
 ..... ضــد/  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  احملكمــة؛  يف  القاضــي 
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)كويتــي اجلنســية(؛ التهامــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر وحبوب 
اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للحشــيش املخــدر 
واحلبــوب احملظــورة، وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه بجلــد املدعــى 
عليــه حــد املســكر ثمانــن جلــدة لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر، كمــا 
ل  حكــم عليــه تعزيــرًا بالســجن وإبعــاده عــن اململكــة؛ على النحــو املفصَّ
فيــه، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا 
يوجــب املاحظــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل 

ــه وســلم. ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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رقم الصك:34275893 تاريخه :1434/7/23هـ 
رقم القضية :34321229

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34294097 تاريخه:1434/08/10هـ

  - إقــرار   - التعاطــي  لقصــد  احملظــورة  احلبــوب  حيــازة   - مخــدرات 
التعزيــر باجللــد والســجن واإلبعــاد عــن البــاد  لقــاء تعاطــي احلبــوب 

احملظــورة. 

1- قوله تعالى) وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال باحلق (.
2- قوله تعالى ) والتفسدوا يف األرض بعد إصاحها (.

3- املادة)41( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

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

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة حبــة واحــدة مــن حبــوب 
اإلمفيتامــن وربــع حبــة مــن حبــوب الترامــادول - و طلــب املدعــى العــام 
تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء تعاطيــه للحبــوب احملظــورة - طلــب املدعــي 
العــام ســجن املدعــى عليــه وتســفيره إلــى باده بناء على املــواد )41 /56( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة- أقــر املدعــى عليــه 
مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام حيــث أنــه مت القبــض عليــه وبتفتيــش 
الســيارة وجــد حبــة واحــدة وربــع احلبــة يشــتبه أن تكــون محظــورة ،  بناء 
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 احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن ال نبــي بعــده وبعــد فلــديَّ 
أنــا .... باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة إلينــا 
مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة اإلحســاء برقــم  وتاريــخ 
1434/7/9هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم  وتاريــخ 1434/7/11هـــ 
1434/7/11هـــ  وتاريــخ  برقــم   الرئيــس  فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملالــة 
ــاء 1434/7/19هـــ الســاعة العاشــرة  ــوم األربع ــى ي فتحــت اجللســة األول
وفيهــا حضــر املدعــي العــام امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا 
مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة 
ــًا :  ــخ  1433/12/01هـــ وقــّرر دعــواه قائ األحســاء ذي الرقــم  والتاري
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لدائــرة التحقيــق واالدعــاء 
العــام مبحافظــة اإلحســاء أدعــي علــى ...... اجلنــس ، ذكــر اجلنســية، 
مصــري،  الديانــة: مســلم،  تاريــخ امليــاد: 1409/02/20هـ،العمــر: 
25، نــوع الهويــة: رخصــة إقامــة رقــم الهويــة:.......... تاريــخ اإلصــدار: 
موظــف  املهنــة:  جنــران  جــوازات  اإلصــدار:  جهــة  1432/10/23هـــ، 
أهلــي  احلالــة االجتماعيــة : أعــزب، مــكان اإلقامــة:........... الهاتــف 

علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه لقــاء اســتعماله 
احلبــوب احملظــورة واحلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واإلبعــاد عــن 
اململكــة العربيــة الســعودية وال يســمح بالعــودة إليهــا إال فيمــا تســمح بــه 
ــى احلكــم  ــه اعتراضــه عل تعليمــات احلــج والعمــرة،  وقــرر املدعــى علي
بــدون الئحــة، وقنــع املدعــى عليــه مبــا صــدر بحقــه مــن حكــم و صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 
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القبــض:  تاريــخ  األحســاء،  ســجن  اإليقــاف:  احملمول:..............جهــة 
1434/6/9هـــ ، حالــة املتهــم : موقــوف، االتهــام : تعاطــي املؤثــرات 
االســتعمال  أو  التعاطــي  بقصــد  عقليــة  مؤثــرات  وحيــازة  العقليــة 
الشــخصي أنــه باإلطــاع علــى تنفيــذ املهمــة رقــم )9150( املعــد مــن قبــل 
رجــال ضبــط أمــن الطــرق بطريــق الريــاض الدمــام الســريع تبــن أنــه 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه وبقيادتــه ســيارة مــن نــوع ).....( وبتفتيــش 
الســيارة ضبــط بهــا )1( حبــة واحــدة و ربــع حبــة وربــع حبــة أخــرى يشــتبه 
أنهــا محظــورة  مت ضبطهــا جميعهــا يف علبــة )الفيــوزات(  وقــد اثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )2857 ك ش( لعــام 1434هـ الصادر 
مــن املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم باملنطقــة الشــرقية إيجابيــة احلبــة 
ملــادة اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور  املــدرج يف اجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( 
وربــع احلبــة وربــع احلبــة لعقــار الترامــادول املــدرج يف اجلــدول رقــم )1( 
فئــة )هـــ( وبســماع أقوالــه أقــر  بحيازتــه مــا ضبــط معــه بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه لنوعــه. وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لـــ/ بحيــازة )1( 
حبــة مــن حبــوب اإلمفتيامــن املنبــه احملظــور وربــع حبــة  وربــع حبــة مــن 
عقــار الترامــادول لقصــد التعاطــي وتعاطيــه اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور 

والترامــادول. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
1- محضر تنفيذ املهمة املرفق على اللفة رقم )4(.

2- أقــوال املدعــى عليــه املدونــة علــى الصفحــات رقــم )3،2(  مــن دفتــر 
االســتدالالت األوليــة املرفــق علــى اللفــة رقــم )8(.

3- التقرير الكيماوي املرفق على اللفة رقم )16(
 وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور - وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا - فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا وفقــًا للفقــرة الثانيــة 
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مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 

لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:
نظــام  مــن   )41( املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة  يف  الــواردة  1-بالعقوبــة 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة حيازتــه مــا ضبــط معــه  بقصــد 

لنوعــه. التعاطــي وتعاطيــه 
2-بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )56( مــن النظــام وذلــك 
بإبعــاده عــن البــاد بعــد تنفيــذ محكوميتــه. وبــاهلل التوفيــق، هكــذا 
عــى؛ عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه جــرى  ادَّ
عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــًا : صحيــح مــا نســبه لــي 
املدعــي العــام مــن واقعــة القبــض ومــن حيازتــي  لعــدد حبــة واحــدة مــن 
حبــوب االمفيتامــن احملظــورة وربعــي حبــة مــن عقــار الترامــدول املنبــه 
احملظــور بقصــد التعاطــي ومــن اســتعمالي للحبـــوب احملظــورة   وصحيح 
ــة  اعتــرايف هكــذا أجــاب. ثــم جــرى االطــاع علــى جميــع أوراق املعامل
ومنهــا: التقريــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن قســم الكيميــاء 
ــة العامــة  ــع للمديري ــة الســموم التاب الشــرعية باملركــز اإلقليمــي ملراقب
للشــؤون الصحيــة باملنطقــة الشــرقية برقــم )2857 ك ش( لعــام  1434هـــ 
املتضمــن إيجابيــة عيـــنة مــا ضبــط ملــادة اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور 
ولعقــار الترامــدول املنبــه احملظــور كمــا جــرى اإلطــاع علــى كــرت 
ســوابق املدعــى عليــه املتضمــن خلــوه مــن الســوابق كمــا جــرى اإلطــاع 
بتاريــخ  أوقــف  أنــه  املتضمنــة  عليــه  املدعــى  إيقــاف  مذكــرة  علــى 

1434/06/09هـــ
فبنــاء علــى مــا ورد مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى 
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عليــه والتأكــد مــن أهليتــه  وملــا ورد يف محضــر القبــض واعتــراف 
املدعــي عليــه ومبــا أنــه  صــادق علــى صحــة مــا نســب إليــه مــن  حيــازة 
احلبــوب احملظــورة علــى صفــة مــا ورد يف الدعــوى ومبــا أن مــا صــدر منــه 
حــرام يف الشــريعة ملــا يف  احلبــوب احملظــورة مــن اخلطــر و الضــرر علــى  
البــاد  والعبــاد وعلــى مــن صــدر منــه ذلــك قــال تعالــى )وال تقتلــوا النفــس 
التــي حــرم اهلل إال باحلــق( وقــال )وال تفســدوا يف األرض بعــد إصاحهــا( 
ممــا يســتوجب معاقبــة املدعــى عليــه  و تعزيــزه بالعقوبــة الــواردة يف املــادة 
الواحــدة واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ويتوجــه أن يكــون 
ــه مــن النــدم  وألنــه ال ســوابق لــه ولصغــر  ــة ملــا ظهــر مــن حال أقــل عقوب
ســنه  ولقلــة الكميــة التــي وجــدت بحيازتــه كمــا يتوجــه تخفيــف تلــك 
العقوبــة أيضــا حســب مقتضــى املــادة  الســتن  مــن النظــام نفســه ملــا 
ظهــر مــن حالــه مــن  النــدم ولصغــر ســنه ولظروفــه االجتماعيــة التــي 
اقتنعــت بهــا احملكمــة وألنــه ال ســوابق لــه كمــا يتوجــه اســتحقاقه 
للعقوبــة الــواردة يف املــادة السادســة واخلمســن الفقــرة الثانيــة منهــا ومبــا 
أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ باســتعمال احلبــوب احملظــورة واســتعمالها  ال يأخــذ 
حكــم املســكر لعــدم التوافــق بينهمــا يف منــاط احلكــم ممــا يتوجــه 
معــه تعزيــر املدعــى عليــه باجللــد دون حــد املســكر لــذا كلــه وألجــل 
احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه باآلتــي: أواًل/ ثبــت لــديَّ إدانــة 
املدعــى عليــه  باســتعمال احلبــوب احملظــورة ويجلــد تعزيــزًا لقــاء ذلــك 
بجلــده خمــس وســبعن جلــدًة دفعــة واحــدة علنــًا. ثانيــًا/ ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه بحيــازة احلبــوب احملظــورة  املوصــوف يف  الدعــوى وعــدده 
ــة مــن عقــار  ــة واحــدة مــن حبــوب االمفيتامــن احملظــورة وربعــي حب حب
الترامــدول املنبــه احملظــور بقصــد التعاطــي وأن يعــزر بســجنه شــهرين 
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مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة القضيــة وذلــك مبوجــب املــادة الواحــدة 
واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملــادة الســتن. ثالثــا/ 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 
ــه تعليمــات احلــج والعمــرة حســب مقتضــى مــا ورد يف املــادة السادســة  ب
واخلمســن مــن النظــام نفســه الفقــرة الثانيــة . وبتــاوة احلكــم علــى 
الطرفــن وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف التمييــز قــرر قناعتــه باحلكــم 
وطلــب املدعــي العــام  رفــع احلكــم للتمييــز وأن الئحتــه االعتراضيــة 
ــزم ومــن  ــه  مبــا يل ــه املدعــى علي هــي الئحــة الدعــوى هــذا وجــرى توجي
ذلــك حرمــة اســتعمال 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 1434/07/19هـــ .
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
مــن فضيلــة  الــواردة  وتاريــخ 1434/08/07هـــ  برقــم  لــدى احملكمــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء املكلــف برقــم  وتاريــخ 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/08/01هـــ 
باحملكمــة الشــيخ.... املســجل برقــم.... وتاريــخ 1434/07/23هـــ اخلــاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد.... )مصــري اجلنســية( يف قضيــة مخــدرات 
فيــه.  ومفصــل  مــدون  هــو  القــرار حكــم فضيلتــه مبــا  وقــد تضمــن 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه وســلم. 

حــرر يف 1434/08/10هـــ.
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رقم الصك :34278299 تاريخه: 1434/07/24هـ 
رقم الدعوى:34327580

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34298169 تاريخه:1434/8/15هـ

مخــدرات - حيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة بقصد االجتــار وتعاطيها 
- صــدم الدوريــة الرســمية - بينــة غيــر موصلــة - إدانــة باحليــازة بقصــد 
تعزيــر   - املســكر  حــد  إقامــة   - األعلــى  بحدهــا  عقوبــة   - التعاطــي 
بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر - رد دعــوى لعــدم كفايــة األدلــة.

املادتان )41( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة بقصــد االجتــار وصــدم 
الدوريــة الرســمية، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وعقوبــة تعزيريــة لقــاء صدمــه للدوريــة األمنيــة، طلــب رجــال األمــن 
منــه التوقــف فــاذ بالفــرار وهــو يقــود ســيارته بســرعة جنونيــة وأثنــاء 
ــوب  ــه عــدد مــن احلب محاولتهــم اســتيقافه شــوهد وهــو يرمــي كيــس ب
احملظــورة، وبعــد القبــض عليــه مت تفتيــش منزلــه فعثــر بــه علــى قطعــة 
يشــتبه كونهــا مــن احلشــيش املخــدر وحبــة يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب 
احملظــورة- أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
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للحشــيش املخــدر واإلمفيتامــن، أقــر أمــام احملكمــة بحيــازة مــا ضبــط 
معــه بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعهمــا وأنكــر قصد االجتــار، املدعي 
العــام لــم يقــدم بينــة موصلــة وال مــا يكفــي مــن القرائــن إلدانــة املدعــى 
ــازة  ــه بحي ــة املدعــى علي ــه بقصــد االجتــار، قضــت احملكمــة بإدان علي
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهمــا 
وقــررت إقامــة حــد املســكر عليــه بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة 
علنــا وســجنه ملــدة ســنتن ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن 
كمــا قضــت بــرد دعــوى املدعــي العــام بطلــب إدانتــه بقصــد االجتــار 
لعــدم كفايــة األدلــة، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي 

ــى احلكــم. العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
اجلزائيــة بنجــران برقــم 34327580 وتاريــخ 1434/07/16هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1434/07/16هـــ  وتاريــخ   341710405 برقــم  باحملكمــة 
 11  :30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/07/22هـــ  املوافــق  الســبت 
هيئــة  مــن  الصــادر  التكليــف  مبوجــب  العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا 
بتاريــخ   11178/2/1 ن  هـــ  رقــم  بنجــران  العــام  واالدعــاء  التحقيــق 
 .... احلكــم  مجلــس  معــه يف  احلاضــر  علــى  وادعــى  1430/12/29هـــ 
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....  قائــا يف دعــواه عليــه حيث ورد 
مبحضــر البــاغ املعــد مــن قبــل الفرقــة القابضــة تؤكــد امتهــان املتهــم 
القبــض  الترويــج ويتــردد عليــه أشــخاص مشــبوهن. و ورد مبحضــر 
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املعــد مــن قبــل الفرقــة القابضــة أنــه بنــاء علــى إخباريــة احــد مصادرهــم 
الســرية تفيــد بــأن املتهــم ميتهــن الترويــج ، وأفــاد املصــدر بــان املتهــم 
يتواجــد حاليــا يف حــي .... بالقــرب مــن مستشــفى القلــب ويســتقل ســيارة 
مــن نــوع ....... حتمــل اللوحــة رقــم )........( وعنــد االقتراب منــه الذ بالفرار 
ومت توجيــه الدوريــة الرســمية لــه وطلبــوا منــه الوقــوف ولــم يســتجب ومت 
التضيــق عليــه وتوجيــه كامــل الفــرق للمذكــور والســيطرة عليــه وعنــد 
احتكاكــه باجليــب الرســمي قــام بصــدم جــدار احــد املنــازل نتــج عــن 
ذلــك تلفيــات باجلــدار بطــول ثاثــة أمتــار تقريبــا وتلفيــات بســيارة املتهــم، 
إال أنــه لــم يســتجب وأســتمر بالهــرب بســرعة جنونيــة وخوفا على ســامة 
طلقتــن  إطــاق  مت  الفرقــة  لنــداء  اســتجابته  ولعــدم  الطريــق  ســالك 
حتذيريــة يف الهــواء ولــم يســتجب أيضــًا عندهــا مت إطــاق طلقتــن علــى 
إطــار الســيارة ممــا أدى إلــى إعطابــه وارتــداد الطلقــات لزجــاج الســيارة 
ــف ، و واصــل املتهــم الهــرب وشــوهد  ــودي الســيارة مــن اخلل اخللفــي و ب
وهــو يقــوم برمــي كيــس أبيــض اللــون تبــن فيمــا بعــد أنــه يحتــوي علــى 
حبــوب بيضــاء اللــون بلــغ عددهــا )135( حبــة وفتــات مــن نفــس النــوع بلــغ 
وزنهــا )8,3جــم( ، وبعــد مســافة تقــدر بســبعمائة متــر تقريبــا وقــع املتهــم 
يف منطقــة وحــل تغمرهــا امليــاه أجبرتــه علــى التوقــف. ومت عمــل رســم 
تخطيطــي للحــادث متهيدنــا ملطالبتهــم للمتهــم بإصــاح التلفيــات التــي 
أحدثهــا، ومت إرســاله إلــى مستشــفى امللــك خالــد لتلقــي العــاج الــازم. 
كمــا أنــه بتاريــخ 1434/6/26هـــ ورد محضــر تفتيــش منــزل املتهــم 
املتضمــن أنــه بنــاء علــى مــا توفــر مــن معلومــات مؤكــدة عــن وجــود 
كميــات مــن احلشــيش املخــدر لــدى املتهــم أعــاه فقــد مت أخــذ أذن 
ــه هنقــر  ــارة عــن حــوش ب ــه ، وباالنتقــال للمنــزل وهــو عب بتفتيــش منزل
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مكــون مــن غرفــة نــوم ومجلــس ومطبــخ وبتفتيــش الغرفــة وجــدت قطعــة 
ســمراء اللــون بلــغ وزنهــا )182.6جــم( أثــان وثمانــون جرامــًا وســته مــن 
العشــرة مــن اجلــرام حتــت الســرير ، كمــا عثــر علــى حبــة يشــتبه أن 
تكــون مــن احلبــوب احملظــورة فــوق دوالب املابــس. مت إيقافــه وإيداعــه 
شــعبة الســجن العــام بنجــران اســتناًدا للمــادة )112(من نظــام اإلجراءات 
اجلزائيــة. وبســماع أقــوال املتهــم/....... لــم يفــد التحقيــق معــه بشــيء. 
وباســتجواب املتهــم أقــر بــأن ســبب القبــض عليــه حيازتــه لعــدد )180( 
حبــه وأنهــا لاســتخدام الشــخصي وأنــه حصــل عليهــا من شــخص يدعى 
وقــد  للمكافحــة  بــه  أدلــى  وقــد  املتهــم  بجــوال  ورقــم جوالــه مخــزن 
اشــترى منــه قرابــة )200( حبــة مــن احلبــوب احملظــورة مقابــل )4000( 
ريــال ســعودي ولــم يعطــي أحــدا منهــا شــيئا وأنــه يعمــل يف الصبــاح لــدى 
ــه  ــة ، وأن ســبب هروب شــركة و يعمــل ويكــد بســيارته مشــاوير طويل
مــن الفرقــة القابضــة هــو عــدم معرفتــه بهــم يف بدايــة األمــر كــون 
ــة الرســمية  ــة وبعــد ذلــك حضــرت الدوري الســيارة األولــى كانــت مدني
وقامــت بصدمــه جهــة اجلــدار وتوقــف يف مــكان بــه مــاء ، وأن الســيارة 
عائــدة ألخيــه ، وأنــه لديــه ســابقة مخــدرات يف حفــر الباطــن وحكــم 
بثاثــة أشــهر وســابقة يف القصيــم وحكــم بأربــع ســنوات ، ومبــا جهتــه 
مبحضــر تفتيــش منزلــه أقــر بحيازتــه حلبــة مــن احلبــوب احملظــورة ، 
ــغ وزنهــا )182.6جــم( أثــان وثمانــون جرامــًا  وحيــازة لقطعــة حشــيش بل
وســته مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي ، وتعاطيــه لــه بالســابق 
مــن  الصــادر   )11555( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  وأثبــت 
مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبنطقــة مكــة 
املكرمــة أن العينــة املرســلة باحلــرز الســري رقــم )334س( حتتــوي علــى 
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املدرجــة  املــواد  مــن  واإلمفيتامــن  عقليــًا،  املؤثــر  اإلمفيتامــن  مــادة 
ــة ب( امللحقــة بنظــام  ــة رقــم )2 فئ ــرات العقلي بجــداول املخــدرات واملؤث
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ. وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
رقــم )11560/س1434/2هـــ ( الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم 
العينــة  أن  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  الشــرعية  الطبيــة  والكيميــاء 
املرســلة للتحليــل باحلــرز الســري رقــم )339( ثبــت أنهــا حشــيش مخــدر 
وحتتــوي علــى املــادة الفعالــة للحشــيش املخــدر، وتعاطيــه لــه بالســابق ، 
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. 
ــة وســت  ــازة )136( مائ ــام لـــ....، بحي ــه االته ــق بتوجي وقــد انتهــى التحقي
وثاثــون حبــة و وفتــات مكســور مــن نفــس احلبــوب بلــغ وزنــه )81,3جــم( 
بقصــد  عقليــا  املؤثــرة  اإلمفيتامــن  مــادة  علــى  احملتويــة  احلبــوب  مــن 
االجتــار ، وحيــازة )182.6جــرام( مــن احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار 
، ممــا يعــد فعــًا مجرمــًا اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن 
باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام 
امللكــي )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ، وعــدم االمتثــال لرجــال األمــن 
وصــدم دوريتهــم. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- مــا جــاء يف إقــراره 
حتقيقــا املــدون مبحضــر االســتجواب املرفــق لفــة رقــم ) 15( ص )3-1( 
، وعلــى ص)1-2( مــن دفتــر االســتجواب املرفــق لفــة )16(. 2- مــا جــاء 
يف محاضــر البــاغ والقبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املــدون علــى دفتــر 
االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )1( علــى ص )2.11.12( ، وعلــى ص)11(
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التقريريــن  تضمنــاه  مــا   -3 لفــة)19(.  املرفــق  االســتدالل  دفتــر  مــن 
الكيميائيــن الشــرعين املنــوه عنهمــا املرفقــن لفــة رقــم ) 17، 18 (. 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم / وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل مجــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة يف عقوباتــه األصليــة والتكميليــة لــذا أطلــب إثبــات 
إدانتــه مبــا أســند إليــه ، واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1. العقوبــة الــواردة يف 
الفقــرة األولــى مــن املــادة )38( الثامنــة والثاثــن مــن نظــام مكافحــة 
ــه. 2. منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ  املخــدرات املنــوه عن
محكوميته اســتنادًا للفقرة األولى من املادة )56( السادســة واخلمســن 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املنــوه عنــه. 3. معاقبتــه بعقوبــة تعزيريــة 
رادعــة لــه وزاجــرة لغيــره لعــدم امتثالــه لرجــال األمــن وصــدم دوريتهــم. 
ــان احلــق اخلــاص مــازال قائمــا( هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى  )علمــا ب
علــى املدعــى عليــه وســؤاله اجلــواب أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه مــن أننــي حــزت )136( مائــة وســت وثاثــون حبــة وفتــات 
مكســور مــن نفــس احلبــوب بلــغ وزنــه )81,3جــم( مــن احلبــوب احملتويــة 
علــى مــادة اإلمفيتامــن املؤثــرة عقليــا، وأننــي حــزت قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر تــزن )182.6جــرام( فهــذا صحيــح وأنــا أتعاطــى احلشــيش املخــدر 
مــن حيازتهــا  أن قصــدي  مــن  مــا ذكــره  وأمــا  واحلبــوب احملظــورة، 
حيازتهــا  مــن  قصــدي  أن  والصحيــح  صحيــح  غيــر  فهــذا  االجتــار 
االســتعمال الشــخصي، وغيــر صحيــح أننــي لــم أمتثــل لرجــال األمــن 
وصدمــت دوريتهــم فأنــا لــم أكــن أعلــم بأنهــم مــن رجــال املكافحــة ولــم 
أصطــدم بدوريتهــم الرســمية بــل هــم الذيــن اصطدمــوا بــي وقــد تبــت 
ــي ســابقتي مخــدرات هــذه  ــى مــا فعلــت وعل إلــى اهلل تعالــى وندمــت عل
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إجابتــي وقــال املدعــي العــام الصحيــح مــا ذكرتــه وال صحــة ملــا أنكــره 
املدعــى عليــه ممــا جــاء يف الئحــة الدعــوى وبينتــي علــى ذلــك مــا جــاء يف 
الئحــة الدعــوى وأوراق املعاملــة. أ.هـــ وبالرجــوع إليهــا وجــدت مطابقــة ملــا 
جــاء يف جــواب املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة 
علــى أن املدعــى عليــه قصــد مــن حيازته االجتار فقــال إن كبر الكمية 
ــة  ــى قصــد االجتــار كمــا أن الفرقــة القابضــة وردتهــم إخباري ــل عل دلي
ــج وبســؤال  ــأن املتهــم ميتهــن التروي ــد ب مــن أحــد مصادرهــم الســرية تفي
املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينة على أن املدعــى عليه تعمد االصطدام 
بالدوريــة الرســمية وإحــداث تلفيــات بهــا ليعاقــب علــى ذلــك القصــد 
اجلنائــي قــال ليــس لــدي ســوى مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى وأوراق املعاملة. 
أ.هـــ وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة جــرى االطاع على صــورة التقريرين 
الكيميائيــة الشــرعية املشــار إليــه يف الدعــوى فوجــدا يتضمننــا إيجابية 
مــا ضبــط بحــوزة املدعــى عليــه للحشــيش املخــدر ولإلمفيتامــن. أ.هـــ. 
القضيــة  دراســة  وبعــد  واإلجابــة  الدعــوى  مــن  ســلف  مــا  علــى  فبنــاء 
واالطــاع علــى أوراق املعاملــة ومبــا أن املدعــى عليــه أقــر مبــا جــاء يف 
وفتــات  حبــة  وثاثــن  وســت  ملائــة  مــن حيازتــه  العــام  املدعــي  دعــوى 
مكســور مــن نفــس احلبــوب بلــغ وزنــه )81,3جــم( مــن احلبــوب احملتويــة 
ــه لقطعــة مــن احلشــيش  ــا، وحيازت ــرة عقلي ــى مــادة اإلمفيتامــن املؤث عل
واحلبــوب  املخــدر  للحشــيش  وتعاطيــه  )182.6جــرام(  تــزن  املخــدر 
احملظــورة يف الســابق، وألنــه أقــر بــأن قصــده مــن حيازتهــا االســتعمال 
أقــر  أنــه  كمــا  االجتــار،  قصــده  يكــون  أن  وأنكــر  الشــخصي 
باالصطــدام بالدوريــة الرســمية ودفــع بأنــه لــم يتعمــد ذلــك وأن قائــد 
الدوريــة انحــرف عليــه، وألن املدعــي العــام لــم يقــم بينــة موصلــة وال مــا 
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يكفــي مــن القرائــن إلثبــات إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة مــا ضبــط معــه 
بقصــد االجتــار إذ أن الكميــة املضبوطــة معــه ليســت كبيــرة بالقــدر 
الــذي يجــزم معــه بحيازتــه لهــا بقصــد االجتــار ومــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن وجــود إخباريــة بحــق املدعــى عليــه ال يعــول عليهــا يف إثبــات اإلدانــة 
مبــا ذكــر، كمــا أن املدعــي العــام لــم يقــم بينــة موصلــة وال مــا يكفــي 
مــن القرائــن إلثبــات إدانــة املدعــى عليــه بتعمــد القصــد اجلنائــي بهــذا 
االصطــدام، وألن املدعــى عليــه لــه عــدة ســوابق مــن نفــس جنــس هــذه 
اجلرميــة لــم تردعــه عقوباتهــا، واســتنادًا إلــى املــواد )41-56( مــن نظــام 
ــة، ولــكل هــذه األســباب فقــد  ــرات العقلي مكافحــة املخــدرات واملؤث
قــررت اآلتــي: أواًل: ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش 
حــد  بإقامــة  ذلــك  لقــاء  تعزيــره  وقــررت  احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر 
املســكر عليــه بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــا. ثانيــًا: حكمــت 
إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة  العــام بطلــب  بــرد دعــوى املدعــي 
وطلبــه  االجتــار  بقصــد  املخــدر  واحلشــيش  املنبهــة احملظــورة  احلبــوب 
تطبيــق العقوبــة الــواردة يف املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ــة  ــدي إدان ــت ل ــًا: ثب ــة. ثالث ــة األدل ــة بحقــه لعــدم كفاي ــرات العقلي واملؤث
املدعــى عليــه بحيــازة )136( مائــة وســت وثاثــون حبــة وفتــات مكســور 
مــن نفــس احلبــوب بلــغ وزنــه )81,3جــم( مــن احلبــوب احملتويــة علــى مــادة 
تــزن  املخــدر  احلشــيش  مــن  وقطعــة  عقليــا،  املؤثــرة  اإلمفيتامــن 
)182.6جــرام( بقصــد االســتخدام الشــخصي وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك 
بســجنه ملــدة ســنتن اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيفــه. رابعــا: مينــع املدعــى عليــه 
مــن الســفر خــارج البــاد ملــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء مــدة تنفيــذ عقوبــة 
الســجن. خامســًا: حكمــت بــرد دعــوى املدعــي العــام بطلــب تعزيــر 
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ــة الرســمية التابعــة للفرقــة القابضــة  ــه لقــاء صدمــه للدوري املدعــى علي
ثبــوت موجبــه. وبذلــك كلــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى  لعــدم 
املدعــى عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه 
علــى احلكــم بــدون الئحــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمد وآله وصحبه أجمعن. حرر يف 1434/7/22هـ.
الرابعــة  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 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/7/25هـــ املرفــق به 341710405 وتاري
 34278299 برقــم   ................./ الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
وتاريــخ 1434/7/24هـــ اخلــاص بدعوى املدعــي العام ضد /................... 
ســيارة  وصــدم  األمــن  رجــال  مــن  والهــروب   ، )مخــدرات  قضيــة  يف 
رســمية( 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 :34288810 تاريخه: 1434/08/02هـ  
رقم الدعوى:34360579

