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رقم الق�ضية: 7/63/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 33/د/ج/23 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 89/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/7هـ 

تزوير – ا�ضتعمال – حمرر ر�ضمي – �ضهادة �ضحية – مبداأ تداخل العقوبات.

جمهول؛  لآخر  بت�سليمها  �أقر  �لذي  �لثاين  للمتهم  �ل�سم�سية  �سورته  باإعطاء  �لأول  �ملتهم  �إقر�ر 
عليها  و�حل�سول  �لالزم  �لطبي  �لفح�ص  باإجر�ء  قيامه  دون  لالأول  �سحية  �سهادة  ل�ستخر�ج 
ل�ستعمالها بتعليقها يف مكان عمل �ملتهمني – �أثره: ثبوت �رتكابهما جرميتي �لتزوير و�ل�ستعمال – 

�لكتفاء بالعقوبة �لأ�سد تطبيقًا ملبد�أ تد�خل �لعقوبات.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )10  ،5،6( �ملو�د 
1380/11/26هـ.

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

ويف جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 1429/2/25هـ مت �لند�ء على �ملتهمني يف هذه �لق�سية، فمثال �أمام 
لعام 1429هـ على  رقم )7/3/ج(  �لتهام  قر�ر  بتالوة   ).....( �لدعاء  قام ممثل  وقد  �لد�ئرة، 

�لنحو �لتايل:
 ).....(  ).....( �ملقيم   -1 من:  كاًل  �لق�سيم  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  يتهم  �أوًل: 
�جلن�سية – مطلق �ل�سر�ح – يعمل يف مطعم ).....( - بربيدة. 2- ).....( ).....( �جلن�سية – 
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مطلق �ل�سر�ح – يعمل ��ستقبال طلبات مبطعم ).....( - بربيدة.
لأنه وبتاريخ 1428/11/18هـ وبد�ئرة مدينة بريدة مبنطقة �لق�سيم.

رقم  �ل�سحية  �ل�سهادة  هو  ر�سمي  حمرر  تزوير  يف  جمهول  مع  بال�سرت�ك  �ملتهمان  �رتكب  �أ- 
)27/28165( بتاريخ 1427/12/20هـ، �ملن�سوب �سدورها لالإد�رة �لعامة ل�سحة �لبيئة بالريا�ص، 
باأن قام �ملتهم �لأول باإعطاء �سورته �ل�سم�سية للمتهم �لثاين، وقام �لثاين بت�سليم �سورة �ملتهم �لأول 
ومبلغ )مائة وخم�سني( رياٍل لذلك �ملجهول، وقام ذلك �ملجهول با�سطناع �ل�سهادة �ل�سحية كاملة 
بو�سع �سورة �ملتهم �لأول عليها وت�سمينها ��سمه وبياناته ومعلوماته �ل�سخ�سية، وتزوير توقيع مدير 
�إد�رة �لرتخي�ص بوكالة �خلدمات باأمانة منطقة �لريا�ص ).....(، وت�سمينها رقم �ل�سجل �خلا�ص 

باإد�رة �لرتخي�ص، ون�سبها تزويرً� لإد�رة �لرتخي�ص، فتمت جرمية �لتزوير.
حمتجني  بربيدة  �لبلدية  ملر�قب  قدماها  باأن  �ملزورة  �ل�سحية  �ل�سهادة  �ملتهمني  ��ستعمال  ب- 

ب�سحتها.
ثانيًا: �أدلة �لتهام.

و��ستالمه   ،).....( �لثاين  للمتهم  �ل�سم�سية  �سورته  باإعطائه   ).....( �لأول  �ملتهم  �عرت�ف   -1
�ل�سهادة �ملزورة منه، و�عرت�فه بعدم قيامه بالفح�ص �لطبي �ملطلوب لإ�سد�ر �ل�سهادة �ل�سحية.

2- �عرت�ف �ملتهم �لثاين ).....( و��ستالمه �ل�سورة �ل�سم�سية �خلا�سة باملتهم �لأول وت�سليمها مع 
مبلغ )مائة وخم�سني( رياًل لذلك �ملجهول، و��ستالم �ل�سهادة �ل�سحية �ملزورة من ذلك �ملجهول، 

وت�سليمها للمتهم �لأول.
بلدية  رئي�ص  خطاب  �سفع  �لد�ئرة  �ملزورة  �ل�سهادة  �ملت�سمنة  �لريا�ص  منطقة  �أمانة  �إفادة   -3

�ل�سفر�ء بربيدة رقم )1782/ج/�ص( بتاريخ 1429/1/4هـ.
�ملتهمني  معاقبة  �ملظامل  ديو�ن  من  �لق�سيم  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  يطلب  ثالثًا: 
مبقت�سى �ملو�د )�خلام�سة و�ل�ساد�سة و�لعا�سرة( من نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء 



5

رقم )223( يف 1399/8/14هـ.
�ل�سخ�سية  �سورتي   ).....( �أعطيت  �أنني  �حلقيقة  قائاًل:  �لأول  �ملتهم  �أجاب  �لقر�ر  تالوة  وبعد 
�أن  �أعلم  ومل  �ملطعم،  وعلقت يف  �ل�سحية  �ل�سهادة  ��ستخرج  وفعاًل  �ل�سحية،  �ل�سهادة  ل�ستخر�ج 
هذه مزورة، وب�سوؤ�له هل قام بالفح�ص �لطبي �ملطلوب، فذكر �أنه مل يقم بالفح�ص �لطبي، وذكر 
�أنه ي�سادق على �أقو�له لدى هيئة �لرقابة و�لتحقيق، ول جديد لديه ي�سيفه، وب�سوؤ�ل ممثل �لدعاء: 

هل لديه ما ي�سيفه، فذكر �أنه يكتفي مبا ورد بقر�ر �لتهام و�أور�ق �لق�سية.
وبعد تالوة قر�ر �لتهام على �ملتهم �لثاين �أجاب قائاًل: ��ستلمت �ل�سورة من �ملتهم �لأول و�سلمتها لــ 
).....( موزع حلويات، و�سلمته مبلغ )مائة وخم�سني( رياًل؛ لأجل ��ستخر�ج �ل�سهادة �ل�سحية للمتهم 
�لأول، وفعاًل ��ستلمت �ل�سهادة �ملرفقة باأور�ق �لق�سية من ).....(، وو�سعتها يف لوحة باملطعم، ومل 
�أعلم بتزوير هذه �ل�سهادة، وبعدما علمت بتزويرها من قبل �لبلدية بلغت عليه وُقب�ص عليه، و�ساألته 
�لد�ئرة: هل يعلم �أن �ملتهم �لأول مل يقم بالفح�ص �لطبي؟ فذكر �أنه يعلم �أن �ملتهم �لأول مل يقم 
بالفح�ص �ملطلوب، و��ستلم �ل�سهادة �ل�سحية، مع �أنه مل يقم بالفح�ص �لطبي، ثم �ساألته �لد�ئرة: 
هل يعلم قيمة ��ستخر�ج �ل�سهادة، فذكر �أن قيمتها )ثالثمائة وثالثون( رياًل، و�ساألته �لد�ئرة: كيف 
�أنه  ذكر  و).....(  رخي�ص،  �سعرها  �أن  فذكر  فقط؟  رياًل  وخم�سني  �ل�سهادة مبائة  هذه  ي�ستخرج 
ي�ستخرجها من �لريا�ص بهذ� �ل�سعر، وقد ��ستخرج لأكرث من مطعم هذه �ل�سهادة، ثم عقب باأنه 
ي�سادق على �أقو�له �ل�سابقة يف هيئة �لرقابة و�لتحقيق، ولي�ص لديه ما ي�سيفه، ثم �ساألت �لد�ئرة 
ممثل �لدعاء: هل لديه ما ي�سيفه؟ فاأجاب: باأنه يكتفي مبا ورد يف قر�ر �لتهام و�أور�ق �لق�سية، ثم 
�أجلت �لق�سية جلل�سة هذ� �ليوم، وفيها ح�سر �ملتهمان �سابقا �لتعريف، وح�سر حل�سورهما ممثل 
�لدعاء ).....(، وب�سوؤ�لهما هل لديهما جديد فقرر� �كتفاءهما مبا �سبق ذكره يف �جلل�سة �ل�سابقة، 

كما قرر ممثل �لدعاء �لكتفاء مبا ورد يف قر�ر �لتهام و�أور�ق �لق�سية.
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بعد �سماع �لدعوى و�لإجابة، وبعد �لطالع على �أور�ق �لق�سية، وحيث �أ�سند �لدعاء �إىل �ملتهمني 
�عرت�فات  على  �لطالع  وبعد  �لتهام،  قر�ر  يف  �لو�رد  �لنحو  على  و�ل�ستعمال  �لتزوير  جرميتي 
�لثاين،  للمتهم  �ل�سم�سية  �سورته  باإعطاء  قام  �لأول  �ملتهم  �أن  ذلك  �لتحقيق،  مر�حل  �ملتهمني يف 
و��ستالمه �ل�سهادة �ملزورة منه، و�عرت�فه بعدم قيامه بالفح�ص �لطبي �ملطلوب لإ�سد�ر �ل�سهادة 
�ل�سحية، وكذ� �ملتهم �لثاين �عرتف باأنه ��ستلم �ل�سورة �ل�سم�سية �خلا�سة باملتهم �لأول، و�سلمها 
مع مبلغ )مائة وخم�سني( رياًل لذلك �ملجهول، ثم قام بعد ذلك با�ستالم �ل�سهادة �ل�سحية �ملزورة 
من ذلك �ملجهول، و�سلمها للمتهم �لأول، كما �أن �إقر�رهما �أمام �لد�ئرة جاء على هذ� �لنحو، وحيث 
ثبت ذلك فاإن ركني جرميتي �لتزوير و�ل�ستعمال يكونا قد قاما يف حق �ملتهمني، ل�سيما و�أن جمال 
عملهما يف مكان ح�سا�ص، متعلق بال�سحة �لعامة، عالوة على �أن مرتادي �ملطاعم ُكرُث، مما قد يوقع 
�لد�ئرة  باأمر��ص معدية، وحيث ثبت ذلك فاإن  �لأول م�سابًا  �أ�سر�رً� ج�سيمة يف حال كون �ملتهم 
تنتهي �إىل �إد�نة �ملتهمني مبا ُن�سب �إليهما من تزوير و��ستعمال وتعزيرهما عن ذلك باأحكام �ملو�د 
رقم )223(  �لوزر�ء  وقر�ر جمل�ص  �لتزوير،  مكافحة  نظام  و�لعا�سرة( من  و�ل�ساد�سة  )�خلام�سة 
و�نتظمهما  ببع�سهما  �رتبطتا  قد  للمتهمني  �ملن�سوبتني  �جلرميتني  �إن  وحيث  1399/8/14هـ،  يف 
�ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �لأ�سد  بالعقوبة  مبعاقبتهما  تكتفي  �لد�ئرة  فاإن  و�حد،  �إجر�مي  ن�ساط 
)�ل�ساد�سة( من نظام مكافحة �لتزوير �إعماًل ملبد�أ تد�خل �لعقوبات، ول يوؤثر يف ثبوت ذلك �دعاء 
�لق�سية  وقائع  فاإن  مر�َسل،  �دعاء  جمرد  كونه  عن  ف�ساًل  �إنه  �إذ  بالتزوير؛  علمهما  عدم  �ملتهمني 
ومالب�ساتها توؤكد على علمهما مبخالفة ذلك للحقيقة، وذلك من خالل قيامهما بالتفاق مع جمهول 

على �سر�ء �لرخ�سة - حمل �لتهام - مما ترى معه �لد�ئرة عدم �للتفات �إىل دفعهما.
لذلك حكمت الدائرة باإدانة كل من ).....( ).....( اجلن�ضية، و).....( ).....( اجلن�ضية – مبا 
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ُن�ضب اإليهما من جرمية التزوير وا�ضتعمال املحرر املزور، ومعاقبتهما عن ذلك ب�ضجن كل منهما 

مدة �ضنة واحدة وتغرمي كل منهما مبلغ األفي )2000( ريال؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

النفاذ  ، واعتبار احلكم نهائياً واجب  اإليه من ق�ضاء  انتهى  بتاأييد احلكم فيما  حكمت املحكمة 

بالن�ضبة للمحكوم عليه الثاين لعدم االعرتا�س عليه .
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رقم الق�ضية: 5/587/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي: 479/د/ج/17 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 108/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/14هـ

تزوير – حمرر ر�ضمي – �ضجالت اإدارة اجلوازات – اإثبات ا�ضم وجن�ضية باملخالفة للحقيقة – 

انتفاء الق�ضد اجلنائي.

ح�سول �ملتهم على جو�ز �سفر بو��سطة �أحد �ملكاتب يف دولة باك�ستان و��ستخر�ج تاأ�سرية نظامية 
عليه وجتديده �أكرث من مرة من �لقن�سلية �لباك�ستانية يدل على عدم علمه بتزويره و�نتفاء �لق�سد 
�جلنائي لديه – �ختالف ��سم وجن�سية �ملتهم �حلقيقيني عن �ملدونني باجلو�ز مرجعه �أن �ملتهم من 
�أ�سل �أفغاين، وقد �سدر �أمر باإلز�م َحَمَلة �جلو�ز�ت �لباك�ستانية من �أ�سل �أفغاين باإ�سد�ر جو�ز�ت 
�أفغانية بعد �فتتاح ممثليات بلدهم يف �ململكة، و�أنه تو�طاأت �إفاد�ت �ملتهمني يف مثل هذه �لق�سية 
على ��سرت�ط �تخاذ ��سم غري �ل�سم �لأفغاين لإ�سد�ر جو�ز باك�ستاين، بالإ�سافة �إىل �أمية �ملتهم 

وجهله مما ميّكن �ملزور من �لتغرير به – �أثر ذلك: عدم �لإد�نة.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.
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رقم  �لتهام  قر�ر  يف  �جلنائية  دعو�ه  �ملنورة  �ملدينة  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  �أقام 
)228/ج( لعام 1429هـ، �سد �ملتهم ).....( ).....( �جلن�سية – )28( �سنة – عامل – مطلق 

�ل�سر�ح بالكفالة.
لأنه بد�ئرة �لريا�ص و�ملدينة �ملنورة:

- �ساهم مع موظفي �لدخول بجو�ز�ت مطار �مللك خالد وجو�ز�ت منطقة �لريا�ص )ح�سني �لنية( 
بالتزوير يف حمرر�ت ر�سمية، وجعل وقائع كاذبة يف �سورة وقائع �سحيحة، وذلك باأن �أدىل بال�سم 
و�جلن�سية �ملخالفة للحقيقة مبوجب جو�ز �سفر مزور حت�سل عليه يف دولة باك�ستان، مما �أدى �إىل 

ت�سجيل ذلك �ل�سم و�جلن�سية �ملخالفة للحقيقة يف �سجالتهم �لر�سمية، وبذلك متت �جلرمية.
�أدلة �لتهام: 

1- �إفادة �جلو�ز�ت باأن جو�ز �ل�سفر حمل �لتهام مزور.
2- �عرت�ف �ملتهم باحل�سول على جو�ز �ل�سفر من باك�ستان بال�سم و�جلن�سية �ملخالفة للحقيقة، 

مما يوؤكد علمه بالتزوير، وبالتايل قدومه �إىل �لبالد بذلك �جلو�ز �ملزور بطريقة غري نظامية.
�ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة  �ملتهم وفقًا لأحكام  �لهيئة من ديو�ن �ملظامل حماكمة  وطلبت 
�جلز�ئية  للد�ئرة  �لق�سية  وباإحالة  1399هـ،  ل�سنة   )223( رقم  �لوزر�ء  جمل�ص  وقر�ر  �لتزوير، 
�لثامنة ع�سرة حددت جل�سة يوم �لأحد 1429/5/13هـ موعدً� لنظر �لق�سية، وفيها ح�سر ممثل 
�لدعاء ).....(، كما ح�سر �ملتهم، ومبو�جهة �ملتهم بالتهام �ملن�سوب �إليه �أجاب قائاًل: ما ن�سب 
�سنو�ت  ثمان  حو�يل  قبل  باك�ستان  من  قدمت  �أنني  و�حلا�سل:  �سحيح،  غري  �لتهام  هذ�  يف  �إيلَّ 
بتاأ�سرية عمل، وعملت لدى كفيلي طو�ل هذه �ملدة وجددت �إقامتي خالل هذه �ملدة عددً� من �ملر�ت، 
كما ��ستخرجت رخ�سة قيادة و��ستمارة �سيارة مبوجبها، ثم �إنه بعد �سدور �لأمر باأن على �لأفغان 
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�ل�سفارة  مبر�جعة  فقمت  �أفغاين،  �سفر  جو�ز  ��ستخر�ج  باك�ستانية  �سفر  جو�ز�ت  يحملون  �لذين 
�لأفغانية يف جدة، و��ستخرجت جو�زً� �أفغانيًا ثم ذهبت �إىل �جلو�ز�ت من �أجل نقل �مل�سروعية من 
ر، ومت �لقب�ص عليَّ  �جلو�ز �لباك�ستاين �إىل �جلو�ز ).....(، فاأفادوين يف �جلو�ز�ت باأن �جلو�ز مزوَّ
ب�سبب هذ� �جلو�ز، وب�سوؤ�له عن �أقو�له يف �لتحقيقات �ل�سابقة قرر م�سادقته عليها، وب�سوؤ�له وممثل 
ماه، وبناًء عليه فقد �أ�سدرت  �لدعاء �إن كان لديهما ما ي�سيفانه �أو يقدمانه قرر� �لكتفاء مبا قدَّ
�لد�ئرة �جلز�ئية )�لثامنة ع�سرة( يف �جلل�سة ذ�تها حكمها رقم )215( لعام 1429هـ، �لذي ق�سى 
بعدم �إد�نة �ملتهم مبا ن�سب �إليه من تزوير، وقد �عرت�ص ممثل �لدعاء على �حلكم فرفع �عرت��سه 
– �لتي نظرت فيه و�أ�سدرت حكمها  – �لد�ئرة �لثانية  وطلبه تدقيق �حلكم �إىل حمكمة �لتدقيق 
رقم )397( لعام 1429هـ، و�ملت�سمن نق�ص حكم �لد�ئرة �آنف �لذكر، و�إعادة �لق�سية �إليها؛ لإعادة 
نظرها؛ ونظرً� لنتهاء ت�سكيل �لد�ئرة �جلز�ئية �لثامنة ع�سرة فقد �أحيلت �لق�سية �إىل هذه �لد�ئرة 
لإعادة �لنظر فيها؛ ولأجل ذلك حددت �لد�ئرة جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 1429/9/7هـ، وفيها ح�سر 
ممثل �لدعاء ).....(، فيما تبني تخلف �ملتهم فتم تاأجيل نظر �لق�سية �إىل جل�سة هذ� �ليوم، وفيها 
مانه �أو ي�سيفانه  ح�سر ممثل �لدعاء ).....(، كما ح�سر �ملتهم، وب�سوؤ�لهما �إن كان لديهما ما يقدِّ

على ما تقدم قرر� �لكتفاء مبا �أ�سلفناه

بعد �سماع �لدعوى و�لإجابة، وبعد �لطالع على ملف �لق�سية، وعلى �أقو�ل �ملتهم يف مر�حل �لتحقيق، 
وحيث �طلعت �لد�ئرة على �ملحرر حمل �لتهام، وعلى �لتقرير �لفني �ل�سادر عن جو�ز�ت �ملدينة 
رة رقم )115/ت ف 29( بتاريخ 1429/2/16هـ �لذي �نتهى يف نتيجته �إىل ح�سول �لتزوير  �ملنوَّ
يف �جلو�ز، وملا كان �ملتهم قد نفى علمه بالتزوير، و�أفاد باأنه ح�سل على هذ� �جلو�ز بو��سطة �أحد 
�ملكاتب و��ستخرج عليه تاأ�سرية نظامية للقدوم �إىل �ململكة، وقد جدده �أكرث من مرة من �لقن�سلية 
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�لباك�ستانية، و�أثناء ذلك كله مل يكن يعلم بالتزوير، وظاهر �حلال �أنه لو كان يعلم حقيقة �ملحرر 
ملا قدمه لها خ�سية �أن تكت�سف تزويره، وبتاأمل �لد�ئرة للق�سية وما �حتفت بها من قر�ئن ر�أت �أن 
�ملتهم كان مغررً� به، وقد ��ستخدم هذ� �جلو�ز غري عامل مبا ح�سل فيه من تزوير؛ ولنتفاء �لق�سد 
�جلنائي يف حقه، فقد �نتهت �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نته مبا ُن�سب �إليه من تزوير، وت�سري �لد�ئرة �إىل 
�أنه ل يوؤثر يف ذلك ما �أورده �لدعاء من �ختالف �ل�سم و�جلن�سية يف �ملحرر عن حقيقتهما بالن�سبة 
له، فاإنه فيما يتعلق باجلن�سية فقد �أخذت �لد�ئرة يف �عتبارها ما جرى عليه �لعمل بعد �سدور �لأمر 
�حلالية؛  من  بدًل  �أفغانية  جو�ز�ت  باإ�سد�ر  �أفغاين  �أ�سل  من  �لباك�ستانية  �جلو�ز�ت  حملة  باإلز�م 
لزو�ل مربر حملهم لها بعد �فتتاح ممثليات بلدهم يف �ململكة، فاإنه من �لثابت �أن �جلو�ز�ت تنقل 
كونهم  عن  �لطرف  وُيغ�ص  �جلديد،  �لأفغاين  �إىل  �لقدمي  �لباك�ستاين  �جلو�ز  من  لهم  �مل�سروعية 
قدمو� بغري جن�سياتهم �حلقيقية، و�أما فيما يتعلق بال�سم فقد �أخذت �لد�ئرة يف �عتبارها ما تو�طاأت 
عليه �إفاد�ت �ملتهمني يف عدد من نظائر هذه �لق�سية، و�أنهم كانو� يفادون لدى مر�جعتهم مكاتب 
باك�ستاين  لإ�سد�ر جو�ز  ر�سميًا  لهم  ي�سرتط  �أنه  باك�ستاين  ل�ستخر�ج جو�ز  باك�ستان  �لتعقيب يف 
ر  ن معه مزوِّ �تخاذ ��سم غري �ل�سم �لأفغاين، وحيث �ن�سم �إىل ذلك �أمية �ملتهم وجهله مما يتمكَّ

�جلو�ز من �لتغرير به و�إيهامه ب�سحته.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة املتهم ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ن�ضب اإليه من تزوير.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/5082/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 259/د/ج/10 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 302/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/9هـ

1- تزوير – �ضجالت ر�ضمية – بيانات احلا�ضب االآيل الإدارة اجلوازات – م�ضوؤولية املوظف عن 

رقمه ال�ضري.

�إقر�ر �ملتهم �لأول باأنه �ملوظف �لوحيد �لذي يقوم بعمل برجمة رخ�ص �لإقامات وجتديدها، وعمل 
�ملحرر�ت  – �إ�سد�ر  باجلو�ز�ت  ب�سفته جنديًا  تزويرها  �إليه  �ملن�سوب  و�لعودة  �خلروج  تاأ�سري�ت 
حمل �لتهام عن �حلا�سب �لآيل �خلا�ص باملتهم �لذي يحمل رقمه �ل�سري – �ملتهم م�سوؤول م�سوؤولية 
كاملة عن رقمه �ل�سري و�أي تفريط �أو �إهمال �أو تعدٍّ عليه يكون هو �مل�سوؤول �ملبا�سر عنه – �أثر ذلك: 

ثبوت �إد�نته مبا ُن�سب �إليه.
�ملدعو  لإقامة  �أ�سل  وجود   - �لتزوير  �إىل  �حلاجة  – �نتفاء  �إقامة  رخ�سة  – تزوير  م�ساهمة   -2
).....( وقدومه للبالد بتاأ�سرية عمل، ووجود كفيل له و�إقامة نظامية �سبق جتديدها وح�سوله على 
تاأ�سرية خروج وعودة ونقل كفالة و�إثبات تلك �لإجر�ء�ت يف �حلا�سب �لآيل بطريقة نظامية، موؤد�ه: 
عدم وجود حاجة للمتهمني �لثاين و�لثالث تلجئهما �إىل تزوير بيانات �حلا�سب �لآيل؛ لإقامة �ملذكور 
�أو �مل�ساهمة يف تزويرها – عدم وجود �أ�سا�ص و�إجر�ء�ت تلك �لإقامة يف �أر�سيف �جلو�ز�ت �سببه 

كرثة �مللفات �ملوجودة باأعد�د هائلة يف �لأر�سيف – �أثر ذلك: عدم �لإد�نة.

�ملادتان )5، 6( من نظام مكافحة �لتزوير �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )114( 
بتاريخ 1380/11/26هـ.
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قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

ورد �إىل ديو�ن �ملظامل خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبحافظة جدة رقم )7710/10( بتاريخ 
1429/10/17هـ �ملرفق به قر�ر �لتهام رقم )1170/ج( لعام 1429هـ، وقد مثَّل �لدعاء �لأ�ستاذ 

).....( قائاًل يف دعو�ه تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق كل من:
1- ).....( ).....( �جلن�سية – )26( �سنة – جندي بجو�ز�ت منطقة مكة �ملكرمة – �أعزب – 

مطلق �ل�سر�ح.
2- ).....( ).....( �جلن�سية – )25( �سنة – عريف بجو�ز�ت منطقة مكة �ملكرمة – متزوج – 

و�أب ولد – مطلق �ل�سر�ح.
– مطلق  �أولد  – و�أب لأربعة  – متزوج  – مت�سبب  – )37( �سنة  3- ).....( ).....( �جلن�سية 

�ل�سر�ح.
لأنهم وقبل تاريخ 1426/1/20هـ بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:

�لآيل جلو�ز�ت حمافظة جدة(  )بيانات �حلا�سب  ر�سمية  �سجالت  بالتزوير يف  قام  �لأول:  �ملتهم 
قام  باأن  وذلك  �سحيحة،  و�قعة  �سورة  يف  رة  مزوَّ و�قعة  وجعل  للحقيقة،  خمالفة  بيانات  باإثبات 
بربجمة عدد كبري من رخ�ص �لإقامات وجتديدها وعمل تاأ�سري�ت خروج وعودة على �أنها نظامية 

خالفًا للحقيقة؛ ذلك خللوها من م�سوغاتها �لأور�ق �لر�سمية، ومنها رخ�سة �إقامة كل من:
1- ).....( ).....( �جلن�سية – رخ�سة �لإقامة رقم ).....(.
2- ).....( ).....( �جلن�سية – رخ�سة �لإقامة رقم ).....(.
3- ).....( ).....( �جلن�سية – رخ�سة �لإقامة رقم ).....(.

�إقامة رقم ).....(، فتمت جرمية �لتزوير  �إقامة �ملدعو )....( )....( �جلن�سية  وجتديد رخ�سة 
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بناًء على ذلك.
�ملتهم �لثاين: قام بالتزوير يف �سجالت ر�سمية )بيانات �حلا�سب �لآيل جلو�ز�ت حمافظة جدة( 
باإثبات بيانات خمالفة للحقيقة وجعل و�قعة مزورة يف �سورة و�قعة �سحيحة بربجمة �إقامة �ملدعو 
).....( ).....( �جلن�سية رخ�سة �إقامة رقم ).....( بتاريخ 1426/7/12هـ دون وجود �أ�سا�ص لها، 

فتمت جرمية �لتزوير بناًء على ذلك.
�ملتهم �لثالث: �ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر ر�سمي )رخ�سة �إقامة �ملدعو ).....( ذ�ت �لرقم 
�ل�سطناع،  بطريق  جدة  حمافظة  جلو�ز�ت  �سدورها  من�سوب  1426/7/12هـ  بتاريخ   ).....(
جرمية  فتمت  عله،  �ملتفق  �ملايل  و�ملبلغ  �لالزمة  بالبيانات  �ملجهول  �أمد  باأن  و�مل�ساعدة  وبالتفاق 

�لتزوير بناًء على ذلك.
وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملدعى عليهم �ملذكورين طبقًا لأحكام �ملادتني )5، 6( من 

نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.
ومبثول �ملدعى عليهما �لأول و�لثاين، وب�سماعهما لقر�ر �لتهام �ملن�سوب �إليهما: �أجاب �ملتهم �لأول: 
).....( بقوله: �إن له يف �جلو�ز�ت ما يقارب �خلم�ص �سنو�ت، و�إنه ينكر ما جاء يف قر�ر �لتهام 
�أجاًل  �لتهام ويطلب  �إعد�د رد مف�سل على ما جاء يف قر�ر  يتمكن من  و�إنه مل  جملًة وتف�سياًل، 
لتقدمي مذكرة تف�سيلية عن نف�سه، كما �أجاب �ملتهم �لثاين بقوله: �إنه يعمل يف �جلو�ز�ت منذ ما 
يقارب �ل�سبع �سنو�ت، و�إن جميع ما ذكر يف قر�ر �لتهام لي�ص �سحيحًا، بل �إن كل ما قام به من 
اًل؛ ونظرً� لوجود ق�سية  �إجر�ء�ت كانت بناًء على وجود معامالت لها، ويطلب �أجاًل للرد ردً� مف�سَّ
لدى �لد�ئرة برقم )2/355/ق( لعام 1428هـ �ملتهم فيها �ملدعو ).....( ).....( �جلن�سية، و�ملدعو 
).....( ).....( �جلن�سية، وبعد �طالع �لد�ئرة على كامل �أور�ق �لق�سية و�ملت�سمنة �إ�سافة زوجة 
�ملدعو ).....( وكانت �إفادة �جلو�ز�ت �ملرَفقة باأور�ق �لق�سية تت�سمنه كما جاء يف �للفة رقم )46( 
من ملف �لق�سية تت�سمن �أن �ملدعو ).....( هو من قام باإ�سافة تلك �ملر�أة �لقادمة لغر�ص �لعمرة 
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باإقامة زوجها بطريقة غري نظامية، وقد �أعيدت تلك �لق�سية �إىل هيئة �لرقابة و�لتحقيق؛ ل�ستكمال 
�لتحقيق لتعلقها باأطر�ف �آخرين، و�أفادت �لهيئة باأنه مت ف�سل �أور�ق م�ستقلة للتحقيق مع �أطر�ف 
�لق�سية �لآخرين، و�أحيلت للجو�ز�ت رفق خطابهم رقم )33519( بتاريخ 1428/1/11هـ، وحيث 
�رتبطت �لق�سيتان ببع�ص، فاإن �لد�ئرة تزود �ملدعى عليه ).....( ب�سورة من قر�ر �تهام �ملدعى 
عليه ).....( مبينة له ردود �ملدعو ).....(�أن تلك �لإ�سافات متت بطريقة ر�سمية، و�أن �جلو�ز�ت 
�أفادت باأنها متت عن طريق رقم حا�سبه �لآيل �خلا�ص به، ثم طلب �ملدعى عليه ).....( �سورة من 
قر�ر �لتهام �ملت�سمن وجود �أرقام رخ�ص تلك �لإقامات للرد عليها. وبجل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
1429/1/6هـ مل يقدم �ملدعى عليه ).....( مذكرة كما وعد يف �جلل�سة �ملا�سية، وطلب �أجاًل �آخر 
لإعد�د مذكرة تف�سيلية، وقد ح�سر �ملدعى عليه ).....( �ل�سابق تعريفه، وذكر �أنه مل يتمكن هو 
من �إعد�د مذكرة تف�سيلية، وطلب �أجاًل �إ�سافيًا؛ ليقدم كل و�حد منهم مذكرة تف�سيلية ُيرفق بها 
�ل�سابق تعريفه،  �لثالث ).....(  �أنه م�ستند ي�سلح لإثبات بر�ءته، ثم ح�سر �ملدعى عليه  ما يرى 
ثم �أ�ساف �ملدعى عليه ).....( �أن �لعامل �ملذكور ��سمه يف قر�ر �لتهام ).....( دخل �إىل �لبالد 
بطريقة ر�سمية م�سجلة باحلا�سب �لآيل، ودخوله كما هو مثبت باحلا�سب �لآيل �أرفق لكم �سورة منه، 
و�أن كل ما يف �لأمر �أن بني ذلك �لعامل وكفيله م�ساكل، فمرة يبلغ عنه باأنه مطلوب، و�أخرى �أنه حي 
يرزق، ثم تكرر ذلك مرة �أخرى �أنه حي يرزق، ثم تكرر ذلك مرة ر�بعة باأنه مطلوب، ثم مرة خام�سة 
باأنه حي ُيرزق، وبعدها مت نقل كفالته، مما يدل على �أن �لعامل �ملذكور كان بينه وبني كفيله م�ساكل، 
و�أن له �إقامة ر�سمية مثَبت بها دخوله يف هذه �لبالد برقم �حلدود رقم )3238950376( ول يوجد 
هناك حاجة �إىل �أن يقوم بتزوير �إدخال �إقامته بطريقة مزورة طاملا �أن له �إقامة �أ�سلية مثَبت بها 
دخوله بفيزة عمل بطريقة ر�سمية، بل ومثبت ما ذكر من م�ساكل بينه وبني كفيله، كما �سبق بيانه 
مما هو موجود يف �حلا�سب �لآيل يف ت�سجيل حالت طلبه، وحالت �أنه حي يرزق، �أما فيما يتعلق 
مبو�سوع ملفه، فاإن �أر�سيف �جلو�ز�ت به مئات �لألوف من �ملعامالت ل �أ�ستطيع ح�سرها، وي�سعب 
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�أبني كل ذلك مف�ساًل  �ل�سنني، و�سوف  �لتي م�سى عليها ع�سر�ت  �لبحث يف كل تلك �مللفات  علي 
�لثالث ).....( و�سماعه  بامل�ستند�ت �ملطلوبة، وبح�سور �ملدعى عليه  يف مذكرة تف�سيلية مدعمة 
بالعامل ونقل  يتعلق  �مل�ستند�ت مبا  �إليه من قبل ممثل �لدعاء قدم بع�ص  �ملن�سوب  لقر�ر �لتهام 
كفالته، و�أنه كان بينه وبني �لعامل ق�سية منظورة يف �ملحكمة �جلزئية �سدر بها �سك �سرعي برقم 
يت�سمن  �أنه  �ملذكور وقفت على  �ل�سك  �لد�ئرة على  بتاريخ 1426/8/22هـ، وباطالع  )264/ق( 
مطالبة �لعامل �ملذكور مببلغ وقدره )ثمانية �آلف( رياٍل مقابل �لكفالة، وجتديد �لإقامة و�لتنازل 
ومن  �سحيح،  دعو�ه  �ملدعي يف  ذكره  ما  نعم  بقوله:  �أجاب  عليه  �ملدعى  وبا�ستجو�ب  �لكفالة  عن 
�أن  للمدعي، كما ذكر  �ملبلغ  بت�سليم  �إىل �حلكم على �ملدعى عليه  �لق�سية  �نتهى ف�سيلة ناظر  ثم 
�لذي قام بالتزوير مكتب، فاأفهمه �لقا�سي باأن له حق مطالبة �ملكتب �لذي قام بالتزوير، وبعر�ص 
�حلكم عليهما قرر� �لقناعة، ثم �أفهمت �لد�ئرة �ملدعى عليه �لثالث ).....( باأن ما ذكره يف �حلكم 
�ل�سرعي مل ياأِت بجديد، وتهمته كانت فيما يتعلق بعالقته بتزوير �لإقامة - حمل �لتهام- ، كما 
�أفهمت �لد�ئرة ممثل �لدعاء باأنه �سبق و�أن طرح مو�سوع عالقة ق�سية ).....( و�آخرين �ملنظورة 
لدى �لد�ئرة، و�لتي �سبق �أن �أعيدت �إىل هيئة �لرقابة و�لتحقيق؛ ل�ستكمال �لتحقيقات فيها لتعلقها 
باأطر�ف �آخرين، و�أفادت �لهيئة باأنه مت ف�سل �أور�ق م�ستقلة للتحقيق مع �لأطر�ف �لآخرين، ومن 
�سمنهم �ملدعى عليه يف هذه �لق�سية ).....(، ولكن قر�ر �لتهام �ملرفق بهذه �لق�سية مل يتطرق 

لق�سية �ملدعى عليه ).....( ومن معه
�أية  باأنه ل يوجد لديه  �أفاد  �لق�سية؟  �أخرى غري هذه  له ق�سية  وب�سوؤ�ل �ملدعى عليه ).....( هل 
ق�سية �أخرى، وباطالع ممثل �لدعاء على ذلك، وعلى ما مت طرحه يف �جلل�سة �ل�سابقة طلب �أجاًل 
يح�سر فيه زميله �لذي با�سر �لتحقيق يف هذه �لق�سية، وهو ).....(، و�أنه �سيبلغه بذلك، وبناًء عليه 

مت تاأجيل �لق�سية.
نة من �أربع �سفحات  وبجل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1429/2/5هـ قدم �ملدعى عليه ).....( مذكرة مكوَّ
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هة �إيلَّ لي�ص لها �أي �أ�سا�ص من �ل�سحة �أو �حلقيقة، حيث �إنه  جاء يف مفادها: �إن هذه �لتهمة �ملوجَّ
مت �تهامي يف �أن �إقامة �ملذكور �ملزورة، و�أن �ملذكور مت ت�سحيح و�سعه من �لد�خل، وهذه �لنقطة 
�أثبت لكم عدم �سحتها ح�سب �لربنت �ملو�سح لديكم، و�ملبني فيه �أن �ملذكور ).....( دخل مبوجب 
رقم حدود )3238950376( ناهيك عن �أن مهنته �سائق خا�ص، فال ت�ستدعي مهنته �أي تالعب يف 
جتديدها؛ لأنها تعترب مهنة مقيدة بعك�ص �ملهن �لأخرى، وكما هو مو�سح لديكم �أي�سًا �أنني قمت 
يف  و�سعه  وكان  1424/11/26هـ،  يف  �إقامته  جددت  ثم  1422/7/12هـ،  بتاريخ  دخوله  بت�سجيل 
�جلهاز حي ُيرزق، �أي �أنه ذو و�سع �سليم بالكامل لكن يف 1425/10/7هـ قام �لكفيل بالتنويه عنه، 
فاأ�سبحت حالة �سجل �لأجنبي مطلوب ح�سب طلب �لكفيل، ثم قام بتعديل بياناته يف 1426/3/4هـ 
قام  1427/4/4هـ  يف  �أنه  ذلك  يف  �لغريب  ولكن  �لثانية،  للمرة  ُيرزق  حي  فاأ�سبح  كفيله  مبعرفة 
�لأمنية،  بال�سوؤون  �لآيل  �حلا�سب  مدير  �إىل  �أعده  خطاب  ح�سب  �أخرى  مرة  عنه  بالتنويه  �لكفيل 
كان  �إنه  حيث  �لكفيل،  جهة  من  و�لتالعب  و�لعامل  �لكفيل  بني  عديدة  خالفات  وجود  يوؤكد  مما 
يطالب �لعامل ببع�ص �ملبالغ �ملالية كما يحدث يف كثري من ينوه عنهم، فتارة يبلغ ثم يعدل و�سعه 
تارة ثم يعود للتنويه عنه تارة �أخرى وهكذ�، وهذه �ملعلومات كلها ح�سلت عليها عندما ��ستخرجت 
جاءتني  كيف  �لآن  حتى  �أتذكر  ول  ور�سمية،  �سليمة  �أور�ق  �أنها  لديكم  مو�سح  هو  وكما  له،  برنت 
�أحفظ  �أن  �أ�ستطيع  فكيف  �ملر�جعني؟  مئات  يوميًا  ياأتيني  و�أنا  �أتذكر  �أن  يل  وكيف  �ملعاملة؟  هذه 
�أ�سماءهم و�أ�سكالهم؟ ووقتها كنت �أعمل يف ق�سم �ل�سالحية، وهو خا�ص لربجمة �لإقامات �لتي مل 
يتم برجمتها من قبل �ملوظف بعد ��ستكمال �لأور�ق، ويف حالة وجود خمالفات �أو ما �سابه ذلك على 
�لكفيل �أو �لعامل ي�سع ق�سم �لإقامات �ستيكر على �لإقامة، �أي تكون غري مربجمة، وخ�س�ص هذ� 
�لق�سم لإعادة برجمة تلك �لإقامات وهدفه تي�سري �أمور �لنا�ص وخروجهم من �إد�رتنا بعد ��ستكمال 
تلك  بربجمة  وقمت  هوياتهم،  عن  ��ستف�سار  �أي  من  �حلرج  عنهم  متنع  �سليمة  باإقامات  �أور�قهم 
�لإقامة وجتديدها ملدة �سنتني كما هو مو�سح لديكم �أي �أنها �سليمة يف �لأ�سل، وكما ذكر لديكم �أن 
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�للجنة �لتي بعثت �إىل �أر�سيف جدة مل جتد �أ�سل لهذه �ملعاملة، فاأما �إجابتي على هذه �لنقطة هو 
�أنني بعد �أن �أنهيت تلك �ملعاملة و�سعت تقريرها يف كي�ص بال�ستيك كما يعمل �سائر �ملوظفني بتقارير 
�ملعامالت و�آخر �لدو�م ياأتي �أفر�د لكي يحملو� هذه �لأكيا�ص ويتجهو� بها �إىل �أر�سيف جدة، ولكم 
�أن تتخيلو� �لإهمال �ل�سديد هناك فلو تف�سلتم بزيارة �أر�سيف جدة �ستجدون �لكثري من �ملعامالت 
�لتي لي�ست يف جملد�تها فمثاًل معامالت 1405هـ يف جملد�ت 1409هـ، وهكذ� فال يوجد �أي ترتيب 
يف تو�ريخ �ملعامالت، كما �أن بع�ص �لزمالء �سار لهم مو�قف م�سابهة مع �أن عملهم �سليم )%100( 
ولكن مل يجدو� �أ�سل معامالتهم يف جملد�تها، وبعد �أن �أخذو� عقابهم وجدو� �أ�سل تلك �ملعامالت 
يف غري جملد�تها، ولكن بعد ماذ�؟ بعد �أن عوقبو� دون �أي وجه حق، وذلك ب�سبب تلك �لورقة �لتي 
عد�لتكم  من  �أرجو  لذلك  �لأفر�د.  �أولئك  م�سوؤولية  من  لأنها  عليها؛  �حلفاظ  م�سوؤوليتي  من  لي�ص 
�لرتوي وطلب �إعادة �لبحث عن �أ�سل هذه �ملعاملة؛ لأنها بالتاأكيد هناك. وكما ذكرت من قبل �أن 
هيئة �لرقابة و�لتحقيق لي�ص من حقها �تهامي هذه �لتهمة بعدما �أو�سحت ما يف �أ�سل هذه �ملعاملة 
بالربنت، ورقم �حلدود لدخوله �ململكة، وحيث �إين موظف يف �جلو�ز�ت منذ عام 1422هـ و�أحافظ 
�أن  �هلل  و�أ�ساأل  و�أولد،  �أ�سرة  �أعول  �أنني  كما  �أية مالحظات،  ت�سدر �سدي  ومل  �أمانة عملي،  على 

يرزقني بالرزق �حلالل لين�سوؤو� �ساحلني لأنف�سهم وجمتمعهم.
نة من ثالث �سفحات جاء مفادها: �أنه �إ�سارة �إىل قر�ر  كما قدم �ملدعى عليه ).....( مذكرة مكوَّ
ه �إليه و�ل�سادر باتهامي بالتزوير يف �سجالت ر�سمية بيانات �حلا�سب �لآيل جلو�ز�ت  �لتهام �ملنوَّ
حمافظة جدة بربجمة عدد كبري من رخ�ص �لإقامة وجتديدها وعمل تاأ�سري�ت خروج وعودة على 
�أنها نظامية على خالف �حلقيقة؛ وذلك خللوها من م�سوغاتها �لأور�ق �لر�سمية و�ملطالبة مبعاقبتي 
لعام  �لوزر�ء رقم )223(  �لتزوير، وقر�ر جمل�ص  �ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة  طبقًا لن�ص 
باأن  �إفادة �جلو�ز�ت  ل يف جوهرها على  1399هـ ولالأدلة �ملبينة يف )ثانيًا( من �لقر�ر، و�لتي تعوِّ
رخ�ص �لإقامة – حمل �لتهام – مزورة، وعلى ما ورد يف برقية مدير جو�ز�ت منطقة مكة �ملكرمة 
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�ملت�سمنة عدم وجود �أ�سا�ص �إ�سد�ر لتلك �لرخ�ص، و�أنني �مل�سوؤول عن برجمتها، و�إجابتي عن ذلك 
�أح�سرها يف �لنقاط �لتالية:

�أنفي عالقتي  و�أنا  �لتحقيق معي،  �لق�سية، فمنذ بد�ية  باأي دور يف  �أوًل: ل وجود لأي �عرت�ف يل 
هيئة  لدى  وكذ�  �لإد�رية،  �ملباحث  لدى  �لتحقيق  وحما�سر  �أطر�فها،  من  باأي  ومبعرفتي  بالو�قعة 

�لرقابة و�لتحقيق قد خلت من �أي �إقر�ر.
ثانيًا: كنت �أعمل بق�سم �لأفر�د �سعبة �لأجانب وملدة �سهر يف ق�سم �خلروج و�لعودة، وبحكم عملي 
ق�سم  �إىل  نقلي  مت  ذلك  وبعد  �لأجانب،  �إجر�ء  بي  �خلا�ص  �مل�سغل  رقم  �إىل  �أ�سيف  �لق�سم  بهذ� 
�ألغي  �إجر�ء �لأجانب �لذي  �إجر�ء �ملمنوعني بدًل من  و�أ�سيف لرقم �مل�سغل �خلا�ص بي  �ملمنوعني 

ب�سبب نقلي من ق�سم �لأفر�د.
لت عليها جهة �لتهام من �أنني �مل�سوؤول عن برجمة رخ�ص �لإقامة  ثالثًا: �إن �إفادة �جلو�ز�ت �لتي عوَّ
�مل�سار �إليها بقر�ر �لتهام ل ينه�ص حلمل عبء �لتهام �ملن�سوب �إيّل؛ �إذ �إن �لدليل �إذ� تطرق �إليه 
�لحتمال �سقط به �ل�ستدلل، فكون �لربجمة قد متت بو��سطة جهاز �حلا�سب �لآيل �خلا�ص بي على 

فر�ص �سحة ذلك، ل يعني �أنني من �أدخل �لبيانات؛ وذلك لأ�سباب عدة:
�أ- �أن برجمة رخ�ص �لإقامة �ملن�سوبة �إيّل قد متت بعد �نتقايل من ق�سم �لأفر�د �إىل ق�سم �ملمنوعني، 
نة باحلا�سب، و�لتي جاء بعد تاريخ �نتقايل من  ويظهر ذلك جليًا من خالل تو�ريخ �لربجمة �ملدوَّ

ق�سم �لأفر�د.
ب- �إنه من �ملعلوم �أن �أجهزة �حلا�سب �لآيل �مل�ستخدمة لدى �جلو�ز�ت قدمية، وتعمل على نظام 
يحتاج �إىل حتديث، وهذ� �لأمر يحول دون �إقفاله �أثناء �لدو�م؛ �إذ ي�ستلزم �إعادة ت�سغيله يف غالب 
�لأحيان ما ل يقل عن )15( دقيقة، مما يعيق �لعمل �لذي يتطلب حجمه �لإدخال �لفوري �أوًل باأول، 
بل �إن �لفرد يالم من ِقبل روؤ�سائه �إذ� �أطفاأ �جلهاز، فيطلب منه تركه يعمل فاإذ� ما �حتاج �لفرد 
للذهاب �إىل دورة �ملياه �أو مر�جعة �أي من روؤ�سائه لأي من متطلبات �لعمل �أو �لتاأكد من �لتاأ�سري�ت 
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�إىل  �ملثبتة بها بو��سطة �لأفر�د �حلا�سلني على دور�ت متقدمة يف هذ� �لخت�سا�ص، فاإنه ي�سطر 
ترك �جلهاز يعمل يف ظل تلك �ملعوقات مما ميكن �لغري من ��ستخد�مه.

وكنت  و�حد،  جهاز  �إل  �آنذ�ك  �لق�سم  يف  يوجد  ل  �إذ  لوحدي؛  �أعمل  كنت  �ملمنوعني  ق�سم  يف  ج- 
�أقوم بجميع �أعمال �إجر�ء �ملمنوعني، ومبا ل يجعل لديَّ �أي من �لوقت �لذي ي�سمح يل بالعمل على 
�أي �إجر�ء �آخر؛ �إذ �إن جميع �أق�سام و�إد�ر�ت �جلو�ز�ت تقوم مبر�جعتي؛ لال�ستف�سار عن �ل�سجناء 
و�ملمنوعني من �ل�سفر، ومما يجعل �أي�سًا جهاز �حلا�سب �لآيل عر�سة للم�ساهدة �لتي قد ت�سفر عن 
�آخر لدى  فاأقوم بال�ستعانة بجهاز   ، �أن يعطل �جلهاز لديَّ �أحيانًا  معرفة رقم �مل�سغل، كما يحدث 
ق�سم �آخر؛ لت�سيري �لعمل، وقد حدث و�أن �نتقلت للعمل على �أجهزة ق�سم �ل�سعوديني ب�سبب ترميم 

�ملبنى �ملخ�س�ص لق�سم �ملمنوعني.
د- �إن �لتعويل على عدم �سحة رخ�ص �لإقامة – حمل �لتهام –؛ لعدم وجود �أ�سا�ساتها ي�سوبه ما 

يلي:
�أن رقيب �ل�سالة يقوم بالت�سييك يف نهاية دو�م �لأفر�د �لعاملني على �أجهزة �حلا�سب �لآيل،   -1
يتوىل  ثم  بيده، ومن  �لذي  �لإحالة  بيان  وفق  بكل عملية برجمة  �مللفات �خلا�سة  ��ستالم  ثم  ومن 

�إحالة �مللفات �إىل �إد�رة �لأر�سيف �لتي تتوىل حفظها لديها.
�أ�سا�سات  وجود  بعدم  �لإفادة  باأن  �لقناعة  يوفر  �مللفات  تلك  به  �ملحفوظة  �لأر�سيف  حال  �أن   -2
لرخ�ص �لإقامة ل يطمئن لها، وذلك �أن ُتكد�ص �مللفات بطريقة ع�سو�ئية وتدين يف م�ستوى �لنظافة 
بالأر�سيف �إىل �أن �أ�سبح مرتع للقو�ر�ص؛ ليجعل �ل�سك يتطرق �إىل �سحة ما �أفادو� به من عدم وجود 

�أ�سا�سات؛ وذلك ل�سعوبة �لبحث يف مثل هذه �حلالة �ملرتدية.
ل  مما  جمهولني،  باأ�سخا�ص  مرتبط  �لإجر�مي  �لن�ساط  �أن  �لتهام  قر�ر  �سياق  من  يت�سح  ر�بعًا: 
يت�سنى �لبت يف �لق�سية يف مناأى عن �لو�سول �إىل �أولئك �لأ�سخا�ص، و�أخذ �إفادتهم ملعرفة من لهم 

عالقة بربجمة تلك �لإقامات.
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ل عليه يف توجيه �لتهام �إيلَّ بجر�ئم  خام�سًا: يت�سح مما تقدم �أنه لي�ص لدى جهة �لتهام دليل تعوِّ
�لتزوير – حمل �لتهام – �إل ما ت�سمنته �إفادة �جلو�ز�ت، كما لو كان م�سلَّمًا ب�سالمتها من �لعيوب، 
وقد تناولناها بالرد وبالقدر �لكايف لتفنيد وجهة �لأدلة بها من و�قع حال �لعمل و�لإحالة �لتي عليها 
�أجهزة �حلا�سب باجلو�ز�ت، و�لتي ميكن للد�ئرة �لتحقق منها، و�لتي �أذهبت قيمة �لرقم �ل�سري 
ل عليه، فاملفرت�ص للمحافظة على �سرية رقم مدخل �لبيانات وحتى ميكن حتميله م�سوؤولية  �لذي ُيعوَّ
�ملدخالت برقمه باعتباره �سريًا، �أن يلغي �إجر�ء �لق�سم �ملنقول منه فور نقله و�أن ل يرتك �جلهاز 
يعمل يف غيابه، مما ل يت�سنى معه حتديد مدخل �لبيانات على وجه �جلزم و�ليقني، بل �إنها تبنى يف 
هذه �حلالة على �لظن و�لتخمني؛ �إذ �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة ما مل تثبت �إد�نته على وجه �جلزم 
و�ليقني ل على �لفر�ص �أو �لظن �أو �لرتجيح، و�أن �ل�سك ُيف�سر مل�سلحة �ملتهم، و�أنه و�إن كان جلهة 
�لتهام �أن ت�ستخل�ص �ل�سورة �ل�سحية لو�قعة �لدعوى من �سائر ما ��ستملت عليه �لأور�ق، �إل �أنها 
مقيدة يف ذلك باأن يكون ��ستخال�سها �سائغًا متفقًا مع �لعقل و�ملنطق، و�أن يكون مبنيًا على مقدمات 

�سحيحة من �ساأنها �أن توؤدي �إىل �إقامة �لنتيجة �لتي خل�ست �إليها.
�لعنا�سر  من  ُي�ستفاد  ما  على  �لوقوف  يعن  مل  نظر  عن  �لعرت��ص  بهذ�  �ملعني  �لقر�ر  �سدر  وقد 

�ملتقدمة، و�قت�سرت �أ�سبابه على ما ل يوؤدي �إىل حمل �لنتيجة �لتي خل�ص �إليها.
وملا تقدم: �ألتم�ص من عد�لة �أ�سحاب �لف�سيلة رئي�ص و�أع�ساء �لد�ئرة �ملوقرين �سرف �لنظر عما 

. جاء بقر�ر �لتهام لالأ�سباب و�لأدلة �لتي �أوردتها بهذه �ملذكرة و�حلكم برب�ءتي مما ُن�سب �إيلَّ
نة من �سفحتني  م �ملدعى عليه ).....( مذكرة مكوَّ �ملو�فق 1429/3/9هـ قدَّ وبجل�سة يوم �لثنني 

جاء فيها:
�ملذكور  �إلينا  وقد جلاأ  كفيله،  لديه خالف مع  كان  �أنه   ).....( �ملدعو  م�سكلة  �أ�سا�ص  باأن  �أفيدكم 
مكتبنا،  طريق  عن  �لتاأ�سرية  على  ح�سل  و�ملذكور  مكتب،  �ساحب  لكوين  وذلك  �مل�ساعدة؛  لطلب 
وجميع جتديد�ته تكون عن طريقنا، فكان �ملكتب همزة �لو�سل بينه وبني كفيله وب�ساأن جتديد �إقامته 
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�لأخري و�ملتهم فيها بالتزوير فذلك غري �سحيح، ولي�ص يل عالقة فيه علمًا باأن خطاب �جلو�ز�ت 
رة ثم تربمج يف �حلا�سب، ويتم بعد ذلك نقل كفالته  رة، فهل ُيعقل �أن تكون �إقامة مزوَّ �أفاد باأنها مزوَّ
ل�سخ�ص �آخر، و�إذ� كان �أمرهم ذلك ��ستند على عدم برجمتها يف �حلا�سب، فهذ� �أمر طبيعي جدً�، 

وقد يحدث مثل ذلك كاأخطاء تقنية و�إد�رية من ِقبل �ملوظفني.
لوفاة  وذلك  كبرية،  لأ�سرة  وعائل  �أطفال  لأربعة  و�أب  متزوج  باأنني رجل  ف�سيلتكم  �إفادة  �أود  كما 
و�لدي، فهل ُيعقل مني �أن �أت�سرف ت�سرف م�سني و�أنا �أعلم يقينًا ما يرتتب عليَّ من عقوبة؟. لذ� 
فاإن �أملي يف �هلل ثم فيكم باأن تنظرو� يف مو�سوعي بعني �حلق و�لإن�ساف، ثم �أ�ساف �ملدعى عليه 
).....( �أنه �إمنا �تهم يف ق�سية �لعامل ).....( ).....( �جلن�سية، و�أنه طاملا �أن �إقامة ذلك �لعامل 
م�ستخرجًا من �حلا�سب  للد�ئرة  وقد قدمت  كفالته  تنقل  وكيف  �لتزوير؟  يتهم  ل  فلماذ�  رة،  مزوَّ
حي  وهو  1429/4/27هـ،  تاريخ  �إىل  �ملفعول  �سارية  و�إقامته  �ململكة،  يف  يز�ل  ل  باأنه  يفيد  �لآيل 
ُيرزق، و�أنه نقلت كفالته �إىل �سخ�ص �آخر، وقد �طلعت �لد�ئرة على هذه �لإفادة كما دونت يف جل�سة 
�سابقة، ولكنه يف هذه �جلل�سة �أكد على ذلك و�أح�سر معه ُم�ستخَرج من �حلا�سب �لآيل يثبت ما ذكره 
من معلومات، و�طلعت �لد�ئرة على ذلك ثم �طلعت �لد�ئرة على م�ستخرج �حلا�سب �لآيل، �طلعت 
�إعادة قر�ءة قر�ر �لتهام، و�إذ� به يت�سمن  �لد�ئرة على قر�ر �لتهام، وطلبت من ممثل �لدعاء 
�سجالت  يف  بالتزوير  قام  بعده  وما  1426/1/20هـ  قبل  �أنه   ،).....( �لثاين  عليه  �ملدعى  �تهام 
ر�سمية بيانات �حلا�سب �لآيل جلو�ز�ت حمافظة جدة باإثبات بيانات خمالفة للحقيقة وجعل و�قعة 
مزورة يف �سورة و�قعة �سحيحة بربجمة �إقامة �ملدعو ).....( ).....( �جلن�سية، رخ�سة �إقامة رقم 
).....( يف 1426/7/12هـ، دون وجود �أ�سا�ص لها، فتمت جرمية �لتزوير بناًء على ذلك، و�أوردت 
�لهيئة �سمن �أدلتها ما ورد يف دليلها �خلا�ص باملدعى عليه �لثاين ).....( باأنه ورد يف برقية مدير 
وجود  عدم  �ملت�سمنة  1426/8/17هـ  يف  )5616/1/200�ص(  رقم  �ملكرمة  مكة  منطقة  جو�ز�ت 
�أ�سا�ص �إ�سد�ر رخ�سة �إقامة �ملدعو ).....( ).....( �جلن�سية، و�أن �مل�سوؤول عن برجمتها هو �ملتهم 
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�لآيل  ن�سخة م�ستخرج �حلا�سب  �لثاين من  �ملدعى عليه  �لد�ئرة على ما قدمه  ثم �طلعت  �لثاين، 
�ملت�سمنة �أن تاريخ �إ�سد�ر �لإقامة مل يكن عام 1426هـ، و�إمنا كان بتاريخ 1422/7/12هـ كما �أكد 
�أن �لعامل �ملذكور دخل �حلدود برقم كما هو حمدد يف �حلا�سب �لآيل �ملرفق �سورة م�ستخرج منه، 
و�أن تاريخ دخوله كان 1422/4/27هـ مبهنة �سائق خا�ص مما يثبت بر�ءته مما ُن�سب �إليه، فلم يفد 
�لعامل �ملذكور �إىل هذه �لبالد بفيزة عمرة �أو زيارة، و��ستخرجت له �إقامة بطريقة مزورة كما ذكر 
يف قر�ر �لتهام عام 1426هـ، ول يوجد يف �حلا�سب �لآيل ما يفيد �أنه �سافر �أثناء تلك �ل�سنتني من 
�إقامة مزورة وتدخل بيانات يف �حلا�سب �لآيل  تاريخ 1422هـ حتى تاريخ 1426هـ حتى ت�سدر له 
غري �سحيحة، فاأجاب ممثل �لدعاء باأن �ملق�سود لي�ص �إ�سد�ر �إقامة جديدة مبعنى ��ستخر�ج �إقامة 
جديدة، و�إمنا �إ�سد�ر دفرت جديد. وبجل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 1429/5/28هـ قرر ممثل �لدعاء 
�كتفاءه مبا جاء يف قر�ر �لتهام و�لأور�ق، كما قرر �ملدعى عليهم �كتفاءهم مبا قدموه وي�سادقون 
على �أقو�لهم �ل�سابقة. ثم وجهت �لد�ئرة للمدعى عليه ).....( �سوؤ�ًل مفاده: �أن جميع ما ُذكر يف 
قر�ر �لتهام من تزوير �سادر عن �حلا�سب �لآيل �لذي يحمل رقمه �ل�سري، وهذ� يعني م�سوؤوليته 
�لتامة عن كل ذلك، فاأجاب باأنه �ملوظف �لوحيد ثم عاد وقال: باأنه ينكر �أن يكون قد قام بذلك، 
ثم قرر ممثل �لدعاء �لكتفاء مبا جاء يف قر�ر �لتهام و�لأور�ق، كما قرر �ملدعى عليهم �كتفاءهم 

باأقو�لهم.

كامل  على  و�لطالع  و�لإجابة،  �لدعوى  �سماع  بعد  �لق�سية،  يف  �لف�سل  ب�سدد  �لد�ئرة  �إن  وحيث 
�إنه فيما يتعلق باملدعى عليه �لأول، فقد �طلعت �لد�ئرة على كامل �لأور�ق  �أور�ق �لق�سية، وحيث 
�أن رخ�ص �لإقامات حمل �لتهام مزورة، كما  �إفادة �جلو�ز�ت �ملت�سمنة  �ملتعلقة به، ومن �سمنها 
ورد كذلك يف برقية مدير جو�ز�ت منطقة مكة �ملكرمة رقم )5616/1/200�ص( يف 1426/8/17هـ 
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�ملت�سمنة عدم وجود �أ�سا�سات �إ�سد�ر رخ�ص �إقامات لكل من ).....( ).....( �جلن�سية، و).....( 
).....( �جلن�سية، و).....( ).....( �جلن�سية. وحيث �إن �إفادة جهة عمله ت�سمنت جتديد رخ�سة 
�إقامة �ملدعو ).....( ).....( �جلن�سية، �إقامة رقم ).....(، و�أن جر�ئم �لتزوير �ملن�سوبة �إليه متت 
بناًء على ذلك، و�أن �ملوظف �مل�سوؤول عن برجمة تلك �لرخ�ص هو �ملتهم �لأول. وحيث �إنه جاء يف 
قر�ر �لتهام قيام �ملدعى عليه �لأول ).....( بربجمة عدد كبري من رخ�ص �لإقامات وجتديدها 
وعمل تاأ�سري�ت خروج وعودة على �أنها نظامية خالفًا للحقيقة. وحيث �إن �ملدعى عليه �لأول �أفاد 
يف �جلل�سة �لأخرية �أمام �لد�ئرة باأنه �ملوظف �لوحيد بعد �أن وجهت �لد�ئرة �سوؤ�ًل مفاده: �أن جميع 
ما ُذكر يف قر�ر �لتهام من تزوير �سادر عن �حلا�سب �لآيل �لذي يحمل رقمه �ل�سري، وهذ� يعني 

م�سوؤوليته �لتامة عن كل ذلك، فاأجاب: باأنه �ملوظف �لوحيد.
وحيث �إن �ملربر�ت �لتي ذكرها �ملدعى عليه �لأول يف مذكرته حول تن�سله من م�سوؤوليته عن رقمه 
�ل�سري غري كافية، فهو م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن رقمه �ل�سري، وما جعل �لرقم �سريًا �إل ليكون 
�ل�سري،  رقمه  على  �ملحافظة  عليه  ويجب  كاملة،  م�سوؤولية  �إجر�ء�ت حتت  ي�سدر عنه من  ما  كل 
كما يحافظ �أمني �أي �سندوق مايل على ما لديه من عهد مالية، و�أي تفريط �أو �إهمال �أو تعدٍّ يكون 
هو �مل�سوؤول �ملبا�سر عنه، �لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �إد�نته مبا ُن�سب �إليه يف هذه �لدعوى 
�لوزر�ء رقم  �لتزوير، وقر�ر جمل�ص  للمادتني )5، 6( من نظام مكافحة  ومعاقبته عن ذلك وفقًا 
قام  �لأول  عليه  �ملدعى  �أن  من  �لتهام  قر�ر  ما جاء يف  �عتبارها  �آخذة يف  1399هـ  لعام   )223(
بربجمة عدد كبري من رخ�ص �لإقامات وجتديدها، وعمل تاأ�سري�ت خروج وعودة على �أنها نظامية 
خالفًا للحقيقة خللوها من م�سوغات �لأور�ق �لر�سمية، وقد �طلعت �لد�ئرة على مثل ذلك يف بع�ص 
�لق�سايا �لتي نظرتها، و�أعادت �لأور�ق �إىل هيئة �لرقابة و�لتحقيق، و�أن �ملت�سبب يف ذلك هو �ملدعو 
).....( ومن �سمنها ق�سية ).....( �ملنظورة حاليًا لدى �لد�ئرة، فاأعادت �لد�ئرة �أور�قها للهيئة، 
ولكن �لهيئة تذكر �أنه ف�سل لذلك �أور�ق م�ستقلة، و�أنه �سيحقق مع �ملدعو ).....( �ملت�سبب يف كل 
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ذلك، وقد �ساألت �لد�ئرة �ملدعو ).....( وبح�سور ).....( و).....( عن ذلك فذكر �أنه لي�ص عليه 
ق�سية غري هذه �لق�سية، ومثل هذ� يدخل ما ن�ص عليه يف قر�ر �لتهام �لذي �أجملت فيه �لهيئة، 
ذلك باأنه قام بربجمة عدد كبري من رخ�ص �لإقامات وجتديدها وعمل تاأ�سري�ت خروج وعودة على 
�أنها نظامية خالفًا للحقيقة، ومثل ذلك �لإهمال ي�سري �إىل تف�سي هذه �لظاهرة يف جو�ز�ت جدة، 

و�أن �ملت�سبب يف كل ذلك هو �ملدعى عليه ).....(.
وحيث �إن �ملدعى عليه �أحد رجال �جلو�ز�ت �لذين ُيفرت�ص فيهم حماية �لنظام، وعدم خمالفته وقد 
كرثت ق�سايا �لتزوير يف حمافظة جدة، ومع ذلك ُيقدم �ملدعى عليهم م�ستخرجات من �حلا�سب 
�لآيل للجو�ز�ت مبحافظة جدة، مما يدل على �أن هناك ف�ساد د�خل �جلو�ز�ت، �لأمر �لذي �نتهت 
معه �لد�ئرة �إىل معاقبة �ملدعى عليه �لأول ).....( على �لنحو �لو�رد مبنطوق �حلكم جز�ًء له وردعًا 

لأمثاله.
للمدعو  �إقامة  رخ�سة  �إ�سد�ر  يف  �ملتهمني  و�لثالث  �لثاين  عليهما  باملدعى  يتعلق  فيما  �إنه  وحيث 
).....( ).....( �جلن�سية، وبعد �طالع �لد�ئرة على ملف �لق�سية، وبعد �لنظر يف ظروف �لدعوى 

ومالب�ساتها، ونظرً� لوجود �أ�سل لتلك �لإقامة.
نظامية،  �إقامة  وعنده  كفيل  وله  تاأ�سرية عمل،  �لبالد مبوجب  لهذه  قدم   ).....( �ملدعو  �إن  حيث 
و�سبق و�أن جددت �إقامته، وح�سل على تاأ�سرية خروج وعودة، ونقل كفالة، فاإن �حتمال ما دفع به 
�أنه ل يوجد حاجة ُتلجئهم �إىل �لتزوير، طاملا  �ملدعى عليهما �لثاين ).....( و�لثالث ).....( من 
ما  وكل  نظامية،  بطريقة  �لآيل  �حلا�سب  يف  �ملثَبتة  �لإجر�ء�ت  تلك  كل  ومتت  نظامية،  �إقامته  �أن 
باأن  �ملدعى عليه  �أر�سيف �جلو�ز�ت، ودفع  �لإقامة يف  تلك  و�إجر�ء�ت  �أ�سا�ص  �لأمر عدم وجود  يف 
م�سكلته تتلخ�ص يف �أن هناك خالفًا بني �لعامل �ملذكور وكفيله، فمرة يبلغ عنه باأنه مطلوب، و�أخرى 
يرجع ويبلغ باأنه حي يرزق، مما يدل على �أن �لعامل بينه وبني كفيله خالف، فقد تكرر ذلك ح�سب 
م�ستخرج �حلا�سب �لآيل، �أما ما يتعلق مبو�سوع ملفه، فاإن �أر�سيف �جلو�ز�ت وما يحتويه من تلك 
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�لأعد�د �لهائلة من �مللفات، طيلة كل تلك �ل�سنني، �لأمر �لذي ي�سعب معه �لبحث عنه بني كل تلك 
�لأعد�د من �مللفات، و�حتمال �سياع �أي ملف و�رد، وقد يكون �أ�سا�ص �لأور�ق موجود يف ملفه، لكنه 
مع كرثة �مللفات ي�سعب �لعثور عليها، و�ل�سك ُيف�سر ل�سالح �ملتهم، ل�سيما و�أن حمافظة جدة تعترب 
بو�بة للحرمني �ل�سريفني، ويوجد بها �أعد�د هائلة من �لعمالة �ملتخلفة ف�ساًل عما فيها من عمالة 
دعت �إليها حاجة �ملدينة، وما يتم يف �إد�رة �جلو�ز�ت من �إجر�ء�ت ما بني ترحيل �لعمالة �ملتخلفة 
معه  تنتهي  �لذي  �لأمر  �مللفات،  كرثة  �إىل  بدوره  يوؤدي  وهذ�  �لنظامية،  �لعمالة  �إجر�ء�ت  و�إثبات 
�لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملدعى عليهما �لثاين و�لثالث ل�سيما و�أل يوجد لهما �إقر�ر يف جميع مر�حل 
�لتحقيق مبا ُن�سب �إليهما، ول ز�ل ي�سر�ن على �لإنكار �أمام �لد�ئرة، ول يوجد دليل على ذلك �سوى 

ما ذكر من عدم وجود �أ�سا�ص �إ�سد�ر لتلك �لإقامة.
و�لتخمني،  �لظن  و�ليقني ل على  تبنى على �جلزم  و�لأحكام  �لرب�ءة،  �لذمة  �لأ�سل يف  �إن  وحيث 
�لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نتهما مبا ُن�سب �إليهما، ل�سيما و�أن تلك �لعمالة مثَبتة يف 

م�ستخرج من �حلا�سب �لآيل، مما يدل على �أنه لي�ص لهما ق�سد جنائية.
وحيث �إن �لق�سد �جلنائي من �أركان جرمية �لتزوير ومتى مل تكتمل �أركان �جلرمية، فاإن �جلرمية 

تكون غري مكتملة �لأركان، وبالتايل ل تقم �جلرمية بحق �ملتهم.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: اأواًل: باإدانة املدعى عليه االأول ).....( ).....( اجلن�ضية – بجرائم 

التزوير املن�ضوبة اإليه، وتعزيره عن ذلك ب�ضجنه ثالث �ضنوات وتغرميه )خم�ضة اآالف( رياٍل.

– مبا هو  اإدانة كل من: 1- ).....( ).....( اجلن�ضية. 2- ).....( ).....( اجلن�ضية  ثانياً: عدم 

من�ضوب اإليهما يف هذه الق�ضية؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1941/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 613/د/ج/8 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 117/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/21هـ

ر لي�س  تزوير – ا�ضتعمال – حمرر ر�ضمي – خطاب تعريف بالراتب – اال�ضتفادة من املحرر املزوَّ

دلياًل على العلم به

ثبوت عدم �سحة خطاب �لتعريف بالر�تب �خلا�ص باملتهم �لثاين و�إقر�ره بتقدمي ذلك �خلطاب �إىل 
�سركة ).....( ل�سر�ء �سيارة – موؤد�ه: ثبوت جرميتي �لتزوير و�ل�ستعمال يف حقه – دفع �ملتهم بعدم 
وجود �لد�فع للتزوير عنده لإمكان ح�سوله على �لتعريف من جهة عمله، يناق�سه �رتباطه باأق�ساط 
ن يف �لتعريف فيق�سر عن �سعر �ل�سيارة �ملر�د �سر�ءها - �إقر�ر �ملتهم �لأول  �أخرى تنق�ص ر�تبه �ملدوَّ
باتفاقه مع �ملتهم �لثاين على �سر�ء �ل�سيارة با�سمه؛ لأنه موظف حكومي، وقيامه با�ستالم �ل�سيارة 
من �ل�سركة ل يفيد علمه بتزوير خطاب �لتعريف �خلا�ص باملتهم �لثاين �أو ��سرت�كه يف تزويره؛ �إذ 

ر من �ملتهم �لثاين – �أثر ذلك: عدم �إد�نته. �إن ��ستالمه لل�سيارة �أمر لحق لتقدمي �ملحرر �ملزوَّ

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

1428/3/29هـ  بتاريخ   )2626( رقم  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  خطاب  �لإد�رية  �ملحكمة  �إىل  ورد 
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تتهم هيئة  قائاًل:   ).....( �لهيئة  مثَّل  وقد  لعام 1428هـ،  رقم )353/ج(  �لتهام  قر�ر  به  �ملرفق 
�لرقابة و�لتحقيق كاًل من:

1- ).....( ).....( �جلن�سية.
2- ).....( ).....( �جلن�سية – وكيل رقيب باإد�رة �لدفاع �ملدين مبحافظة جدة.

مبا يلي:
بيانات  �ملوؤرخ يف 1426/11/24هـ يحمل  بالر�تب  تعريف  بتزوير حمرر ر�سمي )خطاب  قاما   -1
بيانات  لكامل  بال�سطناع  جدة(  مبحافظة  �ملدين  �لدفاع  لإد�رة  �سدوره  من�سوب  �لثاين  �ملتهم 

�لتعريف، فتمت جرمية �لتزوير بناًء على ذلك.
ر من �أجله بتقدميه ل�سركة ).....( بجدة  ر – حمل �لتهام – فيما زوَّ 2- ��ستعمال �لتعريف �ملزوَّ

ل�سر�ء �سيارة من طرفهم مع علمهما �لتام بتزويره.
وذلك لالأدلة �لآتية:

1- �إفادة جهة �لخت�سا�ص – �إد�رة �لدفاع �ملدين مبحافظة جدة – باأن �لتعريف – حمل �لتهام 
ر. – مزوَّ

2- �إفادة �لأدلة �جلنائية باأن �لتو�قيع �ملثَبتة على كمبيالت �لتق�سيط وعقد �ل�سر�ء عائدة للمتهم 
�لثاين.

3- �عرت�ف �ملتهم �لأول باتفاقه مع �ملتهم �لثاين على �سر�ء �سيارة بالتق�سيط؛ لكونه موظفًا حكوميًا.
4- �عرت�ف �ملتهم �لأول باأن �لتوقيع على ��ستمارة ��ستالم �ل�سيارة من �سركة ).....( بجدة عائدة 

له.
5- �إن �إنكار �ملتهمني �ملذكورين تزويرهما للتعريف – حمل �لتهام – ما هو �إل قول مر�َسل ودفاع 
و�هال ي�سانده �أي دليل من �لأور�ق مما ينبغي معه عدم �لأخذ به و�للتفات عنه؛ لكون �لهدف منه 

هو �لتهرب من �مل�سوؤولية �جلنائية.
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وتطلب �لهيئة من �ملحكمة �لإد�رية حماكمة �ملتهمني �ملذكورين طبقًا لأحكام �ملادتني )5، 6( من 
نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.

ومبو�جهة �ملتهم �لأول مبا ُن�سب �إليه �أنكره و�أفاد باأنه رغب يف �سر�ء �سيارة عن طريق �ملتهم �لثاين؛ 
�ملنتهي  �لإيجار  �لثاين على �سر�ء �سيارة بنظام  �ملتهم  لكونه ).....( وموظفًا حكوميًا، فاتفق مع 
بالتمليك با�سم �ملتهم �لثاين �لذي �أح�سر كامل �لأور�ق، ومنها تعريف �لر�تب، وقام بتوقيع كمبيالت 
�أق�ساط �ل�سيارة، وعقد �لتاأجري و�لتفوي�ص �لد�خلي، وتفوي�ص ��ستالم �ل�سيارة، وقام �ملتهم �لثاين 
بنف�سه بت�سليم �لأور�ق لل�سركة، و�أفاد باأنه ��ستلم �ل�سيارة بنف�سه بعلم �ملتهم �لثاين وح�سوره، و�أفاد 
باأن �ملتهم �لثاين �أتاه بعد ذلك، وطلب منه �سلفة مبلغ )ع�سرة �آلف( رياٍل، فلما عجز عنها ��ستكاه 

و�تهمه بالتزوير عليه، و�سادق على �أقو�له يف �لتحقيقات.
�سيارة  ل�ستخر�ج   ).....( ل�سركة  تقدم  باأنه  و�أفاد  �أنكره،  �إليه  ُن�سب  مبا  �لثاين  �ملتهم  ومبو�جهة 
باأنه  �لد�ئرة  �أمام  – و�أفاد  – ح�سب مذكرته  �ل�سركة رف�ست طلبه  و�أن  بر�دو موديل )2006م( 
ع �لكمبيالت  طلب منه دفعة �أوىل، �إل �أنه مل يكن ميلكها يف ذلك �لوقت، و�أفاد �أمام �لد�ئرة باأنه وقَّ
و�لعقد، وقدم �سورة بطاقته وتعريفًا بر�تبه، ولدى خروجه من �ل�سركة بعد عجزه عن دفع �ملبلغ 
قابل �ملتهم �لأول و�أعطاه �لكمبيالت و�لعقد دون تعريف �لر�تب و�سورة �لبطاقة، ثم رجع يف �أقو�له 
�أمام �لد�ئرة يف �جلل�سة نف�سها، و�أفاد باأنه رجع مع �ملتهم �لأول ملا قابله عند خروجه من �ل�سركة، 
وتفاهم �ملتهم �لأول معهم، و�أنه �أبقى جميع �أور�قه، ومنها تعريف �لر�تب عند �ل�سركة، ويف �ليوم 
ع �لكمبيالت و�لعقد دون �لتفوي�ص �لد�خلي، مع �أن �ملتهم طلب منه  �لتايل ح�سر �إىل �ل�سركة ووقَّ
توقيعه، ولدى �سوؤ�ل �لد�ئرة للمتهم �لأول عن هذه �لأقو�ل نفى �سحتها، ويف مذكرة �ملتهم �لثاين 
مة للد�ئرة �أفاد باأنه ملا رف�ست �ل�سركة طلبه، وملا كان خارجًا من �ل�سركة قابل �ملتهم �لأول  �ملقدَّ
�أتاه �ت�سال �سباح  �أور�قه و�أفاده باأنه باإمكانه �إمتام �لأمر من خالل عالقاته، ثم  �لذي �أخذ منه 
�لغد، يطلب ح�سوره حيث ذهب لل�سركة، وعباأ بع�ص �لأور�ق وقامو� بتجهيز �لكمبيالت، وطلبو� منه 
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مبلغ )ع�سرين �ألف( رياٍل؛ ولظروف مر�ص زوجته مل ي�ستطع دفعها، فطلب منه �ملتهم �لأول وموظفو 
�ملو�سوع،  �إمتام  �خلا�سة يف  لهم طرقهم  �أن  ذكرو�  �لأمر  ��ستنكر  وملا  �لكمبيالت،  توقيع  �ل�سركة 
ع �لكمبيالت، ورف�ص توقيع �لتفوي�ص �لد�خلي، و�أفهمه موظفو �ل�سركة �أنه لي�ص عليه م�سوؤولية  فوقَّ
�ملبلغ  تدبري  وملا عجز عن  �أمانة،  عندهم  �لأور�ق  �لدفعة، فرتك  يدفع  �لكمبيالت حتى  توقيع  يف 
�أبلغ �ملتهم �لأول، وذهب لل�سركة و�سحب تعريف �لر�تب؛ لي�ستفيد منه م�ستقباًل، وبعد مدة ذهب 
�أق�ساط، فرجع  ل�سركة ).....( وتفاجاأ بوجود �سيارة بر�دو با�سمه، و�أنه قد دفع دفعة �أوىل وعدة 
رة، كما ��ستعملو� �لأور�ق  �إىل �سركة ).....(، وطلب ملف �ل�سيارة، و�كت�سف وجود بع�ص �لأور�ق مزوَّ
�لتي تركها عندهم �أمانة، فات�سل باملتهم �لأول �لذي �أفاده باأنه باع �ل�سيارة يف �ليمن، فقام برفع 
�سكوى �سده لدى �جلهات �ملخت�سة، فاأتاه �أهل �ملتهم �لأول، وطلبو� منه �لتنازل و�عرتفو� باأن �بنهم 
هو �مل�سوؤول عن كل �سيء، و�أفاد باأنه ما من مربر يدفعه لتزوير �لتعريف؛ لأنه باإمكانه �أن ياأخذه من 
مرجعه، كما �أن ر�تبه كاف، وح�سر �ساهد�ن �سهد� باأن �أهل �ملتهم �لأول ح�سرو� �إىل �ملتهم �لثاين، 
وطلبو� منه �لتنازل عن �ملو�سوع مقرين باأن �خلطاأ من �بنهم، وح�سر �ساهد �أفاد باأن �ملتهم تفاجاأ 

ملا بلغته �سركة ).....( باأن عليه �سيارة بر�دو و�أبلغ �ل�سرطة.

وبناًء على �لدعوى و�إجابة �ملتهمني، وبعد در��سة �لأور�ق و�لتحقيقات �ملرَفقة و�لطالع على �ملحرر 
حمل �لتهام، و�إفادة جهة �لخت�سا�ص بعدم �سحته، وحيث �إن �أدلة �ملدعى عليه �ملتهم �لأول هي 
��ستالم  ��ستمارة  على  بتوقيعه  و�عرت�فه  �ل�سيارة،  �سر�ء  على  �لثاين  �ملتهم  مع  باتفاقه  �عرت�فه 
�ل�سيارة من �سركة ).....(، وهذ�ن �لعرت�فان يدلن على عالقة �ملتهم مبو�سوع �سرقة �ل�سيار�ت، 
وهذ� �أمر خارج عن �لدعوى، و�أما دللتهما على عالقته بالتزوير، فهذه دللة �سعيفة حتتاج �إىل ما 
يقويها خا�سة مع �عرت�ف �ملتهم �لثاين؛ لكونه هو من قام بتوقيع �لكمبيالت، و�إح�سار كامل �لأور�ق 
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ر؛  �لالزمة ونحو ذلك، وحيث �إنه ل يلزم من �تفاق �ملتهم �لأول مع �لثاين معرفته باأن �لتعريف مزوَّ
لأنه �أُل�سق باملتهم �لثاين، وتوقيعه على ��ستالم �ل�سيارة �أمر لحق لتقدمي �ملحرر �ملزور، ول يلزم 
من ثبوته ثبوت عالقة �ملتهم �لأول بالتزوير نف�سه؛ لأنه ُيحتمل �أن يكون �ملتهم �لثاين �أح�سر �ملحرر 
و�أعطاه �ل�سركة دون علم �ملتهم �لأول بتزويره، وحيث �إن �ملتهم �لثاين قد تناق�ست �أقو�له يف خمتلف 
مر�حل �لق�سية كما تناق�ست �أمام �لد�ئرة على ما �سبق �آنفًا عند ذكر �أقو�له، وحيث �إنه مع ذلك 
قد �أقر مر�رً� باأنه قام بتوقيع �لكمبيالت و�لعقد وتركها عند �ل�سركة مع �لأور�ق ومنها �لتعريف، 
كما �أنه �أقر باأنه �أح�سر تعريفًا وقدمه لل�سركة، وتناق�ست �أقو�له يف وقت �سحبه له و�سببه، كما �أنه 
مل ُيقم دلياًل على �أنه �سحبه من �ل�سركة �أ�ساًل، بل ولو كان �سحبه ل�سحب �لكمبيالت و�ألغى �لعقد 
قبل مغادرة �ل�سركة، �أما و�أنه قد ترك هذه �لأور�ق لدى �ل�سركة، فهذه قرينة قوية على عدم �سدقه، 
و�أما �سهوده ف�سهادة �ل�ساهدين تدل على �أن �ملتهم �لأول خدع �ملتهم �لثاين و�سرق �ل�سيارة، وهرب 
بها �إىل �ليمن، وهذ� �لأمر لي�ص هو حمل �لإ�سكال، و�إمنا �لإ�سكال يف عالقة �ملتهمني بالتزوير، وهذ� 
�أمر ل تو�سل �ل�سهادة �إليه، كما �أن �سهادة �ل�ساهد �لثاين غري مو�سلة كذلك؛ لأنه ل يبعد �أن يكون 
ب�سركة ).....(  �رتباط �سركة ).....(  يتوقع  �أنه مل  �أو  �ل�ساهد  لي�ستفيد من  �ملوقف  �فتعل  �ملتهم 
�لتي  �لتهام  �أدلة  �أ�سعف يف دللتها من  �ساهد و�حد، وهي  �سهادة  �أنها  �ملعلومات، ف�ساًل عن  يف 
مل يناق�سها �ملتهم مبا يناق�سها، و�أما ما ذكره �ملتهم من عدم وجود �لد�فع للتزوير عنده لإمكان 
ن  ح�سوله على �لتعريف من جهة عمله، وهذ� يناق�سه �أنه مرتبط باأق�ساط �أخرى تنق�ص ر�تبه �ملدوَّ
يف �لتعريف، فيق�سر عن �سعر �سيارة �لرب�دو �لتي كان ينوي �سر�ءها، وخا�سة �أنه ُيحتمل �أنه �أر�د 
�إخفاء �لأمر عن مرجعه؛ ليت�سنى له �أخذ تعريف مرة �أخرى، وخا�سة �أنه ل مربر ل�سحب �لتعريف 
من بني �أور�ق معاملة �ل�سر�ء لدى �ل�سركة، �إذ� كان فيه نيته �لرجوع لهم مرة �أخرى، ولو مل تكن 
هذه نيته، فال مربر لإبقاء �لكمبيالت و�لعقد لدى �ل�سركة، وعليه فاإن �لد�ئرة تخل�ص �إىل عدم 
ثبوت جرميتي �لتزوير و�ل�ستعمال �ملن�سوبتني للمتهم �لأول يف هذه �لدعوى، كما تخل�ص �إىل ثبوت 
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جرميتي �لتزوير و�ل�ستعمال �ملن�سوبتني �إىل �ملتهم �لثاين يف هذه �لدعوى ومعاقبته عنهما مبقت�سى 
�أحكام �ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ
واال�ضتعمال  التزوير  بجرميتي   – اجلن�ضية   ).....(  ).....( اإدانة  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

املن�ضوبتني اإليه يف هذه الدعوى؛ لعدم كفاية االأدلة، واإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – بجرميتي 

التزوير واال�ضتعمال املن�ضوبتني اإليه يف هذه الدعوى وتعزيره عنهما ب�ضجنه مدة �ضنة ُت�ضب 

من تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�ضية، وتغرميه )األف( رياٍل، مع وقف عقوبة ال�ضجن عنه

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/1963/ق  لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 285/د/ج/1 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 739/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/21هـ

- تزوير وا�ضتعمال تزوير – حمرر ر�ضمي – خطاب اإدارة اال�ضتحقاق – انتفاء العلم باجلرمية.

- اختال�س – تويل مبالغ اإىل ح�ضاب املتهم عن طريق االإنرتنت – اإقرار املتهم .

مبلغ  باختال�ص  �ل�ستحقاقات  باإد�رة  معلومات  م�سجل  ب�سفته  بقيامه  �لأول  �ملتهم  �إقر�ر   -
)3.998.295.55( رياًل بتحويله من ح�ساب �لوز�رة �لتي يعمل بها �إىل ح�سابه �خلا�ص وح�ساب 
و��ستعمالهما  للبنك  �ملوجهني  بالوز�رة  �ل�ستحقاق  �إد�رة  خطابّي  وتزوير  �لثاين(،  )�ملتهم  �أخيه 
علم  على  دليل  وجود  �ملختَل�ص- عدم  �ملبلغ  برد  و�إلز�مه  �إد�نته  ذلك:  �ملذكور– �أثر  �ملبلغ  لتحويل 
�ملتهم �لثاين بح�سول و�قعة �لتزوير و�ل�ستعمال و�لختال�ص، و�إقر�ر �ملتهم �لأول بعدم علم �ملتهم 
لة يف ح�سابه �نطالقًا من ثقة �أخيه �ملتهم �لأول –  �لثاين بحدوث ذلك، و�أنه كان يتلقى �ملبالغ �ملحوَّ

�أثر ذلك: عدم �إد�نته.

�ملادتان )2، 3( من �ملر�سوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.
بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 

1380/11/26هـ.

ورد �إىل �ملحكمة �لإد�رية مبنطقة �لريا�ص خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص رقم 
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)5582( بتاريخ 1430/6/15هـ و�ملحالة �إىل هذه �لد�ئرة مبوجب �سرح رئي�ص ق�سم �إحالة �لق�سايا 
�لنحو  على  �ملتهمني  وحماكمة  �لدعوى  نظر  �لد�ئرة  با�سرت  �أن  وبعد  1430/6/17هـ،  يف  �ملوؤرخ 
�ملتهمني �ملذكورين، ووكيل  �لتايل بح�سور  �ليوم �حلكم  �أ�سدرت بجل�سة  �ل�سبط  ح مبح�سر  �ملو�سَّ
�ملتهم �لثاين وممثل �لدعاء ).....(، بعد �لطالع على �لأور�ق و�سماع �ملر�فعة وبعد �ملد�ولة: حيث 
�إن فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص �أقام �لدعوى �جلنائية �ملاثلة مبوجب قر�ر �لتهام 
مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  يتهم  �أوًل:  فيه:  جاء  و�لذي  1430هـ،  لعام  )455/ج(  رقم 
�لريا�ص كاًل من/1- ).....( ).....( �جلن�سية – )40( �سنة – مطلق – متعلم – يعمل بوظيفة 
م�سجل معلومات بوز�رة �ل�سحة – موقوف. 2- ).....( ).....( �جلن�سية – )46( �سنة – متزوج – 
متعلم – يعمل مر�قب وبائيات بوز�رة �ل�سحة – موقوف؛ لأنه بتاريخ 1430/2/13هـ بد�ئرة مدينة 
�لريا�ص مبنطقة �لريا�ص: �ملتهم �لأول: 1- ب�سفته موظفًا عامًا و�أثناء �أد�ئه لعمله م�سجل معلومات 
ثالثة   )3.998.295.55( مقد�ره  بلغ  عامًا  ماًل  �ختل�ص  �ل�سحة  بوز�رة  �ل�ستحقاقات  باإد�رة 
�ألفًا ومائتان وخم�سة وت�سعون رياًل وخم�ص وخم�سون هللة، باأن  ماليني وت�سعمائة وثمانية وت�سعون 
قام بتحويل هذ� �ملبلغ من ح�ساب وز�رة �ل�سحة حل�ساباته �خلا�سة، وح�ساب �ملتهم �لثاين م�ستغاًل 
عمله باإد�رة �ل�ستحقاقات. 2- قام بتزوير حمررين ر�سميني هما خطابي �إد�رة �ل�ستحقاق بوز�رة 
هة لبنك �ساب �ملت�سمنة طلب حتويل �ملبالغ �ملختل�سة حل�ساباته وح�ساب �أخيه بتغيري  �ل�سحة �ملوجَّ
رة - �سالفة �لذكر  نة فيها وكتابة �لبيانات �حلالية. 3- ��ستعمل �ملحرر�ت �ملزوَّ �لبيانات �لأ�سلية �ملدوَّ
- مع علمه بتزويرها باإر�سالها لبنك �ساب عن طريق �لربيد �لإلكرتوين، وحتويل �ملبالغ مبوجبها. 
�ملتهم �لثاين: حال كونه يعمل بوز�رة �ل�سحة ورقم ح�سابه معروف لديهم ��سرتك مع �ملتهم �لأول 
باختال�ص مبلغ مقد�ره )1.794.659.01( مليون و�سبعمائة و�أربعة وت�سعون �ألفًا و�ستمائة وت�سعة 
وخم�سون رياًل وهللة و�حدة باأن قام �لأول بتحويلها من ح�ساب وز�رة �ل�سحة حل�ساب �ملتهم �لثاين 

�لذي قام ب�سحب جزء من �ملبلغ وت�سليمه للمتهم �لأول نقدً� وحتويل بقية �ملبلغ له
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خمالفة  �سبط  حم�سر   -2 �سرعًا.  عليه  �مل�سادق  �لأول  �ملتهم  �عرت�ف   -1 �لتهام:  �أدلة  ثانيًا: 
مالية �ملعد من وز�رة �ل�سحة �ملرفق بالأور�ق. 3- �سور �لك�سوفات �لبنكية �لتي تثبت دخول �ملبالغ 
�ملختل�سة بح�سابات �ملتهمني. 4- خطاب مدير �إد�رة �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�حلكومية ببنك 
رة  ن بها رقم جو�ل �ملتهم �لأول، و�سور �خلطابات �ملزوَّ �ساب �ملرفق به ر�سائل �لربيد �لإلكرتوين �ملدوَّ
�ملرفقة معها. 5- �لبيان �لتف�سيلي للمبالغ �ملختل�سة �ملرفق بالأور�ق. 6- �عرت�ف �لثاين با�ستالم 
�ملبالغ �لو�ردة حل�سابه من ح�ساب وز�رة �ل�سحة وت�سليمها لالأول نقدً� �أو بالتحويل. 7- وجود عدد 
)6( حتويالت مببلغ )135.636( رياًل حل�ساب �ملتهم �لثاين متثل قيمة �نتد�بات مل يقم بعملها. 
�لفرع  ثالثًا: يطلب  بالأور�ق.  �ملرفق  �ملربع  �سرطة  ِقبل  �ملعد من  �لق�سية  �لنهائي عن  �لتقرير   -8
لعام  رقم )43(  �مللكي  �ملر�سوم  �لثالثة من  و�ملادة  فقرة )7(  )�لثانية(  �ملادة  معاقبتهما مبوجب 
– 6( من نظام مكافحة �لتزوير(. وباإحالة �لق�سية  1377هـ، ومعاقبة �لأول مبوجب �ملادتني )5 
ح مبح�سر �ل�سبط، وبجل�سة �ليوم �سدر �حلكم بح�سور  �إىل هذه �لد�ئرة نظرتها على �لنحو �ملو�سَّ
�ملتهمني ووكيل �ملتهم �لثاين ).....( وممثل �لدعاء، وحيث �إنه مبو�جهة �ملتهمني مبا �أ�سند �إليهما 
يف قر�ر �لتهام �أجاب �لأول ).....( باأن ما ُن�سب �إليه من تزوير، فاإنه غري �سحيح، و�أما ما ُن�سب 
�إليه من �ختال�ص فاإنه قام بتحويل �أكرث من )�ستمائة �ألف( رياٍل �إىل ح�ساب �أخيه �ملتهم �لثاين، و�أنه 
قام بتحويل حو�يل )�أربعة ماليني( رياٍل �إىل ح�سابه، و�أنه �أعاد جميع �ملبالغ �لتي دخلت يف ح�سابه، 
ومل ي�سرف منها �إل مبلغ )مائة �ألف( رياٍل يف �أموره �خلا�سة، و�أ�ساف �أن �ملتهم �لثاين ).....( 
ل يعلم عن مو�سوع هذه �لدعوى �أي �سيء، و�أنه ل عالقة له بالتزوير و�لختال�ص، وبجل�سة لحقة 
كرر �ملتهم �أقو�له �ل�سابقة، وحيث طلبت �لد�ئرة من ممثل �لدعاء �لطالع على �ملحررين - حمل 
�لتهام - ذكر ممثل �لدعاء يف جل�سة لحقة باأنه مت �إرفاق �سورتني للمحررين - حمل �لتهام -، 
وهما �للفة رقم )28( ورقم )30( ومت ختمهما من وز�رة �ل�سحة بختم �سوؤون �ملوظفني، وبعد �طالع 
�ملتهم عليهما �أجاب باأنهما �سحيحان، ولي�ص فيهما تزوير، وبعر�ص ذلك على ممثل �لدعاء �أجاب 

باأنه مت تزوير �لبيانات يف هذين �ملحررين، ومبوجب ذلك مت �ختال�ص �ملبالغ حمل �لتهام.
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وبجل�سة لحقة وبعد ح�سور �ملتهم وممثل �لدعاء ذكر �ملتهم �أن �ملبلغ �ملذكور يف قر�ر �لتهام وقدره 
وخم�سون  وخم�ص  رياًل  وت�سعون  وخم�سة  ومائتان  �ألفًا  وت�سعون  وثمانية  وت�سعمائة  ماليني  )ثالثة 
هللة( قد دخل يف ح�سابه عن طريق �لتحويل عدة مر�ت، وبع�سها يف ح�ساب �أخيه �ملتهم �لثاين، 
و�أنه �سلم هذ� �ملبلغ نقدً� �إىل مدير �ل�ستحقاقات بوز�رة �ل�سحة، وح�سر مدير �سعبة �ل�ستحقاقات 
يف �سوؤون �ملوظفني بوز�رة �ل�سحة ).....( وح�سر �أي�سًا مدير �سعبة �ل�ستحقاقات بالإنابة ).....( 
وذكر� بعد �طالعهما على �سورتي �ملحررين - حمل �لتهام - �أن �لتوقيع فيهما �سحيح، و�أن �ملتهم 
ه �إىل �لبنك وقيمة �ملبلغ، ثم  �لأول ).....( �ملاثل �أمام �لد�ئرة يقوم بتغيري بيانات �خلطاب �ملوجَّ
يتم �إر�سال �خلطاب �إىل �لبنك بعد زيادة قيمة �ملبلغ، و�أ�سافا �أنه نظرً� �إىل قلة خربتهما يف �حلا�سب 
�لبنكية عن طريق  �لتحويالت  �ملتهم يف  تكليف  ).....( فقد مت  �ملتهم  تدريب  �أنه مت  و�إىل  �لآيل، 
�لإنرتنت نظام �سريع، و�أنه مل يتبني لهما �أن �ملتهم قام بتحويل مبالغ كبرية؛ وذلك لثقتهم فيه، وبعد 
�سماع �ملتهم هذه �لإفادة �أجاب: باأنه يقوم بالتحويل فيما يخ�ص �ملوظفني من رو�تب وتكليف خارج 
لي�ص  �أنه  �ملتهم وممثل �لدعاء  ثم قرر  �ل�سحة،  وز�رة  و�نتد�ب وجميع ما يخ�ص موظفي  �لدو�م 
لديهما ما ي�سيفانه و�أجاب �ملتهم �لثاين ).....(: باأن ما ُن�سب �إليه من حتويل �ملبلغ �ملذكور يف قر�ر 
�لتهام �إىل ح�سابه، و�إعادة جزء منه �إىل �ملتهم �لأول نقدً� وحتويل �لباقي، فاإن هذ� �سحيح، و�أنه ل 
يعلم �إل عن مبلغ )�سبعمائة �ألف( رياٍل وبقية �ملبلغ، فاإنه مت حتويله من ِقبل �أخيه ).....( عن طريق 
�لهاتف �مل�سريف؛ لأنه يعرف رقم �حل�ساب و�لرقم �ل�سري، ثم قدم وكيل �ملتهم مذكرة مل تخرج يف 

م�سمونها عن نفي �لتهمة عن �ملتهم، و�أنه مل يكن يعلم عن مو�سوع �لتزوير و�لختال�ص �أي �سيء.
وبجل�سة لحقة ذكر �ملتهم �أنه مت حتويل �ملبلغ، وقدره )�سبعمائة �ألف( رياٍل على دفعات �إىل ح�ساب 
�أخيه �ملتهم �لأول، و�أن هذ� �لتحويل مت بعد �أن ذكر له �أخوه �ملتهم �لأول �أن ح�سابه يف �لبنك �لأهلي 
د، ول ي�ستطيع �لتحويل �إليه فو�فق على �لتحويل على �أ�سا�ص �أنه �أخوه، ولن ي�سدر منه ما ي�سر  جممَّ

به، ثم قرر �ملتهم ووكيله وممثل �لدعاء �أنه لي�ص لديهم ما ي�سيفونه.
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وحيث �إنه ب�سدد م�ساءلة �ملتهمني عما ُن�سب �إليهما يف قر�ر �لتهام، فقد �طلعت �لد�ئرة على �أور�ق 
ُن�سب �إىل �ملتهم �لأول ).....( من  �إن ما  �لدعوى وعلى ما جاء فيها من حتقيقات ودفوع، وحيث 
�ختال�ص وتزوير و��ستعمال ثابت يف حقه من خالل ما �أقر به يف �لتحقيقات وم�سادقته عليه �أمام 
و�أي�سًا من خالل ما ثبت  �أمام �لد�ئرة على نحو ما تقدم،  �أي�سًا  �لقا�سي لدى �ملحكمة، وباإقر�ره 
يف  �لأدلة  هذه  يوؤيد  ما  ووجود  مو�جهته،  يف  �لدعاء  جهة  قدمتها  �لتي  �لأدلة  �سحة  من  للد�ئرة 
�أور�ق �لدعوى، وحيث ت�سرف �ملتهم يف ذلك �ملبلغ - حمل �لتهام - بعد �ختال�سه بنية حرمان 
�ساحب �ملال منه ومتلكه، فاإن �لد�ئرة لذلك تق�سي باإد�نته بجر�ئم �لتزوير و�ل�ستعمال و�لختال�ص 
�ملختَل�ص -  �ملبلغ  برد  �إلز�مه  مع  �لو�ردة يف منطوق �حلكم  بالعقوبة  ومعاقبته عنها  �إليه  �ملن�سوبة 
حمل �لتهام - تطبيقًا ملو�د �لتهام، وحيث �إنه بالن�سبة للمتهم �لثاين ).....( وما ُن�سب �إليه من 
�ل�سرت�ك مع �لأول يف �ختال�ص �ملبلغ �ملذكور يف قر�ر �لتهام، فاإنه ملا كانت �أور�ق �لدعوى خلوً� مما 
مة من جهة �لدعاء ما  يدل على �رتكاب �ملتهم لهذه �جلرمية، ومل جتد �لد�ئرة يف �أدلة �لتهام �ملقدَّ
يقوى على �لقول باإد�نته عن هذه �جلرمية، و�أي�سًا مل يوجد يف �لأور�ق ما يدل على علمه بح�سول 
�أكد �ملتهم �لأول ).....( يف  �أخيه �ملتهم �لأول يف حني  �لتزوير و�ل�ستعمال و�لختال�ص من  و�قعة 
جميع �لتحقيقات و�أمام �لد�ئرة على �أن �ملتهم �لثاين ).....( مل يعلم عن هذه �لدعوى، و�أنه كان 
لة بح�سابه م�ستحقات موظفني، وحيث  يت�سرف �نطالقًا من ثقة �أخيه به على �أ�سا�ص �أن �ملبالغ �ملحوَّ
�إن �أحكام �لإد�نة �إمنا ُتبنى على �جلزم و�ليقني على جمرد �لظن �أو �لحتمال، فاإن �لد�ئرة تق�سي 

بعدم �إد�نة �ملتهم مبا ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: اأواًل: اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه من اختال�س 

هذه  ذمة  على  اإيقافه  تاريخ  من  ُتت�ضب  �ضنتني  ب�ضجنه  عنها  ومعاقبته  وا�ضتعمال  وتزوير 
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اإلزامه برد املبلغ املختلَ�س وقدره )3.998.295.55(  الق�ضية، وتغرميه )خم�ضة اآالف( رياٍل مع 

ثالثة ماليني وت�ضعمائة وثمانية وت�ضعون األفاً ومائتان وخم�ضة وت�ضعون ريااًل وخم�س وخم�ضني 

قرار  اإليه يف  ُن�ضب  – مبا  اجلن�ضية   ).....(  ).....( اإدانة  عدم  ثانياً:  الدولة.  اإىل خزينة  هللة 

االتهام؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/5384/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 196/د/ج/1 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 342/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/24هـ

تزوير – م�ضاهمة وا�ضتعمال – حمرر ر�ضمي – �ضهادة موؤهل جامعي – الغاية ال تربر الو�ضيلة 

اجلرمية. ارتكاب  على  للباعث  تقديراً  العقوبة  تنفيذ  – وقف 
قيام �ملتهم با�ستالم �ل�سهادة حمل �لتهام من �سخ�ص جمهول و��ستخد�مه لها بتقدميها �إىل مكتب 
��ستقد�م رغم �أنه ل يحمل �إل �سهادة �لثانوية �لعامة فقط – موؤد�ه: علمه بتزويرها – �أثر ذلك: 

ثبوت �لتهام يف حقه.
وقف تنفيذ عقوبة �ل�سجن يف حق �ملتهم تقديرً� للباعث �لذي قام من �أجله بارتكاب �جلرمية، وهو 

��ستقد�م زوجته لالإقامة معه ليح�سل له �لإعفاف وهو يف حقيقته مطلب �سرعي.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

 �أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص هذه �لدعوى مبوجب قر�ر �لتهام رقم )595/ج( 
لعام 1428هـ �سد ).....( ).....( �جلن�سية – �لعمر )30( �سنة – يعمل مندوب مبيعات يف �مل�سنع 

).....( – وي�سكن ).....( جو�ل رقم ).....(.
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لأنه قبل تاريخ 1428/5/17هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:
�لبكالوريو�ص �سعبة  - �ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر ر�سمي هو �سهادة �جتياز �متحان درجة 
باأن  �ل�سطناع  بطريق  وذلك  مب�سر،  �ملن�سورة  بجامعة  �لتجارة  كلية  �إىل  من�سوبة  و�أعمال  �إد�رة 
�سفارة  �إىل  وتو�قيع من�سوبة  باأختام  بالكامل وم�سدقة  �ملجهول، وهي م�سطنعة  ح�سل عليها من 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية بالقاهرة فتمت جرمية �لتزوير.
��ستقد�م  لغر�ص  �ل�ستقد�م؛  مكتب  �إىل  به  تقدم  باأن  بحقيقته  علمه  مع  ر  �ملزوَّ �ملحرر  ��ستعمل   -

زوجته.
و��ستدل �لفرع بالأدلة �لتالية:

ر عند تقدميه 1- �سبط �ملحرر �ملزوَّ
2- �عرت�فه مبا ُن�سب �إليه

�ملرفقني   )60375( رقم  �لأمنية  �لدوريات  وتقرير  1428/5/17هـ،  بتاريخ  �لقب�ص  حم�سر   -3
بالأور�ق.

وطلب فرع �لهيئة مبنطقة �لريا�ص معاقبة �ملتهم �ملذكور مبوجب �ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة 
�لتزوير وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ

ويف هذه �جلل�سة ح�سر �ملتهم ).....( ويف هذه �جلل�سة قدم �ملتهم مذكرة مكونة من ثالث �سفحات:
�أوًل: ب�ساأن ما ذكره �ملدعي �لعام يف دعو�ه من حماولتي ��ستقد�م �أ�سرتي لالإقامة معي يف �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية فهو �سحيح، ول يخفى على ف�سيلتكم ما لهذ� �لأمر من �أهمية كبرية يف حتقيق 
�ل�ستقر�ر �لنف�سي و�لوجد�ين للزوجية كوين حديث عهد بالزو�ج، و�أي�سًا درءً� للمفا�سد و�مل�ساكل 
�لتي بد�أت تدب بيننا ب�سبب عدم ��سطحابي زوجتي معي، و�أنا بني �أمرين �أحالهما مر، �إما بالإقامة 

يف �ململكة عازبًا �أو �لعودة �إىل بلدي خاويًا.
ثانيًا: �أما ب�ساأن ما ورد يف قر�ر �لتهام رقم )595/ح( لعام 1428هـ �ل�سادر من فرع هيئة �لرقابة 
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�متحان  �جتياز  �سهادة  هو  ر�سمي  حمرر  تزوير  يف  جمهول  مع  �ساهمت  باأنني  باتهامي  و�لتحقيق 
فهو غري �سحيح  �ل�ستقد�م  مهمة  ت�سهيل  �أجل  من  �ل�سطناع  بطريق  وذلك  �لبكالوريو�ص،  درجة 

جملًة وتف�سياًل ملا يلي:
1- مل �أقم باأي فعل مادي يدل على �لتزوير ل بطريق �ل�سطناع ول غريه ب�سفتي �أ�سياًل �أو م�ساهمًا، 
م �ملدعي �لعام ما يدل على هذ� �لتهام بارتكابي �أي فعل مادي يدل على �لتزوير و�لأ�سل  كما مل يقدِّ

كما هو معلوم لف�سيلتكم بر�ءة �لذمة، كما �أن �لبينة على �ملدعي.
2- ذكر �ملدعي �لعام نف�سه يف قر�ر �لتهام باأنني تقدمت باملحرر �إىل مكتب �ل�ستقد�م؛ لغر�ص 
��ستقد�م زوجتي، ول �سك �أن هذ� �لغر�ص هو غر�ص �سريف يف حد ذ�ته وم�سروع، كما مل �أتعر�ص 
بالأذى لأي �سخ�ص �أو يرتتب عليه �أدنى �سرر من �أي نوع لأي فرد، ولي�ص فيه حتقيق �أية مكا�سب 
�سخ�سية بل كانت �لنية ح�سنة وهلل �حلمد، وهي �لرغبة يف �ل�ستقر�ر �لأ�سري و�لإقامة �لد�ئمة يف 
هذ� �لبلد �لطيب حامل لو�ء �ل�سريعة �لذي يفتح �أبو�به لكل م�سلم؛ لالإقامة فيه ل�سيما �إذ� �ساقت 

به �ل�سبل يف بالده.
3- مل ي�سبق يل من قبل �تهامي بهذ� �لفعل )�لتزوير( ل يف بلدي ول يف هذ� �لبلد �لكرمي، ول�ست 
من �أرباب �ل�سو�بق، و�أنا �ساب يف مقتبل �لعمر، و�أمتتع بني جري�ين يف �ل�سكن وزمالئي يف �لعمل 
بال�سمعة �لطيبة و�ل�سلوك �حل�سن وهلل �حلمد و�ملنة، وم�ستعد لإح�سار �سهود على ذلك، ول يخفى 
على ف�سيلتكم �أن يف توقيع عقوبة �لتزوير على نحو ما يريد �ملدعي �لعام بالغة �لأثر �ل�سيئ على 
�أقر�ين وكلي رجاء و�آمل يف �هلل ثم يف ق�سائكم �لعادل �لرحيم  حا�سري وم�ستقبلي و�سمعتي بني 
�لهيئات، ولأن  و�إقالة عرثة ذوي  بال�سبهات  �لأخذ  �لذي ير�عي �مل�سالح و�ملفا�سد، وعدم  �حلكيم 

يخطئ �لإمام يف �لعفو خري له من �أن يخطئ يف �لعقوبة.
هذه  من  برب�ءتي  و�حلكم  ثبوتها  لعدم  �لعام؛  �ملدعي  دعوى  رد  ف�سيلتكم  من  �أمتنى  �خلتام  ويف 

. وقد قرر ممثل �لدعاء �كتفاءه مبا ورد يف قر�ر �لتهام. �لتهمة �ملن�سوبة �إيلَّ



43

�لدعوى،  ر حمل  �ملحرَّ �لأور�ق مبا يف ذلك  كافة  على  �لطالع  وبعد  و�لإجابة  �لدعوى  �سماع  وبعد 
وحيث �إن �ملحرر عبارة عن �سهادة بكالوريو�ص �سادرة من جامعة �ملن�سورة وحتمل توقيعات و�أختام 
وت�ساديق، وحيث �إن هذه �ل�سهادة مزورة، وحيث �إنه قام با�ستالمها من ذلك �ل�سخ�ص �ملجهول، 
فهو يف حقيقة �لأمر على علم باأنها مزورة، حيث �إنه يعلم �أنه ل يحمل �إل �سهادة �لثانوية �لعامة كما 
هو مو�سح يف �لتحقيقات، وحيث �إنه قام بتقدمي هذ� �ملحرر �إىل مكتب �ل�ستقد�م؛ لغر�ص ��ستقد�م 
مزور،  ملحرر  م�ستعماًل  يعترب  هذه  و�حلالة  فاإنه  مزورة،  �ل�سهادة  هذه  باأن  علم  على  وهو  زوجته، 
�أركانهما �ملادية و�ملعنوية مما يعني  �لأمر �لذي يعني �أن جرميتي �لتزوير و�ل�ستعمال قد �كتملت 
قيام هاتني �جلرميتني يف حق �ملتهم، وحيث �إن هذه �جلر�ئم ينتظمها �سلوك �إجر�مي و�حد؛ ولكون 
�ملتهم من �لأ�سخا�ص �لعاديني، فاإن عقوبة جرمية �لتزوير ت�ساوي عقوبة جرمية �ل�ستعمال، وملبد�أ 

تد�خل �لعقوبات فاإنه يكتفي بعقوبة و�حدة.
هو  ذلك  من  �لق�سد  فاإن  �ملحرر،  هذ�  تزوير  �أجله  من  قام  �لذي  �لباعث  �إىل  بالنظر  �إنه  وحيث 
��ستقد�م زوجته لتبقى معه؛ ليح�سل له �لإعفاف، فهذ� حقيقته مطلب �سرعي جتعله �لد�ئرة يف 

تقديرها، �إل �أن �لطريقة �لتي �سلكها لي�ست �سحيحة، و�لقاعدة �لعامة �لغاية ل تربر �لو�سيلة.
وا�ضتعمال  تزوير  من  اإليه  ُن�ضب  – مبا  اجلن�ضية   ).....(  ).....( باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه �ضنة واحدة وتغرميه مبلغ )األف( رياٍل مع وقف تنفيذ عقوبة ال�ضجن 

املق�ضي بها؛ وذلك ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/5826/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي: 635/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 179/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/3/20هـ

– اقت�ضار  املزورة  املحررات  – �ضبط  اإقامة  – رخ�س  ر�ضمية  – حمررات  – م�ضاهمة  تزوير 

امل�ضوؤولية على من وجدت املحررات يف غرفته – مبداأ تداخل العقوبات.

على  غرفته  بد�خل  و�لعثور  �آخرين  مع  به  �مل�سرتك  م�سكنه  يف  �لأول  �ملتهم  على  �لقب�ص  -�إلقاء 
�إد�نته  ثبوت  �أثره:   – ذلك  �إثبات  عن  وعجزه  له  قريب  تخ�ص  باأنها  و�إقر�ره  �ملزورة  �ملحرر�ت 

بامل�ساهمة يف تزويرها، وعدم �إد�نة بقية �ملتهمني لعدم كفاية �لأدلة. 
- �إقر�ر �ملتهمني �لثاين و�لثالث و�ل�ساد�ص مب�ساهمتهم مع جمهول يف تزوير رخ�ص �لإقامة �خلا�سة 
بجرميتي  �إد�نتهم  ثبوت  �أثره:   – �ملزورة  �ملحرر�ت  لهذه  و��ستعمالهم  بحوزتهم  و�مل�سبوطة  بهم 
�لعقوبات يف  تد�خل  ملبد�أ  �إعماًل  �لأ�سد  للجرمية  �ملقررة  بالعقوبة  و�ل�ستعمال ومعاقبتهم  �لتزوير 

�لفقه �لإ�سالمي.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

ورد �إىل ديو�ن �ملظامل بجدة خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبحافظة جدة رقم )6818/10( 
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وقد  م�سفوعاته،  مع  1429هـ  لعام  )929/ج(  رقم  �لتهام  قر�ر  به  �ملرفق  1429/8/25هـ،  يف 
با�سرت �لد�ئرة �لنظر يف �لق�سية على �لنحو �ملثَبت بدفرت �ل�سبط – حيث ح�سر ممثل �لدعاء 
هيئة  تتهم  قائاًل:  �ملتهمني  مو�جهة  يف  �لدعاء  ممثل  و�دعى  �أعاله  �ملذكورون  و�ملتهمون   ).....(

�لرقابة و�لتحقيق:
– موقوف  �لبالد بطريقة غري نظامية  – يقيم يف  – )22( �سنة  1- ).....( ).....( �جلن�سية 

ب�سجون حمافظة جدة/ �لإ�سالحية بتاريخ 1429/8/3هـ بتهمة �لتزوير.
�لبالد بطريقة غري  – يقيم يف  �أعزب   - – عامل  �سنة   )26( – ).....( �جلن�سية   ).....(  -2

نظامية – موقوف ب�سجون حمافظة جدة/�لإ�سالحية بتاريخ 1429/8/3هـ بتهمة �لتزوير.
�لبالد بطريقة غري  يقيم يف   - – �أعزب  – عامل  �سنة   )25( – ).....( �جلن�سية   ).....(  -3

نظامية – موقوف ب�سجون حمافظة جدة/�لإ�سالحية بتاريخ 1429/8/3هـ بتهمة �لتزوير.
�لبالد بطريقة غري  يقيم يف  – متزوج -  – عامل  �سنة   )27( – 4- ).....( ).....( �جلن�سية 

نظامية – موقوف ب�سجون حمافظة جدة/�لإ�سالحية بتاريخ 1429/8/3هـ بتهمة �لتزوير.
�لبالد بطريقة غري  يقيم يف  – متزوج -  – عامل  �سنة   )35( – 5- ).....( ).....( �جلن�سية 

نظامية – موقوف ب�سجون حمافظة جدة/�لإ�سالحية بتاريخ 1429/8/3هـ بتهمة �لتزوير.
�لبالد بطريقة غري  يقيم يف  – متزوج -  – عامل  �سنة   )27( – 6- ).....( ).....( �جلن�سية 

نظامية – موقوف ب�سجون حمافظة جدة/�لإ�سالحية بتاريخ 1429/8/3هـ بتهمة �لتزوير.
�لبالد بطريقة غري  يقيم يف   - – �أعزب  – عامل  �سنة   )23( – ).....( �جلن�سية   ).....(  -7
نظامية – موقوف ب�سجون حمافظة جدة/�لإ�سالحية بتاريخ 1429/8/3هـ بتهمة �لتزوير. لأنهم 

وقبل ذلك �لتاريخ بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:
�ملتهمون جميعًا: �ساهمو� مع جمهول يف تزوير حمرر�ت ر�سمية )رخ�سة �إقامة رقم ).....( من�سوب 
�سدورها جلو�ز�ت حمافظة جدة، ورخ�سة �إقامة رقم ).....( من�سوب �سدورها جلو�ز�ت حمافظة 
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�إقامة  ورخ�سة  �لريا�ص،  منطقة  جلو�ز�ت  �سدورها  من�سوب   ).....( رقم  �إقامة  ورخ�سة  بي�سة، 
�إقامة رقم ).....( من�سوب  رقم ).....( من�سوب �سدورها جلو�ز�ت �لعا�سمة �ملقد�سة، ورخ�سة 
�سدورها جلو�ز�ت حمافظة جدة، رخ�سة �إقامة رقم ).....( من�سوب �سدورها جلو�ز�ت منطقة 
و�مل�ساعدة  �لتفاق  طريق  وعن  بال�سطناع،  جمهولني(،  �أ�سخا�ص  و�أ�سماء  �سور  تعلوها  �لريا�ص 
�آخرين  �أ�سخا�ص  على  لبيعها  متهيدً�  �لالزمة  و�لبيانات  �ل�سم�سية  بال�سور  �ملجهول  �أمدو�  باأنهم 

ر�غبني فيها، فتمت بذلك جرمية �لتزوير.
 – �ملتهم �لثاين: �ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر ر�سمي )�لتجديد �ملثَبت بال�سفحة رقم )11 
12( من رخ�سة �إقامته رقم ).....( بتاريخ 1425/5/10هـ من�سوب �سدورها جلو�ز�ت �لعا�سمة 
�ملقد�سة( بال�سطناع وعن طريق �لتفاق و�مل�ساعدة باأن �أمد �ملجهول برخ�سة �إقامته و�ملبلغ �ملايل 

�ملتفق عليه، فتمت بذلك جرمية �لتزوير.
- ��ستعمل �ملحرر �لر�سمي �ملزور – حمل �لتهام – فيما زور من �أجله باإبر�زه لرجال �لأمن وقت 

�لقب�ص عليه حمتجًا ب�سحته مع علمه بتزويره.
بتاريخ   ).....( رقم  �لإقامة  )رخ�سة  ر�سمي  حمرر  تزوير  يف  جمهول  مع  �ساهم  �لثالث:  �ملتهم 
وبا�سم  �ل�سم�سية  �ملتهم  �سورة  تعلوها  جدة  حمافظة  جلو�ز�ت  �سدورها  من�سوب  1427/4/23هـ 
ب�سورته  �ملجهول  �أمد  باأن  و�مل�ساعدة  �لتفاق  طريق  وعن  بال�سطناع  ل�سمه(  �ملخالف   ).....(

�ل�سم�سية و�ملبلغ �ملايل �ملتفق عليه، فتمت بذلك جرمية �لتزوير.
- ��ستعمل �ملحرر �لر�سمي �ملزور – حمل �لتهام – فيما زور من �أجله باإبر�زه لرجال �لأمن وقت 

�لقب�ص عليه حمتجًا ب�سحته مع علمه بتزويره منتحاًل مبوجبه ��سمًا خمالفًا ل�سمه
بتاريخ  رقم ).....(  �لإقامة  ر�سمي )رخ�سة  تزوير حمرر  �ساهم مع جمهول يف  �ل�ساد�ص:  �ملتهم 
1426/9/23هـ من�سوب �سدورها جلو�ز�ت حمافظة جدة تعلوها �سورة �ملتهم �ل�سم�سية وبا�سمه( 
بال�سطناع وعن طريق �لتفاق و�مل�ساعدة باأن �أمد �ملجهول ب�سورته �ل�سم�سية و�ملبلغ �ملايل �ملتفق 
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عليه – فتمت بذلك جرمية �لتزوير.
- ��ستعمل �ملحرر �لر�سمي �ملزور – حمل �لتهام – فيما زور من �أجله باإبر�زه لرجال �لأمن وقت 

�لقب�ص عليه حمتجًا ب�سحته مع علمه بتزويره وذلك لالأدلة �لتالية:
1- �إفادة �جلو�ز�ت باأن رخ�ص �لإقامات – حمل �لتهام – مزورة.

2- ما هو ثابت من حم�سر �لقب�ص و�لتفتي�ص �ملوؤرخ يف 1429/8/2هـ من �سبط �ملحرر�ت �ملزورة 
حمل �لتهام مبنزل �ملذكورين.

3- ما جاء باأقو�ل �ملتهمني �ملذكورين بكافة مر�حل �لتحقيق بتح�سيلهم على �ملحرر�ت �ملزورة عن 
طريق �سخ�ص جمهول مل ي�ستطيعو� �لدللة عليه

�لتن�سل من  �لغر�ص منه  �إن  �إذ  �إليهم؛  �ملتهمني �ملذكورين ما هو من�سوب  �إنكار  4- ل تعويل على 
�مل�سوؤولية �جلنائية ويدح�سه ما ورد بالأدلة �ل�سابقة.

نظام  من   )6  ،5( �ملادتني  لأحكام  طبقًا  �ملذكور  �ملتهم  معاقبة  �ملظامل  ديو�ن  من  �لهيئة  وطلبت 
مكافحة �لتزوير وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.

وب�سماع �ملتهمني لدعوى ممثل �لدعاء بعد تالوتها عليهم �أجاب �ملتهم �لأول ).....( قائاًل: لقد مت 
�لقب�ص عليَّ يف �سكني �لو�قع يف حي غليل، وعرث بد�خل �لغرفة على �ملحرر�ت �ملزورة �لو�ردة يف 
هذ� �لتهام، ولكنها ل تخ�سني، و�إمنا تخ�ص زوج �أختي �ملدعو ).....(، وبعر�ص �أقو�ل �ملتهم على 

ممثل �لدعاء �أجاب باأن �ملحرر�ت �ملذكورة �سبطت يف منزل �ملذكور وهو �مل�سوؤول عنها.
وب�سوؤ�ل �ملتهم: هل لديك ما يثبت �أن �ملحرر�ت تعود للمدعو ).....(؟ وهل ت�ستطيع �إح�ساره؟ �أجاب 

قائاًل: لي�ص لديَّ �إثبات ول �أ�ستطيع �إح�ساره.
كما �أجاب �ملتهم �لثاين ).....( قائاًل: �أعرتف مبا ورد يف �لدعوى جملًة وتف�سياًل، فقد �تفقت مع 
�سخ�ص ل �أعرفه على جتديد �إقامتي رقم ).....( جتديدً� مزورً�؛ لكوين ل �أعرف كفيلي، و��ستعملت 
�لإقامة مع علمي مبا حلقها من تزوير، و�أما بخ�سو�ص ما ورد يف �لفقرة )�لأوىل(، فيما يخ�ص 
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�ملحرر�ت �مل�سبوطة د�خل �ل�سكن، فاأنا ل عالقة يل بها؛ حيث �إنني كنت خارج �ل�سكن وقت �لقب�ص 
، ومبو�جهته مبح�سر �لقب�ص و�لتفتي�ص �ملوؤرخ يف 1429/8/2هـ �ملت�سمن �أنه مت �لقب�ص عليه  عليَّ
د�خل �لغرفة �لتي يوجد بها �ملحرر�ت �ملزورة �أجاب �أن ذلك �سحيح، و�أنه يرجع عن كالمه �ل�سابق 

و�عرتف �أنه يعلم �أن تلك �ملحرر�ت مزورة و�سادق على �أقو�له �ل�سابقة ولي�ص لديه ما ي�سيفه
قدمت  فقد  وتف�سياًل  �لدعوى جملًة  ورد يف  �أعرتف مبا  قائاًل:   ).....( �لثالث  �ملتهم  �أجاب  كما 
لغر�ص �لعمرة، وتخلفت يف �ململكة وتقابلت مع �سخ�ص ).....( ح�سلت منه على �لإقامة �ملزورة 
مقابل )�ألف( رياٍل و��ستعملتها، و�أنا �أعلم بتزويرها ومنتحاًل مبوجبها ��سمًا خمالفًا ل�سمي، و�أما 
بط يف �ملنزل، حيث �إنني �سكنت قبل �سهرين فقط  ما ورد يف �لفقرة )�لأوىل( فاإنه ل علم يل مبا �سُ
من تاريخ �لقب�ص علينا، وبعر�ص ذلك على ممثل �لدعاء �أجاب باأنه يكتفي مبا ورد يف قر�ر �لتهام.
كما �أجاب �ملتهم �لر�بع: ).....( قائاًل: �أنكر ما ورد يف �لدعوى جملًة وتف�سياًل، حيث �إنه ل عالقة 
بهذ�  �أكن م�ستقرً�  �لأول، ومل  �ملتهم  وبالتفاق مع  بالإيجار  �أ�سكن  �إنني  �ملحرر�ت، حيث  بتلك  يل 

�ملنزل، وبعر�ص ذلك على ممثل �لدعاء �أجاب باأنه يكتفي مبا ورد يف قر�ر �لتهام.
�أنه دليل �لتهام ينح�سر يف �لقب�ص على �ملتهم د�خل �ملنزل  وبالطالع على ملف �لق�سية �ت�سح 
�لذي �سبطت �ملحرر�ت �ملزورة بد�خله، فهل هناك �أدلة �أخرى؟ فاأجاب ممثل �لدعاء �أنه ل دليل 
غري هذ�، وب�سوؤ�ل �ملتهم عن عالقته باملتهم �لأول؟ �أجاب باأنه ل عالقة له به �سوى ما ذكره، حيث 

�إنه مل مي�ص عليه يف هذ� �ملنزل �سوى �أربعة �أ�سهر.
ل  �إنه  وتف�سياًل، حيث  �لدعوى جملًة  ورد يف  ما  �أنكر  قائاًل:  �ملتهم �خلام�ص: ).....(  �أجاب  كما 
عالقة يل باملحرر�ت �مل�سبوطة د�خل �ملنزل؛ لكونه مل مي�ص يل �سوى يومني فيه حيث مل ت�سبط يف 
غرفة نومي، و�إمنا يف غرفة �ملتهم �لأول، وبعر�ص ذلك على ممثل �لدعاء �أجاب: �أكتفي مبا ورد يف 

قر�ر �لتهام.
�أن دليل قر�ر �لتهام �لوحيد ينح�سر يف �لقب�ص عليه د�خل  وبالطالع على ملف �لق�سية �ت�سح 
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�ملنزل �لذي �سبطت �ملحرر�ت �ملزورة بد�خله، فهل هناك �أدلة �أخرى؟ فاأجاب ممثل �لدعاء �أنه ل 
يوجد �أي دليل �آخر غري هذ�.

�سبط  من  )�لأوىل(  �لفقرة  يف  ورد  مبا  يتعلق  ما  �أما  قائاًل:   ).....( �ل�ساد�ص  �ملتهم  �أجاب  كما 
بذلك  �أنكر عالقتي  فاإنني  �أ�سخا�ص،  فيه مع جمموعة  �أ�سكن  �لذي  �ملنزل  د�خل  حمرر�ت مزورة 
حيث �إنه مل مي�ص على �سكني يف هذ� �ملنزل �سوى خم�سة ع�سر يومًا فقط، ومل ت�سبط �ملحرر�ت يف 
بطت يف غرفة نوم �ملتهم �لأول، وبعر�ص ذلك على ممثل �لدعاء �أجاب باأنه  غرفة نومي، و�إمنا �سُ
يكتفي مبا ورد يف قر�ر �لتهام، وباطالع �لد�ئرة على �أدلة �لتهام �ت�سح �أن �لدليل �لوحيد ينح�سر 
بطت �ملحرر�ت �ملزورة بد�خله، وبناًء عليه �سئل ممثل  يف �لقب�ص على �ملتهم د�خل �ملنزل �لذي �سُ

�لدعاء هل لديه دليل �آخر؟ فاأجاب باأنه ل دليل لديه غري هذ�.
و��ستطرد �ملتهم �أنه فيما يتعلق باتهامي يف �مل�ساهمة يف تزوير رخ�سة �لإقامة رقم ).....( فاإين 
�أعرتف بامل�ساهمة يف تزويرها حيث ح�سلت عليها عن طريق �سخ�ص ).....( �جلن�سية مببلغ )مائة 
وخم�سني( رياٍل؛ وذلك لأنني قادم للعمرة ولي�ص لديَّ كفيل، وقد �أخربين �أنها مزورة وقدمتها لفرقة 
�لقب�ص عليَّ حمتجًا ب�سحتها مع علمي بتزويرها و�أ�سادق على �أقو�يل �ل�سابقة، ولي�ص لديَّ ما �أ�سيفه
كما �أجاب �ملتهم �ل�سابع ).....( قائاًل: �أُنكر �لدعوى جملًة وتف�سياًل، فاإنه ل عالقة يل باملحرر�ت 
بطت د�خل �ملنزل �لذي �أ�سكنه مع جمموعة �أ�سخا�ص حيث مل ُت�سبط يف غرفة نومي،  �ملزورة �لتي �سُ
و�إمنا يف غرفة �ملتهم �لأول، ول علم يل بها �أبدً�، وبعر�ص ذلك على ممثل �لدعاء �أجاب باأنه يكتفي 

مبا ورد يف قر�ر �لتهام و�لأدلة �لو�ردة فيه.
وباطالع �لد�ئرة على �لأدلة �ت�سح �أنه ينح�سر �لتهام يف �أنه مت �لقب�ص على �ملتهم د�خل �ملنزل 
�لذي �سبطت �ملحرر�ت فيه؛ ولذلك �سئل ممثل �لدعاء هل هناك �أدلة �أخرى؟ فاأجاب ل يوجد �أي 
�أنها ل  �أقو�ل �ملتهمني لدى هيئة �لرقابة و�لتحقيق �ت�سح  �إنه بالطالع على  دليل غري هذ�.وحيث 
�أنها تخ�ص  �أنكرو� جميعًا عالقتهم بامل�سبوطات، و�دعو�  �أمام �لد�ئرة، وقد  �أفادو� به  تخرج عما 
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�سخ�سًا هاربًا ُيدعى ).....(.

وحيث �إنه بناًء على دعوى ممثل �لدعاء و�إجابة �ملتهم �لأول ).....( �ملت�سمنة �أن �ملحرر�ت �ملزورة 
�إن هذ�  ُيدعى ).....(. وحيث  �لذي  لرحيمه  تعود  �ملتهمني  وبقية  ي�سكنه  �لذي  باملنزل  �مل�سبوطة 
�ملتهم قد �نفرد مبعرفته لتلك �ملحرر�ت و�دعى �أنها لرحيمه زوج �أخته، وملا مل يكن لذلك �ل�سخ�ص 
وجود �سوى قول �ملتهم وبقية �ملقبو�ص عليهم ولعجزه عن �إثبات ذلك بعد �أن طلبت منه �لد�ئرة، 
فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل م�سوؤوليته منفردً�؛ كونه قد ن�سبها �إىل �سخ�ص قريب له ومل ي�ستطع �إثبات 
�إد�نته بامل�ساهمة يف تزوير  ذلك، فاأ�سبح �إحلاقها به �آكد من �إحلاقها بغريه، وتنتهي �لد�ئرة �إىل 
حمرر�ت ر�سمية جمموعة من رخ�ص �لإقامات �لو�ردة يف �لدعوى ومعاقبته عن ذلك طبقًا لن�ص 
�ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة �لتزوير و�عتباره فاعاًل �أ�سليًا طبقًا لقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 

)223( لعام 1399هـ.
وحيث �إنه فيما يتعلق باملتهمني �لثاين ).....( و�لثالث ).....( و�ل�ساد�ص ).....(، فاإنه بناًء على 
�عرت�ف كل و�حد منهم مب�ساهمته مع جمهول يف رخ�سة �لإقامة �مل�سبوطة بحوزته حيث �ساهم 
�لتزوير؛ لكونه ل يعرف  �لتجديد بطريق  �لإقامة، ومت  �ملثَبت على  �لتجديد  �لثاين مع �ملجهول يف 
�أن  يعلم  وهو  ذلك  بعد  و��ستعملها  �سليمًا  جتديدً�  لتجديدها  له  �سبيل  ول  لديه  يعمل  ومل  كفيله، 

جتديدها قد مت بطريق �لتزوير.
كما �أن �ملتهم �لثالث وبناًء على �عرت�فه قد �ساهم مع جمهول يف تزوير �ملحرر �مل�سبوط بحوزته – 
رخ�سة �إقامة – حيث �إنه قادم للعمرة، ويعلم �أنه ل يحق له �حل�سول على هذ� �ملحرر مما دعاه 
�إىل �لتفاق مع �ملجهول �إىل �أن ميد بالإقامة �ملزورة فقبلها، وهو يعلم بتزويرها و��ستعملها بعد هذ� 
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�لعلم.
كما �أن �ملتهم �ل�ساد�ص وبناًء على �عرت�فه كذلك باأنه قدم للعمل وحت�سل على �ملحرر �ملزور من 
�سخ�ص ).....(، وهو يعلم �أنه مزور و��ستعمله بعد هذ� �لعلم مما يكون معه و�حلال كذلك �إد�نة 
نظام  6( من  �ملادتني )5،  لن�ص  ومعاقبتهم طبقًا  و�ل�ستعمال  �لتزوير  بجرميتي  منهم  و�حد  كل 
مكافحة �لتزوير، و�إ�سافة �ملادة )�لتا�سعة( بالن�سبة للثاين؛ كون �ملحرر �لذي يخ�سه �سليم �لأ�سل، 
وطر�أ عليه �لتزوير و�عتبار كل و�حد منهم فاعاًل �أ�سليًا طبقًا لقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( 
لعام 1399هـ مع �لكتفاء بالعقوبة �ملقررة للجرمية �لأ�سد �إعماًل ملبد�أ تد�خل �لعقوبات يف �لفقه 

�لإ�سالمي.
وحيث �إنه فيما يتعلق باتهامهم بامل�ساهمة يف �ملحرر�ت �مل�سبوطة د�خل �ملنزل �لذي ي�سكنون فيه، 
فاإنه ولعجز �لدعاء عن �لإثبات بدليل قاطع على ذلك؛ وكون �أدلته تنح�سر يف �لقب�ص عليهم د�خل 
�ملنزل، فاإن �لد�ئرة تق�سي بعدم �إد�نتهم فيما يتعلق بهذه �جلرمية؛ لعدم كفاية �لأدلة على ثبوتها 

يف حقهم.
وحيث �إنه فيما يتعلق باملتهمني �لر�بع ).....( و�خلام�ص ).....( و�ل�سابع ).....(، فاإنه وبناًء على 
�إنكارهم �أمام �لد�ئرة ويف جميع مر�حل �لتحقيق و�نح�سار �لدليل يف �لقب�ص عليهم د�خل �ملنزل 
بطت �ملحرر�ت �ملزورة فيه، وعدم ��ستطاعة �لدعاء �إثبات �لدعوى باأية �أدلة �أخرى؛ ولكون  �لذي �سُ
ولكون  �حلكم؛  هذ�  �أ�سباب  يف  �لو�رد  �لنحو  على  �لأول  باملتهم  �إحلاقها  �أمكن  قد  �ملحرر�ت  تلك 
�لأ�سل يف �ملتهم �لرب�ءة حتى تثبت �إد�نته بدليل قطعي، وملا مل يتوفر هذ� �لدليل، فاإن �لدعوى قد 
�أتت مر�َسلة خالية من �لأدلة وتنتهي �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملتهمني �ملذكورين؛ لعدم كفاية �لأدلة.

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل: باإدانة االأول ).....( ).....( اجلن�ضية - مبا هو من�ضوب اإليه يف هذه الدعوى، ومعاقبته عن 

ذلك ب�ضجنه �ضنة ُت�ضب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�ضية، وتغرميه األف رياٍل.
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حكمت �ملحكمة بتاأييد �حلكم فيما �نتهى �إليه من ق�ساء، و�عتبار �حلكم نهائيًا و�جب �لنفاذ لبقية 
�ملتهمني عد� �ملتهمني �لر�بع و�خلام�ص و�ل�سابع لعدم �لعرت��ص عليه . 

ثانياً: اإدانة كل من الثاين ).....( والثالث ).....(، وال�ضاد�س ).....( ).....( اجلن�ضية - مبا هو 

من�ضوب اإليهم من التزوير يف اإقامات تخ�ضهم وا�ضتعمالها، ومعاقبتهم عن ذلك ب�ضجن كل واحد 

منهم �ضنة ُت�ضب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�ضية، وتغرمي كل واحد منهم )األف( رياٍل، 

وعدم اإدانتهم مبا �ضوى ذلك؛ لعدم كفاية االأدلة.

ثالثاً: عدم اإدانة كل من الرابع ).....( واخلام�س ).....( وال�ضابع ).....( ).....( اجلن�ضية - مبا 

هو من�ضوب اإليهم؛ لعدم كفاية االأدلة على ثبوتها يف حقهم.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية: 2/5315/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 115/د/ج/7 لعام 1429هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 374/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/9هـ

تزوير – حمرر ر�ضمي – رخ�ضة اإقامة – انتفاء الق�ضد اجلنائي.

)�جلهة  �جلو�ز�ت  �إد�رة  لدى  يت�سح  ومل  مرة،  من  �أكرث  �لتهام(  )حمل  �ملتهم  �إقامة  جتديد 
�ملخت�سة( �أن �ملتهم قام با�ستبد�ل �ل�سورة �لأ�سلية بال�سورة �حلالية �أو قام با�ستكمال �خلتم – 
�ت�ساق �ملعلومات �لو�ردة يف �لإقامة مع برنت �حلا�سب �لآيل للجو�ز�ت – موؤدى ذلك: عدم وجود ما 
يدعو �ملتهم �إىل �لتزوير – �نتفاء �لق�سد �جلنائي لدى �ملتهم بعدم علمه باأن �ملحرر مزور – �أثر 

ذلك: عدم �لإد�نة؛ لعدم كفاية �لأدلة.

�ملادة )5( من نظام مكافحة �لتزوير �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )114( بتاريخ 1380/11/26هـ.

بتاريخ   )7933/4( رقم  بجدة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  خطاب  بجدة  �ملظامل  ديو�ن  �إىل  ورد 
1428/10/18هـ �ملرفق به قر�ر �لتهام رقم )940/ج( لعام 1428هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت 
 ).....( �لدعاء  �ل�سبط، حيث ح�سر ممثل  بدفرت  �ملثَبت  �لنحو  على  �لق�سية  �لنظر يف  �لد�ئرة 
و�ملتهم �ملذكور �أعاله، و�دعى ممثل �لدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق 
).....( ).....( �جلن�سية – )26( �سنة – عامل �أعزب – يقيم يف �لبالد بطريقة نظامية – مطلق 

�ل�سر�ح؛ لأنه وقبل تاريخ 1428/2/19هـ بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:
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بتاريخ 1424/3/3هـ  تالف رقم ).....(  �إقامة بدل  تزويرً� يف حمرر ر�سمي )رخ�سة  �رتكب   -1
�سادرة من جو�ز�ت حمافظة جدة تعلوها �سورة �ملتهم �ل�سم�سية وبا�سمه( بالإتالف �جلزئي باأن 
قام با�ستبد�ل �سورته �لأ�سلية بال�سورة �حلالية و��ستكمال �خلتم على �ل�سورة، فتمت بذلك جرمية 

�لتزوير.
ر من �أجله باإبر�زه لرجل �لأمن وقت  2- ��ستعمل �ملحرر �لر�سمي �ملزور – حمل �لتهام – فيما زوَّ

�لقب�ص عليه حمتجًا ب�سحته مع علمه بتزويره.
ودللت �لهيئة على دعو�ها مبا يلي:

1- �إفادة جهة �لخت�سا�ص �جلو�ز�ت باأن رخ�سة �لإقامة – حمل �لتهام – مزورة.
�إنكار �ملتهم �لعلم بتزوير �لإقامة ودفعه بتح�سله عليها عن طريق كفيله �ل�سابق  ل على  2- ل يعوَّ
��ستطاعته  عدم  ظل  يف  �جلنائية  �مل�سوؤولية  من  �لتهرب  به  �أر�د  و�هيًا  دفاعًا  ذلك  كون  ).....(؛ 

�لإر�ساد على �ملذكور.
وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل حماكمة �ملتهم �ملذكور طبقًا لأحكام �ملو�د )5، 6، 9( من نظام 

مكافحة �لتزوير، وقر�ري جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ، ورقم )3( لعام 1406هـ
وب�سماع �ملتهم لدعوى ممثل �لدعاء بعد تالوتها عليه وطلب جو�به، �أجاب قائاًل: �أنكر ما ورد يف 
�لدعوى جملًة وتف�سياًل، فقد قدمت �إىل �ململكة بتاأ�سرية عامل لدى كفيلي �ل�سابق ).....( وعملت 
ثم  �سنتني،  ملدة  لديه  وعملت   ).....( �إىل  كفالتي  نقلت  ثم  �سنتني،  ملدة  �ملالب�ص  مغ�سلة  يف  لديه 
نقلت كفالتي �إىل ).....( وعملت لديه ملدة �ست �سنو�ت من تاريخ 1424/10/8هـ، وقد قام كفيلي 
�إقامتي ملدتني متتاليتني، وب�سوؤ�ل �ملتهم باأن �لتزوير  �حلال ).....( بنقل كفالتي وجتديد رخ�سة 
بال�سورة  �لقدمية  �سورتك  با�ستبد�ل  قمت  حيث  )خم�سة(  رقم  �ل�سفحة  على  وقع  �لتهام  حمل 
�حلالية، وقمت بعد ذلك با�ستكمال �خلتم؟ فاأجاب: باأن هذه �سورته ومل يغريها، �أما �خلتم فال 
�لتزوير  مكافحة  لق�سم  لإحالتها  جدة  جو�ز�ت  ملدير  �لكتابة  �لد�ئرة  قررت  ثم  �سيئًا،  عنه  �أعلم 
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�إد�رة  للد�ئرة خطاب مدير  �لإقامة، ويف �جلل�سة �ملحددة ورد  و�إعد�د تقرير مف�سل عن رخ�سة 
مكافحة �لتزوير مبنطقة مكة �ملكرمة رقم )250/2/202( يف 1429/1/28هـ �ملرفق به �لتقرير 
ن بها رقم  �لفني رقم )10793( يف 1429/10/27هـ �ملت�سمن �أنه بفح�ص �ل�سفحة رقم )3( �ملدوَّ
�لإقامة  حلامل  �ل�سخ�سية  �ملعلومات  به  ن  �ملدوَّ  )4( رقم  و�ل�سفحة  �لإقامة،  و�سالحية  وم�سدر 
لوحظ عدم تعر�سهما لعبث، وبفح�ص �ل�سفحة رقم )5( و�ملثَبت يف �ل�سورة �ل�سم�سية و�لغالف 
�إقامتي  باأنه عند �نتهاء رخ�ص  �أفاد  ر، وبتالوة ذلك على �ملتهم  �أن �خلتم مزوَّ �لبال�ستيكي، تبني 
لدى كفيلي �ل�سابق ).....( �ساحب مغ�سلة ).....( �لذي كنت �أعمل لديه، �سلمته �لإقامة و�سورتي 
�ل�سم�سية �حلديثة، بعد ذلك �سلمني �لإقامة بحالتها �لر�هنة، و�أ�ساف �أن كفيله �ل�سابق هو �لذي 
دفع ر�سوم �جلو�ز�ت، وب�سوؤ�له عن عنو�ن كفيله �ل�سابق ).....(، �أجاب: باأنه ل يعرفه، حيث م�سى 
على هذه �حلادثة �ست �سنو�ت، ثم �أ�ساف كفيله �حلا�سر �أنه قام بنقل �لكفالة، وقام بتجديدها بعد 
ذلك �أكرث من مرة، ولو كان فيها تزوير لكت�سف ذلك من قبل �جلو�ز�ت مبعنى �أن مكفويل �ملتهم 
�حلا�سر ل يعلم عن �لتزوير �سيئًا، ولي�ص لديه ق�سد جنائي بذلك، ثم �أ�ساف �ملتهم �أن له ع�سر 
�سنو�ت يعمل يف �ململكة، ومل يح�سل عليه �أي �سيء، ولي�ص عليه �سو�بق، و�أنه مل يعلم عن هذ� �لتزوير 
�إل يف مركز جو�ز�ت �ل�سمي�سي بطريق مكة/جدة �ل�سريع بتاريخ 1428/2/18هـ، و�أنا ذ�هب �إىل 

�لعمرة.

وحيث �إنه وبالطالع على �لتقرير �لفني �ل�سادر من �إد�رة مكافحة �لتزوير �ل�سعبة �لفنية و�ملخترب�ت 
رقم )10793( بتاريخ 1429/1/27هـ �ملت�سمن �أنه بفح�ص رخ�سة �لإقامة رقم ).....( �ل�سادرة 

من جدة با�سم ).....( كانت �لنتيجة:
ن بها رقم وم�سدر و�سالحية �لإقامة، و�ل�سفحة رقم )4(  1- بفح�ص �ل�سفحة رقم )3( و�ملدوَّ



57

ن بها �ملعلومات �ل�سخ�سية حلامل رخ�سة �لإقامة لوحظ عدم تعر�سها للعبث. و�ملدوَّ
�أن  لوحظ  �لبال�ستيكي،  و�لغالف  �ل�سم�سية،  �ل�سورة  بها  و�ملثَبت  رقم )5(  �ل�سفحة  بفح�ص   -2
لدينا  �ملتوفرة  �لنماذج  مع  متو�فق  غري  �ل�سفحة  و�أ�سل  �ل�سم�سية،  �ل�سورة  على  �ملثَبت  �خلتم 

)مزور(.
وحيث �إنه مبو�جهة �ملتهم بالتقرير �لفني، �أفاد باأنه عند �نتهاء رخ�سة �إقامتي عند كفيلي �ل�سابق 
).....( �ساحب مغ�سلة �ملالب�ص �لذي كنت �أعمل لديه �سلمته �لإقامة و�سورتي �ل�سم�سية �حلديثة، 
بعد ذلك �سلمني �لإقامة بحالتها �لر�هنة، وحيث �إنه بالرجوع �إىل ملف �لق�سية تبني �أن �أقو�له يف 
جميع مر�حل �لتحقيق قد �أتت على وترية و�حدة، وهي �أنه حت�سل على �لإقامة، وكذلك �لتجديد عن 
طريق كفيله، وباطالع �لد�ئرة على �إقامة �ملتهم و�لطالع على �لتجديد�ت �ل�سادرة من �جلو�ز�ت 
دة يف تاريخ 1426/2/24هـ ملدة �سنة، بتاريخ 1427/2/27هـ ملدة  تبني �أن �لإقامة حمل �لتهام جمدَّ
�سنتني، ومل يت�سح خالل هذه �لتجديد�ت عند �جلو�ز�ت جهة �لخت�سا�ص للمحرر �ملزور �أن �ملتهم 
�ملعلومات  �إن  وحيث  با�ستكمال �خلتم،  قام  �أو  بال�سورة �حلالية،  �لأ�سلية  �ل�سورة  با�ستبد�ل  قام 
�أن  �ملت�سمن  �جلو�ز�ت  من  �مل�ستخرج  �لآيل  �حلا�سب  برنت  مع  مت�سقة  جاءت  �لإقامة  يف  �لو�ردة 
ر  دة �إىل تاريخ 1429/3/10هـ، مما يدل على عدم وجود ما يدعو �ملتهم �إىل �أن يزوِّ �لإقامة جمدَّ
�ملحرر �لر�سمي، ومل يت�سح من �أقو�ل �ملتهم �أنه قد �رتكب �سببًا ميكن �أن يلحق ذلك به، ول يوجد �أي 
دليل �أو بينة تثبت �أن �ملتهم قام بهذ� �لعمل بنف�سه، ومل يت�سح من مالب�سات �لق�سية ما يدل على �أن 
ر ميثل �جلانب �لأ�سا�سي يف جترمي  �ملتهم لديه �لعلم باأن �ملحرر مزور؛ �إذ �إن �لعلم باأن �ملحرر مزوَّ
و�قعة �لتزوير، وهو ما ُيطلق عليه بالق�سد �جلنائي، وملا كان �لتجرمي و�لعقاب يف هذ� �ملجال قد 
��ستند على �لنظام �جلنائي �لتعزيري �لذي فو�ص لويل �لأمر �سرعًا حتديد �أمناط �ل�سلوك �ملنحرف 
تنظيمية  بن�سو�ص  ليجرمه  و�ل�سنة  �لكتاب  من  بن�ص  ثبت  وما  و�لق�سا�ص،  �حلدود  نطاق  خارج 
ويعاقب عنه يف �إطار مفهوم �لن�سو�ص �لو�ردة يف ذلك و�مل�ستندة يف �أ�سا�سها �إىل مبادئ وقو�عد 
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�ل�سريعة �لإ�سالمية حتقيقًا ملبد�أ �سرعية �جلر�ئم و�لعقوبات، و�لذي ين�ص على �أنه: )ل جرمية ول 
عقوبة �إل بن�ص(؛ لذلك فقد �سدر �ملر�سوم �مللكي رقم )114( يف 1380/11/26هـ؛ لينظم �أحكام 
�لتزوير و�ل�ستعمال تنظيمًا متكاماًل، وقد ورد ن�سًا يف �ملادة )�ل�ساد�سة( منه: )يعاقب �لأ�سخا�ص 
�لعاديون �لذين يرتكبون �جلر�ئم �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة �ل�سابقة )5( على علم من حقيقتها 
بالعقوبات �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة �ملذكورة وبغر�مة مالية من �ألف �إىل ع�سرة �آلف(، وحيث �إنه 
�ت�سح جليًا من �ملادة �ملذكورة �أنها قد ��سرتطت �أن يكون �مل�ستعمل على علم من حقيقتها، وهذ� ما 
مل تتوفر �لأدلة على حتققه يف حق �ملتهم، وبالتايل يرجع �إىل �لقو�عد �لفقهية �ملوؤكدة )�أن �لأ�سل 

يف �ملتهم �لرب�ءة حتى تثبت �إد�نته بدليل قطعي( وما ورد �أن �ل�سك ُيف�سر ل�سالح �ملتهم.
وحيث �إن جتديد�ته �سليمة وو�سعه �سليم وغري خمالف لنظام �لإقامة، ولي�ست له �سو�بق جنائية، 
ومل يقب�ص يف ق�سية جنائية، وهذه �لأ�سياء كلها تدل على عدم وجود �لد�فع �لذ�تي �لذي قد ُي�ستدل 

به كقرينة يف �إثبات مثل هذ� �لتزوير مما ترى معه �لد�ئرة عدم كفاية �لأدلة على قيام �جلرمية.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه يف هذه الدعوى؛ 

لعدم قيام اجلرمية.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.