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34309574 تاريخه: 1434/08/30هـ

 - الشــخصي  التهريــب لاســتعمال  لغــرض  قــات  مخــدرات - حيــازة 
قــات - اإلقــرار بحيــازة القــات لاســتعمال- تعزيــر بالســجن والغرامــة 
واإلبعــاد - صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه 

لقــاء تســتره علــى متلقــي الكميــة لعــدم ثبوتــه.

الفقــرة )ب( مــن املــادة األولــى مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 
لعام1404هـــ   )2057( رقمــي  الداخليــة  وزيــر  بقــراري  املعــدل  1374هـــ 
)59633( يف  رقــم  الكــرمي  الســامي  لألمــر  إنفــاذًا  و)3818(لعام1410هـــ 

. 1433/12/9هـــ 

القبــض علــى املدعــى عليــه وهــو يحمــل شــيئا علــى ظهــره وبتفتيشــه 
ضبــط معــه كميــة مــن نبــات أخضــر يشــتبه أن يكــون مــن نبــات القــات 
احملظــور وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
مــن الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور وبالبحــث عــن ســوابقه 
عثــر لــه علــى ســابقة واحــدة وهــي حيــازة القــات مقترنــة مبخالفــة نظــام 
أمــن احلــدود وطلــب املدعــي العــام احلكــم  عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
التهريــب وتعزيــره أيضــا لقــاء تســتره علــى متلقــي الكميــة واحلكــم 



238

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 34360579 وتاريــخ 1434/08/02 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 341870725 وتاريــخ 1434/08/02 هـــ  ففــي يــوم  
الســبت املوافــق1434/08/06 هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 30 
: 08  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... املوجــه باخلطــاب رقــم ...... يف 
1433/3/22هـــ وادعــى علــى احلاضــر معه الســجن/...... )ميني( اجلنســية 
مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم )...... ( حيــث إنــه يف متــام الســاعة الرابعــة 
صباحــا مــن يــوم اجلمعــة املوافــق 1434/5/24هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى فرق  
املجاهديــن بواجبهــا شــرق قريــة ...... مت مشــاهدة املتهــم املذكــور قادمــًا 
مــن جهــة اجلنــوب باجتــاه الشــمال ويحمــل شــيء علــى ظهــره وباســتيقافه 

بإبعــاده عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه ،صــادق املدعــى عليــه علــى 
صحــة واقعــة القبــض ،كمــا أقــر أن الكميــة املضبوطــة بحوزتــه مــن 
نبــات القــات تعــود لــه لغــرض االســتعمال الشــخصي ،وبنــاًء علــى مــا 
ــه بالســجن ملــدة ســنتن  ــر املدعــى علي تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزي
اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وبغرامــة ماليــة قدرهــا 
ألــف ريــال و إبعــاده عــن البــاد  بعــد انتهــاء محكوميتــه  وصــرف النظــر 
عــن طلــب املدعــي العــام تعزيــره لقــاء تســتره علــى متلقــي الكميــة لعــدم 
ثبــوت ذلــك ،وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه  قــرر القناعــة بــه وقــرر 
ــدون تقــدمي الئحــة  ــب اســتئناف احلكــم ب ــام  املعارضــة وطل املدعــي الع
اعتراضيــة وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.



239

وتفتيشــه ضبــط معــه كميــة مــن نبــات أخضــر يشــتبه أن تكــو ن مــن 
نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا )5كجــم( خمســة كيلــو جــرام أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )...... ( إيجابيــة العينــة املرســلة مــن 
الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور وباســتجواب املتهم املذكور 
ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه وبأقوالــه يف محضــر ســماع األقــوال 
أنكــر مــا وجــه لــه جملــة وتفصيــًا وذكــر بأنــه لــم يحمــل الكميــة 
علــى ظهــره ولــم تضبــط بحوزتــه وأنــه كان مســافرًا مــن اليمــن إلــى 
الســعودية وصــادق علــى أقوالــه بذلــك حتقيقــًا وبســماع أقــوال مــن قبــل 
الفرقــة القابضــة أقــر بــأن الكميــة املضبوطــة تعــود لــه شــخصيًا وليــس 
لغيــره وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة واحــدة وهــي حيــازة 
القــات مقترنــة مبخالفــة نظــام أمــن احلــدود وملــا أشــير إليــه أقــرر اتهــام 
ــات القــات  ــو جــرام مــن نب ــه )5كجــم( خمســة كيل ...... بتهريــب م وزن
األولــى  الفقــرة  املجــرم مبوجــب  الســعودية  إلــى  اليمــن  مــن  احملظــور 
مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وبتســتره علــى متلقــي الكميــة وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1- مــا 
املضبوطــة  الكميــة  بحيــازة  القابضــة  الفرقــة  لــدى  إقــراره  يف  جــاء 
املرفــق  والتفتيــش  القبــض   مــا جــاء يف محضــر  لفــة )3( 2-  املرفــق 
لفــة 3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة )18( 
4- كــون املتهــم قــادم مــن اليمــن إلــى الســعودية عنــد القبــض وكونــه 
ــة ويحمــل علــى ظهــره الكميــة املضبوطــة قرينتــن علــى  مجهــول الهوي
أن الكميــة مهربــة مــن اليمــن إلــى الســعودية وحيــث أن مــا أقــدم عليــه 
املتهــم املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــات 
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فإنــه يتعــن إحالتــه إلــى احملكمــة اجلزائيــة اســتنادًا للمادتــن )126-
128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ولذلــك اطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف ضــوء الفقــرة )أ( مــن املــادة األولــى مــن 
القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاه إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم 
ــى  ــره لقــاء تســتره عل )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ واحلكــم بتعزي
متلقــي الكميــة واحلكــم بإبعــاده عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه 
اســتنادًا للقــرار الــوزاري املشــار لــه أعــاه. واهلل املوفــق وبعــرض مــا جــاء 
يف الئحــة الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــادق علــى صحــة واقعــة القبــض 
ـــ خمســة كيلو  وأن الكميــة املضبوطــة بحوزتــه البالــغ وزنهــا )5 كجــمـ 
جــرام( مــن نبــات القــات تعــود لــه لغــرض االســتعمال الشــخصي هكــذا 
أجــاب وبســؤال املدعــى العــام عــن بينتــه التهــام املدعــى عليــه بالترويــج 
وتســتره علــى متلقــي الكميــة قــال بينتــي مــا جــاء يف محضــر القبــض 
وكــون املدعــى عليــه قادمــا مــن اليمن إلى الســعودية بغيــر إقامة نظامية 
وباالطــاع علــى محضــر القبــض واإلقــرار لفــة رقــم )3.1( تبــن اعتــراف 
املدعــى عليــه بحيــازة الكميــة املذكــورة لقصــد االســتعمال الشــخصي 
وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي ســوى مــا يف 
األوراق وباإلطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي لفــه رقــم )18( 
ــى  ــات القــات احملظــور و باالطــاع عل ــة املرســلة لنب ــة العين وجــد إيجابي
صحيفــة الســوابق عثــر لــه علــى ســابقة حيــازة قــات ومخالفــة أنظمــة 
احلــدود وبعرضهــا عليــه صــادق عليها)يتبــع( فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن 
للكميــة  بحيازتــه  عليــه  املدعــى  اعتــرف  وحيــث  واإلجابــة  الدعــوى 
أعــاه لغــرض االســتعمال الشــخصي وحيــث أنكــر قصــد الترويــج وال 
بينــة موصلــة للمدعــي العــام علــى دعــواه وحيــث إن مــا أقــدم عليــه فعــل 
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ــا  ــه مل ــه بحيازت ــة املدعــى علي ــدي إدان ــه فقــد ثبــت ل محــرم ومعاقــب علي
وزنه)5كجــم ــــ خمســة كيلــو جــرام( مــن نبــات القــات احملظــور لغــرض 
التهريــب بقصــد االســتعمال الشــخصي وحكمــت عليه تعزيرًا بالســجن 
ملــدة ســنتن اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وبغرامــة 
ماليــة قدرهــا ألــف ريــال و إبعــاده عــن البــاد  بعــد انتهــاء محكوميتــه  
اســتنادا للمــادة األولــى الفقــرة )ب( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ املعــدل بقــراري وزيــر الداخليــة رقــم )2057( لعام1404هـــ 
ورقم)3818(لعام1410هـــ إنفــاذًا لألمــر الســامي الكرمي رقم )59633( 
يف 1433/12/9هـــ القاضــي باســتثناء عقوبــات قضايــا القــات مــن نظــام 
وتاريــخ  رقــم / 39  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املخــدرات  مكافحــة 
1426/7/8هـــوصرفت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام تعزيــره لقــاء 
تســتره علــى متلقــي الكميــة لعــدم ثبــوت ذلــك  وبهــذا انتهــت هــذه 
الدعــوى وبعــرض مــا حكمنــا بــه علــى املدعــى عليــه  قــرر القناعــة بــه  
وقــرر املدعــي العــام  املعارضــة وطلــب اســتئناف احلكــم بــدون تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/8/6هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمة اجلزائية بجــازان رقم 341870725 
وتاريــخ 1434/8/6هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي الصــادر مــن فضيلــة 
القاضي باحملكمة الشــيخ/ ...... رقم 34288810 وتاريخ 1434/8/6ه 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد /...... ) مينــي اجلنســية ( يف قضيــة 
) قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
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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 :34293242 تاريخه: 1434/08/09هـ 
رقم الدعوى:34367823

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34374737 تاريخه:1434/12/01هـ

والترويــج  التعاطــي  بقصــد  حشــيش  حيــازة  يف  اشــتراك  مخــدرات- 
وتعاطيــه- إثبــات بالقرائــن- إدانــة باحليــازة املجــردة- تعزيــر للتهمــة 
القويــة - ســجن وجلــد وإبعــاد عــن البــاد - بــراءة أحــد املتهمــن لعــدم 

ثبــوت التهمــة.

1- قول اهلل تعالى: ) وتعاونوا على البر والتقوى.. اآلية (.
2- قول اهلل تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر.. اآلية(.

3- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) كل مســكر خمــر وكل خمــر 
حــرام (.رواه مســلم. 

4- املواد )39( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليهــم تتضمــن طلــب إثبــات إدانتهــم 
ــج والتعاطــي، واحلكــم عليهــم  ــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التروي بحي
بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة واملصــادرة واإلبعــاد عــن البــاد طبقــا 
الســيارة  العقليــة- مت متابعــة  لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
التــي يســتقلونها وبعــد توقفهــا وترجلهــم منهــا مت القبــض عليهــم يف أحــد 
احملــات املجــاورة وبتفتيــش املركبــة عثــر فيهــا علــى احلشــيش املخــدر- 
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اجلزائيــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
وتاريــخ   34367823 برقــم  جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341895628 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/08/07
1434/08/06 هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق1434/08/09 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30: 10 لســماع دعــوى املدعــي العــام ضــد ويف هــذه 
اجللســة حضــر املدعــي العــام ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة 
مبباشــرة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  قبــل  مــن  واملكلــف  رقــم 

أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش 
املخــدر- أنكــر املدعــى عليهــم أمــام احملكمــة مــا أســنده إليهــم املدعــي 
العــام وأقــر الثالــث بتعاطــي احلشــيش- قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
عليــه الثالــث بتعاطــي احلشــيش املخــدر وقــررت إقامة حد املســكر عليه 
بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــا، وقضــت بإدانــة األول والثالــث 
بحيــازة احلشــيش املخــدر حيــازة مجــردة مــع توجــه الشــبهة بــأن يكــون 
ــج والتعاطــي وقــررت ســجن كل واحــد  ــا التروي قصدهمــا مــن حيازته
منهمــا ثــاث ســنوات وجلــده خمســن جلــدة تكــرر عليــه ثمــان مــرات 
وتغرميــه مبلــغ خمســة آالف ريــال وإبعادهمــا عــن البــاد، كمــا قضــت 
بــرد مطالبــة املدعــي العــام تطبيــق العقوبــات الــواردة يف املــادة )53-38( 
بحقهمــا وقضــت بــرد الدعــوى جتــاه الثانــي وأخلــت ســبيله منهــا- قنــع 
املدعــى عليهــم باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه- قــررت محكمــة 

االســتئناف باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم.
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الدعــاوى بهــذه احملكمــة مبوجــب كتابهم رقم هـــ15832/6/2 وتاريخ 
1433/03/06هـــ نيابــة عــن املدعــى العــام بفرع هيئــة التحقيق مبحافظة 
وادعــى علــى، )38(عامــًا، مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
)( غيــر متعلــم ، يقيــم بطريقــة غيــر نظاميــة ، املقبــوض عليــه بتاريــخ 
1434/6/6هـــ واملوقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة بأمــر متديــد 
اســتنادًا  1434/6/17هـــ  بتاريــخ  م40774/5/2(  )هـــ  رقــم  التوقيــف 
للقــرار الــوزاري رقــم )1900( الصــادر بتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى 
املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ، )28(عامــًا ، مينــي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )( متعلــم ، مهنتــه عامــل بالقطــاع اخلــاص، 
املقبوض عليه بتاريخ 1434/6/6هـ واملوقوف بالســجن العام مبحافظة 
بتاريــخ  م40743/5/2(  )هـــ  رقــم  التوقيــف  متديــد  بأمــر  جــدة 
1434/6/17هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( الصــادر بتاريــخ 
1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
و..... )23(عامًا ... ميني اجلنسية مبوجب البطاقة البديلة رقم )34/795( 
الصــادرة مــن مكافحــة املخــدرات مبحافظة جــدة بتاريخ 1434/6/7هـ 
بتاريــخ  عليــه  املقبــوض  نظاميــة،  غيــر  بطريقــة  يقيــم   ، متعلــم 
1434/6/6هـــ واملوقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة بأمــر متديــد 
اســتنادًا  1434/6/17هـــ  بتاريــخ  م40742/5/2(  )هـــ  رقــم  التوقيــف 
للقــرار الــوزاري رقــم )1900( الصــادر بتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى 
املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة قائــا يف الئحتــه إنــه بتاريــخ 
1434/6/6هـــ وبنــاء علــى معلومــات ســابقه لــدى مكافحــة املخــدرات 
مت رصــد املدعــى عليهــم يســتقلون مركبــه مــن نــوع )....( حتمــل اللوحــة 
رقــم )....( بقيــادة املدعــى عليــه األول ويرافقــه يف املقعــد األمامــي املدعى 
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عليــه الثانــي ويف املقعــد اخللفــي املدعــى عليــه الثالــث ومبتابعهــم إلــى 
و  الثاثــة  عليهــم  املدعــى  وترجلــوا  املركبــة  توقفــت  الكنــدرة  حــي 
عليهــم  وبالقبــض  املجــاورة  االتصــاالت  محــات  أحــد  إلــى  توجهــوا 
وتفتيشــهم شــخصيًا ضبــط بحــوزة األول علــى مبلــغ مالــي قــدره )29( 
ريــااًل، ومبلــغ )1288( ريــااًل بحــوزة الثانــي ، ومبلــغ )480( ريــاال بحــوزة 
الثالــث، وبســؤالهم عــن املركبــة أنكــروا عاقتهــم بهــا وبتفتيشــها 
ضبــط عنــد موضــع أقــدام الراكــب الثالــث )كيــس نايلــون( كبيــر 
احلجــم لونــه أخضــر بداخلــه عــدد )7( ســبع قطــع ســوداء اللــون بلــغ 
مجمــوع أوزانهــا )7073(جــم، ســبعة آالف وثاثــة وســبعن جرامــًا، مــن 
الشــرعي رقــم  التقريــر الكيميائــي  أثبــت  و  مــادة احلشــيش املخــدر. 
)2130/ك ش م( لعــام 1434هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم 
والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بجــدة ايجابيــة عينــة ممــا ضبط للحشــيش 
املخــدر واحتوائهــا علــى املــادة الفعالــة لــه املــدرج بجــدول املــواد املخــدرة 
رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصادر باملرســوم امللكي رقم م/39 بتاريخ 1426/7/8هـ وباســتجواب 
ــدة  ــأن قطــع احلشــيش املخــدر املضبوطــة عائ ــه األول أقــر ب املدعــى علي
لشــقيقه املدعــى عليــه الثالــث. باســتجواب املدعــى عليــه الثالــث: أفــاد 
بــأن املضبوطــات لشــخص يدعــى هــرب عنــد القبــض عليهــم. وأســفر 
التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليهــم: بحيــازة )7073( جــم، 
ســبعة آالف وثاثــة وســبعن جرامــًا مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد 
الترويــج والتعاطــي وتعاطــي الثالــث لنوعهــا مــن الســابق املجــرم اســتنادًا 
للفقــرة )2( مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املنــوه عنــه وذلــك لألدلة والقرائن التاليــة: 1.ما ورد يف إقراراتهم 
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املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــات املرفقــة لفــة )35،37،39(. 2.
شــهادة الشــهود الــواردة يف محضــر البــاغ و القبــض والتفتيــش املنــوه 
عنهــا واملدونــة علــى الصفحتــن رقــم )12-18( من ملــف ضبط إجراءات 
االســتدالل املرفــق لفــه )1(. 3.مــا ورد يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
لفــه )54(. 4.كبــر الكميــة قرينــة علــى قصــد  املنــوه عنــه واملرفــق 
ترويجهــا. وبالبحــث عــن ســوابقهم عثــر لــألول علــى خمســة ســوابق: 
ثاثــة منهــا ترويــج القــات وســابقتي حيــازة قــات كمــا عثــر للثالــث علــى 
ثاثــة ســوابق: األولــى اختــاء محــرم مقترنــة بشــرب املســكرات وقيــادة 
الســيارة بحالــة ســكر والثانيــة: حيــازة قــات والثالثــة: مخــدرات. بينمــا 
ــى ســوابق وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهــم  ــر للثانــي عل ــم يعث ل
وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــا 
طبقــًا للمــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
واملعاقــب عليهــا اســتنادا للمادتــن )38،41( مــن النظــام املشــار إليــه مــع 
مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة )1( مــن املــادة )62( مــن ذات النظــام فيمــا 
إليهــم  أســند  مبــا  إدانتهــم  إثبــات  أطلــب  فإننــي  لــذا  بالثالــث  يتعلــق 
واحلكــم عليهــم بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة التاليــة: 1.الســجن 
نظــام  مــن   )38( املــادة  مــن   )1( للفقــرة  اســتنادًا   ، والغرامــة  واجللــد 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املنــوه عنــه. 2.مصــادرة املبالــغ 
ــااًل، اســتنادًا  ــغ مجموعهــا )1797(ري ــة املضبوطــة بحوزتهــم والبال املالي
للفقــرة )2( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املنــوه عنــه. 3.إبعادهــم عــن اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ 
املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة  للفقــرة )2( مــن  عقوبتهــم اســتنادًا 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املنــوه عنــه. كمــا أطلــب تشــديد العقوبــة 
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علــى األول والثالــث مبــا يردعهمــا لقــاء تعــدد ســوابقهما اســتنادا لتعميــم 
وتاريــخ   )93958/5/5/1( رقــم  الداخليــة  وزيــر  نائــب  ســمو 
1429/8/23هـــ هــذه دعــواي وبتــاوة الئحــة املدعــي العــام علــى املدعــى 
عليهــم احلاضريــن يف مجلــس احلكــم وســؤالهم اجلــواب أجــاب املدعــى 
عليــه األول قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه قبــض علــّي مــن قبــل 
مكافحــة املخــدرات بتاريــخ 1434/06/06هـــ فذلــك كلــه صحيــح 
وقــد كنــت أنــا وشــخص آخــر يدعــى وأخــي املدعــى الثالــث يف الســيارة 
وعنــد القبــض علينــا هــرب املدعــو  وبعــد القبــض علينــا أخرجــوا مــن 
الســيارة التــي كنــت أقودهــا قطــع مــن احلشــيش ال عاقــة لــي بهــا وال 
عاقــة لنــا باملدعــى عليــه الثانــي فلــم نشــاهده قبــل هــذا اليــوم ومــا 
ذكــره املدعــي العــام مــن وجــود عــدد خمــس ســوابق منهــا ثــاث منهــا يف 
ترويــج القــات وســابقتن يف حيازتــه كلهــا مســجلة علــّي فذلــك صحيــح 
أيضــا أمــا مــا طالــب بــه املدعــي العــام مــن مصــادرة املبلــغ الــذي بحوزتــي 
فهــو لــي وعائــد مــن غيــر الترويــج هكــذا أجــاب وأجــاب املدعــى عليــه 
الثانــي قائــًا كل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه قبــض علــّي مــن قبــل 
مكافحــة املخــدرات بتاريــخ 1434/06/06هـــ فذلــك كلــه صحيــح أمــا 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي باالشــتراك يف حيــازة احلشــيش 
املخــدر مــع بقيــة املدعــى عليهــم فغيــر صحيــح جملــة وتفصيــا فــا 
عاقــة بــي بهــم وبحمــد اهلل ال توجــد لــدي ســوابق مســجلة أمــا مــا طالــب 
بــه املدعــي العــام مــن مصــادرة املبلــغ الــذي بحوزتــي فهــو لــي وعائــد مــن 
غيــر الترويــج علــّي هكــذا أجــاب وأجــاب املدعــى عليــه الثالــث قائــًا 
قبــل مكافحــة  مــن  علــّي  قبــض  أنــه  مــن  العــام  املدعــي  ذكــره  مــا 
ــه صحيــح وقــد كنــت  املخــدرات بتاريــخ 1434/06/06هـــ فذلــك كل
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أنــا وشــخص آخــر يدعــى وأخــي املدعــى األول يف الســيارة وعنــد القبــض 
علينــا هــرب املدعــو وبعــد القبــض علينــا أخرجــوا مــن الســيارة التــي 
كنــت أركــب فيهــا قطعــا مــن احلشــيش ال عاقــة لــي بهــا وهــي عائــدة 
لصديقــي املدعــو وال عاقــة لنــا باملدعــى عليــه الثانــي فلــم نشــاهده قبــل 
هــذا اليــوم وصحيــح مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي كنــت راكبــا 
يف املقعــد اخللفــي ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي تعاطيــت احلشــيش 
إلــى يــوم القبــض علــي فذلــك صحيــح أيضــا ومــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن وجــود عــدد ثــاث ســوابق األولــى اختــاء محــرم مقترنــة بشــرب 
قــات  حيــازة  والثانيــة:  ســكر  بحالــة  الســيارة  وقيــادة  املســكرات 
والثالثــة: مخــدرات مســجلة علــّي فذلــك صحيــح أيضــا أمــا مــا طالــب بــه 
املدعــي العــام مــن مصــادرة املبلــغ الــذي بحوزتــي فهــو لــي وعائــد مــن غيــر 
الترويــج هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى أن املدعى 
عليهــم كانــت الكميــة بحوزتهــم بقصــد الترويــج والتعاطــي وأن مــا 
وجــد معهــم مــن مبالــغ عائــد مــن ترويــج احلشــيش أجــاب قائــا بينتــي مــا 
ــن هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى  ــة وقرائ ــة مــن أدل ــه يف املعامل ذكرت
الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  وعلــى  املعاملــة  أوراق  علــى  اطاعــي 
رقــم)2130/ك ش م( لعــام 1434هـــ املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )54( 
ويتضمــن إيجابيــة احتــواء العينــة للحشــيش املخــدر كمــا جــرى اطاعي 
 )37( رقــم  باللفــة  باملعاملــة  املرفــق  األول  عليــه  املدعــى  اقــرار  علــى 
املتضمــن مــا نصــه أقــر أنــا مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )( 
أقــر وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا دون إكــراه أو إجبــار 
مــن احــد بأننــي مت القبــض علــى بتاريخ 1434/6/6هـ من قبل مكافحة 
املخــدرات أثنــاء تواجدنــا يف حــي الكنــدرة يف محــل جــواالت وكان 
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محــل  املدعــو/ يف  / وكان  اســمه  مينــي  وشــخص   / أخــي  يرافقنــي 
اجلــواالت وليــس لنــا بــه عاقــة وليــس لــه أي علــم أو عاقــة مبــا ضبــط 
معنــا وبتفتيــش ســيارة أخــي / مــن نــوع )....( صنــع )...( لوحــه رقــم )....( 
لــون الســيارة ).....( قمــت باســتئجارها وضبــط كيــس بداخلــة حشــيش 
مخــدر يــزن )7073( ســبعه االف جــرام وثاثــة وســبعن جرامــًا ضبطــت 
يف املرتبــة اخللفيــة عائــد ألخــي / وصاحبــة حيــث كان مرافقــا لنــا يف 
الســيارة هــذا إقــرار منــي بذلــك وعليــه أوقــع كمــا جــرى اطاعــي علــى 
اقــرار املدعــى عليــه الثانــي املرفــق باملعاملــة باللفــة رقــم )35( املتضمــن 
مــا نصــه أقــر أنــا مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )( أقــر وأنــا 
بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا دون إكــراه أو إجبــار مــن احــد 
مكافحــة  قبــل  مــن  1434/6/6هـــ  بتاريــخ  علــى  القبــض  مت  بأننــي 
املخــدرات أثنــاء تواجدنــا يف حــي الكنــدرة يف محــل جــواالت وكان 
يرافقنــي املتهــم / واملتهــم وبتفتيــش ســيارة املتهــم / مــن نــوع )....( صنــع 
باســتئجارها ضبــط  قمــت   )....( الســيارة  لــون   )....( رقــم  لوحــه   )....(
كيــس بداخلــة حشــيش مخــدر يــزن )7073( ســبعه أالف جــرام وثاثــة 
وســبعن جرامــًا ضبطــت يف املرتبــة اخللفيــة ليــس بهــا أي علــم أو عاقــة 
جــوال  لشــراء  للمحــل  حضــرت  أنــي  حيــث  املتهمــن  اعــرف  وال 
وبإمكانكــم الرجــوع للمحــل للتأكــد وليــس لــي أي عاقــة باملتهمــن 
هــذا اقــرار منــي بذلــك وعليــه أوقــع كمــا جــرى اطاعــي علــى اقــرار 
املدعــى عليــه الثالــث املرفــق باملعاملــة باللفــة رقــم )39( املتضمــن مــا 
نصــه أقــر انــا مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم )...( وتاريــخ 
1434/6/7هـــ صــادرة مــن مكافحــة املخــدرات أقــر وأنــا بكامل قواي 
العقليــة املعتبــرة شــرعا دون إكــراه أو إجبــار مــن احــد بأننــي مت القبــض 
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علــى بتاريــخ 1434/6/6هـــ مــن قبــل مكافحــة املخــدرات أثنــاء تواجدنا 
يف حــي الكنــدرة يف محــل جــواالت وكان يرافقنــي أخــي / وشــخص 
ــه عاقــة  ــا ب مينــي اســمه / وكان املدعــو/ يف محــل اجلــواالت وليــس لن
وليــس لــه أي علــم أو عاقــة مبــا ضبــط معنــا وبتفتيــش ســيارة أخــي / 
لــون الســيارة )....( قمــت  نــوع ).....( صنــع ).....( لوحــه رقــم )...(  مــن 
 )7073( يــزن  مخــدر  بداخلــة حشــيش  وضبــط كيــس  باســتئجارها 
ســبعه أالف جــرام وثاثــة وســبعن جرامــًا ضبطــت يف املرتبــة اخللفيــة 
عائــد للشــخص الــذي كان معنــا/ حيــث كان مرافقــا لنــا يف الســيارة 
علمــا بأننــي أتعاطــى احلشــيش املخــدر منــذ خمــس ســنوات كان آخرهــا 
يــوم القبــض علــي هــذا إقــرار منــي بذلــك وعليــه أوقــع كمــا جــرى 
باملعاملــة  املرفــق  القبــض  الشــهود يف محضــر  اطاعــي علــى شــهادة 
باللفــة رقــم )1( صحيفــة رقــم )12-13( املتضمــن مــا نصــه بنــاء ملــا تقــدم 
جــرى اتخــاذ الــازم علــى النحــو التالــي جــرى االنتقــال يف متــام الســاعة 
السادســة مســاء برفقــة املصــدر ملوقــع املذكــور ومت البــدء يف اتخــاذ 
املوقــع املناســب علــى النحــو التالــي معاينــة املوقــع واتضــح أنــه عبــارة عــن 
شــارع وســط حــي البغداديــة وجــرى التمركــز بأحــد املواقــع الثانيــة 
وذلــك يف متــام الســاعة السادســة مســاء رصــد املوقــع ويف متــام الســاعة 
التاســعة شــوهدت ســيارة مــن نــوع ).....( حتمــل اللوحــة رقــم )....( بقيــادة 
شــخص ويرافقــه شــخصان آخــران أشــار املصــدر بــأن قائــد الســيارة هــو 
املقصــود ومتــت متابعتهــم حتــى وصلــوا حلــي الكنــدرة وأوقفــوا الســيارة 
وترجلــوا احــد محــات االتصــاالت وبالقبــض والتفتيــش ومت القبــض 
عليهــم وهــم املدونــة أســمائهم عوضــه األول املقصــود والثانــي املرافــق 
الســائق  خلــف  اخللفيــة  باملرتبــة  املرافــق  والثالــث  األماميــة  باملرتبــة 
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املمنوعــات  مــن  أي  علــى  بحوزتهــم  يعثــر  لــم  شــخصيا  وبتفتيشــهم 
ومبناقشــتهم عــن الســيارة أنكروهــا وبتفتيــش الســيارة عثــر مــكان 
أقــدام الراكــب اخللفــي خلــف الســائق كيــس نايلــون اخضــر ملفــوف 
كبيــر احلجــم اتضــح بداخلــة ســبع قطــع مســتطيلة الشــكل مغلفــة 
بغــاف وضعــي باســتيكي جميعهــا ســوداء اللــون يشــتبه أنهــا حشــيش 
ضبــط  مــا  عــن  والثالــث  والثانــي  األول  املتهمــن  ومبناقشــة  مخــدر 
بالســيارة أنكروهــا جميعــا وعــن مقــر ســكنهم املقصــود بأنــه يســكن 
بحــي ...... والثالــث يســكن بقربــة يف حــي ........ والثالــث أفــاد بأنــه ال 
يوجــد لديــه ســكن وبتفتيــش منــزل األول وهــو عبــارة عــن شــقة بعمــارة 
بحــي ..... لــم يعثــر علــى شــيء مــن املمنوعــات واتضــح أن الثالــث يســكن 
بقربــة يف حــي الكنــدرة مكونــة مــن غرفــة مبنافعهــا لــم يعثــر بهــا علــى 
شــيء مــن املمنوعــات اتضــح أن للســيارة عقــد إيجــار باســم املقصــود 
األول مســتأجرة مــن شــركة ).....( كمــا جــرى اطاعــي علــى محضــر 
البــاغ يف محضــر القبــض املرفــق باملعاملــة باللفــة رقــم )1( صحيفــة رقــم 
)2( املتضمــن مــا نصــه احلمــد هلل وحــدة والصــاة والســام علــى مــن ال 
هــذا  فتــح  1434/06/06هـــ  بتاريــخ  جــرى  فقــد  بعــد  أمــا  بعــده  نبــي 
احملضــر مبكتــب الفرقــة امليدانيــة اخلامســة بقســم القيــادة والســيطرة 
بشــبعة التحريــات بــإدارة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة وذلــك 
بنــاء للســيطرة علــى مروجــي املخدرات على مســتوى جــدة وحث املصادر 
الســرية على تزويدنا باملعلومات عنهم وعن وســائل تنقلهم ومســاكنهم 
واألماكــن التــي يتواجــدون فيهــا ومــن ضمــن هــؤالء األشــخاص شــخص 
يدعــي مينــي اجلنســية اشــتهر يف أوســاط مروجــي ومتعاطــي احلشــيش 
املخــدر ولــم تعــرف معلومــات كافيــة عنــه للقبــض عليــه باجلــرم املشــهود 
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فقــد كان مــن ضمــن األشــخاص الذيــن نســعى للقبــض عليهــم ولذلــك 
جــرى حــث مصادرنــا بتزويدنــا مبــا يتوفــر عنــه مــن معلومــات وبتاريخــه 
أعــاه أبلغنــا أحــد مصادرنــا الســرية بتوصلــه ملعلومــات عــن مــكان ميــر 
ــم يســتطيع  ــه ل ــة وذكــر املصــدر ان ــه املقصــود وذلــك بحــي البغدادي من
التوصــل الــى مســكنه أو وســيلة االتصــال بــه واســتعد باإلرشــاد علــى 
ــا  ــه متــت املباشــرة مبــا ذكــر حســب مــا يتضــح يف ثناي ــاء علي املوقــع وبن
ــه  ــى صحيفــة ســوابق املدعــى علي ــف كمــا جــرى اطاعــي عل هــذا املل
عــدد  وجــود  املتضمنــة  رقــم )48-47(  باللفــة  باملعاملــة  املرفقــة  األول 
خمــس ســوابق منهــا ثــاث منهــا يف ترويــج القــات وســابقتن يف حيازتــه 
كلهــا مســجلة علــى املدعــى عليــه كمــا جــرى اطاعــي علــى صحيفــة 
ســوابق املدعــى عليــه الثالــث املرفقــة باملعاملــة باللفة رقــم )51( املتضمنة 
وجــود عــدد ثــاث ســوابق منهــا عــدد ثــاث ســوابق األولــى: اختــاء 
ســكر  بحالــة  الســيارة  وقيــادة  املســكرات  بشــرب  مقترنــة  محــرم 
ــازة حشــيش وقــات للتعاطــي كلهــا  ــة: حي ــازة قــات والثالث ــة: حي والثاني
مســجلة علــى املدعــى عليــه كمــا جــرى اطاعــي علــى صحيفــة ســوابق 
املدعــى عليــه الثانــي املرفقــة باملعاملــة باللفــة رقــم ) 53 ( املتضمنــة عــدم 
وجــود أيــة ســوابق مســجلة علــى املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه 
األول والثالــث عــن احلشــيش أجابــا هــو للمدعــو وبســؤال األول عــن 
احلشــيش أجــاب قائــا هــو ألخــي وزميلــه هكــذا أجــاب عليــه فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره أطــراف الدعــوى وإلنــكار 
املدعــى عليهــم حيــازة الكميــة املضبوطــة بقصــد الترويــج وإنكارهــم 
معرفتهــم بوجودهــا وملــا ذكــره املدعــى عليهمــا األول والثالــث مــن وجود 
الثالــث يف اخللــف ومــا  كميــة احلشــيش بالســيارة ووجودهــا بجانــب 
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قــرراه مــن عــدم معرفتهمــا باملدعــى عليــه الثانــي وكــون القبــض كان 
الثانــي معرفتــه بهمــا ولعــدم وجــود  يف ســوق وإنــكار املدعــى عليــه 
ــة وقرائــن وملــا  ــه وملــا ذكــره املدعــي العــام مــن أدل ســوابق مســجلة علي
تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه بعاليــة ألجــل ذلــك 
كلــه فقــد ثبــت لــدي تعاطــي املدعــى عليــه الثالــث للحشــيش املخــدر من 
والثالــث  األول   عليهمــا  املدعــى  إدانــة  لــدي  ثبــت  كمــا  الســابق 
املذكوريــن بعاليــه مبــا نســب إليهمــا مــن اشــتراكهما بحيــازة )7073( 
جــم، ســبعة آالف وثاثــة وســبعن جرامــًا حتتــوي علــى احلشــيش املخــدر 
ــة املدعــى عليهــم املذكوريــن  ــم يثبــت لــدي إدان ــازة مجــردة كمــا ل حي
بعاليــه مبــا نســب إليهــم مــن اشــتراك املدعــى عليهــم بحيــازة )7073( 
جــم، ســبعة آالف وثاثــة وســبعن جرامــًا حتتــوي علــى احلشــيش املخــدر 
لقصــد الترويــج والتعاطــي لهــا إال أن الشــبهة تتجــه نحــو املدعــى عليهمــا 
األول والثالــث بحيازتهمــا لســبعة آالف وثاثــة وســبعن جرامــًا حتتــوي 
علــى احلشــيش املخــدر لقصــد الترويــج والتعاطــي لهــا وذلــك للقرائــن 
التاليــة: أوال: وجــود الكميــة يف الســيارة التــي يســتقانها. ثانيــا: عــدم 
قدرتهمــا علــى إثبــات أن الكميــة املضبوطــة عائــدة للشــخص املدعــو 
...... وعــدم إرشــادهما عنــه. ثالثــا: وجــود ســوابق علــى املدعــى عليهمــا. 
رابعــا: تعاطــي الثالــث مــن احلشــيش يقــوى الشــبه نحــوه. خامســا: وجــود 
املدعــى عليــه الثالــث باملقعــد اخللفــي حيــث وجــدت الكميــة. سادســا: 
وجــود إخباريــة تفيــد أن املدعــى عليــه األول يقــوم بترويــج احلشــيش. ولــم 
يلــي:  ملــا  وذلــك  شــبهة  أي  الثانــي  عليــه  املدعــى  اجتــاه  لــدي  يتوجــه 
ذكــره  مــا  ثانيــا/  والثالــث  األول  عليهمــا  املدعــى  معرفــة  وإنــكاره 
املدعــى عليهمــا األول والثالــث مــن عــدم معرفتهمــا باملدعــى عليــه الثانــي 
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ثالثــا: كــون القبــض كان يف ســوق ويحتمــل أن يكــون القبــض علــى 
شــخص آخــر غيــر املطلــوب نظــرا ملــا هــو مشــاهد مــن ازدحــام عنــد 
مراكــز االتصــاالت. رابعــا: عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه خامســا: 
ــه  ــراف املذكــور وباالطــاع علي ــه املدعــي العــام هــو اعت مــا اســتند إلي
وجدتــه ال يدينــه مبــا نســب إليــه سادســا: أن غايــة مــا قدمــه املدعــي 
العــام اجتاهــه هــو مــا جــاء يف محضــر القبــض مــن أن املدعــى عليــه 
قبــض عليــه مــن قبــل الفرقــة. ســابعا: أن األصــل بــراءة الذمــة وال يجــوز 
عليــه  ورد  إذا  والدليــل  االدانــة  أو  التهمــة  ثبــوت  بيقــن يف  إال  شــغلها 
االحتمــال ســقط بــه االســتدالل ثامنــا: أنــه ال يجــوز إيقــاع عقوبــة جزائيــة 
إال بعــد ثبــوت اإلدانــة وفقــا للمــادة الثالثــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
ومبــا أن مــا قــام بــه املدعــى عليهمــا يعــد عمــًا محرًمــا وفعــًا قبيًحــا 
وجــرأة يف الباطــل يســتحقا العقــاب عليــه ومبــا أن ترويــج ذلــك فيــه نشــر 
ــم والعــدوان واهلل  ــى اإلث للفســاد أوســاط املجتمــع وهــو مــن التعــاون عل
ــى  ــوا عل ــر والتقــوى وال تعاون ــى الب ــوا عل ــى يقــول )وتعاون ســبحانه وتعال
اإلثــم والعــدوان( ومبــا أن تعاطــي احلشــيش املخــدر يــؤول إلــى االســكار 
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 ( وملــا 
يف ذلــك مــن إضــرار بنفــس اإلنســان وعقلــه والواجــب عليــه حفظهمــا 
والشــريعة اإلســامية جــاءت بحفــظ الضروريــات اخلمــس ومنهــا حفــظ 
وهــذا  املجتمــع  أوســاط  احملظــورات  هــذه  والنتشــار  والعقــل  النفــس 
يســتوجب األخــذ علــى مــن يقــوم بترويجهــا بحــزم الســيما مــع كثــرة 
ســوابق املدعى عليهما األول والثالث ولكون املدعى عليهم يســتحقون 
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العقوبــة طبًقــا للقواعــد الشــرعية وكــون املدعــى عليهمــا األول الثالــث 
يســتحقا العقوبــة أيضــا وفًقــا للمــادة )39- 56( مــن نظــام مكافحــة 
ــرًا مبــا  ــى املدعــى عليهــم تعزي املخــدرات فلمــا ســبق فقــد حكمــت عل
يلــي: أواًل: إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه الثالــث وذلــك بجلــده 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة أمــام مــأل مــن النــاس لقــاء تعاطيــه للحشــيش 
املخــدر مــن الســابق ثانيــًا: يســجن كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا األول 
والثالــث ملــدة ســنتن يحتســب منهــا مــا أمضــاه موقوًفــا يف هــذه القضيــة 
ويجلــد كل واحــد منهمــا خمســن جلــدة مكــررة عليــه أربــع مــرات بــن 
كل مــرة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا ويكــون بــن هــذا 
ــألول مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا  ــد احلــد بالنســبة ل ــد وجل اجلل
ويدفــع كل واحــد منهمــا غرامــة ماليــة قدرهــا خمســة االف ريــال وفقــا 
للمــادة رقــم )39( مــن النظــام املشــار إليــه.  ثالثــا: يبعــد املدعــى عليهمــا 
وفــق  إال  إليهــا  بالعــودة  لــه  يســمح  وال  اململكــة  خــارج  الثالــث  األول 
تعليمــات احلــج والعمــرة وفقــا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )56( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه وذلــك لقــاء تعاطيــه للحشــيش 
املخــدر. رابعــا: رددت مطالبــة املدعــي العــام بتطبيــق الوصــف اجلرمــي 
ــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  ــوارد يف الفقــرة )1( مــن امل ال
واملؤثــرات العقليــة والفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )56( من ذات النظام 
ومطالبتــه بالغرامــة والســجن واجللــد للمدعــى عليهــم وابعــاد املدعــى 
اثبــات  العــام علــى  قــدرة املدعــي  لعــدم  عليهمــا األول والثانــي وذلــك 
الوصــف اجلرمــي الــوراد يف املادتــن. خامســا: رددت مطالبــة املدعــي 
العــام بتطبيــق الوصــف اجلرمــي الــوارد يف الفقــرة )2( مــن املــادة )53( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ومصــادرة املبالــغ 
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املاليــة املضبوطــة بحــوزة املدعــى عليهــم والبالــغ مجموعهــا )1797(ريــااًل 
وذلــك لعــدم قــدرة املدعــي العــام علــى اثبــات الوصــف اجلرمــي الــوراد يف 
ــج. سادســا:  ــغ مــن التروي ــة املبال ــات عائدي ــى اثب ــه عل ــادة وعــدم قدرت امل
يســجن كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا األول والثالــث ملــدة ســنة تبــدأ 
مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الســجن احملكــوم بهــا يف ثانيــا ويجلــد كل واحــد 
منهمــا خمســن جلــدة مكــررة عليــه أربــع مــرات بــن كل مــرة وأخــرى 
مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا ويكــون بــن هــذا اجللــد واجللــد 
الســابق مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا وذلــك لقــاء االشــتباه بهمــا 
فيمــا نســب إليهمــا. سادســا: أخليــت ســبيل املدعــى عليــه الثانــي وأمــرت 
باإلفــراج عنــه وفقــا للمــادة السادســة عشــرة بعــد املائتــن مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة وذلــك مبوجــب كتابــي رقــم 341935759 وتاريــخ 
1434/08/09هـــ وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام 
معارضتــه علــى احلكــم مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه فأفهمتــه 
الســاعة 00: 08  املوافــق 1434/8/10هـــ   يــوم األربعــاء  باحلضــور يف 
ــه خــال مــدة  الســتام نســخة مــن قــرار احلكــم لتقــدمي اعتراضــه علي
ثاثــن يومــا اعتبــارًا مــن التاريــخ املشــار إليــه فــان مضــت املــدة ولــم 
يســتلم نســخة مــن احلكــم أو لــم يقــدم اعتراضــه عليــه خالهــا فــان حقــه 
يف تقــدمي الئحــة االعتــراض يكــون ســاقطًا كمــا قــرر املدعــى عليهــم 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  يف  باحلكــم  النطــق  وجــرى  بــه  قناعتهــم 
1434/08/09هـــ الســاعة 00: 11 وبــه أقفلــت اجللســة وعلــى ذلــك جــرى 
التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 

1434/08/09هـ .
احلمــد اهلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد .... نحــن رئيــس 
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وقضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة يف محكمــة اإلســتئناف مبنطقة مكة 
املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى القــرار رقــم 34293242 وتاريــخ 
باحملكمــة  القاضــي  الشــيخ....  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/8/9هـــ 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد .... مينــي 
اجلنســية ورفيقيــه ، املتهمــن بحيــازة مخــدرات، احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر 
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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قــات - تداخــل العقوبــات التعزيريــة- التعزيــر بالســجن واجللــد .

1- مــا رواه ابــن عبــاس قــال ) لعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
املتشــبهن مــن الرجــال بالنســاء واملتشــبهات مــن النســاء بالرجــال (. 

أخرجــه البخــاري 
2- مــا قــرره أهــل العلــم يف تداخــل العقوبــات التعزيريــة حيــث جــاء 
يف كشــاف القنــاع ج 20 /485 للبهوتــي ) ولــو توجــه عليــه تعزيــرات 
علــى معــاص شــتى فــإن متحضــت هلل تعالــى واحتــد نوعهــا كأن قبــل 
أجنبيــة مــرارا أو اختلــف نوعهــا بــأن قبــل أجنبيــة وملــس أخــرى قصــدا 

تداخلــت وكفــاه تعزيــر واحــد ( .
3- املادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم )2057( يف 1404/5/26هـ.