59

رقم الق�ضية: 1/7506/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 61/د/ج/5 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 520/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/5هـ

تزوير – حمررات ر�ضمية – رخ�س اإقامات وجوازات �ضفر – تطرق االحتمال اإىل دليل االتهام.

رة د�خل �لغرفة �لتي ي�سكنها �ملتهم ل يعني �أنها تخ�سه، حيث تبني من �سهادة  �سبط �ملحرر�ت �ملزوَّ
�ل�سهود �أن هناك �سخ�سًا �آخر ي�سكن معه يف �لغرفة ذ�تها، وبالتايل فاإن �أحد �لحتمالت �أن تكون 
هذه �مل�سبوطات هي لل�سخ�ص �لآخر، وكما هو معروف �أن �لدليل �إذ� تطرق �إليه �لحتمال بطل به 

�ل�ستدلل – �أثر ذلك: عدم �لإد�نة؛ لعدم كفاية �لأدلة.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

 قر�ر� جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ، ورقم )3( بتاريخ 1406/1/3هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص �لدعوى �جلنائية �ملاثلة مبوجب قر�ر �لتهام رقم 
)641/ج( لعام 1429هـ �سد ).....( ).....( �جلن�سية – )50( �سنة – �أعزب – عامل – قادم 
�إىل �ململكة قبل خم�سة ع�سر �سنة بتاأ�سرية عمل لدى كفيله ).....( – وي�سكن يف �جلوف – موقوف 
ب�سعبة �إ�سالحية �حلائر، ومت طلب �إطالق �سر�حه بخطاب �لفرع رقم )7852( يف 1429/9/15هـ

لأنه قبل تاريخ 1429/2/12هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:
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�لإقامات  رخ�ص  هي  و�لإ�سافة  و�جلزئي  �لكلي  بالإتالف  ر�سمية  حمرر�ت  يف  تزويرً�  �رتكب  �أ- 
�لتالية: 

1- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها �لريا�ص با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.
 2- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها �لريا�ص با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.

3- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها جدة با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.
4- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها �لريا�ص با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.

5- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها غري و��سح با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.
6- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها �لريا�ص با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.
7- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها �لريا�ص با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.
8- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها �لريا�ص با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.

9- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها غري و��سح با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.
10- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها جدة با�سم ).....( ).....( �جلن�سية.

ن با�سم ).....( ).....( �جلن�سية. 11- رخ�سة �لإقامة رقم ).....( وم�سدرها غري مدوَّ
وذلك على �لنحو �لتايل:

- �لإقامات رقم )من 1- 3( يف �سفحتي )10، 11( باإتالف لو��سق �لتجديد بها.
�لإقامة رقم )4( يف �سفحة )9( بنزع ل�سق �لتجديد و�إتالف �ل�سفحتني.

�لإقامة رقم )5( باإتالف �ل�سفحات )7، 8، 9، 10، 11، 12(.
�لإقامة رقم )6( �ص )10، 11( باإتالف ل�سقي �لتجديد.

�لإقامة رقم )7( يف �ص )10( باإتالف ل�سق �لتجديد.
ر. �لإقامة رقم )8( يف �ص )9( �أ�سيف فيها ل�سق جتديد م�سطنع ووثق بختم مزوَّ

�لإقامة رقم )9( باإتالف جميع �سفحاتها.
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�لإقامة رقم )10( يف �ص )7، 11، 12( باإتالف ل�سق �لتجديد.
�لإقامة رقم )11( يف �ص )8( باإتالف ل�سق �لتجديد.

ب- �رتكب تزويرً� يف حمرر�ت ر�سمية بالإتالف �جلزئي و�مل�سا�ص بال�سورة، وذلك يف عدد )10( 
جو�ز�ت �سفر �سادرة من دولة بنجالدي�ص باأن نزعت �ل�سور �ل�سخ�سية لأ�سحابها، و�أبدلت بال�سور 
�حلالية �لتي �أكمل عليها �لتوقيع؛ لتوثيقها كما هو مو�سح بالتقارير �لفنية رقم )203/ت ف 29( 

ورقم )204/ت ف 29(، ورقم )175/ت ف 29(.
و�ساق �لفرع �أدلة �لتهام وهي:

رة بحوزته. 1- �سبط �ملحرر�ت �ملزوَّ
2- �لتقارير �لفنية رقم )206/ت ف 29(، ورقم )201/ت ف 29(، ورقم )209/ت ف 29(، ورقم 

)203/ت ف 29(، ورقم )204/ت ف 29(، ورقم )175/ت غ 29(.
3- عند مد�همة قوة �ملهمات ل�سكنه �أو غرفته مت �سوؤ�له هل �أنت ).....(؟ فاأجاب: بنعم، مما يدل 

على �أن �لإخبارية �لتي وردت لهم �سحيحة.

4- �إنكاره قول مر�َسل تنفيه �لأدلة �ل�سابقة.
وقر�رّي  �لتزوير،  نظام مكافحة  �ملادتني )5، 6( من  �ملحكمة معاقبته مبوجب  �لهيئة من  وتطلب 

جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ، ورقم )3( لعام 1406هـ.
وبتالوة قر�ر �لتهام على �ملتهم وترجمته له، و�طالعه على �ملحرر�ت حمل �لدعوى، وب�سوؤ�له عما 
�إليه يف قر�ر �لتهام غري �سحيح، و�أنه ل عالقة له باملحرر�ت حمل  ورد فيه �أجاب: باأن ما ُن�سب 
�ملتهم  مع  ي�سكن  كان   ).....( ُيدعى  �سخ�سًا  وتخ�ص  ُمقفلة،  �سنطة  كانت يف  �إنها  �لتهام؛ حيث 
يرتكب خاللها  عامًا مل  �ململكة منذ خم�سة ع�سر  يقيم يف  �أنه  و�أ�ساف  و�حدة،  ).....( يف غرفة 
م �لأول ).....( رخ�سة �لإقامة وحتمل رقم  �أن لديه �ساهدين، وقدَّ �أو جرمية، وذكر  �أية خمالفة 
م  ).....( ومكان �لإ�سد�ر �لريا�ص، بتاريخ �لنتهاء 1431/12/1ه كما ح�سر �ل�ساهد �لثاين، وقدَّ
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رخ�سة �لإقامة، وحتمل ��سمه ).....( وحتمل رقم ).....(، ومكان �لإ�سد�ر �لريا�ص، وتنتهي يف 
�أنه ي�سكن مع �ملتهم يف  �إليهما، وقد ذكر �ل�ساهد�ن  �أعيدت  1430/6/8هـ، وبعد �لطالع عليهما 
هذه �لق�سية يف غرفته �سخ�ص �آخر ُيدعى ).....(، و�أنهما ي�سمعان من �لنا�ص �أن ).....(، يقوم 
بتجديد رخ�ص �لإقامات ورخ�ص �لقيادة، هذ� ما �سهد� به، وقد �سادق �ملتهم على �سحة �أقو�له يف 
�لتحقيقات، و�أ�ساف �أنه �سجني منذ �أحد ع�سر �سهرً� دون �أن يقرتف �أي ذنب، وقرر �أنه لي�ص لديه 

ما ي�سيفه كما قرر ممثل �لدعاء �أنه لي�ص لديه ما ي�سيفه.

وبعد �سماع �لدعوى و�لإجابة، وبعد �لطالع على �لأور�ق، وحيث �إنه من خالل �لأور�ق تبني �أن �ملتهم 
بطت يف د�خل �لغرفة �لتي  لي�ص له �أي �إقر�ر باأنه �ساحب تلك �ملحرر�ت، و�إمنا كون هذه �ملحرر�ت �سُ
�أن هناك  �أنها تخ�سه، حيث تبني من خالل �ملر�فعة بح�سب �سهادة �ل�ساهدين  ي�سكنها، ول يعني 
�سخ�سًا �آخر ي�سكن مع �ملتهم يف غرفة و�حدة، فاإذ� ثبت �أنه ي�سكن معه �آخر، فاإن �أحد �لحتمالت 
�أن تكون هذه �مل�سبوطات هي لل�سخ�ص �لآخر، و�لدليل كما هو معروف �إذ� تطرق �إليه �لحتمال بطل 

به �ل�ستدلل. �لأمر �لذي يعني باأن وجود هذه �مل�سبوطات ل تتيقن معه ن�سبتها �إىل �ملتهم.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه يف قرار االتهام؛ لعدم 

كفاية االأدلة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1910/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي: 330/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 664/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/22هـ

تزوير – حمرر ر�ضمي – رخ�ضة قيادة – جتاوز حد التزوير – تلف املحرر – التزوير املف�ضوح 

احلجية. وفقده  املحرر  �ضالحية  – انتهاء 
�إقر�ر �ملتهم بقيامه بتعديل تاريخ �نتهاء رخ�سة قيادته؛ لوجود خمالفات عليه متنعه من جتديدها 
– تلف �ملحرر ب�سبب �حلك و�لتحبري وجعله غري �سالح لالحتجاج به وفقده حجيته كمحرر ر�سمي 
ب�سبب عدم �إتقان تزويره – وقوع �لإتالف على حمرر منتهي �ل�سالحية وفاقد �حلجية – �أثر ذلك: 
عدم معاقبة �ملتهم عن �لو�قعة ل لعدم ثبوتها يف حقه، و�إمنا لتجاوزها حد �لتزوير �إىل �لإتالف 
و�لتو�سية باإحالته للمحكمة �جلزئية؛ لتعزيره عن عبثه وعدم �حرت�مه للمحرر �خلا�ص به وعدم 

�سلوكه �لطرق �لنظامية يف جتديده

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

رقم  �ملكرمة  مكة  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  خطاب  بجدة  �ملظامل  ديو�ن  �إىل  ورد 
)2079/19( يف 1429/3/9هـ �ملرفق به قر�ر �لتهام رقم )240/ج( لعام 1429هـ مع م�سفوعاته، 
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وقد با�سرت �لد�ئرة �لنظر يف �لق�سية على �لنحو �ملثبت بدفرت �ل�سبط، حيث ح�سر ممثل �لدعاء 
).....(، و�ملتهم �ملذكور �أعاله، و�دعى ممثل �لدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: تتهم هيئة �لرقابة 
و�لتحقيق �ملتهم ).....( ).....( �جلن�سية – )43( �سنة – جندي باحلر�ص �لوطني بجدة – مطلق 

�ل�سر�ح بالكفالة؛ لأنه وقبل تاريخ 1428/5/2هـ بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:
1- قام بتزوير حمرر ر�سمي )رخ�سة �لقيادة �خلا�سة رقم ).....( يف 1424/1/10هـ �سادرة من 

مرور جدة با�سمه و�سورته( بتعديل تاريخ �لنتهاء من 1427/1/10هـ �إىل 1429/11/10هـ.
2- ��ستعمل �ملحرر �لر�سمي �سالف �لذكر فيما زور من �أجله باأن �أبرزه حمتجًا ب�سحته عند �لقب�ص 

عليه مع علمه بتزويره، وذلك لالأدلة �لتالية:
1- �إفادة �ملرور باأن �لرخ�سة – حمل �لتهام – مزورة.

2- �إن �إنكار �ملتهم لدى �لهيئة يدح�سه �عرت�فه يف �لتحقيق �ل�سابق بالإ�سافة لإفادة �ملرور بوجود 
خمالفات عليه.

وطلبت �لهيئة من �ملحكمة �لإد�رية حماكمة �ملتهم �ملذكور طبقًا لأحكام �ملادتني )5، 6( من نظام 
مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.

�أنه قد مت ��ستيقايف  وب�سماع �ملتهم لدعوى ممثل �لدعاء بعد تالوتها عليه �أجاب قائاًل: �حلقيقة 
يف نقطة حتت كربي م�سروع �لأمري فو�ز، وطلبو� رخ�سة �لقيادة فاأبرزتها و�ت�سح لهم �أنها مزورة 
بتغيري تاريخ �ل�سالحية، فاأطلعته �لد�ئرة على رخ�سته فقرر �أنها هي �لتي قدمها، وبعد �أن �طلع 
�لذي عدل فيها  باأنه هو  �لو��سح فيها، ثم حقق معه و�عرتف  �لتعديل  �ساأله عن  �لع�سكري  عليها 
ظنًا منه ب�ساطة �ملو�سوع، ولكن نظرً� لتطوره فاإنه ينكر �أنه هو �لذي عدل؛ �إذ �إن �لرخ�سة �ملذكورة 

لها؟ فقدت منه ملدة يومني ثم وجدها قبل �لقب�ص عليه ول يدري من عدَّ
يعود  �ملحرر  هذ�  و�سع  تقدير  باأن  �أجاب  فيها  ر�أيه  وطلب  �لرخ�سة  على  �لدعاء  ممثل  وباطالع 
للد�ئرة، وب�سوؤ�ل �ملتهم عما لديه، �أجاب باأنه يعي�ص يف ظروف �سعبة، ويطلب من �لد�ئرة تقدير 
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و�سعه وقدم مذكرة بهذ� �خل�سو�ص �أرفق بها عدة م�ستند�ت.
وباطالع �لد�ئرة على �ملذكرة ت�سمنت ما ن�سه: )توجد دعوى منظورة �سدي بخ�سو�ص تغيري تاريخ 
رخ�سة، و�أنا بريء منها بر�ءة �لذئب من دم يو�سف، و�أنا رجل ظرويف �سعبة للغاية، ومل �أجد بعد 
�هلل �سو�كم �أجلاأ �إليه حيث �إين من ذوي �لدخل �ملحدود و�أعول و�لديَّ �لطاعنني يف �ل�سن، و�إخو�ين 
�لذين ل يجدون من يقوم عليهم بعد �هلل �سو�ي، و�أعول ثالثة من �أبنائي بعد طالق و�لدتهم و�أنا 
ل من عملي يف ذنب مل �أرتكبه،  ين من هذه �لتهمة و�ساقت بي �لدنيا، و�أخ�سى �أن �أُف�سَ عانيت �لأمرَّ
مذكرته  ختام  يف  وطالب  و�إرجاعها  للم�ست�سفى  �إي�سالها  يف  �أقوم  و�أنا  مري�سة  و�لدتي  باأن  علمًا 

بالنظر يف مو�سوعه بعني �لأبوة و�لرحمة و�إعفائه من �لتهمة.

وحيث �إنه بالطالع على �أقو�ل �ملتهم لدى هيئة �لرقابة و�لتحقيق ومبو�جهته بالرخ�سة �أجاب باأن 
بتاريخ  �لرخ�سة  تاريخ  ما عد�  �سليمة  معلوماته  و�سادرة من مرور جدة وجميع  �لرخ�سة تخ�سه 
و�أنه مل يقم  للتعديل من قبله؛ لوجود خمالفات متنعه من جتديدها  �إنها تعر�ست  �نتهائها؛ حيث 
باإبر�زها لأية جهة ر�سمية، حيث �إن �لتحبري �أدى �إىل تلفها وكان ينوي �أن يقدمها للمرور كرخ�سة 

تالفة ل�ست�سد�ر رخ�سة جديدة.
�أنه عبارة عن رخ�سة قيادة خا�سة برقم ).....(  �ت�سح  �إنه وبالطالع على �ملحرر �ملزور  وحيث 
�آثار  �أن رقم �لرخ�سة بتاريخ �نتهاء �سالحيتها مطمو�سة بالكامل، يرى بها  با�سم �ملتهم، و�ت�سح 

�لتلف من �حلك و�لتحبري ويت�سح لكل من �ساهدها �أنه مت �لعبث بها.
وحيث �إنه يت�سح من �أقو�ل �ملتهم �أنه بعد �نتهاء �سالحية �لرخ�سة قام بتعديلها، ولكن تعديلها قد 
�أدى �إىل تلفها و�أ�سبح �ملحرر وهو يف هذ� �لو�سع غري �سالح لالحتجاج، وفقد حجيته كمحرر ر�سمي 
ب�سبب عدم �إتقان تزويره �أو مقاربة �لإتقان و�أ�سبح مك�سوفًا لل�سخ�ص �لعادي ف�ساًل عن �ملخت�ص، 
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مما يكون و�حلال كذلك عدم معاقبة �ملتهم عن هذه �لو�قعة ل لعدم ثبوتها يف حقه، و�إمنا لتجاوزها 
وفاقد  �ل�سالحية  منتهي  حمرر  على  وقع  قد  �لإتالف  هذ�  �أن  حني  يف  �لإتالف  �إىل  �لتزوير  حد 
�حلجية، وحيث خلت مو�د نظام مكافحة �لتزوير عن جترمي مثل هذه �لو�قعة، فاإن �لد�ئرة تنتهي 
�إىل عدم �إد�نته وتو�سي باإحالته �إىل �ملحكمة �جلزئية، لتعزيره عن عبثه وعدم �حرت�مه للمحرر 

�خلا�ص به، وعدم �سلوكه �لطرق �لنظامية يف جتديده و��ستمر�ر �سريان مفعوله بالطرق �ل�سليمة.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه يف هذه الدعوى؛ 

لكون التزوير ظاهراً ومف�ضوحاً.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/4229/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 186/د/ف/ج/17 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 693/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/20هـ

النظامي  الو�ضف  تغيري   - اجلرمية  قيام  �ضروط   - �ضوئية  – �ضورة  قيادة  – رخ�ضة  تزوير 

لالتهام.

 �ل�سورة �ل�سوئية من رخ�سة قيادة �ملتهم )حمل �لتهام( مل تتخذ �أي مظهر من مظاهر �لتوثيق، 
�ل�سوئي  �لت�سوير  يف  كما  �لأ�سل  مع  يت�سابه  ت�سويرً�  م�سورة  ول  �لأ�سل،  طبق  م�سدقة  فلي�ست 
�مللون، كما �أنها لي�ست موثقة من �أية جهة حكومة للتعامل بها، ول منف�سلة عن حمرر معتمد ر�سميًا 
بو��سطة جهة ر�سمية – موؤدى ذلك: �نتفاء �لتزوير؛ لأن �أ�سل �ملحرر مل مي�ص  – �أثره: عدم �لإد�نة 
- للد�ئرة تغيري �لو�سف �لنظامي للفعل �مل�سَند �إىل �ملتهم �أو �أن تعدل �لتهمة، ويجوز لها بناًء على 

طلب هيئة �لرقابة و�لتحقيق �حلكم يف وقائع مل ترد يف قر�ر �لتهام.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من  14/ب(   ،6  ،5( �ملو�د 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.
جمل�ص  بقر�ر  �ل�سادر  �ملظامل  ديو�ن  �أمام  و�لإجر�ء�ت  �ملر�فعات  قو�عد  من   )28  ،27( �ملادتان 

�لوزر�ء رقم )190( بتاريخ 1409/11/16هـ.
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وحيث �إنه بورود �لق�سية حددت لها �لد�ئرة جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 1430/6/29هـ، �إل �أنه مل 
يح�سر �ملدعى عليه، فتاأجل نظرها جلل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 1430/7/6هـ، وفيها ح�سر �ملدعى 
عليه، وح�سر حل�سوره ممثل �لدعاء ).....(، و�دعى ممثل �لدعاء يف مو�جهة �ملدعى عليه قائاًل: 
– �أعزب  – عامل  �سنة   )36( – �ملتهم ).....( ).....( �جلن�سية  و�لتحقيق  �لرقابة  تتهم هيئة 
�سة مبنطقة مكة  – �سجني ب�سجون مكة �ملكرمة؛ لأنه بتاريخ 1430/6/1هـ بد�ئرة �لعا�سمة �ملقدَّ

�ملكرمة:
 )9/919829( رقم  �لقيادة  رخ�سة  من  �ل�سوئية  )�ل�سورة  ر�سمي  حمرر  يف  بالتزوير  قام   -1
�ل�سادرة من مرور مكة(، حيث قام بت�سوير رخ�سة �لقيادة – �سالفة �لذكر – ومن ثم قام بتغيري 

تاريخ �نتهائها من 1427/12/18هـ لت�سبح 1430/5/4هـ، وذلك بخالف �حلقيقة.
2- ��ستعمل �ملتهم �ملذكور �ملحرر �لر�سمي – �سالف �لذكر – فيما زور من �أجله باإبر�زه وتقدميه 

لل�سلطات �ملخت�سة حمتجًا ب�سحته مع علمه بتزويره.
وذلك لالأدلة �لتالية: 

1- �عرت�ف �ملتهم �ملذكور بقيامه بالتزوير يف �ل�سورة �ل�سوئية من رخ�سة قيادته.
2- ما هو ثابت من برنت �حلا�سب �لآيل �أن تاريخ �نتهاء رخ�سة �لقيادة يف 1427/12/18هـ.

وطلبت �لهيئة من �ملحكمة �لإد�رية معاقبة �ملتهم �ملذكور طبقًا لن�سو�ص �ملو�د )5، 6، 14/ب( من 
نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.

وب�سوؤ�ل �ملدعى عليه �جلو�ب �أجاب قائاًل: �أعرتف مبا ورد يف �لدعوى، فقد كنت �أحمل رخ�سة قيادة 
خ�سو�سي رقم )9/919829( �سادرة من �إد�رة مرور مكة �ملكرمة، �إل �أنها قد �نتهت �سالحيتها 
، مل �أ�ستطع جتديدها، وقبل �لقب�ص عليَّ مبا  بتاريخ 1427/12/18هـ؛ ولوجود خمالفات كثرية عليَّ
يقارب �سهر �أي بعد �نتهاء مدة �لرخ�سة ب�سنتني ون�سف، قمت بت�سوريها ت�سويرً� عاديًا وعدلت 
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يف �ل�سورة يف خانة �سالحيتها من تاريخ 1427/12/18هـ �إىل تاريخ 1431/5/4ه، ثم تقدمت �إىل 
موؤ�س�سة ).....( ومت توظيفي مبوجب هذه �ل�سورة وعملت لديهم ما يقارب �ل�سهر �إىل �أن مت �لقب�ص 

. عليَّ
وبعر�ص ذلك على ممثل �لدعاء، �أجاب: �أكتفي مبا ورد يف �أور�ق �لق�سية، وقد نبَّهت �لد�ئرة ممثل 
�لدعاء �إىل �أنه فيما يتعلق باملحرر �ملذكور مل يظهر لها ما يوؤدي �إىل �جلزم بتجرميه، و�إمنا يظهر 
�أن �ملتهم قد �ساهم مع موؤ�س�سة ).....(، حيث تقدم لهم بهذه �ل�سورة، و�أثبتوها على �أنها �سليمة، 
ما  �لدعاء حيال  �لقب�ص عليه، فما وجهة نظر ممثل  �أن مت  �إىل  با�ص مبوجب ذلك  �سيارة  و�سلم 
ر�أته �لد�ئرة؟ �أجاب: ن�ست �ملادتان )27، 28( من قو�عد �ملر�فعات و�لإجر�ء�ت �أمام �لديو�ن �أن 
�إلخ، كما ن�ست �ملادة   .. �لتهمة  ُتعدل  �أن  �أو  للمتهم  �مل�سند  للفعل  �لنظامي  �لو�سف  للد�ئرة تغيري 
)28( تف�سل �لد�ئرة يف �لوقائع �لتي وردت يف قر�ر �لتهام، ومع ذلك يجوز لها بناًء على طلب هيئة 
�لرقابة و�لتحقيق �حلكم يف وقائع مل ترد يف قر�ر �لتهام، وبناًء عليه �أطلب �حلكم مبا ر�أته �لد�ئرة 
مع م�ساهمة �ملتهم مع موؤ�س�سة ).....( يف تزوير حمرر�ت عرفية �إ�سافة �إىل ما ورد يف قر�ر �لتهام.
�أنني قد قدمت ملف بهذه �ل�سورة �إىل �ملوؤ�س�سة �ملذكورة  ومبو�جهة �ملتهم بذلك؟ �أجاب: �سحيح 
�خلا�ص  �مللف  وطلب  �لق�سية  تاأجيل  �لد�ئرة  قررت  عليه  بناًء  لديهم.  مبوجبه  وتوظفت   ).....(
لنقل  ).....(؛  �سركة  خطاب  للد�ئرة  ورد  �جلل�سة  هذه  ويف  بذلك.  �خلا�سة  و�مل�سوغات  بتوظيفه 
�إقامته و�سورة  �ملتهم، و�سورة  قيادة  به �سورة رخ�سة  �ملرَفق  �ملوؤرخ يف 1430/7/20هـ،  �حلجاج 
من �سند قب�ص ر�تبه، ومل يت�سمن �خلطاب �أية م�سوغات للتعيني، �أثبتت فيه �ل�سركة �سورة رخ�سة 
�لقيادة – حمل �لتهام – وبذلك مل يتحقق ما ظهر للد�ئرة من تغيري �لو�سف �لنظامي لالتهام 
�مل�سَند للمتهم، وبقي منح�سرً� على ما ت�سمنه قر�ر �لتهام، ومبو�جهة ممثل �لدعاء بذلك؟ �أجاب: 
باأنه مت قبول �سورة هذه �لرخ�سة لدى �سركة ).....( ومت توظيفه لديهم مبهنة �سائق يف مو�سم 
م �ملتهم مذكرة من �سفحة و�حدة ت�سمنت �أن �ملحرر �ملتهم فيه �سورة رخ�سة قيادة، ل  �حلج. وقدَّ
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يعتد بها يف �لتعامالت ما مل ت�سدق �أو توثق من موظف م�سوؤول يف �حلكومة، و�أنها تخرج عن د�ئرة 
�لتجرمي، وطالب يف نهاية مذكرته باإطالق �سر�حه، وبناًء عليه قررت �لد�ئرة �إطالق �سر�ح �ملتهم 

�ملذكور، ما مل يكن توقيفه على ذمة ق�سية �أخرى.

وحيث �إنه فيما يتعلق بو�قعة �لتهام، وبالطالع على �ملحرر – حمل �لتهام – �ت�سح �أنه عبارة عن 
�سورة �سوئية لرخ�سة قيادة خا�سة غري و��سحة �سوى تاريخ �نتهائها 1430/5/4هـ، وهو �لتعديل 
�سنتني  منذ  �ملنتهية  قيادته  رخ�سة  ت�سوير  وهو  ذكره  �لذي  بالو�سف  عليه  �ملدعى  �أحدثه  �لذي 
ون�سف و�لتعديل يف �ل�سورة من 1427/12/18هـ �إىل 1431/5/4ه، و�إعادة ت�سويرها من جديد 
با�ص  وت�سليمه  �سائق  بها  للعمل   ).....( �سركة  �إىل  لة  �ملعدَّ �ل�سورة  ب�سورة  و�لتقدم  �لتعديل  بعد 

مبوجبها، و�لقب�ص عليه بعد �سهرين من تاريخ ت�سليمه �لبا�ص.
وحيث �إن �ملحرر – حمل �لتهام – وبحالته �لتي �طلعت عليها �لد�ئرة ل تفيد �حلجية، ولي�ص لها 
�أي �عتبار، كما �أنها خارجة عن �حلماية �لنظامية؛ �إذ �إن نظام مكافحة �لتزوير ق�سد منه �مل�سرع 
حماية �ملحرر�ت �لر�سمية من �لعبث بها وحتريفها، وملا كانت �ل�سورة �ملذكور مل تتخذ �أي مظهر من 
رة ت�سويرً� يت�سابه مع �لأ�سل،  قة طبق �لأ�سل، كما �أنها لي�ست م�سوَّ مظاهر �لتوثيق، فلي�ست م�سدَّ
كما يف �لت�سوير �ل�سوئي �مللون �لذي �سورت به رديء ل يقبل مع وجود �لأ�سل، فكيف به منفردً�، 
وبناًء عليه، وملا كان �سكل �ملحرر وم�سمونه غري و�رد ول يعدو �أن يكون �ملتقدم به، و�حلا�سل فيه 
�لتعديل �سورة �سوئية عادية، ل حتمل �أية �سمة من �سمات �ل�سورة �ملعمول بها، فاإن �لد�ئرة تنتهي 
�إىل �أن هذ� لي�ص تزويرً�؛ لأن �أ�سل �ملحرر مل مُي�ص ب�سيء، و�ل�سورة غري و��سحة لي�ست موثقة من 
�أية جهة حكومية للتعامل بها ول منف�سلة عن حمرر معتمد ر�سميًا بو��سطة جهة ر�سمية، وهذ� ما 
للتقييد  ملا كان  �إطالقها،  �لفقرة )ب( على  لو كانت  �إذ  �ملادة )14(؛  �لفقرة )ب( من  يفهم من 
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�لو�رد يف �لفقرة )�أ( �أية فائدة ول يوؤثر يف ذلك جتاوز �سركة ).....( وقبولها ت�سليم �ملذكور �سيارة 
با�ص مبوجب هذه �ل�سورة؛ �إذ ظهر للد�ئرة �أنها مل تطلب منه �أ�سل �ملحرر، كما �أنها مل تتخذ �أية 
م�سوغات للتوظيف �سوى �لكتفاء بو�سع �سورة �إقامة و�سورة رخ�سته يف ملف و�لت�سرفات �لقا�سرة 
من ِقبل �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �أو �لأفر�د ل ُيبنى عليه ثبوت �رتكاب جرمية حمددة �أمناطها و�أ�س�سها 
�إد�نة  وبالتايل عدم  �لو�قعة،  �إىل عدم جترمي هذه  �لد�ئرة  تنتهي معه  مبوجب نظام و��سح، مما 

�ملدعى عليه مبا هو من�سوب �إليه.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه؛ ملا هو مو�ضح 

باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2936/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 54/د/ج/10 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 273/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/29هـ

تزوير – م�ضاهمة – حمرر ر�ضمي – �ضك ملكية عقار – بيع ملك الغري – االكتفاء بالعقوبة 

ال�ضادرة بحق اأحد املتهمني.

لو�لدة  ملكية عقار عائد  تزوير �سك  مل�ساهمتهما مع جمهول يف  �ملتهمني؛  �لدعوى �سد  �أقيمت   -
�ملتهم �لأول، وذلك بجعل �ل�سك با�سم �ملتهم �لأول بدًل من ��سم و�لدته، و��ستعماله يف بيع �لعقار 
ل�سالح �ملتهم �لأول وتقدميه �إىل كاتب �لعدل؛ لإفر�غه للم�سرتي- �إقر�ر �ملتهم �لأول باأن �ل�سك 
لبيعه  �لثاين  �ملتهم  بتوكيل  و�عرت�فه  ببيعه  و�لدته قامت  باأن  يعلم  و�أنه  و�لدته،  با�سم  لعقار  عائد 
ل عنه �ملتهم �لثاين يف  له – �إقر�ر �مل�سرتي باأنه تقابل مع �ملتهم �لأول عند �لعقار، و�أنه �أبلغه باأنه وكَّ
�لبيع و�لإفر�غ وقب�ص �لثمن – كون �ملتهم �لأول هو �ساحب �مل�سلحة و�مل�ستفيد من تزوير �ل�سك، 
وذلك ببيع �لعقار حل�سابه وقب�ص ثمنه – �إقر�ر �ملتهم �لأول �أمام �لد�ئرة باأنه �سلم �مل�سرتي �سيكًا 
بقيمة �لعقار �لذي �سبق �أخذه منه، وذلك بعد �كت�ساف �لأمر – موؤدى ذلك: ثبوت �إد�نته مبا ُن�سب 

�إليه.
�لغر�ص  لهذ�  منه  له  �سادر  توكيل  مبوجب  �لأول  �ملتهم  ل�سالح  �لعقار  ببيع  �لثاين  �ملتهم  قيام   -
و�سدور حكم من �ملحكمة �جلزئية �سده بال�سجن ثالث �سنو�ت وجلده �ألف جلدة ملا ُن�سب �إليه وثبت 

يف حقه – �أثر ذلك: ثبوت �إد�نته مع �لكتفاء بالعقوبة �ل�سادرة �سده من �ملحكمة �جلزئية .
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بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

 ورد �إىل ديو�ن �ملظامل خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبحافظة جدة رقم )3262/8( بتاريخ 
1429/4/16هـ �ملرفق به قر�ر �لتهام رقم )435( لعام 1429هـ، وقد مثَّل �لدعاء �لأ�ستاذ ).....( 

قائاًل يف دعو�ه تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق كاًل من:
1- ).....( ).....( �جلن�سية – )51( �سنة – مت�سبب – متزوج و�أب ل�ستة �أولد – مطلق �ل�سر�ح.
– موقوف  �أولد  لثالثة  و�أب  – متزوج  – مت�سبب  �سنة   )47( – �جلن�سية   ).....(  ).....(  -2

ب�سجون حمافظة جدة �لإ�سالحية مبحافظة جدة.
لأنه وقبل تاريخ 1426/5/28هـ بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:

بتاريخ   )811( رقم  )�ل�سك  ر�سمي  حمرر  تزوير  يف  جمهول  مع  �ساهما  و�لثاين:   �لأول  �ملتهم 
�لأول  �ملتهم  لو�لدة  عائدة  بعقار  �لعدل مبحافظة جدة �خلا�ص  كتابة  �ل�سادر من  1385/5/8هـ 
باملحو و�لتعديل وعن طريق �لتفاق و�مل�ساعدة، وذلك بجعله با�سم �ملتهم �لأول بدًل من ��سم و�لدته 

باملخالفة للحقيقة، فتمت بذلك جرمية �لتزوير.
�لعدل؛  كتابة  �إىل  بتقدميه  �أجله  زور من  – فيما  �لتهام  – حمل  �ملزور  �لر�سمي  �ملحرر  ��ستعمل 

لإفر�غه للم�سرتي ).....( مع علمه �لتام بتزويره.
وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملدعى عليه �ملذكور طبقًا لأحكام �ملادتني )5، 6( من نظام 
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مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.
م �ملدعى عليه �لأول  وب�سماع �ملدعى عليهما لقر�ر �لتهام �ملن�سوب �إليهما من قبل ممثل �لدعاء: قدَّ
نة من ثالث �سفحات، وباطالع ممثل �لدعاء عليها قرر �كتفاءه مبا جاء يف  ).....( مذكرة مكوَّ
�لد�ئرة  وباطالع  نة من �سفحتني  �لثاين مذكرة مكوَّ �ملدعى عليه  م  قدَّ ثم  و�لأور�ق،  �لتهام  قر�ر 
�ملحكمة  �ملدعى عليه من  �أنها لئحة �عرت��سية على حكم �سادر على  تبني  �لدعاء عليها  وممثل 
�جلزئية �أعيدت �إليه، وقرر باأنه مل ي�ستلم �سورة من قر�ر �لتهام وطلب تزويده بن�سخة منه فزودته 
�لد�ئرة ب�سورة منه لالطالع و�لرد يف جل�سة قادمة، ثم قدمت و�لدته خطاب ��سرتحام تطلب فيه 

�إخر�ج ولدها من �ل�سجن.
وباطالع �لد�ئرة على مذكرة �ملدعى عليه ).....( جاء مفادها: �إ�سارة �إىل قر�ر �لتهام رقم )435( 
و�ملوجه من هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة مكة �ملكرمة بتاريخ 1329/4/15ه باتهام موكلي �ملدعو 

).....(، عليه: فاإين �أجيب على فقر�ت �لتهام مبا يلي:
�تهام موكلي باأنه �ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر ر�سمي �ل�سك رقم )811( بتاريخ 1385/5/8هـ 
�ل�سادر من كتابة عدل حمافظة جدة �خلا�ص بعقار عائدة لو�لدة �ملتهم ).....(، وعليه فاإن موكلي 
مل يقم بتزوير �ل�سك �مل�سار �إليه ومل ي�ساهم يف تزوير ذلك �ملحرر �لر�سمي، وذلك لالأدلة �لتالية:

�أوًل: �إن �ل�سك �ملذكور قد ثبت من خالل �لتحقيق لدى �ملباحث �لإد�رية مبحافظة جدة باأن �ملدعو 
).....( هو بنف�سه من قام بالتزوير، و�ملذكور من �أرباب �ل�سو�بق يف �لتزوير و�لحتيال يف مثل هذه 

�لق�سايا ومثَبت ذلك يف �ملحا�سر �ملوجودة لديكم د�خل �ملعاملة.
ثانيًا: �إن �ل�سك حمل �لنز�ع قد ثبت لديكم من خالل �لتحقيق مع �أطر�ف �لق�سية باإد�نة موظفي 
– رئي�ص ق�سم  – موظف بق�سم �ل�سجل. 2- ).....(  كتابة عدل �لأول وهم كل من: 1- ).....( 
مع  و�ل�سجالت  �لإحالت  يف  و�لتالعب  – بالتو�طئ  �لإحالت  – موظف   ).....(  -3 �ل�سجالت. 

�ملدعو ).....( حتى مت �إفر�غ �لن�ص �ملذكور.
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ثالثًا: �عرت�ف �ملدعو ).....( مبطابقة �ل�سك رقم )811( و�لتوقيع عليه، و�لذي تبني فيما بعد عدم 
�سحة �سجله وتوقيعه ح�سبما ثبت لديكم يف �ملعاملة مبحا�سر �لتحقيق من قبل �ملباحث �لإد�رية.

ر�بعًا: �عرت�ف ).....( بتغيري �إحالة �ل�سك رقم )811( �إىل مكتب �ل�سيخ ).....( بطريقة غري 
نظامية و�عرت�فه بذلك �أثناء �لتحقيق وتعديله للحروف و�لأرقام بق�سد تغيري و�إخفاء �لإحالة.

خام�سًا: قيام �ملدعو ).....( بالتوقيع على �خلتم �لذي و�سعه �لأول �ملدعو ).....( على �أ�سا�ص �أنه 
�إجر�ء �أويل ومعلوماته �سحيحة.

�ساد�سًا: توجيه �لتهام من قبل �ملباحث �لإد�رية �إىل كاتب عدل �لأوىل �ل�سيخ ).....( بالتو�طئ يف 
كامل �إجر�ء�ت �لق�سية.

و�لتق�سري  بالإهمال   ).....( �ل�سبط  كاتب  �إىل  �لإد�رية  �ملباحث  قبل  من  �لتهام  توجيه  �سابعًا: 
تزوير  مت  كيف  لف�سيلتكم  يت�سح  وهنا  و�سبطه،  بكتابته  قام  �لذي  �ملفرغ  لل�سك  �لتدقيق  وعدم 
قامت  �لتي  �لأطر�ف  و�عرت�ف  �لإد�رية  �ملباحث  لدى  �لثابتة  �لأدلة  خالل  من  �ملذكور  �ل�سك 
بكامل �إجر�ء�ت �لتزوير، ومل يكن للمدعو ).....( �أية عالقة �أو معرفة باملذكورين، و�إمنا عالقتهم 
ومعرفتهم باملدعو ).....(، و�أن توجيه �لتهام ملوكلي باأن �ل�سك رقم )811( با�سم و�لدته، فهذ� 
�سيء طبيعي مل ينكره موكلي ل �سابقًا ول لحقًا ول يعترب هذ� �تهام �أو دليل �إد�نة ملوكلي ولي�ص فيه 

ما يثري �ل�سبهة حول موكلي �أو �لتزوير جملًة وتف�سياًل.
و�إنه من �ملعلوم لدى مكافحة �لتزوير عند عدم معرفة من قام بالتزوير �أن يكون �ملتهم يف ذلك هو 
�ل�سخ�ص �لذي ��ستفاد من عملية �لتزوير، وهذ� يثبت ثبوتًا قطعيًا برب�ءة موكلي من تهمة �لتزوير، 
حيث �إن �لذي ��ستند �إىل �لتزوير هو �ملدعو ).....( و�أعو�نه باعرت�فاتهم �ملثَبتة لديكم يف �ملعاملة، 
كما ثبت �أي�سًا لديكم د�خل �ملعاملة عدم �سدق �دعاء �ملدعو ).....( باأنه قام باإعطاء موكلي �ملبلغ 
�أمام �أحد رجال �لأمن، وقد ��سُتدعي رجل �لأمن من قبل �ملباحث �لإد�رية، و�أنكر ما ن�سبه ملوكلي 
جملًة وتف�سياًل وهو ثابت لدى ف�سيلتكم مبحا�سر �لتحقيق، علمًا باأن قيمة �لعقار �ملفرغ )مليون 
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لي�ص من حق  باأنه نظامًا  با�سم موكلي، علمًا  با�سم ).....( ومل يكن  ب�سيك  وخم�سمائة( �سدرت 
�ملوكل ��ستالم �سيك با�سمه ولو حتى من�سو�ص عليه بالوكالة مما يدل على تو�طئ موظفي كتابة 

�لعدل يف هذ� �ل�ساأن.
و�إن توجيه �لتهام ملوكلي يف �لفقرة )�لثالثة( باأن موكلي هو �ساحب �مل�سلحة و�مل�ستفيد من تزوير 
�ل�سك، فهذ� لي�ص ب�سحيح جملًة وتف�سياًل ح�سب �لأدلة �لتي �أوردناها �سابقًا، حيث �إن �مل�ستفيد 

من تزوير �ل�سك �أوًل و�أخريً� �ملدعو ).....( و�أعو�نه ح�سبما هو مدون لديكم باملعاملة.
�أقو�ل كل منهم �سد �لآخر دليل عليه،  �إن توجيه �لتهام يف �لفقرة )�خلام�سة( ملوكلي بناًء على 
وهذ� لي�ص ب�سحيح، حيث �إن �لقاعدة �لقانونية تقول: �إن �ل�سك ُيف�سر ل�سالح �ملتهم ولي�ص �سده، 
وهذ� ثابت لديكم يف حم�سر �لتحقيق، عليه فاإنني �ألتم�ص من ف�سيلتكم مالحظة مالب�سات �لق�سية 

و�لتدقيق فيها حتى يظهر لكم وجه �حلق وخ�سو�سًا �أن �ملدعو ).....( لديه ق�سايا تزوير �سابقة.
�ملدعى  م  �لأول عن �حل�سور، وقدَّ �ملدعى عليه  �ملو�فق 1429/6/11هـ تخلف  �لأحد  يوم  وبجل�سة 
نة من �سفحتني مرفق بها عدة م�ستند�ت، وباطالع ممثل �لدعاء  عليه �لثاين ).....( مذكرة مكوَّ
عليها قرر �كتفاءه مبا جاء يف قر�ر �لتهام و�لأور�ق و�أ�ساف �ملدعى عليه �أنه مل يتعرف على �ملتهم 
�لأول ).....( �إل قبل بيع �لعقار بخم�سة �أيام، و�أنه عمل له وكالة و�سلم له �ل�سك بحالته �لر�هنة، 
وكان دوره دور �لوكيل يف �لبيع وقب�ص �لثمن و�ل�ستالم و�لت�سليم ول عالقة له بتزوير �ل�سك، و�أن 
�ملدعو ).....( �سدر بحقه قر�ر من جلنة ف�سل �ملنازعات و�لأور�ق �لتجارية �لتابع لوز�رة �لتجارة 
�ل�سيك دون  وكان  �ل�سر�ء،  بكامل مبلغ  �سيكًا  �سلم ).....(  �أنه  و�ل�سناعة مبحافظة جدة، وذلك 
ر�سيد ف�ساألته �لد�ئرة هل يوجد عليه ق�سية �أخرى �سجن ب�سببها كل هذه �ملدة �سنة وت�سعة �أ�سهر 
نف�سها  �لق�سية  عليه يف هذه  �أنه حكم  �أ�ساف  ثم  �أخرى،  ق�سية  عليه  توجد  �إنه ل  بقوله:  فاأجاب 
�ألف(  و)�ألف( جلدة و)خم�سني  �سنو�ت  ب�سجنه ثالث  و�حتيال و�سدر �سده حكم  بجرمية ن�سب 
�حل�سور  من  متهرب   ).....( �لثاين  عليه  �ملدعى  وكان   ،).....( �ل�سيخ  ف�سيلة  من  غر�مة  رياٍل 
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ومل ُيحكم عليه، وبناًء عليه قررت �لد�ئرة طلب �سورة من �حلكم �ملذكور مع �لتاأكيد على �ملدعى 
عليه/و).....( باحل�سور.

وبرجوع �لد�ئرة �إىل ملف �لق�سية وقفت على �سورة من �ل�سك �ل�سرعي �ملذكور، و�لذي ن�ص على 
�إد�نة ).....( بجرمية �لن�سب و�لحتيال وعدم �حلكم على �ملدعى عليه ).....(؛ لعدم ح�سوره

وباطالع �لد�ئرة على تاريخ �ل�سك و�إذ� به موؤرخ يف 1429/3/16هـ وذكر �ملدعى عليه �حلا�سر 
ق عليه، و�أنه حت�سل على وثائق جديدة، ويطالب  ).....( باأنه �عرت�ص على �حلكم ومع هذ� �سدَّ
مبوجب تلك �لوثائق بنق�ص �حلكم و�سيطلع �لد�ئرة على ذلك ما تو�سل �إليه يف �جلل�سة �لقادمة، 

وبناًء عليه تقرر تاأجيل نظر �لق�سية.
وباطالع �لد�ئرة على مذكرة �ملدعى عليه ).....( جاء مفادها: �أنه يف يوم 1425/2/20هـ ح�سر 
�ملدعو ).....( �إىل مكتب �سديق لنا، و�لتقى بي وعر�ص علينا باأنه يوجد لديه فيال بحي �لروي�ص 
بي  �ت�سل  يومني  وبعد  وفجاأة  بيننا،  للتو��سل  هاتفي  رقم  مني  طلب  وقد  بيعها،  �أو  رهنها  ويريد 
�إىل موقع �لفيال، ور�أيت �ملوقع ثم طلب مني ��سمي بالكامل ورقم هويتي ف�ساألته  وتقابلنا وذهبنا 
ملاذ�؟ فقال يل: �إنه يريد �أن يعمل يل وكالة �سرعية من كتابة عدل بالبيع و�لإفر�غ وقب�ص �لثمن؛ لأنه 
وثق به، فقلت له: باأية �سفة تعمل يل وكالة �سرعية، فقال يل: لأنك رجل ذو طيبة و�أخالق، و�أنت من 
�ل�سادة، و�أنا وثقت بك، فعمل يل �لوكالة، وقال يل كذلك: �إنه رجل مري�ص وعنده غ�سيل كلى فعمل 
يل �لوكالة و�سلمني �سك متلك �ملوقع، فاأخذت منه �لوكالة و�ل�سك، و�أتيت مب�سرتي وبعت �لفيال 
و�سلمت له �ملبلغ )مليون ون�سف( رياٍل على دفعتني ثم �أخذت عمولة )37000( رياٍل، وبعد فرتة 
�ت�سل بي �مل�سرتي، وعلمت �أن �ملوقع قد بيع من قبل، وفوجئت بذلك؛ لأين ذهبت بال�سك �إىل كتابة 
�أنا ووكيل �مل�سرتي و�سجلناه يف �لإحالة، و�سجلناه يف �ل�سجالت ثم ��ستلمناه من �ل�سجالت،  عدل 
وذهبنا به �إىل �ل�سيخ �سخ�سيًا و�أفرغ لنا يف كتابة �لعدل، فكيف يكون هذ� �ل�سك قد بيع به من قبل 
وعلى �إثر ذلك ُقب�ص علينا يف �سرطة �ل�سمالية ثم حتولنا �إىل �سرطة �ل�سرقية، ثم حقق معنا و�أطلق 
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�سر�حنا بكفالة ح�سورية، وتابعنا �ملعاملة، وبعد ذلك ُقب�ص على ).....( و�عرتف وحرر �سيك على 
نف�سه باملبلغ، وذهب �إىل وز�رة �لتجارة مرتني وقبل �ملرة  �لثالثة خرج بكفالة ح�سورية، وبعد ذلك 
�أنا ).....( وذهبو� بي  ُقب�ص عليَّ  �لق�سية  تاريخ  �سنة من  وبعد كم  �ملبلغ،  �سدر عليه حكم بدفع 
�إىل �ملباحث �جلنائية، ومكثت يومني دون حتقيق وبعد يومني �أخذوين �إىل �سرطة �ل�سفا، ومكثت 
�إىل �ملحكمة  ياأخذوين  �ل�سرفية وكانو�  �إىل �سرطة  �أي�سًا، وبعد ذلك ذهبو� بي  يومني دون حتقيق 
�أدخلوين  �جلزئية �لدور �ل�ساد�ص جلنة �لإ�سالح، ويف يوم من �لأيام �أح�سرو� موظف كتابة عدل 
و�سط جمموعة،  ي�سعوين يف  �أنهم  و�ملفرو�ص  �ل�سماغ  �أخلع  �أن  بال�سم  مني  وطلبو�  عليه مبفردي 
وبعد ذلك �أدخلوين يف غرفة �أخرى خلف مكتب �ل�سيخ حتى �سالة �لظهر، وبعد ذلك ذهب �ملوظف، 
وقالو� يل: �إن �ملوظف قد تعرف عليك فعار�ست، وقلت لهم: ملاذ� مل تتم �ملو�جهة بيني وبينه؟ وملاذ� 
مل ت�سعوين يف و�سط جمموعة؟ فقال �ملدعي �لعام ).....(: �إن �ملوظف مل يتعرف عليك، وبعدة عدة 
�سهور مت �لقب�ص على ).....(، ومتت �ملو�جهة بيني وبينه، وقال �إنه �سيدفع �ملبلغ وكان معه حمامي، 
وبعد �ملو�جهة مت حتويلي �إىل �ل�سجن ومت حتويل قد�ص �إىل �سرطة �ل�سمالية وبعد ذلك حول ).....( 
�إىل �ل�سجن �لعام ق�سم �حلقوق عنرب )9( ولكن يف �سهر ذي �حلجة ذهبنا �إىل �ملحكمة �جلزئية 
�إىل �لقا�سي ).....( و��ستمع �إىل �أقو�لنا ورجعنا �إىل �ل�سجن يف ثاين جل�سة لنا �أطلق �سر�ح ).....( 
من �ملحكمة �لكربى بكفالة حتى تاريخه، ولو كان ).....( �أنه ل يوجد لديه علم ببيع �لفيال وقب�ص 

�لثمن لرفع �سكوى �سدي، ولكن منذ �أن قب�ص علينا يف �سرطة �لأ�سرفية.
وبجل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 1429/7/24هـ وقبل بد�ية �جلل�سة ح�سر �ملدعو ).....( وكياًل للمدعى 
لكونه  ).....(؛  �ملحامي  �ل�سرعي  �لوكيل  ح�سور  عن  و�عتذر  �جلل�سة  تاأجيل  وطلب   ).....( عليه 
�أثناء حديثه  خارج مدينة جدة، و�أن موكله ).....( تغيب ب�سبب عملية �أجر�ها يف �لبو��سري، ويف 
�مل�سرتي  �لق�سية  مو�سوع  باأ�سل  يتعلق  و�لذي   ،).....( �ل�سرعي عن  �لوكيل   ).....( �ملدعو  دخل 
للمنزل �لذي زور �سكه، وذكر �أن �ملدعى عليه ).....( كان موجودً� �سباح هذ� �ليوم، وهو يتهرب 
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من �حل�سور؛ لأن هناك �أمرً� بالقب�ص عليه برقم )2/4/20/5114( بتاريخ 1429/6/11هـ من 
مدير �حلقوق �ملدنية لت�سديد �ملبلغ �لذي حكم عليه به من مكتب �لف�سل، وقد دفع جزءً� منه، و�أفاد 
نة من  باأن �ملدعى عليه ).....( يتهرب من �حل�سور هنا؛ لئال يتم �لقب�ص عليه، ومياطل �للجنة �ملكوَّ
�لد�خلية بع�سوية مندوب وز�رة �لعدل وغريه، ول يح�سر �أمام �ملحكمة عند �ل�سيخ ).....( ويف هذه 
�جلل�سة ح�سر �ملدعو ).....( �أخو �ملدعى عليه ).....( لأمه و�أفاد باأن �أخاه م�ساب مبر�ص �لدرن 
م يف �مل�ست�سفى لأكرث من )17( يومًا و�سيمكث فيه ملدة رمبا تطول فقررت �لد�ئرة تاأجيل نظر  ومنوَّ

�لق�سية.
حكم  �سده  �سدر  قد  باأنه   ).....( عليه  �ملدعى  �أفاد  1429/9/8هـ  �ملو�فق  �لإثنني  يوم  وبجل�سة 
�ملحكمة �جلزئية من ف�سيلة �ل�سيخ ).....( و�ملت�سمن �حلكم ب�سجنه ثالث �سنو�ت، و)�ألف( جلدة، 
وتغرميه )خم�سني �ألف( رياٍل وتبني عدم ح�سور �ملدعى عليه �لأول،  ثم �أكدت �لد�ئرة على موكله 
�أنه لبد من مثول �لأ�سيل �أمام �لد�ئرة حل�سور �ملر�فعة؛ لأن هذه ق�سية جز�ئية فات�سل على موكله 
ت�سمنت  و�لتي   ).....( عليه  �ملدعى  على مذكرة  �لد�ئرة  �طالع  وبعد  �لظهر،  بعد �سالة  وح�سر 
توجيه �لتهمة لالآخرين ونفي �لتهمة عن نف�سه، ثم و�جهته �لد�ئرة مبا جاء يف قر�ر �لتهام، وما 
جاء يف �أقو�له �أثناء �لتحقيق معه من علمه �أوًل ببيع و�لدته ذلك �لعقار، فاأجاب باأنه يعرتف ببيع 
و�لدته للعقار و�أنه كان �ساهدً�، ثم �ساألته �لد�ئرة هل وكلت ).....( فاأجاب: بنعم، لقد وكلته على 
بيع �لأر��سي باأجل، ثم �ساألته �لد�ئرة هل �سلمت �مل�سرتي �سيكًا دون ر�سيد بقيمة )مليون ون�سف 
�ملليون( فاأجاب: بنعم، �أعطاهم �سيكًا با�سم �ملدعو ).....( وهو �مل�سرتي �لعقار، وذكر �أنه �أعطاه؛ 
وبهذه  �أن يقف معه،  و�أنه م�ستعد  �أيتام،  �لعقار  �سيت�سرر من هذ�  �أنه  له  �ملدعو ).....( ذكر  لأن 
�جلل�سة ح�سر �ملدعو ).....( �ملذكور وكيل �لأيتام �لذين ��سرتو� �لعقار، و�أفاد باأنه مت ت�سكيل جلنة 
نة من وز�رة �لعدل ووز�رة �لد�خلية و�لدعاء �لعام،  مة منه، وهذه �للجنة مكوَّ بناًء على �ل�سكوى �ملقدَّ
ومت طلب ).....( �أكرث من مرة ومل يح�سر، فاأر�سل خطاب ر�سمي لإح�ساره ومل يح�سر حتى حجز 
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و�لده وبعد ح�سوره ذكرت له �أن هذ� �لعقار يخ�ص �أيتامًا فاأخرج �سيكًا مببلغ )مليون ون�سف( على 
�أن ي�سرفه خالل ع�سرين يومًا فطلب م�ساعدتي للقب�ص على �ملدعو ).....(، كما �أفاد باأن موكله 
�نتقل �إىل رحمة �هلل، و�أنه �سبق و�أن �أفاده باأنه تقابل �أوًل من �ملدعو ).....( بعد �أن وقفا على �لعقار 
حمل �لنز�ع، وهو عبارة عن فيال يف حي �لروي�ص، وذكر �أنه �أُعطي وكالة للمدعو ).....( �ملذكور 
تخوله �لبيع و�لإفر�غ وقب�ص �لثمن، ولهذ� مل يعد هناك حاجة يف ح�سوره، ثم �ت�سح �أن ذلك �ل�سيك 
كان دون ر�سيد، وكان هناك مفاو�سات على ت�سديد �ملبلغ، كما ذكر لهم �أن له عقارً� يف م�سر و�أنه 
�سيبيعه وي�سدد �ملبلغ، فلم يبع �لعقار، ومل ي�سدد �ملبلغ فرفعت ق�سية بوز�رة �لتجارة و�سدر بحقه 
حكم فاأجاب �ملدعو ).....(: باأنه مل يقابل �ملدعو ).....( ول يعرفه، ثم علق �حلا�سر ).....( باأنه 
�سبق و�أن ��ستدعاه �ملدعو ).....( �إىل بيته وبعد �لع�ساء طلبو� مهلة زيادة ثالثة �أ�سهر؛ لأن لهم عقارً� 
مباعًا باأربعة ع�سر مليونًا بامل�ساعدية، و�أعطاين مبلغ )مائة �ألف( رياٍل من �إجمايل �ملبلغ، فاأجاب 
�ملدعو ).....( باأنه �سحيح، ثم �أ�ساف �ملدعى عليه ).....( �أن �ملدعى عليه ).....( عمل له وكالة 
بعقار و�حد ومل ي�سلمه �أية �سكوك �أخرى، و�إمنا �سلمه هذ� �ل�سك فقط بعد �أن وقف �مل�سرتي عليه، 
وبعد �أن تكلم معي كالمًا طيبًا و�أين �سيد و�أين �إن�سان طيب، وهذ� �سكي، وهذه �لوكالة، و�أنه و�ثق 
بي بعد �هلل ومل �أعلم �أنه جعلني فخًا حلاجة يف نف�سه، وقد ذهبت �إىل كتابة �لعدل مبوجب وكالة 
�ل�سيك، وقال لأنه ل يوجد لديه  �لعدل و�سلمت �ل�سك و��ستلمت  �سحيحة و�سك فاأفرغته بكتابة 
بطاقة �أحو�ل طلب مني كتابة �ل�سيك با�سمي، و�أنه مل يعمل وكالة �إل بو��سطة كرت �لعائلة؛ لعدم 
وجود بطاقة �أحو�ل حاليًا، ف�ساألته �لد�ئرة كيف �سلمته �ملبلغ فذكر �أنه �سلَّمه على دفعتني، �لأوىل 
فوق )�لت�سعمائة و�أربعني �ألف( رياٍل، و�لثانية )خم�سمائة و�ستني �ألف( رياٍل، و�أنه ��ستلم �ملبلغ على 
دفعتني من �لبنك �لفرن�سي، �لدفعة �لأوىل من �لفرع �لو�قع يف �سارع �لروي�ص، و�لدفعة �لثانية من 
�لفرع �ملقابل لكتابة �لعدل �سرق غرناطة، و�أنه �أعطاين دللة مقد�رها )�سبع وثالثني �ألف( رياٍل، 
�أنه مل ي�ستلم حقه، و�إمنا ��ستلم �ملبلغ وعمل �سيكًا مقابل هذ� �ملبلغ  و�أنه مل يقدم يفَّ �سكوى على 
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ل�ساحب �لعقار، و�أنه دفع )مائة �ألف( رياٍل �سيكًا م�سدقًا، ومل يتقدم �سدي باأية �سكوى ملدة خم�ص 
�سنو�ت حتى �لآن، وهذ� يدل على ��ستالمه لكامل �ملبلغ فاأجاب ).....( باأنه عمل وكالة بو��سطة 
�لو�لدة  ��سم  به  �لذي  �ل�سك  �سكوك،  ثالثة  �سلمه  �أنه  وذكر  �لعائلة  بكرت  ولي�ص  �لأحو�ل  بطاقة 
و�ل�سك �ملُفرغ منه، و�ل�سك �ملفرغ منه، فذكر له ).....( �أن هناك معقبًا ياأخذ خم�سة �آلف رياٍل 
�أنه بحاجة لع�سرين يومًا و�مل�سرتي �لأ�سا�سي  مقابل �إ�سافة رقم هوية �لو�لدة يف �ل�سك، ثم ذكر 
�أفاد باأنه لن ينتظر �أكرث من �أ�سبوعني، كما ذكر �أن هناك �سديقًا له �ت�سل بال�سيخ ).....(، و�أن 
�ل�سيخ ��ستعد باإ�سافة رقم حفيظة �لو�لدة لليوم �لثاين ويف �ليوم �لثاين �سلمني �سكًا و�حدً� �لذي 
هو با�سم �لو�لدة، ويف �ليوم �لثاين مت �لإفر�غ للمدعو ).....( ويف �ليوم �لثاين �أح�سر له �ل�سكني 
�ل�سابقني فذكر �أنه طلب وكالة عامة للمدعو ).....( فعلَّق �ملدعو ).....( باأنه مل يعطه �إل وكالة 
خا�سة ببيع �لعقار و�لإفر�غ و�ل�ستالم و�لت�سليم، ثم و�جهته �لد�ئرة مبا ذكر يف �أول �جلل�سة، فطلب 
ب باأنه �أعطاه وكالة بعد �سهرين تقريبًا، و�أنها على مو�سوع �آخر على بيع  ن�سيان مو�سوع �لوكالة ثم عقَّ
�أجل فاأجاب �ملدعى عليه ).....(: باأنه كيف يذكر �أنه ��ستلم �لثمن و�لبيع بالأجل، و�أما بخ�سو�ص 
�أما بخ�سو�ص عدم �ملطالبة  �أ�ستلم منه �سيئًا و�إنه مل يتقدم ب�سكوى،  �أنه �أعطاين كامل �ملبلغ فلم 
باملبلغ فكان لديَّ حمامي كان على قد حاله مل يطالب باملبلغ، ثم ذكر �أن �لوكالة كانت على �سر�ء 
ب �ملدعو ).....( كيف يبيع عقار مل يفرغ با�سمه؟  وبيع عقارين �آخرين، و�أنه �تفق على �سر�ئها فعقَّ
ف�ساألته �لد�ئرة هل لديك ما يثبت �أنك متلك هذ� �لعقار حتى تبيعه فاأجاب: باأنه ل يوجد لديه �أي 
�سيء �سوى عقد مع �ملدعو ).....( ف�ساألته �لد�ئرة كيف توكله يف بيع �سيء مل تنقل ملكيته �إليك؟ 
تخ�ص  �لوكالة  ).....( هل هذه  �لد�ئرة  ف�ساألت  للعقار،  ملكيته  يثبت  ما  لديه  لي�ص  باأنه  فاأجاب: 
ب �ملدعو ).....( باأن  �ل�سك نف�سه؟ فاأجاب: باأنها تخ�ص �ل�سك نف�سه، و�ل�سك كان با�سمه فعقَّ
هذ� �لكالم غري �سحيح، وذكر �أنه �أعطاه وكالة عامة فعلَّق �ملدعو ).....( باأن هذه خا�سة بالعقار 
و�لأور�ق، كما قرر �ملدعى عليهما  فقط، ثم قرر ممثل �لدعاء �لكتفاء مبا جاء يف قر�ر �لتهام 
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�كتفاءهما مبا قدماه، وبناًء عليه قررت �لد�ئرة حجز �لق�سية للدر��سة و�إر�سال �سورة من �ل�سك 
�ل�سادر بحق �ملدعو ).....( لت�سديق �ل�سورة وتذييلها بختم �سورة طبق �لأ�سل.

على  مفادها:  جاء  و�لتي   ).....( عليه  �ملدعى  وكيل  من  مة  �ملقدَّ �ملذكرة  على  �لد�ئرة  وباطالع 
ل�سان وكيله، وحيث �إن موكلي بريء من جميع ما ن�سب �إليه بالأدلة �لثابتة لدى ف�سيلتكم باملحا�سر 

�ملوجودة يف �ملعاملة، �إل �أين �أحببت �أن �أو�سح لف�سيلتكم �لتايل:
�أوًل: عجز ).....( عن �إثبات ما يدعيه باأين ��ستلمت مبلغ )مليون وخم�سمائة �ألف( رياٍل؛ وذلك 

لالأ�سباب �لتالية:
�أو �سيك م�سريف �أو حتويل من  مل يثبت �ملدعو ).....( ��ستالمي �ملبلغ ل عن طريق حو�لة بنكية 

ح�ساب �أو �سيء من هذ� �لقبيل.
مل يثبت �ملدعو ).....( ما يدعي من ��ستالم �ملبلغ بوثيقة ر�سمية �أو ورقة عادية حمررة با�ستالمي 

لذلك �ملبلغ.
مل يثبت ب�سهادة �ل�سهود �أو حتى قرينة �أين ��ستلمت ذلك �ملبلغ �لذي يدعيه �أن �ملدعو ).....( هو 

بنف�سه �لذي ��ستلم �ل�سك من �ملرحوم ).....( و�سرفه بنف�سه من �لبنك.
مرفق لف�سيلتكم ك�سف ح�ساب من بنك �لر�جحي و�لأهلي، وهما �للذين �أتعامل معهما، وذلك قبل 
توكيل �ملدعو ).....( و�ملوؤرخة وكالته بتاريخ 1425/2/1هـ حتى تاريخ 1429/9/5هـ ويثبت لكم 

ك�سفي �حل�ساب من ذلك �لتاريخ حتى �ليوم �أنه مل يدخل ح�سابي �سيء من ذلك.
�إن �ل�سيك كما هو مثبت لديكم هو با�سم ).....(، وهذ� دليل و��سح على تزويره و��ستالمه كامل 
�أ�سهر  �لبنك، ولقد حلقني �سرر كبري ب�سبب هذه �لق�سية من �سجن ملدة �سبعة  �ملبلغ بنف�سه من 

وتعطيل مل�ساحلي وتطليق زوجتي و�إ�سابتي بف�سل كلوي د�خل �ل�سجن، و�هلل ح�سبنا ونعم �لوكيل.
وذلك  �لتحقيق،  حما�سر  يف  وثبت  �إليه  ُن�سب  مبا   ).....( �ملدعو  باإد�نة  ف�سيلتكم  من  �أرجو  لذ� 

�إحقاق للحق و�إبطال للباطل و�إلز�مه بدفع )مليون وخم�سمائة �ألف( رياٍل لورثة �ملدعو ).....(.
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وبجل�سة يوم �لثالثاء 1430/1/23هـ �طلعت �لد�ئرة على خطاب رئي�ص �ملحكمة �جلزئية مبحافظة 
جدة رقم )30/4013( يف 1430/1/22هـ �ملرفق به �سورة �حلكم �ل�سرعي �ل�سادر بحق �ملدعى 
قة على دفعات  عليه ).....( بال�سجن ملدة ثالث �سنو�ت من تاريخ �إيقافه وجلده )�ألف( جلدة مفرَّ
كل دفعة خم�سون �سوطًا بني كل دفعة و�أخرى �أ�سبوع وتغرميه خم�سني �ألف رياٍل ومنعه من �ل�سفر 
خارج �ململكة ملدة خم�ص �سنو�ت، وح�سر يف هذه �جلل�سة وكيل �ملدعى عليه ).....( �ل�سابق تعريفه 
عليهما  �ملدعى  وكيلها  قرر  ثم  عليه،  �لتمييز  هيئة  نهائيًا مب�سادقة  �أ�سبح  باأن هذ� �حلكم  و�أفاد 

�حلا�سرين يف هذه �جلل�سة وممثل �لدعاء �لكتفاء مبا قدموه.

وحيث �إن �لد�ئرة ب�سدد �لف�سل يف �لق�سية وبعد �سماع �لدعوى و�لإجابة و�لطالع على كامل �أور�ق 
�لق�سية ومنها ما جاء يف �إفادة كتابة �لعدل بجدة �ملت�سمنة �أن �ل�سك حمل �لتهام تعر�ص للتزوير.
باأن �ل�سك عائدة للعقار  �إن �ملدعى عليه �لأول ).....( �عرتف يف جميع مر�حل �لتحقيق  وحيث 
�أمام  مثوله  �أثناء  بذلك  �أقر  كما  �لعقار،  ذلك  ببيع  قامت  و�لدته  باأن  وبعلمه  و�لدته  با�سم  �لذي 

�لد�ئرة بجل�سة يوم �لإثنني �ملو�فق 1429/9/8هـ كما �عرتف بتوكيل �ملدعى عليه �لثاين.
وقد �أفاد وكيل ورثة �مل�سرتي �لأيتام �أمام �لد�ئرة بجل�سة يوم �لإثنني �ملو�فق 1429/9/8هـ �أنه تقابل 
�أوًل مع �ملدعو ).....( ووقف معه على �لعقار حمل �لنز�ع، وهو عبارة عن فيال يف حي �لروي�ص، ثم 
ذكر له �أنه �أعطى وكالة للمدعو ).....( �ملذكور تخوله �لبيع و�لإفر�غ وقب�ص �لثمن، ولهذ� مل يعد 
�أن �ملدعى عليه ).....( هو �ملت�سبب يف كل ما  هناك حاجة حل�سوره �سخ�سيًا مما يوؤكد للد�ئرة 

ح�سل.
وحيث �إن �ملدعى عليه �لأول هو �ساحب �مل�سلحة و�مل�ستفيد من تزوير �ل�سك، ويوؤكد ذلك �عرت�فه 
�أمام �لد�ئرة بجل�سة يوم �لإثنني �ملو�فق 1429/9/8هـ باأنه �سلَّم وكيل �ملجني عليهم )�لأيتام( �سيكًا 
دون ر�سيد و�سلَّمهم بعد ذلك مبلغًا وقدره )مائة �ألف( رياٍل، وهذ� يعني �أن �لعقار ذ�ته باعه �أوًل 
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على م�سرتي و�أفرغه و��ستلم ثمنه، ثم قام مبحو ��سم �ساحب �لعقار وعن طريق �لتفاق و�مل�ساعدة، 
ن عليها نقل ملكية  �لن�سخة �ملدوَّ �لعقار با�سمه بدًل من ��سم و�لدته على ن�سخة غري  وذلك بجعل 
للمدعى  توكيله  �لثاين عن طريق  �مل�سرتي  باعه  للحقيقة، ثم  باملخالفة  �ملالك �جلديد  �إىل  �لعقار 

عليه �لثاين ).....(.
وحيث �إن �ملدعى عليه ).....( �أقر �أمام �لد�ئرة باأنه �سلم للم�سرتي �سيكًا دون ر�سيد بقيمة )مليون 
�ل�سادر  1427/10/17هـ  بتاريخ  )1427/4/360هـ(  رقم  �لقر�ر  بحقه  و�سدر  �ملليون(  ون�سف 
من مكتب �لف�سل يف منازعات �لأور�ق �لتجارية مبحافظة جدة باإلز�مه بدفع مبلغ وقدره )مليون 
�ملعجل وبغري كفالة، ويف  بالنفاذ  �لدعوى مع �سمول ذلك  �ل�سيك مو�سوع  رياٍل قيمة  وخم�سمائة( 
�حلق �لعام معاقبته بتغرميه مبلغ )ع�سرة �آلف( رياٍل تدفع خلزينة �لدولة، ثم �تفق مع وكيل �لأيتام 
باإعطائهم مبلغ )مائة �ألف( رياٍل كدفعة �أوىل، ثم �إعطائه مهلة ثالثة �أ�سهر لدفع باقي �ملبلغ؛ لأن له 
عقارً� مباعًا باأربعة ع�سر مليونًا بامل�ساعدية، و�أقر ).....( ب�سحة ذلك �أمام �لد�ئرة، �لأمر �لذي 
ترى معه �لد�ئرة �أن كل تلك �لقر�ئن كافية لثبوت تورطه وعلمه و��سرت�كه فيما ن�سب �إليه من تزوير، 
ول تلتفت �لد�ئرة �إىل ما ذكره من �أن �لوكالة كانت لعقار �آخر؛ لأنه مل يكن ميلك ذلك �لعقار �لذي 

ذكر، و�إمنا كان هناك وعد بال�سر�ء.
وحيث �إنه وبالنظر لظروف �لق�سية ومالب�ساتها وبعد �لنظر يف �سورة �حلكم �ل�سادر من �ملحكمة 
�جلزئية مبحافظة جدة برقم )14/229/ج3( بتاريخ 1429/3/16هـ �سد �ملدعى عليهما، ولكون 
�ملدعى عليه �لأول ).....( مل يحكم عليه؛ لكونه مل يح�سر �جلل�سات؛ لأنه مطلق �ل�سر�ح وحكم على 
قة على دفعات كل دفعة  �ملدعى عليه �لثاين ).....( بال�سجن ثالث �سنو�ت، وجلده �ألف جلدة مفرَّ
)خم�سني( �سوطًا بني �لفرتة و�لأخرى �أ�سبوع، وتغرميه مبلغ )خم�سني �ألف( رياٍل، ومنعه من �ل�سفر 

خلارج �ململكة ملدة خم�ص �سنو�ت.
ل �ملدعى عليه �لثاين. وحيث �إن �ملدعى عليه �لأول ).....( على علم ببيع و�لدته �لعقار، وقد وكَّ
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لأن  �مل�ستفيد؛  �أنه  دليل على  �ملبلغ، وهذ�  بكامل  �سيكًا  و�أعطى  �ملبلغ  كامل  �إنه حت�سل على  وحيث 
�ملبالغ �آلت �إليه، ف�ساًل عن دفعه بعد ذلك يف جل�سة �ل�سلح مبلغ )مائة �ألف( رياٍل وطلب مهلة ثالثة 
�أ�سهر لدفع باقي �ملبلغ، وملا �سبق من �أ�سباب فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل �إد�نته مبا ُن�سب �إليه يف هذه 
�لق�سية وتعزيره طبقًا ملا جاء يف �ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء 
رقم )223( لعام 1399هـ �آخذة يف �عتبارها �أن ما �أقدم عليه �ملدعى عليه ).....( فيه �أكل لأمو�ل 
�ليتامى ظلمًا، وقد جاء �لوعيد �ل�سديد ملن )�إمنا ياأكلون يف بطونهم نارً� و�سي�سلون �سعريً�(، �لأمر 

�لذي تخل�ص معه �لد�ئرة �إىل معاقبة �ملدعى عليه على �لنحو �لو�رد مبنطوق �حلكم.
ر �إىل كتابة �لعدل  وحيث �إنه وفيما يتعلق باملدعى عليه �لثاين ).....( فقد قام بتقدمي �ل�سك �ملزوَّ
�لد�ئرة  �أمام  �عرتف  وقد   ،).....( �لأول  عليه  �ملدعى  عن  �سرعيًا  وكياًل  لكونه  لإفر�غه؛  بجدة؛ 
بجل�سة يوم �لإثنني �ملو�فق 1429/9/8هـ باأن قيمة �لعقار �ملباع قد �سلمت له، وذكر �أنه �سلمها بعد 
�ألفا( و�لثانية )خم�سمائة  ذلك للمدعى عليه �لأول ).....( على دفعتني �لأول )ت�سعمائة و�أربعني 
و�ستني �ألف( رياٍل، وقد �سدر بحقه �حلكم رقم )14/229/ج3( بتاريخ 1429/3/16هـ �ل�سادر 
قة على دفعات كل  من �ملحكمة �جلزئية بجدة �لقا�سي ب�سجنه ثالث �سنو�ت وجلده �ألف جلدة مفرَّ
دفعة )خم�سون( �سوطًا بني �لفرتة و�لأخرى �أ�سبوع، وتغرميه مبلغ )خم�سني �ألف( رياٍل، ومنعه من 
�ل�سفر خلارج �ململكة ملدة خم�ص �سنو�ت، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل �إد�نته مبا ُن�سب �إليه وتكتفي مبا 

�سدر بحقه من عقوبة.
 ).....( اجلن�ضية.2-   ).....(  ).....(  -1 من:  كل  عليهما  املدعى  باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

).....( اجلن�ضية – بجرائم التزوير واال�ضتعمال املن�ضوبة اإليهما يف هذه الق�ضية وتعزير االأول 

منهما ب�ضجنه )خم�س �ضنوات( وتغرميه )ع�ضرة اآالف( رياٍل، وبالن�ضبة للمتهم الثاين: االكتفاء 

بتاريخ  )14/229/ج(  رقم  ال�ضرعي  بالقرار  اجلزئية  املحكمة  من  بحقه  ال�ضادرة  بالعقوبة 

1426/3/16هـ.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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النفاذ  واجب  نهائياً  احلكم  واعتبار  ق�ضاء  من  اإليه  انتهى  فيما  احلكم  بتاأييد  املحكمة  حكمت 
بالن�ضبة للمحكوم عليه الثاين لعدم االعرتا�س عليه . 
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رقم الق�ضية: 2/6576/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 714/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 278/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/29هـ

تزوير – ا�ضتعمال – حمرر ر�ضمي – ت�ضريح �ضيارات نقل حجاج – انتفاء الق�ضد اجلنائي– 

حداثة املحرر املزور على املجتمع.

�سخ�ص يف  من  عليه  و�لذي حت�سل  ��ستعماله،  �إليه  �ملن�سوب  �لت�سريح  بتزوير  �لعلم  �ملتهم  �إنكار 
�ملدينة مقابل مبلغ مايل – حد�ثة �ملحرر على �ملجتمع ي�ساهم يف �إمكانية �لنخد�ع به – عجز �ملتهم 
عن ��ستخر�ج ت�سريح �سحيح ل ينفي ح�سن �لنية لديه – �سهولة �حل�سول على مثل ذلك �ملحرر 
وتوزيعه من قبل جهات حكومية عديدة دون �سو�بط ُتذكر – موؤدى ذلك: �نتفاء �لق�سد �جلنائي 

لدى �ملتهم – �أثره: عدم �لإد�نة؛ لعدم كفاية �لأدلة.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

رقم  �سة  �ملقدَّ بالعا�سمة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  خطاب  بجدة  �لإد�رية  �ملحكمة  �إىل  ورد 
مع  1428هـ  لعام  )416/ج(  رقم  �لتهام  قر�ر  به  �ملرَفق  1428/12/7هـ  بتاريخ  )5/4606ج( 
�ل�سبط حيث ح�سر  �ملثَبت بدفرت  �لنحو  �لق�سية على  �لنظر يف  �لد�ئرة  با�سرت  م�سفوعاته، وقد 
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ممثل �لدعاء ).....(، و�ملتهم �ملذكور �أعاله و�دعى ممثل �لدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: تتهم 
 – – �ملهنة موظف  – عمره )43( �سنة  هيئة �لرقابة و�لتحقيق �ملتهم ).....( ).....( �جلن�سية 
مكة  مبنطقة  �ملقد�سة  �لعا�سمة  بد�ئرة  1428/12/6هـ  بتاريخ  لأنه  متزوج؛  �لجتماعية  �حلالة 
ر )ت�سريح �سيار�ت نقل حجاج ملو�سم عام 1428هـ من�سوب  �ملكرمة قام با�ستعمال حمرر ر�سمي مزوَّ
�سدوره لقيادة قو�ت �أمن �حلج ل�سوؤون �ملرور( باأن قام باإل�ساق ذلك �لت�سريح على �لزجاج �لأمامي 

�سة؛ وذلك لالأدلة �لتالية: ل�سيارته، و�لدخول بال�سيارة ملكة �ملكرمة و�مل�ساعر �ملقدَّ
ر. 1- �إفادة �جلهة �ملخت�سة، �لأدلة �جلنائية، �أن �لت�سريح مزوَّ

ر من ِقبل  2- �عرت�ف �ملتهم �ملذكور يف كافة مر�حل �لتحقيق معه بح�سوله على ذلك �لت�سريح �ملزوَّ
�سخ�ص جمهول لقاء مبلغ من �ملال.

3- ما جاء يف �أقو�له لدى هذه �لهيئة بقيامه مبر�جعة �جلهة �ملخت�سة، مرور �ملدينة؛ للح�سول على 
ت�سريح ل�سيارته، �إل �أنه مت �إفهامه من ِقبل �ملخت�سني باملرور باأنه للح�سول على ذلك �لت�سريح لبد 
�أوًل من �حل�سول على ت�سريح حج، وكذلك �لركاب �لذين معه بال�سيارة لديهم ت�ساريح للحج، و�أن 
يقوم بت�سديد �ملخالفات �ملرورية، و�لتاأمني على �سيارته، و�إجر�ء �لفح�ص �لدوري لل�سيارة، �إل �أنه مل 

ي�ستطع �لوفاء بتلك �ل�سروط �لالزمة للح�سول على ت�سريح �سيارة.
مكافحة  نظام  �ملادتني )5، 6( من  لن�ص  �ملذكور طبقًا  �ملتهم  معاقبة  �لد�ئرة  �لهيئة من  وطلبت 

�لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.
وب�سماع �ملتهم لدعوى ممثل �لدعاء بعد تالوتها عليه، �أجاب قائاًل: �أُنكر �لدعوى جملًة وتف�سياًل، 
رة �أمام �لنقل �جلماعي مببلغ )�ألف  فقد حت�سلت على �لت�سريح من �سخ�ص ).....( يف �ملدينة �ملنوَّ
مة؛ لأنني مرتبط بحملة  وخم�سمائة( ريال؛ وذلك بهدف �لدخول ب�سيارتي �إىل �مل�ساعر يف مكة �ملكرَّ
ر،  �لت�سريح مزوَّ باأن  �أخربين رجال �لأمن  �لتفتي�ص  �لت�سريح، ويف نقطة  ��ستعملت  حجاج، وفعاًل 
م مذكرة طلب فيها �إطالق �سر�حه، ومرَفق بها تزكية  ر، وقدَّ و�أ�ساف �أنه ل يعلم �أن �لت�سريح مزوَّ
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�أ�سرة  رة، ويعول  �ملنوَّ باملدينة  �لتعليم  باإد�رة  و�أنه موظف  رة،  �ملنوَّ باملدينة  �إمام جامع �جلهني  من 
نة من زوجة و�أربعة �أطفال، ويطلب �لرحمة و�ل�سفقة، وحيث �إنه بعد �ملد�ولة فيما يتعلق بطلب  مكوَّ

�إطالق �ل�سر�ح قررت �لد�ئرة �إطالق �سر�حه على �أل يكون توقيفه ب�سبب �آخر غري هذه �لق�سية.
وحيث �إنه بالرجوع �إىل ملف �لق�سية �ت�سح من �لتقرير �لأويل �أنه بتاريخ 1428/12/25هـ، ت�سلَّم 
ق�سم �لتزييف و�لتزوير حم�سر �لدوريات �لأمنية �لقب�ص على ).....( ).....( وبحوزته ت�سريح 
�سيار�ت نقل حجاج لعام 1428هـ، وبالتحقيق معه �أفاد باأنه قبل ثالثة �أيام �أو �أربعة من تاريخ �لقب�ص 
رة عند موقف �ل�سيار�ت، وعلم من بع�ص �سائقي �لتاك�سي �أن  عليه تقابل مع �سخ�ص باملدينة �ملنوَّ
�ملذكور يبيع ت�ساريح، فطلب منه ذلك �ل�سخ�ص ت�سريح فاأعطاه مببلغ )�ألف وخم�سمائة( رياٍل، 
ر من عدمه، و�أمام هيئة �لرقابة و�لتحقيق �أعاد �أقو�له �ل�سابقة نف�سها،  و�أنه ل يعلم �أن �لت�سريح مزوَّ
للح�سول على  باأنه  باملرور  �ملخت�سون  و�أفهمه  رة،  �ملنوَّ �ملدينة  �أنه قد قام مبر�جعة مرور  و�أ�ساف 
ت�سريح �سيار�ت نقل حجاج لعام 1428هـ، لبد من �لقيام بعدة �أمور، �أوًل: �حل�سول على ت�ساريح 
ت�سعة  �سيارته  حمولة  لأن  نف�سه؛  للعام  �حلج  باأد�ء  �لقيام  يريدون  �لذين  �أ�سخا�ص،  لت�سعة  حج 
�أ�سخا�ص. ثانيًا: ت�سديد �ملخالفات �ملرورية �لتي على �ل�سائق �ساحب �ل�سيارة. ثالثًا: �إجر�ء �لفح�ص 

�لدوري. ر�بعًا: �لتاأمني على �ل�سيارة وجميع هذه �ل�سروط مل ي�ستطع �لقيام بها.
حيث �إنه ل يحمل ت�سريحًا للحج ولي�ص لديه ركاب يقوم بتحميلهم؛ لأد�ء حج �لعام �ملذكور، ولديه 
بالفح�ص  يقم  ومل  �سيارته،  على  تاأمني  لديه  لي�ص  �أنه  كما  �سد�دها،  ي�ستطع  خمالفات مرورية مل 
�لدوري ل�سيارته لكون موديلها 2007م جديدة، وقد حاول عدة حماولت للح�سول على �لت�سريح، 
رً�،  �إل �أن حماولته باءت بالف�سل، ولكنه نفى �أن يكون لديه علم باأن �لت�سريح �لذي ح�سل عليه مزوَّ
ر �ت�سح �أنه يحمل �سعار �لأمن �لعام �ملرور، وبيان وز�رة �لد�خلية �لأمن  وبالطالع على �ملحرر �ملزوَّ
�لعام قيادة قو�ت �أمن �حلج ل�سوؤون �ملرور لعام 1428هـ ت�سريح �سيار�ت نقل حجاج، ت�سريح دخول 

�سة �لرقم )35033(، و�ت�سح �أنه ل يحمل �أية �سمات �أمنية. �مل�ساعر �ملقدَّ
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�أنه  و�لتزوير،  �لتزييف  وحدة  �ل�سادر من  رقم )7/ت حج( 1428هـ،  �لفني  �لتقرير  ت�سمن  وقد 
بفح�ص ت�سريح دخول �مل�ساعر �ملقد�سة �سيار�ت نقل لعام 1428هـ �مل�سار �إليه، ُوجد �أنه طبع على 
م للم�ساهاة ُوجد �أنه يختلف عنه )�أي �أنه  ورق ت�سوير �أبي�ص، ومب�ساهاته على �أ�سل �لت�سريح �ملقدَّ

ر(. مزوَّ
وقد �نتهت �لد�ئرة يف حكمها رقم )25/د/ج/7( لعام 1429هـ �إىل �حلكم بعدم �إد�نة �ملتهم مبا 
هو من�سوب �إليه يف هذه �لدعوى؛ لعدم كفاية �لأدلة على تو�فر �لق�سد �جلنائي لديه وتاأ�س�ص حكمها 
على �إنكاره �لعلم باأن �ملحرر مزور �أمام �لد�ئرة ويف جميع مر�حل �لتحقيق، كما �أنه مل يت�سح من 
مالب�سات �لق�سية ما يدل �أن �ملتهم لديه �لعلم باأن �ملحرر مزور؛ �إذ �إن �لعلم باأن �ملحرر مزور ميثل 

�جلانب �لأ�سا�سي يف جترمي و�قعة �ل�ستعمال، وهو ما ُيطلق عليه بالق�سد �جلنائي.
فوَّ�ص  �لذي  �لتعزيري  �جلنائي  �لنظام  على  ��ستند  قد  �ملجال  هذ�  يف  و�لعقاب  �لتجرمي  كان  وملا 
لويل �لأمر �سرعًا حتديد �أمناط �ل�سلوك �ملنحرف خارج نطاق �حلدود و�لق�سا�ص، وما ثبت بن�ص 
من �لكتاب و�ل�سنة؛ ليجرمه بن�سو�ص تنظيمية، ويعاقب عنه يف �إطار مفهوم �لن�سو�ص �لو�ردة يف 
�ل�سريعة �لإ�سالمية حتقيقًا ملبد�أ �سرعية �جلر�ئم  �إىل مبادئ وقو�عد  �أ�سبابها  ذلك و�مل�ستِندة يف 
و�لعقوبات، و�لذين ين�ص على �أنه: )ل جرمية ول عقوبة �إل بن�ص(؛ لذلك فقد �سدر �ملر�سوم �مللكي 
رقم )144( يف 1380/11/16هـ لينظم �أحكام �لتزوير و�ل�ستعمال تنظيمًا متكاماًل ... وقد ورد 
ن�سًا يف �ملادة )�ل�ساد�سة( منه: )يعاَقب �لأ�سخا�ص �لعاديون �لذين يرتكبون �جلر�ئم �ملن�سو�ص 
عليها يف �ملادة �ل�سابقة )5( على علم من حقيقتها بالعقوبات �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة �ملذكورة 

وبغر�مة مالية من �ألف �إىل ع�سرة �آلف(.
وحيث �إنه يت�سح جليًا من �ملادة �ملذكورة �أنها قد ��سرتطت �أن يكون �مل�ستعمل على علم بحقيقتها، 
�لفقهية  �لقو�عد  �إىل  يرجع  وبالتايل  �ملتهم،  �لكافية على حتققه يف حق  �لأدلة  تتوفر  ما مل  وهذ� 
ُيف�سر  �ل�سك  )�أن  ورد  وما  بدليل قطعي(  �إد�نته  يثبت  �لرب�ءة حتى  �ملتهم  �لأ�سل يف  )�أن  �ملوؤكدة 
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ل�سالح �ملتهم( ول يكفي ما ت�سمنته �أور�ق �لق�سية �أن �حل�سول على هذ� �لت�سريح كان عن طريق 
جمهول، وبعد �أن ر�جع �إد�رة �ملرور، فا�سرتط لإعطائه �لت�سريح عدة �سروط مل ي�ستطع ��ستيفاءها؛ 
ولأن هذ� �لنوع من �ملحرر�ت �ملزورة حديث على �ملجتمع، وهي �أول ق�سية تنظرها �لد�ئرة من هذ� 
�أمر جديد غري معلوم من قبل؛ ولأن مثل هذه �ملحرر�ت  باأي  �لنا�ص  �أن يخدع  ُي�ستغرب  �لنوع، ول 
وجمالت ��ستخد�مها مما يح�سل فيه �لتجوز لدى �لعامة؛ لأنها من �لأمور �ملطروحة على �أ�سا�ص 
�ملعرفة وتقدمي �خلدمة، مما ترجع معه �لد�ئرة جانب �عتبار ح�سن �لنية و�نتفاء �لق�سد �ل�سيئ، 
عية باحلكم، فقد �عرت�ست عليه وطلبت تدقيقه، وباإحالة �لق�سية �إىل  وحيث مل تقتنع �جلهة �ملدَّ
�أ�سدرت فيه حكمها رقم )205/ت/2( لعام 1429هـ، �ملت�سمن نق�ص حكم  هيئة �لتدقيق �لثانية 
�لد�ئرة رقم )25/د/ج/7( لعام 1429هـ، و�إعادة �لق�سية �إىل �لد�ئرة؛ لإعادة نظرها على �سوء ما 
هو مبنيَّ بالأ�سباب. �إن ما ذهبت �إليه �لد�ئرة ل يتفق مع و�قع ما قام عليه �لتهام من �أدلة كانت هي 
عية هو �أقرب للحقيقة �لو�قعة مما �ساقته  �أ�سا�ص من�ساأ �لق�سية، ل�سيما و�أن ما ورد باعرت��ص �ملدَّ
�لد�ئرة يف �أ�سباب حكمها؛ لعدم �إد�نة �ملتهم، فالثابت �أن �ملتهم معرِتف مبا ُن�سب �إليه مع علمه باأن 
ر، و�إن �دعى خالف ذلك، فقد �عرتف باأنه عجز عن �إخر�ج ت�سريح  �لت�سريح �لذي بحوزته مزوَّ
�سحيح؛ لعجزه عن �لقيام مبا ُطلب منه من �أمور مبوجبها يح�سل على ت�سريح �سحيح، فقد �أفاد 
يف جميع مر�حل �لتحقيق معه لدى �سوؤ�له عن كيفية ح�سوله على هذ� �لت�سريح مو�سوع �لدعوى 
باأنه وعندما قام مبر�جعة مرور �ملدينة ومت �إفهامه من ِقبل �ملخت�سني باأنه لكي يح�سل على ت�سريح 
�سيار�ت نقل حجاج لهذ� �لعام 1428هـ، فاإنه لبد له من �لقيام بعدة �أمور مت �إي�ساحها له من ِقبل 
�ملخت�سني، وحيث �إنه مل ي�ستطع حتقيق هذه �ل�سروط، و�لتي من �سمنها وجود خمالفات مرورية مل 
ي�ستطع �سد�دها، وكذلك عدم وجود تاأمني على �سيارته، وغري ذلك من �سروط حاول عدة حماولت 
للح�سول على ذلك �لت�سريح، وعندما ف�سل يف �حل�سول عليه جلاأ �إىل �سخ�ص ُعرف عنه �أنه يبيع 
ت�ساريح نقل حجاج ل�سيار�تهم، و�ساأله عن قيمة �لت�سريح فاأخربه باأنه بــ )�ألف وخم�سمائة( رياٍل، 
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بعدم  نف�سه  على  �أقر  فكونه  با�ستعماله،  وقام  �لت�سريح،  و�أعطاه  �ملبلغ  و�سلمه  ذلك،  على  فو�فقه 
قدرته على �حل�سول على ت�سريح �سحيح من جهة ر�سمية – �إد�رة �ملرور – لعدم ��ستطاعته حتقيق 
ر  �أمور يتطلبها �لنظام، ومن ثم فاإن ما ��ستندت �إليه �لد�ئرة من عدم علم �ملتهم باأن �لت�سريح مزوَّ
و�أنه يعرف قبل ح�سوله  وتاأمل، ل�سيما  �إىل زيادة نظر  �لنية يحتاج  �عتبار ح�سن  وترجيح جانب 
على هذ� �لت�سريح - حمل �لتهام - �أنه لن ي�ستطيع �حل�سول على ت�سريح ر�سمي �سحيح؛ لفقد 

�ل�سروط �ملطلوبة منه للح�سول عليه.

وحيث �إن �لد�ئرة وبعد �إحالة �لق�سية �إليها مرة ثانية بتاريخ 1429/5/2هـ، وب�سماع �أطر�ف �لدعوى 
ر، و�أق�سم على ذلك ميينًا، وذكر �أنه عندما ��ستلمه كان ي�سعه  �أفاد �ملتهم باأنه ل يعلم �أن �ملحرر مزوَّ
ر ملا دخل به مرتني �إىل مكة �ملكرمة، و�أن  حتت �ملقعدة خوفًا عليه من �ل�سرقة، ولو يعلم باأنه مزوَّ
ه رئي�ص �حلملة عندما �أر�د �لدخول  رئي�ص حملة �ل�سلطان من �لإمار�ت ي�سهد على ذلك، وقد خريَّ
�إىل مكة �ملكرمة �أن يعطيه ت�سريحًا خا�سًا باحلملة، حيث �إنه ت�سلم ت�سريحًا من �لبعثة �لإمار�تية، 
ر لقِبل ذلك �لت�سريح  و�أر�د �أن يعطيه فرف�ص ذلك؛ لكونه يحمل ت�سريحًا، ولو كان يعلم �أنه مزوَّ
�لذي عر�سه عليه رئي�ص �حلملة، ومل يعر�ص نف�سه و�أ�سرته للعقاب، حيث �إنه يعمل يف رئا�سة تعليم 
نة من زوجة وخم�سة �أطفال، ومقبل على �لزو�ج من  �لبنات على وظيفة مر��سل، ويعول �أ�سرة مكوَّ
�لثانية بتاريخ 1429/8/7هـ ويف جل�سة �أخرى �أفاد �ملتهم باأنه قد �أخذ �لت�سريح بح�سن �لنية، ومل 
ر؛ �إذ �إنه قد ��سرت�ه من �سخ�ص ).....( على �أنه �سليم، وقد �أفاده ).....( باأن  يكن يعلم �أنه مزوَّ
�ملتهم  م  قدَّ �أخرى  �أنه يف جل�سة  كما  بعثات �حلج.  �لفائ�سة عن  �لت�ساريح  من  �ملذكور  �لت�سريح 
مذكرة من �سفحة، ذكر فيها �أنه قد ُخدع يف هذ� �ملو�سوع، وكان على ح�سن نية ومن جهل منه وعدم 
�نتباه ملثل هذه �لأمور �لتي عر�سته للم�ساءلة و�ل�سجن و�ستات فكره عن م�ساحله وم�سلحة �أولده 
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طيلة هذه �لفرتة... �إلخ.
وحيث �إن �لد�ئرة بعد �إعادتها لنظر �لق�سية، مل يظهر لها ما يغري من قناعتها �أن �ملتهم قد قِبل 
ر، و�أن ما �ساقته هيئة �لتدقيق  بح�سن نية �ملحرر - حمل �لتهام -، و�أنه مل يثبت لديها علمه باأنه مزوَّ
ر ل�ستمر�ر نفي  �ملوقرة من قر�ئن ل تكفي للجزم بح�سول �لعلم باأن �ملحرر �لذي ح�سل عليه مزوَّ
�لو�قعة  من  �مل�ستنبطة  �لقر�ئن  �ل�سريح  �لنفي  هذ�  يقابل  فال  ر،  مزوَّ باأنه  للعلم  �ل�سريح  �ملتهم 
مهما كانت قوتها. وت�سري �لد�ئرة �إىل �أن هذه �لق�سية هي �إحدى ثالث ق�سايا �أحيلت للد�ئرة تتعلق 
�لإد�نة،  بعدم  كلها  �لد�ئرة  فيها  ف�سلت  وقد  نف�سه،  �لعام  حج  ملو�سم  �ل�سيار�ت  دخول  بت�ساريح 
و�أ�سدرت فيها �حلكم رقم )25/د/ج/7( لعام 1429هـ، يف هذه �لق�سية و�ملنقو�ص من ِقبل �لهيئة 
بحكمها رقم )205/ت/2( لعام 1429هـ، وحكم �لد�ئرة رقم )29/د/ج/7( لعام 1429هـ �لقا�سي 

بعدم �إد�نة �ملتهمني كاًل من:
1- ).....(. 2- ).....(، و�لذي �أ�سبح نهائيًا وو�جب �لنفاذ؛ لعدم قبول �لعرت��ص �سكاًل؛ لتقدميه 
بعد فو�ت �ملدة �ملحددة لالعرت��ص مبوجب حكم هيئة �لتدقيق رقم )296/ت/2( لعام 1429هـ، 
وحكم �لد�ئرة رقم )87/د/ج/7( لعام 1429هـ، �لقا�سي بعدم �إد�نة ).....( ).....( �جلن�سية، 

و�ملوؤيد من هيئة �لتدقيق �لثانية بحكمها رقم )601/�إ�ص/2( لعام 1429هـ.
وحيث �إن وقائع تلك �لدعاوى ل تختلف كثريً�، و�أ�سباب �لد�ئرة يف عدم �لإد�نة هي �لأ�سباب نف�سها 
يف �لثالثة، بل �إن �لد�ئرة ت�سري �إىل �أن �لق�سية �لثالثة قد �أقيمت �سد مقيم و��ستبعاد ح�سوله على 
ت�سريح �أكرث ��ستغر�بًا من ح�سول �ملو�طن، ولكن �لد�ئرة ر�أت فيما يتعلق بتلك �ملحرر�ت ذ�تها، 
و�إمكان �حل�سول عليها بطرق كثرية، وهو �أمر معلوم لأهل �أم �لقرى ومن حولها، وقد مل�ست �لد�ئرة 
�أن �حل�سول عليه �سهل �إىل حد كبري، و�أنه يوزع من ِقبل جهات حكومية عدة دون �سو�بط ُتذكر؛ 
لذ� �أ�سبح قبول �لنا�ص له على هذ� �لأ�سا�ص �أمر يعفيهم من �مل�سوؤولية، وي�سدق منهم �لقول بح�سن 
�لنية، مما ر�أت معه �لد�ئرة �حلكم بعدم �إد�نة �ملتهم؛ لعدم كفاية �لأدلة على تو�فر �لق�سد �جلنائي 
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لديه
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه يف هذه الدعوى؛ 

لعدم كفاية االأدلة على توافر الق�ضد اجلنائي لديه.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/2982/ق لعام 1425هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 34/د/ج/3 لعام 1427هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 430/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/5هـ

تزوير – حمرر ر�ضمي _ اأمر اعتماد وحوالة–  اختال�س – اإبالغ املتهم عن طريق اجلريدة 

الر�ضمية – عدم ح�ضور املتهم اأمام الدائرة – اإقرار املتهم ب�ضحة ما ُن�ضب اإليه يف التحقيقات 

غيابياً. – حماكمته 
�إبالغ �ملتهم على عنو�نه عن طريق �جلهات �ملخت�سة دون جدوى – �إ�سعار �ملتهم عن طريق �جلريدة 
�لر�سمية– عدم ح�سور �ملتهم – �أثره: حماكمته غيابيًا ��ستنادً� للمادة )19( من �لقو�عد ذ�تها - 

�إقر�ر �ملتهم يف �لتحقيقات بجميع ما ُن�سب �إليه من جر�ئم – �أثره: �إد�نته.

جمل�ص  بقر�ر  �ل�سادر  �ملظامل  ديو�ن  �أمام  و�لإجر�ء�ت  �ملر�فعات  قو�عد  من   )43  ،19( �ملادتان 
�لوزر�ء رقم )190( بتاريخ 1409/11/16هـ.

 نظام مكافحة �لتزوير �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )114( بتاريخ 1380/11/26هـ.
�ملر�سوم �مللكي رقم )53( بتاريخ 1382/11/5هـ.

�ملر�سوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق يف منطقة �لريا�ص �لدعوى �جلز�ئية �ملاثلة مبوجب قر�ر �لتهام 
رقم )345/ج( لعام 1425هـ، و�لذي جاء فيه ما يلي:
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�أوًل: يتهم فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص ).....( – )43( �سنة – ).....( �جلن�سية 
.).....(  –  ).....( – عنو�نه 

لأنه و�أثناء عمله موظفًا بوز�رة �لعدل وقبل تاريخ 1421/10/18هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة 
�لريا�ص.

�أ- �رتكب تزويرً� يف �إ�سناد �ل�سرف على �خلزينة بق�سد ��ستعمالها لنف�سه وقد ��ستعملها فعاًل وهي:
�أمر �عتماد �سرف رقم )6375( بتاريخ 1419/5/4هـ مببلغ )34890( رياًل �خلا�ص ببع�ص   -1

من�سوبي فرع وز�رة �لعدل مبنطقة �لق�سيم.
2- �أمر �عتماد �سرف رقم )5565( بتاريخ 1418/4/15هـ مببلغ )17920( رياًل �خلا�ص بقا�سي 

حمكمة حمافظة طريف ).....(.
3- �أمر �عتماد �سرف رقم )916( بتاريخ 1417/10/18هـ مببلغ )17920( رياًل �خلا�ص بقا�سي 

حمكمة حمافظة بالقرن ).....(.
�خلا�ص  رياٍل   )76832.02( مببلغ  1419/5/4هـ  بتاريخ   )6374( رقم  �سرف  �عتماد  �أمر   -4

ببع�ص من�سوبي فرع وز�رة �لعدل مبنطقة ع�سري.
5- حو�لة رقم )5/568219( يف 1417/10/18هـ مببلغ )17920( رياًل با�سم ).....(.

6- حو�لة رقم )5/56383( يف 1417/11/24هـ مببلغ )17920( رياًل با�سم ).....(.
7- حو�لة رقم )5/569894( يف 1419/1/21هـ مببلغ )11314.66( رياٍل با�سم ).....(.

8- حو�لة رقم )5/570055( يف 1419/2/6هـ مببلغ )9470.33( رياٍل با�سم ).....(.
9- حو�لة رقم )5/571369( يف 1419/8/17هـ مببلغ )18426.27( رياٍل با�سم ).....(.

10- حو�لة رقم )5/571734( يف 1419/11/26هـ مببلغ )10721.04( رياٍل با�سم ).....(.
11- حو�لة رقم )5/571752( يف 1419/11/28هـ مببلغ )1828( رياٍل با�سم ).....(.

12- حو�لة رقم )5/571798( يف 1419/12/20هـ مببلغ )11770( رياٍل با�سم ).....(.
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13- حو�لة رقم )5/571966( يف 1420/1/9هـ مببلغ )10266.40( رياٍل با�سم ).....(.
14- حو�لة رقم )5/572578( يف 1420/4/13هـ مببلغ )13830( رياٍل با�سم ).....(.
15- حو�لة رقم )5/572579( يف 1420/4/13هـ مببلغ )13830( رياٍل با�سم ).....(.
16- حو�لة رقم )5/572581( يف 1420/4/13هـ مببلغ )11310( رياٍل با�سم ).....(.
17- حو�لة رقم )5/572658( يف 1420/4/28هـ مببلغ )18780( رياٍل با�سم ).....(.

18- حو�لة رقم )5/805401( يف 1420/5/6هـ مببلغ )13410( رياٍل با�سم ).....(.

19- حو�لة رقم )5/85411( يف 1420/5/11هـ مببلغ )11310( رياٍل با�سم ).....(.
20- حو�لة رقم )5/804572( يف 1420/5/28هـ مببلغ )16770( رياٍل با�سم ).....(.
21- حو�لة رقم )5/804774( يف 1420/6/19هـ مببلغ )16770( رياٍل با�سم ).....(.

�أو�مر  باإن�ساء  قام  �أنه  �إىل  بالإ�سافة  و�إم�ساء مزور،  �أنها �سحيحة  كاذبة على  وقائع  باإثبات  وذلك 
�عتماد �ل�سرف بالتكر�ر لأو�مر �سبق �سرف مبالغها، و�أرفق معها م�سوغات �سرف �سابقة، ون�سبها 
�إىل  زورً�  ن�سبها  بتو�قيع  عليها  و�لتوقيع  و�لق�سيم،  �ل�سمالية  و�حلدود  بع�سري  �لعدل  وز�رة  لفروع 
�ملوظف �ملخت�ص ورئي�ص �لق�سم ومتريره تلك �لأو�مر؛ لأخذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ل�سرفها، وقام �أي�سًا 
باإ�سافة عبارة ).....( �أي ��سمه على �حلو�لت بعد توقيعها و�عتمادها لغر�ص �سرف �ملبالغ �ملثبتة 

فيها من �ل�سندوق وفعاًل مت له ذلك.
ب- ��ستعمل �لإ�سناد �ل�سالف ذكره مع علمه بحقيقتها باأن قدم �أو�مر �عتماد �ل�سرف لأق�سام �لإد�رة 
�ملالية؛ لالرتباط و�لتدقيق و�ملحا�سبة �إىل �أن مت �عتمادها، وتقدميه �حلو�لت �إىل �أمني �ل�سندوق 

و��ستالم مبالغها دون وجه حق.
ج- ب�سفته موظفًا عامًا قام با�ستغالل نفوذ وظيفته مل�سلحته �ل�سخ�سية عندما كان م�سرفًا على 
�ل�سرف  �عتماد  �أو�مر  باإن�ساء  وذلك  �لعدل،  بوز�رة  �ملالية  بالإد�رة  و�ل�سيكات  �لدفع  �أو�مر  �سعبة 
�سالفة �لذكر بالتكر�ر، و�لتي �سبق �سرف مبالغها مبوجب �أو�مر �سابقة و�إرفاقه مل�سوغات �ل�سرف 
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�ل�سابقة و��ستغالله رجوع �حلو�لت �إليه بعد �عتماد �سرفها باإ�سافة عبارة ).....( و�سرف مبالغها 
دون توكيل من �أ�سحابها.

كاملة،  �إىل حيازة  باأن حوله  ب�سبب وظيفته  �إليه  و�سل  ماًل عامًا  �ختل�ص  ب�سفته موظفًا عامًا  د- 
وذلك باأن قام باختال�ص مبلغ وقدره )349992.53( رياًل ثالثمائة وت�سعة و�أربعون �ألفًا وت�سعمائة 
و�ل�سيكات  �لدفع  �أو�مر  �سعبة  �أثناء عمله م�سرفًا على  هللة  وثالث وخم�سون  رياًل  وت�سعون  و�ثنان 
مل�سري�تها  و��ستبعاده  �أ�سحابها  من  توكيل  وجود  دون  فيها  �ملثبتة  �ملبالغ  ��ستلم  باأن  �لعدل  بوز�رة 

و�إر�سال م�سري�ت �أخرى �سبق �أن ��ستلم مبالغها – �ملرفق �سورة من م�ستند�تها بامللف رقم )2(.
ه- ب�سفته موظفًا عامًا �ختل�ص ماًل عامًا و�سل �إليه ب�سبب وظيفته )م�سرف على �سعبة �أو�مر �لدفع 
و�ل�سيكات( باأن حوله �إىل حيازة كاملة، وذلك باأن �ختل�ص مبلغًا وقدره )70730( رياٍل �سبعون �ألفًا 
�مل�ستند  باأن حرر على  �لفقرة )�أ(  �لو�ردة يف  �أو�مر �ل�سرف  و�سبعمائة وثالثون رياًل، هي مبالغ 
�لأول �سيكًا و�أر�سله �إىل فرع �لوز�رة بالق�سيم، و�أر�سل معه م�سري�ت حو�لت �سبق �أن ��ستلم مبالغها 
نقدً� من �ل�سندوق، وحرر �مل�ستند �لثاين تكر�رً� للم�ستند رقم )2305( يف 1417/11/29هـ، و�لذي 
�سبق �أن ��ستلم مبلغ �حلو�لة �ملحررة عليه برقم )5/568383( يف 1417/11/24هـ وذلك لتغطية ما 
�سبق �أن ��ستلمه، و�مل�ستند �لثالث �لذي حرر له �حلو�لة رقم )5/568219( بتاريخ 1417/10/18هـ 

��ستلم مبلغها نقدً� من �ل�سندوق.
�لدفع(  �أو�مر  على  م�سرف  وظيفته  ب�سبب  �إليه  و�سل  عامًا  ماًل  �ختل�ص  عامًا  موظفًا  ب�سفته  و- 
باأن حوله �إىل حيازة كاملة، وذلك باأن �ختل�ص مبلغ وقدره )76832.02( رياٍل �ستة و�سبعون �ألفًا 
وثمامنائة و�ثنان وثالثون رياًل وهللتان، وهو مبلغ �أمر �ل�سرف رقم )6374( �لو�رد يف �أوًل )وهو 
مكرر للم�ستند رقم )2833( يف 1419/4/16هـ لفرع �لوز�رة بع�سري و�لذي �سرف مبلغه جلهته(، 
حيث مت �سرف مبلغه مبوجب �ل�سيك رقم )2976771( يف 1419/5/8هـ و�أر�سل �إىل فرع ع�سري مع 

م�سري�ت ل تخ�سه �سبق �سرف مبالغها من قبل �ملتهم نقدً� من �ل�سندوق.
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ثانيًا: �أدلة �لتهام:
1- �عرت�فه يف حما�سر �لتحقيق لدى �لفرع.

ر ملف رقم )1(. 2- �سبط �لإ�سناد �ملزوَّ
3- مطالبة موظفي حمكمة �لأح�ساء با�ستحقاقهما لقاء ��سرت�كهما يف دورة وما تبني فيما بعد من 

��ستالمها من قبل �ملتهم �ملذكور ملف رقم )1(.
4- خطاب �ملتهم �ملوجه لأمني �ل�سندوق �ملت�سمن تقدميه مبالغ مالية؛ لت�سديد بع�ص �ملبالغ �لتي 

�سبق و�أن ��ستلمها دون توكيل من �أ�سحابها ملف رقم )1(.
5- تقرير �إد�رة �ملتابعة بوز�رة �لعدل ملف رقم )1(.

ورقم   )1( رقم  ملف  1421/2/5هـ،  يف   )21/66477( رقم  �لعدل  وز�رة  بخطابات  ورد  ما   -6
ورقم )22/31703( يف 1422/5/24هـ، ملف  )22/6027( يف 1422/4/2هـ، ملف رقم )29( 

رقم )1( ورقم )24/32244( يف 1424/6/11هـ ملف رقم )1(.
7- �سور �مل�ستند�ت و�مل�سري�ت �لتي �سبق ��ستالمه ملبالغها و�لتي �سددها فيما بعد ملف رقم )29(.

8- تقرير �لرقابة �ملالية ملف رقم )3(.
رقم  �لعدل  وز�رة  خطاب  يف  ورد  ما  ح�سب  )د(  فقرة  يف  �إليه  �مل�سار  �ملختل�ص  �ملبلغ  ت�سديده   -9

)22/6027( بتاريخ 1422/4/2هـ ملف رقم )2(.
ثالثًا: يرجو فرع �لهيئة مبنطقة �لريا�ص معاقبة �ملتهم مبوجب �ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة 
بتاريخ 1399/8/14هـ، و�ملادة )�لأوىل( من �ملر�سوم  �لوزر�ء رقم )223(  �لتزوير وقر�ر جمل�ص 
�مللكي رقم )53( بتاريخ 1382/11/5هـ، و�ملادة �لثانية �لفقرتني �لأوىل و�ل�سابعة، و�ملادة )�لثالثة( 
من �ملر�سوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ، ومطالبته باإعادة مبلغ �حلو�لت بعد ح�سم 
و�ستمائة  �ألفًا  وخم�سون  و�أربعة  مئة  به  �ملطالب  �ل�سايف  �ملبلغ  لي�سبح  �ل�سندوق،  لأمني  �سدده  ما 

و�ستة و�أربعون رياًل و�سبعون هللة )154646.70( رياًل.
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وباإحالة �لق�سية لهذه �لد�ئرة ب�سرح معايل رئي�ص �لديو�ن بتاريخ 1425/7/12هـ حددت لها جل�سة 
�لد�ئرة عدة  �ملتهم، فكتبت  �لأحد 1425/8/19هـ تالها عدة جل�سات يف جميعها مل يح�سر  يوم 
باحل�سور  �ملتهم  لإعالن  �لر�سمية  للجريدة  فكتبت  جدوى  دون  ولكن  �لتنفيذية  للجهات  خطابات 
يف يوم �لأحد �ملو�فق 1426/3/29هـ للد�ئرة، �إل �أنه مل ياأت رد من �جلريدة، وبعد عدة مكاتبات 
للجريدة مل يرد للد�ئرة ما يفيد بن�سر �لإعالن �إل بتاريخ 1427/1/21هـ فحددت �لد�ئرة جل�سة 
يوم �لأربعاء �ملو�فق 1427/1/23هـ، وفيها ح�سر ممثل �لدعاء ).....( وتبني للد�ئرة عدم �لدقة 
يف ح�سر �ملبالغ �ملختل�سة و�ملطلوب �حلكم باإعادتها فطلبت من ممثل �لهيئة ح�سر �ملبالغ �ملطلوبة، 
�لدعاء  وفيها ح�سر ممثل  �ملو�فق 1427/3/4هـ  �لأحد  يوم  جل�سة  وحددت  �ملتهم  �سددها  و�لتي 
جل�سة  حددت  �ل�سابقة  �جلل�سة  يف  طلبته  مبا  �لد�ئرة  توف  مل  وحيث  �ملتهم،  يح�سر  ومل   ).....(
يوم �لثالثاء �ملو�فق 1427/3/13هـ وفيها ح�سر ممثل �لدعاء ).....(، وب�سوؤ�له عن مقد�ر �ملبلغ 
�ملطالب باإعادته �أجاب باأن �ملبلغ �ملطاَلب باإعادته �إىل خزينة �لدولة بعد ح�سم ما �سدده �ملتهم هو 

مئة و�أربعة وخم�سون �ألفًا و�ستمائة و�ستة و�أربعون رياًل و�سبعون هللة، وختم �أقو�له بذلك.

وحيث �إن �لد�ئرة وهي ب�سدد �لنظر فيما ُن�سب �إىل �ملتهم، وحيث طلبته �لد�ئرة على عنو�نه وعن 
طريق �جلهات �ملخت�سة، �إل �أنه مل يح�سر ومل يرد للد�ئرة ما يفيد تبلغه، وحيث �أ�سعرت �لد�ئرة 
�ملر�فعات  قو�عد  من  و�لأربعني(  )�لثالثة  �ملادة  على  بناًء  �لر�سمية  �جلريدة  طريق  عن  �ملتهم 
قررت  فقد  ذ�تها  �لقو�عد  من  ع�سرة(  )�لتا�سعة  �ملادة  �إىل  و��ستنادً�  �لديو�ن،  �أمام  و�لإجر�ء�ت 
�لد�ئرة حماكمة �ملتهم غيابيًا، وحيث �إنه بالطالع على �أقو�ل �ملتهم يف �لتحقيقات حول ما ُن�سب 

�إليه من جرمية �لتزوير و�لختال�ص و��ستغالل �لنفوذ تبني �أن �ملتهم يقر بجميع ما ُن�سب �إليه.
وحيث ثبت للد�ئرة ��ستغالل �ملتهم لنفوذه وتزويره يف �أو�مر �ل�سرف و�حلو�لت �ملرفقة و��ستعمالها 
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و�ختال�ص مبالغها، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل �إد�نته مبا ُن�سب �إليه ومعاقبته عن ذلك مبوجب �ملادتني 
)�خلام�سة و�ل�ساد�سة( من نظام مكافحة �لتزوير، و�ملادة )�لأوىل( من �ملر�سوم �مللكي رقم )53( 
بتاريخ 1382/11/5هـ و�ملادة )�لثانية( �لفقرتني )�لأوىل و�ل�سابعة( من �ملر�سوم �مللكي رقم )43( 

بتاريخ 1377/11/29هـ.
وحيث �عرتف �ملتهم باختال�ص هذه �ملبالغ، �إل �أنه يدعي �سد�د بع�سها.

وحيث �إن �لد�ئرة تالحظ بع�ص �لتناق�سات يف �ملبالغ �ملختَل�سة، فاملتهم يعرتف بها لكنه يذكر �أنه 
�سدد بع�سها، وهذ� تقر به �جلهة �ملختَل�ص منها )وز�رة �لعدل(، وكما هو و��سح من خطابها رقم 
�ألف  )22/6027( بتاريخ 1422/4/2هـ باأن �ملتهم �سدد لأمني �ل�سندوق مبلغ )80000( ثمانني 
ر بــ )70730( �سبعني �ألفًا و�سبعمائة وثالثني رياًل، وبهذ�  رياٍل، و�أن �لباقي من �ملبالغ �ملختَل�سة يقدَّ
فاإن �لثابت لدى �لد�ئرة �أن �ملبالغ �ملتبقية يف ذمة �ملتهم هي 70730 كما هو يف خطاب وز�رة �لعدل، 
و�أما ما تبقى من �ملبالغ، و�لتي تطالب بها هيئة �لرقابة و�لتحقيق فلم تثبت بدليل، �إ�سافة �إىل �أن 

�جلهة �ملختَل�ص منها هي �لأعرف بالنق�ص �حلا�سل.
لذلك حكمت الدائرة غيابياً باإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ن�ضب اإليه يف قرار االتهام من 

تزوير وا�ضتعمال واختال�س وا�ضتغالل لنفوذ وظيفته، ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه ثالث �ضنوات، 

و�ضبعمائة  األفاً  )�ضبعون  وقدرها  املختلَ�ضة  املبالغ  برد  واإلزامه  رياٍل،  اآالف(  )ع�ضرة  وتغرميه 

وثالثون ريااًل( اإىل خزينة الدولة كما هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية:1/11/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 200/د/ج/3 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 533/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/5هـ

1- تزوير – حمرر ر�ضمي – بيان درا�ضة حالة اجتماعية – اأركان جرمية التزوير.

االإجراءات  بكافة  املتهم  التزام   – حق  وجه  دون  اإعانة  �ضرف   – الوظيفة  نفوذ  ا�ضتغالل   -2

النظامية.

تغيري  هو:  – فاملادي  ومعنوي  مادي  ركنني:  على  وتقوم  �لعمدية  �جلر�ئم  من  �لتزوير  جرمية   -
�حلقيقة باإحدى �لطرق �ملن�سو�ص عليها نظامًا – �أما �ملعنوي: فهو �لق�سد �جلنائي )عام، خا�ص(، 
فالعام هو �لعلم و�لإر�دة �أي �أن يعلم �جلاين �أنه يغري �حلقيقة بفعله، �أما �خلا�ص فهو نية ��ستعمال 

�ملحرر �ملزور فيما زور من �أجله.
- ثبوت قيام �ملتهم ب�سفته مدير مكتب �ل�سمان �لجتماعي بت�سجيل حالة �أخيه كم�ستحق للم�ساعدة 
�ملقطوعة كغريه من �ملو�طنني و�لتز�مه يف ذلك بكافة �لإجر�ء�ت �لنظامية �لو�ردة يف �ملادة )13( 
من لئحة �ل�سمان �لجتماعي – تو�فر كافة �ل�سروط و�ل�سو�بط يف �حلالة حمل �لتهام – قيام 
�ملتهم بوقف �سرف �سيك �مل�ساعدة لأخيه، رغم �أن ذلك خارج �سالحياته �لوظيفية بعد علمه مبقد�ر 
ر�تبه �لتقاعدي �لذي يفوق �حلالت �لعتيادية بناًء على حتريه �ل�سخ�سي خا�سة �أن �حلا�سب �لآيل 
مل يكت�سف ذلك – موؤدى ذلك: �فتقاد جرمية �لتزوير لأركانها �لنظامية، وبالتايل تنتفي جرميتا 

��ستغالل �لنفوذ و��ستعمال �ملحرر �ملزور – �أثره: عدم �لإد�نة.

 �ملادة )1/2( من �ملر�سوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.
بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 

1380/11/26هـ.
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�أقام فرع �لهيئة �ملذكور �لدعوى �جلز�ئية �ملاثلة مبوجب قر�ر �لتهام رقم )738/ج( لعام 1429هـ 
جاء فيه ما يلي:

�أوًل: يتهم فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص ).....( ).....( �جلن�سية – )48( �سنة – 
يعمل يف مكتب �ل�سمان �لجتماعي يف حمافظة عفيف باملرتبة �لثامنة.

لأنه قبل تاريخ 1428/1/18هـ بد�ئرة حمافظة عفيف يف منطقة �لريا�ص قام بالتزوير يف حمرر 
ر�سمي هو بيان در��سة حالة مو�طن باأن قام بدر��سة حالة �أخيه ودون تقدمي منه وتعبئة �ل�ستمارة 
بنف�سه وتكليفه �أحد موظفي مكتب �ل�سمان �لجتماعي يف حمافظة عفيف بالتوقيع عليها وتكليف 
موظف �آخر باإدخالها يف �حلا�سب �لآيل، وذلك باإثبات وقائع كاذبة يف �سورة وقائع �سحيحة، وذلك 

باإثبات باأن حالة �أخيه ).....( م�ستحق مل�ساعدة مقطوعة، وبذلك متت �جلرمية.
ب�سفته �لوظيفية موظفًا عامًا مديرً� ملكتب �ل�سمان �لجتماعي يف حمافظة عفيف بحكم وظيفته 
من  ُت�سرف  مقطوعة  �إعانة  �سرف  �إجر�ء�ت  باإنهاء  �ل�سخ�سية  مل�سلحته  �لوظيفة  نفوذ  ��ستغل 

�ل�سمان �لجتماعي لأخيه ).....(، وهو غري م�ستحق لها.
علمه  مع  لأخيه  مقطوعة  �إعانة  �سرف  ت�سجيل  �إجر�ء�ت  باإنهاء  قام  باأن  �ملزور  �ملحرر  ��ستعمل 

بتزويرها.
ثانيًا: �أدلة �لتهام: 

�ملكتب  موظفي  �أحد  وتكليف  �ل�ستمارة  وتعبئة  �أخيه  حالة  بدر��سة  قام  باأنه  �ملتهم  �عرت�ف   -1
بتوقيعها.

2- �عرت�فه باأنه قام باإنهاء �إجر�ء�ت �سرف �لإعانة دون �لرجوع ملرجعه.
3- �عرت�فه باأن حالة �أخيه ل تنطبق عليها �سروط �سرف �لإعانة �ملقطوعة.

4- حماولته �ل�سعي يف حذف �أخيه بعد �نتهاء �إجر�ء�ت �لت�سجيل.
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من  )�لثانية(  �ملادة  من  )�لأوىل(  �لفقرة  مبوجب  معاقبته  �ملحكمة  من  �لهيئة  فرع  يطلب  ثالثًا: 
�ملر�سوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ و�ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة �لتزوير.

�أجاب بعدم �سحة ما  �إليه يف قر�ر �لتهام،  �لد�ئرة ومو�جهته مبا ن�سب  �أمام هذه  �ملتهم  ومبثول 
�ملحتاجني،  بغريه من  �أ�سوة  �مل�ساعدة  لطلب  �ل�سمان  ملكتب  تقدم  �أخي  �إن  وقال:  �لقر�ر،  جاء يف 
وقد طبقنا �لآلية �ملعتمدة يف �ملكتب على حالة �أخي من ��ستالم دفرت �لعائلة وت�سجيل رقمه و�إر�سال 
رقمه �إىل �ملقر �لرئي�ص بالريا�ص؛ ل�ستكمال تطبيق �لآلية عن طريق �لبحث خالل �لنهائية �لطرفية 
قام  وقد  �ملايل،  وو�سعه  �ل�سمان  �ملو�طن طالب  هذ�  حالة  تك�سف  �لتي  �جلهات  بجميع  �ملربوطة 
�لفرع �لرئي�ص بذلك و�أ�سدرو� لأخي �سيكًا مببلغ )ثمانية وع�سرين �ألف( رياٍل كم�ساعدة مقطوعة، 
 – ثم من خالل �جتهادي �ل�سخ�سي �لذي هو خارج عن عملي مبوجب قر�ر وكيل �لوز�رة �ساألت 
بر�ءة للذمة – عن مقد�ر تقاعد �أخي �لذي �ُتهمت ب�سببه فكان �أن علمت �أنه حو�يل )�ستة �آلف 
وثالثة وع�سرين( رياٍل، فلما علمت ذلك بطريقتي �خلا�سة �أوقفت �ل�سيك عندي و�ت�سلت مبدير 
�حلا�سب، وكنت طلبت منه �إيقافه قبل �لطباعة ولكنه �عتذر باأنه �سجل �آليًا ويتعذر �إيقافه وحينها 
د �لأمر حتى و�سلت �إىل  وبعد و�سول �ل�سيك �إيلَّ �ت�سلت بوكيل �لوز�رة و�أبلغته بالأمر، �إل �أنه �سعَّ
ما �أنا فيه �لآن رغم �إخال�سي وجهدي يف �إبر�ء ذمتي، ولو �سلمت لأخي �ل�سيك ملا علم �أحد بذلك 
ومل تلحقني �أية م�سوؤولية، �أما ب�ساأن در��سة �حلالة و�لتي �تهمت فيها بالتزوير و��ستغالل وظيفتي 
بالأمر على �ملوظف فغري �سحيح، وما ح�سل �أنه ملا جهاز �حلا�سب و�لنهائية �لطرفية مل تكت�سف 
تقاعد �أخي ومت �سرف �سيك له و�سعيت مثل ما ذكرت يف �إي�ساح �لو�قع للوز�رة بعد و�سول �ل�سيك 
�إيلَّ طلبو� مني در��سة حالته حتى يجاز �سرف �ل�سيك عن طريق �لوكيل، وهذه �آلية متبعة يف �لعمل 
�أحيانًا، ومل يكن هناك �أي ��ستغالل �أو تزوير، وقد ت�سررت من هذه �لق�سية وتوقفت ترقيتي علمًا 

باأن �ل�سيك مل ُي�سرف حتى �لآن.
ل فيها دفاعه قال فيها: حيث �إن �سلطة �لتهام بنت �تهامها على �عرت�يف  وقدم �ملتهم مذكرة ف�سّ
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باأنني قمت بدر��سة حالة �أخي وتعبئة �ل�ستمارة وتكليف موظف بتوقيعها، فهذ� غري �سحيح، ومل 
ي�سدر �عرت�ف مني بذلك؛ لأن من قام بتعبئة �ل�ستمارة و�لتوقيع عليها هو �ملوظف �ملخت�ص.

وجاء يف �أدلة �لتهام �عرت�يف باأنني قمت باإجر�ء�ت �سرف �لإعانة لأخي دون �لرجوع ملرجعي، وهذ� 
�إن دل فاإمنا يدل على عدم �إحاطة هيئة �لرقابة و�لتحقيق بظروف ومالب�سات �لق�سية، فهي د�ئمة 
�ل�سرف  – و�إجر�ء�ت  �إجر�وؤه نظامًا  �لذي مت  – وهذ� �ملحرر  بتزويره  �ملتهم  �خللط بني �ملحرر 
�لتي متت يف حدود �خت�سا�سي وعند �كت�ساف �خلطاأ مت �إخطار مرجعي، ثم قمت باإيقاف �سرف 

�ل�سيك.
�لإعانة  �سرف  �سروط  عليها  تنطبق  ل  �أخي  حالة  باأن  �عرت�يف  من  �لهيئة  �إليه  ��ستندت  ما  �أما 
�ملقطوعة، فهذ� غري �سحيح، و�إمنا �ل�سحيح هو �أن حالة �أخي قبل معرفتي مبقد�ر �لر�تب �لتقاعدي 
وبناًء على �ل�سالحيات �ملمنوحة يل و�لبيانات �ملُدخلة يف �حلا�سب �لآيل ونتائج �لبحث �لآيل تنطبق 
�أما بعد معرفتي مبقد�ر دخله �لتقاعدي وبطريقة �جتهادية مني، فاإن  بحقه �مل�ساعدة �ملقطوعة، 

�مل�ساعدة �ملقطوعة تنطبق بحقه ولكن من �سالحيات مقام �لوز�رة.
�أما قويل باأنني حاولت حذف �أخي بعد �إجر�ء�ت ت�سجيله فهذه قرينة توؤخذ ل�ساحلي ل �سدي؛ �إذ 
�إنه لو كنت �أق�سد �رتكاب �جلرمية لرتكتها متر، ولكن لأنني م�ستاأمن على ذلك فبمجرد �كت�سايف 
باإيقاف �سرف  �لآلية، وقمت  لتجاوزها �سالحياتي  باإيقاف �حلالة؛  روؤ�سائي  �أبلغت  �لر�تب  ملقد�ر 
�ل�سيك. ولكن يبدو بدًل من مكافاأتي رغم عدم �نتظارها على ذلك كانت مكافاأتي من نوع �آخر مل 

تكن يف �عتباري.
نف�سه،  �ملكلف على  �إقر�ر  �لإطالق فهو  و�أقو�ها على  بل  �لإثبات  و�سائل  �أهم  �لإقر�ر هو  �إن  وحيث 
ومن ثم فاإن �لدليل متى تطرق �إليه �لحتمال بطل �ل�ستدلل به كما �أنه من �ملقرر �أنه من �لالزم يف 
�أ�سول �ل�ستدلل �أن يكون �لدليل �لذي يعول عليه �حلكم موؤديًا �إىل ما رتب عليه من نتائج من غري 
تع�سف يف �ل�ستنتاج، ول تنافر يف حكم �لعقل و�ملنطق، وبناًء على ما تقدم يبطل �ل�ستناد �إىل هذ� 
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�لدليل. و�أ�ساف قائاًل: وحيث �إن �لتزوير هو: "تغيري �حلقيقة بق�سد �لغ�ص يف حمرر باإحدى �لطرق 
�ملن�سو�ص عليها نظامًا تغيريً� من �ساأنه �أن ي�سبب �سررً� لالآخرين". ومن ثم فاإن جرمية �لتزوير 

هي من �جلر�ئم �لعمدية تقوم على �لآتي: ركن مادي وركن معنوي.
�أوًل: �نتفاء �لركن �ملادي: وهو تغيري �حلقيقة بق�سد �لغ�ص تغيريً� من �ساأنه �أن ي�سر بالآخرين.

وعليه في�سرتط لقيام جرمية �لتزوير �أن يكون هناك تغيريً� للحقيقة باإدلء بيانات مزورة يف حمرر 
ر�سمي. 

1- ل تقوم جرمية �لتزوير �إل بتغيري �حلقيقة. وحيث �إن �لبيانات �ملذكورة يف بيان در��سة �حلالة 
خمالفة  معلومة  �أية  ُتدون  فلم  وعليه  �لنظام.  ر�سمها  �لتي  �لطريقة  ح�سب  ومتت  �سحيحة  كلها 

للحقيقة، ومن ثم �نتفاء �لركن �ملادي للجرمية.
�لرقابة  هيئة  ن�سبت  حيث  حالة(.  در��سة  )بيان  تزويره  �إيّل  �ملن�سوب  باملحرر  �سلتي  �نتفاء   -2
و�لتحقيق يل �أنه قبل تاريخ 1428/1/18هـ زورت حمررً� ر�سميًا هو )بيان در��سة حالة( باأن قمت 
بدر��سة حالة �أخي دون تقدمي منه وتعبئة �ل�ستمارة بنف�سي وتكليف �أحد موظفي �ملكتب بالتوقيع 
عليها وتكليف موظف �آخر باإدخالها �حلا�سب �لآيل. حيث �إن �لبيان �ملحرر �لتي تدعي هيئة �لرقابة 
�لبيانات  �إدخال  يتم  �لذي وقع عليه ومل  �ملوظف �ملخت�ص  �إعد�ده من قبل  �أنه مزور مت  و�لتحقيق 
بناًء  �عتماد  توقيع  �ملكتب هو  باعتباري مدير  �ملحرر  توقيعي على هذ�  و�أن  بناًء عليه،  يف �جلهاز 
على �سحة �ملعلومات �ملدونة، ومت رفع هذ� �ملحرر �إىل مدير عام �لبحث �لجتماعي بخطابي رقم 
�أية م�ساعدة وفق  )1971( بتاريخ 1428/11/18هـ وهو تاريخ حترير هذ� �ملحرر للنظر يف منح 
�لذي  �لتاريخ  و�أن  �ملحرر،  �لآيل مبوجب هذ�  �لبيانات يف �حلا�سب  �إدخال  يتم  �ل�سالحيات، ومل 
تدعي فيه �لهيئة قيام �لتزوير لي�ص له �أ�سا�ص من �ل�سحة؛ لأن �لتاريخ �حلقيقي �لذي مت فيه �إعد�د 
در��سة �حلالة هو تاريخ 1428/11/18هـ ولي�ص 1428/1/18هـ، و�أن �لتاريخ �لو�رد يف بيان �حلالة 
هو خطاأ مادي ل يوؤثر على �لطبيعة �لقانونية للمحرر؛ كونه موؤرخ يف 1428/11/18هـ ورتب �آثاره 
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بعد هذ� �لتاريخ، ويدل على ذلك تاريخ �إدخال �لبيانات بجهاز �لكمبيوتر ح�سب ما يت�سح من ك�سف 
يثبت  دلياًل  تقدم  �لتهام مل  �سلطة  �أن  باملكتب، كما  �لآيل  �ل�سادر من �حلا�سب  حركات م�ستفيد 

�سحة �دعائها.
ثانيًا: �نتفاء �لق�سد �جلنائي: جرمية �لتزوير من �جلر�ئم �لعمدية، و�لتي تتطلب ق�سدً� جنائيًا 
عامًا، وهو �لعلم و�لإر�دة وق�سدً� جنائيًا خا�سًا، وهو نية ��ستخد�م �ملحرر �ملزور، وحيث �إن �لق�سد 
�جلنائي �لعام يتطلب �أن يعلم �جلاين �أنه يغري �حلقيقة بفعله، �أما �إذ� �نتفى هذ� �لعلم لديه فال 
حمل لتو�فر �لق�سد لديه فمجرد جهله باحلقيقة غري كاف لعتبار �لق�سد متو�فر لديه، ومن �ملقرر 
�أي�سًا �أن �لإهمال يف حتري �حلقيقة ل يقوم مقام �لعلم بها فال يكفي لإثبات �لق�سد �لقول �أن كان 

باإمكاين جتنب ما ينايف �حلقيقة، وهذ� ما ��ستقر عليه ديو�ن �ملظامل يف كثري من �أحكامه.
وحيث �إن �ملحرر �ملدعى بتزويره مل يتم �ل�سرف بناًء عليه، وهذ� يدل على ق�سور �سلطة �لتهام 
لة  ، و�أنني قمت مبنح �أخي �إعانة طبقًا لل�سالحيات �ملخوَّ �إ�سناد �لتهم �إيلَّ يف حتري �حلقيقة قبل 
�لجتماعي  �ل�سمان  ل�سوؤون  �لوز�رة  وكيل  قر�ر  مبوجب  يل  لة  �ملخوَّ �سلطاتي  حدود  ويف  نظامًا  يل 
– و�لذي ن�ص يف فقرته  رقم )15343( بتاريخ 1427/2/28هـ �ملرفق منه �سورة مبلف �لق�سية 
�أ�سل  )�ملعرو�ص( مبطابقة  �خلدمة  يقدمه طالب  �لذي  �ل�ستدعاء  "ُي�ستغنى عن  على:  )�لأوىل( 
)�لثانية(  �لفقرة  وتن�ص  �آليًا"  خدمة  طلب  ت�سجيل  يف  ل�ستخد�مها  منه  �سورة  مع  �لعائلة  كرت 
�مل�ستفيد عن طريق �ملخاطبات �لربيدية  �لتي كانت تطلب من  "�ملعلومات  نف�سه على:  �لقر�ر  من 
لل�سمان �لجتماعي مثال على ذلك  و�ملتقدمة  �ملتقدم  �لتي تطلب من  للجهات �حلكومية وغريها 
)خطاب �لتقاعد – �لتاأمينات – �ملحاكم �ل�سرعية – �جلو�ز�ت ...... �إلخ( و�سيتم معاجلتها �آليًا 
�ملتقدمني مبوجبه،  يتم معاملة جميع  �لقر�ر  �أو غريها" وهذ�  �لربيدية  للمر��سالت  دون �حلاجة 
وقد تقدم �أخي للمكتب ب�سفته مو�طن ).....( بتاريخ 1428/10/10هـ، وقد مت �إدخال بياناته يف 
�حلا�سب �لآيل مبوجب �سورة �ل�سجل �ملدين فقط دون م�ستند �آخر – طبقًا للقر�ر �مل�سار �إليه – 
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وكان ذلك بتاريخ 1428/10/10هـ و�سدر قر�ر منح له بتاريخ 1428/11/1هـ بعد �جتيازه �لبحث 
�لآيل و�لذي تقوم باإجر�ئه �لإد�رة �لعامة للحا�سب �لآيل يف �لوز�رة، ولكنني بعد �أن �كت�سفت �أن ر�تب 
�أخي �لتقاعدي يفوق �سالحياتي، فقد قمت باإبالغ �ملدر�ء �لعامني �ملخت�سني بالوز�رة هاتفيًا وطلبت 
من مدير عام �حلا�سب �لآيل حذف �حلالة )�إ�سقاطها( قبل �سدور �ل�سيك، ولكنه مل ي�ستطع؛ لأن 
�آليًا وبعد ذلك �سدر �ل�سيك �خلا�ص باأخي، وقمت باإيقاف ت�سليمه و�أبلغت وكيل  �ملعلومات �سجلت 
�لوز�رة بذلك، وكذلك مدير عام �لبحث �لجتماعي هاتفيًا وطلب مني �إعد�د در��سة حالة مو�طن 
)�ملحرر �ملن�سوب �إىل تزويره(، ومن ثم قمت باإعد�د خطاب رقم )1917( بتاريخ 1428/11/18هـ 
ي�ستعمل هذ�  ومل  �ملخت�ص،  �حلالة مبعرفة  در��سة  تعبئة  بعد  �لجتماعي  �لبحث  عام  ملدير  ورفعه 

�ملحرر يف �لت�سجيل ومل يتم �ل�سرف بناًء عليه.
فور  ولكنه  �ملتاحة  �ملعلومات  من  لي�ست  لأنها  �سقيقي؛  ر�تب  علم  مقدوري  يكن يف  �إنني مل  وحيث 
علمي قمت باإبالغ روؤ�سائي من ناحية، ثم قمت باإيقاف ت�سليم �ل�سيك مع �لعلم باأنه بالإمكان ت�سليمه 
ل�ساحبه دون علم �أحد، ولكن خويف من �هلل ثم �أمانتي �لوظيفية متنعني من ذلك، �أما �لإر�دة فهي 

تعني �جتاه �إر�دتي �حلرة �ملختارة �إىل �إحد�ث �لأثر.
نفوذي ب�سفتي  ��ستغالل  �تهامي بجرمية  �إليه من  �نتهت  و�لتحقيق فيما  �لرقابة  �نتهت هيئة  كما 
�لوظيفية؛ كوين مديرً� ملكتب �ل�سمان �لجتماعي يف حمافظة عفيف بحكم وظيفتي ��ستغليت نفوذي 
�لوظيفية مل�سلحتي �ل�سخ�سية باأن قمت باإنهاء �إجر�ء�ت �سرف �إعانة مقطوعة ُت�سرف من �ل�سمان 

�لجتماعي لأخي ).....( وهو غري م�ستحق لها.
�أوًل: �نتفاء �لركن �ملادي جلرمية ��ستغالل �لنفوذ:

نظام  من  )�خلام�سة(  �ملادة  تعريف  وح�سب  �لنفوذ  ��ستغالل  جرمية  باأن  �أو�سح  بدء  ذي  بادئ 
�جلر�ئم �لتعزيرية هي: "كل موظف عام طلب لنف�سه �أو لغريه �أو قبل �أو �أخذ ..... ل�ستعمال نفوذ 

حقيقي �أو مزعوم للح�سول �أو حماولة �حل�سول من �أية �سلطة عامة على �أعمال �أو �أو�مر �أو ....".
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وعليه، فاإن جرمية ��ستغالل �لنفوذ من �جلر�ئم �مللحقة بالر�سوة ومن ثم تاأخذ حكم �لر�سوة، ومن 
ثم فاإنه لقيام ركنها �ملادي ي�سرتط �لآتي:

1- �أن تقع من موظف عام.
2- وجود �ملقابل �لذي يح�سل عليه �ملوظف �مل�ستغل لنفوذه و�ملتمثل يف �لوعد �أو �لعطية.

فاإن  �لر�سوة  �أما يف جرمية  �ملخت�ص مبنحها،  �ملوظف  لل�سغط على  لنفوذه  �ملوظف  ��ستخد�م   -3
�لعمل من �خت�سا�سه.

حدود  يف  مت  و�لذي  �ل�سرف،  قر�ر  حالتي  بني  خلطت  قد  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  �إن  وحيث 
�خت�سا�ساتي �ملحددة نظامًا ومت �إيقافه، وبني "در��سة حال مو�طن" �لذي بناًء عليه مت �إحالتي �إىل 

ديو�ن �ملظامل ومل يتم �ل�سرف بناًء عليها.
ففي �حلالة �لأوىل فقد �سدر قر�ر �ل�سرف يف حدود �خت�سا�ساتي – كما �أو�سحت �سلفًا – وعند 
وب�سرورة  بذلك  بالوز�رة  روؤ�سائي  �إبالغ  مت  �سلطاتي  حدود  يتجاوز  �لتقاعدي  ر�تبه  �أن  �كت�ساف 
�إ�سقاط ��سمه، ولكن عندما مل يتمكن؛ لأن �لت�سجيل من �حلا�سب يتم بطريقة �آلية وفوجئت �أوقفت 
�ل�سمان �لجتماعي رقم  ل�سوؤون  �لوز�رة  �أثبتو� ذلك بخطاب وكيل  روؤ�سائي، وقد  و�أبلغت  ت�سليمه، 
�مل�سفوع  �لتحقيق  ل�سوؤون  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  لوكيل  ه  �ملوجَّ 1429/8/16هـ  بتاريخ   )75631(
بطيات �ملعاملة و�لذين بدورهم طلبو� �أن يتم �إعد�د در��سة حالة مو�طن، ومن ثم رفعها لهم ليتم 

�لنظر يف طلبه.
وحيث �إنني بناًء على تلك �حلالة ت�سرفت يف حدود �خت�سا�ساتي ومبو�سوعية، وعندما �كت�سفت 
�آنفًا بحيث مل يتمكن �لبحث �لآيل من  �إليه  �أنه نتج غلط نتيجة لتطبيق قر�ر وكيل �لوز�رة �مل�سار 
�حل�سول على معلومات دقيقة عن بيانات �لتقاعد لأخي ل�ستغناء �لوز�رة عن �ملخاطبات �لربيدية 
يتم هذ� قمت  ��سمه من �حلا�سب وعندما مل  باإ�سقاط  روؤ�سائي  باإبالغ  �لآيل، فعليه قمت  بالبحث 

باإيقاف ت�سليم �ل�سيك، وعليه فال جمال للقول بقيام �جلرمية يف حقي.
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�أما �حلالة �لثانية: وهي )در��سة حالة مو�طن(، وحيث �إن تلك �جلرمية تتطلب �أن يكون يل نفوذ 
رفع �حلالة من مكتب �سمان عفيف  بعد  �لوز�رة  باملنح يف هذه �حلالة هي  �ملخت�ص  حقيقي على 
للنظر يف �إن كان له حق من عدمه، وعليه فال ُيت�سور وجود نفوذ من �ل�سلطة �لأدنى على �ل�سلطة 

�لأعلى، ومن ثم �نتفاء �لركن �ملادي يف هذه �جلرمية ومن ثم عدم وقوعها.
ثانيًا: �نتفاء �لق�سد �جلنائي:

جرمية ��ستغالل �لنفوذ - مثل جرمية �لر�سوة - هي من �جلر�ئم �لعمدية �لتي تتطلب ق�سدً� جنائيًا 
عامًا من علم و�إر�دة، وعليه فاإن �نتفاء �أحد عنا�سره تنتفي �جلرمية، و�حلالت �لتي توؤثر على �لعلم 
�أخي يف  بيانات  �عتمدت  �إنني عندما  وحيث  �لغلط،  هو  �لعلم  ينفي  ما  و�أن  و�لغلط(  هي )�جلهل 
�حلا�سب �لآيل مل �أكن �أعلم �أن ر�تبه �لتقاعدي يتجاوز حدود �خت�سا�ساتي، و�أن هذ� �لأمر لي�ص من 
�لأمور �ملتاحة يل معرفتها، ولكنه فور علمي بها قمت باإبالغ روؤ�سائي على �لنحو �مل�سار �إليه �سلفًا، 

ومن ثم فقد وقعت فيما ينفي عني �لق�سد �جلنائي – ركن �جلرمية �ملعنوي -.
�أ�سندت �إيلَّ ��ستعمال حمرر مزور باأن قمت باإنهاء �إجر�ء�ت ت�سجيل �سرف �إعانة مقطوعة  ثالثًا: 

لأخي مع علمي بتزويرها:
فقد �أ�سرت �إىل �أن �ملحرر �ملتهم بتزويره )در��سة حالة مو�طن( لي�ص مزورً�، و�أن �ملعلومات �مل�ستمل 
عليها حقيقية، و�أنه �سدر من �ملوظف �ملخت�ص هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى فاإن هذ� �ملحرر مل 
يتم �إ�سد�ر �ل�سيك بناًء عليه، وكذلك مل يتم �إدخال �لبيانات يف �حلا�سب �لآيل بناًء عليه، ومن ثم 

فال جمال للقول بقيام �جلرمية. و�أرفق �ملتهم مبذكرته هذه ما ر�آه �سندً� ملا ورد فيها.
وقد طلبت �لد�ئرة من وكالة وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية ل�سوؤون �ل�سمان �لجتماعي �إي�ساح حقيقة 
�ملق�سودة  �لإعانات  و�آلية �سرف  �لجتماعي،  �ل�سمان  مكاتب  مدر�ء  و�سالحيات  �ملتهم،  خمالفة 
�أن  فيه:  جاء  1430/5/15هـ،  يف   )49802( رقم  �لوز�رة  بخطاب  �لإجابة  فوردت  و��ستحقاقها. 
�ملوظف �ملذكور قام باإدخال بيانات �أخيه كحالة م�ستفيدة من م�ساعد�ت �ل�سمان �لجتماعي على 
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�لرغم من عدم توفر �ل�سروط �لنظامية �لالزمة لذلك، وقام با�ستكمال ما يلزم لذلك من �إجر�ء�ت 
حتى �سدور �ل�سيك، وقبل ت�سليمه لأخيه بادر �ملذكور باإ�سعار �لوكالة بذلك مما �أدى �إىل ��ستعادته، 
بو�جباته  �إخالًل  ي�سكل  �ملذكور  به  قام  ما  �إن  وحيث  �إجر�ء�ت،  من  لذلك  يلزم  ما  �إنهاء  ثم  ومن 
ب�ساأنه  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  خماطبة  متت  فقد  له  �ملمنوحة  لل�سالحيات  وجتاوزً�  �لوظيفية 
بخطابنا رقم )17371( بتاريخ 1429/2/25هـ ل�ستكمال �لإجر�ء�ت �لنظامية. و�أرفق باخلطاب 
بالقر�ر  �ل�سادر  �لجتماعي  �ل�سمان  لنظام  �لتنفيذية  �لالئحة  من   )13( �ملادة  ن�ص  من  �سورة 
وكذلك  �ملقطوعة،  �مل�ساعد�ت  �ملتعلقة ب�سرف  بتاريخ 1427/10/17هـ،  رقم )71708(  �لوز�ري 
�سورة من �لقر�ر رقم )15343( بتاريخ 1427/2/28هـ �لذي ينظم عملية ��ستقبال �لطلبات، ومن 
ثم �لتعامل �لآيل معها منذ ��ستالمها وحتى �لبت فيها، وكذلك �سورة من خطاب مدير عام مركز 
�لت�سجيل  مر�حل  يو�سح  و�لذي  1429/8/11هـ،  بتاريخ   )33500( برقم  �ل�سادر  �لآيل  �حلا�سب 

�لآيل لتلك �حلالت، و�لتي مت �لتعامل مبوجبها من قبل �ملذكور.
وقد مت عر�ص �إجابة �لوز�رة على �ملتهم، فاأجاب قائاًل: مت ت�سجيل حالة �أخي كغريه من �ملو�طنني 
�لوز�رة  بناًء على قر�ر وكيل  �لعائلي لأخي  �ل�سجل  �ملكتب ومبوجب  �لبيانات يف  عن طريق مدخل 
رقم )15343( بتاريخ 1427/2/28هـ و�أعطيت �حلالة �ملو�فقة �لآلية ح�سب �سالحياتي �ملبلَّغة لكم 
بخطاب وكيل �لوز�رة رقم )49802( بتاريخ 1430/5/15هـ ورحلت �حلالة �آليًا �إىل �إد�رة �حلا�سب 
لي�ص  �لتقاعد  تقاعد وغريه؛ لأن مقد�ر  �أخي من  �آليًا عن حالة  �لبحث  يتم  لكي  �لوكالة؛  �لآيل يف 
وملعرفتي  �لوكالة  يف  �لآيل  �حلا�سب  �إد�رة  طريق  عن  و�إمنا  خطابيًا،  يل  �ملتاحة  �ل�سالحيات  من 
بالربط �لآيل بالوكالة، حيث �إنه يك�سف �سبعني يف �ملئة فقط من �حلالت �ملرفوعة بادرت بالت�سال 
مبدير م�سلحة �لتقاعد بعفيف وطلبت منه �إبالغي عن تقاعد �أخي وعندما �ت�سح يل �أن تقاعده 
يفوق حد �لإعفاء يل �ت�سلت مبدير عام �حلا�سب �لآيل بالوز�رة وطلبت منه حذف �حلالة فو�فق، 
ولكنه مل يحذفها؛ لأنها �سجلت �آليًا و�سدر �ل�سيك، وعندما و�سلني �ل�سيك يف �ملكتب قمت باإيقاف 
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�سرفه، و�أبلغت وكيل �لوز�رة هاتفيًا، وكذلك مدير عام �لبحث �لجتماعي وطلب مني عمل در��سة 
حالة لأخي يو�سح فيها ظروفه �ملادية و�ل�سكنية و�لجتماعية، وبالفعل مت �إعد�د در��سة حالة مو�طن 
يف  ورد  ما  �أن  �إي�ساح  و�أود  حدث،  ما  كل  وهذ�  1428/11/18هـ  بتاريخ   )1971( رقم  بخطابي 
�لنظامية  �ل�سروط  توفر  �أنني طلبت �سرف م�ساعدة لأخي رغم  �لوز�رة �ملذكور من  خطاب وكيل 
�لالزمة لذلك، �أفيد باأن حالة �أخي تنطبق عليها �سروط �مل�ساعدة �ملقطوعة مبوجب �ملادة �لثالثة 
ع�سر من لئحة �ل�سمان �لجتماعي، وهي �أن �أخي عمره فوق �خلم�سني عامًا، ول ينطبق عليه نظام 
�مل�سمولني  على  يطبق  ما  لأخي  �مل�ساعدة  طلب  تطبيق  مت  وقد  �ملوؤقت،  �لعجز  وم�ساعدة  �ملعا�سات 
�لعائلي  �ل�سجل  مبوجب  �أفر�د  �ستة  �أخي  �أ�سرة  �أفر�د  عدد  �أن  كما  و�مل�ساعد�ت،  �ملعا�سات  بنظام 
وبطاقة �بنه، وحيث �إن ذكرهم يف �خلطاب �آنف �لذكر من ت�سجيل �أخي على �لرغم من عدم توفر 
�ل�سروط �لنظامية �لالزمة لذلك يعود �إىل مقد�ر �لر�تب �لتقاعدي �لذي �أجهله عند تقدمه، ومل 
يكن من �لطرق �ملتاحة يل �ل�ستف�سار عنه كتابيًا، و�إمنا عن طريق �لبحث �لآيل من �إد�رة �حلا�سب 
�لآيل، و�لتي �أخفقت يف ك�سف تقاعد �أخي حني �إ�سد�ر �لقر�ر باملو�فقة، و�أود �أن �أ�سري �إىل خطاب 
مدير عام �حلا�سب �لآيل يف �لوز�رة ).....( رقم )33500( يف 1429/8/11هـ و�لذي يذكر فيه 
�أنني طبقت �سالحياتي �لآلية،ومل �أجتاوزها، و�أو�سح �أي�سًا باأنني طلبت منه حذف حالة �أخي من 
�لنظام، وهذ� ما �أ�سرت له �سابقًا، ولكن �حلالة �سجلت �آليًا مما تعذر معه حذفها من قبل مدير عام 
�حلا�سب، وبهذ� ختم �ملتهم دفوعه، وبعر�ص ما تقدم على ممثل �لدعاء قرر �أنه يكتفي مبا ت�سمنته 

�أور�ق �لدعوى.

حيث �إن فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص �أقام �لدعوى �ملاثلة بتوجيه �لتهام �إىل �ملدعى 
عليه بارتكاب جر�ئم �لتزوير و�ل�ستعمال، و��ستغالل نفوذ وظيفته مل�سلحته �ل�سخ�سية.
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ب�سطه يف  �ملتقدم  �لنحو  كله على  وذلك  �لتهام،  بنفي  �لدعوى  �أجاب عن  عليه  �ملدعى  �إن  وحيث 
مو�سعه.

وحيث �إنه من �ملقرر �أن جرمية �لتزوير �ملن�سو�ص و�ملعاقب عليها نظامًا هي من �جلر�ئم �لعمدية 
وتقوم على ركنني: مادي ومعنوي. فاملادي: هو تغيري �حلقيقة باإحدى �لطرق �ملن�سو�ص عليها يف 
وخا�ص.  عام  �جلنائي،  �لق�سد  فهو  �ملعنوي:  �أما  بالغري.  �ل�سرر  �إحلاق  �ساأنه  من  تغيريً�  �لنظام 
فالعام: وهو �لعلم و�لإر�دة. �أي �أن يعلم �جلاين �أنه يغري �حلقيقة بفعله، �أما �إذ� �نتفى هذ� �لعلم 
متو�فر  �لق�سد  لعتبار  كاف  غري  باحلقيقة  جهله  وجمرد  لديه،  �لق�سد  لتو�فر  حمل  فال  لديه 
لديه، كما �أن �لإهمال يف حتري �حلقيقة ل يقوم مقام �لعلم بها، فال يكفي لإثبات �لق�سد �لقول 
�أنه كان باإمكان �لفاعل جتنب ما ينايف �حلقيقة. �أما �لق�سد �جلنائي �خلا�ص: فهو نية ��ستعمال 
�ملحرر �ملزور فيما زور من �أجله، �سو�ء كانت هذه �لنية �حل�سول على ميزة من �لغري، �أم �لإ�سر�ر 
�أن �ملتهم قام فعاًل  �أور�ق �لدعوى  �إن �لثابت من  به وباإعمال ما تقدم على و�قعة �لدعوى. فحيث 
بت�سجيل حالة �أخيه كم�ستحق للم�ساعدة �ملقطوعة كغريه من �ملو�طنني، وقام بكافة �لإجر�ء�ت �لتي 
يف حدود �سالحياته، وهي: 1- �أن ل يقل عمر �ملتقدم بطلب �مل�ساعدة عن )خم�سني( عامًا، و�أن 
ل ينطبق عليه نظام �ملعا�سات وم�ساعد�ت �لعجز �ملوؤقت. 2- يطبق على �ملتقدم بطلب �مل�ساعدة 
ما يطبق على �مل�سمولني بنظام �ملعا�سات و�مل�ساعد�ت �ل�سمانية بعدم �سموله بامل�ساعدة، �إذ� كان 
لديه �سجالت جتارية قائمة �أو لديه عمال حتت كفالته يزيدون عن �لثالثة. 3- �مل�ساعدة �ملقطوعة 
بعدد �أفر�د �لأ�سرة �ل�سمانية بكامل �ل�ستحقاق دون ح�سم �لدخل على �أن ل يتم تكر�ر �مل�ساعدة �إل 
بعد ثالث �سنو�ت. 4- للوزير �أو من يفو�سه حق �ل�ستثناء من بع�ص �أو كل هذه �ل�سو�بط ... �إلخ. 
وخم�سون(  فال�سن )خم�سة  �لتهام.  متوفر يف �حلالة حمل  �ل�سو�بط  �أن جميع هذه  و�ملالحظات 
عامًا، وعدد �أفر�د �لأ�سرة مبوجب دفرت �لعائلة �ستة �أفر�د، وقد مت ت�سجيل هذه �حلالة وفق �لآلية 
�ملعتمدة بالقر�ر �لوز�ري رقم )15343( بتاريخ 1427/2/28هـ �ملرفق ن�سخة منه باأور�ق �لدعوى، 
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و�لوز�رة تقر باأن مدير مكتب �ل�سمان �لجتماعي بعفيف )�ملتهم( قام بتطبيق �إجر�ء�ت ت�سجيل 
هذه �حلالة وفق �ل�سو�بط و�لآلية �ملعتمدة، يدل على ذلك خطاب مدير عام �حلا�سب �لآيل رقم 
)33500( بتاريخ 1429/8/11هـ حيث ت�سمن �أن مدير �ملكتب طبق �إجر�ء�ت ت�سجيل �حلالة، و�أن 
�ل�سرف  باإيقاف  له  ت�سجل  �لإجر�ء�ت  من  �لأخرية  �لفقرة  وهي  مل�ستحقه،  �ل�سيك  ت�سليمه  عدم 
حلالة ل ت�ستحق نظامًا، و�أنه فعاًل طلب حذف �أخيه من �لنظام قبل �سدور �ل�سيك، ولكن بعد تنفيذ 

�لإجر�ء�ت �ل�سابقة.
�أما ما ورد يف خطاب وكيل �لوز�رة رقم )49802( بتاريخ 1430/5/15هـ من �أن �ملتهم قام باإدخال 
بيانات �أخيه كحالة م�ستفيدة من م�ساعد�ت �ل�سمان �لجتماعي على �لرغم من عدم توفر �ل�سروط 
�لنظامية �لالزمة لذلك .. �إىل �أن قال: وحيث �إن ما قام به �ملذكور ي�سكل �إخالًل بو�جباته �لوظيفية 
وكيل  فاإن  �إلخ.   ... و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  خماطبة  متت  فقد  له  �ملمنوحة  لل�سالحيات  وجتاوز 
�ملتهم، يف  �لتي جتاوزها  �ل�سالحيات  تتوفر يف هذه �حلالة، ول  �لتي ل  �ل�سروط  �لوز�رة مل يبني 
فاإن  �إير�د ن�سها،  �ملتقدم  �ل�سمان �لجتماعي  �ملادة )�لثالثة ع�سرة( من لئحة  �أنه مبوجب  حني 
�حلالة حمل �لتهام تنطبق عليها �ل�سروط �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة �ملذكورة فيما يتعلق بحدود 
�سالحيات مدير �ملكتب )�ملتهم(. �أما �سرط �لتحقق من مقد�ر �لر�تب فقد دفع �ملتهم باأنه مل يكن 
من �ل�سالحيات �ملتاحة له �ل�ستف�سار عنه كتابيًا، و�إمنا يتم �لبحث عنه �آليًا من قبل �إد�رة �حلا�سب 
�لآيل، �إل �أنه مع ذلك، وملعرفته باأن جهاز �حلا�سب �لآيل يك�سف ما ن�سبته �سبعني يف �ملئة فقط من 
�حلالت �ملرفوعة، فقد بادر بالت�سال مبدير فرع موؤ�س�سة �لتقاعد بعفيف �لذي �أخربه مبقد�ر ر�تب 
�أخيه �لتقاعدي، وعندما �ت�سح له �أنه يفوق �سالحياته �ت�سل مبدير عام �حلا�سب �لآيل، وطلب منه 
حذف �حلالة �إل �أنه تعذر حذفها؛ لأنها �سجلت �آليًا و�سدر �ل�سيك، وعندما و�سله �ل�سيك لت�سليمه 
للم�ستفيد قام باإيقاف �سرفه، و�أبلغ وكيل �لوز�رة هاتفيًا �لذي طلب منه عمل در��سة حلالة �أخيه 
ليتم عر�سها على �ساحب �ل�سالحية، ومت عمل �لدر��سة و�أر�سلها �إىل �لوز�رة بخطابه رقم )1971( 
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يف 1428/11/18هـ.
فما د�م �لأمر كذلك، وكان ما قام به �ملتهم يف �حلالة حمل �لدعوى هو �لذي يتفق مع لئحة نظام 
�ل�سمان �لجتماعية و�آلية �لتنفيذ بدليل �سدور �ل�سيك ل�سالح هذه �حلالة و�أوقف �سرفه بحجة �أن 
�أخاه ل تنطبق عليه �سروط �مل�ساعدة �ملقطوعة ب�سبب �أن ر�تبه �لتقاعدي يفوق �حلالت �لعتيادية، 
�ملتهم هو  وكان  �ل�سيك،  لإجازة �سرف  �ل�سالحية؛  و�أنه يف هذه �حلالة لبد من مو�فقة �ساحب 
خارج  وهي  �خلا�سة،  بطريقته  �أخيه  ر�تب  عن  بال�سوؤ�ل  بادر  حني  �ل�سرف  �إيقاف  يف  �ملت�سبب 
�أخفقت يف ك�سف مقد�ر  و�لتي  �لآيل،  �إد�رة �حلا�سب  �آليًا من  �لبحث عنها  يتم  و�إمنا  �سالحياته، 
ر�تب �أخيه حتى �سدر �ل�سيك و�لذي لوله لتم �سرفه دون �أن يعلم �أحد بذلك. وحيث �لأمر ما تقدم 
فتكون جرمية �لتزوير �ملن�سوبة �إىل �ملتهم قائمة على غري �أ�سا�ص �سليم من �لو�قع و�لنظام وتفتقد 
�أركانها �لنظامية، وبانتفاء هذه �جلرمية تنتفي جرميتا ��ستغالل نفوذ �لوظيفة و��ستعمال حمرر 

مزور.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( بجرائم التزوير واال�ضتعمال وا�ضتغالل نفوذ الوظيفة 

املن�ضوبة اإليه يف قرار االتهام؛ ملا هو مبني يف االأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/1907/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 259/د/ج/1 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 584/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/5هـ

خالفاً  اأخرى  جن�ضية  املتهم  – ادعاء  وتقيق  قب�س  – حم�ضري  ر�ضمية  – حمررات  تزوير 

للحقيقة – عدم العقاب على االدعاء.

�دعاء �ملتهم عند �لقب�ص عليه �أنه ).....( �جلن�سية على خالف �حلقيقة – �ملقرر �أن ما يديل به 
�ملتهم من جن�سية خمالفة جلن�سيته يف حما�سر �لتحقيق يعترب من قبيل �لدفاع ول يرتتب عليه �سرر 
بالغري، وبالتايل ل يعترب من �لتزوير �ملعاقب عليه – كان يتعني على �ملحقق مطالبة �ملتهم مبا يثبت 

�سحة ما يدعيه – �أثره: عدم �لإد�نة.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص دعو�ه �جلنائية يف قر�ر �لتهام رقم )365/ج( 
لعام 1430هـ، �سد �ملتهم ).....( – �لعمر )23( �سنة – متعلم – �أعزب – موقوف ب�سجن �مللز 

على ذمة ق�سية �أخرى.
لأنه قبل تاريخ 1430/3/27هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:
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مكافحة  يف  �لتحقيق  وحم�سر  �لقب�ص  حم�سر  هي  ر�سمية  حمرر�ت  يف  �لتزوير  بارتكاب  قام 
 ).....( �أنه  عليه  �لقب�ص  باأن ذكر عند  �أنها �سحيحة  كاذبة على  وقائع  باإثبات  وذلك  �ملخدر�ت، 
�ل�سجن، فتمت  �إد�رة  بديلة من  له بطاقة  �إثر ذلك �سدرت  �جلن�سية على خالف �حلقيقة، وعلى 

�جلرمية بناًء على ذلك.
�أدلة �لتهام:

1- حم�سر �لفرقة �لقاب�سة.
2- حم�سر �سماع �أقو�له لدى مكافحة �ملخدر�ت.

3- �إ�سد�ر بطاقة بديلة ملجهويل �لهوية على �أنه ).....( من �إد�رة �ل�سجن.
4- �إنكار قول مر�َسل تدح�سه �لأدلة �ل�سابقة.

5- �لقب�ص عليه يف ق�سية خمدر�ت مع وجود �سابقة �سلب عليه من �لأدلة �لد�فعة لرتكابه �لو�قعة.
وقر�ر  �لتزوير،  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتني  لأحكام  وفقًا  �ملتهم  معاقبة  �لهيئة  طلبت  ثم 

جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( ل�سنة 1399هـ.
ويف �سبيل نظر �لق�سية حددت �لد�ئرة جل�سة هذ� �ليوم وفيها ح�سر ممثل �لدعاء ).....(، وح�سر 
حل�سوره �ملتهم، ومبو�جهته بالتهام �ملن�سوب �إليه تلخ�ست �إجابته باأن ما ُن�سب �إليه يف هذ� �لتهام 
�سحيح على �لتف�سيل �لو�رد يف قر�ر �لتهام، ثم قرر �ملتهم م�سادقته على �أقو�له يف �لتحقيقات 

�ل�سابقة، �أما ممثل �لدعاء فقرر �كتفاءه بقر�ر �لتهام.

�أقو�ل �ملتهم يف �لتحقيقات  �أور�ق �لق�سية، وعلى  بعد �سماع �لدعوى و�لإجابة، وبعد �لطالع على 
ر�سميني هما حم�سر  �لتزوير يف حمررين  �ملتهم جرمية  �إىل  �أ�سند  قد  �لدعاء  وملا كان  �ل�سابقة، 
�أنه ).....( �جلن�سية  �لقب�ص وحم�سر �لتحقيق يف مكافحة �ملخدر�ت باأن ذكر عند �لقب�ص عليه 
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�ملتهم من جن�سية خمالفة جلن�سيته يف  به  يديل  ما  �أن  �ملقرر  كان من  وملا  على خالف �حلقيقة، 
�لتحقيق، ول يرتتب عليه �سرر  �أثناء  �ملتهم  �لذي يقرره  �لدفاع  �لتحقيق يعترب من قبيل  حما�سر 
بالغري وبالتايل ل يعترب من �لتزوير �ملعاَقب عليه، وكان من �لو�جب على �ملحقق �أن يطالب �ملتهم 
مبا يثبت �سحة ما �أدىل به من كونه ).....(؛ مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملتهم مبا ُن�سب 

�إليه ملا �سبق ذكره.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( – نازح – مبا ن�ضب اإليه يف قرار االتهام؛ ملا هو مبني 

باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/2351/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 112/د/ج/3 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 118/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/22هـ

تزوير – حمرر عريف – تفوي�س – موؤ�ض�ضة خا�ضة .

قيام �ل�ساكي )�ساحب �ملوؤ�س�سة �لتي كان يعمل بها �ملتهم( بعمل خمال�سة مالية نهائية مع مكتب 
).....( ب�ساأن �مل�سروع �ملن�سوب للمتهم تزوير تفوي�ص له من�سوب �سدوره لل�ساكي؛ لإد�رته و��ستالمه 
�ملبالغ �خلا�سة به و�إقر�ر �ل�ساكي بعدم مطالبة �ملكتب باأية م�ستحقات �أخرى، وقيامه بعمل خمال�سة 
نهائية مع �ملتهم بعدها بثالثة �أ�سهر ب�ساأن �مل�سروع ذ�ته – �إطالة �ملدة �لزمنية بني تاريخ �ملخال�سات 
بتاريخ �لإبالغ عن �لو�قعة مبا يزيد على خم�ص �سنو�ت – ح�سول �ملتهم على حكم باإلز�م �ل�ساكي 
– موؤدى ذلك:  ب�سد�د مبلغ مايل له و�إلز�مه بنقل كفالته يف تاريخني متز�منني مع تاريخ �لإبالغ 

مة �سده – �أثره: عدم �لإد�نة. �سحة �لتفوي�ص �ل�سادر للمتهم وكيدية �ل�سكوى �ملقدَّ

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )10  ،6  ،5( �ملو�د 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق يف منطقة �لريا�ص �لدعوى �جلز�ئية �ملاثلة مبوجب قر�ر �لتهام 
رقم )199/ج( لعام 1428هـ و�لذي جاء فيه ما يلي:
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�أوًل: يتهم فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص: ).....( ).....( �جلن�سية – )45( �سنة 
.).....( �جلو�ل  وهاتفه   ).....( �إقامته  – رقم  �ل�سر�ح  – مطلق 

لأنه قبل تاريخ 1419/9/15هـ �ملو�فق 1999/1/2م بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:
1- �رتكب تزويرً� يف حمرر عريف، هو �لتفوي�ص �ملن�سوب �سدوره ملوؤ�س�سة ).....( ل�ساحبها ).....( 
لدى  يعمل  كان  عندما  وذلك  مزور،  �إم�ساء  وبو�سع  وقائع �سحيح،  �سورة  كاذبة يف  وقائع  باإثبات 
على  مفو�ص  �أنه  على  �أعاله  �إليه  �مل�سار  �لتفوي�ص  بطباعة  قام  فقد  �أعاله،  �إليها  �مل�سار  �ملوؤ�س�سة 
خالف �حلقيقة من قبيل �ساحب �ملوؤ�س�سة �ملذكور ملوؤ�س�سته ).....( باإد�رة م�سروع �خلزن ومبنى 
�خلدمات �ملتفق عليهما مع موؤ�س�سة ).....(، وله حق �ل�سالحية �لكاملة بالتفاهم معهم بخ�سو�ص 
من   ).....( موؤ�س�سة  لدى  مانع  ل  و�أنه  بالعمل،  �ملتعلقة  �لوثائق  على  و�لتوقيع  و�لإ�سر�ف  �لتنفيذ 
��ستالم �ملذكور �أي مبلغ نقدي �أو �سيكات خا�سة بامل�سروعني �أعاله و�سدور �ل�سيكات با�سمه �سخ�سيًا 
و��ستالمها مبوجب �سند قب�ص �ملوؤ�س�سة، ثم قام بختم �لتفوي�ص بختم �ملوؤ�س�سة �ملوجود لديه مبكتبه، 

و�لتوقيع بتوقيع ن�سبه زورً� ل�ساحب �ملوؤ�س�سة.
مه حمتجًا ب�سحته ملوؤ�س�سة ).....(  2- ��ستعمل �ملحرر �ملزور �ل�سالف ذكره مع علمه بتزويره باأن قدَّ
ر بحو�يل )�سبعمائة وخم�سني  ُتقدَّ �لذي قبلوه عن ح�سن نية، وقامو� مبوجبه ب�سرف مبالغ مالية 

�ألف( رياٍل ��ستوىل عليها �ملذكور.
ثانيًا: �أدلة �لتهام:

�لتوقيع يف  بتاريخ 1427/9/8هـ، و�لذي يفيد �ختالف  1- تقرير �لأدلة �جلنائية رقم )27697( 
�ملحرر �ملزور عن توقيع �ساحب �ملوؤ�س�سة.

2- �عرت�فه بوجود ختم للموؤ�س�سة، و�آخر لدى �ساحب �ملوؤ�س�سة مبنزله.
3- تردد �أقو�له و��سطر�بها �أثناء �لتحقيق، مما يدل على ثبوت �جلرمية بحقه.

4- خطاب �لغرفة �لتجارية رقم )3653/3/7( بتاريخ 1427/7/22هـ، و�لذي يفيد بعدم �سحة 
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�لتو�قيع و�خلتم و�لال�سق �ملثَبت على �ملحرر.
�ملتهم  معاقبة  �لريا�ص  مبنطقة  �ملظامل  ديو�ن  فرع  من  �لريا�ص  مبنطقة  �لهيئة  فرع  يطلب  ثالثًا: 
�ملذكور مبوجب �ملو�د )5، 6، 10( من نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( 

لعام 1399هـ.
�إىل هذه �لد�ئرة عقدت لها عدة جل�سات ح�سب ما هو مثَبت يف دفاتر �ل�سبط،  وباإحالة �لق�سية 
ومبو�جهة �ملتهم مبا ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام، ذكر �أنه بالفعل قام بطباعة خطاب �لتفوي�ص و�سلمه 
للعامل ).....( ).....( �جلن�سية – بغر�ص �إي�ساله �إىل منزل ).....(؛ لتوقيعه، ول يعلم ماذ� مت 
ب�ساأنه بعد ذلك، ثم �أحال �لد�ئرة �إىل �أقو�له يف �لتحقيقات، كما قدم مذكرة بدفاعه من �سفحة 

و�حدة جاء فيها ما يلي:
�لتوقيع  �أن  وخا�سة  �لتفوي�ص  على  بالتوقيع  قام  �لذي  َمن  يذكر  مل  �جلنائية  �لأدلة  تقرير  �أن   -1
م�ساَدق عليه من �لغرفة �لتجارية بالريا�ص، وحيث �إن �لتفوي�ص �ملايل لغري ).....( �ملذكور خمالف 
لالأنظمة �ملتبعة باململكة، فاإن �لغرفة ل ميكن �أن تقوم بامل�سادقة على �لتفوي�ص �إل بح�سور �ساحب 
�ملوؤ�س�سة �إىل مكاتب �لغرفة �سخ�سيًا، و�لتاأكد من مو�فقته على �لتفوي�ص، مما يدل على �أن �ساحب 

�ملوؤ�س�سة ).....( على علم م�سَبق بهذ� �لتفوي�ص ومو�فقته عليه.
مبنى  وم�سروع  �ملذكور  بالتفوي�ص  م�سَبق  علم  على   ).....( موؤ�س�سة  �ساحب  �أن  يوؤكد  ومما   -2
موؤ�س�سة  قام مبحا�سبة  �لذي  نف�سه  هو   ).....( �أن  هو   ).....( موؤ�س�سة  مع  عليه  �ملتفق  �خلدمات 
).....( عند �نتهاء �لعمل بامل�سروع، و�لدليل على ذلك هو �ل�سورة �ملرَفقة من �ملخال�سة �لنهائية 
عة من قبله، ومدير موؤ�س�سة  بني موؤ�س�سة ).....( وموؤ�س�سة ).....( �ملوؤرخة يف 2000/5/15م، و�ملوقَّ
).....(، وهذه �ملخال�سة تبني �ملبالغ �لتي مت ��ستالمها و�ملبالغ �ملتبقية و�مل�ستحقة، كما �أنه هو �لذي 
��ستلم �لدفعة �لنهائية، فاإذ� كان لــ ).....( مطالبات مالية على �مل�سروع، فلماذ� ي�سكت عنها كل 

هذه �ملدة )ثمان �سنو�ت(؟.
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3- ومما يوؤكد عدم وجود �أية مطالبة مالية لــ ).....(، �أتقدم �إليكم ب�سورة من �ملخال�سة �لنهائية 
عة من ِقبل ).....(، و�لتي  بني موؤ�س�سة ).....(، و�ملهند�ص ).....( �ملوؤرخة يف 2000/8/11م، و�ملوقَّ
تن�ص على �إقر�ر �أنه ل توجد �أية مطالبة لأي من �لطرفني لدى �لآخر، كما مت �سرف حقوق ).....( 

من رو�تب وبدلت �سكن ... �إلخ.
4- وبناًء على ما تقدم، فاإنه من �لو��سح �أن دعوى ).....( هي دعوى كيدية وغري �سحيحة، وناأمل 

�حلكم بعدم قبول �لدعوى.
مل�ساءلته   ).....(  ).....( موؤ�س�سة  �ساحب  ��ستدعاء  مت  فقد  �ملتهم،  دفاع  يف  ورد  ما  على  وبناًء 
�ملوؤ�س�سة  �أور�ق  وعلى  �ملوؤرخة يف 2000/8/11م،   ).....( �ملتهم  وبني  بينه  عة  �ملوقَّ �ملخال�سة  عن 
عها قبل علمه بتزوير �لتفوي�ص  وممهورة بخامتها، فاأقر ).....( ب�سحة هذه �ملخال�سة، وذكر �أنه وقَّ
�لذي ��ستلم مبوجبه ).....( م�ستحقات موؤ�س�سته لدى مكتب ).....(. ومبو�جهة �ملتهم بذلك ذكر 
�أنه ��ستلم من ).....( مبلغ )خم�سني �ألف( رياٍل تقريبًا من م�سروع �لطني يف بريدة، فلو كان عليه 
��ستحقاقات للمذكور ملا �سلمني هذ� �ملبلغ. ومبو�جهة ).....( بذلك، قال: مل �أكن �أعلم بوجود تزوير 
على  توقيعه  �سبب  عن  وب�سوؤ�له  دفعات.  على  ��ستلمه  �لذي  �ملبلغ  هذ�  ت�سليم  وقت  حتى  �لتفوي�ص 
�ملخال�سة �لنهائية مع مكتب ).....(، و�لتي ��ستلم مبالغها �ملتهم ).....( مبوجب �سند�ت قب�ص 
– كذلك  يعني بر�ءة ذمة مكتب ).....( من م�ستحقات ).....( ل�ساحبها ).....(، ويعني  مما 
�لتفوي�ص �لذي مينح ).....( حق ��ستالم كافة م�ستحقات  – �أن �ملذكور لديه علم و�إقر�ر بوجود 
موؤ�س�سة ).....( لدى مكتب ).....(. �أجاب ).....( قائاًل: �إنني وقعت على هذه �ملخال�سة بعد �أن 
ر، و�أن  �أن ).....( ��ستلم كافة م�ستحقات موؤ�س�سته مبوجب �لتفوي�ص �ملزوَّ ذكر يل �ملكتب �ملذكور 
مكتب ).....( لن ي�سلمه �أ�سل هذ� �لتفوي�ص �إل بعد توقيعه على هذه �ملخال�سة، و�أنه بعد �لتوقيع 
من   ).....( ملكتب  ه  موجَّ خطاب  مبوجب  �لتفوي�ص  �أ�سل  ت�سليم  مت  تقريبًا،  ون�سف  �سنتني  مبدة 
�سرطة منطقة �لريا�ص، وعلى هذ� �لأ�سا�ص ن�ساأت �لق�سية. وب�سوؤ�ل �ملتهم عما �إذ� كان لديه تعليق، 
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قال: �إن مدة �مل�سروع مع مكتب ).....( ثمانية �أ�سهر تقريبًا، و�أنه ي�ستلم �ملبالغ على دفعات، ويقوم 
ب�سرفها على مقاويل �لباطن مبوجب �سند�ت �سرف من �ملوؤ�س�سة، وعند ذلك علَّق ).....( قائاًل: 
�إن �ملبالغ �لتي ��ستلمها ).....( من مكتب ).....( كانت مبوجب �سيكات با�سمه، ومل يقم بتوريدها 
للموؤ�س�سة بل يقوم باإدخالها يف ح�سابه �خلا�ص، وطالبه باإثبات عك�ص ذلك، وعلق ).....( قائاًل: �إن 
�ملبالغ مت �سرفها على �ملقاولني من �لباطن، ومنها )�أربعة وخم�سون �ألفًا( ��ستلمها �ساحب موؤ�س�سة 
).....( ).....( �أجور عمالة، و�أنه بعد ذلك متت �ملخال�سة بيني وبني ).....(، و�نتهت �إىل عدم 
مطالبة كل منا �لآخر باأية مبالغ �أو م�ستحقات. و�إىل هنا قرر �جلميع �لكتفاء مبا ذكروه، كما قرر 

ممثل �لدعاء �لكتفاء مبا ت�سمنته �أور�ق �لدعوى و�لأدلة �لتي قام عليها �لتهام.

حيث �إن فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص �أقام �لدعوى �ملاثلة �سد �ملدعى عليه بتوجيه 
�لتهام �إليه بارتكاب جرميتي �لتزوير و�ل�ستعمال. وحيث �إن �ملدعى عليه �أجاب عن �لدعوى بعدم 

�سحة ما ُن�سب �إليه يف �لالئحة، وذلك كله على �لنحو �ملتقدم تف�سيله.
وحيث �إن �لثابت من �أور�ق �لدعوى، ومن �أقو�ل �ملتهم وكفيله �ل�سابق ).....( �أن م�سروع �خلزن، 
ومبنى �خلدمات مبحطة كهرباء �لق�سيم �ملتفق على تنفيذه بني كل من موؤ�س�سة ).....( ل�ساحبها 
).....(، ومكتب ).....(، وهو مو�سوع �لتفوي�ص حمل �لدعوى، قد مت عمل خمال�سة نهائية ب�ساأنه 
ع هذه �ملخال�سة عن موؤ�س�سة ).....( ).....( بتاريخ  بني �لطرفني، موؤرخة يف 2000/5/6م، وقد وقَّ
2000/5/15م، وعن مكتب ).....( ).....( يف �ليوم ذ�ته، و��ستلمت موؤ�س�سة ).....( مبوجب هذه 
�لت�سفية �لنهائية مبلغ )�أربعة �آلف و�سبعمائة وثمانني( رياًل، يف حني �أن �إجمايل مبلغ �لعقد، هو 
)ثمان مئة وثمانية و�سبعون �ألفًا وثمان مئة وثمانية وت�سعون( رياًل، مما يعني �أن هذ� �ملبلغ كان يتم 
دفعه ملوؤ�س�سة ).....( على دفعات ح�سب �لكميات �ملنفذة من �مل�سروع خالل ع�سرة �أ�سهر تقريبًا، 
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مة )10%(، �لأمر �لذي ت�ستخل�ص منه  هي مدة �مل�سروع ح�سب �لثابت من �لعقد بخالف �لدفعة �ملقدَّ
�لد�ئرة �أنه من غري �ملت�سور �أن يغفل ).....( عن �ملطالبة مب�ستحقات موؤ�س�سته خالل مدة �لعقد؛ 

لكي ي�سرف من هذه �مل�ستحقات �أجور �لعمال و�لآليات وتاأمني �ملو�د.
).....( مت  مكتب  مع  نهائية  ع خمال�سة  وقَّ قد   ).....( �ملدعو  �إن  وحيث  تقدم،  ما  �إىل  و��ستنادً� 
مبوجبها �إقر�ر كل طرف بعدم مطالبة �لطرف �لآخر باأية م�ستحقات بعد �أن متت �لت�سفية بينهما، 
وما د�م ).....( يذكر �أنه مل ي�ستلم �مل�ستحقات ب�سخ�سه، فاإن يف هذ� �إقر�ر منه ب�سحة تفوي�ص 
ع �لعقد مع  �ملوظف لديه ).....( با�ستالم هذه �مل�ستحقات، خ�سو�سًا �أن هذ� �لأخري هو �لذي وقَّ
مكتب ).....( نيابة عن موؤ�س�سة ).....(، وبالتايل فيكون �لتهام بتزوير �لتفوي�ص حمل �لدعوى 
ون�سبته �إىل ).....( ل تطمئن �لد�ئرة �إىل �سحته، وما ذكره ).....( �أمام �لد�ئرة من �أن توقيعه 
على �ملخال�سة مع مكتب ).....( كان نزوًل عند رغبة �ملكتب حتى يح�سل منه على �أ�سل �لتفوي�ص، 
فاإن ).....( ناق�ص نف�سه بنف�سه يف �جلل�سة ذ�تها حني قال: )و�أنه بعد �سنتني ون�سف تقريبًا من 
ه ملكتب ).....( من �سرطة منطقة �لريا�ص(،  �لتوقيع مت ت�سليم �أ�سل �لتفوي�ص مبوجب خطاب موجَّ
ع خمال�سة نهائية مع �ملتهم ).....( بتاريخ 2000/8/11م �أي بعد  ي�ساف �إىل ذلك �أن ).....( وقَّ
�ملخال�سة مع ).....( بثالثة �أ�سهر تقريبًا، ويف هذ� دليل على �سحة �لتفوي�ص ومو�فقة ).....( على 
��ستالم ).....( م�ستحقات �ملوؤ�س�سة لدى مكتب ).....(، كما �أن ).....( �أقر �أمام �لد�ئرة يف جل�سة 
�ملخال�سة  على  تقريبًا  �سنة  م�سي  بعد  �أنه  من   ).....( �ملتهم  ذكره  ما  ب�سحة  1428/12/29هـ 
بينهما ��ستلم من ).....( مبلغ )خم�سني �ألف( رياٍل من م�سروع �لطني، فلو كان على ).....( و�أن 

تفوي�سه غري �سحيح ملا �سلَّمه هذ� �ملبلغ.
يف  كان  �أنه  يتبني  �لدعوى  حمل  �لتزوير  و�قعة  عن   ).....( بالغ  تاريخ  على  بالطالع  �أنه  كما 
1426/1/5هـ �ملو�فق 2005/2/14م، يف حني �أن خمال�سته مع مكتب ).....(، و�لتي كان �ملتهم 
).....( ي�ستلم م�ستحقات ).....( نيابة عنه من �ملكتب �ملذكور مبوجب �لتفوي�ص حمل �لتهام كانت 
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يف 2000/5/15م، �أي �أن بني تاريخ �لبالغ، بتاريخ �ملخال�سة مدة زمنية تزيد على �خلم�ص �سنو�ت، 
وت�ستخل�ص �لد�ئرة من هذ� �أن �ملدعو ).....( لو كان له يف ذمة �ملتهم ).....( �سيء من �مل�ستحقات 
�لتي يدعي �أنه ��ستوىل عليها مبوجب �لتفوي�ص �ملطعون فيه ملا ترك �ملطالبة بهذه �مل�ستحقات طيلة  

هذه �ملدة لدى �سخ�ص و�فد ُيحتمل �أن يغادر �لبالد باأي �سبب، ويف �أية حلظة.
و�سدر  �لعامة،  �ملحاكمة  �أمام   ).....( على  دعوى  �أقام   ).....( �أن  �لدعوى  �أور�ق  من  تبني  كما 
ب�ساأنها �ل�سك �ل�سرعي رقم )3/293( يف 1426/11/25هـ ق�سى فيه باإلز�م ).....( ب�سد�د مبلغ 
)مئة وخم�سة وثالثني �ألف( رياٍل خل�سمه ).....( )�ملتهم(، ويالحظ �أن هذه �لدعوى ونقل كفالة 
1424/11/26هـ  يف   )92742( رقم  باخلطاب  �لإمارة  من  باأمر  بل  �لأخري  مو�فقة  دون   ).....(
تلك  �أن  يعني  �لذي  �لأمر  �لدعوى،  هذه  �أمام  �ملاثلة  للدعوى  �مل�سبب   ).....( بالغ  مع  متز�منني 
�لتهام  فيكون  م،  تقدَّ ما  كل  على  وتاأ�سي�سًا  �آثارهما.  ومن  �لدعوى  لهذه  �سببًا  تكونا  قد  �لو�قعتني 
بتزوير �لتفوي�ص ون�سبة تزويره �إىل �ملتهم ).....( غري قائم على دليل يقني تطمئن �إليه �لنف�ص، وما 

�ساقه �لتهام مما �أ�سماه �أدلة، فاإنها غري مو�سلة �إىل �سحته.
واال�ضتعمال  التزوير  بجرميتي   – اجلن�ضية   ).....(  ).....( اإدانة  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

املن�ضوبتني اإليه يف قرار االتهام؛ لعدم كفاية االأدلة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/3886/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 23/د/ج/2 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 316/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/16هـ 

1- تزوير – حمررات عرفية – حواالت مالية و�ضيكات – اعرتاف املتهم .

�عرت�ف �ملتهم �لأول تف�سيليًا بقيامه بتزوير حو�لت مالية و�سيكات بنكية من�سوب �سدورها ل�سركة 
�لت�سالت �ل�سعودية بتدوين �أ�سماء باقي �ملتهمني كم�ستفيدين من تلك �ملحرر�ت، و�سرف قيمتها 
وتوزيعها عليهم م�ستغاًل يف ذلك �إهمال �ل�سركة وعدم مر�قبتها لالأمور �ملالية وتدقيق ح�ساباتها، 
�ملبالغ عبارة  تلك  باأن  �أخربهم  و�أنه  تزوير،  به من  يقوم  يعلمون مبا  �ملتهمني ل  باقي  �أن  و�أ�ساف 
عن تربعات من �أ�سخا�ص حم�سنني – موؤدى ذلك: �إد�نة �ملتهم �لأول بجرمية �لتزوير وبر�ءة باقي 

�ملتهمني.
2- ر�ضوة – موظف ب�ضركة – طلب واأخذ مبلغ مايل – عدم تقق الو�ضف النظامي جلرمية 

الر�ضوة.

�إنكار �ملتهم �لأول ح�سوله على مبالغ ماليٍة من باقي �ملتهمني مقابل �إخالله بو�جبات وظيفته بتزوير 
�ملحرر�ت �مل�سار �إليها ل�ساحلهم – ثبوت عدم علم �ملتهمني بتزوير �ملحرر�ت، و�إفهام �ملتهم �لأول 
لهم باأنه جمرد و�سيط، و�أن �ملبالغ �لتي ياأخذها مقابل �ل�سعي يف �إنهاء �إجر�ء�ت �لتربع و�أن غالبية 
�ملتهمني ل يعرفون �ملتهم �لأول �طالقًا – موؤدى ذلك: �نتفاء �لو�سف �لنظامي جلرمية �لر�سوة يف 

حقهم جميعًا .

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.
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قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.
بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )10  ،8  ،3  ،1( �ملو�د 

1412/12/29هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص هذه �لدعوى �جلنائية مبوجب قر�ر �لتهام رقم 
)358/ج( لعام 1429هـ �سد �ملتهمني �ملذكورين �أعاله.

لأنهم خالل عام 1417هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:
�ملتهمان �لأول و�لثاين:

متثل  مالية  حو�لة  هو  �ل�سعودية  �لت�سالت  ل�سركة  �سدوره  من�سوب  عريف  حمرر  بتزوير  قاما   -
�أنها  على  كاذبة  وقائع  باإثبات  وذلك  �ل�سركة،  ملوظفي  �ملبكر  و�لتقاعد  �خلدمة  نهاية  ��ستحقاق 
�سحيحة باأن قام �ملتهم �لأول بتدوين ��سم �ملتهم �لثاين ورقم ح�سابه بعد �أن زوده �لأخري بذلك، ثم 

مت حتويل مبالغ �حلو�لة حل�ساب �ملتهم �لثاين، وبناًء على ذلك قامت �جلرمية.
- ��ستعمال �ملحرر �ملزور �سالف �لذكر حمتجني ب�سحته مع علمهما بتزويره باأن مت مبوجبه حتويل 

�ملبلغ �ملايل حل�ساب �ملتهم �لثاين بعد تقدميه من ِقبل �ملتهم �لأول للبنك.
�ملتهمان �لأول و�لثالث:

متثل  مالية  حو�لة  هو  �ل�سعودية  �لت�سالت  ل�سركة  �سدوره  من�سوب  عريف  حمرر  بتزوير  قاما   -
�أنها  على  كاذبة  وقائع  باإثبات  وذلك  �ل�سركة،  ملوظفي  �ملبكر  و�لتقاعد  �خلدمة  نهاية  ��ستحقاق 
�سحيحة باأن قام �ملتهم �لأول بتدوين ��سم �ملتهم �لثالث ورقم ح�سابه بعد �أن زوده �لأخري بذلك، ثم 

مت حتويل مبالغ �حلو�لة حل�ساب �ملتهم �لثالث، وبناًء على ذلك قامت �جلرمية.
- ��ستعمال �ملحرر �ملزور �سالف �لذكر حمتجني ب�سحته مع علمهما بتزويره باأن مت مبوجبه حتويل 
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�ملبلغ �ملايل حل�ساب �ملتهم �لثالث بعد تقدميه للبنك من ِقبل �ملتهم �لأول.
�ملتهمان �لأول و�لر�بع:

- قاما بتزوير حمرر عريف هو �ل�سيك رقم )17/727061( �مل�سحوب على �لبنك �لأهلي �لتجاري، 
وذلك باأن قام �ملتهم �لأول باإثبات �أقو�ل ووقائع كاذبة على �أنها �سحيحة بعد �أن زوده �ملتهم �لر�بع 

با�سمه، وبناًء عليه مت �إ�سد�ر �سيك با�سم �ملتهم �لر�بع.
�ملتهم �لر�بع: 

- ��ستعمل �ملحرر �ملزور �سالف �لذكر حمتجًا ب�سحته مع علمه بتزويره باأن قدمه للبنك ومت �سرف 
مبلغه.

�ملتهمان �لأول و�خلام�ص:
باإثبات  �لأول  �ملتهم  قام  باأن  �ل�سيك رقم )17/727161(، وذلك  بتزوير حمرر عريف هو  قاما   -
�أنها �سحيحة بعد �أن زوده �ملتهم �خلام�ص با�سمه، وبناًء عليه مت �إ�سد�ر  �أقو�ل ووقائع كاذبة على 

�سيك با�سم �ملتهم �خلام�ص.
- �ملتهم �خلام�ص: ��ستعمل �ملحرر �ملزور �سالف �لذكر حمتجًا ب�سحته مع علمه بتزويره باأن قدمه 

للبنك ومت �سحب مبلغه.
�ملتهمان �لأول و�ل�ساد�ص:

- قاما بتزوير حمرر عريف هو �ل�سيك رقم )17/7271063( باإثبات �أقو�ل ووقائع كاذبة على �أنها 
�سحيحة بعد �أن قام �ملتهم �ل�ساد�ص بتزويده با�سم ).....(، وبناًء عليه مت �إ�سد�ر �سيك با�سمه، �إل 

�أنه �أبلغ عن �لو�قعة قبل �سرف مبلغ �ل�سيك.
�ملتهم �لأول:

مالية  مبالغ  لنف�سه  و�أخذ  �ل�سعودية، طلب  �لت�سالت  �سركة  �لعام يف  �ملوظف  ب�سفته يف حكم   -
هوؤلء  �تفق  وظيفته، حيث  بو�جبات  �إخالله  مقابل  و�خلام�ص  و�لر�بع  و�لثالث  �لثاين  �ملتهمني  من 
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�لأ�سخا�ص مع �ملتهم على تزوير �ملحرر�ت �ل�سالف ذكرها ل�ساحلهم على �أن يتم حتويل هذه �ملبلغ 
حل�ساباتهم مقابل مبالغ مالية ُتدفع له من هذه �حل�سابات، و�أي�سًا طلب و�أخذ وعدً� من �ملبلغ عن 
طريق �ملتهم �ل�ساد�ص باإعطائه جزء من مبلغ �ل�سيك �ملزور رقم )17/727063(، �إل �أن �ملبلِّغ قد 

�أبلغ عن �لو�قعة قبل �سرف �ل�سيك.
�ملتهم �ل�ساد�ص:

- تو�سط فيما بني �ملتهم �لأول و�ملبلِّغ حيث قام بعد حتري�ص �ملتهم �لأول باإح�سار �ل�سخ�ص �ملبلِّغ 
و�إفهامه باأنه باإمكانه �حل�سول له على م�ساعدة مالية، وحت�سل منه على بع�ص �لأور�ق �لتي مبوجبها 

مت �إ�سد�ر �سيك ل�سالح �ملبلِّغ مقابل �أن يعطيه جزءً� من مبلغ �ل�سيك.
�ملتهمون �لثاين و�لثالث و�لر�بع و�خلام�ص:

- قامو� بدفع مبالغ مالية ملوظف يف حكم �ملوظف �لعام )�ملتهم �لأول( ب�سركة �لت�سالت �ل�سعودية 
مقابل �إخالله بو�جبه �لوظيفي، وذلك باأن �تفق معهم على تزوير �ملحرر�ت �ل�سابقة مقابل �إعطائه 

مبالغ منها، وفعاًل مت ذلك.
�أدلة �لتهام:

1- �عرت�فات �ملتهمني و�مل�سادق عليها �سرعًا.
2- �أقو�لهم �أمام فرع �لهيئة بالريا�ص.

3- �أن �إنكارهم بعدم معرفتهم مبا كان يحدث من تزوير قول مر�َسل ل ي�سنده دليل.
4- �عرت�ف �ملتهم �لأول �أمام فرع �لهيئة مبا ُن�سب �إليه.

5- �إفادة �سركة �لت�سالت �ل�سعودية �ملرفقة باأور�ق �لق�سية.
و�ل�ساد�سة( من  �ملادتني )�خلام�سة  �أحكام  �ملتهمني مبوجب  معاقبة  �إىل طلبه  �لهيئة  فرع  و�نتهى 
نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ �ملو�د )1، 3، 8، 

10( من نظام مكافحة �لر�سوة.
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وباإحالة �لق�سية �إىل �لد�ئرة با�سرت نظرها وعقدت للمر�فعة فيها عدة جل�سات ح�سرها ممثل فرع 
هيئة �لرقابة و�لتحقيق ).....( و�ملتهمون.

�لدعوى،  �ملحرر�ت حمل  على  و�طالعه   ).....( �لأول  �ملتهم  على  �لتهام  قر�ر  بتالوة  �إنه  وحيث 
و�سوؤ�له عما ُن�سب �إليه �أجاب قائاًل: ما ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام �سحيح على �لنحو �لو�رد تف�سيله 
عد� ما جاء فيه من �تهامي بالر�سوة، فهو غري �سحيح، و�حلا�سل: هو �أنني �أعمل يف �سركة �لت�سالت 
يف  �ملالية  �لأمور  باأن  مالحظتي  بالريا�ص  �لرئي�ص  �ملقر  يف  ثاين  حما�سب  وظيفة  على  �ل�سعودية 
�ل�سركة ل يتم مر�قبتها، وكان هناك �سيكات عبارة عن م�ستحقات نهاية �خلدمة للمتقاعدين يف 
�ل�سيك للم�ستحق �لأ�سا�سي و�سرفه له، وبعد  �أقوم بعد حترير  �ل�سركة مببالغ مالية كبرية، فكنت 
�مل�ستَحق  �مل�سروف  �ل�سيك  �سورة  عن  عبارة  وهي  منها،  ورقة  �أول  بنزع  �أقوم  �إيّل  �ملعاملة  عودة 
و�أ�سع بدلها �سيكًا �آخر جديد با�سم �سخ�ص �آخر، و�تفقت معه على �أن يكون �ملبلغ با�سمي، وهوؤلء 
�لأ�سخا�ص هم بقية �ملتهمني يف هذه �لق�سية، ثم �أقوم بتمرير �ملعاملة على �أنها ��ستحقاق جديد، 
بينما �لأور�ق �لتي حتت �ل�سيك هي لأ�سخا�ص �سبق �سرف م�ستحقاتهم، فيقوم �مل�سوؤولون بال�سركة 
�أن هذ� خالف �حلقيقة، وهو  �أعلم  و�أنا  ��ستحقاق جديد دون علم منهم،  �أنه  �ل�سيك على  بتوقيع 
تزوير كان ق�سدي منه �ل�ستيالء على مبالغ �ل�سيكات، �أما �لأ�سخا�ص �لذين كنت �أمرر �ل�سيكات 
�إن  باأ�سمائهم وهم بقية �ملتهمني يف هذه �لق�سية، فال يعلمون عن ذلك �سيئًا؛ حيث  حمل �لتهام 
لديهم  حم�سنني  �أ�سخا�سًا  �أن  و�أخربتهم  �لت�سالت،  ب�سركة  معي  يعملون  و�لثالث  �لثاين  �ملتهم 
تربعات، و�أنني م�ستعد بطلب �سد�قات لهم على �أن ياأخذو� جزءً� منها و�آخذ �أنا �لباقي، فو�فقو� 
على ذلك و�سدرت �ل�سيكات باأ�سمائهم، حيث حررت للثاين ).....( �سيكًا مببلغ )�ستمائة وخم�سني 
�ألف( رياٍل �أعاد �إيلَّ منها )خم�سمائة وخم�سني �ألف( رياٍل و�أخذ )مائة �ألف(، �أما �لثالث ).....( 
فحررت له �سيكًا بحدود )ت�سعمائة �ألف( رياٍل، وبعد �أن قمت باإيد�عه يف ح�سابه طلبت منه �أن يدفع 
يل ن�سف �ملبلغ ح�سب �لتفاق بيننا وكانو� يعتقدون �أن هذه �ملبالغ عبارة عن �سدقات من حم�سنني، 
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�أ�سخا�سًا  �أن يح�سرو� يل  و�أن ما يحولونه �إيلَّ عبارة عن �سعي، بعد ذلك عر�ست على �ملذكورين 
�لثاين  �ملتهم  فاأح�سر يل  �ملح�سنني،  لهم من  يتم طلب �سدقات  لل�سدقة حتى  �آخرين م�ستحقني 
).....( �ملتهم �لر�بع ).....( حيث �سرح يل ظروفه فحررت له �سيكًا مببلغ )�سبعمائة �ألف( على �أن 
ي�سلمه )مائة( ويعيد يل �لباقي، و�لذي قام بت�سليم �ل�سيك للمتهم �لر�بع، و�أعاد �إيلَّ )�ستمائة �ألف( 
رياٍل نقدً� بعد �سرف �ملتهم �لر�بع لل�سيك، وبعد مدة قمت بتحويل مبلغ )ت�سعمائة �ألف( رياٍل �إىل 
�ملتهم �لثاين ).....( و�أخذ منها )مائتي �ألف( ويعيد �لباقي يل، �إل �أن �ملتهم �لثاين ).....( �ت�سل 
عليَّ و�أخربين �أنه يريد �أن ي�ساألني عن م�سدر هذه �حلو�لت؛ لأنه تبني بعد مر�جعة �لبنك �أنها من 
�أنه لن ي�سرف  �سركة �لت�سالت على خالف ما ذكرت له من �أنها من �أحد �ملح�سنني، و�أخربين 
�ملبلغ، وكذلك �ملتهم �لثالث ).....( بعد �أن قمت بتحويل مبلغ )ت�سعمائة �ألف( رياٍل �إىل ح�سابه بعد 
�أن �أخربته �أنها م�ساعدة و��سرتطت عليه �لن�سف، طلبت منه �أن يذكر يل �أي �سخ�ص م�ستحق، فذكر 
يل �ملتهم �خلام�ص ).....( فاأح�سر يل دفرت �لعائلة �خلا�ص به، ف�سلمت �ملتهم �لثالث ).....( �سيكًا 
با�سم �ملتهم �خلام�ص ).....( على �أنه م�ساعدة من �أحد �ملح�سنني مببلغ )ت�سعمائة �ألف( رياٍل �أو 
�أكرث بقليل، �سلمته للمتهم �لثالث و�لذي �أعاد يل منه )ثمامنائة و�ستني �ألف( رياٍل بعد �أن �أخربته 
باأنني لن �أعطيه مقاباًل ماليًا على هذ� �ل�سيك �خلا�ص باملتهم �خلام�ص، و�أنني �سوف �أعو�سه عن 
�لثالث  �ملتهم  مع  �ملعاملة  ترتيب  وح�سل غلط يف  ثم غ�سب  با�سمه،  �أخرى  مالية  ذلك مب�ساعدة 
م�ستحق  �آخر  �سخ�ص  و��سم  ��سمه  يعطيني  �أن  منه  طلبت  �لبد�ية  يف  �أنه  و�سحته  �أعاله،  �ملذكور 
للتربع، فاأح�سر يل ��سم �ملتهم �خلام�ص، و�لذي مت �إ�سد�ر �سيك باملبلغ �ملذكور �أعاله با�سمه ثم مت 

�إ�سد�ر حو�لة �أخرى با�سم �ملتهم �لثالث، وهذ� هو ما حدث مع �ملتهم �لثاين.
�أما �ملتهم �ل�ساد�ص ).....(، فهو جاء يل يف �سكني، وعر�ست عليه م�ساعدة مالية فو�فق، وطلبت 
منه �أن يح�سر يل ��سم �سخ�ص �سعودي حتى تكون �مل�ساعدة �ملالية با�سمه فاأح�سر يل ��سم ).....( 
فحررت �سيكًا با�سمه و�سلمته للمتهم �ل�ساد�ص ).....( وكان مبلغه )ثمامنائة �ألف( طلبت منه �أن 



132

مني،  �ل�سيك  فا�ستلم  له،  �مل�ساعدة  لهذه  حت�سيلي  مقابل  �لباقي،  يل  ويعيد  �ألف(  )مائتي  ياأخذ 
و�لذي علمته �أن �ملتهم �ل�ساد�ص �سلَّم �ل�سيك للمدعو ).....(، و�أنه ذهب �إىل �لبنك ل�سرفه ف�سك 
يف �لأمر ثم توقف عن �سرفه، فاأخربين �ملتهم �ل�ساد�ص بذلك فطلبت منه �أن يعيد يل �ل�سيك، وفعاًل 
�أعاده يل ومل يقم ب�سرفه، وقمت باإلغاء �ل�سيك ثم بعد مدة �ت�سل عليَّ �ملتهم �ل�ساد�ص، وطلب مني 
�أحد �مل�سايخ،  �أخرى؛ لأن �ملدعو ).....( و�فق على �سرف �ل�سيك بعد �ل�ستفتاء من  �ل�سيك مرة 
باأنه  �ل�ساد�ص، و�أخربين  �أ�سهر �ت�سل عليَّ �ملتهم  �ل�سيك وبعد �ستة  باإلغاء  فاأخربته باأين قد قمت 
 ، ، هذ� ما لديَّ �سوف يح�سر �إليه يف �لبيت بخ�سو�ص مو�سوع �ل�سيك، وعند ح�سوره مت �لقب�ص عليَّ
وقدم مذكرة من �سفحتني �أرفق بها تقرير طبي وبع�ص �مل�ستند�ت، ثم عقب قائاًل: باأن بقية �ملتهمني 
ل يعلمون �أن هذه �ل�سيكات مزورة، و�ملبالغ �لتي دفعوها �إيلَّ كانت على �سبيل �ل�سعي مقابل حت�سيلي 
، ومل �أقبلها على �أنها ر�سوة، و�أنا تائب  مببالغ �لتربعات لهم ح�سب ما �أفهمتهم و�إل فهي ل تدفع �إيلَّ
وما لحظته  �ملادية،  هو �حلاجة  لذلك  �لد�فع  وكان  مني،  بدر  عما   - وتعاىل  �سبحانه   - �إىل �هلل 
من فو�سى مالية يف �سركة �لت�سالت، وعدم تدقيق يف �حل�سابات، فاأغو�ين �ل�سيطان بذلك، و�إل 

. فامل�ستحقون �حلقيقيون لل�سيكات - حمل �لتهام - مت �سرف م�ستحقاتهم، هذ� ما لديَّ
وحيث �إنه مبو�جهة �ملتهم �لثاين ).....( مبا جاء يف قر�ر �لتهام �أجاب قائاًل: غري �سحيح، فاملبلغ 
ذكر يل �ملتهم �لأول �أنها عبارة عن تربعات، و�ملبلغ �لذي طلبه مني كان مقابل �أتعابه ولي�ص ر�سوة، 
ومل �أكن �أعلم باأن هذه �ملبالغ تخ�ص �سركة �لت�سالت، وملا علمت بعد حو�لة �ملبلغ �لثالث �أن م�سدر 
�ملبلغ هو �سركة �لت�سالت، توقفت عن �سرف �ملبالغ، و�أخربت �ملتهم �لأول بذلك، وقمت مبا�سرة 
�ألف  �ألف( رياٍل، و�ملائة  �أخذتها عن طريق �ملتهم �لأول، وهي )ت�سعمائة  �لتي  بو�سع جميع �ملبالغ 
�لأوىل، و�أودعتها يف ح�ساب و�حد بنية عدم �سرفها و�إعادتها �إىل م�ستحقيها، وكان ذلك قبل �لقب�ص 
، و�أنا م�ستعد باإح�سار ك�سوفات �حل�ساب، وعند �لقب�ص عليَّ �سلَّمت �سيكًا م�سدقًا بكامل �ملبلغ  عليَّ
وقدره )مليون( رياٍل للمباحث، مما يدل على �سدقي وعدم علمي بالتزوير و�ملبالغ �لتي �أعطيتها 



133

، وبعر�سه على  �ملتهم �لأول كانت ك�سعي له مقابل �لتربعات، ومل �أق�سد بها �لر�سوة، هذ� ما لديَّ
نة من �سبع �سفحات ت�سمنت  ممثل �لدعاء قرر� �لكتفاء مبا قدم، وقدم �ملتهم �لثاين مذكرة مكوَّ

دفاعه، ول تخرج يف عمومها عما �أفاد به �أمام �لد�ئرة.
�أجاب قائاًل: ما  �لد�ئرة، وبتالوة قر�ر �لتهام عليه  �أمام  �لثالث ).....(  �إنه مبثول �ملتهم  وحيث 
ُن�سب �إيلَّ يف قر�ر �لتهام غري �سحيح، فاملبالغ �ملذكورة ��ستلمتها على �أنها تربعات، ومل �أكن �أعلم 
�أنها �سيكات مزورة، و�ملبلغ �لذي �أعطيته مقابل �سعيه يف حت�سيل هذه �لتربعات، ومل �أدفعها على 
�أنها ر�سوة، و�أ�سادق على ما ذكره �ملتهم �لأول بخ�سو�سي يف �إجابته �أعاله، حيث �إنني �أح�سرت له 
�أور�ق �ملتهم �خلام�ص، ف�سلمني �ل�سيك �خلا�ص باملتهم �خلام�ص على �أنه تربع من �أحد �ملح�سنني 
ف�سلمته �ملتهم �خلام�ص وقدره )ت�سعمائة �ألف( رياٍل، وقام �ملتهم �خلام�ص ب�سرفه، و�أخذ �أربعني 
بتوجيه �ملتهم �لأول، وقمت باإعادة )ثمامنائة و�ستني �ألف( رياٍل للمتهم �لأول على �أنها مقابل �سعيه 
نة من ثالث �سفحات ت�سمنت دفاعه عن  ، وقدم مذكرة مكوَّ يف حت�سيل هذ� �لتربع، هذ� ما لديَّ

نف�سه مبا ل يخرج عن �إجابته �ل�سابقة.
وحيث �إنه مبثول �ملتهم �لر�بع ).....( �أمام �لد�ئرة، وبتالوة قر�ر �لتهام عليه �أجاب قائاًل: ما ورد 
�أقم بالتزوير، و�لذي ح�سل �أن �سديقي ).....( يعرف ظرويف  يف قر�ر �لتهام غري �سحيح، فلم 
�ملادية، فعر�ست عليه �مل�ساعدة فو�فق، ثم �أح�سر يل �ل�سيك حمل �لدعوى مببلغ )�سبعمائة و�ثنني 
و�ستني �ألفًا وخم�سمائة رياٍل( �سادرة من �لبنك �لأهلي، وقال يل: �إن لك من هذ� �ملبلغ مائة �ألف 
رياٍل فقط، و�لباقي يل و�ل�سعاة على هذه �مل�ساعدة، ف�سرفت �ل�سيك و�سلمته �ملبلغ بعد �أن �أخذت 

)مائة �ألف( رياٍل هكذ� �أجاب.
قائاًل:  �أجاب  عليه  �لتهام  قر�ر  وبتالوة  �لد�ئرة،  �أمام   ).....( �خلام�ص  �ملتهم  �إنه مبثول  وحيث 
ما ُن�سب �إيلَّ يف قر�ر �لتهام غري �سحيح، و�ل�سحيح هو �أن �ملتهم �لثالث طلب مني تقدمي �أور�قي 
عن و�سعي لأحد �ملح�سنني عن طريقه، ثم �أح�سر يل �ل�سيك - حمل �لتهام - على �أنه تربع فقمت 
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وقد  �ألفًا(،  و�أخذ )ثمانني  �ألفًا(  )�أربعني  �ل�سيارة  ركبنا  �أن  بعد  فاأعطاين  برفقتي  وكان  ب�سرفه، 
�أخذت هذه �لأربعني على �أنها تربع، وقدم �ملتهم �سورة دفرت �لعائلة، وطلب مر�عاة ظروفه �لعائلية.
قائاًل:  �أجاب  عليه  �لتهام  قر�ر  وبتالوة  �لد�ئرة،  �أمام   ).....( �ل�ساد�ص  �ملتهم  مبثول  �إنه  وحيث 
�إذ� كنت �أعرف و�حدً�  �أن �ملتهم �ساألني  ما ُن�سب �إيلَّ يف قر�ر �لتهام غري �سحيح، و�ل�سحيح هو 
�أن  �ألف( رياٍل، بعد  م�ستحقًا لل�سدقة، فذكرت له ).....( وبعد مدة �سلمني مبلغ )مائة وثمانني 
�سلمته دفرت عائلة ).....(، وكان ذلك على �أنه تربع، ولي�ص مبلغ �سيك مزيف، و�أ�سادق على ما جاء 

يف �أقو�ل �ملتهم �لأول �أمام �لد�ئرة.
و�سادق �جلميع على �أقو�لهم لدى هيئة �لرقابة و�لتحقيق فقط، وبعر�ص ما �سبق على ممثل �لهيئة 

قرر �كتفاءه مبا يف �لأور�ق.

وحيث �إنه بعد �سماع �ملر�فعة، وقد �عرتف �ملتهم �لأول ).....( مبا ُن�سب �إليه من تزوير و��ستعمال، 
وذلك يف جميع مر�حل �لتحقيق، و�أمام �لد�ئرة على �لنحو �لو�رد تف�سيله يف �إجابته �ل�سابقة. �لأمر 
�لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل ثبوت �إد�نته بجرميتي �لتزوير و�ل�ستعمال، ومعاقبته عن ذلك وفقًا 

لن�ص �ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ
وحيث �إنه بالن�سبة للمتهم �لثاين ).....( فاإنه �أنكر ما ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام، وذلك يف حتقيقات 
هيئة �لرقابة و�لتحقيق، و�أمام �لد�ئرة و�أكد على عدم علمه بالتزوير، و�أنه عند �كت�سافه حقيقة هذه 
�ملبالغ �أوقف �سرف �ل�سيك �لأخري و�حتفظ باملبلغ يف ح�سابه، و�أن �أقو�له يف �لتحقيقات �لأولية غري 
�سحيحة، كما �أكد �ملتهم �لأول �سحة هذ� �لدفع من �ملتهم �لثاين، و�أنه ل يعلم عن �لتزوير �أي �سيء، 
و�أن ��ستالمه للمبالغ على �أنها م�ساعدة من فاعل خري، وكذ� �حلال بالن�سبة للمتهم �لثالث ).....(، 
فقد �أنكر ما ُن�سب �إليه من تزوير �أمام �لهيئة و�أمام �لد�ئرة، و�أنه تعر�ص �أثناء �لتحقيقات �لأولية 



135

لالإكر�ه و�ل�سغوط، و�أنه ��ستلم �ملبالغ من �ملتهم �لأول على �أنها م�ساعدة، ول يعلم عن �لتزوير �سيئًا 
و�أكد �سحة هذ� �لدفع �ملتهم �لأول، ومل جتد �لد�ئرة �أي دليل يقيني يثبت �جلرمية يف حقهما خا�سة 
مع تاأكيد �ملتهم �لأول عدم علمهما باجلرمية، �لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نتهما مبا 

ُن�سب �إليهما؛ لعدم كفاية �لدليل.
حتقيقات  من  ب�ساأنها  د�ر  ما  �لق�سية  �أور�ق  من  �لثابت  فاإن  �ملتهمني،  لبقية  بالن�سبة  �إنه  وحيث 
�إنكارهم ملا ن�سب �إليهم يف قر�ر �لتهام، و�أن ��ستالمهم لل�سيكات و�ملبالغ – حمل �لتهام – على 
تثبت مبا ل يدع جماًل  �لتي قدموها  �مل�ستند�ت  و�أن  �أنها م�ساعد�ت مالية من فاعل خري،  �أ�سا�ص 
لل�سك �سحة �أقو�لهم، و�أكدو� على ذلك �أمام �لد�ئرة، كما �أكد �ملتهم �لأول عدم علمهم بالإجر�ء�ت 
�لتي متت؛ لإ�سد�ر �ل�سيكات، و�أن هذه �ملبالغ م�ساعد�ت مالية من فاعل خري ومالب�سات �لق�سية وما 
د�ر ب�ساأنها من جل�سات توؤكد للد�ئرة �سحة هذ� �لدفع من �ملتهمني، وحيث �إن �لإد�نة يجب �أن ُتبنى 
�إد�نتهم بجرميتي �لتزوير  �إىل عدم  على �جلزم و�ليقني، و�أن �لأ�سل �لرب�ءة، فاإن �لد�ئرة تنتهي 

و�ل�ستعمال.
وحيث �إنه بالن�سبة جلرمية �لر�سوة �ملن�سوبة للمتهمني، فلم جتد �لد�ئرة �أي دليل على ثبوتها خا�سة، 
�لتزوير و�ل�ستعمال يف حق �ملتهمني ما عد� �لأول،  بناًء على ما �سبق من عدم ثبوت جرمية  و�أنه 
�ل�سعي يف  �لو�سيط مقابل  ياأخذها  �لتي  و�ملبالغ  �لتي مت ��ستالمها هي من فاعل خري،  �ملبالغ  و�أن 
�إنهاء �لإجر�ء�ت، و�أن غالبية �ملتهمني ل يعرفون �ملتهم �لأول �إطالقًا، ومل يتحقق �لو�سف �لنظامي 
جلرمية �لر�سوة �ملن�سو�ص عليه يف نظام مكافحة �لر�سوة، وبالتايل عدم قيام جرمية �لر�سوة يف 

حقهم ��ستنادً� على ما تقدم.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل: اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – بجرميتي التزوير واال�ضتعمال ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه 

مدة �ضنة ُتت�ضب منها املدة التي اأم�ضاها يف ال�ضجن موقوف على ذمة هذه الق�ضية، وتغرميه 



136

مبلغ )ع�ضرة اآالف( رياٍل.

ثانياً: عدم اإدانة كلٍّ من: ).....(، و ).....(، و ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليهم يف قرار 

االتهام؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

النفاذ  ، واعتبار احلكم نهائياً واجب  اإليه من ق�ضاء  انتهى  بتاأييد احلكم فيما  حكمت املحكمة 
بالن�ضبة للمحكوم عليه االأول لعدم االعرتا�س عليه . 
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رقم الق�ضية: 2/4602/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 745/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 250/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/15هـ

–  �ضيك – �ضهادة ال�ضهود – توجيه اليمني ملتهم من متهم  تزوير – ا�ضتعمال – حمرر عريف  

اآخر – انتفاء العلم واالإرادة.

- �إجماع �ل�سهود على �إقر�ر �ملتهم �لأول �أمامهم باأن �ل�سيك حمل �لتهام عائدً� له، و�أنه هو �لذي 
�سلمه للمتهم �لثاين ل�سرفه – عدم ��ستطاعة �ملتهم �لأول �إثبات م�سدر �ل�سيك و�إثبات ما �أورده يف 
دفاعه وطلبه من �لغري �سرف �ل�سيك بقيمته �ملالية �لكبرية، ونفي �ل�سركة �مل�سحوب عليها �ل�سيك 
معرفتها به يدل قطعًا على علم �ملتهم �لأول بتزويره – �أثر ذلك: ثبوت �إد�نة �ملتهم �لأول بامل�ساهمة 

يف تزوير �ل�سيك.
- �أد�ء �ملتهم �لثاين لليمني بناًء على طلب �ملتهم �لأول باأن �لأخري هو �لذي �سلمه �ل�سيك، و�أنه ل 
ر و�أنه طلب منه �سرفه؛ لوجود خالف حول �مل�ستحقني له مقابل عمولة – ملا كان �لعلم  يعلم �أنه مزوَّ
و�لإر�دة ميثالن �لركن �لأ�سا�سي يف قيام جرمية �لتزوير وتدور �لإد�نة معهما وجودً� �أو عدمًا وما 
مل تتو�فر �لأدلة �لكافية على �لتهام، فاإن �ملتهم يبقى على �أ�سل �لرب�ءة – موؤدى ذلك: عدم �إد�نة 

�ملتهم �لثاين؛ لنتفاء �لق�سد �جلنائي لديه.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )7  ،6  ،5( �ملو�د 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.
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ورد �إىل ديو�ن �ملظامل بجدة خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبحافظة جدة رقم )52229/8( 
وقد  م�سفوعاته،  مع  لعام 1429هـ  رقم )722/ج(  �لتهام  قر�ر  به  �ملرفق  بتاريخ 1429/6/24هـ 
با�سرت �لد�ئرة �لنظر يف �لق�سية على �لنحو �ملثَبت بدفرت �ل�سبط – حيث ح�سر ممثل �لدعاء 
�لرقابة  هيئة  تتهم  قائاًل:  �ملتهم  مو�جهة  �لدعاء يف  و�دعى ممثل  �أعاله  �ملذكور  و�ملتهم   ).....(

و�لتحقيق/ 1- ).....( ).....( �جلن�سية – )39( �سنة – مت�سبب.
2- ).....( ).....( �جلن�سية – مت�سبب – متزوج.

1429/5/8هـ  تاريخ  وقبل  لأنهما  �لتزوير؛  بتهمة  جدة/�لإ�سالحية  حمافظة  ب�سجون  موقوفان 
بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:

رقم )21( يف 2008/4/16م مببلغ  )�ل�سيك  تزوير حمرر جتاري  �آخر جمهول يف  مع  ��سرتكا   -
ع�سرة ماليني رياٍل با�سم �مل�ستفيد �ملتهم �لثاين ومن ح�ساب �سركة ).....( با�سطناع �ل�سيك مبا 
يحمله من بيانات وتو�قيع وعن طريق �لتفاق و�مل�ساعدة باأن �أمد �لثاين �لأول ببياناته �ل�سخ�سية، 
فقام �لأخري بدوره با�سطناع �ل�سيك عن طريق �سخ�ص جمهول وت�سليمه للثاين متهيدً� ل�سرفه، 

فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.
مل�سرف  بتقدميه  �أجله  من  ر  زوَّ فيما  �لذكر  �سالف  �ملزور  �لتجاري  �ملحرر  ��ستعمل  �لثاين:  �ملتهم 
�لر�جحي فرع �ملطار؛ لإيد�عه يف ح�سابه �ل�سخ�سي و�سرفه حمتجًا ب�سحته مع علمه �لتام بتزويره 

وذلك لالأدلة �لتالية:
1- �سكوى �سركة ).....( باأن �ل�سيك حمل �لتهام مزور عليها، و�أنها ل تربطها �أية عالقة تعامل مع 

�ملتهمني �ملذكورين.
2- ما هو ثابت من قيام �ملتهم �لثاين باإيد�ع �ل�سيك حمل �لتهام يف ح�سابه لدى م�سرف �لر�جحي 

متهيدً� ل�سرفه، �إل �أن �مل�سرف �كت�سف �لتزوير.
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�لتهام عن طريق  �ل�سيك حمل  على  بح�سوله  �لتحقيق  مر�حل  �لثاين يف جميع  �ملتهم  �إفادة   -3
�ملتهم �لأول.

4- �سهادة كل من ).....( و).....( و).....( و).....( و).....( ب�سماعهم �ملتهم �لأول يذكر �أنه 
�سلم للمتهم �لثاين �سيكًا مببلغ )ع�سرة ماليني( رياٍل من ).....(.
5- تعرف �ل�سهود �ملذكورين على �ملتهم �لأول لدى عر�سه عليهم.

6- �عرت�ف �ملتهمني �ملذكورين بعدم وجود �أية عالقة جتارية مع �سركة ).....(.
7- �إن �إنكار �ملتهم �لأول ما ُن�سب �إليه جمرد قول مر�َسل ودفاع و�ٍه، �لهدف منه �لتن�سل من �مل�سوؤولية 

و�لعقاب ويدح�سه �لأدلة �ل�سابقة وخا�سة �سهادة خم�سة �سهود �سده.
وطلبت �لهيئة حماكمة �ملتهمني �ملذكورين طبقًا لأحكام �ملو�د )5، 6، 7( من نظام مكافحة �لتزوير 

وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.
�أنكر �لدعوى  �أجاب �لأول ).....( قائاًل:  وب�سماع �ملتهمني لدعوى ممثل �لدعاء وطلب جو�بهما، 
هيئة  ذلك  ذكرت  كما  بها  �أدلو�  �لتي  �سهادتهم  ل�سماع  �ل�سهود؛  �إح�سار  و�أطلب  وتف�سياًل،  جملًة 
عليها  وبالطالع  و�حدة،  �سفحة  من  نة  مكوَّ مذكرة  وقدم  �لر�بع،  �لدليل  يف  و�لتحقيق  �لرقابة 
ت�سمنت نفيه للدعوى ومطالبته باإح�سار �ل�سهود و�إح�سار �ملدعو ).....( و��ستكتابه و�إحالة ذلك 
لالأدلة �جلنائية؛ لأنه هو �لذي حرر �ل�سيك حمل �لتهام، وباطالع ممثل �لدعاء على �ملذكرة �أفاد 

باأنه يكتفي بالأدلة �لو�ردة يف قر�ر �لتهام.
وبعد  �لهوية،  �سورة  مني  �لأول طلب  �ملتهم  �إن  قائاًل:  �أجاب  �جلو�ب  �لثاين  عليه  �ملدعى  وب�سوؤ�ل 
�ل�سيك  قيمة  �إن  يل:  وقال  �سيك،  بد�خله  ظرفًا  و�سلمني  �ملحمل  �سوق  يف  معه  تقابلت  �أيام  ثالثة 
)ع�سرة ماليني( ويل )خم�سون �ألفًا( مقابل م�ساعدة يل و�لباقي له، وطلب مني �لذهاب �إىل �لبنك 
�لأهلي بالإد�رة �لعامة بجدة و�سرفه، وطلب مني بعد �سرفه ت�سليم �ملبلغ �أمام �لبنك، وعند ذهابي 
�إىل �لبنك وجدت �لبنك مغلقًا، حيث كانت �ل�ساعة �لر�بعة ع�سرً� من يوم �لأربعاء ثم يف �ل�ساعة 
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�خلام�سة و�لن�سف ذهبت �إىل فرع �ملطار؛ لأنه �لفرع �لوحيد �ملفتوح مل�سرف �لر�جحي وح�سابي 
لديهم وعند تقدمي �ل�سيك �أدخلوه يف ح�سابي مقا�سة، و�أفهموين �أنه �سينزل بعد ثالثة �أيام ورجعت 
�إىل �ملتهم �لأول ).....( و�أطلعته على �أور�ق م�سرف �لر�جحي، وقمت مبر�جعة فرع �ملطار وعند 
ع مني، وبعد  ح�سوري �إليهم ذكرو� يل �أن �ل�سيك موقف وطلبت �سحب �ل�سيك مبوجب خطاب موقَّ
�لظهر �ت�سل �ملوظف على جو�يل وطلب مني مر�جعة �ملوظف ).....( بال�سوؤون �لقانونية باإد�رة 
من  �أخي  وهو   ).....( مع  تقابلت  ثم  �سيئًا،  �ملو�سوع  �أن يف  علمت  ذلك  عند  �لر�جحي،  م�سرف 
حتى   ).....( ويح�سر  �لأ�سخا�ص  بع�ص  على  نت�سل  يل:  فقال  �ملو�سوع،  يف  و��ست�سرته  �لر�ساع 
يكونو� �سهودً� عليه وفعاًل ح�سر ).....( )�ملتهم �لأول( وح�سر �ل�سهود �ملذكورون يف قر�ر �لتهام، 
رً�، و�أ�سار عليَّ �أن �أعني حماميًا ملر�جعة  و�عرتف باأن هذ� �ل�سيك �سحيح و�أنه �سليم، و�أنه لي�ص مزوَّ
�ل�سوؤون �لقانونية، فذهبت �إىل �ملحامي ).....( وعملت له وكالة �سرعية مبر�جعة �لبنك، و�أخربت 
�ملتهم �لأول بذلك وطلب مني �ملحامي مبلغ )�ألفي( رياٍل، فدفعت له مبلغ )�ألف( رياٍل، و�ت�سلت 
على �أخي ).....(، وقام بالت�سال على �ملتهم �لأول، وح�سر وذهبنا للمحامي جميعًا، وعند ذلك 
�ل�سيك  �أن  يعلم  �أنه ل  و�أ�ساف  ر،  �ل�سيك مزوَّ �أن  و�أخربونا  بال�سرطة بطلبنا  �لبحث �جلنائي  قام 
ر، ولو كان يعلم ملا قام بو�سعه يف ح�سابه وتركه �إىل يوم �ل�سبت وقام مبر�جعة �لبنك �لأهلي  مزوَّ

ل�سرفه وطلب �إح�سار �ل�سهود و�سماع �سهادتهم.
ويف جل�سة لحقة �سئل �ملتهم �لأول عن �سبب طلبه لل�سهود؟ فاأجاب �أما �ملدعو ).....( فقد �أفاد �أخوه 
�ملتهم �لثاين باأنه هو �لذي �أح�سر �ل�سيك و�أرغب �سوؤ�له عن ذلك، ف�ساألت �لد�ئرة ).....( عما �أفاد 
به �ملتهم، فاأنكر ذلك و�أفاد باأنه ل يعرف �ملتهم �لأول، و�أنه بعد �حلادثة �أخربه �أخوه )�ملتهم �لثاين( 
�أنه قد ت�سلم �ل�سيك من �ملتهم �لأول، فطلب من �أخيه ).....( �إح�ساره �إىل منزله و��ستدعى بقية 
�ل�سهود وعمل لهم ع�ساء، و�ساأل �ملتهم �لأول عن مو�سوع �ل�سيك �أمامهم فاأفاد باأن �ل�سيك �سحيح، 
و�أنه عمولة عقار، وقد وقع فيه خالف فاختار �أخاه ).....( ل�سرفه وتوزيعه، و�أق�سم باهلل �لعظيم 
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�أن هذ� هو �لذي ح�سل، و�أنه ل عالقة له بهذ� �لأمر من قبل هذه �ملقابلة.
وبا�ستدعاء بقية �ل�سهود و�سوؤ�لهم عما �أفاد به ).....( فاأفادو� جميعًا باأن ما �أفاد به ).....( هو 
�حلقيقة، وذكرو� �أنه ل عالقة بهم بهذ� �ملو�سوع، و�أن �سهادتهم �أدوها هلل �سبحانه وتعاىل، و�أفادو� 
�أي�سًا باأنه ل معرفة لهم �سابقة باملتهم �لأول، كذلك قرر ).....( �أنه ل معرفة له باملتهم �لأول �إل 
بعد هذه �لو�قعة، و�أنه قد تعامل معه بعد ذلك، حيث �دعى �أن لديه مبالغ من �ليورو ومبالغ يف �ليمن 
عليها بع�ص �ملالحظات، فاأخذه لالأمري ).....( وعمل له وكالة وعمل للمتهم وكالة �أخرى ثم �أوقف 

ر. �ملو�سوع بعد �أن �ت�سح �أن �ل�سيك �لذي �أعطى �أخاه مزوَّ
وبعر�ص ما �أفاد به ).....( و�سادق عليه �ل�سهود على �ملتهم �لأول، و�سوؤ�له عما �أفادو� به �أنه ل معرفة 
�سابقة بينهم قبل مو�سوع هذ� �ل�سيك وملناق�سته ذلك مبا ورد يف �ملذكرة �لتي قدمها للد�ئرة، حيث 
يثبت  لديه ما  فاإن  بــ ).....(  يتعلق  �أما ما  فاأجاب  �أعماًل كثرية،  �ل�سهود  بينه وبني  �أن  ذكر فيها 
باإح�ساره يف  �ل�سيك ب�سهرين مبوجب عقد مع �سمو �لأمري ).....( �سيقوم  �أن بينهما معرفة قبل 

�جلل�سة �لقادمة، و�أما �لآخرون فال بينة له على �سابق معرفتهم ول ي�ستطيع �أن يقدح فيهم ب�سيء.
ويف جل�سة لحقة �أفاد �ملتهم �لأول باأنه مل ي�ستطع �إح�سار �لعقد �ملوؤرخ بينه وبني �لأمري ).....(؛ 
نة من ثالث  وذلك للدللة على وجود معرفة �سابقة بينه وبني �ل�ساهد ).....(، ثم قدم مذكرة مكوَّ
�سفحات ت�سمنت حتليفه �ملدعى عليه �لثاين ).....( �ليمني على �أنه �سلمه �ل�سيك يدً� بيد �أو �أنه 
�ل�سيك  �لأول قد �سلمه  باأن �ملتهم  �لثاين  �ل�سيك حمل �لتهام ثم عقب �ملتهم  قد ��سرتك معه يف 
د�خل ظرف، فاأجاب �ملتهم �لأول باأنه يطلب ميينه على ذلك فحلف �ملتهم �لثاين قائاًل: �أق�سم باهلل 
�لعظيم �أنني ��ستلمت �ل�سيك حمل �لتهام من �ملتهم �لأول ).....(، وذهبت ل�سرفه و�أنا ل �أعلم 
ر على �أن يدخلني يف مو�سوع �ل�سيك، وهو �ل�سعي و�أن يل مقابل ��سمي )خم�سني �ألف( رياٍل. �أنه مزوَّ

وبعر�ص ذلك على �ملدعى عليه �لأول �أفاد باأنه يطلب من �لد�ئرة �حلكم يف �لق�سية مبا تر�ه.
ب �ملتهم �لأول باأنه  و�كتفى �لأطر�ف مبا قدموه وطلبو� �لف�سل يف �لق�سية بحالتها �لر�هنة، ثم عقَّ
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متزوج من زوجتني وله خم�سة �أطفال ويعول و�لدته، ويطلب �ل�سفقة و�لرحمة من �لد�ئرة.

�ملحامي  مكتب  به  تقدم  �لذي  �جلنائي  �لبالغ  من  �ت�سح  �لق�سية  ملف  �إىل  بالرجوع  �إنه  وحيث 
).....( بوكالة عن �سركة ).....( �ملت�سمنة �أن ).....( قد قام بتزوير �سيك ُن�سب �سدوره ملوكله 
ماليني  ع�سرة   )10.000.000( ومقد�ره  �لتجاري  �لأهلي  �لبنك  من  وم�سحوب   ).....( �سركة 
ر، فقام بالت�سال مبوكله  رياٍل، وقد �كت�سف م�سرف �لر�جحي �أثناء عمل �ملقا�سة لل�سيك �أنه مزوَّ
ر عليها ول عالقة لها بامل�ستفيد منه، فقام م�سرف  فاأفادته بعدم �سدور هذ� �ل�سيك منها، و�أنه مزوَّ
ويعمل   ).....( �ملدعو  �لر�جحي  م�سرف  ر�جع  وقد  �ل�سيك،  �سرف  �إجر�ء�ت  باإيقاف  �لر�جحي 
مبكتب ).....( حمامون وم�ست�سارون قانونيون باعتباره وكياًل للم�سكو يف حقه ملحاولة �إرجاع �أ�سل 
م للم�سرف، فما كان من �مل�سرف �إل مطالبته ب�سرورة مر�جعة �مل�ستفيد من �ل�سيك  �ل�سيك �ملقدَّ
ر وو�قعة �لتزوير  للم�سرف، و��ستطرد وكيل �سركة ).....( �أنهم قد ت�سلمو� �سورة من �ل�سيك �ملزوَّ

فيه و��سحة من عدة وجوه:
1- �لرقم �ملذكور �أعلى �ل�سيك هو رقم )21( و�لرقم �ملمغنط لل�سيك �ملذكور نف�سه �أ�سفله هو رقم 

)76( و�لطبيعي �أن يكون �لرقمان رقمًا و�حدً� وهذ� خطاأ ب�سكل �ل�سيك ي�سهل �كت�سافه
ر يختلف �ختالفًا جذريًا مع �لورق �خلا�ص بال�سيكات �ل�سحيحة  2- �لورق �خلا�ص بال�سيك �ملزوَّ

�ل�سادرة من �لبنك وي�سهل �كت�سافها.
�أية  له  �ل�سيك �ملزور �ملذكور، ومل حترر  �أية عالقة تعاملية مع �مل�ستفيد من  3- موكلته ل يربطها 

�سيكات.
رة ويت�سح ذلك من �ختالف رقمّي  4- قام �مل�سكو يف حقه بعملية دمج لأور�ق �سحيحة باأخرى مزوَّ

ر. �ل�سيك �ملزوَّ
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وحيث �إنه باطالع �لد�ئرة على �ملحرر �ملزور �ت�سح �أنه �سيك على حمرر�ت �لبنك �لأهلي �لتجاري 
م�ستكمل لأ�سكال �ل�سيك �ل�سليم، ول ي�ستطيع �ل�سخ�ص �لعادي معرفة �لعيوب �لتي �أ�سار �إليها حمامي 
�سركة ).....( با�سم �ملتهم �لثاين مببلغ )ع�سرة ماليني( رياٍل، وعليه تظهري�ت طلب �لثاين �إيد�ع 

�ملبلغ يف ح�سابه مب�سرف �لر�جحي رقم ).....( وموثق هذ� �لتظهري باأختام م�سرف �لر�جحي.
�أنها مل  �ت�سح  �لق�سية  �ل�سهود �ملر�سودة يف ملف  و�أقو�ل  �ملتهمني  �أقو�ل  �إنه بالطالع على  وحيث 

تخرج عما �أفادو� به �أمام �لد�ئرة.
وحيث �إنه بناًء على دعوى ممثل �لدعاء و�إنكار �ملتهم �لثاين علمه باأن �ل�سيك �لذي تقدم به ل�سركة 
�لر�جحي لإيد�عه يف ح�سابه مزور، وبناًء على �إفادته باأن �ل�سيك �ملذكور قد ح�سل عليه عن طريق 
�ملتهم �لأول �لذي طلب منه �سرفه خلالف حول �مل�ستحقني لهذ� �ل�سيك مقابل �أن يدخل يف عمولته 

مو�سوع �ل�سيك مع مبلغ )خم�سني �ألف( رياٍل.
وبناًء على ما ورد يف �سهادة �ل�سهود �ملت�سمنة �إقر�ر �ملتهم �لأول �أمامهم �أن �ل�سيك عائد له، و�أنه هو 
�لذي �سلمه للمتهم �لثاين، و�أنه �سليم، وبناًء على ما �أورده وكيل �سركة ).....( �ملن�سوب �إليها �سدور 
�ل�سيك من �أن �ملتهم �لثاين قد تقدم بال�سيك مل�سرف �لر�جحي، وطلب تقييد �ملبلغ على ح�سابه، 
�ل�سيك مما  لت�سليم  �لر�جحي  ل �ملحامي ).....( ملر�جعة م�سرف  �أي�سًا قد وكَّ �لثاين  �ملتهم  و�أن 
يدل على �سحة �أقو�له �أمام �لد�ئرة، وبناًء على طلب �ملتهم �لأول �ليمني من �ملتهم �لثاين �ملت�سمنة 
�أنه ت�سلم �ل�سيك منه )�أي من �لأول( و�أد�ء �ملتهم �لثاين لهذه �ليمني، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل عدم 
�إد�نته مبا هو من�سوب �إليه يف هذه �لدعوى؛ لنتفاء �لق�سد �جلنائي لديه بنوعيه �لعام و�خلا�ص، 

م به مزور. ذلك �أنه مل يثبت باأي دليل �أنه على علم �أن �ل�سيك �لذي تقدَّ
كما �أن �إر�دته مل تتجه �إىل �لتعامل يف �سيك مزور، وملا كان �لعلم و�لإر�دة متثل �لركن �لأ�سا�ص يف 
قيام جرمية �لتزوير، وتدور �لإد�نة معها وجودً� �أو عدمًا، وما مل تتو�فر �لأدلة �لكافية على �لتهام، 
فاإن �ملتهم يبقى على �أ�سل �لرب�ءة، �إذ �لأ�سل يف �ملتهم �لرب�ءة حتى تثبت �إد�نته بدليل قطعي، و�إذ 
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ل دليل فال �إد�نة.
�لثاين  �إد�نة  عدم  يف  �لد�ئرة  �ساقتها  �لتي  ولالأ�سباب  فاإنه  �لأول،  �ملتهم  بخ�سو�ص  �إنه  وحيث 
�ملت�سمنة بو�سوح �أن م�سوؤولية �ملحرر �ملزور تقع على �ملتهم �لأول؛ �إذ ثبت ب�سهادة �ل�سهود �أنه هو 
�ساحب �ل�سيك �لأ�سا�ص، وبناًء على ثبوت تزويره وعدم ��ستطاعته �إثبات م�سدره، وعدم ��ستطاعته 
�إثبات ما �أورده يف دفاعه من �أن �أقو�ل ).....( وبقية �ل�سهود مكيدة له، وعدم ��ستطاعته �لقدح يف 
و�أد�ء �لثاين لها على �لوجه �لذي طلبها، وملا كانت  عد�لتهم ب�سيء، وبناًء على طلبه ميني �لثاين 
ت�سرفات �لأول وطلبه من غريه �لت�سرف، ويف مبلغ كبري كما هو و�رد يف �ل�سيك مما يدل قطعًا �أنه 
على علم بتزويره وخا�سة �أن �سركة ).....( قد نفت �أية عالقة لها به �أو ترتب �أي ��ستحقاق لالآخرين 
جتاهها مبوجب هذ� �ل�سيك، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �إد�نته مب�ساهمته يف تزوير �ملحرر حمل 
�ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )7  ،6  ،5( �ملو�د  لن�سو�ص  طبقًا  ذلك  عن  ومعاقبته  �لتهام 
باملر�سوم �مللكي رقم )م/114( بتاريخ 1380/11/26هـ، و�عتباره فاعاًل �أ�سليًا طبقًا لقر�ر جمل�ص 

�لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل: اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – بجرمية التزوير املن�ضوبة اإليه يف هذه الدعوى، ومعاقبته 

عن ذلك ب�ضجنه �ضنة ون�ضف ُت�ضب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�ضية وتغرميه )األف( 

رياٍل.

ثانياً: عدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه يف هذه الدعوى؛ لعدم كفاية 

االأدلة على توافر الق�ضد اجلنائي لديه.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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النفاذ  ، واعتبار احلكم نهائياً واجب  اإليه من ق�ضاء  انتهى  بتاأييد احلكم فيما  حكمت املحكمة 
بالن�ضبة للمحكوم عليه االأول لعدم االعرتا�س عليه .
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رقم الق�ضية: 1/8095/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي: 80/د/ج/4 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 322/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/16هـ

ر – انتفاء الق�ضد اجلنائي –  تزوير – م�ضاهمة وا�ضتعمال – حمرر عريف– �ضرف �ضيك مزوَّ

�ضلطة املحكمة التقديرية – حجية حم�ضر القب�س كدليل.

عدم وجود دليل على علم �ملتهم )�سائق �سيارة �أجرة( بتزوير �ل�سيك �لذي قام ب�سرفه – دفع �ملتهم 
بقيام �أحد �لركاب معه بتحرير �ل�سيك �أمامه على �أنه �ساحب �حل�ساب )خالفًا للحقيقة( و�إعطاء 
�ل�سيك له؛ ل�سرفه بحجة عدم وجود �إقامة مع �لر�كب – وجاهة دفع �ملتهم تقديرً� حلاله وثقافته 
وب�ساطته – موؤدى ذلك: �نتفاء �لق�سد �جلنائي لديه، وبالتايل عدم �إد�نته - حم�سر �لقب�ص يعترب 
دلياًل �إذ� ُقب�ص على �ملتهم متلب�سًا بارتكاب �جلرم، �أما �لقب�ص عليه لحقًا فال يعدو �أن يكون �إثباتًا 

لو�قعة �لقب�ص فقط.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )10  ،6  ،5  ،4( �ملو�د 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

مبنطقة  �لإد�رية  �ملحكمة  �أمام  �لدعوى  هذه  �لريا�ص  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  �أقام 
 – �جلن�سية   ).....(  ).....( �سد  1429هـ  لعام  )702/ج(  رقم  �لتهام  قر�ر  مبوجب  �لريا�ص 
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بتاريخ   )2907500089( رقم  �لتوقيف  مذكرة  مبوجب  �حلائر  باإ�سالحية  حاليًا  موقوف   )41(
1429/11/26هـ  بتاريخ  رقم )9764(  باخلطاب  �سر�حه  �إطالق  و�ل�سابق طلب  1429/4/10هـ، 

�ملوجه لالإمارة؛ لأنه بتاريخ 2008/3/12م بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:
1- �ساهم مع �لو�فد ).....( ).....( �جلن�سية – يعمل لدى موؤ�س�سة ).....( غادر �لبالد خروج 
رقم  �ل�سيك  هو  تزوير حمرر عريف  له، يف  ��سرتد�د  ملف  وعمل  له  م�ستقلة  �أور�ق  فرز  نهائي، مت 
)844( بتاريخ 2008/3/12م �لبالغ قيمته )79415( رياًل، �مل�سحوب من ح�ساب موؤ�س�سة ).....( 
لدى �لبنك �لأهلي �لتجاري باأن قام ).....( بعد ��ستيالئه على �ل�سيك من موؤ�س�سة كفيله، وهو فارغ 
من �أية بيانات بت�سجيله با�سم �ملتهم �ملذكور، وكتب مبلغه بتاريخه ووقع عليه بتوقيع مزور ن�سبه زورً� 
ملوؤ�س�سة كفيله �ساحب �ل�سيك، و�سلمه للمتهم �ملذكور ل�سرف مبلغه مقابل �إعطائه مبلغ من مبلغ 

�ل�سيك، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.
2- ��ستعمل �ملتهم �ملذكور �ملحرر �ملزور حمتجًا ب�سحته مع علمه بتزويره وخمالفته للو�قع باأن قدمه 

ملوظف �لبنك، ومت �سرف مبلغه له و��ستند �لفرع يف توجيه �لتهام للمتهم على ما يلي:
1- �عرت�فه يف جميع مر�حل �لتحقيق ولدى فرع �لهيئة ب�سحة ما ُن�سب.

2- �عرت�فه �مل�سادق عليه �سرعًا.
3- ما ورد مبح�سر �لقب�ص على �ملذكور.

4- ما ورد بدعوى وكيل �ملوؤ�س�سة �سد �ملذكور.
5- ما ورد مبح�سر �إثبات �حلالة وم�ساهدة �لت�سجيل �ملثَبت قيامه ب�سرف �ل�سيك و��ستالمه للمبلغ 

بح�سور زميله �ملذكور.
نظام  من  و�لعا�سرة(  و�ل�ساد�سة  و�خلام�سة  )�لر�بعة  �ملو�د  وفق  �ملتهم  معاقبة  �لهيئة  فرع  وطلب 

مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.
وباإحالة �لق�سية �إىل هذه �لد�ئرة با�سرت نظرها، وحددت لذلك جل�سة يوم �لثالثاء 1430/2/1هـ، 
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وفيها ح�سر ممثل �لدعاء ).....( فيما مل يح�سر �ملتهم من �لإ�سالحية، فتم تاأجيل نظر �لدعوى 
�أح�سر �ملتهم من �لإ�سالحية،  �ليوم ح�سر ممثل �لدعاء ).....( كما  �ليوم، وبجل�سة  �إىل جل�سة 
وتال ممثل �لدعاء قر�ر �لتهام، ومبو�جهة �ملتهم مبا ُن�سب �إليه فيه �أجاب قائاًل: )ما ُن�سب �إيلَّ يف 
قر�ر �لتهام غري �سحيح، فلم �أ�ساهم مع من ذكر ��سمه يف قر�ر �لتهام، و�لذي ح�سل �أنني �أعمل 
يف �سيارة �أجرة و��ستوقفني �أحد �لأ�سخا�ص وركب معي، وبد�أ �حلديث معي، و�ساألني عن جن�سيتي 
وعملي، ثم ذكر يل �أنه لي�ص معه نقود يدفع بها �لأجرة، وذكر يل �أنه يحتاج �إىل �سحب مبلغ من �ملال 
من �لبنك، و�أن رخ�سة �إقامته لي�ست معه، وطلب مني �أن يكتب �ل�سيك با�سمي فرف�ست يف �لبد�ية 
خوفًا من �أن يكون فيه �أية م�سكلة، فاأق�سم يل باهلل �أنه لي�ص فيه �أية م�سكلة، ووثقت به بعد ذلك، ثم 
�أخذ �إقامتي من جيبي وكتب ��سمي ووقع �أمامي ثم طلب مني �لتوجه �إىل موظف �لبنك، وعندما 
قابلت موظف �لبنك �ساألته باأن هذ� �ل�سيك �أعطانيه هذ� �لرجل، هل فيه م�سكلة فطلب مني �ملوظف 
رخ�سة �إقامتي و�سلمتها له، و�أجابني باأن لي�ص هناك �أية م�سكلة، ثم �سرف �ملبلغ و�سلمته لــ ).....( 
�لذي كان يقف بجانبي، وعند خروجنا من �لبنك �سلمني ).....( )مائتني وخم�سة ع�سر( رياًل، 
وذكرت له �أن هذ� �ملبلغ كثري، فذكر يل �أنني رجل طيب و�أ�ستحق هذ� �ملبلغ، ثم ركب معي �ل�سيارة، 
، ولو كنت  وطلب مني �إرجاعه �إىل �ملكان �لذي ركب معي منه، وبعد �أحد ع�سر يومًا مت �لقب�ص عليَّ
، وقد �أم�سيت يف �ل�سجن حتى �لآن �أكرث  �سريكًا لذلك �لرجل ملا بقيت يف عملي حتى مت �لقب�ص عليَّ
من �سنة، ولديَّ زوجة و�أولد، و�أرجو من �لد�ئرة مر�عاة ظرويف، و�أكتفي مبا ذكرت(. وبعر�ص ذلك 

على ممثل �لدعاء قرر �كتفاءه مبا مت ومبا جاء يف �أور�ق �لق�سية.

وحيث �إن دعوى فرع �لهيئة هي �أن �ملتهم �ساهم مع �سخ�ص �آخر يف تزوير حمرر عريف هو �ل�سيك 
بتوقيع  عليه  ووقع  بتاريخه  ومبلغه  �ملتهم  ��سم  �ل�سخ�ص  ذلك  عليه  �سجل  – باأن  �لتهام  – حمل 
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مزور، ن�سبه زورً� ملوؤ�س�سة كفيله، و�سلمه للمتهم �لذي قدمه ملوظف �لبنك حمتجًا ب�سحته مع علمه 
بتزويره، وطلب �لفرع معاقبة �ملتهم. وحيث �إن �ملتهم �أنكر ما ُن�سب �إليه يف جميع �لتحقيقات، و�أمام 
�لد�ئرة ودفع على نحو ما �سبق باأنه يعمل �سائق �سيارة �أجرة وركب معه �أحد �لأ�سخا�ص، و�أن ذلك 
ل�سحب مال من  يحتاج  و�أنه  لي�ست معه،  �إقامته  و�أن رخ�سة  نقود،  لي�ص معه  باأنه  �أفاده  �ل�سخ�ص 
فو�فق  �إقامة  معه رخ�سة  لأن  با�سمه؛  �ل�سيك  ي�سجل  �أن  عليه  وعر�ص  معه،  �سيك  بو��سطة  �لبنك 
ع على �ل�سيك  ن على �ل�سيك – حمل �لدعوى – ��سم �ملتهم، ووقَّ بعد تردد، و�أن ذلك �ل�سخ�ص دوَّ
على �أنه �ساحب �حل�ساب �أمامه مما منحه �لطمئنان على �أن �حل�ساب ح�سابه، ونفى علمه بتزوير 
ر ملا بقي يف عمله، ومل يقدم �لدعاء  �ل�سيك عند حتريره و��ستعماله، و�أنه لو كان يعلم �أن �ل�سيك مزوَّ
�أي دليل يثبت علم �ملتهم بتزوير �ل�سيك عند حترير بياناته، وعند تقدميه ملوظف �لبنك لي�سرف 
له مبلغه، وما دفع به �ملتهم دفع له وجاهته، ويقبل ممن هو يف مثل حاله وثقافته، ويوؤكد ذلك ما 
وتطمئن  �أمامها،  مثوله  و�أثناء  �لتحقيق،  يف  �إجاباته  يف  ب�ساطته  من  �ملتهم  على  �لد�ئرة  لحظته 
�لد�ئرة ملا دفع به من عدم علمه بتزوير �ل�سيك عند حتريره وعند ��ستعماله له، و�إذ� �نتفى عنه 
�لعلم بتزوير �ل�سيك �نتفى عنه �لق�سد �جلنائي، وملا كان �لق�سد �جلنائي ركنًا من �أركان جرمية 
�لتزوير ل تقوم �إل به، وحيث عدم توفر هذ� �لركن فاإن جرمية تزوير هذ� �ملحرر تنتفي عن �ملتهم، 
�إد�نة  بعدم  �لق�ساء  يتعني معه  �لذي  �لأمر  ر،  ��ستعمال حمرر مزوَّ تنتفي عنه جرمية  لذلك  وتبعًا 

�ملتهم مبا ُن�سب �إليه من تزوير و��ستعمال، وتق�سي �لد�ئرة بذلك.
يف  �ملتهم  �عرت�ف  وهما  و�لثاين،  �لأول  للدليل  بالن�سبة  فاإنه  �لتهام،  لأدلة  بالن�سبة  �إنه  وحيث 
جميع مر�حل �لتحقيق و�لعرت�ف �مل�سادق عليها ب�سحة ما ُن�سب �إليه، فاإنه بالطالع على جميع 
كلها  و�عرت�فاته  �إجاباته  �أن  تبني  عليه،  �مل�سادق  �لعرت�ف  وعلى  معه،  �أجريت  �لتي  �لتحقيقات 
متفقة على �أن ذلك �ل�سخ�ص �لذي ركب معه ��ستغل ب�ساطته، ولي�ص فيها ما يدل على علمه و�تفاقه 

مع ذلك �ل�سخ�ص.
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و�أما بالن�سبة للدليل �لثالث وهو حم�سر �لقب�ص، فاإنه لي�ص �سوى �إثبات و�قعة للقب�ص على �ملتهم، 
وبالتايل فاإنه من �مل�ستغرب �أن يورد �سمن �أدلة �لتهام؛ لأن حم�سر �لقب�ص يعترب دلياًل �إذ� ُقب�ص 
على �ملتهم متلب�سًا باجلرم، �أما �لقب�ص عليه لحقًا، فال يعدو و�أن يكون �إثباتًا لو�قعة �لقب�ص فقط.

و�أما �لدليل �لر�بع وهو ما ورد بدعوى وكيل �ملوؤ�س�سة، فاإن �لدعاء �أوهن هذ� �لدليل بو�سفه دعوى، 
ومن �ملقرر �أن �لدعوى حتتاج �إىل دليل، ول ميكن �عتبارها منفردة دون دليل، و�لثابت من �عرت�فات 
�ملتهم هو م�ساهمته مع ذلك �ل�سخ�ص و��ستعمال �ملحرر، لكن ذلك مت مع �نتفاء �لق�سد �جلنائي 

كما �سلف.
�سرفه  فيه  �ملثَبت  �لت�سجيل  وم�ساهدة  �حلالة،  �إثبات  مبح�سر  ورد  ما  وهو  �خلام�ص  �لدليل  و�أما 
لل�سيك، وهذ� �لدليل لي�ص �سوى �إثبات حلالة ثابتة باعرت�فات �ملتهم، لكن كل تلك �لأدلة غري مو�سلة 

لعلم �ملتهم حني �ساهم و��ستعمل.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/6077/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 93/د/ج/1 لعام 1430هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف: 708/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/22هـ

تزوير – ا�ضتعمال – حمرر عريف – عقد الإحدى املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة – ترير العقد بناًء على 

وكالة ملغاة .

قيام �ملتهم بتحرير �لعقد ب�سفته وكياًل عن موؤ�س�سة ).....( مبوجب وكالة �سرعية – �إلغاء �لوكالة 
دون قيام �ملوكل باإبالغ �لوكيل )�ملتهم( �أو �لإعالن عن ذلك يف �جلر�ئد باملخالفة لالإجر�ء�ت �لتي 
حددها كاتب �لعدل يف �سك ف�سخ �لوكالة – خلو �لأور�ق مما يدل على علم �ملتهم باإلغاء �لوكالة قبل 

حترير �لعقد – �أثر ذلك: عدم �إد�نته.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )10  ،6  ،5( �ملو�د 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

بتاريخ   )7842( رقم  �لريا�ص  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  خطاب  �لديو�ن  �إىل  ورد 
�لإد�رية مبنطقة  �لد�ئرة مبوجب �سرح ف�سيلة رئي�ص �ملحكمة  �إىل هذه  1428/11/22هـ و�ملحالة 
�لريا�ص �ملوؤرخ 1428/12/22هـ وبعد �أن با�سرت �لد�ئرة نظر �لدعوى وحماكمة �ملتهم على �لنحو 
وممثل  �ملذكور،  �ملتهم  بح�سور  �لتايل  �حلكم  �ليوم  بجل�سة  �أ�سدرت  �ل�سبط،  مبح�سر  �ملو�سح 
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�لدعاء ).....(.
�أقام �لدعوى �جلنائية �ملاثلة مبوجب قر�ر  �إن فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص  حيث 
و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  يتهم  )�أوًل:  فيه:  جاء  و�لذي  1428هـ،  لعام  )459/ج(  رقم  �لتهام 
مبنطقة �لريا�ص: ).....( ).....( �جلن�سية – )54( �سنة – مطلق �ل�سر�ح – ي�سكن حي ).....( 

.).....( رقم  – جو�ل 
لأنه وبتاريخ 1426/6/15هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:

- قام بتزوير حمرر عريف هو عقد من�سوب ملوؤ�س�سة ).....( للمقاولت و�ل�سيانة و�لنظافة، وذلك 
باإثبات �أقو�ل ووقائع كاذبة على �أنها �سحيحة، باأن ت�سمن �لتفاق بني كل من ).....(، وميثله زورً� 
�ملتهم كطرف �أول لدى م�سروع ).....( للدو�جن، وميثله �ساحبه ).....( كطرف ثان بت�سغيل )27( 

عامل من عمال موؤ�س�سة ).....(.
ر �سالف �لذكر مع علمه بتزويره حمتجًا ب�سحته باأن مت ت�سغيل عدد )27(  - ��ستعمل �ملحرر �ملزوَّ

عاماًل مبوجب هذ� �لعقد لدى م�سروع ).....( للدو�جن.
ثانيًا: �أدلة �لتهام:

1- �عرت�ف �ملتهم باأنه هو من قام بالتوقيع و�خلتم نيابة عن �ساحب �ملوؤ�س�سة.
قد  �ملوؤ�س�سة،  �ساحب  عن  نيابة  �لعقد  لهذ�  توقيعه  يف  �ملذكور  عليها  ��ستند  �لتي  �لوكالة  �أن   -2
�لعقد مت يف  باأن  �لوكالة رقم )78198( يف 1425/11/20هـ علمًا  مت ف�سخها مبوجب �سك ف�سخ 

1426/6/15هـ، مما يدل على علمه بذلك.
مة من �لوكيل �ل�سرعي عن موؤ�س�سة ).....( باأن �ملتهم قام باأخذ عمال �ملوؤ�س�سة  3- �ل�سكوى �ملقدَّ
من مطار �مللك خالد �لدويل دون علم منهم، و�إح�سارهم ملدة �سنتني و�أربعة �أ�سهر، وقام بت�سغيلهم 

ر. بعقد مزوَّ
ثالثًا: يطلب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص من فرع ديو�ن �ملظامل مبنطقة �لريا�ص 
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معاقبة �ملتهم �ملذكور مبوجب �ملو�د )5، 6، 10( من نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء 
رقم )223( لعام 1399هـ(.

وباإحالة �لق�سية �إىل هذه �لد�ئرة نظرتها بت�سكيل �سابق على �لنحو �ملو�سح مبح�سر �سبط �جلل�سات، 
وبت�سكيل �لد�ئرة �حلايل �عتبارً� من 1430/5/1هـ مت ��ستكمال نظر هذه �لدعوى، وبجل�سة �ليوم 

�سدر �حلكم بح�سور �ملتهم وممثل �لدعاء.
ومبو�جهة �ملتهم مبا ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام �أجاب قائاًل: )ما جاء يف قر�ر �لتهام �سحيح من 
للدو�جن  �سبعة وع�سرين عاماًل على م�سروع ).....(  �لعمال وعددهم  تاأجري  �لعقد  توقيعي  حيث 
�ململوك لــ ).....( مبوجب عقد وقعته ب�سفتي وكياًل ملوؤ�س�سة ).....( مبوجب �لوكالة رقم )6825( 
بتاريخ 1424/1/23هـ، ومل �أعلم �أن �لوكالة قد �ألغيت، ومل �آخذ على ذلك �لعقد �أية مبالغ، ومل �أقم 
بتزوير �لعقد، وما ذكره من �لتزوير، فهو باطل؛ لأين مل �أبلغ باإلغاء �لوكالة، ومل ُت�سحب مني �لوكالة 
�لأ�سلية، ومل يهم�ص عليها مما هو معروف يف �سروط �إلغاء �لوكالة، و�لوكالة غري حمددة �لتاريخ، 
فهي من �لوكالت �ل�سادرة دون حتديد ول ي�سملها نظام حتديد �ملدة �لأخري، و�لذي يق�سي بتحديد 
�لوكالت ثالث �سنو�ت، ول �أعلم عن �سك ف�سخ �لوكالة �أي �سيء، ولي�ص لديَّ عن موؤ�س�سة ).....( 
م �ملتهم مذكرة بدفاعه �سلم ملمثل �لدعاء ن�سخة منها  �سوى �لوكالة �لتي قدمتها للد�ئرة(. ثم قدَّ

وجاء يف هذه �ملذكرة:
�لعدل  للمقاولت مبوجب وكالة �سرعية �سادرة من كتابة  �أنا وكيل �سرعي ملوؤ�س�سة ).....(  )�أوًل: 
للموؤ�س�سة  �أنا مدير تنفيذي  بتاريخ 1424/1/23هـ، وكذلك  �لريا�ص برقم )6825(  �لثانية �سرق 
وعمل  للموؤ�س�سة  مكتب  با�ستئجار  قمت  وكيل  �أنني  ومبوجب  �لآن،  حتى  و�لعمال  �لعمل  مبكتب 
مطبوعات وتاأثيث �ملكتب و�لدخول لهم يف عدة مناق�سات حكومية، كما �سبق و�أن عملت مع �إخو�نه 
جميعهم مبوجب وكالت �سرعية وجميعهم ��ستفادو� من خرب�تي يف هذ� �ملجال، ومل يحدث بيني 
�أي خالف و�لوكالة �ملمنوحة يل من �ساحب �ملوؤ�س�سة قوية وتخولني بعمل كل  �أحد منهم  �أي  وبني 
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�سيء، وناأمل مر�جعة ن�ص �لوكالة.
با�سمي،  �ملطبوعات  على  �ملوجود  �لربيد  ف�سندوق  �ملوؤ�س�سة،  مطبوعات  �إىل  �لنظر  �أرجو  ثانيًا: 
�أنا من قمت بدفع قيمته و�لفو�تري خري  وتاأثيثه  و�إيجار �ملكتب  �لتليفون و�لفاك�ص با�سمي،  وكذلك 
و�إحدى  وموظفيني،  �أنا  �أعمل يف مكتبه  وكنت  لهم يف عدة مناق�سات،  ودخلت  �ساهد على ذلك، 
�لإد�رية  �ملباين  نظافة  عملية  وهي  �ملوؤ�س�سة،  على  تر�سيتها  مت  فيها  لهم  دخلت  �لتي  �ملناق�سات 
�لتابعة لإد�رة تعليم �لباحة بعدد )38( عاماًل، ومت توقيع �لعقد، و�أخذ خطاب تاأييد بالعمالة ملكتب 
�لعمل  وزير  على  ودخلت  ذهبت  �لذي  و�أنا  فقط،  عاماًل   )11( على  لهم  �ملو�فقة  وجاءت  �لعمل، 
و�سرحت له �لظروف، ومل �أخرج من مكتبه �إل ومعي �ملو�فقة بالعدد كاماًل، مت �لتفاق بعد ذلك مع 
�لوز�رة  �ملعاملة يف  بالتعقيب على  �لبنك، وقمت  �لعمال وت�سديد ر�سوم  مكتب ).....(؛ ل�ستقد�م 
�إىل مكتب �لعمل �إىل �أن �سدرت �لتاأ�سرية، وقام مكتب ).....( بدفع باقي �ملبلغ �ملتفق عليه، ومت 
�إعطاوؤه تفوي�ص و�سدق من �لغرفة �لتجارية و�خلارجية؛ ل�ستقد�م عدد �لعمال كاماًل، وفجاأة �نقلب 
كل �سيء بعد ��ستالمهم لقيمة �لتاأ�سري�ت، حيث قام �أخو �ساحب �ملوؤ�س�سة ووكيله ببيع �لتاأ�سري�ت 
على مكتب �آخر، و�إلغاء تفوي�ص مكتب ).....(، و�لذي �أنا م�سوؤول له عن �ملبالغ �لتي دفعها، و�أخذو� 

يتاجرون يف �لتاأ�سرية ب�سورة ل نظامية ول �أخالقية.
ثالثًا: مل يكتفو� بذلك باأن باعوها عدة مر�ت، بل قام �ملدعو ).....( �ساحب �ملوؤ�س�سة ووكيله بال�سفر 
�إىل بنجالدي�ص لبيعها هناك مرة �أخرى، وعندما و�سل هناك وجد �أن مكتب ).....( ختم )27( 
جو�زً�، ومل يتبق �إل )10( تاأ�سري�ت فقط، و�أوقف يف بنجالدي�ص من �ساحب �ملكتب، حيث �إنه حاول 
�سحب �جلو�ز�ت �لتي ُختمت ملكتب ).....( و�إلغائها، �إل �أن �ل�سفارة هناك رف�ست، وهرب وعاد  �إىل 
�ململكة خوفًا من �ملكتب �لثاين �لذي �أخذ منه فلو�ص، وهذ� دليل على عدم �سدق �ملدعي ووكيله فيما 
تقدمو� به �إىل هيئة �لرقابة و�لتحقيق، و�إل ملاذ� �ألغو� تفوي�ص �ملكتب �لذي �سدد لهم ر�سوم �لبنك 
ع بينهم ين�ص على عدم �إلغاء �أو توكيل �أي مكتب  و�أعطاهم باقي حقهم �لذي �تفقو� عليه و�لعقد �ملوقَّ



155

�آخر؟ وملاذ� ي�سافر �ملدعو ).....( �إىل بنجالدي�ص وهم موكلني مكتب ل�ستقد�م �لعمال و�أخذو� منه 
مبلغ كبري مقابل ذلك؟.

يف  �لعمال  تاأخر  و�لال�إن�سانية  �لالنظامية  �لطريقة  بهذه  �لتاأ�سرية  يف  ملتاجرتهم  نتيجة  ر�بعًا: 
�لو�سول، ومت �إنذ�رهم من �إد�رة �لتعليم بعدة خطابات، ومت �إلغاء عقدهم و�سحب �لعملية منهم، 
�لرقابة  هيئة  فرع  �تهام  قر�ر  على  ردي  �أما  عمل.  دون  �أ�سبحو�  ذلك  بعد  �لعمال  و�سل  وعندما 

و�لتحقيق يل بالتزوير، فرند على �أدلة �لتهام على �لنحو �لتايل:
1- جاء يف �أدلة �تهام هيئة �لرقابة و�لتحقيق �أن �لوكالة �لتي ��ستندت عليها يف توقيعي لهذ� �لعقد 

نيابة عن �ساحب �ملوؤ�س�سة قد مت ف�سخها، مما يدل على علمه بذلك.
فاأين �لدليل �لذي ��ستند �إليه �ملحقق �أنني على علم بذلك، فالوكالة كما ترون من �لوكالت �لقدمية 
�أنهم  �لدليل  �إل �هلل - عز وجل -، فما هو  �لغيب  يعلم  �أي مفتوحة، ول  غري �ملحددة مبدة معينة 
بلغوين باإلغاء وكالتي حتى يقول �ملحقق )مما يدل على علمه بذلك( و�أنا من �أين يل �أن �أعلم �أن 
وكالتي �ألغيت، ومل يبلغني �أحد باإلغائها، و�ملفرو�ص �أن هناك طرقًا قانونية و�سرعية وعرفية يجب 
�تباعها حتى تكت�سب �أو ت�سبح �لوكالة بالفعل مت �إلغاوؤها، وهي تبليغ �لوكيل باإلغاء وكالته �أو �سحبها 
منه، و�أنه ل يوؤخذ بالإلغاء �إل من وقت �إبالغ �لوكيل باإلغاء وكالته، علمًا باأنني جل�ست معهم عدة 
جل�سات يف �ملحكمة �لعامة، كنت �أطلبهم مببلغ مايل، ومل يبلغوين وهم معي �أن وكالتي �ألغيت فلم 
يقومو� باإبالغي، وطلب وكالتهم �لأ�سلية مني �أو �إ�سهاد �أ�سخا�ص عليَّ لو رف�ست �إعطاءها لهم �أو 
�سكو�ي على مركز �ل�سركة؛ لأخذ وكالتهم، �أو �لإعالن يف �إحدى �جلر�ئد �لر�سمية، و�إثبات �أي من 
ذلك ر�سميًا �أو حتى �إر�سال �سورة من �سك �لف�سخ على �سندوق بريدي، وهم يعلمون جيدً� وعلى 
مطبوعاتهم ويحتفظو� ب�سند �لربيد؛ لإخالء م�سوؤوليتهم �أو حتى بالعرف �ل�سائد �إبالغي �أمام �إمام 
�مل�سجد، و�سك ف�سخ �أية وكالة ين�ص على �إبالغ �لوكيل بف�سخ وكالته، فهل هم �لتزمو� بن�ص ف�سخ 
�ملحقق بذلك؟  يتهمني  وكالتي حتى  بف�سخ  �لدليل على علمي  �إذً� ما هو  باإبالغي؟  وقامو�  �لوكالة 
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هل هم �أبلغوين باإحدى �لطرق �لتي �أ�سرنا �إليها، بالتاأكيد ل، علمًا باأنني مل �أنكر �أنني وقعت �لعقد 
وختمته لأنني وكيل للموؤ�س�سة، ومل �أكن على علم باإلغاء وكالتي نهائيًا، و�أنا �إن�سان متعلم، ول ميكن 
�أرتكب هذ� �خلطاأ،  باأن  �أ�ستعمل حمرر منتهي �سالحيته نهائيًا، و�سني وخربتي ل ي�سمحا يل  �أن 
�ل�سرعي  �لوكيل  عنه  �ملوؤ�س�سة  عام  مدير  مكتوب   - �لتهام  حمل   - �لعقد  على  �لتوقيع  يف  وحتى 
).....( ووقعت، فكيف يل �أن �أ�سع هذه �لعبارة، و�أن على علم باإلغاء وكالتي، و�إذ� كان لديهم ما 

يثبت �أنهم �أبلغوين �أنهم �ألغو� وكالتي فليتقدمو� به �إن كانو� �سادقني.
وقمت  علمهم،  دون  �لدويل  خالد  �مللك  مطار  من  �ملوؤ�س�سة  عمال  باأخذ  قمت  �إنني  يقولون:   -2
ر، وهذ� �دعاء عاٍر من �ل�سحة، فعندما و�سل �لعمال  بت�سغيلهم ملدة �سنتني و�أربعة �أ�سهر بعقد مزوَّ
لهم،  عمل  تدبري  مني  وطلبو�  وجاءوين  لهم  عمل  حتى  ول  فيه،  لو�سعهم  مكان  عندهم  يوجد  ل 
ومكان ينامون فيه، وهم يعلمون �أن عندي حو�ص و��ستجبت لطلبهم، وو�سعت �لعمال عندي، وكان 
و�أعمل كل  �لليموزين  �أحا�سب  �ملطار، وكنت  بليموزين من  �لعمال  باقي  عندهم عامالت جابو يل 
م�سوؤولية  على  كان  عاماًل  ��ستقدمهم )27(  �لذي  �ملكتب  ولأن  �إن�سانية؛  ناحية  ومن  كوكيل،  ذلك 
وخوفًا من �أن يذهب �لعمال �إىل �ل�سارع، وي�ستكون مكتب ).....(، ويرجع عليَّ ويطالبني بعد ذلك، 
وقمت بالت�سال على ).....(، و�تفقت معه على نقل كفالتهم له، و�أن يقوم بت�سليمهم رو�تبهم يف 
عملهم، وعندما تعذر ��ستخر�ج �إقامات لهم؛ لإقفال حا�سب �ملوؤ�س�سة نظري خمالفتهم ومتاجرتهم 
يف �لتاأ�سرية، و�سحب �مل�سروع منهم، وقمت بتوقيع هذ� �لعقد؛ لأنني وكيل للموؤ�س�سة كما �أ�سلفت، ول 
ر، و�أنا وكيل �سرعي و�آمل قر�ءة �لوكالة، وما ت�سمنته من فتح ح�سابات  ميكن �أن يقال �إن �لعقد مزوَّ
�ل�سحب و�لإيد�ع، فهل توقيع �لعقد �أقوى �أم �ل�سحب من �لبنوك، و�ساحب �ملوؤ�س�سة ووكيله طلب مني 
�أن �أعمل معه و�آخذ له عقدً� مثل هذ� ورف�ست، وقمت ب�سكو�هم يف �ملحكمة مطالبهم مببلغ مايل 
، ويقومو� ب�سكو�ي دون وجه حق، علمًا باأنه عندما خرج �ملدعو  و�أنكروه، وهذ� جعلهم ينقلبو� عليَّ
).....( من �ل�سجن، وذهب �إىل �لعمال وقام مب�ساومة �ساحب �ملزرعة؛ لأخذ فلو�ص منه، وقال له 
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�أي مبلغ قام بتبليغ �لدوريات و�جلو�ز�ت و�أخذ  �أنا �مل�سوؤول، وعندما رف�ص �إعطاءه  ).....( لأنني 
على  �ملزرعة  �ساحب  ح�ساب  على  �لعمال  بت�سفري  بعنيزة  �لعمال  مكتب  من  حكم  و�سدر  �لعمال، 
�إىل جو�ز�ت  �لعمال  و�أر�سلو�  باأي �سيء،  �أنا كوكيل  �إد�نتي  يتم  �لتذ�كر فقط، ومل  �أن يتحمل قيمة 
وقامو�  �أخوه  �ملوؤ�س�سة، وح�سر  بالريا�ص طلبو� �ساحب  �لو�فدين  �إد�رة  لت�سفريهم، ويف  �لريا�ص؛ 
هذه  بدفع  �أنا  �إلز�مي  �لو�فدين  �إد�رة  يف  �للجنة  من  وطلبو�  للعمال،  �لإقامات  غر�مات  بتغرميه 
ول  ُيكلف  ل  و�لوكيل  وكيل،  لأنني  �لغر�مات؛  بدفع  هم  و�ألزمتهم  رف�ست  �للجنة  ولكن  �لغر�مات، 

ُيحلف.
�إن �لتهام �ملوجه �إيلَّ من ممثل هيئة �لرقابة و�لتحقيق ��ستند �إىل �أن �ساحب �ملوؤ�س�سة قام باإلغاء 
وكالتي، و�أنني على علم باإلغائها، وهذ� غري �سحيح، ومل يتحقق �ملحقق، ويقوم �لدليل على �أنه مت 
�إبالغي بف�سخ وكالتي، وو�سع �أدلة �لتهام بناًء على �أقو�ل خ�سمي، ومل يتحر وي�ستف�سر عما �إذ� كان 
مت �إبالغي �أم ل، وحتى مل يكلف نف�سه وي�ساأل �ملدعي عن ذلك، ويطلب منه �أي دليل، و�أخذ كالمه 

دون دليل، ووجه �تهامه يل(.
م �ملتهم مذكرة مت �طالع ممثل �لدعاء عليها، ومل تخرج يف م�سمونها عما �سبق  وبجل�سة لحقة قدَّ
بف�سخ  �أعلم  مل  �إنني  قائاًل:  �أجاب  �لوكالة؟  بف�سخ  علم  متى  �ملتهم  وب�سوؤ�ل  �ملتقدمة،  مذكرته  يف 
�أعماًل خا�سة مبوكله  مار�ص  �سوؤ�له هل  وبعد  و�لتحقيق،  �لرقابة  هيئة  �لدعوى يف  بعد  �إل  �لوكالة 
).....( خالف �لعقد مع ).....(؟ �أجاب قائاًل: نعم، مار�ست عدة �أعمال ومنها تقدمي مناق�سات 
للدولة نيابة عن موكلي، وبعد �سوؤ�له هل قب�ص مبالغ من م�سروع ).....( للدو�جن عن �لعقد �ملحرر 
نيابة عن موكله ).....( على عدد �سبعة وع�سرين عاماًل؟ ذكر �أنه مل ياأخذ �أية مبالغ من ).....( 
عن هذ� �لعقد، و�أنه يف حالة قب�سه �أي مبلغ من هذ� �مل�سروع كاأجرة للعمالة �ملوؤجرة من ِقبله وكياًل 

لــ ).....( فاإنه �سيكون عر�سة للجز�ء.
�لذي  )�لعقد  فيها:  جاء  وقد  �لدعاء،  ملمثل  منها  ن�سخة  �سلم  مذكرة  �ملتهم  قدم  لحقة  وبجل�سة 
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وقع مع ).....( بد�ية ل ين�ص على �أنني �أ�ستلم �أية مبالغ مالية مقابل عمل هوؤلء �لعمال، وميكن 
مر�جعة ن�ص �لعقد، وبالفعل �أقر باأنني مل �أ�ستلم �أية مبالغ مالية عن هوؤلء �لعمال، و�أنا وقعت على 
هذ� �لعقد مبوجب وكالتي، و�لتي تخولني بذلك، وكذلك مدير تنفيذي للموؤ�س�سة هذ� ب�سهادة مكتب 
�لعمل، و�سبق و�أن تقدمت مبا ُيثبت من �أن ل �ساحب �ملوؤ�س�سة ول �أخيه �أبلغوين باإلغاء وكالتي، وميكن 
�أن ت�ساألو� �أخا �ساحب �ملوؤ�س�سة ووكيله �لآن َمن �لذي �أخذ من �لعمال مبالغ وهم باإد�رة �لو�فدين 
�أخرى  مرة  �لتاأ�سرية  لبيع  بنجالدي�ص؛  �إىل  �سافر  �لذي  ومن  �ل�سجن؟  من  �سيخرجهم  �أنه  عيًا  مدَّ

هناك؟.
يوكلني  �أن  قبل  من   ).....( �أعرف  فاأنا   ،).....( من  ��ستلمتها  �لتي  �ملبالغ  بخ�سو�ص  �أما  ثالثًا: 
�ساحب �ملوؤ�س�سة هذه، وهناك عقود فيما بيننا و�تفاقيات، حيث �إنني �أعطيته عماًل ملوؤ�س�سة و�لدي، 
منها جزء قبل توقيع عقد ).....( بفرتة طويلة، و��ستمرت �إىل ما بعد توقيع عقد ).....(، وهذ� 
دليل على �أن ��ستالم هذه �ملبالغ ل يخ�ص عقد ).....( ل من قريب �أو بعيد نهائيًا، ولو �أنني ��ستلمت 
�أية مبالغ عن عقد ).....(، وهذ� مل يحدث لكان طلب مني �سند�ت قب�ص عن �ملوؤ�س�سة هذه، ولكن 
�ملزرعة، وكما هو من�سو�ص عليه يف  ي�ستلمون كامل رو�تبهم يف  �أن عمال ).....( كانو�  �حلقيقة 
عقدهم، و�أنا مل �أ�ستلم �أية مبالغ عن هوؤلء �لعمال نهائيًا. علمًا باأن موؤ�س�سة ).....( لها مطبوعات 
خا�سة بها، و�سند�ت خا�سة بها، فكيف يل �أن �أعطيهم �سند�ت ملبالغ على موؤ�س�سة ).....( و�ملبالغ 
خا�سة مبوؤ�س�سة ).....(؟ فهذ� ل ُيعقل. ويف �لنهاية �أحب �أن �أ�سري �إىل �أن �سكو�هم هي عن �لعقد 
وتوقيعه، و�أثبت �أنني ل �أعلم باإلغاء وكالتي، وبالتايل فاإن توقيعي للعقد �سحيح، و�أنني مدير تنفيذي 
للموؤ�س�سة �ملذكورة حتى �لآن، و�أن �لعقد حمل �لدعوى و�خلالف ل ين�ص على �أنني �أ�ستلم �أية مبالغ 

عن هوؤلء �لعمال(.
وبجل�سة �ل�سبت 1430/5/14هـ، و�ل�سبت 1430/5/21هـ �ساألت �لد�ئرة ممثل �لدعاء: هل لديه ما 
يدل على �أن �ملتهم كان يعلم باأن �لوكالة �لتي مبوجبها مت �لتعاقد بالعقد - حمل �لتهام - كان يعلم 
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باأنها ملغاة قبل توقيع �لعقد �مل�سار �إليه؟ فاأجاب ممثل �لدعاء باأنه يكتفي مبا جاء يف �أور�ق �لدعوى 
وقر�ر �لتهام، ثم قرر �ملتهم وممثل �لدعاء �أنه لي�ص لديهما ما ي�سيفانه

وحيث �إن �لد�ئرة وهي ب�سدد م�ساءلة �ملتهم عما ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام، فقد �طلعت �لد�ئرة 
و�أقو�ل.  فيها من مذكر�ت  م  ُقدِّ وما  ودفوع،  فيها من حتقيقات  ما جاء  وعلى  �لدعوى  �أور�ق  على 
وحيث �إن �لتهمة �مل�سَندة للمتهم هي �رتكابه جلرمية تزوير عقد من�سوب ملوؤ�س�سة ).....(، وميثله 
زورً� �ملتهم كطرف �أول لدى م�سروع ).....( للدو�جن و��ستعماله وحيث �إن �لد�ئرة وبعد تعرفها على 
ظروف هذه �لدعوى ومالب�ساتها، وبعد تاأملها ودر��ستها وتبني لها بعد �طالعها على �أ�سل �لوكالة 
رقم )6825( بتاريخ 1424/1/23هـ �ملجلد )837( �ل�سادر من كتابة �لعدل �لثانية �سرق �لريا�ص، 
�أنه ح�سر ).....( ب�سفته �ساحب موؤ�س�سة ).....( للمقاولت مبوجب �ل�سجل �لتجاري رقم ).....( 
عني  ينوب  وكياًل   ).....( �أقمت  )�إنني  بقوله:  وقرر  �لريا�ص،  من  �ل�سادر   ،1423/8/7 بتاريخ 
ب�سفتي �ملذكورة يف مر�جعة وز�رة �لتجارة، و�ل�سجل �لتجاري، ومر�جعة �لبلديات، ومر�جعة مكتب 
�ل�ستقد�م، و��ستقد�م �لعمالة من �خلارج، ومر�جعة مكتب �لعمل و�لعمال و�خلارجية و�جلو�ز�ت 
وعمل �لإقامات وجتديدها، ونقل �لكفالت وعمل �خلروج و�لعودة و�لنهائي، و��ستخر�ج �لتاأ�سري�ت 
و�إنهاء كافة �لإجر�ء�ت �لالزمة لذلك، وله حق �ملطالبة و�ملر�فعة و�ملد�فعة و�ملخا�سمة و�ل�ستالم 
و�لتعقيب على �ملعامالت و�ل�سحب و�لإيد�ع من و�إىل �لبنوك، وفتح �حل�سابات، ومر�جعة م�سلحة 
�لزكاة، و�لدخل، و�ل�سرطة، و�لتاأمينات �لجتماعية، و�ملحاكم �ل�سرعية، وديو�ن �ملظامل، و��ستخر�ج 
�لإجر�ء�ت  كافة  و�إنهاء  بها،  و�ل�سرت�ك  �لتجارية  �لغرفة  ومر�جعة  وفكها،  و��ستالمها  �ل�سمانات 
�أي�سًا  ومر�جعة كافة �لدو�ئر �حلكومية �ل�سرعية و�لإد�رية، و�لتوقيع، وتوكيل �لغري(. وحيث تبني 
 – – �ملتهم  �أنه بتاريخ 1426/6/15هـ مت �لتعاقد بني موؤ�س�سة ).....(، وميثلها ).....(  للد�ئرة 
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�أو�سح  وم�سروع ).....( للدو�جن، وميثله �ساحبه ).....( مبوجب �لوكالة �ملتقدم ذكرها. وحيث 
باأن �لوكالة �لتي تخوله �لتعاقد مع �لآخرين  �أنه مل يكن يعلم  �ملتهم يف �لتحقيقات و�أمام �لد�ئرة 
ملغاة، ومل جتد �لد�ئرة يف �لأور�ق ما يدل على علم �ملتهم باأن �لوكالة �ملتقدم ذكرها ملغاة، كما 
مل جتد �لد�ئرة يف �أور�ق �لدعوى ما يدل على �أن �إلغاء �لوكالة قد مت �إعالنه، �أو �إبالغه للمتهم باأي 
طريق كان، يف حني �أن �لثابت يف �سك ف�سخ �لوكالة رقم )78198( بتاريخ 1425/11/20هـ �ملجلد 
)2276( �أن كاتب �لعدل يف كتابة �لعدل �لثانية يف �سرق �لريا�ص، قد �أو�سح يف ف�سخ �لوكالة هذه 
�أنه �أفهم ).....( ب�سفته �ساحب موؤ�س�سة ).....( باإبالغ �لوكيل ).....( بالعزل، و�أن له �لإعالن 

عن ذلك باجلريدة.
وحيث �إن �لأ�سل يف قيام �لوكيل بعمل موكله مبوجب وكالة ر�سمية �سادرة من خمت�ص بها نظامًا، �إمنا 
هو عمل م�سروع متاح له، فيه �تخاذ ما ير�ه منا�سبًا باعتباره قائمًا مقام �لأ�سيل، وهو موكله، و�أنه 
متى ما �ألغيت وكالة �ملوكل باتباع �لإجر�ء�ت �لتي حددها كاتب �لعدل يف �سك ف�سخ �لوكالة �ملتقدم 
ذكرها، فاإنه ل يحق للوكيل حينذ�ك �إجر�ء �أي �أمر خولته له تلك �لوكالة، وملا كانت جهة �لدعاء 
م ما يدل على �أن �ملوكل يف هذه �لوكالة، وهو �ساحب موؤ�س�سة ).....( قد قام بالإعالن عن  مل ُتقدِّ
ف�سخ �لوكالة �أو �إبالغ وكيله باأي طريق كان، فاإنه و�حلالة هذه ينتفي عن �لوكيل – �ملتهم – �لعلم 
�أجر�ه من عمل وتعاقد مبوجب �لوكالة له فيه �سندً�  باإلغاء �لوكالة �لتي لديه، وبالتايل ي�سبح ما 

وم�ستم�سكًا.
مة يف قر�ر �لتهام مل تبني �أو تتطرق �إىل �إثبات علم �ملتهم باإلغاء �لوكالة  وملا كانت �أدلة �لتهام �ملقدَّ
�إليه يف  ُن�سب  �إد�نة �ملتهم مبا  مد�ر �لنز�ع، فاإن �لد�ئرة ملا تقدم جميعه تنتهي �إىل �لق�ساء بعدم 

قر�ر �لتهام.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه يف قرار االتهام؛ ملا هو 

مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/604/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 373/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 438/اإ�س/2 للعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/11هـ

تزوير – ا�ضتعمال – حمرر م�ضريف – تظهري �ضيك – انتفاء �ضبب اال�ضتحقاق– االإدانة بالنظر 

اإىل جمموع االأدلة– وقف تنفيذ العقوبة.

ثبوت قيام �ملتهم بتزوير تظهري �ل�سيك �ل�سادر من ).....( ل�سالح ).....( �مل�ستفيد، وذلك بتزوير 
توقيع �مل�ستفيد مبا يفيد قيامه بتظهري �ل�سيك للمتهم، وقيامه ب�سرف قيمته، �إد�نة �ملتهم بالنظر 
باأن قيمة �ل�سيك  �أفاد  �نتفاء �سبب ��ستحقاق �ملتهم لقيمة �ل�سيك، حيث  �إىل جمموع �لأدلة وهي: 
متثل ن�سيبه من �سر�كة بينه وبني حمرر �ل�سيك و�مل�ستفيد منه، يف حني �أن �لثابت من عقد �ل�سر�كة 
�مل�ستفيد  تو�قيع  �أن  �أثبت  �لذي  �لأدلة �جلنائية  وتقرير  ك�سريك،  ولي�ص  ك�ساهد  �ملتهم عليه  توقيع 
�مل�ستفيد  على طلب  بناًء  بنف�سه  �لتظهري  بيانات  بكتابة  و�إقر�ره  �ل�سيك،  على  توقيعه  خمتلفة عن 
بحجة �سوء خطه، وعدم �إقر�ر �أيٍّ من �سهود �ملتهم باأنه �ساهد �مل�ستفيد يوقع على �ل�سيك بتظهريه 
للمتهم، وتناق�ص �أقو�ل �ملتهم فيما يتعلق بتاريخ حترير �ل�سيك – �أثر ذلك: ثبوت �لإد�نة - �إعالة 
نة من زوجة وخم�سة �أولد، �إ�سافة �إىل و�لدته مربرً� لوقف تنفيذ عقوبة �ل�سجن  �ملتهم لأ�سرة مكوَّ

عنه 

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )7  ،6  ،5( �ملو�د 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.
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ورد �إىل ديو�ن �ملظامل بجدة خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق بالطائف رقم )7/135( بتاريخ 
با�سرت  وقد  م�سفوعاته،  مع  1428هـ  لعام  )15/ج(  رقم  �لتهام  قر�ر  به  �ملرَفق  1428/1/23هـ 
�لد�ئرة �لنظر يف �لق�سية على �لنحو �ملثَبت بدفرت �ل�سبط، حيث ح�سر ممثل �لدعاء ).....(، 
و�ملتهم �ملذكور �أعاله، و�دعى ممثل �لدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: تتهم ).....( �ملتهم ).....( 
قام  �لطائف،  بد�ئرة حمافظة  تاريخ 1426/5/27هـ  قبل  لأنه  �سنة؛   )40( – �جلن�سية   ).....(
بتزوير تظهري �ل�سيك رقم )117( �ملوؤرخ يف 1423/4/28هـ �ل�سادر من ).....( للم�ستفيد ).....( 
�مل�سحوب على �لبنك �لأهلي �لتجاري، وذلك بقيامه باإثبات ��سم ورقم حفيظة �مل�ستفيد ومبا يفيد 
ع عن �مل�ستفيد دون علمه ومو�فقته، ومن ثم �سرف مبلغ  قيام �مل�ستفيد بتظهري �ل�سيك له، ثم وقَّ
ر بــ )100000( رياٍل مائة �ألف رياٍل، وبذلك متت �جلرمية، ودللت �لهيئة على �لتهام: �ل�سيك �ملقدَّ
تظهري  بتزوير  للمذكور  �تهامه  �ملت�سمنة   ).....( �ملدعو  �ل�سيك  من  �مل�ستفيد  باأقو�ل  جاء  ما   -1

�ل�سيك – حمل �لتهام – و�سرفه دون علمه.
2- ما جاء يف �أقو�ل �ملتهم �أنه هو من قام بكتابة بيانات ).....( وعبارة �لتظهري بخط يده

مة للفح�ص خمتلفة  3- ما جاء يف �لتقرير �لفني رقم )261013( �ملت�سمن �أن تو�قيع ).....( �ملقدَّ
عن �لتوقيع على �ل�سيك �ملذكور، وذلك يثبت �لتزوير قبل �ملتهم.

4- ما يت�سح من خطاب �إد�رة �ملر�جعة بالبنك �لأهلي �لتجاري رقم )4/268م( يف 1427/3/24هـ، 
لفة )28( من �أن �ملتهم هو �مل�ستلم قيمة �ل�سيك، وقام باإيد�عه حل�سابه �جلاري �خلا�ص به

وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملتهم �ملذكور طبقًا للمو�د )5، 6، 7( من نظام مكافحة 
�لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( ل�سنة 1399هـ.

وب�سوؤ�ل �ملدعى عليه �جلو�ب، �أجاب قائاًل: �سحيح �أنني قد كتبت �ل�سيك بخط يدي و�سرفته من 
�لبنك و�أودعته يف ح�سابي، ولكن كل ذلك بناًء على طلب ).....( وحتت توقيعه، وب�سوؤ�ل �ملتهم هل 
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لديك دليل �أن ذلك مت باأمر ).....( ومعرفته؟ وما �لغر�ص من �إدخال �ملبلغ يف ح�سابك؟ �أجاب لديَّ 
بينة ت�سهد �أن ).....( �عرتف �أن هذ� �ل�سيك قد مت جتيريه وكتابته بعلمه، و�إدخاله يف ح�سابي بعلمه؛ 
لكوين �أطلبه هذ� �ملبلغ بل �إنني �أطلبه خم�سني �ألف، فقام باإعطائي مبلغ )�ملائة �ألف( رياٍل. وب�سوؤ�له 
عن بينته �أجاب باأنهم كل من ).....( �سبق و�أن �أُخذت �أقو�له �أمام هيئة �لرقابة و�لتحقيق، و�لثاين 
).....( و�لثالث ).....( وهذ�ن �ل�ساهد�ن مل ت�سمع �أقو�لهما رغم طلبي ذلك �أمام جهة �لتحقيق 
يف �لتزوير، كما �أن ).....( دخل ب�سلح يف هذ� �ملو�سوع. وبعر�ص ذلك على ممثل �لدعاء، وب�سوؤ�له 
حول ما ذكره �ملتهم يف دفاعه، و�أقو�ل �ل�ساهد لديهم �أجاب: باأن �سهادة �ل�ساهد �لذي ذكره ل توؤيد 
دفاعه، ولذ� مل يوؤخذ بها، �أما ما ورد يف بقية �أقو�له فنكتفي يف �لرد عليها بقر�ر �لتهام، وبعر�ص 
ذلك على �ملتهم طلب �أجاًل للرد على �لتهام، و�لطالع على �أور�ق �لق�سية، فاأجابته �لد�ئرة �إىل 

ذلك.
م �ملتهم مذكرة جاء فيها: باأن �لثابت بامل�ستند�ت و�سهادة  ويف جل�سة يوم �لثالثاء 1428/4/14هـ قدَّ
�ل�سهود، �أن هناك �سر�كة  بني �ملدعي وموكلي يف ��ستثمار �لأر��سي وتخطيطها كمخططات �سكنية، 
وقد دخل معهم �ملدعو ).....( حمرر �ل�سيك مو�سوع هذ� �لتهام ك�سريك، وبعد وفاة حمرر �ل�سيك 
�أنه  �أعاله، ظن �ملدعي  �إليها  �مل�سار  �ل�سر�كة  �ل�سريك للمدعي وموكلي ومطالبة ورثته بحقوقه يف 
هذه  ينكر  �أن  ي�ستطيع  �ل�سر�كة  حمل  �لأر�ص  قيمة  يف  مورثهم  ح�سة  ميثل  �لذي  لل�سيك  باإنكاره 
�إق�ساء هذ�  �آخر مقر بحقوق �ل�سريك �ملتوفى، فكان لبد من  �ل�سر�كة؛ ونظرً� لأن هناك �سريكًا 
�ل�سيك  با�ستالم  وبهتانًا  زورً�  عليه  �ملدعى  باتهام  ذلك  فكان  طريقة،  وباأية  و�سيلة  باأية  �ل�سريك 
�ل�سيك موقعًا  بت�سليم  �لو�قع هو من قام  بينما  و�إدخاله يف ح�سابه دون علمه ومو�فقته،  وتظهريه 
ملوكلي، بعد �أن دفع له مبلغ )خم�سني �ألف( رياٍل نقدً� ن�سف قيمة �ل�سيك، وهي ن�سيبه يف عائد 

�سر�كة �لأر�ص مع �ملدعو ).....( حمرر �ل�سيك.
و�أجاب على �أدلة �لتهام مبا يلي:



165

�إثبات  كدليل   ).....( �ملدعي  وهو  �ل�سيك،  من  �مل�ستفيد  باأقو�ل  جاء  ما  على  �لتهام  �عتمد  �أوًل: 
و�أقو�ل �مل�ستفيد ل تعترب بينة �سرعية؛ لأنه خ�سم و�ساحب م�سلحة.