4- القرار الوزاري رقم )3818( يف 1410/9/28 هـ .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه األول باالشــتراك يف حيــازة 
رجــال  لتضليــل  بالنســاء  والتشــبه  والتعاطــي  الترويــج  بقصــد  قــات 
األمــن ،واملدعــى عليــه الثانــي بحيــازة قــات بقصــد الترويــج والتعاطــي 
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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 )341953035( وتاريــخ 1434/8/13هـ 
واحملالة من فضيلة الرئيس برقم )34377739( وتاريخ 1434/8/13هـ 
واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد .....و..... املتهمــن يف قضيــة حيــازة 
ــوم االثنــن 1434/8/15هـــ افتتحــت  ــه ففــي هــذا الي ــات القــات علي لنب
اجللســة األولــى يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
..... املوجــه باخلطــاب رقــم ).....( وتاريــخ 1431/8/14هـــ وادعــى علــى 
الوطنيــة ورقــم ســجله  الهويــة  .....ســعودي اجلنســية يحمــل  احلاضريــن 
املدنــي ).....( و..... ســعودي اجلنســية يحمــل الهويــة الوطنيــة ورقــم ســجله 
املدنــي ).....( أنــه بتاريــخ 1434/7/3هـــ وأثنــاء قيــام الدوريــات األمنيــة 
بشــرطة العارضــة بواجبهــا يف نقطــة تفتيــش احلظــوة قدمــت ســيارة مــن 

ــرا ،حيــث مت االشــتباه  ــات مــا أســند إليهمــا ومعاقبتهــا تعزي ــب إثب وطل
يف الســيارة التــي يقودهــا املدعــى عليــه الثانــي عنــد نقطــة التفتيــش 
ــر  ــد تفتيــش الســيارة عث ــزي نســائي وعن ــه األول ب ويرافقــه املدعــى علي
املضبوطــة  العينــة  إيجابيــة  الكيميائــي  التقريــر  وأثبــت  القــات  علــى 
لنبــات القــات احملظــور ، صــادق املدعــى عليهمــا علــى دعــوى املدعــي 
العــام ماعــدا الترويــج فأنكــرا ذلــك ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
احملكمــة بســجنهما ثمانيــة أشــهر وجلدهمــا ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة 
،وقنــع املدعــى عليهمــا اعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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.... مــن صنــع عــام )2009م( حتمــل اللوحــة رقــم )..... مت تســليم  نــوع 
الســيارة( كانــت بقيــادة املدعــى عليــه ..... ترافقــه امــرأة حســب أقــوال 
قائــد الســيارة أنهــا زوجتــه وأبــرز لهــم كــرت العائلــة كإثبــات عائلتــه 
وتدعــى .....وعنــد االشــتباه يف وضــع العائلــة اتضــح أنــه رجــل ويرتــدي 
الــزي النســائي ويدعــى .....وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى كميــة مــن نبات 
القــات احملظــور كانــت مخبــأة داخــل املرتبــة اخللفيــة والصــدام اخللفــي 
للســيارة بلــغ وزنهــا )25كجــم( خمســة وعشــرين كيلــو جــرام وقــد 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم).....( وتاريــخ 1434/7/11هـــ 
الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية 
بجــازان إيجابيــة العينــة املرســلة منــه لنبــات القــات احملظــور املــدرج علــى 
اجلــدول رقــم )4( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة علمًا 
ــوزاري )1900( يف 1428/7/9هـــ  ــى القــرار ال ــاًء عل ــه مت إيقافهمــا بن أن
املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وباســتجواب 
املدعــى عليــه .....ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه أقــر بصحــة واقعــة 
الســيارة.....بقصد  ولقائــد  لــه  تعــود  الكميــة  بــأن  وذكــر  القبــض 
التعاطــي وأنــه حصــل عليهــا مــن محافظــة العارضــة مــن شــخص  مينــي ال 
يعــرف اســمه لقيــه خلــف الســوق الشــعبي وأنــه حصــل علــى الكميــة عــن 
طريــق الشــراء مببلــغ قــدره )5000ريــال( خمســة آالف ريــال مناصفــة 
ــه الكائــن  ــة ملنزل ــوي إيصــال الكمي ــه كان ين ــه وبــن مرافقــه وأن بين
بقريــة .....التابعــة حملافظــة العارضــة لغــرض تعاطيهــا وأنــه يقــوم بحفــظ 
القــات داخــل ثاجــة باملنــزل ويتنــاول يوميــًا حوالــي أربــع حــزم مــن نبــات 
القــات وأنــه لبــس العبــاءة النســائية خوفــًا مــن رجــال األمــن وقــد صــادق 
علــى أقوالــه حتقيقــا وباســتجواب املدعــى عليــه ..... ومواجهتــه بالتهمــة 
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املنســوبة إليــه أقــر بصحــة واقعــة القبــض وذكــر أن الكميــة تعــود لــه 
وملرافقــه .....بقصــد التعاطــي وأنــه حصــل عليهــا مــن محافظــة العارضــة 
مــن شــخص  مينــي ال يعــرف اســمه لقيــه خلــف الســوق الشــعبي وأنــه 
حصــل علــى الكميــة عــن طريــق الشــراء مببلــغ قــدره )5000ريــال( 
ثاثــة آالف ريــال مناصفــة بينــه وبــن مرافقــه وأنــه كان ينــوي إيصــال 
ــة .....التابعــة حملافظــة العارضــة لغــرض  ــن بقري ــه الكائ ــة ملنزل الكمي
تعاطيهــا وأنــه يقــوم بحفــظ القــات داخــل ثاجــة باملنــزل ويتنــاول يوميــًا 
حوالــي ســت حــزم مــن نبــات القــات وأن الســيارة تعــود ألخيــه املدعــو .....
وليــس لــه علــم أو عاقــة بالكميــة املضبوطــة وأنــه ألبــس مرافقــه .....
ــة للدوريــة األمنيــة علــى أنهــا زوجتــه  عبــاءة نســائية وقــدم كــرت العائل
وقــد صــادق علــى أقوالــه حتقيقــا وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــى 
وزنــه  مــا  حيــازة  .....باالشــتراك يف  إلــى  االتهــام  توجيــه  عــن  عليهمــا 
)25كجــم( خمســة وعشــرين كيلــو جــرام مــن نبــات القــات احملظــور 
األمــن  رجــال  لتضليــل  بالنســاء  والتشــبه  والتعاطــي  الترويــج  بقصــد 
وتوجيــه االتهــام إلــى .....بحيــازة مــا وزنــه )25كجــم( خمســة وعشــرين 
والتعاطــي  الترويــج  بقصــد  القــات احملظــور  نبــات  مــن  كيلــو جــرام 
واملجــرم مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
وتاريــخ 1426/7/8هـــ وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا فعــل محــرم 
شــرعًا ومعاقــب عليــه  نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــات فقــد طلــب املدعــي العــام إثبــات 
إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا واحلكــم بتعزيرهمــا يف ضــوء املادتــن الثالثــة 
والرابعــة مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاه إنفــاذا لألمــر الســامي 
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الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ واحلكــم بتعزيــر املتهــم 
بالنســاء   والتشــبه  األمــن  رجــال  تضليــل  مبحاولــة  قيامــه  لقــاء  األول 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليه األول صدق القبض عليه يف الزمان 
واملــكان املشــار إليهمــا واشــتراكه يف حيــازة كميــة القــات املضبوطــة 
بقصــد االســتعمال الشــخصي وارتــداءه للعبــاءة النســائية عنــد القبــض 
بقصــد التخفــي لتجــاوز نقطــة التفتيــش هكــذا أجــاب وأنكــر قصــد 
الترويــج وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه الثانــي صــدق القبــض 
عليــه يف الزمــان واملــكان املشــار إليهمــا واشــتراكه يف حيــازة كميــة 
القــات املضبوطــة بقصــد االســتعمال الشــخصي وأنــه أبــرز صــورة مــن 
ســجل أســرته لرجــال األمــن وذكــر لهــم أن مرافقــه امــرأة وأنهــا زوجتــه 
وأقــر بأنــه قبــل الوصــول إلــى نقطــة التفتيــش أشــار علــى املدعــى عليــه 
األول بارتــداء العبــاءة النســائية بقصــد التخفــي لتجــاوز نقطــة التفتيــش 
هكــذا أجــاب وأنكــر قصــد الترويــج عنــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــي 
العــام هــل لديــك بينــة علــى قصــد املدعــى عليهمــا للترويــج فأجــاب قائــًا 
بينتــي مــا يف أوراق املعاملــة إضافــة إلــى كبــر حجــم الكميــة املضبوطــة 
هكــذا أجــاب وبالرجــوع إلى أوراق املعـــاملة جــرى االطاع على التقرير 
الكيميائــي الشــرعي وثبــت ســوابق املدعــى عليهمــا فوجــدت مطابقــة 
ملــا يف الدعــوى كمــا جــرى االطــاع علــى بقيــة لفــات املعاملــة ولــم أجــد 
بهــا مــا يديــن املدعــى عليهمــا بقصــد الترويــج ســوى قرينــة كبــر حجــم 
ــة  ــد بين ــام هــل لديــك مزي ــك جــرى ســؤال املدعــي الع ــد ذل ــة عن الكمي
فأجــاب قائــًا ال أعلــم لــي مزيــد بينــة هكــذا أجــاب عليــه فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا رواه ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال 
لعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم املتشــبهن مــن الرجــال بالنســاء 
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برقــم   )2207/5( البخــاري  رواه  بالرجــال  النســاء  مــن  واملتشــبهات 
)5546( 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
عــن  العــام  املدعــي  ولعجــز  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
إقامــة البينــة املثبتــة إلدانــة املدعــى عليــه بقصــد الترويــج فقــد قــررت 
مــا يلــي أوال ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه األول بلبســه الــزي النســائي 
بقصــد التخفــي وجتــاوز نقطــة التفتيــش وهــو يســتحق العقوبــة التعزيريــة 
ــه الثانــي بتضليــل رجــال  ــة املدعــى علي ــا ثبتــت لــدي إدان لقــاء ذلــك ثاني
األمــن بدعــواه أن مرافقــه امــرأة وأنهــا زوجتــه وإبــرازه صــورة مــن ســجل 
أســرته بقصــد جتــاوز نقطــة التفتيــش وهــو يســتحق العقوبــة التعزيريــة 
لقــاء ذلــك ثالثــا لــم تثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهمــا بقصــد الترويــج 
ــة املدعــى عليهمــا  وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إثبــات إدان
ومجازاتهمــا يف ضــوء املــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ وثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليهمــا باالشــتراك يف حيــازة 
كميــة القــات املذكــورة أعــاه بقصــد التعاطــي وهمــا يســتحق العقوبــة 
ــة رقــم )2057(  ــر الداخلي ــى ذلــك وفــق املــادة )4( مــن قــرار ســمو زي عل
وتاريــخ 1404/5/26هـــ املعدلــة بالقــرار الــوزاري رقــم )3818( وتاريــخ 
1410/9/28هـــ وملــا قــرره أهــل العلــم يف تداخــل العقوبــات التعزيريــة 
قــال العامــة البهوتــي )ولــو توجــه عليــه تعزيــرات علــى معــاص شــتى 
أو  مــرارًا  تعالــى واحتــد نوعهــا كأن قبــل أجنبيــة  فــإن متحضــت هلل 
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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ــه فقــد قــررت االكتفــاء مبجــازاة املدعــى عليهمــا لقــاء حيازتهمــا  كل
لكميــة القــات املضبوطــة بقصــد االســتعمال الشــخصي ونظــرا لكبــر 
حجــم الكميــة فــإن ذلــك يوجــه إليهمــا الشــبهة بقصــد الترويــج وقــد 
حكمــت علــى املدعــى عليــه األول لذلــك تعزيــرا بالســجن مــدة ثمانيــة 
ــة  ــى ذمــة هــذه القضي ــه وإيقافــه عل ــخ القبــض علي ــدأ مــن تاري أشــهر تب
ــدة دفعــة واحــدة  كمــا حكمــت  ــده ســبعن جل يف 1434/7/3هـــ وجل
علــى املدعــى عليــه الثانــي لذلــك تعزيــرا بالســجن مــدة ثمانيــة أشــهر 
القضيــة يف  هــذه  ذمــة  علــى  وإيقافــه  عليــه  القبــض  تاريــخ  مــن  تبــدأ 
1434/7/3هـــ وجلــده ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة هــذا مــا ثبــت لــدي 
وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام معارضتــه 
وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف دون الئحــة فأجبتــه لذلــك وقــرر 
املدعــى عليهمــا القناعــة بــه وقــد جــرى النطــق بــه يف متــام الســاعة الثانيــة 
عشــرة والربــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 
وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/8/15هـــ. احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد 
اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة 
االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 341953035 وتاريــخ 1434/8/20هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .....
برقــم 34298921 وتاريــخ 1434/8/16هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العام 
ضــد كل مــن / ..... و.....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 : 34311440  تاريخه: 1434/09/02هـ  
رقم الدعوى: 34407562 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34328587 تاريخه:1434/10/12هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد الترويــج - قــات - حتايــل علــى رجــال األمــن 
- املدعــى عليــه أجنبــي - إبــراز رخصــة قيــادة مــزورة - التعزيــر بالســجن 

واجللــد.

1- املادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم )11( لعام 1374هـ .
2- قرار وزير الداخلية رقم )2057( لعام 1404هـ .

3- قرار وزير الداخلية رقم  )3818( لعام 1410 هـ .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة قــات بقصــد الترويــج 
والتحايــل علــى رجــال األمــن بــاإلدالء مبعلومــات غيــر صحيحــة وطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه وتعزيــره ،وتعزيــره لقــاء التحايــل وإبعــاده عــن 
البــاد ،حيــث مت االشــتباه يف الســيارة التــي يقودهــا املدعــى عليــه ومت 
اســتيقافه وطلــب إثباتــه فقــام بإبــراز رخصــة قيــادة مــزورة وبتفتيــش 
الســيارة عثــر علــى نبــات يشــتبه أن يكــون نبــات القــات مبخبــأ ســري 
ــة  ــي الشــرعي إيجابي ــر الكيميائ داخــل خــزان الوقــود  ،وأثبــت التقري
العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور وصــادق املدعــى عليــه علــى 
وأقــر  الترويــج  وأنكــر  الشــخصي  لاســتعمال  وأنهــا  القــات  حيــازة 
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بتضليلــه والكــذب علــى رجــال األمــن ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
احملكمــة بتعزيــره بســجنه ســنة وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
لعــدم وجــود مــا يؤيــد الترويــج وتعزيــر املدعــى عليــه لكبــر الكميــة 
وشــبهة الترويــج وحتايلــه علــى رجــال األمــن بجلــده مائــة وخمســن جلــدة 
مفرقــة علــى ثــاث دفعــات وقنــع بــه املدعــى عليــه واعترض املدعــي العام 

ــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. ب

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 34407562 وتاريــخ 1434/09/01 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 342098319 وتاريــخ 1434/09/01 هـــ  ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1434/09/02 هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 00 
ــام / .....املوجــه باخلطــاب رقــم ).....( يف  : 10  وفيهــا حضــر املدعــي الع
1434/8/29هـــ وأدعــى علــى احلاضــر معــه الســجن/ .....مينــي  اجلنســية 
مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ).....( حيــث إنــه بتاريــخ 1434/7/9هـــ 
وأثنــاء قيــام الدوريــات األمنيــة بواجبهــا املعتــاد مبحافظــة الــدرب مت 
اللوحــة).....(  2003م  موديــل  ذهبــي  اللــون  نــوع  ســيارة  يف  االشــتباه 
مالكهــا(  مراجعــة  حلــن  حجزهــا  للمدعــو/.....)مت  ملكيتهــا  تعــود 
وبقيــادة املدعــى عليــه وباســتيقاف الســيارة وطلــب إثبــات قائدهــا قــام 
بإبــراز رخصــة قيــادة مــزورة باســم ).....( وبســؤاله عنهــا ذكــر بأنــه 
أوراق  فــرز  )مت  املكرمــة  مــن مكــة  ريــال(   1000( اشــتراها مببلــغ 
مســتقلة بشــأن الرخصــة املــزورة( وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى مخبــأ 
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ــات أخضــر يشــتبه  ــة مــن نب ــه كمي ســري داخــل خــزان الوقــود وبداخل
كجــم(  وزنهــا)19.500  بلــغ  احملظــور  القــات  نبــات  مــن  يكــون  أن 
الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  جــرام  وخمســمائة  كيلــو  عشــر  تســعة 
مركــز  مــن  الصــادر  1434/7/17هـــ  بتاريــخ    ).....( رقــم  الشــرعي 
إيجابيــة  بجــازان  الشــرعية  الطبيــة  والكيميــاء  الســموم  مراقبــة 
العينــة املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور املــدرج 
باجلــدول رقــم)2( فئــة)أ،ج( واجلــدول رقــم)4( امللحقــن بنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 
1426/7/8هـــ ومت إيقافــه اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 
1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. 
وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بحيازتــه للكميــة املضبوطــة وذكــر 
بأنــه قــام بشــرائها مــن شــخص مينــي ال يعرفــه مببلــغ )500 ريــال( كمــا 
ذكــر بــأن قصــده منهــا االســتعمال الشــخصي وأفــاد بــأن الرخصــة 
املــزورة التــي قــام بإبرازهــا لرجــال األمــن وحتمــل اســم ).....( أنــه  اســم 
شــقيق مالــك الســيارة ).....(.وقــد أســفر التحقيــق عــن اتهــام/ .....بحيــازة 
ــو وخمســمائة جــرام مــن  ــه )19,500 كجــم( تســعة عشــر كيل مــا وزن
نبــات القــات احملظــور بقصــد الترويــج واملجــرم مبوجــب الفقــرة رقــم 
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة  مــن   )2(
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
والتحايــل علــى رجــال األمــن بــاإلدالء مبعلومــات غيــر صحيحــة. وذلــك 

لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
1- ما جاء  يف أقواله مبحضر االستجواب لفه رقم)16(.

2- مــا جــاء مبحضــر القبــض والتفتيــش املشــار لــه املرفــق بــاألوراق لفــه 
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رقــم )2-1( .
3- مــا جــاء  بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفه )17(.
ولــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
فعــل محــرم شــرعًا و معاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء 

رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــات ، لــذا أطلــب:
إثبات إدانته مبا أسند إليه واحلكم:

الــوزاري  القــرار  مــن  )الثالثة(و)الرابعــة(  املــادة  بتعزيــره يف ضــوء   -1
املشــار إليــه أعــاه إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 

1432/12/9هـــ.
2- إبعاده إلى باده بعد انتهاء محكوميته استنادًا لذات املادة.

3- عقوبــة تعزيريــة لقــاء حتايلــه علــى رجــال األمــن بــاإلدالء بأقــوال غيــر 
صحيحة.

وبعــرض مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــدق على صحة 
مــا جــاء فيهــا وأن الكميــة املضـــبوطة بحـــوزته والبـــالغ وزنـــها )19,500 
ــقات تعــود  ــبات الـ كجــم( تســعة عشــر كيلــو وخمســمائة جــرام مــن نـ
لــه شــخصيًا لغــرض االســتعمال الشــخصي و أنكــر قصــد الترويــج 
وأقــر بتضليلــه والكــذب علــى رجــال األمــن ليتمكــن مــن اإلفــات مــن 
العقوبــة هكــذا أجــاب وقــد جــرى ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى 
أن الكميــة معــدة للترويــج  قــال بينتــي كبــر حجــم الكميــة املضبوطــة 
وال يتصــور أن تكــون لاســتعمال الشــخصي وبعــرض ذلــك على املدعى 
عليــه قــال الصحيــح مــا ذكــرت وأنهــا لاســتعمال الشــخصي هكــذا 
أجــاب وباالطــاع علــى محضــر القبــض والتحقيــق وجــد مطابــق ملــا جــاء 
يف الئحــة الدعــوى  وباالطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي لفــة 
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رقــم )17( وجــد إيجابيــة العينــة املرســلة لنبــات القــات وباإلطــاع علــى 
صحيفــة الســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة فبنــاًء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه بحيازتــه للكميــة 
املرصــودة أعــاه لغــرض االســتعمال الشــخصي وحيــث أنكــر قصــد 
الترويــج وال بينــة للمدعــي العــام ســوى كبــر حجــم الكميــه املضبوطــة 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه فعــل محــرم فقــد ثبــت لــدى إدانــة املدعــى عليــه 
بحيازتــه ملــا وزنــه )19,500 كجــم( تســعة عشــر كيلــو وخمســمائة 
وحكمــت  الشــخصي  االســتعمال  لغــرض  القــات  نبــات  مــن  جــرام 
عليــه تعزيــرًا بالســجن ملــدة ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة 
هــذه القضيــة اســتنادا للمــادة الرابعــة مــن القــرار الــوزاري رقــم)11( 
لعام1374هـــ واملعــدل بقــراري وزيــر الداخليــة رقــم)2057( لعام1404هـــ 
ورقــم)3818( لعام1410هـــ وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
ــة ولوجــود  ــر حجــم الكمي ــج ونظــرًا لكب ــد التروي لعــدم وجــود مــا يؤي
شــبهة الترويــج  و لتحايلــه علــى رجــال األمــن فهــو يســتحق  التعزيــر علــى 
ذلــك بجلــده ألجــل ذلــك مائــة و خمســون جلــدة مفرقــة علــى ثــاث فتــرات 
بــن كل فتــرة واألخــرى ال يقــل عــن أســبوع ومبــا ســبق حكمــت وبهــذا 
انتهــت هــذه الدعــوى وبعــرض مــا حكمنــا بــه املدعــى عليــه قنــع بــه وقرر 
املدعــي العــام املعارضــة وطلــب رفعهــا إلــى محكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة اعتراضيــة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/02 هـــ
الثالثــة   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 
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342098319 وتاريــخ   1434/9/3هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
وتاريــخ   34311440 .....برقــم  الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلـــة 
1434/9/2هـ  اخلاص بدعوى املدعي العام ضـــــــــــد/ ..... ـ ميني اجلنســية 
ـ  يف قضيــة ) قــات( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
ــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل  وأوراق املعامل

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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رقم الصك :34325375 تاريخه: 1434/09/24هـ 
رقم الدعوى: 34412328

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34344870 تاريخه: 1434/10/29هـ

مخدرات-حيــازة قــات بقصــد الترويــج - التســتر علــى مصــدر الكميــة 
املضبوطــة- اإلقــرار - تعزيــر بالســجن واجللــد علنــا والغرامــة واملصادرة 
واإلتــاف واإلبعــاد- صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام مصــادرة 
مــع  تواطــؤ مالكتهــا  ثبــوت  لعــدم  املســتخدمة يف اجلرميــة  الســيارة 

املدعــى عليــه يف اجلرميــة.

- املــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( وتاريــخ 1374/2/1هـ 
واملعدلــة بقــرار وزيــر الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 5/26/ 1404هـــ. 

إنفــاذا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ
وتاريــخ   )8851( رقــم  الداخليــة  وزيــر  تعميــم  مــن   )53( املــادة   -

. 1434هـــ /2 /6

أســفر التحقيــق عــن اتهــام املدعــى عليــه بنقــل كميــة كبيــرة مــن نبــات 
القــات احملظــور بقصــد االجتــار وبتســتره علــى مصــدر الكميــة وذلــك 
بعــد اســتيقافه وهــو يقــود ســيارة تعــود ملكيتهــا لغيــره، وعنــد تفتيــش 
الســيارة عثــر علــى نبــات أخضــر يشــتبه أن تكــون مــن نبــات القــات 
احملظــور وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة ملــاده 
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نبــات القــات املخــدر املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات 
لقــاء  تعزيريــة  بعقوبــة  عليــه  احلكــم  العــام  املدعــي  وطلــب  احملظــور 
تســتره  لقــاء  أيضــا  وتعزيــره  املذكــورة،  الســيارة  ومصــادرة  احليــازة 
املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  دعــوى  وبعــرض  الكميــة  مصــدر  علــى 
عليــه صــادق عليهــا ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره 
بـالسجـــن ملــدة خـــمس ســنوات وجلــده خمســمائة جلــدة علًنــا مفرقــة علــى 
دفعــات وغرامــة ماليــة قدرهــا عشــرة آالف ريــال ســعودي تــودع لصالــح 
بيــت مــال املســلمن؛ وإبعــاد املدعــى عليــه إلــى بــاده بعــد إنفــاذ مقتضــى 
احلكــم الشــرعي  ومصــادرة وإتــاف كميــة نبــات القــات املضبوطــة 
بواســطة اجلهــة املختصــة .كمــا حكــم بصــرف النظر عــن طلب  املدعي 
العــام  مصــادرة الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة وللمدعــي العــام احلــق يف 
املطالبــة الحًقــا مبصــادرة الســيارة املذكــورة متــى متكــن مــن إثبــات 
تواطــؤ  مالــك الســيارة مــع املدعــى عليــه -بعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه عليــه 
وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه، وبعــد 

رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ...... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــازان حالًيــا بنــاًء علــى أوراق 
املعاملــة الــواردة مــن فــرع هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبنطقــة جــازان  
برقــم : ...... يف 1434/8/16هـــ واملقيــدة بقيــد احملكمــة طرفنــا برقــم 
اخلاصــة  رقــم)34412328(  واإلحالــة  342125268 يف 1434/9/6هـــ 



274

بالســجن/ ...... املتهــم يف قضيــة قــات ؛ عليــه ففــي هــذا اليــوم الثاثــاء  
صباًحــا  العاشــرة   الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/9/8هـــ  املوافــق 
اجلنســية  باكســتاني    ......  / عليــه  واملدعــى  العــام  املدعــي  بحضــور 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )...... ( ؛ وجــرى مّنــا اإلطــاع علــى الئحــة 
الدعــوى العامــة اخلطيــة املرفقــة بــأوراق املعاملــة  املقدمــة مــن املدعــي 
العــام بدائــرة اإلدعــاء العــام بجــازان / ......  املوجــه إلينــا مبوجــب خطــاب 
التعميــد الصــادر مــن فــرع هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام بجــازان رقــم 

ــا . ــخ 1434/8/29هـــ ونــص الئحــة الدعــوى العــام حرفًي )...... ( وتاري
نبــي بعــده بصفتــي  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال 
مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة جــازان أدعــي 
يــوم االربعــاء  مــن  بتاريــخ 1434/7/19هـــ  أنــه  أعــاه  علــى املذكــور 
وأثنــاء  صباحــًا  دقيقــة  وأربعــن  وخمســة  الرابعــة  الســاعة  متــام  ويف 
ــاد بنقطــة تفتيــش بيــش  ــا املعت ــام بعمله ــات األمــن الع ــام إحــدى دوري قي
مت  شــمااًل  املتجــه  املســار  ويف  واحلمــراء  بالــدرب  املشــترك  باملركــز 
اســتيقاف ســيارة مــن نــوع ..... موديــل 1992م حتمــل لوحــة رقــم )...... ( 
تعــود ملكيتهــا للمواطــن/ ...... )مت طلــب مصادرتهــا( وبقيــادة املدعــى 
عليــه  املذكــور وعنــد تفتيــش الســيارة عثــر بداخلهــا علــى كميــة مــن 
نبــات أخضــر يشــتبه أن تكــون مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا 
)144 كجــم( مائــة وأربعــة وأربعــن كيلــو جــرام ، واثبــت التقريــر 
مــن  الصــادر  بتاريــخ 1434/7/29هـــ  رقــم......  الشــرعي  الكيميائــي 
باملستشــفى  الشــرعية  الطبيــة  والكيميــاء  الســموم  مراقبــة  مركــز 
إيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور 
املــدرج باجلــدول رقــم)2( فئــة)أ،ج( واجلــدول رقــم)4( امللحقــن بنظــام 
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امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
الــوزاري  رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ ، ومت إيقافــه اســتنادًا للقــرار 
رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة.    باســتجواب املدعــى عليــه  املذكــور ومواجهتــه 
بالتهمــة املنســوبة إليــه أقــر بحيازتــه لكميــة القــات املضبوطــة البالــغ 
وزنهــا )144 كجــم( مائــة وأربعــة وأربعــون كيلو جرامــًا من نبات القات 
احملظــور ، وذكــر بأنهــا تعـــود لشــخصن ال يعرفهمــا )باكســتانيي 
اجلنســية( وأن غرضــه منهــا هــو نقلهــا مــن محافظــة أحــد املســارحة 
ــال ، وصــادق  ــمسة أالف ري ــغ وقــدره خـ ــل مبل ــى محافظــة جــدة مقاب إل
علــى إقــراره بذلــك حتقيقــا.    وقــد اســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام 
للمدعــى عليــه بنقــل مــا وزنــه )144 كجــم( مائــة وأربعــة وأربعــون كيلــو 
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد االجتــار وبتســتره علــى مصــدر 

الكميــة.
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1-مــا جــاء يف إقــراره مبحضــر االســتجواب املــدون املرفــق بــاألوراق لفــه 
رقــم )15(.