�إثبات  �أقو�ل �ملتهم بكتابة بيانات ).....(، وهذ� لي�ص بدليل  ثانيًا: �عتمد �لتهام على ما جاء يف 
نها موكلي كانت بطلب من �ملدعي بحجة  على �أن �ملتهم قام بالتزوير، وخا�سة �أن �لبيانات �لتي دوَّ
�أن خطه �سيء، وقد كتبها موكلي ب�سورة �سحيحة ومطابقة للحقيقة و�لو�قع، كما �أن تظهري �ل�سيك 

�لذي يتم به �سرف �ل�سيك يتوقف على �لتوقيع، ولي�ص على بيانات �مل�ستفيد.
ثالثًا: �عتمد �لتهام على ما جاء يف �لتقرير �لفني رقم )261013( ولكن عند ��ستقر�ء هذ� �لتقرير 
ومطالعته و�لتمعن فيما �حتو�ه من معلومات وحقائق، جند �أنه ل ي�سكل دليل �تهام بقدر ما ُيعترب 
دليل بر�ءة ملوكلي من تهمة �لتزوير، و�إن كانت هيئة �لرقابة �عتمدت على جزئية فقط منه وهي )�أن 
مة للفح�ص خمتلفة عن �لتو�قيع على �ل�سيك �ملذكور(، فاإن �لتقرير نف�سه ذكر  تو�قيع ).....( �ملقدَّ
مة �أي�سًا للفح�ص و�مل�ساهاة تختلف عن �لتوقيع على �ل�سيك، وهذ�  �أي�سًا �أن توقيعات موكلي �ملقدَّ
ينفي �لتهام عن موكلي، كما �أن �لتقرير ت�سمن حقيقة هامة، وهي �أن �لتوقيع �ملوجود على �ل�سيك 
�أنه ل  �أو نفيه، مما يعني  �إثباته  هو من هيئة تكوين خا�ص، و�أن هذ� �لنوع من �لتوقيعات ل ميكن 

ميكن نفي �أو �إثبات هذ� �لتوقيع لأي و�حد من �لطرفني.
ينكر  مل  وموكلي  لحقة  و�قعة  ميثل  فهذ�  بالبنك،  �ملر�جعة  �إد�رة  بخطاب  يتعلق  فيما  �أما  ر�بعًا: 
�سرف �ل�سيك وحتويله �إىل ح�سابه، حيث �إنه �ساحب حق يف هذ� �ل�سيك بو�سفه �سريكًا للمدعي، 
�ل�سيك.  ��ستحق كامل مبلغ  وبذلك  نقدً� من ماله �خلا�ص،  �ل�سيك  �ملدعي ن�سيبه يف  �أعطى  وقد 
يوم  جل�سة  ويف  عليها.  للرد  �أجاًل  طلب  عليها  وباطالعه  �ملذكرة  من  �سورة  �لدعاء  ممثل  وت�سلم 
نة من �سفحتني ت�سلم �ملدعي �سورة منها،  م ممثل �لدعاء مذكرة مكوَّ �لثالثاء 1428/5/19هـ قدَّ
ذكر �أنها رد على مذكرة �ملدعى عليه جاء فيها: ما جاء يف �لفقرة )�أوًل( فاأحيل �لرد �إىل ما جاء يف 
�لدليل �لأول من قر�ر �لتهام، وما جاء يف �أقو�له يف �لتحقيقات معه، حيث ذكر �ملدعي ).....(، �أن 
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ع عليه، و�إمنا هي من�سوبة  �لتظهري خلف �ل�سيك رقم )117( غري �سحيح، ومل يثبت من قبله �أو يوقِّ
�إليه، ويتهم �ملتهم ).....( يف ذلك، وردً� على ما ورد يف �أن �ملدعي ).....( طلب من �ملتهم ).....( 
وكتابة بياناته على ظهر �ل�سيك، فعليه �إثبات ذلك خا�سة �أن �ملخرب كما ذكر ينفي ذلك �لتظهري، 
و�أما ما ذكر من �أن �سرف �ل�سيك �ملظهر يتوقف على �لتوقيع، ولي�ص على بيانات �مل�ستفيد، فاأحيل 
�لرد كذلك �إىل �أور�ق �لق�سية، وما ورد يف تو�سيح �لبنك �لأهلي �لتجاري لآلية �سرف �لتظهري�ت، 
باأخذ  بيانات �ملظهر، ويكتفي  ن عليه من  �إىل ما دوِّ �لنظر  �ل�سيك �ملظهر دون  فالو�قع هو �سرف 
و�إثبات �مل�ستفيد من �لتظهري وتوقيعه، وهو ما حدث يف هذه �لو�قعة من قيام �ملتهم ب�سرف �ل�سيك 

و�إيد�عه يف ح�سابه.
و�أما ما جاء يف �لتقرير �لفني رقم )261013( فهو ل ينفي �لتهام كما يذكر، و�إمنا يوؤكد �أن �لتوقيع 
�أن �لتوقيع خلف �ل�سيك هي من  – وما ذكر من   ).....( – �ملثَبت خلف �ل�سيك ل يعود للمدعي 
تكوين خا�ص، وهذ� يوؤكد ما ذكر من �أن �لتوقيع ن�سب للمدعى عليه، و�أن �ملدعى عليه هو �مل�سوؤول 
من  يذكر  كما  �مل�ستفيد،  كونه  ب�سرفه  وقيامه  �ملدعي  بيانات  بكتابة  لعرت�فه  ذلك؛  �سرف  عن 
�سرفه؛ لأنه �ساحب حق يف �ل�سيك؛ ل�سر�كته مع �ملدعي. ويف جل�سة يوم �لثالثاء 1428/6/25هـ 
نة من �سفحتني، ت�سلم ممثل �لدعاء �سورة منها، ذكر �أنها رد  م ممثل �ملدعى عليه مذكرة مكوَّ قدَّ
على مذكرة ممثل �لدعاء جاء فيها: �أن هيئة �لرقابة و�لتحقيق غ�ست �لطرف عن �سهادة �ل�ساهد 
وبثبوت هذه  �لعقد،  توقيع  بعد  مبا�سرة   ).....( لل�سيك من   ).....( ��ستالم  �أثبت  �لذي   ).....(
�أو �سرقته، فاإن ذلك يقود �إىل ��ستنتاج قرينة قوية باأن  �لو�قعة وعدم �دعاء ).....( فقد �ل�سيك 
).....( قام بت�سليم موكلي �ل�سيك بر�سائه وحر �إر�دته موقعًا منه؛ لكي يقوم موكلي بو�سفه �سريكًا 
يف �لأر�ص ب�سرفه و��ستالم قيمته بعد �أن �أعطاه موكلي ن�سيبه يف مبلغ �ل�سيك نقدً�. �إن �إثبات و�قعة 
طلب ).....( من موكلي كتابة بياناته ل يفيد �سيئًا يف �لدعوى؛ لأنها غري منتجة، كما �أنها ل ت�سكل 
عن�سرً� من عنا�سر جرمية تزوير تظهري �سيك، و�لتي تتحقق �إذ� قام �ملتهم بتوقيع �أو �إم�ساء ��سم 
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).....( على ظهر �ل�سيك؛ �إذ �إن �لعربة يف �سرف �ل�سيك �ملظهر لآخر، هي بوجود توقيع �ساحب 
�حلق �أو �مل�ستفيد على ظهر �ل�سيك، و�أما �لتقرير �لفني؛ فاإنه مل يوؤكد �أن �لتوقيع �ملثَبت خلف �ل�سيك 
ل يعود للمدعي ).....( ح�سبما ذكرت هيئة �لرقابة و�لتحقيق، و�إمنا ذكر �أنه يختلف عن مناذج 

�لتوقيعات �ملرفقة للمدعي ).....(.
و�لتمعن فيما ت�سمنه من ر�أي جنده جاء ب�سورة �حتمالية وغري قاطعة  �لفني  �لتقرير  ومبطالعة 
وجازمة باإجابة حمددة، بحيث ل ينفي ول يثبت، وعليه وبناًء على ما �سبق ذكره، فاإنني �أطلب نيابة 
موكلي  �سبيل  و�إخالء  �لدعوى  عن  �لنظر  و�سرف  مو�جهته،  يف  �لتهام  ب�سطب  �ملتهم  موكلي  عن 

نهائيًا.
ت�سلم  م ممثل �لدعاء مذكرة مكونة من �سفحة و�حدة  �لثالثاء 1428/8/8هـ قدَّ يوم  ويف جل�سة 
�ملدعى عليه �سورة منها جاء فيها: �أن وكيل �ملتهم يذكر �أن �لعربة بتزوير �ل�سيك هو قيام �ملتهم 
)موكله( بالتوقيع �أو �لإم�ساء حتت ��سم ).....( على ظهر �ل�سيك حتى ي�سرفه، وهذ� ما نذكره 
ونوؤكد عليه، وهو �سلب �لتهام؛ �إذ �إن �ملتهم هو من قام بالتوقيع على ظهر �ل�سيك با�سم �مل�ستفيد، 
وقام ب�سرف �ملبلغ ولي�ص له �إل هذه �لطريقة، وباطالع �ملدعى عليه على �ملذكرة �أجاب: باأنه قام 
عه هو �ملدعو ).....(.  ع عليه، ومن وقَّ بكتابة �لبيانات على ظهر �ل�سيك فقط، �أما �لتوقيع فلم يوقِّ
مة للفح�ص خمتلفة  ثم عقب ممثل �لدعاء باأن تقرير �لأدلة �جلنائية يفيد باأن تو�قيع ).....( �ملقدَّ
عن �لتوقيع على �ل�سيك - حمل �لتهام -، وذلك يثبت �لتهام، و�أ�ساف �ملدعى عليه �أن لديه �سهودً� 
ي�سهدون باأن �ملدعو ).....( هو من قام بالتوقيع بنف�سه، و��ستلم �ل�سيك من �ملدعو ).....( �ساحب 
�ل�سيك - يرحمه �هلل -، وهم كلٌّ من: ).....( و).....( و�لذي ح�سر يف جمل�ص �سلح بيني وبني 
).....(. ثم �ساألته �لد�ئرة هل �سهادة �ل�سهود على �ل�ستالم �أم �أنهم �ساهدو� ).....( يقوم بالتوقيع 
�أمامهم؟ فاأجاب باأن �ل�سهود ي�سهدون �أن ح�سرو� جمل�ص �ل�سلح، فقال ).....(: من له حيلة فليحتال 

نعم، لقد ��ستلمت مبلغ �ل�سيك، و�سوف �أ�ستلمه مرة ثانية، و�أطلب �إعطائي �أجاًل ل�سماع �سهادتهم.
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ويف جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1428/10/11هـ ح�سر �ل�ساهد ).....( و�سهد قائاًل: �أ�سهد باهلل 
�أنه كانت هناك �سر�كة يف قطعة �أر�ص بني �ملدعو ).....( رحمه �هلل، و).....(، و�ملدعو  �لعظيم 
).....( و�تفقو� عام 1423هـ مبوجب عقد مبدئي ي�ستثمرون �لأر�ص ويقومون بتخطيطها على �أن 
).....( يتحمل ن�سف تكاليف تخطيط �لأر�ص، و�أنا كنت من �سهود هذ� �لعقد، وبعد �سهر �جتمعنا 
مبكتب يف ق�سر �أفر�ح تابع لو�لدة ).....( �أنا و).....( و).....( و).....( وكان مع ).....( عقد 
و�سلمه  �سيكًا  و�أخرج   ).....( وقام  عليها،  و�تفقو�  �ملبالغ،  ودفع  �لتخطيط  طريقة  عن  وحتدثو� 
وقال:  تكلم   ).....( �ملدعو  ولكن  مبلغه،  عن  �أو  �ل�سيك  يف  كتب  ما  �أ�ساهد  ومل   ،).....( للمدعو 
هذ� �ل�سيك مبائة �ألف رياٍل، �لذي �تفقنا عليه، ووقعو� �لعقد جميعًا وطلبو� مني �ل�سهادة، و�سهدت 
بذلك، وهذ� ما �أ�سهد عليه و�أما بخ�سو�ص �ل�ساهد �ملدعو ).....( �لذي طلب �ملتهم �أجاًل ل�سماع 
�سهادته، فاإنه جرى طلب �ملذكور مبوجب خطابي �لديو�ن رقم )2/2494( بتاريخ 1429/3/1هـ، 
ورقم )2/4339( بتاريخ 1429/4/21هـ، �ملوجه �إىل قائد منطقة �لطائف �لع�سكرية، وورد خطابهم 
رقم )2482( بتاريخ 1429/5/14هـ، �ملت�سمن �أنه مت �إبالغ �ملذكور بح�سور جل�سة �لثالثاء �ملو�فق 
1429/5/29هـ، ومل يح�سر يف �ملوعد �ملحدد، وبعد �طالع �لد�ئرة على �إفادته �ملبعوثة بالفاك�ص، 
تبني لها �أن �إفادته غري مو�سلة، وبالتايل فلي�ص هناك حاجة ل�سماع �سهادته، حيث ذكر �ملدعى عليه 
�أن �ل�سهادة كما تت�سمنه �لإفادة، وهي غري مو�سلة يف رد �لتهام عنه، حيث �إنه �سي�سهد مبا يت�سمنه 

�ل�سيك، ل بتجيري �ل�سيك دون علم �مل�ستفيد منه.
�ملدعو ).....(  �ل�سيك  �مل�ستفيد من  �أقو�ل  ما جاء يف  و�لطالع على  �لق�سية  �إىل ملف  وبالرجوع 
يف حتقيقات �ل�سرطة �ملت�سمنة �أنه �سدر له �سيك برقم )117( على �لبنك �لأهلي �لتجاري مببلغ 
لكي  عليه؛  للمدعى   ).....( �ملدعو  �سلم  وقد   ،).....( رياٍل فقط ل غري من  �ألف(  وقدره )مائة 
يو�سله لأنه يعرفه، وكان موجودً� يف مكتبه عند �سر�ئه �لأر�ص، ولكن �ملدعى عليه مل يخربه بذلك، 
�إل عند وفاة �مل�سدر  يعلم بذلك  �ل�ستني باحلوية، ومل  ب�سارع  �لتجاري  �لأهلي  �لبنك  و�سرفه من 
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لل�سيك، وبا�ستجو�ب �ملدعى عليه �أمام �ل�سرطة بخ�سو�ص هذه �لتهمة، �أفاد باأن هذه دعوى كيدية، 
�أما  و�أن ).....( هو من قام بتجيريه بنف�سه ل�سالح �ملدعى عليه، ومت �لتوقيع عليه من ).....(، 
�ل�سهود يف نف�ص وقت توقيع �لعقد يف تاريخ 1423/3/28هـ، حيث �إنهم م�سرتكني يف �لأر�ص، و�أنه 
�سلَّم ).....( مبلغ )خم�سني �ألف( رياٍل نقدً�، وعند ��ستجو�به �أمام هيئة �لرقابة، و�سوؤ�له عن عدم 
�لعقد  توقيع  بتاريخ  �ل�سيك  ��ستلم   ).....( �أن  �لو�قع، حيث ذكر  مع  �لتي ذكرها  �لتو�ريخ  تطابق 
�أنه لي�ص  �أفاد  �أن تاريخ �سدور �ل�سيك 1423/4/28هـ:  1423/3/28هـ بينما �لظاهر من �لأور�ق 
هناك تناق�ص يف �لتو�ريخ، حيث �إن �لتفاق على �لعقد يف 3/28 بتاريخ توقيع �لعقد 4/28، وباطالع 
�لد�ئرة على �لعقد رقم )6( �لذي بناًء عليه ��ستحق ).....( )�ملخرب( �ل�سيك ببيعه قطع �أر��سي 
على ).....( تبني �أن تاريخ توقيع �لعقد يف تاريخ 1423/3/28هـ، كما هو مثَبت عند توقيع ).....( 
وعند توقيع ).....( وهذ� �لتاريخ ل يتطابق مع ما ذكره، ول يتطابق مع تاريخ �سدور �ل�سيك، وقد 
�أفاد �ملدعى عليه �أمام هيئة �لرقابة و�لتحقيق باأنه �سريك يف �لأر�ص �لتي باعها ).....( بالن�سف، 
و�أنه م�ستحق لل�سيك ب�سبب ذلك، و�أنه دفع له )خم�سني �ألف( رياٍل نقدً� مقابل تظهري �ل�سيك �لذي 
يحمل مبلغ )مائة �ألف( رياٍل ل�ساحله، وبالطالع على �لعقد رقم )6( وهو �لذي يظهر �أنه �سبب 
�لبائع هو )�ملخرب(  ع على خانة  وقَّ �لذي  �لبائع  �أن  �لعقود تبني  لل�سيك دون غريه من  �ل�ستحقاق 
ع على خانة �ل�ساهد، وهذ�  ).....(، و�أن �ملدعى عليه دوره كما يف �لعقد �أنه �ساهد وهو بنف�سه وقَّ
يبني عدم �سحة ما �دعاه من �أنه م�ستحق لل�سيك؛ لأنه �سريك يف �لأر�ص، فلو كان هذ� �سحيحًا ملا 
ع يف �لعقد يف خانة �ل�ساهد، كما هو مبني يف �لعقد، فيتبني من ذلك ��ستبعاد �أن يكون  ر�سي �أن يوقِّ
ر له يف �ل�سيك، وبالطالع على �لتقرير �لفني رقم )261013( �ملت�سمن  ).....( )�ملخرب( قد ظهَّ
مة للفح�ص خمتلفة عن �لتوقيع على �ل�سيك �ملذكور، وذلك يثبت �لتزوير قبل  �أن تو�قيع ).....( �ملقدَّ
�ملتهم، وبالطالع على خطاب �إد�رة �ملر�جعة بالبنك �لأهلي رقم )4/286م( يف 1427/3/24هـ، 

لفة )28( من �أن �ملتهم هو م�ستلم قيمة �ل�سيك، وقام باإيد�عه حل�سابه �جلاري �خلا�ص به.
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�إليه من قيامه  �إنه وبناًء على �لدعوى و�لإجابة �ملت�سمنة �إنكار �ملدعى عليه ما هو من�سوب  وحيث 
با�ستالم �ل�سيك وتظهريه دون علم �مل�ستفيد من �ل�سيك، وبعد در��سة �لأور�ق و�لتحقيقات �ملرَفقة، 
و�لطالع على ما جاء يف �أقو�ل �مل�ستفيد من �ل�سيك �ملدعو ).....( �ملت�سمنة �تهامه للمذكور بتزوير 
تظهري �ل�سيك – حمل �لدعوى – و�سرفه دون علمه، و�أن �لذي ��سرتى منهم �لأر�ص  - �ساحب 
�ل�سيك – ).....(، قد �سلَّم �ل�سيك للمدعى عليه؛ لكي يو�سله له؛ لأنه يعرفه وكان متو�جد يف مكتبه 
عند �سر�ئه �لأر�ص، ولكن �ملدعى عليه مل يخربه بذلك و�سرفه من �لبنك �لأهلي �لتجاري ب�سارع 
�ل�ستني باحلوية، و�أنه مل يعلم بذلك �إل عند وفاة �مل�سدر لل�سيك، وبعد �لطالع على خطاب �إد�رة 
�ملر�جعة بالبنك �لأهلي �لتجاري رقم )4/268م( يف 1427/3/24هـ، لفة )28( من �أن �ملتهم هو 
م�ستلم قيمة �ل�سيك، وقام باإيد�عه حل�سابه �جلاري �خلا�ص به، وبالطالع على �لتقرير �لفني رقم 
مة للفح�ص خمتلفة عن �لتوقيع على �ل�سيك �ملذكور،  )261013( �ملت�سمن �أن تو�قيع ).....( �ملقدَّ
وذلك يثبت �لتزوير قبل �ملتهم �إ�سافة �إىل �أن ما يثبت �لتزوير من �ملدعى عليه لي�ص �لتقرير �لفني 
كبينة وحيدة، ولكن بالنظر �إىل جمموع �لأدلة و�إىل دفوعه وعدم وجاهتها، حيث ذكر �أن ).....( 
ع على �لتظهري بعلم منه ور�سا،  هو �لذي طلب منه �لتظهري على �ل�سيك، و�أن ).....( هو �لذي وقَّ
فالتقرير �لفني ينفي ما �دعاه من �أن �لتوقيع لــ ).....( ويبقى عليه عبء �لإثبات ملا ذكره من �أن 
�لتجيري كان بعلمه حتى ينفي عن نف�سه هذه �لدعوى، و�أما �سهادة �ل�سهود �لذين ذكر �ملدعى عليه 
�أنهم كانو� حا�سرين يف جمل�ص �لعقد، حينما قام ).....(  بتجيري �ل�سيك له، فلم يذكر ذلك �أي 
منهما، وبالتايل فهي غري مو�سلة حيث تبني ذلك بعد �لطالع على �أقو�لهم و�لطالع على ما �أفاد 
به ).....( �أمام هيئة �لرقابة باأنه مل ي�ساهد �ملدعو ).....( يقوم بتجيري �ل�سيك ل�سالح �ملدعى 
عليه، ومل يحدث ذلك �أمامه نهائيًا، وبالنظر �إىل �إفادة �ملدعو ).....( �أمام هيئة �لرقابة �ملت�سمنة 
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عدم م�ساهدته �ملدعو ).....( يقوم بتجيري �ل�سيك ل�سالح �ملدعى عليه، و�أما �ل�ساهد ).....( �لذي 
طلب �ملتهم �سماع �سهادته، فاإن �ملدعى عليه ذكر �أن �ل�ساهد �سي�سهد باأنه ح�سر جمل�ص �سلح بينه 
وبني ).....(، و�أن ).....( قال: من له حيلة فليحتال، نعم لقد ��ستلمت مبلغ �ل�سيك، و�سوف �أ�ستلمه 

مرة ثانية.
وحيث �إن �ل�ساهد �ملذكور مل يح�سر، وتبني �أن �إفادته غري مو�سلة بعد �طالع �لد�ئرة عليها، وبالتايل 
فلي�ص هناك حاجة ل�سماع �سهادته، حيث ذكر �ملدعى عليه �أن �ل�سهادة كما تت�سمنه �لإفادة، وهي 
غري مو�سلة يف رد �لتهام عنه، حيث �إنه �سي�سهد مبا يت�سمنه �ل�سيك، ل بتجيري �ل�سيك دون علم 
�مل�ستفيد منه، وهو حمل �لدعوى ول حاجة يف �لنظر �إىل �لأدلة �لبعيدة عند وجود �أدلة قريبة وقوية 
وقاطعة تبني وجاهة �لدعوى �ملقامة �سد �ملدعى عليه، وبعد �لطالع على ��سطر�ب �أقو�له يف نفي 
�لتهام عنه حيث ذكر �أمام �ل�سرطة �أن هذه دعوى كيدية، و�أن ).....( هو من قام بتجيريه بنف�سه 
ل�سالح �ملدعى عليه، ومت �لتوقيع عليه من ).....( �أمام �ل�سهود، يف نف�ص وقت توقيع �لعقد يف تاريخ 
1423/3/28هـ، وعند ��ستجو�به �أمام هيئة �لرقابة، و�سوؤ�له عن عدم تطابق �لتو�ريخ �لتي ذكرها 
مع �لو�قع، حيث ذكر �أن �سلطان ��ستلم �ل�سيك بتاريخ توقيع �لعقد 1423/3/28هـ، بينما �لظاهر 
من �لأور�ق �أن تاريخ �سدور �ل�سيك 1423/4/28هـ �أفاد باأنه لي�ص هناك تناق�ص يف �لتو�ريخ، حيث 
�إن �لتفاق على �لعقد يف 3/28، بتاريخ توقيع �لعقد 4/28، وبالنظر �إىل تاريخ توقيع �لعقد كما هو 
عا �لعقد يف تاريخ 1423/3/28هـ، وهذ� يناق�ص  يف �لعقد �مل�سار �إليه، جند �أن �لبائع و�مل�سرتي وقَّ
تاريخ �ل�سيك وهو 4/28، ويناق�ص ما ذكره �ملدعى عليه �أمام هيئة �لرقابة، و�دعى �أنه ��ستلم �ل�سيك 
يف نف�ص وقت توقيع �لعقد، و�أن جتيري ).....( كان يف �ملجل�ص نف�سه و�أمام �ل�سهود �لذين �سهدو� يف 
ن ��سمه يف خانة �ل�ساهد، كما هو مو�سح يف �لعقد، حيث  �لعقد، ومل يذكر ذلك �ل�ساهد ).....( �ملدوَّ
ح�سر �أمام �لد�ئرة، ومل يذكر �أن ).....( قام بتجيري �ل�سيك للمدعى عليه يف جمل�ص �لعقد، و�أما 
ما ذكره �ملدعى عليه �أن هذه دعوى كيدية، و�أنه �سريك يف �لأر�ص �لتي باعها ).....( بالن�سف، 
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و�أنه م�ستحق لل�سيك ب�سبب ذلك، و�أنه دفع له )خم�سني �ألف( رياٍل نقدً� مقابل تظهري �ل�سيك �لذي 
يحمل مبلغ )مائة �ألف( رياٍل ل�ساحله، وبعد �لطالع على �لعقد رقم )6( وهو �لذي يظهر للد�ئرة 
�لبائع هو  ع على خانة  �أن �لبائع �لذي وقَّ �أنه �سبب �ل�ستحقاق لل�سيك دون غريه من �لعقود، تبني 
ع على خانة �ل�ساهد،  )�ملخرب( ).....( و�أن �ملدعى عليه دوره كما يف �لعقد �أنه �ساهد، وهو بنف�سه وقَّ
وهذ� يبني عدم �سحة ما �دعاه من �أنه م�ستحق لل�سيك؛ لأنه �سريك يف �لأر�ص فلو كان هذ� �سحيحًا 
ع يف �لعقد يف خانة �ل�ساهد، كما هو مبني يف �لعقد، فيتبني من ذلك ��ستبعاد �أن يكون  ملا ر�سي �أن يوقِّ

ر له �ل�سيك. ).....( )�ملخرب( قد ظهَّ
يف  ورد  وملا  له،  �ل�سيك  بتجيري  قام   ).....( �أن  بالبينة  �لإثبات  عن  عجز  عليه  �ملدعى  �إن  وحيث 
�لأدلة �ل�سابقة، فاإن �لد�ئرة تخل�ص �إىل ثبوت قيامه بالتزوير و�ل�ستعمال، حيث قام بتظهري �ل�سيك 
و��ستالم قيمته دون علم �مل�ستفيد من �ل�سيك، مما يتوفر يف حقه �رتكابه ملا ُن�سب �إليه من تزوير 
و��ستعمال على �لنحو �لو�رد يف قر�ر �لتهام، وي�ستوجب معاقبته عن ذلك طبقًا لن�ص �ملادتني )5، 
تد�خل  ملبد�أ  �إعماًل  �لأ�سد  للجرمية  �ملقررة  بالعقوبة  �لكتفاء  مع  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6

�لعقوبات يف �لفقه �لإ�سالمي.
�ملظامل،  ديو�ن  �أمام  و�لإجر�ء�ت  �ملر�فعات  قو�عد  �ملادة )32( من  وبعد �لطالع على  �إنه  وحيث 
نة من زوجة وخم�سة �أولد، ويعول و�لدته، ولي�ص لهم عائل بعد  وحيث �إن �ملدعى عليه يعول �أ�سرة مكوَّ

�هلل غريه، مما ترى معه �لد�ئرة �مل�سلحة يف وقف تنفيذ عقوبة �ل�سجن عنه
لذلك حكمت �لد�ئرة مبا يلي:

هذه  يف  �إليه  �ملن�سوبتني  و�ل�ستعمال  �لتزوير  – بجرميتي  �جلن�سية   ).....(  ).....( باإد�نة  �أوًل: 
�لق�سية وتغرميه  توقيفه على ذمة هذه  تاريخ  ب�سجنه )�سنة( حُت�سب من  �لدعوى وتعزيره عنهما 

)�ألف( رياٍل.
ح بالأ�سباب. ثانيًا: وقف عقوبة �ل�سجن فقط عن �ملحكوم عليه؛ ملا هو مو�سَّ

وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/101/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 56/د/ج/7 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 547/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/1هـ

تزوير – م�ضاهمة وا�ضتعمال – حمررات م�ضرفية – بطاقات ائتمانية – تناق�س اأقوال املتهم .

�إقر�ر �ملتهم �لأول يف �لتحقيقات با�ستخد�مه �لبطاقات )حمل �لتهام( يف عمليات �سر�ء من �أحد 
باإر�سال  �أن قام  �ملتاجر ل�سالح �سخ�ص ).....( �جلن�سية تعرف عليه يف حمل عمله ، وذلك بعد 
�لبطاقات �إليه بو��سطة �أخته )�ملتهمة �لثانية( يف حني �أنه �أفاد عند �لقب�ص عليه باأن هذه �لبطاقة 
يف  �لأول  للمتهم  �لثانية  �ملتهمة  �نتظار   - �جلن�سية   ).....( له  �سديق  �إىل  تعود  بها  ��سرتى  �لتي 
�سيارته �أثناء �إجر�ء عملية �ل�سر�ء وحماولتها �لهروب عند م�ساهدتها رجال �لأمن و�إنكارها �سلة 
من  كل  حوزة  يف  �أخرى  بطاقات  �سبط   - بالبطاقات  �أمدها  �لذي  �ل�سخ�ص  وبني  بينها  �لقر�بة 
�لبطاقات  بتزوير  علمهما  ثبوت  ذلك:  – �أثر  �ملو�سوع  ذلك  يف  متر�سهما  على  يدل  مما  �ملتهمني 

و�إد�نتهما بامل�ساهمة يف تزويرها و��ستعمال �لأول لها.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5  ،4( �ملو�د 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

ورد �إىل ديو�ن �ملظامل بجدة خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة مكة �ملكرمة رقم )8846/4( 
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وقد  م�سفوعاته،  مع  1429هـ  لعام  )1163/ج(  رقم  �لتهام  قر�ر  به  �ملرفق  1429/11/28هـ  يف 
�لدعاء  ممثل  ح�سر  حيث  �ل�سبط،  بدفرت  �ملثَبت  �لنحو  على  �لق�سية  يف  �لنظر  �لد�ئرة  با�سرت 
هيئة  تتهم  قائاًل:  �ملتهمني  مو�جهة  يف  �لدعاء  ممثل  و�دعى  �أعاله،  �ملذكور�ن  و�ملتهمان   ).....(

�لرقابة و�لتحقيق كاًل من:
�لبالد  – يقيم يف  لولدين  و�أب  – متزوج  – طالب  �سنة   )29( – 1- ).....( ).....( �جلن�سية 

بطريقة نظامية – مطلق �ل�سر�ح.
2- ).....( ).....( �جلن�سية – )25( �سنة – ربة منزل – متزوجة و�أم لولد – تقيم يف �لبالد 
– موقوفة ب�سجون حمافظة جدة/�لإ�سالحية بتاريخ 1429/9/22هـ بتهمة  بطريقة غري نظامية 

�لتزوير.
يف  جمهول  مع  �ساهما  �ملكرمة:  مكة  مبنطقة  جدة  حمافظة  بد�ئرة  �لتاريخ  ذلك  وقبل  لأنهما 
�لأرقام  حتمل   – كارد  وم�سرت  فيز�  �ئتمانية  بطاقات  �سبع  )عدد  م�سرفية  حمرر�ت  تزوير 
 )4917542456959373( ورقم   )4104140000781949( ورقم   )4305727073849780(
ورقم )5505665080966632( ورقم )5121075068846620( ورقم )5291491912058672( 
وبالتفاق  بال�سطناع  �لدولية(  �لبنوك  لبع�ص  من�سوب �سدورها  ورقم )5121071851855316( 
و�مل�ساعدة باأن �أمد� �ملتهمني �ملجهول بالبيانات �لالزمة وبدوره قام با�سطناعها مقابل مبالغ مالية، 

يتم �قت�سامها فيما بينهم، فتمت جرمية �لتزوير بناًء على ذلك.
�ملتهم �لأول فقط:

��ستعمل �ملحرر�ت �مل�سرفية – �ملزورة – حمل �لتهام – فيما زورت من �أجله بالحتجاج ب�سحتها 
بال�سر�ء بها �أجهزة هاتف جو�ل من متاجر ).....( مع علمه �لتام بتزويرها.

وذلك لالأدلة �لتالية:
رة  1- �إفادة موؤ�س�سة ).....( باخلطاب رقم )384/6779( يف 1429/10/18هـ باأن �لبطاقات مزوَّ
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كليًا، و�أن �ملعلومات �ملوجودة د�خل �لأ�سرطة �ملمغنطة خمتلفة متامًا عن �ملعلومات �ملو�سحة على 
وجه �لبطاقات.

2- ما هو ثابت ب�سكوى متاجر هايرب ).....( من قيام �ملتهم �لأول ب�سحب م�سرتيات مببلغ )9655( 
رة �مل�سبوطة بحوزته. مبوجب �لبطاقة �ملزوَّ

3- ما هو ثابت مبح�سر �لقب�ص و�لتفتي�ص رقم )99/108166( بتاريخ 1429/9/21هـ �ملعد من 
�ملزورة مو�سوع  �لبطاقات  �ملذكورين، وبحوزتهما  �ملتهمني  بالقب�ص على  �لأمن بجدة  قبل دوريات 

�لق�سية.
4- �عرت�ف �ملتهمني �ملذكورين بكافة مر�حل �لتحقيق بتح�سلهما على �لبطائق عن طريق جمهول 
ل ي�ستطيعا �لإر�ساد عليه، �لأمر �لذي يجعل �إنكارهما �لعلم بتزوير �لبطاقات قوًل مر�َساًل ودفاعًا 
و�هيًا �أر�د� به �لتهرب من �مل�سوؤولية �جلنائية يف ظل ما هو ثابت باعرت�ف �ملتهم �لأول ب�سر�ء �أجهزة 

هاتف جو�ل من متاجر ).....( مبوجب �لبطاقات مقابل ح�سوله على ن�سبة من بيع �جلو�لت.
وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل حماكمة �ملتهمني �ملذكورين طبقًا لأحكام �ملو�د )4، 5، 6( من نظام 

مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ
�أنكر  قائاًل:   ).....( �لأول  �ملتهم  �أجاب  جو�بهما،  وطلب  �لدعاء  ممثل  لدعوى  �ملتهمني  وب�سماع 
�لدعوى جملًة وتف�سياًل، و�حلقيقة �أنني قد تعرفت على �سخ�ص ).....( ُيدعى ).....( كان يرتدد 
على �ملحل �لذي �أعمل به ).....( تخت�ص يف بيع �جلو�لت؛ ونظرً� لكون �ملحل فيه �سبكة ل ت�سحب 
�سوى من �لبنوك �ل�سعودية فقط، �ت�سل بي �ملذكور وطلب مني �سر�ء �أغر��ص مبوجب بطاقة �ئتمان 
�أخته ).....( وفعاًل ح�سرت �ملر�أة و��سطحبتها  �أنه �سري�سل  عائدة له؛ ل�سر�ء جو�لت، و�أخربين 
�إىل ).....( ثم �سلمتني بطاقة لل�سر�ء بها، ورف�ست م�ساحبتي للمحل، فا�سرتيت جهازً� لنف�سي من 
بطاقتي مببلغ )�ألفا وت�سعة وت�سعني( رياًل، ثم قابلت �ملر�أة و�سلمتها �جلو�لني وبطاقتها و��ستلمت 
منها )مائتي( رياٍل، وبعد ما يقارب ع�سرة �أيام، �ت�سلت عليَّ �ملر�أة �ملذكورة مبدية رغبتها يف تكر�ر 
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�ل�سابق، وجل�ست يف �سيارتي �ملقعدة �خللفية، وذهبت  �لعملية، وفعاًل تقابلنا عند ).....( �ملتجر 
، كما مت  رة ومت �لقب�ص عليَّ مبفردي كاملرة �لأوىل للمتجر، و�أثناء �سر�ئي �كت�سفو� �أن �لبطاقة مزوَّ
�أم  �لأوىل  �لبطاقات �سو�ء  �أن  �أنكر معرفتي  �أنني ذهبت معها، ولكني  �أعرتف  �لقب�ص على �ملر�أة، 

رة، و�أ�سادق على �أقو�يل �ل�سابقة، ولي�ص لديَّ ما �أ�سيفه. �لثانية مزوَّ
�لدعوى، و�حلقيقة  �أنكر  �أجابت عن طريق �ملرتجم قائلة:  �لثانية �جلو�ب،  وب�سوؤ�ل �ملدعى عليها 
�أن �سديق �ملتهم �لأول ُيدعى ).....( ).....( �جلن�سية، قد طلب مني مقابلة �ملتهم �لأول ).....( 
وت�سليمه �سبع بطاقات �أو بطاقتني ل �أعلم، ثم ذهب للمتجر وبعد فرتة مت �لقب�ص عليَّ يف �سيارته، 

و�أنا ل �أعلم �سيئًا.
وب�سوؤ�لها عن ).....( �لذي �أفادت باأنه �سديق �لأول و�ساحب �لبطاقات وعالقتها به، وهل ت�ستطيع 
�لدللة عليه؟ �أجابت باأنه ل عالقة لها به، ول ت�سكن معه، ولي�ص بينهما �أية قر�بة، و�إمنا كلفها بهذه 

�ملهمة دون �أية م�سلحة لها، ول ت�ستطيع �لدللة عليه يف �لوقت �حلا�سر.
ومبو�جهة �ملتهم �لأول مبا �أفادت به �ملتهمة من �ختياره لبطاقة �أو بطاقتني، و�أنه �أخربها �أن �لأخرى 
غري �ساحلة، و�أن �لتفاق بينه وبني ).....( وهي ل تعلم �سيئًا، �أجاب باأن ما ذكرته غري �سحيح، 
و�أن ).....( �لذي �أ�سارت �إليه �أفادين باأنها �أخته، و�أنها قد قابلته مرتني و�أ�سر كل منهما على �أقو�له
ثم �ساألت �لد�ئرة �ملدعى عليهما وممثل �لدعاء: هل لديهم جديد؟ فاأجابو� باأنه ل جديد لديهم 

ويكتفون باإجابتهم �أمام �لد�ئرة.

ورد  �أنه  ت�سمن  �ملوؤرخ يف 1429/9/21هـ  �ملتهمني  على  �لقب�ص  بالطالع على حم�سر  ومن حيث 
خم�سة،  �لبو�بة   ).....( جممع  عند  حالة  بوجود  �أ(   –  43( و�سط  �لدورية  �لعمليات  من  بالغ 
باأن �سخ�سًا ).....( يحمل بطاقة فيز� مزورة حتمل رقم  �لأمن  و�أفاد حر��ص  �لدورية  وتو�جدت 
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باأن  �مل�سبوط  �ل�سخ�ص  يفيد  حيث   ،).....( من  بال�سر�ء  يقوم  كان   )491742456959373(
�لبطاقة تابعة لمر�أة موجودة يف �سيارته �خلا�سة �أمام �لبو�بة رقم )4( فتم �لتحفظ على �ل�سخ�ص 
).....( و�لجتاه نحو �سيارته ملالحقة �ملر�أة ).....( وعند م�ساهدتها للدورية ترجلت وهربت، ومت 
متابعتها يف مو�قف �ل�سيار�ت ومن ثم �سبطها من قبل �لدورية وعند تفتي�سها وجد بحوزتها بطاقات 
فيز� ما�سرت كارد، عددها �ثنتني و�أربع بطاقات لعمالء خمتلفني وبنوك خمتلفة يف �سنطة �ليد �لتي 
كانت حتملها �ملدعوة ).....(، وعند تفتي�ص �لعربة ُوجدت ثالث يف �سنطة �لعربة .. �إلخ. وحيث �إنه 
بالتحقيق مع �ملتهمني �أفاد �ملتهم �لأول باأنه قبل حو�يل �أربعة �أ�سهر ح�سر له �سخ�ص ).....( بغر�ص 
�سر�ء جو�لت كهد�يا، وعندما �أر�د �أن يحا�سب ويدفع قيمة �جلو�لت �أخربين �أنه لي�ص لديه كا�ص، ول 
يحمل �سوى بطاقة فيز�، فاعتذرت لعدم توفر �خلدمة يف �ملحل، فطلب مني رقم جو�يل وغادر، ومل 
�أقابله بعد تلك �ملرة حتى �ليوم، ويف �أول رم�سان من هذ� �لعام �ت�سل عليَّ �ملذكور، وذكرين بنف�سه 
و�ساألني عما �إذ� مت ت�سغيل خدمة ��ستخد�م بطاقات �لفيز� من عدمها، فاأخربته باأن ذلك مل يحدث، 
فاأخربين �أنه �سيقوم باإعطاء رقم جو�يل لأخته كي تتو��سل معي بهذ� �ل�ساأن، ويف �أول �أيام رم�سان 
�ت�سلت هذه �ملر�أة عليَّ مرتني تقريبًا وعرفتني بنف�سها على �أنها �سقيقة ).....(، و��ستف�سرت عما 
�ساأقوم  و�أين  ُتدعى ).....( وطلبت منها مهلة يومني،  �أنها  و�أخربتني  ي�ستف�سر عنه �سقيقها،  كان 
بالت�سال بها لأخربها مبا يجد حول �ملو�سوع، ويف �ل�سابع من رم�سان �ت�سلت علّي، فطلبت منها 
�لت�سال بي يف �ليوم �لتايل، وحينها تذكرت �أنه �سبق يل �ل�سر�ء من ).....(، وفعاًل �أخربتها بذلك 
�لدخول معي؛ لكي تختار نوع �جلهاز  بو�بة رقم )5( يف �سوق ).....(، فطلبت منها  وقابلتني يف 
�لذي تريده، و��سرتطت لنف�سي )5%( فو�فقت على ذلك، ولكنها رف�ست �لتوجه معي للمحل بحجة 
�أنها تريد �لت�سوق، وحتججت بعدم در�يتها باأنو�ع �لأجهزة و�أ�سعارها وعدم �إجادتها �للغة �لعربية، 
وقامت باإعطائي بطاقة �لفيز�، و�جتهت بها �إىل ).....(، وعندما ��سرتيت وقام �لكا�سري با�ستخد�م 
�لبطاقة مل تتم �لعملية، فاأخذت �لبطاقة وخرجت من �ملحل، و�ت�سلت عليها وبعد مقابلتها �أعطتني 
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بطاقة �أخرى و�جتهت �إىل �ملحل مرة ثانية، ومتت �لعملية بنجاح ثم ��سرتيت جهازً� ثالثًا يل من 
بطاقتي، و�نتهى �لأمر، وبعد �أربعة �أيام �ت�سلت عليَّ �ملذكورة، وطلبت مني �أن �أ�سرتي لها �أجهزة 
جمددً�، �إل �أنني لن�سغايل مل �أ�ستطع �لذهاب معها، ويف 1429/9/21هـ �أعادت �لطلب مرة �أخرى، 
�لبو�بة رقم )4( و�أعطتني بطاقة  �أمام  �ألتقي بها يف �ملكان نف�سه، وفعاًل تقابلنا  �أن  فو�فقت على 
�أنها �ستنتظر عودتي بد�خل �ل�سيارة  �أ�سغل �ل�سيارة لها، و�أخربتني  �أن  خ�سر�ء �للون وطلبت مني 
 )N95( مربرة ذلك بحر�رة �جلو، وذهبت ل�سر�ء �جلو�لت وطلبت من �ملوظف �إح�سار جهازين
فاأخربين �لبائع �أن �أعود بعد �سالة �لع�سر؛ لقرب �ل�سالة، وبعد �نتظار حو�يل ع�سر دقائق، وبعد 
قيام �لبائع باإجر�ء عملية �ل�سر�ء بو��سطة �لبطاقة، مت قبول �لعملية مبا�سرة، و�سدر �لو�سل باأن 
�لعملية مقبولة، ويف تلك �لأثناء قام �ملوظف باأخذ �لبطاقة، وكذلك و�سل �ل�سر�ء، و�جته �إىل زميله 
يف �لك�سك، وقام باإجر�ء مكاملة هاتفية وح�سر م�سوؤول �لأمن، فاأخربتهم �أن �لبطاقة تعود لمر�أة 
معي يف �ل�سيارة، وبعد ح�سور �لدورية توجهنا لل�سيارة، وقد حاولت �ملر�أة �لهرب، ولكن مت �لقب�ص 

عليها.
وبالتحقيق مع �ملتهمة �لثانية ).....( ).....( �جلن�سية – �أفادت باأنها ح�سرت �إىل جدة من �ملدينة 
�ملنورة بغر�ص �ل�سفر �إىل نيجريا، وبحكم �أنها ل تعرف �لطريقة يف �ل�سفر طلبت �مل�ساعدة من �أحد 
).....( �لذي ��ستعد بذلك، مقابل �إعطائها بطاقة فيز� وما�سرت كارد؛ لكي تقوم بعمليات �ل�سر�ء 
خاللها، و�أفادت باأنها ل تعرف ذلك �ل�سخ�ص �لذي �أعطاها �ست بطاقات، و�أن ح�سورها كان قبل 

ثالثة �أيام، ونفت �أن يكون �ملتهم �لأول قد ��سرتى لها �أجهزة قبل ذلك.
وبالطالع على �إفادة �ملوظف بـ ).....( ).....( ).....( �جلن�سية – �أفاد باأنه قد مت �إبالغه من ِقبل 
مدير �ملحا�سبة باأنه يوجد عملية �سر�ء �سبكة �لفيز� غري نظامية، ومل يتم طباعة رقم �لبطاقة على 
و�سل �ل�سر�ء، فتم ��ستدعاء ).....( )�ملتهم( �إىل مكتب �لأمن و�لتاأكد من �سالحية �لبطاقة وعند 
�لتاأكد قمنا باإبالغ �لدوريات �لأمنية، وقد مت �كت�ساف �أنها غري نظامية؛ لأن �لرقم �لذي على بطاقة 
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�أفاد ).....( �سفهيًا  �أنه بعد �كت�ساف ذلك  �ل�سر�ء غري �لرقم �لذي على و�سل �مللكية، و��ستطرد 
باأنه يقوم ب�سحب �مل�سرتيات لأحد �أ�سدقائه �ملوجود يف لبنان، و�أنه قد ��سرتى �سابقًا من ).....(.

وبالتحقيق مع �ملتهمني �أمام هيئة �لرقابة و�لتحقيق �أفاد كل و�حد منهما باأقو�له �ل�سابقة نف�سها، 
غري  �أنها  لها  ذكر  �لبطاقات،  منها  �أخذ  حينما   ).....( �لأول  �ملتهم  �أن  �لثانية  �ملتهمة  و�أ�سافت 

�سحيحة، وقررت �أنها ل ت�ستطيع �لدللة على ).....( �لذي �أخذت منه تلك �لبطاقات.
�أرقامها تف�سياًل يف  �أنها �ست وردت  �لبطاقات - حمل �لتهام - �ت�سح  �إنه بالطالع على  وحيث 
ل�سعادة  �ملوجه  رقم )39/1/20/1986( يف 1429/9/21هـ  �سرطة حمافظة جدة  مدير  خطاب 
مدير موؤ�س�سة ).....( مبحافظة جدة �ملت�سمن بعد �ملقدمة نفيد �سعادتكم باأنه مت �لقب�ص على كل 

من:
بط بحوزتها �لبطاقات �لنتمائية �لتالية: �أ- �ملر�أة ).....( ).....( �جلن�سية – و�سُ

1- ).....( بطاقة فيز� ف�سية بنك كبتل ون رقم �لبطاقة )4305626063849680(.
2- ).....( بطاقة فيز� ف�سية بنك مورجون �سنونلي رقم �لبطاقة )5505665080966632(.

3- ).....( – بطاقة ف�سية بنك كاركندت كاتي رقم �لبطاقة )4104140000681949(.
4- ).....( بطاقة فيز� ف�سية بنك كبتل بالبتيلوم رقم �لبطاقة )529149192058662(.

5- ).....( بطاقة فيز� م�سند كرد ذهبية بنك كاتي رقم �لبطاقة )512107506884668(.
6- ).....( بطاقة فيز� ذهبية بنك كاتي رقم �لبطاقة )5121071851855316(.

�لرقم  حتمل  ف�سية  فيز�  بطاقة  بحوزته  بط  و�سُ  – �جلن�سية   ).....(  ).....( �ملدعو  ب- 
يف  �إليها  �مل�سار  �لبطاقات  با�ستخد�م  قيامهما  �إثر   ).....( يف  وذلك   ،)4917542456959373(
�سر�ء بع�ص �أجهزة �لهاتف �جلو�ل، وقد مت قبول �لعمليات، ومن ثم يتم رف�سها ح�سب �إفادة م�سرف 
�لأمن بال�سوق. لذ� نبعث لكم بطاقات �ئتمانية �مل�سار �إليها �أعاله باأمل �إفادتنا عن مدى �سحة هذه 
�لبطاقات، وليكن ذلك ب�سفة عاجلة؛ كون �لق�سية بها �سجناء يتوقف �لبت يف ق�سيتهما على ما 
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�سريدنا منكم.
�إفادة موؤ�س�سة ).....( مبوجب خطابها رقم )3841/6779( يف  بناًء على ذلك وردت  �إنه  وحيث 
1429/10/18هـ �ملوجه ل�سعادة مدير �سرطة حمافظة جدة �ملت�سمن بعد �ملقدمة نفيد �سعادتكم 
باأن �إفادة �لإد�رة �ملخت�سة باملركز �لرئي�ص ملوؤ�س�سة ).....( يف �لريا�ص ت�سمنت باأن جميع �لبطاقات 
رة كليًا، و�أن �ملعلومات �ملوجودة بد�خل �لأ�سرطة �ملمغنطة خمتلفة متامًا عن �ملعلومات �ملو�سحة  مزوَّ

على وجه �لبطاقات.
وحيث �إنه بناًء على دعوى ممثل �لدعاء و�إجابة �ملتهمني �أمام �لد�ئرة �ملت�سمنة �عرت�ف كل و�حد 
�ملتهم  رة و�عرت�ف  �ملزوَّ �لبطاقات  �إحدى  �أجهزة جو�لت مبوجب  �سر�ء  بعد  بالقب�ص عليه  منهما 
�لأول مببا�سرة �ل�سر�ء بنف�سه مرتني، و�عرت�ف �ملتهمة �لثانية �أنها من �سلَّم �ملتهم �لأول �لبطاقة 

�لتي ُقب�ص عليه وهي بحوزته.
وبناًء على �لقب�ص على �ملتهمة �لثانية، وهي يف �سيارة �ملتهم �لأول و�لعثور بحوزتها على �ست بطاقات 

�أخرى.
رة كليًا،  وبناًء على ما ورد يف تقرير موؤ�س�سة ).....( وهي �جلهة �ملخت�سة �أن جميع �لبطاقات مزوَّ

و�ملعلومات �ملمغنطة خمتلفة متامًا عن �ملعلومات �ملو�سحة على وجه �لبطاقات.
وبناًء على تناق�ص �ملتهمني يف كيفية تعرف بع�سهما على بع�ص وزمن هذ� �لتعرف كما هو �لأمر 
�لو��سح يف �أقو�لهما حتقيقًا؛ ولكون �ملتهمني قد �أعاد� ح�سولهما على هذه �لبطاقات �إىل جمهول، 
وبناًء على ما �أفاد به �ملتهم �لأول عند �لقب�ص عليه �أن �لبطاقة �لتي ��سرتى بها تعود �إىل �سديق له 
�أنه يعلم �أن �لإدلء باحلقيقة يف كونها لمر�أة ).....( �سيك�سف  ).....( �جلن�سية، مما يدل على 

تاأكيد تزويرها.
وبناًء على ما ورد يف حم�سر �لقب�ص على �ملتهم �أنه بتفتي�ص عربته ُوجدت ثالث بطاقات يف �سنطة 
�لعربة، مما يوؤكد متر�سه يف مو�سوع هذه �لبطاقات، و�إنفاقه مع هذه �لفئة �لتي ُعرف عنها ممار�سة 
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�لتزوير فيها.
وبناًء على ما �أفادت به �ملتهمة �لثانية لدى هيئة �لرقابة و�لتحقيق �أن �ملتهم �لأول عندما �أخذ منها 
�لبطاقة �أخربها �أنها غري �سحيحة، مما تطمئن معه �لد�ئرة �إىل �أن كل و�حد منهما على علم باأن 
رة، و�تفاقهم على ��ستعمالها مع تو�فر هذ� �لعلم و�ل�سر�ء بها، مما  �لبطاقات - حمل �لتهام- مزوَّ
يتو�فر يف حقهما ق�سد �جلناية، وي�ستوجب معاقبته كل و�حد منهما عن ذلك طبقًا لن�سو�ص �ملو�د 
�أ�سليًا طبقًا لقر�ر جمل�ص  )4 و5 و6( من نظام مكافحة �لتزوير، و�عتبار كل و�حد منهما فاعاًل 
�لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ مع �لكتفاء يف حق كل منهما بالعقوبة �ملقررة للجرمية �لأ�سد 

�إعماًل ملبد�أ تد�خل �لعقوبات يف �لفقه �لإ�سالمي.
لذلك حكمت الدائرة باإدانة كل من ).....( ).....( اجلن�ضية، والثانية ).....( ).....( اجلن�ضية 

للثانية  املن�ضوبة  التزوير  وجرائم  االأول،  للمتهم  املن�ضوبة  واال�ضتعمال  التزوير  بجرائم   –
ومعاقبتهما عن ذلك ب�ضجن كل واحد منهما مدة ثالث �ضنوات ُت�ضب من تاريخ توقيفه على 

ذمة هذه الق�ضية، وتغرمي كل واحد منهما مبلغ )ثالثة اآالف( رياٍل.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء ، واعتبار احلكم بالن�ضبة للمحكوم عليها 

الثانية نهائياً لعدم االعرتا�س عليه .
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رقم الق�ضية: 3/895/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 298/د/ج/11 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 710/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/20هـ

- ر�ضوة – موظف عام – ا�ضتجابة لرجاء وتو�ضية.

– مبداأ تداخل  – �ضجالت احلا�ضب االآيل  – حمررات ر�ضمية  – م�ضاهمة وا�ضتعمال  - تزوير 

اجلرائم والعقوبات – وقف تنفيذ عقوبة ال�ضجن . 

�أقيمت �لدعوى �سد �ملتهمني؛ لقيام �لأول بو�سفه موظفًا باإد�رة �ملرور بقبول رجاء وتو�سية �لثاين 
بتمكينه من ��ستعمال جهاز �حلا�سب �لآيل �خلا�ص به بالإد�رة وبرقمه �ل�سري يف ت�سجيل بيانات 
وم�ساهمة  �لثالث،  با�سم  ملكيتهما  �سجل  م�سروقتان  �سيارتان  �سمنها  من  �ل�سيار�ت  من  �لعديد 
�ملتهمني يف تزوير حمرر�ت ر�سمية هي �ل�سجالت �خلا�سة باإد�رة �ملرور – �إقر�ر �ملتهمني ب�سحة 
ما ُن�سب �إليهم، حيث �عرتف �لأول و�لثاين باأن ما قاما به خمالف للتعليمات و�أنهما على علم م�سبق 
قة �سرعًا و�أقو�له �أمام �لد�ئرة – �أثر ذلك:  به، كما جاءت �أقو�ل �لثالث متناق�سة يف �أقو�له �مل�سدَّ
– وقف  و�لعقوبات  �إعماًل ملبد�أ تد�خل �جلر�ئم  �لأ�سد  بالعقوبة  �ملتهمني  – معاقبة  �لإد�نة  ثبوت 

تنفيذ عقوبة �ل�سجن ملا �أبد�ه �ملتهمون من ندم وحر�ٍص على م�ستقبلهم.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )10  ،4( �ملادتان 
1412/12/29هـ.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.
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يف جل�سة 1430/4/19هـ ح�سر ممثل �لدعاء ).....( كما ح�سر �ملتهمون، وب�سوؤ�ل ممثل �لدعاء 
�أحال على قر�ر �لتهام، وفيه �أن �ملتهم �لأول بو�سفه موظفًا مبرور �لدمام �أخل بو�جبات وظيفته رجاء 
وتو�سية من �ملتهم �لثاين بتمكينه من ��ستعمال جهاز �حلا�سب �لآيل �خلا�ص باإد�رة �ملرور وبالرقم 
�ل�سري �مل�سلَّم �إليه يف ت�سجيل بيانات �لعديد من �ل�سيار�ت، ومن �سمنها �سيارتان م�سروقتان �سجل 

ملكيتهما با�سم �ملتهم �لثالث كما �ساهم بالتزوير حني �ُسمح له به.
�لثاين  متكني  فتم  لالأول،  �ملن�سوبة  �لر�سوة  جرمية  يف  ��سرتكا  فقد  و�لثالث  �لثاين  �ملتهمان  �أما 
من ��ستعمال �جلهاز �ملذكور ف�سجل �ل�سيارتني �مل�سروقتني با�سم �لثالث، كما �ساهما بالتزوير يف 
حمرر�ت ر�سمية هي �ل�سجالت �خلا�سة باإد�رة �ملرور بطريق �إثبات وقائع وبيانات كاذبة على �أنها 
عية �أدلة �لتهام وطلبت من �ملحكمة �لإد�رية معاقبة �ملتهمني طبقًا لن�ص  �سحيحة، ثم �ساقت �ملدَّ
�ملادتني )5، 6( من نظام  �لر�سوة، وطبقًا لن�ص  �ملادتني )�لر�بعة و�لعا�سرة( من نظام مكافحة 

مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ.
وبتالوة قر�ر �لتهام عليهم �أجاب �لأول باأنه فعاًل �سمح للثاين بالت�سجيل باجلهاز ثقة به، و�جلهاز 
ل يقبل �أية �سيارة عليها خمالفات، وهو ل يعلم �سيئًا عن �ل�سيارتني، و�أجاب �لثالث باأنه �تفق مع 
من  ��سرتيتها  وقد  �سيارة،  لكل  رياٍل  �آلف(  )خم�سة  مببلغ  �ملرور  لدى  �ل�سيارتني  بت�سجيل  �لثاين 
مياين دون كتابة مبايعة مببلغ )مائة و�ستني �ألف( رياٍل �سلمت منها مبلغ �أربعني �ألفًا، وبعدها مل 
�أره، و�أفاد� ب�سحة ما ورد باأقو�لهم �ل�سابقة، وطلب �ملتهم �لثاين مهلة للرد وطلب �سورة من قر�ر 
�لتهام فاأعطي �سورة منه، كما �أعطي �ملتهمان �لآخر�ن �سورة منه، ويف جل�سة 1430/5/9هـ ح�سر 
م �لأول مذكرة، وكذلك �لثالث كما �أفاد �ملتهم �لأول و�لثالث باأن ما ورد يف  �ملتهمون ووكالوؤهم، وقدَّ
�عرت�فهما �مل�سادق عليه �سرعًا �سحيح، و�أفاد �ملتهم �لثاين بو��سطة وكيله باأنه يطلب مهلة ثانية 
بها  مرَفق  1430/5/15هـ  يف  موؤرخة  مذكرة  �لثاين  �ملتهم  م  قدَّ 1430/5/17هـ  جل�سة  ويف  للرد، 
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�سورة �سهادة وفاة، و�سورة �إثبات �إعالة، وقد نفى يف �ملذكرة �سحة ما ورد يف قر�ر �لتهام، و�كتفى 
�ملتهمون مبا ذكرو�، وقالو� لي�ص لدينا ما ن�سيفه، كما �كتفى ممثل �لدعاء مبا جاء يف قر�ر �لتهام، 

ورفعت �جلل�سة لإ�سد�ر �حلكم.

�ملتهمني  �لدعوى طالبًا معاقبة  �أقام هذه  �ل�سرقية  باملنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  �إن فرع هيئة  حيث 
طبقًا ملا تق�سي به �لن�سو�ص �لنظامية �لتي �أوردها يف قر�ر �لتهام، وحيث �إن �ملتهمني قد �عرتفو� 
مبا ُن�سب �إليهم و�سدقت �عرت�فاتهم �سرعًا، كما �عرتف �لأول و�لثاين باأن ما قاما به هو خمالف 
للتعليمات، و�أنهما على علم م�سَبق بذلك، ومما يوؤيد �سحة �لتهام �أن وكيل �ملتهم �لثاين ذكر �أن 
�لثالث  �ملتهم  �أن  كما  �لثالث،  �ملتهم  �سيارة من  �سر�ء  �لثالث هو عربون  ِقبل  له من  �ملدفوع  �ملبلغ 
قة �سرعًا �أنه ��سرتى �ل�سيارتني باأربعني �ألفًا كل و�حدة بع�سرين  تناق�ست �أقو�له ففي �أقو�له �مل�سدَّ
�ألف  بثمانني  و�حدة  كل  �ألفًا،  و�ستني  �ل�سيارتني مبائة  ��سرتى  �إنه  يقول  �لد�ئرة  و�أمام  رياٍل،  �ألف 
رياٍل، ودفع )�أربعني �ألفًا( عن كل �سيارة )ع�سرين �ألف( رياٍل، كما �عرتف �أن �ملتهم �لثاين �أعطاه 
رجع  ثم  ونوعها،  �لأخرى  �ل�سيارة  لون  �أنه غريَّ  كما  �للوحة،  يعطه  ومل  �ل�سيارتني  �إحدى  ��ستمارة 
قة �سرعًا،  وعدل �لأخرية، وهذ� �لتناق�ص �إن دل على �سيء، فاإمنا يدل على �سحة �أقو�لهم �مل�سدَّ
و�أنهم قامو� بهذ� �لفعل عن ق�سد وعلم، مما يقوم معه ركنا �جلرمية �ملادي و�ملعنوي، وحيث �إن 
فعل �ملتهمني ُيعترب ر�سوة وتزويرً�، وحيث ثبت �لتزوير و�ت�سح �ملزور و�مل�ساهم، وهما يف �جلرمية 
�سو�ء كما ثبتت �لر�سوة، فاإن �لد�ئرة تاأخذ به وحتكم عليهم باإد�نتهم، وحيث �إن �ملتهمني قد �أقرو� 
معه  يتعني  لهذه �جلر�ئم، مما  و�ملعنوي  �ملادي  �لركن  يثبت  بذلك  فاإنه  �إليهم،  ُن�سب  ما  بح�سول 
نظام  من  و�لعا�سرة(  )�لر�بعة  �ملادتان  به  تق�سي  ملا  طبقًا  �لر�سوة  جرمية  على  �ملتهمني  معاقبة 
مكافحة �لر�سوة، ومعاقبتهم طبقًا ملا تق�سي به �ملادتان )�خلام�سة و�ل�ساد�سة( من نظام مكافحة 
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�لتزوير، ووفقًا ملا ت�سمنه قر�ر جمل�ص �لوزر�ء )223( لعام 1399هـ، وحيث �إن �لتزوير قد ��سُتعمل 
�إن جرميتي  و�ل�ستعمال، وحيث  �لتزوير  ثبت  و�قع �حلال، فقد  �إقر�رهم ومن  �لثابت من  كما هو 
�لتزوير و�ل�ستعمال قد �نتظمهما غر�ص �إجر�مي و�حد و�إعماًل ملبد�أ تد�خل �جلر�ئم و�لعقوبات، 
فاإن �لد�ئرة تكتفي مبعاقبة �ملتهمني بالعقوبة �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة �ل�ساد�سة من �لنظام �ل�سابق 
ذكره؛ كونها �لعقوبة �لأ�سد، وحيث �إن �لد�ئرة حتكم بال�سجن و�لغر�مة، فاإنه توقف عقوبة �ل�سجن 
نظرً� ملا �أبد�ه �ملتهمون من �سياعهم و�سياع م�ستقبلهم وت�سرفاتهم، تدل على ندمهم على ما فعلو�، 
�إن يف  وحيث  و�ل�سالح،  �لإ�سالح  به  ُيق�سد  و�إمنا  �ل�سجني،  �أذية  به  ُيق�سد  ل  �ل�سجن  �إن  وحيث 
�ملر�فعات  قو�عد  من   )32( �ملادة  يف  للد�ئرة  �ملعطى  باحلق  و�أخذً�  مل�ساحلهم  تعطياًل  �سجنهم 
و�لإجر�ء�ت �أمام �لديو�ن، فلهذه �لأ�سباب ر�أت �لد�ئرة �أن من �ل�سالح وقف تنفيذ عقوبة �ل�سجن.

الر�ضوة  – بجرميتي  اجلن�ضية   ).....( و).....(  و).....(   ).....( باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

والتزوير املن�ضوبتني اإليهم، وتعزيرهم عنهما ب�ضجن كل واحد منهم �ضنة وتغرميه مبلغ )ثالثني 

األف( رياٍل )30000( مع اإيقاف تنفيذ عقوبة ال�ضجن اكتفاًء مبا ق�ضوه من �ضجن.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

املتهم  بحق  نهائياً  احلكم  واعتبار   ، ق�ضاء  من  اإليه  انتهى  فيما  احلكم  بتاأييد  املحكمة  حكمت 

الثالث لعدم االعرتا�س عليه . 
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رقم الق�ضية: 5/1353/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 523/د/ج/17/لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 20/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/1/9هـ

ر�ضوة – عر�س مبلغ مايل – ات�ضاق اأقوال املتهم – اختالف اللغة – وجود الدافع للجرمية ال 

يعني قيامها فعاًل.

�جلنائي  �لبحث  لأفر�د  �لر�سوة  �سبيل  على  مايل  مبلغ  بعر�ص  لقيامه  �ملتهم؛  �سد  �لدعوى  �إقامة 
مقابل �إطالق �سر�حه – نفي �ملتهم �لتهمة �ملن�سوبة �إليه و�ت�ساق �أقو�له يف جميع مر�حل �لتحقيق 
وتعليله �إخر�ج �ملبلغ باأنه كان بناًء على طلب رجل �لأمن – �إفادة �أحد �لأفر�د بحدوث �سوء فهم مع 
�ملتهم نظرً� لختالف �للغة مما يبطل �ل�ستدلل مبح�سر �أفر�د �لبحث �جلنائي – حماولة �ملتهم 
�لهرب لي�ست دللة على �جتاه نيته للر�سوة؛ �إذ �إن وجود �لد�فع للجرمية ل يعني قيامها فعاًل – �أثر 

ذلك: عدم �لإد�نة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )15  ،9( �ملادتان 
1412/12/29هـ.

رقم  �لتهام  قر�ر  يف  �جلنائية  دعو�ه  �ملنورة  �ملدينة  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  �أقام 
)500/ج( لعام 1429هـ �سد �ملتهم ).....( ).....( �جلن�سية – )32( �سنة – متزوج وله �أولد – 
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غري متعلم – موقوف ب�سعبة �ل�سجن �لعام مبنطقة �ملدينة �ملنورة.
لأنه بد�ئرة منطقة �ملدينة �ملنورة:

- قام بعر�ص مبلغ )ثمامنائة وثمانية وت�سعني( رياًل ر�سوة لأفر�د �لبحث �جلنائي؛ حلملهم على 
�لإخالل بو�جباتهم �لوظيفية، وذلك مقابل �إطالق �سر�حه، �إل �أن عر�سه مل يلق قبوًل، وبذلك متت 

�جلرمية.
�أدلة �لتهام:

1- ما ورد يف �ملح�سر �ملعد من قبل �أفر�د �لبحث �جلنائي.
2- ما ورد يف �إفادة �أحد �أفر�د �لبحث �جلنائي.

3- �عرت�ف �ملتهم �أنه حاول �لهرب من �أفر�د �لبحث �جلنائي.
�ملادتني )9، 15( من نظام مكافحة  �ملتهم وفقًا لأحكام  �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة  وطلبت 
�لق�سية  نظر  يف  ولل�سروع  1412/12/29هـ،  يف  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة 
حددت �لد�ئرة جل�سة هذ� �ليوم، وفيها ح�سر ممثل �لدعاء ).....(، كما ح�سر �ملتهم، ومبو�جهة 
�ملتهم بالتهام �ملن�سوب �إليه �أجاب مبا موؤد�ه: ما ُن�سب �إيلَّ يف هذ� �لتهام غري �سحيح، و�حلا�سل 
رجال  قبل  ��ستيقايف من  وقد مت  �أحد،  �سهد�ء  ملقربة  زيارة  وكنت يف  للعمل،  للمملكة  قدمت  �أنني 
�لبحث �جلنائي، وطلبو� مني �لإقامة، فاأعطيتهم �سورة �لإقامة، ثم طلبو� مني �لركوب يف �لدورية 
جيبي  يف  ما  �إخر�ج  �لأمن  رجل  مني  طلب  وفيه  �ل�سرطة،  مركز  �إىل  بي  و�جتهو�  معهم،  فركبت 
فاأخرجت جميع ما فيه، ومنها �ملبالغ حمال �لتهام، ثم ذكر يل �لع�سكري �أنه �إن تنازلت عن �ملبلغ 
ف�سيطلق �سر�حي، فرف�ست ذلك فلطمني، وحني ذلك قلت له: خذ )ثالثمائة( رياٍل، و�سادق على 
�أقو�له يف �لتحقيقات �ل�سابقة، ومبو�جهته باأدلة �لتهام �أجاب عن �لدليل �لأول باأنه غري �سحيح، 
وكذ� عن �لدليل �لثاين، و�أما �لثالث ف�سحيح، وب�سوؤ�له وممثل �لدعاء �إن كان لديهما ما ي�سيفانه 

ماه �أو يقدمانه قرر� �لكتفاء مبا قدَّ
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مر�حل  يف  �ملتهم  �أقو�ل  وعلى  �لق�سية،  ملف  على  �لطالع  وبعد  و�لإجابة،  �لدعوى  �سماع  بعد 
�لتحقيق، وحيث �طلعت �لد�ئرة على حم�سر �لقب�ص �ملوؤرخ يف 1429/9/18هـ، وحيث نفى �ملتهم 
�لتهمة �ملن�سوبة �إليه، وعلل �إخر�جه �ملبلغ باأنه مل يكن لغر�ص �لر�سوة بل بناًء على طلب �لع�سكري، 
�لتحقيق مت�سقة على ذلك، وملا كان م�ستند  �أقو�له يف مر�حل  �لر�سوة، وقد كانت  ومل يكن مر�ده 
�لدعاء يف ن�سبة �لر�سوة �إىل �ملتهم هو حم�سر �أفر�د �لبحث �جلنائي، و�إفادة �أحد �أفر�دهم، و�إقر�ر 
�ملتهم مبحاولته �لهروب عنهم، فاإنه ملا كان قد علل �إخر�جه �ملبلغ مبا تقدم، وكان من �ملحتمل فيما 
يخ�ص حم�سر �أفر�د �لبحث �جلنائي و�إفادة �أحدهم عن �سوء �لفهم بني �لطرفني؛ لختالف �للغة، 
و�لدليل �إذ� ورد عليه �لحتمال بطل به �ل�ستدلل، ولي�ص يف حماولته �لهرب دللة على �جتاه نيته يف 
هذه �لق�سية للر�سوة؛ �إذ �إن وجود �لد�فع للجرمية ل يعني قيامها فعاًل، ول ترى �لد�ئرة فيما ثبت 
لها من �لق�سية ما ُيثبت �جتاه ق�سد �ملتهم �إىل �لر�سوة، وعليه فاإنها تنتهي �إىل عدم �إد�نته مبا ُن�سب 

�إليه من عر�ص �لر�سوة.
اإليه من عر�س  ُن�ضب  – مبا  ).....( اجلن�ضية   ).....( املتهم  اإدانة  بعدم  الدائرة  لذلك حكمت 

الر�ضوة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/6880/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 9/د/ج/5 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 246/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/12هـ

ر�ضوة – عر�س مبلغ مايل – عدم االطمئنان اإىل اعرتاف املتهم – تقدير حال املتهم ومالب�ضات 

حدوث الواقعة.

�إقامة �لدعوى �سد �ملتهم؛ لعر�سه مبلغًا من �ملال على رجل �أمن عند ��ستيقافه؛ لرتكابه خمالفة 
جتاوز �ل�سرعة �ملقررة – �إنكار �ملتهم �عرت�فه لدى �ملباحث �لإد�رية �مل�سدق عليه، و�لذي عز�ه �إىل 
�لإكر�ه وتوقيفه يف زنز�نة، و�إقر�ره يف بد�ية �لتحقيق �أنه دفع �ملبلغ من �أجل ت�سديد قيمة �ملخالفة، 
�أثناء تقدمي  – �إفادة �جلندي باأن �ملتهم مل يذكر له  موؤد�ه : عدم �لطمئنان �إىل ذلك �لعرت�ف 
كونه  من  �ملبلغ  تقدميه  �أثناء  �ملتهم  حال  ظنه–  تقدير  بح�سب  لذلك  فهمه  و�أن  ر�سوة  �أنه  �ملبلغ 
حمتاجًا لإجناز عمله على وجه �ل�سرعة دون تاأخري وعدم ح�سوله على خمالفة �سابقة تنم عن عدم 

علمه بكيفية ت�سديد قيمة �ملخالفة – �أثر ذلك: عدم ثبوت �لإد�نة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )15  ،9( �ملادتان 
1412/12/29هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص �لدعوى �جلنائية �ملاثلة مبوجب قر�ر �لتهام رقم 
)608/ج( لعام 1429هـ جاء فيه:
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 )28( – �جلن�سية   ).....(  ).....( �لريا�ص:  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  يتهم  "�أوًل: 
�سنة – متزوج – غري متعلم – يعمل حتت كفالة ).....( �ساحب �سركة ).....(.

�لر�سوة  �سبيل  �ملال على  مبلغًا من  �لريا�ص: عر�ص  بد�ئرة مدينة  تاريخ 1429/6/8هـ  وقبل  لأنه 
عند  �لأمن  لرجل  رياٍل  )مائتي(  مبلغ  عر�ص  باأن  وظيفته  بو�جبات  لالإخالل  لدفعه  عام؛  ملوظف 
فتمت جرمية  عنه،  �لإبالغ  ومت  منه  ُتقبل  �أنها مل  �إل  �سرعة،  مرورية  لرتكابه خمالفة  ��ستيقافه؛ 

عر�ص �لر�سوة.
ثانيًا: �أدلة �لتهام:

1- �عرت�ف �ملتهم لدى �ملباحث �لإد�رية و�إقر�ره �مل�سادق عليه �سرعًا مبا ُن�سب �إليه من دفعه مبلغ 
)مائتي( رياٍل على �سبيل �لر�سوة لرجل �ملرور.

2- ما جاء يف �أقو�ل رجل �ملرور ).....( �لذي قام با�ستيقاف �ملتهم ب�سارع �لعروبة؛ لرتكابه خمالفة 
�سرعة باأن قال له �ملتهم - وهو يقوم بتحرير �ملخالفة -: ل تكتب �ملخالفة و�سوف نتقا�سم قيمتها لك 
ن�سف ويل ن�سف، وقام باإعطائه )مائتي( رياٍل، و�أخذها منه و�أركبه �لدورية و�أبلغ رقيب �لوردية 

و�أعطاه �لتوجيه بت�سليمه لق�سم �ملعذر.
3- �أن �إنكار �ملتهم �أمام فرع �لهيئة ما هو �إل دفاع و�ٍه ل ُي�سنده �أي دليل مادي وينفيه ما ُذكر �أعاله

ثالثًا: يطلب �لفرع من فرع �لديو�ن معاقبته مبوجب �ملادتني )9، 15( من نظام مكافحة �لر�سوة 
�ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ".

 ).....( وكيله  �ملتهم  ح�سرها  جل�سات  عدة  لنظرها  حددت  �لد�ئرة  هذه  �إىل  �لق�سية  وباإحالة 
وممثل �لدعاء، وبعد مو�جهة �ملتهم مبا ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام، �أجاب باأن ما ُن�سب �إليه يف قر�ر 
ت�سديد  �أ�سا�ص  و�إمنا على  ر�سوة على �جلندي،  �ملذكور  �ملبلغ  يعر�ص  و�أنه مل  �لتهام غري �سحيح، 
قيمة �ملخالفة، ويف �جلل�سة ح�سر �جلندي ).....(، و�أفاد باأن �ملتهم مل يذكر له �أثناء تقدميه ملبلغ 
)مائتي( رياٍل �أنها ر�سوة، و�إمنا فهم ح�سب ظنه �أن هذ� �ملبلغ ر�سوة، و�أ�ساف �جلندي �أنه ل يعرف 
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قيمة �ملخالفة؛ لأنها من �خت�سا�ص �حلا�سب �لآيل، ثم قرر كل من �ملتهم ووكيله وممثل �لدعاء �أنه 
لي�ص لديهم ما ي�سيفونه.

وحيث �إنه ب�سدد م�ساءلة �ملتهم عما ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام، وقد �أنكره فقد �طلعت �لد�ئرة على 
�أور�ق �لدعوى، وعلى ما جاء فيها و�أخ�سها �أدلة �لتهام �لتي قدمتها جهة �لدعاء يف مو�جهة �ملتهم.
�إليه  ت�سري  ح�سبما  وذلك  ومالب�ساتها،  �لق�سية  هذه  ظروف  على  تعرفها  وبعد  �لد�ئرة  �إن  وحيث 
�أور�قها، و�لتي تبني �أن �ملتهم كان يحمل �أور�قًا مهمة تخ�ص رئي�ص جمل�ص �إد�رة �ل�سركة �لتي يعمل 
بها، ولوجود موعد �سفر و�سيق �لوقت جتاوز �ملتهم �ل�سرعة �ملحددة فتم �لقب�ص عليه، و�أثناء حترير 
�لر�سوة ملوظف  �تهامه بجرمية عر�ص  م �ملتهم مبلغ )مائتي( رياٍل، فتم  خمالفة �سرعة بحقه قدَّ

عام، هو رجل �لأمن.
�لر�سوة لرجل  للمتهم هي قيامه بعر�ص مبلغ )مائتي( رياٍل على �سبيل  �مل�سَندة  �لتهمة  �إن  وحيث 
�لأمن. وحيث �أنكر �ملتهم هذه �لتهمة يف جميع مر�حل �لتحقيق و�أمام �لد�ئرة. وحيث �أنكر �ملتهم 
�عرت�فه لدى �ملباحث �لإد�رية �لذي �سادق عليه وعز�ه �إىل �لإكر�ه، و�إىل �أنه موقوف يف زنز�نة، فاإن 
�لد�ئرة ل تطمئن �إىل هذ� �لعرت�ف، حيث �أنكر �ملتهم هذه �لتهمة يف بد�ية �لتحقيق، و�أو�سح يف 

حم�سر �لتحقيق �أنه دفع )مائتي( رياٍل من �أجل ت�سديد قيمة �ملخالفة.
حة �أنه فهم ح�سب ظنه �أن هذ� �ملبلغ ر�سوة، و�أن �ملتهم مل  وحيث جاء �إفادة �جلندي ).....( مو�سِّ
يذكر له �أثناء تقدميه لهذ� �ملبلغ �أنه ر�سوة يف �لوقت �لذي يو�سح �جلندي فيه، �أنه ل يعرف قيمة 

�ملخالفة و�أنها من �خت�سا�ص �حلا�سب �لآيل.
وحيث �إن �لد�ئرة وهي تنظر �إىل حال �ملتهم �أثناء تقدميه ذلك �ملبلغ من كونه حمتاجًا لإجناز ما 
لديه من علم على وجه �ل�سرعة دون تاأخري، ومل يتبني من �لأور�ق ح�سول �ملتهم على خمالفة �سابقة 
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ميكن معها �لقول باأنه يعلم عن كيفية ت�سديد قيمة هذه �ملخالفة، جتد �لد�ئرة من ذلك �أنه يبقى 
�حتمال دفع ذلك �ملبلغ؛ من �أجل ت�سديد قيمة �ملخالفة.

مته جهة �لدعاء دلياًل يف مو�جهة  وحيث �إن �إز�ء ذلك �لحتمال، فاإن �لد�ئرة ل تطمئن �إىل ما قدَّ
�ملتهم باعتباره دلياًل قاطعًا ل لب�ص فيه ول غمو�ص. وحيث �إن �أحكام �لإد�نة �إمنا يجب �أن ُتبنى على 
�جلزم و�ليقني ل على جمرد �لظن و�لتخمني. وحيث �إنه متى تطرق �إىل �لدليل �ل�سك �أو �لحتمال 

بطل به �ل�ستدلل.
ي�ساوره �سك  �لذي ل  �لقاطع  �لدليل  �إذ� قام  �إل  �لنا�ص �ل�سالح و�ل�ستقامة،  �لأ�سل يف  �إن  وحيث 
ول يكتنفه �حتمال على ثبوت نقي�ص ذلك. وحيث �إنه بالبناء على ما تقدم، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل 

�لق�ساء بعدم �إد�نة �ملتهم بجرمية عر�ص �لر�سوة �ملن�سوبة �إليه.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه يف قرار االتهام؛ ملا هو 

مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/656/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 257/د/ج/12 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 513/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/5هـ

ر�ضوة – عر�س مبلغ مايل – وجود الدافع وامل�ضلحة لدى املتهم – م�ضادرة مبلغ الر�ضوة.

�لر�سوة  �سبيل  لأنه عر�ص مبلغًا ماليًا على  �ملتهم؛  �لدعوى �سد  و�لتحقيق  �لرقابة  �أقام فرع هيئة 
ملوظف عام هو معلم �إ�سار�ت �ملرور؛ مل�ساعدته على �جتياز �ختبار �حل�سول على رخ�سة �لقيادة 
– �عرت�ف �ملتهم �أمام جهة �لتحقيق وت�سديقه من قبل �ملحكمة �ملخت�سة ووجود �لد�فع و�مل�سلحة 
للمتهم من دفع �ملبلغ؛ لف�سله يف �جتياز �ختبار �إ�سار�ت �ملرور – موؤد�ه: ثبوت �جلرمية يف حقه – 

�أثر ذلك: �إد�نته بجرمية عر�ص �لر�سوة وم�سادرة مبلغ �لر�سوة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )15  ،9( �ملادتان 
1412/12/29هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبحافظة �لأح�ساء هذه �لدعوى �جلز�ئية مبوجب رقم قر�ر �لتهام 
بد�ئرة  1430/2/29هـ  يف  لأنه  �حلكم؛  هذ�  مطلع  يف  �ملذكور  �ملتهم  – �سد  �آنفًا  �إليه  – �مل�سار 
حمافظة �لأح�ساء: عر�ص مبلغًا وقدره مائة )100( رياٍل على �سبيل �لر�سوة ملوظف عام هو معلم 
�إ�سار�ت �ملرور مبدر�سة �لقيادة بالأح�ساء؛ حلمله على �لإخالل بو�جبات وظيفته، وذلك مب�ساعدته 
على �جتياز �ختبار �حل�سول على رخ�سة قيادة �أثناء تاأديته هذ� �لختبار مبدر�سة �لقيادة، �إل �أنه 
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عية �أدلة �لتهام، وطلبت من  مل يقبل منه مبلغ �لر�سوة و�أبلغ عن جرميته، هذ� و�ساقت �لهيئة �ملدَّ
�ملحكمة �لإد�رية معاقبة �ملتهم طبقًا لن�ص �ملادتني )9، 15( من نظام مكافحة �لر�سوة.

�لدعاء  ممثل  فيها  ح�سر  حيث  �ليوم  هذ�  جل�سة  لها  حددت  �لد�ئرة  هذه  �إىل  �لق�سية  وباإحالة 
).....(، كما ح�سر �ملتهم، وبتالوة قر�ر �لتهام عليه �أجاب قائاًل: )ما جاء يف قر�ر �لتهام غري 
�سحيح، فاأنا ن�سيت )�ملائة( رياٍل د�خل �لأور�ق و�سلمتها ملوظف ُيدعى ).....( ).....( �جلن�سية، 
وبعد فرتة من �لزمن مت ��ستدعائي ون�ساأت هذه �لق�سية(، وب�سوؤ�له عن �أقو�له يف �لتحقيقات، قال: 
)�إّن �أقو�يل �لتي �أدليت بها �أمام هيئة �لرقابة و�لتحقيق �سحيحة، و�أما �أقو�يل �مل�سدق عليها �سرعًا 
فهي غري �سحيحة( و�كتفى بذلك، كما �كتفى ممثل �لدعاء مبا ورد يف قر�ر �لتهام، وبذ�ت �جلل�سة 

�سدر هذ� �حلكم.

�لر�سوة،  له تهمة عر�ص  هة  �ملتهم موجِّ �لدعوى �سد  �أقامت هذه  و�لتحقيق  �لرقابة  �إن هيئة  حيث 
مة هذ� �حلكم، وحيث �إن تلك �لتهمة ثابتة على  وذلك على �لتف�سيل �ملو�سح بقر�ر �لتهام، ومقدِّ
�إن  ِقبل �ملحكمة �ملخت�سة، وحيث  �لتحقيق و�لذي مت ت�سديقه من  �أمام جهة  �ملتهم باعرت�فه بها 
�إل من قبيل �لأقو�ل �ملر�َسلة �لتي مل يدعمها بدليل، وحيث وجد �لد�فع  دفع �ملتهم و�إنكاره ما هو 
و�مل�سلحة للمتهم من دفع هذ� �ملبلغ؛ �إذ �إنه قد ف�سل يف �جتياز �ختبار �لإ�سار�ت �ملرورية مما يوؤكد 
ثبوت هذه �جلرمية يف حقه، وحيث �إن تلك �جلرمية من كبائر �لذنوب ملا يرتتب عليها من �أ�سر�ر 
عظيمة و�إف�ساد للذمم وتعدٍّ على �حلقوق، �لأمر �لذي يتعني معه تعزير مرتكبها قطعًا ل�سره وردعًا 
لغريه، فيكون من �ملتعني معاقبته عن ذلك وفق ما جاء يف �ملادتني )�لتا�سعة و�خلام�سة ع�سرة( من 

نظام مكافحة �لر�سوة.
لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – بجرمية عر�س الر�ضوة املن�ضوبة اإليه، 
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وتعزيره عنها ب�ضجنه خم�ضة اأ�ضهر ُتت�ضب من تاريخ اإيقافه على ذمة هذه الق�ضية، وم�ضادرة 

مبلغ الر�ضوة املحفوظ لدى املباحث االإدارية.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1188/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي: 189/د/ج/8 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 556/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/1هـ

ر�ضوة – رجل اأمن – عر�س مبلغ مايل – دالئل انتفاء الق�ضد اجلنائي.

�جلندي  قيام  مقابل   ).....( �جلندي  على  مايل  مبلغ  بعر�ص  لقيامه  �ملتهم؛  �سد  �لدعوى  �إقامة 
�إذن مبمار�سة عمل  بت�سليمه �لعربة �لتي مت م�سادرتها منه باحلرم �ل�سريف؛ لعدم ح�سوله على 
�لطو�فة – نفي �ملتهم قيامه بعر�ص �لر�سوة وخلو �لأور�ق مما يفيد ذلك – �لظاهر من حال �ملتهم 
�أنه طلب من �جلندي ت�سليمه �لعربة على �سبيل �مل�ساعدة ودون �أجر �أو �أي مبلغ مايل، ومما يوؤكد 
ذلك �سذ�جة �ملتهم وفقره و�سغر �سنه – موؤدى ذلك: �نتفاء �لق�سد �جلنائي لديه لرتكاب �جلرمية 

�لإد�نة. عدم  – �أثره: 

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من  )�لتا�سعة(  �ملادة 
1412/12/29هـ.

بتاريخ  )16/574ج(  رقم  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  خطاب  �ملظامل  ديو�ن  فرع  �إىل  ورد 
1429/2/9هـ �ملرفق به قر�ر �لتهام رقم )31/ج( لعام 1429هـ، وقد مثَّل �لهيئة ).....( قائاًل: 
تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق �ملتهم ).....( ).....( �جلن�سية – عمره )22( �سنة – مهنته طالب 
– موقوف ب�سجون مكة �ملكرمة بتاريخ 1429/2/9هـ بتهمة �لر�سوة؛  – حالته �لجتماعية �أعزب 
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�سة مبنطقة مكة �ملكرمة: قام بعر�ص مبلغ مايل على  لأنه وقبل ذلك �لتاريخ بد�ئرة �لعا�سمة �ملقدَّ
بعر�ص مبلغ مايل  قام  باأن  و�جبات وظيفته، وذلك  بو�جب من  �لإخالل  موظف عام؛ حلمله على 
غري حمدد على �جلندي ).....(، مقابل قيام �جلندي بت�سليمه �لعربة �لتي مت م�سادرتها منه من 
ِقبل جلنة مكافحة �لظو�هر �ل�سلبية، وكذلك �لتفاق على �أن ل يتم منعه من �لعمل يف دفع �لعربات 

باحلرم، �إل �أن ذلك مل يقبل منه، فتمت جرمية �لعر�ص بناًء على ذلك ملا يلي:
1- ما هو ثابت باإفادة �جلندي ).....(، بقيام �ملتهم �ملذكور بالعر�ص عليه �أن ي�سلمه مبلغًا ماليًا 

لقاء ت�سليمه �لعربة �لتي متت م�سادرتها منه.
2- �عرت�ف �ملتهم �ملذكور بكافة مر�حل �لتحقيق مبا هو من�سوب �إليه.

3- ل تعويل على �إنكار �ملتهم لدى �لهيئة �عرت�فاته �ل�سابقة حيث ل تعدو كونها قوًل مر�َساًل يدح�سه 
ما هو ثابت بالأور�ق و�عرت�فاته �ل�سابقة �لتي �سدرت منه بكامل حريته، كما �أفاد هو بنف�سه لدى 

�لهيئة مما ي�ستوجب �للتفات عن �إنكاره.
نظام  من  )�لتا�سعة(  �ملادة  لن�ص  طبقًا  �ملذكور  �ملتهم  معاقبة  �ملظامل  ديو�ن  من  �لهيئة  وتطلب 

مكافحة �لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( يف 1412/12/29هـ.
ومبو�جهة �ملتهم مبا ُن�سب �إليه �أنكره جملًة وتف�سياًل، وقال: �إنه مل يقم بعر�ص �لر�سوة على �جلندي 
�ملذكور، وكل ما يف �لأمر �أنه طلب منه �إعطاءه �لعربة �خلا�سة به؛ لأنها م�سدر رزقه، و�أن �عرت�فه 
كان ب�سبب �خلوف و�لرتباك؛ لأنها �ملرة �لأوىل �لتي يدخل فيها مركز �ل�سرطة، وختم �أقو�له �أنه 
�أخرى  جل�سة  ويف  رعايته،  �إىل  يحتاجون  �لذين  �ملر�سى  �إخوته  �سمن  ومن  لأ�سرته  �لوحيد  �لعائل 
نة من �إخو�نه �ملعاقني،  �أ�ساف �ملتهم �أنه قدم من قريته للبحث عن لقمة �لعي�ص؛ ليعول �أ�سرته �ملكوَّ
�لعمل )�لطو�فة(؛  �إذن مبمار�سة  �لتي كانت معه؛ لأنه مل يح�سل على  �لعربة  ولكن متت م�سادر 
جلهله بالنظام، وقد حاول �إرجاع �لعربة من باب �مل�ساعدة دون مقابل مادي؛ لأنه ل يجد من �ملال 

ما يكفي لإعا�سة �أ�سرته ومعظمهم مر�سى.
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وحيث �إنه بعد �لطالع على �أور�ق �لدعوى وما مت فيها من حتقيقات تخل�ص �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة 
).....( مبا ُن�سب �إليه، �إذ جاءت �أقو�له �أمام �لد�ئرة ولدى هيئة �لرقابة بنفي قيامه بعر�ص �لر�سوة 
على �جلندي، يوؤيد ذلك �أنه ل يوجد يف �لأور�ق �أن �ملتهم عر�ص على �جلندي �أي مبلغ لقاء �إعطائه 
�لعربة، و�إمنا يظهر �أن طلبه من �جلندي كان على �سبيل �مل�ساعدة دون �أجر �أو �أي مبلغ، و�لظاهر 
�أن �ملتهم فقري �ملال، ولي�ص لديه ما يدفعه ر�سوة للجندي؛ �إذ ظهر للد�ئرة �سذ�جته و�سغر �سنه، كما 
�أنه طالب ثانوي بالق�سم �لليلي، مما يدل على �أنه يعمل نهارً� لإعالة �أ�سرته، ويف حالة �إد�نته �سوف 
يوؤثر ذلك على م�ستقبله �لدر��سي، وقد يوؤدي به �إىل تغيري م�سار حياته �إىل �لأ�سو�أ، وحيث �إن �لدللة 
غري كافية لتوجيه �لإد�نة للمذكور تنتهي �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة ).....( مبا هو من�سوب �إليه؛ لعدم 

كفاية �لأدلة.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – بجرمية الر�ضوة املن�ضوبة اإليه؛ لعدم 

كفاية االأدلة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/1339/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 362/د/ج/12 لعام 1429هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 48/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/1/21هـ

ر�ضوة – رجل اأمن – طلب واأخذ مبلغ مايل – وجود �ضوابق .

�إقامة �لدعوى �سد �ملتهمني؛ لقيام �لأول بو�سفه موظفًا عامًا بطلب و�أخذ مبلغ مايل من خال �ملتهم 
�لر�سوة  تقدمي  مع خاله على  باتفاقه  �لثاين يف �جلرمية  و��سرت�ك  �سر�حه،  �إطالق  مقابل  �لثاين 
�لرد على  �لأول على  �ملتهم  �إليه وعدم قدرة  ملا هو من�سوب  ل  �ملف�سّ �لثاين  �ملتهم  – �إقر�ر  لالأول 
�أدلة �لتهام، ل�سيما و�أنه يعمل ميد�نيًا يف �ملربع ذ�ته و�ملوقع �لذي مت فيه �لقب�ص على �ملتهم �لثاين 
وعدم �لعثور باإر�دة �لو�فدين على �أور�ق تخ�ص �إيقاف �ملتهم �لثاين حتى ل ينك�سف �أمره باإطالق 
منه  مبلغ مايل  و�سلب  معاملة مقيم  �إ�ساءة  �سابقة يف  له  �لأول  �ملتهم  كون  �إىل  بالإ�سافة  �سر�حه، 
و�سدور حكم باإد�نته، وكذلك حيازته و��ستخد�مه للمخدر�ت مما يدل على �أنه ل يتورع عن �رتكاب 

تلك �جلر�ئم – �أثر ذلك: ثبوت �لإد�نة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )10  ،3  ،1( �ملو�د 
1412/12/29هـ.

لأنهما يف عام  �ملتهمني  �ل�سرقية دعو�ه �جلز�ئية �سد  باملنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  فرع هيئة  �أقام 
و�أخذ )900(  �لأول: ب�سفته موظفًا عامًا طلب  �ل�سرقية: �ملتهم  �لدمام باملنطقة  1428هـ بد�ئرة 
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بو�جبات  �إخالله  – مقابل  �ململكة  �لثاين حاليًا خارج  �ملتهم  �ملدعو ).....( خال  ر�سوة من  رياٍل 
وظيفته باإطالق �سر�ح �ملتهم �لثاين من توقيف �إد�رة �لو�فدين باملنطقة �ل�سرقية وقد مت ذلك فعاًل. 
�ملتهم �لثاين: ��سرتك يف جرمية �لر�سوة �ملن�سوبة للمتهم �لأول باأن �تفق مع خاله ).....( على تقدمي 
)900( رياٍل ر�سوة للمتهم �ملذكور فتم بناًء على ذلك تقدميها بعد �إطالق �سر�حه هذ� و�ساقت جهة 
�لدعاء �أدلة �لتهام ويف مقدمتها �عرت�ف �ملتهم �لثاين مبا ن�سب �إليه وخل�ست من ذلك �إىل طلب 

معاقبة �ملتهمني وفق �ملو�د )�لأوىل و�لثالثة و�لعا�سرة( من نظام مكافحة �لر�سوة.
باإحالة �لق�سية �إىل �لد�ئرة حدد ملحاكمة �ملتهم جل�سة �لثالثاء 5/رجب/1429هـ، ح�سرها ممثل 
�لدعاء ).....( كما ح�سر �ملتهم �لثاين ).....(، �أما �ملتهم �لأول فلم يح�سر، وبتالوة قر�ر �لتهام 
على �ملتهم �لثاين �أجاب قائاًل: ما جاء يف قر�ر �لتهام غري �سحيح، ومل يح�سل �تفاق بيني وبني 
خايل على دفع �لر�سوة، وخروجي من �لتوقيف بح�سب علمي �أنه عن طريق �لكفيل، ومل �أعلم �أنها 
ر�سوة �إل بعد خروجي من �لتوقيف، حيث �أخربين خايل �أن خروجي كان ب�سبب �تفاقه مع �لع�سكري 
)�ملتهم �لأول( بدفع مبلغ، وكان �لتفاق على )�ألف( رياٍل، ثم مت تنزيل �ملبلغ �إىل )900( رياٍل، 
و�كتفى بذلك، كما �كتفى ممثل �لدعاء مبا جاء يف قر�ر �لتهام، وباجلل�سة ذ�تها طلب �ملتهم �سورة 
من قر�ر �لتهام؛ ليقدم عليها ردً� مكتوبًا. وبجل�سة يوم �لثالثاء 12/رجب/1429هـ، ح�سر ممثل 
م مذكرة نفى فيها �لتهمة �ملن�سوبة �إليه، و�أن خاله مل  �لدعاء ).....( كما ح�سر �ملتهم �لثاين وقدَّ
و�أو�سح  �سحية  لظروف  ولكن  هروبًا،  يكن  مل  �ململكة  خارج  خاله  ووجود  �لأول  �ملتهم  يعرف  يكن 
�لنقال  د�خل �جلو�ز�ت وجهازه  كان  و�أنه  �إليه،  �ملن�سوبة  �لر�سوة  ي�سرتك يف جرمية  �أنه مل  �ملتهم 
�أخرجه كان ب�سبب �ت�سال بينه  ُمقفل ومودع يف �سندوق �لأمانات، و�أن ح�سور �ملتهم �لأول �لذي 
وبني خاله، و�أنه كان يعتقد �أن خاله قد �أنهى �أموره مع كفيله؛ لكي يقوم بكفالته، وذكر �ملتهم �أنه مل 
يعلم �أن هناك ر�سوة �إل بعد خروجه، ولو كان يريد �أن ير�سي ملا تردد بدفعها مرة ثانية بعد علمه 
باأن �لطرف �لأول يريد )�ألفني وخم�سمائة( رياٍل، ومل يبلغ �جلو�ز�ت بحقيقة �لر�سوة �لتي يطالب 
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بها �ملتهم �لأول، و�أنهى �ملتهم مذكرته �إىل عدم �سحة �لتهام �ملن�سوب �إليه وطلب �حلكم برب�ءته، 
وباطالع ممثل �لدعاء على مذكرة �ملتهم، قال: �إنه يكتفي مبا ورد يف قر�ر �لتهام، وبجل�ستي 16/
�ملتهم  كما ح�سر  و).....(   ).....( �لدعاء  و8/رم�سان/1429هـ ح�سر ممثل  �سعبان/1429هـ، 
�لثاين، ومل يح�سر �ملتهم �لأول رغم �لكتابة ملرجعه ح�سب �خلطابات �ملرَفقة �سورها مبلف �لق�سية، 
وبجل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 12/�سو�ل/1429هـ ح�سر ممثل �لدعاء ).....( كما ح�سر �ملتهم �لأول 
�لتهام غري �سحيح، وطلب  قر�ر  ما جاء يف  �إن  قائاًل:  �أجاب  عليه  �لتهام  قر�ر  وبتالوة   ).....(
�سورة من قر�ر �لتهام، وبجل�سة يوم �لأربعاء 15/�سو�ل/1429هـ ح�سر �ملتهم �لأول، وقدم مذكرة 
نفى فيها �سحة ما ُن�سب �إليه بقر�ر �لتهام، وبجل�سة هذ� �ليوم �ل�سبت 18/�سو�ل/1429هـ، ح�سر 

ممثل �لدعاء ).....( كما ح�سر �ملتهمان، وباجلل�سة ذ�تها �سدر هذ� �حلكم.

حيث �إن هيئة �لرقابة و�لتحقيق �أقامت هذه �لدعوى �سد �ملتهمني؛ وذلك لإثبات جرمية �لر�سوة يف 
حقهما ومعاقبتهما تبعًا لذلك على �لنحو �لو�رد تف�سيله بقر�ر �لتهام، ومقدمة هذ� �حلكم، وحيث 
�أنكر� ما ُن�سب �إليهما، �إل �أن �إنكارهما جمرد عن �أي دليل يع�سده، ومتعار�ص مع �لأدلة و�لقر�ئن 
�لثابتة �سدهما، ففيما يتعلق باملتهم �لأول، فالثابت قيامه باأخذ �لر�سوة من �ملدعو ).....( خال 
�ل�سرقية،  باملنطقة  �لو�فدين  �إد�رة  توقيف  من  �لثاين  �ملتهم  �سر�ح  �إطالق  مقابل  �لثاين  �ملتهم 
وذلك ح�سب �إفادة �ملتهم �لثاين �سده، و�أنه هو �لذي ُقب�ص عليه وقام باإخر�جه بعد ذلك من �إد�رة 
�لو�فدين، وكذ� �إفادة �ملدعو ).....( بتحقيقات �ملباحث �لإد�رية �أن �ملتهم �لثاين �سبق و�أن ُقب�ص 
عليه من ِقبل �إد�رة �لو�فدين، ومت �إخر�جه يف �ليوم نف�سه مب�ساعدة �سخ�ص �آخر، و�أو�سح يف تلك 
�لتحقيقات، وذلك يف �إجابته على �سوؤ�ل ُوجه له باأنه �ت�سل على �ملتهم �لثاين، و�أفاد �ملتهم �لثاين 
باأن �لذي ُقب�ص عليه هو �ل�سخ�ص نف�سه �لذي ُقب�ص عليه يف �ملرة �لأوىل، وتطابق �إفادته مع �إفادة 
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�ملتهم �لثاين دون �أن يقدم �ملتهم �لأول مربرً� مقبوًل لتلك �لإفاد�ت �لثابتة �سده، ل�سيما و�أنه يعمل 
ميد�نيًا، و�أنه يف �ملربع ذ�ته و�ملوقع �لذي مت فيه �لقب�ص على �ملتهم �لثاين، ومل يعرث باإد�رة �لو�فدين 
على �أور�ق تخ�ص �إيقاف �ملتهم �لثاين لديهم يف �ملرة �لأوىل �لتي ُقب�ص عليه فيها مما يوؤكد عدم 
قيام �ملتهم �لأول باإعد�د تلك �لأور�ق حتى ل ُيك�سف عن ح�سوله على مبلغ �لر�سوة مقابل �إطالق 
�سر�ح �ملتهم �لثاين، و�لذي �ت�سح من خالل �لأور�ق عدم وجود ما يدعو �ملتهم �لثاين �إىل توريطه 
من عد�وة �أو خ�سومة، �إ�سافة �إىل �سعف دفاعه وه�سا�سته؛ وكون �ملتهم له �سابقة يف �إ�ساءة معاملة 
مقيم و�سلب مبلغ مايل منه �أثناء �أد�ء مهام وظيفته، و�سدر حكم �لد�ئرة �جلز�ئية �حلادية ع�سرة 
رقم )246/د/ج/11( لعام 1429هـ باإد�نته بذلك وحيازته و��ستخد�مه للمخدر�ت، مما يدل على 
�أن �ملتهم ل يتورع عن �رتكاب تلك �جلر�ئم و�ساحب ممار�سات تتنافى مع �لدور �ملنوط به، مما 
�أقر  �لثاين ).....( فقد  باملتهم  يتعلق  وفيما  �إليه  �إد�نته مبا هو من�سوب  �إىل  �لد�ئرة  تخل�ص معه 
ل مبا هو من�سوب �إليه يف �لتحقيق معه �أمام �ملباحث �لإد�رية من �أنه مت �لقب�ص عليه  باإقر�ره �ملف�سّ
مرتني من قبل �ملتهم �لأول، ويف �ملرة �لأوىل مت �لت�سال عليه من ِقبل خاله، و�أفاد باأنه تفاو�ص مع 
�ملتهم �لأول على �إطالق �سر�حه مقابل )ت�سعمائة( رياٍل، و�أن خاله �ساأله هل لديه ��ستعد�د لدفع 
�ملبلغ؟ فاأجاب �ملتهم �لثاين: نعم، وطلب منه دفع �ملبلغ على �أن يعطيه �إياه بعد خروجه من �ل�سجن، 
وقد مت دفع �ملبلغ �ملتفق عليه، وحيث �إن �لد�ئرة ترى �أن �ملتهم و�إن طعن يف �إقر�ره �أمام �ملباحث 
لة  �ملف�سَّ �إجابته  ذلك  ومن  قبوله،  ميكن  برد  �لتهام  �أدلة  على  �لرد  ي�ستطع  مل  �أنه  �إل  �لإد�رية، 
�إد�رة �لو�فدين، وكون  باأنه متت �مل�ساومة على )�ألف( رياٍل ُتدفع مقابل خروجه من  بالتحقيقات 
�إطالق  بعد  م  ُقدِّ �ملبلغ  �أن  �إىل  �إ�سافة  �لأول،  للمتهم  �لر�سوة  مبلغ  تقدمي  من  �مل�ستفيد  هو  �ملتهم 
�لد�ئرة  منه  وتخل�ص  تقدميه،  �تفاقه على  يوؤكد  ).....( مما  �ملدعو  �أفاد  كما  �سر�حه وح�سوره، 
�إن �ملتهمني �قرتفا جرمية من �جلر�ئم �لكربى  �إىل ثبوت تلك �جلرمية �سده و�إد�نته بها، وحيث 
مة �سرعًا بن�ص كتاب �هلل وعلى ل�سان  يرتتب عليها وعيد �سديد بالطرد من رحمة �هلل، فهي حُمرَّ
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ر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، وهي يف �لنظام من �جلر�ئم �ملخلة بال�سرف و�لأمانة ول ي�سملها �لعفو؛ 
لب�ساعتها وما يرتتب عليها من �إف�ساد للذمم، وخيانة لالأمانة، و�إهد�ر للحقوق، وهي من �ملكا�سب 
�خلبيثة �ملحرمة، ومن �ل�سحت و�أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل .... مما تعني معه معاقبتهما عن تلك 

رة �أدناه. مة يف كافة �ل�سر�ئع و�ملمنوعة يف كل �لأنظمة بالعقوبة �ملقدَّ �جلرمية �ملحرَّ
بجرمية   – اجلن�ضية   ).....( و).....(  اجلن�ضية،   ).....(  ).....( باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

عر�س الر�ضوة املن�ضوبة اإليهما، وتعزير االأول ب�ضجنه ع�ضرة اأ�ضهر، وتغرميه اأربعة اآالف )4000( 

رياٍل، وتعزير الثاين ب�ضجنه ثمانية اأ�ضهر ُت�ضب من تاريخ اإيقافه على ذمة الق�ضية، وتغرميه 

األفي )2000( رياٍل.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء ، مع ت�ضحيح منطوق احلكم با�ضتبعاد 

جملة عر�س الر�ضوة وا�ضتبدالها بجرمية الر�ضوة ، واعتبار احلكم نهائياً واجب النفاذ يف حق 

املتهم الثاين لعدم االعرتا�س عليه .
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رقم الق�ضية: 3/1537/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 33/د/ج/12 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 381/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/9هـ

1- ر�ضوة – رجل اأمن – طلب واأخذ مال وانتفاع ب�ضيارة – نفوذ مزعوم – تو�ضط .

�لثاين  �ملتهمني  من  مايل  مبلغ  باأخذ  للق�سايا(  �خل�سوم  �إح�سار  ق�سم  )رئي�ص  �لأول  �ملتهم  قيام 
و�لثالث و�سيارة؛ لغر�ص �لنتفاع بها دون مقابل عائدة ل�سقيقيهما ب�سبب زعمه �حل�سول على قر�ر 
من �سلطة عامة لإطالق �سر�ح �سقيقيهما �ملوقوف بناًء على تو�سط �ملتهم �لر�بع – �أدلة ذلك: �إقر�ر 
�ملتهم �لأول بح�سوله على �ملبلغ �ملايل من �ملتهمني �لثاين و�لثالث متعلاًل بت�سليمه ملحامي للدفاع 
عن �سقيقهم – عدم وجود ما يثبت ��ستالمه لهذ� �ملبلغ �ل�سخم من �أجل ذلك �لغر�ص و�إ�سر�ره 
على ��ستالمه نقدً� وبطريقة خفية وعدم قيامه بالفعل بالتفاق مع حمامي حمدد وتاأييد ذلك من 
�ملتهمني �لثاين و�لثالث عن طريق �ملتهم �لر�بع �لذي تو�سط لهما عند �ملتهم �لأول بحكم عالقته به 

و�سد�قته لهما – �أثر ذلك: ثبوت جرمية �لر�سوة يف حقهم.

2- تزوير – ا�ضتعمال – حمرر عريف – وثيقة بيع �ضيارة.

مو�فقة  باإثبات  �لعطية(  )حمل  �ل�سيارة  بيع  وثيقة  تزوير  يف  بامل�ساهمة  �لأول  �ملتهم  قيام  ثبوت 
مالكها )�ملوقوف( على بيعها له و��ستعمالها يف نقل �مللكية له، وذلك باإقر�ره بنقل ملكية �ل�سيارة 
له بناًء على تفوي�ص �سفهي من �ملتهم �لثاين �سقيق �ملوقوف مالك �ل�سيارة، و�إنكار �ملذكورين لذلك 
– �أثر ذلك: ثبوت جرميتي  و�إقر�رهم مبطالبته مر�رً� باإعادة �ل�سيارة، و�أنه كان مياطل يف ذلك 

�لتزوير و�ل�ستعمال يف حق �ملتهم �لأول.
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بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.
)م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من  �خلام�سة(  )�لأوىل،  �ملادتان 

بتاريخ 1412/12/29هـ.

ورد �إىل �لديو�ن خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق باملنطقة �ل�سرقية رقم )47/�ص/193( بتاريخ 
�لدعوى  �إقامة  �ملت�سمن  1429هـ  لعام  )420/ج(  رقم  �لتهام  قر�ر  به  �ملرفق  1429/6/13هـ 
�جلز�ئية �ملاثلة �سد �ملتهمني؛ لأنهم خالل عام 1429هـ بد�ئرة مدينة �لدمام باملنطقة �ل�سرقية: 
ملحاولة  مزعوم  نفوذ  ل�ستعمال  عطية  لنف�سه  و�أخذ  طلب  �لذكر  �سالفة  ب�سفته  �لأول/1-  �ملتهم 
�حل�سول على قر�ر من �سلطة عامة باأن طلب من �ملتهمني �لثاين و�لثالث مبلغ )�أربعمائة �ألف( رياٍل 
�ألف رياٍل و�سيارة نوع تويوتا �سنة �ل�سنع 2003م؛  �سعودي، و�أخذ دفعة مقدمة منها قدرها مائتا 
لغر�ص �لنتفاع بها دون مقابل لقاء �ل�سعي لإطالق �سر�ح �سقيق �ملتهمني �لثاين و�لثالث �ملوقوف 
�لنية هم من�سوبي معر�ص  �آخرين ح�سني  لهما. 2- �ساهم مع  �أو تخفيف حمكوميته ح�سب زعمه 
�إثبات وقائع  ).....( لل�سيار�ت يف تزوير حمرر عريف هو وثيقة بيع �ل�سيارة �سالفة �لذكر بطريق 
كاذبة وتدوين توقيع مقلَّد باأن �أثبت بالوثيقة ما يفيد مو�فقة مالك �ل�سيارة �ملو�طن ).....( على بيع 
ن بخط يده توقيعًا مقلدً� ن�سبه للمو�طن �ملذكور. 3- ��ستعمل �ملحرر �سالف �لذكر مع  �ل�سيارة له ودوَّ
علمه بتزويره باأن قدمه �إىل �إد�رة �ملرور ومتكن مبوجبه من نقل ملكية �ل�سيارة �إليه دون وجه حق. 
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�ملتهم �لثاين/قدم عطية ملوظف عام ل�ستعمال نفوذ مزعوم ملحاولة �حل�سول على قر�ر من �سلطة 
عامة باأن �تفق مع �سقيقه �ملتهم �لثاين على وعد �ملتهم �لأول مببلغ )�أربعمائة �ألف( رياٍل �سعودي، 
�ألف رياٍل، و�سيارة نوع تويوتا �سنة �ل�سنع 2003م مقابل �ل�سعي  مة قدرها مائتا  �سلماه دفعة مقدَّ
�سقيقه  مع  بال�سرت�ط  قدم  �لثالث:  �ملتهم  حمكوميته،  تخفيف  �أو  �ملوقوف  �سقيقه  �سر�ح  لإطالق 
�ملتهم �لثاين عطية ملوظف عام ل�ستعمال نفوذ مزعوم ملحاولة للح�سول على قر�ر من �سلطة عامة 
باأن �تفق مع �سقيقه �ملتهم �لثاين على وعد �ملتهم �لأول مببلغ �أربعمائة �ألف رياٍل �سعودي �سلماه دفعة 
مقدمة مائتا �ألف رياٍل و�سيارة نوع تويوتا �سنة �ل�سنع 2003م مقابل �ل�سعي لإطالق �سر�ح �سقيقه 
و��سرتك  تو�سط  �لر�بع:  �ملتهم  ��سرت�كه  بناًء على  �أو تخفيف حمكوميته، ومتت �جلرمية  �ملوقوف 
يف جرمية ر�سوة موظف عام؛ ل�ستعمال نفوذ مزعوم ملحاولة �حل�سول على قر�ر من �سلطة عامة 
باأن تو�سط لدى �ملتهم �لأول مل�سلحة �لثاين و�لثالث لقيام �لأول بال�سعي لإطالق �سر�ح �سقيقهما 
�لر�سوة  من  مة  �ملقدَّ �لدفعة  مبلغ  بت�سليمهما  و��سرتك يف �جلرمية  تخفيف حمكوميته  �أو  �ملوقوف 
وقدرها )مائتا �ألف( رياٍل، ومتت �جلرمية بناًء على و�ساطته و��سرت�كه ثم �ساقت �جلهة �ملدعية 
لة  �أدلة �لتهام على �ملتهمني على �لنحو �لتايل: �أدلة �لتهام على �ملتهم �لأول: 1- �عرت�فاته �ملف�سَّ
قة �سرعًا مبا هو من�سوب �إليه مدعيًا دون �سند �أن �ملبلغ �أخذه  بالتحقيقات �ل�سابقة وباأقو�له �مل�سدَّ
لت�سليمه ملحامي، و�أن بيع �ل�سيارة لنف�سه كان بعلم مالكها. 2- �عرت�فات �ملتهمني �لثاين و�لثالث 
عني دون �سند �أن  قة �سرعًا، مدَّ و�لر�بع �ل�سريحة و�ملف�سلة بالتحقيقات �ل�سابقة وباأقو�لهم �مل�سدَّ
رة �ملرَفقة بالق�سية. 4- �عرت�فات �ملتهمني  �ملبلغ مقابل �أتعاب حماماة. 3- �سبط �ملحرر�ت �ملزوَّ
�لر�سوة  جلرميتي  نة  �ملكوِّ �ملادية  �لوقائع  بكامل  �لهيئة  �أمام  بالتحقيقات  و�لر�بع  و�لثالث  �لثاين 
ه عنها مبا  �إفادة �ملو�طن ).....( �ملالك لل�سيارة �ملنوَّ و�لتزوير مبا يوؤيده �سحة �لتهام �سده 5-  
يوؤيد �سحة �لتهام. 6- �أن �دعاء�ت �ملتهم باأن �ملبلغ �لذي ��ستلمه من �ملتهم �لثاين على �أ�سا�ص �أنه 
�إمنا هي  �أتعاب ملحامي، و�أن قيامه ببيع �ل�سيارة لنف�سه كان بناًء على تفوي�ص �سفهي من �لثاين، 
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د�خل مقر جهة عمله  �لأول  مع  �تفاقه  �أ-  يلي:  عليها مبا  مر�َسلة مردود  ومز�عم  و�هية  �دعاء�ت 
�لر�سمي وطريقة ��ستالمه �ملبلغ خفية ودون تقدمي ما يثبت �ل�ستالم لهذ� �ملبلغ �ل�سخم مبا يو�سح 

�لغر�ص �حلقيقي من دفعه على هذ� �لنحو.
ب- �إ�سر�ر �ملتهم وحر�سه على ��ستالم �ملبلغ نقدً� رغم �سخامته وعدم تقدميه �أية �سمانات مقابله 

يف حالة عدم �لتفاق مع حمامي ح�سب زعمه، وهو ما ح�سل فعاًل باإقر�ره �أمام �لهيئة.
ج- �إقر�ر �ملتهمني يف جميع مر�حل �لتحقيق بعدم تطرقهما �إىل ��سم �ملحامي �لوهمي �ملزعوم.

د- قيام �ملتهم باأخذ �ل�سيارة له �سخ�سيًا؛ لالنتفاع بها دون مقابل ملدة تقارب �ل�سنتني ح�سب �إقر�ره 
يف جميع مر�حل �لتحقيق. ه- قيام �ملتهم بتحديد مبلغ معني بالرقم و��ستالمه بتلك �لطريقة يف 
�لوقت �لذي مل يح�سل فيه �تفاق مع حمامي حمدد ح�سب زعمه مبا يقطع �أن �ملبلغ يف و�قع �لأمر 
�ل�سيارة  �لثاين تفوي�سه للمتهم ببيع  �إليه بالقر�ر. و- نفي �ملتهم  يعود له �سخ�سيًا للغر�ص �مل�سار 
لل�سيارة  مالكًا  لي�ص  كونه  �لتفوي�ص؛  ذلك  مثل  تخوله  �سفة  بذي  لي�ص  �لثاين  �ملتهم  �أن  ز-  لنف�سه 
ومالكها حي يرزق. ح- نفي �ملالك �لفعلي و�ل�سمي لل�سيارة ).....( �دعاء�ت �ملتهم. ط- �إن �تفاقية 
مة من �ملتهم فيما بينه و�لثاين مت �إعد�دها بوقت لحق باعرت�ف جميع �أطر�فها  بيع �ل�سيارة �ملقدَّ
�إعادة  على  للثاين  م�ساومته  وبعد  �سده،  �ل�سكوى  بعد  �ملتهم  موقف  لتح�سني  عملت  �أنها  يوؤكد  مبا 
مبلغ �ل�سيارة �لذي �سبق له بيعها لآخر و�ل�ستيالء على قيمتها لنف�سه وقدره )ثمانية وثمانون �ألف( 
باإقر�ره ي- �دعاء �ملتهم بالتحقيقات �ملتخذة معه لدى مرجعه ومن ثم بالتحقيقات �لأولية  رياٍل 
لدى �ملباحث �أن معرفته بالثاين و�لثالث �سطحية ونفيه تقا�سيه �أية مبالغ منهما ثم �إقر�ره بذلك 
باقي  مع  �تفاقه  يف�سر  ما  وهو  �ملجال،  هذ�  يف  طويلة  خربة  وذو  �أمن  رجل  �ملتهم  �أن  ك-  لحقًا. 
�ملتهمني على تلك �ملز�عم وبتناغم فيما بينهم �عتقادً� منهم �أن من �ساأن ذلك �إبعاد تهمة �لر�سوة 
عنهم و�إنقاذهم و�لتن�سل من تبعات �أعمالهم �مل�سينة يف حال �كت�سافها. �أدلة �لتهام على �ملتهم 
�إليه  قة �سرعًا مبا هو من�سوب  لة بالتحقيقات �ل�سابقة وباأقو�له �مل�سدَّ �لثاين: 1- �عرت�فاته �ملف�سَّ
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معه  �ملتخذ  �ل�سابقة  بالتحقيقات  �عرت�فاته   -2 �أتعاب حماماة.  مقابل  �ملبلغ  �أن  �سند  دون  عيًا  مدَّ
قة  لة باأقو�لهم �مل�سدَّ لدى �لهيئة مبثل ما تقدم. 3- �عرت�فات �ملتهمني �لأول و�لثالث و�لر�بع �ملف�سَّ
�سرعًا مبا يوؤيد �سحة �لتهام �سده 4- �إن �دعاء�ت �ملتهم باأن �ملبلغ �لذي دفعه للمتهم �لأول على 
�أ�سا�ص �أنه �أتعاب ملحامي، �إمنا هي �دعاء�ت و�هية ومز�عم مر�َسلة مردود عليها مبا يلي: �أ- طريقة 
�تفاقه مع �لأول د�خل مقر جهة عمله �لر�سمي. ب- طريقة ت�سليم �ملبلغ يف �أحد �لأماكن �لعامة. 
ج- طلب �ملتهم �لأول ت�سليمه �ملبلغ نقدً� ومو�فقته على ذلك رغم �سخامة �لقيمة وعدم ح�سوله على 
�أية �سمانات مقابلة. ج- �إقر�ر �ملتهمني يف جميع مر�حل �لتحقيق بعد تطرقهما �إىل ��سم �ملحامي 
�لوهمي �ملزعوم. د- قيام �ملتهم بت�سليم �ل�سيارة وهي جزء من جعل �لر�سوة للمتهم �لأول �سخ�سيًا؛ 
لة بالتحقيقات  لغر�ص �لنتفاع بها دون مقابل. �أدلة �لتهام على �ملتهم �لثالث: 1- �عرت�فاته �ملف�سَّ
�ل�سابقة وباأقو�له �مل�سدقة �سرعًا مبا هو من�سوب �إليه.2- �عرت�فاته بالتحقيقات �ملتخذة معه لدى 
�لهيئة مبا هو من�سوب �إليه مدعيًا – دون �سند – �أن �لوقائع �لو�ردة بالعرت�ف ُعلم بها لحقًا دون 
لة بالتحقيقات �ل�سابقة وباأقو�لهم �مل�سدقة  م�ساركة منه 3- �عرت�فات �ملتهمني �لأول و�لثاين �ملف�سَّ
�سرعًا مبا يوؤيد �سحة �لتهام �سده 4- �إن �دعاء�ت �ملتهم باأن �ملبلغ �لذي دفعه للمتهم �لأول على 
�أ�سا�ص �أنه �أتعاب ملحامي مردود عليها مبا تقدم يف معر�ص بيان �أدلة �ملتهم �لثاين بالبند رقم )4(. 
�أدلة �لتهام على �ملتهم �لر�بع: 1- �عرت�فاته �ملف�سلة بالتحقيقات �ل�سابقة وباأقو�له �مل�سدقة �سرعًا 
قة  مبا هو من�سوب �إليه 2- �عرت�فات �ملتهمني �لأول و�لثاين و�لثالث بالتحقيقات وباأقو�لهم �مل�سدَّ
�سرعًا مبا يوؤيد �سحة �لتهام �سده 3- �إن �دعاء�ت �ملتهم باأن �ملبلغ �لذي مت دفعه للمتهم �لأول على 
�أ�سا�ص �أنه �أتعاب ملحامي جمرد مز�عم مر�َسلة مل يقدم �ملتهم ما يوؤيد �سحتها. وطلبت �لهيئة معاقبة 
�ملتهمني: �لأول: طبقًا لن�ص �ملادتني )5، 6( من نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 
باملر�سوم  �لر�سوة �ل�سادر  لعام 1399هـ و�ملادتني )�لأوىل و�خلام�سة( من نظام مكافحة   )223(
�لتزوير  �مللكي رقم )م/36( لعام 1412هـ و�لثاين: طبقًا لن�ص �ملو�د )5، 6( من نظام مكافحة 
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نظام  و�لعا�سرة( من  و�خلام�سة  )�لأوىل  و�ملو�د  لعام 1399هـ  رقم )223(  �لوزر�ء  وقر�ر جمل�ص 
و�لعا�سرة(  �ملو�د )�لأوىل و�خلام�سة  و�لثالث و�لر�بع: طبقًا لن�ص  �لذكر.  �لر�سوة �سالف  مكافحة 
)و�حد  وقدره  �ل�سرقية  �ملنطقة  �سرطة  لدى  �ملحفوظ  �ملبلغ  وم�سادرة  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من 

وخم�سون �ألف( رياٍل وفقًا لن�ص �ملادة )�خلام�سة ع�سرة( من �لنظام �سالف �لبيان.
ممثل  ح�سر  1429/7/26هـ  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  حددت  للد�ئرة  �لق�سية  �إحالة  بعد 
�لدعاء ).....(، كما ح�سر �ملتهم �لأول ).....(، وب�سوؤ�له عن قر�ر �لتهام �أجاب قائاًل: ما جاء يف 
قر�ر �لتهام فيه �ل�سحيح، وفيه غري ذلك، و�ل�سحيح منه �أنني ��ستلمت �ملبلغ �مل�سار �إليه يف قر�ر 
�إىل  �أتو�سل معه  لكنني مل  �تفقت مع �ملحامي ).....(  للمحامي، وقد  ت�سليمه  �أ�سا�ص  �لتهام على 
�أطر�ف  �أن  �إل   ، �ملبلغ �ملذكور موجود لديَّ �تفاق نهائي وطلب مني �ملحامي �ملذكور �لرتيث، وكان 
�لق�سية مل يكونو� موجودين يف حينها وطلب مني �ملحامي مهلة؛ كونه يرغب يف �لذهاب هو وعائلته 
�إىل مكة �ملكرمة، ثم بعد فرتة ق�سرية �أبلغني �ملحامي بعدم رغبته �لرت�فع عن ).....( �مل�سجون يف 
ق�سية �ملخدر�ت ومل ير�جع �أخو �ل�سجني �ملذكور و�ملدعو ).....(، وبعدها تقدم �أخو ).....( �ملدعو 
).....( ب�سكوى لالإمارة و�ملت�سمنة �أنني نقلت ملكية �سيارة �أخيه ).....( وبد�أت هذه �لق�سية على 
�لنحو �ملثَبت يف �أور�قها، وب�سوؤ�له عن �أقو�له يف �لتحقيقات �لتي جرت معه هل هي �سحيحة؟ قال: 
�سحيحة،   ).....( �ل�سجني  عن  للرت�فع  حمامي  عن  بالبحث  و�ل�سعي  �ملبلغ  ��ستالم  يخ�ص  فيما 
وكذلك فيما يتعلق بنقل ملكية �ل�سيارة �خلا�سة لــ ).....( قد مت نقلها بناًء على تفوي�ص �سفهي من 
�أخ �ل�سجني ).....( �ملدعو ).....(، وعلى كل حال فاإن ما ح�سل كان بح�سن نية، و�أرغب من �لد�ئرة 
تزويدي ب�سورة من قر�ر �لتهام لالطالع عليها و�لرد مف�ساًل، ومت تزويده ب�سورة من �لقر�ر، كما 
ح�سر �ملتهم �لثاين ).....( وبتالوة قر�ر �لتهام عليه �أجاب قائاًل: ما جاء يف قر�ر �لتهام غري 
�سحيح، و�ملبلغ �لذي مت دفعه هو �أتعاب حماماة، و�أرغب يف �حل�سول على �سورة من قر�ر �لتهام؛ 
لالطالع عليها ولتقدميها يف جل�سة قادمة و�كتفى بذلك كما �كتفى ممثل �لدعاء مبا ورد يف قر�ر 
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قر�ر  ما جاء يف  قائاًل:  �أجاب  �ملتهم  على  �لتهام  قر�ر  وبتالوة  �لثالث  �ملتهم  كما ح�سر  �لتهام. 
لأخي  �لعائدة  �ل�سيارة  لإعادة  ).....(؛  ب�سكوى �سد  تقدمت  �أين  و�ل�سحيح  �لتهام غري �سحيح، 
).....( بناًء على �أمر و�لدته، وتقدمت بطلبي �مل�سار �إليه لالإمارة لإلز�م �ملذكور بدفع قيمة �ل�سيارة 
�أو �إعادتها لأخي، و�أما ما ُن�سب �إيلَّ يف �لق�سية من �مل�ساركة يف جرمية �لر�سوة غري �سحيح، و�أرغب 
�حل�سول على �سورة من قر�ر �لتهام للرد عليها، وب�سوؤ�ل �ملتهم عن �أقو�له يف �لتحقيقات، قال: �إن 
�أقو�يل كلها �سحيحة عد� �لأقو�ل �لتي دونت �أمام �ملباحث �لإد�رية، فهي غري �سحيحة و�كتفى بذلك 
كما �كتفى ممثل �لدعاء مبا ورد يف قر�ر �لتهام. وبجل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 11/�سعبان/1429هـ 
ح�سر �ملتهم �لر�بع ).....(، وبتالوة قر�ر �لتهام على �ملتهم �أجاب بقوله: ما جاء يف قر�ر �لتهام 
�إىل حد   ).....( بــ  على عالقة  كنت  �أنني  �لتحقيقات  بها يف  �أدليت  �لتي  و�حلقيقة  غري �سحيح، 
�ل�سد�قة، وكانت و�لدة �ملذكور تعترب مبثابة �لأم يل، وقد طلبت مني م�ساعدتها يف نظر مو�سوع 
�بنها ).....( يف ق�سية خمور، فكلمت �ملتهم �لأول بحكم عالقتي به و�للتقاء معه يف مكتب �لعقار 
�لتابع يل، و�أخربته عن مو�سوع ).....(، فطلب مني �ملقدم ).....( �أن �أعطيه رقم �أحد �أقربائه 
حتى يتمكن من �لتفاهم معه، وبالفعل قمت باإعطائه رقم �ملدعو ).....(، و�لذي �ت�سل به �ملقدم، 
وبعدها �أبلغني �ملدعو ).....( باأن �تفق مع �ملقدم �أن يح�سر له حماميًا ي�ستطيع �إنهاء ق�سية �أخيه 
�سلفة  مني  وطلب  رياٍل،  �ألف(  )مائتني  منها  مقدمًا  يدفع  رياٍل  �ألف(  )�أربعمائة  مقابل   ).....(
قدرها )مائة �ألف( رياٍل فاأعطيته �إياه، وقد �نتهى دوري عند هذ� �حلد حتى �أنني مل �أح�سر �لتفاق 
وهذه   ).....( ق�سية  ينه  مل  م  �ملقدَّ �أن  فرتة  بعد  علمت  قد  �أنني  �إل  و�لت�سليم،  و�ل�ستالم  بينهم 
�حلقيقة وهذ� ما ت�سمنته �عرت�يف �مل�سدق �سرعًا، و�كتفى بذلك وب�سوؤ�له عن �أقو�له يف �لتحقيقات 
�ملجر�ة معه؟ قال: �إنها �سحيحة و�أحيلكم عليها، و�كتفى بذلك كما �كتفى ممثل �لدعاء مبا جاء يف 
قر�ر �لتهام ومت�سك به، هذ� وقد طلب �ملتهم تزويده ب�سورة من قر�ر �لتهام؛ ليقدم عليها �إجابة 
مكتوبة و�كتفى بذلك. وبجل�سة يوم �لإثنني 24/�سعبان/1429هـ ح�سر ممثل �لدعاء ).....( ومل 
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يح�سر �ملتهم �لأول و�لر�بع، �أما �ملتهم �لثاين ).....( فاأجاب باأنه لي�ص لديه ما ي�سيفه على ما �سبق 
و�أن �أفاد به �أمام �لد�ئرة، بينما �ملتهم �لثالث طلب مهلة �أخرى للرد على قر�ر �لتهام. وبجل�سة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 9/رم�سان/1429هـ �أفاد �ملتهم �لأول ).....( بقوله: ما جاء يف قر�ر �لتهام غري 
�سحيح، فاأية �سفة يل و�أي نفوذ يف وظيفتي هذه، و�لتي هي جمرد رئا�سة ق�سم لإح�سار �خل�سوم 
للق�سايا، و�أما ما يتعلق بق�سية �لر�سوة فاأنا �أت�ساءل: �أين �لركن �ملادي لهذه �جلرمية؟ و�أما ما يتعلق 
بال�سيارة فاأنا �أخذتها بعد �تفاق بيني وبني ).....( حيث ذكر �أنها �سيارة �أخيه �ملوقوف، وطلبت منه 
�إن كان له رغبة يف بيعها، فاإن يل رغبة يف �سر�ئها ما مل ميانع من �أخذها لتجربتها، وما ُذكر من 
�أنني مانعت يف �إعادتها، فهذ� غري �سحيح؛ لأن �تفاقي كان مع ).....(، و).....( �أخوه �ت�سل بي؛ 
�لأمر منه،  ي�ستجلي  �أن  وله  �تفاقي مع ).....(،  �أن  له  �إجازة فذكرت  �ل�سيارة وكنت يف  ل�ستعادة 
م لكم  و�إنني �لآن يف �إجازة وكنت يف حمافظة �لزلفى، و�إنني �إذ� رجعت يكون خريً� وعلى كل حال �أقدِّ
دفاعًا مكتوبًا، وفيه ردي على ما جاء يف قر�ر �لتهام ولديَّ �إ�سافة تتعلق مبا جاء يف تفا�سيل �لقر�ر 
م مذكرة من خم�ص �سفحات، ومت ت�سليم ممثل �لدعاء �سورة منها  �أقدمها لكم يف جل�سة قادمة، وقدَّ
�ملتهم  �لقادمة و�كتفى  لنا عليها من رد ف�سوف نقدمه يف �جلل�سة  �إن كان  وباطالعه عليها، قال: 
و�ملمثل مبا �أبدياه �أما �ملتهم �لثاين ).....( فاأفاد باأن ما جاء بقر�ر �لتهام غري �سحيح، وذكر �أنه 
ت�سلم �سورة من قر�ر �لتهام و�سيقدم ردً� تف�سيليًا عليه، و�كتفى بذلك كما �كتفى ممثل �لدعاء مبا 
�سبق، �أما �ملتهم �لثالث �أجاب باأن ما جاء يف قر�ر �لتهام غري �سحيح، و�أخي ).....( تعرف على 
�ملتهم �لأول وتعرفت عليه، وحني طلبنا ��ستعادة �ل�سيارة طالت �لأمور �إىل �أن تقدمنا �إىل �لإمارة 
�ألف( رياٍل قيمة �ل�سيارة، ومت �لتنازل وكان �ملتهم  ب�سكوى، ثم قدم �ملتهم �لأول )و�حد وخم�سني 
�لأول كتب �تفاقية، ومت مبوجبها نقل ملكية �ل�سيارة با�سمه دون علمنا �أو �إذن، وعلى كل حال �أود �أن 
م لكم ردً� مكتوبًا مرفقًا به بع�ص �مل�ستند�ت، وقدم �ملتهم مذكرة من �ست �سفحات �كتفى مبا  �أقدِّ
جاء فيها وت�سلم ممثل �لدعاء �سورة منها، وذكر �إن كان له رد ف�سيقدمه يف �جلل�سة �لقادمة. ثم 
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ح�سر �ملتهم �لر�بع ).....(، وب�سوؤ�له هل لديه ما يود �إ�سافته، قال: �إنني �أكتفي باأقو�يل �لتي �سبق 
و�أن �أدليت بها �أمام �لد�ئرة، ولديَّ مذكرة مكونة من �سفحتني �أرغب يف �سمها �إىل ملف �لق�سية 
ه �إليه، و�أن ما قدمه ل يعد كونه  فتم قبولها منه، وت�سمنت �ملذكرة تاأكيد �ملتهم نفيه �لتهام �ملوجَّ
).....(؛  �ملدعو  قبل  من  حمامي  بتوكيل  يقوم  لكي   ).....( �ملدعو  طلب  على  بناًء  ح�سنًا  قر�سًا 
مة من  لإخر�ج �أخيه �ملدعو ).....( من �ل�سجن، هذ� وقد مت �طالع ممثل �لدعاء على �ملذكرة �ملقدَّ
�ملتهم، وقال: لي�ص فيها ما ي�ستحق �لرد ويكتفي مبا ورد يف قر�ر �لتهام، كما �كتفى �ملتهم مبا �سبق 
مه وبجل�سة يوم �ل�سبت �ملو�فق 13/رم�سان/1429هـ �ساألت �لد�ئرة �ملتهم �لثاين  و�أن �أفاد به وقدَّ
).....( عن رده على ما جاء يف قر�ر �لتهام، فقدم مذكرة من �سفحتني و�سورة منها ملمثل �لدعاء، 
وقد ت�سمنت رده �أنه ل يعرف �ملتهم �لأول، و�أن مقابلته له ��ستجابة لطلب ).....(، و�لق�سد منها 
معرفة �ملحامي �لذي �أ�سار �ملتهم �لر�بع �إىل �أنه �تفق مع �ملتهم �لأول على تعيينه، �أما عدم ذكر ��سم 
�ملحامي وعدم ��ستالم و�سل �ملبلغ ف�سببه ثقة بجاري �لقدمي وملعرفته �أي ).....( �ملتهم �لأول، وعن 
�ل�سيارة قال: �إنها �سلمت للمتهم �لأول بق�سد �لتجربة بنية �سر�ئها لكن مل ن�سمح له بنقل ملكيته 
با�سمه ول بيعها، �أما �ل�سكوى فقد مت �لتنازل عنها بعد �إرجاع �ملبلغ من قيمة �ل�سيارة، وطلب �ملتهم 
�لأول ورقة عدل ل�سمان حقه، وحيث �إنني �مل�سوؤول ل�ستالم �ل�سيارة من �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
بالأح�ساء، وطلب مني �لتوقيع، وقد ت�سلم �سورة من هذ� �لرد، وب�سوؤ�ل ممثل �لدعاء هل لديه ما يود 
�إ�سافته؟ قال: نكتفي مبا ورد يف قر�ر �لتهام، وقد �كتفى �ملتهم بذلك كما �كتفى ممثل �لدعاء مبا 
ورد يف قر�ر �لتهام، وب�سوؤ�ل �ملتهم �لأول، هل لديه ما يود �إ�سافته على �ملذكرة �لتي قدمها قال: 
نعم، �أنا ذكرت يف دفاعي �أن لديَّ �ساهد �إثبات على �أنني كنت �أقوم ب�سعي حثيث للبحث عن حمامي، 
و�أ�ستمهلكم �لإذن يل بذلك  و�أنا على ��ستعد�د لإح�ساره،  وكلمت يف هذ� �ل�سدد �ملدعو ).....(، 
و�إح�ساره يف �ملوعد لديكم، وهو ي�ستغل باأعمال �لتعقيب و�لتخلي�ص، و�أنا على ��ستعد�د لإح�ساره �إن 
�سئتم غدً�، ومبا يتعلق بنقل �ل�سيارة با�سمي ثم �لت�سرف فيها وبيعها فهذ� م�ستنده ما مت �لتفاق 
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لدى   ).....( باأخيه  �خلا�سة  �لأحو�ل  بطاقة  �سورة  �أعطاين  فقد   ).....( �لثاين  �ملتهم  مع  عليه 
�سر�ء  رغبتي  له  ذكرت  �أن  بعد  وهذ�  فيها،  بالت�سرف  تفوي�سي  يعني  وهذ�  �ملخدر�ت،  مكافحة 
�ل�سيارة، و).....( على بينة من كل ذلك، وب�سوؤ�له هل لديه ��ستعد�د ملو�جهته مبا ذكر، قال: نعم، 
و�كتفى بذلك كما �كتفى ممثل �لدعاء مبا جاء يف قر�ر �لتهام، وب�سوؤ�ل �ملتهم �لثاين ).....( عما 
�لأحو�ل �خلا�سة  �أنا �سلمت �ملقدم ).....( �سورة بطاقة  �أجاب: نعم،  �لأول ).....(  �ملتهم  ذكره 
باأخي مالك �ل�سيارة ).....(؛ وذلك ل�ستخد�مها فقط، �أما �أن ينقلها با�سمه �أو يبيعها، فهذ� ل �أذكر 
�أنني �تفقت عليه، وب�سوؤ�ل �ملتهم �لأول عن رده عما قاله �ملتهم �لثاين، قال: �أبدً� �أنا طلبت منه �سورة 
بطاقة �أخيه؛ لأنه �ملفوَّ�ص عن ذلك بعدما �أبديت رغبتي لــ ).....(؛ ل�سر�ء �ل�سيارة، فرد ).....( 
قائاًل: �لذي �أذكره �أن �أخي ).....( مل يرغب ببيع �ل�سيارة، وهي رهن �لإيقاف، وقال يل �أخي: �إذ� 
خرجت من �لإيقاف ف�ساأنظر يف �لأمر. ثم رد �ملتهم �لأول بقوله لــ ).....(: عليك �أن تر�قب �هلل 
�سبحانه وتعاىل مبا تقوله، وهنا طلب ).....( �أن ي�سارك يف هذه �ملو�جهة �أخوه ).....( فتم طلب 
فذكر  و�لثاين،  �لأول  �ملتهمني  بني  جرى  ما  على  �طالعه  مت  وقد  فح�سر   ،).....( �لثالث  �ملتهم 
�أنه رف�ص طلبي، وملا نفد �سربنا  �إل  �أن و�لدتي طلبت ��ستعادة �ل�سيارة من �لأخ ).....(   ).....(
لة على مذكرة �لتحقيقات، وهنا رد �ملتهم �لأول �أنه فيما  مت �سكوى و�أحيل �إىل بقية �أقو�يل �ملف�سَّ قدَّ
ما  �أما  و).....(،   ).....( وح�سور  �ل�سهود  وبح�سور  �سحيحة  مبايعة  فهناك  �ل�سيارة  ببيع  يتعلق 
ذكره من مماطلة ومتنع يف ت�سليم �ل�سيارة، فهذ� لي�ص �سحيح و�ل�سحيح �أن ).....( ح�سر مرتني 
للمكتب ومل يجدين، وكيف يطلب �ل�سيارة وهناك مبايعة كانت بيننا، فرد ).....(/�أن �ملبايعة �لتي 
يذكرها متت بعد تقدمي �ل�سكوى، فرد �ملتهم �لأول باأن �ملبايعة ما د�م �أنها حظيت بالر�سى و�لقبول 
من �لطرفني فم�ساألة �أنها قبل �ل�سكوى �أو بعدها ل ُيهم، فرد ).....( �أن ما مت �لتفاق عليه فاإنه 
وخم�سون  و�حد  منها  �ل�سرطة  لدى  تبقى  رياٍل   )100.000( �ألف  مائة  �سلمنا  �أن  بعد  �سلحًا 
)51.000( �ألف رياٍل، و��ستلمنا )41.000( رياٍل، وب�سوؤ�ل ).....( عما ذكره �أخوه ).....(، قال: 
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ثم  بيعها،  �أو  �ل�سيارة  ملكية  بنقل   ).....( لــ  �لإذن  �أعط  مل  فاأنا  �سحيح،   ).....( �أخي  ذكره  ما 
�أن �ملبلغ قد ��ستلمناه وتنازلنا عن �لدعوى بكاملها و�كتفى ).....( و).....( مبا  �أ�ساف ).....( 
مزيد  من  لديَّ  كان  و�إن  �أقوله،  ما  �لآن  لديَّ  لي�ص  فقال  �لأول(  )�ملتهم   ).....( �أما  هنا،  �أبدياه 
ف�ساأقدمه يف مذكرة �إحلاقية، وب�سوؤ�ل ممثل �لدعاء هل لديه تعقيب على ما �سمع؟ قال: لي�ص لديَّ 
ما �أقوله وبجل�سة يوم �لإثنني �ملو�فق 1430/1/8هـ ح�سر ممثل �لدعاء ).....( كما ح�سر �ملتهم 
وُيدعى ).....(  �لآن،  باإح�ساره، قال: هو موجود  �لذي وعد  �ل�ساهد  وب�سوؤ�له عن  �لأول ).....(، 
�إليه(  )�أعيدت  1398/4/18هـ  بتاريخها  �لأح�ساء  وم�سدرها   ).....( �لأحو�ل  بطاقة  مبوجب 
و�أل  �ل�سهادة،  �لد�ئرة بعظم  �أن ذكرته  �أن يديل بها بعد  �لتي يريد  �ل�سهادة  �ل�ساهد عن  وب�سوؤ�ل 
ي�سهد �إل على �سيء و��سح بنيِّ كو�سوح �ل�سم�ص يف ر�بعة �لنهار، فاأجاب باأين �أعلم �أهمية �ل�سهادة، 
، فقال: �سبق و�أن �ت�سل بي �ملقدم ).....(، وقال: لديَّ ق�سية �أريد �أن  و�إظهارً� للحق �أديل مبا لديَّ
م )مائتان �ألف( رياٍل ومائتان �لأخرى  ترت�فع فيها مقابل )�أربعمائة �ألف( رياٍل �أتعاب حماماة مقدَّ
بعد خروج �ملرت�َفع عنه من �ل�سجن، وهي ق�سية �سبهة خمدر�ت، فقلت له: �أمهلني مدة �أ�سبوع لكي 
 ).....( و�لعميد  بالأح�ساء،  يعمل  قانوين  حمامي   ).....( �ملدعو  فا�ست�سرت  �ملو�سوع،  يف  �أفكر 
متقاعد من �لع�سكرية، و�أجابوين باأن �لق�سية ل ي�سلح �لرت�فع فيها، و�أبلغت �ملقدم ).....( بعدم 
رغبتي باأخذ �لق�سية و�لرت�فع فيها، و�نتهى �لأمر على هذ� و�كتفى بذلك، وبعر�ص �سهادة �ل�ساهد 
مبلغ  طلبه  ذكر  �أغفل  لكنه  �سحيحة،  �ملذكور  �سهادة  �إن  �ملتهم:  قال  �لدعاء،  وممثل  �ملتهم  على 
�لرت�فع، وذكر �أنني عر�ست عليه مبلغ �لرت�فع يف �لق�سية خوفًا منه و�إل يف �حلقيقة هو �لذي طلب 
�أن تكون �أتعاب �لق�سية مببلغ )�أربعمائة �ألف( رياٍل، �أما ممثل �لدعاء فقال: �إننا نكتفي مبا ورد يف 
قر�ر �لتهام، و�كتفى �ملتهم ب�سهادة �ل�ساهد، وما �أدىل به يف �جلل�سات �ملا�سية بناًء عليه مت تاأجيل 
نظر �لق�سية لدر��ستها و�لف�سل فيها �إن ر�أت �لد�ئرة �أنها مهياأة لذلك. وبجل�سة هذ� �ليوم ح�سر 
ممثل �لدعاء ).....( كما ح�سر �ملتهم �لأول و�لثاين و�لثالث و�لر�بع، وب�سوؤ�لهم عما يودون �إ�سافته 
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�لتهام، وباجلل�سة  �كتفى ممثل �لدعاء مبا ت�سمنه قر�ر  به كما  �لإفادة  �سبق  �كتفى �جلميع مبا 
ذ�تها �سدر هذ� �حلكم.

جر�ئم  �لأول  للمتهم  هة  موجِّ �ملتهمني  �سد  �لدعوى  هذه  �أقامت  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  �إن  حيث 
�لر�سوة و�لتزوير و�ل�ستعمال، وعلى باقي �ملتهمني جر�ئم �لر�سوة ومعاقبتهم تبعًا لذلك على �لنحو 
�لو�رد تف�سيله بقر�ر �لتهام، وحيث �إن ما هو من�سوب للمتهم �لأول ).....( ثابت بحقه من خالل 
�إقر�ره �مل�سدق �سرعًا وبطلبه من �ملتهم �لثاين ).....( بو��سطة �ملتهم �لر�بع ).....( مبلغًا قدره 
�إن  وحيث  و�لثالث،  �لثاين  �ملتهم  من  كل   ).....( �ل�سجني  �سر�ح  لإطالق  ريال؛  �ألف(  )�أربعمائة 
�ألف( رياٍل. بالإ�سافة �إىل �لنتفاع ب�سيارة �ل�سجني نوع  �ملتهم �لأول قد ��ستلم مبلغًا قدره )مائتا 
عليها  و�ملعاَقب  و�ملعنوية  �ملادية  �لر�سوة  جرمية  �أركان  فيه  تو�فرت  ثم  ومن  2003م،  كروزر  لند 
رقم )م/36(  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من  و�خلام�سة(  )�لأوىل  باملادتني 
لعام 1412هـ، كما �أن جرميتي �لتزوير و�ل�ستعمال ثابتة بحق �ملتهم �لأول من خالل �مل�سدق �سرعًا 
بقيامه بعمل مبايعة مبعر�ص �خلليج لل�سيار�ت �لعائد للمدعو ).....( وقيامه بالتوقيع عن �لبائع 
�ساحب �ل�سيارة �ل�سجني ).....( ومن ثم نقل ملكيتها با�سمه، و�لقيام ببيعها مببلغ )ثمانية وثمانني 
�ألف( رياٍل، يوؤكد ذلك �إنكار �ل�سجني �تفاقه مع �ملتهم لبيعها �أو �لت�سرف بها، وكذلك �إنكار �ملتهمني 
�لثاين و�لثالث يف كافة مر�حل �لتحقيق و�أمام �لد�ئرة �تفاقه مع �ملتهم على بيعها �أو �لت�سرف بها، 
ومن ثم تو�فرت �أركان جرمية �لتزوير يف حق �ملتهم و�ملعاَقب عليها باملادتني )�خلام�سة و�ل�ساد�سة( 
من نظام مكافحة �لتزوير، وقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ، وما دفع به �ملتهم ل 
عية يف قر�ر �لتهام مبا يلي: �تفاقه  �سحة له، وهي مز�عم مر�َسلة يرد عليها مبا �أوردته �جلهة �ملدَّ
مع �ملتهم �لثاين د�خل مقر جهة عمله �لر�سمي وطريقة ��ستالمه �ملبلغ خفية ودون تقدمي ما يثبت 
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�ل�ستالم لهذ� �ملبلغ �ل�سخم مبا يو�سح �لغر�ص �حلقيقي من دفعه على هذ� �لنحو، و�إ�سر�ر �ملتهم 
�أية �سمانات مقابلة يف حالة عدم  نقدً� رغم �سخامته وعدم تقدميه  �ملبلغ  ��ستالم  وحر�سه على 
و�إقر�ر  �لد�ئرة،  و�أمام  �لهيئة  �أمام  باإقر�ره  �لتفاق مع حمامي ح�سب زعمه، وهو ما ح�سل فعاًل 
�ملتهمني �لثاين و�لثالث و�لر�بع يف جميع مر�حل �لتحقيق و�أمام �لد�ئرة بعدم تطرقهما �إىل ��سم 
ملدة  مقابل  دون  بها  لالنتفاع  �سخ�سيًا؛  له  �ل�سيارة  باأخذ  �ملتهم  وقيام  �ملزعوم،  �لوهمي  �ملحامي 
بالرقم  �ملتهم بتحديد مبلغ معني  �لتحقيق، وقيام  �إقر�ره يف جميع مر�حل  �ل�سنتني ح�سب  تقارب 
و��ستالمه بتلك �لطريقة يف �لوقت �لذي مل يح�سل فيه �تفاق مع حمامي حمدد ح�سب زعمه، وهو 
ما �أكده �ملحامي �ل�ساهد �لذي مثَّل �أمام �لد�ئرة بناًء على طلب �ملتهم �لأول، مبا يقطع �أن �ملبلغ يف 
ببيع  �ملتهم  تفوي�سه  �لثاين  �ملتهم  ونفى  بالقر�ر،  �إليه  �مل�سار  للغر�ص  له �سخ�سيًا  يعود  �لأمر  و�قع 
لي�ص مالكًا  �لتفوي�ص؛ كونه  لي�ص بذي �سفة تخوله مثل ذلك  �لثاين  �ملتهم  �إن  ثم  لنف�سه،  �ل�سيارة 
لل�سيارة ومالكها حي يرزق، مع نفي �ملالك �لفعلي و�ل�سمي لل�سيارة ).....( �دعاء�ت �ملتهم، ثم �إن 
مة من �ملتهم فيما بينه و�لثاين مت �إعد�دها بوقت لحق باعرت�ف جميع  �تفاقية بيع �ل�سيارة �ملقدَّ
�أطر�فها و�أمام �لد�ئرة، مبا يوؤكد �أنها عملت لتح�سني موقف �ملتهم بعد �ل�سكوى �سده وبعد م�ساومته 
وقدره  لنف�سه  قيمتها  على  و�ل�ستيالء  لآخر  بيعها  له  �سبق  �لذي  �ل�سيارة  مبلغ  �إعادة  على  للثاين 
)ثمانية وثمانون �ألف( رياٍل باإقر�ره �أن �دعاء �ملتهم بالتحقيقات �ملتخذة معه لدى مرجعه، ومن ثم 
بالتحقيقات �لأولية لدى �ملباحث �أن معرفته بالثاين و�لثالث �سطحية ونفيه تقا�سيه �أية مبالغ منهما 
ثم �إقر�ره بذلك لحقًا يوؤكد �سحة �لتهم �ملن�سوبة �إليه، مع كون �ملتهم رجل �أمن وذو خربة طويلة يف 
هذ� �ملجال، وهو ما يف�سر �تفاقه مع باقي �ملتهمني على تلك �ملز�عم ويتناغم فيما بينهم �عتقادً� 
منهم �أن من �ساأن ذلك �إبعاد تهمة �لر�سوة عنهم و�إنقاذهم و�لتن�سل من تبعات �أعمالهم �مل�سينة يف 
حال �كت�سافها، وعليه فاإن ما دفع به �ملتهم كالم مر�َسل هدف منه �لتن�سل من �جلرمية �ملن�سوبة 
لة بالتحقيقات  �إليه، كما �أن جرمية �لر�سوة ثابتة بحق باقي �ملتهمني من خالل �عرت�فاتهم �ملف�سَّ



220

�ملجر�ة معهم و�مل�سادق عليها �سرعًا ب�سحة �لتهمة �ملن�سوبة �إليهم و�ملعاَقب عليها باملو�د )�لأوىل 
عليه  يرد  �ملتهمون  به  �أدىل  وما  �لذكر،  �سالف  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من  و�لعا�سرة(  و�خلام�سة 
عية يف قر�ر �لتهام مبا يلي: طريقة �تفاق �ملتهم �لثاين مع �لأول د�خل مقر  مبا �أوردته �جلهة �ملدَّ
جهة عمله �لر�سمي، وطريقة ت�سليم �ملتهم �لثاين �ملبلغ يف �أحد �لأماكن �لعامة، وطلب �ملتهم �لأول 
�أية  �لقيمة وعدم ح�سوله على  �لثاين على ذلك رغم �سخامة  �ملتهم  ومو�فقة  نقدً�  �ملبلغ  ت�سليمه 
�ملحامي  ��سم  �إىل  تطرقهما  بعدم  �لتحقيق  مر�حل  جميع  يف  �ملتهمني  و�إقر�ر  مقابلة،  �سمانات 
�لوهمي �ملزعوم، مع قيام �ملتهم �لثاين بت�سليم �ل�سيارة، وهي جزء من جعل �لر�سوة للمتهم �لأول 
�سخ�سيًا لغر�ص �لنتفاع بها دون مقابل مما يوؤكد �تفاقهم جميعًا على �مل�ساهمة يف جرمية �لر�سوة 
�ملن�سوبة للمتهم �لأول، وما دفعو� به لي�ص له ما ي�سنده بل �أن تناق�سهم جميعًا يف �إفادتهم يف مر�حل 
�لتحقيق و�أمام �لد�ئرة دليل �آخر على �سحة �لتهمة �ملن�سوبة لهم، وت�سري �لد�ئرة �إىل م�سادرة مبلغ 
�لر�سوة �ملبلغ �ملحفوظ لدى �سرطة �ملنطقة �ل�سرقية، وقدره )و�حد وخم�سون �ألف( رياٍل طبقًا لن�ص 

�ملادة )�خلام�سة ع�سرة( من نظام مكافحة �لر�سوة �سالف �لذكر.
لذلك حكمت الدائرة باإدانة املتهم االأول ).....(، والثاين ).....(، والثالث ).....(، والرابع ).....( 

).....( اجلن�ضية – بجرائم الر�ضوة والتزوير واال�ضتعمال للمتهم االأول وجرمية الر�ضوة لبقية 

رياٍل، وتغرمي  اآالف )5.000(  �ضنة واحدة، وتغرميه خم�ضة  االأول  املتهمني، ومعاقبتهم ب�ضجن 

الر�ضوة  مبلغ  وم�ضادرة  رياٍل،   )10.000( اآالف  ع�ضرة  منهم  واحد  كل  والرابع  والثالث  الثاين 

امل�ضبوط واملحفوظ لدى �ضرطة املنطقة ال�ضرقية، بهذا حكمنا.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء، من اإدانة املتهم االأول بجرائم الر�ضوة 

والتزوير واال�ضتعمال واعتبار احلكم نهائياً بالن�ضبة لبقية املتهمني لعدم االعرتا�س عليه .