املرفــق  لــه  املشــار  املشــترك  والتفتيــش  القبــض  مبحضــر  ورد  2-مــا 
)4-3( رقــم  لفــه  بــاألوراق 

3-ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي املنوه عنه املرفق لفه )19(. 
    وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا 
و معاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 

1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــات ، لــذا اطلــب :
املــادة  ضــوء  يف  بتعزيــره  واحلكــم  إليــه  أســند  مبــا  إدانتــه  1-اثبــات 
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)الثالثــة( مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاه إنفــاذًا لألمــر الســامي 
الكــرمي رقـــــم )59633( وبـتـاريــــخ 1432/12/9هـــ.

2-احلكــم مبصــادرة الســيارة املذكــورة أعــاه حتمــل رقــم الهيــكل 
)...... (  املســتخدمة يف ارتــكاب اجلرميــة اســتنادًا لتعميــم وزيــر الداخليــة 

رقــم )8851( وتاريــخ 1434/2/6هـــ.
3-احلكــم بتعزيــره شــرعًا لقــاء تســتره علــى مصــدر الكميــة. وبــاهلل 
التوفيــق« وبســؤال الـــمدعى عليــه اجلــواب أجــاب وهــو يحســن التخاطــب 
باللغــة العربيــة  باملصادقــة علــى كل مــا نســب إليــه يف الئحــة الدعــوى 
ــملة وتفصيــًا حيــث اعتــرف بالقبــض عليــه بتاريــخ 1434/7/19هـــ  جـ
مــن قبــل رجــال األمــن وبحوزتــه )144 كجــم( مائــة وأربعــة وأربعــن 
كيلــو جــرام مــن  نبــات القــات احملظــور وأن غرضــه مــن تلــك الكميــة 
هــو نـــقلها مــن محافظــة أحــد املســارحة إلــى محافظــة جــدة لصالــح  
شــخص مــن اجلنســية الباكســتانية مقابــل أجــرة ماليــة تبلــغ )5000( 
خـــمسة آالف ريــال ســعودي وبالرجـــوع إلــى أوراق املعاملــة اتـــضح لــي أن 
ــرعي ومحضــر الــوزن يتطابقــان مــع مــا ورد  ــقرير الكيميائــي الـشـ الـتـ
ــاًء  ــه أي ســوابق تذكــر وبـنــ ــدعى عليــه ال توجــد ل يف الدعــوى وأن الـمـ
علــى مــا تـــقدم يف الدعــوى والـــجواب ومــا تضمنــه الـتـــقرير الكـــيميائي 
ومـــحضر الــوزن وكــرت الســوابق فقــد ثبــت لــدّي شـــرًعا إدانـــة املدعــى 
عليــه / ...... الباكســتاني بالقبــض عليــه بتاريــخ 1434/7/19هـــ مــن 
قبــل رجــال األمــن وبحوزتــه كميــة مــن  نبــات القــات احملظور تــزن )144 
كجــم( مائــة وأربعــة وأربعــون كيلــو جرامــًا لغــرض النقــل لصالــح الغيــر 
مقابــل األجــر املــادي  وهــو يســتحق التعزيــر علــى مــا أديــن بــه إنفــاًذا 
لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ وفــق 
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املــادة الثالثــة  مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقم  )11( وتاريــخ 1374/2/1هـ 
واملعدلــة بقــرار وزيــر الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 5/26/ 1404هـــ 
لــذا فقــد قــررت تعزيــره بـالسجـــن ملــدة خـــمس ســنوات  اعتبــاًرا من تاريخ 
إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة يف 1434/7/19هـــ وجلــده بخمســمائة 
جلــدة علًنــا مفرقــة علــى دفعــات بواقــع خـــمسن جلــدة لــكل دفعــة بــن 
الدفعــة والتــي تليهــا خـــمسة أيــام  ؛ وغرامــة ماليــة قدرهــا عشــرة آالف 
ريــال ســعودي تــودع لصالــح بيــت مــال املســلمن ؛ وإبعــاد املدعــى عليــه 
إلــى بــاده بعــد إنفــاذ مقتضــى احلكــم الشــرعي  ومصــادرة وإتــاف 
كميــة نبــات القــات املضبوطــة بواســطة اجلهــة املختصــة .كمــا قــررت 
صــرف النظــر عــن طلــب  املدعــي العــام  مصادرة الســيارة نوع مرســيدس 
رأس صنــع ســنة 1992م حتمــل اللوحــة رقــم )...... ( والهيــكل رقــم )...... 
( املســتخدمة يف اجلرميــة والتــي تعــود ملكيتهــا للمواطنــة/ ......  نظــًرا 
ألن املــادة )53( مــن النظــام املشــار إليــه والتــي يطالــب املدعــي العــام 
بتـــطبيقها تنــص علــى أنــه » مــع عــدم اإلخــال بحقــوق اآلخريــن حســني 
النيــة تصــادر بحكــم قضائــي األشــياء اآلتيــة / 1:  اآلالت واألدوات 
ووســائط النقــل املضبوطــة التــي اســتخدمت يف ارتــكاب اجلرميــة   » 
ــا مبصــادرة الســيارة املذكــورة  وللمدعــي العــام احلــق يف املطالبــة الحًق

متــى متكــن مــن إثبــات تواطــؤ  مالــك الســيارة مــع املدعــى عليــه .
هــذا مــا انـــتهت إليــه الـــقضية وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه عليــه 
ــى  ــه لطلبــه . وصل وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبت

اهلل علــى ســيدنا محـــمد وآلــه وصحبــه وســلم.
الرابعــة   الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/10/18هـــ  وتاريــخ   342125268
 34325375 برقــم   ......  / الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي   فضيلــة  مــن 
وتاريــخ 1434/9/24هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد ...... - 
باكســتاني 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: 34350704 تاريخه :1434/11/5هـ 
رقم القضية:34429116

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35110775 تاريخه:1434/01/09هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد الترويــج والتعاطــي - قــات - عــدم ثبــوت 
اإلدانــة بالترويــج والتعاطــي - خيانــة األمانــة ونكــث القســم - املدعــى 
عليهمــا عســكريان -  تداخــل العقوبــات التعزيريــة - التعزيــر بالســجن 

1- مــا قــرره أهــل العلــم يف تداخــل العقوبــات التعزيريــة حيــث جــاء 
يف كشــاف القنــاع ج 20 /485 للبهوتــي ) ولــو توجــه عليــه تعزيــرات 
علــى معــاص شــتى فــإن متحضــت هلل تعالــى واحتــد نوعهــا كأن قبــل 
أجنبيــة مــرارا أو اختلــف نوعهــا بــأن قبــل أجنبيــة وملــس أخــرى قصــدا 

تداخلــت وكفــاه تعزيــر واحــد (.
يف   )2057( رقــم  الداخليــة  وزيــر  ســمو  قــرار  مــن  الرابعــة  املــادة   -2

1404/5/26هـــ.
3- القرار الوزاري رقم )3818( يف 1410/9/28هـ .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا بحيــازة قــات بقصــد الترويــج 
ــة ونكــث القســم ،حيــث مت القبــض عليهمــا  ــة األمان والتعاطــي وخيان
وهمــا يســتخدمان الســيارة الرســمية التابعــة حلــرس احلــدود وبحيازتهمــا 
القــات وطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا ومعاقبتهمــا وبتشــديد العقوبــة 
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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 )342206477( وتاريــخ 1434/9/17هـ 
واحملالة من فضيلة الرئيس برقم )34429116( وتاريخ 1434/9/17هـ 
واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد .....و.....املتهمــن يف قضيــة حيــازة 
كميــة مــن نبــات القــات وخيانــة األمانــة ونكــث القســم عليــه ففــي 
هــذا اليــوم الثاثــاء 1434/11/4هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام 
الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....املوجــه باخلطــاب رقــم 
).....( وتاريــخ 1434/8/29هـــ وادعــى علــى األول .....ســعودي اجلنســية 
.....ســعودي  .....والثانــي  املدنــي  ســجله  ورقــم  الوطنيــة  الهويــة  يحمــل 
بتاريــخ  .....أنــه  املدنــي  ســجله  ورقــم  الوطنيــة  الهويــة  يحمــل  اجلنســية 
يف  بواجبــه  االســتخبارات  قســم  رئيــس  قيــام  وأثنــاء  1434/2/27هـــ 
حــدود مســئولياته يف مركــز .....شــوهدت إحــدى الســيارات الرســمية 
ــزل  ــازل املهجــورة ون ــة حلــرس احلــدود وهــي تقــف بجــوار أحــد املن التابع
مــن الســيارة اجلنــدي املدعــى عليــه .....وبيــده عتلتــان مــن نبــات القــات 

خليانــة األمانــة كونهمــا رجلــي أمن وأثبت التقرير الكيميائي الشــرعي 
إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القات احملظور وصــادق املدعى عليهما 
علــى حيازتهمــا القــات وأنهــا بقصــد االســتعمال الشــخصي وأنكــرا 
الترويــج ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليهمــا 
بالســجن ســنتن نظــرًا لتداخــل العقوبــات التعزيريــة واعتــرض املدعــي 

العــام واملدعــى عليهمــا ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احملظــور وقــام بإدخالهــا لذلــك املنــزل بداخــل إحــدى غــرف املنــزل وعلــى 
الفــور مت التوجــه إليــه وقبــض عليــه وهــو خــارج مــن املنــزل وليــس بيــده 
شــيء وبالدخــول إلــى املنــزل وتفتيشــه عثــر بــه علــى كميــة نبــات القــات 
وكانــت الســيارة بقيــادة اجلنــدي املدعــى عليــه .....وبتفتيــش الســيارة 
عثــر حتــت مرتبــة الراكــب علــى حبــة مــن نبــات القــات ومت القبــض 
عليــه وبلــغ وزن الكميــات املضبوطــة )7،600كجــم( ســبعة كيلــوات 
وســتمائة جــرام أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ).....( بتاريــخ 
والكيميــاء  الســموم  مراقبــة  مركــز  مــن  الصــادر  1434/3/11هـــ 
املضبوطــة  الكميــة  مــن  املرســلة  العينــة  إيجابيــة  بجــازان  الشــرعية 
لنبــات القــات احملظــور املــدرج باجلــدول رقــم )2( فئــة )أ،ج( واجلــدول 
العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  بنظــام  امللحقــن   )4( رقــم 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ وباســتجواب 
املدعــى عليــه األول أقــر بصحــة واقعــة الضبــط وأفــاد بأنــه قــام بإنــزال 
الكميــة لذلــك املنــزل حتــى يأتيــه التوجيــه مــن قبــل عمليــات املركــز 
وحتــى ال يشــاهد أحــد الكميــة بداخــل الســيارة ويتــم اتهامــه فيهــا 
كمــا أقــر بأنــه يريــد وضعهــا يف املنــزل حتــى يتعاطــى منهــا هــو ورفيقــه 
علــى فتــرات وأن الكميــة التــي عثــر عليهــا بداخــل الســيارة ســقطت 
مــن العتلتــن أثنــاء نزولــه مــن الســيارة وصــادق علــى أقوالــه وباســتجواب 
املدعــى عليــه  الثانــي أقــر بصحــة واقعــة الضبــط وأفــاد بــأن رفيقــه قــام 
بإنــزال الكميــة لذلــك املنــزل حتــى يأتيــه التوجيــه مــن قبــل عمليــات 
املركــز وحتــى ال يشــاهد أحــد الكميــة بداخــل الســيارة ويتــم اتهامهمــا 
فيهــا  كمــا أقــر بأنهمــا يريــدان وضعهــا يف املنــزل حتــى يتعاطــى منهــا 
هــو ورفيقــه علــى فتــرات وصــادق علــى أقوالــه وبالبحــث عــن ســوابقهما 
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لــم يعثــر لهمــا علــى ســوابق مســجلة وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه 
االتهــام إليهمــا بحيازتهمــا كميــة مــن القــات تزن )7،600كجم( ســبعة 
كيلــوات وســتمائة جــرام بقصــد الترويــج والتعاطــي  واملجــرم مبوجــب 
واملجــرم مبوجــب الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
وتاريــخ 1426/7/8هـــ ونكــث القســم وخيانــة األمانــة وألن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليهمــا فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــات 
فقــد طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا واحلكــم 
الــوزاري  القــرار  مــن  والرابعــة  الثالثــة  املادتــن  ضــوء  يف  بتعزيرهمــا 
املشــار إليــه أعــاه إنفــاذا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 
1432/12/9هـــ وتشــديد العقوبــة عليهمــا لكونهمــا رجلــي أمــن ومنوط 
بهمــا حفــظ األمــن وتعزيرهمــا شــرعا لقــاء نكثهمــا القســم وخيانــة 
ــه األول صــدق  ــى املدعــى علي ــة وبعــرض دعــوى املدعــي العــام عل األمان
القبــض عليــه يف الزمــان واملــكان املشــار إليهمــا واشــتراكه يف حيــازة 
كميــة القــات املذكــورة وقــرر أن قصــده مــن حيازتــه لنبــات القــات هــو 
ــه لســبق  االســتعمال الشــخصي لبعضــه وتســليم املتبقــي إلــى جهــة عمل
تبليغــه عــن ضبطــه لــه وأنكــر قصــد الترويــج هكــذا أجــاب  وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه الثانــي صــدق القبــض عليــه يف 
الزمــان واملــكان املشــار إليهمــا واشــتراكه يف حيــازة كميــة القــات 
املذكــورة وقــرر أن قصــده مــن حيازتــه لنبــات القــات هــو االســتعمال 
ــه لســبق تبليغــه عــن  الشــخصي لبعضــه وتســليم املتبقــي إلــى جهــة عمل
ضبطــه لــه وأنكــر قصــد الترويــج هكــذا أجــاب  عنــد ذلــك جــرى 



283

ســؤال املدعــي العــام هــل لديــك بينــة علــى قصــد املدعــى عليهمــا للترويــج 
فأجــاب قائــًا بينتــي مــا يف أوراق املعاملــة إضافــة إلــى كبــر حجــم 
الكميــة املضبوطــة وطريقــة تقســيمها ووجــود رقــم جــوال مينــي بجــوال 
املتهــم األول واســتخدام الســيارة الرســمية ولبســهما الرســمي هكــذا 
التقريــر  علــى  االطــاع  جــرى  املعـــاملة  أوراق  إلــى  وبالرجــوع  أجــاب 
الكيميائــي الشــرعي وثبــت ســوابق املدعــى عليهمــا فوجــدت مطابقــة 
ملــا يف الدعــوى كمــا جــرى االطــاع علــى بقيــة لفــات املعاملــة ولــم أجــد 
بهــا مــا يديــن املدعــى عليهمــا بقصــد الترويــج ســوى قرينــة كبــر حجــم 
ــة  ــد بين ــام هــل لديــك مزي ــك جــرى ســؤال املدعــي الع ــد ذل ــة عن الكمي
فأجــاب قائــًا ال أعلــم لــي مزيــد بينــة هكــذا أجــاب عليــه فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا تضمنــه األمــر الســامي الكــرمي رقــم 
ــى  ــه األولــى مــن املوافقــة عل )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ يف فقرت
أن تطبــق احملاكــم علــى مرتكبــي جرائــم القــات العقوبــات املعمــول 
بهــا قبــل نفــاذ نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ولعجــز 
املدعــي العــام عــن إقامــة البينــة املثبتــة إلدانــة املدعــى عليهمــا بقصــد 
الترويــج فقــد قــررت مــا يلــي أوال لــم تثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهمــا 
بقصــد الترويــج يف حيازتهمــا لكميــة القــات املضبوطــة وصرفــت النظــر 
عــن طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليهمــا ومجازاتهمــا يف 
ضــوء املــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ 
ثانيــا ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليهمــا باالشــتراك يف حيــازة كميــة 
العقوبــة  يســتحقان  وهمــا  التعاطــي  بقصــد  أعــاه  املذكــورة  القــات 
ــة رقــم )2057(  ــر الداخلي ــى ذلــك وفــق املــادة )4( مــن قــرار ســمو زي عل
وتاريــخ 1404/5/26هـــ املعدلــة بالقــرار الــوزاري رقــم )3818( وتاريــخ 
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1410/9/28هـــ ثالثــا ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليهمــا بخيانــة األمانــة 
ــي األمــر ونكثهمــا القســم املأخــوذ عليهمــا يف  ــي حملهمــا إياهــا ول الت
ذلــك وهمــا يســتحقان العقوبــة التعزيريــة لقــاءه وملــا قــرره أهــل العلــم 
توجــه  )ولــو  البهوتــي  العامــة  قــال  التعزيريــة  العقوبــات  تداخــل  يف 
واحتــد  تعالــى  متحضــت هلل  فــإن  شــتى  معــاص  علــى  تعزيــرات  عليــه 
نوعهــا كأن قبــل أجنبيــة مــرارًا أو اختلــف نوعهــا بــأن قبــل أجنبيــة 
وملــس أخــرى قصــدًا تداخلــت وكفــاه تعزيــر واحــد( كشــاف القنــاع 
عــن مــن اإلقنــاع )ج20ص485(  لذلــك كلــه فقــد قــررت االكتفــاء 
مبجــازاة املدعــى عليهمــا لقــاء خيانتهمــا لألمانــة ونكثهمــا للقســم وقــد 
حكمــت علــى املدعــى عليــه األول لذلــك بالســجن مــدة ســنتن تبــدأ مــن 
تاريــخ القبــض عليــه وإيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة يف 1434/8/29هـــ 
حتســب منهــا املــدد التــي أمضاهــا يف التوقيــف علــى ذمــة القضيــة قبــل 
ذلــك كمــا حكمــت علــى املدعــى عليــه الثانــي لذلــك بالســجن مــدة 
ســنتن تبــدأ مــن تاريــخ القبــض عليــه وإيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة 
يف 1434/8/29هـــ حتســب منهــا املــدد التــي أمضاهــا يف التوقيــف علــى 
ذمــة القضيــة قبــل ذلــك هــذا مــا ثبــت لــدي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى 
ــب رفعــه حملكمــة  ــه وطل ــة قــرر املدعــي العــام معارضت أطــراف القضي
االســتئناف دون الئحــة فأجبتــه لذلــك وقــررا املدعــى عليهمــا معارضتــه 
وطلبــا رفعــه حملكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضيــة فأجبتهمــا لذلــك 
وأفهمتهمــا مبراجعــة احملكمــة يــوم الثاثــاء 1434/11/11هـــ الســتام 
صــورة القــرار وتقــدمي االعتــراض عليــه يف املهلــة املقــررة نظامــا وقدرهــا 
ثاثــون يومــا اعتبــارا مــن اقــرب األجلــن تاريــخ اســتامه لصــورة القــرار 
او املوعــد احملــدد ففهمــاه وقــد جــرى النطــق بــه يف متــام الســاعة العاشــرة 
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والنصــف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 
ــه أجمعــن حــرر يف 1434/11/4هـــ . وصحب

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 
342206477 وتاريــخ 1434/12/18هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
وتاريــخ   34350704 .....برقــم  الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
1434/11/5هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن/ .....و .....
يف قضيــة )قــات( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة  تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34336552 تاريخه:1434/11/12هـ 
رقم القضية:34459998

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34368926 تاريخه:1434/11/25هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد الترويــج والتعاطــي - قــات - املدعــى عليــه 
أجنبــي حــدث - األحــداث ال تطبــق بحقهــم العقوبــات املطبقــة علــى 

غيرهــم - أســباب مخففــة للعقوبــة - التعزيــر بالســجن واجللــد.

تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم 16/13074 يف 1422/2/15هـــ املبنــي علــى 
مــا صــدر مــن وزارة العــدل برقــم 310 يف 1394/4/7هـــ القاضــي بــأن  

األحــداث ال يطبــق بحقهــم العقوبــات املطبقــة علــى غيرهــم . 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه احلــَدث بحيــازة قــات بقصــد 
شــرعًا  وتعزيــره  إليــه  أســند  مــا  إثبــات  وطلــب  والتعاطــي  الترويــج 
ومصــادرة الســيارة ،حيــث مت القبــض عليــه وهــو يقود ســيارة وبتفتيشــها 
عثــر علــى نبــات القــات وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة 
العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور  ،وصــادق املدعــى عليــه علــى 
حيــازة القــات وأنهــا بقصــد االســتعمال وأنكــر الترويــج وأن الســيارة 
بإثبــات  احملكمــة  حكمــت  تقــدم  مــا  علــى  ،وبنــاء  ملكــه  ليســت 
إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة القــات بقصــد التعاطــي بتخفيــف احلكــم 
بســجنه ســتة أشــهر نظــرًا لكونــه حــدث واألحــداث ال تطبــق بحقهــم 
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العقوبــات املطبقــة علــى غيرهــم ولعــدم وجــود ســوابق عليــه وملــا ظهــر 
ــره  ــج وبتعزي ــوت التروي ــة ،ولعــدم ثب للمحكمــة مــن ظروفــه االجتماعي
لشــبهة الترويــج باجللــد ســتن جلــدة مفرقــة علــى دفعتــن وصــرف النظــر 
عــن طلــب املدعــي العــام مبصــادرة الســيارة وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض 
املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة  ــا األحــداث بخطــاب فضيل ــا بالنظــر يف قضاي بجــازان املكلــف حالي
علــى  وبنــاء  )34190936( يف 1434/8/7هـــ   رقــم  رئيــس احملكمــة 
بجــازان  اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة 
باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/10/19 وتاريــخ   34459998 برقــم 
األربعــاء  يــوم   ففــي  هـــ    1434/10/19 وتاريــخ   342356096 برقــم 
  08  :  30 الســاعة  األولــى  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/10/21 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....املوجــه باخلطــاب املوجــه باخلطــاب رقــم 
28810 يف 1434/8/29هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه احلــدث الســجن 
/ ..... يدعــي أن لــه معاملــة بطلــب اجلنســية الســعودية بالبطاقــة البديلــة 
إحــدى  قيــام  وأثنــاء   ، بتاريــخ 1434/8/13هـــ  إنــه  حيــث   ).....( رقــم 
وأثنــاء  لهــا  احملــددة  واملواقــع  احلــدود  بحراســة  املجاهديــن  دوريــات 
جتولهــم يف املوقــع املســمى ).....( أقبلــت عليهــم ســيارة مــن نــوع موديــل 
)2004م( حتمــل اللوحــة رقــم ).....( تعــود ملكيتــه للمواطــن/ .....)مت 
طلــب مصادرتهــا(  وأثنــاء اقترابهــا مــن الدوريــة مت اإلشــارة لقائدهــا 
بالوقــوف وقــد امتثــل لذلــك ومت طلــب إثباتــه وتبــن أنــه املدعــى عليــه  
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ــه  ــغ وزن ــر بهــا علــى كميــة مــن نبــات القــات بل ، وبتفتيــش الســيارة عث
.أثبــت  )75كجــم( خمســة وســبعن كيلــو جــرام ومت القبــض عليــه 
1434/8/22هـــ  بتاريــخ    ).....  ( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر 
الصــادر مــن مركــز الســموم والكيميــاء الشــرعية بجــازان إيجابيــة 
العينــة املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور املــدرج 
باجلــدول رقــم)2( فئــة)أ،ج( واجلــدول رقــم)4( امللحقــن بنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 
1426/7/8هـــ. وباســتجواب املدعــى عليــه  أقــر بحيازتــه لكميــة القــات 
املضبوطــة مــن نبــات القــات احملظــور ذكــر بأنهــا تعــود لــه وغرضــه منها 
التعاطــي، وصــادق علــى أقوالــه حتقيقــا وقــد أســفر التحقيق مــع املدعى 
عليــه عــن توجيــه االتهــام إليــه بحيــازة مــا وزنــه )75كجــم( خمســة 
وســبعون كيلــو جــرام مــن نبــات القــات بقصــد الترويــج والتعاطــي، 
نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة  مــن   )2( رقــم  الفقــرة  مبوجــب  واملجــرم 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 

)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
1- ما جاء يف إقراره من حيازة القات للتعاطي لفه رقم)19(.

2- مــا ورد مبحضــر القبــض والتفتيــش املشــار لــه املرفــق بــاألوراق لفــه 
رقــم )2-1( .

3- ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي املنوه عنه املرفق لفه )25(.
4- كبر الكمية املضبوطة قرينة أنها معدة للترويج

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه احلــدث املدعــى عليــه  فعــل محــرم شــرعًا و 
معاقــب عليــه نظامــًا فإنــي أطلــب:
1ـ تعزيره شرعا لقاء ما نسب إليه .
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2-مصــادرة الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة مــن نــوع غمارتــن  موديــل 
)2004م( حتمل اللوحة رقم ).....( تعود ملكيته للمواطن/ ..... مبوجب 
)1434/2/6هـــ(  وتاريــخ   )8851( رقــم  الداخليــة  وزيــر  ســمو  تعميــم 
.وبــاهلل التوفيــق وبعــرض مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى علــى املدعــى عليــه 
صدق على صحة ما جاء فيها وأن الكمية املضـــبوطة بحـــوزته والبـــالغ 
وزنـــها )75كجــم( خمســة وســبعن كيلــو جــرام مــن نـــبات الـــقات تعــود 
ســؤال  جــرى  وقــد  أجــاب  هكــذا  االســتعمال  بقصــد  شــخصيًا  لــه 
املدعــي العــام عــن بينتــه علــى أن الكميــة معــدة للترويــج  قــال بينتــي 
كبــر حجــم الكميــه املضبوطــة وال يتصــور أن تكــون لاســتعمال 
الشــخصي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال الصحيــح مــا ذكــرت 
وأنهــا لاســتعمال الشــخصي وبســؤاله عــن الســيارة التــي كان يقودهــا 
أجــاب بأنهــا ســيارة  تعــود ملكيتهــا للمدعــو /..... و ال علــم لــه بكميــة 
القــات املضبوطــة بالســيارة معــي هكــذا أجــاب وباالطــاع علــى محضر 
القبــض والتحقيــق وجــد مطابــق ملــا جــاء يف الئحــة الدعــوى وباالطــاع 
علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي لفــة رقــم )25( وجــد إيجابيــة العينــة 
املرســلة لنبــات القــات وباإلطــاع علــى صحيفــة الســوابق لــم يعثــر له على 
ســوابق مســجلة حتــى حينــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه بحيازتــه للكميــة املرصــودة أعــاه لغــرض 
االســتعمال الشــخصي وحيــث أنكــر قصــد الترويــج وال بينــة للمدعــي 
العــام ســوى كبــر حجــم الكميــه املضبوطــة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه وحيــث إن املدعــى عليــه حــدث و األحــداث ال 
يطبــق بحقهــم العقوبــات املطبقــة علــى غيرهــم وذلــك وفــق لتعميــم ســمو 
وزيــر الداخليــة رقــم13074/16يف 1422/2/15هـــ املبنــي علــى مــا صدر 
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مــن وزارة العــدل رقــم310يف 1394/4/7هـــ وال ســوابق مســجلة عليــه 
وملــا ظهــر للمحكمــة مــن ظروفــه االجتماعيــة ممــا يســتدعي التخفيــف 
عليــه ومراعاتــه وملــا ســبق فقــد ثبــت لــدى إدانــة املدعــى عليــه بحيازتــه 
ــو جرامــًا مــن نبــات القــات  ملــا وزنــه )75كجــم( خمســة وســبعون كيل
لغــرض التعاطــي وحكمــت بتعزيــره بالســجن ملــدة ســتة أشــهر اعتبــارًا 
مــن تاريــخ دخولــه الــدار وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام لعــدم 
وجــود مــا يؤيــد الترويــج ونظــرًا لكبــر حجــم الكميــة ولوجــود شــبهة 
ــدة مفرقــة  ــده ســتن  جل ــى ذلــك بجل الترويــج فهــو يســتحق  التعزيــر عل
علــى فترتــن كل فتــرة ثاثــون بــن الفتــرة واألخــرى  أســبوع ومبــا 
ســبق حكمــت كمــا صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام مصــادرة 
الســيارة واالكتفــاء بعقوبــة الســجن واجللــد املقــررة بعاليــه  وبهــذا انتهــت 
هــذه الدعــوى وبعــرض مــا حكمنــا بــه املدعــى عليــه قنــع بــه وقــرر 
املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب رفعهــا إلــى محكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف1434/10/21هـــ.
تابــع دعــوى املدعــي العــام ضــد احلــدث .....يف قــات احلمــد هلل وحــده 
اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة 
ورود  علــى  بنــاء  اجللســة  افتتحــت  1434/11/12هـــ  املوافــق  األربعــاء 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  الدعــوى  بهــذه  املتعلقــة  املعاملــة 
قــرار  بهــا  ومرفــق  1434/11/06هـــ  )342435339(يف  برقــم  عســير 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة رقــم)34346279(يف 
1434/11/02هـــ املتضمــن ماحظــة مــا يلــي أن اجلــزاء احملكــوم بــه 
علــى املدعــى عليــه قليــل الســيما مــع كبــر الكميــة مــن القــات املتهــم 
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بترويجهــا وإقــراره بحيازتــه لهــا لقصــد االســتعمال وال بــد مــن جزاء رادع 
ــه ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــازم. واهلل املوفــق .  ــى فضيلت ــه فعل ل
رئيــس الدائــرة الشــيخ .....ختمــه و توقيعــه قاضــي اســتئناف الشــيخ .....
ختمــه و توقيعــه قاضــي اســتئناف الشــيخ .....ختمــه و توقيعــه أ.هـــ. أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة وفقنــي اهلل وإياهــم للصــواب بــأن املدعــى عليــه حدث 
ــة  ــى عناي ــاج إل ــة ويحت ــة الســتئصال الغــدة الدرقي ــه عملي وقــد أجريــت ل
خاصــة وأكل مخصــوص كمــا هــو مبــن علــى لفــة رقــم )22( وجلميــع 
مــا ســبق فأنــا أرى أن العقوبــة املقــررة ســابقًا كافيــة لردعــه وزجــره 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن . 

حــرر يف 1434/11/12هـــ
الثالثــة  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 
342580339 وتاريــخ 1434/11/12هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
وتاريــخ   34336552 .....برقــم  الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي  فضيلـــة 
1434/10/21هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد احلــدث / .....- 
يدعــي أنــه ســعودي - يف قضيــة ) قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف 
القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث 
ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا 
أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم 
) 34346279 ( وتاريــخ 1434/11/2هـــ . تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34340390 تاريخه:1434/10/26هـ 
رقم الدعوى:34470023

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35116759 تاريخه:1435/01/16هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد التعاطــي - قــات - املــرء مؤاخــذ بإقــراره- 
التعزيــر بالســجن واجللــد. التعزيريــة -  تداخــل العقوبــات 

1- مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن تداخل العقوبات التعزيرية )كشــاف 
القناع113/14 ( .

2- القاعدة الفقهية: املرء مؤاخذ بإقراره.
3- قرار مجلس الوزراء رقم )11( يف 1374/2/1هـ.

4- قرار وزير الداخلية رقم )2057( يف 1404/5/26هـ.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة قــات بقصــد التعاطــي 
وتعاطــي نوعهــا وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وتعزيــره بالســجن ،حيــث 
أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل فرقــة املكافحــة  بعــد نزولــه 
مــن ســيارته وبتفتيــش الســيارة عثــر بهــا علــى كميــة مــن نبــات يشــتبه أن 
تكــون مــن نبــات القــات وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة 
العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور وصــادق املدعــى عليــه علــى 
الدعــوى وأبــدى النــدم والتوبــة ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمة 
بســجنه عشــرين يومــًا وجلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة وقنــع املدعــى 
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عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام بائحــة ،وُصــدق احلكــم مــن 
محكمــة االســتئناف. 

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/10/25هـــ لــدي 
أنــا .....القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
إلينــا مــن رئيس احملكمــة برقم )34470023( وتاريخ 1434/10/22هـ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املتضمنــة  اإلدعــاء  .....الئحــة  العــام  املدعــي  وقــدم   ).....( رقــم  املدنــي 
باملنطقــة  الهيئــة  لفــرع  العــام  اإلدعــاء  بدائــرة  عامــًا  مدعيــًا  بصفتــي 
أنــه وباالطــاع علــى محضــر  الشــرقية أدعــي علــى املذكــور أعــاه 
البــاغ املعــد مــن مكافحــة املخــدرات بالدمــام بتاريــخ 1434/9/12هـــ 
املتضمــن أنــه بنــاء علــى املعلومــات الــواردة مــن أحــد املصــادر الســرية عــن 
وجــود شــخص يدعــى / .....يقــوم بتعاطــي وحيــازة نبــات القــات احملظــور 
بحــي .....بالدمــام وباالطــاع كذلــك علــى محضــر القبــض تبــن أنــه 
بتمركــز الفرقــة يف املوقــع توقفــت ســيارة بيضــاء اللــون مــن نــوع حتمــل 
اللوحــة رقــم ).....(ونــزل منهــا شــخص تنطبــق عليــه املواصفــات التــي 
ذكرهــا املصــدر وباالقتــراب منــه للكشــف عــن هويتــه أتضــح انــه 
املدعــى عليــه أعــاه وبتفتيــش ســيارته ُعثــر بهــا علــى حزمــة يشــتبه أن 
تكــون مــن نبــات القــات بلــغ وزنهــا )89( تســعة وثمانــن جرامــًا كانــت 
مخبــأة حتــت عجلــة القيــادة فتــم القبــض عليــه وورد تقريــر الكيميائــي 
إيجابيــة  ثبــوت  متضمنــًا  وتاريخ1434/9/21هـــ   ).....( رقــم  الشــرعي 
أقــوال  وبســماع  احملظــورة  القــات  لنبــات  املضبوطــة  النبــات  حزمــة 
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املدعــى عليــه األوليــة أقــر بحيــازة نبــات القــات املخــدر احملظــور بقصــد 
التعاطــي انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه  بـــحيازة 
حزمــة مــن نبــات القــات املخــدر بلــغ إجمالــي وزنهــا89 تســعة وثمانــن 
جرامــًا بقصــد التعاطــي وتعاطــي نوعهــا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
ــى  ــه واملــدون عل ــوه عن ــة املن : 1- إقــراره مبحضــر ســماع األقــوال األولي
الصفحــة رقــم 21 واملرفــق لفــة رقــم)1( 2- مــا ورد يف محضــر البــاغ 
املنــوه عنــه مبحضــر االســتدالل واملــدون علــى الصفحــة رقــم 2 واملرفــق 
لفــة رقــم )1( 3- مــا ورد يف محضــر القبــض مــن وقائــع املنــوه عنهــا 
واملدونــة علــى الصفحــة رقــم 12 واملرفقــة لفــة رقــم )1( 4- مــا ورد يف 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم وحيــث أن 
مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب احلكــم  عليــه إثبــات إدانتــه 
مبــا أســند إليــه وفًقــا للقــرار رقــم 11 يف 1374/2/1هـــ واحلكــم عليــه 
الــواردة يف املــادة 4 فقــرة 1.2 مــن القــرار  بعقوبــة الســجن والتعزيــر 
املشــار إليــه وبــاهلل التوفيــق وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا 
ذكــره املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــا وأنــا تائــب ونــادم وأتعهــد 
بعــدم العــودة ملثــل مــا بــدر منــي هــذه إجابتــي وبعــد تدويــن مــا ســبق جــرى 
االطــاع علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم ).....( املتضمــن ثبــوت 
أن عينــة املضبــوط يف هــذه القضيــة لنبــات القــات احملظــور كمــا جــرى 
االطــاع علــى صحيفــة الســوابق املرفقــة باملعاملــة واملتضمنــة عــدم وجود 
ــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  ســوابق مســجلة علــى املدعــى عليــه  فبن
واإلجابــة املتضمنــة املصادقــة عليهــا وحيــث إن املــرء مؤاخــذ بإقــراره 
وبنــاء علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املشــار إليــه أعــاه واســتنادًا 
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لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( وتاريــخ 1374/2/1هـــ واســتنادا للقرار 
عقوبــات  أن  املتضمــن  1404/5/26هـــ  وتاريــخ  رقــم)2057(  الــوزاري 
الســجن والغرامــة الــواردة يف قــرار مجلــس الــوزراء رقم)11(هــي احلــد 
ــى املتهــم عنــد ثبــوت  ــى ملــا ميكــن للجهــة املختصــة احلكــم بــه عل األعل
ــى مــا  ــاء عل ــة وبن ــى تعاطــي القــات تعزيري ــة عل ــه وحيــث إن العقوب إدانت
نــص عليــه أهــل العلــم مــن تداخــل العقوبــات التعزيريــة )كشــاف القنــاع 
113/14( وحيــث أظهــر املدعــى عليــه التوبــة والندم ولعدم وجود ســوابق 
مســجلة عليــه لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة حزمــة مــن 
نبــات القــات املخــدر بلــغ إجمالــي وزنهــا تســعة وثمانــون جرامــا بقصــد 
التعاطــي وتعاطــي نوعهــا  وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه عشــرين 
يومــا حتتســب منــه املــدة التــي مت إيقافــه فيهــا علــى ذمــة هــذه القضيــة 
وجلــده خمســن جلــدة دفعــة واحــدة وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه 
قــرر القناعــة بــه وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بائحــة فأجيــب لطلبــه 
ومت تســليمه نســخة مــن احلكــم وأفهــم بتقــدمي االعتــراض عليــه خــال 
مهلــة ثاثــن يومــا وأنــه إذا انتهــت هــذه املهلــة ولــم يتقــدم باعتراضــه 
ســقط حقــه يف ذلــك وســوف يتــم رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف 
ــا محمــد  ــى نبين بــدون الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل عل

وبــه حــرر يف 1434/10/25هـــ. 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام  برقــم 
342400252 وتاريــخ 1434/11/27هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/12/22هـــ  وتاريــخ   342833712
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مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشيخ.....املســجل برقــم 34340390 
وتاريــخ 1434/10/26هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام  ضــد/.....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 1435/1/15هـــ
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رقم الصك:34363544 تاريخه 1434/11/19هـ  
رقم الدعوى:34507098

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35110817 تاريخه:1435/1/09هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد التعاطــي- قــات - أســباب مخففــة للعقوبــة - 
التعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعــاد عــن البــاد .

1- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) كل مسكر خمر وكل خمر حرام( .
2- القرار الوزاري رقم )11( يف 1374/2/1هـ .

3- األمر السامي الكرمي رقم )59633( يف 1432/12/9 هـ .
4- املادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم )2057( يف 1404/5/26هـ.
رقــم  الداخليــة  وزيــر  قــرار  مــن  املــادة اخلامســة  مــن  )ج(  الفقــرة   -5

هـــ.  1404/5/26 يف   )2057(
6- الفقرة )د( من قرار وزير الداخلية رقم )2057( يف 1404/5/26هـ.

ادعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة قــات بقصــد التعاطــي و 
طلــب إثبــات مــا أســند إليــه ومعاقبتــه تعزيــرًا وإبعــاده عــن البــاد ،حيــث 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه أثناء قيام الدوريــة األمنية بعملها وبحوزته 
الكيميائــي  التقريــر  وأثبــت  قــات  يكــون  أن  يشــتبه  أخضــر  نبــات 
الشــرعي إيجابيــة العينــة لنبــات القــات احملظــور ،ومت إثبــات حيازتــه 
للقــات بقصــد التعاطــي ،وصــادق املدعــى عليــه باالدعــاء املوجــه إليــه 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا .....لقاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بجــازان وبنــاء علــى املعاملة احملالة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 34507098 
وتاريــخ 1434/11/11هـــ املقيــدة باحملكمة برقــم 342571049 وتاريخ 
1434/11/11هـــ  ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/11/19هـــ افتتحــت 
اجللســة األولــى الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي 
العام .....املعمد بالعمل مبوجب خطاب رقم .....وتاريخ 1434/08/29هـ 
وحضــر املدعــى عليــه / .....يـــمني اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم 
).....( وتاريــخ 1434/09/21هـــ بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء 
العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة جــازان أدعــي علــى املذكــور أعــاه أنــه يف 
ــن املوافــق 1434/9/21هـــ،  ــوم االثن ــة مــن مســاء ي ــام الســاعة الثامن مت
وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات شــرطة العارضــة بعملهــا املعتــاد يف محافظــة 
العارضــة مت القبــض علــى املدعــى عليــه املذكــور وبحوزتــه كميــة مــن 
نبــات أخضــر يشــتبه أن تكــون مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا 
وأثبــت   ، جرامــًا  وخمســن  ومائتــن  كيلــو  ثاثــة  كجــم(   3,250(
1434/10/3هـــ  بتاريــخ   ).....( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر 
الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية 

وأظهــر النــدم والتوبــة ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بســجنه 
ثاثــة أشــهر وجلــده خمســن جلــده دفعــة واحــدة وإبعــاده عــن البــاد بعــد 
انتهــاء محكوميتــه وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون 

الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.



299

بجــازان إيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات 
احملظــور املــدرج باجلــدول رقــم )2( فئــة )أ،ج( واجلــدول رقــم )4( امللحقــن 
باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  بنظــام 
لنــص  اســتنادًا  إيقافــه  ومت   ، 1426/7/8هـــ  يف  م/39  رقــم  امللكــي 
املــادة رقــم )108( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة باســتجواب املدعــى 
عليــه ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه أقــر بحيازتــه لكميــة القــات 
املضبوطــة البالــغ وزنهــا )3,250 كجــم( ثاثــة كيلــو ومائتن وخمســن 
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور ذكــر بأنهــا تعــود لــه وغرضــه منهــا 
التعاطــي، ومت االكتفــاء مبحضــر ســماع األقــوال بعــد إقــراره بصحتهــا 
ومصادقتــه عليهــا وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إلــى املدعــى 
عليــه بحيــازة مــا وزنــه )3,250 كجــم( ثاثــة كيلــو ومائتــن وخمســن 
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد التعاطــي واملجــرم مبوجــب 
القــرار الــوزاري رقــم )11( لعــام 1374هـــ املــادة )الرابعــة( إنفــاذًا لألمــر 
الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء يف إقــراره مبحضــر االكتفــاء باألقــوال 
القبــض  مبحضــر  ورد  مــا   -2  )16( رقــم  لفــه  األوليــة  واإلجــراءات 
والتفتيــش املشــار لــه املرفــق بــاألوراق لفــه رقــم )1( 3- مــا ورد بالتقريــر 
ــه املرفــق لفــه )20( حيــث إن مــا أقــدم  ــوه عن الكيميائــي الشــرعي املن
عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا و معاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــات لــذا 
أطلــب : إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف ضــوء املــادة 
)الرابعــة( مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاه إنفــاذًا لألمــر الســامي 
البــاد  عــن  وإبعــاده  وتاريــخ 1432/12/9هـــ  رقــم )59633(  الكــرمي 
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اســتنادًا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )69935( يف 1433/6/18هـــ هــذه 
دعــواي ، وقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويتــه وأهليتــه 
جــرى ســؤاله عــن الدعــوى فأجــاب قائــا إن مــا ذكــره املدعــي العــام 
ــو ومائتــن  مــن اتهامــي بحيازتــي مــا وزنــه )3.250كجــم ( ثاثــة كيل
وخمســن جرامــًا مــن القــات احملظــور بقصــد االســتعمال والتعاطــي 
فهــذا كلــه صحيــح هكــذا أجــاب فجــرى االطــاع علــى كامــل أوراق 
يتضمــن  فوجدتــه  باملعاملــة  املرفــق  القبــض  محضــر  ومنهــا  املعاملــة 
القبــض علــى املدعــى عليــه وبحوزتــه الكميــة املذكــورة يف الدعــوى 
ــه  ــر ل ــم يعث ــه فل ــى كــرت ســوابق املدعــى علي كمــا جــرى االطــاع عل
علــى ســوابق  مســجله  كمــا جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيمــاوي 
ــة الصــادر مــن مديــر مركــز مراقبــة الســموم  الشــرعي املرفــق باملعامل
والكيمياء الطبية الشــرعية بجازان برقم ).....( وتاريخ 1434/10/03 
هـــ فوجدتــه يتضمــن ايجابيــة العينــة للقــات احملظــورة فبنــاء علــى مــا 
بحيــازة  عليــه  املدعــى  اعتــرف  وحيــث  واإلجابــة  الدعــوى  مــن  تقــدم 
الكميــة املذكــورة يف الدعــوى بقصــد االســتعمال والتعاطــي وحيــث ال 
توجــد ســوابق مســجلة عليــه وحيــث أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
ايجابيــة العينــة للقــات احملظــور ومبــا أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه 
مــن احملــرم شــرعا ملــا يف اســتعمال القــات مــن أضــرار بليغــة علــى الديــن 
و النفــس والعقــل والعــرض واملــال ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) 
كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام ( ممــا يســتوجب إيقــاع العقوبــة 
، ومبــا أن املدعــى عليــه قــد اعتــرف وظهــرت عليــه آثــار التوبــة والنــدم 
فيتوجــه التخفيــف عــن العقوبــة الــواردة باحلــد األدنــى اســتنادا للفقــرة 
وتاريــخ   )2057( رقــم  الــوزاري  القــرار  مــن  اخلامســة  املــادة  مــن  )ج( 
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1404/05/26هـــ لــذا كلــه وألجــل احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى 
عليــه مبــا يلــي أوال : ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة مــا وزنــه 
3,250كجــم ثاثــة كيلــو ومائتــن وخمســون جرامــًا للقــات احملظــور 
لقصــد االســتعمال والتعاطــي ثانيــا : حكمــت بســجنه ملــدة ثاثــة أشــهر 
حتتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة القضيــة وذلــك اســتنادا علــى القرار 
الــوزاري رقــم )11( وتاريــخ 1374/2/1 هـــ واملــادة الرابعــة من قرار ســمو 
وزيــر الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 1404/05/26هـــ وتطبيقــا لألمــر 
للمــادة  وتطبيقــا  هـــ   1432/12/09 وتاريــخ   )59633( رقــم  الســامي 
اخلامســة فقــرة )ج( مــن ذات القــرار ثانيــًا حكمــت بجلــده خمســن جلــده 
ــًا كمــا حكمــت  ــك الســتعماله للقــات احملظــور ثالث ــة واحــدة وذل دفع
بإبعــاده عــن اململكــة بعــد االنتهــاء مــن محكوميتــه اســتنادا للمــادة 
األولــى يف الفقــرة ) د ( مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )2057 ( وتاريــخ 
1404/05/26هـــ وبعــرض احلكــم عليــه قــرر قناعتــه بــه كمــا قــرر 
املدعــي العــام عــدم القناعــة  وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة مكتفيــا 
مبــا قدمــه مــن أوراق عليــه فســيتم رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم واختتمــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
حــرر بتاريــخ 1434/11/19 هـــ .احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحن 
قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 342571049 وتاريــخ 1434/12/2هـــ املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .....برقــم 
العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  وتاريــخ 1434/11/19هـــ   34363544



302

ضــد / .....)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 :34369814 تاريخه: 1434/11/25هـ 
رقم الدعوى:34523570

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35116223 تاريخه:1435/01/15هـ

مخــدرات- حيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي - إقرار - التعزير 
بالســجن واجللــد واملنع من الســفر.