222

رقم الق�ضية: 7/1132/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 13/د/ج/23 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 395/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/15هـ

ر�ضوة – موظف �ضركة – طلب واأخذ مبلغ مايل– عدم وجود اتفاق على طلب اأو اأخذ الر�ضوة .

�أقيمت �لدعوى �سد �ملتهم ب�سفته موظفًا ب�سركة �لإ�سمنت ، طلب و�أخذ مبلغًا ماليًا من �أحد �ملتعاقدين 
غة  مع �ل�سركة مقابل ت�سهيل توريد كميات �جلب�ص �ملوردة من �ملقاول – يتاأكد من �لت�سجيالت �ملفرَّ
مبعرفة �ملباحث �لإد�رية عدم وجود �تفاق بني �ملتهم و�ملقاول على طلب �أو �أخذ ر�سوة – �إقر�ر �ملتهم 
با�ستالمه �ملبلغ من �ملقاول مقابل �أعمال �أد�ها له يف غري �أوقات �لعمل �لر�سمية ومبو�فقة جهة عمله 
– �إقر�ر مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية بال�سركة �لتي يعمل بها �ملتهم باأن من تعليمات �ل�سركة تقدمي 
�لن�سح و�ل�ست�سارة للعمالء و�ملوردين مبا ي�سب يف م�سلحة �لعمل، و�أن �ل�سركة لي�ص لديها ما مينع 
من عمل �ملوظفني خارج �لدو�م، وهو ما قام به �ملتهم من توجيه �إر�ساد�ت للمقاول ل�ستخر�ج �ملادة 
�خلام – عدم وجود �سلطة �أو �سالحية للمتهم يف قبول �أو رف�ص �ملو�د �ملوردة من �ملقاول وغريه من 
�ملقاولني – ��ستالم �ملبلغ بعد �نتهاء عقد �ملقاول مع �ل�سركة يوؤكد عدم وجود نفوذ �أو �سغوط عليه 

من �ملتهم – موؤدى ذلك: عدم ثبوت �لإد�نة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )8  ،3  ،1( �ملو�د 
1412/12/29هـ.
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�ملظامل  ديو�ن  �أمام  �جلز�ئية  �لدعوى  هذه  �لق�سيم  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  �أقام 
مبنطقة �لق�سيم مبوجب قر�ر �لتهام رقم )111/ج23( لعام 1429هـ، وفقًا ملا يلي:

مبوجب   – �جلن�سية   ).....(  ).....( �لق�سيم  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  يتهم  �أول: 
رخ�سة �لإقامة رقم ).....(؛ لأنه بتاريخ 1429/7/16هـ وبد�ئرة مدينة بريدة مبنطقة �لق�سيم، 
�ألف  قدره )1520(  مبلغًا  و�أخذ  وطلب  م�سرف حماجر،  �لق�سيم  �أ�سمنت  ب�سركة  موظفًا  ب�سفته 
وخم�سمائة وع�سرون رياًل من �أحد �ملتعاقدين مع �سركة �أ�سمنت �لق�سيم، مقابل �لإخالل بو�جبات 
وظيفته يف ت�سهيل توريد كميات �جلب�ص �ملتفق على توريدها من �ملقاول، وذلك على �سبيل �لر�سوة.

ثانيًا: �أدلة �لتهام:
�ملبلغ مقابل  با�ستالم  �لهيئة  �أقو�له لدى فرع  �لتحقيق، وكذ�  �ملتهم يف جميع مر�حل  1- �عرت�ف 

جهوده مع �ملقاول.
م بحوزته. 2- �سبط �ملتهم متلب�سًا و�ملبلغ �ملُرقَّ

3- �أقو�ل �ملقاول ).....( �سده.
غة مبعرفة �ملباحث �لإد�رية. 4- �أقو�له يف �لت�سجيالت �ملفرَّ

رياًل  �ملبلغ )1520(  هذ�  وميثل  للم�سنع،  د  �ملورَّ �لو�حد  للطن  ع�سر هلالت  �أخذ  على  �تفاقه   -5
�لكمية �ملوردة ح�سب �لفاتورة رقم )2( �ملرفقة �سورتها، مما يوحي ب�سحة �لتفاق.

6- �عرت�ف �ملتهم باأنه �أخذ مبلغًا من مقاول �آخر.
�ملتهم  معاقبة  �لق�سيم  مبنطقة  �لإد�رية  �ملحكمة  من  �لق�سيم  مبنطقة  �لهيئة  فرع  يطلب  ثالثًا: 
�مللكي رقم  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  – 8( فقرة )4( من نظام مكافحة   3 – للمو�د )1  طبقًا 
)م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ، وباإحالة �لق�سية لهذه �لد�ئرة با�سرت نظرها وفقًا ملا هو مبني 
مبحا�سر �ل�سبط، حيث ح�سر ممثل �لدعاء ).....(، وح�سر حل�سوره �ملتهم، وبتالوة قر�ر �لتهام 
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�لتهام غري �سحيح،  قر�ر  �إيلَّ يف  ُن�سب  ما  �إن  قائاًل:  �أجاب  �إليه،  ُن�سب  عما  و�سوؤ�له  �ملتهم،  على 
و�أطلب تزويدي ب�سورة من قر�ر �لتهام؛ لإعد�د مذكرة بالرد �لتف�سيلي على هذه �لدعوى. ويف 
م �ملتهم مذكرة ذكر فيها �أنه تعرف على �ملقاول عن طريق زميله  جل�سة �لإثنني 1430/1/1هـ قدَّ
بالعمل ).....(، حيث طلب منه زميله م�ساعدة ).....( يف �لعمل �أيام �لعطل؛ لعدم معرفته بكيفية 
��ستخر�ج مادة �جلب�ص، و�أنه قام فعاًل بالعمل مع ).....( يف �أيام عطلة نهاية �لأ�سبوع، ويف �أثناء 
على  �لإ�سر�ف  معه يف  ي�ستمر  ولكي  �أتعابه؛  نظري  معنيَّ  مبلغ  دفع   ).....( عليه  �ملدة عر�ص  هذه 
��ستخر�ج �ملو�د، فامتنع عن ذلك، و�نقطع عن زيارة �ملوقع، وخالل هذه �ملدة �أ�سر عليه ).....( �أن 
ياأخذ �أتعابه عن �لأعمال �ل�سابقة، وبعد �نتهاء عالقة ).....( بال�سركة نهائيًا، �ت�سل عليه و�أخربه 
باأن لديه مبلغًا معينًا نظري �لأعمال �لتي قام بها �سابقًا، لكنه ذكر �أنه ل د�عي لذلك، �إل �أن ).....( 
�خلبيب  �سارع  يف  �ملقابلة  متت  ثم  �ملقابلة،  منه  وطلب  عليه،  �ت�سل  وجيزة  فرتة  وبعد  عليه،  �ألحَّ 
مبدينة بريدة، وبعد �ل�سالم �سكره ).....( على جهوده �ل�سابقة، وذكر �أن لديه مبلغًا معينًا مقابل 
هذه �لأتعاب، فذكر له �ملتهم �أنه ل د�عي لذلك، فقال: هذ� حقك، وحلف بالطالق على �أن ياأخذ هذ� 
م ممثل  �ملبلغ، وما �إن ��ستلم �ملبلغ �إل وهو يف قب�سة �ملباحث. ويف جل�سة �لأربعاء 1430/1/13هـ قدَّ
�لدعاء مذكرة ت�سمنت رده على ما جاء يف مذكرة �ملتهم ذكر فيها: �أن �ملتهم موظف حكومي، يعمل 
يف �سركة �أ�سمنت �لق�سيم، و�عرتف بجميع مر�حل �لتحقيق، وكذ� يف مذكرة دفاعه �ملوؤرخة بتاريخ 
1430/1/1هـ �أنه �أخذ مبلغ )1520( رياًل كمكافاأة له مقابل خروجه، و�إ�سر�فه على موقع ��ستخر�ج 
�جلب�ص من حمجر �ملقاول ).....(، مقابل �لإخالل بو�جبات وظيفته، بت�سهيل توريد كميات �جلب�ص 
عند دخول �ل�سيار�ت �ملحملة مبادة �جلب�ص وقبولها، حيث ح�سل �أن �أوقف �ملتهم �سيار�ت �ملقاول، 
و�عرت�ص على بع�ص �لكميات، وهذ� دليل على �أنه فعاًل م�سوؤول على �ملحجر، وله ر�أيه يف �ملخترب 
د  مع زمالئه عند �لبو�بة و�ملحجر و�ملخترب، و�عرت�ف �ملتهم باأخذ ع�سر هلالت للطن �لو�حد �ملورَّ
للم�سنع، وميثل هذ� مبلغ )1520( رياٍل �لكمية �ملوردة ح�سب �لفاتورة رقم )2( �ملرَفقة �سورتها مبا 
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يوحي �سحة �لتفاق، وحيث �إن �ملادة )�لثالثة( من نظام مكافحة �لر�سوة تن�ص على �أن كل موظف 
عام طلب لنف�سه، �أو لغريه، �أو قِبل، �أو �أخذ وعدً�، �أو عطية بالإخالل بو�جبات وظيفته �أو ملكافاأته 
على ما وقع فيه ولو كان ذلك دون �تفاق م�سَبق ُيعد مرت�سيًا ويعاقب بالعقوبة �ملن�سو�ص عليها، يف 
�ملادة )�لأوىل( من نظام �لر�سوة، ومت�سك مبا ورد بقر�ر �لتهام و�أور�ق �لق�سية. ويف جل�سة �ليوم 
م �ملتهم مذكرة ذكر فيها: �أن �لق�سم �لذي يعمل به بعيد كل �لبعد عن  �لإثنني 1430/1/18هـ قدَّ
قبول �أو رف�ص �أية كميات موردة من �ملقاولني، و�أرفق خطاب �سركة �أ�سمنت �لق�سيم �ملثَبت لذلك؛ 
لأن ذلك لي�ص من �خت�سا�ص ق�سم �ملحاجر، �إمنا فقط عمله وتخ�س�سه هو كيفية ��ستخر�ج �ملو�د 
كلفة  تقلل  و�لتي  و�ل�سليمة  و�ل�سحيحة  �لعلمية  �لتعدين  �ملحاجر لطرق  �أنو�عها من  �خلام بجميع 
�لعمل طو�ل  �أ�سمنت �لق�سيم، ووفقًا ملا جرى عليه  ��ستخر�ج �ملو�د، وهذ� هو �خت�سا�سه ب�سركة 
فرتة عمله مع �ل�سركة. �أما بخ�سو�ص �ملبلغ �لذي ذكره �ملحقق )1520( رياًل للفاتورة رقم )2(، 
فذكر �أن مبلغ �ل�سكوى هو )1520( رياًل، ومبلغ �لفاتورة رقم )2( هو )390( رياًل تقريبًا، وهذ� 
�ملدعي  تقدير  كان  و�إذ�  �لق�سية،  مع  �سورتها  �إرفاق  و�لتي مت  �لفاتورة،  تلك  على  ينطبق  ل  �ملبلغ 
�سحيح، ماذ� عن باقي �لفو�تري؟ وهنا يت�ساءل: ملاذ� مل يتطرق �إىل باقي �لفو�تري �لتي قبل �أو بعد؟ 
�أما ما ذكره �ملحقق يف �آخر خطابه، فاإنه يكرر ويوؤكد �أن هذ� �ملبلغ �لذي ��ستلمه من �ملقاول ).....( 
لي�ص بر�سوة، و�إمنا هو مقابل �أتعاب جهود �أد�ها من �إر�ساد�ت وتوجيهات بالعمل يف طرق �لتعدين 
بتفوي�سه  �ل�سركة  �إد�رة  توجيهات  بناًء على  وهذ�  مادة �جلب�ص،  و�ل�سحيحة؛ ل�ستخر�ج  �ل�سليمة 
�أوقات �لدو�م، و�أيام �لعطل، و�لإجاز�ت، حيث �مل�سلحة و�ملنفعة ت�سب يف م�سلحة  بالعمل خارج 
بهام�ص  �أتى  �لذي  �ملحقق  �سرح   �إىل  و�أ�سار  ذلك،  على  �عرت��ص  لل�سركة  ولي�ص  وللجميع،  �لعمل، 
�خلطاب وبخط �ليد، فذكر �أن دوره �لإبالغ عن �لأحجام �لكبرية، حيث �إنه م�سوؤول عن �لك�سار�ت 
مبا فيها ك�سارة �جلب�ص، ويتم �لإبالغ لد�ئرة �لنوعية بوجود �أحجام كبرية بالك�سارة، دون حتديد 
د )ثالثة موردين �آخرين( لنقل وتوريد خام �جلب�ص، ود�ئرة �لنوعية  �ملورد؛ لأنه يوجد �أكرث من مورِّ
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دورها تبحث م�سدر تلك �لأحجام �لكبرية، وهذ� �لإجر�ء ل يرتتب عليه قبول �أو رف�ص ملادة �جلب�ص 
على �أ�سا�ص �حلجم، وكذلك فيما ورد يف مذكرة �ملحقق بهام�ص �خلطاب وبخط �ليد �أن �لنظام ل 
ي�سمح بالعمل خارج وقت �لدو�م، فقد �أرفق �سابقًا خطاب �سركته و�ملو�سح فيه �أ�سباب علمه لدى 
�ملقاول ).....( يف خارج �أوقات �لدو�م، و�لتي كانت ت�سب مب�سلحة �لعمل وبعلم �ل�سركة، ثم ذكر 
يف �آخر مذكرته �أن �ملقاول ).....( قد �أنهى تعاقده مع �ل�سركة بتاريخ 1429/7/4هـ بينما �أعطى 
�ملدعي �ملبلغ �ملذكور بتاريخ 1429/7/16هـ �أي بعد �نق�ساء ثالثة ع�سر يومًا من �نتهاء تعاقده مع 
�ل�سركة، مما يثبت عدم وجود �أية ولية �أو نفوذ �أو �سغوط من جانبه على ).....( كما ورد مبذكرة 

�لدعاء على دفع �أية مبالغ لت�سهيل �أعماله لدى �ل�سركة.

بعد �سماع �لدعوى و�لإجابة، وبعد �لطالع على �أور�ق �لق�سية، وما د�ر ب�ساأنها من حتقيقات، وحيث 
�ألف  وقدره )1520(  مبلغ  و�أخذ  �إليه من طلب  ُن�سب  عما  �ملتهم  م�ساءلة  ب�سدد  وهي  �لد�ئرة  �إن 
وخم�سمائة وع�سرون رياًل من �أحد �ملتعاقدين مع �سركة �أ�سمنت �لق�سيم، مقابل �لإخالل بو�جبات 
وظيفته يف ت�سهيل توريد كميات �جلب�ص �ملتفق على توريدها من �ملقاول، وذلك على �سبيل �لر�سوة، 
وحيث �عرتف �ملتهم با�ستالمه لهذ� �ملبلغ، و�أنه مقابل جهود �أد�ها من �إر�ساد�ت وتوجيهات يف طرق 
�لتعدين �ل�سليمة و�ل�سحيحة؛ ل�ستخر�ج مادة �جلب�ص، وهذ� بناًء على توجيهات �إد�رة �ل�سركة �لتي 
يعمل بها، وذلك بتقدمي �لن�سح و�ل�ست�سارة للعمل و�لتي ت�سب يف م�سلحة �لعمل، وحيث ذكر مدير 
بتاريخ  للد�ئرة  م  �ملقدَّ خطابه  يف   ).....( �لق�سيم  �أ�سمنت  �سركة  يف  �ملكلَّف  �لب�سر  �ملو�رد  �إد�رة 
و�ملوردين  للعمالء  و�ل�ست�سارة  �لن�سح  تقدمي  وتوجيهاتها  �ل�سركة  تعليمات  من  �أن  1430/1/1هـ 
مما ي�سب يف م�سلحة �لعمل، و�أن �ل�سركة لي�ص لديها ما مينع من عمل �ملوظفني خارج �لدو�م ويف 
�لإجاز�ت، ما د�م ذلك يف نطاق خدمة �لعمل، ومبا ي�سب يف م�سلحة �لعمل، وحيث �أنكر �ملتهم �أنه 
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طلب من �ملقاول �أي مبلغ معني مقابل �إخالله بعمله �لوظيفي، وحيث �إنه مل يكن هناك �تفاقية بني 
�ملقاول و�ملتهم على طلب �أو �أخذ ر�سوة، وهذ� يتاأكد من خالل �سماع �أقو�ل �ملتهم يف �لت�سجيالت 
غة مبعرفة �ملباحث �لإد�رية؛ �إذ مل يتطرق �ملتهم �إىل �أي كالم عن �ملبلغ �ملذكور متى مت ت�سليمه؟  �ملفرَّ
وكم قيمته؟ و�إمنا كان ).....( يلمح وي�سرح عن ذلك، ويتاأكد ذلك بعدم وجود �تفاقية �سابقة حول 
هذ� �ملو�سوع، وحيث �إنه �أي�سًا مت ��ستالم �ملبلغ بعد �نتهاء عقد ).....( مع �سركة �لأ�سمنت بثالثة 
ع�سر يومًا، مما يثبت عدم وجود ولية �أو نفوذ �أو �سغوط من جانب ).....(، وحيث �إن �ملبلغ �ملدعى 
به قيمته )1520( �ألف وخم�سمائة وع�سرون رياًل، و�أ�سل �لفاتورة رقم )2( �لتي �ساقتها �لهيئة يف 
�أدلة �لتهام هو )390( ثالثمائة وت�سعون رياًل، وهذ� �ملبلغ ل ينطبق ول يتو�فق مع تلك �لفاتورة، 
وحيث ذكر مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية �ملكلَّف يف �سركة �أ�سمنت �لق�سيم ).....( �أن �ملتهم لي�ص له 
دة للم�سنع، و�إمنا �مل�سوؤول عن ذلك هو ق�سم  �أية �سالحية قبول �أو رف�ص يف �أي نوع من �ملو�رد �ملورَّ
�ملخترَب و�جلودة، و�لذي لي�ص للمذكور فيه �أية �سلطة �أو �سالحية على ذلك �لق�سم، وحيث �حلال ما 
ُذكر �سابقًا، فاإن �لد�ئرة ت�سكك يف توفر ركني �جلرمية بالن�سبة للمتهم، وكما هو معلوم �أن �ل�سك 

ُيف�سر ل�سالح �ملتهم، فالد�ئرة تنتهي �إىل عدم �إد�نته مبا ُن�سب �إليه من جرمية �لر�سوة.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه من قرار االتهام.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.



228

رقم الق�ضية: 5/4/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 338/د/ج/17 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 460/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/26هـ 

ر�ضوة – موظف عام – طلب واأخذ مبلغ مايل – حجية االإقرار– ت�ضديد العقوبة – تخفي�س 

مدة ال�ضجن.

�إقامة �لدعوى �سد �ملتهمني؛ لقيام �لأول و�لثاين وهما موظفان عامان بطلب مبالغ مالية من عامل 
�ملتهم  – قيام  بها  �لعاملني  �لفنادق  بحق  خمالفات  حترير  عدم  لقاء  �لثالث؛  �ملتهم  ومن  فندق 
�لتف�سيلي  �لثالث  و�ملتهم  �لأول  �ملتهم  – �إقر�ر  ذلك  لقاء  و�لثاين  لالأول  مايل  مبلغ  بدفع  �لثالث 
ب�سحة ما ُن�سب �إليهما و�إىل �ملتهم �لثاين– �أثر ذلك: ثبوت �لإد�نة بحقهم - عدم �عرت�ف �ملتهم 
�لثاين ل يوؤثر يف ثبوت ما ُن�سب �إليه؛ �إذ �إن كون �لإقر�ر حجة قا�سرة على �ملقر، �إل �أن �سرد �لوقائع 
حلرمة  �ملتهمني  مر�عاة  عدم   - و�لتحقيقات  �لقب�ص  كمح�سر  غريها  يع�سدها  قرينة  ُيعترب  فيه 
– تخفي�ص مدة عقوبة  �لعقوبة  ت�سديد  ي�ستوجب  �أمٌر  فيه �جلرمية  �رتكبت  �لذي  و�ملكان  �لزمان 

�ل�سجن على �ملتهمني �لأول و�لثاين مر�عاة حلالتيهما �لجتماعية.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )15  ،9  ،8( �ملو�د 
1412/12/29هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �ملدينة �ملنورة دعو�ه �جلنائية يف قر�ر �لتهام رقم )1/ج( 
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لعام 1430هـ، وقد جاء فيه ما يلي:
�أوًل: تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �ملدينة �ملنورة:

�ملتهم �لأول: ).....( ).....( �جلن�سية – متزوج – متعلم – مدر�ص يف �لرتبية و�لتعليم مبنطقة 
�ملدينة �ملنورة.

�ملتهم �لثاين: ).....( ).....( �جلن�سية – متزوج – متعلم – يعمل فني �أ�سنان مب�ست�سفى �مللك 
فهد باملدينة �ملنورة.

�ملتهم �لثالث: ).....( ).....( �جلن�سية – �أعزب – يعمل يف فندق.
جميعهم موقوفون لدى �ل�سجن �لعام باملدينة �ملنورة. 

لأنهم وبد�ئرة منطقة �ملدينة �ملنورة وبتاريخ 1429/12/22هـ:
- قام �ملتهمان �لأول و�لثاين وهما موظفان عامان بطلب مبلغ مايل وقدره )1300( رياٍل من عامل 

يف فندق ).....( لقاء تغا�سيهم عن خمالفات بالفندق وعدم حتريرها.
- قام �ملتهمان �لأول و�لثاين وب�سفتهم موظفني عاميني بطلب مبلغ مايل وقدره )500( رياٍل من 

�ملتهم �لثالث لقاء عدم حترير خمالفات بحق �لفندق �لذي يعمل فيه
- قام �ملتهم �لثالث بدفع مبلغ مايل، وقدره )500( رياٍل للمتهمني �لأول و�لثاين لقاء عدم حترير 

خمالفات على �لفندق �لذي يعمل به.
- قام �ملتهم �لأول بدور �لو�سيط باأخذ �ملبلغ من عامل �لفندق وت�سليمه للمتهم �لثاين.

ثانيًا: �أدلة �لتهام:
1- �عرت�ف �ملتهمني �لأول و�لثالث �مل�سدقان �سرعًا.

2- �إقر�ر �ملتهم �لثاين باأن ما مت �سبطه بحوزته عائد له.
3- �سبط �ملتهم �لأول و�لثاين باحلرم �مل�سهود وبحوزتهم �ملبلغ �ملايل.

4- ما جاء يف حم�سر �لقب�ص �ملُعد من ِقبل �لفرقة �لقاب�سة.
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5- ما جاء يف �أقو�ل �لعاملني يف �لفنادق �ملجاورة من تردد �ملتهم �لثاين عليهم.
ثالثًا: تطلب �لهيئة من �ملحكمة �لإد�رية معاقبة �ملتهمني وفقًا لأحكام �ملو�د )8( فقرة )1- 2( و)9، 

15( من نظام مكافحة �لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( يف 1412/12/29هـ
�أطر�ف  على  وباملناد�ة  لذلك،  موعدً�  �ليوم  هذ�  جل�سة  �لد�ئرة  حددت  �لق�سية  نظر  �سبيل  ويف 
�لق�سية ح�سر �ملتهم �لأول كما ح�سر وكيله �ل�سرعي ).....( – �ملو�سحة بياناته ب�سبط �لق�سية- 
 ،- �لق�سية  ب�سبط  بياناته  – �ملو�سحة   ).....( �ل�سرعي  وكيله  وكذلك  �لثاين،  �ملتهم  كما ح�سر 

وكذلك ح�سر �ملتهم �لثالث، كما ح�سر حل�سورهم ممثل �لدعاء ).....(.
ومبو�جهة �ملتهمني بالتهام �ملن�سوب �إليهم �أجاب �ملتهمان �لأول و�لثاين بقولهما: )ما ُن�سب �إلينا يف 
هذ� �لتهام غري �سحيح( و�أما �ملتهم �لثالث )فاأجاب باأن ما ُن�سب �إليه يف هذ� �لتهام �سحيح(، ثم 
�أ�ساف �ملتهمان �لأول و�لثاين باأنهما يعمالن يف وز�رة �حلج للنظر يف �ملخالفات �لتي على م�ساكن 
�حلجاج، وقال: )وقد قمنا باملرور على عدد من م�ساكن �حلجاج فوجدنا بع�ص �ملخالفات، وقمنا 
بال�سور  �ملخالفات  لتوثيق  لالإدلء  �لأهلية  �ملوؤ�س�سة  حت�سر  )ثم  و�أ�سافا  عملنا(  هذ�  بتحريرها 
�لفوتوغر�فية يف بع�ص �ملخالفات(، كما �أ�سافا )ثم بعد �أن قمنا بتحرير �ملخالفة وتوثيقها من ِقبل 
�ملوؤ�س�سة مل يقم �أي �سخ�ص باأن عر�ص لنا �أية مبالغ ر�سوة وما ذكره �ملتهم �لثالث يف �لتحقيقات 
غري �سحيح( ثم قرر �ملتهم �لثالث باأنه لي�ص لديه ما يود �إ�سافته، و�سادق �ملتهمان �لأول و�لثاين 
على �أقو�لهما يف �لتحقيقات �ل�سابقة �ملو�فقة لأقو�لهما يف هذه �جلل�سة، و�سادق �أي�سًا �ملتهم �لثالث 
باأنه غري  �لأول  �لدليل  �أجابو� عن  �لتهام  باأدلة  �ل�سابقة، ومبو�جهتهم  �لتحقيقات  �أقو�له يف  على 
�سحيح، و�أما عن �لدليل �لثاين فقد �أجاب �ملتهم �لثاين باأنه مل ُي�سبط معه �أية مبالغ مالية �سوى 
مبلغ )خم�سة وثالثني( رياًل، و�أما عن �لدليل �لثالث، فقد �أجاب �ملتهمان �لأول و�لثاين باأنه غري 
�سحيح، و�أما عن �لدليل �لر�بع فقد �أجاب �ملتهمان �لأول و�لثاين �أي�سًا باأنه غري �سحيح، و�أما عن 
�لدليل �خلام�ص فقد �أجاب �ملتهم �لثاين باأنه غري �سحيح، وب�سوؤ�لهم وممثل �لدعاء �إن كان لديهم 
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م وكيل �ملتهم �لثاين مذكرة من �سفحة و�حدة كما قدم �سهادة تزكية  ما يقدمونه �أو ي�سيفونه قدَّ
و�إفادة �أرفقت جميع �لأور�ق ب�سبط �لق�سية، ثم �أ�سدرت �لد�ئرة حكمها ذ� �لرقم )49/د/ج/17 
لعام 1430هـ( ومت �لعرت��ص عليه، فرفع لهيئة �لتدقيق فاأ�سدرت ب�ساأنه حكمها ذ� �لرقم )220/
�إ�ص/2 لعام 1430هـ( بنق�ص حكم �لد�ئرة، وباإعادة �لق�سية للد�ئرة مت فتح باب �ملر�فعة للمتهمني، 
وحددت �لد�ئرة جل�سة هذ� �ليوم موعدً� لذلك، وباملناد�ة فيها على �أطر�ف �لق�سية ح�سر ممثل 
�لدعاء ).....(، كما ح�سر �ملتهمان �لأول و�لثاين �سابقي �حل�سور، فيما تبني تخلف �ملتهم �لثالث، 
وب�سوؤ�ل �ملتهمني �إذ� كان لديهما ما يقدمانه �أو ي�سيفانه قرر وكيل �ملتهم �لثاين باأن �أركان �جلرمية 
بحق موكله مل تكتمل، وطلب �ملتهم �لأول �طالع �لد�ئرة على �ملحا�سر �لأولية للق�سية، كما ح�سر 
وكيل �ملتهم �لأول وقدم لإثبات نف�سه بطاقة �لهوية �لوطنية رقمها ).....( ولإثبات �سفته �لوكالة 
رقم )1648( بتاريخ 1430/1/8هـ، وقرر باأن موكله مل تكتمل يف حقه �أركان �جلرمية، ثم نوهت 
�ملتهمني؛  �لنظامي يف حق  و�لو�سف  تنطبق  بتطبيقها ل  �ملطالب  �ملو�د  باأن  �لدعاء  ملمثل  �لد�ئرة 
)�لأوىل  �ملو�د  �لدعاء  طلبها  �لتي  )�لثامنة(  �ملادة  �إىل  بالإ�سافة  حقهم،  يف  ينطبق  �لذي  �إن  �إذ 
و�لثانية و�لعا�سرة( من نظام مكافحة �لر�سوة، فقرر ممثل �لدعاء تعديل �ملو�د �ملطاَلب بتطبيقها 
�إىل �ملو�د )�لأوىل و�لثانية و�لعا�سرة( بدًل من �ملادتني )�لتا�سعة و�خلام�سة ع�سرة(، وبعر�ص ذلك 

على �ملتهمني قررو� �كتفاءهم مبا �سبق �أن �أدلو� به.

�أور�ق �لق�سية وحما�سر �لتحقيقات فيها، وحيث  بعد �سماع �لدعوى و�لإجابة، وبعد �لطالع على 
�لر�سوة، و�ساق �لأدلة على ذلك على نحو ما هو و�رد يف قر�ر  �إىل �ملتهمني جرمية  �أ�سند �لدعاء 
�لتهام، وبعد �لطالع على �إقر�ر �ملتهم �لأول لدى �ملباحث �لإد�رية و�مل�سدق من �ملحكمة �جلزئية 
بد�ر ).....(  �ل�ستقبال  وزميلي ).....( مع موظف  �أنا  فيه )�تفقت  و�لذي جاء  �ملنورة،  باملدينة 
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�ملخالفات  تغا�سينا عن  مقابل  رياٍل،  وثالثمائة  �ألف  مبلغ )1300(  �إعطائنا  على  ل�سكن �حلجاج 
�ملو�فق  �ل�سبت  يوم  للموقع  ح�سرنا  )وقد  فيه  جاء  كما  خمالفة(،  حتريرنا  وعدم   ).....( بد�ر 
1429/12/22هـ بعد �سالة �ملغرب و��ستلمت من موظف �ل�ستقبال مبلغًا وقدره )600( �ستمائة 
رياٍل، وطلب منا �لعودة بعد �سالة �لع�ساء؛ ل�ستالم باقي �ملبلغ وهو )700( �سبعمائة رياٍل، وعند 
لل�سيارة،  عاد  �أنه  �إل  �ل�ستقبال،  موظف  من  �ملبلغ  ل�ستالم   ).....( زميلي  نزل  للموقع  و�سولنا 
لزميلي  رياٍل  �سبعمائة   )700( مبلغ  �ل�ستقبال  موظف  ت�سليم  و�أثناء  �ل�ستقبال،  موظف  وبرفقته 
).....( مت �لقب�ص علينا( وجاء فيه �أي�سًا )كما �أقر باأنني �سبق و��ستلمت �أنا وزميلي ).....( مبلغ 
)500( خم�سمائة رياٍل من �مل�سوؤول عن د�ر ).....( �لو�فد ).....( مقابل عدم حتريرنا خمالفات 
ق من  على د�ر ).....(، وبعد �طالع �لد�ئرة على �إقر�ر �ملتهم �لثالث لدى �ملباحث �لإد�رية، و�مل�سدَّ
�ملحكمة �جلزئية باملدينة �ملنورة، و�لذي جاء فيه: )ح�سر كل من: ).....( و).....( بعد �لعيد، ل 
�أذكر �ليوم بالتحديد، وقامو� بتفتي�ص د�ر ).....(، وذكر� �أنه توجد خمالفات كثرية، و�أنهم �سوف 
يغلقون �لد�ر، وبعد ذلك طلبو� مني �إعطاءهم مبلغ )500( خم�سمائة رياٍل، مقابل عدم حتريرهم 
خمالفات على د�ر ).....( فو�فقت على �إعطائهم �ملبلغ، بعد ذلك طلبو� مني �إح�سار �ثنني �ساهي 
ومتيز وعند �إح�سار �ل�ساهي و�لتميز طلبو� مني و�سع مبلغ )500( �خلم�سمائة رياٍل بكي�ص �لتميز، 
وقمت بو�سع �ملبلغ بالكي�ص و�سلمتهم �لكي�ص و�ل�ساهي ب�سيارتهم حيث كانو� متو�جدين بها(، كما 
جاء فيه )وبعد ذلك بيومني جاء كل من: ).....( و).....( وطلبو� مني مبلغ )200( مائتني رياٍل 
�أخرى، �إل �أنني رف�ست �إعطاءهم �ملبلغ وعادو� بعد ذلك ومل ي�ستلمو� مني �سوى )500( خم�سمائة 

ريال(. 
�إليهم وتق�سي مبعاقبتهم  ُن�سب  �إد�نة �ملتهمني مبا  فتاأ�سي�سًا على ما �سبق، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل 
�مللكي  �لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم  عن ذلك وفقًا لأحكام �ملو�د )1، 2، 8، 10( من نظام مكافحة 
رقم )م/36( يف 1412/12/29هـ، ول يوؤثر يف ثبوت ما ُن�سب �إىل �ملتهم �لأول نكوله عن �لعرت�ف 
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ق من �ملحكمة �جلزئية،  دِّ �أمام �لد�ئرة مبا �سبق �أن �عرتف به يف �ملباحث �لإد�رية؛ لأن �عرت�فه �سُ
و�لأ�سل �أنه بطوعه و�ختياره، كما ل يوؤثر يف ثبوت ما ن�سب �إىل �ملتهم �لثاين عدم �عرت�فه مطلقًا مبا 
ُن�سب �إليه، فاإن �لقر�ئن �لتي �حتفت بالق�سية كالوقائع �لتي وردت يف حتقيقات �ملباحث �لإد�رية، 
وت�سري  �إليه،  ُن�سب  ما  ثبوت  على  تدل  �إقر�ريهما  يف  و�لثالث  �لأول  �ملتهمان  �سردها  �لتي  و�لوقائع 
�إل �أن �سرد  �أنها ��ستح�سرت عند در��سة �لإقر�رين كون �لإقر�ر حجة قا�سرة على �ملقر،  �لد�ئرة 
�لوقائع فيه تعتربه �لد�ئرة قرينة يع�سدها غريها كمح�سر �لقب�ص، وحتقيقات �ملباحث �لإد�رية، 
كما ت�سري �لد�ئرة �إىل �أنها ر�أت �أن ما �أقدم عليه �ملتهمون من عمل م�سني غري مر�عني حرمة �لزمان 
�لأول  �ملتهمني  على  �ل�سجن  مدة  خف�ست  هذ�  حكمها  يف  �أنها  �إل  �لعقوبة،  ي�ستوجب  �أمٌر  و�ملكان 

و�لثاين مر�عاة حلالتيهما �لجتماعية.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل: اإدانة املتهمني ).....(، و).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليهما من ر�ضوة ومعاقبتهما 

عن ذلك ب�ضجنهما ثمانية اأ�ضهر ُتت�ضب من تاريخ اإيقافهما على ذمة هذه الق�ضية مع تغرمي 

كل واحد منهما مبلغ )5000( خم�ضة اآالف رياٍل.

ثانياً: اإدانة املتهم ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه من ر�ضوة ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه 

�ضهرين ُتت�ضب من تاريخ اإيقافه على ذمة هذه الق�ضية مع تغرميه مبلغ )2000( األفي رياٍل.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء ، واعتبار احلكم نهائياً بالن�ضبة للمحكوم 

عليهم لعدم االعرتا�س عليه عدا املتهم الثاين يف فقرة ) اأواًل( .
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 رقم الق�ضية: 2/3060/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 402/د/ج/9 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 596/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/15هـ

ر�ضوة – موظف عام – طلب واأخذ مبلغ مايل – اعرتاف املتهم – التلب�س باجلرمية – ادعاء 

االإكراه .

�عرت�ف �ملتهم يف جميع مر�حل �لتحقيق مبا ُن�سب �إليه من قيامه بطلب و�أخذ مبلغًا من �ملال على 
– تاأييد �لعرت�ف مبا  �لبلدية  �أحد �ملو�طنني لأنظمة  �لتغا�سي عن خمالفة  �سبيل �لر�سوة مقابل 
�لر�سوة  بارتكاب �جلرمية بقيامه برمي مبلغ  �ملتهم و�سبطه متلب�سًا  �لقب�ص على  ت�سمنه حم�سر 
على �لأر�ص �أمام �أنظار فرقة �لقب�ص عند �لقب�ص عليه - �دعاء �ملتهم تهديده من قبل هيئة �لرقابة 

و�لتحقيق جمرد �أقو�ل مر�َسلة ل دليل عليها – �أثر ذلك: ثبوت �لإد�نة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من  )�لثالثة(  �ملادة 
1412/12/29هـ.

– برقم )5/1615ج(  �ملقد�سة  بالعا�سمة  و�لتحقيق  �لرقابة  �لديو�ن خطاب فرع هيئة  لفرع  ورد 
بتاريخ 1430/4/15هـ �ملرفق به قر�ر �لتهام رقم )131/ج( لعام 1430هـ، ويف هذه �جلل�سة ح�سر 

�ملتهم �ملذكور �أعاله، وح�سر حل�سوره ممثل �لدعاء ).....(.
و�دعى ممثل �لدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق �ملتهم ).....( ).....( 
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– �سجني  حكومي  – �ملهنة/موظف  �أبناء  ثالثة  ولديه  – متزوج  �سنة   )43( – عمره  �جلن�سية 
ب�سجون مكة �ملكرمة.

�سة مبنطقة مكة �ملكرمة: ب�سفته موظفًا عامًا،  لأنه بتاريخ 1430/4/10هـ بد�ئرة �لعا�سمة �ملقدَّ
ر�سام معماري ببلدية �لعمرة �لفرعية طلب لنف�سه على �سبيل �لر�سوة مبلغًا من �ملال قدره )ثالثة 
�آلف( رياٍل من �ملو�طن ).....(؛ وذلك لالإخالل بو�جباته �لوظيفية مقابل �لتغا�سي عن خمالفته 

لأنظمة �لبلدية يف �ملبنى �خلا�ص به . ودلل على ذلك مبا يلي:
1- �عرت�ف �ملتهم �ملذكور بكافة مر�حل �لتحقيق مبا ُن�سب �إليه من قيامه بطلب مبلغ من �ملال على 

�سبيل �لر�سوة من �ملو�طن ).....(؛ وذلك للتغا�سي عن خمالفته لأنظمة �لبلدية.
2- ما هو ثابت يف حم�سر �لقب�ص و�لتفتي�ص �ملوؤرخ يف 1430/4/10هـ.

3- ما هو ثابت يف حم�سر �لرتقيم �ملوؤرخ يف 1430/4/10هـ.
4- ما هو ثابت يف حم�سر مطابقة �ملبلغ �لذي كان بيد �ملتهم �ملذكور، و�ملوؤرخ يف 1430/4/10هـ.

5- ما هو ثابت من حم�سر �لت�سال �ملوؤرخ يف 1430/4/10هـ.
6- ما هو ثابت من �أقو�ل �ملو�طن ).....(.

�لثالثة من نظام  وطلب ممثل �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملتهم �ملذكور طبقًا لأحكام �ملادة 
مكافحة �لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( يف 1412/12/29هـ.

م مذكرتني من �سفحتني جاء فيها ما يلي: وب�سوؤ�ل �ملدعى عليه �جلو�ب عما جاء يف قر�ر �لتهام قدَّ
لعام  �سة رقم )131/ج(  �ملقدَّ بالعا�سمة  و�لتحقيق  �لرقابة  قر�ر هيئة  ردً� على  �لف�سيلة  �أ�سحاب 

1430هـ
�أوًل: يف قولهم �إنني طلبت لنف�سي على �سبيل �لر�سوة مبلغًا وقدره )ثالثة �آلف( رياٍل )3000( من 

�ملو�طن ).....(؛ وذلك لالإخالل بو�جباتي �لوظيفية.
�إجابة على ذلك �أقول: ل حول ول قوة �إل باهلل �لعلي �لعظيم، �إن هذ� �ملو�طن �لو�رد ��سمه يف �لتهام 
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بيني وبينه خالف �سديد على �ملخالفات �لتي يف عمارته �لو�قعة يف خمطط �لز�يدي مبكة �ملكرمة، 
�سة،  وهذه مكيدة من هذ� �ملو�طن دبرها مع �ملدعو ).....( �لذي يعمل معي يف �أمانة �لعا�سمة �ملقدَّ
�أد�ء و�جبي يف عملي وبرفقتي  �أثناء  �أ�ساليب ملتوية، ومعه بع�ص �لأعد�ء �ملتخفني، ويف  له  و�لذي 
�ملدعو ).....( وباإيعاز منه ل�ساحب �لعمارة �ملذكورة �أعاله ).....( رمى مبلغ ل �أدري عنه فرميته 
على �لأر�ص و�ن�سحب ).....( فورً� وُقب�ص عليَّ من قبل �ملباحث �لإد�رية ول علم يل بهذه �لق�سية 

�ملدبَّرة �لتي �سرُت �سحيتها.
ثانيًا: �لرد على �أدلة �لتهام:

�أ�سحاب  يا  تعلمون  فكما  �لتحقيق،  مر�حل  كافة  يف  �أنه  �لرقابة  هيئة  زعمت  �لذي  �لعرت�ف   -1
�لف�سيلة بالأ�ساليب �لتي تتخذها �ملباحث �لإد�رية يف �لتحقيق من �سغوط وتهديد وتخويف و�سرب 
، و�لر�سول  و�إهانة حتى يلجاأ �ملحقق معه على �لعرت�ف بالإكر�ه، وهذ� �لعرت�ف لي�ص بحجة عليَّ
�سلى �هلل عليه و�سلم يقول: )ُرفع عن �أمتي �خلطاأ و�لن�سيان وما ��سُتكرهو� عليه( فهنا مت �لعرت�ف 
بالإكر�ه، �أما �ملو�طن ).....( فقد تناق�ص يف �أقو�له، فيقول �إن �ملخالفة على عمارته ت�ساوي �ألف 
�أعاله قدم ثالثة  �ملذكور  بينما  رياٍل،  �آلف )3000(  يدفع ثالثة  رياٍل فكيف  و�سبعمائة )1700( 
�آلف )3000( رياٍل مع �ملدعو ).....(، و�أنا ل علم يل بها ل من قريب ول من بعيد، و�ل�سبب يف 
ذلك �خلالف �لذي بيني وبينه هي �ملخالفات يف عمارته �لتي �أنذرته عدة مر�ت يف حتديدها ح�سب 

�لنظام، فاأخذ هذه �حليلة هو و).....( ).....( و�أخذ� �لنتقام مني ب�سبب ذلك.
2- حم�سر �لقب�ص قد �سبق وذكرت �أنه ل علم يل، ويف �ليوم و�أثناء �أد�ء و�جبي يف عملي وبرفقتي 
).....( وهو يتكلم مع �ملو�طن ).....( ويحثه على تنفيذ �ملخطط �سدي، ورمى �ملبلغ دون علمي 

فوقع على �لأر�ص ولي�ص بحوزتي.
3- ما هو ثابت بالرتقيم كما ذكرت �أن هذه خطة مدبَّرة من ِقبل �ملو�طن ).....( ومن معه، و�أنا 
ل �أدري بذلك، وقد يكون تو�طوؤ من �جلهة �لقاب�سة معه يف تنفيذ هذه �خلطة وبناًء على معلومات 
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مغلوطة منه و��ستغل خروجي �إىل عمارته �ملحددة م�سبقًا للت�سحية بي.
4- ما هو ثابت يف حم�سر مطابقة �ملبلغ �لذي كان يف يد �ملتهم �حلقيقة هذ� خطاأ، �ملبلغ مل يكن يف 
يدي ول يف حوزتي، بل كان على �لأر�ص عندما رماه �ملو�طن �ملذكور عليَّ فرميته على �لأر�ص، ولي�ص 

كما ذكر يف يدي ولو كنت قد طلبت لو�سعته يف جيبي مبا�سرة.
5- حم�سر �لت�سال كان لتحديد موعد جلنة يف موقع �لعمارة مع ح�سور �مل�سرف ).....( ولي�ص 

منفردً� لوحدي، فالر�سوة كما يزعمون ل توؤخذ �أمام �ملالأ، ويف �أثناء �لعمل بوجود م�سرف وغريه
�أ�سحاب �لف�سيلة هذه �لق�سية كما �أ�سلفت �أنها مدبَّرة من �لأطر�ف �ملذكورين �أعاله وهو �ملو�طن 
).....( ومن معه؛ وذلك لعدم جتاوبي معهم يف �إلغاء �ملخالفات يف عمارته �ملذكورة �أعاله ).....(.
و�إنني يف هذه �لق�سية بريء من كل ما �دعاه ممثل هيئة �لرقابة و�لتحقيق، و�أن كل ما �دعاه لي�ص له 
عية فلالأ�سف  �سحة، �أما �لعرت�ف فقد كان بال�سغط و�لإكر�ه و�لتهديد، وعند ح�سوري للهيئة �ملدَّ
�لإد�رية مما جعلني  �ملباحث  �إىل  يعيدين  �أو  و�لتوقيع،  �لفوري  بالعرت�ف  �ملحقق  �أمرين  �ل�سديد 
�أعرتف ُمكَرهّا مرَغمًا و�أفدي نف�سي من �لعودة �إىل �ملباحث �لإد�رية للتعذيب و�لإهانة من جديد، 
وقد ذكرت �سابقًا حديث �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم يف حكم �لعرت�ف كرهًا كما ل يخفى على 
ف�سيلتكم، و�لأ�ساليب �لتي يقوم بها حمقق �ملباحث �لإد�رية. �أ�سحاب �لف�سيلة �ألتم�ص منكم رد هذه 
�لدعوى �ملرفوعة من هيئة �لرقابة و�لتحقيق �سدي، و�أنا بريء منها ول علم يل بها ل من قريب ول 
من بعيد من �أنا�ص ل يخافون �هلل، يق�سدون حرماين من وظيفتي و�أنا يل خدمة يف �أمانة �لعا�سمة 
ما يقارب و�حدً� وع�سرين �سنة، ولديَّ عائلة و�أولد �أطفال �سغار، ول يخفى على ف�سيلتكم �أن عندي 

و�لدة طاعنة يف �ل�سن ومري�سة وحالتها �لنف�سية �سيئة.
وبجل�سة �لإثنني 1430/6/15هـ ذكر �ملتهم �أن �عرت�فه �أمام هيئة �لرقابة و�لتحقيق بناًء على تهديد 
�ملحقق له باإعادته �إىل �ملباحث، وهو قد تعر�ص لل�سرب يف �ملباحث؛ ولئال يعود للمباحث �عرتف، 
�أنه مل يكرهه بل  وبجل�سة يوم �لثنني 1430/6/29هـ ذكر ممثل هيئة �لرقابة و�لتحقيق ).....( 
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على �لعك�ص �أنه فرح �أنه مل ُيدخل جيبه �سيء من �ملال �حلر�م �أو �أهله، وذكر �أن ذلك كان من �إغو�ء 
�ل�سيطان له، وقرر �جلميع �لكتفاء.

وبناًء على �لدعوى و�لإجابة وبعد در��سة و��ستعر��ص �أور�ق �لق�سية و�أقو�ل �ملتهم، تبني �أن �ملتهم 
�ملباحث  يف  �ملحقق  �أمام  �عرتف  فقد  معه،  �لتحقيق  مر�حل  جميع  يف  �إليه  ُن�سب  مبا  �عرتف  قد 
�لإد�رية، و�عرتف �أمام �ملحقق يف هيئة �لرقابة و�لتحقيق عندما وجه له �أنت متهم ب�سفتك موظفًا 
عامًا قيامك بطلب و�أخذ مبلغ من �ملال على �سبيل �لر�سوة )3000( ريال؛ وذلك لالإخالل بو�جبات 
وظيفتك مقابل �لتغا�سي عن خمالفة �أحد �ملو�طنني لأنظمة �لبلدية يف �لبند �خلا�ص به، فما قولك؟ 
تاأيد  �لتهام"، وقد  �إيلَّ يف هذ�  ُن�سب  �أعرتف جملًة وتف�سياًل ب�سحة ما  "نعم  فاأجاب مبا ن�سه: 
هذ� �لعرت�ف مبا ُن�سب �إليه مبا ت�سمنه حم�سر �لقب�ص على �ملتهم �ملت�سمن ما يلي: ) مبعرفتنا 
نحن �ملوقعني �أدناه �أنه مت �لنتقال يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر وخم�ص و�أربعني دقيقة ظهرً� من 
يوم �لإثنني �ملو�فق 1430/4/10هـ �إىل مبنى حتت �لإن�ساء يخ�ص �ملخرب يف �لق�سية )188( بحي 
�لتخ�س�سي )�لز�يدي( وكان برفقته �ملتعاون، ويف متام �ل�ساعة �لو�حدة وثمانية وع�سرين دقيقة 
�للون ف�سي، ولوحة رقم ).....(  ظهرً� ح�سر �ملدعو ).....( ور�كب �سيارة كامري موديل 2008 
للموقع �ملو�سح �أعاله، ونزل من �سيارته ووقف مع �ملخرب �أمام �ملبنى حو�يل �خلم�ص دقائق، ومن 
ثم تلقينا �لإ�سارة �ملتفق عليها من �ملخرب �لتي توؤكد ��ستالم �ملدعو ).....( مبلغ )3000( رياٍل من 
�ملخرب، وعندما همَّ �ملدعو ).....( بركوب �ل�سيارة متت مبا�سرة �لقب�ص عليه، وكان �ملبلغ �لذي 
��ستلمه من �ملخرب بيده �لي�سرى حيث رمى �ملبلغ �ملذكور على �لأر�ص �أمام �أنظار فرقة �لقب�ص، ومت 
حتريره من قبلنا نحن �ملوقعني �أدناه، و�لقب�ص على �ملدعو ).....( ومن ثم �لنتقال �إىل مقر فرع 
�سة وحفظًا للو�قع جرى �إعادته وحتريره، و�هلل �ملوفق(.ووقع عليه  �ملباحث �لإد�رية بالعا�سمة �ملقدَّ



239

كل من رقيب ).....(، ورقيب �أول ).....(، ورقيب �أول ).....(، و�ملالزم �أول ).....( ورئي�ص فرقة 
ع من �ملتهم ).....(. �لقب�ص ).....( وموقَّ

وحيث �إن جرمية طلب �لر�سوة �ملن�سوبة �إىل �ملتهم قد تو�فر �أركانها �لنظامية، فقد قام �ملتهم بطلب 
مبلغ من �ملال قدره )ثالثة �آلف( رياٍل ر�سوة، وهذ� ما هو ثابت يف حم�سر �لقب�ص، و�لثابت �أنه 

طلب �ملبلغ من �ملو�طن ).....(، وقد �أخرب عن ذلك.
كما �أن �لق�سد �جلنائي متو�فر يف حق �ملتهم، وذلك من خالل علمه ب�سفته �لوظيفية، و�أن ذلك 
�ملبلغ، مقابل �إخالله بو�جباته �لوظيفية، مما يتعني معه على �لد�ئرة �إد�نته مبا ُن�سب �إليه ومعاقبته 
طبقًا لن�ص �ملادة )�لثالثة( من نظام مكافحة �لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( يف 
1412/12/29هـ، ول تلتفت �لد�ئرة �إىل �إنكاره ما ُن�سب �إليه �أمامها، �إذ يدح�سه ما هو ثابت بالأدلة 
�ل�سابقة، وما ذكره من �أن ممثل هيئة �لرقابة و�لتحقيق هدده، وبناًء عليه �عرتف، فقد ذكر ممثل 
�لدعاء بجل�سة يوم �لإثنني �ملو�فق 1430/6/29هـ �أنه مل يكرهه بل على �لعك�ص، �ملتهم فِرح �أنه مل 
ُيدخل جيبه �سيء من �ملال �حلر�م، وذكر �ملتهم ملمثل �لدعاء �أن هذ� من �إغو�ء �ل�سيطان؛ ولذلك 
بها  تاأخذ  �لأور�ق؛ ولذلك مل  �أي دليل يف  ي�سانده  �أقو�ل مر�َسلة ودفاع ل  �لد�ئرة  �أمام  �أقو�له  فاإن 

�لد�ئرة وتلتفت عنها؛ وذلك لالأدلة �لثابتة بحقه.
لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – بجرمية الر�ضوة املن�ضوبة اإليه يف هذه 

الدعوى، وتعزيره على ذلك ب�ضجنه مدة ثالثة اأ�ضهر ُت�ضب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه 

الق�ضية، وتغرميه مبلغ )خم�ضة اآالف( ريال؛ ملا هو مو�ضح باأ�ضباب احلكم.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 5/763/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 335/د/ج/17 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 606/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/16هـ

ر�ضوة – رجل اأمن – طلب مبلغ مايل – تناق�س اأقوال املتهمني – اإنكار امل�ضت�ضهد به.

�إقامة �لدعوى �سد �ملتهمني )رقيب وجندي باجلو�ز�ت(؛ لطلبهما مبلغًا ماليًا من �لعمالة �ملخالفة 
لأنظمة �لعمل بعد �لقب�ص عليهم مقابل �إطالق �سر�حهم – �إقر�ر �ملتهمني باإطالق �سر�ح �لو�فدين 
بناًء على توجيه �لعريف ).....( �لذي �أنكر ما �دعاه �ملتهمان من �أن �إطالق �سر�ح �لعمالة �ملخالفة 
كان بناًء على و�ساطته – �إجماع �لو�فدين على �إرغام �ملتهمني لهم على دفع �ملبالغ لإطالق �سر�حهم 
– تناق�ص �أقو�ل �ملتهمني؛ حيث ذكر� �أمام �لد�ئرة �أن �ملحا�سر �لتي قاما باإعد�دها عند �لقب�ص 
على �لعمالة قد �أُتلفت بعد تركها يف �ملكتب بينما ذكر� يف �لتحقيقات �أنهما قاما بتمزيقها، كما ذكر� 
يف �لتحقيقات �أن �إطالق �سر�ح �لعمالة كان بناًء على و�ساطة زميلهم �لعريف ).....( بينما ذكر� 

�أمام �لد�ئرة �أن ذلك كان بناًء على توجيه من �لر�ئد ).....( – �أثر ذلك: ثبوت �لإد�نة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من  )�لثانية(  �ملادة 
1412/12/29هـ.

رقم  �لتهام  قر�ر  يف  �جلنائية  دعو�ه  �ملنورة  �ملدينة  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  �أقام 
)201/ج( لعام 1430هـ �سد كل من:
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1- ).....( ).....( �جلن�سية – )29( �سنة – متعلم – رقيب بجو�ز�ت حمافظة ينبع.
2- ).....( ).....( �جلن�سية – )24( عام – متعلم – جندي بجو�ز�ت حمافظة ينبع.

لأنه وبد�ئرة منطقة �ملدينة �ملنورة قاما بطلب مبلغ مايل قدره )1500( رياٍل �سعودي من �لعمالة 
�ملخالفة لأنظمة �لعمل د�خل �ململكة بعد �إلقاء �لقب�ص عليهم مقابل �إطالق �سر�حهم دون م�ستند 

نظامي، وبذلك متت �جلرمية. وقد ��ستند �لدعاء �إىل �لأدلة �لآتية:
بالقب�ص  �ملذكورين  �ملتهمني  قيام  �لعمل من  لأنظمة  �ملخالفة  �لعمالة  �إخبارية  ثابت يف  ما هو   -1

عليهم و�إخالء �سبيلهم مقابل مبالغ مالية.
2- ما هو ثابت يف �إقر�ر �ملتهمني �ملذكورين يف كافة مر�حل �لتحقيق من قيامهم باإلقاء �لقب�ص على 

�لعمالة �ملخالفة لأنظمة �لعمل، ومن ثم �إطالق �سر�حهم دون م�ستند نظامي.
3- ما هو ثابت يف حم�سر �ملو�جهة بني �لعمالة و�ملتهمني �ملذكورين وتعرفهم عليهما، مما يوؤكد 

�لتهمة �ملن�سوبة.
4- ما ورد يف �أقو�ل �لعريف ).....( باأنه ل �سحة ملا ذكره �ملتهمون �ملذكورون من قيامه بالتو�سط 

يف �إطالق �سر�ح �لعمالة �ملخالفة.
وتطلب �لهيئة من �ملحكمة �لإد�رية معاقبة �ملتهمني وفقًا لأحكام �ملادة )�لثانية( من نظام مكافحة 

�لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( يف 1412/12/29هـ
ممثل  ح�سر  طرفيها  على  وباملناد�ة  �ليوم،  هذ�  جل�سة  �لد�ئرة  حددت  �لق�سية  نظر  �سبيل  ويف 
�لدعاء ).....( كما ح�سر �ملتهمان �ملذكور�ن، ومبو�جهتهما مبا ُن�سب �إليهما �أجابا قائلني: ما ُن�سب 
�إلينا يف هذ� �لتهام غري �سحيح، و�حلا�سل �أننا نعمل يف جو�ز�ت ميناء ينبع �لتجاري، وقد قمنا 
بالقب�ص على ثالثة عمال من �جلن�سية ).....( خمالفني لنظام �لإقامة، وقد �قتدناهم �إىل �إد�رة 
�لو�فدين بينبع �لبحر، وقد ذكر لنا ).....( باأنه ورده توجيه من �لر�ئد ).....( ياأمر باإطالق �سر�ح 
وقمنا  �لإد�رة،  د�خل  �سر�حهم  �إطالق  مت  وبالفعل   ).....( موؤ�س�سة  لدى  يعملون  �لذين  �لو�فدين 
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باإلغاء �ملح�سر بالت�سطيب عليه، وتركناه يف مكتب �لت�سجيل، ثم تفاجاأنا يف �ليوم �لتايل باأن �ملح�سر 
ق، و�سادقا على �أقو�لهما يف �لتحقيقات �ل�سابقة، ومبو�جهتهما باأدلة �لتهام �أجابا عن �لدليل  ُمزِّ
�لأول باأنه غري �سحيح، كما �أجابا عن �لدليل �لثاين باأنه �سحيح، لكن مت �إطالق �سر�حهم بناًء على 
�أمر من �لرئي�ص، و�أجابا عن �لدليل �لثالث باأنه من �لبديهي �أنهم يتعرفون علينا؛ لأننا قمنا بالقب�ص 
عليهم، و�أجابا عن �لدليل �لر�بع باأنه غري �سحيح، و�إنكار ).....( �إر�ساء لرئي�سه �لر�ئد ).....(، 
نة من ثالثة �سفحات �طلعت  ما مذكرة مكوَّ وب�سوؤ�لهما �إن كان لديهما ما يقدمانه �أو ي�سيفانه قدَّ

�لد�ئرة ممثل �لدعاء عليها فقرر �كتفاءه بقر�ر �لتهام.

بعد �سماع �لدعوى و�لإجابة وبعد در��سة �أور�ق �لق�سية وحما�سر �لتحقيق فيها، وحيث �أ�سند �لدعاء 
�إىل �ملتهمني جرمية �لر�سوة و�ساق �لأدلة على ذلك على نحو ما هو و�رد يف قر�ر �لتهام، وحيث 
�أقو�ل  وكذلك  �جلن�سية،   ).....( و).....(  و).....(   ).....( من  كل  �أقو�ل  على  �لد�ئرة  �طلعت 
).....( -  ).....( �جلن�سية، �ملت�سمنة �لقب�ص عليهم يف �أوقات خمتلفة من قبل �ملتهمني و�إرغامهم 
على دفع مبلغ )خم�سمائة( رياٍل عن كل �سخ�ص و�إل �سوف يتم ترحيلهم، و�أنه بناًء على طلبهم قامو� 
بدفع �ملبلغ �ملطلوب للمتهمني ).....( و).....(، كما �طلعت �لد�ئرة على حما�سر �لعر�ص و�لتعرف 
�ملرَفقة باأور�ق �لق�سية و�ملت�سمنة تعرف �لعمالة على �ملتهمني �لأول و�لثاين، وتعرف �لو�فد ).....( 
على �جلندي ).....(، وحيث �أنكر �لعريف ).....( ما �دعاه �ملتهمان من �أن �إطالق �سر�ح �لعمالة 
�ملخالفة كان بناًء على و�ساطته، وحيث تناق�ست �أقو�ل �ملتهمني عند �سوؤ�لهم عن �ملحا�سر �لتي قاما 
باإعد�دها عند �لقب�ص على �لعمالة �ملخالفة، حيث ذكر� �أمام �لد�ئرة باأنهما تركاه يف �ملكتب وعند 
�لبحث عنه وجدوه قد �أتلف بينما ذكر� يف �لتحقيقات �أنهما قاما بتمزيقه، كما ذكر� يف �لتحقيقات 
�أن �إطالق �سر�ح �لعمالة �ملخالفة كان بناًء على و�ساطة زميلهم ).....( بينما ذكر� �أمام �لد�ئرة �أن 
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ذلك كان بناًء على توجيه من �لر�ئد ).....(، فبناًء عليه تنتهي �لد�ئرة �إىل �إد�نة �ملتهمني مبا ُن�سب 
�إليهما وتعزرهم عن ذلك وفقًا لأحكام �ملادة �لثانية من نظام مكافحة �لر�سوة.

لذلك حكمت الدائرة: باإدانة املتهمني ).....( و).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليهما من 

ر�ضوة، ومعاقبتهما عن ذلك ب�ضجنهما ثمانية اأ�ضهر تت�ضب من تاريخ اإيقافهما على ذمة هذه 

الق�ضية مع تغرمي كل واحد منهما مبلغ )10.000( رياٍل، ع�ضرة اآالف رياٍل.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/7362/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 212/د/ج/3 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 632/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/7هـ

ر�ضوة – موظف عام – طلب مبلغ مايل – قرائن عدم االعتداد باالعرتاف .

لطلبه  باملطار(؛  �لعف�ص  نقل  �لعام )عامل يف  �ملوظف  �ملتهم ب�سفته يف حكم  �لدعوى �سد  �إقامة 
– رجوع �ملتهم عند �عرت�فه �أمام  مبلغًا من �ملال من �أحد �مل�سافرين مقابل مترير عف�سه �لز�ئد 
يف  ثم   8/5 يف  ثم   8/3 يف  �لإد�رية  �ملباحث  مبعرفة  �ملتهم  مع  �لتحقيق  – بد�أ  �لإد�رية  �ملباحث 
�ملتهم  ويجيب  ذ�تها،  �لأ�سئلة  �ملحقق  يردد  ثم يف 8/12 ويف كل جل�سة حتقيق  ثم يف 8/11   8/8
عنها بالأجوبة ذ�تها )بالنفي( حتى يوم �عرت�فه �مل�سادق عليه �سرعًا يف 1429/8/17هـ، �لأمر 
فالإقر�ر�ت  و�ختياره،  بطوعه  �ملتهم  عن  �سدوره  حيث  من  �سك  حمل  �لعرت�ف  معه  يكون  �لذي 
– موؤدى ذلك: عدم  �لتحقيق  �لتي ت�سدر يف بد�ية  �أ�سحابها هي  �إر�دة و�ختيار  �لتي ت�سدر عن 
�لطمئنان لهذ� �لعرت�ف - يتبني من عبار�ت �لعرت�ف �أن �ملتهم مل يزعم �أنه خمت�ص �أو له نفوذ 
للقيام بالعمل و�أقر يف �لعرت�ف باأنه طلب �ملبلغ ل�سد�د قيمة �لعف�ص �لز�ئد – �أثر ذلك: عدم ثبوت 

�لإد�نة؛ لعدم كفاية �لأدلة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )15  ،9( �ملادتان 
1412/12/29هـ.
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�أقام فرع �لهيئة �ملذكور �لدعوى �ملاثلة مبوجب قر�ر �لتهام رقم )637/ج( لعام 1429هـ جاء فيه 
ما يلي:

�أوًل: يتهم فرع �لهيئة ).....( ).....( �جلن�سية – �لعمر )26( �سنة – يعمل لدى �سركة ).....( 
�لنزيل  بطاقة  ورقم  �حلائر  �إ�سالحية  ب�سعبة  – موقوف  �لدويل  خالد  �مللك  مطار  مع  �ملتعاقدة 

.).....(
لأنه بتاريخ 1429/8/2هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص ب�سفته يف حكم �ملوظف �لعام 
�لر�سوة؛  �سبيل  على  �ملال  من  مبلغًا  لنف�سه  طلب  �لعف�ص  نقل  يف  �لدويل  خالد  �مللك  مبطار  يعمل 
لالإخالل بو�جباته �لوظيفية قدره مئة )100( رياٍل من �أحد �لركاب باملطار مقابل مترير عف�سه 

�لز�ئد، �إل �أنه مل يقبل يف ذلك �لطلب، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.
ثانيًا: �أدلة �لتهام:

1- �عرت�فه �مل�سادق عليه �سرعًا. 2- بالغ �لر�كب �سده.
3- �أن �إنكاره طلب �لر�سوة يف حتقيقات �لهيئة لي�ص له دليل ي�سنده وتنفيه �لأدلة �ل�سابقة.

ثالثًا: تطلب �لهيئة معاقبته مبوجب �ملادتني )�لتا�سعة و�خلام�سة ع�سر( من نظام مكافحة �لر�سوة 
�ل�سادرة باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ

لغته،  �إىل  بعد ترجمته  �لتهام  �إليه يف قر�ر  ُن�سب  �لد�ئرة ومو�جهته مبا  �أمام هذه  �ملتهم  ومبثول 
ل فيها دفاعه  م مذكرة من ورقة و�حدة ف�سَّ �إليه يف هذ� �لقر�ر، وقدَّ ُن�سب  �أجاب بعدم �سحة ما 
قائاًل: �أنا �أعمل يف مطار �مللك خالد �لدويل حتت كفالة ).....( يف �ل�سيانة، وبتاريخ 4 �أغ�سط�ص 
2008م ح�سر م�سافر ).....( �جلن�سية، و�ساألني �سوؤ�ًل عابرً� - ومعه بطاقة �سعود �لطائرة - �أين 
�لبو�بة �لتي يتم �لدخول من خاللها �إىل �سالة �لإقالع على �ملالأ من �لنا�ص؟ )كما ي�ساأل �سال عن 
�سالته و�أين يذهب( فاأجبته �أن �لطريق من هذ� �ملكان، ثم رجع وقال يل: �أين �مل�سوؤول عن �لوزن؟ 
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من  نف�سه  �ملكان  و�قف يف  و�أنا  �أخرى  مرة  �إيلَّ  فرجع  �لقيمة،  و�دفع  �ذهب  ز�ئد  وزن  لديك  قال: 
�ل�سالة، و�ساألني �أين مكان وزن �لعف�ص )بالأوردو(؟ فجاوبته: �ملكان �لفالين، ونزلت �إىل �ل�سالة 
�ل�ساعة 3.40 �سباحًا، و�تهمت من ِقبل �مل�سوؤول �أنني ��ستلمت ر�سوة بذلك دون �أي دليل على ذلك ل 
ب�سهادة �ل�سهود، ول باملبلغ �لذي �رت�سيته على حد قولهم، ول وجود للمبلغ �لذي �تهمني به، هذ� ومل 
يتم �سوؤ�ل ).....( �لذي �تهموه �أنه ر�ساين، و�إمنا كان ذلك جمرد �سك من �مل�سوؤول لي�ص عليه دليل 
ثابت ل بالعقل ول بالفعل. فاأرجو من �هلل ثم منكم ترب�أتي من هذه �لتهمة �لتي �أُل�سقت بي، فاأنا 
ما �أتيت لهذه �لبالد �لطيبة �إل لك�سب �ملعي�سة و�إعالة �أ�سرتي، مع �حرت�م تعاليم �لإ�سالم وتعاليم 

�لبالد، فكيف �أ�سيء لنف�سي وملن خلفي ينتظرين يف بالدي بهذ� �لفعل �مل�سني؟!.
وقد مت عر�ص هذه �ملذكرة على ممثل �لدعاء �لذي قرر �أنه لي�ص لديه تعليق على ما ت�سمنته، ولي�ص 

لديه �سوى ما ت�سمنته �أور�ق �لدعوى.
وب�سوؤ�ل �ملتهم عن �أقو�له يف �لتحقيقات، قال: �إن �أقو�يل لدى �ملباحث �لإد�رية غري �سحيحة؛ لأنها 
كانت بغري �إر�دتي و�ختياري ونتيجة �ل�سغط و�لتوقيف مدة ت�سعة �أيام يف �لزنز�نة، �أما �أقو�يل لدى 

مته. فرع �لهيئة، فهي �سحيحة ولي�ص لديَّ �إ�سافة على ما ذكرته وقدَّ

حيث �إن فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص �أقام �لدعوى �ملاثلة بتوجيه �لتهام �إىل �ملدعى 
عليه بارتكاب جرمية �لر�سوة. وحيث �إن �ملدعى عليه �أجاب عن �لدعوى بعدم �سحة �لتهام، وذلك 
م تف�سيله وحيث �إنه بالطالع على �أور�ق �لق�سية و�لتحقيقات �ملُتخذة فيها،  كله على �لنحو �ملتقدِّ
مل يتبني للد�ئرة وجود دليل قاطع �لدللة على �سحة ما ورد يف قر�ر �لتهام، وما �ساقته �لهيئة من 
�أدلة فاإن �لد�ئرة ل تطمئن �إىل �لأخذ بها؛ ذلك �أن �لعرت�ف �مل�سادق عليه �سرعًا رجع عنه �ملتهم 
�أمام �لهيئة، و�أمام هذه �لد�ئرة، وذكر �أنه كان نتيجة �ل�سغط و�لتوقيف يف �لزنز�نة مدة ت�سعة �أيام، 
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و�أن مما يجعل �لد�ئرة ل تطمئن �إىل �لأخذ بهذ� �لعرت�ف وترجع �سحة دفاع �ملتهم، هو �أن بد�ية 
�إليه يف قر�ر  �لتحقيق معه كان مبعرفة �سرطة مطار �مللك خالد، ولي�ص ثمة �عرت�ف له مبا ُن�سب 
�لتهام، ثم تولت �ملباحث �لإد�رية �لتحقيق معه يف عدة �أيام، فقد بد�أت �لتحقيق معه يف 8/3 ثم 
يف 8/5 ثم يف 8/8 ثم يف 8/11 ثم يف 8/12 ويف كل مرة يردد �ملحقق �لأ�سئلة ذ�تها، ويجيب �ملتهم 
عنها بالأجوبة ذ�تها حتى يوم �لعرت�ف �مل�سادق عليه �سرعًا يف 1429/8/17هـ، �لأمر �لذي يكون 
معه هذ� �لعرت�ف حمل �سك من حيث مدى �سحة �سدوره عن �ملتهم بطوعه و�ختياره، فالإقر�ر�ت 
�لتي ت�سدر عن �أ�سحابها وهم بكامل �إر�د�تهم و�ختيارهم و�أو�سافهم �ملعتربة �سرعًا، �إمنا ت�سدر 
عنهم يف بد�ية �لتحقيق، ول ت�سوبها �سائبة تنال من �سحة هذه �لإقر�ر�ت ويرجعون عنها عند �إعادة 
�لتحقيق �أو �أمام �لق�ساء، وهذ� بخالف �لعرت�ف �لذي ��ستند �إليه �لتهام، فاملتهم مل يعرتف قبل 
�ملباحث �لإد�رية ول بعدها، وقد طعن يف �سحة �عرت�فه �أمام هذه �لإد�رة، ثم �إن �ملتاأمل يف عبار�ت 
هذ� �لعرت�ف يجد �أن �ملتهم طلب مبلغ �ملئة ريال؛ ل�سد�د قيمة �لعف�ص �لز�ئد، وهو غري خمت�ص 
بالتجاوز عن �لعف�ص �لز�ئد، ومل يزعم �أنه خمت�ص �أو له نفوذ، ومع ذلك فقد ذكر له �لر�كب �أنه ل 

يوجد معه �ملبلغ �ملطلوب، وتفرقا عند هذ� �حلد دون ت�سليم �أي مبلغ.
�أما ��ستناد �لتهام �إىل بالغ �لر�كب �سده، فاإن هذ� �لبالغ ل يعدو �أن يكون �دعاًء يفتقد �لإثبات على 
�سحته، ول توؤخذ �أمو�ل �لنا�ص ول ُت�سفك دماوؤهم ول ُتنتهك �أعر��سهم بدعاوى غريهم ما مل تقم 

�لبينة �لقاطعة على �سحة هذه �لدعاوى �سرعًا.
�أما �إنكار �ملتهم طلب �لر�سوة وقول �لهيئة باأن هذ� �لإنكار ل دليل عليه، فاإن �لد�ئرة تقرر خالف 
قر�ئن  �أو  �لدللة  قاطع  بدليل  �إل  �لأ�سل  هذ�  عن  ينقل  ول  �لرب�ءة  �لإن�سان  يف  �لأ�سل  لأن  ذلك؛ 
�أ�سله،  متعا�سدة يقوي بع�سها بع�سًا، وهما مفقود�ن يف هذه �لدعوى مما يعني بقاء �لأ�سل على 
�لأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �لق�ساء بعدم �إد�نة �ملتهم باجلرمية �ملن�سوبة �إليه؛ لعدم كفاية 

�لأدلة.
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اإليه يف  – بجرمية الر�ضوة املن�ضوبة  اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية  لذلك حكمت الدائرة بعدم 

قرار االتهام؛ لعدم كفاية االأدلة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم احلكم االبتدائي: 371/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 695/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/19هـ

ر�ضوة – رجل اأمن – طلب مبلغ مايل – ا�ضرتاك – م�ضاعدة واتفاق – انتفاء و�ضف الر�ضوة 

برباءة املوظف العام – ن�ضب واحتيال.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق �لدعوى �سد �ملتهمني؛ لطلب �لأول حال كونه موظفًا عامًا مبلغًا 
من �ملال من �ملخرب ).....( مقابل عدم �لقب�ص عليه؛ ول�سرت�ك �ملتهم �لثاين يف جرمية �لر�سوة 
�إليه وخلو  �لأول ملا ن�سب  – �إنكار �ملتهم  لت�سليمه للمتهم �لأول  با�ستالمه �ملبلغ من �ملخرب متهيدً� 
�لثاين  �ملتهم  قيام  ثبوت   – برب�ءته  �حلكم   : موؤد�ه   ، �إد�نته  يثبت  يقيني  دليل  �أي  من  �لأور�ق 
يوؤدي  ل  �لأول  للمتهم  �أنها  بزعم  مالية  مبالغ  �ملخرب يف �حل�سول على  مع  بالتفاو�ص  )�ل�سريك( 
�إىل �إد�نته بجرمية �ل�سرت�ك يف �لر�سوة؛ وذلك لنتفاء ركن من �أركان قيام �جلرمية بثبوت بر�ءة 
�ملوظف �لعام منها �أن ذلك ل مينع من �إحالته �إىل �ملحكمة �جلزئية لتعزيره عما ثبت يف حقه من 

ن�سب و�حتيال.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )10  ،3  ،1( �ملو�د 
1412/12/29هـ.

ورد �إىل ديو�ن �ملظامل بجدة خطاب هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة مكة �ملكرمة رقم )2482/8( 
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يف 1429/2/22هـ �ملرفق به لئحة �لدعوى رقم )306( لعام 1429هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت 
�لد�ئرة �لنظر يف �لق�سية على �لنحو �ملثَبت بدفرت �ل�سبط – حيث ح�سر ممثل �لدعاء ).....( 
�لرقابة  هيئة  تتهم  قائاًل:  �ملتهمني  مو�جهة  يف  �لدعاء  ممثل  و�دعى  �أعاله،  �ملذكور�ن  و�ملتهمان 

و�لتحقيق كاًل من:
1- ).....( ).....( �جلن�سية – )35( �سنة – عريف ب�سعبة �لتحريات و�لبحث �جلنائي ب�سرطة 

حمافظة جدة – متزوج.
2- ).....( ).....( �جلن�سية – )24( �سنة – مت�سبب – �أعزب.

موقوفان ب�سجون حمافظة جدة/�لإ�سالحية بتاريخ 1429/3/9هـ بتهمة �لر�سوة؛ لأنهما وقبل ذلك 
�لتاريخ بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:

– طلب و�أخذ لنف�سه  – �سالفة �لذكر  – وب�سفته �لوظيفية  �ملتهم �لأول: حال كونه موظفًا عامًا 
مبلغًا من �ملال على �سبيل �لر�سوة مقابل �لإخالل بو�جباته �لوظيفية باأن طلب من �ملخرب ).....( 
).....( �جلن�سية – مبلغًا قدره )1500( �ألف وخم�سمائة رياٍل مقابل عدم �لقب�ص عليه؛ لقيامه 

بتمرير �ملكاملات �لدولية بطريقة غري نظامية، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.
�ملتهم �لثاين: ��سرتك مع موظف عام )�ملتهم �لأول( يف جرمية طلب �لر�سوة بامل�ساعدة و�لتفاق باأن 
قام با�ستالم مبلغ �لر�سوة من �ملخرب �ملذكور متهيدً� لت�سليمه للمتهم �لأول مع علمه �لتام بجرمية 

�لر�سوة، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك؛ لالأدلة �لتالية:
1- �إخبارية كل من �ملدعو ).....(، و�ملدعو ).....( بقيام �ملتهمني �ملذكورين بطلب مبلغ �لر�سوة 

مقابل عدم �لقب�ص على �لأخري يف ق�سية مترير �ملكاملات.
2- �لقب�ص على �ملتهم �لثاين عند ��ستالمه مبلغ �لر�سوة من �ملخربين �إثر كمني �أُعد مبعرفة �جلهة 

�ملخت�سة.
3- تعرف �ملخربين على �ملتهم �لأول عند �لعر�ص �لنظامي عليهما.
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4- �عرت�ف �ملتهم �لثاين بكافة مر�حل �لتحقيق بح�سوره �إىل منزل �ملخربين برفقة �ملتهم �لأول 
وم�ساهدته للمذكور يتفاو�ص مع �ملخربين.

5- �عرت�ف �ملتهم �لثاين باأنه ح�سر ملنزل �ملذكور للمرة �لثانية بناًء على توجيه �ملتهم �لأول بذلك.
6- ما هو ثابت باملكاملات �لهاتفية �لتي متت حتت م�سمع فرقة �لقب�ص، و�لتي توؤكد طلب �ملتهمني 

ملبالغ مالية من �ملخربين.
�لثاين،  �ملتهم  �لقب�ص على  �لأول عند  �ملتهم  بح�سور  �لقب�ص  فرقة  �أفر�د  باإفادة  ثابت  هو  ما   -7

وطلبه منهم �إطالق �سر�حه.
8- ما هو ثابت باأقو�ل �ملتهم �لثاين �أنه �سمع �ملتهم �لأول يتحدث مع �ملخربين بالهاتف ويطلب منهم 

مبالغ مالية.
9- �أن �إنكار �ملتهم �لأول ما هو من�سوب �إليه، ما هو �إل قول مر�َسل �لغر�ص منه �لتهرب من �مل�سوؤولية 

�جلنائية، ويدح�سه ما هو ثابت بالأدلة �ل�سابقة مما ي�ستوجب �للتفات عن �إنكاره
مكافحة  نظام  من   )10  ،3  ،1( �ملو�د  لأحكام  طبقًا  �ملذكورين  �ملتهمني  حماكمة  �لهيئة  وطلبت 

�لر�سوة.
وب�سماع �ملتهمني لدعوى ممثل �لدعاء بعد تالوتها عليهما �أجاب �ملتهم �لأول ).....( قائاًل: �أنكر 
�ل�سخ�ص  على  وُقب�ص  �ملكاملات،  مترير  ق�سية  يف  �ملخرب  �أنا  كنت  فقد  وتف�سياًل،  جملًة  �لدعوى 
رقم  بالرتخي�ص  �ملحامي   ).....( وكيله  طريق  عن  مذكرة  م  قدَّ ثم   ).....( وُيدعى   ).....(
)28/137( وكالة �سرعية من كتابة عدل برقم )11572( يف 1429/4/6هـ ذكر �أنها متثل رده على 
نة من �أربعة �سفحات ت�سلم ممثل �لدعاء �سورة منها، وباطالعه �أفاد باأنه ل جديد  قر�ر �لتهام مكوَّ

فيها ي�ستوجب �لرد.
وب�سوؤ�ل �ملدعى عليه �لثاين �جلو�ب، �أجاب قائاًل: �أنكر ما ورد يف �لدعوى، و�حلقيقة �أنه قد ح�سر يل 
).....( ).....( �جلن�سية، ورمى عليَّ فلو�ص، ولكني مل �أقب�سها فطلب منه موظف �لبحث �جلنائي 
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�أن ياأخذها من �لأر�ص وي�سعها يف يدي، �أما بخ�سو�ص �ملتهم �لأول ).....(، فقد ح�سر �إيلَّ قبل 
بحي �جلامعة  �لو�قعة  لنا  �ملجاورة  �لبيوت  �أن  و�أخربين  �أ�سحابي  مع  و�أنا  �لو�قعة،  �أيام من  ثالثة 
بجدة تدور حولها �سبهات فاأخربته مبالحظتي ذلك، و�أن �أنا�سًا يدخلون ويخرجون من هذه �لبيوت، 
فطلب مني �أن �أر�قب ذلك و�لتعاون معه، فا�ستعديت له، ثم �إنه بعدها بثالثة �أيام ح�سر ).....( يف 
، وطلب مني �أن �أريه هذه �لبيوت، وقد ر�آه كل من ).....( و).....( ثم �ن�سرف  �سالة �لع�سر �إيلَّ
).....(، وبعد �سالة �لع�ساء �أو �ملغرب ل �أتذكر ح�سر �إيلَّ ).....( مرة �أخرى وطلب مني �إخر�ج 
�إليه وهو يقول: فلو�ص حاولت تفهم  ).....(، وكان يكلمه باجلو�ل ف�سمعت ).....( عندما و�سلت 
�لو�سع من ).....(، فقال: �أنت عليك �إطالع ).....( �إيلَّ لرييني بيوت �أخرى، و�أنه ل يريد فلو�ص 
مقابل ذلك، ثم بعد ذلك رجعت لــ ).....( بعد ذلك فرمى عليَّ �لفلو�ص كما هو و�رد يف �إجابتي 
�ل�سابقة، ول �أدري بالتحديد ما هو �لتفاق بني ).....( و).....(، و�أ�ساف �أنه يف �أثناء �لتحقيق من 
قبل �ملباحث لدى زمالء ).....( كانو� يحملوين على �أقو�ل ليقولها يف حق ).....(، ولكني مل �أقل �إل 
عي �أنه من قبلهم، ونفى �أن يكون بينه وبني ).....( �أي �تفاق  �حلقيقة وك�سف عن �سرب يف كتفه يدَّ
على مبالغ، ويف �لوقت نف�سه ل يعلم عما بني ).....( وبني ).....(، هذه كل �حلقائق �لتي تدور يف 
هذه �لق�سية، و�أ�سادق على �أقو�يل �ل�سابقة غري �أنه �إذ� كتب يف �لبحث �جلنائي غري ذلك، فهو غري 

�سادر مني.
وب�سوؤ�ل ).....( �ملتهم �لأول عما �أفاد به �ملتهم �لثاين، �أجاب �ملتهم ووكيله �أنه فعاًل وقعت �ت�سالت 
بني ).....( و).....(، ولكن �لهدف منها ك�سف �أماكن �أخرى؛ لتمرير �ملكاملات، ثم �إنه قام باإبالغ 
وكيله  تقدم  وقد  �سر�حه،  �إطالق  يطلب  باأنه  �لأول  �ملتهم  وعقب  �لو�قعة،  عن  �لفور  على  مرجعه 
مبذكرة بهذ� �خل�سو�ص، وبعر�ص �إجابات �ملتهمني على ممثل �لدعاء، وخا�سة �أنها تت�سمن �لإنكار 
�أجاب �أنه لي�ص لديه �سوى ما جاء بقر�ر �لتهام و�لأدلة، وعقب �ملتهم �لثاين �أنه فيما يتعلق بالتعرف 
ثالثة  �أح�سرو�  �إنهم  حيث  عليه،   ).....( زمالء  قبل  من  �لتحامل  لحظ  فقد  �لأول،  �ملتهم  على 
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موقوفني مع ).....( وبعد ذلك �أح�سرو� ).....( بعد �أن عرف �أن �لأولني موقوفان حيث جل�ص معهم 
فرتة طويلة، وحتدث معهم، ثم طلب �ملتهم �لثاين �إطالق �سر�حه �أي�سًا.

ثم رفعت �جلل�سة للمد�ولة: وبعد �ملد�ولة قررت �لد�ئرة بالقر�ر رقم )205/د/ج/7( لعام 1429هـ 
�إنفاذه غري معلَّق على �سرط ول يكون  �أن يكون  بالكفالة �لقوية على  �إطالق �سر�ح �ملدعى عليهما 
�إليهما يف هذه �لق�سية، ثم �كتفى �لأطر�ف مبا قدموه وطلبو�  لتوقيفهما �سبب �آخر غري �ملن�سوب 

�لف�سل يف �لق�سية بحالتها �لر�هنة.
وبح�سوره   ).....( �ملحامي  وكيله  مبعرفة  مة  �ملقدَّ  ).....( �لأول  �ملتهم  مذكرة  على  وبالطالع 
رة �إىل عدة �أمور و�أحد�ث مهمة بعد �لطالع على حما�سر  ت�سمنت: �أدو �أن �ألفت نظر �لد�ئرة �ملوقَّ
�لتحقيقات �لتي جرت مع �أطر�ف �لق�سية، و�لتي توؤكد بر�ءة موكلي، و�أن �لق�سية مفتعلة؛ لالإيقاع 

مبوكلي �أوجزها فيما يلي:
1- �أنه من �لو��سح من �عرت�فات �ملتهم ).....( ومن خالل حم�سر حتقيق �ل�سرطة باأنه ل يعلم �أن 
هناك �تفاقًا بني موكلي و).....( على �أية مبالغ مالية، و�لدليل �أنه تفاجاأ باأن ).....( يرمي �لنقود 
يف وجهه و�أنه مل ي�ستلمها بيده، وهذ� ثابت من خالل �أقو�ل �أفر�د �لبحث مبوجب حم�سر �لتحري 

و�لقب�ص و�لتفتي�ص يف 1429/3/9هـ.
2- �أن موكلي ل يعرف �ملتهم ).....( �إل قبل عدة �أيام من �لو�قعة، وبالتايل فاإنه من غري �ملقبول 
عقاًل �أن ي�ستخدمه للت�سرت �أو �أن يكون و�سيطًا يف �أخذ مبالغ �لر�سوة، وهو ل يعرفه �أ�ساًل، وهذ� ثابت 

باعرت�ف �جلميع و�سهادة �ل�ساهد ).....( �لذي كان مع موكلي عندما تعرف على �ملتهم ).....(.
3- �أن هناك تناق�سًا و��سحًا وغريبًا يف �أقو�ل �ملتهم ).....( فتارة يذكر �أنه قام مب�ساعدة �سديقه 
�ملتهم ).....( يف كيفية �لت�سرف وقيامه بالإبالغ، وتارة ينكر ت�سرته على �سديقه لقيامه بتمرير 
و).....(   ).....( �ملتهمني  �أن  هو  و�ملعقول  و�ملنطقي  ممنوعة،  �أنها  يعلم  ل  �أنه  ويذكر  �ملكاملات، 
فقاما  �نك�سف  قد  �أمرهما  و�أن  �لدولية،  �ملكاملات  مترير  بجرمية  تورطهما  من  تاأكد�  قد   ).....(
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بتلفيق تهمة �لر�سوة.
4- �أن ما ورد يف �أقو�ل �ملتهم ).....( من �أن مبالغ �لر�سوة هي ملوكلي، و�أنه هو �لذي �أر�سله ل�ستالمها 
هو �سكه يف �أن ذلك كمني مدبر له من موكلي و�لدليل هو �أنه تفاجاأ برمي �ملبلغ يف وجهه، فلو كان 
جميئه ل�ستالم مبلغ قد مت �لتفاق عليه كما زعم لقام با�ستالمه يدً� بيد، ف�ساًل عن رف�سه ��ستالم 

�أي مبلغ.
ثانيًا: �أنه من �لثابت يف حم�سر �لتحقيق لدى هيئة �لرقابة و�لتحقيق ولدى �ل�سرطة باأن موكلي بعد 
علمه مبو�قع �ملتهمني بتمرير �ملكاملات �لدولية من �ملتهم ).....( وبعد م�ساهدته ملنازلهم قام باإبالغ 
لدى هيئة  �لتحقيق  ثابتة يف حما�سر  �ل�سهادة  �لبحث �جلنائي، وهذه  بق�سم   ).....( �أول  �ملالزم 
�لرقابة و�لتحقيق، حيث مت ��ستجو�ب �ملالزم �أول ).....( وهو م�ستعد بال�سهادة يف �أي وقت ونطلب 
�سماع �سهادته، فلو كان موكلي يرغب يف تقا�سي ر�سوة، هل كان �سيبلغ عنها لروؤ�سائه!! �لأمر �لذي 

يوؤكد لف�سيلتكم عدم �سحة �لتهام �ملوجه ملوكلي.
�سوى  بها  توجد  فال  )�ملتهم(  موكلي  على  بينة  �أو  مادي  دليل  �أي  من  �لتهام  لئحة  خلت  ثالثًا: 
�عرت�فات و�إقر�ر�ت باقي �ملتهمني يف �لق�سية، ومن �ملعلوم فقهًا وق�ساًء �أن هذه �لإقر�ر�ت ل تتعدى 
�أ�سحابها، ول يجوز �أن يوؤ�خذ �ملرء باإقر�ر غريه، كما �أنه لو �سلمنا جدًل باأنها �سهاد�ت �سد موكلي، 
فال�سهود هم �ملتهمون يف �لق�سية نف�سها، و�لقاعدة �ل�سرعية تن�ص على �أنه: )ل تقبل �سهادة خ�سم 

ول ظنني(، وبالتايل فاإن �سهادتهم غري مقبولة.
ر�بعًا: �أن هناك تناق�سًا كبريً� وو��سحًا يف لئحة �لتهام يتلخ�ص فيما يلي:

�أ- ورد فيها يف �لبد�ية يف �لبند )�أوًل( �أن �ملتهم طلب و�أخذ لنف�سه مبلغًا من �ملال يف حني �أنه يف 
�لبند )ثانيًا( يف �أدلة �لتهام كانت �لإ�سارة �إىل �قت�سار �جلرمية على �لطلب فقط، و�أن من قب�ص 

�ملبلغ هو �ملتهم �لثاين ).....( و��ستنادً� �إىل �عرت�فات �ملتهمني فقط.
�عرتف  �لثاين  �ملتهم  �أن  من  �لالئحة  من  )ثانيًا(  �لبند  من  )�لر�بعة(  �لفقرة  يف  ورد  ما  ب- 
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يناق�سه يف  وما  )�ملخربين(  �ملتهمني  ملنزل  بعد ح�سوره  �ملخربين  مع  يتفاو�ص  ملوكلي  مب�ساهدته 
�لفقرة )8( من �لبند نف�سه من �أن �ملتهم �لثاين �أفاد باأنه �سمع �ملتهم �لأول يتحدث مع �ملخربين 
بالهاتف ويطلب منهم مبالغ مالية، وبالنظر �إىل هذ� �لتناق�ص تثار �أمامنا عدة ت�ساوؤلت و�أكرث من 

عالمات ��ستفهام على �لتهمة �ملوجهة �إىل موكلي.
مر�حل  جميع  يف  للدعوى  موكلي  �إنكار  من  �لتحقيق  وحما�سر  �لتهام  لئحة  يف  ورد  ما  خام�سًا: 
�لتحقيق، ووجود مربر�ت قوية وتف�سري�ت لكل ت�سرف قام به، كانت جميعها مقنعة جتعل �لد�ئرة 
رة تطمئن �إىل عدم حتقق �لتهمة �ملن�سوبة �إليه، و�لقاعدة �ل�سرعية �أن �لأ�سل �لرب�ءة، و�أن ما  �ملوقَّ
ورد يف �لالئحة من �إنكار �ملتهم للدعوى لي�ص من �لأقو�ل �ملر�َسلة، كما جاء فيها وخا�سة �أنه يعمل يف 
وظيفته برتبة )عريف( يف �لبحث �جلنائي لأكرث من )19( عامًا كان فيها ح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك 
يف �سخ�سه وعمله ومل يد�ن باأية جرمية �أو عمل خمل بال�سرف و�لأمانة، وهو �أب لأربعة �أطفال ويعول 

و�لدته.
من  لوقوعها  لبد  عمدية،  جرمية  �لر�سوة  �أن  من  ف�سيلتكم  لدى  و�لثابت  �ملعلوم  من  �أنه  �ساد�سًا: 
تو�فر �لركن �ملادي و�لركن �ملعنوي، ومن خالل تاأملنا للق�سية �ملنظورة لدى ف�سيلتكم، هو �نتفاء 
من  عن�سر  �أي  من  �لق�سية  فقد خلت  �لطلب،  �أو  �لوعد  قبول  �أو  �لأخذ  و�ملتمثل يف  �ملادي  �لركن 
�عرت�فات  على  مبنيًا  كان  �لدعاء  لئحة  �إليه  ��ستندت  ما  وكل  لها،  �مل�سار  �ملادي  �لركن  عنا�سر 
�أن  �لعام  �لق�سد  يتحقق  حتى  فالبد  �ملعنوي،  �لركن  ناحية  عن  �أما  �لق�سية،  يف  �ملتهمني  و�أقو�ل 
�إذ�  �جلنائي  �لق�سد  وينتفي  �أو طلبه،  �ملقابل  �أخذ  �إىل  �لعام  �ملوظف  لدى  �لإر�دة  يتو�فر عن�سر 
�نتفت �لإر�دة، ومن �لثابت يف �لو�قعة �لتي �أمام ف�سيلتكم ومن خالل حما�سر �لتحقيق وحما�سر 
�ل�سبط �أن �ملتهم ).....( قد قام برمي مبلغ )�خلم�سمائة( رياٍل يف وجه �ملتهم ).....(، و�أن �ملتهم 
).....( ومن خالل �أقو�له مل يح�سر ل�ستالم �أي مبلغ، �لأمر �لذي يوؤكد عدم حتقق جرمية �لر�سوة، 
وبالتايل عدم �لعتد�د باأقو�له فيما يتعلق باأن موكلي هو من �أر�سله ل�ستالم �ملبلغ، و�أن هذه �لأقو�ل 
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مة  �إمنا هي �نتقام من موكلي لإح�سا�سه باأن موكلي هو من ورطه، �لأمر �لذي يجعل جميع �لأدلة �ملقدَّ
من �لدعوى مهدرة، ول ميكن �لتعويل عليها؛ لعدم وجود دليل �أو بينة �أو حتى قرينة، وميكن �لعتماد 
عليها؛ لتوجيه �لتهمة �إىل موكلي، و�أن �لقاعدة �ل�سرعية تن�ص على �أن: )�لأحكام ُتبنى على �ليقني 

ل على �لظن و�لتخمني(، وخل�ص �إىل �حلكم برب�ءة موكله.

رقم  �خلطاب  يف  ورد  ح�سبما  �ملباحث  �أمام  و�ملخربين  �ملتهمني  �أقو�ل  على  بالطالع  �إنه  وحيث 
�أفاد  �أقو�ل �ملخرب ).....( ).....( �جلن�سية،  �أنه ب�سماع  بتاريخ 1429/3/15هـ ت�سمن   )3021(
باأنه يف يوم �لإثنني �ملو�فق 1429/3/9هـ ح�سر �إليه جاره �ملدعو ).....( ).....( �جلن�سية، و�أخربه 
عي �أحدهما �أنه ع�سكري و�أبرز له هويته �لع�سكرية، وطلب منه مبلغًا  باأنه ح�سر �إليه �سخ�سان يدَّ
وقدره )1500( رياٍل مقابل �لت�سرت عليه وعدم �لقب�ص عليه؛ كونه يعمل يف مترير �ملكاملات �لدولية 
ذلك  يف  متوفر  غري  �ملبلغ  باأن  و�أخربهما  وقابلهما  منزله  �إىل  معه  فذهب  نظامية،  غري  بطريقة 
�لوقت معهما، وطلب مهلة �إىل بعد �لع�ساء من �ليوم نف�سه، حيث قام �ملخرب ).....( باإخبار �سخ�ص 
ُيدعى ).....( ُيعرف �أنه له عالقة بالبحث �جلنائي، وعلى �سوئه ح�سر �أفر�د �لبحث �جلنائي، ومت 
�لت�سال على �ل�سخ�ص �ملر�فق للع�سكري، وُيدعى ).....( و�إخباره باأنه مل يتوفر �سوى مبلغ )500( 

رياٍل، وفعاًل ح�سر �ملذكور و��ستلم �ملبلغ ومت �لقب�ص عليه يف حينه.
وب�سماع �أقو�ل �ملدعو ).....( �ملذكور �أكد ما ذكره زميله حيال �لإخبارية.

�ملدعو  �أن  من  �ل�سرطة  حتقيق  لدى  �أقو�له  على  �أ�سر   ).....( �لثاين  عليه  �ملدعى  �أقو�ل  وب�سماع 
).....( طلب منه �لتعاون معه؛ كونه �أحد من�سوبي �لبحث �جلنائي، ول يعلم عن حقيقة �ملبلغ �لذي 
�أنه  و�ملدعو ).....( من  �ملدعو ).....(،  �أعاله، ومبو�جهته بكل من  �ملذكورين  طلبه من ).....( 
كان حا�سرً�، و�سمع طلب �ملدعو ).....( منهما مبلغ )1500( رياٍل مقابل �لت�سرت عليهما �أ�سر على 
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�إنكاره وعدم علمه بحقيقة �ملبلغ �لذي طلبه �ملدعو ).....(.
حيث  �ل�سرطة،  حتقيق  لدى  �أقو�له  على  �أ�سر   ).....( �لأول  عليه  �ملدعى  �لعريف  �أقو�ل  وب�سماع 
ذكر �أنه ��ستوقف �ملدعو ).....( �أثناء قيامه بو�جبه، وطلب هويته وعر�ص عليه �لتعاون معه؛ حيث 
يعرف منزل به �أ�سخا�ص يقومون بتمرير �ملكاملات �لدولية، و�أطلعه على موقع �ملنزل وعلى �لأ�سخا�ص 
�ملذكورين �أعاله، وبعد ذلك مت ��ستدعاوؤه و�لتحقيق معه حول طلبه مبلغ )500( رياٍل من �ملذكور 

و�أ�سر على �إنكاره.
وحيث �إنه ي�ستخل�ص من هذه �لوقائع �أن �لثابت ح�سور �ملتهمني �إىل منزل �ملخربين بعد �أن �ت�سح 
لالأول وجود خمالفة مترير مكاملات، و�أنه ح�سب �أقو�ل �أحد �ملخربين – و�لتي �أنكرها �ملتهم �لأول 
وعدم  �ملخالفة  هذه  عن  �لتغا�سي  مقابل  رياٍل   )1500( مبلغ  طلب  ح�سر  �لذي  �لع�سكري  – �أن 
�لإبالغ عنها، و�أن �ملتهم �لثاين قد ح�سر وتفاو�ص من �أجل ��ستالم �ملبلغ، وقد قام �أحد �ملخربين 

باإبالغ �سعبة �لبحث و�لتحري، ومت �لقب�ص على �لثاين عن ��ستالم �ملبلغ .... �إلخ.
وحيث �إن �ملتهم �لأول قد �أنكر يف جميع مر�حل �لتحقيق �أن يكون قد طلب من �ملخربين ر�سوة �أو 
ح�سل �أي �تفاق بينه وبني �ملتهم �لثاين بخ�سو�سها، وقد خلت �أور�ق �لق�سية من �أي دليل يقيني 
يورث �لطمئنان لدى �لد�ئرة بارتكاب �ملتهم لهذه �جلرمية، وجميع �لأدلة مردود عليها على �لنحو 

�لتايل:
1- �أن ما ورد يف �أقو�ل �ملخربين يتطرق �إليه �ل�سك؛ خللوه مما يدعمه يف حق �ملتهم �لأول بالذ�ت؛ 
لأن �ملكاملتني �لتي متت بني �أحد �ملخربين مبعرفة �سعبة �لبحث و�لتحري، �إمنا كانت مع �لثاين وقد 
ظهر من خاللها ما يدل على ذلك، �إذ ورد يف حم�سر �لبحث و�لتحري و�لقب�ص و�لتفتي�ص �ملوؤرخ يف 
1429/3/9هـ وفيه: )�أنه قام �ملدعو ).....( بالت�سال على رقم جو�ل �ملدعى عليه ).....( )�ملتهم 
�لثاين( ومت ذلك بح�سور �لفرقة �لقاب�سة، وعلى م�سمع منهم من خالل و�سع �لهاتف �جلو�ل على 
)مكرب �ل�سوت( وبالفعل رد �أحد �لأ�سخا�ص ل نعلم من هو؟ و�أبلغه �ملدعو ).....( باأنه مل يتمكن 
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من جتهيز �ملبلغ كاماًل، ومل ي�ستطع �سوى جتهيز و�إح�سار مبلغ مايل قدره )خم�سمائة( رياٍل �سعودي 
....( فاأجابه باأن �ملبلغ غري كامل، و�أن �مل�سوؤول غري مو�فق على هذ� �لعر�ص، ويرغب ��ستالم �ملبلغ 
�ملتهم  رد  �أن  ذلك  من  وُي�ستخل�ص  �لأوىل،  �ملكاملة  و�نتهت  رياٍل،  وخم�سمائة(  )�ألف  وهو  كاماًل، 
�لثاين دون �لرجوع للمتهم �لأول يورث �ل�سك حول �سحة �دعاء �لثاين �أن �لأول قد كلَّفه باأخذ مبالغ 
مالية، هذ� يف حالة �أخذ �أقو�ل �ملخربين بعني �لعتبار؛ لأن �ملتهم �لثاين نف�سه قد نفى ذلك؛ ولكون 

�ملخربين �أ�سحاب خمالفة، ولرمبا �أر�دو� �إبعاد �لأول عنهم بعد �إح�سا�سهم متابعته لتلك �ملخالفة.
2- وورد يف �ملح�سر �أن قد ورد بعد عدة دقائق �ت�سال على �ملدعو ).....( على جو�له رقم ).....( 
ومن �لرقم �ل�سابق نف�سه، و�أفاد �ملت�سل )�ملتهم �لثاين( باأنه �سيح�سر بعد خم�ص دقائق؛ ل�ستالم 
�أفاد  قد  �لثاين  باأن  يفيد  ما  �ملكاملة  هذه  يف  يرد  ومل   )... رياٍل  )خم�سمائة(  وهو  �جلاهز  �ملبلغ 
).....( مبو�فقة �لأول، كما مل ت�سر فرقة �لقب�ص على �لقب�ص على �لثاين �أنهم عرثو� يف جو�له على 
�أي �ت�سال قد وقع بينه وبني �لأول وخا�سة �أنه قد مت �لقب�ص على جو�له من نوع نوكيا N73 ويحمل 

�لرقم ).....( يف �لوقت نف�سه.
3- �أن فرقة �لقب�ص مل ترتب لك�سف هذه �جلرمية ترتيبًا �سليمًا يوؤدي �إىل نتيجة قاطعة فلم ت�سلك 
ة على �ملتهم �لثاين،  �إىل م�سلك يوؤكد �سحة �لإخبارية �سد �لأول، و�إمنا كانت كل �إجر�ء�تها من�سبَّ
وبذلك فاإنه مل يظهر من هذه �لإخبارية، ول من �لإجر�ء�ت �لالحقة بها ما يدل على م�سد�قيتها 

يف حق �لأول.
4- و�أما ما ورد يف �لدليل �لثاين، فاإنه مق�سور يف �لدللة على �لثاين فقط، ول �سلة له بالأول.

5- ما ورد يف �لدليل �لثالث من تعرف �ملخربين على �لأول، فاإن كل ما يدل عليه هذ� �لدليل معرفتهما 
به، وهذ� لي�ص حمل نفي؛ �إذ ورد يف �أقو�ل �ملتهم �لأول نف�سه ما يدل على �أنه ذهب مع �لثاين �إىل 
منزل �ملخربين، وقد �ساهد�ه وذلك قبل و�قعة �لقب�ص، كما ورد يف �أقو�ل �ملخرب ).....( ما يدل 
�أقو�ل  �إ�سافة �إىل ما ورد يف  �أمام غرفة ).....(،  �لثاين  �أنه قابل �ملتهم �لأول ورفيقه �ملتهم  على 
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�لثاين �أمام �لد�ئرة �أنه مل�ص قبيل �لعر�ص ما يفيد من �لدللة على �لأول من قبل �جلهة �مل�سرفة على 
�لعر�ص و�ملخربين، وبالتايل فاإن �لتعرف يف هذه �حلالة ل يعد دلياًل على طلب �لر�سوة، و�إمنا يدل 
على �أن �ملتهم قد ح�سر للمخربين، وهذ� لي�ص حمل �إنكار من �ملتهم �لأول، ويف �لوقت نف�سه لي�ص 
حمل ��ستدلل؛ �إذ لو كان حمل �إنكار ووقع �لتعرف لكانت هذه �لقرينة تدل على �سوء �سلوك �لأول، 
ولكن مع �عرت�فه بالذهاب وم�ساهدتهما له ي�سبح �ل�ستدلل بهذ� �لتعرف على و�قعة �لر�سوة ل 

معنى له وحتمل للدليل فوق ما يحتمل.
6- وما ورد يف �لدليلني �لر�بع و�خلام�ص، فاإن ذلك مق�سور على �ملتهم �لثاين ول يتعد�ه لغريه؛ �إذ 
�إىل ما  �إ�سافة  �إن �لعرت�ف حجة قا�سرة على �ملعرِتف، وكذلك عدم قبول قول متهم على متهم 
�أورده �ملتهم �لأول يف دفاعه �أنه قد يكون من �لدو�فع �لتي حملت �ملتهم �لثاين على �أن يقحم ��سمه 
يف هذ� �ملو�سوع، رمبا �سكه �أنه هو �لذي و�سع له �لكمني و�أوقع به، وهذه �لحتمالت ت�سقط جانب 

هذ� �لدليل بالكلية، �إ�سافة �إىل ما ورد من قو�عد �لعرت�ف.
7- و�أما ما ورد يف �لدليل �ل�ساد�ص من �ملكاملات �لهاتفية �لتي متت حتت م�سمع فرقة �لقب�ص، فقد 
�لثاين  �لأول؛ لكونها متت بني �ملخرب و�ملتهم  �لدليل  �لرد على  �إىل ف�ساد �ل�ستدلل بها يف  �أ�سرنا 
فقط؛ ولكون �ملتهم �لثاين قد �سارع يف �لرد وعدم �لقبول دون �لرجوع �إىل �لأول؛ ولأنه مل يثبت �أن 
�لثاين قد �ت�سل يف �لدقائق �لتي ف�سلت بني رف�سه ومو�فقته مما يدل على �أنه ت�سرف �سخ�سي 
من �لثاين، و�إن ح�سلت هناك �سكوك حول �لأول، فهي مطروحة؛ لكون �أدلة �لإد�نة ينبغي �أن تقوم 

على �جلزم و�ليقني ل على �ل�سك و�لتخمني.
8- و�أما ما ورد يف �لدليل �ل�سابع من �إفادة �أفر�د فرقة �لقب�ص من ح�سور �ملتهم �لأول عند �لقب�ص 
�لر�سوة،  دلياًل على  �لأحو�ل  يعد بحال من  ل  فاإن ذلك  �سر�حه،  �إطالق  �لثاين وطلبه منهم  على 
�إن �ملفرت�ص عليه وبعد  �إذ  �أن يزجره عنها؛  و�إمنا يعد خمالفة �أخرى ي�ساءل عنها �ملتهم وملرجعه 
�أن علم �سناعة ما �أقدم عليه �لثاين �أن يعلم خطاأه يف �ل�ستعانة به يف ك�سف �ملخالفات ل �أن تاأخذه 
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تلك �ملعرفة �إىل �لتغا�سي عن خطئه �لفادح، ولكن على كل حال ل يرقى هذ� �لدليل �إىل �إثبات طلبه 
�لر�سوة.

9- و�أما ما ورد يف �لدليل �لثامن من �أن �ملتهم �لثاين، قد �أفاد باأنه �سمع �ملتهم �لأول يتحدث مع 
�ملخربين بالهاتف ويطلب منهم مبالغ مالية، فاإن هذ� �لدليل ل ميكن �ل�ستدلل به ملا يلي:

�أ- لأنه من �أقو�ل متهم على متهم. 
ب- ولأنه قد يتطرق �إىل �حتمال توقع �ملتهم �لثاين �أن �لأول قد �أوقع به كما �أورده �لأول يف دفاعه 

فقال ذلك.
ج- ولأن هذ� �لقول مل يثبت ح�سوله باأي دليل �آخر، فكان مر�َساًل يدفع به قائله عن نف�سه ... ما 

�أقدم عليه.
د- ولأن �ملتهم قد رجع عنه �أمام �لد�ئرة باإنكاره للو�قعة كلها، ويف حالة �عتباره �سهادة، فاإن �ملتهم 

ب �سدورها منه يف حني �أن �سهادته جمروحة مبا �أقدم عليه �لثاين قد كذَّ
10- و�أما ما ورد يف �لدليل �لتا�سع، فاإن ذلك دليل بر�ءة ل دليل �إد�نة؛ �إذ �إن �ملتهم قد �أنكر ما هو 
من�سوب �إليه يف جميع مر�حل �لتحقيق، ومل يكن له �أي �عرت�ف يف �أية مرحلة حتى يعد �إنكاره بعد 

ذلك تهربًا من �مل�سوؤولية �جلنائية، وبالتايل يت�سح ف�ساد هذ� �ل�ستدلل.
وحيث �إنه �إ�سافة �إىل ذلك، فاإنه قد ورد يف �أقو�ل ).....( عند �سوؤ�له هل �ت�سل �لع�سكري على �أي 
و�حد منكما؟ وهل عاد بعد قدومه �ملرة �لأوىل؟ فاأجاب بقوله: ل، مل يت�سل على �أي و�حد منا، ومل 
يح�سر لغرفة ).....( �سوى مرة و�حدة يوم �لإثنني مما يدل على عدم �سحة ما �أورده �ملتهم �لثاين 

�أنه �سمع �ملتهم �لأول يتحدث مع �ملخربين بالهاتف ويطلب منهم مبالغ مالية.
وحيث �إنه ونظرً� لإنكار �ملتهم �لأول وعدم �سالحية �لأدلة �لتي �أوردها �لدعاء؛ لإثبات �لدعوى، وملا 
كان �لأ�سل يف �ملتهم �لرب�ءة حتى تثبت �إد�نته بدليل قطعي، و�أن �ل�سك ُيف�سر ل�ساحله، فاإن �لد�ئرة 

تنتهي �إىل عدم كفاية �لأدلة على �إثبات �لدعوى، وبالتايل تنتهي �لد�ئرة �إىل �حلكم برب�ءته
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وحيث �إنه فيما يتعلق باملتهم �لثاين، فاإنه و�إن كان قد ثبت �أنه تفاو�ص مع �ملخربين يف �حل�سول 
�لإبالغ عن خمالفتهما يف مترير  �لتغا�سي عن  ونظري  �لأول  للمتهم  �أنها  ز�عمًا  مالية  مبالغ  على 
�لو�ردة منه على  �لأرقام  �ملبلغ وتطابق  ت�سلم هذ�  �لقب�ص عليه عند  وبناًء على  �لدولية،  �ملكاملات 
�لرقم �خلا�ص باملخرب، وبناًء على ما ورد يف حم�سر �لقب�ص و�لتفتي�ص فقد ثبت للد�ئرة تفاو�سه 

وطلبه ملبالغ مالية من �ملخربين و�لقب�ص عليه عند ��ستالمه.
وملا كانت جرمية �لر�سوة هي جرمية �ملوظف �لعام ومن يف حكمه؛ �إذ �إن ذلك ركن من �أركان قيام 
جرمية �لر�سوة، وملا مل يثبت لدى �لد�ئرة �أي �رتباط للموظف �لعام، وهو �ملتهم �لأول بهذه �ملبالغ 
�لنفو�ص مثل هذه  فيها �سعاف  ي�ستغل  و�لتي  و�لحتيال،  �لن�سب  �أ�ساليب  �آخر من  �أ�سلوبًا  �أ�سحت 
�ملو�قف؛ للح�سول على �ملال لأنف�سهم يف مثل هذه �لظروف حتت زعم طلب �ملوظفني لها يف حني 
�أنهم مل يطلبوها، ود�ئمًا ��ستغالًل للمو�قف، وبالتايل فاإنه و�إن �سدق عليها �أنها جرمية، �إل �أنه ل 
ميكن و�سفها باأنها ر�سوة ول تندرج حتت �لعقوبات �لو�ردة يف نظام مكافحة �لر�سوة، و�إمنا مر�د 
�مل�ساءلة و�لعقاب فيها للتعزير �لعام يف �ملحاكم �جلزئية، وترى �لد�ئرة خلطورة هذ� �لت�سرف �أن 
يحال �ملتهم �إىل �ملحكمة �جلزئية؛ لتعزيره عن ذلك حتى ل يكون �سبب تخلف تو�فر �أركان جرمية 
�لر�سوة وعدم �إنز�ل �لعقوبة لذلك على �ملتهم من قبل �لدو�ئر �ملتخ�س�سة �سبب يف �إفالت �ملجرم 
من �لعقوبة وخا�سة �أنه قد �أحلق �ل�سرر بغريه، وهو ما تعر�ص له �ملتهم �لأول من �تهام وم�ساءلة، 
وبه  �لر�سوة  و�سف  عن  خلروجها  و�إمنا  �لو�قعة،  ثبوت  لعدم  ل  �إد�نته  عدم  �إىل  �لد�ئرة  وتخل�ص 

تق�سي �لد�ئرة.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة كل من االأول ).....( والثاين ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا 

هو من�ضوب اإليهما يف هذه الدعوى؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. وباإعالن احلكم على اأطرافه قرر 

املتهمان القناعة وطلب ممثل االدعاء �ضورة منه

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/3303/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 706/د/ج/10 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 143/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/3/3هـ

ر�ضوة – رجل اأمن – قبول واأخذ مبلغ مايل – اإطالق �ضراح وافدين – معاقبة املتهمني عن 

اجلرمية بو�ضف جزائي اآخر – عدم جواز نظر الدعوى ل�ضابقة الف�ضل فيها.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق �لدعوى �سد �ملتهمني؛ لأنهم من �لثالث �إىل �ل�ساد�ص حال كونهم 
موظفني عاميني قبلو� و�أخذو� مبلغًا من �ملال من �ملتهمني �لأول و�لثاين �ملقيمني يف �لبالد بطريقة 
غري نظامية مقابل �إطالق �سر�حهما من توقيف �إد�رة �لو�فدين ، و�سد �ملتهم �ل�سابع ؛ ل�سرت�كه يف 
جرمية �لر�سوة با�ستالمه �ملتهم �لثاين بعد �إطالق �سر�حه و�إي�ساله ملنزل عائلته – �إحالة �ملتهمني 
�ملوجهة  �لتهمة  يف  وجلدهم  ب�سجنهم  حكم  و�سدور  �جلزئية  �ملحكمة  �إىل  �ل�سابع  �إىل  �لثالث  من 
�ملحكمة يف  �إ�سارة  – عدم  مالية  مبالغ  مقابل  �لو�فدين  تهريب  عملية  �ل�سرت�ك يف  وهي  �إليهم، 
حكمها �إىل �إحالة مو�سوع �لر�سوة �إىل �جلهة �ساحبة �لخت�سا�ص بل نظرت �ملو�سوع كاماًل، وهو 
�لف�سل فيها -  ل�سابقة  �لدعوى يف حقهم؛  �أثر ذلك: عدم جو�ز نظر  نف�سه  �لق�سية  مو�سوع هذه 

�إقر�ر �ملتهمني �لأول و�لثاين مبا ُن�سب �إليهما – �أثره: ثبوت �إد�نتهما بجرمية �لر�سوة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )10  ،3  ،1( �ملو�د 
1412/12/29هـ.
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ورد �إىل ديو�ن �ملظامل خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق رقم )3603/3( بتاريخ 1429/4/28هـ، 
�ملرفق به قر�ر �لتهام رقم )483/ج( لعام 1429هـ، وقد مثَّل �لدعاء �لأ�ستاذ ).....(.

قائاًل يف دعو�ه: تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق �ملدعى عليهم كل من:
1- ).....( ).....( �جلن�سية – )22( �سنة – عامل.

2- ).....( ).....( �جلن�سية – )25( �سنة – مدر�ص.
3- ).....( ).....( �جلن�سية – )30( �سنة – جندي �أول بجو�ز�ت جدة – �إد�رة �لو�فدين.

– �إد�رة  �سة  �ملقدَّ �لعا�سمة  �أول بجو�ز�ت  – جندي  – )31( �سنة  4- ).....( ).....( �جلن�سية 
�لو�فدين.

�سة – �إد�رة �لو�فدين. 5- ).....( ).....( �جلن�سية – )40( �سنة – عريف بجو�ز�ت �لعا�سمة �ملقدَّ
– �إد�رة  �سة  �ملقدَّ �لعا�سمة  �أول بجو�ز�ت  – جندي  – )30( �سنة  6- ).....( ).....( �جلن�سية 

�لو�فدين.
7- ).....( ).....( �جلن�سية – )37( �سنة – مت�سبب.

تاريخ 1428/3/19هـ  وقبل  لأنهم  ب�سجون حمافظة جدة/�لإ�سالحية؛  و�لثاين(  )�لأول  موقوفني 
بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:

�ملتهم �لأول: 
م مبلغًا من �ملال وقدره )�أربعة �آلف( رياٍل ر�سوة للمتهم �لثالث؛ حلمله على �لإخالل بو�جبات  قدَّ
وظيفته، وذلك باأن �سلم �ملبلغ ملجهولني باإد�رة �لو�فدين مبحافظة جدة – مت �إبعادهما – �للذين 
بدورهما �سلماه للمتهم �لثالث �لذي بدوره قام باإطالق �سر�ح �ملتهم �لأول من عنرب �ملتخلفني باإد�رة 
بناًء على  فتمت �جلرمية  نظامية،  بطريقة غري  �ململكة  يقيم يف  �أنه  مع  �لو�فدين مبحافظة جدة 

ذلك.
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�ملتهم �لثاين:
م مبلغًا من �ملال وقدره )�أربعة �آلف( رياٍل ر�سوة للمتهمني �لر�بع و�خلام�ص و�ل�ساد�ص؛ حلملهم  قدَّ
م �ملبلغ عن طريق �سخ�ص جمهول للمذكورين �لذين قامو�  على �لإخالل بو�جبات وظيفتهم باأن قدَّ
بناًء على  فتمت �جلرمية  �لو�فدين مبحافظة جدة،  �إد�رة  و�آخرين من  �سر�حه،  باإطالق  بدورهم 

ذلك.
�ملتهم �لثالث:

وقدره  ر�سوة  ماليًا  مبلغًا  و�أخذ  – قبل  �لذكر  – �سالفة  �لوظيفية  و�سفته  عامًا  موظفًا  كونه  حال 
باأن  وذلك  وظيفته،  بو�جبات  لالإخالل  جمهولني  طريق  عن  �لأول  �ملتهم  من  رياٍل  �آلف(  )�أربعة 
�لو�فدين  �إد�رة  توقيف  �لبالد بطريقة غري نظامية من  �ملقيم يف  �لأول  �ملتهم  باإطالق �سر�ح  قام 

مبحافظة جدة و�آخرين، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.
�ملتهمون �لر�بع و�خلام�ص و�ل�ساد�ص:

حال كونهم موظفني عامني وب�سفتهم �لوظيفية – �سالفة �لذكر – قبلو� و�أخذو� مبلغًا من �ملال قدره 
باأن  وذلك  �لوظيفية،  بو�جباتهم  لالإخالل  بو��سطة جمهول  �لثاين  �ملتهم  رياٍل من  �آلف(  )�أربعة 
قامو� باإطالق �سر�ح �ملتهم �لثاين �ملقيم يف �لبالد بطريقة غري نظامية من توقيف �إد�رة �لو�فدين 

مبحافظة جدة و�آخرين، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.
�ملتهم �ل�سابع:

��سرتك يف جرمية ر�سوة من �ملتهمني �لر�بع و�خلام�ص و�ل�ساد�ص با�ستالم �ملتهم �لثاين من قبلهم 
بعد �إطالق �سر�حه و�إي�ساله ملنزل عائلته بحي ).....( بالعا�سمة �ملقد�سة و�إبقائه يف �سقة �سقيقه 
�ملتهم �لر�بع مدة ن�سف �ساعة حتفظًا عليه، ثم �أخذه معه يف �سيارته و�إعادته ملنزله يف حي �ملالوي 

مع علمه باأنه مت �إطالقه بعد دفعه للر�سوة، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.
وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملدعى عليهم �ملذكورين طبقًا لن�ص �ملو�د )�لأوىل و�لثالثة 
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و�لعا�سرة( من نظام مكافحة �لر�سوة.
ممثل  ِقَبل  من  �إليهم  �ملن�سوب  �لتهام  لقر�ر  �سماعهم  وبعد  �لد�ئرة  �أمام  عليهم  �ملدعى  ومبثول 
�إنني  �أقر ب�سحة ما جاء يف قر�ر �لتهام، حيث  �لأول ).....( قائاًل:  �أجاب �ملدعى عليه  �لدعاء 
�سلمت �سخ�سًا ).....( مبلغًا وقدره )�أربعة �آلف( ريال؛ ليقوم بت�سليمه لرجال �لأمن مقابل �إطالق 

�سر�حه، ومن ثم �أُطلق �سر�حه.
و�أجاب �ملدعى عليه �لثاين ).....( قائاًل: �إنني �سلَّمت مبلغ )�أربعة �آلف( رياٍل ل�سخ�ص ).....(؛ 

ليدفعه لرجال �لأمن مقابل �إطالق �سر�حي، ومن ثم �أُطلق �سر�حه.
رقم  �ملحاماة  ترخي�ص  مبوجب   ،).....( �ملحامي  وح�سر  ح�سرو�  فقد  عليهم  �ملدعى  بقية  �أما 
مو� مذكر�ت لدفاعهم �أرفقت �سمن �أور�ق  )24/128( يف 1424/5/5هـ وكياًل �سرعيًا عنهم، فقدَّ
نة من ثالث �سفحات، وكان رد �ملدعى عليه  م �ملتهم �لثالث ).....( مذكرة مكوَّ �لق�سية، فقد قدَّ

).....( ).....( �جلن�سية –. كما يلي:
�إطالق �سر�ح  و�أخذ مبلغ مايل ر�سوة نظري  �ل�سادر باتهامي بقبول  ه  �ملنوَّ �إىل قر�ر �لتهام  �إ�سارة 

�ملتهم �لأول ).....( و�آخرين، فاإنني �أنكر �سحة هذ� �لتهام جملًة وتف�سياًل؛ وذلك لالآتي:
�أ- �إن تاريخ 1428/2/22هـ �لذي �أطلق فيه �سر�ح �ملدعو ).....( و�لآخرين، �لذي حدده �لتهام، 
كانت �ملناوبة )ج( هي �مل�ستِلمة، و�أنا يف �ملناوبة )�أ( �لتي مل تكن م�ستِلمة ذلك �ليوم، فكيف يت�سنى 
يل �أن �أُطلق �سر�ح �أي موقوف – على حد زعم �لتهام – يف غري �أوقات دو�مي �لر�سمية؟ وهل كنت 
لأمتكن من ذلك مبناأى عن فرقة �حلر��سة �ملناوبة، ويف و�سح �لنهار وباأعد�د كبرية َدفعة و�حدة، �إن 
هذ� مما ياأباه �لعقل و�ملنطق �ل�سليمني، وبطيه �سورة من ك�سف �لدو�م �لذي يثبت �سحة ما دفعت 

به.
ب- �إن �لتهام ��ستند على �أقو�ل �ملتهم ).....(، وهو قول متهم على متهم �آخر ل يعتد به وفق ما 
ما  نحو  يدح�سه على  ما  بالأور�ق  �إن  بل  يوؤيده،  ما  بالأور�ق  لي�ص  �إذ  و�لق�ساء؛  �لفقه  عليه  ��ستقر 
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�سيجيء، ول يغري من ذلك �أن �ملتهم �عرتف على نف�سه وعلى غريه؛ �إذ �إن �عرت�فه هذ� مل يكن من 
تلقاء نف�سه، بل كان �إثر �لقب�ص عليه مرة �أخرى بعد �إطالق �سر�حه من �لرتحيل على نحو ما ت�سري 
�إليه �لأور�ق، وبالتايل فاإنه يعد قا�سرً� على نف�سه ل يتعد�ه �إىل غريه، ف�ساًل عن �أنه و�أثناء �ملو�جهة 
لدى �ملباحث �لإد�رية مل يتعرف عليَّ �ملذكور، بل لذ بال�سمت، فاأخرجني �ملحقق من غرفة �لتحقيق 
، حيث �إنه حال ح�سوري يف مو�جهته مل  ثم �أعادين بعد �أن �سرف �ملذكور، و�أخربين باأنه تعرف عليَّ
، كما �أنه باأقو�له لدى هيئة �لرقابة و�لتحقيق قد �أ�سار  ينطق ومل ي�سر باأي �سيء ي�سري �إىل تعرفه عليَّ
�إىل عدم معرفته بال�سخ�ص �لذي قام باإطالق �سر�حه، ومبا يتنافى مع �أقو�له لدى �ملباحث �لإد�رية 
�ملباحث  لدى  باأقو�له  ما جاء  نحو  وعلى  �ملذكور  �أن  �ملو�جهة، ف�ساًل عن  لدى  تعرف عليَّ  �أنه  من 
�لإد�رية مل ي�سر �إىل �أنني طلبت �أو ��ستلمت منه �أي مبلغ مايل، و�إن �لذي طلب منه ذلك على حد 
زعمه �أ�سخا�ص من بني جن�سه يدعيان ).....( و).....(، ومل توؤخذ �أقو�لهما بكافة مر�حل �لتحقيق 

بل مت �لكتفاء بزعم �أنهما �أعطياين مبلغ �لر�سوة دون �سند �أو بينة.
ج- �إن ما جاء باأقو�ل �ملدعو ).....( باملباحث �لإد�رية من �أنني طلبت منه و�لآخرين �سعود �لبا�ص 
و�لختباء حتت �لكر��سي، و�أنني بهذه �لطريقة متكنت من �إخر�جهم من �لرتحيل، يتعار�ص كلية 
دة �لتي تتناولها فرق خم�س�سة على مد�ر �أربع وع�سرين  مع و�قع �حلال؛ ذلك �أن �حلر��سات �مل�سدَّ
حماولة  �أية  باإحباط  لكفيلة  و�خلارجة،  �لد�خلة  �لعربات  تفتي�ص  مهامها  �أوىل  من  و�لتي  �ساعة، 
لتهريب �أي موقوف، فكيف بهذ� �لعدد �لذي يدعيه �ملذكور؟ وخا�سة �أن �لتفتي�ص ل يقت�سر فقط 

على ظاهر �لعربة، بل ود�خلها �أي�سًا.
د- ما �أفاد به �جلندي �أول ).....( – لدى �ملباحث �لإد�رية �مل�ستلم لعنرب رقم )5( وقت خروج 
رقم )5( يف  على عنرب  �أتردد  �ساهدين  كان  �إن  منه  �ملباحث  ��ستف�سار  على  ردً�   ،).....( �ملدعو 
ذلك �لتاريخ، و�لذي �أكد يف �إفادته من �أنه مل ي�ساهدين خالل �أي ��ستالم له يف يوم �لإثنني �ملو�فق 

1428/2/22هـ.
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نظام  لأحكام  مر�عاة  �أدنى  دون  �أ�سهر  �لثالثة  قر�بة  �لإد�رية  �ملباحث  توقيف  يف  مكثت  لقد  ه- 
�لإقر�ر  �ل�سغوطات؛ حلملي على  باملباحث كافة  �لق�سية  �لإجر�ء�ت �جلز�ئية، وقد مار�ص حمقق 
ب�سحة ما ن�سبه يل، بيد �أن �هلل �أ�سبغ عليَّ �سربً� من عنده، ورف�ست �أن �أُقر مبا ل عالقة يل به ل من 

. قريب ول من بعيد؛ لهذ� خلت �لأور�ق من �أي �عرت�ف يل مبا ن�سب �إيلَّ
رين �حلكم بعدم �إد�نتي مبا  وعليه فاإين �ألتم�ص من �أ�سحاب �لف�سيلة رئي�ص و�أع�ساًء �لد�ئرة �ملوقَّ

هو من�سوب �إيّل.
نة من ثالث �سفحات، وكان رد �ملدعى عليه ).....( ).....(  م �ملتهم �لر�بع ).....( مذكرة مكوَّ وقدَّ
�جلن�سية – كما يلي: �إ�سارة �إىل قر�ر �لتهام �ل�سادر باتهامي بقبول و�أخذ مبلغ مايل ر�سوة نظري 
�أنكر �سحة هذ� �لتهام جملًة وتف�سياًل وذلك  �إطالق �سر�ح �ملتهم �لأول ).....(، و�آخرين. فاإين 

لالآتي:
مما  �لأور�ق  خلت  �آخر  على  متهم  �أقو�ل  وهي   ،).....( �ملدعو  �أقو�ل  على  ��ستند  �لتهام  �إن  �أ- 
يع�سدها، بل �إن له م�سلحة متحققة من ور�ئها، و�ملتمثلة يف عدم �لك�سف عن �لذين قامو� باإطالق 
�سر�حه، كما �أن �سائق �لبا�ص قد �نقطع عن �حل�سور ملدة �أ�سبوع من تاريخ �كت�ساف �لو�قعة دومنا 

مربر لذلك.
�أكن متو�جدً� باإد�رة ترحيل جدة يف تاريخ 1428/3/12هـ بناًء على �لتن�سيق �لذي مت مع  ب- مل 
لني جلو�ز�ت جدة يف ذلك �ليوم نتيجة  زميلي يف �لبا�ص �لعريف ).....(، على �أن يتوىل ت�سليم �ملرحَّ
، فكيف يدعي مبثل ذلك رغم عدم تو�جدي يف جدة ذلك �ليوم، وميكن للد�ئرة  ظرف خا�ص لديَّ

�لتحقق من ذلك باأخذ �أقو�ل �لعريف �ملذكور.
وخروج  دخول  عند  �مل�سددة  �لتفتي�ص  �إجر�ء�ت  ظل  يف  وقوعه  ي�ستحال  �ملذكور  يدعيه  ما  �إن  ج- 
لني؛ �إذ �إن تلك �لإجر�ء�ت تطال حتى دور�ت �ملياه بالبا�سات، فهل ُيعقل و�حلال كذلك  با�سات �ملرحَّ

لني على ما جاء بالتهام؟!. �إخر�ج عدد �ستة من �ملرحَّ
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د- لو كان �لأمر كما ذكره �ملتهم ).....(، فما �لد�عي لإدخاله لإد�رة �لرتحيل من �لأ�سا�ص، و�إنهاء 
�إجر�ء�ت ترحيله، ومن ذلك �إدخال ب�سمته باحلا�سب �لآيل؛ �إذ �إنه من �لأ�سهل �إطالق �سر�حه قبل 
�لو�سول �إىل �إد�رة �لرتحيل، بل �إن �إطالق �سر�حه يكون من مكة �ملكرمة �أوىل؛ لتجنب م�سقة ترحيله 

ومن ثم �إعادته و�إي�ساله �إىل �ملكان �لذي يدعيه.
لني، ومبا يدح�ص �دعاء �ملتهم  لني من �لأفارقة يحتوي على عدد خم�ص من �ملرحَّ ه- �إن ك�سف �ملرحَّ
لني �أفارقة. �ملذكور من �أن �لذين �أعيد �إركابهم بالبا�ص و�إخر�جهم من �إد�رة �لرتحيل كانو� �ستة مرحَّ
�ملتهم  على  �لبا�سات  خفر�ء  من  يل  زميل  مع  �سة  �ملقدَّ �لعا�سمة  جو�ز�ت  لدى  عر�سي  جرى  و- 
�لذي  �ل�سخ�ص  �إن كان يعرف  �لق�سم لثالث مر�ت  ، وكرر عليه �سابط  ف عليَّ يتعرَّ ).....(، فلم 
�سائق  �أنه جرى عر�سي على  كما  ناحيتنا،  بيده  �أ�سار  �لثالث  �ملرة  وبعد  �سر�حه،  �أطلق  �أنه  يدعي 
ومل  �أخرى  مرة  �لعر�ص  فجرى   ، عليَّ يتعرف  فلم  �حل�سور،  عن  �نقطاعه  من  عودته  بعد  �لبا�ص 
، ثم عاد  ، وهذ� يف �جلو�ز�ت، �أما يف �ملباحث فلم يتعرف عليَّ ، ويف �لثالثة تعرف عليَّ يتعرف عليَّ

. ، وبذلك فاإن هذ� �لعر�ص ل ُيعتد به يف تعرف �ملذكورين عليَّ و�دعى تعرفه عليَّ
نظام  لأحكام  مر�عاة  �أدنى  دون  �أ�سهر  �لثالثة  قر�بة  �لإد�رية  �ملباحث  توقيف  يف  مكثت  لقد  ز- 
�لإقر�ر  على  �ل�سغوطات حلملي  كافة  باملباحث  �لق�سية  مار�ص حمقق  وقد  �جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت 
، حتى �أنه مل يتورع عن ��ستغالل حادث وفاة �سقيقي يف �ل�سغط عليَّ باأنه �سوف  ب�سحة ما ن�سبه �إيلَّ
يطلق �سر�حي حل�سور �لعز�ء �إذ� �عرتفت مبا يريده مني، بيد �أن �هلل �أ�سبغ عليَّ �سربً� من عنده، 
ورف�ست �أن �أُقر مبا ل عالقة يل به ل من قريب ول من بعيد؛ لهذ� خلت �لأور�ق من �أي �عرت�ف يل 

. مبا ن�سب �إيلَّ
�أية  عليَّ  ل  ُت�سجَّ مل  �ملا�سية  �سنو�ت  �لع�سر  وطول  �جلو�ز�ت  لدى  خدمتي  ملف  و�قع  ومن  �إنه  ح- 
�حلال،  بو�قع  عليها  مردود  ��ستنتاجات  على  �إل  تعول  ل  بدعوى  �أوؤ�خذ  هذ�  بعد  فهل  مالحظة، 
�لعامة يف  و�لأ�سول  �جلنائية،  يعد من �جلر�ئم  �إيّل  من�سوب  هو  ما  و�إن  �لحتمال،  �إليها  ويتطرق 
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�لإثبات �جلنائي توؤدي �إىل حفظ �لتهام قبلي؛ �إذ �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة ما مل تثبت �إد�نته على 
�ملتهم، ويف  ُيف�سر مل�سلحة  �ل�سك  و�أن  �لرتجيح،  �أو  �لظن  �أو  �لفر�ص  و�ليقني، ل على  وجه �جلزم 
مقت�سى مبد�أ قرينة �لرب�ءة �إلقاء عبء �لإثبات على جهة �لتهام، فتلتزم باإقامة �لدليل على �سحة 

�لتهام، ول يلزم �ملتهم باإقامة �لدليل على �نتفائه �أخذً� بقرينة �لرب�ءة.
من  �لدعوى  لو�قعة  �ل�سحيحة  �ل�سورة  ت�ستخل�ص  �أن  و�لتحقيق  �لرقابة  لهيئة  كان  و�إن  و�إنه  ط- 
�سائر ما ��ستملت عليه �لأور�ق، �إل �أنها مقيَّدة يف ذلك باأن يكون ��ستخال�سها �سائغًا متفقًا مع �لعقل 
مات �سحيحة من �ساأنها �أن توؤدي �إىل �إقامة �لنتيجة �لتي خل�ست  و�ملنطق، و�أن يكون مبنيًا على مقدِّ

�إليها.
ل عليه يف  وطلب من �لد�ئرة حفظ �لتهام �ملن�سوب �إليه؛ لعدم �سحته وخللو �لأور�ق من �أي دليل ُيعوَّ

توجيه �لتهام له
نة من ثالث �سفحات �أرفق بها عددً� من �مل�ستند�ت،  م �ملتهم �خلام�ص ).....( مذكرة مكوَّ ومن ثم قدَّ
وكان رد �ملدعى عليه ).....( ).....( �جلن�سية – كما يلي: �إ�سارة �إىل قر�ر �لتهام �ل�سادر باتهامي 
بقبول و�أخذ مبلغ مايل ر�سوة نظري �إطالق �سر�ح �ملتهم �لأول ).....(، و�آخرين. فاإين �أنكر �سحة 

هذ� �لتهام جملًة وتف�سياًل وذلك لالآتي:
مما  �لأور�ق  خلت  �آخر  على  متهم  �أقو�ل  وهي   ،).....( �ملدعو  �أقو�ل  على  ��ستند  �لتهام  �إن  �أ- 
يع�سدها، بل �إن له م�سلحة متحققة من ور�ئها، و�ملتمثلة يف عدم �لك�سف عن �لذين قامو� باإطالق 
�سر�حه، كما �أن �سائق �لبا�ص قد �نقطع عن �حل�سور ملدة �أ�سبوع من تاريخ �كت�ساف �لو�قعة دومنا 

مربر لذلك.
وخروج  دخول  عند  دة  �مل�سدَّ �لتفتي�ص  �إجر�ء�ت  ظل  يف  وقوعه  ي�ستحال  �ملذكور  يدعيه  ما  �إن  ب- 
لني؛ �إذ �إن تلك �لإجر�ء�ت تطال حتى دور�ت �ملياه بالبا�سات، فهل ُيعقل و�حلال كذلك  با�سات �ملرحَّ

لني على نحو ما جاء بالتهام؟. �إخر�ج عدد �ستة من �ملرحَّ
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ج- لو كان �لأمر كما ذكره �ملتهم ).....(، فما �لد�عي لإدخاله لإد�رة �لرتحيل من �لأ�سباب، و�إنهاء 
�إجر�ء�ت ترحيله، ومن ذلك �إدخال ب�سمته باحلا�سب �لآيل؛ �إذ �إنه من �لأ�سهل �إطالق �سر�حه قبل 
�لو�سول �إىل �إد�رة �لرتحيل، بل �إن �إطالق �سر�حه يكون يف مكة �ملكرمة �أوىل؛ لتجنب م�سقة ترحيله 

ومن ثم �إعادته و�إي�ساله �إىل �ملكان �لذي يدعيه.
لني، ومبا يدح�ص �دعاء �ملتهم  لني من �لأفارقة يحتوي على عدد خم�ص من �ملرحَّ د- �إن ك�سف �ملرحَّ
لني �أفارقة. �ملذكور من �أن �لذين �أعيد �إركابهم بالبا�ص و�إخر�جهم من �إد�رة �لرتحيل كانو� �ستة مرحَّ
�لبا�سات على  مع عدد من زمالئي من خفر�ء  �سة  �ملقدَّ �لعا�سمة  لدى جو�ز�ت  ه- جرى عر�سي 
�أخرى على  ، وبعد ذلك بن�سف �ساعة تقريبًا جرى عر�سنا مرة  �ملتهم ).....(، فلم يتعرف عليَّ
�ملذكور فتعرف عليَّ يف �حلال دون حتى �أدنى تفكري، كما �أنه جرى عر�سي وزميلي ).....( وكذ� 
).....( على �سائق �لبا�ص بعد عودته للعمل و�نقطاعه عن �حل�سور، فتعرف علينا؛ لكونه يعمل معنا 
لني، يقلنا يوميًا �إىل ترحيل جدة، وبذلك فاإن هذ� �لعر�ص ل ُيعتد به يف تعرف  ك�سائق با�ص مرحَّ
؛ لذ� فاإين �أطلب �إجر�ء �ملو�جهة �لنظامية فيما بيني و�ملتهم ).....(، وكذ� �سائق  �ملذكورين عليَّ

�لبا�ص.
نظام  لأحكام  مر�عاة  �أدنى  دون  �أ�سهر  �لثالثة  قر�بة  �لإد�رية  �ملباحث  توقيف  يف  مكثت  لقد  و- 
�لإقر�ر  على  �ل�سغوطات حلملي  كافة  باملباحث  �لق�سية  مار�ص حمقق  وقد  �جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت 
ب�سحة ما ن�سبه يل، بيد �أن �هلل �أ�سبغ عليَّ �سربً� من عنده، ورف�ست �أن �أقر مبا ل عالقة يل به ل من 

. قريب ول من بعيد؛ ولهذ� خلت �لأور�ق من �أي �عرت�ف يل مبا ُن�سب �إيلَّ
�أية  عليَّ  ُت�سجل  مل  �ملا�سية  �سنة  �لع�سرين  وطو�ل  �جلو�ز�ت  لدى  خدمتي  ملف  و�قع  ومن  �إنه  ز- 
مالحظة، بل �إنني وطو�ل تلك �لفرتة تلقيت من خطابات �ل�سكر و�لتقدير �ل�سيء �لكثري – مرفق 
ل �إل على ��ستنتاجات مردود عليها بو�قع  طيه �سور �لبع�ص منها – فهل بعد هذ� �أوؤ�خذ بدعوى ل ُتعوَّ
�حلال، ويتطرق �إليها �لحتمال، و�إن ما هو من�سوب �إيّل يعد من �جلر�ئم �جلنائية، و�لأ�سول �لعامة 
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يف �لإثبات �جلنائي توؤدي �إىل حفظ �لتهام قبلي؛ �إذ �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة ما مل تثبت �إد�نته 
على وجه �جلزم و�ليقني، ل على �لفر�ص �أو �لظن �أو �لرتجيح، و�أن �ل�سك ُيف�سر مل�سلحة �ملتهم، ويف 
مقت�سى مبد�أ قرينة �لرب�ءة �إلقاء عبء �لإثبات على جهة �لتهام، فتلتزم باإقامة �لدليل على �سحة 

�لتهام، ول يلزم �ملتهم باإقامة �لدليل على �نتفائه �أخذً� بقرينة �لرب�ءة.
ح- و�إنه و�إن كان لهيئة �لرقابة و�لتحقيق �أن ت�ستخل�ص �ل�سورة �ل�سحيحة لو�قعة �لدعوى من �سائر 
�لعقل  مع  متفقًا  �سائغًا  ��ستخال�سها  يكون  باأن  ذلك  يف  مقيدة  �أنها  �إل  �لأور�ق،  عليه  ��ستملت  ما 
و�ملنطق، و�أن يكون مبنيًا على مقدمات �سحيحة من �ساأنها �أن توؤدي �إىل �إقامة �لنتيجة �لتي خل�ست 

�إليها.
وطلب من �لد�ئرة �حلكم بعدم �إد�نته مبا هو من�سوب �إليه.

نة من �أربع �سفحات مرفق بها عدة م�ستند�ت، وكان رد  م �ملتهم �ل�ساد�ص ).....( مذكرة مكوَّ وقدَّ
يف  بال�سرت�ك  باتهامي  �ل�سادر  �لتهام  قر�ر  �إىل  �إ�سارة  يلي:  كما   ).....(  ).....( عليه  �ملدعى 
جرمية �لر�سوة مع �ملتهمني �لر�بع و�خلام�ص و�ل�ساد�ص با�ستالم �ملتهم �لثاين من قبلهم بعد �إطالق 
�ملتهم  �سقيقي  �سقة  و�إبقائه يف  �ملقد�سة،  بالعا�سمة   ).....( بحي  عائلتي  ملنزل  و�إي�ساله  �سر�حه 
�لر�بع ملدة ن�سف �ساعة حتفظًا عليه ثم �أخذي له يف �سيارتي و�إعادته ملنزله يف �ملالوي مع علمي باأن 

�إطالقه مت بعد دفع �لر�سوة. فاإنني �أنكر �سحة هذ� �لتهام جملًة وتف�سياًل وذلك لالآتي:
مما  �لأور�ق  خلت  �آخر  على  متهم  �أقو�ل  وهي   ،).....( �ملدعو  �أقو�ل  على  ��ستند  �لتهام  �إن  �أ- 
يع�سدها، بل �إن له م�سلحة متحققة من ور�ئها، و�ملتمثلة يف عدم �لك�سف عن �لذين قامو� باإطالق 

�سر�حه.
، ثم �أخرجت من غرفة  ب- جرى عر�سي لدى �ملباحث �لإد�رية على �ملتهم ).....( فلم يتعرف عليَّ
 ، عليَّ فتعرف  �أخرى  مرة  �لعر�ص  لإجر�ء  ��ستدعاين  حلظات  وبعد  لديه،  �ملحقق  و�أبقاه  �لتحقيق 

. وبذلك فاإن هذ� �لعر�ص ل ُيعتد به يف تعرفه عليَّ



273

ج- لقد مكثت يف توقيف �ملباحث �لإد�رية نحو خم�سة ع�سر يومًا، دون �أدنى مر�عاة لأحكام نظام 
�لإجر�ء�ت، وقد مار�ص حمقق �لق�سية باملباحث كافة �ل�سغوطات حلملي على �لإقر�ر ب�سحة ما 
ن�سبه �إيّل، بيد �أن �هلل �أ�سبغ عليَّ �سربً� من عنده، ورف�ست �أن �أُقر مبا ل عالقة يل به ل من قريب 

. ول من بعيد؛ لهذ� خلت �لأور�ق من �أي �عرت�ف يل مبا ن�سب �إيلَّ
ثم طلب من �لد�ئرة �حلكم بعدم �إد�نته مبا هو من�سوب �إليه.

نة من �أربع �سفحات، مرفق بها عدة م�ستند�ت، وكان رد  م �ملتهم �ل�ساد�ص ).....( مذكرة مكوَّ وقدَّ
�ملدعى عليه ).....( ).....( �جلن�سية – كما يلي: �إ�سارة �إىل قر�ر �لتهام �ل�سادر باتهامي بقبول 
و�أخذ مبلغ مايل ر�سوة نظري �إطالق �سر�ح �ملتهم �لثاين ).....(، و�آخرين. فاإنني �أنكر �سحة هذ� 

�لتهام جملًة وتف�سياًل وذلك لالآتي:
مما  �لأور�ق  خلت  �آخر  على  متهم  �أقو�ل  وهي   ،).....( �ملدعو  �أقو�ل  على  ��ستند  �لتهام  �إن  �أ- 
يع�سدها، بل �إن له م�سلحة متحققة من ور�ئها، و�ملتمثلة يف عدم �لك�سف عن �لذين قامو� باإطالق 

�سر�حه.
لني �إىل �إد�رة �لو�فدين بجدة يتم وفق �لإجر�ء�ت �لنظامية �ملتبعة، فحال و�سول  ب- �إن ت�سليم �ملرحَّ
لني و�ملو�سحة ببيانات  �لبا�ص �إىل ترحيل جدة �أقوم مبر�جعة ق�سم �ل�ستقبال ل�سرح معامالت �ملرحَّ
لت�سجيل  �ل�ستقبال  �إىل موظف  ثم  �مل�ستلم،  – من �سابط �خلفر  منها  ن�سخة  – مرفق  لني  �ملرحَّ
�لو�رد،  – بختم  منها  ن�سخة  – مرفق  �لإيقاف  �أو�مر  وتختيم  �لو�رد،  دفرت  يف  لني  �ملرحَّ �أ�سماء 
وت�سجيل رقم �لو�رد على �أو�مر �لإيقاف، ثم �إىل ق�سم �لب�سمة وت�سليم كل مرحلة �ل�سورة �ل�سفر�ء 
من �أمر �لإيقاف �لتي حتمل �ل�سورة �ل�سم�سية �خلا�سة به، فيقوم �ملوظف على �لب�سمة بتب�سيم 
لني  لني، و�سحب �سورة من �أمر �لإيقاف وتختيمها من قبله، و�إعادتها يل لتوزيعها على �ملرحَّ �ملرحَّ
لني، ومن ثم �إىل بو�بة �لعنابر لتفتي�سهم  مرة �أخرى، ثم مر�جعة ق�سم �لأمانات لت�سليم عهد �ملرحَّ

متهيدً� لت�سليمهم.
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ونظرً� لأن �لبا�ص يحتوي على �أعد�د خمتلفة من �جلن�سيات؛ ولكون �لعنابر خم�س�سة لكل جن�سية 
�إىل  فاأ�سطر  بها،  �خلا�سة  �لإيقاف  �أو�مر  منها  بكل  و�ملرفق  لني  �ملرحَّ بيانات  وكذلك  حدة،  على 
لني  ��سطحاب كل جن�سية �إىل �لعنرب �خلا�ص بها وت�سليم �لأور�ق خلفري �لعنرب ملطابقتها مع �ملرحَّ
و�إدخالهم �لعنرب، ومن ثم �لتوقيع بال�ستالم، و�أثناء قيام �خلفري بذلك �أقوم مبر�جعة �لعنرب �لآخر، 
لني على عنابرهم، ومن ثم �أعود بعد ذلك للعنرب �لأول ل�ستالم  وهكذ� حتى يتم توزيع كافة �ملرحَّ

عة وخمتومة ثم �لذي يليه وهكذ� حتى �آخر عنرب. �لأور�ق موقَّ
ومبطابقة هذه �لإجر�ء�ت على �ملعاملة – حمل �لتحقيق – يت�سح قيامي بكافة �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
لني كٌل �إىل �لعنرب �لذي يخ�سه، وميكنكم خماطبة �جلو�ز�ت للتاأكد من ذلك، بل  حتى �إي�سال �ملرحَّ
نة  لني �ملدوَّ لني �ملت�سمن ��سم �ملدعو ).....(، يت�سح من و�قع �لتاأ�سري على �أرقام �ملرحَّ �إن بيان �ملرحَّ

به �أنه مت �لت�سييك عليهم من قبل خفري �لعنرب قبل �لتوقيع بال�ستالم.
وخروج  دخول  عند  دة  �مل�سدَّ �لتفتي�ص  �إجر�ء�ت  ظل  يف  وقوعه  ي�ستحيل  �ملذكور  يدعيه  ما  �إن  ج- 
لني؛ �إذ �إن تلك �لإجر�ء�ت تطال حتى دور�ت �ملياه بالبا�سات، فهل ُيعقل و�حلال كذلك  با�سات �ملرحَّ

لني على نحو ما جاء بالتهام. �إخر�ج عدد �ستة من �ملرحَّ
�إذ  �لأ�سا�ص؛  �لرتحيل من  لإد�رة  �لد�عي لإدخاله  �ملتهم ).....(، فما  �لأمر كما ذكره  لو كان  د- 
�إنه من �لأ�سهل �إطالق �سر�حه قبل �لو�سول �إىل �إد�رة �لرتحيل، بل �إن �إطالق �سر�حه يكون يف مكة 

مة �أوىل؛ لتجنب م�سقة ترحيله ومن ثم �إعادته و�إي�ساله �إىل �ملكان �لذي يدعيه. �ملكرَّ
نظام  لأحكام  مر�عاة  �أدنى  دون  �أ�سهر  �لثالثة  قر�بة  �لإد�رية  �ملباحث  توقيف  يف  مكثت  لقد  ه- 
�لإقر�ر  على  حلملي  �ل�سغوطات  كافة  باملباحث  �لق�سية  حمقق  مار�ص  وقد  �جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت 
ب�سحة ما ن�سبه �إيّل، بيد �أن �هلل �أ�سبغ عليَّ �سربً� من عنده، ورف�ست �أن �أُقر مبا ل عالقة يل به ل 

. من قريب ول من بعيد؛ لهذ� خلت �لأور�ق من �أي �عرت�ف يل مبا ن�سب �إيلَّ
�أية  عليَّ  ل  ُت�سجَّ مل  �ملا�سية  �سنو�ت  �لع�سرة  وطول  �جلو�ز�ت  لدى  خدمتي  ملف  و�قع  ومن  �إنه  و- 
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مالحظة، بل �إنني وطو�ل تلك �لفرتة تلقيت من خطابات �ل�سكر و�لتقدير �ل�سيء �لكثري – مرفق 
طيه بع�ص �سور منها - فهل بعد هذ� �أوؤ�خذ بدعوى ل تعول �إل على ��ستنتاجات مردود عليها بو�قع 
�حلال، ويتطرق �إليها �لحتمال، و�إن ما هو من�سوب �إيّل يعد من �جلر�ئم �جلنائية، و�لأ�سول �لعامة 
يف �لإثبات �جلنائي توؤدي �إىل حفظ �لتهام قبلي؛ �إذ �لأ�سل يف �لإن�سان �لرب�ءة ما مل تثبت �إد�نته 
على وجه �جلزم و�ليقني، ل على �لفر�ص �أو �لظن �أو �لرتجيح، و�أن �ل�سك ُيف�سر مل�سلحة �ملتهم، ويف 
مقت�سى مبد�أ قرينة �لرب�ءة �إلقاء عبء �لإثبات على جهة �لتهام، فتلتزم باإقامة �لدليل على �سحة 

�لتهام، ول يلزم �ملتهم باإقامة �لدليل على �نتفائه �أخذً� بقرينة �لرب�ءة.
ز- و�إنه و�إن كان لهيئة �لرقابة و�لتحقيق �أن ت�ستخل�ص �ل�سورة �ل�سحيحة لو�قعة �لدعوى من �سائر 
�لعقل  مع  متفقًا  �سائغًا  ��ستخال�سها  يكون  باأن  ذلك  يف  مقيَّدة  �أنها  �إل  �لأور�ق،  عليه  ��ستملت  ما 
مات �سحيحة من �ساأنها �أن توؤدي �إىل �إقامة �لنتيجة �لتي خل�ست  و�ملنطق، و�أن يكون مبنيًا على مقدِّ

�إليها.
ل عليه  و�أطلب من �لد�ئرة حفظ �لتهام �ملن�سوب �إيّل؛ لعدم �سحته وخللو �لأور�ق من �أي دليل ُيعوَّ

يف توجيه �لتهام يل.
�ملدعى عليه ).....( ).....(  رد  وكان  نة من �سفحتني،  �ل�سابع ).....( مذكرة مكوَّ �ملتهم  وقدم 
�إ�سارة �إىل قر�ر �لتهام �ل�سادر باتهامي بال�سرت�ك يف جرمية �لر�سوة مع  – كما يلي:  �جلن�سية 
�ملتهمني �لر�بع و�خلام�ص و�ل�ساد�ص با�ستالم �ملتهم �لثاين من قبلهم بعد �إطالق �سر�حه و�إي�ساله 
�لر�بع ملدة ن�سف  و�إبقائه يف �سقة �سقيقي �ملتهم  �سة،  بالعا�سمة �ملقدَّ ملنزل عائلتي بحي ).....( 
�ساعة حتفظًا عليه ثم �أخذي له يف �سيارتي و�إعادته ملنزله يف �ملالوي مع علمي باأن �إطالقه مت بعد 

دفع �لر�سوة. فاإنني �أنكر �سحة هذ� �لتهام جملًة وتف�سياًل وذلك لالآتي:
مما  �لأور�ق  خلت  �آخر  على  متهم  �أقو�ل  وهي   ،).....( �ملدعو  �أقو�ل  على  ��ستند  �لتهام  �إن  �أ- 
يع�سدها، بل �إن له م�سلحة متحققة من ور�ئها، و�ملتمثلة يف عدم �لك�سف عن �لذين قامو� باإطالق 
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�سر�حه.
، ثم �أُخرجت من غرفة  ب- جرى عر�سي لدى �ملباحث �لإد�رية على �ملتهم ).....( فلم يتعرف عليَّ
 ، عليَّ فتعرف  �أخرى  مرة  �لعر�ص  لإجر�ء  ��ستدعاين  حلظات  وبعد  لديه،  �ملحقق  و�أبقاه  �لتحقيق 

. وبذلك فاإن هذ� �لعر�ص ل ُيعتد به يف تعرفه عليَّ
ج- لقد مكثت يف توقيف �ملباحث �لإد�رية نحو خم�سة ع�سر يومًا، دون �أدنى مر�عاة لأحكام نظام 
�لإقر�ر  على  حلملي  �ل�سغوطات  كافة  باملباحث  �لق�سية  حمقق  مار�ص  وقد  �جلز�ئية،  �لإجر�ء�ت 
ب�سحة ما ن�سبه �إيّل، بيد �أن �هلل �أ�سبغ عليَّ �سربً� من عنده، ورف�ست �أن �أُقر مبا ل عالقة يل به ل 

. من قريب ول من بعيد؛ لهذ� خلت �لأور�ق من �أي �عرت�ف يل مبا ن�سب �إيلَّ
ثم طلب من �لد�ئرة �حلكم بعدم �إد�نته مبا هو من�سوب �إليه.

وقد مت تزويد ممثل �لدعاء ب�سورة من تلك �ملذكر�ت لالطالع و�لرد.
وبجل�سة يوم �لإثنني 1429/7/25هـ، ح�سر �أطر�ف �لدعوى، و�أفاد �لوكيل �ل�سرعي للمدعى عليهم 
�خلم�سة موظفي �إد�رة �لرتحيل/�ملحامي: ).....(، باأن �ملباحث �لإد�رية �أحالت �أ�سل �لق�سية �إىل 
�إىل  �أحالت �لأور�ق  �إىل هيئة �لتحقيق و�لدعاء �لعام، و�لتي  هيئة �لرقابة و�لتحقيق و�سورة منها 
�ملحكمة �جلزئية ومثلت �لدعاء يف �لق�سية فُنظرت يف �ملحكمة �جلزئية لدى ف�سيلة �ل�سيخ ).....(، 
�إد�رة ترحيل �لو�فدين و�آخر مدين معهم قر�ر �سرعي برقم  و�سدر بحق �ملتهمني �لأربعة موظفي 
تهريب  بال�سرت�ك يف عملية  �ملدعى عليهم  �إد�نة  �ملت�سمن  بتاريخ 1429/7/17هـ،  )9/502/ج( 
و�حد  كل  وجلد  �أ�سهر  �ستة  ملدة  منهم  و�حد  كل  ب�سجن  ومعاقبتهم  مالية،  مبالغ  مقابل  �لو�فدين 
منهم مائتي جلدة، هذ� بالن�سبة للمدعى عليهم �لأربعة �لع�سكريني يف �جلو�ز�ت، �أما �ملدعى عليه 
م �ملدعى عليهم  �خلام�ص ).....(، فقد ُحكم ب�سجنه مدة ثالثة �أ�سهر وجلده خم�سني جلدة، وقد قدَّ
وي�ستنكر  ي�ستغرب  �أنه  �ل�سرعي  �لوكيل  وذكر  �لتمييز،  �إىل  ُرفع  وقد  �عرت��سهم على هذ� �حلكم، 
رفع �لدعوى من جهتني يف حمكمتني خمتلفتني بالدعوى و�ملو�سوع نف�سه، وقد �أ�سار �إىل هذ� �أمام 
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قا�سي �ملحكمة �جلزئية وقت نظر �لق�سية و�لتحقيق فيها لدى هيئة �لرقابة و�لتحقيق مع �ملدعى 
م �لوكيل �سورة للحكم �ل�سادر يف هذه �لق�سية بحق �ملتهمني �خلم�سة �ل�سعوديني  عليهم فيها، وقدَّ
مة من هيئة  من ف�سيلة �ل�سيخ ).....(، وذكر �لوكيل �أي�سًا: �أنه ي�ستغرب من �أن لئحة �لدعاء �ملقدَّ
�لتحقيق و�لدعاء �لعام مل توجه �لتهمة �إىل �ملدعى عليهما ).....(، و).....(، وهما �ملدعى عليهما 
�لأول و�لثاين يف هذه �لق�سية �أمام د�ئرتكم، و�إمنا ُطلبو� لل�سهادة فقط هناك، مع �أن �لتهمة �ملوجهة 

من جهتي �لدعاء و�حدة؟!!.
فطلبت �لد�ئرة من �لوكيل �ل�سرعي �إح�سار لئحة �لدعوى �ملقّدمة من هيئة �لرقابة و�لتحقيق �لعام 
�إىل �لد�ئرة، فرد �لوكيل �ل�سرعي باأن لئحة �لدعوى ُمبيَّنة وموجودة يف �حلكم �ل�سرعي �ل�سادر من 
م منه �سورة للد�ئرة، و�أكد �ملدعى عليهما �حلا�سرين باجلل�سة ).....(،  �ملحكمة �جلزئية، و�ملقدَّ
�أنهما يقر�ن بت�سليم مبالغ ولكنهما مل ي�سلماها  �ل�سابقة من  و).....(، على ما ذكر�ه يف �جلل�سة 
و�لثاين  �أنه ).....(  �لأول ذكر  �آخرين،  �إىل �سخ�سني  �سلماها  و�إمنا  �لع�سكريني �حلا�سرين،  �إىل 
).....(، وذكر� �أنهما ميكثان يف �ل�سجن �لآن منذ 16 �سهرً�، ويطلبان �إنهاء مو�سوعهما ب�سرعة، 
�لق�سية؛ لأجل  �لبت يف  تاأخري  �أنه يطلب  �إ�سافته فذكر  يود  �ل�سرعي عما  للوكيل  �لد�ئرة  وب�سوؤ�ل 
�أي�سًا،  �ل�سجناء  يت�سرر  �أن  يخ�سى  نف�سه  �لوقت  ويف  �ملحكمة،  من  �ل�سادر  �ل�سرعي  �لقر�ر  �إنهاء 
و).....(،  و).....(،  و).....(،  و).....(،   ،).....( �حلا�سرون  �خلم�سة  عليهم  �ملدعى  د  �أكَّ وقد 
على كالم �لوكيل �ل�سرعي، و�أكدو� على �أنه ل يوجد لديهم �أي �عرت�ف يف جميع مر�حل �لتحقيق، 
م  هة �إليهم جملًة وتف�سياًل، وقدَّ ويف كافة �جلهات �لتي تولت �لتحقيق معهم، وينكرون �لتهمة �ملوجَّ
�ملدعى عليهم ).....(، و).....(، و).....(، و).....(، �أور�قًا لكل منهم عبارة عن تزكيات لهم من 

�ثنني من �مل�سايخ.
قة طبق �لأ�سل من �حلكم �ل�سادر بحقهم، فطلبو�  فطلبت �لد�ئرة من �ملدعى عليهم �سورة م�سدَّ
قة من �ملحكمة، فقررت �لد�ئرة تاأجيل نظر  من �لد�ئرة خطابًا يت�سمن طلب هذه �ل�سورة �مل�سدَّ
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قة من �حلكم �ل�سادر بحقهم من قبلها  �لق�سية مع خماطبة �ملحكمة �جلزئية لطلب �سورة م�سدَّ
برقم )9/502/ج( بتاريخ 1429/7/17هـ.

�جلزئية  �ملحكمة  رئي�ص  ف�سيلة  خطاب  �لد�ئرة  �إىل  ورد  1429/11/18هـ،  �لأحد  يوم  جل�سة  ويف 
قة من �حلكم  مبحافظة جدة رقم )29/12306( بتاريخ 1429/11/17هـ �ملرفق به �سورة م�سدَّ
�ل�سادر �سد �ملتهمني �خلم�سة رقم )9/502/ج( بتاريخ 1429/7/17هـ �ملت�سمن �حلكم على كل 
من: ).....(، و).....(، و).....(، و).....(، بال�سجن �ستة �أ�سهر و�جللد مائتي جلدة، و�حلكم على 
ق من حمكمة �لتمييز.  دِّ �ملدعى عليه ).....( بال�سجن ثالثة �أ�سهر و�جللد خم�سني جلدة، و�لذي �سُ

ثم قرر ممثل �لدعاء �كتفاءه بقر�ر �لتهام كما قرر �ملتهم �كتفاءه باأقو�له.

هذه  يف  و�لثاين  �لأول  عليهما  �ملدعى  �عرت�ف  �ملت�سمنة  و�لإجابة  �لدعوى  على  وبناًء  �إنه  وحيث 
�لدعوى مبا ُن�سب �إليهما، وبعد در��سة �لأور�ق و�لتحقيقات �ملرفقة، فاإن �لد�ئرة تخل�ص �إىل ثبوت 
جرمية �لر�سوة �ملن�سوبة �إىل �ملتهمني �لأول و�لثاين يف هذه �لدعوى، ومعاقبتهما عنها مبقت�سى ن�ص 

�ملو�د )�لأوىل و�لثالثة و�لعا�سرة( من نظام مكافحة �لر�سوة.
�حلكم  بحقهم  �سدر  قد  و�ل�سابع  و�ل�ساد�ص  و�خلام�ص  و�لر�بع  �لثالث  عليهم  �ملدعى  �إن  وحيث 
�ل�سرعي �ل�سادر �سدهم من �ملحكمة �جلزئية برقم )9/502/ج( بتاريخ 1429/7/17هـ �ملت�سمن 
�أ�سهر و�جللد مائتي  �ستة  بال�سجن  و).....(،  و).....(،  و).....(،  �حلكم على كل من: ).....(، 
ق  دِّ جلدة، و�حلكم على �ملدعى عليه ).....( بال�سجن ثالثة �أ�سهر و�جللد خم�سني جلدة، و�لذي �سُ

من حمكمة �لتمييز.
وباطالع �لد�ئرة على �سورة �حلكم �ت�سح لها �أن ن�ص �لدعوى �لتي �سدر ب�ساأنها هذ� �حلكم هو 
قيام �ملدعى عليهم بال�سرت�ك يف تهريب جمموعة من �لو�فدين مقابل مبالغ مالية، ون�ص �حلكم: 
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فالتهمة متوجهة �إىل �ملدعى عليهم بال�سرت�ك يف عملية تهريب �لو�فدين مقابل مبالغ مالية، ل�سيما 
و�أن ناظر �لق�سية مل ي�سر �إىل �أن مو�سوع �لر�سوة ُينظر فيه لدى �جلهة �ساحبة �لخت�سا�ص، �أو �أن 
عقوبة �لر�سوة �أخذ �ملبالغ �ملالية مقابل �لتهريب عائد لويل �لأمر �أو جهة �أخرى، بل نظر يف �ملو�سوع 
كاماًل، و�أ�سدر حكمه يف مو�سوع هذه �لق�سية نف�سه، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم جو�ز نظر 

�لدعوى يف حقهم؛ ل�سابقة �لف�سل فيها.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل: باإدانة املدعى عليهما كل من: 1- ).....( ).....( اجلن�ضية. 2- ).....( ).....( اجلن�ضية – 

اأ�ضهر،  اإليهما يف هذه الدعوى، وتعزيرهما عن ذلك بال�ضجن ملدة �ضنة وت�ضعة  مبا هو من�ضوب 

ُت�ضب من تاريخ توقيفهما على ذمة هذه الق�ضية.

ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى يف حق كل من: 1- ).....(. 2- ).....(. 3- ).....(. 4- ).....(. 5- 

).....( ).....( اجلن�ضية؛ وذلك ل�ضابقة الف�ضل فيها باحلكم ال�ضادر من املحكمة اجلزئية بجدة 

رقم )9/502/ج( بتاريخ 1429/7/17هـ وقد قرر املدعى عليهم القناعة باحلكم.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/5810/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 56/د/ج/5 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 386/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/13هـ

1- ر�ضوة – رجل اأمن – قبول واأخذ مبلغ من املال – جتديد رخ�س اإقامة باملخالفة للنظام – 

عدم �ضبط العطية – انتفاء الدليل اليقيني.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق �لدعوى �سد �ملتهمني لقبول �لأول )موظفًا عامًا( �ملبلغ �ملايل �لذي 
دفعه له �لثاين؛ لقيامه بتجديد رخ�ص �إقامة باملخالفة للنظام – مل يتبني من �لأور�ق قيام �ملتهم 
�لأول باأخذ �سيء من �لثاين حيث مل ُي�سبط معه �سيء من ذلك – �نتفاء �لدليل �ليقيني على �سحة 

ما ُن�سب �إليهما – �أثر ذلك: عدم ثبوت جرمية �لر�سوة.
2- تزوير – م�ضاهمة – حمرر ر�ضمي – �ضجالت احلا�ضب االآيل – جتديد رخ�س االإقامة دون 

تقدمي بطاقة العمل يعد خمالفة اإدارية ولي�ضت جنائية.

�لإقامات �لتي قام �ملتهم �لأول بتجديدها �سحيحة ومعلوماتها �ملُ�سجلة يف �حلا�سب �لآيل ل تخالف 
�حلقيقة– جتديد �لإقامات دون تقدمي بطاقة �لعمل يعد خمالفة �إد�رية يف حق �ملتهم �لأول ولي�ست 

جنائية – �أثر ذلك: عدم ثبوت جرمية �لتزوير.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )14  ،6  ،5( �ملو�د 
1380/11/26هـ

 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ
بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )10  ،3  ،1( �ملو�د 

1412/12/29هـ
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�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص �لدعوى �جلنائية �ملاثلة مبوجب قر�ر �لتهام رقم 
)489/ج( لعام 1429هـ �سد/1- ).....( ).....( – مطلق �ل�سر�ح – �لعمر )26( �سنة – جندي 
�أول بجو�ز�ت منطقة �لريا�ص – ي�سكن بحي ).....( – هاتف جو�ل رقم ).....( – �سجل مدين 

رقم ).....(.
2- ).....( ).....( �جلن�سية – مطلق �ل�سر�ح – �لعمر )24( �سنة – ي�سكن بحي ).....( – جو�ل 

رقم ).....( – �سجل مدين رقم ).....(.
لأنهما قبل تاريخ 1429/2/27هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:

�ملتهم �لأول: ب�سفته موظفًا عامًا – جندي �أول بجو�ز�ت منطقة �لريا�ص - قِبل و�أخذ مبلغًا من 
)�ألف  مبلغ  منه  �أخذ  باأن  وظيفته  بو�جبات  لالإخالل  �لثاين؛  �ملتهم  من  �لر�سوة  �سبيل  على  �ملال 
رخ�سة  جتديد  كل  عن  رياٍل  )مائة  �إقامة  رخ�سة   )17( عدد  لتجديد  �سعودي  رياٍل  و�سبعمائة( 
للنظام  خمالفة  بطريقة  �جلو�ز�ت  باإد�رة  �لآيل  �حلا�سب  �سجالت  يف  بتجديدها  فقام  �إقامة(، 
عندما قام بتجديدها دون �إرفاق �مل�ستند�ت �لنظامية �لالزمة لتجديدها، و�لتي ل تتم دونها ومنها: 

1- بطاقة �لعمل. 2- تفاوي�ص �لكفالء. 3- جو�ز�ت �سفر �ملكفولني.
ثم �أعادها للمتهم �لثاين خمالفًا �لنظام �لذي يلزمه بالحتفاظ بها يف �لأر�سيف و�إعطائه كروت 

رخ�سة �إقامة جديدة، فتمت جرمية �لر�سوة بناًء على ذلك.
�ملتهم �لثاين: 

قام بدفع مبلغ من �ملال على �سبيل �لر�سوة للمتهم �لأول )�ملوظف �لعام( مقابل �لإخالل بو�جبات 
وظيفته باأن دفع له مبلغًا وقدره )�ألف و�سبعمائة( رياٍل �سعودي؛ لتجديد عدد )17( رخ�سة �إقامة 

على �لتف�سيل �لو�رد يف �لتهام �ل�سابق.
�ملتهم �لأول: قام بالتزوير يف حمرر�ت ر�سمية هي �سجالت �حلا�سب �لآيل لعدد )17( رخ�سة �إقامة 
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وبياناتها كالتايل:
ا�ضم الكفيل ومقرهمدخل البياناتتاريخ التجديدرقم االإقامةاجلن�ضيةاال�ضمم
م ).....( – �لريا�ص1429/2/121053646939هـ).....( ).....( ).....( 1
م ).....( - �لريا�ص1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 2
م ).....( – �لريا�ص1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 3
م ).....( – �لريا�ص1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 4
م ).....( – �لريا�ص1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 5
).....( – �لريا�ص1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 6
).....( – تنومة 1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 7
).....( – خمي�ص م�سيط1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 8
).....( – جدة1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 9

م ).....( – خمي�ص م�سيط1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 10
).....( – عرعر1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 11
).....( 1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 12
).....( – مكة1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 13
).....( – �لريا�ص1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 14
).....( – خمي�ص م�سيط1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 15
).....( – �لريا�ص1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 16
).....( – �لريا�ص1429/2/261053646939هـ).....( ).....( ).....( 17

ورقم �مل�سغل لتلك �لعمليات: )1053646939 – ).....(.
وذلك بطريق �إثبات وقائع وبيانات كاذبة على �أنها وقائع وبيانات �سحيحة باأن قام بتجديد �لرخ�ص 
�ل�سابق �إي�ساحها يف �حلا�سب �لآيل دون �مل�ستند�ت �لالزمة للتجديد ودون علم �لكفالء مقابل مائة 
رياٍل لكل رخ�سة ��ستلمها من �ملتهم �لثاين عن كل جتديد رخ�سة �إقامة، فتمت جرمية �لتزوير بناًء 

على ذلك.
�ملتهم �لثاين: �ساهم مع �ملتهم �لأول يف تزوير حمرر�ت ر�سمية هي �سجالت �حلا�سب �لآيل، وذلك 
�ملتهم  باإعطاء  قام  – باأن  �سحيحة  وبيانات  وقائع  �أنها  على  كاذبة  وبيانات  وقائع  �إثبات  بطريق 
�لأول عدد )17( رخ�سة �إقامة ومبلغ )مائة( رياٍل عن كل رخ�سة �إقامة لتجديدها دون �مل�ستند�ت 
�لالزمة للتجديد، وهي بطاقات �لعمل للو�فدين وتفاوي�ص �لكفالء وجو�ز�ت �ل�سفر، ومن ثم �إعادتها 
له بعد جتديدها يف �حلا�سب �لآيل خمالفًا �لنظام ومل ي�ستطع حفظها يف �أر�سيف؛ كونه جددها دون 
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�مل�ستند�ت �لالزمة.
و�ساق �لفرع �أدلة �لتهام وهي:

1- �عرت�ف �ملتهمني لدى �ملباحث �لإد�رية مبنطقة �لريا�ص و�إقر�ر�تهما �مل�سادق عليها �سرعًا �لتي 
جاءت متطابقة فيما بينهما ومتفقة مع وقائع �لق�سية ومالب�ساتها.

2- �سبط �ملحرر�ت �لتي مت جتديدها بطريقة غري نظامية مع مكفول �أخ �ملتهم �لثاين.
3- �إقر�ر �ملتهم �لثاين باأن جميع ما مت �سبطه يف �سيارته مع مكفول �أخيه �لو�فد ).....( ).....( 
�جلن�سية  من رخ�ص �إقامات وجو�ز�ت �سفر، ومن �سمنها )17( رخ�سة �إقامة حمل �لتهام تخ�سه
4- �إقر�ر �ملتهم �لثاين باأنه �سبق و�أن مت �لقب�ص عليه يف �إد�رة �جلو�ز�ت وبحوزته مبالغ جمموعة 
من جو�ز�ت �ل�سفر بطلب �إ�سد�ر رخ�ص �إقامات لأ�سحابها ومت �لتحقيق معه فيها يف �لفرع، و�أحيلت 

لفرع ديو�ن �ملظامل باخلطاب رقم )1474( بتاريخ 1426/3/17هـ.
5- �سر�ئح �حلا�سب �لآيل �ملرفقة بالأور�ق و�ملو�سح فيها رقم �مل�سغل �لعائد للمتهم �لأول.

�لإقامة حمل  باأنه فعاًل قام بتجديد رخ�ص  �لفرع  �لتحقيق معه لدى  �لأول يف  6- �عرت�ف �ملتهم 
�لتهام دون �إرفاق بع�ص �مل�ستند�ت �لالزمة للتجديد وبطريقة خمالفة للنظام.

بتاريخ  )120/ت/�ص(  رقم  �لريا�ص  مبنطقة  �لتزوير  مكافحة  �إد�رة  مدير  بخطاب  جاء  ما   -7
1429/3/2هـ �ملت�سمن جتديد عدد )20( رخ�سة �إقامة يف �حلا�سب �لآيل من �سمن �لإقامات �لتي 

مت �سبطها مع �ملتهم �لثاين.
8- ما هو ثابت ببيان �أ�سماء �أ�سحاب �لإقامات �ملجدد لهم باأن رقم �مل�سغل �لذي مت مبوجبه جتديد 

رخ�ص �لإقامات حمل �لتهام هو )1053646939( وهو عائد للمتهم �لأول ).....(.
9- �أن �ملتهم �لأول يعمل بق�سم �لأفر�د بجو�ز�ت منطقة �لريا�ص، و�أن ما قام به من جتديد لرخ�ص 
�لإقامات حمل �لتهام تخ�ص ق�سمًا �آخر هو ق�سم �ملجموعات ولي�ص من �خت�سا�سه، مما يدل على 
وجود تعاون بينه وبني �ملتهم �لثاين مقابل ما يح�سل عليه من فائدة مادية، و�أن هذ� �لتعاون فيما 



284

بينهما �أعادتها �إليه وهي جمددة يف �حلا�سب �لآيل دون �أن يعطيه كروت رخ�ص �إقامات جديدة �أو 
و�سع لو��سق �لتجديد عليها، مما يوؤيد �أن �ملتهم �لثاين �سي�سع عليها لو��سق جتديد مزورة م�ستفيدً� 

من عدم دفع ر�سوم لو��سق �لتجديد.
�لإقامات،  له تلك  �أثناء �لتحقيق معه من قبل مرجعه معرفة من قدم  �إنكار �ملتهم �لأول  �أن   -10
�لثاين حتى ل  ��سمه دليل على ت�سرته على �ملتهم  �إىل مندوب �سركة ل ي�ستطيع ذكر  ن�سبها  و�إمنا 
يديل باحلقيقة �لتي يرتتب عليها �إد�نته – ويناق�سه ما �أقر به �أثناء �لتحقيق معه لدى فرع �ملباحث 
�لإد�رية ولدى فرع �لهيئة مبعرفته �لتامة وعالقته �لقوية مع �ملعقب )�ملتهم �لثاين( لكرثة تردده 

عليه باإد�رة �جلو�ز�ت.
11- ما جاء باعرت�ف �ملتهمني �مل�سادق عليه �سرعًا باأنهما لي�ست هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي يتم فيها 

جتديد رخ�ص �لإقامات بطريقة غري نظامية ومبقابل مادي، و�إمنا هناك حالت مماثلة.
12- �إن �إنكار �ملتهمني ما ُن�سب �إليهما يف �لتحقيق معهما لدى فرع �لهيئة من ر�سوة وتزوير ما هو �إل 

دفاع ل ي�سنده �أي دليل وتنفيه �لأدلة �ل�سابقة.
�ملو�د )5، 6، 14 فقرة ب( من نظام مكافحة  �لديو�ن معاقبتهما مبوجب  �لفرع من فرع  ويطلب 
مكافحة  نظام  من   )10  ،3  ،1( و�ملو�د  1399هـ  لعام   )223( رقم  �لوزر�ء  جمل�ص  وقر�ر  �لتزوير 

�لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ.
ويف جل�سة هذ� �ليوم ح�سر �ملتهم �لأول ).....( كما ح�سر ممثل �لدعاء ).....(، وب�سوؤ�ل �ملتهم 
هل لديه رد على ما ورد يف قر�ر �لتهام �لذي مت ت�سليمه ن�سخة منه يف جل�سة �سابقة؟ �أجاب: باأن 
�إقر�ره بالتحقيقات غري �سحيح؛ لأنه مكَره عليه،  �إليه يف قر�ر �لتهام غري �سحيح، و�أن  ما ُن�سب 
وقد ح�سر �ملتهم �لثاين ).....( وبتالوة قر�ر �لتهام عليه و�سوؤ�له عما ُن�سب �إليه فيه، �أجاب: باأن 
ما ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام لي�ص ب�سحيح، وب�سوؤ�له هل لديه ما ي�سيفه �أجاب: باأنه لي�ص لديه ما 
ي�سيفه، كما ذكر ممثل �لدعاء �أنه لي�ص لديه ما ي�سيفه، وب�سوؤ�ل �ملتهمني عما ورد يف �أدلة �لتهام 
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�أجاب �ملتهم �لثاين ).....(: �أنه قام بتقدمي �أور�ق �ستة ع�سر �إقامة للمتهم �لأول؛ وذلك من �أجل 
جتديد رخ�سة �لإقامة وكان ينق�ص هذه �لأور�ق بطاقة �لعمل فقط، وبعد حو�يل �ساعة ون�سف رجع 
للمتهم �لأول ل�ستالم �لإقامات فذكر �ملتهم �لأول �أن هذه �لإقامات ينق�سها بطاقة �لعمل، فاأعاد 
هذه �لأور�ق �إليه ومت �لقب�ص على هذه �لإقامات، هذ� وقد �أ�ساف �ملتهم �لأول ).....( �أنه ��ستلم 
رخ�ص �لإقامات و�أور�قها �لتي ذكرها �ملتهم �لثاين على �أ�سا�ص �أنها مكتملة فتم جتديدها باحلا�سب 
�لآيل، ثم عرف �أنه ينق�ص هذه �لأور�ق بطاقة �لعمل فتم ت�سليم �ملتهم �لثاين هذه �لإقامات من �أجل 

�إ�سد�ر بطاقة �لعمل، هذ� وقد قرر �ملتهمان وممثل �لدعاء �أنه لي�ص لديهم ما ي�سيفونه.

و�أخذ مبلغًا من  قِبل  �أنه  ملا ورد من  بالن�سبة  �إنه  �لأول ).....(، وحيث  للمتهم  بالن�سبة  �إنه  وحيث 
�ملال، فاإنه من خالل �لأور�ق تبني �أنه مل ياأخذ �سيئًا حيث مل ُي�سبط معه �سيء من ذلك، و�إمنا ورد 
له �عرت�فات يف �ملباحث �لإد�رية، و�لتي �أنكرها �أمام هيئة �لرقابة و�لتحقيق و�أمام �لد�ئرة وعز�ها 
�إىل �ل�سغط و�لإكر�ه باأنه ياأخذ عن جتديد كل �إقامة )مائة( رياٍل، وحيث �إنه مل يكن هناك �أي دليل 
يقيني على �سحة هذه �لتهمة، وحيث �إن �لأ�سل هو بر�ءة �لذمة؛ �إذ �إن ذلك هو �ملتيقن، وحيث �إنه 
من �ملقرر يف قو�عد �ل�سريعة �أن ما ثبت بيقني ل يزول �إل بيقني مثله، فاإن �لد�ئرة ترى �أن ما ُن�سب 

�إىل �ملتهم من قبوله و�أخذه �لر�سوة مل يثبت يف حقه.
�مل�ستند�ت �لالزمة  �لإقامة دون  �ملتهم ملا كان قد قام بتجديد رخ�ص  فاإن  للتزوير،  بالن�سبة  و�أما 
ودون علم �لكفالء، فاإنه يف و�قع �حلال �أن �لإقامات �ملطلوب جتديدها هي �إقامات �سحيحة وجميع 
نة يف �حلا�سب �لآيل هي ل تخالف �حلقيقة من حيث �ملعلومات �لتي تت�سمنها رخ�سة  �ملعلومات �ملدوَّ
�لإقامة، و�أما بطاقة �لعمل فهي منفكة عن �ملحرر ذ�ته، ول يت�سمنها �ملحرر يف �أي بيان من بيانات، 
ولئن �سلم باأنه قام بتجديدها دون كرت �لعمل فال تعدو �أن تكون خمالفة �إد�رية ولي�ست جنائية، 
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ولعل ما تعر�ص له �ملتهم من توقيف وحتقيق وم�ساءلة كاف يف ردعه عن مثل ذلك.
و�أما بالن�سبة للمتهم �لثاين ).....( فقد �أنكر ما ُن�سب �إليه يف قر�ر �لتهام، وكذلك �أنكر يف �لتحقيق 
�إليه من م�ساهمته يف تزوير �ملحرر�ت �لر�سمية، فاإن حقيقة �لأمر  �إقر�ره، فاإنه بالن�سبة ملا ُن�سب 
م �أية بيانات خالفًا للحقيقة، وبالتايل فاإن ما �ُسجل يف �حلا�سب �لآيل من معلومات هو  �أنه مل ُيقدِّ
مطابق للو�قع، و�أما جتديد �لرخ�ص دون كروت �لعمل، فهذ� لي�ص فيه �أي تزوير، و�إمنا هناك نق�ص 
يف �مل�ستند�ت كان ينبغي على �ملوظف �أن يطالبه بها، ول يجدد له �أية رخ�سة �إقامة �إل بعد �كتمال 

�مل�ستند�ت و�إح�سارها.
و�أما بالن�سبة ملا ورد يف �لتهام من �أنه �أعطى �ملتهم �لأول �سعة ع�سر رخ�سة �إقامة، ومبلغ )مائة( 
رياٍل عن كل رخ�سة �إقامة لتجديدها دون �مل�ستند�ت �لالزمة، فاإنه يف حقيقة �لأمر �أنه مل يثبت 
�أمام �لد�ئرة �إعطاءه �أي مبلغ مايل، ل�سيما و�أنه �أنكر يف �لتحقيقات �إقر�ره �أنه �أعطى �ملتهم �لأول 
بر�ءة  �ملتيقن  �إنه من  بيقني مثله، وحيث  �إل  �ليقني ل يزول  �أن  �ملعلوم  �إنه من  مبلغ مايل، وحيث 
ذمته، حيث �إن �لأ�سل يف �لإن�سان بر�ءة ذمته حتى يثبت �لدليل خالف ذلك، �لأمر �لذي تتو�سل 

معه �لد�ئرة �إىل �لنتيجة �لو�ردة يف منطوق �حلكم.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( و).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليهما يف قرار 

االتهام من ر�ضوة وتزوير؛ وذلك ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 4/326/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 237/د/ج/14 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 493/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/5هـ

ر�ضوة – موظف جمرك – قبول واأخذ مبالغ مالية – قرائن االعتداد باالعرتاف –االإكراه – 

�ضلطة الدائرة يف تقدير وقوع االإكراه– ت�ضديد العقوبة.

– ت�سديق  �لدقيق  تهريب  �سبيل  �لر�سوة يف  من جرمية  �إليه  ُن�سب  ما  ب�سحة  �لأول  �ملتهم  �إقر�ر 
به  �لعتد�د  – �أثره:  �ملتهمني  بع�ص  لعرت�فات  ومو�فقًا  مف�ساًل  �عرت�فًا  وكونه  �سرعًا  �لعرت�ف 
يف ثبوت �لإد�نة – �دعاء �ملتهم تعر�سه لالإكر�ه باأخذ �عرت�فه بعد توقيفه ملدة ثمانية �أيام مردود 
�أيام من  �أربعة  توقيفه وت�سديقه �سرعًا بعد  �لأور�ق �عرت�فه بعد يومني فقط من  �لثابت من  باأن 
�لتوقيف - رجوع �ملتهم �لثالث عن �عرت�فه بدعوى �سدوره عنه مكَرهًا نتيجة �لت�سهري و�سوء حالته 
�لطبية  للهيئة  و�إحالته  بالدم  �لكولي�سرتول  وزيادة  �ل�سكري  بد�ء  �ملتهم  �إ�سابة  – ثبوت  �ل�سحية 
عي – �أثره: قبول رجوعه عن  �لعامة، مما يحتمل معه �سوء حالته �ل�سحية وقت �لتحقيقات كما يدَّ
�إقر�ره �ل�سابق، وبالتايل عدم �إد�نته - ت�سديد �لعقوبة بحق �ملتهمني �لأول و�لثاين؛ لكونهما موظفني 

عاميني �أخال بالأمانة �مللقاة على عاتقيهما حتى يكون ذلك ر�دعًا لهما وز�جرً� لغريهما.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�سوم  �ل�سادر  �لر�سوة  مكافحة  نظام  من   )10  ،3( �ملادتان 
1412/12/29هـ.



288

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة جنر�ن هذه �لدعوى �جلز�ئية بقر�ر �لتهام رقم )16/ج( 
لعام 1430هـ بح�سور ممثل �لدعاء ).....( �سد كل من:

– موقوف حاليًا  – موظف بجمرك منفذ �خل�سر�ء بنجر�ن )م/5(  – )41( �سنة   ).....( -1
بال�سجن �لعام بنجر�ن.

– موقوف حاليًا  – موظف بجمرك منفذ �خل�سر�ء بنجر�ن )م/7(  – )42( �سنة   ).....( -2
بال�سجن �لعام بنجر�ن.

– موقوف حاليًا  – موظف بجمرك منفذ �خل�سر�ء بنجر�ن )م/6(  – )41( �سنة   ).....( -3
بال�سجن �لعام بنجر�ن.

4- ).....( – )26( �سنة – مت�سبب – مطلق بالكفالة �حل�سورية – ي�سكن حمافظة خبا�ص جو�ل 
رقم ).....(.

5- ).....( – )40( �سنة – مت�سبب – موقوف حاليًا بال�سجن �لعام بنجر�ن.
– موقوف حاليًا بال�سجن �لعام  – طاهي طعام  – ).....( �جلن�سية  – )24( �سنة   ).....( -6

بنجر�ن.
لأنهم بتاريخ 1429/10/18هـ وما قبله بد�ئرة منطقة جنر�ن.

�ملتهم �لأول: ب�سفته �مل�سار �إليهما قِبل و�أخذ من �ملتهمني )�لر�بع و�خلام�ص و�ل�ساد�ص( مبالغ مالية 
وذلك  �لوظيفية،  بو�جباته  �إخالله  �لر�سوة مقابل  �سبيل  تقريبًا( على  رياٍل  )ما جمموعه 18000 
بال�سماح بتهريب كميات ز�ئدة عن �لكمية �مل�سموح بها من �لدقيق من �ململكة �إىل �ليمن بطريقة 

غري نظامية.
�ملتهم �لثاين: ب�سفته �مل�سار �إليها قِبل و�أخذ مبالغ مالية قدرها )5000 ريال( من زميله يف �لعمل 
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من  �لأول  �ملتهم  ن  مكَّ باأن  �لوظيفية  بو�جباته  �إخالله  مقابل  �لر�سوة  �سبيل  على  �لأول(  )�ملتهم 
ل �خلا�ص به وبجهاز �حلا�سب �لآيل �خلا�ص به؛ لإمتام �إجر�ء �ل�سماح بتهريب  ��ستخد�م رقم �مل�سغِّ

�لكميات �لز�ئدة من �لدقيق.
�ملتهم �لثالث: ب�سفته �مل�سار �إليها قِبل و�أخذ من �ملتهم �خلام�ص مبالغ مالية قدرها )5000 ريال( 
من  ز�ئدة  كميات  بتهريب  بال�سماح  وذلك  �لوظيفية،  بو�جباته  �إخالله  مقابل  �لر�سوة  �سبيل  على 

�لدقيق من �ململكة  �إىل �ليمن بطريقة غري نظامية.
على  مقابل حمله  �لر�سوة  �سبيل  على  �لأول  للمتهم  ريال(   5000( قدره  مبلغًا  م  قدَّ �لر�بع:  �ملتهم 
�ململكة بطريقة غري  �لدقيق خارج  تهريب ثالث حمالت من  بت�سهيل  �لوظيفية  بو�جباته  �لإخالل 

نظامية.
 – �ملدعو ).....(  �أخيه  �لأول عن طريق  للمتهم  رياًل(  م مبلغًا قدره )2961  قدَّ �ملتهم �خلام�ص: 
ح�سن �لنية–  وللمتهم �لثالث مبلغ )5000 ريال( على �سبيل �لر�سوة مقابل حملهما على �لإخالل 

بو�جباتهما �لوظيفية بت�سهيل تهريب كميات ز�ئدة من �لدقيق خارج �ململكة بطريقة غري نظامية.
م مبلغًا قدره )10.461 رياًل( للمتهم �لأول على �سبيل �لر�سوة مقابل حمله على  �ملتهم �ل�ساد�ص: قدَّ
�لدقيق بكميات ز�ئدة خارج �ململكة  �لوظيفية بت�سهيل تهريب �ست حمالت من  �لإخالل بو�جباته 

بطريقة غري نظامية.
ثم �ساق فرع �لهيئة �أدلة �لتهام �لآتية:

1- �عرت�فات �ملتهمني �لفورية لدى جهة �لقب�ص و�مل�ساَدق عليها �سرعًا وعلى نحو ما جاء تف�سياًل 
يف و�سف �لتهامات.

2- �عرت�فات �ملتهمني �لر�بع و�خلام�ص و�ل�ساد�ص �مل�سّدقة �سرعًا ولدى هذه �لهيئة ب�سحة ما ُن�سب 
�إليهم.

3- �إن �إنكار �ملتهمني )�لأول و�لثاين و�لثالث( لدى هذه �لهيئة ما ُن�سب �إليهم ما هو �إل دفاع و�ه، 
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جميع  يف  و�ل�ساد�ص(  و�خلام�ص  )�لر�بع  �ملتهمني  و�عرت�فات  �سرعًا  قة  �مل�سدَّ �عرت�فاتهم  يدح�سه 
مر�حل �لتحقيق باأنهم هم من قامو� بت�سهيل تهريب �لدقيق �إىل خارج �ململكة مقابل مبالغ مالية، 
ف�ساًل عما ت�سمنته �إفادة �ملدعو ).....( من �أنه قام بدفع مبلغ )2961 رياًل( للمتهم �لأول بطلب 

من �أخيه �ملتهم �خلام�ص.
4- ما تبني من �أور�ق �لق�سية ومالب�ساتها من و�قع حتريات �جلهات �لأمنية من وجود معلومات توؤكد 
�إىل �ليمن، وما نتج عن هذ� �لأمر من  تهريب كميات ز�ئدة على �لكميات �مل�سموح بها من �لدقيق 

�لقب�ص على موظفي �جلمرك �ملتهمني يف هذه �لق�سية وبقية �ملتهمني.
نظام  من   )10  ،3( �ملادتني  لأحكام  �ملتهمني طبقًا  معاقبة  �لإد�رية  �ملحكمة  من  �لهيئة  فرع  وطلب 

مكافحة �لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ.
ومبثول �ملدعى عليه �لأول ).....( �أمام �لد�ئرة ومو�جهته مبا ُن�سب �إليه بقر�ر �لتهام.

و��ستالم مبالغ مالية  �لدقيق  بتهريب  له عالقة  لي�ص  �أنه  وتف�سياًل، وذكر  �إليه جملًة  ُن�سب  ما  �أنكر 
ب�سم  قد  �أنه  ذكر  �لق�سية  باأور�ق  �ملرفق  �سرعًا  ق  �مل�سدَّ باإقر�ره  ومبو�جهته  ذلك،  ت�سهيل  مقابل 
و�سادق عليه �أمام �لقا�سي، وهو ل يعلم عن فحوى ذلك �لإقر�ر ب�سبب منعه من �لنوم ملدة ثمانية 
ع عليه دون علمه مبا ت�سمنه، ومبو�جهته  �أيام، و�أن �إقر�ره قد �أُخذ منه يف �ليوم �لتا�سع تقريبًا، وقد وقَّ
باأقو�ل �ملدعى عليهم �لر�بع و�خلام�ص و�ل�ساد�ص �أنكر ما ورد باأقو�لهم، وب�سوؤ�له عن عالقته ببقية 
�أنه تربطه باملدعى عليهما �لثاين و�لثالث زمالة عمل، و�أما بقية �ملدعى عليهم  �ملدعى عليهم ذكر 
فاإنه يعرف �أ�سماءهم ب�سبب كرثة �سفرهم وترددهم على �ملنفذ �لذي يعمل به، وب�سوؤ�له هل �أقو�له يف 

�لتحقيقات كتبها بخط يده؟ �أجاب بالنفي.
ومبثول �ملدعى عليه �لثاين ).....( �أمام �لد�ئرة ومو�جهته مبا ُن�سب �إليه بقر�ر �لتهام.

�أية مبالغ مالية من �أي من �ملدعى عليهم �إطالقًا، ومل يقم  �أنه مل يت�سلم  �إليه، وذكر  �أنكر ما ُن�سب 
�سنة  �ستة وع�سرين  �أم�سى يف عمله  �أنه  �أم بغري مقابل، وذكر  �سو�ء مبقابل  �لدقيق  �إخر�ج  بت�سهيل 
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ومل ي�سبق له �أن تعر�ص لأية ق�سية، بل لديه خطابات �سكر و�سهاد�ت من مرجعه؛ لقيامه ب�سبط 
ع عليه �أمام �لقا�سي  ق �سرعًا، ذكر �أنه قد وقَّ عدد كبري من �ملمنوعات، ومبو�جهته باإقر�ره �مل�سدَّ
�لقب�ص،  �أ�سابه من جهة  �لذي  و�لإرهاق  �لنف�سية  ب�سبب حالته  �أو علم مب�سمونه؛ ذلك  دون وعي 
�أقو�لهم  �أن  ذكر  بع�ص جزئياتها،  وتو�فقها يف  و�إقر�ر�تهم  عليهم  �ملدعى  بقية  باأقو�ل  ومبو�جهته 
غري �سحيحة، و�أن �إجاباته يف �لتحقيقات كان ميليها عليه �ملحقق، ويقوم بكتابتها بخط يده �أحيانًا 

ويكتب عنه �ملحقق �أحيانًا �أخرى.
ومبثول �ملدعى عليه �لثالث ).....( �أمام �لد�ئرة ومو�جهته مبا ن�سب �إليه بقر�ر �لتهام.

و�أنه مل ي�سبق له  �لدقيق،  �أية مبالغ مالية يف �سبيل تهريب  ياأخذ  �أنه مل  �إليه، وذكر  �أنكر ما ن�سب 
�أن  ذكر  �سرعًا  ق  �مل�سدَّ باإقر�ره  ومبو�جهته  دونه،  �أم  مادي  مبقابل  �سو�ء  �لدقيق  تهريب  ت�سهيل 
ت�سهريه  ب�سبب  وذلك  بفحو�ه،  علمه  دون  �لقا�سي  �أمام  عليه  �سادق  قد  و�أنه  �إقر�ره غري �سحيح، 
ذلك  على  وقع  يكون  وقد  و�ل�سغط،  �ل�سكر  مر�ص  من  يعاين  و�أنه  �لقاب�سة،  �جلهة  لدى  وتعذيبه 
�أعر��ص �ل�سكر، ومبو�جهته باأقو�ل �ملدعى عليهم �أجاب باأن �ملدعى عليه  �لإقر�ر وهو حتت تاأثري 
�لالحقة،  �لتحقيقات  يف  تلك  �أقو�له  عن  تر�جع  وقد  �لر�سوة،  مبلغ  باأخذ  �تهمه  من  هو  �خلام�ص 
وب�سوؤ�له عن �أقو�له يف �لتحقيقات، هل كانت بخط يده �أم ل؟ �أجاب باأنها مل تكن بخط يده بل بخط 
 ).....(  ).....( �ملحامي  و�لثالث  و�لثاين  �لأول  عليهم  �ملدعى  عن  وكياًل  ح�سر  وقد  �ملحقق،  يد 
�جلن�سية – مبوجب ترخي�ص �ملحاماة رقم )26/197( بتاريخ 1426/12/16هـ ومبوجب �لوكالة 
رقم )970505004257( بتاريخ 1430/2/21هـ، وقدم ثالث مذكر�ت دفاعية عن موكليه كٌل على 
قة �لتي ��ستندت عليها جهة �لدعاء  د فيها �لعرت�فات �مل�سدَّ حد� مرفقًا بها عدد من �مل�ستند�ت فنَّ
وعز�ها �إىل �لإكر�ه �لذي ي�سقط �لعتد�د بها يف نظره، و�أرفقت هذه �ملذكر�ت و�مل�ستند�ت مبلف 

�لق�سية.
ومبثول �ملدعى عليه �لر�بع ).....( �أمام �لد�ئرة ومو�جهته مبا ُن�سب �إليه بقر�ر �لتهام، �أنكر ما 
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ُن�سب �إليه وذكر �أنه مل يقم بدفع �أية مبالغ مالية للمدعى عليه �لأول �أو غريه، ومبو�جهته باإقر�ره 
ق �سرعًا �أنكر ما ورد فيه وذكر �أنه قد وقع عليه نتيجة ما تعر�ص له من �سرب وتعليق و�سادق  �مل�سدَّ
عليه �أمام ف�سيلة �لقا�سي؛ خوفًا من �لعودة �إىل ما كان عليه من تعذيب، وذكر �أنه معاق منذ �ل�سغر 
يف  موؤرخ  طبي  تقرير  من  �سورة  م  وقدَّ �ل�سرع،  له  ويعر�ص  نف�سي،  مري�ص  و�أنه  ورجليه،  يديه  يف 
1427/7/21هـ و�سورة من بطاقة تخفي�ص �أجور �إركاب �ملعاقني، و�سورة من بطاقة �لعائلة، وذكر 
�أنه قد �أوقف لدى �ملباحث ملدة ثمانية �أيام وقد �أطلق بالكفالة، ومبو�جهته باإقر�ره يف حتقيقات هيئة 
�أنه ُمنع من بيع �سيارته ومن  �أنه قد �أقر خوفًا من �إعادته للمباحث، وذكر  �لرقابة و�لتحقيق ذكر 

�ل�سفر خارج �ل�سعودية، وعائلته تقيم يف �ملنطقة �حلدودية بني �ل�سعودية و�ليمن.
ومبثول �ملدعى عليه �خلام�ص ).....( �أمام �لد�ئرة مو�جهته مبا ُن�سب �إليه بقر�ر �لتهام ، �أجاب 
باأنه يعمل يف بيع �لدقيق و�ل�سعري وخالفه، وذلك ب�سر�ئه من د�خل �ل�سعودية وبيعه يف �ليمن عن 
طريق منفذ �خل�سر�ء، وذكر �أن معرفته باملدعى عليه �لأول كانت عن طريق �ملدعى عليه �ل�ساد�ص، 
وحت�سل على رقم جو�له منه، و�أ�ساف �أن �ملدعى عليه �لأول �ت�سل عليه وذكر له �أنه باإمكانه �إخر�ج 
�لأوىل ما  �ملرة  �أخرج يف  بعد ذلك  و�أنه  بال�سوية،  بينهما  �ملك�سب  يكون  �أن  �ليمن على  �إىل  ب�سائع 
يقارب ع�سرين �إىل خم�سة وع�سرين كي�سًا من �لدقيق، ويف �ملرة �لثانية �أخرج �لعدد نف�سه تقريبًا، 
و�أنه قام بت�سليم �ملدعى عليه �لأول عن طريق �أخيه �ملدعو ).....( ما جمموعه )�ألفان وت�سعمائة 
باإخر�ج  �لأول  �ملدعى عليه  قيام  �ملبلغ مقابل  �أن هذ�  رياًل على دفعتني، م�سيفًا  و�ستون(  وو�حدة 
�لرت�خي�ص �لالزمة، و�أن تلك �لرت�خي�ص �لتي قام باإخر�جها �ملدعى عليه �لأول باإمكان �أي مو�طن 
م �سورً� لثالثة تر�خي�ص ذكر �أنها تو�سح طريقة ترخي�ص �إخر�ج  �آخر غري موظف �إخر�جها، ثم قدَّ

�لب�سائع �إىل �ليمن.
ومبثول �ملدعى عليه �ل�ساد�ص ).....( �أمام �لد�ئرة مو�جهته مبا ُن�سب �إليه بقر�ر �لتهام ، ذكر �أنه قد 
دفع مبلغ )ع�سرة �آلف و�أربعمائة وو�حدً� و�ستني( رياًل للمدعى عليه �لأول على خم�ص دفعات تقريبًا 



293

مقابل خدمة �ملدعى عليه �لأول له، وذلك مب�ساعدته يف �إخر�ج �لب�سائع م�سيفًا �أنه مل يق�سد بدفع 
نة من و�لديه و�إخوته، و�أنه قد تعر�ص للتعذيب  تلك �ملبالغ �لر�سوة، و�أنه �لعائل �لوحيد لأ�سرته �ملكوَّ
لدى �ملباحث و�أوقف بال�سجن �لنفر�دي ملدة خم�سة �أ�سهر، وبعر�ص ذلك على ممثل �لدعاء �أجاب: 
ه �لتهام يف �لتحقيقات �إىل �أ�سخا�ص �آخرين، فلم يّدعو� �لإكر�ه بل مل يعرتفو� ب�سحة  باأنه قد وجَّ
�لتهام، و�أ�ساف �أن �ملدعى عليه �ل�ساد�ص قد �أخرج �إحدى �حلمالت مب�ساعدة �ملدعى عليه �لثاين 
فاأجاب �ملدعى عليه �ل�ساد�ص م�سريً� بيده �إىل �ملدعى عليه �لثاين باأن �ملدعى عليه �لثاين مل يقم 

مب�ساعدته يف �إخر�ج �أية حملة، و�أنه يعرفه بكونه موظفًا باجلمارك.
و�أ�ساف وكيل �ملدعى عليهم �لأول و�لثاين و�لثالث �أن �ملدعى عليه �خلام�ص ذكر �أن لديه تر�خي�ص 
لإخر�ج �لدقيق، وعلى هذ� فاإن �تهامه للمدعى عليه �لأول غري �سحيح فيما يتعلق باإخر�ج �لدقيق.

ثم �كتفى ممثل �لدعاء مبا ذكر، كما �كتفى �ملدعى عليهم جميعًا ووكيل �ملدعى عليهم �لأول و�لثاين 
مو�. و�لثالث مبا ذكرو� وقدَّ

بعد �سماع �لدعوى و�لإجابة عنها، وبعد در��سة �أور�ق �لق�سية وم�ستند�تها، وحيث �إن مو�قف �ملدعى 
عليهم من �لدعاء خمتلفة، فر�أت �لد�ئرة تناول حال كل مدعى عليه على حدة:

�إليه  ُن�سب  ما  ب�سحة  �لأولية  �لتحقيقات  يف  �أقر  �إنه  فحيث   ،).....( �لأول  عليه  �ملدعى  فاأما  �أ- 
�لر�سوة يف �سبيل ت�سهيل تهريب �لدقيق، و�سدق �عرت�فه بذلك �سرعًا، وكان �عرت�فه  من جرمية 
مف�ساًل ومو�فقًا لعرت�فات بع�ص �ملدعى عليهم، وحيث �أفاد كل من �ملدعى عليهم �لثاين و�لر�بع 
�ملدعى  باأن  �لتحقيقات  يف   ).....( �ملدعو  وهو  �خلام�ص  عليه  �ملدعى  و�أخ  و�ل�ساد�ص  و�خلام�ص 
عليه �لأول �أخذ تلك �ملبالغ �ملذكورة بقر�ر �لتهام، وذكر �ملدعى عليهم �لثاين و�لر�بع و�خلام�ص 
و�ل�ساد�ص يف �لتحقيقات �أن �ملدعى عليه �لأول �أخذ تلك �ملبالغ على �سبيل �لر�سوة، مما تنتهي معه 
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�لد�ئرة �إىل �إد�نته مبا ُن�سب �إليه من جرمية �لر�سوة بكونه مرت�سيًا، و�أما ما زعمه هو ووكيله من 
تعر�سه لالإكر�ه يف �لتحقيقات مما ��سطره لالعرت�ف مبا مل يفعله فغري مقبول يف مقابلة �لأدلة 
�سالفة �لذكر، ل�سيما و�أنه قد �عرتف منذ بد�ية �لتحقيقات، �إ�سافة �إىل �أنه ذكر �أمام �لد�ئرة �أنه 
قد �أخذ منه �لإقر�ر بعد توقيفه ملدة ثمانية �أيام، وبرجوع �لد�ئرة �إىل �أور�ق �لق�سية تبني لها �أن 
�أجري معه، وهو �لذي �عرتف فيه كان بتاريخ  توقيفه كان بتاريخ 1429/10/18هـ، و�أول حتقيق 
1429/10/20هـ، مما يعني �أن �لتحقيق �لذي �عرتف فيه �أجري معه بعد يومني فقط من توقيفه، 
و�أن ت�سديق �إقر�ره �سرعًا بعد �أربعة �أيام فقط من توقيفه، ولي�ص بعد ثمانية �أيام كما يزعم، ثم �إنه 
ع  حقق مع �أ�سخا�ص كثريين يف هذه �لق�سية، ومع ذلك فاإن عددً� منهم �أنكر تهمة �لر�سوة ومل يدَّ

�لإكر�ه يف �لتحقيقات.
�إليه من  ُن�سب  ما  �لأولية ب�سحة  �لتحقيقات  �أقر يف  �لثاين ).....( فحيث  �ملدعى عليه  و�أما  ب- 
ق �إقر�ره بذلك �سرعًا وكان �إقر�ره مف�ساًل ومو�فقًا لإقر�ر�ت �ملدعى عليهم  جرمية �لر�سوة و�سدَّ
�لأول و�ل�ساد�ص، ثم �إنه حقق مع �أ�سخا�ص كثريين يف هذه �لق�سية، ومع ذلك فاإن عددً� منهم �أنكر 
ع �لإكر�ه يف �لتحقيقات، مما ي�سقط ما يزعمه �ملدعى عليه �لثاين ووكيله من  تهمة �لر�سوة، ومل يدَّ
�لإكر�ه، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �إد�نته مبا ُن�سب �إليه من جرمية �لر�سوة بكونه مرت�سيًا، و�أما ما 
ذكره �ملدعى عليه �لثاين يف حتقيق �لهيئة من كونه يعمل يف م�سار �سيار�ت �لركاب، ولي�ص �لتحميل 
فال يعفيه من �مل�سوؤولية، بل هذ� مما يوؤكد �سحة �لتهام �سده؛ لأن �سيار�ت �ملدعى عليهم �لر�بع 

و�خلام�ص و�ل�ساد�ص �لتي ذكرت يف �لتحقيقات كلها �سيار�ت ركاب، ولي�ست �سيار�ت حتميل.
ج- و�أما �ملدعى عليه �لثالث ).....( فحيث �أنكر ما ُن�سب �إليه من جرمية �لر�سوة �أمام �لد�ئرة، 
ويف حتقيق هيئة �لرقابة و�لتحقيق، ويف بد�ية �لتحقيق لدى �ملباحث، وحيث كان �عرت�فه يف حتقيق 
�ملباحث، ويف �ملو�جهة بينه وبني �ملدعى عليه �خلام�ص �أن تعامله يف هذه �لق�سية كان مع �ملدعى 
و�ملو�جهة  �لتحقيق  مر�حل  كافة  معه يف  تعامله  عليه �خلام�ص  �ملدعى  �أنكر  بينما  عليه �خلام�ص، 
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ق �سرعًا �لذي مل يتو�فق  و�أمام �لد�ئرة، وحيث مل جتد �لد�ئرة دلياًل �سده �إل �عرت�فه �ل�سابق �مل�سدَّ
مع �أقو�ل �ملدعى عليه �خلام�ص، وحيث رجع عن �عرت�فه ذلك بد�عي �أنه �سدر عنه مكَرهًا نتيجة 
�لت�سهري و�سوء حالته �ل�سحية، وباطالع �لد�ئرة على �لتقارير �لطبية �ل�سادرة بحق �ملدعى عليه 
وعدم  بالدم،  �لكولي�سرتول  وزيادة  �ل�سكري  بد�ء  �إ�سابته  ومفادها:  �لق�سية  �ملرَفقة مبلف  �لثالث 
�إمكانية عالجه مب�ست�سفى �مللك خالد بنجر�ن، و�إحالته للهيئة �لطبية �لعامة، مما يحتمل معه �سوء 
عي؛ لذلك فاإن �لد�ئرة ترى قبول رجوعه عن �إقر�ره �ل�سابق،  حالته �ل�سحية وقت �لتحقيقات كما يدَّ

وتنتهي �إىل عدم �إد�نته مبا ُن�سب �إليه من جرمية �لر�سوة.
د- �أما �ملدعى عليه �لر�بع ).....( فحيث �أقر ب�سحة ما ُن�سب �إليه من جرمية �لر�سوة يف �لتحقيقات 
�لأولية و�سدق �إقر�ره بذلك �سرعًا، وحيث كرر �إقر�ره ذلك يف حتقيق هيئة �لرقابة و�لتحقيق، وحيث 
عليه  �ملدعى  �بنه  وباعها  �ليمن  �إىل  �لدقيق  من  �أكيا�سًا  �أخرجا  باأنهما  �لتحقيقات  يف  و�لده  �أفاد 
�لر�بع هناك، وحيث �أفاد �ملدعى عليه �لأول يف �لتحقيقات �لأولية باأنه �سهل للمدعى عليه �لر�بع 
تهريب �لدقيق مقابل مبالغ مالية، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �إد�نة �ملدعى عليه �لر�بع مبا ُن�سب 
�إقر�ر�ته  �أن  وزعمه  �لد�ئرة  �أمام  �لتهمة  لهذه  �إنكاره  و�أما  ر��سيًا،  بكونه  �لر�سوة  جرمية  من  �إليه 
�ل�سابقة بالإكر�ه فال يقبل منه يف مو�جهة �لأدلة �ل�سابقة، ل�سيما و�أن �لق�سية حقق مع �أ�سخا�ص 

ع �لإكر�ه. كثريين فيها وعدد منهم مل يقر ومل يدَّ
ه- �أما �ملدعى عليه �خلام�ص ).....(، فحيث �أقر يف كافة مر�حل �لتحقيق و�أمام �لد�ئرة باأنه كان 
�إقر�ره  يف  �أقر  وحيث  �ملك�سب،  ن�سف  �لأول  عليه  �ملدعى  ويعطي  �ليمن،  يف  ويبيعه  �لدقيق  يخرج 
�مل�سدق �سرعًا �أن تلك �ملبالغ كانت مقابل ت�سهيل تهريب �لدقيق، وحيث و�فقت �أقو�له �أقو�ل �ملدعى 
جرمية  من  �إليه  ُن�سب  مبا  �إد�نته  �إىل  �لد�ئرة  معه  تنتهي  مما  �لأولية،  �لتحقيقات  يف  �لأول  عليه 
�لر�سوة بكونه ر��سيًا، و�أما زعمه �أمام �لد�ئرة ويف حتقيق هيئة �لرقابة و�لتحقيق باأنه يخرج �لدقيق 
بطريقة نظامية، فال يقبل منه؛ لأنه �أقر يف حتقيق هيئة �لرقابة و�لتحقيق باأنه لي�ص لديه ت�سريح 
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لإخر�ج �لدقيق؛ ولأنه لو كان يخرجه بطريقة نظامية ملا ��سطر �إىل �إعطاء مبالغ مالية لأحد موظفي 
�جلمارك.

باأنه  �لد�ئرة  و�أمام  �لتحقيق  مر�حل  كافة  �أقر يف  فحيث   ،).....( �ل�ساد�ص  عليه  �ملدعى  و�أما  و- 
دفع مبالغ مالية لبع�ص موظفي �جلمارك؛ لت�سهيل تهريبه للدقيق، وو�فقت �أقو�له �إقر�ر�ت �ملدعى 
عليهما �لأول و�لثاين و�خلام�ص يف �لتحقيقات، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �إد�نته مبا ُن�سب �إليه من 

جرمية �لر�سوة بكونه ر��سيًا.
وحيث �نتهت �لد�ئرة �إىل ما �سبق، فاإنها تعزر كاًل من �ملدعى عليهم �لأول و�لثاين و�لر�بع و�خلام�ص 
و�ل�ساد�ص وفق �ملادتني )3، 10( من نظام مكافحة �لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( 
بتاريخ 1412/12/29هـ، لكن �لد�ئرة ترى ت�سديد �لعقوبة بحق �ملدعى عليهما �لأول و�لثاين عن 
لهما  ر�دعًا  يكون  ذلك  لعل  عاتقيهما،  على  �مللقاة  بالأمانة  �أخالَّ  عامني  موظفني  لكونهما  �لبقية؛ 
وز�جرً� لغريهما، ل�سيما �ملدعى عليه �لأول �لذي يظهر من �أور�ق �لق�سية ومن �أقو�ل �ملدعى عليهم 

�أنه هو من جر �ملدعى عليه �لثاين لهذه �لق�سية.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

الر�ضوة  جرمية  من  اإليه  ُن�ضب  – مبا  اجلن�ضية   ).....(  ).....( االأول  عليه  املدعى  اإدانة  اأواًل: 

الق�ضية  هذه  ذمة  على  اإيقافه  تاريخ  من  ُتت�ضب  �ضنة  ب�ضجنه  ذلك  عن  وتعزيره  )مرت�ضي(، 

وتغرميه )خم�ضة اآالف( رياٍل.

اإليه من جرمية الر�ضوة  – مبا ُن�ضب  اإدانة املدعى عليه الثاين ).....( ).....( اجلن�ضية  ثانياً: 

)مرت�ضي(، وتعزيره عن ذلك ب�ضجنه ملدة �ضنة ُتت�ضب من تاريخ اإيقافه على ذمة هذه الق�ضية 

وتغرميه )األفي( رياٍل.

جرمية  من  اإليه  ُن�ضب  مبا   – اجلن�ضية   ).....(  ).....( الثالث  عليه  املدعى  اإدانة  عدم  ثالثاً: 

الر�ضوة؛ لعدم كفاية االأدلة.
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رابعاً: اإدانة كل من املدعى عليه الرابع ).....(، واملدعى عليه اخلام�س ).....( ).....( اجلن�ضية، 

واملدعى عليه ال�ضاد�س ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليهم من جرمية الر�ضوة )را�ضني(، 

وتعزيرهم عن ذلك ب�ضجن كل واحد منهم �ضتة اأ�ضهر ُتت�ضب منها املدة التي اأم�ضاها كل منهم 

على ذمة هذه الق�ضية، وتغرمي كل واحد منهم )األفي( رياٍل.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء ، وذلك باإدانة املدعى عليه االأول والثاين 

مبا ن�ضب اإليهما من جرمية الر�ضوة ، وعدم اإدانة املدعى عليه الثالث مبا ن�ضب اإليه من جرمية 

الر�ضوة واعتبار احلكم نهائياً بالن�ضبة لبقية املحكوم عليهم لعدم االعرتا�س عليه . 









املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

الأول
1182تزوير 

183298ر�سوة

الثاين

299316�ختال�ص

317376�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة 

377410��ستغالل �لنفوذ �لوظيفي 

411468��ستعمال �لقوة �سد �ملوظف �لعام

469492�لأ�سلحة و�لذخائر

493514�نتحال �سفة رجل �ل�سلطة �لعامة

515550�لت�سرت �لتجاري

551582تزييف �لعملة

583596�ملخالفات �لربيدية 

597600تدقيق



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

33/د/ج/23 لعام 7/63/ق لعام 1429هـ 
3تزوير – حمرر ر�سمي89/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

5/587/ق لعام 
1429هـ 

479/د/ج/17 لعام 
8تزوير – حمرر ر�سمي108/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/5082/ق لعام 
1427هـ 

259/د/ج/10 لعام 
12تزوير – �سجالت ر�سمية302/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/1941/ق لعام 
1428هـ 

613/د/ج/8 لعام 
28تزوير– حمرر ر�سمي117/�إ�ص/2 لعام 1430هـ1429هـ 

1/1963/ق/ج لعام 
1430هـ 

285/د/ج/1 لعام 
تزوير– حمرر ر�سمي 739/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

34�ختال�ص- �إقر�ر

1/5384/ق لعام 
1428هـ 

196/د/ج/1 لعام 
40تزوير – حمررر�سمي342/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/5826/ق لعام 
1429هـ 

635/د/ج/7 لعام 
45تزوير –حمرر�ت ر�سمية179/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/5315/ق لعام 
1428هـ 

115/د/ج/7 لعام 
54تزوير – حمرر ر�سمي374/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/7506/ق لعام 
1429هـ 

61/د/ج/5 لعام 
59تزوير – حمرر�ت ر�سمية520/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/1910/ق لعام 
1429هـ 

330/د/ج/7 لعام 
63تزوير – حمرر ر�سمي664/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/4229/ق لعام 
1430هـ

186/د/ف/ج/17 
تزوير- حمرر ر�سمي تغيري 693/�إ�ص/2 لعام 1430هـ لعام 1430هـ 

67�لو�سف �لنظامي لالتهام

2/2936/ق لعام 
1429هـ 

54/د/ج/10 لعام 
72تزوير– حمرر ر�سمي273/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/6576/ق لعام 
1428هـ 

714/د/ج/7 لعام 
87تزوير– حمرر ر�سمي278/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/2982/ق لعام 
1425هـ 

34/د/ج/3 لعام 
تزوير- حمرر ر�سمي 430/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1427هـ 

95�ختال�ص 



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

200/د/ج/3 لعام 1/11/ق لعام 1430هـ 
533/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

تزوير – حمرر ر�سمي 
��ستغالل نفوذ �لوظيفة – 
�سرف �إعانة دون م�ستند 

نظامي 

102

1/1907/ق لعام 
1430هـ 

259/د/ج/1 لعام 
116تزوير – حمرر�ت ر�سمية584/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

1/2351/ق لعام 
1428هـ 

112/د/ج/3 لعام 
119تزوير – حمرر عريف118/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/3886/ق لعام 
1429هـ 

23/د/ج/2 لعام 
126تزوير – حمرر�ت عرفية316/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/4602/ق لعام 
1429هـ 

745/د/ج/7 لعام 
137تزوير– حمرر عريف250/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/8095/ق لعام 
1429هـ 

80/د/ج/4 لعام 
146تزوير – حمررعريف322/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ

1/6077/ق/ج لعام 
1428هـ 

93/د/ج/1 لعام 
151تزوير – حمرر عريف708/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

373/د/ج/7 لعام 2/604/ق لعام 1428هـ 
162تزوير– حمرر م�سريف438/�إ�ص/2 للعام 1430هـ 1429هـ 

56/د/ج/7 لعام 2/101/ق لعام 1430هـ 
تزوير – حمرر�ت 547/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

174م�سرفية

298/د/ج/11 لعام 3/895/ق لعام 1430هـ 
185ر�سوة– رجاء وتو�سية710/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

5/1353/ق لعام 
1429هـ 

523/د/ج/17/لعام 
189ر�سوة – عر�ص20/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/6880/ق لعام 
192ر�سوة – عر�ص246/�إ�ص/2 لعام 1430هـ9/د/ج/5 لعام 1430هـ 1429هـ 

257/د/ج/12 لعام 3/656/ق لعام 1430هـ 
196ر�سوة – عر�ص513/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/1188/ق لعام 
1429هـ 

189/د/ج/8 لعام 
199ر�سوة – عر�ص556/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

3/1339/ق لعام 
1429هـ 

362/د/ج/12 لعام 
202ر�سوة – طلب و�أخذ48/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

3/1537/ق لعام 
1429هـ 

33/د/ج/12 لعام 
ر�سوة – طلب و�أخذ – 381/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

207تزوير  حمرر عريف



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

7/1132/ق لعام 
1429هـ 

13/د/ج/23 لعام 
222ر�سوة – طلب و�أخذ395/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

338/د/ج/17 لعام 5/4/ق لعام 1430هـ 
228ر�سوة – طلب و�أخذ460/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/3060/ق لعام 
1430هـ 

402/د/ج/9 لعام 
234ر�سوة – طلب و�أخذ596/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

335/د/ج/17 لعام 5/763/ق لعام 1430هـ 
240ر�سوة - طلب 606/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

1/7362/ق لعام 
1429هـ 

212/د/ج/3 لعام 
244ر�سوة - طلب632/�إ�ص/2 لعام 1430هـ1430هـ 

2/2073/ق لعام 
1429هـ 

371/د/ج/7 لعام 
249ر�سوة - طلب 695/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/3303/ق لعام 
1429هـ 

706/د/ج/10 لعام 
263ر�سوة – قبول و�أخذ143/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/5810/ق لعام 
1429هـ 

56/د/ج/5 لعام 
ر�سوة– قبول و�أخذ - 386/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

280تزوير حمرر ر�سمي 

237/د/ج/14 لعام 4/326/ق لعام 1430هـ 
287ر�سوة – قبول و�أخذ 493/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

181/دج/20 لعام 6/247/ق لعام 1428هـ 
�ختال�ص  تزوير – حمرر 79/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

301ر�سمي

378/د/ج/14 لعام 4/600/ق لعام 1426هـ 
711/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

�ختال�ص- قيمة �لفو�تري 
�ملزورة تزوير –حمرر 

ر�سمي
312

70/د/ج/15 لعام 4/955/ق لعام 1428هـ 
32/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة 
�لخت�سا�ص  – جتاوز 

�لوظيفي 
319

1/5288/ق لعام 
1427هـ 

97/د/ج/3 لعام 
�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة– 122/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

325�إطالق نار

330/د/ج/14 لعام 4/1/ق لعام 1429هـ
�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة – 588/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

330�سو�بط �إطالق �لنار

2/2270/ق لعام 
1429هـ

209/د/ج/10 لعام 
�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة– 111/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

335�إ�ساءة معاملة موقوف

1/5245/ق لعام 
1428هـ 

119/د/ج/3 لعام 
�إ�ساءة �ملعاملة با�سم 511/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

346�لوظيفة - �سرب



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

87/د/ج/20 لعام 6/66/ق لعام 1427هـ 
�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة – 543/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

354��ستخد�م �لعنف

248/د/ج/17 لعام 5/408/ق لعام 1429هـ 
�سوء �ل�ستعمال �لإد�ري– 545/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

367�قتحام منزل من دون �إذن 

2/2999/ق لعام 
1429هـ 

725/د/ج/7 لعام 
��ستغالل نفوذ وظيفي– 317/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

379��سرت�ك يف جرمية

2/5712/ق لعام 
1427هـ 

398/د/ج/9 لعام 
��ستغالل نفوذ وظيفي – 375/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

391ق�سور �لتحقيقات

360/د/ج/7 لعام 2/214/ق لعام 1429هـ 
��ستغالل نفوذ وظيفي 473/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

403-�عرت�ف 

2/1514/ق لعام 
1430هـ 

289/د/ج/9 لعام 
617/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

�خت�سا�ص – ��ستعمال 
�لقوة لغري غر�ص حمل 
�ملوظف على عمل غري 

م�سروع �أو�متناعه عن عمل 
م�سروع

412

260/د/ج/9 لعام 2/2698/قلعام 1429هـ
626/�إ�ص/2 لعام 1430هـ1430هـ

�خت�سا�ص – ��ستعمال 
�لقوة لغري غر�ص حمل 

�ملوظف على عمل 
غريم�سروع �أو�متناعه عن 

عمل م�سروع

417

259/د/ج/9 لعام 2/519/ق لعام 1430هـ 
629/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

�خت�سا�ص – ��ستعمال 
�لقوة لغري غر�ص حمل 

�ملوظف على عمل 
غريم�سروع �أو�متناعه عن 

عمل م�سروع

423

2/2908/ق لعام 
1430هـ 

243/د/ج/9 لعام 
726/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

�خت�سا�ص – ��ستعمال 
�لقوة لغري غر�ص حمل 

�ملوظف على عمل 
غريم�سروع �أو�متناعه عن 

عمل م�سروع

428

1/1092/ق لعام 
112/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 7/د/ج/1 لعام 1429هـ 1428هـ 

��ستعمال �لقوة �سد موظف 
عام – �نتفاء �لق�سد 

�جلنائي
433



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

41/د/ج/23 لعام 7/130/ق لعام 1429هـ 
271/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

��ستعمال �لقوة �سد موظف 
عام – وجود �لد�فع 

لرتكاب �جلرمية 
439

1/5484/ق لعام 
1428هـ

236/د/ج/1 لعام 
��ستعمال �لقوة �سد موظف 575/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

447عام - مو�نع قبول �ل�سهادة

1/1706/ق/ج لعام 
1430هـ 

205/د/ج/1 لعام 
568/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

��ستعمال �لقوة �سد موظف 
عام – عدم حتقيق 

�لدعوى 
457

2/3990/ق لعام 
1428هـ 

328/د/ج/7 لعام 
663/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

��ستعمال �لقوة �سد موظف 
عام – �نتفاء �لد�فع 

لرتكاب �جلرمية 
463

2/2294/ق لعام 
1430هـ 

25/د/ف/ج/17 لعام 
�أ�سلحة – �إطالق نار من 483/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

471�سالح غري مرخ�ص

216/د/ج/3 لعام 1/980/ق لعام 1428هـ 
�أ�سلحة – حيازة دون 383/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

476ترخي�ص

20/د/ج/ف/5 لعام 1/811/ق لعام 1430هـ 
�أ�سلحة – حيازة دون 522/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

482ترخي�ص

2/6505/ق لعام 
1428هـ 

156/د/ج/7 لعام 
�أ�سلحة – حيازة دون 534/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

488ترخي�ص

2/7188/ق لعام 
1429هـ 

19/د/ج/10 لعام 
495�نتحال – �سهادة301/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

1/3072/ق لعام 
1429هـ 

223/د/ج/4 لعام 
�نتحال– �سروط قيام 362/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

502�جلرمية

156/د/ج/12 لعام 3/186/ق لعام 1430هـ 
�نتحال – ��ستبعاد 529/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

507�لنخد�ع 

3/1320/ق لعام 
1430هـ 

357/د/ج/12 لعام 
510�نتحال - مظاهر �لنتحال608/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/2929/ق لعام 
1428هـ 

644/د/ج/10 لعام 
ت�سرت جتاري – �أركان 127/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

517دعوى �لت�سرت

3/1231/ق لعام 
1428هـ 

129/د/ج/11 لعام 
545ت�سرت جتاري – �عرت�ف 518/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

439/د/ج/12 لعام 3/920/ق لعام 1429هـ 
129/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

عملة مزيفة – تزييف 
و��ستن�ساخ  تزوير – 

حمرر�ت ر�سمية وعرفية
553



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

102/د/ج/12 لعام 3/66/ق لعام 1430هـ 
560عملة مزيفة – ��ستغال292/ت/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

3/1667/ق لعام 
1429هـ 

462/د/ج/11 لعام 
565عملة مزيفة – ترويج417/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

161/د/ج/12 لعام 3/224/ق لعام 1430هـ 
568عملة مزيفة – حيازة319/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

161/د/ج/11 لعام 3/494/ق لعام 1430هـ 
571عملة مزيفة – حيازة331/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

330/د/ج/18 لعام 5/618/ق لعام 1429هـ 
عملة مزيفة – حيازة 614/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

574وترويج

479/د/ج/9 لعام 2/400/ق لعام 1427هـ 
خمالفة بريدية – نقل 248/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

585بعائث باأجر

2/2509/ق لعام 
1428هـ 

42/د/ج/7 لعام 
350/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

��ستئناف – �عرت��ص جهة 
�لدعاء على �حلكم بعد 

�ملدة �لنظامية
599



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

34 ، 301 ، 312�ختال�ص مبالغ مالية

102�أركان جرمية �لتزوير

335�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة بالإ�ساءة ملوقوف

325 ، 330�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة با�ستخد�م �ل�سالح

354�إ�ساءة ��ستعمال �ل�سلطة با�ستخد�م �لعنف
��ستئناف – �عرت��ص جهة �لدعاء على 
599�حلكم بعد �نق�ساء �لأجل �ملحدد نظامًا

��ستئناف– �إغفال بيانات طلب �لعرت��ص 
571على �حلكم

471��ستعمال �سالح من غري ترخي�ص

40��ستعمال حمرر مزور

433 ، 439 ، 457 ،463��ستعمال �لقوة

379 ، 391 ، 403 ،102��ستغالل �لنفوذ �لوظيفي

379�ل�سرت�ك يف جرمية

574�عتبار �حلكم ح�سوريا

95 ، 574�عتبار �حلكم غيابيا

126 ، 185 ، 234 ، 403 ، 545�عرت�ف �ملتهم

495 ، 502 ، 507 ، 510�نتحال �سفة رجل �ل�سلطة �لعامة

8 ، 54 ،87 ، 146 ، 199 ، 433 ، 565�نتفاء �لق�سد �جلنائي

574�نق�ساء دعوى

319جتاوز �لخت�سا�ص �لوظيفي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

228تخفي�ص �لعقوبة

560 ، 565 ، 574ترويج عملة مزيفة

59تزوير – جو�ز �سفر

54 ،59 ، 280تزوير – رخ�سة �إقامة

63 ،67 ، 280تزوير – رخ�سة قيادة

40تزوير- �سهادة علمية

207تزوير – وثيقة بيع

568�لتزييف �ملف�سوح

517 ، 545ت�سرت جتاري

228 ، 287 ، 510ت�سديد �لعقوبة

8ت�سدي حمكمة �ل�ستئناف

59تطرق �لحتمال للدليل

574تعديل �لو�سف �لنظامي للتهمة

67تغيري �لو�سف �لنظامي لالتهام

234�لتلب�ص باجلرمية

476 ، 482 ، 488حيازة �أ�سلحة

553 ، 568 ، 571 ، 574حيازة عملة مزيفة

457دعوى غري حمققة

119دعوى كيدية

185 ، 379رجاء- تو�سية  - و�ساطة ر�سوة

354�سلطة �ملحكمة يف تقدير �سهادة �ل�سهود
�سوء �ل�ستعمال �لإد�ري باقتحام منزل 

367دون �إذن



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
�سروط قيام جرمية �إ�ساءة �ملعاملة با�سم 

346�لوظيفة

67�سروط قيام جرمية �لتزوير
�سروط قيام جرمية �نتحال �سفة رجل 

502�ل�سلطة �لعامة

560 ، 565�ل�سك يف�سر ل�سالح �ملتهم

137�سهادة

126 ، 202 ، 207 ، 222 ، 228 ، 234 ، 240 ، 244 ، 249طلب و�أخذ ر�سوة

249 ، 482عدم كفاية �لأدلة

189 ، 192 ، 196 ، 199عر�ص ر�سوة

447�لفرق بني �ل�سهادة و�لإفادة

263 ، 280 ، 287قبول ر�سوة

63ماهية �لتزوير �ملف�سوح

3 ، 45 ، 185 ، 553مبد�أ تد�خل �لعقوبات

3 ، 8 ، 28 ، 34 ، 40 ، 45 ، 54 ، 59 ، 63 ، 72 ،87 ، 102 ، 116  ، 185 ، 280 ، حمرر ر�سمي
553 ، 301

119 ، 126 ، 146  ، 151 ، 207  ، 553حمرر عريف

137 ، 174حمرر م�سريف

585مز�ولة نقل بعائث بريد

196م�سادرة مبلغ �لر�سوة

196�مل�سلحة يف �جلرمية
مناط خروج جرمية ��ستعمال �لعنف �سد 

�ملوظف �لعام من نطاق نظام مكافحة 
�لر�سوة

428 ، 423 ، 417 ، 412

447مو�نع قبول �ل�سهادة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

510وجود �سابقة جنائية

40 ، 162 ، 185 ، 560وقف تنفيذ �لعقوبة



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام �لأ�سلحة و�لذخائر �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/45 ( 
471 ، 476 ، 482 ، 488وتاريخ 1426/7/25هـ

نظام �لربيد �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/4( وتاريخ 
1406/2/21585هـ

�لنظام �جلز�ئي �خلا�ص بتزييف وتقليد �لنقود �ل�سادر باملر�سوم 
�مللكي رقم )م/12( وتاريخ 1379/7/20ه و�ملعدل باملر�سوم �مللكي 

رقم )م/48( وتاريخ 1426/8/2هـ
574 ، 571 ، 568 ، 565 ، 560 ، 553

نظام عقوبات �نتحال �سفة رجل �ل�سلطة �لعامة �ل�سادر باملر�سوم 
495 ، 502 ، 507 ، 510�مللكي رقم )م/46( وتاريخ 1408/9/8هـ

نظام مكافحة �لتزوير �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )114( وتاريخ 
1380/11/26هـ

 ، 67 ، 63 ، 59 ، 54 ، 45 ، 40 ، 34 ، 28 ، 12 ، 8 ، 3
 146 ، 137 ، 126 ، 119 ، 116 ، 102 ، 95 ، 87 ، 73
312 ، 301  ، 280 ، 208 ، 185 ، 174 ، 162 ، 151 ،

نظام مكافحة �لت�سرت �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/22( 
517 ، 545وتاريخ 1425/5/4هـ

نظام مكافحة �لر�سوة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/36( 
وتاريخ 1412/12/29هـ

 ، 208 ، 202 ، 199 ، 196 ، 192 ، 189 ، 185 ، 126
 ، 280 ، 263 ، 249 ، 244 ، 240 ، 234 ، 228 ، 222
 ، 439 ، 433 ، 429 ، 424 ، 418 ، 413 ، 380 ، 287

463 ، 457 ، 447
�ملر�سوم �مللكي رقم )43( وتاريخ 1377/11/29هـ �ملت�سمن 

)��ستغالل �لنفوذ �لوظيفي – �سوء �ل�ستعمال �لإد�ري - �إ�ساءة 
�ملعاملة با�سم �لوظيفة – �لختال�ص (

 ، 330 ، 325 ، 319 ، 312 ، 301 ، 102 ، 95 ، 34
403 ، 391 ، 380 ، 367 ، 354 ، 346 ، 335

�ملر�سوم �مللكي رقم )م/53( وتاريخ 1382/11/5هـ �ملت�سمن 
تعديالملادة �لثانية من �لنظام �جلز�ئي �خلا�ص بتزييف وتقليد 
�لنقود �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )12( بتاريخ 1379/7/20ه

95



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( وتاريخ 1399/8/14هـ �ملت�سمن 
مايلي: 1- �سمول حكم �ملادة �خلام�سة من نَظام مكافحة �لتزوير 
�لأور�ق �لر�سمية وغري �لر�سمية2- �سمول حكم �ملادة �ل�ساد�سة 

من �لنظام �ملذكور ملن ��ستعمل �لأور�ق �أو �لوثائق �ملزورة مع علمه 
بحقيقتها �سـو�ًء كانت �لأور�ق �أو �لوثائق ر�سمية �أو غري ر�سمية، 

و�سو�ًء كان �مل�ستعمل موظفًا �أو غري موظف 3-يعترب فاعاًل �أ�سليًا 
كل من �ساهم يف تنفيذ �لركن �ملادي للجرمية"

 ، 87 ، 73 ، 67 ، 63 ، 59 ، 45 ، 40 ، 28 ، 12 ، 8 ، 3
 ، 174 ، 162 ، 151 ، 146 ، 137 ، 126 ، 119 ، 116

312 ، 301، 280 ، 208 ، 185

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )3( وتاريخ 1406/1/3هـ �ملت�سمن على 
�أنه "يعترب �مل�سا�ص بال�سورة �ل�سم�سية �ملل�سقة على �لأور�ق �أو 

�لوثائق �لر�سمية وغري �لر�سمية بنـزعها �أو �إتالفها �أو �لعبث بها 
�أو جزء منها �أو تبديلها جرمية من �جلر�ئم �ملعاقب عليها باملادة 

�خلام�سة من نَظام مكافحة �لتزوير"

59

قو�عد �ملر�فعات و�لإجر�ء�ت �أمام ديو�ن �ملظامل �ل�سادر بقر�ر 
67 ، 95 ، 571 ، 574 ، 599جمل�ص �لوزر�ء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16هـ

تعميم وزير �لد�خلية �ل�سادر  بقر�ر رقم )1345( وتاريخ 
1410/4/8330هـ ب�ساأن حالت �إطالق �لنار
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ديوان المظالم ، ١٤٣٥ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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رقم الق�ضية: 6/247/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 181/دج/20 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 79/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/5هـ

1- اختال�س – اختال�س الفارق بني املبالغ املدونة يف اأ�ضل االإي�ضاالت واملبالغ املدونة ب�ضورها – 

عدم كفاية االأدلة لالإدانة.

مبالغ  اأقيام  يف  – التقيد  نقدي  حت�ضيل  – اإي�ضاالت  ر�ضمي  حمرر   - – ا�ضتعمال  تزوير    -2

االإي�ضاالت – تناوب اأكرث من �ضخ�س على حترير االإي�ضاالت.

�إىل  �شخ�ص  من  �أكرث  وحت�شيله  حتريره  على  يتناوب  و�حد  حت�شيل  )دفرت(  بوك  وجود  ثبوت   -
جانب �ملدعى عليه يف وقت و�حد، مما يتعذر معه معرفة من قام بعملية �لتزوير و�الختال�ص على 
بالعمل يف  �ملدعى عليه  تكليف  قبل  �ملزورة مت حتريرها  �الإي�شاالت  بع�ص  – وجود  �لتحديد  وجه 
�لتح�شيل، ووجود �إي�شاالت �أخرى مت حتريرها �أثناء وجوده خارج �ململكة – �أثر ذلك: عدم �إد�نة 

�ملدعى عليه؛ لعدم كفاية �الأدلة.

وتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )14  -6  -5( �ملو�د 
1380/11/26هـ.

 �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ .
 قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ .
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�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �حلدود �ل�شمالية دعو�ه �شد �ملدعى عليه مبوجب قر�ر 
�التهام رقم )24/ج( لعام 1428هـ و�ملت�شمن �أنه خالل عام 1426هـ: 1- �رتكب تزويرً� يف حمرر�ت 
ر�شمية هي �شور �إي�شاالت حت�شيل نقدي )�لن�شخة �خل�شر�ء( �لتي تخ�ص برنامج �لعالج باأجر 
�أ- )403، 413، 420، 421، 429، 430، 438، 457، 461، 468، 471،  �الأرقام:  بـ ).....( ذ�ت 
472، 490، 493، 494، 495، 497، 498(. ب- )505، 518، 539، 541، 544، 548، 551، 559، 
560، 563، 564، 565، 581، 586، 588، 589، 590، 594(. جـ- )618، 620، 633، 635، 664، 
665، 666، 667، 674، 684(. د- )716، 730، 735، 736، 751، 753، 775، 786، 790، 791(. 
لهم،  �ملحررة  �ملر�شى  و�أ�شماء  �الإي�شاالت  مبالغ هذه  قيمة  �لتغيري يف  بطريق  وذلك  ه- )818(. 
ن بهذه �ل�شور مبالغ ذ�ت قيمة �أقل خالفًا لالأ�شماء �ملدونة باأ�شل هذه �الإي�شاالت و�لن�شخة  باأن دوَّ
�حلمر�ء منها؛ وذلك لغر�ص �ال�شتيالء على فارق �ملبالغ لنف�شه 2- ��شتعمل �الإي�شاالت �ملزورة مع 
�إيد�ع  علمه بتزويرها حمتجًا ب�شحتها باأن قام بت�شليمها �إىل �أمني �ل�شندوق بامل�شت�شفى؛ لغر�ص 
�أقيام �ملبالغ �ملدونة بها �إىل �شندوق �مل�شت�شفى، وذلك بناًء على ما هو  ثابت بهذه �ل�شور ولي�ص 
عامة  �أمو�اًل  �ختل�ص  باأجر  �لعالج  برنامج  يف  بالتح�شيل  مكلفًا  عامًا  موظفًا  ب�شفته   -3 باأ�شلها. 
وهي مبلغ )16.550( ريااًل من �الأمو�ل �مل�شلَّمة له ب�شبب وظيفته، و�لتي قام بتح�شيلها من بع�ص 
�ملر�شى �ملر�جعني ومل يقم ب�شد�دها خلزينة �لدولة متثل �لفارق بني �ملبلغ �لذي حت�شل عليه من 
قبل �ملر�شى و�ملدون يف �أ�شل �الإي�شاالت و�ملبلغ �ملدون ب�شورها )�لن�شخة �خل�شر�ء( �مل�شلم �إىل 
�ألفًا  و�حد وثالثني  �ختل�ص مبلغ )31396(  �لذكر  �شالفة  بامل�شت�شفى. 4- ب�شفته  �ل�شندوق  �أمني 
وثالثمائة و�شتة وت�شعني ريااًل باأن ��شتوىل عليه لنف�شه و�إ�شافته �إىل حيازته ومل يقم برده �إال بعد 

�كت�شاف �أمره من �إد�رة �مل�شت�شفى.
و�أدلة �التهام هي:
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1- ما ورد بخطاب ).....( رقم )7/م ط �ص/26( بتاريخ 1427/1/19هـ �ملوجه ملحافظ طريف 
باالأجر  �لعالج  لربنامج  �ملر�جعني  للمر�شى  �ملعطاة  �الإي�شاالت  قيمة  يف  تالعب  وجود  �ملت�شمن 
)للمقيمني( بحيث يتم �إعطاوؤهم و�شاًل بقيمة خمالفة لقيمة �لو�شل �مل�شلم الأمني �ل�شندوق من قبل 
�ملوظف ).....(. 2- ما جاء مبح�شر �جلرد �ملوؤرخ يف 1426/11/8هـ، �ملت�شمن جرد �الإي�شاالت 
�ملوجودة لدى م�شوؤول �لتح�شيل �لتي مل يتم حت�شليها من قبل �ل�شندوق حتى تاريخ 1426/11/5هـ 
و�ملقدر مبلغها بـ )31.396( و�حد وثالثني �ألفًا وثالثمائة و�شتة وت�شعني ريااًل. 3- ما جاء مبح�شر 
 ).....( �لتح�شيل  وم�شوؤول  بامل�شت�شفى  �جلرد  جلنة  من  �ملوقع  1426/11/5هـ  يف  �ملوؤرخ  �جلرد 
�ملبني به �أرقام �الإي�شاالت �ملزورة وجمموع مبالغها )8715( ثمانية �آالف و�شبعمائة وخم�شة ع�شر 
بامل�شت�شفى  �ملوقع من جلنة �جلرد  �ملوؤرخ يف 1426/11/12هـ  ما جاء مبح�شر �جلرد   -4 ريااًل. 
�ملبني به �أرقام �الإي�شاالت �ملزورة وجمموع مبالغها )7835( �شبعة �آالف وثمامنائة وخم�شة وثالثون 
ريااًل. 5- ما جاء ب�شكوى مندوب �شركة ).....( بطريف �ملت�شمنة �أنه ر�جع �مل�شت�شفى ال�شتخر�ج 
ك�شف �شهاد�ت �شحية الأربعة عمال، ومل يعط �إال و�شاًل و�حدً� و�أنه �أعطي �إي�شاالت حتمل �أ�شماء 
خمالفة الأ�شماء �لعمالة �خلا�شة بال�شركة مما �شبب له �ل�شرر. 6- ما جاء بخطاب ).....( رقم 
�ل�شمالية  �حلدود  مبنطقة  �لهيئة  لفرع  �ملوجه  1427/2/15هـ  بتاريخ  �ص/44/26(  ط  )22/م 
�ملت�شمن �أن جمموع �ملبالغ �لتي مت �لتالعب بقيم �إي�شاالتها )16550( �شتة ع�شر �ألفًا وخم�شمائة 
تكليف  �ملت�شمن  1426/4/2هـ  يف   )1042( رقم  �مل�شت�شفى  بخطاب  جاء  ما   -7 ريااًل.  وخم�شون 
).....( كمح�شل يف برنامج �لعالج باأجر. 8- ما جاء بالتقرير �لفني �ل�شادر من �الأدلة �جلنائية 
�الإي�شاالت  �أ�شول  به  �ملحرر  �خلط  مب�شاهاة  �أنه  �ملت�شمن  1427/12/19هـ  يف   )27954( برقم 
�أرقام )716، 730، 736، 735،  �لكربونية  و�ل�شور  �أرقام )790، 775، 674، 580، 560، 421( 
 ،420 ،468 ،483 ،507 ،589 ،579 ،531 ،753 ،616 ،607 ،602 ،767 ،666 ،665 ،635 ،786
�لتو�قيع  و�أنه مب�شاهاة  يتفقان،  �أنهما  �لفح�ص- على خط ).....( وجد  – مو�شوع   )413 ،461
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– مو�شوع  �لتقرير  من  وثانيًا  �أواًل  �لبندين  يف  �ملكررة  �الأور�ق  يف  �ملح�شل  توقيع  بخانة  �ملحررة 
باإعادة  قيامه   -9 يتفقان.  �أنهما  وجد  للم�شاهاة  �ملقدمة  باأور�قه   ).....( تو�قيع  على  �لفح�ص- 
�ملبلغ �ملختل�ص وقدره )31396( ريااًل بعد ك�شف �أمر �لتالعب و�الختال�ص. 10- �إنكار جميع زمالئه 
�لذين مت �لتحقيق معهم بالعمل يف �لتح�شيل يف هذ� �لربنامج ونفيهم �التهام �ملوجه لهم من �ملتهم 
).....(. 11- عدم ثبات �ملتهم على خط وتوقيع و�حد وقيامه بالتغيري يف خطوطه وتو�قيعه ور�شمه 
�إبعاد �لتهمة عنه و�حتجاجه باأن �خلط �ملحرر به  خلط وتوقيع يخالف خطوطه وتو�قيعه؛ لغر�ص 
�الإي�شاالت �ملزورة لي�ص خطه ثم طلب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �حلدود �ل�شمالية من 
�لتزوير، وقر�ر جمل�ص  للمو�د )5- 6- 14( من نظام مكافحة  �ملتهم وفقًا  �ملظامل معاقبة  ديو�ن 
�لوزر�ء رقم )223( لعام 1399هـ، و�ملادة )�لثانية( فقرة )7(، و�ملادة )�لثالثة( من �ملر�شوم �مللكي 
رقم )43( لعام 1377هـ ويف جل�شة يوم �الأحد �ملو�فق 1428/7/22هـ ح�شر ممثل �الدعاء ).....( 
�ل�شجل �ملدين رقم ).....(،  �ملدعى عليه ).....( ).....( �جلن�شية مبوجب  كما ح�شر حل�شوره 
وبتالوة ممثل �الدعاء قر�ر �التهام على �ملدعى عليه و�شوؤ�له عما ن�شب �إليه فيه �أجاب بقوله: ما جاء 
يف قر�ر �التهام غري �شحيح فلم �أقم بالتزوير يف �الإي�شاالت �ملو�شح �أرقامها يف قر�ر �التهام، ودليل 
كلفت  باأجر، حيث  �لعالج  بالعمل بربنامج  تكليفي  قبل  كان  �الإي�شاالت  تلك  بع�ص  تاريخ  �أن  ذلك 
تلك  و�الإي�شاالت هي رقم )403، 413، 420، 421، 429، 439( وبع�ص  بتاريخ 1426/4/2هـ  به 
�الإي�شاالت يتز�من حتريرها �أثناء وجودي خارج �ململكة لعالج زوجتي كما يت�شح ذلك من خالل 
جو�ز �شفري، و�لبع�ص �الآخر من تلك �الإي�شاالت قد مت حتريرها با�شمي من قبل �ملوظف �ملكلف 
بالعمل معي �أثناء فرتة نوبته �مل�شائية وهو  �ملدعو ).....( وحا�شل فرق تلك �الإي�شاالت بني �الأ�شل 
و�ل�شورة هو  مبلغ وقدره )16550( �شتة ع�شر �ألفًا وخم�شمائة وخم�شون ريااًل وهو  �لعجز �مل�شار �إليه 
يف قر�ر �التهام، �أما مبلغ )31396( و�حد وثالثني �ألفًا وثالثمائة و�شتة وت�شعني ريااًل، و�لذي جاء يف 
قر�ر �التهام �أنني قمت باختال�شه و�ال�شتيالء عليه ومل �أقم برده �إال بعد �كت�شاف �أمري من قبل �إد�رة 
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�مل�شت�شفى، فقد جرى �لعمل على �أن �ملح�شل ال يقوم باإيد�ع �ملبالغ �ملح�شلة لدى �أمني �ل�شندوق �إال 
بعد �كتمال �لبوك �لذي معه و�أنا مل �أقم باإيد�ع �ملبلغ �مل�شار �إليه لدى �أمني �ل�شندوق؛ الأن �لبوك مل 
ينته بعد، و�لذي يحمل رقم )18(، وعند �لتحقيق معي �شلمت �ملبلغ و�لبوك مبوجب �إي�شال الأمني 
�ل�شندوق بناًء على طلب �إد�رة �مل�شت�شفى، �أما ما جاء يف �شكوى مندوب �شركة ).....( و�ملت�شمنة 
�أنه ر�جع �مل�شت�شفى؛ ال�شتخر�ج ك�شف �شهاد�ت �شحية الأربعة عمال، ومل يعط �إال و�شاًل و�حدً� يحمل 
�أ�شماء خمالفة الأ�شماء �لعمالة �خلا�شة بال�شركة، فقد طلبُت مو�جهة هذ� �ملندوب من قبل جهة 
�لتحقيق للتاأكد مما �إذ� كان �ملوظف �لذي قام بتحرير �لو�شل هو �أنا �أم غريي، �إال �أنه مل يتم طلبه 
م مذكرة جو�بية موؤلفة من �شت �شفحات ت�شمنت �لرد على �الأدلة �لو�ردة يف  ملو�جهتي بذلك، وقدَّ
قر�ر �التهام، وقد �أُعطي ممثل �الدعاء ن�شخة منها وباطالعه عليها طلب مهلة للرد عليها، وعليه 
تقرر تاأجيل نظر �لدعوى �إىل جل�شة يوم �لثالثاء 1428/8/8هـ وفيها ح�شر ممثل �الدعاء ).....( 
كما ح�شر �ملدعى عليه ).....( وفيها �شئل �ملدعى عليه هل �الإي�شاالت �مل�شار �إليها يف قر�ر �التهام 
م�شلمة �إليه ويف عهدته؛ فاأجاب بقوله: لي�ص كل �أرقام �الإي�شاالت �لو�ردة يف قر�ر �التهام م�شلمة يل 
وبعهدتي، و�لذي بعهدتي منها هو ما ورد يف �لفقرة )ب( و)ج(، �أما ما ورد يف �لفقرة )�أ( فتاريخ 
�لفقرة )د( و)ه(  �أما ما ورد يف  باأجر،  �لعالج  �الإي�شاالت كان قبل تكليفي مب�شروع برنامج  هذه 
فلم �أقم با�شتالم �الإي�شاالت �لو�ردة فيها، وب�شوؤ�له عن حم�شر �جلرد و�ملوؤرخ يف 1426/11/5هـ 
و�ملوقع من قبله ومن قبل �أمني �ل�شندوق ومدير �شوؤون �ملر�شى، و�لذي يحمل ت�شديق ).....( عليه 
و�ملت�شمن جرد �الإي�شاالت �ملوجودة لدى �ملدعى عليه و�ملت�شمن �أن جميع �أرقام �الإي�شاالت �لو�ردة 
يف قر�ر �التهام كانت بحوزته وم�شلمة �إليه، وقد مت جردها عليه بعد �حلادثة فاأجاب بقوله: �لتوقيع 
�لذي يف حم�شر �جلرد لي�ص توقيعي، وب�شوؤ�له عن �لتزوير �حلا�شل يف �أرقام �الإي�شاالت �لتي �أقر 
�أنها بعهدته و�لو�ردة يف �لفقرة )ب( و)ج( من قر�ر �التهام و�ملتمثل بتدوين مبالغ على �أ�شول تلك 
�الإي�شاالت �أكرث من �ملبالغ �ملدونة يف �شورها بق�شد حت�شيل �لفارق بني �الأ�شل و�ل�شورة �أجاب 
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بقوله: �الإي�شاالت �لتي بعهدتي ال يوجد عليها �أي فرق بني �الأ�شل و�ل�شورة، و�الإي�شاالت �لتي بعهدتي 
�أ�شلمها �إىل �أمني �ل�شندوق و��شحة و�شحيحة، ثم طلب من �ملدعى عليه �إعطاء �لد�ئرة �أي رقم من 
�أرقام �الإي�شاالت �لتي يقر باأنها بعهدته وم�شلَّمة �إليه، و�أنه �شلمها �إىل �أمني �ل�شندوق �شحيحة ال 
عن  �شورة  و�لتي هي  و�حلمر�ء،  �خل�شر�ء  �لورقة  بني  عليها  �ملدونة  �ملبالغ  فروقات يف  �أية  يوجد 
�الأ�شل، فطلب �إطالع �لد�ئرة على �الإي�شاالت رقم )420( و)421( وذكر �أنه �إن كان هنالك فرق 
يف �ملبالغ �ملدونة على �أ�شول و�شور تلك �الإي�شاالت فهو  خمتل�ص، فتم �الطالع على �الإي�شال رقم 
)420( و)421( ب�شورتيه �حلمر�ء و�خل�شر�ء، فوجد �أن �ملبلغ �ملدون على �لورقة �حلمر�ء و�لتي 
ي�شلم �أ�شلها للمري�ص مثبت عليها مبلغ �أكرث من �ملبلغ �ملدون على �لورقة �خل�شر�ء و�لتي ت�شلم الأمني 
�ل�شندوق، وب�شوؤ�له عن تقرير �الأدلة �جلنائية رقم )27954( بتاريخ 1427/12/19هـ و�ملت�شمن 
�أنه مب�شاهاة �خلط �ملحرر به �أ�شول �الإي�شاالت �لتي بعهدته و�ل�شور �لكربونية لها مو�شوع �لفح�ص 
على خطه و�لتو�قيع �ملحررة بخانة توقيع �ملح�شل وجد �أنهما يتفقان فاأجاب بقوله: �الإي�شاالت �لتي 
ر �الإي�شاالت  رها من يزوِّ مت بعثها �إىل �الأدلة �جلنائية لفح�شها �أخذت من �شجالت �ملر�شى ويزوِّ
م مذكرة من ورقتني ذكر فيها: �أن بع�ص �الإي�شاالت �ملجرودة عليه قد مت حتريرها يف  �الأخرى، وقدَّ
وقت يتز�من مع وجوده فيها خارج �ململكة وختم قوله بذلك، وب�شوؤ�ل ممثل �الدعاء هل لديه ما يود 
�إ�شافته؟ ذكر �أنه يكتفي مبا ورد يف قر�ر �التهام، ثم رفعت �جلل�شة، ثم �أ�شدرت �لد�ئرة حكمها رقم 

)135/دج/20( لعام 1428هـ و�لقا�شي مبا يلي:
وتعزيره  �لعام  �ملال  و�الختال�ص من  و�ال�شتعمال  �لتزوير  �ملدعى عليه ).....( بجر�ئم  �إد�نة  �أواًل: 
عن ذلك ب�شجنه �شنة و�حدة حُتت�شب من تاريخ �إيقافه على ذمة هذه �لق�شية مع تغرميه مبلغ �ألف 
�ألفًا وخم�شمائة وخم�شون  �إلز�مه برد �ملبالغ �ملختل�شة وقدرها )16.550( �شتة ع�شر  رياٍل. ثانيًا: 
ريااًل �إىل خزينة �لدولة. وبا�شتالم �ملدعى عليه ن�شخة �إعالم �حلكم �عرت�ص عليه وطلب تدقيقه، 
وبعد �إحالة �أور�ق �لق�شية و�حلكم �ل�شادر فيها و�العرت��ص �ملقدم عليه �إىل هيئة �لتدقيق �لثانية 
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�لق�شية  و�إعادة  �لد�ئرة  حكم  بنق�ص  �لقا�شي  1429هـ  لعام  )104/ت/2(  رقم  حكمها  �أ�شدرت 
ذلك  ومناق�شة  ودفوع،  طلبات  من  �عرت��شه  يف  �ملعرت�ص  ذكره  ما  ودر��شة  نظرها  الإعادة  �إليها؛ 
�إ�شد�ر �حلكم على �شوء ما يتبني لها من  �إليه، و��شتجالء �حلقيقة، ومن ثم  �أ�شار  و�لتمعن فيما 
�أور�ق �لق�شية. وباإعادة �لق�شية للد�ئرة بادرت مبا هو  الزم لنظرها وحددت لها جل�شة يوم �الإثنني 
�ملو�فق 1429/4/29هـ وفيها ح�شر ممثل �الدعاء ).....(، كما ح�شر �ملدعى عليه ).....( ويف 
�مل�شت�شفى كان ي�شاركه غريه  �لتح�شيل يف  �أثناء تكليفه بعمل  باأنه  هذه �جلل�شة ذكر �ملدعى عليه 
يف �لعمل من موظفي �ال�شتقبال، و�أن هناك فو�تري �شادرة باأ�شمائهم و�أنهم يقرون بذلك لدى جهة 
و�أطلب من �لد�ئرة �شماع �شهاد�تهم؛ لذ� تقرر  �لتحقيق وهم كل من ).....( و).....( و).....( 
�لكتابة لــ ).....( لتكليف �ل�شهود باحل�شور لدى �لد�ئرة ل�شماع �شهادتهم. وحيث مل يردنا �إجابة 
من �مل�شت�شفى على خطابنا رقم )1/23/891( بتاريخ 1429/4/6هـ ب�شاأن �الإفادة عن تاريخ تكليف 
�ملدعى عليه بعمل �لتح�شيل ومن هو �ملكلف بهذ� �لعمل قبل تكليف �ملدعى عليه به وهل كان يقوم 
�الإثنني 1429/5/28هـ  يوم  �لق�شية. ويف جل�شة  تاأجيل نظر  تقرر  لذ�  به؛  تكليفه  قبل  بالتح�شيل 
ح�شر ممثل �الدعاء ).....(  كما ح�شر �ملدعى عليه ).....( كما ح�شر بناًء على طلب �لد�ئرة 
).....( يف حني مل يتبني ح�شور من مت طلبهم من �جلل�شة �ملا�شية ل�شماع �أقو�لهم، ويف هذه �جلل�شة 
�لتح�شيل  عمل  �أن  فذكر   ).....( يف  باأجر  �لعالج  برنامج  عمل  طبيعة  عن   ).....( �ملدعو  �شئل 
 ).....( و�ملدعو   ).....( و�ملدعو  عليه  �ملدعى  من  كل  كان  بل  بعينه  �شخ�ص  على  لي�ص حم�شورً� 
�لتح�شيل  بوك  �إن  بل  �ال�شتقبال،  يف  ومتو�جدون  �لتح�شيل  بعمل  يقومون  كلهم   ).....( و�ملدعو 
�لو�حد قد يتناوب على حتريره �أكرث من �شخ�ص، كما ذكر �أن �ملدعى عليه كان يقوم بعمل �لتح�شيل 
يريد م�شاهاة  �أنه  �إ�شافته فذكر  يود  �شئل �ملدعى عليه عما  ثم  به وختم قوله بذلك،  تكليفه  قبل 
�خلط و�لتوقيع �ملثبت على �الإي�شاالت �لتي حررت �أثناء �إجازتي و�أنا خارج �ل�شعودية باالإي�شاالت 
�ملختل�شة وختم قوله بذلك، وب�شوؤ�ل ممثل �الدعاء عما يود �إ�شافته؟ ذكر �أنه بالن�شبة لطلب �ملدعى 
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عليه م�شاهاة �خلطوط، فقد متت �مل�شاهاة مبوجب �لتقرير �لفني �ل�شادر عن �الأدلة �جلنائية، 
وبعر�ص ذلك على �ملدعى عليه ذكر �أن �الإي�شاالت �ملختل�شة متت م�شاهاتها باخلطوط �ملثبتة يف 
�شجالت �ملر�شى، و�لتي حتمل ��شمي فقط ويحرر تلك �ل�شجالت من قام بتزوير �الإي�شاالت، ومل 
�الأ�شلي، وختم قوله بذلك؛ ونظرً� الأنه مل يردنا  �ملثَبت بها خطي وتوقيعي  تتم �مل�شاهاة �خلا�شة 
�إجابة من ).....( على خطابنا رقم )1/23/891( بتاريخ 1429/4/6هـ كما �أنه مل يتبني ح�شور 
يوم  جل�شة  �إىل  �لدعوى  نظر  تاأجيل  تقرر  لذ�  �أقو�لهم؛  ل�شماع  �ملا�شية  �جلل�شة  يف  طلبهم  مت  من 
�الإثنني 1429/6/12هـ ويف �ملوعد ح�شر ممثل �الدعاء ).....( كما ح�شر �ملدعى عليه ).....(، ويف 
هذه �جلل�شة ذكر �ملدعى عليه �أنه �أح�شر معه �لذين مت طلبهم يف �جلل�شة �ل�شابقة وهم كل من مدير 
�لعياد�ت �خلارجية ).....(، وكاتب �الإح�شائية �ليومية لربنامج �لعالج باأجر ).....( ومت �شوؤ�لهما 
عن طبيعة عمل �لتح�شيل �آنذ�ك، فذكر� �أن �ال�شتقبال يوجد فيه بوك حت�شيل و�حد ويقوم عدد 
من �ملح�شلني وهم �ملدعى عليه و�ملدعو).....( و�ملدعو).....( و�ملدعو).....( و�ملدعو).....( كل 
�ملري�ص  بعد حتويل  و�حد  �آن  �ال�شتقبال يف  لدى  �ملوجود  �لبوك  �لتح�شيل يف  بعمل  يقومون  هوؤالء 
لفة  �لق�شية  باأور�ق  �ملرفقة  �الإي�شاالت  عر�ص  جرى  ثم  �لعياد�ت،  مدير  قبل  من  �ال�شتقبال  �إىل 
�أن  ذكر  عليها  �طالعه  وبعد  عليه  �ملدعى  على  و�خل�شر�ء  �حلمر�ء  �لن�شخ  و)114(   )113( رقم 
�خلط و�لتوقيع �ملثبت يف تلك �الإي�شاالت ال يعود�ن �إليه؛ ونظرً� الأن �إد�رة ).....( مل جتب على ما 
ورد بخطابنا �الإحلاقي رقم )1/23/1419( بتاريخ 1429/5/29هـ؛ لذ� تقرر �لكتابة مرة �أخرى 
للم�شت�شفى وتاأجيل ��شتكمال نظر �لدعوى �إىل جل�شة يوم �الإثنني 1429/6/26هـ ويف �ملوعد ح�شر 
ممثل �الدعاء ).....( كما ح�شر �ملدعى عليه ).....(، ويف هذه �جلل�شة وردنا خطاب ).....( رقم 
)42/26/3388( بتاريخ 1429/6/24هـ و�ملت�شمن بيان تاريخ تكليف �ملدعى عليه بعمل �لتح�شيل 
ويف هذه  �لفرتة،  تلك  �أثناء  معه  �لتح�شيل  بعمل  يقومون  كانو�  �لذين  زمالئه  و�أ�شماء  بامل�شت�شفى 
�جلل�شة مت �إطالع �ملدعى عليه على �الأور�ق �ملحررة بخط �ملدعى عليه �ملاأخوذة من ملفه �لوظيفي، 
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و�لتي متت م�شاهاتها مع �الإي�شاالت �ملزورة من قبل �الأدلة �جلنائية، و�لذي تبني مطابقة �خلط 
�ملثبت على تلك �الأور�ق للخط �ملثبت يف �ل�شند�ت، وباطالعه عليها نفى �أن تكون تلك �الأور�ق قد 
دونت بخط يده، ثم طلب �ملدعى عليه مقارنة �الإي�شاالت �لتي حررت �أثناء وجوده خارج �ل�شعودية 
�الإي�شاالت وعدم مطابقتها  و�إذ� ثبت �شحة تلك  �أيام تقريبًا باالإي�شاالت �ملزورة،  ومدتها ع�شرة 
�لفرتة  �أن  �الإي�شاالت �ملزورة، ثم ذكر ممثل �الدعاء  فاإنه يكون م�شوؤواًل عن  لالإي�شاالت �ملزورة، 
�أو �ختال�ص و�لتالعب ح�شل فيما  �لتي يعني �ملدعى عليه هي فرتة ق�شرية وال يوجد فيها تزوير 
عد� تلك �لفرتة وبن�شبة ت�شعني باملائة من �الأبو�ك �مل�شلَّمة له ر�شميًا وبالتايل ال وجاهة لطلبه، ويف 
يوم �الإثنني 1429/7/11هـ ح�شر ممثل �الدعاء ).....( كما ح�شر �ملدعى عليه ).....(، ويف هذه 
�جلل�شة جرى عر�ص جميع �الإي�شاالت �ملوجودة يف �ملعاملة على �ملدعى عليه، وب�شوؤ�له عن �خلط 
�ملثبت عليها نفى �أن تكون تلك �الإي�شاالت قد حررت بخط يده، وب�شوؤ�له عن �الإي�شاالت �لتي قام 
1429/8/17هـ  �الإثنني  يوم  ويف  �مل�شت�شفى.  لدى  موجودة  �أنها  ذكر  حم�شاًل  باعتباره  بتحريرها 
ح�شر ممثل �الدعاء ).....( كما ح�شر �ملدعى عليه ).....(، ويف هذه �جلل�شة ذكر �ملدعى عليه 
�لتاريخ  و�أنه كان قبل هذ�  بتاريخ 1426/4/20هـ،  �لتح�شيل ر�شميًا  بالعمل يف برنامج  باأنه كلف 
�أن �الأبو�ك �لتي بعهدته يقوم غريه من �ملوظفني باإجر�ء عمل �لتح�شيل  يعمل يف �لتح�شيل، كما 
عليها �أثناء فرتة غيابه، كما �أنه كان يعمل معي يف عمل �لتح�شيل خالل �لفرتة �ل�شباحية �ملدعو 
).....( و�لذي تربطه مبدير �مل�شت�شفى �آنذ�ك �شلة قر�بة، ثم �ُشئل �أطر�ف �لدعوى هل لديهم ما 

يودون �إ�شافته؟ فقررو� �كتفاءهم مبا �شبق، ثم رفعت �جلل�شة للمد�ولة.

بعد �الطالع على �أور�ق �لق�شية ودر��شتها، وبعد �شماع �ملر�فعة، وحيث �أنكر �ملدعى عليه ما ن�شب 
رقم   ).....( مدير  خطاب  �لق�شية  �أور�ق  ت�شمنت  وحيث  وتف�شياًل،  جملًة  �التهام  قر�ر  يف  �إليه 
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).....( بتاريخ 1429/6/24هـ �ملوجه �إىل �ملحكمة �الإد�رية مبنطقة �جلوف، و�لذي يفيد فيه باأنه 
مت تكليف �ملدعى عليه ر�شميًا من قبل �الإد�رة بتاريخ 1425/10/15هـ، ومت �شدور قر�ر له بعد ذلك 
بتاريخ 1426/4/20هـ كما ت�شمن باأن �ملدعى عليه كان يقوم بعملية �لتح�شيل مع بع�ص �لزمالء 
ولفرتة وجيزة وهم كل من ).....( و).....(  و).....( و).....(. وحيث ت�شمنت �شهادة كل من 
).....( ومدير �لعيادة �خلارجية ).....( وكاتب �الإح�شائية �ليومية لربنامج �لعالج باأجر ).....( 
لدى �لد�ئرة باأن �ال�شتقبال يوجد فيه بوك حت�شيل و�حد يتناوب على حتريره �أكرث من �شخ�ص، 
و�ملدعو ).....(  و�ملدعو ).....(  و�ملدعو ).....(  و�ملدعو ).....(  �ملدعى عليه  و�أنه كان كل من 
يقومون بعملية �لتح�شيل يف �لبوك �ملوجود لدى �ال�شتقبال يف وقت و�حد، مما يتعذر معه معرفة 
من قام بعملية �لتزوير و�الختال�ص على وجه �لتحديد؛ مل�شاركة من ذكر للمدعى عليه بعملية حترير 
�ملزورة  �الإي�شاالت  تلك  �أن بع�ص  �لثابت مما تقدم  – وحيث  �لدعوى  �الإي�شاالت - مو�شوع  تلك 
باأجر وهي  �لعالج  برنامج  بالعمل يف  �ملدعى عليه  تكليف  �لدعوى - مت حتريرها قبل  – مو�شوع 
�الإي�شاالت )403، 413، 420، 421، 429، 430(، كما �أن بع�ص �الإي�شاالت تز�من حتريرها �أثناء 
فيه  و�ملو�شح  �شفره  و�ملتمثل بجو�ز  �ململكة، وقد قدم ما يدل على ذلك  �ملدعى عليه خارج  وجود 
عمله  بتاأمني  �ملكلف  هو    ).....( �ملدعو  باأن  و�أفاد  �ململكة  و�إىل  من  و�لدخول  �خلروج  تاأ�شري�ت 
�أثناء �شفره، وملا كانت �الإد�نة �إمنا تبنى على �لقطع و�ليقني ال على �لظن و�لتخمني، وحيث �إن جهة 
�الدعاء، وبناًء على ما تقدم مل تنب �إد�نتها للمدعى عليه على �أدلة قاطعة تثبت قيامه بتزوير تلك 
ن على �الإي�شاالت،  �الإي�شاالت، ومن ثم �ختال�ص �الأمو�ل �لعامة، و�لتي متثل �لفارق بني �ملبلغ �ملدوَّ

ل عليه من قبل �ملر�شى. و�ملبلغ �لذي حت�شَّ
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة املدعى عليه ).....( مبا ن�ضب اإليه يف قرار االتهام؛ لعدم كفاية 

االأدلة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 4/600/ق لعام 1426هـ
رقم احلكم االبتدائي: 378/د/ج/14 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 711/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/11/20هـ

- اختال�س- قيمة الفواتري املزورة – تعدد اأدلة االإدانة.

- تزوير – ا�ضتعمال – حمرر ر�ضمي – فواتري بنزين.

�إليه تزويرها و�ختال�ص قيمتها و�أخذ �إقر�رً�  قيام �ملتهم بت�شديد قيمة فو�تري �ملحروقات �ملن�شوب 
عليه بذلك وثبوت �أن �خلط �ملحرر به بيانات �لفو�تري يتفق مع خط �ملتهم من و�قع تقرير �الأدلة 
�جلنائية، وما ورد باأقو�ل �أحد �ل�شهود من �أن �ملتهم �أقر بخط يده باأنه م�شتعد ل�شد�د قيمة �لفو�تري 
�لتي �أخذها وما ردده �لبع�ص �الآخر من �أن �ملتهم طلب منهم �لتدخل الإنهاء �ملو�شوع بعد ��شتعد�ده 

ل�شد�د قيمة �لفو�تري – �أثر ذلك: ثبوت �إد�نة �ملتهم رغم �إنكاره

 �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.
قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ.

بتاريخ   )114( رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لتزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( �ملادتان 
1380/11/26هـ.

�أقامت هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة ع�شري �لدعوى �جلز�ئية بقر�ر �التهام رقم )158/ج( لعام 
1426هـ �شد ).....( ).....( �جلن�شية – )28( �شنة – متزوج - متعلم – جماهد رقم ).....( 
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بالفرقة �الأوىل للمجاهدين باملحالة مبنطقة ع�شري.
الأنه بتاريخ 1426/2/30هـ وما قبله مبدينة �أبها مبنطقة ع�شري:

�لتالية  �الأرقام  حتمل  بنزين  فاتورة  ع�شر  �شتة  عدد  هي  ر�شمية  حمرر�ت  يف  تزويرً�  �رتكب   -1
 -3297 -3250 -3249 -3248 -3247 -3238 -3237 -3236 -3232 -3224 -3222 -3221(
وقائع  باإثبات  وذلك  �حلقيقة،  خالف  على  بياناتها  بتعبئة  قام  عندما   )3300 –  3299  -3298

و�أقو�ل كاذبة على �أنها �شحيحة دون علم �ملخت�شني باالإد�رة ومو�فقتها عليه
2- ��شتعمل �ملحرر�ت �ملزورة �شالفة �لذكر مع علمه بتزويرها بتقدميها ملحطة �لوقود ليتمكن من 

�شرفها.
3- ب�شفته موظفًا عامًا جماهدً� باالإد�رة �لعامة للمجاهدين �ختل�ص مو�د برتولية من حمطة نفط 

مبدينة �أبها مببلغ وقدره �ألفان ومائتان وثمانية رياالت قيمة �لفو�تري �ملزورة �شالفة �لذكر.
وقد �شاقت �لهيئة �أدلة �التهام وهي: 

1- �إقر�ره �ملوؤرخ يف 1425/2/15هـ باأنه م�شتعد ب�شد�د �لفو�تري �لتي �شرفت.
�إقر�ره �ملوؤرخ يف 1426/2/9 باأنه قام بت�شديد قيمة �لفو�تري �مل�شحوبة بطريقة غري م�شروعة   -2

بقيمة )2208( رياالت ملحا�شب فرع ).....( و�مل�شادق عليه من قبل مدير �الإد�رة �ملكلف.
3- �شهادة حما�شب فرع �الإد�رة �ملدعو ).....( باأن �ملتهم قام بت�شديد مبلغ )2208( رياالت، و�أن 

�ملبلغ موجود لديه يف خزنة �لفرع، و�أنه ��شتلم �ملبلغ بوجود مدير فرع �الإد�رة �ملكلف ).....(.
بالفرقة  يعمل  و).....(  �جلنوب  بظهر�ن  للمجاهدين  �لثانية  بالفرقة  يعمل   ).....( �شهادة   -4
�الأوىل للمجاهدين باملحالة مبدينة �أبها باأن �ملتهم ح�شر لديهما وطلب منهما �أن يتدخال يف مو�شوع 
�لفو�تري �لتي �أخذها لدى عريف �ملركز ).....(، و�أال يرفع لفرع �الإد�رة �لعامة، و�أنه على ��شتعد�د 

ب�شد�د �ملبلغ بالكامل و�إنهاء �ملو�شوع �لبتة.
5- �شبط عدد خم�ص فو�تري بنزين حتمل �الأرقام )3218 – 3282- 3286- 3288- 3292( بحوزته
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من  و�ل�شاد�شة(  )�خلام�شة  �ملادتني  الأحكام  وفقًا  �ملتهم  معاقبة  �ملظامل  ديو�ن  من  �لهيئة  وطلبت 
)�لثانية( فقرة  و�ملادة  لعام 1399هـ،  �لوزر�ء رقم )223(  وقر�ر جمل�ص  �لتزوير،  نظام مكافحة 

)7( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ.
ومبثول �ملدعى عليه �أمام �لد�ئرة ومو�جهته مبا ن�شب �إليه بقر�ر �التهام، �أنكر �شحة ما ن�شب �إليه، 
ع عليه، كما �أنكر �أن يكون دفع  ومبو�جهته باالإقر�ر �ملرفق باالأور�ق �أنكر علمه به، و�أن يكون قد وقَّ
لنظر  بتحديد عدد من �جلل�شات  �لد�ئرة  قامت  وقد  �لفو�تري،  لتلك  قيمة  ملرجعه  نقدي  مبلغ  �أي 
�لدعوى، وبعد در��شة �أور�قها �أ�شدرت قر�رها رقم )409/د/ج/14( لعام 1426هـ باإعادتها �إىل 
هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة ع�شري؛ ال�شتكمال ما ر�أته �لد�ئرة الزمًا للف�شل فيها، ومن ثم مت 
�إعادتها �إىل �ملحكمة بخطاب هيئة �لرقابة و�لتحقيق �مل�شار �إىل رقمه وتاريخه يف �شدر هذ� �حلكم.
وقد قامت �لد�ئرة بتحديد جل�شة �أ�شعرت بها جهة �الدعاء و�ملدعى عليه وبتلك �جلل�شة ح�شر ممثل 
�الدعاء ).....( كما ح�شر �ملدعى عليه ).....(، وب�شوؤ�له عما لديه ويود تقدميه بعد �طالعه على 
تقرير �الأدلة �جلنائية �لذي �نتهى �إىل �أنه مب�شاهاة �خلط �ملحرر به بيانات �لفو�تري �ل�شبعة ع�شر 
باأور�قه  �لثابت  �ملدعو ).....(  �لفح�ص على خط  باالإقر�ر رقم )3( مو�شوع  �لثابت  ��شمه  ولفظ 
�ملقدمة للم�شاهاة وجد �أنهما يتفقان، وبعد �طالعه �أي�شًا على �أقو�ل حما�شب فرع �إد�رة �ملجاهدين 
عة من قبله �أنكر  ).....( و�أقو�ل �ملدعو ).....( عريف �ملهمات باإد�رة �ملجاهدين و�الإقر�ر�ت �ملوقَّ
ذلك كله مبا يف ذلك تقرير �الأدلة �جلنائية، وبعر�ص ذلك على ممثل �الدعاء �كتفى مبا ورد بقر�ر 

�التهام، وب�شوؤ�ل �ملدعى عليه عما يود �إ�شافته �كتفى مبا ذكره .

بعد �شماع �لدعوى و�الإجابة وبعد �الطالع على كافة �الأور�ق و�لتحقيقات، وبعد مطالعة �ملحرر�ت 
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�ملزورة حمل �التهام، وحيث �أنكر �ملدعى عليه ما ن�شب �إليه بقر�ر �التهام.
وحيث ت�شمنت �أور�ق �لق�شية �شورة �الإقر�ر �ملن�شوب �إىل �ملدعى عليه �ملت�شمن �إقر�ره باأنه قد قام 
بت�شديد قيمة فو�تري �ملحروقات �مل�شحوبة بطريقة غري م�شروعة مببلغ �إجمايل قدره )�ألفان ومائتان 
�لعامة للمجاهدين،  ومتت �مل�شادقة  �إىل حما�شب فرع �الإد�رة  و�أنه �شلم �ملبلغ  وثمانية( رياالت، 
على �الإقر�ر من قبل حما�شب �الإد�رة ومدير عام فرع �الإد�رة �ملكلف، وحيث ورد يف �أقو�ل �ملدعو 
).....( مدير ق�شم �ملحا�شبة باالإد�رة �لعامة للمجاهدين بع�شري �أن �ملدعى عليه قام بت�شديد مبلغ 
�لفو�تري كاماًل، و�أنه قد �أخذ عليه �إقر�رً� بذلك وقب�ص منه �ملبلغ كاماًل وقدره �ألفان ومائتان وثمانية 
رياالت، وحيث ت�شمن تقرير �الأدلة �جلنائية رقم )28063( �أن لفظة ��شم �ملدعى عليه �لثابت على 
هذ� �الإقر�ر يتفق مع خط �ملدعى عليه، كما �أن �خلط �ملحرر به بيانات �لفو�تري �ل�شبعة ع�شر حمل 

�التهام يتفق مع خط �ملدعى عليه �ملقدم للم�شاهاة.
ع  وقَّ قد  عليه  �ملدعى  �أن  �ملجاهدين  باإد�رة  �ملهمات  عريف   ).....( �ملدعو  �أقو�ل  يف  ورد  وحيث 
�إقر�رً� بخط يده باأنه م�شتعد ب�شد�د قيمة �لفو�تري �لتي �أخذها، وحيث ورد يف �أقو�ل �ملدعو ).....( 
و).....( �أن �ملدعى عليه قد ح�شر �إليهما وطلب منهما �أن يتدخال لدى عريف �ملهمات ).....( يف 
�إنهاء مو�شوع �لفو�تري �لتي �أخذها و�أنه م�شتعد ب�شد�دها، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل �إد�نة �ملدعى 
عليه مبا ن�شب �إليه من تزوير و��شتعمال و�ختال�ص، وحيث �إن �لثابت �أن �ملدعى عليه قد قام ب�شد�د 
قيمة �لفو�تري �لتي �ختل�شها، و�أنه �شلم �ملبلغ �إىل حما�شب فرع �الإد�رة �لعامة للمجاهدين مبنطقة 

ع�شري، ح�شبما ثبت يف �الأور�ق فاإن �لد�ئرة ال تلزمه باإعادة ذلك �ملبلغ.  
لذلك حكمت الدائرة باإدانة املدعى عليه ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ن�ضب اإليه من تزوير 

وا�ضتعمال واختال�س، وتعزيره عن ذلك ب�ضجنه ملدة �ضنة، وتغرميه مبلغ ثالثة اآالف رياٍل.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

بقرار  الوارد  التف�ضيل  بيانات ووقائع غري �ضحيحة، وذلك على  اإثبات  حمررعريف عن طريق 
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االتهام ومقدمة هذا احلكم، وحيث اإن املتهمني اأقرا مبجل�س احلكم ب�ضحة هذا االتهام �ضدهما، 

مما يعني ثبوت م�ضاركة املتهمني يف تنفيذ الركن املادي جلرمية التزوير، وذلك من خالل اإثبات 

بيانات .

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 4/955/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 70/د/ج/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 32/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/1/14هـ

اإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة – رجل اأمن – جتاوز االخت�ضا�س الوظيفي.

 قيام �ملتهم )عقيد مكلف بالعمل مديرً� الإد�رة �ملرور ...( باإ�شد�ر �أو�مره للمخت�شني باملعار�ص يف 
�ملرور باالنتقال �إىل �إحدى �لور�ص و�إغالقها و�إح�شار �لعاملني فيها بناًء على �شكوى قدمت �إليه من 
�شقيقه – �إفادة كل من خطاب مدير �إد�رة �ملرور وتقرير �ملباحث �الإد�رية باأن ما قام به �ملتهم ال يقع 
يف د�ئرة �خت�شا�ص �ملرور وتعد �أعمال خارجة عن �خت�شا�شه – �أثر ذلك: ثبوت �إد�نته مبا ن�شب 

�إليه من �شوء �ال�شتعمال �الإد�ري و��شتغالل �لنفوذ.

 �ملادة )5/2( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.

�أقامت هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة جاز�ن هذه �لدعوى �جلز�ئية بقر�ر �التهام رقم )134/ج( 
لعام 1428هـ �شد ).....( ).....( �جلن�شية – )46( �شنة – مطلق �ل�شر�ح – يعمل مدير �شرطة 

حمافظة بني مالك.
الأنه قبل تاريخ 1426/10/21هـ بد�ئرة مدينة جاز�ن مبنطقة جاز�ن، بو�شفه موظفًا عامًا )مدير 
كان  وذلك عندما  و�لتعليمات،  و�الأو�مر  لالأنظمة  ��شتعماله  �أ�شاء  برتبة عقيد(  مالك  بني  �شرطة 
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مكلفًا بالعمل مديرً� الإد�رة �ملرور مبنطقة جاز�ن بالنيابة خالل متتع مدير �الإد�رة باإجازة �عتيادية، 
وذلك بتعمد تف�شري �لنظم و�الأو�مر و�لتعليمات على غري وجهها �ل�شحيح، وذلك با�شتقبال �شكوى 
من �أخيه ).....( �شد عمال يف ور�شة �ملو�طن ).....(، وبعث �ملخت�شني باملعار�ص يف �ملرور باالنتقال 
للور�شة، و�إغالقها، و�إح�شار �لعاملني �ملوجودين بها، و��شتغالل �لنفوذ يف تف�شري �الأو�مر، وتنفيذها 
مل�شلحة �شخ�شية، ونتج عن ذلك �شرر خا�ص من خالل �الحتيال على �ملو�طن وتعطيل ور�شته لعدة 

�شهور، و�شرر عام باإ�شاءته للجهاز �الأمني �لذي ينتمي �إليه
وقد �شاقت �لهيئة �أدلة �التهام وهي:

1- �أن ما قام به من �إجر�ء ال يقع �شمن د�ئرة �خت�شا�ص �ملرور، ويوؤيد ذلك خطاب مدير �إد�رة 
مرور منطقة جاز�ن رقم )17/28/7( يف 1428/1/13هـ لفة )141(.

2- ما جاء يف �إفادة �ملتهم و�لرقيب ).....( و�ملدعو ).....( من �أن �ملذكور قام ببعث �مل�شوؤول عن 
�ملعار�ص �إىل �لور�شة رقم )40( بال�شناعية مبنطقة جاز�ن و�لقب�ص على �لعاملني بها و�إح�شارهم 

�إىل �ملرور.
قام  عندما  منه  بدر  �لذي  �لت�شرف  �أد�نه يف  مرجعه  قبل  من  �ملتهم  مع  �ملجرى  �لتحقيق  �أن   -3
با�شتقبال �شكوى �أخيه ).....( بور�شة �ملو�طن ).....( ح�شب ما هو مو�شح يف خطاب �إد�رة �ملرور 

�شالف �لذكر لعدم نظامية �الإجر�ء.
وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملتهم �ملذكور مبوجب �ملادة )�لثانية( �لفقرة )�خلام�شة( 

من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.
�لثالثاء  وبجل�شة  ح�شورها،  عن  عليه  �ملدعى  تخلف  �لدعوى  لنظر  جل�شة  �لد�ئرة  حددت  وقد 
1428/12/22هـ �شاألت �لد�ئرة �ملدعى عليه ).....( عما ن�شب �إليه بقر�ر �التهام بح�شور ممثل 
ب�شكوى �شد  �أخوه  �إليه  تقدم  بتاريخ 1426/10/21هـ مبنطقة جاز�ن  �أنه  �الدعاء ).....(، فذكر 
عمال يف ور�شة �ملو�طن ).....( وقام بال�شرح على �ل�شكوى باعتباره مدير �إد�رة مرور منطقة جاز�ن 
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�ملكلَّف، و�أحيلت للجهة �ملخت�شة باالإد�رة وقامو� باالنتقال �إىل �لور�شة �خلا�شة بــ ).....( فوجدو� 
بها عامل ).....( م�شتاأجر من �شخ�ص ).....( وقامت �جلهة �ملخت�شة با�شتدعاء كفيل ).....(؛ 
لعدم �لعمل يف �لور�شة وت�شليمه كفيله و�نتهى �ملو�شوع �إىل هذ� �حلد، �إال �أن �ملو�طن ).....( تقدم 
�إد�رة �ملرور وح�شر مندوب  بربقية �شكوى لوزير �لد�خلية و�شورة ملدير �الأمن �لعام، و�أحيلت �إىل 
للتحقيق معه ومع �ملدعو ).....( رغم �أنه ال يعرف �ملدعو ).....( ولي�ص بينه وبينه �أي خالف، ومن 
ثم مت رفع تقرير الإد�رة �ملرور، ومن ثم للمباحث �الإد�رية، ثم للرقابة و�لتحقيق، ثم رفعت لديو�ن 
�أنه  �ملظامل، وب�شوؤ�له عن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذت من قبله بعد تلقيه �ل�شكوى من �مل�شتكي، فذكر 
�أحال �ملعرو�ص ب�شرحه عليه �إىل �لق�شم �ملخت�ص باإد�رة �ملرور وهو ق�شم �ملعار�ص و�لور�ص، وقد مت 
خروج دورية من قبل �لق�شم �إىل موقع �لور�شة و�إح�شار �لعامل ).....( و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة 
قد  �أنهم  ذكرو�  �ملعار�ص  بق�شم  �ملوظفني  �أن  من  �لق�شية  �أور�ق  يف  ورد  عما  وب�شوؤ�له  قبلهم،  من 
�إىل مكتب مدير �ملرور، وهو �ملدعى عليه و�ن�شرفو� بعد ذلك،  و�أدخلوه  �لعامل ).....(  �أح�شرو� 
هل  له  �لد�ئرة  وب�شوؤ�ل  �لوقت،  ذلك  �لعامل يف  مقابلة  تتم  و�أنه مل  باأن ذلك غري �شحيح،  �أجاب 
��شتقبال �ل�شكوى من �أخيه وبعث �ملخت�شني باملعار�ص؛ لالنتقال �إىل �لور�شة، و�إح�شار �لعاملني يقع 
حتت �خت�شا�ص �إد�رة �ملرور؟ فاأجاب باأنه يقع �شمن د�ئرة �خت�شا�ص �ملرور ح�شب خطاب مدير 
�الإد�رة �لعامة للمرور رقم )559/7/�ص( بتاريخ 1424/3/19هـ، وب�شوؤ�له عن �الإجر�ء�ت �ملتخذة 
�شد �لعامل ).....( �ملخالف لنظام �لعمل، فذكر �أنه مل يتخذ من قبله �أي �إجر�ء و�إمنا �تخذ من 
قبل �ملخت�شني بق�شم �ملعار�ص و�لور�ص، وذكر �أنه يرغب يف تقدمي مذكرة تت�شمن دفوعه على ما 
جاء يف قر�ر �التهام فاأمهلته �لد�ئرة �إىل جل�شة يوم �لثالثاء 1429/2/19هـ، وبتلك �جلل�شة قدم 
�ملدعى عليه مذكرة مل تخرج يف م�شمونها عما �شبق و�أن ذكره �أثناء �ملر�فعة، وبعر�ص ذلك على 
ممثل �الدعاء �كتفى مبا جاء يف قر�ر �التهام، وب�شوؤ�ل �ملدعى عليه عما يود �إ�شافته �كتفى مبا ذكره



322

وبعد �شماع �لدعوى و�الإجابة وبعد �الطالع على كافة �الأور�ق و�لتحقيقات، وحيث �إن �ملدعى عليه 
قد �أقر يف �لتحقيقات �لتي �أجريت معه، وكذ� �أمام �لد�ئرة �أنه قد قام بتلقي �شكوى من �أخيه �ملدعو 
).....( تتعلق بالور�شة رقم ).....( مبجمع ).....(، وحيث ت�شمنت �أقو�ل �لرقيب مبرور جاز�ن 
هاتفيًا  عليه  �ت�شل  عليه(  )�ملدعى  �ملكلف  �ملرور  �إد�رة  مدير  �أن   ).....( و�لور�ص  �ملعار�ص  ق�شم 
وطلب منه �النتقال �إىل �لور�شة رقم ).....( و�إقفالها و�إح�شار �لعاملني بها، و�أنه قد مت ذلك بالفعل 
ومت �أخذ �إقر�ر�ت على �لعامل ).....( �ملتو�جد بالور�شة وكفيله، ومت ت�شليم �الإقر�ر�ت �إىل �ملدعى 
عليه مبكتبه، و�أنه مل يتم �لتفتي�ص يف ذلك �ليوم �شوى على تلك �لور�شة، و�أنه مل يطلع على �ل�شكوى 
�ملقدمة �إىل �ملدعى عليه بخ�شو�ص تلك �لور�شة ومل يتم �إحالتها �إليها و�إمنا كان �نتقاله �إىل �لور�شة 
بناًء على طلب من �ملدعى عليه هاتفيًا، كما ذكر �أن �لعامل ).....( قد دخل على �ملدعى عليه يف 

مكتبه بعد �أخذهم الإقامته وت�شليمها له عند ح�شوره �إىل مكتب �ملدعى عليه.
وحيث ورد يف �أقو�ل �جلندي �أول مبرور جاز�ن ق�شم �ملعار�ص و�لور�ص ).....( �لتاأكيد على �أقو�ل 
�لرقيب ).....( �ل�شابقة، و�أ�شاف �أنهما بعد �إح�شار �لعامل ).....( و�لذي �أتى معه �مل�شوؤول عن 
و�الأور�ق  و�لور�شة  �لعامل  �إن مو�شوع  �ملرور:  عليه مدير  �ملدعى  لهما  قال   ).....( �لعامل  �لور�شة 
عندي و�أنت �نتهى عملك، كما ورد يف �أقو�ل �ملدعو ).....( ).....( �جلن�شية، �مل�شوؤول عن كتابة 
عقود �الإيجار مبجمع ).....( من �أن هناك �تفاق �شر�كة مبدئي بني �لعامل ).....( )�ملدعى عليه(، 
و�أنه على هذ� �الأ�شا�ص قام بتاأجري �لور�شة رقم ).....( ومت ��شتالم مبالغ مالية من �لعامل ).....( 

مقابل تاأمني و�إيجار�ت لبع�ص �الأ�شهر.
وحيث ورد يف خطاب مدير �إد�رة مرور منطقة جاز�ن رقم )17/28/7�ص( يف 1427/1/13هـ �ملوجه 
�أن ما قام به �لعقيد ).....( )�ملدعى عليه( من  �إىل مدير فرع �ملباحث �الإد�رية مبنطقة جاز�ن 
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��شتقبال �ل�شكوى من �أخيه ).....( وبعث �ملخت�شني باملعار�ص باالنتقال للور�شة و�إح�شار �لعاملني 
ال يقع يف د�ئرة �خت�شا�ص �ملرور، كما ت�شمنت نتيجة �لتقرير رقم )م/ب/9/61/ج/476/6 �ص( 
يف 1427/2/22هـ �ملعد من قبل �ملباحث �الإد�رية مبنطقة جاز�ن موؤ�خذة �لعقيد ).....( )�ملدعى 
عليه( لقيامه باأعمال خارجة عن �خت�شا�ص �ملرور تتمثل يف بعث �مل�شوؤول عن �ملعار�ص �إىل �لور�شة 
رقم ).....( بال�شناعية و�لقب�ص على �لعامل بالور�شة ).....( و�إح�شاره �إىل �إد�رة �ملرور، كما �أن 
نتائج �لتقرير �ملعد من قبل �إد�رة �ملتابعة باالإد�رة �لعامة للمرور �ملوؤرخ بـ 1426/11/23هـ ت�شمنت 
ذكرً� للمخالفات �الإد�رية �لتي �رتكبت من �لعقيد ).....( )�ملدعى عليه( ومنها ��شتقباله �ل�شكوى 
�ملقدمة من �أخيه ).....( بتاريخ 1426/7/19هـ ب�شاأن �لور�شة رقم ).....( �لو�قعة باملجمع �خلا�ص 
بال�شيد ).....( �أنها ال تقع يف د�ئرة �خت�شا�ص �ملرور، وذلك من فحوى �ل�شكوى �ملرفق �شورة منها 
و�الإجر�ء�ت �لتي �تخذت عليها، و�أنه مت �إر�شال دورية من �ملرور بتوجيه من �لعقيد ).....( مرتني 
يف يوم و�حد ح�شب �إفادة �أفر�د وحدة �ملعار�ص مبرور جاز�ن للور�شة رقم ).....(، وذلك يف �شهر 

رجب لعام 1426هـ.
باملرور  �ملخت�شني  وتكليف  �أخيه  من  �شكوى  با�شتقبال  تقدم  ح�شبما  عليه  �ملدعى  قيام  �إن  وحيث 
�إىل �لور�شة رقم ).....( و�إقفالها و�إح�شار �لعامل بها ال يقع يف �خت�شا�ص عمله، و�أنه  باالنتقال 
مل يقم باتخاذ �الإجر�ء�ت �لنظامية و�إحالة �ملو�شوع �إىل جهات �الخت�شا�ص، ال�شيما مع �كت�شافه 
عدة خمالفات تقع �شمن �خت�شا�ص جهات �أخرى كاجلو�ز�ت و�ل�شرطة و�أنه �كتفى باأخذ �لتعهد�ت 
مع  يتعار�ص  ما  كل  عن  بنف�شه  يناأى  �أن  عليه  �ملدعى  على  ينبغي  كان  �إنه  وحيث  �ملخالفني،  على 
�إليه من  ن�شب  �إد�نته مبا  �إىل  تنتهي  �لد�ئرة  فاإن  �أمن،  وهو رجل  ويخل مبكانتها، ال�شيما  وظيفته 
�لنفوذ يف تف�شري �الأو�مر وتنفيذها لتحقيق م�شلحة �شخ�شية  �شوء �ال�شتعمال �الإد�ري و��شتغالل 
وفقًا للفقرة )�خلام�شة( من �ملادة )�لثانية( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ
لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ن�ضب اإليه، وتعزيره عن ذلك بتغرميه 
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غرامة مالية قدرها ع�ضرة اآالف رياٍل.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/5288/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 97/د/ج/3 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 122/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/23هـ

اإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة – رجل اأمن – اإطالق نار – االلتزام ب�ضوابط اإطالق النار – اإحداث 

اإ�ضابة – �ضيوع االتهام باإحداث االإ�ضابة.

- �إقر�ر �ملتهمني )كل منهما برتبة عريف بالقو�ت �خلا�شة( باإطالق �لنار على مو�طن ؛ لعدم توقفه 
– و�شع �ملو�طن نف�شه حماًل لل�شبهة وخمالفته لالأو�مر �ل�شادرة له من قبل  بعد طلب ��شتيقافه 
�لدوريات �الأمنية بالوقوف – ��شتخد�م �ملتهمني لل�شالح كان مبنيًا على �لتوجيهات �ل�شادرة من 
�جلهة �ملخت�شة ومتفقًا مع �لتعليمات �لوز�رية وخاليًا من �لتجاوز�ت – �أثر ذلك: عدم وجود �إد�نة. 
- ��شرت�ك عدة �شيار�ت �أمنية تتبع دوريات �أمن �لطرق يف ��شتيقاف �ملو�طن ولي�ص �شيارتي �ملتهمني 
فقط و�شماع من �شهدو� �لو�قعة الأ�شو�ت نارية غري �لتي �أطلقها �ملتهمان – ثبوت �أن �الإ�شابة �لتي 
حلقت باملو�طن متت من �شالح ر�شا�ص يف حني �أن �ل�شالح �مل�شلم للمتهمني من نوع م�شد�ص – �أثر 
�لنار من  باإطالق  �حتمال  لوجود  �إ�شابات؛  من  باملو�طن  م�شوؤوليتهما عما حلق  ثبوت  ذلك: عدم 

غريهما.