الفقــرة األولــى مــن املادتــن احلاديــة واألربعــن والسادســة واخلمســن، 
واملــادة الســتون مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

مــن  حبــات  ثــاث  بتهريــب  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهــا وذلــك بعــد القبــض 
ــة بتفتيشــها مت العثــور  عليــه يف أحــد املنافــذ اجلمركيــة وبقيادتــه حافل
علــى احلبــوب املذكــورة- أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي ايجابيــة 
احلبــوب ملــادة االمفيتامــن احملظــور - بالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه 
علــى ســوابق جنائيــة، وطلــب املدعــي العــام احلكــم عليــه بتعزيــره وفقــًا 
للعقوبــة الــواردة يف الفقــرة رقــم )1(مــن املادة رقم )41( ومنعه من الســفر 
بعــد انتهــاء محكوميتــه وفقــا للفقــرة رقــم )1(مــن املــادة رقــم )56(مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات- بعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
صــادق علــى حيــازة احلبــوب املذكــورة بقصــد التعاطــي وأقــر بالتعاطــي 
وقــرر توبتــه، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه 
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العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مبحافظــة حفــر الباطــن   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   34523570 برقــم  الباطــن  بحفــر  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   342652942 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/11/23
1434/11/23 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/11/23 هـــ افتتحــت 
بدائــرة  العــام  املدعــي  حضــر  09صباحاوفيهــا   :  00 الســاعة  اجللســة 
التحقيــق واالدعــاء العــام بحفــر الباطــن .....وادعــى علــى احلاضــر معــه 
بتاريــخ  إنــه  دعــواه]  يف  .....قائــا  رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي   .....
1434/5/7هـــ قبــض علــى املتهــم املذكــور مــن قبــل املفتــش اجلمركــي 
مبنفــذ .....أثنــاء قدومــه مــن دولــة الكويــت وبقيادتــه بــاص مــن نــوع .... 
ــة املصــدر وبتفتيــش البــاص باســتخدام  يحمــل اللوحــة رقم).....(إماراتي
الوســائل احليــة )الــكاب البوليســية(مت العثــور بــدورة ميــاه البــاص علــى 
عــدد )3(ثــاث حبــات يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة مخفيــة 
أســفل املغســلة لــم يصــرح بهــا وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
رقــم ).....(لعــام 1434هـــ ايجابيــة احلبــوب املظبوطــة ملــادة االمفيتامــن 
بقصــد  بحوزتــه  ماضبــط  بحيــازة  أقــر  وباســتجوابه  احملظــور  املنبــه 

ــدة دفعــة واحــده ومنعــه مــن  ــده خمســن جل بالســجن مــدة شــهرين وجل
الســفر خــارج اململكــة بعــد خروجــه مــن الســجن مــدة ســنتن وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر املدعــي العــام اعتراضــه 
علــى احلكــم مكتفيــا مبــا جــاء يف املعاملــة وقــرر املدعــى عليــه قناعتــه 

وبعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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طويلــه  ليســت  فتــرة  منــذ  احملظــورة  احلبــوب  يتعاطــى  وانــه  التعاطــي 
وبالبحث عن ســوابقه لم يعثر له على ســوابق جنائية مســجله وملا أشــير 
إليــه أقــرر توجيــه االتهــام ل.....بتهريــب عــدد ثــاث حبــات مــن حبــوب 
االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهــا واملجــرم 
وفــق الفقــرة )2(مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة 1-إقــراره حتقيقــا واملــدون علــى الصفحــة رقــم 
)1(مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة )13(2- محضــر القبــض املعــد مــن 
قبــل اجلهــة القابضــة املــدون علــى اللفــة رقــم )5(3- التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي املرفــق لفــة رقــم )17(وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
وهــو بكامــل اهليتــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه نظامــا 
ــة إلثبــات مــا اســند إليــه  ــه إلــى احملكمــة اجلزئي ممــا يتعــن معــه احالت
واحلكــم عليــه مبــا يلــي 1-بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة رقــم )1(مــن 
املــادة رقــم )41(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 2- 
باملنــع مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه وفقــا للفقــرة 
رقــم )1(مــن املــادة رقــم )56(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة وبــاهلل التوفيق[وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال إن جميــع 
مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح فقــد قبــض علــي وبحيازتــي ثــاث 
حبــات مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وقــد تعاطيــت احلبــوب 
احملظــورة يف الســابق وأنــا تائــب إلــى اهلل تعالــى هكــذا اجــاب ثــم جــرى 
االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق واملتضمــن ايجابيــة 
احلبــوب املضبوطــة ملــادة االمفيتامــن فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واالجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى حيازتــه لثــاث حبــات مــن 
احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهــا وبنــاء علــى مــا جــاء يف 
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التقريــر الكيميائــي الشــرعي املثبــت ايجابيــة احلبــوب املضبوطــة ملــادة 
االمفيتامــن فلمــا ســبق كلــه فقــد ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه بحيــازة 
لهــا  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  احلبــوب  مــن  حبــات  ثــاث 
كمــا ثبــت لــدي انطبــاق الفقــرة االولــى مــن املادتــن احلاديــة واالربعــن 
والسادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
ونظــرا حلرمــة مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه ولثبــوت ادانتــه مبــا أســند 
إليــه إال أن الكميــة املضبوطــة بحوزتــه قليلــة ولعــدم وجــود ســوابق 
ــه وإعمــاال للمــادة الســتن مــن نظــام  ــى املدعــى علي ــة مســجلة عل جنائي
مكافحــة املخــدرات فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي اوال 
ســجن املدعــى عليــه مــدة شــهرين ثانيــا جلــد املدعــى عليــه خمســن 
جلــدة دفعــة واحــده ثالثــا منــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
بعــد خروجــه مــن الســجن مــدة ســنتن وبتاوتــه علــى املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم مكتفيــا مبــا 
جــاء يف املعاملــة امــا املدعــى عليــه فقــد قــرر قناعتــه باحلكــم واغلقــت 
اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/11/23 هـــ 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة حفــر الباطــن برقــم 
342595068 وتاريــخ 1434/11/27هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/12/19هـــ  وتاريــخ   342823295
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ .....املســجل برقــم 34369814 
العــام ضــد/.....يف  بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/11/25هـــ  وتاريــخ 
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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 

ــه وســلم حــرر يف 1435/1/14هـــ وصحب
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رقم الصك :34390103 تاريخه: 1434/12/26هـ  
رقم الدعوى:34535671

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35113824  تاريخه: 1435/1/14هـ

مخــدرات - حيــازة ونقــل احلبــوب احملظــورة بقصــد احلصــول علــى املــال 
- األســباب املوجبــة لتشــديد العقوبــة - ثبــوت - ســجن - جلــد - غرامــة 

- مصــادرة . 

املخــدرات  مــن نظــام مكافحــة  و)62(  و)56(  و)53(  و)41(   )38( املــواد 
العقليــة. واملؤثــرات 

اتهــام املدعــي العــام  للمدعــى عليــه األول بحيــازة ونقــل )663.950( 
حبــوب  مــن  حبــة  وخمســن  وتســعمائة  ألــف  وســتن  وثــاث  ســتمائة 
احلصــول  بقصــد  جــدة  مدينــة  إلــى  الريــاض  مدينــة  مــن  االمفيتامــن 
علــى املــال وحيــازة 25 خمســة وعشــرين حبــه مــن نفــس النــوع بقصــد 
االســتعمال واالســتعمال مــن الســابق وللثانــي باســتقبال )663.950( 
حبــوب  مــن  حبــة  وخمســن  وتســعمائة  ألــف  وســتن  وثــاث  ســتمائة 
االمفيتامــن بقصــد الترويــج ـ يطلــب إثبــات مــا اســند إليهمــا واحلكــم 
للمــادة  اســتنادا  وتغرميهمــا  وجلدهمــا  1/ســجنهما  بالتالــي:  عليهمــا 
الثامنــة والثاثــون 2/ مصــادرة الهاتفــن اجلــوال املســتخدمن يف عمليــة 
و)........( وفقــا   )........( الرقمــن  واللذيــن يحملــن  النقــل واالســتقبال 
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للمــادة الثالثــة واخلمســن 3/  منعهمــا مــن الســفر خــارج البــاد بعــد 
تنفيــذ العقوبــة اســتنادًا مــن املــادة السادســة واخلمســن - حيــث إنــه 
بالطائــف  املخــدرات  مكافحــة  إدارة  تلقــت  1434/8/25هـــ  بتاريــخ 
ــة العامــة ملكافحــة املخــدرات  ــل اجلهــة املختصــة باملديري باغــًا مــن قب
بالريــاض مفادهــا البــاغ الــوارد ضــد املدعــى عليــه األول ويســتخدم 
الطائــف  إلــى  الريــاض  مــن  متجــه  عليــه  واملدعــى   )...( رقــم  هاتــف 
ويرافقــه عائلتــه بقيــادة ســيارة مــن نــوع .... وبحوزتــه كميــة كبيــرة مــن 
املخــدرات وبالبحــث والتحــري لوحــظ املدعــى عليــه األول بقيــادة ســيارة 
مــن نــوع ..... ومبتابعتــه مت القبــض عليــه بفنــدق ..... وبتفتيشــه ضبــط 
معــه رقــم الهاتــف الــوارد بالبــاغ مــن نــوع ....وبتفتيــش الســيارة ضبــط 
ثــاث حقائــب قمــاش بداخلهــا )663.950( ســتمائة وثــاث وســتن ألــف 
وتســعمائة وخمســن حبــة داخــل اكيــاس وضبــط حقيبــة يــد نســائية 
عنــد أرجــل الراكــب األمامــي وبداخلهــا )25( خمســة وعشــرين حبــة 
ولوحــظ ســيارة املدعــى عليــه الثانــي وبالقبــض عليــه عثــر معــه علــى 
الهاتــف اجلــوال الــذي مت التنســيق عليــه وافــاد انــه مســؤول عــن كل 
شــيء - أقــر املدعــى عليــه األول مبــا جــاء يف الدعــوى وأنكــر املدعــى 

عليــه الثانــي - أدلــة املدعــي العــام :
يف  ورد  مــا  علــى  وبنــاء   -  . الشــهود  شــهادة   -  . القبــض  محضــر   -
شــهادة الشــاهدين ، وألن إقــرار املدعــى عليــه الثانــي الــوارد يف شــهادة 
الشــاهدين املشــار إليــه بعاليــه ليــس صريحــًا يف املصادقــة علــى مــا ورد 
يف الدعــوى وبالتالــي فليــس كافيــًا يف اإلدانــة ، وألن بينــة املدعــي العــام 
غيــر موصلــة إلثبــات مــا نســب للثانــي ، وألن تعليــل املدعــى عليــه الثانــي 
ــل يوجــه التهمــة ضــده بصحــة مــا  ــه ب ــه ال ميكــن قبول ومــا ورد يف جواب
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نســب إليــه ؛ ألن شــراء التمــور ال يكــون بهــذه الطريقــة . ونظــرًا لكثــرة 
جرميــة ترويــج املخــدرات وانتشــارها يف املجتمــع وتســاهل املجرمــن فيهــا 
ممــا يلــزم معــه احلــزم علــى مــن يثبــت بحقــه ذلــك وتشــديد العقوبــة بحقــه 
الســيما إذا كان الترويــج لكميــة كبيــرة - أواًل: ثبــوت إدانــة املدعــى 

عليــه األول ... بجميــع مــا نســب اليــه واحلكــم مبــا يلــي :  
1- بسجنه عشر سنوات من تاريخ إيقافه .

2- جلــده ألفــي جلــدة مفرقــة علــى أربعــن دفعــة متســاوية يف العــدد بــن 
كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوع .

 3- تغرميه خمسن ألف ريال .
 4- منعه من السفر ملدة عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته 

 5- مصــادرة اجلــوال املضبــوط بحوزتــه واملســتخدم يف هــذه القضيــة 
واملشــار اليــه يف الدعــوى.

 ثانيًا : توجه التهمة على املدعى عليه الثاني  واحلكم مبا يلي :
1- بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه .

2- وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات متســاوية يف 
العــدد بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوع .

- قــرر املدعــي العــام االعتــراض بائحــة واملدعــى عليهمــا االعتــراض 
بــدون الئحــة ، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وبعــد ففــي هــذا اليــوم اخلميــس املوافــق 1434/12/26هــــ 
الســاعة العاشــرة صباحــًا لــدي أنــا / ......القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
 342717409 برقــم  املقيــدة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بالطائــف 
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يف1434/11/27هـ واحملالة إلينا برقم 34535671 يف 1434/11/27هــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى العــام ........بالتعميــد رقــم 2367 
فــــي 1433/3/12هــــ وادعــى علــــى احلاضريــن باملجلــس الشــرعي / 1- 
و2-   ............ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ..........ســعودي 
................ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل رقــم )..........( قائــا أنــه 
بالطائــف  املخــدرات  مكافحــة  إدارة  تلقــت  1434/8/25هـــ  بتاريــخ 
ــة العامــة ملكافحــة املخــدرات  ــل اجلهــة املختصــة باملديري باغــًا مــن قب
بالريــاض مفادهــا البــاغ الــوارد ضــد املدعــى عليــه األول ويســتخدم 
هاتــف رقــم )........( واملدعــى عليــه متجــه مــن الريــاض إلــى الطائــف 
ويرافقــه عائلتــه بقيــادة ســيارة مــن نــوع .... وبحوزتــه كميــة كبيــرة مــن 
املخــدرات وبالبحــث والتحــري لوحــظ املدعــى عليــه األول بقيــادة ســيارة 
مــن نــوع ..... ومبتابعتــه مت القبــض عليــه بفنــدق ...... وبتفتيشــه ضبــط 
معــه رقــم الهاتــف الــوارد بالبــاغ مــن نــوع ..... ويرافقــه كا مــن املــرأة 
/........... مت فــرز أوراق مســتقلة لهــا التهامهــا بالتســتر والفتــاة/ .......
واحلــدث/ ..........لــم يوجــه لهمــا االتهــام لعــدم كفايــة األدلــة وبتفتيــش 
الســيارة ضبــط ثــاث حقائــب قمــاش بداخلهــا )663.950(  ســتمائة 
وثــاث وســتن ألــف وتســعمائة وخمســن حبــة داخــل اكيــاس وضبــط 
حقيبــة يــد نســائية عنــد أرجــل الراكــب األمامــي وبداخلها )25( خمســة 
وعشــرين حبــة وأفــاد األول أن مــا مت ضبطــه عائــد لــه وأنــه حصــل عليهــا 
مــن شــخص ال يعرفــه بالريــاض إليصالهــا ملدينــة جــدة بالتنســيق مــع 
ســجن  كونــه  لــه  مســتقلة  أوراق  فــرز  مت   .........../ يدعــى  شــخص 
مبحافظــة جــدة علــى هاتــف )............(مقابــل مبلــغ 100000ريــال وأن 
املدعــو/....... ســيقوم بإرســال شــخص مــن طرفــه الســتام الكميــة 
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باالتصــال  ومتكينــه  األول  رفــق  جــده  حملافظــة  االنتقــال  وجــرى 
باملدعــو......... علــى الهاتف).............(وعلــى مســمع مــن أفــراد الفرقــة 
وأفــاد األول بأنــه وصــل إلــى جــدة وأنــه قــام باســتئجار شــقة بشــارع .... 
بالقــرب مــن البنــك ........ وطلــب منــه الطــرف اآلخــر ينتظــر وانــه ســوف 
يحضــر لــه شــخص ويســتلم منــه الكميــة وانتهــى االتصــال وبعدهــا ورد 
لهاتــف األول رســالة نصيــة مــن الرقــم ).........( تضمنــت )نــص ســاعة 
ويجيلــك رجــال عنــد البنــك ويتصــل عليــك( ومت تكليــف رجــل الضبــط 
للقيــام بــدور الناقــل وورد اتصــال علــى هاتــف األول مــن الرقــم ).......( 
وأفــاد املتصــل بأنــه متوقــف عنــد البنــك ........ ولوحــظ ســيارة بقيــادة 
الثانــي وبالقبــض عليــة وبتفتيشــه ضبــط معــه الهاتــف اجلــوال الــذي مت 
التنســيق عليــه وأفــاد بأنــه مســئول عــن كل شــيء وأنــه حضــر ليســتلم 
أمانــة وعنــد ســؤاله عــن األمانــة ذكــر بأنــه يتحمــل كل شــيء وقــد 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي أن احلبــوب املضبوطــة حتتــوي مــادة 
االمفيتامــن احملظــورة وقــد اســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى 
ألــف  وثــاث وســتون  ونقــل )663.950( ســتمائة  بحيــازة  األول  عليــه 
وتســعمائة وخمســون حبــة مــن حبــوب االمفيتامــن مــن مدينــة الريــاض 
إلــى مدينــة جــدة بقصــد احلصــول علــى املــال وحيازة 25 خمســة وعشــرين 
حبــه مــن نفــس النــوع بقصد االســتعمال واالســتعمال من الســابق وللثاني 
باســتقبال )663.950( ســتمائة وثاث وســتون ألف وتســعمائة وخمسون 
حبــة مــن حبــوب االمفيتامــن بقصــد الترويــج وبالبحــث عــن ســوابقهما 
لــم يعثــر لهمــا علــى ســوابق وحيــث أن مــا اقــدم عليــه املدعــى عليهمــا 
وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا لــذا اطلــب 
إثبــات مــا اســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بالتالــي: 1/ســجنهما وجلدهما 
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الهاتفــن  مصــادرة   /2 والثاثــون  الثامنــة  للمــادة  اســتنادا  وتغرميهمــا 
يحملــن  واللذيــن  واالســتقبال  النقــل  عمليــة  يف  املســتخدمن  اجلــوال 
الرقمــن )............( و)........( وفقــا للمــادة الثالثــة واخلمســن 3/ منعهمــا 
مــن الســفر خــارج البــاد بعــد تنفيــذ العقوبــة اســتنادًا مــن املادة السادســة 
واخلمســن هــذه دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا أجــاب األول 
........بقولــه: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن اتهامــي بحيــازة ونقل 
كميــة احلبــوب احملظــورة املذكــورة يف الدعــوى مــن الريــاض إلــى جــدة 
بقصــد احلصــول علــى مبلــغ مالــي قــدره 100000 مائــة ألــف ريــال وحيــازة 
خمســة وعشــرين حبــة مــن نفــس النــوع بقصــد التعاطــي واننــي اســتعملت 
ذلــك ســابقًا فكلــه صحيــح وقــد قمــت بذلــك بســبب احلاجــة والظــروف 
املاليــة الصعبــة التــي كنــت أمــر بهــا علمــًا باننــي عندمــا وصلــت للطائــف 
ومت القبــض علــي اتصلــت علــى الشــخص الــذي سأســلمه هــذه الكميــة 
ــة يف  ــه سيرســل لــي شــخص الســتام الكمي وهــو/ .........فأفادنــي بأن
شــارع .... بحــي .... وبعــد ذلــك مت القبــض علــى املدعــى عليــه الثانــي 
وأفادونــي رجــال املكافحــة بأنــه هــو الشــخص الــذي حضــر الســتام 
ــه: مــا ذكــره  ــي .........بقول ــة هكــذا أجــاب كمــا أجــاب الثان الكمي
املدعــي العــام يف دعــواه مــن اتهامــي باســتقبال كميــة احلبــوب املذكورة 
يف الدعــوى بقصــد الترويــج فغيــر صحيــح والصحيــح أننــي ذهبــت إلــى 
ســوق ......... لشــراء متــور فأخبرنــي أحــد الباعــة وهــو مينــي اجلنســية أن 
هنــاك كميــة متــور ســتأتي إلــى الطائــف وأعطانــي رقــم الشــخص الــذي 
معــه التمــور فاتصلــت عليــه وطلــب منــي احلضــور لــه عنــد بنــك ........ يف 
حــي ......... شــارع ......... فعندمــا حضــرت إلــى هنــاك مت القبــض علــي من 
رجــال املكافحــة واتهمونــي بذلــك هكــذا أجــاب فســألته عــن عمــا ورد 
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يف محضــر القبــض املــدون يف  املعاملــة لفــه )5( ص )12-15(: )أنــه عنــد 
القبــض عليــه جــرى ســؤاله عــن واقعــة الضبــط فأفــاد رجــال األمــن أنــه 
مســؤول عــن كل شــيء ويتحمــل كل شــيء وعنــد ســؤاله عمــن أرســله 
الســتام تلــك الكميــة أفــاد بأنــه حضــر الســتام أمانــة وعنــد ســؤاله 
عــن ماهيــة تلــك األمانــة قــال: أنــا أحتمــل كل شــيء( فأجــاب بقولــه هذا 
الــكام الــوارد يف احملضــر صحيــح ولكــن صــدر منــي بســبب االرتباك 
والضغــط النفســي والصدمــة التــي وقعــت لــي ولكننــي لــم أخبرهــم 
أننــي حضــرت الســتام أمانــة وإمنــا ذكــرت لهــم أننــي حضــرت الســتام 
متــر هكــذا اجــاب. فســألت املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه ضــد الثانــي 
فأجــاب : لقــد أحضــرت شــهود محضــر القبــض علــى الثانــي هكــذا 
أجــاب وقــد حضــر يف نفــس اجللســة كل مــن/ .........ســعودي اجلنســية 
مبوجب الســجل املدني رقم )............( و......... ســعودي اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم )..........( وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهدا 
قائلــن: إننــا نعمــل بــإدارة مكافحــة املخــدرات بجــدة ونشــهد هلل تعالــى 
أنــه عندمــا مت القبــض علــى املدعــى عليــه األول ....يف الطائــف مت إرســاله 
لنــا يف جــدة وعنــد حضــوره لنــا مت متكينــه مــن االتصــال علــى الشــخص 
........فاتصــل   / ويدعــى  املخــدرات  مــن  الكميــة  هــذه  إليــه  املرســلة 
املدعــى عليــه ......وأخبــره أنــه أحضــر الكميــة فطلــب منــه ........ أن 
يرتــاح هــو وأهلــه ويســكنوا قريبــًا مــن شــارع ......... يف ......... وســوف 
ــك وردت رســالة مــن  ــم بعــد ذل ــه شــخص الســتام األغــراض ث يرســل ل
جــوال .......إلــى جــوال ......تتضمــن مــا نصــه )نــص ســاعة ويجيــك رجــال 
عنــد البنــك ويتصــل عليــك ( ثــم بعــد ذلــك ورد اتصــال علــى جــوال .....
فــرد عليــه ......فســأل املتصــل ......عــن مــكان وجــوده فأفــاده بأنــه يف 
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شــارع ......... قريبــا مــن البنــك ........ فأفــاده املتصــل أنــه قريــب مــن املوقــع 
ثــم اتصــل مــرة أخــرى فتــم تكليــف أحــد األفــراد بالــرد فأفــاده املتصــل 
أنــه حاليــا بجــوار البنــك فتوجهنــا مــع الفرقــة ومعنــا املدعــى عليــه..... إلــى 
موقــع البنــك فتبــن أن الــذي حضــر هــو املدعــى عليــه الثانــي ..........
أنــه أحــس  بــه ويبــدو  اللحــاق  أنــه عرفــه وطلــب  فأعطــى إشــارةلـ..... 
بالوضــع فتــم إيقافــه بالقــوة وعنــد القبــض عليــه ســألناه عــن ســبب 
حضــوره فــكان يضحــك ولــم يعطنــا إفــادة واضحــة وجازمــة عــن ســبب 
حضــوره فمــرة يذكــر أنــه حضــر الســتام أمانــة ومــرة يقــول حضــرت 
بأنــه  أفادنــا  احلقيقــة  ملعرفــة  اســتجوابه  محاولــة  وعنــد  متــر  الســتام 
مســؤول عــن كل شــيء ويتحمــل كل شــيء ولــم يعطنــا إفــادة غيــر ذلــك 
علمــا بأنــه بعــد القبــض علــى الثانــي تبــن أن اجلــوال الــذي معــه هــو الــذي 
وردت منــه االتصــاالت والرســالة الســابقة إلــى جــوال .....كمــا أن جميــع 
شــهدا  هكــذا  الصــوت  مكبــر  طريــق  عــن  ســمعناها  االتصــاالت 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه الثانــي أجــاب بقولــه مــا ذكــره الشــهود 
مــن إقــراري أننــي حضــرت الســتام أمانــة فغيــر صحيــح والصحيــح هــو 
مــا ورد يف جوابــي هكــذا أجــاب. ثــم أضــاف املدعــي العــام بقولــه: ليــس 
لــدي زيــادة بينــة ســوى هذيــن الشــاهدين ومــا ورد يف أوراق املعاملــة 
هكــذا اجــاب. فبعــد ســماعي للدعــوى وإجابــة املدعــى عليــه األول 
بصحــة مــا نســب إليــه فيهــا ، وإجابــة املدعــى عليــه الثانــي بنفــي مــا 
نســب اليــه فيهــا معلــًا ذلــك مبــا جــاء يف جوابــه ، وبنــاء علــى مــا ورد يف 
شــهادة الشــاهدين ، وألن إقــرار املدعــى عليــه الثانــي الــوارد يف شــهادة 
الشــاهدين املشــار إليــه بعاليــه ليــس صريحــًا يف املصادقــة علــى مــا ورد 
يف الدعــوى وبالتالــي فليــس كافيــًا يف اإلدانــة ، وألن بينــة املدعــي العــام 
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غيــر موصلــة إلثبــات مــا نســب للثانــي ، وألن تعليــل املدعــى عليــه الثانــي 
ــل يوجــه التهمــة ضــده بصحــة مــا  ــه ب ــه ال ميكــن قبول ومــا ورد يف جواب
نســب إليــه ؛ ألن شــراء التمــور ال يكــون بهــذه الطريقــة ، وإلقــراره 
باالتصــال علــى شــخص واحلضــور لــه يف نفــس املــكان الــذي ذكــره 
املدعــو/......... للمدعــى عليــه األول ، إضافــة إلــى مــا ورد يف شــهادة 
الشــاهدين مــن إقــراره أمامهــم بعــد القبــض عليــه بأنــه حضــر الســتام 
أمانــة وأنــه مســؤول عــن كل شــيء ،  كمــا أن عــدم إفصاحــه عنــد 
القبــض عليــه عمــن أرســله يوجــه التهمــة ضــده أيضــا ، وبعــد االطــاع 
علــى أوراق املعاملــة مبــا فيهــا محضــري القبــض والتفتيــش املرصــود 
املتضمــن  الشــرعي  الكيميائــي  والتقريــر  الدعــوى  يف  مضمونهمــا 
ــاء علــى  ــة العينــات املضبوطــة ملــادة االمفيتامــن احملظــورة ، وبن إيجابي
املــواد )الثامنــة والثاثــن( و)احلاديــة واألربعــن( و)الثالثــة واخلمســن( 
مكافحــة  نظــام  مــن  والســتن(  و)الثانيــة  واخلمســن(  و)السادســة 
املخــدرات ، وخلطــورة مــا قــام بــه املدعــي عليــه األول وبشــاعته ونظــرًا 
وتســاهل  املجتمــع  يف  وانتشــارها  املخــدرات  ترويــج  جرميــة  لكثــرة 
املجرمــن فيهــا ممــا يلــزم معــه احلــزم علــى مــن يثبــت بحقــه ذلــك وتشــديد 
العقوبــة بحقــه الســيما إذا كان الترويــج لكميــة كبيــرة وعلــى نطــاق 
واســع يف املجتمــع وألن فعــل املدعــى عليــه االول فيــه توســيع لنطــاق 
األول  عليــه  املدعــى  مــع  املضبوطــة  الكميــة  وألن  املخــدرات  ترويــج 
كبيــرة جــدًا ويحصــل بســببها إفســاد مجتمــع بأكملــه وألن مــا قــام بــه 
املدعــى عليــه االول يعتبــر مــن اإلفســاد يف األرض كمــا أنــه يــدل علــى 
تســاهله يف إفســاد املجتمــع مقابــل احلصــول علــى مصلحــة شــخصية 
وألنــه قصــد مــن جرميتــه احلصــول علــى املــال وبنــاء علــى مــا قــرره الفقهــاء 
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مــن مشــروعية معاملــة اجلانــي بنقيــض قصــده ، وألن املدعــى عليــه األول 
أظهــر التوبــة والنــدم ، وألن املدعــى عليهمــا ليــس لهمــا ســوابق ، لهــذا 
كلــه فقــد صــدر منــي مــا يلــي: أواًل: ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
األول........بجميــع مــا نســب اليــه وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه 
عشــر ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه ، وجلــده ألفــي جلــدة مفرقــة علــى 
أربعــن دفعــة متســاوية يف العــدد بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن 
ــال ، ومنعــه مــن الســفر ملــدة عشــر  أســبوع ، وتغرميــه خمســن ألــف ري
ســنوات بعــد انتهــاء محكوميتــه ، ومصــادرة اجلــوال املضبــوط بحوزتــه 
واملســتخدم يف هــذه القضيــة واملشــار اليــه يف الدعــوى. ثانيــًا: لــم تثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثاني......باســتقبال كميــة احلبــوب احملظــورة 
الــواردة يف الدعــوى بقصــد الترويــج وإمنــا تتوجــه التهمــة ضــده بذلــك 
وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه خمــس ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه ، 
وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات متســاوية يف العــدد 
بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة ال تقــل عــن أســبوع ، وصرفــت النظــر عــن 
ــوت  ــي لعــدم ثب ــه الثان ــام املتعلقــة باملدعــى علي ــات املدعــي الع ــة طلب بقي
إدانتــه مبــا نســب إليــه هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليهمــا قــررا االعتــراض بــدون لوائــح اعتراضيــة وأمــا 
العــام فقــرر االعتــراض بائحــة فجــرى تســليمه نســخة مــن  املدعــي 
احلكــم يف نفــس اليــوم وإفهامــه بتعليمــات االســتئناف ففهــم ذلــك ، 
وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر 