 �ملادة )8/2( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.

حيث �إن فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق يف منطقة �لريا�ص �أقام �لدعوى �جلز�ئية �ملاثلة مبوجب قر�ر 
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�التهام رقم )473/ج( لعام 1427هـ و�لذي جاء فيه:
باأمن �لطريقة برتبة  بالقو�ت �خلا�شة  – يعمل  – )35( �شنة  –  ).....( �جلن�شية   ).....( -1

عريف مركز �ملز�حمية ي�شكن مبحافظة �ملز�حمية هاتف جو�ل رقم ).....(.
2- ).....( –  ).....( �جلن�شية – )36( �شنة – يعمل بالقو�ت �خلا�شة باأمن �لطرق برتبة عريف 

ي�شكن حمافظة �لقويعية هاتف رقم ).....( جو�ل رقم ).....(.
الأنهما بتاريخ 1425/5/2هـ بد�ئرة منطقة �لريا�ص مبحافظة �لقويعية:

1- �ملتهمان: كونهما موظفني عامني كل منهما برتبة عريف بالقو�ت �خلا�شة الأمن �لطرق �أ�شاء� 
�ملعاملة با�شم �لوظيفة؛ حيث قاما باإطالق �لنار على �ملو�طن ).....( بعد طلب ��شتيقافه ومل يقف 
ونتج عن ذلك �إ�شابته بطلق ناري يف يده �ليمنى ووركه �الأي�شر و�أدخل على �إثرها �مل�شت�شفى )ح�شب 

�لتقرير �ملرفق(.
ثانيًا: �أدلة �التهام:

1- �عرت�ف �ملتهمني �أنهما فعاًل قاما باإطالق �لنار على �شيارة �ملو�طن.
2- �لتقرير عن �حلادث و�لذي يثبت �أن �ملو�طن �أ�شيب بطلقني ناريني.

3- �شبط �شتة فو�رغ لطلقات نارية.
4- �لتقرير �لطبي �لذي يثبت �أن �ملو�طن م�شاب بطلق ناري يف يده �ليمنى ووركه �الأي�شر.

5- �شور �ل�شيارة �لتي يت�شح بها �آثار �لطلقات �لنارية.
6- ما ورد بتقرير �للجنة من م�شوؤولية على �ملتهمني.

ثالثًا: يطلب فرع �لهيئة مبنطقة �لريا�ص من فرع ديو�ن �ملظامل مبنطقة �لريا�ص معاقبة �ملتهمني 
�ملذكورين مبوجب �ملادة )�لثانية( فقرة )8( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ

وبعد تالوة قر�ر �التهام على �ملتهمني �حلا�شرين �الأول ).....( و�لثاين ).....( ذكر� �أن ما ن�شب 
�إليهما يف قر�ر �التهام غري �شحيح، فلم يتم �إطالق �لنار على �ملدعو ).....( �إال بعد �أخذ �الإذن من 
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�شابط �مليد�ن �لنقيب ).....( وبعد ��شتنفاد �خلطو�ت �ملن�شو�ص عليها يف �لتعليمات بهذ� �ل�شاأن، 
فقد قمنا يف �لبد�ية بطلب �إيقافه ثم ت�شغيل �الأنو�ر و�ل�شفتي ومناد�ته بجهاز �لند�ء، و�إطالق طلقات 
حتذيرية يف �لهو�ء، ثم على �إطار�ت �ل�شيارة ومن �شالح م�شد�ص، بينما �ل�شالح �مل�شتخَدم يف �إ�شابة 
بالغ عن حادثة  وردنا  �لليلة  تلك  �أنه يف  �لثانية خ�شو�شًا  �لفرقة  ومن  ر�شا�ص،  �شالح  �ملذكور هو 
ح�شلت يف منطقة �أخرى مبو��شفات �شيارة �ملذكور نف�شها، وب�شوؤ�لهما عن �أقو�لهما يف �لتحقيقات 
�أقر� ب�شحة ما ورد فيها، وب�شوؤ�لهما هل لديهما �إ�شافة؟ ذكر �ملتهم �لثاين �أن �ملدعي ).....( من 
�أرباب �ل�شو�بق، وعليه �الآن بالغ �إطالق نار على �أحد �إخو�نه، كما �شدر عليه حكم �شرعي ب�شجنه 
وجلده �شبعني جلدة، وقد حاول �لهروب من توقيفه جر�ء هذه �لق�شية بطريق �إز�لة �ملكيف و�خلروج 
من فتحته، وختم �لطرفان �أقو�لهما بذلك، كما قرر ممثل �الدعاء عدم وجود �إ�شافة لديه مكتفيًا 

مبا ت�شمنته �أور�ق �لدعوى و�أدلة �التهام.

وحيث �إنه وبعد م�شاءلة �ملتهمني عما ن�شب �إليهما يف قر�ر �التهام فقد �طلعت �لد�ئرة على ما جاء 
يف �أور�ق �لدعوى، ومنها �أدلة �التهام و�إفاد�تهما �أمام �لد�ئرة.

للمتهمني �الأول ).....( و�لثاين ).....( ب�شفتهما موظفني عامني هي  �لتهمة �ملن�شوبة  �إن  وحيث 
�إ�شاءتهما �ملعاملة با�شم �لوظيفة؛ حيث قاما باإطالق �لنار على �ملو�طن ).....(؛ لعدم ��شتجابته 
للوقوف لهما مما ت�شبب يف �إ�شابته يف يده �ليمنى ووركه �الأي�شر، وذلك على �لتف�شيل �لو�رد ذكره 

يف قر�ر �التهام.
وحيث �إن �لد�ئرة ملا لها من �شلطة تقديرية تنظر مبوجبها �إىل وقائع �لق�شية ومالب�شاتها، وما يقدم 

فيها من �أدلة ودفوع.
وخمالفته  لل�شبهة  حماًل  نف�شه  بو�شع   ).....( �ملدعي  قيام  �لق�شية  �أور�ق  من  �لثابت  �إن  وحيث 
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لالأو�مر �ل�شادرة له من قبل �لدوريات �الأمنية بالوقوف، مما دفع �لدوريات �إىل ��شتخد�م �ل�شالح 
�لناري؛ الأجل ��شتيقافه وحيث �إن ��شتخد�م ذلك �ل�شالح كان مبنيًا على �لتوجيهات �ل�شادرة من 
مركز �نطالق دوريات �لقويعية، ومتو�فقًا مع �لتعليمات �ملن�شو�ص عليها يف برقية �شاحب �ل�شمو 
�مللكي وزير �لد�خلية �ملوجهة ملدير �الأمن �لعام برقم )2/5211/16/�ص( بتاريخ 4- 1411/7/5هـ 

وخاليًا من �لتجاوز.
وحيث �إن �ملتهمني يف هذه �لق�شية قد �أنكر� �لتهمة �ملوجهة لهما يف قر�ر �التهام لدى جهات �لتحقيق 

و�أ�شر� على هذ� �الإنكار �أمام �لد�ئرة.
�أدلة �التهام �عتمدت على قر�ئن �شعيفة، ومقدمات تو�شل �إىل نتائج ظنية �حتمالية ال  �إن  وحيث 
تقوى على �أن تكون دلياًل كافيًا على �الإد�نة، وحيث �إن �ملتهمني ال ينكر�ن �إطالقهما �لنار على �شيارة 
�لتي  �الإ�شابات  بتلك  فعاًل  ت�شببا  �أنهما من  ثبوت  م�شاءلتهما جنائيًا  الإمكان  يبقى  �أنه  �إال  �ملدعي، 

حلقت �ملدعي بوجه ال يقبل �الحتمال.
تتبع  �أمنية  �شيار�ت  عدة  مب�شاندة  متت  �ملدعي  ��شتيقاف  حماولة  �أن  �الأور�ق  من  �لثابت  وحيث 
لدوريات �أمن طريق �لقويعية و�ملز�حمية، ولي�ص من قبل �شيارتي �ملتهمني فقط، مما يجعل �حتمال 
�إطالق �لنار من غريهما �أمرً� و�ردً� يف ظل وجود �إفاد�ت من بع�ص من �شهدو� وقائع هذه �لق�شية، 

تفيد ب�شماعهم الأ�شو�ت طلقات نارية من غري تلك �لتي �أطلقهما �ملتهمان من �أجل �إيقاف �ملدعي.
قد  فاالأور�ق  �الإد�نة،  �أدلة  كاأحد  نارية  لطلقات  فو�رغ  �شتة  �شبط  من  �التهام  �أورده  ما  �إن  وحيث 
جاءت خلوً� من تقرير يفيد بتحديد نوعية �ل�شالح �ملقذوف منها، ال�شيما و�أن �ملتهمني قد �أورد� �أن 

�الإ�شابات �لتي حلقت باملدعي متت من �شالح ر�شا�ص، و�أن �ل�شالح �مل�شلَّم لهما من نوع م�شد�ص.
وحيث �إنه ال جتوز �إد�نة متهم على �شبيل �لتجاوز، وحيث �إن �لدليل �إذ� تطرق �إليه �الحتمال �شقط 
لتعدد  �إنه  وحيث  قائمًا،  �حتمااًل  يظل  �لد�ئرة  �أمام  �ملتهمان  به  دفع  ما  �إن  وحيث  �ال�شتدالل،  به 
�الحتماالت �أمام �لد�ئرة وعدم �طمئنانها �إىل ثبوت �جلرمية على هذين �ملتهمني، فاإنه ال ميكن معه 
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�جلزم ب�شحة �التهام.
وحيث �إن �ليقني ال يزول بال�شك، وحيث �إن �الأ�شل بر�ءة �ملتهم حتى تثبت �إد�نته دون �شك معقول، 
وحيث �إن �أي �شك معقول يجب �أن يف�شر مل�شلحة �ملتهم، وحيث �إن �أحكام �الإد�نة تبنى على �جلزم 

و�ليقني ال جمرد �لظن و�الحتمال.
اجلن�ضية   ).....(  ).....( الثاين  واملتهم   ).....( االأول  املتهم  اإدانة  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

مبني  هو  ملا  وذلك  االتهام؛  قرار  يف  اإليهما  املن�ضوبة  الوظيفة  با�ضم  املعاملة  اإ�ضاءة  بجرمية   -

باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 4/1/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 330/د/ج/14 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 588/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/5هـ

اإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة – رجل اأمن – اإطالق نار – خمالفة �ضوابط اإطالق النار – اإطالق 

النار يف منطقة �ضكنية.

لال�شتباه  عليه  �ملجني  �شيارة  على  �لنار  باإطالق  �حلدود(  بحر�ص  )ع�شكري  �لثاين  �ملتهم  قيام   
فيها بناًء على �أو�مر �ملتهم �الأول )ع�شكري بحر�ص �حلدود(، مما �أدى �إىل �خرت�ق طلقة �أ�شابت 
�ملجني عليه وتويف بعد ذلك – ��شتقر�ر مقذوف ناري مطلق من �شالح �ملتهم �لثاين يف �أحد جدر�ن 
�مل�شاكن يف �لقرية مما يدل على �إطالقه �لنار يف منطقة �شكنية باملخالفة لتعليمات �إطالق �لنار - 

�أثر ذلك: ثبوت �الإد�نة.

 �ملادة )8/2( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.
 �ملادة )1( من تعليمات �إطالق �لنار �ملعممة بقر�ر وزير �لد�خلية رقم )1345( وتاريخ 1410/4/8هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة جاز�ن �أقام دعو�ه �جلز�ئية بقر�ر �التهام رقم )203/ج( 
لعام 1428هـ بح�شور ممثل �الدعاء ).....( �شد كل من:

1- ).....( – )47( �شنة – ع�شكري برتبة رقيب بحر�ص �حلدود بجاز�ن قطاع �لطو�ل – متزوج 
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– ومتعلم.
2- ).....( – )30( �شنة – ع�شكري برتبة عريف بحر�ص �حلدود بجاز�ن وملحق بحر�ص �حلدود 

باملدينة �ملنورة – متزوج – متعلم.
الأنهما بتاريخ 1424/6/23هـ وما قبله بد�ئرة منطقة جاز�ن حمافظة �لطو�ل.

�لوظيفة،  با�شم  �ملعاملة  �أ�شاء�  �لطو�ل  قطاع  �حلدود  بحر�ص  يعمالن  عاميني  موظفني  ب�شفتهما 
وذلك حينما قاما مبطاردة �ملدعو ).....( و�إطالق �لنار عليه د�خل قرية �ملو�شم ب�شكل ع�شو�ئي 
ومن غري مباالة عليه بق�شد تخويفه و�متثاله للوقوف، مما �أدى �إىل �إ�شابته بطلق ناري من �لظهر 
نافذ و��شتقر يف �لد�خل وتاأخرهما يف �إ�شعافه، مما �أدى �إىل وفاته وبالطريقة �لتي وردت بالتقرير 
�لطبي دون مر�عاة لالأنظمة و�لتعليمات �لتي تنظم عملية �إطالق �لنار، وعدم �إطالق �لنار د�خل 

�لقرى و�مل�شاكن، وبناًء عليه متت �جلرمية.
ثم �شاق فرع �لهيئة �أدلة �التهام �لتالية:

ومنع  �لنار،  باإطالق  �لثاين  �ملتهم  �أمر  �الأول  �ملتهم  باأن  �لتحقيق  مر�حل  �عرت�فهما يف جميع   -1
�ملو�طنني من �إ�شعاف �مل�شاب، و�ملتهم �لثاين بقيامه باإطالق �لنار على �ملتوفى.

رقمها   ).....( بندقية  من  �إطالقه  �لفارغ مت  �لظرف  �أن  من  �جلنائية  �الأدلة  بتقرير  ما جاء   -2
.)113860(

3- ما ورد ب�شهادة كل من ).....( و).....( و).....( من �أن �إطالق �لنار كان د�خل �لقرية و�إ�شهار 
�ل�شالح يف وجوه �ملو�طنني.

4- ما ورد بالتقرير �لطبي رقم )210( يف 1426/1/19هـ �ملت�شمن وجود �أج�شام معدنية باجلانب 
�لعلوي �الأمين من �لبطن وال توجد معلومات تدل على خروج �لطلق من �لناحية �الأخرى، وال معلومات 

على ��شتخر�ج �ل�شظايا �أو �الأجز�ء �ملعدنية.
5- ما ورد بتقرير �للجنة �مل�شكلة بالتحقيق يف �لق�شية، و�لتي خل�شت �إىل جتاوز �ملتهمني تعليمات 
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�إطالق �لنار، وتاأخرهما يف �إ�شعاف �مل�شاب.
وطلب فرع �لهيئة معاقبة �ملتهمني وفقًا الأحكام �ملادة )�لثانية( �لفقرة )�لثامنة( من �ملر�شوم �مللكي 

رقم )43( ل�شنة 1377هـ.
ومبثول �ملدعى عليهما �أمام �لد�ئرة ومو�جهتهما مبا ن�شب �إليهما بقر�ر �التهام �أجاب �ملدعى عليه 
�الأول ).....(: باأنه هو وزميله �ملدعى عليه �لثاين كانا يف �لدورية، فا�شتبها يف �شيارة هوند� فقاما 
عليه  يطلق  �أن  مر�فقه  فاأمر  �شائقها،  يتوقف  فلم  �إيقافها  وحاوال  �لزرية،  قرية  حتى  مبالحقتها 
�ل�شيارة،  كفر  على  يطلق  �أن  فاأمره  يتوقف،  فلم  حتذيرية  طلقات  ثالث  فاأطلق  حتذيرية،  طلقات 
�إىل  �لكفر  م�شتوى  �رتفعت عن  �لطلقتني  �إحدى  لكن  �ل�شيارة  كفر  �إعطاب  فاأطلق طلقتني حماواًل 
متام  يف  نقل  ثم  �ملو�شم،  م�شت�شفى  �إىل  باإ�شعافه  قاما  ثم  �ل�شائق،  و�أ�شابت  فاخرتقته  �الإ�شطب 
�ل�شاعة �لو�حدة لياًل �إىل م�شت�شفى �شامطة، ثم ُتويف يف متام �ل�شاعة �ل�شاد�شة �شباحًا، وب�شوؤ�له 
عما ورد باالأور�ق من �أنهما منعا �ملو�طنني من �إ�شعاف �مل�شاب، �أجاب: باأنه هو �لذي قام باإ�شعافه 
�لنار  �أطلقا  باأنهما  و).....(  و).....(   ).....( كل من  �إفادة  وب�شوؤ�له عن  �مل�شت�شفى،  �إىل  بنف�شه 
�أحدً� من  يعرف  باأنه ال  �أجاب:  �ملو�طنني،  �ل�شالح يف وجوه  �أ�شهر�  ثم  �لقرية،  �ملتوفى د�خل  على 
هوؤالء �ل�شهود، ومل يتاأخر يف �إ�شعاف �مل�شاب، ومل ي�شهر �ل�شالح يف وجوه �ملو�طنني على �الإطالق، 
لة للتحقيق يف هذه �لق�شية من �أنهما جتاوز� تعليمات �إطالق  وب�شوؤ�له عما ورد بتقرير �للجنة �مل�شكَّ
�أقو�له،  تناق�ص  عن  وب�شوؤ�له  �لنار،  �إطالق  �إىل  فا�شطر�  يتوقف  مل  به  �مل�شتبه  باأن  �أجاب:  �لنار، 
حيث �أفاد عند �ل�شرطة باأنه ��شتبه يف �شائق �لهوند� عندما وقف ب�شيارته �أمام �أحد �ملنازل جنوب 
قرية �ملو�شم وركب معه �شخ�ص، وبا�شتجو�به بعد ذلك ذكر �أنه مل ي�شاهد �ل�شخ�ص �لر�كب �إال بعد 
�إ�شابة �ل�شائق وتوقفه فهرب �لر�كب، �أجاب: باأن �ل�شحيح �أنه مل ير �لر�كب �إال بعد �إطالق �لنار 
فر�أوه �أثناء هروبه من �ل�شيارة، وب�شوؤ�له عن تقرير �الأدلة �جلنائية �لذي ورد فيه ��شتقر�ر �ملقذوف 
�لنار يف جد�ر �أحد �مل�شاكن بالقرية، وهذ� يدل على �أن �الإطالق كان يف منطقة �شكنية، �أجاب: باأن 
�الإطالق ح�شل خارج �لقرية وال يعرف غري ذلك، و�أ�شاف �أنه قد �أخذ �الإذن باملطاردة بد�ية من 
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مرجعه، وب�شوؤ�له عن �لتقارير �لتي تفيد باأن �ملطاردة و�الإ�شابة كانت قبل �لثانية ع�شرة و�لن�شف، 
وخطاب م�شت�شفى �ملو�شم يوؤكد �أن ��شتقبال �مل�شاب �ل�شاعة �لثانية ع�شرة و�لن�شف، �أجاب: باأنه ال 
يتذكر �شاعة �ملطاردة، لكن �مل�شاب حني حمله يف �ل�شيارة الإ�شعافه كان يف وعيه، ثم �كتفى بذلك.

م�شبوهة، فطارد�ه  �أماكن  عليه يف  �ملجني  �شيارة  ر�أيا  باأنهما   ).....( �لثاين  عليه  �ملدعى  و�أجاب 
و�أمر�ه بالوقوف فلم ميتثل، فاأمره �ملدعى عليه �الأول �أن يطلق طلقات حتذيرية فاأطلق خم�ص طلقات 
فاأطلق  �ل�شيارة  �أن يطلق على كفر  �الأول  �ملدعى عليه  فاأمره  �ل�شيارة  �شائق  يتوقف  فلم  �لهو�ء  يف 
�الإطالق  كان  �إن  وب�شوؤ�له  �ل�شائق،  و�أ�شابت  �ل�شائق  ومرتبة  �ل�شيارة  �إ�شطب  لكنها �خرتقت  طلقة 
د�خل �لقرية �أم خارجها، �أجاب: باأنه كان خارج �لقرية، وب�شوؤ�له عن تقرير �الأدلة �جلنائية �لذي 
�أثبت وجود طلقة نارية من م�شد�شه م�شتقرة يف �أحد �جلدر�ن بالقرية، �أجاب: باأنه ال علم لديه عن 
هذه �لطلقة، وب�شوؤ�له عن �شهادة �ل�شهود بذلك، �أجاب: باأنه ال يعرف هوؤالء �ل�شهود، وب�شوؤ�له عن 
�لنار  �إطالق  لتعليمات  �إىل خمالفة �ملدعى عليهما  �للجنة �ملحققة يف �لق�شية �لذي خل�ص  تقرير 
وتاأخرهما يف �إ�شعاف �مل�شاب، �أجاب:  باأنه ينكر ذلك حيث كان �الإطالق خارج �لقرية ومل يتاأخر� 
يف �إ�شعاف �مل�شاب، وب�شوؤ�له عن وقت �إ�شابة �ملجني عليه ووقت �إ�شعافه، �أجاب: باأنه ال يذكر لطول 
�ملدة، وب�شوؤ�له هل كان مع �ملجني عليه ر�كب �آخر، �أجاب: باأنهما كانا ي�شكان باأنه يوجد ر�كب �آخر، 
ولكن مل يتاأكد هذ� �ل�شك �إال بعد �إ�شابة �ملجني عليه فهرب �لر�كب ومعه كي�ص، وب�شوؤ�له عن �شهادة 
�ل�شهود باأن �ملدعى عليهما �أ�شهر� �ل�شالح على �ملو�طنني ومنعاهم من �إ�شعاف �مل�شاب، �أنكر ذلك، 

ثم �كتفى بذلك.
وبعر�ص ذلك على ممثل �الدعاء �كتفى مبا ورد بقر�ر �التهام.

بعد �شماع �لدعوى و�الإجابة عنها، وبعد در��شة �أور�ق �لق�شية وم�شتند�تها، وحيث �عرتف �ملدعى 
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عليه �الأول ).....( باأنه �أمر مر�فقه باإطالق طلقات حتذيرية ثم باالإطالق على كفر �شيارة �ملجني 
طلقات  عدة  �أطلق  �الأول  عليه  �ملدعى  �أمر  على  بناًء  باأنه  �لثاين  عليه  �ملدعى  �عرتف  كما  عليه، 
ومرتبة  �ل�شيارة  �إ�شطب  �خرتقت  �الأخرية  �لطلقة  لكن  �ل�شيارة  كفر  �إعطاب  �أر�د  ثم  حتذيرية، 
�ل�شائق و�أ�شابت �ل�شائق، كما �أثبت تقرير �الأدلة �جلنائية ذلك �إ�شافة �إىل �لتقارير �لطبية. وحيث 
�إن يف �إطالق �لنار بهذه �لطريقة خمالفة لتعليمات �إطالق �لنار �ملعممة بقر�ر وزير �لد�خلية رقم 
)1345( بتاريخ 1410/4/8هـ، يف �ملادة )�الأوىل( منه �لتي ن�شت على حاالت �إطالق �لنار ولي�شت 
هذه �لق�شية منها، وحيث ثبت من تقرير �الأدلة �جلنائية ��شتقر�ر مقذوف ناري مطلق من �شالح 
�ملدعى عليه �لثاين يف �أحد جدر�ن �مل�شاكن بالقرية، مما يدل على �إطالقه �لنار يف منطقة �شكنية، 
�أما كون �ملدعى عليهما تاأخر� يف �إ�شعاف �مل�شاب فلم يثبت ذلك للد�ئرة، مما تنتهي معه �لد�ئرة 
�إىل �إد�نة �ملدعى عليهما مبا ن�شب �إليهما، وتعزيرهما وفق �لفقرة )�لثامنة( من �ملادة )�لثانية( من 

�ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ.
 ).....(  ).....( الثاين  عليه  واملدعى   ).....( االأول  عليه  املدعى  باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

اجلن�ضية – مبا ن�ضب اإليهما من اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة، وتعزيرهما عن ذلك ب�ضجن كل 

واحد منهما ملدة �ضنة حتت�ضب منها املدة التي اأم�ضاها كل منهما موقوفاً على ذمة هذه الق�ضية.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2270/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 209/د/ج/10 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 111/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/21هـ

اإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة – رجل اأمن – اإ�ضاءة معاملة موقوف.

�إليهما من  ن�شب  ملا  �ملقد�شة(  �لعا�شمة  �لتوقيف مبرور  ب�شعبة  �أول ورقيب  �ملتهمني )جندي  �إنكار 
�إ�شاءة معاملة �ملو�طن )�ملوقوف( �أثناء توقيفه لدى �ملرور برف�شهما طلب �الإ�شعاف �لطبي له عند 
�إ�شعافه و�شقيقه هو �لذي �أح�شر �لهالل �الأحمر  – �ملوقوف مل يطلب من �ملتهمني  �إبد�ئه �ملر�ص 
ومنهم  �ملوقوفني،  جميع  ومقابلة  �لتوقيف  بزيارة  �لتوقيف  على  �مل�شرف  �إفادة   – عليه  للك�شف 
�ملوقوف �ملذكور و�إقر�ره باأنه لي�ص هناك ما ي�شتدعي خروجه، و�أن �ملذكور طلب منه �خلروج من 
�لتوقيف؛ لوجود �شيوف يف منزله، ولي�ص ب�شبب حالته �ل�شحية – �إفادة �أ�شقاء �ملوقوف للم�شرف 
باأن و�لدهم مقعد، و�أن �شقيقهم �ملوقوف هو �لذي يعوله ويرعاه – �إفادة �لتقرير �لطبي باأن �حلالة 
�ملر�شية للموقوف ال باأ�ص بها عد� وجود �لتهابات يف �ل�شعب �لهو�ئية، وهذ� ال ي�شتوجب �الإخر�ج من 

�لتوقيف و�لنقل �إىل �مل�شت�شفى – �أثر ذلك: عدم ثبوت �الأدلة.

�ملادة )8/2( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.

ورد �إىل ديو�ن �ملظامل خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق رقم )8/1442ج( بتاريخ 1428/4/13هـ، 
�ملرفق به قر�ر �التهام رقم )150/ج( لعام 1428هـ، وقد مثل �الدعاء �الأ�شتاذ ).....(.
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قائاًل يف دعو�ه: تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق �ملدعى عليهما �ملذكورين بعاليه، وهما كلٌّ من:
1- ).....( ).....( �جلن�شية - عمره )39( �شنة - مهنته ع�شكري برتبة جندي �أول ب�شعبة �لتوقيف 

مبرور �لعا�شمة �ملقد�شة - حالته �الجتماعية: متزوج - وله �بن و�حد - مطلق �ل�شر�ح.
�لتوقيف  ب�شعبة  2- ).....( ).....( �جلن�شية - عمره )37( �شنة - مهنته ع�شكري برتبة رقيب 

مبرور �لعا�شمة �ملقد�شة - حالته �الجتماعية: متزوج - وله خم�شة �أبناء - مطلق �ل�شر�ح.
باأنهما �أ�شاء� ��شتعمال �ل�شلطة �ملمنوحة لهما ب�شفتهما �لوظيفية – �شالفة �لذكر – وذلك باإ�شاءة 
وذلك  مرورية،  خمالفة  �إثر  �ملقد�شة  �لعا�شمة  مرور  لدى  توقيفه  �أثناء   ،).....( �ملو�طن  معاملة 
برف�شهما طلب �الإ�شعاف �لطبي له عند �إبد�ئه �ملر�ص وطلب �إ�شعافه، ومنعهما الأفر�د فرقة �لهالل 
�الأحمر من �إجر�ء �لك�شف �لطبي على �ملو�طن �ملذكور عند ح�شورهم ملقر �لتوقيف باإد�رة �ملرور، 

وطلب �إجر�ء �لك�شف �لطبي عليه.
وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملتهمني �ملذكورين وفقًا الأحكام �لفقرة )�لثامنة( من �ملادة 

)�لثانية( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ.
وبجل�شة يوم �الإثنني بتاريخ 1428/11/23هـ، ومبثول �ملدعى عليهما �أمام �لد�ئرة وبعد �شماعهما 
من  نة  مكوَّ مذكرة  �الأول  عليه  �ملدعى  قدم  �الدعاء  ممثل  قبل  من  �إليهما  �ملن�شوب  �التهام  لقر�ر 
م �ملدعى عليه �لثاين مذكرة مكونة من ثالث �شفحات مرفق بها ثالثة م�شتند�ت،  �شفحتني، كما قدَّ
�إذ ت�شمنت مذكرة �ملدعى عليه �الأول �عرت��شه على قر�ر �التهام و�إنكاره له لالأ�شباب �لتالية: �أواًل: 
�لتوقيف مبا�شرة،  برقيب  �ملرور، وهو مرتبط  توقيف  تقت�شر على �حلر��شة على  �أن طبيعة عمله 
ومن مهام وو�جبات �خلفري و�حلار�ص عدم �ل�شماح الأي �شخ�ص بدخول �لتوقيف �إال بح�شور رئي�شه 
�ملبا�شر ب�شرف �لنظر عن �شفة هذ� �ل�شخ�ص. ومن حيث دعوى �إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة �ملمنوحة 
�أي موقوف، ومل  �إىل  و�أنه مل ي�شيء  �أنه لي�ص له �شلطة �شوى �حلر��شة  له ب�شفته �لوظيفية، فذكر 
ولو طلب منه  �أي طلب،  – كحار�ص-  �لذي مل يطلب منه  توقيفه  �أثناء  �ملدعو ).....(  �إىل  ي�شيء 
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�الت�شال بالهالل �الأحمر الإ�شعافه لكان �ت�شل بهم، وقام باإبالغ �لرقيب مبا حدث؛ وذلك ل�شرعة 
و�شول �لهالل �الأحمر. ثانيًا: يف متام �ل�شاعة )2.30( من بعد منت�شف ليلة 1427/8/8هـ، و�أثناء 
وطلب  �الأحمر،  �لهالل  من  فرقة  وبرفقته   ،).....( �ملدعو  ح�شر  للتوقيف،  كحار�ص  مهمته  �أد�ء 
�أحد  يقم  ومل  مري�ص،  لديهم  يوجد  ال  باأنه  �لفرقة  �إفهام  فحاول  �لتوقيف،  باب  له  يفتح  �أن  منه 
بحمل  وقام  بال�شرب،  وهدده  �لباب،  بفتح   ).....( �ملدعو  فاأمره  �الإ�شعاف،  بطلب  �ملوقوفني  من 
�أد�ء و�جبه غري مباٍل باالأو�مر  و�أثناء  �أن �ملدعى عليه مبالب�شه �لع�شكرية  �مة لي�شربه بها مع  خرَّ
و�لتعليمات، وغري حمرتم للمكان و�لكر�مة �ل�شخ�شية، وهو قائم بو�جبه �الأمني ح�شب �لتعليمات 
و�لنظام، وال�شيما �أن �ملذكور �شابط �أمن ��شتغل �شلطته ك�شابط �شد �ملدعى عليه؛ الأنه فرد �أ�شغر 
يف �لرتبة �لع�شكرية منه ثالثًا: عندما ذهب للرقيب �مل�شوؤول عنه الإبالغه مبا حدث حاول �لرقيب 
�إفهام فرقة �لهالل �الأحمر �أن هذ� �ل�شخ�ص �ملطلوب مل يطلب منا �إ�شعافه ورف�شت فرقة �لهالل 
�أنك  �أن توقع على  �إن مل ت�شمح لنا بالك�شف عليه فيجب  �الأحمر �الأخذ بكالم �لرقيب، فقالت له: 
تتحمل �مل�شوؤولية، فطلب مني �لرقيب �إح�شار �ل�شجني �ملدعو ).....(، وقد �أخرجته من �لتوقيف 
و�شلمته له يف �ملكتب، وعندها جاءت م�شادة كالمية من �أخيه ).....( مع �لرقيب �مل�شوؤول، ف�شاهدت 
م�شادة كالمية وتعديًا باالأيدي، ثم بعد ذلك مت تهدئة �ملوقف من قبلي ومن قبل �لهالل �الأحمر، 
ومت �لك�شف على �ملذكور من قبل من�شوبي �لهالل �الأحمر �لذين �أخذوه معهم للم�شت�شفى ومن هناك 
�لتحقيق  �إىل ما ذكره يف  �إ�شافة  �أخوه �ملذكور ).....(،  �إليه  �أطلقو� �شر�حه، وهذ� ما كان ي�شعى 

�شمن ملفات �لق�شية.
نة من ثالث �شفحات مرفق بها ثالثة م�شتند�ت، �إذ ت�شمنت  ثم قدم �ملدعى عليه �لثاين مذكرة مكوَّ
مذكرته عدة نقاط: �أواًل: �أن �لهيئة قد ��شتندت يف �أدلة �التهام على �أقو�ل �ملو�طن ).....(، و�لذي 
بلغ جمموع خمالفاته �ملرورية )22( خمالفة كما يت�شح من �لبيان �ملرفق باملذكرة، وكذلك ��شتندت 
على �أقو�ل �أخيه �ملدعو ).....(، �لذي يعمل �شابط بحر�ص �حلدود، و�لذي ح�شر يف متام �ل�شاعة 
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)7:30( م�شاء يوم 1427/8/8هـ، وطلب منا �إطالق �أخيه من �لتوقيف فاأبلغنا �ملذكور باأن �الأو�مر 
�ملبلغة لنا يف هذ� �ل�شاأن تق�شي بتوقيف �أخيه ملدة )24( �شاعة، وال منتلك �شالحية �إطالقه، فذهب 
�أخيه من  �أول ).....(، و�شدد ما على  للمخالفات �جلز�ئية �جلندي  �لتوقيف  �ملذكور مع حم�شل 
خمالفات وقال له: �أنا �شوف �أطلق �أخي من �لتوقيف �لليلة مهما كانت �لظروف حتى لو ��شت�شدرت 
�أمًر� من �لريا�ص، وذهب من �أمام �لتوقيف، ويف متام �ل�شاعة )2:30( تقريبًا بعد منت�شف �لليل، 
حار�ص  من  وطلب  �ل�شعودي،  �الأحمر  �لهالل  من  فرقة  وبرفقته  �لتوقيف  مقر  �إىل  �ملذكور  ح�شر 
�لتوقيف فتح باب �لتوقيف لكي تدخل فرقة �لهالل �الأحمر د�خله بحجة �لك�شف على �أخيه علمًا باأن 
�أخاه مل يطلب منا �إح�شار �الإ�شعاف، ومل ي�شتك من �أية حالة مر�شية، فرد عليه خفري �لتوقيف باأنه 
ال يوجد د�خل �لتوقيف مري�ص طلب �الإ�شعاف، ونحن مل نطلبه، فرد عليه ).....( �ملذكور قائاًل: فك 
�مة يف يده ورفع ذر�عه �إىل �أعلى بغر�ص �شرب  �مة، وحمل �خلرَّ باب �لتوقيف و�إال �شربتك بهذه �خلرَّ
�لع�شكري، فقال له �خلفري: �أنا مرجعي رقيب �لتوقيف، وال ميكن �أن �أ�شمح بدخول �لتوقيف الأي �أحد 
كان �إال يف حاالت �لطو�رئ. وعندما �شمع �ملدعى عليه �لثاين- �لكالم ح�شر �إىل �لتوقيف ف�شاهد 
فرقة �لهالل �الأحمر و�ملدعو ).....(، و�أخربه خفري �لتوقيف باأنهم ح�شرو� طالبني دخول �لتوقيف 
ذلك،  منهم  يطلب  مل  �ملوقوف  وكذلك  �لفرقة  ي�شتدعو�  مل  بينما   ،).....( �ملوقوف  على  للك�شف 
�الأحمر  �لهالل  �أفر�د  �الإ�شعاف، فرد  �أي موقوف طلب  لديهم  �أنه ال يوجد  �الأحمر  للهالل  فذكرو� 
عليهم قائلني باأنهم قد ح�شرو� الإ�شعاف �ملوقوف �ملذكور، و�إذ� مل ت�شمح لنا بدخول �لتوقيف للك�شف 
عليه وقع لنا على هذه �لورقة باإقر�رك �أنك منعتنا من ذلك، فطلب منهم دخول �ملكتب، وطلب من 
 ).....( �ملدعو  �للحظة طلب من  عليه، ويف هذه  للك�شف  للمكتب  �ملوقوف  �إح�شار  �لتوقيف  خفري 
�خلروج من �ملكتب؛ حتى يتمكن �أفر�د �لفرقة من �لك�شف على �أخيه، فرد عليه �ملذكور باأنه لن ومل 
يخرج من هنا، وحاول معه باحل�شنى مرة ثانية باأن يخرج؛ لكي يت�شنى �لك�شف �لطبي على �أخيه 
ح�شب �لنظام، فقام �ملذكور ).....( مب�شك مالب�شه من منطقة �ل�شدر  بيده �لي�شرى، و�شربه بيده 



339

�ليمنى، فحاول �لدفاع عن نف�شه، ودفعه عنه لكي يبتعد وهنا تدخلت فرقة �لهالل �الأحمر، وقامو� 
�أخيه، و��شطحبوه �إىل م�شت�شفى �مللك عبد �لعزيز  بالتفريق بينهما، ومن ثم قامو� بالك�شف على 
مبكة �ملكرمة، وعر�شوه على �لطبيب و�أُعطي �لعالج �لالزم وغادر �مل�شت�شفى كما يت�شح من �لتقرير 
�لطبي �ملرفق �شورته باملذكرة، وقد �أ�شيب – �ملدعى عليه �ملذكور – باإ�شابات نتيجة �عتد�ء �ملدعو 
).....( عليه، كما يت�شح من �لتقرير �لطبي �ملرفق �شورته، و�لذي يو�شح �إ�شابته بك�شر يف �أ�شبعه 

�لر�بع لليد �ليمنى، ومدة �لعالج �أربعة �أ�شابيع ما مل حتدث م�شاعفات.
وقد قاما ب�شبط كل ما حدث يف حم�شر، وقاما باإبالغ �لعمليات بذلك، ومن ثم مت �إحالتهما خلفر 
�لتنعيم، وقد توىل ق�شيتهما �ملالزم ).....(، و�لذي بدوره قام بالتحقيق �الأويل ومل يهتم بحالته 

�ل�شحية �لناجتة عن �إ�شابته ومل يقم باإكمال �لالزم حيال حقه �خلا�ص.
وذكر ثانيًا: �أنه يلتم�ص من �لد�ئرة مطالعة �أقو�ل �مل�شرف على �لتوقيف �لدكتور ).....(، �لذي ز�ر 

�لتوقيف وتقابل مع جميع �ملوقوفني، ومنهم �ملوقوف �ملذكور، و�لذي يو�شح ما طلبه �ملذكور.
عية – من �شرف �لنظر  وذكر ثالثًا: �أن ما قامت به �شرطة �لتنعيم وهيئة �لرقابة و�لتحقيق – �ملدَّ
�الإجر�ء�ت  "نظام  من   )18( �ملادة  يف  ورد  ما  مع  يتعار�ص  به  �الهتمام  وعدم  �خلا�ص  حقه  عن 
�جلز�ئية"، و�لتي تن�ص على �أنه: )ال يجوز �إقامة �لدعوى �جلز�ئية �أو �إجر�ء�ت �لتحقيق يف �جلر�ئم 
�لو�جب فيها حق خا�ص لالأفر�د �إال بناًء على �شكوى من �ملجني عليه، �أو من ينوب عنه(، فهل يوجد 

�شكوى من �ملو�طن �ملذكور؟
و�أكد ر�بعًا: مطالبته باإعطائه حقه من �ملدعو ).....( �لذي �عتدى عليه وهو د�خل مقر عمله، ومل 

ي�شن حرمة �شخ�شه، وحرمة مكان عمله، ال�شيما وهو �شابط �أمن يعرف ذلك متام �ملعرفة.
�لدعوى  �أمامها  �ملنظورة  �ملحكمة  �أمام  مقد�ره  بلغ  مهما  �خلا�ص  بحقه  مبطالبته  مذكرته  وختم 

�جلز�ئية، ونا�شد ق�شاة �لد�ئرة �لنظر يف ق�شيته بالعدل و�لق�شط.
�لد�ئرة  فقررت  عليهما،  و�لرد  �لتف�شيلي  لالطالع  �أجاًل  طلب  عليهما  �الدعاء  ممثل  وباطالع 
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�لتاأجيل.
وبجل�شة يوم �الإثنني بتاريخ 28/ 1428/12هـ، �أفاد ممثل �الدعاء باأنه مل يتمكن من �إعد�د رد على 

مذكرة �ملدعى عليه، و�أنه يطلب �أجاًل لالطالع و�لرد، فقررت �لد�ئرة �لتاأجيل.
وبجل�شة يوم �الإثنني بتاريخ 1429/2/4هـ، �أفاد ممثل �الدعاء باأنه بعد �الطالع على مذكر�ت �ملدعى 

عليه �جلو�بية ودر��شتها، قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام و�الأور�ق، فقررت �لد�ئرة �لتاأجيل.
�إ�شافة، وقد  �أية  �أفاد �ملدعى عليهما باأنه لي�ص لديهما  وبجل�شة يوم �الإثنني بتاريخ 1429/3/9هـ، 
تلقى �أمني �شر �لد�ئرة �ت�شااًل هاتفيًا من رئي�ص �لد�ئرة باأنه ال ي�شتطيع �حل�شور لهذ� �ليوم، فاأدخل 

ع�شو �لد�ئرة �الحتياطي �ل�شيخ ).....(؛ ونظرً� حلاجة �لق�شية �إىل �لدر��شة فقد تقرر �لتاأجيل.
وبجل�شة يوم �الإثنني بتاريخ 1429/4/1هـ، تخلف �ملدعي عن �حل�شور، وبناًء عليه تقرر تاأجيل نظر 

�لق�شية جلل�شة يوم �الأحد �ملو�فق 1429/5/6هـ، ووقع �حلا�شرون بالعلم.
وبجل�شة يوم �الإثنني بتاريخ 1429/5/7هـ، قرر �ملدعى عليهما �أنه ال �شحة ملا جاء يف قر�ر �التهام؛ 
حيث �إن �ملوقوف ).....( �أوقف ب�شبب �ل�شرعة �لز�ئدة، ومدة توقيفه )24( �شاعة، وقد طلب �أثناء 
الأن عنده منا�شبة يرغب ح�شورها،  �لتوقيف؛  �إىل  و�لعودة  �لع�شاء  لتناول طعام  �إخر�جه  �لتوقيف 
فح�شر �لدكتور ).....(، �مل�شرف �لطبي على �لتوقيف، وقرر �أنه لي�ص هناك ما ي�شتدعي خروجه، 
�لدكتور  �أن  �إال  �إخر�جه،  �لنقيب ).....(، على �لدكتور ).....(، وطلب منه  �أخو �ملوقوف  فات�شل 
�لنقيب ومعه  �ملوقوف  �أخو  و�لن�شف ح�شر  �لثانية  �ل�شاعة  �إمكانية ذلك، ويف حو�يل  بعدم  �أفهمه 
فرقة من �لهالل �الأحمر، وطلب �إخر�ج �ملوقوف للهالل �الأحمر من �أجل �لك�شف عليه، فلم ميكن 
�أي�شًا،  من ذلك؛ الأن �ملوقوف مل يكن مري�شًا ومل يطلب �إح�شار �الإ�شعاف، و�ملرور مل يطلب ذلك 
وهذ� كل ما لدينا علمًا باأن �لنقيب �ملذكور قد تهجم على �خلفري ).....( و�عتدى عليَّ �أنا �لرقيب 
).....( و�أ�شابني �إ�شابات فك�شر �أحد �أ�شابعي، فرد ممثل �الدعاء باأنه يقرر �الكتفاء مبا جاء يف 
�أنه قد مت نقل �ملوقوف يف �لليلة نف�شها بو��شطة  قر�ر �التهام و�الأور�ق، ثم �أ�شاف �ملدعى عليهما 
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�لهالل �الأحمر �إىل �مل�شت�شفى، ومت �لك�شف عليه ووجد �أن لديه �لتهاب يف �أعلى �لق�شبة �لهو�ئية، ثم 
قرر �ملدعى عليهما �كتفاءهما باأقو�لهما.

وحيث �إنه وبناًء على �لدعوى و�الإجابة �ملت�شمنة �إنكار �ملدعى عليهما يف هذه �لدعوى ما ن�شب �إليهما، 
�التهام  قر�ر  على  �العرت��ص  مذكرتي  على  و�الطالع  �ملرفقة،  و�لتحقيقات  �الأور�ق  در��شة  وبعد 
�ملقدمتني من �ملدعى عليهما. وحيث �إنه ال يوجد للمتهمني �عرت�ف يف جميع مر�حل �لتحقيق وال 
يز�الن م�شر�ن على �إنكار جميع ما ن�شب �إليهما �أمام �لد�ئرة، ف�شاًل عن �أن جميع ما �أوردته �لهيئة 
يف �أدلة �التهام ال يرقى �إىل �إثبات �الإد�نة، فاأما ��شتداللها مبا هو ثابت من �أقو�ل �ملوقوف ).....(، 
و�أخيه �ملدعو ).....(، من �متناع خفري �لتوقيف ورقيبه عن طلب �الإ�شعاف �لطبي للمو�طن �ملذكور، 

ومنع فرقة �لهالل �الأحمر من �إجر�ء �لك�شف عليه وقت ح�شورهم بدعوى كذبه.
– �ملدعى  �لتوقيف  خفري  من  يطلب  مل  �ملوقوف  �أن  منها:  وجوه:  لعدة  به  �ال�شتدالل  يتم  ال  فاإنه 
منا�شبة  حل�شور  �إخر�جه  منه  طلب  �أن  �شبق  وقد  الإ�شعافه،  �الأحمر  بالهالل  �الت�شال  �الأول  عليه 
ومل يذكر �أنه مري�ص �أو يحتاج لالإ�شعاف. ومنها: �أن �مل�شرف على �لتوقيف �لدكتور ).....(، �لذي 
ز�ر �لتوقيف وتقابل مع جميع �ملوقوفني، ومنهم �ملوقوف �ملذكور، قرر �أنه لي�ص هناك ما ي�شتدعي 
خروجه وقد �ت�شل �أخو �ملوقوف �ملدعو ).....( على �لدكتور، وطلب منه �إخر�جه، �إال �أن �لدكتور 

�أفهمه عدم �إمكانية ذلك.
وبع�ص  �الأحمر  �لهالل  فرقة  �أفر�د  �ل�شهود من  باأقو�ل  ثابت  هو  ما  �التهام:  �أدلة  قولهم يف  �أما   -
�آنذ�ك من رف�ص �خلفري و�لرقيب طلب �الإ�شعاف �لطبي له، ومنع  �ملوقوفني رفق �ملو�طن �ملذكور 

�أفر�د فرقة �لهالل �الأحمر من �لك�شف �لطبي عليه، بحجة �أنه كاذب ويدعي �ملر�ص.
فاإنه يح�شن بعد ذكر �لدليل �الأول و�لثاين؛ لالتهام �لتعويل على �إفادة �مل�شرف على �إد�رة �لتوقيف، 
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فقد �أفاد �ملدعو ).....(، ).....( �جلن�شية، و�لذي يعمل مديرً� الإد�رة �لتدريب و�لتطوير، و�مل�شرف 
على �إد�رة �لتوقيف: باأنه كان متو�جدً� بعد �شالة �لع�شاء باإد�رة مرور �أم �جلود وكان هناك �شخ�ص 
يطلب �لتحدث مع �أفر�د �لدورية فذهب �إليه وكان ذلك يف �ل�شالة �لتي فيها �ملوقوفون، و�ت�شح باأنه 
يدعى ).....( فقال له: ماذ� تريد؟ فاأو�شح باأن لديه ظروف وهي: �أن يف منزله �شيوف ويريد �أن 
يذهب حل�شور هذه �ملنا�شبة و�جللو�ص مع و�لده؛ حيث �إنه مقعد، وقال له: �دخل �لتوقيف و�شوف 
ينظر يف مو�شوعك، و�أكمل تفقده للموقوفني ووقف على ظروف كل و�حد منهم، وبعد �النتهاء ناد�ه 
�إد�رة  ملدير  يرفع  �شوف  باأنه  له  فاأو�شح  �شابقًا،  طلبه  ما  منه  فطلب  �أخرى  مرة   ،).....( �ملدعو 
�ملرور؛ ليقرر �إطالقه من عدمه، وبعد عر�شه على �ملدير، ذكر له باأنها لي�شت ظروف طارئة، ويف 
�لعا�شمة  باإد�رة مرور  �لتا�شعة و�لن�شف �ت�شل عليه �ملالزم ).....(، ويعمل كذلك  �ل�شاعة  متام 
�لذي  �لوحيد  و�لده مقعد، وهو  باأن  له ظروفه  و�أو�شح  �ملوقوف ).....(،  و�شاأل عن  �ل�شري،  بق�شم 
يعوله، فاأخربه باأن هذ� �لكالم مل يذكره �ملوقوف و�إمنا  ذكر ما ذكره �شابقًا، فرد عليه باأن يرتكه 
يف �لتوقيف، وبعدها قام باالت�شال عليه �شخ�ص، �ت�شح �أنه ُيدعى ).....(، �أخو �ملوقوف، و�شرح 
له و�شع �أخيه باأنه هو من يقوم مب�شاعدة و�لده يف �إعطائه �الأدوية ومر�عاته، فرد عليه باأنه هل هو 
�لوحيد �لذي يعول �أهله؟ فرد عليه بالنفي، ولكن طلب منه �الإثباتات عن حالة و�لده فلم يح�شرها، 
فجرً�،  �لثانية  �ل�شاعة  حو�يل  يف  �ملذكور،   ).....( من  �ت�شااًل  �شاهد  �لنوم  من  ��شتيقاظه  وعند 

وعندما توجه للعمل �شمع مبا حدث.
فا�شتدالل �لهيئة ب�شهادة �أفر�د فرقة �لهالل �الأحمر وبع�ص �ملوقوفني على رف�ص �خلفري و�لرقيب 
طلب �الإ�شعاف �لطبي له ومنع �أفر�د فرقة �لهالل �الأحمر من �لك�شف �لطبي عليه بحجة �أنه كاذب 
ويدعي �ملر�ص، ال يتم؛ الأن �ملدعى عليهما ال ينكر�ن ذلك، فهما قد رف�شا ذلك يف بد�ية �حلادثة 
عندما �أتى �ملدعو ).....( بالفرقة �إىل مقر �لتوقيف، و�الإفادة �ل�شابقة تدل على �أن رف�ص �ملدعى 
عليهما كان له �شبب، وال يد�نان يف ذلك؛ �إذ �إن �ملدعو ).....( مل يطلب ذلك، �إمنا طلب �أمورً� تدل 
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على �أنه يريد �خلروج من �لتوقيف باأية و�شيلة كانت؛ �إذ كانت �أقو�له غري �شحيحة، وكذلك حينما 
�ت�شل �أخو�ه ).....( و).....(، وطلبا �إخر�جه مل يذكر� �شببًا مقنعًا، بل �ختلفت �أقو�لهم وتعددت 
وظهر كذبهم يف كون �ملدعو ).....( هو �لوحيد �لذي يخدم و�لده، وذكرو� �أن هناك وليمة يف بيته 
�أن هناك  ن لدى �مل�شرف على �لتوقيف ومن بعده �خلفري و�لرقيب  �أن يح�شرها، مما كوَّ يريدونه 
�أن هذ�  ن لديهم ت�شورً�  تكوَّ بل  له،  �لتوقيف، ومل يجدو� عذرً�  للخروج من  �ملذكورين  حتاياًل من 
�ملوقوف يكذب الأجل �إخر�جه، فعندما �دعى �ملر�ص ظنو� �أن ذلك من حيله، ال�شيما و�مل�شرف على 

�لتوقيف ذكر �أنه ال يتطلب �الإ�شعاف.
- �أما قولهم يف �أدلة �التهام: ما هو ثابت باأقو�ل �ملتهم �لثاين/رقيب �لتوقيف، من �عرت�فه بعدم 
�ل�شماح باإجر�ء �لك�شف على �ملو�طن �ملذكور �إال بعد طلب �أفر�د فرقة �لهالل �الأحمر �الإم�شاء على 
�ملذكرة برف�ص �لك�شف على �ملذكور، ومو�فقته نهاية �الأمر على �إجر�ء �لك�شف؛ الإخالء م�شوؤوليته 

ح�شب �دعائه ذلك.
وهنا قد �أفاد �ل�شاهد ).....( جندي �أول يف �الإد�رة نف�شها، باأنه كان م�شوؤواًل عن �إخر�ج �ملوقوفني 
و�إدخالهم و�أن �ملوقوف ).....( مل يطلب نقله �إىل �مل�شت�شفى، ومل يكن به �أي مر�ص، وعندما �شئل 
عن �شبب �حل�شور للك�شف على �ملوقوف من قبل فرقة �لهالل، �أفاد باأنه من و�قع �الأمر رمبا �أنه كان 
هناك �تفاق بني �ملدعو ).....( وبينهما، ال�شيما و�أن �ملدعو قد هددهم باأنه �شوف يخرج �أخاه من 

�لتوقيف بالو��شطة عن طريق مرور جدة.
- �أما قولهم يف �أدلة �التهام: ما هو ثابت بتقرير �الإ�شعاف �لطبي �ملرفق باالأور�ق من �شرورة نقل 
�ملو�طن �ملذكور �إىل �مل�شت�شفى و�لتقرير �لطبي �ل�شادر بحقه من �مل�شت�شفى �للذين يوؤكد�ن �شحة 

حالته �ملر�شية.
�حلالة  �أن  على:  ن�ص  �لطبي  �لتقرير  �أن  وكذلك جند  ذكره،  �شبق  ما  على  �لتاأكيد  من  البد  فهنا 
�ل�شحية للموقوف ال باأ�ص بها ما عد� وجود �لتهاب يف �ل�شعب �لهو�ئية، وهذ� �اللتهاب يكرث حدوثه 
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وهو موجود بكرثة لدى كثري من �لنا�ص، وال يعد مر�شًا ي�شتوجب �لنقل �إىل �مل�شت�شفى �أو �الإخر�ج من 
�لتوقيف؛ الأنه قد يعالج با�شتخد�م �لبخاخ ونحوه من �الأدوية.

وقد �شهد ).....(، وكيل رقيب باإد�رة دوريات �الأمن بالعا�شمة �ملقد�شة، وكذلك ).....( �ل�شابق 
ذكره، و�للذ�ن �شهد� �لو�قعة، باأن �ملدعو ).....( كان يرفع �شوته على �خلفري وي�شر عليه بفتح 
ب�شبب  �خلروج  �الأحمر  �لهالل  وفرقة   ).....( �ملدعو  من   ،).....( �لرقيب  طلب  وعندما  �لباب، 
عدم وجود مري�ص، وعدم قيامهم بطلب �الإ�شعاف �أم�شك �ملدعو ).....( بعقاله و�شرب به �لرقيب 
).....( يف جنبه �الأي�شر، وقام ب�شحب فانيلته �لبي�شاء �إىل �أن مزقها، فاجتهو� هم و�خلفري �إليهم 

فقامو� بفك �مل�شاربة بينهم.
ونتج عن �مل�شاربة ما �شبق ذكره، فقد �عتدى عليهما وهما د�خل مقر عملهما، ومل ي�شن حرمة 
�شخ�شهما، وحرمة مكان عملهما، وهذ� يدل على تعنت �ملدعو ).....(، وحماولة �إخر�ج �أخيه من 
�لتوقيف بالقوة، وما ي�شتطيعه من �حليل، وهذ� فيه تعٍد و��شح على رجال �الأمن، و��شتغالل لرتبته 
�أن يكون �ملربر و��شحًا، ولو �شمح مبثل هذ�  �لع�شكرية، وحتٍد با�شتخد�م �لو��شطة الإخر�جه، دون 
�أهمها �الإخالل  وعوقب رجال �الأمن على �شوء نتائج تلك �حلو�دث حل�شلت مفا�شد عظيمة. من 

باالأمن، و�شياع هيبة رجاله، و�لتعدي على �لدولة.
وحيث �إن �أور�ق �لق�شية قد خلت من دليل يثبت ما ن�شب �إىل �ملدعى عليهما يف هذه �لدعوى، و�أن 
�الأحكام تبنى على �لثبوت و�ليقني ال على �لظن و�لتخمني، �الأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم 

ثبوت جرمية �إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة �ملن�شوبة �إىل �ملتهمني يف هذه �لدعوى.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة املدعى عليهما كاًل من: 1- ).....( 2- ).....( ).....( اجلن�ضية 

- مبا هو من�ضوب اإليهما يف هذه الدعوى؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/5245/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 119/د/ج/3 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 511/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/5هـ

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة - رجل اأمن - �ضرب - �ضروط قيام اجلرمية:1- اأن يكون ت�ضرف 

�ضوى  وظيفته  مهام  الأداء  له  �ضبيل  وال  م�ضطراً  املوظف  يكون  ال  اأن  م�ضروع.2-  غري  املوظف 

القيام بهذا الت�ضرف.3- اأن يكون ت�ضرف املوظف غري متنا�ضب مع احلالة امل�ضببة.

�شاعة متاأخرة من  �الأ�شخا�ص وهم يتجولون يف  �ل�شاكي �شمن جمموعة من  �لقب�ص على  �إلقاء   -
�لليل د�خل �أحد �الأحياء وحماولته �لهرب �أثناء �أخذ تعهد عليه بعدم تكر�رها – �إقر�ر �ملتهم )رقيب 
مبخفر �ل�شرطة( باإم�شاكه بال�شاكي و�إح�شاره بالقوة للمخفر ودفعه جتاه جد�ر �لغرفة – ��شطر�ر 
�ملتهم الأد�ء مهام وظيفته مبا يكفل �إجر�ء �ملقت�شى �لنظامي مع �ل�شاكي يف مثل هذه �حلاالت، نتيجة 
عدم �متثاله للتعليمات و�الإر�شاد�ت �الأمنية، وقيامه بالتلفظ و�لتهجم على رجال �الأمن ومقاومتهم 

وحماولة �لهروب عند �إيقافه – �أثر ذلك: عدم ثبوت �الإد�نة.

�ملادة )8/2( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق يف منطقة �لريا�ص �لدعوى �جلز�ئية �ملاثلة مبوجب قر�ر �التهام 
رقم )583/ج( لعام 1428هـ و�لذي جاء فيه ما يلي:
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�أواًل: يتهم فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص ).....( ).....( �جلن�شية- �لعمر )43( 
– جو�ل  بــ ).....(  – ي�شكن  – يعمل ع�شكري مبخفر �شرطة �لعيينة و�جلبيلة برتبة رقيب  �شنة 
تاريخها  م�شدرها/حرميالء،   ).....( �حلفيظة  رقم   ).....( �ملدين  �ل�شجل  رقم   ).....( رقم 

1405/2/7هـ.
عامًا  موظفًا  ب�شفته  �لريا�ص:  و�جلبيلة مبنطقة  �لعيينة  مركز  بد�ئرة  بتاريخ 1428/3/7هـ  الأنه 
)رقيب مبخفر �شرطة �لعيينة و�جلبيلة( �أ�شاء �ملعاملة با�شم �لوظيفة باأن قام ب�شرب �ملدعو ).....( 

).....( �جلن�شية - و�إيقافه ملدة �شاعة باملخفر دون وجه حق.
ثانيًا: �أدلة �التهام:

1- �ل�شكوى �ملقدمة من �ملدعو ).....( ).....( �جلن�شية - بتاريخ 1428/3/12هـ عن قيام �ملتهم 
�لرقيب ).....( - بخنقه ملدة دقيقة تقريبًا ثم �شفعه على وجهه ودون �أي �شبب.

باأن �لرقيب ).....( قام  �ل�شهادة �ملقدمة من �شبعة من زمالء �ملدعو ).....( ي�شهدون فيها   -2
�إىل  باإدخال ).....(  �أحد �جلنود  باأمر  و�أنه قام  �أعينهم،  �أمام  بخنق ).....( و�شفعه على وجهه 

�لتوقيف.
3- �عرت�ف �ملتهم �لرقيب ).....(- بقيامه باإم�شاك �ملدعو ).....(- و�إح�شاره بالقوة ملقر غرفة 

�لعمليات باملخفر ودفعه جتاه جد�ر �لغرفة.
4- تبني من خالل �الطالع على �ال�شتف�شار �ملر�شل بالفاك�ص من قبل �شعبة �لبحث �جلنائي ب�شرطة 
منطقة �لريا�ص – �إىل خمفر �شرطة �لعيينة و�جلبيلة بتمام �ل�شاعة �لر�بعة وخم�ص و�أربعني دقيقة 
فجرً� �أن ).....( وزمالءه غري م�شجلني لديهم، وبالتايل عدم وجود ما مينع من �إطالق �شر�حهم 
يف حني �أن �خلالف �لذي ح�شل بني ).....(  و�لرقيب ).....( )حمل �لق�شية( كان بتمام �ل�شاعة 

�خلام�شة فجرً� �أي بعد ورود �لرد من �شعبة �لبحث �جلنائي.
�ملتهم  معاقبة  �لريا�ص  مبنطقة  �ملظامل  ديو�ن  فرع  من  �لريا�ص  مبنطقة  �لهيئة  فرع  يطلب  ثالثًا: 
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�ملذكور مبوجب �لفقرة )�لثامنة( من �ملادة )�لثانية( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ 
وباإحالة �لق�شية �إىل هذه �لد�ئرة حددت لها جل�شة يف 1429/1/25هـ ح�شرها �ملتهم ونفى �شحة 
ما ن�شب �إليه يف قر�ر �التهام، ورغب يف �إمهاله لتقدمي دفاعه مف�شاًل، ويف جل�شة 1429/4/21هـ 

قدم مذكرة بدفاعه قال فيها:
�ملدعو  ب�شرب  وقمت  �لوظيفة  با�شم  �ملعاملة  �أ�شاأت  �أنني  �أعاله  �إليه  �مل�شار  �التهام  قر�ر  يف  ورد 
).....( و�إيقافه ملدة �شاعة باملخفر دون وجه حق، وجاءت �أدلة �التهام ح�شب قر�ر �التهام و�ملطالبة 

بالعقوبة، ولالإجابة على ما جاء بقر�ر �التهام �أو�شح �الآتي:
�أواًل: ما ورد يف قر�ر �التهام غري �شحيح جملًة وتف�شياًل، و�إمنا هو عبار�ت ن�شية متبعة يف جميع 
�إىل  �شردها  يف  �ملحقق  يتق�شى  �أن  دون  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  من  ت�شدر  �لتي  �التهام  قر�ر�ت 
�أنها م�شا�ص  �لتي �شدرت وح�شبت  �حلقائق و�لوثائق و�مل�شتند�ت، فما هي قو�م �ملخالفة و�الأفعال 
بكر�مة �لوظيفة و�ل�شرف و�خلروج عن �لو�جب وزعزعة �لثقة و�الحرت�م، وماذ� توفر للمدعي من 
�أفعال من�شوبة �إيّل؟ يف ثنايا ما قمت به من عمل ومت�ص ح�شن �ل�شمعة و�الإخالل بو�جبات �لوظيفة 

وعدم �ال�شتقامة، و�ملدعي يف �شكو�ه ذكر �أنه مت توقيفه ملدة �شاعة �إال ربع.
ثانيًا: �إن قر�ر �التهام معيب �شكاًل وم�شمونًا؛ الأنه ال ميثل �ملظهر �مللمو�ص و�مل�شَند �إيّل؛ ليعترب �أن 
ما قمت به من و�جبات وظيفية الزمة .. �إخالاًل بالنظام. و�لفعل غري �ملحدد بوجه �لقطع و�ليقني 
يتم  د�ئمًا  و�ل�شك  به،  �الأحو�ل ال ميكن �حلكم  وبهذه  و�حتمال  و�شك  يكون مو�شع ظن  و�لقر�ئن، 

تف�شريه ل�شالح �ملتهم.
�شة، و�أنا كرجل �أمن على درجة كبرية من �حلر�ص للحفاظ عليها وهلل �حلمد.  و�لوظيفة �أمانة مقدَّ
فهل �خلطاأ �لذي ذكرته هيئة �لرقابة و�لتحقيق نتج عن �شرر ي�شوغ �لتعوي�ص عنه مثاًل؛ فما قمت 
به هو مطابق للتعليمات و�لنظام ولي�ص فيه �شطط �أو �إ�شر�ف �أو �إ�شاءة الأي �أحد وال توجد �ملالءمة 

بني درجة وخطورة �ملخالفة وبني �جلز�ء و�لقاعدة )�أن درء �ملفا�شد مقدم على جلب �مل�شالح(.
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�مل�شلحة  لو�جبي هدف حماية  تاأديتي  ور�ء  �أ�شل م�شروع فمن  �أ�شا�شًا على  يعتمد  �إن عملي  ثالثًا: 
�لعامة و�جلماعة ومنع �الإخالل بالنظام �لعام دون جتاوز للق�شوة و�ل�شدة يف حدود �لعد�لة �ملاألوفة 
�لو�جبات  تفر�شه  ملا  خمالفًا   ).....( �ملدعي  مع  �لت�شرف  يكن  فلم  �ملفرط.  و�للني  �لت�شاهل  �أو 

�لوظيفية، ومل يتوفر �أي ركن مادي �أو معنوي �أو �شرعي �أو عيب.
و��شتخد�م �لقوة ظاهرة معتربة لرجال �الأمن، وال ميكن �حت�شابها �إ�شاءة ��شتخد�م �شلطة فيما �إذ� 
كانت حلماية �ملجتمع و�الأحياء �ل�شكنية، ومل يتم م�ص �ملدعي �أو زمالئه ب�شيء من �ل�شدة من قبلي، 
وعندما تكون مقابلة �لفرد الأي �إن�شان مكَرهًا بعدم �المتثال لالأو�مر، وهذ� ما مت مع �ملذكور فلم 
تكن مني �أية خمالفة �إد�رية ت�شتوجب �جلز�ء �الإد�ري، ما بالك بغري ذلك، و�الأ�شل �أن جترمي �مل�شلم 
وظيفتي؟  و�جبات  مع  يتفق  ال  به  ما قمت  وهل  للمخالفة.  والزم  متو�فر  �شرعي  بن�ص  �إال  يكون  ال 
وتنفيذً� للتعليمات و�الأو�مر و�لو�جبات و�إعر�بًا عن طبيعة �الإخال�ص للرو�بط �لنظامية و�أنا ب�شفتي 
رجل �أمن و�أعمل برتبة رقيب، وكنت �أقوم بو�جباتي ك�شابط مناوب الأربع وع�شرين �شاعة وح�شب 

توجيه رئي�ص �ملخفر.
ر�بعًا: بالن�شبة الأدلة �التهام:

1- �ل�شكوى �ملقدمة من �ملدعو).....( لي�شت �شحيحة وملفقة ويناق�شها ما �أخذ على �ملذكور من 
�إقر�ر�ت وتعهد�ت مدونة وما د�ر من خمابر�ت ر�شمية من رئي�ص خمفر �شرطة �لعيينة و�جلبيلة 
ورقم  1428/3/14هـ،  يف   )362/463/19( برقم  و�جلبيلة  �لعيينة  مركز  رئي�ص  �شعادة  مع 

)2/36/627/19( يف 1428/4/13هـ.
2- �ل�شهادة �ملقدمة و�مل�شار �إليها يف قر�ر �التهام تعترب �شهادة غري جائزة �شرعًا ونظامًا وال تاأخذ 
و�أخذت عليهم  �ملقبو�ص عليهم  �أ�شماوؤهم هم �شمن  �لو�ردة  �ل�شهود  �لقانونية؛ الأن جميع  �ل�شفة 
تعهد�ت و�إقر�ر�ت بعدم �إ�شاءة �ل�شلوك د�خل �الأحياء �ل�شكنية �آخر �لليل و�لتجو�ل غري �ملربر، كما 
�أنني مل �أتعمد �ل�شرب �أو �خلنق للمذكور �أبدً�، وما قمت به هو ما متليه علّي �لو�جبات �لوظيفية 
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ب�شفتي رجل �أمن �أحر�ص على ممتلكات �ملجتمع و�لوطن بكل ب�شالة و�شدق وتفاٍن و�إخال�ص.
3- عندما ذكرت �أنني طلبت �إح�شار �ملدعي ).....( بالقوة وحماولة تثبيته لالمتثال لالأو�مر لي�ص 
هذ� �شنفًا من �العرت�ف باخلطاأ، و�إمنا هو حتقيق �لتو�زن بني �ملفرو�ص و�لو�جب جتاه رجل �أ�شر 
على �تباع �الأ�شاليب �لق�شرية �شد رجال �الأمن و�عتدى على �أحد �الأفر�د وح�شب ما ذكر بال�شهادة.
4- �ال�شتف�شار وجو�ب �لبحث �جلنائي ب�شرطة منطقة �لريا�ص لي�ص هو نهاية �ملطاف باأن ).....( 
وزمالءه غري م�شجلني ويتحتم �إطالق �شر�حهم فورً� و�ختالف �لوقت بزمن )15( دقيقة، وهي ال 
تكفي حتى الأخذ �الإقر�ر�ت و�لتعهد�ت على �ملقبو�ص عليهم وعددهم �شبعة ع�شر �شخ�شًا مع تطبيق 
هوياتهم و�أخذ �حليطة و�حلذر من ت�شرفاتهم، ال�شيما و�أن �لو�قعة كانت يف �أحد ليايل موؤمتر قمة 

�لريا�ص قمة �لت�شامن �لعربية.
ختامًا: �أقدم �إجابتي و�أطالب باإ�شد�ر قر�ر بر�ءتي، و�أرفق لكم م�شاهد تفيد مبو�ظبتي على �ل�شالة 
و�لتمتع بال�شلوك �حل�شن و�الأخالق �حلميدة، كما �أرفق لكم ن�شخة من قر�ر �شاحب �ل�شمو �مللكي 
وزير �لد�خلية رقم )1900( يف 1428/7/9هـ، وتعميم نائب �أمري منطقة �لريا�ص رقم )14614( 
يف 1428/7/14هـ، و�لتي تت�شمن �حلر�ص و�لتاأكيد على رجال �الأمن للمحافظة على �أمن �لوطن 

و�ملو�طنني.
وقد مت تزويد ممثل �الدعاء بن�شخة من هذه �ملذكرة ومن مرفقاتها، وبعد �طالعه عليها ذكر �أنها 
مل تاأت مبا ي�شتوجب �لرد مكتفيًا مبا ت�شمنته �أور�ق �لدعوى و�أدلة �التهام، كما قرر �ملتهم �أنه مل 

يعد لديه ما ي�شيفه �إىل ما �شبق تقدميه.

حيث �إن فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص �أقام �لدعوى �ملاثلة �شد �ملدعى عليه بتوجيه 
�التهام �إليه باإ�شاءة �ملعاملة با�شم �لوظيفة.
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وحيث �إن �ملدعى عليه �أجاب عن �لدعوى بعدم �شحة ما ن�شب �إليه يف قر�ر �التهام، وذلك كله على 
�لنحو �ملتقدم تف�شيله.

وحيث �إن �لد�ئرة ترى �أنه يجب لو�شف �لت�شرف �لذي يقوم به �ملوظف باأنه ي�شكل يف جانبه جرمية 
�إ�شاءة �ملعاملة تو�فر ثالثة عنا�شر وهي: �أواًل: �أن يكون ت�شرف �ملوظف غري م�شروع، �أي �أنه خارج 
عن مقت�شى �لن�شو�ص �لنظامية �أو �للو�ئح �أو �لتعليمات �لتي متنحه �شالحية �لقيام بهذ� �لت�شرف. 
ثانيًا: �أن ال يكون �ملوظف م�شطرً� وال �شبيل له الأد�ء مهام وظيفته �شوى �لقيام بهذ� �لت�شرف؛ الأن 

ما ال يتم �لو�جب �إال به فهو و�جب. 
ثالثًا: �أن يكون ت�شرف �ملوظف غري متنا�شب مع �حلالة �مل�شببة.

�ل�شاعة  �أنه يف حو�يل  تبني  ووقائع  فيها من مكاتبات  د�ر  وما  �لدعوى  �أور�ق  با�شتقر�ء  �إنه  وحيث 
�لو�حدة و�لن�شف من �شباح يوم �الإثنني �ملو�فق 1428/3/8هـ مت �لقب�ص على �ملدعو ).....( من 
�شمن و�حد وع�شرين �شخ�شًا وهم يتجولون د�خل �لعيينة، ومت �إح�شارهم ل�شابط �ملخفر �مل�شتلم 
�لتعهد عليهم  �أخذ  و�أثناء  �أمنية،  �أية قيود  �أن �ملذكورين لي�ص عليهم  للتاأكد من  ).....( )�ملتهم( 
قام  �إيقافه  وعند  �لتعهد  من  �لهروب  �ملذكور   ).....( حاول  �أخرى  مرة  �لليل  �آخر  �لتجول  بعدم 
برفع �شوته على �ل�شابط �ملناوب ودفع �شابط �ملخفر وتلفظ على �آمر �ل�شنرت�ل باألفاظ غري الئقة، 
وحاول �ال�شتباك مع �ل�شابط �ملناوب �إال �أن تدخل زمالئه حال دون ذلك، ومت �إعد�د حم�شر بذلك 
يف حينه وقع عليه �الأفر�د �مل�شتلمون، ومت �إبالغ رئي�ص خمفر �شرطة �لعيينة و�جلبيلة بذلك، و�لذي 
قام باإبالغ رئي�ص �ملركز باخلطاب رقم )2/36/463/19( بتاريخ 1428/3/14هـ جاء فيه .. وكما 
�إعطاء  وعدم  �لريا�ص  قمة  ال�شتقبال  �الأمن  ل�شبط  وذلك  مر�بطة؛  باأننا يف حالة  �شعادتكم  يعلم 
�شعاف �لنفو�ص �لفر�شة خلرق �الأمن. كما نحيط �شعادتكم باأن �لتجو�ل يف �آخر �لليل يعاين منه 
�أهل �ملنطقة، وذلك لعدم تو�جدهم يف منازلهم م�شتغلني فر�شة �الإجازة �ملمنوحة لهم، وي�شتوجب 
علينا حماية �ملنطقة من �ل�شرقات وخالفها وتكثيف تو�جد �لدوريات �الأمنية د�خل �الأحياء �ل�شكنية 
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عليه  وقع  �لذي  �الإقر�ر  ذكرها  �ملتقدم  �لوقائع  �شحة  على  وي�شهد  به  ي�شتبه  �شخ�ص  �أي  و�إيقاف 
�ل�شاكي مت�شمنًا �إقر�ره على نف�شه مبا بدر منه ح�شب ما تقدم وتعهده بعدم تكر�ر ذلك �أمام رئي�ص 

خمفر �شرطة �لعيينة و�جلبيلة وبح�شور و�لده.
و�قع  يقت�شيه  مما  هو   ).....( �ملدعو  مع   ).....( �ملتهم  ت�شرف  �أن  تقدم  مما  �لد�ئرة  وتخل�ص 
�حلال وميليه عليه �لو�جب �لوظيفي ويجد �شنده �لنظامي من مو�فقة مرجعه رئي�ص خمفر �شرطة 
�لعيينة و�جلبيلة ورئي�ص �ملركز و�شمو حمافظ �لدرعية خ�شو�شًا يف مثل �لظروف �ملحيطة بالو�قعة 
من قيام ).....( �ملذكور بالتجول د�خل �الأحياء �ل�شكنية ويف �آخر �لليل و�أثناء �ال�شتعد�د�ت �الأمنية 
النعقاد �لقمة �لعربية يف مدينة �لريا�ص؛ ولوجود تعميم على �لدوريات و�شباط �خلفر باأنه نظرً� 
�لتجارية  �ملحالت  ملالحظة  �لدوريات  وتكثيف  �لتفتي�ص  نقاط  و�شع  فيعتمد  �ل�شرقات  الزدياد 
و��شتيقاف �ملتجولني يف �شاعات متاأخرة من �لليل، وخا�شة فئة �ل�شباب �لذين لي�ص لهم حاجة �أو 
�شرورة يف �لتجول �آخر �لليل و�لتاأكد من �إثباتاتهم �ل�شخ�شية وملكية �ملركبات و�إر�شال �أ�شمائهم 
و�أرقام �ملركبات جلهة �الخت�شا�ص للتاأكد عما �إذ� كانو� مطلوبني الأية جهة �أمنية من عدمه كما �أنه 
ال دليل على �شحة �التهام، فال�شكوى �ملقدمة من �ملدعو ).....( فاإنها ال تعدو �أن تكون جمرد دعوى 
مل حتقق وفق �ل�شو�بط �ل�شرعية، كما �أن �الأ�شخا�ص �لذين �أ�شماهم �التهام �شهودً�، فال عربة ملا 
�أدلو� به ما د�م �الدعاء مل يقدمهم �أمام هذه �لد�ئرة باعتبارهم من بينات �لدعوى. وبالن�شبة ملا 
�عرتف به �ملتهم من �أنه قام باإم�شاك �ملدعو ).....( و�إح�شاره بالقوة ملقر غرفة �لعمليات باملخفر 
ودفعه جتاه جد�ر �لغرفة، فاإن �ملتهم يف هذه �حلالة م�شطر وال �شبيل له الأد�ء مهام وظيفته �شوى 
�أن  يثبت  �لنظامي معه يف مثل هذه �حلاالت، ومل  �ملقت�شى  �إجر�ء  �ملذكور مبا يكفل  �لت�شرف مع 
�ملتهم جتاوز يف ت�شرفه مع �ملذكور �لقدر �لذي ميكن و�شفه باالإ�شاءة، خ�شو�شًا �أن ).....( �ملذكور 
هو �ملت�شبب فيما ح�شل له، نتيجة عدم �متثاله للتعليمات و�الإر�شاد�ت �الأمنية �أ�شوة برفاقه، وقيامه 
بالتلفظ و�لتهجم على رجال �الأمن ومقاومتهم، وحماولة �لهروب من �ملوقع قبل ��شتكمال �الإجر�ء�ت 
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�لنظامية يف مثل هذه �حلاالت.
وحيث �الأمر ما تقدم من عدم وجود �لدليل �ليقيني على �شحة �التهام، وعدم تو�فر عنا�شر جرمية 
�ملتهم  �إد�نة  بعدم  �لق�شاء  �إىل  ذلك  كل  من  تنتهي  �لد�ئرة  فاإن  �ملتهم،  جانب  يف  �ملعاملة  �إ�شاءة 

باجلرمية �ملن�شوبة �إليه.
اإليه يف قرار االتهام؛  اإ�ضاءة املعاملة املن�ضوبة  اإدانة ).....( بجرمية  لذلك حكمت الدائرة بعدم 

لعدم كفاية االأدلة. 

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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مو�طن  �إ�شعاف  عن  �متناعه  من  �إليه  ن�شب  ما  �ملخدر�ت(  مبكافحة  )مالزم  �الأول  �ملتهم  �إنكار   
مقبو�ص عليه بتهمة حيازة حبوب خمدرة مما ت�شبب يف وفاته، وكذلك �إنكار باقي �ملتهمني بو�شفهم 
موظفني عاميني باملكافحة - �العتد�ء على �ملو�طن �ملذكور بال�شرب �أثناء �لقب�ص عليه – �إجماع 
�ل�شهود �ملتو�جدين مبقر �الإد�رة �ملذكورة عند �إح�شار �ملو�طن على �أنه مل يتعر�ص الأي �عتد�ء عند 
�إح�شاره من قبل �لفرقة ومل يظهر عليه �أية �آثار �عتد�ء، و�أنه طلب ماء لل�شرب فلما �شرب و�جته �إىل 
�ل�شيارة لنقله �إىل �مل�شت�شفى �شقط على �الأر�ص قبل و�شوله �إليها – ��شتبعاد �شهادة �شاهد �الإثبات 
�ملذكور؛ لكونه من �أرباب �ملخدر�ت – �إفادة �لتقرير �لطبي باأن �الإ�شابات �ملحدثة يف �ملو�طن �ملذكور 
يف جمملها ب�شيطة و�شطحية وغري م�شحوبة بك�شور يف �لعظام ولي�ص كافية الإحد�ث �لوفاة – �إثبات 
�أفر�د �لفرقة  �لتحليل �لكيميائي �ملعملي وجود مو�د خمدرة يف �ملذكور، مما يوؤكد �شحة ما قرره 

�ملتهمني من قيامه بابتالع �شيئًا عند �لقب�ص عليه- �أثر ذلك: عدم �إد�نة �ملتهمني مبا ن�شب �إليهم.

 �ملادة )8/2( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.
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�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �حلدود �ل�شمالية دعو�ه �شد �ملذكورين �أعاله مبوجب قر�ر 
عرعر  مبدينة  قبله  وما  1426/6/8هـ  بتاريخ  �أنهم  و�ملت�شمن  1427هـ  لعام  )8/ج(  رقم  �التهام 
مبكافحة  مالزم  برتبة  عامًا  موظفًا  بو�شفه  �الأول  �ملتهم  قام  �أواًل:  �ل�شمالية:  �حلدود  مبنطقة 
باإ�شاءة �ملعاملة و�الإكر�ه با�شم �لوظيفة، وذلك عندما قام باالمتناع عن  �ملخدر�ت مبدينة عرعر 
�إ�شعاف �ملو�طن ).....( �ملقبو�ص عليه بتهمة حيازة حبوب خمدرة؛ حيث طلب من �ملالزم ).....( 
�إىل  �إحالته  و�شرعة  �إليه  �ملن�شوبة  �لتهمة  �إجر�ء�ت  �إنهاء  عن  و�مل�شوؤول  �مليد�ن  �شابط  ب�شفته 
�أي�شًا من قبل �جلندي ).....( عن �شوء حالة  �مل�شت�شفى؛ لكونه يعاين من مر�ص يف �لقلب وحثه 
منذ  �شاعة  يقارب  ما  لديهم  مكث  حيث  �إ�شعافه،  يتم  ومل  ذلك  دون  حال  لكنه  �ل�شحية  �ملو�طن 
�لقب�ص عليه مما ت�شبب يف وفاته ثانيًا: �ملتهم �لثاين و�لثالث و�لر�بع و�خلام�ص بو�شفهم موظفني 
�لوظيفة،  با�شم  و�الإكر�ه  �ملعاملة  باإ�شاءة  قامو�  عرعر  مبدينة  �ملخدر�ت  مكافحة  باإد�رة  عاميني 
�أثناء �لقب�ص عليه عند �ال�شتباه يف  وذلك عندما قامو� باالعتد�ء على �ملو�طن ).....( بال�شرب 
حيازته حبوب خمدرة وت�شليمه �إىل مكتب �لعمليات باإد�رة �ملخدر�ت و�لدم ينزف من فمه �لذي كان 
م�شتلمًا فيه �جلندي �أول ).....(، وذلك لالأدلة �لتالية: 1- ما جاء ب�شهادة �جلندي �أول ).....( 
�ملت�شمنة �أنه طلب من �ملالزم ).....( �إ�شعاف �ملو�طن ).....(؛ ل�شوء حالته �ل�شحية، ولكن مل يتم 
�إ�شعافه حتى فارق �حلياة. 2- لكون �ملالزم ).....( هو �شابط �مليد�ن و�مل�شوؤول عن �إنهاء �إجر�ء 
�ملو�طن �ملتهم لليلة �لقب�ص عليه، حيث مكث �ملو�طن �ملتوفى ما يقارب �شاعة منذ �لقب�ص عليه دون 
�إىل   ).....( �ملتوفى  �ملو�طن  �إح�شار  �أنه عند   ).....( �أول  ب�شهادة �جلندي  ما جاء  �إ�شعاف. 3- 
�الإد�رة من قبل وكيل رقيب  لل�شرب يف  �إىل تعر�شه  �إ�شافة  �إد�رة �ملخدر�ت كان فمه ينزف دمًا، 
باملتوفى  �إ�شابات  وجود  �ملت�شمن  �ملرفق  �لنهائي  �ل�شرعي  �لطبيب  بتقرير  جاء  ما   -4  .).....(
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متعددة ومتنوعة يف �لهيئة و�الأد�ة �ملحدثة باملتوفى. 5- ما جاء بتقرير �الأدلة �جلنائية من م�شاهدة 
عند  �أنه  �ملت�شمنة   ).....( �أول  �جلندي  �شهادة  يوؤيده  �ملرفق  �للون  �شود�ء  �آثار  بها  �ملتوفى  ثياب 
�لزفت  �آثار  وعليها  مت�شخة  مالب�شه  كانت  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  �إىل  �ملتوفى  �ملو�طن  �إح�شار 
�الأ�شود، مما يدل على �أنه تعر�ص لل�شرب من قبل فرقة �لقب�ص. 6- �أن ما ح�شل للمتوفى من �نفعال 
نف�شاين وجهد ج�شماين وتز�من مع حالته �ملر�شية �ملزمنة هي �ل�شبب يف وفاة �ملو�طن ).....(. 
وفقًا  �ملذكورين  �ملتهمني  معاقبة  �ملظامل  ديو�ن  من  �ل�شمالية  �حلدود  مبنطقة  �لهيئة  فرع  وطلب 
الأحكام �ملادة )�لثانية( فقرة )8( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ ويف جل�شة يوم �الإثنني 
عليهم كل من:  �ملدعى  كما ح�شر حل�شوره   ).....( �الدعاء  �ملو�فق 1427/6/21هـ ح�شر ممثل 
).....(، و).....( و).....( و).....( و).....( يف حني مل يتبني ح�شور �ملدعى عليه �الأول ).....(، 
 ).....( �لثاين  عليه  �ملدعى  على  وباملناد�ة  عليهم،  �ملدعى  على  �التهام  قر�ر  �الدعاء  ممثل  وتال 
وب�شوؤ�له عما ن�شب �إليه يف قر�ر �التهام، �أجاب: باأنه غري �شحيح، و�ل�شحيح �أنه هو و).....( كانا 
يقود�ن �شيارة مدنية وير�قبان �ملجني عليه، حيث كان و�قفًا �أمام منزل �أحد �ملروجني �مل�شهورين 
لدى �إد�رة �ملخدر�ت، وعندما قام �ملجني عليه بالتحرك من �أمام �ملنزل، قاما باإعطاء �إ�شارة عرب 
�إىل �خللف،  �لر�شمية �مل�شاندة، وعند و�شول �ملجني عليه لنقطة �لدورية، تر�جع  للدورية  �جلهاز 
و�جته ي�شارً�، فقامت �لدورية باللحاق به، ثم توقف ونزل �أفر�د �لدورية باجتاهه، و�شاهد�ه يبتلع 
�شيئًا، ثم قاما بو�شع �لكلب�شة بيديه بعد �إخر�جه من �ل�شيارة دون �أن يبدي مقاومة، وكان معه طفاًل، 
وعند و�شولنا قمت باإبعاد �جلمهور عن �ملوقع و�أركبنا �لطفل معنا و�ملدعو ).....( بال�شيارة �لر�شمية 
وقمنا بالذهاب به �إىل �الإد�رة علمًا باأن �إذن �لقب�ص كان باأمر �شابط �مليد�ن ).....(، وعند و�شولنا 
لالإد�رة ذهبنا به �إىل غرفة �لعمليات وكان بها �جلندي ).....(، ثم قدم �ملالزم ).....( �إىل �الإد�رة 
وذهبت معه �إىل غرفة �لعمليات وقد مكثت يف غرفة �لعمليات �أنا و�ملالزم ).....( و�جلندي ).....( 
�أكرث من ن�شف �شاعة تقريبًا و�ملجني عليه �أمام باب غرفة �لعمليات، وقد مت خاللها �إعد�د  خطاب 
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حتويل �ملجني عليه للم�شت�شفى الإجر�ء غ�شيل معدة وحتليل دم له، وبعد �إعد�د �خلطاب قام بالذهاب 
من  ماء  طلب  �الإد�رة  حو�ص  �إىل  و�شوله  وعند  و).....(،   ).....( من  كل  �ملناوبني  غرفة  �إىل  به 
 ).....( قبل  �شوهد من  وعند رجوعه  ف�شرب  �لرب�دة  �إىل  فاجته  �ملاء  ب�شرب  له  �أذن  ثم   ).....(
و).....( وهو ي�شقط على وجهه على �الأر�ص وبعدها قاما باأخذه و�لذهاب به �إىل �مل�شت�شفى، وعند 
و�شولهم �أخربهم �لطبيب �ملناوب باأنه قد تويف هذ� ما لدي، وب�شوؤ�له عن �شهادة ).....( �لتي تفيد 
باأن �ملجني عليه عند �إح�شاره لالإد�رة �شاهد فمه ينزف دمًا ويظهر عليه �آثار �شرب، فاأجاب: باأن 
�إ�شابات  �أن �ملجني عليه فيه  �أثبت  هذه �ل�شهادة غري �شحيحة، وب�شوؤ�له عن �لتقرير �لطبي �لذي 
ثياب  �أن  يثبت  �لذي  �الأدلة �جلنائية  تقرير  وكذلك  �مل�شتخدمة،  و�الأد�ة  �الآلة  ومتعددة يف  متنوعة 
�ملجني عليه عليها �آثار �شود�ء �للون، وعليها �آثار �لزفت �الأ�شود ومت�شخة، مما يدل على �أنه تعر�ص 
لل�شرب من قبل فرقة �لقب�ص، فاأجاب: باأن هذ� نتيجة �شقوطه على وجهه يف فناء �الإد�رة قبيل نقله 
باأنه:  فاأجاب  �لتي ذكرها  بال�شفة  ب�شقوط �ملجني عليه  �أخربه  �لذي  وب�شوؤ�له عن  �مل�شت�شفى،  �إىل 
من  ل�شيء  حيازته  من  عليه  �ملجني  على  �لقب�ص  �إلقاء  �أثناء  متيقنني  كانو�  هل  وب�شوؤ�له   ،).....(
�ملخدر�ت؟ فاأجاب: باأنا ل�شنا متيقنني من ذلك، وما قمنا به لقاء �ال�شتباه يف و�شعه، وب�شوؤ�ل ممثل 
�الدعاء هل لديه ما يود �إ�شافته على ما ذكر �ملدعى عليه �لثاين؟ فذكر �أنه يكتفي مبا ورد يف قر�ر 
�التهام، وباملناد�ة على �ملدعى عليه �لثالث ).....(، وب�شوؤ�له عما ن�شب �إليه يف قر�ر �التهام، �أجاب 
بقوله: غري �شحيح، فقد كنت �أر�فق زميلي ).....( يف �لدورية �أثناء �لقب�ص على �ملجني عليه، وقد 
�شيارة  �أبو�ب  �لدورية عند  �أفر�د  �إليه �شاهدت  �لر�شمية، وعند و�شولنا  �لدورية  ��شتوقف من قبل 
�ملجني عليه، وعند نزويل و�جتاهي �إىل �ل�شيارة �شاهدت �ملجني عليه قد �نحنى �إىل �ليمني وو�شع 
من  بالنزول  فاأمرناه  خمدر�ت،  �بتلع  باأنه  قالو�  �لدورية  �أفر�د  �شاألت  وملا  فمه،  من  قريبة  يديه 
 ).....( �أخذه  و�شولنا  وعند  �الإد�رة،  �إىل  باأخذه  وقمنا  بيديه،  �لكلب�شة  و�شع  ومت  فنزل  �ل�شيارة، 
وذهب به �إىل غرفة �لعمليات وكان �مل�شتلم بها ).....( و�نتظرت �أنا يف فناء �الإد�رة ومعي �لطفل 
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لالإد�رة  عليه  �ملجني  �إي�شال  بني  وكان  �لعمليات  �إىل غرفة  فاجتهنا   ).....( �ملالزم  قدم  �أن  �إىل 
وقدوم �ملالزم ).....( لها قر�بة ربع �ل�شاعة ثم �أعد خطاب حتويل �ملجني عليه للم�شت�شفى؛ الإجر�ء 
�أخربين  وبعدها  �مل�شت�شفى  �إىل  للذهاب  به  بالنزول  و).....(   ).....( وقام  عليه،  �لطبي  �لك�شف 
جاءنا  ثم  وجهه،  على  �الإد�رة  فناء  يف  �شقط  عليه  �ملجني  باأن  يفيده  �ت�شال  جاءه  باأنه  �ل�شابط 
�إىل  �ل�شابط ).....(  ثم ذهبت مع  تويف،  �ملجني عليه قد  باأن  فيه  �أخربنا  �مل�شت�شفى  �ت�شال من 
�مل�شت�شفى وحتققنا من �أنه قد تويف فعاًل، وب�شوؤ�له عن �شهادة ).....( �لذي �أفاد باأن �ملجني عليه 
�أثناء �إح�شاره �إىل �الإد�رة �شاهد �لدم ينزف من فمه، وعليه �آثار �شرب، فاأجاب: باأن هذه �ل�شهادة 
غري �شحيحة، و�أنه مدفوع من قبل �آخرين يف �الإد�رة، وب�شوؤ�له عن �لتقرير �لطبي بحق �ملجني عليه، 
وكذلك تقرير �الأدلة �جلنائية، �أجاب: باأنه رمبا يكون ناجتًا عن �شقوطه قبيل نقله �إىل �مل�شت�شفى، 
وب�شوؤ�له عن �لذي �أعطاهم �الأمر بالتحرك نحو �ملجني عليه و�إلقاء �لقب�ص عليه، ومن ثم نقله �إىل 
�الإد�رة، �أجاب: باأنه �ل�شابط ).....( هو �لذي �أمرهم بذلك، و�أ�شاف �أنه هو و�أفر�د �لفرقة قامو� 
باإلقاء �لقب�ص على �ملجني عليه لقاء �ال�شتباه بحاله �أثناء وقوفه �أمام منزل �أحد �ملروجني، وب�شوؤ�له 
�أن �ملجني عليه عند  �أفر�د �الإد�رة  �أنه �شمع من بع�ص  �الإد�رة ).....( من  �أفاد به �لر�ئد يف  عما 
�إح�شاره لالإد�رة �شاهدو� عليه �آثار �شرب، فاأجاب: باأن هذ� غري �شحيح و�أن �لر�ئد ).....( على 
خالف مع مدير �الإد�رة وي�شعى لالإ�شاءة لالإد�رة باأي �شكل من �الأ�شكال، وب�شوؤ�ل ممثل �الدعاء هل 
�أنه يكتفي مبا ورد يف قر�ر �التهام، وباملناد�ة على �ملدعى عليه �لر�بع  لديه ما يود �إ�شافته؟ ذكر 
).....(، وب�شوؤ�له عما ن�شب �إليه بقر�ر �التهام �أجاب بقوله غري �شحيح، و�ل�شحيح �أنني كنت مع 
بالتحرك  قام  عليه حيث  �ملجني  على  بالقب�ص  �إ�شارة  تلقينا  وقد  �لر�شمية،  �لدورية  على   ).....(
ثم  ب�شيارته،  �لر�شمية  �شيارتنا  �حتكاك  بعد  �لور�ء  �إىل  ب�شيارته  تر�جع  منه  �قرت�بنا  وعند  نحونا 
�شربت �شيارته �لر�شيف �خللفي ونزلت من �ل�شيارة و�شاهدت �ملجني عليه يبتلع �شيئًا وج�شمه مائل 
باجتاه �لر�كب، فاجتهت نحو باب �ل�شائق وزميلي نحو �لباب �الآخر، و�أنزلناه من �ل�شيارة وو�شعنا 
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�لكلب�شة بيديه، و�أخذت �شيارته و�جتهنا �إىل �الإد�رة، وقمنا بتفتي�ص �ل�شيارة يف �الإد�رة �أنا و).....( 
للك�شف  باإر�شالها  قام  وبدوره  �ل�شابط  و�إعطائها  باأخذها  قمنا  حلبوب  �شغرية  ك�شر  بها  فوجدنا 
عليها، ثم ذهبت �إىل غرفة �ال�شرت�حة يف فناء �الإد�رة، وبعد �شاعة �إال ربع تقريبًا جاءين �ت�شال من 
�لتحويل  ).....( وخطاب  باأخذه من  �مل�شت�شفى فقمت  �إىل  عليه  باملجني  للذهاب  �لعمليات  غرفة 
ودفرت ت�شليم �ملعامالت، وعند نزولنا �إىل فناء �الإد�رة طلب مني �أن ي�شرب ماء فاأذنت له فذهب �إىل 
�لرب�دة و�شرب �ملاء وكان حا�شرً� ).....( و).....( و).....( و).....( و).....( وقمت بفتح باب 
�ل�شيارة الإركابه وقبل و�شوله �إىل �ل�شيارة �شقط على وجهه على �الأر�ص، ثم قمنا بنقله �إىل �مل�شت�شفى 
وعند و�شولنا �أخربنا �لطبيب باأنه قد تويف، وب�شوؤ�له عن �شهادة ).....( �أجاب: باأنها غري �شحيحة 
بدليل �أن ثيابه مل يظهر عليها �آثار دم �إن كان فمه ينزف دمًا كما ذكر �ل�شاهد يف �شهادته، وب�شوؤ�له 
و�الأد�ة  �الآلة  يف  ومتنوعة  متعددة  الإ�شابات  عليه  �ملجني  تعر�ص  �ملت�شمن  �لطبي  �لتقرير  عن 
�مل�شتخدمة، �أجاب: باأن هذه �الإ�شابات نتيجة �شقوطه على وجهه قبيل �إ�شعافه، وب�شوؤ�له هل بد� من 
�أقو�له  �أية مقاومة، وختم  �أثناء �لقب�ص عليه؟ �أجاب: باأنه مل ي�شدر منه  �أية مقاومة  �ملجني عليه 
�أنه يكتفي مبا ورد يف قر�ر �التهام،  �إ�شافته؟ ذكر  بذلك، وب�شوؤ�ل ممثل �الدعاء هل لديه ما يود 
وباملناد�ة على �ملدعى عليه �خلام�ص ).....(، وب�شوؤ�له عما ن�شب �إليه يف قر�ر �التهام �أجاب بقوله : 
غري �شحيح و�ل�شحيح �أننا قمنا باإنز�له من �ل�شيارة وو�شع �لكلب�شة بيديه دون �أن يبدي �أي مقاومة 
�إىل  حتويله  خطاب  لتحرير  �مليد�ن؛  �شابط  قدم  ثم  للعمليات،  و�شلمناه  �الإد�رة  �إىل  به  وذهبنا 
�مل�شت�شفى؛ الإجر�ء �لك�شف �لطبي عليه، وطلب مني �ملجني عليه ماًء �أثناء بقائه �أمام غرفة �لعمليات، 
فاأح�شرت له �ملاء، ثم قمت بتجهيز �ل�شيارة لنقله �إىل �مل�شت�شفى، وعند نزوله من �لدرج طلب ماء 
ف�شرب من �لرب�دة، ثم �جته �إلينا وقبل و�شوله �ل�شيارة �شقط على وجهه، وقمنا بنقله �إىل �مل�شت�شفى، 
وعند و�شولنا �أخربنا باأنه قد تويف، ثم ح�شر �إىل �مل�شت�شفى مدير �الإد�رة و�شابط �مليد�ن �ملالزم 
).....(، ثم قام �ل�شابط باإعد�د حم�شر �لقب�ص، وب�شوؤ�له عن �شهادة ).....( �أجاب: باأنها غري 
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�شحيحة، و�أنه تلقى تهديدً� من �لر�ئد ).....(، وب�شوؤ�له عن �لتقرير �لطبي �ل�شادر بحق �ملجني 
عليه وكذلك تقرير �الأدلة �جلنائية، �أجاب: باأنه مل ي�شاهد على �ملجني عليه ما جاء يف �لتقريرين 
قر�ر  يف  ورد  مبا  �كتفاءه  قرر  �إ�شافته  يود  ما  لديه  هل  �الدعاء  ممثل  وب�شوؤ�ل  بذلك،  قوله  وختم 
�شهادة كل من  �شماع  �الأمر  يتطلب  �الأول عن �حل�شور، وحيث  �ملدعى عليه  �التهام. وحيث تخلف 
).....( و).....( و).....( و).....(، عليه تقرر تاأجيل نظر �لدعوى �إىل جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
1427/7/14هـ، وفيها ح�شر ممثل �الدعاء ).....(، كما ح�شر حل�شوره �ملدعى عليهم ).....( 
و).....( و).....( و).....( و).....( و).....(، كما ح�شر بناًء على طلب �لد�ئرة �ملدعو ).....( 
وتال ممثل �الدعاء قر�ر �التهام على �ملدعى عليه �الأول، وب�شوؤ�له عما ن�شب �إليه فيه �أجاب بقوله غري 
�شحيح ما ن�شب �إيلَّ يف قر�ر �التهام، حيث كنت �شابط �مليد�ن يف تلك �لليلة �لتي وقع فيها �حلادث، 
وقد تلقيت �إ�شارة من وكيل �لرقيب ).....( باأن هناك �شخ�شًا م�شتبهًا فيه قد كان و�قفًا مع �أحد 
�ملعروفني باالإد�رة با�شتعمال وترويج �ملخدر�ت، وعند حترك هذ� �مل�شتبه فيه من �أمام منزل ذلك 
�ل�شخ�ص قامت �لفرقة مبالحقته و��شتيقافه بعد حماولته �لهرب وعند نزول �لفرقة لتفتي�شه �شاهده 
بع�ص �أفر�د �لفرقة يبتلع �شيئًا ومل يتمكنو� من معرفة هذ� �ل�شيء �لذي �بتلعه، وقد �أعطيتهم �الأمر 
بنقله �إىل �الإد�رة علمًا باأن هذ� �ل�شخ�ص مل ي�شبق �أن قب�ص عليه يف ق�شية خمدر�ت ولي�ص معروفًا 
لدينا، و�إنني مل �أقم باإعطاء �لفرقة �الأمر بالقب�ص على �ملت�شبه فيه �بتد�ًء، وبعد نقل �ملجني عليه 
لالإد�رة بحو�يل ع�شر دقائق و�شلت �إىل �الإد�رة، ووجدت يف فنائها طفاًل �شغريً�، و�أخربت باأنه �بن 
�ملجني عليه، فاأخذته معي �إىل غرفة �لعمليات ووجدت �ملجني عليه يف �ل�شيب �أمام غرفة �لعمليات 
فدخلت �لغرفة وكان فيها كل من ).....( و).....(، ثم جاءنا ).....( وطلبت من ).....( �أخذ رقم 
هاتف �ملنزل من �ملجني عليه الإح�شار من يقوم با�شتالم �لطفل ومت �إعطاء �ملجني عليه ماًء لل�شرب، 
ثم قمت باإعد�د خطاب حتويل �إىل �مل�شت�شفى الإجر�ء غ�شيل معدة للمجني عليه، ثم �أخذه من غرفة 
�لعمليات  على   ).....( كلمني  تقريبًا  دقائق  خم�ص  بعد  ثم  و).....(،   ).....( من  كل  �لعمليات 
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و�أخربين باأن �ملجني عليه قد �شقط على وجهه يف فناء �الإد�رة وهم يف طريقهم �إىل �مل�شت�شفى، ثم 
�أتى �أحد �أقارب �لطفل وقام با�شتالمه ومل نقم باإخباره باأن قريبه قد �شقط على وجهه، ومت نقله �إىل 
�مل�شت�شفى، ثم جاءين �ت�شال من �مل�شت�شفى باأن �ملجني عليه قد تويف، ثم رجعنا �إىل �الإد�رة قر�بة 
�ل�شاعة �لر�بعة فجرً� وقمت باإعد�د حم�شر �لقب�ص، وب�شوؤ�له عما ذكر ).....( باأن �شابط �مليد�ن 
).....( هو من �أعطاه �الأمر باإلقاء �لقب�ص على �مل�شتبه فيه، فذكر �أن هذ� غري �شحيح، و�أن عنده 
�أمرً� م�شتدميًا مبر�قبة منازل �مل�شبوهني، وب�شوؤ�له ملاذ� مل يتم �إلقاء �لقب�ص على �لذي كان و�قفًا مع 
�ملجني عليه �أمام منزله و�لذي كان معروفًا لديهم باأنه من �أرباب �ملخدر�ت ومت �إلقاء �لقب�ص على 
�ملجني عليه، فاأجاب: لي�ص عندنا �أمر مبد�همة �ملنزل ولي�ص عندنا ما يثبت باأنه قام باإعطاء �ملجني 
عليه �شيئًا من �ملخدر�ت، وب�شوؤ�له هل �شدر من �ملجني عليه �أثناء �لقب�ص عليه �أية مقاومة الأفر�د 
�لفرقة �لقاب�شة، فاأجاب: بناًء على كالم �لفرقة مل تبُد منه �أية مقاومة، وب�شوؤ�له عن �شهادة ).....( 
�أدوية  ولديه  بالقلب  مري�ص  و�أنه  �ل�شحية،  حالته  ل�شوء  نظرً�  �إ�شعافه  منه  طلب  �أنه  و�ملت�شمنة 
ي�شتعملها يف �ل�شيارة، و�أنه �أخربه بذلك فلم يعط هذ� �الأمر �هتمامًا، فذكر �أنه غري �شحيح، فلم 
يطلب مني �إال �أن �ملجني عليه يريد ماًء، فاأذنت له بذلك، وب�شوؤ�له هل تعر�ص �ملجني عليه يف �الإد�رة 
الأي �عتد�ء، فذكر �أنه مل يتعر�ص لذلك �أثناء وجوده، وب�شوؤ�له عما ذكره ).....( يف �شهادته من �أنه 
�شاهد �ملجني عليه �أثناء دخوله لالإد�رة وفمه ينزف دمًا وعليه �آثار �شرب، فذكر �أن هذه �ل�شهادة 
غري �شحيحة فلم ي�شاهد عليه �شيئًا مما جاء يف �ل�شهادة، وب�شوؤ�له عما ذكره ).....( �لذي كان 
خفريً� على �لبو�بة �أثناء وقوع �حلادثة من �أنه �شاهد �ملجني عليه �أثناء �إح�شاره �إىل �الإد�رة وعليه 
�آثار �شرب يف ر�أ�شه ومالب�شه، فذكر �أن هذ� غري �شحيح؛ �إذ كيف ميكن للخفري باأن يرى ما بد�خل 
�ل�شيارة، وب�شوؤ�له عن �لتقرير �لطبي �ل�شادر بحق �ملجني عليه و�ملت�شمن وجود �إ�شابات يف �ملتوفى 
متعددة ومتنوعة يف �لهيئة و�الأد�ة �ملحدثة فيه، فذكر �أن ما جاء يف �لتقرير ناجت عن �شقوطه يف فناء 
�الإد�رة قبيل نقله �إىل �مل�شت�شفى، وب�شوؤ�له عن تقرير �الأدلة �جلنائية �ملت�شمن م�شاهدة ثياب �ملتوفى 
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بها �آثار �لزفت �الأ�شود، فذكر �أنه مل ي�شاهد هذ� على �ملتوفى وختم قوله بذلك. وباملناد�ة على �ملدعو 
).....(، وب�شوؤ�له هل مت �العتد�ء على �ملدعو ).....( �أثناء �لقب�ص عليه من قبل �لفرقة �لقاب�شة، 
فذكر �أنه �شمع يف تلك �لليلة من بع�ص �أفر�د �الإد�رة �أن �لفرقة �لقاب�شة قامت ب�شرب �ملجني عليه 
عند �لقب�ص عليه عندما كان يحاول �بتالع �شيئًا من �حلبوب، كما �أفاد باأن �ملجني عليه قبيل نقله 
�إىل �مل�شت�شفى قد ��شطدم بال�شيارة �لتي تريد �إ�شعافه يف ر�أ�شه و�شقط على �الأر�ص، وب�شوؤ�ل ممثل 
�الدعاء هل لديه ما يود �إ�شافته، ذكر �أنه لي�ص عنده ما ي�شيفه غري ما ذكر يف قر�ر �التهام. كما 
متت �لكتابة ملرجع �لر�ئد ).....( ل�شماع �أقو�له فوردنا خطاب مدير �شرطة منطقة �جلوف رقم 
تاريخ  من  �عتبارً�  مالكهم  على  ملحق  �ملذكور  �أن  و�ملت�شمن  1427/6/27هـ  بتاريخ   )4529(
�ملخدر�ت  مكافحة  الإد�رة  �لكتابة  متت  وقد  تاريخه  حتى  عمله  يبا�شر  مل  �أنه  �إال  1426/11/1هـ، 
�أقو�له،  �إلينا ل�شماع  �أول ).....( باحل�شور  مبنطقة �حلدود �ل�شمالية عدة مر�ت لتكليف �جلندي 
فوردنا عدة خطابات تفيد باأن �ملذكور رف�ص �لتوقيع على حم�شر �لتبليغ، كما متت �لكتابة لف�شيلة 
قا�شي حمكمة قنا مبوجب �خلطاب رقم )1/23/701( بتاريخ 1426/7/28هـ؛ ال�شتخالفه ل�شماع 
�شهادة �جلندي ).....( �لذي يعمل حاليًا يف وحدة مكافحة �ملخدر�ت باحلري�شة وكان وقت وقوع 
�حلادثة خفري �لبو�بة، وقد �شاهد �ملجني عليه �أثناء �إح�شاره مع �لفرقة �لقاب�شة �إىل �الإد�رة فوردنا 
خطاب ف�شيلة قا�شي �ملحكمة �لعام بقنا رقم )437( بتاريخ 1427/7/11هـ يفيد باأن �حلري�شة 
�لتي يعمل بها �ملذكور خارج والية حمكمة قنا. ويف جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 1428/1/11هـ ح�شر 
�أطر�ف �لدعوى ومل يتبني ح�شور �أي من �ل�شهود �لذين متت �لكتابة لهم ل�شماع �أقو�لهم، وحيث طال 
�أمد نظر هذه �لق�شية فقد تقرر �لف�شل يف �لدعوى و�الكتفاء ب�شهاد�ت �ملذكورين �ملثبتة يف ملفات 
ثم  �شبق،  مبا  �الكتفاء  فقررو�  �إ�شافته،  يودون  ما  لديهم  هل  �لدعوى  �أطر�ف  �شئل  ثم  �لتحقيق، 
�أ�شدرت �لد�ئرة حكمها رقم )10/د ج/20( لعام 1428هـ �لقا�شي مبا يلي: �أواًل: �إد�نة �ملدعى عليه 
).....( بجرمية �إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة، وتعزيره عن ذلك ب�شجنه �شنة و�حدة وثالثة �أ�شهر. ثانيًا: 
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�إد�نة �ملدعى عليه �لثاين ).....( بجرمية �إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة، وتعزيره عن ذلك ب�شجنه �شنة 
و�حدة و�شتة �أ�شهر. ثالثًا: �إد�نة �ملدعى عليه �لثالث ).....( و�ملدعى عليه �لر�بع ).....( و�ملدعي 
عليه �خلام�ص ).....( بجرمية �إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة، وتعزير كل و�حد منهما ب�شجن �شنة كاملة؛ 
وذلك ملا هو مبني باالأ�شباب، ثم مت �العرت��ص عليه من قبل �ملدعى عليه ورفعت كامل �أور�ق �لق�شية 
رقم  �لثانية - حكمها  – �لد�ئرة  �لق�شايا  تدقيق  هيئة  فاأ�شدرت  لتدقيق �حلكم  �لديو�ن  لرئا�شة 
)29/ت/2( لعام 1429هـ �لقا�شي بنق�ص حكم �لد�ئرة و�إعادة �لق�شية �إليها الإعادة نظرها على 
�الدعاء  �الإثنني 1429/10/20هـ ح�شر ممثل  يوم  جل�شة  ويف  باأ�شباب �حلكم.  مبني  هو  ما  �شوء 
و�لر�بع ).....(  و�لثالث ).....(  و�لثاين ).....(  �الأول ).....(  �ملدعى عليه  ).....( كما ح�شر 
و�خلام�ص ).....( و�شئل �أطر�ف �لدعوى هل لديهم ما يودون �إ�شافته؟ فقررو� �كتفاءهم مبا �شبق؛ 
يف   )466/7( رقم  �ل�شمالية  �حلدود  منطقة  حماكم  رئي�ص  خطاب  للد�ئرة  ورد  الأنه  ونظرً� 
��شتخالف  ب�شاأن  1429/2/27هـ،  يف   )1/23/490( رقم  خطابنا  على  �ملبني  1429/3/16هـ 
�إىل  نقله  مت  �ل�شاهد  �أن  خطابه  ت�شمن  وقد   ،).....( �ملدعو  �شهادة  ل�شماع  ينيبه  من  �أو  ف�شيلته 
�حلدود  مبنطقة  �ملخدر�ت  مكافحة  مدير  خطاب  على  بناًء  وذلك  رنية،  وحدة  �لطائف  حمافظة 
�ل�شمالية رقم )8/1217/15�ص( بتاريخ 1429/3/8هـ، ثم متت �لكتابة لرئا�شة حماكم �لطائف 
بخطابنا رقم )1/23/866( بتاريخ 1429/4/20هـ ل�شماع �شهادة �ل�شاهد، ثم مت �لتعقيب عليهم 
بتاريخ   )1/23/2756( رقم  و�خلطاب  1429/8/22هـ  بتاريخ   )1/23/2230( رقم  باخلطاب 
 ).....( من  كاًل  عليهما  �ملدعى  �أح�شر  1430/1/15هـ  �الإثنني  يوم  جل�شة  ويف  1429/11/10هـ 
).....( �جلن�شية مبوجب �ل�شجل �ملدين رقم ).....( و).....( ).....( �جلن�شية مبوجب �ل�شجل 
هذه  ويف   .).....( رقم  �ملدين  �ل�شجل  مبوجب  �جلن�شية   ).....( و).....(   ).....( رقم  �ملدين 
الأي  يتعر�ص  مل   ).....( �ملدعو  باأن  ي�شهدون  �شهودً�  �أح�شرو�  باأنهم  عليهم  �ملدعى  ذكر  �جلل�شة 
�مل�شت�شفى  �إىل  ونقله  �شقوطه  عند  وكذ�  �لقاب�شة،  �لفرقة  قبل  من  لالإد�رة  �إح�شاره  عند  �عتد�ء 



364

وباملناد�ة عليهم ذكر �ملدعو ).....( باأنه هو �خلفري �ملناوب على بو�بة �الإد�رة عند �إح�شار �ملدعو 
).....( من قبل �لفرقة �لقاب�شة ومل ي�شاهده عند �إح�شاره؛ وذلك لكونه ماأمورً� بفتح �لبو�بة دون 
تفتي�ص �ل�شيار�ت �لر�شمية �لد�خلة لالإد�رة، و�لذي ��شتلم منه هو �ملدعو ).....(، بينما ذكر كل من 
).....( و).....( باأنهم �شاهدو� �ملدعو ).....( يف فناء �الإد�رة قبيل نقله �إىل �مل�شت�شفى وبرفقته 
كل من ).....( و).....( ومل يظهر عليه �أية �آثار �عتد�ء و�أنه طلب ماء لل�شرب، فلما �شرب و�جته 
�إىل �لد�ئرة خطاب رئي�ص  �إليها، وحيث ورد  �إىل �مل�شت�شفى، �شقط قبل و�شوله  �ل�شيارة لنقله  �إىل 
�لو�ردة  �الأور�ق  �أن  �ملت�شمن  1429/11/25هـ  بتاريخ  )7369/خ(  رقم  بالطائف  �لعامة  �ملحكمة 
�إليهم ب�شاأن �ال�شتخالف ل�شماع �ل�شهادة قد مت �إحالتها �إىل حمكمة رنية، وحيث �إنه �إىل تاريخه مل 
�ملدعى  تنبيه  مت  كما  �أخرى،  جلل�شة  �لدعوى  نظر  تاأجيل  تقرر  فقد  �خل�شو�ص  بهذ�  �شيء  يردنا 
عليهم باأنهم مل يقومو� باإح�شار �شهود �لنفي قبل هذه �ملرة ومل تقم �لد�ئرة ب�شماع �أقو�لهم كما جاء 
رقم  برنية  �لعامة  �ملحكمة  رئي�ص  خطاب  للد�ئرة  ورد  ثم  �العرت��شية،  بع�شهم  مذكر�ت  يف 
)256/2/94( بتاريخ 1420/1/24هـ وبرفقه �شورة من �شبط �شماع �شهادة ).....( و�ملت�شمنة 
�أنه مت �إح�شار �ملدعو ).....( �إىل مقر �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت بعرعر وكان عليه �آثار �شرب وثوبه 
عليه �آثار دم وبقع �شود�ء �للون من �الأ�شفلت، وكان �أنفه ينزف قلياًل، ثم �أخرب به باأنه متعب ويريد 
�مل�شت�شفى وقلبه يوؤمله فاأخرب رئي�ص �لفرقة �ملدعى عليه �لثاين بذلك فقام ب�شربه على خدوده، ثم 
ما جاء يف  �آخر  �إىل   .... بذلك  �الأول  عليه  �ملدعى  �خلفر  �شابط  فاأخرب  �لتعب   ).....( على  بد� 
�شهادته، ثم يف جل�شة يوم �الأحد 1430/2/20هـ مت عر�ص �شهادة �ل�شاهد على �حلا�شر من �ملدعى 
�ل�شاهد  و�أن هذ�  فيها غري �شحيح،  ما جاء  باأن  فاأجابو�:  و�خلام�ص،  و�لثالث  �لثاين  وهم  عليهم 
�شاقط �لعد�لة ومن �أ�شحاب �ملخدر�ت وعليه ق�شية يف �إد�رة خمدر�ت منطقة �جلوف ح�شلت له 
موؤخرً� يف �شهر رم�شان �ملا�شي وطلبو� مهلة لتقدمي ما يثبت ذلك. ويف جل�شة يوم �الإثنني قدمو� 
�شورة �خلطاب رقم )862/10/15�ص( بتاريخ 1430/2/22هـ �ل�شادر من �إد�رة مكافحة خمدر�ت 



365

مت  �أنه  يت�شمن  �ل�شمالية  �حلدود  مبنطقة  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  �إىل  و�ملوجه  �جلوف  منطقة 
�ملحظورة  �حلبوب  من  حبة  حليازته  1429/9/21هـ  بتاريخ  و�إيقافه   ).....( �ملدعو  على  �لقب�ص 
خمدر�ت  مكافحة  عمله  جهة  �إ�شعار  ومت  1429/9/24هـ  بتاريخ  �شر�حه  و�أطلق  �لتعاطي  لغر�ص 
�لطائف بذلك. ثم �شئل �أطر�ف �لدعوى هل لديهم ما يودون �إ�شافته؟ فقررو� �كتفاءهم مبا �شبق 

ثم رفعت �جلل�شة.

وبعد �الطالع على �أور�ق �لق�شية ودر��شتها و�شماع �لدعوى و�الإجابة، وحيث �أنكر �ملدعى عليه �الأول 
قيامه باالمتناع عن �إ�شعاف �ملدعو ).....( عند �لقب�ص عليه بتهمة حيازة حبوب خمدرة ونقله �إىل 
باالعتد�ء  قيامهم  �لقاب�شة  �لفرقة  �أفر�د  عليهم  �ملدعى  بقية  �أنكر  كما  �ملخدر�ت،  �إد�رة مكافحة 
عليه �أثناء �لقب�ص عليه، وحيث �أح�شر �ملدعى عليهم كاًل من ).....( و).....( و).....( و�لذين 
�إح�شاره لالإد�رة وكذ� عند �شقوطه ونقله  باأن �ملدعو ).....( مل يتعر�ص الأي �عتد�ء عند  �شهدو� 
�ملدعو  �إح�شار  عند  �الإد�رة  بو�بة  على  �ملناوب  �خلفري  هو  باأنه   ).....( ذكر  كما  �مل�شت�شفى،  �إىل 
�ل�شاهد  يف  عليهم  �ملدعى  قدح  وحيث   ،).....( �ملدعو  ولي�ص  �لقاب�شة  �لفرقة  قبل  من   ).....(
بتاريخ  مو� �شورة �خلطاب رقم )862/10/15�ص(  �أرباب �ملخدر�ت وقدَّ �أنه من  ).....( وذكرو� 
1430/2/22هـ �ل�شادر من مدير �الإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت مبنطقة �جلوف و�ملوجه ملدير 
�الإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت مبنطقة �حلدود �ل�شمالية �ملت�شمن �لقب�ص على �ملدعو ).....( 
وبحوزته حبة من �حلبوب �ملحظورة لغر�ص �لتعاطي، وحيث �نتهى �لتقرير �لطبي رقم )185( لعام 
1426هـ �إىل �أن �الإ�شابات �ملحدثة يف �ملدعو ).....( يف جمملها ب�شيطة و�شطحية وغري م�شحوبة 
بك�شور يف �لعظام وهي لي�شت كافية يف حد ذ�تها الإحد�ث �لوفاة، و�أن �لتحليل �لكيميائي �ملعملي 
�أثبت �إيجابية عينة �لبول �لتي �أخذت من جثة �ملذكور عند ت�شريحها ملادة �المفيتامني بن�شبة )556( 
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ونانو جر�م/مل. كما عرث على �المفيتامني بعينة �ملعدة وحمتوياتها، وهذ� يوؤكد �شحة ما ذكر �أفر�د 
�أن �ملدعو ).....( عند �لقب�ص عليه �شاهدوه يبتلع �شيئًا غري معروف، وعزى �لتقرير  �لفرقة من 
�لطبي �لنهائي وفاة �ملذكور �إىل �حلالة �ملر�شية �ملزمنة �ملو�شوفة بالقلب و�شر�يينه �لتاجية، و�أن 
قد  بها  و�ت�شال  عليه  �لقب�ص  �إلقاء  و�قعة  �للذين �شاحبا  و�ملجهود �جل�شماين  �لنف�شاين  �النفعال 
�لقلبي �حلاد  �لهبوط  نوبة  �أ�شا�شًا حيث مهد� وعجال بظهور  �لقلب �ملعتل  �إ�شافيًا على  �ألقيا عبئًا 

�ل�شريع �لتي �نتهت بالوفاة.
و).....(  و).....(  و).....(  و).....(   ).....( عليهم  املدعى  اإدانة  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

و).....( باإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة؛ وذلك لعدم كفاية االأدلة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 5/408/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 248/د/ج/17 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 545/اإ�س/2 لعام 1430هـ 
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/1هـ

�ضوء اال�ضتعمال االإداري – ع�ضو هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر – اقتحام منزل دون 

الأوامر  – االمتثال  املتابعة  – ق�ضور حما�ضر  معاملة مواطن  – اإ�ضاءة  بالتفتي�س  اإذن  وجود 

الرئي�س االإداري.

ثبوت مد�همة �ملتهم �الأول منزل �ملبلغ عنه بدعوى �ختالئه بفتاة �أجنبية عنه دون وجود �إذن مكتوب 
لنظام  باملخالفة  فقط  �ل�شفهي  باالإذن  �أقو�له  ح�شب  مكتفيًا  �ملخت�شة  �جلهة  من  �شادر  م�شبب 
�الإجر�ء�ت �جلز�ئية – ق�شور حما�شر �ملتابعة باعتماد �ملتهم على بالغ و�حد فقط من �أحد جري�ن 
�ملبلغ عنه دون �لتاأكد من باقي �جلري�ن �أو من �إمام �مل�شجد وجماعته – �أثر ذلك: �إد�نة �ملتهم �الأول 
ب�شوء �ال�شتعمال �الإد�ري – م�شاركة باقي �ملتهمني يف مد�همة �ملنزل وتفتي�شه بناًء على �إفادة �ملتهم 
�الأول لهم ب�شدور �الإذن بالتفتي�ص باملخالفة للحقيقة و�متثالهم لتوجيهه لهم ب�شفته رئي�شًا للمركز 

و�إقر�ره ب�شحة ذلك – �أثره: عدم �إد�نتهم ب�شوء �ال�شتعمال �الإد�ري.
يعد  �لق�شية ال  �إجر�ء�ت  الإنهاء  �ملركز  �إىل  �ملبلغ عنه  ��شطحاب  فاإن  �ملو�طن،  �إ�شاءة معاملة  �أما 
�إ�شاءة له ف�شاًل عن �أن بع�ص �ملتهمني مل ي�شطحب �ملو�طن �إىل �ملركز – �أثر ذلك: عدم �إد�نتهم 

مبا ن�شب �إليهم من �إ�شاءة �ملعاملة.

�ملو�د )8/5/2( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.
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رقم  �التهام  قر�ر  يف  �جلنائية  دعو�ه  �ملنورة  �ملدينة  مبنطقة  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  �أقام 
)141/ج( لعام 1429هـ �شد �ملتهمني:

1- ).....( ).....( �جلن�شية – )45( �شنة – متعلم - مطلق �ل�شر�ح.

2- ).....( ).....( �جلن�شية – )30( �شنة – متعلم - مطلق �ل�شر�ح.
3- ).....( ).....(  �جلن�شية – )26( �شنة – متعلم - مطلق �ل�شر�ح.
4- ).....( ).....( �جلن�شية –)30( �شنة – متعلم - مطلق �ل�شر�ح.
5- ).....( ).....( �جلن�شية – )34( �شنة – متعلم - مطلق �ل�شر�ح.
6- ).....( ).....( �جلن�شية – )39( �شنة – متعلم - مطلق �ل�شر�ح.

وجميعهم يعملون بوظيفة ع�شو هيئة بفرع هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر باملدينة �ملنورة؛ 
الأنهم وبد�ئرة منطقة �ملدينة �ملنورة وبتاريخ 1428/6/2هـ:

- �رتكبو� جرمية �شوء �ال�شتعمال �الإد�ري بالعبث باالأنظمة و�لتعليمات وبطريق تنفيذها مما ن�شاأ 
عنه �شرر خا�ص للمو�طن ).....(، حيث قامو� باقتحام د�ره لياًل بدعوى �أنه خمتل بفتاة �أجنبية 
عنه وعند �لتفتي�ص من قبلهم مل يعرث على �شيء وكان �قتحامهم لد�ر �ملو�طن �ملذكور قبل �شدور 
�إذن �لتفتي�ص من هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام �لذي ت�شمن �أن يكون �لتفتي�ص نهارً�، وبذلك متت 

�جلرمية.
- قام �ملتهمون باإ�شاءة معاملة �ملو�طن ).....( باقتحام د�ره بالقفز من فوق �شور �لد�ر لياًل و�شلب 

حرية �ملو�طن �ل�شخ�شية ودخول منزله بغري �لطرق �لنظامية، وبذلك متت �جلرمية.
وقد ��شتند �لدعاء لالأدلة �لتالية:

1- ما جاء يف �عرت�ف �ملتهمني لدينا مبا �أقدمو� عليه.
2- ما جاء يف �ملح�شر �ملعد من بع�ص �ملتهمني �ملرفق يف ملف �لق�شية �لذي ت�شمن �أن �ملد�همة لد�ر 
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�ملو�طن كانت قبل �شدور �الإذن بالتفتي�ص، و�أن �القتحام مت لياًل بينما ت�شمن �الإذن �أن يكون نهارً�.
3- ما جاء يف �شورة �إذن �لتفتي�ص �ملرفق يف ملف �لق�شية.

4- ما جاء يف دعوى �ملو�طن ).....(.
5- ما جاء يف �أقو�ل مدير �إد�رة �لق�شايا بهيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر �ملدعو ).....(.

�نح�شر  و�إمنا   ).....( �ملو�طن  د�ر  �أجنبية يف  فتاة  بوجود   ).....( �ملبلغ  �ملو�طن  6- عدم جزم 
بالغه ب�شماعه �أ�شو�ت ن�شائية.

وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملتهمني وفقًا الأحكام �ملادة )�لثانية( فقرة )5(، و)8( من 
�ملر�شوم �مللكي رقم )43( ل�شنة 1377هـ

�الدعاء  وفيها ح�شر ممثل  بتاريخ 1429/4/9هـ،  جل�شة  �لد�ئرة  �لق�شية حددت  نظر  �شبيل  ويف 
�الأ�شتاذ ).....(، و�ملتهمان �الأول و�لثالث وهما ).....( و).....(، فيما تبني تخلف بقية �ملتهمني، 
ومبو�جهتهما باالتهام �ملن�شوب �إليهما �أجابا قائلني: ما ن�شب �إلينا غري �شحيح و�حلا�شل: �أنه تقدم 
لنا �أحد �ملو�طنني عدة مر�ت مقدمًا �إخبارية حول  جاره �لذي ال ي�شهد �جلمعة وال �جلماعات، و�أنه 
كثريً� ما ي�شمع من بيته �أ�شو�تًا ن�شائية مع غياب �أهله وكان ي�شمع �شوت فتاة عنده لعدة �أيام مما 
�أنه كان يف خلوة غري �شرعية معها،  يحتمل معه �أن تكون �لفتاة مغيبة عن �أهلها ومما يظهر معه 
وحيث تكررت بالغاته �ل�شفهية عدة مر�ت، ويف �أحدها ذكر �أنه عند �شعوده �شطح منزله، �شاهد 
جاره عاريًا يف �لفناء كون �أخيه موجودً� يف �لبيت ومع وجود �شوت �لفتاة، ويف يوم 1428/6/2هـ 
�ت�شل علينا يف �مل�شاء، و�أخربنا باأنها موجودة معه كون �أهله خارج �ملنزل منذ �أكرث من �أ�شبوع، و�أن 
لهما ثالثة �أيام مل يخرجا، فقمنا باالت�شال و�إر�شال خطاب �إىل رئا�شة �لفرع نطلب منهم �الإذن لنا 
باتخاذ �الإجر�ء�ت؛ للتاأكد من �لو�شع، وقد �أفادونا باأنها �أحيلت �إىل �إد�رة �لق�شايا، وبعد �لتو��شل 
معهم �أفادونا ب�شدور �الإذن �ل�شفهي حتى يتي�شر خروج �الإذن �ملكتوب بتفتي�ص �ملنزل �ملذكور، وعلى 
ذلك خرجنا، ال�شيما مع تلب�ص هذ� �ل�شخ�ص باجلرمية ح�شب �إفادة �ملخرب وح�شب حما�شر �لتحري 
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وخ�شية منا من �شياع معامل �جلرمية وفو�ت ��شتدر�ك ما يح�شل فيها عند تاأخرنا يف تفتي�ص منزله، 
قمنا بالتوجه �إىل �ملنزل وطرقنا �لباب وكنا ن�شمع من �لد�خل �أ�شو�ت حركة فانتظرنا، �إال �أنه مل 
�أنه  �إال  �أنه �شمع طرق �لباب،  �أفادنا بعد ذلك  يفتح �لباب ملدة ربع �شاعة علمًا باأن هذ� �ل�شخ�ص 
كان خائفًا من فتحه مما يوؤكد قيام �ل�شبهة يف حقه، وبعد ذلك قمنا مبد�همة �ملنزل وغاب عنا 
للمنزل،  دخولنا  وعند  �لفتاة  تلك  تهريب  مكنه يف  يكون  قد  به، مما  �خلا�شة  �لفلة  مد�خل  تعدد 
فر��شًا  �ملنزل  فناء  ووجدنا يف  �ملغلظة،  عورته  �شوى  ت�شرت  ال  يلب�ص مالب�ص  �ل�شخ�ص  ذلك  وجدنا 
وخمدتني و�آثار جلو�ص �أكرث من �شخ�ص، ف�شاألناه عن ذلك، فاأفادنا باأنه رمبا كان من بقاء زوجته 
�ألقينا نظرة على �ملنزل،  �أ�شبوع، وبعد ذلك  �أكرث من  باأنهم كانو� خارج �ملنزل منذ  و�أوالده، علمًا 
وعند تاأكدنا من خلوه من �لفتاة �أخذنا �لرجل معنا �إىل �ملركز بال�شيارة �لر�شمية، وقد ح�شر �إلينا 
هناك �إخو�نه، وطلبو� منا �ل�شرت وعدم �إحالة �لق�شية و�إكمال �إجر�ء�تها، و�أنهم �شيقومون مبتابعته 
و�النتباه لت�شرفاته، وبعد �ل�شفاعات وتكر�ر �لتاأكيد على �أنه لن يعيد ما بدر منه وحر�شًا على �ل�شرت 
�إلينا  �أننا فوجئنا يف �ليوم �لثاين بقيامه باختالق وقائع غري �شحيحة ون�شبتها  �إال  �أطلقنا �شر�حه 
ي�شدر  مل  باأنهما  �الأول  �لدليل  عن  �أجابا  �التهام  باأدلة  ومبو�جهتهما  �ملحلية،  �ل�شحف  �إحدى  يف 
منهما �شوى �لقيام بالو�جب ح�شب �الإجر�ء�ت �لنظامية كونهم من رجال �ل�شبط �جلنائي، وعن 
�لدليل �لثاين باأن رئي�ص �ملركز هو �ملخول باأخذ �إذن �لتفتي�ص، و�أنه �أخذ �الإذن �ل�شفهي بذلك بعد 
�أن رفع �خلطاب �لر�شمي؛ كونه يف �لليل وكونه متلب�ص باجلرمية وخ�شية �شياع معاملها و�أدلتها، و�أما 
و�أما عن  �أن �الإذن �شي�شدر وفقه،  �ل�شفهي وظهر لهم  �لثالث فاإنهم كانو� تلقو� �الإذن  عن �لدليل 
�لدليل �لر�بع فكثري مما جاء فيه لي�ص عليه دليل، و�أما عن �لدليل �خلام�ص فاإن �لو�رد يف �أقو�له 
فاإنه كان جازمًا؛ وذلك  �ل�شاد�ص  �لدليل  و�أما عن  �ل�شفهي،  �الإذن  لكم من �شدور  يوؤكد ما ذكرنا 
ل�شماعه �الأ�شو�ت يف �لفناء، و�إمنا �لذي ح�شل �أنه مل ير �لفتاة وقد �شمع عدد من �الأع�شاء �شوتها 
�الدعاء  وممثل  وب�شوؤ�لهما  �ل�شابقة،  �لتحقيقات  يف  �أقو�لهم  على  و�شادقو�  هاتفيًا  �ملبلغ  بو�شاطة 
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�ملتهمني  بقية  لتخلف  ونظرً�  قدموه؛  مبا  �الكتفاء  قررو�  ي�شيفونه  �أو  يقدمونه  من  لديهم  كان  �إن 
فقد قررت �لد�ئرة تاأجيل نظر �لق�شية �إىل جل�شة يوم �الإثنني �ملو�فق 1429/9/7هـ، وفيها ح�شر 
ممثل �الدعاء �الأ�شتاذ ).....( وجميع �ملتهمني، ومبو�جهة بقية �ملتهمني �لثاين و�لر�بع و�خلام�ص 
و�ل�شاد�ص باالتهام �ملن�شوب �إليهم �أجابو� قائلني: ما ن�شب �إلينا يف هذ� �التهام غري �شحيح، وبعد �أن 
تلت �لد�ئرة على �ملتهمني �أقو�ل �ملتهم �الأول و�لثالث �أكدو� �شحتها و�كتفاءهم بها، �إال �أن �ملتهمني 
�خلام�ص و�ل�شاد�ص �أ�شافا �أننا �أتينا فرقة م�شاندة للفرقة �الأ�شا�شية، و�أننا بعد �أن �ت�شل علينا �ملتهم 
�الأول ��شتف�شرنا عن وجود �إذن م�شبق، فاأجاب �أنه �أخذ �الإذن بذلك، و�أكد بقية �ملتهمني على �أنهم 
�شاألو� �ملتهم �الأول عن وجود �الإذن فاأجابهم باأن �الإذن موجود وبعر�شه على �ملتهم �الأول �أكد �شحة 
هذ� �لكالم، ثم �شاألته �لد�ئرة عن �لباب �خللفي �لذي يظن �أن �لفتاة قد هربت منه فاأجاب باأن 
�لباب �خللفي ينفذ على �ل�شور، و�أن �لفلة ال يوجد فيها �إال باب �لفلة وباب �لكر�ج، و�أن باب �لفلة 
ق�شري، فرمبا تكون هربت من باب �ل�شور، كما �شاألته �لد�ئرة على �أنه بعد �أن تاأكد من عدم تلب�ص 
�ملتهم باأية جرمية عن �شبب �قتياده وعن �مل�شتند �لنظامي يف ذلك، فاأجاب: باأن �ل�شخ�ص مل يكن 
متلب�شًا بجرمية، �إال �أن �ل�شبه كانت قوية عليه ويظهر ذلك من حما�شر �لتحري وبالغ جاره عنه، 
�أكدت عليه  ثم  �الرتباك،  بع�ص  و�إن كان يظهر عليه  �أريحية،  بكل  يقاومنا ودخل معنا  �أنه مل  كما 
�أقو�لهم يف  �ل�شبهة قوية عليه و�شادقو� على  باأن  فاأجاب:  �لنظامي القتياده،  �مل�شتند  �لد�ئرة عن 
�شحيح  باأنه  �الأول  �لدليل  عن  �أجابو�  �التهام  باأدلة  �ملتهمني  بقية  ومبو�جهة  �ل�شابقة،  �لتحقيقات 
�الإذن  نعلم عن  �لثاين فال  �لدليل  و�أما عن  ن�شيء معاملته،  فلم  �ملعاملة  �إ�شاءة  �أما  �لدخول،  وهو 
�شيئًا و�إمنا �شاألنا �ملتهم �الأول هل يوجد �إذن فاأجاب بنعم، و�أما عن �لدليل �لثالث فال علم لنا به، 
و�أما عن �لدليل �لر�بع فغري �شحيح، و�أما عن �لدليل �خلام�ص فال علم لنا بذلك، و�أخذنا ح�شب 
�لنظام من رئي�شنا �ملبا�شر، و�أما عن �لدليل �ل�شاد�ص فال علم لنا به، وقد �أجاب عنه �ملتهم �الأول؛ 
�إذ �إنه هو �مل�شتلم يف هذه �لق�شية، وب�شوؤ�لهم وممثل �الدعاء �إن كان لديهم ما يقدمونه �أو ي�شيفونه؟ 
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قررو� �كتفاءهم مبا قدموه، ثم �أ�شدرت �لد�ئرة حكمها رقم )192/د/ج/17( لعام 1429هـ، فتم 
�العرت��ص عليه من قبل �ملتهمني، وبرفعه للتدقيق �أ�شدرت حمكمة �لتدقيق �لثانية حكمها ذ� �لرقم 
)152/�إ�ص/2 لعام 1430هـ( بنق�ص حكم �لد�ئرة، وبورود �لق�شية للد�ئرة مت فتح باب �ملر�فعة، 
وحددت �لد�ئرة جل�شة هذ� �ليوم موعدً� لذلك، وبالند�ء على �أطر�ف �لق�شية ح�شر كل من �ملتهمني 
وباملناد�ة  �الأ�شتاذ ).....(،  �الدعاء  و�ل�شاد�ص، كما ح�شر ممثل  و�لر�بع و�خلام�ص  و�لثالث  �الأول 
1430/4/4هـ،  يف  �ملوؤرخ  �إقر�ره  ح�شب  تبلغه  رغم  ح�شوره  عدم  تبني   ).....( �لثاين  �ملتهم  على 
وب�شوؤ�ل �ملتهمني �حلا�شرين عما لديهم �أجاب �ملتهم �الأول: باأنه ال يوجد لديه �إ�شافة عما �شبق �أن 
�أدىل به �أمام �لد�ئرة �شوى �أن �أمر تفتي�ص �مل�شكن �ل�شادر من هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام باملدينة 
بتاريخ 1428/6/5هـ ن�ص فيه على: �أن خطاب �لهيئة موؤرخ يف 1428/6/2هـ وهو �ليوم نف�شه �لذي 
متت فيه مد�همة منزل �ملو�طن ).....(، وب�شوؤ�ل �ملتهم �لثالث عما لديه، �أفاد باأنه يكتفي مبا �شبق 
�أن �أدىل به �أمام �لد�ئرة وال يوجد لديه ما يود �إ�شافته، كما ذكر �ملتهمان �لر�بع و�خلام�ص �أنهما 
�أمام �لد�ئرة و�أنه بالن�شبة ال�شطحاب �ملو�طن ).....( �إىل �ملركز،  �أدليا به  �أن  يكتفيان مبا �شبق 
فاإن ذلك مت بناًء على توجيه من �ملتهم �الأول ).....(، وب�شوؤ�ل �ملتهم �الأول عما �أدىل �ملتهمان �لر�بع 

و�خلام�ص �أجاب ب�شحة ذلك.
و�أنه هو من قام بتوجيههم باأخذ �ملو�طن ).....( �إىل �ملركز ب�شفته رئي�ص �ملركز، كما �أ�شاف �ملتهم 
�الأول �أن �أخذ �ملو�طن ).....( �إىل �ملركز مت بناًء على �شبه وقر�ئن �قتنعو� بها حال مد�همة منزل 
�لد�ئرة، وال يوجد  �أمام  به  �أدىل  �أن  باأنه يكتفي مبا �شبق  �أجاب  �ل�شاد�ص  �ملتهم  وب�شوؤ�ل   ،).....(
لديه ما يود �إ�شافته �شوى �أنه كلف من قبل �ملدير �ملناوب مل�شاندة زمالئه يف مركز هيئة قباء عند 
مد�همة منزل �ملو�طن ).....(، و�أنه بعد �نتهاء �ملد�همة توجه �إىل عمله �لر�شمي مبا�شرة، وب�شوؤ�ل 
ممثل �الدعاء عما لديه �كتفى مبا ورد يف قر�ر �التهام، كما قرر جميع �حلا�شرين م�شادقتهم على 
�أقو�لهم �ل�شابقة ولي�ص لديهم ما يودون �إ�شافته، وبعد �إثبات ما تقدم رفعت �جلل�شة للتاأمل و�ملد�ولة.
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�أجريت مع  �لتي  �لتحقيقات  �لق�شية، وعلى  و�الإجابة، وبعد �الطالع على ملف  �لدعوى  بعد �شماع 
�ملتهمني، وحيث �أ�شند �الدعاء �إىل �ملتهمني �إ�شاءة �ملعاملة با�شم �لوظيفة �لعامة و�شوء �ال�شتعمال 
بعدم  جاره  �شد   ).....( �ملو�طن  من  �ملقدم  �لبالغ  على  �لد�ئرة  �طالع  بعد  �إنه  وحيث  �الإد�ري، 
�إلخ.   .. و�ل�شحك  كال�شر�خ  منزله  من  ن�شائية  �أ�شو�ت  وظهور  و�جلماعة  �جلمعة  �شالة  ح�شوره 
رئي�ص  باتخاذها  قام  �لتي  �الإجر�ء�ت  وعلى  �ملنورة،  باملدينة  قباء  هيئة  مركز  رئي�ص  �إىل  و�ملقدم 
�ملركز وهو �ملتهم �الأول من حما�شر �لتحري �ملوؤرخة يف 1428/6/1هـ، و�ملت�شمن باأنه مت �لتحري 
من �ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحًا )11 �شباحًا( حتى �لثانية ع�شرة و�لربع، ومل نالحظ �أية حركة 
خارج �ملنزل و�ملوؤرخة يف 1428/6/2هـ و�ملت�شمن باأنه مت �لتحري �ل�شاعة �لتا�شعة �إال ربع تقريبًا 
�شباحًا حتى �ل�شاعة �لعا�شرة وع�شر دقائق، ومل تكن �شيارة �ملبلغ عنه موجودة ومل نالحظ �أية حركة 
و�الآخر  يرجع  ومل  �لليل  �أحدهما يف  بها  باأنه ذهب  �أفاد  �ل�شيارة  �ملبلغ عن  وب�شوؤ�ل  �ملنزل،  خارج 
باقي مع �ملر�أة د�خل �ملنزل و�أنه ي�شمع �أ�شو�تهما من فناء منزله ومن غرفته �ملال�شقة ملنزل �ملبلغ 
عنه، وبعد �الطالع على خطاب رئي�ص مركز هيئة قباء �ملتهم �الأول رقم )28/14/212 �ص( بتاريخ 
�جلهات  من  �الإذن  طلبه  و�ملت�شمن  �ملنورة  �ملدينة  هيئة  رئي�ص  ف�شيلة  �إىل  و�ملوجه  1428/6/2هـ 
�ملخت�شة للتاأكد من ذلك �لو�شع، وبعد �الطالع على خطاب مدير عام فرع �لرئا�شة �لعامة مبنطقة 
�لتحقيق  هيئة  فرع  رئي�ص  �إىل  و�ملوجه  1428/6/2هـ  بتاريخ  )28/4/88�ص(  رقم  �ملنورة  �ملدينة 
و�الدعاء �لعام مبنطقة �ملدينة �ملنورة، و�ملت�شمن طلب �الإذن بتفتي�ص م�شكن �ملبلغ عنه، وحيث �إن 
�ملتهم �الأول قد د�هم منزل �ملبلغ عنه و�أمر بذلك دون وجود �إذن مكتوب م�شبب �شادر من �جلهة 
�ملخت�شة، بح�شب ما جاء يف �أقو�له يف �لتحقيقات و�أمام �لد�ئرة مكتفيًا باالإذن �ل�شفهي فقط يف 
تفتي�ص منزل �ملبلغ عنه ومد�همته وهو ما يخالف ما ن�شت عليه �ملادة )41( من نظام �الإجر�ء�ت 
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�جلز�ئية، و�لتي ن�شت على �أنه: )ال يجوز لرجل �ل�شبط �جلنائي �لدخول يف حمل م�شكون �أو تفتي�شه 
�إلخ(،   ... �لعام  و�الدعاء  �لتحقيق  هيئة  من  م�شبب  باأمر  نظامًا،  عليها  �ملن�شو�ص  �الأحو�ل  �إال يف 
ومن �ملعلوم �أن �الإذن بالتفتي�ص ي�شبق �لتفتي�ص، وال يكفي �الإذن �ل�شفهي يف دخول �ملنزل و�مل�شاكن 
وتفتي�شها، بل البد �أن يكون �الإذن موجود حقيقة وم�شببًا، وهذ� ملا يف دخول �ملنازل من حرمة ر�عاها 
�ل�شارع �حلكيم و�ملنظم، وحيث �إن �لتفتي�ص ودخول م�شكن �ملبلغ عنه مت بتاريخ 1428/6/2هـ ح�شب 
�ملح�شر �ملعد من قبل �أع�شاء �لهيئة و�الإذن بالتفتي�ص �شادر بتاريخ 1428/6/5هـ ون�ص فيه على �أن 
يكون تفتي�ص �ملنزل نهارً� وملرة و�حدة خالل ثالثة �أيام من تاريخه مع مر�عاة ما ن�شت عليه �ملادتان 
)45، 54( ومل يتم مر�عاة ذلك �أي�شًا؛ �إذ �إن تفتي�ص منزل �ملبلغ عنه مت لياًل ح�شب ما جاء يف �أقو�ل 
�ملتهمني جميعًا، وحيث �إن هذ� �الإجر�ء قام به �ملتهمون بناًء على توجيه من �ملتهم �الأول و�إفادته لهم 
باأن �الإذن �شادر باملد�همة، وال ي�شوغ لهم �إال �المتثال لتوجيهه ب�شفته رئي�شًا للمركز، فاإن �لد�ئرة 
�إد�نته ب�شوء �ال�شتعمال �الإد�ري، وتقرر معاقبته عن ذلك وفقًا الأحكام �ملادة )�لثانية(  تنتهي �إىل 

فقرة )5( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ.
�ملبلغ  بتفتي�ص منزل  �الإذن  �أن  لهم  �الأول ذكر  �ملتهم  �أن  �ملتهمني وحيث ذكرو�  لبقية  بالن�شبة  و�أما 
عنه ودخوله قد �شدر ح�شب ما جاء يف �أقو�ل �ملتهمني �أمام �لد�ئرة و�أقر �ملتهم �الأول ب�شحة ذلك؛ 
�الأمر �لذي ينفي عنهم ما ن�شب �إليهم من �شوء �ال�شتعمال �الإد�ري؛ كونهم دخلو� منزل �ملبلغ عنه 
ظنًا منهم بوجود �الإذن ح�شب ت�شريح �ملتهم �الأول لهم، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل عدم �إد�نتهم ب�شوء 

�ال�شتعمال �الإد�ري.
كما تنتهي �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملتهمني باإ�شاءة �ملعاملة؛ لكون ��شطحابهم للمو�طن كان الإنهاء 
�إجر�ء�ت �لق�شية، كما �أن بع�ص �ملتهمني كال�شاد�ص مل ي�شطحب �ملو�طن مع بقية �ملتهمني، بل رجع 

�إىل عمله �الأ�شا�شي؛ لكونه قد كلف بامل�شاندة يف �ملد�همة فقط.
وت�شري �لد�ئرة �إىل �أن �ملتهم �الأول قد �عتمد لطلب �الإذن لدخول منزل �ملبلغ عنه على بالغ من �أحد 



375

جري�نه، وكذلك �ملتابعة لفرتة وجيزة، دون �لتاأكد عن و�شع �ملبلغ عنه من قبل �جلري�ن �الآخرين �أو 
من �إمام �مل�شجد وجماعته ونحو ذلك، كما يت�شح من �ملحا�شر �لتي �أعدها للمتابعة، ومن �ملعلوم 
�أن بع�ص �جلري�ن قد يقومون ب�شكوى جري�نهم ب�شبب خالفات �شخ�شية بينهم، كما �أنه مل ي�شر يف 

حما�شر �لتحري �إىل �أن �ملبلغ عنه كان ُيفقد يف �شالة �جلماعة.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل: اإدانة املتهم ).....( ).....( اجلن�ضية - مبا ن�ضب اإليه من �ضوء اال�ضتعمال االإداري، ومعاقبته 

عن ذلك بتغرميه مبلغ األف رياٍل، وعدم اإدانته مبا ن�ضب اإليه من اإ�ضاءة املعاملة.

ثانياً: عدم اإدانة املتهمني ).....( و).....( و).....( و).....( و).....( ).....( اجلن�ضية - مبا ن�ضب 

اإليهم من �ضوء اال�ضتعمال االإداري واإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة العام.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2999/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 725/د/ج/7 لعام 1429هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 317/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/16هـ

1- ا�ضتغالل نفوذ وظيفي – رجل اأمن – اال�ضرتاك يف اجلرمية – اعرتاف ال�ضريك – حتريات 

البحث اجلنائي – داللة االت�ضاالت الهاتفية – ثبوت اإدانة املتهمني يف جرمية االبتزاز.

�عرت�ف �ملتهم �الأول �مل�شدق �شرعًا ويف جميع مر�حل �لتحقيق باال�شرت�ك و�التفاق مع �ملتهم �لثاين 
)رجل �أمن( على ��شتغالل نفوذ وظيفته يف �بتز�ز وم�شاومة �أحد �ملقيمني – �إفادة حتريات �لبحث 
�جلنائي بوجود عالقة بني �ملتهمني ووجود �شلة قر�بة بني �ملتهم �الأول و�ملجني عليه، وعلمه بوجود 
مال لديه م�شتغاًل ذلك يف �بتز�زه – ثبوت وجود �ت�شاالت هاتفية مكثفة بني �ملتهمني وبني �ملتهم 
�الأول و�ملجني عليه يوم �حلادث وقبله ح�شب �إفادة ك�شوف �شركة �الت�شاالت – �إد�نة �ملتهمني من 
– �أثر ذلك: ثبوت ��شرت�كهما يف �رتكاب جرمية ��شتغالل  بابتز�ز �ملجني عليه  �ملحكمة �جلزئية 

�لنفوذ.
2- ر�ضوة – رجاء وو�ضاطة – انتفاء جرمية الر�ضوة بثبوت جرمية ا�ضتغالل النفوذ.