يف 1434/12/26هـ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هذا اليوم اخلميــس املوافق 1435/01/25هـ 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
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قــرار الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة رقــم )35113824( يف 1435/01/14هـــ 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم ، وللمعلوميــة جــرى حتريــر ذلــك ، 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1435/01/25هـــ.
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رقم الصك:34380001   تاريخه:1434/11/27هـ  
رقم القضية:34541322

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35104264 تاريخه:1435/1/3هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد التعاطــي والترويــج  - قــات - هــروب مــن 
رجــال األمــن -املدعــى عليــه حــدث - قلــة الكميــة املضبوطــة - تداخــل 

العقوبــات التعزيريــة - التعزيــر باحلبــس.

1- مــا قــرره أهــل العلــم يف تداخــل العقوبــات التعزيريــة حيــث جــاء 
يف كشــاف القنــاع ج 20 /485 للبهوتــي ) ولــو توجــه عليــه تعزيــرات 
علــى معــاص شــتى فــإن متحضــت هلل تعالــى واحتــد نوعهــا كأن قبــل 
أجنبيــة مــرارا أو اختلــف نوعهــا بــأن قبــل أجنبيــة وملــس أخــرى قصــدا 

تداخلــت وكفــاه تعزيــر واحــد ( .
2- تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم ) 16/13074 ( يف 1422/2/15هـــ املبنــي 

علــى مــا صــدر مــن وزارة العــدل برقــم 310 يف 1394/4/7هـــ .
3- تعميم نائب وزير الداخلية رقم )16/27301( يف 1418/4/21هـ 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه )حــدث( بحيــازة قــات بقصــد 
الترويــج والتعاطــي والهــروب مــن رجــال األمــن والتســتر علــى مصــدر مــا 
مت ضبطــه و طلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
. أثنــاء قيــام الدوريــة األمنيــة مبهامهــا أقبلــت ســيارة مســرعة يقودهــا 
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احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فلــدي أنــا .....القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان واملكلــف بنظــر قضايــا األحــداث مبوجــب مــا ورد مــن فضيلــة 
علــى  وبنــاء  1434/11/10هـــ  وتاريــخ   )342551458( برقــم  الرئيــس 
بــوارد  واملقيــدة  بجــازان  العــام  االدعــاء  دائــرة  مــن  الــواردة  املعاملــة 
ــة مــن  احملكمــة برقــم )342747456( وتاريــخ 1434/12/2هـــ واحملال
فضيلــة الرئيــس برقــم )34541322( وتاريــخ 1434/12/2هـــ واملتعلقــة 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد احلــدث ..... املتهــم يف قضيــة حيــازة كميــة 

املدعــى عليــه وعنــد االشــتباه بــه طلــب منــه التوقــف فــاذ بالفــرار ويف 
أحــد الطــرق اســتطاع املدعــى عليــه إيقــاف الســيارة والهــروب وبتفتيــش 
الســيارة عثــر بهــا علــى كميــة مــن نبــات القــات ثــم حضــر صاحــب 
الســيارة إلــى مقــر املكافحــة وبرفقتــه احلدث املدعى عليــه وأقر بقيادته 
للســيارة  ، وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة لنبــات 
القــات احملظــور وصــادق املدعــى عليــه علــى مــا هــو منســوب إليــه ، وملــا 
كانــت بينــة املدعــي العــام علــى الترويــج كبــر الكميــة املضبوطــة ممــا 
ترتــب عليــه عــدم ثبــوت اإلدانــة علــى املدعــى عليــه بحيــازة القــات بقصــد 
عــن  النظــر  مــا مت ضبطــه وصــرف  علــى مصــدر  وبالتســتر  الترويــج 
طلــب املدعــي العــام مجازاتــه لقــاء ذلــك ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
احملكمــة بتعزيــره لقــاء ذلــك بالســجن خمســة أشــهر وتخفيــف العقوبــة 
نظــرًا لصغــر ســنه وملــا ظهــر عليــه مــن النــدم والتوبــة وقنــع املدعــى عليــه 
بــدون الئحــة وُصــدق احلكــم مــن  العــام  باحلكــم واعتــرض املدعــي 

محكمــة االســتئناف.



321

مــن نبــات القــات عليــه ففــي هــذا اليوم األربعــاء 1434/12/4هـــ افتتحت 
اجللســة األولــى يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام .....املوجــه باخلطــاب رقــم ).....( وتاريــخ 1434/8/29هـــ 
وادعــى علــى احلاضــر احلــدث .....)17عامــا( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( أنــه بتاريــخ 1434/7/7هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى 
وأثنــاء جتولهــم يف  بالطــوال مبهامهــا  األولــى  الفرقــة  قيــادة  دوريــات 
املوقــع املســمى مثلــث .....أقبلــت عليهــم ســيارة مــن نــوع ....... مــن صنــع 
.....)مت  للمواطــن  تعــود   )..........( رقــم  اللوحــة  حتمــل  )2003م(  عــام 
اتخــاذ اإلجــراء النظامــي حيالهــا( وكانــت تســير بســرعة عاليــة وعنــد 
ــه الذ بالفــرار  ــب اســتيقافه إال أن ــة بوضــع قائدهــا مت طل اشــتباه الدوري
وباإلبــاغ عنــه عبــر اجلهــاز بقيــادة الفرقــة متــت مطاردتــه واســتمرت إلــى 
أن وصلــت إلــى قريــة .....ومــن ثــم لقريــة الوتــد ويف أحــد الطــرق اســتطاع 
قائــد الســيارة التوقــف وفتــح البــاب والذ بعدهــا بالفــرار قبــل أن تصــل 
الدوريــة إليــه واختفــى عــن األنظــار وبتفتيــش الســيارة مت ضبــط كميــة 
الراكــب  مقعــدة  خلــف  مخبــأة  كانــت  احملظــور  القــات  نبــات  مــن 
ــغ وزن الكميــة  والســائق بشــكل واضــح حيــث متكــن مشــاهدتها وبل
تفتيــش  مت  وقــد  جــرام  كيلــو  عشــر  تســعة  )19كجــم(  املضبوطــة 
محتويــات الســيارة ومت ضبــط اســتمارة الســيارة ومشــهد تعريــف بوجــود 
معاملــة باســم كل مــن .....و..... ومحفظــة بنيــة اللــون حتتــوي علــى صــورة 
بطاقــة أحــوال باســم املدعــى عليــه ومت ضبــط بطاقــة شــهادة صحيــة 
لشــركات  شــرائح  وثــاث  الســعودية  لاتصــاالت  شــريحة  وكــرت 
مينيــة وبتاريــخ 1434/7/30هـــ يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف 
حضــر املواطــن .....ملقــر مكافحــة املخــدرات مبحافظــة .....وأفــاد أن 



322

ــا  ــا أعــاه( مت القبــض عليه ــوع  ... )املذكــورة أوصافه ــه ســيارة مــن ن ل
وبهــا كميــة مــن نبــات القــات احملظــور وقــد قــام بإعطائهــا املدعــى عليــه 
الــذي حضــر معــه وأفــاد املدعــى عليــه بأنــه مــن كان يقــود الســيارة بعــد 
أن الذ بالفــرار والكميــة املضبوطــة مــن نبــات القــات تعــود لــه وليــس 
ملالــك الســيارة أي عاقــة أو علــم بذلــك وأثبــت التقريــر الكيميائــي 
مركــز  مــن  الصــادر  هـــ   1434/5/12 وتاريــخ   ).....( رقــم  الشــرعي 
مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بجــازان إيجابيــة العينــة 
املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور املــدرج علــى 
اجلــدول رقــم )4( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 وتاريــخ 1426/7/8هـــ ومت إيقافــه 
بــدار املاحظــة االجتماعيــة بنــاءًا علــى توجيــه فضيلــة قاضــي األحــداث 
أقــر  إليــه  املنســوبة  بالتهمــة  ومواجهتــه  عليــه  املدعــى  وباســتجواب 
بحيازتــه للكميــة املضبوطــة مــن نبــات القــات احملظــور  وذكــر بأنهــا 
تعــود لــه شــخصيًا وغرضــه مــن ذلــك االســتخدام الشــخصي وبالبحــث 
عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه وقــد أســفر 
التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام إليــه بحيــازة مــا وزنــه )19كجــم(  
ــات القــات احملظــور بقصــد التعاطــي  ــو جــرام مــن نب تســعة عشــر كيل
الكميــة  وتســتره علــى مصــدر  األمــن  مــن رجــال  والترويــج وهروبــه 
وألن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا 
مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن 
تعديــات فقــد طلــب املدعــي العــام النظــر يف قضيتــه شــرعًا واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة زاجــرة لقــاء مــا أســند إليــه وبعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليــه صــدق هربــه مــن رجــال األمــن والقبــض علــى 



323

الســيارة التــي كانــت بقيادتــه يف الزمــان واملــكان املشــار إليهمــا وبهــا 
كميــة القــات املذكــورة وقــرر أن قصــده مــن حيازتــه لنبــات القــات هــو 
االســتعمال الشــخصي وأنكــر قصــد الترويــج وأضــاف قائــا حصلــت 
علــى نبــات القــات مــن شــخص مينــي ال يعرفــه يكنــى ب.....يف قريــة .....
بثاثمائــة ريــال هكــذا أجــاب عنــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل 
لديــك بينــة علــى قصــد املدعــى عليــه للترويــج وتســتره علــى مصــدر مــا 
ــة  مت ضبطــه مــن نبــات القــات فأجــاب قائــًا بينتــي مــا يف أوراق املعامل
إضافــة إلــى كبــر حجــم الكميــة املضبوطــة هكــذا أجــاب  وبالرجــوع 
إلــى أوراق املعـــاملة جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
وثبــت ســوابق املدعــى عليــه فوجــدت مطابقــة ملــا يف الدعــوى كمــا جــرى 
االطــاع علــى بقيــة لفــات املعاملــة ولــم أجــد بهــا مــا يديــن املدعــى عليــه 
بقصــد الترويــج ســوى قرينــة كبــر حجــم الكميــة ولــم أجد بهــا ما يثبت 
إدانــة املدعــى عليــه بالتســتر علــى مصــدر كميــة القــات املضبوطــة عنــد 
ــًا  ــة فأجــاب قائ ــد بين ــك مزي ــام هــل لدي ــك جــرى ســؤال املدعــي الع ذل
ــى مــا تقــدم مــن  ــاء عل ــه فبن ــة هكــذا أجــاب علي ــد بين ــي مزي ــم ل ال أعل
الدعــوى واإلجابــة ولعجــز املدعــي العــام عــن إقامــة البينــة املثبتــة إلدانــة 
املدعــى عليــه بقصــد الترويــج وتســتره علــى مصــدر كميــة نبــات القــات 
ــه التعليمــات مــن أنــه ال جتــوز معاقبــة األحــداث  املضبوطــة وملــا تضمنت
بــأي نظــام وإمنــا يحالــون لقاضــي محكمــة األحــداث لتقريــر مــا يجــب 
يف حقهــم يف جميــع القضايــا عــدا القضايــا التــي فيهــا قطــع أو رجــم أو 
قتــل فهــذه تنظــر مــن قبــل احملكمــة املختصــة كمــا جــاء يف تعميم ســمو 
وزيــر الداخليــة رقــم )13074/16 ( وتاريــخ 1422/2/15هـــ املبنــي علــى 
مــا صــدر عــن وزارة العــدل برقــم )310 ( وتاريخ1394/4/7هـــ وجــاء 
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بذلــك أيضــا يف قضايــا تهريــب الســاح مــن قبــل األحــداث تعميــم ســمو 
نائــب وزيــر الداخليــة رقــم  )76791/16 ( وتاريــخ 1420/11/10هـــ ويف 
قضايــا األحــداث املروريــة تعميــم ســمو وزيــر الداخلية رقــم) 24833/16 
والتســلل  األشــخاص  تهريــب  قضايــا  ويف  1426/3/14هـــ   وتاريــخ   )
إلــى داخــل أراضــي اململكــة برقيــة ســمو رئيــس رئاســة ديــوان مجلــس 
بتعميــم  الــواردة  وتاريــخ 1427/12/20هـــ  رقــم )56101/ب(  الــوزراء 
ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )1/ب/4780/2( وتاريــخ 1428/1/12هـــ 
كمــا جــاء يف قضايــا الرشــوة والتزويــر خطــاب معالــي رئــس ديــوان 
قضــاء  أن  املتضمــن  1402/11/20هـــ  وتاريــخ   )6/19( رقــم  املظالــم 
ــق مبحاكمــة املتهمــن األحــداث عــن  ــم اســتقر فيمــا يتعل ــوان املظال دي
جرائــم الرشــوة والتزويــر أن االختصــاص يف شــأنها ينعقــد حملكمــة 
األحــداث كمــا صــدرت يف هــذا الشــأن موافقــة املقــام الســامي برقــم 
املتعلقــة  األحــداث  قضايــا  ويف  1402/10/2هـــ  وتاريــخ   )23383/4(
بانتحــال صفــة رجــل الســلطة العامــة صــدر قــرار ديــوان املظالــم رقــم 
)291/د/ج/8( لعــام 1417هـــ وصــدر توجيــه ســمو نائــب وزيــر الداخليــة 
باخلطــاب رقــم)27301/16( وتاريــخ 1418/4/21هـــ املتضمــن إحالــة 
حدثــن إلــى قاضــي األحــداث للنظــر فيهــا بالوجــه الشــرعي واعتبــار 
ــه فقــد قــررت  ــة لذلــك كل هــذا قاعــدة عامــة يف جميــع احلــاالت املماثل
مــا يلــي أوال لــم تثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بقصــد الترويــج وصرفــت 
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليــه ومجازاتــه لقــاء 
ذلــك ثانيــا لــم تثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بالتســتر علــى مصــدر مــا 
مت ضبطــه مــن نبــات القــات وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
إثبــات إدانــة املدعــى عليــه ومجازاتــه لقــاء ذلــك ثالثــا ثبتــت لــدي إدانــة 
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املدعــى عليــه بالهــرب مــن رجــال األمــن وهــو يســتحق العقوبــة التعزيريــة 
لقــاء ذلــك رابعــا ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة كميــة القــات 
التعزيريــة  العقوبــة  يســتحق  وهــو  التعاطــي  بقصــد  أعــاه  املذكــورة 
لقــاء ذلــك وملــا قــرره أهــل العلــم يف تداخــل العقوبــات التعزيريــة قــال 
العامــة البهوتــي )ولــو توجــه عليــه تعزيــرات علــى معــاص شــتى فــإن 
ــف  ــة مــرارًا أو اختل ــل أجنبي ــى واحتــد نوعهــا كأن قب متحضــت هلل تعال
نوعهــا بــأن قبــل أجنبيــة وملــس أخــرى قصــدًا تداخلــت وكفــاه تعزيــر 
واحــد( كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع )ج20ص485( لذلــك كلــه 
فقــد قــررت االكتفــاء مبجــازاة املدعــى عليــه لقــاء حيازتــه لنبــات القــات 
بقصــد االســتخدام الشــخصي ونظــرا لكبــر حجــم الكميــة فــإن ذلــك 
يوجــه إليــه الشــبهة بقصــد الترويــج غيــر أنــه ولصغــر ســنه وملــا ظهــر 
عليــه مــن النــدم فقــد حكمــت عليــه لذلــك باحلبــس مــدة خمســة أشــهر 
تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة يف 1434/7/30هـــ هــذا 
مــا ثبــت لــدي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام 
معارضتــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف دون الئحــة فأجبتــه لذلــك 
ــام الســاعة  ــه يف مت ــه وقــد جــرى النطــق ب ــه القناعــة ب وقــرر املدعــى علي
الثانيــة عشــرة إال ربعــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/12/4هـــ
الرابعــة   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 
342747456 وتاريــخ 1434/12/22هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .....برقــم   34380001 وتاريــخ  
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1434/11/27هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد / .....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 .



كشاف املوضوعات 

الصفحةاملوضوعالتصنيفم

حيازة1
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته ثاث حبات 

من اإلمفيتامن بقصد التعاطي وتعاطيه منها 
والجتاره باألشخاص من خال النقل بن مدينتن 

5

حيازة2
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه )مقيم( حليازته تسع 

حبات من الترامادول احملظور لقصد االستعمال 
وتعاطي احلشيش

11

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته سيجارة حيازة3
17ممزوجة باحلشيش بقصد التعاطي 

حيازة4
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب 
احملظورة واحلشيش بقصد التعاطي وتعاطيه 

للحشيش وإدخال ما بحوزته منهما إلى السجن 
21

حيازة5
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته قطعًا من 
احلشيش بقصد االجتار والشروع  يف بيع قطعتن 

من احلشيش بقصد االجتار والشروع يف بيع احلشيش 
وتعاطيه

26

حيازة6
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته 170 حبة 
من اإلمفيتامن بقصد التعاطي والترويج وحليازته 

احلشيش بقصد التعاطي وتعاطيه منه 
36

حيازة7
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته قطعة دون 

الوزن من احلشيش وسيجارة مخلوطة به بقصد 
التعاطي وحيازة مفتاح حتتوى غسالته على احلشيش 

وتعاطيه للحشيش 
41



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

حيازة8
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب 
احملظورة بقصد التعاطي واإلهداء وتعاطيه لها 
والشروع يف إهدائها ومحاولة إدخالها إلى غرفة 

التوقيف
46

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته األفيون حيازة9
54وتعاطيه للهيروين 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة10
60بقصد التعاطي وإدخاله إلى السجن

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب حيازة11
66الزنكس احملظورة بقصد التعاطي

حيازة12
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبة من 
احلبوب احملظورة بقصد التعاطي وتعاطيه منها 

وقيادة السيارة حتت تأثيرها 
72

حيازة13
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
املخدرة عن طريق البيع وحيازتها لقصد الترويج 

وتعاطيه منها 
78

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة14
87بقصد الترويج وتعاطيه له 

حيازة15
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه)مقيم(لشرائه 
وحيازته احلشيش وسيجارة ممزوجة باحلشيش 
وخمس حبات من الترامادول بقصد التعاطي 

وتعاطيه لهما وتستره على املصدر
95



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

حيازة16
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب 

احملظورة لغير قصد الترويج أو التعاطي وتستره على 
املصدر وهروبه من الفرقة القابضة 

101

حيازة17
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب 
احملظورة )اإلمفيتامن والكلونازيبام( بقصد 

التعاطي وتعاطيه لها
106

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة18
112بقصد التعاطي

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته الكوكاين حيازة19
117بقصد الترويج وشروعه يف بيعه بقصد االجتار

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد حيازة20
124الترويج والتعاطي

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد حيازة21
131الترويج والتعاطي 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب حيازة22
136الترامادول احملظورة بقصد التعاطي 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبة من حيازة23
142اإلمفيتامن بقصد التعاطي 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب حيازة24
146احملظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها يف السابق



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

حيازة25
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

بقصد التعاطي وتعاطيه له ومقاومته لرجال األمن 
ومحاولة الهروب منهم 

151

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد حيازة26
157الترويج

حيازة27
دعوى عامة بتعزير املدعي عليهم باالشتراك يف 
حيازة احلشيش بقصد التعاطي وتعاطي الثاني له 
وشرب األول والثالث وهروبهم من رجال األمن 

وتسترهم على املصدر
163

حيازة28
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

واحلبوب احملظورة بقصد الترويج ومحاولة إدخالها 
إلى السجن 

175

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة29
184بقصد التعاطي وتعاطيه له 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة30
189بقصد التعاطي وتعاطيه له 

حيازة31
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 
واحلبوب احملظورة بقصد الترويج وحيازة سيجارة 

حشيش بقصد االستعمال 
196

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة32
202بقصد الترويج  وشروعه يف ذلك وتعاطيه له 



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

حيازة33
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه )مقيم( لشرائه 

وحيازته احلشيش بقصد التعاطي وتعاطيه له وتستره 
على املصدر 

209

حيازة34
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته خمس حبات 

من اإلمفيتامن وقطعة حشيش وزنها 73 جرامًا 
بقصد التعاطي وتعاطيه منه

216

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبة واحدة حيازة35
222من اإلمفيتامن وربع حبة من الترامادول 

حيازة36
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 
واحلبوب احملظورة بقصد االجتار  وصدم سيارة 

الدورية الرسمية 
228

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات حيازة37
237وتهريبه له وتستره على متلقي الكمية 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم حليازتهم احلشيش حيازة38
243بقصد الترويج والتعاطي 

حيازة39
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لاشتراك يف 

حيازة قات بقصد الترويج والتعاطي ولتشبه األول 
بالنساء لتضليل رجال األمن 

259

حيازة40
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد 
الترويج ولتحايله على رجال األمن باإلدالء مبعلومات 

غير صحيحة 
266



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لنقله كمية كبيرة حيازة41
272من القات بقصد االجتار ولتستره على املصدر 

حيازة42
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما بحيازتهما القات 
بقصد الترويج والتعاطي وخليانتهما األمانة ونكث 

القسم 
279

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد حيازة43
286الترويج والتعاطي 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد حيازة44
292التعاطي وتعاطيه له 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد حيازة45
297التعاطي

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتهريبه ثاث حبات حيازة46
303من اإلمفيتامن بقصد التعاطي وتعاطيه لها 

حيازة47

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه األول حليازته 
663.950 حبة من اإلمفيتامن ونقلها بن مدينتن 
بقصد احلصول على املال وحيازة 25 حبة بقصد 

االستعمال واالستعمال من السابق واآلِخر الستقباله 
الكمية بقصد الترويج

308

حيازة48
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه )حدث( حليازته 

القات بقصد الترويج والتعاطي ولهروبه من رجال 
األمن ولتستره على املصدر

319