قيام �ملتهم �لثاين بالقب�ص على �ملجني عليه بحجة �رتكابه خمالفة �شرعة مرورية من �أجل تلفيق 
بناًء على طلب  للمجني عليه  �لثاين خمالفة  �ملتهم  – عدم حترير  له  ق�شية خمدر�ت وم�شكر�ت 
�ملتهم �لثالث ال يوؤدي �إىل قيام جرمية �لر�شوة يف حقهما؛ لعدم وجود خمالفة مرورية يف �الأ�شا�ص، 
ف�شاًل عن �نتفاء �لق�شد �جلنائي للمتهم �لثالث، وعدم وجود عالقة له باجلرمية �الأوىل – �أثره: 

عدم قيام جرمية �لر�شوة.
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�ملادة )1/2( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( وتاريخ 1377/11/29هـ.
وتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لر�شوة  مكافحة  نظام  من  )�لر�بعة(  �ملادة 

1412/12/29هـ.

ورد �إىل ديو�ن �ملظامل بجدة خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق بالعا�شمة �ملقد�شة رقم )5/1691( 
يف 1429/4/14هـ �ملرفق به قر�ر �التهام رقم )112/ج( لعام 1429هـ مع م�شفوعاته، وقد با�شرت 
�لد�ئرة �لنظر يف �لق�شية على �لنحو �ملثبت بدفرت �ل�شبط – حيث ح�شر ممثل �الدعاء ).....( 
�ملتهمني قائاًل: تتهم هيئة  و�ملتهمون �ملذكورون يف قر�ر �التهام و�دعى ممثل �الدعاء يف مو�جهة 

�لرقابة و�لتحقيق كل من:
1- ).....( ).....( �جلن�شية – )46( �شنة - عامل متزوج.

2- ).....( ).....( �جلن�شية – )29( �شنة - عريف بدوريات �الأمن بالعا�شمة �ملقد�شة - متزوج 
مطلق �ل�شر�ح.

 - �ملقد�شة  بالعا�شمة  �الأمن  بدوريات  �أول  رقيب   - �شنة   )44( – �جلن�شية   ).....(  ).....(  -3
متزوج مطلق �ل�شر�ح؛ الأنهم بتاريخ 1428/9/25هـ بد�ئرة �لعا�شمة �ملقد�شة مبنطقة مكة �ملكرمة:
�لثاين  للمتهم  �لوظيفي  �لنفوذ  ��شتغالل  يف  �ملذكور�ن  �ملتهمان  ��شرتك  و�لثاين:  �الأول  �ملتهمان 
 ).....(  ).....( �ملقيم  �إيقاف  وظيفته يف  نفوذ  با�شتغالل  �لثاين  قيام  بينهما على  فيما  باالتفاق 
مبلغ  دفع  يف  وم�شاومته  و�بتز�زه،  �ملخدر�ت،  وتعاطي  �مل�شكر  حيازة  تهمة  له  وتلفيق  �جلن�شية، 
)خم�شني �ألف( رياٍل يف �شبيل �إطالق �شر�حه، و��شتالم �لثاين مبلغ وقدره )ثالثة �آالف( رياٍل من 
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�الأول.
مركز  �ملقد�شة  بالعا�شمة  �الأمن  بدوريات  عاميني  موظفني  كونهما  حال  و�لثالث:  �لثاين  �ملتهمان 
�لعرقوب �أخال بو�جبات وظيفتهما، حيث �متنع �لثاين عن عمل من �أعمال �لوظيفة نتيجة �لتو�شية 
وجتاوز  �شرعة  مرورية  خمالفة  الرتكابه  ).....(؛  �ملقيم  باإيقاف  قام  حيث  �لثالث،  من  و�لتوجيه 
�لثالث.  �ملتهم  قبل  من  و�لتوجيه  و�لتو�شية  �لرجاء  نتيجة  �ملخالفة  تلك  بتحرير  يقم  ومل  خاطئ، 

ودللت �لهيئة على �التهام مبا يلي:
1- �عرت�ف �ملتهم �الأول يف كافة مر�حل �لتحقيق مبا ن�شب �إليه من قيامه باال�شرت�ك و�التفاق مع 

�لثاين على ��شتغالل نفوذ وظيفته يف �بتز�زه وم�شاومة �ملقيم ).....(.
2- ما جاء يف �أقو�ل �الأول بقيامه بت�شليم مبلغ من �ملال قدره )ثالثة �آالف رياٍل( للثاين يف �شبيل 

�إ�شكاته على ما مت �التفاق عليه
لديه مال بطبيعة عمله كموزع  �أن  – ولعلمه  و�ل�شاكي ).....(  �الأول  3- وجود معرفة وقر�بة بني 

للكفر�ت و�لزيوت وحماولة ��شتغالل ذلك يف �بتز�زه وم�شاومته.
4- ما جاء يف �إخبارية �ل�شاكي ).....(؛ لقيام �الأول مب�شاومته و�بتز�زه مقابل �إطالق �شر�حه من 

قبل �لعريف ).....(.
5- �عرت�ف �ملتهم �لثاين بقيامه باإيقاف �ل�شاكي ).....( يف ذلك �لتاريخ؛ الرتكابه خمالفة مرورية 

)�شرعة وجتاوز خاطئ( على حد زعمه
6- عدم حترير �ملتهم �لثاين خمالفة �شرعة وجتاوز خاطئ للمدعو ).....(، وهذ� يبطل ما زعم به 

جملًة وتف�شياًل.
7- ثبوت ��شتالم �ملتهم �لثاين يف ذلك �ليوم بالتاريخ و�ل�شاعة من قبل مرجعه

8- ما جاء يف �أقو�ل �ملتهم �لثاين ).....(، لدى هذه �لهيئة �ملت�شمن �أنه مل يقم بتحرير خمالفة 
 ،).....( �لعرقوب  مركز  رئي�ص  من  على جو�له  هاتفية  مكاملة  تلقى  الأنه  ).....(؛  للمدعو  �شرعة 
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يطلب منه عدم حترير خمالفة للمذكور.
9- ما جاء يف �أقو�ل �ملتهم �لثالث ).....(  لدى هذه �لهيئة �أنه يق�شد يف �إنهاء و�شع �ل�شائق ).....( 

�إطالق �شر�ح �ملذكور �إذ� مل يقم بتحرير �أية خمالفة مرورية.
10- ما جاء يف �أقو�ل �ملتهم �لثالث لدى هذه �لهيئة �أنه لي�ص لديه �شالحية �إعطاء �الأو�مر لالأفر�د 

بعدم حترير �أية خمالفة مرورية يف حالة �رتكابها من �أحد �ل�شائقني.
وطلبت �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملتهمني �الأول و�لثاين طبقًا لن�ص �ملادة )�لثانية( فقرة 
)1( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ، ومعاقبة �ملتهمني �لثاين و�لثالث طبقًا لن�ص �ملادة 
)�لر�بعة( من نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ
وب�شوؤ�ل �ملدعى عليه �الأول �جلو�ب، �أجاب قائاًل: �أنكر �لدعوى جملًة وتف�شياًل، فقد وردين �ت�شال 
من �ملقيم ).....( ).....( �جلن�شية، يخربين فيه باأن �ل�شرطة قامت بالقب�ص عليه، ثم ح�شرت 
�إىل �ملطعم يف حمافظة �جلموم ووجدت �ملقيم و�ملتهم �لثاين ).....( وقمت بطلب �ملتهم �لثاين 
).....( �أن يطلق �شر�ح �ملقيم عند ذلك قام �ملتهم �لثاين باإطالق �شر�حه، وبعد ثالثة �أيام قمت 

بت�شليم �ملتهم �لثاين مبلغ ثالثة �آالف رياٍل قر�شًا ح�شنًا وبعد �شهر قام باإرجاعها.
وب�شوؤ�له هل لديه جديد؟  باأنه ي�شادق عليها،  �أجاب  �ل�شابقة،  �لتحقيقات  �أقو�له يف  وب�شوؤ�له عن 

�أجاب باأنه ال جديد لديه.
مذكرة  وقدم  وتف�شياًل  جملًة  �لدعوى  �أنكر  قائاًل:  �أجاب  �جلو�ب،  �لثاين  عليه  �ملدعى  وب�شوؤ�ل 
�التهام جملًة  �أنكر ما ورد يف قر�ر  �لوظيفي  �لنفوذ  با�شتغالل  �التهام  �أنه فيما يخ�ص  جاء فيها: 
�الأول  �ملتهم  و�عرت�ف  �إقر�ر  �شوى  قيام �جلرمية  على  �الدعاء  دليل جلهة  ال  �إنه  وتف�شياًل؛ حيث 
).....(، ومن �ملعلوم �شرعًا �أن �الإقر�ر و�العرت�ف ال يتناول �شوى �ملقر وال يتعد�ه �إىل غريه، ويعد 
هذ� �العرت�ف من قبيل �الأقو�ل �ملر�شلة من متهم على متهم �آخر ال تقوى به �الإد�نة، وبالتايل ال يعول 

عليه يف �التهام.
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كما �أن جرمية ��شتغالل �لنفوذ �لوظيفي من �جلر�ئم �لكبرية �لتي ي�شتوجب الإثبات �التهام فيها 
�أدلة تقطع بثبوتها، ومل تقدم جهة �الدعاء هذه �الأدلة �لقاطعة، بل �إن ما �أوردته من �أدلة مل تكت�شب 
�ل�شفة �لقطعية وقد تطرق �إليها �الحتمال، و�لدليل �إذ� تطرق �إليه �الحتمال �شقط به �ال�شتدالل، 

وكان �الأحرى بجهة �لتحقيق بناء �التهام على �ليقني ال على �ل�شك و�لتخمني.
بحيازة   ).....( للمقيم  قبلي  من  �التهام  وتلفيق  و�البتز�ز  �مل�شاومة  على  �الدعاء  دليل  هو  ما  ثم 
�مل�شكر وتعاطي �ملخدر�ت ليقوم بدفع مبلغ مايل الإطالق �شر�حه؟ فاإذ� كان دليل ذلك هو ما ورد يف 
�أقو�ل �ملتهم ).....( – فهذ� دليل قا�شر �أقر به على نف�شه و�عرتف به وال يلزم من ذلك �الإقر�ر 
و�العرت�ف �إ�شفاء �مل�شوؤولية عليَّ �شمنًا طاملا كنت �أنكر تلك �الأقو�ل، و�إذ� كان دليل ذلك هو �إخبارية 
�ملقيم بنف�شه فعلى جهة �الدعاء مطالبته بالبينة على ذلك و�إلز�مه باإح�شار �لدليل �لذي يوؤيد دعو�ه 
ال �أن تقوم جهة �الدعاء بالبحث بداًل عنه عن �أدلة �الإثبات لتلك �لدعوى �ملفتقرة �أ�شاًل للدليل �ملادي 

�مللمو�ص.
كما �أنه مل تتحر جهة �لتحقيق �لدقة يف معاجلة �لق�شية ودر��شتها، وكان �الأجدر بها تق�شي تاريخ 
�ملرورية  �ملقيم جر�ء خمالفته  ��شتيفاء  تاريخ  �أن  لها  ليتبني  �الإخبارية  تقدمي  وتز�منه مع  �لو�قعة 
كان قبل تاريخ �الإخبارية باأربعة �أ�شهر، فلماذ� �شكت �ملقيم طول هذه �الأ�شهر �إن كان قد مت �بتز�زه 

وم�شاومته؟ وما هي �مل�شلحة �ملتحققة من تقدمي �الإخبارية بعد كل تلك �ملدة؟.
�أما فيما يخ�ص جرمية �لرجاء و�لو�شاطة فلم يتحقق يف �لو�قعة �لركن �ملعنوي �لذي يدلل على وجود 
�إر�دة للمتهم عن ق�شد وتر�شد للقيام بالفعل، وكان على جهة �لتحقيق �إير�د �لدليل �لو��شح على 
، وال�شيما و�أنني �أجهل ماهية تلك �جلرمية برمتها حتى و�إن مل يتم توقيع  توفر �لق�شد �جلنائي لديَّ
�جلز�ء على �ملقيم لقاء خمالفته �ملرورية، فلي�ص يف ذلك ما يدلل على تو�فر �لق�شد �جلنائي يف 

�لفعل �لذي تقوم عليه جرمية جنائية.
ولعلِّي هنا �أن �أ�شتميح �لد�ئرة يف �شوؤ�ل ممثل �الدعاء ما هو دليل حتقق �لركن �ملعنوي بحقي يف تلك 
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�لو�قعة؟ ويق�شد به هنا �لدليل �لو��شح �مللمو�ص على قيامي بقبول �لرجاء و�لو�شاطة و�أنا �أعلم �أن 
ذلك �لفعل جمرم من قبل �لنظام.

فلم ي�شتطع �ل�شاكي �أو �ملتهم ).....( �إح�شار �أية بينة على �شحة �أقو�لهما �أو �شهود على تلك �لو�قعة 
مما يدل على �فتقار �لو�قعة للدليل، وطالب يف ختام مذكرته �حلكم برب�ءته.
وباطالع ممثل �الدعاء عليها �أفاد باأنه يكتفي باالأدلة �لو�ردة يف قر�ر �التهام.

وب�شوؤ�ل �ملدعى عليه �لثالث �جلو�ب، �أجاب قائاًل: �أنكر �لدعوى جملًة وتف�شياًل، وقدم مذكرة جاء 
فيها �أن �ت�شايل على �ملتهم �لثاين �نح�شر يف توجيهه باإطالق �شر�ح �ملقيم ).....( حني وردين 
و�إفادته  �ملو�شوع  �ملتهم عن  �شوؤ�يل  وفور  �حتجزه،  �لثاين  �ملتهم  �أن  ت�شمن  �أقربائه  �أحد  بالغ من 
�ل�شرعة ال تربر  �أن خمالفة  باإخالء �شبيله،؛ وذلك  �أمرته  بارتكاب �ملقيم ).....( خمالفة �شرعة 
�حتجاز مرتكبها نظامًا، و�أما حترير �ملخالفة فهذ� من �شالحية �ملتهم �لذي با�شر �حلالة بنف�شه، 
وقد �نح�شر دوري فقط يف هذه �لق�شية يف �إخالء �شبيل �ملقيم �ملذكور، وهو مو�فق لل�شو�ب دون 
ق�شد جنائي مني؛ نظرً� النح�شار دوري فيما قمت به وهو دور يو�فق �الإجر�ء �ل�شحيح وفيه ن�شرة 
�ملقيم  �شبيل  باإخالء  �الأمر  �إن  بل  �حلقيقة،  �أغري  مل  �أقو�يل  جميع  يف  �أنني  كما   ،).....( للمقيم 
�إخالء  يف  توجيهي  يكن  ومل  �حتجازه،  توجب  خمالفة  يرتكب  مل  طاملا  نظامي  �إجر�ء  هو  �ملذكور 
�شبيله خمالفة للنظام بل مو�فقة للنظام، و�أما حترير �ملخالفة فهو عائد للمتهم �لثاين ومن و�جباته 
�لوظيفية ومل ي�شدر مني توجيه للمتهم بعدم حتريرها. كما �أن هذه �لتهمة �ملوجهة يل مل يتوفر 
فيها �لق�شد �جلنائي بق�شد �حل�شول على ر�شوة �أو عطية �أو هبة �أو عائد مايل �أو معنوي؛ حيث ما 
قمت به و�فق �ل�شو�ب وتوجيه نظامي من �شميم عملي، ومل ي�شهد �أحد من �ملتهمني بذلك عليَّ وال 

�ملقيم ).....(.
ومل ي�شدر مني �إقر�ر بطلبه ر�شوة، كما مل يت�شمن �أقو�ل �ملتهم �الأول و�لثاين باأن �أحدً� من �ملذكورين 
قد عر�ص عليَّ ر�شوة منهم �أو من �ملدعي �ملقيم ).....( �أو وعدت منهم بوعد �أو �أي �شيء من �ملبالغ 
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�ملتهم  �لعريف  بتوجيه  �إر�دتي  حتقق  وعدم  لديَّ  يتوفر  مل  �جلنائي  �لق�شد  �أن  يوؤكد  مما  �ملالية، 
�أو وعد بها؛ لذ� و�حلال ما ذكر فاإنني يف هذه  �لثاين باالإخالل بو�جبه �لوظيفي لقاء طلب ر�شوة 
؛ نظرً� ملا ذكرت من مربر�ت  �لق�شية �أرد عن هذه �لتهمة نف�شها بعدم توفر �لق�شد �جلنائي لديَّ
وم�شوغات وحيثيات تبعد عني �شبهة �لر�شوة �أو دو�فعها؛ نظرً� لعدم ح�شويل على �أية ميزة مادية �أو 

معنوية �أو طلبها �أو عر�شها من �أحد عليه لقاء ما قمت به، وطلب يف ختام مذكرته �حلكم برب�ءته
وباطالع ممثل �الدعاء عليها �أفاد باأنه يكتفي باالأدلة �لو�ردة يف قر�ر �التهام، وقد ح�شر �ل�شاكي 
).....( �أمام �لد�ئرة وب�شوؤ�له عما لديه، �أفاد قائاًل باأنه بتاريخ 1428/5/3هـ �ت�شل عليَّ �ملتهم 
وبعد  �لع�شاء،  على  وعزمني  باك�شتان  من  �شيوف  لديه  باأن  فاأخربين  �لع�شر  بعد   ).....( �الأول 
�أن يقوم باأخذ �ملبلغ �لذي كان معي ومقد�ره �شتة  �ملغرب �ت�شلت على خايل ).....( وطلبت منه 
وو�شلت  عنده  �ملبلغ  وو�شعت   ).....( يدعى   ).....( �شخ�ص  �إىل  فوجهني  كاملة  رياٍل  �ألف  ع�شر 
حمافظة �جلموم �إىل �ملتهم �الأول ).....( عند ذلك قام بالقب�ص على �ملتهم �لثاين ).....( وكان 
�الإثبات  �لثاين عند ذلك طلب مني  باأخذها �ملتهم  �الأعلى مبلغ ثمامنائة رياٍل قام  معي يف جيبي 
وفعاًل �شلمته رخ�شة �الإقامة ورخ�شة �لقيادة، عند ذلك قام �ملتهم �لثاين باإخر�ج علبة دخان وذكر 
�فتح  لو كان فيها ح�شي�ص  له:  باأن د�خلها ح�شي�ص، فقلت  و�أخربين  �أخرجها من �شيارتي،  باأنه  يل 
�لبكت ف�شفعني على وجهي، وعند ذلك قام مب�شكي بحلقي و�شاألني �أين �لفلو�ص؟ ثم ذهب �ملتهم 
�لثاين �إىل �لدورية و�أخرج قارورة، وذكر يل �أنه يوجد بها و�شكي، عند ذلك قام باإركابي يف �لدورية 
وقمت باالت�شال على ).....( وح�شر بعد خم�ص دقائق فكلمني ).....(، وقال يل: كم تدفع لكي 
يطلق �شر�حك؟ وح�شر معه �شخ�ص ).....( يدعى ).....( فو�فقت على ذلك وطلب �ملتهم �لثاين 
خم�شني �ألف رياٍل لكي يطلق �شر�حي، وقام �ملتهم �الأول باالت�شال بخايل و�أخربه �أن �لع�شكري يطلب 
مني )خم�شني �ألف( رياٍل، فو�فقت على ذلك فتم �إطالق �شر�حي، وقد �أحيلت �لدعوى �إىل �ل�شيخ 
).....( باملحكمة �جلزئية مبكة و�شدر فيها �ل�شك رقم )3/227( يف 1429/5/5هـ ب�شجن �الأول 
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ثالث �شنو�ت و�شتمائة جلدة و�لثاين �شتة �أ�شهر و�شتني جلدة وقدم �شورة �ل�شك، و�أفاد باأن �ملتهم 
�لثالث ).....( لي�ص له دخل يف �ملو�شوع ومل يكن حا�شرً� ومل �أ�شاهده �إال �أمام �لد�ئرة.

وحيث �إنه بناًء على �لدعوى و�إجابة �ملدعى عليه، وبعد در��شة �الأور�ق و�لتحقيقات �ملرفقة و�الطالع 
مع  و�التفاق  باال�شرت�ك  قيامه  �ملت�شمن  �لتحقيق  مر�حل  ويف جميع  �شرعًا  �مل�شدق  �عرت�فه  على 
�ملدعى عليه �لثاين على ��شتغالل نفوذ وظيفته يف �بتز�ز وم�شاومة �ملقيم ).....(، وعلى ما جاء يف 
تقرير �لبحث �جلنائي رقم )3898/�ص/3( بتاريخ 1428/10/29هـ �ملت�شمن: �أنه �ت�شح من خالل 
�لتحريات �أن هناك عالقة من �ل�شابق تربط �ملدعى عليه �لثاين باملدعى عليه �الأول وبينهما مكاملات 
على �جلو�ل، وعلى �عرت�ف �ملدعى عليه �الأول باأنه قام بت�شليم مبلغ ثالثة �آالف رياٍل للمدعى عليه 
�لثاين يف �شبيل �إ�شكاته على ما مت �التفاق عليه، وعلى وجود معرفة وقر�بة بني �ملدعى عليه �الأول 
و�ل�شاكي ).....(، وعلمه باأن لديه مال بطبيعة عمله كموزع للكفر�ت و�لزيوت وحماولة ��شتغالل 
يوم  مر�ت  �أربع  عليه  �ملجني  على  منه  �شادرة  �ت�شاالت  وجود  وعلى  وم�شاومته،  �بتز�زه  يف  ذلك 
�لو�ردة من  �لك�شوفات  يت�شح من  يلياه ح�شبما  �للذين  و�ليومني  �ملوؤرخ يف 1428/5/3هـ  �حلادثة 
�شركة �الت�شاالت، و�أي�شًا �ت�شاالته �ملكثفة على �ملدعى عليه �لثاين قبل يوم �حلادثة ويوم �لقب�ص 
على �ملقيم ).....( يف 1428/5/3هـ بو�قع ع�شرة �ت�شاالت وتو��شل �الت�شاالت بينهما بعد �حلادثة 
�أي�شًا، وعلى ما جاء يف حم�شر �ملو�جهة بينه وبني �ملدعى عليه �لثاين، حيث تبني من هذ� �الإجر�ء 
على  قب�ص  �لثاين عندما  عليه  للمدعى  ملقابلته  منكرً�  كونه  �أقو�له،  �الأول عن  عليه  �ملدعى  عدول 
�ملقيم ).....(، وعلى �عرت�ف �ملدعى عليه �لثاين �أنه مت �لقب�ص على �ملقيم ).....( بتاريخ �حلادثة 
يف خمالفة �شرعة ومعرفته به وح�شوره له حال �لقب�ص على �ملقيم وعلى �ل�شك �ل�شادر من �ملحكمة 
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�جلزئية مبكة �ملكرمة رقم )3/227( بتاريخ 1429/5/5هـ �ملت�شمن: )�حلكم على �ملدعى عليه 
�إد�نته  �الأول ثالث �شنو�ت من تاريخ توقيفه وجلده �شتمائة جلدة(، مما تخل�ص معه �لد�ئرة �إىل 
با�شرت�كه يف ��شتغالل �لنفوذ �لوظيفي للمدعى عليه �لثاين �ملن�شوبة �إليه يف هذه �لدعوى، ومعاقبته 

عن ذلك طبقًا لن�ص �ملادة )�لثانية( فقرة )1( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ.
وبالن�شبة للمدعى عليه �لثاين، فاإنه بناًء على �لدعوى و�الإجابة، وبعد در��شة �الأور�ق و�لتحقيقات 
�ملرفقة وعلى �عرت�فه يف جميع مر�حل �لتحقيق بقيامه بالقب�ص على �ملجني عليه ).....( يف ذلك 
رقم  و�لتحريات  �جلنائي  �لبحث  تقرير  وعلى  زعمه  حد  على  �لنظامية  �ل�شرعة  لتجاوزه  �لتاريخ 
بالقب�ص  قام  �لذي  هو  �لثاين  عليه  �ملدعى  �أن  �ملت�شمن  بتاريخ 1428/10/29هـ  )3898/�ص/3( 
خالل  من  و�ت�شح  به،  ي�شكن  �لذي  �حلي  يف  و�ل�شلوك  �ل�شمعة  �شيء  وهو   ).....( �ملقيم  على 
�لتحريات �أن هناك عالقة من �ل�شابق تربطه مع �ملدعى عليه �الأول و�عرت�فه كذلك بعدم حترير 
خمالفة �شرعة، وهذ� يبطل ما زعم به جملًة وتف�شياًل. وعلى خطاب مدير مرور �لعا�شمة �ملقد�شة 
رقم )14/57/20595/1( وتاريخ 1428/9/12هـ �ملرفق به برنت �ملخالفات �مل�شجلة على �ملقيم 
�أية دورية  �لثاين وال من  �ملدعى عليه  �لعريف  تت�شمن خمالفة �شرعة من قبل  و�لتي مل   ،).....(
بالعا�شمة �ملقد�شة، وثبوت ��شتالم �ملدعى عليه �لثاين يف ذلك �ليوم بالتاريخ و�ليوم و�ل�شاعة من 
قبل مرجعه، وعلى �عرت�ف �ملدعى عليه �الأول من �أنه �شلمه مبلغ ثالثة �آالف بيده و�مل�شدق �شرعًا 
مقابل عدم جناح �لعملية، وهو �حل�شول على مبلغ خم�شني �ألف رياٍل �ملتفق عليها، وعلى ما جاء 
�لعزيز  عبد  �مللك  م�شت�شفى  من  �ل�شادر  1428/11/3هـ  بتاريخ  رقم )11198(  �لطبي  بالتقرير 
بالعا�شمة �ملقد�شة بحق �ملجني عليه و�ملت�شمن: )�أنه بالك�شف على �ملذكور من قبل �أخ�شائي �الأنف 
و�الأذن و�حلنجرة �ت�شح وجود �إ�شابة ر�شية على �لرقبة من �لناحية �لي�شرى مع تورم منت�شر غري 
حمدود باالأ�شعة �ملقطعية على �لرقبة �ت�شح تغيري طفيف يف �الأن�شجة �لع�شلية مع دور�ن ب�شيط يف 
تقرير  وعلى  موجودً�(،  �لتورم  ز�ل  وما  ك�شور  هناك  ولي�ص  �لعنقية  و�ل�شاد�شة  �خلام�شة  �لفقر�ت 
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�الأخ�شائي �لنف�شي مب�شت�شفى �مللك عبد �لعزيز رقم )10274( وتاريخ 1428/9/21هـ �ملت�شمن: 
)�أن �ملجني عليه يعاين من حالة قلق حاد ما بعد �ل�شدمة وال يعرف �أن لدى �ملري�ص حالة نف�شية 
قبل �ل�شدمة(، وعلى تقرير �لبحث �جلنائي و�لتحري �ملت�شمن �أنه يوجد �أ�شخا�ص يقربون للمدعى 
عن  �لتنازل  منه  وطلبو�  �ل�شام  هدى  منطقة  يف  عليه  �ملجني  و�لد  �إىل  ح�شرو�  قد  �لثاين،  عليه 
�لق�شية مقابل مبلغ من �ملال، وعلى حم�شر �ملو�جهة بينه وبني �ملدعى عليه �الأول، حيث تبني من 
هذ� �الإجر�ء �شعف و�هتز�ز موقفه وتخبطه يف �الأقو�ل، وعلى �أقو�له لدى جهات �لتحقيق و�إنكاره 
�الت�شال باليوم و�لتاريخ و�ل�شاعة، وهذ� ما يوؤكد ويبني كذبه ومر�وغته، وعلى �ل�شك �ل�شادر من 
�ملحكمة �جلزئية مبكة �ملكرمة رقم )2/227( بتاريخ 1429/5/5هـ �ملت�شمن: )�إد�نته باالتفاق مع 
�ملدعى عليه �الأول و�بتز�ز �ملقيم و�شربه له، و�حلكم عليه لقاء ذلك ب�شجنه �شتة �أ�شهر حت�شب منها 

فرتة �إيقافه �ل�شابقة وجلده �شتني جلدة(.
�لدعوى،  هذه  يف  �إليه  �ملن�شوبة  �لوظيفي  �لنفوذ  با�شتغالل  �إد�نته  �إىل  �لد�ئرة  معه  تخل�ص  مما 
لعام   )43( رقم  �مللكي  �ملر�شوم  من   )1( فقرة  )�لثانية(  �ملادة  لن�ص  طبقًا  ذلك  عن  ومعاقبته 

1377هـ.
للدعوى  تاأكيد  هي  و�إمنا  لها،  وجود  ال  �جلرمية  هذه  فاإن  و�لو�شاطة،  بالرجاء  التهامه  وبالن�شبة 
�إن عدم حترير خمالفة �شرعة يدل على عدم وجود �ملخالفة يبطل ما زعم به جملًة  �إذ  �الأخرى؛ 
وتف�شياًل، يوؤيد ذلك ما ورد يف خطاب مدير مرور �لعا�شمة �ملقد�شة رقم )14/57/20595/1( 
وتاريخ 1428/9/12هـ �ملرفق به برنت باملخالفات �مل�شجلة على �ملقيم ).....(، و�لتي مل تت�شمن 
خمالفة �شرعة من قبل �ملدعى عليه �لثاين وال من �أية دورية بالعا�شمة �ملقد�شة، كما �أنه �ت�شح �أن 
�تهام �ملدعى عليه للمقيم ).....( بال�شرعة �إمنا هو �تهام باطل وكاذب و�لهدف منه �إجناح �لعملية 
و�حل�شول على مبلغ خم�شني �ألف رياٍل �ملتفق عليه مع �ملدعى عليه �الأول، وبالتايل تنتهي �لد�ئرة 

�إىل عدم �إد�نته بالرجاء و�لو�شاطة؛ لعدم قيامها من �الأ�شا�ص.
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�ملن�شوبة  �إنكاره للدعوى  �ملت�شمنة  و�إجابته  �لدعوى  بناًء على  فاإنه  �لثالث،  وبالن�شبة للمدعى عليه 
�أقو�له يف جميع مر�حل �لتحقيق باأن �ت�شاله  �إليه وبعد در��شة �الأور�ق و�لتحقيقات �ملرفقة وعلى 
�أحد  من  بالغ  ورده  عندما   ).....( �ملقيم  �شر�ح  باإطالق  �لثاين  عليه  �ملدعى  توجيه  يف  �نح�شر 
�أقربائه باأن �ملدعى عليه �لثاين قام باحتجاز �ملقيم، وعندما �شاأل �ملدعى عليه �لثاين عن �ملو�شوع 
�ل�شرعة ال  �أن خمالفة  باإخالء �شبيله ب�شبب  �أمره  �أخربه بارتكاب �ملقيم ملخالفة �شرعة عند ذلك 
�لذي  �لثاين  عليه  �ملدعى  فهذ� من �شالحية  �ملخالفة  و�أما حترير  نظامًا،  مرتكبها  �حتجاز  تربر 

با�شر �حلالة.
�إنه تبني للد�ئرة من خالل جمريات �لق�شية و�لتحقيق فيها عدم وجود ق�شد جنائي لدى  وحيث 
�ملدعى عليه �لثالث من هذ� �الت�شال وما قام به توجيه نظامي، �إ�شافة �إىل �أن خمالفة �ل�شرعة �لتي 
يدعي وقوعها �ملدعى عليه �لثاين على �ملقيم ).....( مل تثبت يف �شجالت �ملرور و�ت�شح �أنها تهمة 
ملفقة على �ملقيم من قبل �ملدعى عليه �لثاين �شمن �لتهم �لتي وجهها للمقيم من حيازة ح�شي�ص 
�لوظيفي  نفوذه  ��شتغالل  �لثاين  عليه  �ملدعى  وكان هدف  �ملقيم،  على  تثبت  و�لتي مل  وخمدر�ت، 
وجود  لعدم  �لثالث؛  عليه  �ملدعى  �إد�نة  عدم  �إىل  تخل�ص  �لد�ئرة  فاإن  لذ�  �ملال؛  على  و�حل�شول 

�لق�شد �جلنائي لديه من �ت�شاله، وعدم قيام �جلرمية بحقه.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل باإدانة كل من االأول ).....( ).....( اجلن�ضية – والثاين ).....( ).....( اجلن�ضية – بجرمية 

اال�ضرتاك يف ا�ضتغالل النفوذ الوظيفي املن�ضوبة اإليهما يف هذه الدعوى، ومعاقبتهما عن ذلك 

ب�ضجن كل واحد منهما مدة �ضنتني حتت�ضب منها مدة توقيفه على ذمة هذه الق�ضية.

من�ضوب  هو  – مبا  اجلن�ضية   ).....(  ).....( والثالث   ،).....( الثاين  من  كل  اإدانة  عدم  ثانياً: 

اإليهما يف الفقرة )الثانية( يف هذه الدعوى؛ لعدم قيام اجلرمية من اأ�ضا�ضها لدى املدعى عليه 

الثاين؛ ولعدم وجود الق�ضد اجلنائي لدى املدعى عليه الثالث.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/5712/ق لعام 1427هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 398/د/ج/9 لعام 1429هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 375/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/9هـ 

ا�ضتغالل نفوذ وظيفي – موظف عام – انتفاء عالقة املتهم االأول بالعمل حمل االتهام – وجود 

مربرات نظامية لقيام املتهم الثاين بذلك العمل – ق�ضور التحقيقات – عدم كفاية االأدلة.

�إليهما باأن طلب �ملتهم �الأول  عدم وجود دليل على ��شرت�ك �ملتهمني يف ��شتغالل �لنفوذ �ملن�شوب 
على  الإجبارها  عليها؛  لل�شغط  �ل�شركات  الإحدى  عليها  �ملو�فق  �لتاأ�شري�ت  ت�شليم  عدم  �لثاين  من 
توقيع عقد ب�شاأن ��شتقد�م �لتاأ�شري�ت عن طريق �شخ�ص معني، حيث �إن �ملتهم �الأول لي�ص له عالقة 
تلك  ��شتقد�م  معاملة  على  �لنظامية  �ملالحظات  بع�ص  �كت�شف  �لثاين  �ملتهم  و�أن  باال�شتقد�م، 
�ل�شركة، وقام برفعها لوزير �لعمل – عدم وجود دليل على �تفاق �ملتهمني مع �ل�شخ�ص �لذي قرر 
�لتحقيقات  – ق�شور  �لتاأ�شري�ت  ت�شليم  �أجل  من  وم�شاومته  به  باالت�شال  قيامه  �ل�شركة  �شاحب 

بعدم �إح�شار ذلك �ل�شخ�ص و�لتحقيق معه – �أثر ذلك: عدم ثبوت �الإد�نة.

 �ملادة )�لثانية( فقرة )1- 5( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.

ورد لفرع �لديو�ن خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة مكة �ملكرمة – جدة برقم )8782/8( 
بتاريخ 1427/11/22هـ �ملرفق به قر�ر �التهام رقم )1282/ج( لعام 1427هـ، ويف هذه �جلل�شة 
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ح�شر �ملتهم �ملذكور �أعاله، وح�شر حل�شوره ممثل �الدعاء ).....( 
و�دعى ممثل �الدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل:

تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق كل من/-
1- ).....( ).....( �جلن�شية – )47( �شنة – مدير مركز �خلدمة �ل�شاملة بجدة بالهيئة �لعامة 

لال�شتثمار – مطلق �ل�شر�ح.
2- ).....( ).....( �جلن�شية – )39( �شنة – باحث ��شتقد�م ومندوب وز�رة �لعمل مبركز �خلدمة 

�ل�شاملة بجدة بالهيئة �لعامة لال�شتثمار – مطلق �ل�شر�ح.
الأنهما وقبل تاريخ 1427/6/1هـ بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:

��شرتكا يف �شوء �ال�شتعمال �الإد�ري و��شتغالل نفوذ �لوظيفة بتعمد �المتناع و�لتاأخري يف تنفيذ �الأو�مر 
مل�شلحة �شخ�شية، ذلك باأن طلب �ملتهم �الأول من �ملتهم �لثاين عدم ت�شليم �لتاأ�شري�ت �ل�شادرة 
ل�شركة ).....( و�ملو�فق عليها من معايل وزير �لعمل بهدف �ل�شغط على �ل�شركة؛ الإجبارها على 
توقيع عقد يتم مبوجبه ��شتقد�م �لتاأ�شري�ت عن طريق �شخ�ص ).....( تربطه عالقة باملتهم �الأول 
فقام �لثاين بتاأخري ت�شليم �لتاأ�شري�ت لل�شركة ملدة طويلة دون وجه حق، فتمت �جلرمية بناًء على 

ذلك.
ودلل على ذلك مبا يلي:

1- �شكوى �شركة ).....( �ملت�شمنة قيام �ملتهم باالمتناع عن ت�شليمها �لتاأ�شري�ت �ل�شادرة لها.
2- �إفادة مندوب �شركة ).....( بتلقيه �ت�شااًل من �شخ�ص ).....( يدعى ).....(، يخربه باأنه �إذ� 
�تفق معه على ��شتقد�م �لعمالة عن طريقه، فاإن �ملتهم �الأول �شي�شمح لل�شركة با�شتالم �لتاأ�شري�ت.

3- �عرت�ف �ملتهم �الأول مبعرفته وعالقته باملدعو ).....( ).....( �جلن�شية.
4- ما هو ثابت بفو�تري �لهاتف – �ملرفق باالأور�ق – من وجود �ت�شاالت كثرية ومتبادلة بني �ملتهم 

�الأول و�ملدعو ).....(.
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5- ما هو ثابت من وجود مو�فقة معايل وزير �لعمل على منح �ل�شركة �لتاأ�شري�ت �ملطلوبة وذلك 
بتاريخ 1427/4/16هـ، وقيام �ملتهم �لثاين باالمتناع عن تنفيذ ذلك ملدة طويلة.

6- �شهادة �مل�شتثمر ).....( بقيام �ملتهم �الأول برت�شيح �ملدعو ).....( له لعملية ��شتقد�م عمالة 
�شابقة.

7- ما هو ثابت باالأور�ق من قيام �ملتهم �الأول بالتدخل يف عمليات ��شتخر�ج �لتاأ�شري�ت للم�شتثمرين 
�الأجانب.

�ل�شاملة �ملت�شمنة ت�شليمه  �ل�شابق مبركز �خلدمة  �لعمل  �إفادة �ملوظف ).....( مندوب وز�رة   -8
ملعاملة �شركة ).....( للمتهم �لثاين، ومل يبق عليها �شوى ت�شديد ر�شوم �لبنك فقط.

9- �أن ما ورد باأقو�ل �ملتهمني �ملذكورين من �إنكار�ت ال تعدو كونها �أقو�ل مر�شلة خلت �الأور�ق من 
�أي دليل ي�شاندها مما ي�شتوجب �اللتفات عنها.

وطلب ممثل �لهيئة من ديو�ن �ملظامل حماكمة �ملتهمني �ملذكورين طبقًا للمادة )�لثانية( فقرة رقم 
)1- 5( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ

ومبو�جهة �ملتهم �الأول ).....( ).....( �جلن�شية – باالتهام �ملن�شوب �إليه �أجاب: باأنه ينكر ما ن�شب 
�إليه، وقدم مذكرة ت�شمنت رده على قر�ر �التهام، وقد جاء فيها:

�إن �شكوى �شركة ).....( هي جمرد بالغ و�لت�شليم ب�شدق �لبالغ يخرج جهة �التهام عن جتردها، 
حيث ال يكون بذ�ته دلياًل وال مثبتًا حلق فيما يعول فقط على �لبينات و�الأدلة �لقاطعة )ولو يعطى 

�لنا�ص بدعاو�هم الدعى قوم دماء رجال و�أمو�لهم(.
�أو  و�أنه ال �شيء يرجح �شحة �إفادة مندوب �ل�شركة عن تلقيه �الت�شال �لتليفوين من حيث حدوثه 
من حيث م�شمونه، ومن �لو�رد �أن يكون ذلك – جمرد �دعاء مو�شوع وال �شحة له، ق�شد به جمرد 

تعزيز �الأدلة �الأخرى �ملطروحة، فيما هي تفتقد جميعًا مقومات دليل �الإثبات �جلنائي.
�أما معرفة ).....( �أو وجود �ت�شاالت معه فال داللة له يف ذ�ته، فذلك من قبل �لدالئل �لظرفية �لتي 
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ال توؤدي بطبيعتها �إىل يقني وقطع، و�إمنا �إىل جمرد �حتماالت وحتمل �أكرث من تاأويل بينهما ... �شرط 
�الإثبات �جلنائي �أن ين�شب على �لو�قعة �الإجر�مية ال على مالب�شاتها �ملختلفة.

وكذلك توظيف ما �شدر عن �مل�شتثمر ).....( خلدمة �التهام وتاأويله مل�شمونه فيما نفى �مل�شتثمر 
يف  بالتدخل  قيامي  عن  ذكر  فيما  للمعنى  و�شوح  وعدم  غمو�شًا  هناك  فاإن  وبالتايل  ذلك،  ذ�ته 
�لتدخل، وهل هو يف حدود  نوعية هذ�  �أو  يك�شف عن طبيعة  ال  فهو  �لتاأ�شري�ت  ��شتخر�ج  عمليات 

دوري �لوظيفي �أم خروجًا عنه.
على �شحة  �لدليل  باإقامة  يكون مطالبًا  وال  للمتهم  هو حق  فيما  دليل  �التهام  �إنكار  �عتبار  ويجب 
فاإنه طبقًا  ولذلك  �التهام؛  عاتق جهة  �إثبات عدم �شحته على  �ملقابل عبء  يقع يف  فيما  �إنكاره،  
للقو�عد �لعامة، فاإنه ال يتاأتى توجيه �تهام بغري دليل، فو�قعة �التهام ترتبط بدليلها وجودً� وعدمًا، 
ومتى كان قد عول على �أدلة غري معتربة �شرعًا ونظامًا، فذلك ي�شكل ف�شادً� يف �ال�شتدالل، وقد ثبت 
�التهام  و�قعة  فاإن  �لقر�ر،  �لتي عول عليها  �الأدلة  لكافة  بالن�شبة  �لدليل  �عتبار  توفر �شروط  عدم 
�ملن�شوبة �إيلَّ من طلبي من �ملتهم �لثاين عدم ت�شليم �لتاأ�شري�ت �ل�شادرة ل�شركة ).....( لل�شغط 
�أ�شا�ص وال يكون ثمة وجه لالعتد�د بتوجيه �التهام بها ..  �إلخ، تكون قد بنيت على غري  عليها ... 
و�قعة  لنفي  �لثاين وحدها  �ملتهم  �إفادة  يكفي  فاإنه  �الأدلة جميعها،  تهافت  و�أنه ف�شاًل عن  ال�شيما 
�التهام يف مو�جهتي من �الأ�شا�ص، حيث �أكد باأن �إيقاف مو�شوع تاأ�شري�ت �ل�شركة �ملذكورة كان من 

قبله دون تدخل مني.
ملو�شوعه  �الدعاء  جهة  تق�شي  وعدم  منطقه  و��شطر�ب  �التهام  قر�ر  �شالمة  عدم  تبني  وبهذ� 
و�إثباتاته يوؤكد على ذلك �أنها �أغفلت متامًا وكلية نفي �ملتهم �لثاين و�قعة �التهام �ملن�شوبة �إيلَّ �بتد�ًء 
و�إقر�ره باأن �الإجر�ء كان حم�ص ت�شرفه، كما �أغفلت نف�ص �مل�شتثمر �ملذكور ملا ن�شب �إيلَّ حمماًل على 

�أقو�له.
مظلوم،  يتهم  ال  حيث  �حليدة  و�لتز�م  �حلقيقة  توخي  من  عليها  يجب  مبا  قامت  �لهيئة  �أن  ولو 
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فبديهيات ذلك �أن تتق�شى تاريخ �ملوظف ومدى �لتز�مه يف مبا�شرة عمله ولو فعلت ال�شتبان لها �أنه 
تاريخ نا�شع �لبيا�ص، م�شرف ل�شاحبه و�الأور�ق �ملقدمة �شاهد على كل ذلك وطلب يف ختام مذكرته 

�لق�شاء برد �التهام؛ لعدم قيام �جلرم من جهة؛ والنتفاء �لدليل من جهة �أخرى.
ومبو�جهة �ملتهم �لثاين ).....( ).....( �جلن�شية – باالتهام �ملن�شوب �إليه قدم مذكرة ت�شمنت رده 

على قر�ر �التهام، وقد جاء فيها:
و�ملعنوي  �ملادي  ركنيها  تو�فر  من  البد  عليها  معاقب  جرمية  هناك  تكون  ولكي  للنظام؛  طبقًا  �أنه 
مبعنى �آخر البد �أن يكون هنا فعل من �جلاين وي�شمى بالركن �ملادي ويكون �لغر�ص من هذ� �لفعل هو 

ق�شد معني وي�شمى بالق�شد �جلنائي، ويف هذه �لق�شية بالذ�ت البد �أن يكون هناك ق�شد خا�ص.
وباإنز�ل هذه �الأركان على �جلرمية �لتي نحن ب�شددها جند �أن �أركان هذه �جلرمية غري متو�فرة يف 
حق �ملتهم، و�أن هذه �جلرمية منتفية متامًا يف حق �ملتهم �لثاين، حيث �إنه ال يوجد دليل �تهام و�حد 
�شد �ملتهم، فباالطالع على قر�ر �التهام �ملقدم به �ملتهم �لثاين جند �أنه ال يوجد دليل �تهام و�حد 

يوؤخذ �شد �ملتهم ميكن �أن يحاكم عليه.
عمله  ممار�شة  �أثناء  جرم؛  �أي  يرتكب  مل  �لثاين  �ملتهم  �أن  تثبت  �لتي  �لكافية  �الأدلة  من  ولدينا 

بخ�شو�ص �ل�شركة �ل�شاكية، وهذه �الأدلة كالتايل:
1- خطاب �شادر من �ملتهم �لثاين �إىل �شعادة مدير مكتب �لوزير مفاده: عدم حاجة �ملوؤ�ش�شة �إىل 
عدد �لعمالة �ملطلوب ��شتقد�مها ومل يرد �لرد من مكتب �لوزير وخا�شة �أن هناك عددً� معينًا من 
�لتاأ�شري�ت �جلاهزة لدى �ل�شركة ومل ت�شتغل �شوى )12( تاأ�شرية فقط، و�لباقي مل ي�شتغل م�شتند 

.)1(
2- حم�شر �جتماع م�شرتك بني وز�رة �لعمل و�لهيئة �لعامة لال�شتثمار وعقد هذ� �الجتماع مبكتب 
يف  �لوز�رة  مكتب  دور  تفعيل  �لتو�شيات  هذه  بني  من  �لتو�شيات  بع�ص  �أو�شى  وقد  �لوزير،  معايل 
مر�كز �خلدمة �ل�شاملة عن طريق �لبت يف كافة �ملعامالت بامل�شتثمرين مبا يف ذلك زيادة �ملعاينة 
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لكافة �مل�شاريع وتقدير �الحتياج �لفعلي للم�شاريع �ملرخ�ص لها، و�أن تكون طلبات �لتاأ�شري�ت مكتملة 
من جميع �لنو�حي �لفنية و�الإد�رية، و�أن تكون هناك معاينة دقيقة دون مبالغة من �لنظر يف �إعادة 

�لعمالة �مل�شجلة على �ملن�شاأة لعقود �شابقة بعد ��شتيفاء ن�شبة �ل�شعودة م�شتند )2(.
مكاتب  جميع  �إىل  �الجتماعية  و�ل�شوؤون  �لعمل  وز�رة  من  تعميم  �شدر  1425/11/7هـ  بتاريخ   -3
�لعمل مت�شمنًا �لرت�شيد يف ��شتقد�م �لعمالة �لو�فدة بحيث يقت�شر �ال�شتقد�م على �حلاجة �لفعلية؛ 

وذلك نظرً� لوجود �أعد�د كبرية من �ملو�طنني يرغبون يف �اللتحاق بالعمل )م�شتند 3(.
4- �شهادة معلومات عن �ملن�شاأة �ل�شاكية تفيد باأن ��شرت�ك �لتاأمينات �الجتماعية منتهي )م�شتند 

.)4
5- تعميم �شادر من وكيل �لوز�رة لل�شوؤون �لعمالية باالإنابة �إىل جميع مديري مكاتب �لعمل بالتنبيه 

عليهم باإر�شال بيانات طلبات �ال�شتقد�م للبت فيها )م�شتند 5(.
بجدة  �لعمل  مكتب  �لعمل  وز�رة  من  �شادر  �ل�شاكية  �ل�شركة  مل�شلحة  مقرر  ��شتقد�م  ت�شريح   -6

مذكور فيه مالحظات �اللتز�م بالتعليمات �لعامة للتاأ�شري�ت )م�شتند 6(.
7- بيان لتاأ�شري�ت �شابقة ل�شركات �أخرى مبني فيه �أن هناك طلبات ��شتقد�م لعدد معني من �لعمالة 

ومل يتم �ملو�فقة على كل �ملطلوب )م�شتند 7(.
8- �شهادة من �جلو�ز�ت لال�شتف�شار عن عدد �ملكفولني لدى �ل�شركة حمل �ل�شكوى ومبني فيه عدد 

�ملكفولني و�أ�شماوؤهم )م�شتند 8(.
على �أن �ملدعى عليه م�شهود له بالكفاءة و�لنز�هة يف �أد�ء عمله، ومن �أهم مهام عمله �الأ�شا�شية هي 

در��شة �لطلبات ومدى مطابقتها للنظام و�لتعليمات.
كتب  و�أنه  قبله،  تدر�ص من  �ل�شابق ومل  �ملوظف  كانت مدرو�شة من  �ل�شكوى  �ملعاملة حمل  �أن  كما 
خطاب الإعادة در��شة �ملعاملة، حيث �إنها لن تدر�ص جيدً�، وقد بني ذلك يف خطابه، وقد �دعى يف 

ذلك �مل�شلحة �لعامة و�لنظام.
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عمله  يبا�شر  كان  �لثاين  �ملتهم  و�أن  �ملتهم،  عليها  يعاقب  �أ�شا�شًا  جرمية  توجد  ال  �أنه  يتبني  وبهذ� 
�لثاين كان يبا�شر عمله وميار�ص  و�أن �ملتهم  �إليه،  �لو�ردة  ب�شكل ر�شمي وفقًا للمر��شيم و�لتعاميم 
�خت�شا�شاته من �أجل �مل�شلحة �لعامة، و�أن كل �إجر�ء قام به نظامي، ومن ثم طلب �حلكم بالرب�ءة 

من �لتهمة �ملن�شوبة �إليه.
وبعر�شها على ممثل �الدعاء �كتفى مبا جاء يف قر�ر �التهام و�أدلته، كما �كتفى �ملتهم مبا ذكر.

وبجل�شة هذ� �ليوم قرر �جلميع �أنهم يكتفون مبا �شبق، و�أنه لي�ص لديهم ما ي�شيفونه �أو يقدمونه، ثم 
رفعت �جلل�شة للمد�ولة و�إ�شد�ر �حلكم.

تاأ�شي�شًا على ما تقدم �شرده من �أقو�ل �ملتهمني، وحيث �أ�شند �الدعاء �إىل �ملتهمني ��شرت�كهما يف �شوء 
�ال�شتعمال �الإد�ري و��شتغالل نفوذ �لوظيفة وذلك بتعمد �المتناع و�لتاأخري يف تنفيذ �الأو�مر مل�شلحة 
�شخ�شية، وذلك باأن طلب �ملتهم �الأول من �ملتهم �لثاين عدم ت�شليم �لتاأ�شري�ت �ل�شادرة ل�شركة 
).....( و�ملو�فق عليها من معايل وزير �لعمل بهدف �ل�شغط على �ل�شركة الإجبارها على توقيع عقد 
يتم مبوجبه ��شتقد�م �لتاأ�شري�ت عن طريق �شخ�ص ).....( ... وطلب ممثل �الدعاء معاقبتهما عن 

ذلك طبقًا للمادة )�لثانية( فقرة رقم )1- 5( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( لعام 1377هـ
وحيث �إنه باطالع �لد�ئرة على ملف �لق�شية وعلى �أقو�ل �ملتهمني يف مر�حل �لتحقيق �ملختلفة، و�لتي 
مل تخرج يف م�شمونها عما ذكر�ه �أمام �لد�ئرة فيما يتعلق بنفي �لتهمة �ملن�شوبة �إليهما، و�أنهما مل 

ي�شتغال نفوذ �لوظيفة ومل يح�شل منهما �شوء ��شتعمال �إد�ري.
 ).....( �شركة  �أن  تبني  ذكرها،  �ل�شابق  �التهام  �أدلة  وبتاأمل  بيانه  تقدم  ما  على  بناًء  �إنه  وحيث 
وهي و�حدة من جمموعة �شركات تعود مل�شتثمر �أجنبي، قد �شدرت لهم مو�فقة معايل وزير �لعمل 
مبنحهم عدد )487( تاأ�شرية عمالة خمتلفة بتاريخ 1427/4/26هـ، ومبر�جعة ممثل مكتب �لعمل 
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بفرع هيئة �ال�شتثمار �الأجنبي، وطلب �لتاأ�شري�ت بعد ت�شديد ر�شومها �أفادهم باأن �ملعاملة متوقفة 
باأمر مدير فرع هيئة �ال�شتثمار �ملتهم �الأول والبد من �أخذ مو�فقته قبل ��شتالمها بالرغم من �أنه 
لي�ص له عالقة مبعامالت �ال�شتقد�م، وقد تلقى مدير �ل�شركة �ت�شااًل من �شخ�ص باك�شتاين يدعى 
�تفاقية  �إىل  �أن ي�شل معه  – ويريد  �الأول  – �ملتهم  �ملدعو ).....(  باأنه من طرف  يفيد   ).....(
تت�شمن قيامه بجلب �لعمالة بكافة جن�شياتها مقابل ت�شهيل �شري �ملعاملة من طرف �ملتهم �الأول – 
).....( – وينهي معه �الأمور خالل خم�ص دقائق وياأخذ �لتاأ�شري�ت من قبل �ملتهم �الأول – ).....(.
وحيث �إن �لد�ئرة بتاأملها ملا �شبق تبني لها �أن �ملدعى عليهما لي�ص لهما دور فيما ح�شل، و�أن ما قام 
به ).....( �ملدعو ).....( كان من تلقاء نف�شه، وذلك ملا ثبت من خالل �الأور�ق باأنه كان يعر�ص 
بع�ص �خلدمات �لتجارية وي�شعى الأن يكون و�شيطًا ويرغب يف بيع �ل�شكر�ب باأنو�عه ويقوم بعر�ص 
�أنه �شاحب عالقات و��شعة ولديه فر�ص ��شتثمارية ي�شعى لال�شتفادة  بع�ص �الأر��شي للبيع، وتبني 

منها.
وبالتايل، فاإنه مل يثبت للد�ئرة ما يدل على ��شرت�ك �ملتهمني يف �شوء �ال�شتعمال �الإد�ري و��شتغالل 
نفوذ �لوظيفة �ملن�شوبة �إليهما، وذلك باأن طلب �ملتهم �الأول من �ملتهم �لثاين عدم ت�شليم �لتاأ�شري�ت 
على  الإجبارها  �ل�شركة؛  على  �ل�شغط  بهدف  �لعمل  وزير  معايل  من  عليها  و�ملو�فق  �لدعوى  حمل 
توقيع عقد يتم مبوجبه ��شتقد�م �لتاأ�شري�ت عن طريق ).....( – ).....(، ولي�ص يف �الأور�ق ما يدل 
على �أن �ملتهمني قد �تفقا مع �ملدعو ).....( �أو �أنهما قد تعمد� تاأخري ت�شليم تلك �لتاأ�شري�ت من �أجل 
�إجبار �ل�شركة على �ال�شتقد�م عن طريق ذلك �ل�شخ�ص، وهو �دعاء جاء مر�شاًل وخاليًا مما ي�شنده، 
ال�شيما و�أنهما قد �أنكر� ما ن�شب �إليهما يف جميع مر�حل �لتحقيق و�أمام �لد�ئرة. ومل يتم �إح�شار 
ممثل  �شكوى  �شحة  معرفة  تتم  حتى  معه  �لتحقيق  يتم  ومل   ).....( – �ملدعو   ).....( �ل�شخ�ص 
�أنه قد تبني للد�ئرة �أن �ملتهم �الأول ).....( لي�ص له عالقة باال�شتقد�م،  �ل�شركة من عدمها على 
و�أن دوره ينح�شر يف منح تر�خي�ص �لعمل لل�شركات �الأجنبية �أو �ل�شركات �مل�شرتكة. ويكون ذلك 
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با�شتالم طلبات وملفات �ال�شتقد�م و�لتاأكد من �كتمال �الأور�ق، ثم يحال �لطلب �إىل مندوب مكتب 
�أن  �ل�شكوى وتبني  للتحقيق يف هذه  �مل�شوؤول عنه، وقد مت ت�شكيل جلنة  �لعمل �ملوجود باملركز وهو 
مندوب مكتب �لعمل قد �أقر باأنه مل يذكر �أن �ملتهم �الأول قد طلب منه تاأخري ت�شليم �لتاأ�شري�ت حمل 
�لدعوى، و�أكد م�شوؤوليته �لكاملة عن �إيقاف �إ�شد�ر تلك �لتاأ�شري�ت الأ�شباب نظامية تتعلق بعمل مكتب 
�لعمل، كما ثبت للد�ئرة �أن �ملتهم �لثاين �ملدعو ).....( قد �كت�شف بع�ص �ملالحظات على معاملة 
��شتقد�م تلك �ل�شركة ومنها عدم ��شتقد�م عمالة مو�فق عليها �شابقًا كانت �ل�شركة قد ح�شلت على 
تاأ�شري�ت لها �شابقًا، كما �أن عدد �لتاأ�شري�ت كان مبالغ فيه، وقد قام برفع هذه �ملالحظات بخطاب 
ر�شمي ملعايل وزير �لعمل برقم )32( يف 1427/5/4هـ، وقد �أجيب عنه بخطاب وكيل وز�رة �لعمل 
لل�شوؤون �لعمالية �ملت�شمن تنفيذ توجيهات معايل وزير �لعمل، وبالتايل فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل عدم 

�إد�نة �ملتهمني مبا ن�شب �إليهما يف هذه �لدعوى لعدم قيام �جلرمية يف حقهما.
�حلكم  حلمل  كافية  غري  جاءت  وقد  �إليهما،  ن�شب  ما  ثبوت  يوؤكد  ما  فيها  فلي�ص  �التهام  �أدلة  �أما 
و�إد�نة �ملتهمني مبا ن�شب �إليهما؛ الأنها عبارة عن قر�ئن م�شتنتجة وظنية ال ترقى �إىل درجة �ليقني، 
فبالن�شبة لل�شكوى �ملقدمة من �ل�شركة �ملدعية باالمتناع عن ت�شليمها �لتاأ�شري�ت �ل�شادرة لها، فاإن 
�ملتهم  �أما  �لعمل،  �خت�شا�ص مندوب مكتب  وهي من  �أ�شاًل  بالتاأ�شري�ت  له  �الأول ال عالقة  �ملتهم 
للم�شوؤولني. وهذ� من و�جبه  بها  �لرفع  �لتي مت  �كت�شف بع�ص �ملالحظات  �أنه قد  ثبت  �لثاين فقد 
�لوظيفي عند مالحظته ملا يخالف �لنظام. ومل يتبني للد�ئرة �أن تاأخري ت�شليم تلك �لتاأ�شري�ت كان 
من �أجل �ل�شغط على �ل�شركة بالتعاقد مع �لباك�شتاين �ملدعو ).....( – و�إمنا من �أجل ��شتكمال 
بتاريخ  برقم )32(  �ملتهم  �لعمل من  وزير  ملعايل  �ملرفوع  ت�شمنها �خلطاب  �لتي  �ملالحظات  تلك 

1427/5/4هـ.
�أما �إفادة مندوب �ل�شركة باأنه قد تلقى �ت�شااًل من �ل�شخ�ص �لباك�شتاين يخربه باأنه �إذ� �تفق معه 
فاإن   .. �لتاأ�شري�ت  با�شتالم  لل�شركة  �شي�شمح  �الأول  �ملتهم  فاإن  �لعمالة عن طريقه،  ��شتقد�م  على 
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�لثابت �أن �ملتهم �الأول لي�ص له عالقة بالتاأ�شري�ت وال �شلطة له على مندوب مكتب �لعمل، على �أنه 
�أن ).....( يبحث عن  �أن هناك عالقة بني �ل�شخ�ص ).....( و�ملتهم. وقد ثبت  مل يثبت للد�ئرة 
�لتاأخري يف  �أن  وثبت  �لعقود،  وله طرقه �خلا�شة يف �حل�شول على مثل هذه  �ال�شتثمارية  �لفر�ص 

�شرف هذه �لتاأ�شري�ت كان ملالحظات عليها.
�أما �عرت�ف �ملتهم �الأول مبعرفته وعالقته بال�شخ�ص ).....(، فاإن ذلك ال يدل على �أنه قد �تفق 
معه على تاأخري �شرف تلك �لتاأ�شري�ت، ومل يعرتف ).....( بذلك وقد دفع �ملتهم باأن معرفته لذلك 
�ل�شخ�ص كانت عن طريق �أخيه �لذي كان يدير موؤ�ش�شة خاله و�ملتخ�ش�شة يف عقود �الإعا�شة، و�أن 
و�حلديد،  �ل�شكر�ب  بع�ص  بيع  يف  ويرغب  �لتجارية  �خلدمات  بع�ص  يعر�ص  كان  �ملذكور   ).....(
ومل يثبت �أن هناك �تفاقًا بينهما الأية خدمات يف جمال �ال�شتقد�م. �أما وجود �الت�شاالت �لكثرية 
�ملتبادلة بني �ملتهم و�ملدعو ).....( فلم يثبت �أن تلك �الت�شاالت كانت بخ�شو�ص ��شتقد�م عمالة 
�شركة ).....( �أو غريها، على �أن �ملتهم قد برر تلك �الت�شاالت بالبحث عن �أ�شخا�ص يرغبون يف 
�شر�ء كمية كبرية من �ل�شكر�ب و�حلديد قام بعر�شها عليه �لباك�شتاين �ملذكور. �أما وجود مو�فقة 
معايل وزير �لعمل على منح �ل�شركة �لتاأ�شري�ت �ملطلوبة بتاريخ 1427/4/16هـ وقيام �ملتهم �لثاين 
باالمتناع عن تنفيذ ذلك ... فاإن �لثابت باالأور�ق �أن �ملتهم �ملذكور كان لديه بع�ص �ملالحظات، وقد 
قام بت�شمينها خطابه �ملرفوع ملعايل وزير �لعمل برقم )32( يف 1427/5/4هـ، على �أن �لثابت �أي�شًا 
�شبق  �لتي  �لعمالة  بت�شجيل  قيامهم  �ل�شعودة وكذلك  ن�شبة  رفع  �ملذكورة  �ل�شركة  �أنه قد طلب من 
�حل�شول على تاأ�شري�ت لها. وبالتايل فلم يثبت �أن تاأخري �شرف �لتاأ�شري�ت كان بغر�ص �ل�شغط 
على �ل�شركة من �أجل �إبر�م عقد �ال�شتقد�م مع ).....(، و�إمنا من �أجل ��شتكمال تلك �ملالحظات، 
�أما �شهادة �مل�شتثمر ).....( بقيام �ملتهم �الأول برت�شيح �ملدعو ).....( له لعملية ��شتقد�م عمالة 
�لذي طلب  �أنه هو  و�لتحقيق  �لرقابة  �أمام هيئة  �ملذكور  �مل�شتثمر  �أقو�ل  �لثابت من  فاإن   .. �شابقة 
من �ملتهم �الأول والأكرث من مرة �أن يبحث له عن �شخ�ص �أو موؤ�ش�شة ت�شاعده يف ��شتقد�م �لعمالة، 
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ومل يثبت �أنه قد كان هناك �تفاق بينهما، بل �إن �مل�شتثمر هو �لذي طلب منه �مل�شاعدة وقام �ملتهم 
باإر�شاده على ).....( �ملذكور.

وبالتايل فاإنه مل يثبت قيام �ملتهم بالتدخل يف عمليات ��شتخر�ج �لتاأ�شري�ت للم�شتثمرين �الأجانب، 
ولي�ص عليه من دليل �شوى �دعاء موظف مكتب �لعمل، وهو �دعاء يف غري حمله؛ الأن �ملتهم �الأول 
لي�ص رئي�شًا له، فاملتهم �الأول يتبع للهيئة �لعامة لال�شتثمار بينما مندوب مكتب �لعمل و�إن كان يعمل 
يف مكتب �خلدمة �ل�شاملة بالهيئة �لعامة لال�شتثمار، �إال �أنه يتبع لوز�رة �لعمل، وبالتايل فال �شلطة 

للمتهم على مندوب وز�رة �لعمل.
للمتهم   ).....( �شركة  ملعاملة  بت�شليمه  �ل�شابق  �لعمل  وز�رة  مندوب   ).....( �ملوظف  �إفادة  �أما 
�لثاين، ومل يبق عليها �شوى ت�شديد ر�شوم �لبنك، فاإن �ملتهم �ملذكور مل ينكر ذلك، ولكن ثبت �أنه بعد 
مر�جعته لها وجد عليها عدة مالحظات، وقد �شمنها خطابه �ملرفوع ملعايل وزير �لعمل برقم )32( 
يف 1427/5/4هـ وملا �أجيب عن تلك �ملالحظات بخطاب وكيل �لوز�رة مت �شرف تلك �لتاأ�شري�ت، 
ومل يثبت �أن تاأخري �شرفها كان من �أجل �ل�شغط على �ل�شركة من �أجل �لتعاقد يف جمال �ال�شتقد�م 

مع �ل�شخ�ص ).....(، و�إمنا من �أجل ��شتكمال تلك �ملالحظات.
�أما ما ذكر يف �لدليل �لتا�شع من �أن �إنكار �ملتهمني �ملذكورين ما هو �إال �أقو�ل مر�شلة خلت �الأور�ق 
من �أي دليل ي�شاندها .. فاإن �الإنكار يتو�فق مع �لرب�ءة �الأ�شلية وخا�شة �أن �ملدعى عليهما قد �أنكر� 

ما ن�شب �إليهما يف جميع مر�حل �لتحقيق و�أمام �لد�ئرة.
�أنه يحوطها �ل�شك، و�أنها ال ترقى �إىل مرتبة  �أدلة �لدعوى وترى  �إن �لد�ئرة ال تطمئن �إىل  وحيث 
�لقطع و�ليقني ب�شحة ما ن�شب �إليهما، وحيث �إن �الأ�شل يف �الإن�شان �لرب�ءة، و�لدليل �إذ� تطرق �إليه 
�الحتمال بطل به �ال�شتدالل و�ل�شك يف�شر ل�شالح �ملتهم؛ لذلك كله فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل عدم 

�إد�نة �ملتهمني مبا هو من�شوب �إليهما يف هذه �لدعوى.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة كل من ).....( ).....( اجلن�ضية – و).....( ).....( اجلن�ضية – 
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مبا هو من�ضوب اإليهما يف هذه الدعوى؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/214/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 360/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 473/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/26هـ

التلب�س  اإنكاره  ثم  القب�س،  جهة  اأمام  املتهم  – اعرتاف  اأمن  – رجل  وظيفي  نفوذ  ا�ضتغالل 

بارتكاب اجلرمية.

�إلقاء �لقب�ص على �ملتهم )جندي ب�شعبة �لتحريات و�لبحث �جلنائي( من قبل هيئة �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر د�خل �شيارته وب�شحبته �لفتاة �لتي قامت باإبالغ �لهيئة عنه لقيامه بتهديدها، 
وطلب مبلغًا ماليًا منها نظري قيامه بت�شليمها حم�شر تعهد �شبق �أن �ألزم مبوجبه �أحد �الأ�شخا�ص 
– �شبط  �لقب�ص  جهة  �أمام  �ملتهم  – �عرت�ف  لها  �لتعر�ص  بعدم  بالفتاة  عالقة  على  كان  �لذي 
حم�شر �لتعهد �مل�شار �إليه د�خل �شيارة �ملتهم عند �لقب�ص عليه – عدم �لتعويل على �إنكار �ملتهم؛ 

�إذ �إن �لهدف منه �لتهرب من �مل�شوؤولية و�الإفالت من �لعقاب – �أثر ذلك: ثبوت �الإد�نة.

 �ملادة )1/2( من �ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.

ورد �إىل ديو�ن �ملظامل بجدة خطاب هيئة �لرقابة و�لتحقيق بالعا�شمة �ملقد�شة رقم )ه 10/4982( 
بتاريخ 1428/12/30هـ �ملرفق به قر�ر �التهام رقم )450/ج( لعام 1428هـ مع م�شفوعاته، وقد 
با�شرت �لد�ئرة �لنظر يف �لق�شية على �لنحو �ملثبت بدفرت �ل�شبط – حيث ح�شر ممثل �الدعاء 
�لرقابة  هيئة  تتهم  قائاًل:  �ملتهم  مو�جهة  �الدعاء يف  و�دعى ممثل  �أعاله  �ملذكور  و�ملتهم   ).....(
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و�لتحقيق بالعا�شمة �ملقد�شة ).....( ).....( �جلن�شية – عمره 28 �شنة – �حلالة �الجتماعية/
�لعا�شمة  ب�شرطة  �جلنائي  و�لبحث  �لتحريات  ب�شعبة  مهنته/جندي   – و�حدة  بنت  وله  متزوج 
موظفًا  ب�شفته  قام  �ملكرمة:  مكة  مبنطقة  �لعا�شمة  بد�ئرة  1428/11/9هـ  بتاريخ  الأنه  �ملقد�شة؛ 
عامًا – جندي ب�شعبة �لتحريات و�لبحث �جلنائي ب�شرطة �لعا�شمة �ملقد�شة – قام با�شتغالل نفوذ 
�ألفني رياٍل من فتاة �شعودية كان له عالقة بها  �ل�شخ�شية بطلب مبلغ  �لوظيفية مل�شلحته  �شلطته 
مقابل ت�شليمها حم�شر تعهد �شبق و�أن �ألزم �شخ�ص يدعى ).....( – بكتابته كان على عالقة بتلك 

�لفتاة مت�شمنًا عدم �لتعر�ص لها �أو مهاتفتها م�شتغاًل �شلطته �لوظيفية يف ذلك.
ودللت �لهيئة على �التهام:

1- ما ورد مبح�شر �لقب�ص �ملوؤرخ يف 1428/11/19هـ �ملعد من قبل هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي 
عن �ملنكر بريع �لكحل.

2- �شبط حم�شر �لتعهد �لذي مت كتابته من �ملدعو ).....( – د�خل �شيارة �ملتهم و�ملرفق باالأور�ق.
3- �عرت�ف �ملتهم يف كافة مر�حل �لتحقيق بالقب�ص عليه من قبل رجال مركز هيئة �الأمر باملعروف 

و�لنهي عن �ملنكر بريع �لكحل يف ق�شية �الختالء مع �لفتاة �ل�شعودية �لتي قدمت �الإخبارية �شده
وطلب �لهيئة من ديو�ن �ملظامل معاقبة �ملتهم �ملذكور طبقًا لن�ص �ملادة )�لثانية( �لفقرة )1( من 

�ملر�شوم �مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ
�أمام  عليَّ  قب�ص  فقد  وتف�شياًل  جملًة  �لدعوى  �أنكر  قائاًل:  �أجاب  �جلو�ب،  عليه  �ملدعى  وب�شوؤ�ل 
م�شت�شفى �لوالدة مبكة �ملكرمة، فقد كانت هناك �مر�أة مت�شي يف �ل�شارع بجو�ر �شيارتي وعند ذلك 

د�همتني دورية هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�تهموين باختالء حمرم.
وب�شوؤ�له �أنه ورد يف حم�شر �لقب�ص �أن �ملح�شر �لذي مت كتابته على �ملدعو ).....( يف ق�شية �ختالء 
حمرم بحوزتك، فاأجاب باأنه ال علم له به، وب�شوؤ�له عن �عرت�فه �أمام هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي 
عن �ملنكر، فاأجاب: باأنه قام بالتوقيع و�لتب�شيم وال يعلم عما وقع عليه، وبعر�ص �إنكار �ملتهم على 
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قب�ص  �أنه  �ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �الأمر  هيئة  حم�شر  من  �لثابت  �أن  �أجاب:  �الدعاء،  ممثل 
على �ملتهم وكانت �لفتاة برفقته يف �ل�شيارة بعد �ل�شكوى �ملقدمة منها، و�شبط حم�شر �ال�شتدالل 
)�لتعهد على ).....( ب�شيارة �ملتهم �ملذكور و�لذي كان ي�شتعمله يف تهديد �لفتاة �ملذكورة، �إ�شافة 
�لهيئة،  قبل  من  �ملعد  �لقب�ص  ثابت مبح�شر  هو  ما  مع  عليه  �لقب�ص  مكان  �أقو�له يف  تناق�ص  �إىل 
ومبو�جهة �ملتهم باإجابة ممثل �الدعاء �أجاب: ال �شحة لذلك، ثم قدم �ملدعى عليه مذكرة جاء فيها:
�أنه ذكر يف �الأور�ق �أنه مت �لقب�ص عليه يف �أحد زو�يا �جلامعة، بينما يف �حلقيقة �أنه متت مد�همتي 
�إذ تفاجاأت بذلك؛  �إنذ�ر،  �أمام م�شت�شفى �لن�شاء و�لوالدة بجرول وعلى �لطريق �لعام ودون �شابق 
�أنه �شبط بحوزتي ود�خل  �الأور�ق  تبني من  و�إنه  �الأمر.  بها هذ�  �لتي مت  �لطريقة  �أعرف  كوين ال 
�لتحقيق لالأمن  �لتعهد مبح�شر  �لكتابة من قبل �ملدعو ).....( وهذ�  �شيارتي حم�شر تعهد متت 
�لعام و�حلقيقة �أنني ال �أعلم عن هذ� �ملح�شر وال �أعلم من قام بكتابته، وال يوجد يل �أي توقيع �أو 
ب�شمة �أو كتابة عليه بخط يدي، كما �أنني ال �أعلم من �أين مت �إح�شاره؛ كونه �ألقي يف �شيارتي دون 
علمي من قبل تلك �لفتاة الأهد�ف ال �أعرفها، كما �أنني �أنفي عن نف�شي وجود �أية عالقة يل بتلك 

�لفتاة.
كما �أنه ورد يف قر�ر �لهيئة �أنني معرتف يف كافة مر�حل �لتحقيق بهذه �لق�شية بينما �حلقيقة هي 

عدم �عرت�يف بذلك منذ بد�ية �لتحقيق من جميع بد�ية مر�حله
كما �أنه ورد يف قر�ر �التهام باأين طلبت مبلغ )2000( رياٍل من تلك �لفتاة �لتي تزعم باأن يل بها 

عالقة بينما يف �حلقيقة كيف يل �أن �أطلب منها مبلغ و�أنا لي�ص يل عالقة بها.
كما �أنه ورد يف �الأور�ق �أنه مت �لقب�ص عليَّ )�أنا و�لفتاة( د�خل �ل�شيارة بينما �حلقيقة هي وقويف �أمام 
�لفتاة عند  تلك  وقيام  الأ�شرتي  �مللتزمات  بع�ص  ل�شر�ء  �لوالدة  �ملجاور مب�شت�شفى  �مل�شتهلك  متجر 
عودتي من �ملتجر وفتح �أبو�ب �شيارتي لو�شع م�شتلزماتي �ل�شر�ئية بفتح باب �ل�شيارة �لتابع للر�كب 
عند مرورها بجو�ر �ل�شيارة وال �أعلم عما و�شعت بد�خلها �أي �أور�ق وحما�شر من عدمه، ومن ثم 
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متت مد�همتي و�لقب�ص عليَّ من قبل رجال �لهيئة، علمًا باأن تلك �لفتاة مل تركب ب�شيارتي ومل يتم 
�ختالئي بها وفق ما تقدم؛ كوين يف �شارع عام ميتلئ بال�شيار�ت و�مل�شاة.

كما �أنه ورد باالأور�ق �أن يل عالقة مع �إحدى زميالت تلك �لفتاة يف �جلامعة وبعد �لتن�شيق معها قمت 
مبد�همة ).....( و�لفتاة بحكم عملي وذلك با�شتخد�م �شلطتي، ومل ي�شبق يل �شيئًا من ذلك؛ كون 
هذ� �الأمر لو ح�شل فعاًل لي�ص من �خت�شا�ص �ل�شعبة �لتي �أعمل بها، باالإ�شافة �إىل �أين رجل متزوج 

و�حلمد هلل، وطلب يف ختام مذكرته �حلكم برب�ءته.
وباطالع ممثل �الدعاء عليها: �أفاد باأنه يكتفي بقر�ر �التهام و�الأدلة �لو�ردة فيها، ثم �كتفى �لطرفان 

مبا قدماه وطلبا �لف�شل يف �لق�شية بحالتها �لر�هنة.
وبا�شتعر��ص �لق�شية من خالل خطاب مدير �شرطة �لعا�شمة �ملقد�شة رقم )10/2/20/7110( 
بتاريخ 1428/12/3هـ �ملت�شمن: ق�شية ).....( – 28 �شنة – ).....( �جلن�شية – ويعمل جندي رقم 
)885( ب�شعبة �لتحريات و�لبحث �جلنائي، و�لذي �شلم ملركز �شرطة جرول مبوجب خطاب رئي�ص 
مركز هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر بريع �لكحل رقم )8/228�ص( بتاريخ 1428/11/9هـ، 
وم�شفوعًا حم�شر �لقب�ص على �ملذكور لقاء قيامه باأخذ تعهد على �شخ�ص يدعى ).....( كان على 
عالقة بفتاة ).....( �إثر تن�شيق بينه وبني �لفتاة وحيث ح�شر لهما وهي معه، وقد دون �إقر�ر تعهد 
على �ملدعو ).....( مبلف �إجر�ء�ت �ال�شتدالل �الأولية �مل�شلَّم له من مرجعه وبقي على عالقة بتلك 
بذلك  بتهديدها   ).....( �ملدعو  قيام  عي  تدَّ �لفتاة  من  هاتفي  �ت�شال  �لهيئة  مركز  وتلقى  �لفتاة 
�لتعهد وطلب منها مبلغ �ألفي رياٍل مقابل �إعطائها ذلك �لتعهد، و�أثناء مقابلته للفتاة بحي �لز�هر 
�لتعهد  �أم �لقرى بناًء على ذلك �التفاق مت �لقب�ص عليه من قبل رجال �لهيئة ووجد  �أمام جامعة 
ت�شمنه  مبا  حتقيقًا  ومبو�جهته   ،).....( �ملدعو  �شيارة  بد�خل  �الأولية  �ال�شتدالل  �إجر�ء�ت  مبلف 
حم�شر �لهيئة �أنكر �شحته، وذكر �أنه �أوقف �شيارته �أمام م�شت�شفى �لوالدة و�الأطفال مبكة لق�شد 
�شر�ء �أغر��ص من هناك، وقد �شادف ذلك مرور فتاة من جو�ر �شيارته فح�شر رجال �لهيئة و�ألقو� 

�لقب�ص عليه، هذ� وبالبحث عن �شو�بقه مل يعرث بحقه على �شو�بق م�شجلة.
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على  و�الطالع  �ملرفقة  و�لتحقيقات  �الأور�ق  در��شة  وبعد  و�الإجابة  �لدعوى  على  وبناًء  �إنه  وحيث 
�ملنكر  عن  و�لنهي  باملعروف  �الأمر  هيئة  قبل  من  �ملعد  1428/11/9هـ  يف  �ملوؤرخ  �لقب�ص  حم�شر 
�ملت�شمن: )�إنه يف يوم �الإثنني �ملو�فق 1428/11/9هـ �ل�شاعة �لو�حدة ظهرً� تلقينا �ت�شااًل هاتفيًا 
من �إحدى طالبات �جلامعة ت�شتكي من �شاب يدعى ).....( و�لذي يعمل باملباحث ح�شب �إفادتها؛ 
حيث قام �ملدعو ).....( بتهديدها باأور�ق ر�شمية بعد �أن قام بالقب�ص عليها مع �أحد �ل�شباب يف 
�ل�شاب  بتهديدها قبل هذ�  �ل�شاب ).....(  �ل�شاب يدعى ).....( حيث قام  ق�شية �ختالء، وهذ� 
وقام   ).....( �ملدعو  جو�ل  رقم  على  دلتها  و�لتي  زميالتها  �إحدى  �إىل  �هلل  بعد  فلجاأت   ).....(
من  ت�شررها  له  فو�شحت  معه  بالتن�شيق  زميلتها  قامت  �أن  بعد   ).....( �ملدعو  عليها  باالت�شال 
�ل�شاب ).....( فقال لها ).....( �أخرجي معه يف �أي يوم و�شاأقوم بالقب�ص عليه، ويف يوم �الإثنني 
 ).....( �ملدعو  مع  �لتن�شيق  بعد  معه  للخروج   ).....( �ل�شاب  مع  تو�عدت  1428/3/7هـ  �ملو�فق 
وقامت بالركوب معه يف �ل�شيارة، وقام �ملدعو ).....( باإلقاء �لقب�ص عليهما وقام باأخذ �لتعهد على 
�ل�شاب �ملدعو ).....(، وبعد فرتة وجيزة قام �ملدعو ).....( باالت�شال عليها وتهديدها �إن مل تخرج 
معه �شوف يقوم بف�شحها بهذ� �لتعهد، ويف هذ� �ليوم �الإثنني �ملو�فق 1428/11/9هـ طلب منها �أن 
تخرج معه بالقوة موعدً� �إياها �إن خرجت معه �شوف يقوم باإعطائها �لتعهد �ل�شابق عليها، و��شرتط 

مقابل ذلك �إعطاءه مبلغ مايل قدره )2000( رياٍل.
ويف هذ� �ليوم �ملدون تاريخه �أعاله مت �النتقال �إىل �ملوقع للتاأكد من �شحة �ل�شكوى وبالفعل ح�شرت 
�ل�شيارة �ملخرب عنها من نوع هوند� رقم �للوحة ).....( وبد�خلها �شاب، حيث قام باإيقاف �شيارته 
يف �إحدى زو�يا �جلامعة، و�شاهدنا �ملخربة تقوم بالركوب يف �ملقعدة �الأمامية فتم �لقب�ص عليهما، 
و�أثناء �لقب�ص عليهما �شاهدنا مع �ملدعو ).....( دفرت )ملف �الإجر�ء�ت �الأولية( ويف �إحدى �أور�ق 
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�لدفرت �شوهد �لتعهد �لذي قام �ملدعو ).....( باأخذه على �ملدعو ).....( و�ت�شح �أن �ملدعو ).....( 
باأن  �أقر �ملدعو ).....( مبا ح�شل منه، علمًا  يعمل يف �لبحث �جلنائي وقام با�شتغالل عمله وقد 
�شرتً�  �ملرفق �شورة منه  �لتعهد  ��شمها من  وقد �شطب  �لت�شرت عليها،  �لفتاة ).....( �جلن�شية مت 

عليها، و�أما �ملدعو ).....( مت �إحالته ملركز �شرطة جرول.
وعلى ما ورد يف حم�شر �لقب�ص باجلرم �مل�شهود باأن من �شمن �مل�شبوطات �لتعهد �لذي مت كتابته 
على �ملدعو ).....( د�خل �شيارة �ملدعى عليه، و�عرت�فه �أمام جهة �لقب�ص بذلك وما هو ثابت من 
لقاءه  �إن  حيث  لها،  و��شتغالله  �لوظيفية  �ل�شلطة  با�شتغالل  عليه  �ملدعى  قيام  من  �لق�شية  �أور�ق 
مع  تطابقت  �لتي  �شكو�ها  ح�شبما جاء يف  وذلك  مايل،  مبلغ  مقابل  �بتز�زها  بغر�ص  كان  بالفتاة 

حم�شر �لقب�ص.
�ل�شخ�شية  مل�شلحته  �لوظيفية  �ل�شلطة  با�شتغالل  عليه  �ملدعى  �إد�نة  �إىل  �لد�ئرة  تخل�ص  لذلك 
�ملن�شوبة �إليه يف هذه �لدعوى، ومعاقبته عن ذلك طبقًا لن�ص �ملادة )2( �لفقرة )1( من �ملر�شوم 

�مللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ
وال تعول �لد�ئرة على �إنكاره، فمح�شر �لقب�ص �ملعد من قبل مركز هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن 
�ملنكر بريع �لكحل �ملرفق بخطاب رئي�ص �ملركز رقم )8/228�ص( بتاريخ 1428/11/9هـ و�لقب�ص 
يحتوي  �لذي  �الأولية  �ال�شتدالل  �إجر�ء�ت  ملف  من  بحوزته  �شبطه  وما مت  �مل�شهود،  باجلرم  عليه 
على �لتعهد �لذي مت كتابته على �ملدعو ).....( د�خل �شيارة �ملدعى عليه لرتد ذلك وتوؤكد �شحة 

�الإخبارية، و�إن هدف �ملتهم من �الإنكار �لتهرب من �مل�شوؤولية �جلنائية و�الإفالت من �لعقاب.
الوظيفية  ال�ضلطة  ا�ضتغالل  بجرمية  اجلن�ضية،   ).....(  ).....( باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

مل�ضلحته ال�ضخ�ضية، ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه اأربعة اأ�ضهر حت�ضب منها مدة توقيفه على ذمة 

هذه الق�ضية.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/1514/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 289/د/ج/9 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 617/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/18هـ

ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام – مايخرج عن االخت�ضا�س–  ا�ضتعمال القوة لغري غر�س حمل 

اأو امتناعه عن عمل م�ضروع _ مناط خروج جرمية ا�ضتعمال  املوظف على عمل غري م�ضروع 

العنف �ضد املوظف العام من نطاق نظام مكافحة الر�ضوة – تف�ضري الن�س يكون يف �ضوء جممل 

اأحكام النظام.

موظفني  �شد  و�لعنف  �لقوة  ال�شتعماله  �ملتهم؛  �شد  �لدعوى  و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  فرع  �أقام   -
عموميني )ع�شو هيئة وجندي( مبقاومتهما؛ ملنعهما من �لقب�ص عليه بتهمة �الختالء �ملحرم بفتاة، 

وطلبت �لهيئة حماكمته طبقًا الأحكام �ملادتني )�الأوىل و�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة.
- تطبيق �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة يقت�شر على �حلالة �لتي يكون فيها �لهدف 
من جرمية �لتعدي على �ملوظف �لعام �أثناء تاأدية وظيفته هو حمله على �لقيام بعمل غري م�شروع �أو 
�متناعه عن �لقيام بعمل م�شروع – موؤ�خذة �ملتهم عن و�قعة �لتعدي على رجل �الأمن غري �ملرتبطة 
ذلك:  – �أ�شا�ص  �ملظامل  لديو�ن  �لوالئي  �الخت�شا�ص  عن  تخرج  �ملذكور  �لهدف  لتحقيق  بال�شعي 
تف�شري ن�ص �ملادة )�ل�شابعة( �مل�شار �إليها يجب �أال يكون مبعزل عن �الإطار �لعام للنظام و�مل�شلحة 

�لعامة �لتي �أر�د حمايتها جنائيًا حتى و�إن كان ظاهر �لن�ص يوحي باأعمال �أو�شع يف �لتطبيق.
- �لو�قعة �ملن�شوبة للمتهم مبو��شفاتها ال عالقة لها باملادة )7( �مل�شار �إليها �لتي تقوم على منعه 
��شتغالل �لوظيفة �لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �أم من قبل �لفرد، �إمنا هي و�قعة تعدي على رجل 

�أمن تخ�شع للتو�شيف �ملنا�شب لها – �أثرذلك : عدم �خت�شا�ص �ملحكمة �لنوعي بنظر �لق�شية . 
التتفق  �أنها  �إال  حكمها  �أ�شباب  يف  �لد�ئرة  �إليه  ماتو�شلت  توؤيد  كانت  و�إن  �ال�شتئناف  حمكمة   -
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�لوالئي  �خت�شا�شها  �ل�شحيح عدم  �إذ  �لنوعي  �خت�شا�شها  �إليه من عدم  فيما�نتهت  �لد�ئرة  مع 
وبالتايل �خت�شا�ص �ملحاكم �لعامة بنظرها  

�أثرذلك : عدم �خت�شا�ص �لديو�ن بنظر �لدعوى . 

�ملادتان )�الأوىل و�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 
1412/12/29هـ.

ورد لفرع �لديو�ن خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة مكة �ملكرمة – جدة برقم )1731/15( 
بتاريخ 1430/2/23هـ �ملرفق به قر�ر �التهام رقم )194/ج( لعام 1430هـ، ويف هذه �جلل�شة ح�شر 

�ملتهم �ملذكور �أعاله، وح�شر حل�شوره ممثل �الدعاء ).....(. 
و�دعى ممثل �الدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: 

ب�شجون  – موقوف  – معقب  – متزوج  �جلن�شية   ).....(  ).....( و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  تتهم 
حمافظة جدة/ �الإ�شالحية بتاريخ 1430/2/2هـ بتهمة �الختالء �ملحرم و�لر�شوة؛ الأنه وقبل ذلك 

�لتاريخ بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:
��شتعمل �لقوة و�لعنف �شد موظفني عموميني �أثناء وظيفتهما ملنعهما من �لقيام بعملهما، وذلك باأن 
قام مبقاومة ع�شو هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر ).....( و�جلندي �أول �ملر�فق ).....(؛ 
ورجل  �لهيئة  �إ�شابة رجل  نتج عن ذلك  بفتاة مما  �ملحرم  �الختالء  بتهمة  عليه  �لقب�ص  ملنعه من 

�الأمن، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.
ودلل على ذلك مبا يلي:
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1- ما جاء مبح�شر �لقب�ص مبقاومة �ملتهم �ملذكور للجهة �لقاب�شة �أثناء �لقب�ص عليه
2- ما جاء بالتقريرين �لطبيني رقم )10568616( ورقم )10174924( �ملت�شمن وجود �إ�شابات 

متفرقة بع�شو �لهيئة ورجل �الأمن.
3- ما جاء مبح�شر �مل�شاهدة �ملت�شمن من وجود خلع يف �للياقات ومتزق وقطع يف بدلة �جلندي 

�أول �ملذكور.
4- ما جاء ب�شهادة كل من ).....( و).....( �ملت�شمن قيام �ملتهم �ملذكور ب�شرب ع�شو �لهيئة ورجل 

�الأمن.
5- ال تعويل على �إنكار �ملتهم �ملذكور مبا هو من�شوب �إليه ويدح�شه ما هو ثابت باالأدلة �ل�شابقة.

و�ل�شابعة( من نظام مكافحة  �ملادتني )�الأوىل  �ملذكور طبقًا الأحكام  �ملتهم  �لهيئة حماكمة  تطلب 
�لر�شوة.

�أنه كان يرغب يف �لهروب من رجال �الأمن وملا مل  �أجاب:  �إليه  ومبو�جهة �ملتهم باالتهام �ملن�شوب 
يتمكن ح�شل بينه وبينهم م�شادة.

وبعر�ص �إجابته على ممثل �الدعاء قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام.

وبناًء عليه وبعد در��شة �أور�ق �لق�شية و�أقو�ل �ملدعى عليه يف �لتحقيقات �ل�شابقة، و�أمام �لد�ئرة 
وبعد در��شة نظام �لر�شوة وما ��شتمل عليه يف مو�ده، يت�شح �أمنا هو للعقاب على �الأفعال �لتي تنطوي 
على ��شتغالل �لوظيفة �لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �لذي ي�شغلها �أم من قبل �لغري �لذي يتعامل مع 
�ملوظف ب�شددها، ويكون من �شاأن تلك �الأفعال �الإ�شر�ر �أو �لتهديد للم�شلحة �لتي توخاها �لنظام، 
وهي ح�شن �شري �لعمل �لوظيفي؛ لكي يحقق �ملوظف �الأهد�ف �ملرجوة منها لل�شالح �لعام بعيدة عن 
�لف�شاد �الإد�ري لذلك؛ ولذلك تناولت مو�د هذ� �لنظام �الأفعال �لتي يكون فيها �ملوظف �بتد�ًء هو 
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�لر�غب يف ��شتغالل �لعمل �لوظيفي بتحقيق �أهد�ف خا�شة، ولي�شت �أهد�فًا عامة مقابل عطية �أو 
هدية �أو �لوعد بها، وكذلك من حاول من غري �ملوظفني �لعموميني �أي من �الأفر�د �لذين يتعاملون 
مع �لوظيفة �لعامة �حل�شول على مزية �أو فائدة من �لوظيفة �لعامة، وهو بالطبع لي�ص من مقت�شاها 
وملا  لها،  مقاباًل  �لوظيفة  بو�جبات  �الإخالل  �أو  عنه  �المتناع  �أو  �لعمل  باأد�ء  �لعام  �ملوظف  باإغر�ء 
كان �لنظام �خلا�ص مبكافحة �لر�شوة �إمنا ��شتهدف منع �الأعمال غري �مل�شروعة �لتي ت�شتغل فيها 
�لوظيفة باأن مل تكتف باإغر�ء �ملوظف �لعام بالعطية �أو �لهدية �أو قيام �ملوظف �لعام بطلب ذلك، 
و�إمنا �أر�د كمقابل لها حماولة �إكر�ه �ملوظف على �لقيام بعمل غري م�شروع ال تقت�شيه �لوظيفة �شو�ء 
يف  �أم  �لعامة  �لوظيفة  تقت�شيه  �شلوك  يف  �ملتمثل  �لوظيفي  و�جبه  �أد�ء  عن  �المتناع  على  باإكر�هه 
�إكر�هه �أم حمله على �أي عمل يتعار�ص و�أهد�ف �لوظيفة �لعامة باعتبار �أن �لهدف �الأخري للنظام 
�خلا�ص مبكافحة �لر�شوة هو مكافحة �الأفعال غري �مل�شروعة �لتي تتعار�ص و�أهد�ف �لوظيفة �لعامة.
ولذلك فاإن �ملادة )�ل�شابعة( من هذ� �لنظام �لتي تعاقب بالعقوبة �ملقررة باملادة )�الأوىل(، �إمنا 
يهدف �إىل تقرير عقوبة لكل من يوؤثر على �إر�دة �ملوظف للقيام بعمل غري م�شروع �شو�ء بعر�ص ر�شوة 
دون قبولها كما هو �ل�شاأن يف �ملادة )�لتا�شعة( �أم باإكر�ه �إر�دته على �لقيام لهذ� �لعمل غري �مل�شروع 

با�شتعمال �لقوة و�لعنف �أم �لتهديد.
ولذلك فاإن هذه �ملادة ال تتطرق �إىل فر�ص مقاومة �ل�شلطات با�شتعمال �لقوة �أو �لعنف �أو �لتهديد، 
كما يتطرق �إىل فر�ص �لتعدي على موظف عام �أثناء تاأدية وظيفته من قبل �الأفر�د؛ �إذ �إنها تتميز 
عنهما يف �لهدف �الأخري من �جلرمية هو حمله على �لقيام بعمل غري م�شروع �أو �المتناع عن �لقيام 

بعمل م�شروع.
وبناًء على ذلك فاإن قر�ر �التهام رقم )194( لعام 1430هـ، و�لذي ن�شب للمتهم قيامه با�شتعمال 

�لعنف و�لقوة �شد موظفني عموميني �أثناء تاأدية وظيفتهم، ملنعهم من �لقيام بعملهم.
لذلك فاإن هذه �لو�قعة مبو��شفاتها ال عالقة لها باملادة )7( من نظام مكافحة �لر�شوة �لذي تقوم 



416

على منع ��شتغالل �لوظيفة �لعامة، �شو�ء من قبل �ملوظف �أم من قبل �لفرد، �إمنا هي و�قعة تعدي 
على رجل �الأمن تخ�شع للتو�شيف �ملنا�شب لها.

�لو�ردة يف  �لوقائع  لها مبثل  �لر�شوة ال عالقة  �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة  �أن  يوؤكد  ومما 
قر�ر �التهام �أن �لعقوبات �ملن�شو�ص عليها من نظام مكافحة �لر�شوة ت�شتتبع عقوبات تبعية و�أخرى 
تكميلية ال تتفق ومنطق �لوقائع �ملو�شوفة يف قر�ر �التهام، كما �أن �ملادة )�ل�شابعة( يجب �أال تف�شر 
مبعزل عن �لنظام، و�إمنا يف �الإطار �لعام للنظام و�مل�شلحة �لتي �أر�د حمايتها جنائيًا حتى و�إن كان 
ظاهر �لن�ص يوحي باأعمال �أو�شع يف �لتطبيق؛ الأن على �لنظام حماية �لوظيفة �لعامة وكل ما ورد يف 

�لنظام يجب �أن يف�شر يف �شوء هذ�.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اخت�ضا�ضها النوعي يف هذه الق�ضية؛ ملا هو مو�ضح باأ�ضباب احلكم.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء مع تعديل منطوق احلكم ليكون عدم 

اخت�ضا�س ديوان املظامل والئياً بنظر هذه الق�ضية . 
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رقم الق�ضية: 2/2698/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي: 260/د/ج/9 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 626/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/22هـ

ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام _ مايخرج عن االخت�ضا�س–  ا�ضتعمال القوة لغري غر�س حمل 

اأو امتناعه عن عمل م�ضروع _ مناط خروج جرمية ا�ضتعمال  املوظف على عمل غري م�ضروع 

العنف �ضد املوظف العام من نطاق نظام مكافحة الر�ضوة – تف�ضري الن�س يكون يف �ضوء جممل 

اأحكام النظام.

- �أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق �لدعوى �شد �ملتهمني ال�شتعمالهم �لقوة و�لعنف �شد رجال �الأمن 
)�لفرقة �لقاب�شة �لتابعة الإد�رة مكافحة �ملخدر�ت(؛ حلملهم على �جتناب �أد�ء عمل من �الأعمال 
�ملكلفني بها نظامًا بتمكني �أحد �ملروجني من �لهرب �إبان �لقب�ص عليه يف ق�شية خمدر�ت مما نتج 
عنه �إ�شابة بع�ص �أفر�د �لفرقة باإ�شابات خمتلفة، وطلبت �لهيئة حماكمتهم طبقًا الأحكام �ملادتني 

)�الأوىل و�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة.
- تطبيق �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة يقت�شر على �حلالة �لتي يكون فيها �لهدف 
من جرمية �لتعدي على �ملوظف �لعام �أثناء تاأدية وظيفته هو حمله على �لقيام بعمل غري م�شروع �أو 
�متناعه عن �لقيام بعمل م�شروع – موؤ�خذة �ملتهم عن و�قعة �لتعدي على رجل �الأمن غري �ملرتبطة 
بال�شعي لتحقيق �لهدف �ملذكور تخرج عن �الخت�شا�ص �لوالئي لديو�ن �ملظامل - �لو�قعة �ملن�شوبة 
للمتهمني مبو��شفاتها ال عالقة لها باملادة )7( �مل�شار �إليها �لتي تقوم على منعه ��شتغالل �لوظيفة 
�لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �أم من قبل �لفرد �إمنا هي و�قعة تعدي على رجل �أمن تخ�شع للتو�شيف 

�ملنا�شب لها – �أثرذلك : عدم �خت�شا�ص �ملحكمة �لنوعي بنظر �لق�شية . 
التتفق  �أنها  �إال  حكمها  �أ�شباب  يف  �لد�ئرة  �إليه  ماتو�شلت  توؤيد  كانت  و�إن  �ال�شتئناف  حمكمة   -
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�لوالئي  �خت�شا�شها  �ل�شحيح عدم  �إذ  �لنوعي  �خت�شا�شها  �إليه من عدم  فيما�نتهت  �لد�ئرة  مع 
وبالتايل �خت�شا�ص �ملحاكم �لعامة بنظرها  

�أثرذلك : عدم �خت�شا�ص �لديو�ن بنظر �لدعوى .

�ملادتان )�الأوىل و�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 
1412/12/29هـ.

ورد لفرع �لديو�ن خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة مكة �ملكرمة – جدة برقم )19/3055( 
بتاريخ 1430/4/9هـ �ملرفق به قر�ر �التهام رقم )390/ج( لعام 1430هـ، ويف هذه �جلل�شة ح�شر 

�ملتهمون �مل�شار �إليهم �أعاله، وح�شر حل�شورهم ممثل �الدعاء ).....(. 
و�دعى ممثل �الدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: 

تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق:
1- ).....( ).....( �جلن�شية – )32( �شنة – متزوج – عريف باحلر�ص �لوطني – مطلق �ل�شر�ح.

2- ).....( ).....( �جلن�شية – �أعزب – )21( �شنة – مت�شبب مطلق �ل�شر�ح.
3- ).....( ).....( �جلن�شية – )27( �شنة �أعزب عامل يقيم يف �لبالد بطريقة غري نظامية – 
وبتاريخ  الأنهم  �لر�شوة؛  بتهمة  بتاريخ 1429/3/23هـ  ب�شجون حمافظة جدة/�الإ�شالحية  موقوف 

بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:
��شتعملو� �لقوة و�لعنف �شد رجال �الأمن �لفرقة �لقاب�شة �لتابعة الإد�رة مكافحة �ملخدر�ت مبحافظة 
من  �ملروجني  �أحد  بتمكني  نظامًا  بها  �ملكلفني  �الأعمال  من  عمل  �أد�ء  �جتناب  على  حلملهم  جدة 
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�لقاب�شة  �لفرقة  �أفر�د  بع�ص  �إ�شابة  عنه  نتج  ق�شية خمدر�ت، مما  عليه يف  �لقب�ص  �إبان  �لهرب 
باإ�شابات خمتلفة، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.

وذلك لالأدلة �لتالية:
1- ما هو ثابت من حم�شر �لقب�ص و�لتفتي�ص �ملوؤرخ 1429/2/29هـ من مقاومة �ملذكورين لرجال 

�الأمن و�لت�شبب يف �إ�شابات الأفر�د �لفرقة �لقاب�شة �لتابعة الإد�رة �ملخدر�ت.
2- ما ورد بالتقارير �لطبية لرجال �الأمن �مل�شابني �ل�شادر من م�شت�شفى �مللك عبد �لعزيز بجدة 
بخ�شو�ص �شفاء كل منهم ).....( مدة �شفائه �أ�شبوع، ).....( مدة �شفائه �شبعة �أيام، ).....( مدة 

�شفائه �أ�شبوع.
3- ما ورد باإفادة �أفر�د �لفرقة �لقاب�شة باأن �ملتهمني �ملذكورين هم من قامو� مبقاومتهم و�العتد�ء 

عليهم لتمكني �أحد �ملروجني �لهرب من �أفر�د �لفرقة.
4- �عرت�ف �ملتهم �الأول مبا هو من�شوب �إليه.

�إليهم؛ كون ذلك قواًل مر�شاًل ودفاعًا و�هيًا  �إنكار باقي �ملتهمني مبا هو من�شوب  5- ال تعويل على 
�لغر�ص منه �لتهرب من �مل�شوؤولية �جلنائية، وخا�شة �أن �ملتهم �لر�بع من �أرباب �ل�شو�بق يف ق�شايا 

�ملخدر�ت.
وطلبت �لهيئة حماكمة �ملتهمني �ملذكورين طبقًا الأحكام �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة.
ومبو�جهة �ملدعى عليه �الأول مبا ن�شب �إليه �أنكر ما جاء يف قر�ر �التهام، و�أ�شاف �أنه ح�شر �إليه �أحد 
�الأ�شخا�ص بزيه �ملدين يلب�ص بدلة ريا�شية و�شربه مبوؤخرة �مل�شد�ص على جنبيه بعد ذلك ت�شاربت 

معه، وبعر�ص �إجابته على ممثل �الدعاء قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام.
ومبو�جهة �ملدعى عليه �لثاين مبا ن�شب �إليه �أنكر ما جاء يف قر�ر �التهام، وذكر �أنه و�ملتهم �لر�بع 
).....( كانا يجل�شان يف �لبيت، ومت �أخذهما من �لبيت، ومل �أ�شتخدم �لقوة ومل �أكن موجودً� وقت 

�مل�شكلة �أ�شاًل، وبعر�ص �إجابته على ممثل �الدعاء قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام.
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يكن يف  �أنه مل  وذكر  �التهام،  قر�ر  ما جاء يف  �أنكر  �إليه  ن�شب  �لثالث مبا  عليه  �ملدعى  ومبو�جهة 
�مل�شكلة وعند ح�شوره �إىل منزله وجد فرقة �أمنية قامت بالقب�ص عليه، وبعر�ص �إجابته على ممثل 

�الدعاء قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام.
�أنه مل ي�شتخدم  �أنكر ما جاء يف قر�ر �التهام، وذكر  �إليه  ومبو�جهة �ملدعى عليه �لر�بع مبا ن�شب 
�لقوة بل كان يف �لبيت هو و).....( �ملتهم �لثاين، ومل يكن موجودً� وقت �مل�شكلة، وبعر�ص �إجابته 

على ممثل �الدعاء قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام.
وب�شوؤ�ل �حلا�شرين �إن كان لديهم ما يقدمونه �أو ي�شيفونه فقرر �جلميع �الكتفاء مبا قدموه وطلبو� 

�لف�شل يف �لق�شية يف حالتها �لر�هنة.

وبناًء عليه، وبعد در��شة �أور�ق �لق�شية و�أقو�ل �ملدعى عليهم يف �لتحقيقات �ل�شابقة و�أمام �لد�ئرة، 
وبعد در��شة نظام �لر�شوة وما ��شتمل عليه يف مو�ده يت�شح �أمنا هو للعقاب على �الأفعال �لتي تنطوي 
على ��شتغالل �لوظيفة �لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �لذي ي�شغلها �أم من قبل �لغري �لذي يتعامل مع 
�ملوظف ب�شددها ويكون من �شاأن تلك �الأفعال �الإ�شر�ر �أو �لتهديد للم�شلحة �لتي توخاها �لنظام، 
وهي ح�شن �شري �لعمل �لوظيفي؛ لكي يحقق �ملوظف �الأهد�ف �ملرجوة منها لل�شالح �لعام بعيدة عن 
�لف�شاد �الإد�ري لذلك؛ ولذلك تناولت مو�د هذ� �لنظام �الأفعال �لتي يكون فيها �ملوظف �بتد�ًء هو 
�أو  �لر�غب يف ��شتغالل �لعمل �لوظيفي بتحقيق �أهد�ف خا�شة ولي�شت �أهد�فًا عامة مقابل عطية 
هدية �أو �لوعد بها، وكذلك من حاول من غري �ملوظفني �لعموميني �أي من �الأفر�د �لذين يتعاملون 
مع �لوظيفة �لعامة �حل�شول على مزية �أو فائدة من �لوظيفة �لعامة. وهو بالطبع لي�ص من مقت�شاها 
باإغر�ء �ملوظف باأد�ء �لعمل �أو �المتناع عنه �أو �الإخالل بو�جبات �لوظيفة مقاباًل لها، وملا كان �لنظام 
�خلا�ص مبكافحة �لر�شوة �إمنا ��شتهدف منع �الأعمال غري �مل�شروعة �لتي ت�شتغل فيها �لوظيفة باأن مل 
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تكتف باإغر�ء �ملوظف �لعام بالعطية �أو �لهدية �أو قيام �ملوظف �لعام بطلب ذلك، و�إمنا �أر�د كمقابل 
على  باإكر�هه  �شو�ء  �لوظيفة  تقت�شيه  ال  م�شروع  بعمل غري  �لقيام  على  �ملوظف  �إكر�ه  لها حماولة 
�المتناع عن �أد�ء و�جبه �لوظيفي �ملتمثل يف �شلوك تقت�شيه �لوظيفة �لعامة �أم يف �إكر�هه �أم حمله 
على �أي عمل يتعار�ص و�أهد�ف �لوظيفة �لعامة باعتبار �أن �لهدف �الأخري للنظام �خلا�ص مبكافحة 

�لر�شوة هو مكافحة �الأعمال غري �مل�شروعة �لتي تتعار�ص و�أهد�ف �لوظيفة �لعامة.
�إمنا  �الأوىل،  باملادة  �ملقررة  بالعقوبة  تعاقب  �لتي  �لنظام  هذ�  من  )�ل�شابعة(  �ملادة  فاإن  ولذلك، 
تهدف �إىل تقرير عقوبة لكل من يوؤثر على �إر�دة �ملوظف للقيام بعمل غري م�شروع �شو�ء بعر�ص ر�شوة 
دون قبولها كما هو �ل�شاأن يف �ملادة )�لتا�شعة( �أم باإكر�ه �إر�دته على �لقيام لهذ� �لعمل غري �مل�شروع 

با�شتعمال �لقوة و�لعنف �أم �لتهديد.
ولذلك، فاإن هذه �ملادة ال تتطرق �إىل فر�ص مقاومة �ل�شلطات با�شتعمال �لقوة �أو �لعنف �أو �لتهديد 
كما ال يتطرق �إىل فر�ص �لتعدي على موظف عام �أثناء تاأدية وظيفته من قبل �الأفر�د؛ �إذ �إنها تتميز 
عنهما يف �لهدف �الأخري من �جلرمية هو حمله على �لقيام بعمل غري م�شروع �أو �المتناع عن �لقيام 

بعمل م�شروع.
وبناًء على ذلك، فاإن قر�ر �التهام رقم )390( لعام 1429هـ، و�لذي ن�شب للمتهمني قيامهم با�شتعمال 
�لعنف و�لقوة �شد رجال �الأمن "�لفرقة �لقاب�شة" �لتابعة الإد�رة مكافحة �ملخدر�ت مبحافظة جدة؛ 
�أد�ء عمل من �الأعمال �ملكلفني بها نظامًا بتمكني �أحد �ملروجني من �لهرب  حلملهم على �جتناب 

�إبان �لقب�ص عليه يف ق�شية �ملخدر�ت مما نتج عنه �إ�شابات خمتلفة.
فاإن هذه �لو�قعة مبو��شفاتها ال عالقة لها من قريب �أو بعيد باملادة )7( من نظام مكافحة �لر�شوة 
�لذي تقوم على منعه ��شتغالل �لوظيفة �لعامة، �شو�ء من قبل �ملوظف �أم من قبل �لفرد، �إمنا هي 

و�قعة تعدي على رجل �الأمن تخ�شع للتو�شيف �ملنا�شب لها.
�لو�ردة يف  �لوقائع  لها مبثل  �لر�شوة ال عالقة  �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة  �أن  يوؤكد  ومما 
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قر�ر �التهام �أن �لعقوبات �ملن�شو�ص عليها من نظام مكافحة �لر�شوة ت�شتتبع عقوبات تبعية و�أخرى 
تكميلية ال تتفق ومنطق �لوقائع �ملو�شوفة يف قر�ر �التهام، كما �أن �ملادة )�ل�شابعة( يجب �أال تف�شر 
مبعزل عن �لنظام، و�إمنا يف �الإطار �لعام للنظام و�مل�شلحة �لتي �أر�د حمايتها جنائيًا حتى و�إن كان 
ظاهر �لن�ص يوحي باأعمال �أو�شع يف �لتطبيق؛ الأن على �لنظام حماية �لوظيفة �لعامة وكل ما ورد يف 

�لنظام يجب �أن يف�شر يف �شوء هذ�.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اخت�ضا�ضها النوعي يف هذه الق�ضية؛ ملا هو مو�ضح باأ�ضباب احلكم.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

اإليه من ق�ضاء مع تعديل منطوق احلكم ليكون عدم  حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى 

اخت�ضا�س ديوان املظامل والئياً بنظر هذه الق�ضية.
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رقم الق�ضية: 2/519/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي: 259/د/ج/9 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 629/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/23هـ

ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام – مايخرج عن االخت�ضا�س–  ا�ضتعمال القوة لغري غر�س حمل 

ا�ضتعمال  امتناعه عن عمل م�ضروع– مناط خروج جرمية  اأو  املوظف على عمل غري م�ضروع 

العنف �ضد املوظف العام من نطاق نظام مكافحة الر�ضوة – تف�ضري الن�س يكون يف �ضوء جممل 

اأحكام النظام.

- �أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق �لدعوى �شد �ملتهم؛ ال�شتعماله �لقوة و�لعنف �شد موظف عام 
�أثناء تاأدية وظيفته؛ ملنعه من �لقيام بعمله باأن قام ب�شرب جنديًا ب�شجون جدة على وجهه؛ ملنعه من 
�إدخاله �لعنرب �مل�شجون به، وطلبت �لهيئة حماكمته طبقًا الأحكام �ملادتني )�الأوىل و�ل�شابعة( من 

نظام مكافحة �لر�شوة.
- تطبيق �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة يقت�شر على �حلالة �لتي يكون فيها �لهدف 
من جرمية �لتعدي على �ملوظف �لعام �أثناء تاأدية وظيفته هو حمله على �لقيام بعمل غري م�شروع �أو 
�متناعه عن �لقيام بعمل م�شروع – موؤ�خذة �ملتهم عن و�قعة �لتعدي على رجل �الأمن غري �ملرتبطة 
ذلك:  – �أ�شا�ص  �ملظامل  لديو�ن  �لوالئي  �الخت�شا�ص  عن  تخرج  �ملذكور  �لهدف  لتحقيق  بال�شعي 
تف�شري ن�ص �ملادة )�ل�شابعة( �مل�شار �إليها يجب �أال يكون مبعزل عن �الإطار �لعام للنظام و�مل�شلحة 

�لعامة �لتي �أر�د حمايتها جنائيًا حتى و�إن كان ظاهر �لن�ص يوحي باأعمال �أو�شع يف �لتطبيق.
- �لو�قعة �ملن�شوبة للمتهم مبو��شفاتها ال عالقة لها باملادة )7( �مل�شار �إليها �لتي تقوم على منعه 
��شتغالل �لوظيفة �لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �أم من قبل �لفرد �إمنا هي و�قعة تعدي على رجل �أمن 

تخ�شع للتو�شيف �ملنا�شب لها –�أثرذلك : عدم �خت�شا�ص �ملحكمة �لنوعي بنظر �لق�شية . 
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�أنها التتفق مع  �إال  �أ�شباب حكمها  �لد�ئرة يف  �إليه  توؤيد ماتو�شلت  و�إن كانت  - حمكمة �ال�شتئناف 
�لد�ئرة فيما�نتهت �إليه من عدم �خت�شا�شها �لنوعي �إذ �ل�شحيح عدم �خت�شا�شها �لوالئي وبالتايل 

�خت�شا�ص �ملحاكم �لعامة بنظرها  
�أثرذلك : عدم �خت�شا�ص �لديو�ن بنظر �لدعوى .

�ملادتان )�الأوىل و�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 
1412/12/29هـ.

ورد لفرع �لديو�ن خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة مكة �ملكرمة – جدة برقم )14/352( 
بتاريخ 1430/1/14هـ �ملرفق به قر�ر �التهام رقم )11/ج( لعام 1430هـ، ويف هذه �جلل�شة ح�شر 

�ملتهم �ملذكور �أعاله، وح�شر حل�شوره ممثل �الدعاء ).....(. 
و�دعى ممثل �الدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: 

حمافظة  ب�شجون  – موقوف  – متزوج  �جلن�شية   ).....(  ).....( و�لتحقيق  �لرقابة  هيئة  تتهم 
جدة �الإ�شالحية بتاريخ 1425/4/17هـ بتهمة �لقتل؛ الأنه وقبل ذلك �لتاريخ بد�ئرة حمافظة جدة 

مبنطقة مكة �ملكرمة:
��شتعمل �لقوة و�لعنف �شد موظف عام �أثناء تاأدية وظيفته؛ ملنعه من �لقيام بعمله وذلك باأن قام 
ب�شرب �جلندي ب�شجون جدة ).....( – على وجهه؛ ملنعه من �إدخاله �لعنرب �مل�شجون به، فتمت 

�جلرمية بناًء على ذلك.
ودلل على ذلك بالتايل:
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1- �عرت�ف �ملتهم �ملذكور بكافة مر�حل �لتحقيق مبا هو من�شوب �إليه.
2- �ملح�شر �ملعد من �جلندي �ملذكور لفة )4(.

3- �لتقرير �لطبي �ل�شادر بحق �جلندي �ملذكور �ملت�شمن �إ�شابته ومدة �شفائها ع�شرة �أيام.
وطلبت �لهيئة حماكمة �ملتهم �ملذكور طبقًا الأحكام �ملادتني )�الأوىل و�ل�شابعة( من نظام مكافحة 

�لر�شوة.
ومبو�جهة �ملدعى عليه مبا ن�شب �إليه ذكر باأنه �شجني وكان مري�شًا ويرغب يف مر�جعة �مل�شتو�شف 
�لذي يف �ل�شجن ولكن ��شتفزه �لع�شكري حيث قام بركل من كان معه برجله، و�لتلفظ عليهم فذكر 
للع�شكري �أنه من عرب، كما �أن �لع�شكري من عرب وطلب  عدم �لتلفظ عليهم، ومل �أمنعه من �أد�ء 
عمله وكيف �أنا �شجني و�أمنعه، ولكن حتد�ين و��شطررت �أن �أ�شربه على وجهه بيدي، و�لع�شكري هو 

�ل�شبب يف ذلك وبعر�ص �إجابته على ممثل �الدعاء قرر �الكتفاء مبا ورد يف قر�ر �التهام.
وب�شوؤ�ل �لطرفني �إن كان لديهما ما يقدمانه �أو ي�شيفانه فقرر� �الكتفاء مبا قدماه وطلبا �لف�شل يف 

�لق�شية يف حالتها �لر�هنة.

وبناًء عليه، وبعد در��شة �أور�ق �لق�شية و�أقو�ل �ملدعى عليه يف �لتحقيقات �ل�شابقة، و�أمام �لد�ئرة 
وبعد در��شة نظام �لر�شوة وما ��شتمل عليه يف مو�ده يت�شح �أمنا هو للعقاب على �الأفعال �لتي تنطوي 
على ��شتغالل �لوظيفة �لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �لذي ي�شغلها �أم من قبل �لغري �لذي يتعامل مع 
�ملوظف ب�شددها ويكون من �شاأن تلك �الأفعال �الإ�شر�ر �أو �لتهديد للم�شلحة �لتي توخاها �لنظام، 
وهي ح�شن �شري �لعمل �لوظيفي؛ لكي يحقق �ملوظف �الأهد�ف �ملرجوة منها لل�شالح �لعام بعيدة عن 
�لف�شاد �الإد�ري لذلك؛ ولذلك تناولت مو�د هذ� �لنظام �الأفعال �لتي يكون فيها �ملوظف �بتد�ًء هو 
�أو  �لر�غب يف ��شتغالل �لعمل �لوظيفي بتحقيق �أهد�ف خا�شة ولي�شت �أهد�فًا عامة مقابل عطية 
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هدية �أو �لوعد بها، وكذلك من حاول من غري �ملوظفني �لعموميني �أي من �الأفر�د �لذين يتعاملون 
مع �لوظيفة �لعامة �حل�شول على مزية �أو فائدة من �لوظيفة �لعامة. وهو بالطبع لي�ص من مقت�شاها 
باإغر�ء �ملوظف باأد�ء �لعمل �أو �المتناع عنه �أو �الإخالل بو�جبات �لوظيفة مقاباًل لها، وملا كان �لنظام 
�خلا�ص مبكافحة �لر�شوة �إمنا ��شتهدف منع �الأعمال غري �مل�شروعة �لتي ت�شتغل فيها �لوظيفة باأن مل 
تكتف باإغر�ء �ملوظف �لعام بالعطية �أو �لهدية �أو قيام �ملوظف �لعام بطلب ذلك، و�إمنا �أر�د كمقابل 
على  باإكر�هه  �شو�ء  �لوظيفة  تقت�شيه  ال  م�شروع  بعمل غري  �لقيام  على  �ملوظف  �إكر�ه  لها حماولة 
�المتناع عن �أد�ء و�جبه �لوظيفي �ملتمثل يف �شلوك تقت�شيه �لوظيفة �لعامة �أم يف �إكر�هه �أم حمله 
على �أي عمل يتعار�ص و�أهد�ف �لوظيفة �لعامة باعتبار �أن �لهدف �الأخري للنظام �خلا�ص مبكافحة 

�لر�شوة هو مكافحة �الأعمال غري �مل�شروعة �لتي تتعار�ص و�أهد�ف �لوظيفة �لعامة.
ولذلك فاإن �ملادة )�ل�شابعة( من هذ� �لنظام �لتي تعاقب بالعقوبة �ملقررة باملادة )�الأوىل(، �إمنا 
تهدف �إىل تقرير عقوبة لكل من يوؤثر على �إر�دة �ملوظف للقيام بعمل غري م�شروع �شو�ء بعر�ص ر�شوة 
دون قبولها كما هو �ل�شاأن يف �ملادة )�لتا�شعة( �أم باإكر�ه �إر�دته على �لقيام لهذ� �لعمل غري �مل�شروع 

با�شتعمال �لقوة و�لعنف �أم �لتهديد.
ولذلك، فاإن هذه �ملادة ال تتطرق �إىل فر�ص مقاومة �ل�شلطات با�شتعمال �لقوة �أو �لعنف �أو �لتهديد 
كما ال يتطرق �إىل فر�ص �لتعدي على موظف عام �أثناء تاأدية وظيفته من قبل �الأفر�د؛ �إذ �إنها تتميز 
عنهما يف �لهدف �الأخري من �جلرمية هو حمله على �لقيام بعمل غري م�شروع �أو �المتناع عن �لقيام 

بعمل م�شروع.
وبناًء على ذلك، فاإن قر�ر �التهام رقم )11( لعام 1430هـ، و�لذي ن�شب للمتهم قيامه با�شتعمال 
�لعنف و�لقوة �شد موظف عام �أثناء تاأدية وظيفته، ملنعه من �لقيام بعمله، وذلك باأن قام ب�شرب 

�جلندي ب�شجون جدة ).....( على وجهه ملنعه من �إدخاله �لعنرب �مل�شجون به ...
فاإن هذه �لو�قعة مبو��شفاتها ال عالقة لها من قريب �أو بعيد باملادة )7( من نظام مكافحة �لر�شوة 
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�لذي تقوم على منعه ��شتغالل �لوظيفة �لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �أم من قبل �لفرد، �إمنا هي 
و�قعة تعدي على رجل �الأمن تخ�شع للتو�شيف �ملنا�شب لها.

�لو�ردة يف  �لوقائع  لها مبثل  �لر�شوة ال عالقة  �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة  �أن  يوؤكد  ومما 
قر�ر �التهام �أن �لعقوبات �ملن�شو�ص عليها من نظام مكافحة �لر�شوة ت�شتتبع عقوبات تبعية و�أخرى 
تكميلية ال تتفق ومنطق �لوقائع �ملو�شوفة يف قر�ر �التهام، كما �أن �ملادة )�ل�شابعة( يجب �أال تف�شر 
مبعزل عن �لنظام، و�إمنا يف �الإطار �لعام للنظام و�مل�شلحة �لتي �أر�د حمايتها جنائيًا حتى و�إن كان 
ظاهر �لن�ص يوحي باأعمال �أو�شع يف �لتطبيق؛ الأن على �لنظام حماية �لوظيفة �لعامة وكل ما ورد يف 

�لنظام يجب �أن يف�شر يف �شوء هذ�.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اخت�ضا�ضها النوعي يف هذه الق�ضية؛ ملا هو مو�ضح باأ�ضباب احلكم.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء مع تعديل منطوق احلكم ليكون عدم 

اخت�ضا�س ديوان املظامل والئياً بنظرهذه الق�ضية. 
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رقم الق�ضية: 2/2908/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 243/د/ج/9 لعام 1430هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 726/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/12/1هـ

 ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام – مايخرج عن االخت�ضا�س–  ا�ضتعمال القوة لغري غر�س حمل 

املوظف على عمل غري م�ضروع اأو امتناعه عن عمل م�ضروع _ – تف�ضري الن�س يكون يف �ضوء 

جممل اأحكام النظام.

- �أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق �لدعوى �شد �ملتهمني؛ ال�شتعمالهما �لقوة و�لعنف �شد موظفي 
عموم )�أفر�د �لفرقة �لقاب�شة باإد�رة مكافحة �ملخدر�ت( �أثناء تاأديتهم عملهم عند �لقب�ص على 
�ملتهم �الأول باالعتد�ء عليهم ومقاومتهم بال�شرب؛ لتمكينه من �لهرب مما نتج عنه �إ�شابة فردين 
)�الأوىل  �ملادتني  الأحكام  طبقًا  حماكمتهما  �لهيئة  وطلبت  متفرقة،  باإ�شابات  �لفرقة  �أفر�د  من 

و�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة.
- تطبيق �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة يقت�شر على �حلالة �لتي يكون فيها �لهدف 
من جرمية �لتعدي على �ملوظف �لعام �أثناء تاأدية وظيفته هو حمله على �لقيام بعمل غري م�شروع �أو 
�متناعه عن �لقيام بعمل م�شروع – موؤ�خذة �ملتهم عن و�قعة �لتعدي على رجل �الأمن غري �ملرتبطة 
ذلك:  – �أ�شا�ص  �ملظامل  لديو�ن  �لوالئي  �الخت�شا�ص  عن  تخرج  �ملذكور  �لهدف  لتحقيق  بال�شعي 
تف�شري ن�ص �ملادة )�ل�شابعة( �مل�شار �إليها، يجب �أال يكون مبعزل عن �الإطار �لعام للنظام و�مل�شلحة 

�لعامة �لتي �أر�د حمايتها جنائيًا حتى و�إن كان ظاهر �لن�ص يوحي باأعمال �أو�شع يف �لتطبيق.
- �لو�قعة �ملن�شوبة للمتهم مبو��شفاتها ال عالقة لها باملادة )7( �مل�شار �إليها �لتي تقوم على منعه 
��شتغالل �لوظيفة �لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �أم من قبل �لفرد، �إمنا هي و�قعة تعدي على رجل 

�أمن تخ�شع للتو�شيف �ملنا�شب لها– �أثرذلك : عدم �خت�شا�ص �ملحكمة �لنوعي بنظر �لق�شية . 
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التتفق  �أنها  �إال  حكمها  �أ�شباب  يف  �لد�ئرة  �إليه  ماتو�شلت  توؤيد  كانت  و�إن  �ال�شتئناف  حمكمة   -
�لوالئي  �خت�شا�شها  �ل�شحيح عدم  �إذ  �لنوعي  �خت�شا�شها  �إليه من عدم  فيما�نتهت  �لد�ئرة  مع 

وبالتايل �خت�شا�ص �ملحاكم �لعامة بنظرها  
�أثرذلك : عدم �خت�شا�ص �لديو�ن بنظر �لدعوى .

�ملادتان )�الأوىل و�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( وتاريخ 
1412/12/29هـ.

ورد لفرع �لديو�ن خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة مكة �ملكرمة – جدة برقم )3590/13( 
بتاريخ 1430/4/12هـ �ملرفق به قر�ر �التهام رقم )467/ج( لعام 1430هـ، ويف هذه �جلل�شة ح�شر 

�ملتهمان �ملذكور�ن �أعاله، وح�شر حل�شورهما ممثل �الدعاء ).....(. 
و�دعى ممثل �الدعاء يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: 

تتهم هيئة �لرقابة و�لتحقيق كل من:
1- ).....( ).....( �جلن�شية – )29( �شنة – متزوج ولديه ثالثة �أوالد.

2- ).....( ).....( �جلن�شية – )25( �شنة – �أعزب.
بتاريخ  جدة/�الإ�شالحية  حمافظة  ب�شجون  موقوفان   – نظامية  غري  بطريقة  �لبالد  يف  يقيمان 
1430/3/9هـ بتهمة خمدر�ت ومقاومة رجال �الأمن –؛ الأنهم وقبل ذلك �لتاريخ بد�ئرة حمافظة 

جدة مبنطقة مكة �ملكرمة:
�ملخدر�ت  مكافحة  باإد�رة  �لقاب�شة  �لفرقة  )�أفر�د  عموم  موظفي  �شد  و�لعنف  �لقوة  ��شتعمال 
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ب�شفته  �الأول  �ملتهم  على  �لقب�ص   وظيفتهم عند  �أعمال  تاأديتهم عمل من  �أثناء  مبحافظة جدة( 
من  �الأول   ).....( �جلندي  من  كل  على  باالعتد�ء  �الأول  �ملتهم  قام  باأن  وذلك  و�جلندي  �ملروج، 
�لهرب من قب�شة �أفر�د �لفرقة �لقاب�شة ومقاومتهم بال�شرب، مما نتج عن ذلك �إ�شابة �لفردين 

�ملذكورين باإ�شابات مدة �شفائها يومني �إىل �أربعة �أيام، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك.
ودلل على �التهام مبا يلي:

1- ما ت�شمنه حم�شر �ل�شبط �ملوؤرخ 1430/3/9هـ �ملعد من قبل �لفرقة �لقاب�شة �ملت�شمن قيام 
�ملذكورين مبقاومتهم عند �لقب�ص عليهم.

2- �لتقرير�ن �لطبيان �ل�شادر�ن من م�شت�شفى �مللك عبد �لعزيز بجدة �ملت�شمن �إ�شابة �لفردين 
�ملذكورين.

3- �إقر�ر �ملتهمني �ملذكورين بتحقيقات �لهيئة من عدم جتاوبهما �بتد�ًء مع �أفر�د �لفرقة �لقاب�شة 
عند طلبهم �ل�شعود معهم.

تطلب �لهيئة حماكمة �ملتهمني �ملذكورين طبقًا الأحكام �ملادتني )1، 7( من نظام مكافحة �لر�شوة.
قاوما  �أنهما  وذكر�  �التهام  قر�ر  �عرتفا مبا جاء يف  �إليهما،  �ملن�شوب  باالتهام  �ملتهمني  ومبو�جهة 
�أفر�د �لفرقة الأنهما ال يعلمان �أنهما من رجال �الأمن؛ حيث �إنهم مل يربزو� لهما ما يفيد باأنهم من 

�أفر�د �لفرقة �لقاب�شة، ولو كانا يعلمان �أنهما رجال �أمن ملا �شدر منهما �أية مقاومة.
وبعر�ص �إجابته على ممثل �الدعاء قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام.

وبناًء عليه وبعد در��شة �أور�ق �لق�شية و�أقو�ل �ملدعى عليه يف �لتحقيقات �ل�شابقة، و�أمام �لد�ئرة 
وبعد در��شة نظام �لر�شوة وما ��شتمل عليه يف مو�ده، يت�شح �أمنا هو للعقاب على �الأفعال �لتي تنطوي 
على ��شتغالل �لوظيفة �لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �لذي ي�شغلها �أم من قبل �لغري �لذي يتعامل مع 
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�ملوظف ب�شددها ويكون من �شاأن تلك �الأفعال �الإ�شر�ر �أو �لتهديد للم�شلحة �لتي توخاها �لنظام، 
وهي ح�شن �شري �لعمل �لوظيفي؛ لكي يحقق �ملوظف �الأهد�ف �ملرجوة منها لل�شالح �لعام بعيدة عن 
�لف�شاد �الإد�ري لذلك؛ ولذلك تناولت مو�د هذ� �لنظام �الأفعال �لتي يكون فيها �ملوظف �بتد�ًء هو 
�أو  �لر�غب يف ��شتغالل �لعمل �لوظيفي بتحقيق �أهد�ف خا�شة ولي�شت �أهد�فًا عامة مقابل عطية 
هدية �أو �لوعد بها، وكذلك من حاول من غري �ملوظفني �لعموميني �أي من �الأفر�د �لذين يتعاملون 
مع �لوظيفة �لعامة �حل�شول على مزية �أو فائدة من �لوظيفة �لعامة. وهو بالطبع لي�ص من مقت�شاها 
باإغر�ء �ملوظف باأد�ء �لعمل �أو �المتناع عنه �أو �الإخالل بو�جبات �لوظيفة مقاباًل لها، وملا كان �لنظام 
�خلا�ص مبكافحة �لر�شوة �إمنا ��شتهدف منع �الأعمال غري �مل�شروعة �لتي ت�شتغل فيها �لوظيفة باأن مل 
تكتف باإغر�ء �ملوظف �لعام بالعطية �أو �لهدية �أو قيام �ملوظف �لعام بطلب ذلك و�إمنا �أر�د كمقابل 
على  باإكر�هه  �شو�ء  �لوظيفة  تقت�شيه  ال  م�شروع  بعمل غري  �لقيام  على  �ملوظف  �إكر�ه  لها حماولة 
�أم حمله  �إكر�هه  �أم  �لعامة  �لوظيفة  تقت�شيه  �شلوك  �ملتمثل يف  �لوظيفي  و�جبه  �أد�ء  عن  �المتناع 
على �أي عمل يتعار�ص و�أهد�ف �لوظيفة �لعامة باعتبار �أن �لهدف �الأخري للنظام �خلا�ص مبكافحة 

�لر�شوة هو مكافحة �الأعمال غري �مل�شروعة �لتي تتعار�ص و�أهد�ف �لوظيفة �لعامة.
ولذلك فاإن �ملادة )�ل�شابعة( من هذ� �لنظام �لتي تعاقب بالعقوبة �ملقررة باملادة )�الأوىل(، �إمنا 
�إر�دة �ملوظف للقيام بعمل غري م�شروع، �شو�ء بعر�ص  يوؤثر على  �إىل تقرير عقوبة لكل من  تهدف 
ر�شوة دون قبولها كما هو �ل�شاأن يف �ملادة )�لتا�شعة( �أم باإكر�ه �إر�دته على �لقيام بهذ� �لعمل غري 

�مل�شروع با�شتعمال �لقوة و�لعنف �أو �لتهديد.
ولذلك فاإن هذه �ملادة ال تتطرق �إىل فر�ص مقاومة �ل�شلطات با�شتعمال �لقوة �أو �لعنف �أو �لتهديد، 
كما يتطرق �إىل فر�ص �لتعدي على موظف عام �أثناء تاأدية وظيفته من قبل �الأفر�د؛ �إذ �إنها تتميز 
عنهما يف �لهدف �الأخري من �جلرمية هو حمله على �لقيام بعمل غري م�شروع �أو �المتناع عن �لقيام 

بعمل م�شروع.
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وبناًء على ذلك فاإن قر�ر �التهام رقم )467( لعام 1430هـ، و�لذي ن�شب للمتهمني با�شتعمال �لعنف 
و�لقوة بحق موظفني )�أفر�د �لفرقة �لقاب�شة باإد�رة مكافحة �ملخدر�ت مبحافظة جدة(.

لذلك فاإن هذه �لو�قعة مبو��شفاتها ال عالقة لها باملادة )7( من نظام مكافحة �لر�شوة �لذي تقوم 
على منعه ��شتغالل �لوظيفة �لعامة �شو�ء من قبل �ملوظف �أم من قبل �لفرد، �إمنا هي و�قعة تعدي 

على رجل �الأمن تخ�شع للتو�شيف �ملنا�شب لها.
يف  �لو�ردة  �لوقائع  مبثل  بها  عالقة  ال  �لر�شوة  مكافحة  نظام  من  )�ل�شابعة(  �ملاد  �أن  يوؤكد  ومما 
قر�ر �التهام �أن �لعقوبات �ملن�شو�ص عليها من نظام مكافحة �لر�شوة ت�شتتبع عقوبات تبعية و�أخرى 
تكميلية ال تتفق ومنطق �لوقائع �ملو�شوفة يف قر�ر �التهام، كما �أن �ملادة )�ل�شابعة( يجب �أال تف�شر 
مبعزل عن �لنظام، و�إمنا يف �الإطار �لعام للنظام و�مل�شلحة �لتي �أر�د حمايتها جنائيًا حتى و�إن كان 
ظاهر �لن�ص يوحي باأعمال �أو�شع يف �لتطبيق؛ الأن على �لنظام حماية �لوظيفة �لعامة، وكل ما ورد 

يف �لنظام يجب �أن يف�شر يف �شوء هذ�.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اخت�ضا�ضها النوعي يف هذه الق�ضية؛ ملا هو مو�ضح باأ�ضباب احلكم.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء مع بتعديل منطوق احلكم ليكون عدم 

اخت�ضا�س ديوان املظامل والئياً بنظر هذه الق�ضية .
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رقم الق�ضية: 1/1092/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 7/د/ج/1 لعام 1429هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 112/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/21هـ

ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام – اأع�ضاء هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر – عدم علم 

املتهمني ب�ضفة رجال الهيئة – انتفاء الق�ضد اجلنائي.

�إقر�ر �ملتهمني مبقاومتهما رجال �لهيئة من باب �لدفاع �لفطري عن �لنف�ص؛ لعدم علمهما ب�شفة 
رجال �لهيئة – �إقر�ر ع�شو �لهيئة بعدم �إبالغهما �ملتهمني ب�شفتهما متعللني باأن �لوقت مل ي�شمح 
بذلك، كما مل ينفيا ما زعمه �ملتهمان من ��شتقاللهما �شيارة خا�شة ولي�ص �شيارة �لهيئة، وبالتايل 
مل يتوفر يف �أذهانهما �أنهما كانا يقاومان رجال �لهيئة – �نتفاء �لق�شد �جلنائي لديهما – �أثره: 

عدم �الإد�نة.

�ملادتان )�الأوىل و�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 
1412/12/29هـ.

�شد  1428هـ  لعام  )86/ح(  رقم  �التهام  قر�ر  مبوجب  �لدعوى  هذه  �ملذكور  �لهيئة  فرع  �أقام 
�ملتهمني/1- ).....( 2- ).....( ).....( �جلن�شية.

الأنهما بتاريخ 1427/5/14هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:
��شتعمال �لقوة و�لعنف �شد موظفني عموميني هم �أع�شاء مركز هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن 
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�ملنكر بحي �لنظيم و�جلنادرية؛ حلملهم على �جتناب �أد�ء عملهم حيث كانا يقود�ن �شيارتهما يف 
�شاعة متاأخرة من �لليل وهما بحالة غري طبيعية لتناولهما �مل�شكر، وبعد تعطل �شيارتهما وتوقفهما 
بالطريق ووقوف فرقة �لهيئة عندهما بعد �ال�شتباه فيهما نزال من �ل�شيارة وبادر� باالعتد�ء على 

رجال �لهيئة؛ حلملهم على عدم �لقب�ص عليهما.
و��شتدل فرع �لهيئة مبا يلي:

1- �ملح�شر �ملعد من قبل �أع�شاء مركز هيئة �لنظيم و�جلنادرية ب�شاأن هذه �لو�قعة.
2- �عرت�ف �ملتهمني بكونهما يف حالة غري طبيعية لتناولهما �مل�شكر.

3- ما جاء يف �أقو�ل �أع�شاء هيئة �لنظيم و�جلنادرية حول و�قعة �العتد�ء عليهما بال�شرب من قبل 
�ملتهمني.

4- ما ورد يف �لتقريرين �لطبيني �ل�شادرين من جممع �لريا�ص �لطبي ب�شاأن ع�شوي �لهيئة ).....(.
�ملتهمني  معاقبة  �لريا�ص  مبنطقة  �ملظامل  ديو�ن  فرع  من  �لريا�ص  مبنطقة  �لهيئة  فرع  ويطلب 
�ملذكورين مبوجب �ملادتني )�الأوىل و�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي 

رقم )م/36( لعام 1412هـ.
وباإحالة �أور�ق �لق�شية لهذه �لد�ئرة بتاريخ 1428/2/28هـ با�شرت نظرها وحددت لها جل�شة �الأحد 
1428/3/27هـ، وفيها ح�شر ممثل �الدعاء ).....( كما ح�شر �ملتهم �الأول ).....( و�ملتهم �لثاين 
).....( �ملثبتة هويتهما، وبتالوة قر�ر �التهام على �ملتهمني من قبل ممثل �الدعاء �شاألت �لد�ئرة 
�ملتهم �الأول عن رده على ما ن�شب �إليه، فاأجاب قائاًل: ما ن�شب �إيلَّ بقر�ر �التهام غري �شحيح، و�لذي 
�أ�شخا�ص كانو� ملثمني، وقد قامو� بحد �شيارتي مما ��شطرين  �أن هناك �شيارة بها خم�شة  حدث 
للوقوف فنزلو� من �شيارتهم، وقامو� ب�شربي فد�فعت عن نف�شي وذلك بيدي، ولكن كان عددهم 
كثري ف�شربوين حتى �ألقوين على �الأر�ص كما �أنهم مل يربزو� هوياتهم و�شيارتهم لي�ص عليها �أي �شعار 
يفيد باأنهم من �أع�شاء �لهيئة، ولي�ص معهم ع�شكري؛ ولذ� فاإين مل �أعرف �أنهم من �لهيئة، �أما ما 
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م مذكرة  ن�شب �إيلَّ من تناول �مل�شكر، وكون معي �مر�أة �أجنبية فهذ� غري �شحيح، ومل يثبت ذلك وقدَّ
من �شفحتني ت�شمنت نفي �لتهمة عن نف�شه وزميله �ملتهم �لثاين، وت�شمنت �أن رئي�ص هيئة �لنظيم 
و�جلنادرية كان خارج حدوده �الإد�رية، حيث وقع �حلادث يف حي �لن�شيم �أي�شًا وال يوجد معهم �أحد 

�أفر�د �ل�شرطة كما هو �ملعتاد حيث يثبت �أنهم رجال �لهيئة.
�لفئة  قبل  من  مهددة  �لقوة  وهذه  �خلا�شة،  �لطو�رئ  قو�ت  يف  كاأفر�د  يعملون  �ملتهمني  �أن  كما 
�ل�شالة، ويتوقعون هجومهم يف �أية حلظة فلقد تبادر يف �أذهانهم �أن هوؤالء �إرهابيون فقامو� بالدفاع 

عن �أنف�شهم.
وقد �أرفق �شورة من تنازل رئي�ص هيئة �لنظيم و�جلنادرية وطلب �إ�شقاط �لتهمة.

وقد مت �إطالع ممثل �الدعاء على مذكرة �ملتهم �الأول فقرر �كتفاءه مبا جاء بقر�ر �التهام، وب�شوؤ�ل 
ومت  �شحيح،  غري  �إيلَّ  ن�شب  ما  قائاًل:  �أجاب  �التهام  بقر�ر  �إليه  ن�شب  عما   ).....( �لثاين  �ملتهم 
ب�شيارتهم، وعندما  تقلنا  �لتي كانت  �ل�شيارة  �أ�شخا�ص حيث حدو�  �العتد�ء علينا من قبل خم�شة 
توقفنا وفتحنا باب �ل�شيارة هجمو� علينا ب�شرعة بال�شرب و�لركل دون �أن نعرف هوياتهم حيث مل 
يعرفونا على �أنف�شهم و�شيارتهم لي�شت عليها مل�شق، ولي�ص معهم ع�شكري وكان موقفي دفاعًا عن 
نف�شي فقط، و�أما ما ن�شب �إلينا من كون معنا �مر�أة �أجنبية و�أننا كنا بحالة �شكر فهذ� غري �شحيح، 
ومل يثبت �شيء من ذلك و�أمت�شك مبا جاء باملذكرة �لتي قدمها زميلي فهي �شاملة للدفاع عن كلينا.

وبعر�ص ذلك على ممثل �الدعاء قرر �كتفاءه مبا جاء بقر�ر �التهام و�أور�ق �لق�شية.
�لد�ئرة  ور�أت  �ملتهمان،  كما ح�شر   ).....( �الدعاء  �لثالثاء 1428/4/7هـ ح�شر ممثل  وبجل�شة 
��شتدعاء �أع�شاء هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وهم �الأطر�ف يف �لق�شية ل�شماع �أقو�لهم 
وتبني  �ملتهمان  كما ح�شر   ).....( �الدعاء  فيها ممثل  و�لتي ح�شر  بجل�شة 1428/6/4هـ،  وذلك 
عدم ح�شور �أع�شاء هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر كما مل يح�شرو� بجل�شة 1428/6/24هـ 
�ملتهمان وح�شر ع�شوي  �الدعاء ).....( كما ح�شر  �لثالثاء 1428/7/3هـ ح�شر ممثل  وبجل�شة 
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هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر ).....( و).....( �ملثبتة هويتهما، ومت �شوؤ�ل ).....( عما 
بها  و�أمت�شك  �ل�شحيحة،  نعم هي  فاأجاب:  و�لتحقيق  �لرقابة  �أقو�له يف هيئة  يقرر �شحة  �إذ� كان 
ومت �ال�شتف�شار منه عن قوله �ل�شيارة م�شتبه بها كيف يفرق بني �ل�شيارة �مل�شتبه بها وغري �مل�شتبه 
بها؟ فاأجاب قائاًل: �إنه كان �لوقت متاأخرً� من �لليل بجو�ر �أ�شو�ق ماك�ص وهي مقفلة، وال �إ�شاءة يف 
�ملكان �لذي كانت �ل�شيارة فيه، ومما ز�د �ل�شك عندنا �أنهم حينما �شاهدونا هربو�، ولكن تعطلت 
�شيارتهم، ف�شاألته �لد�ئرة هل �ل�شيارة �لتي كان ي�شتقلها �أع�شاء �لهيئة عليها �شعار �لهيئة �أو �أنهم 
عرفو� باأنف�شهم �أنهم �أع�شاء �لهيئة؟ �أجاب قائاًل: ولكنهم عرفونا؛ الأننا نزلنا وباأيدينا �لكلب�شات، 
ومل يكن هناك جمال للتفاهم ويف �لوقت نف�شه كنا حري�شني على �أال تهرب �ملر�أة وفعاًل ��شتطاعو� 
تهريبها، و�أما بالن�شبة فيما يتعلق باإبر�ز هوياتنا لهم فاإننا مل نربزها لهم؛ الأنهم مل ي�شاألونا وعرفونا 
�لرقابة  هيئة  �أمام  �ل�شابقة  باإجابته  يتم�شك  كان  �إذ�  عما   ).....( �لهيئة  وب�شوؤ�ل ع�شو  مبا�شرة، 
و�لتحقيق؟ �أجاب بنعم هي �إجابتي وال زلت �أمت�شك بها كذلك �أقرر ما قاله زميلي يف هذه �جلل�شة؛ 
الأنه هو �لو�قع، وب�شوؤ�ل �ملتهمني عن قولهما جتاه ما �شهد به ع�شو� �لهيئة �أجاب �ملتهم �الأول باأن ما 
�شهد به �ملذكور�ن غري �شحيح جملًة وتف�شياًل، وكذلك قرر �ملتهم �لثاين كما قرر� بعدم معرفتهما 

بع�شوي �لهيئة بحيث يقدحان يف عد�لتهما.
يف  �أقو�لهما  عن  وب�شوؤ�لهما  �ملتهمان،  ح�شر  كما   ).....( �الدعاء  ممثل  ح�شر  �ليوم  وبجل�شة 
�لتحقيقات �ل�شابقة ذكر� �أنها �شحيحة، و�أنه لي�ص لديهما ما ي�شيفانه، وكذلك قرر ممثل �الدعاء 

�الكتفاء مبا جاء بقر�ر �التهام و�أور�ق �لق�شية وبذ� ختم �أطر�ف �لدعوى �أقو�لهما فيها.

وحيث �إن دعوى فرع �لهيئة هي �أن �ملتهمني قاوما رجال �لهيئة؛ ملنعهما من �أد�ء عملهما، وحيث دفع 
�ملتهمان بعدم �شحة �لدعوى، و�أنهما كانا ي�شري�ن يف �شيارتهما لياًل، و�أثناء ذلك الحظا �أن �شيارة 



437

جتاوزتهما قلياًل، ثم �نحرفت �أمام �شيارتهما مما ��شطرهما �إىل �إيقاف �ل�شيارة، ثم نزل من تلك 
�ل�شيارة عدد من �لرجال هجمو� عليهما و�شربوهما، و�أنهما من باب �لدفاع �لفطري عن �لنف�ص 
قاوما �ملهاجمني لهما، و�أن �ملهاجمني باغتوهما بال�شرب ومل يقل �أحد منهم �أنه من رجال �لهيئة، 
و�أنهما كانا على �شيارة خا�شة غري �شيارة �لهيئة، و�أنهما عندما قاوما رجال �لهيئة مل يكونا يعلمان 
ب�شفة رجال �لهيئة وهو دفع له وجاهته، ويوؤيد ذلك ما �شهد به ع�شو� �لهيئة �شالف �لذكر من �أنهما 
مل يبلغا �ملتهمني ب�شفتهما؛ الأن �لوقت مل ي�شمح بذلك، و�إن كانا مل ي�شرحا باأن �ل�شيارة �لتي كان 
رجال �لهيئة ي�شتقلونها خا�شة، ولي�شت �شيارة �لهيئة فاإن �شكوتهما عن ذلك مع �إطالع �لد�ئرة لهما 
�لبيان  �أن �ل�شكوت يف معر�ص  �إن من �ملقرر  �إذ  �إقر�رً� ب�شحة ذلك �لدفع؛  على دفع �ملتهمني يعد 
�لثابت  فاإن  �لهيئة،  �شعار  وعليها  �لر�شمية  �ل�شيارة  كانو� على  �لهيئة  �أن رجال  وعلى فر�ص  بيان. 
�أن �لوقت كان لياًل و�أن رجال �لهيئة بادرو� بالهجوم على �ملتهمني، ومل يبني رجال �لهيئة �شفتهم، 
يف  يتوفر  مل  فاإنه  وبالتايل  �ل�شيارة،  على  �ملل�شق  �لهيئة  ل�شعار  روؤيتهم  عدم  �الأ�شل  فاإن  وبالتايل 

�أذهانهما �أنهما كانا يقاومان رجال �لهيئة.
�جلر�ئم  من  عملهما  �أد�ء  من  ملنعهما  �لهيئة  رجال  مقاومة  من  �ملتهمني  �إىل  ن�شب  ما  �إن  وحيث 
�ملن�شو�ص عليها يف نظام مكافحة �لر�شوة، و�أن ذلك من �جلر�ئم �لعمدية �لتي ال تقوم �إال بوجود 
�أثناء مقاومتهما لرجال  �ملتهمني  �أركانها �لق�شد �جلنائي، وهو توفر علم  و�أن من  �أركانها،  كامل 
�لهيئة �أنهما يعلمان �أنهم من رجال �لهيئة، و�إذ تعذر ذلك على نحو ما �شلف، فاإنه قد تخلف ركن 
من �أركان �جلرمية �ملن�شوبة �إىل �ملتهمني، �الأمر �لذي تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملتهمني 

مبا ن�شب �إليهما لعدم توفر �لق�شد �جلنائي.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة كل من: ).....(، و).....( ).....( اجلن�ضية - مبا ن�ضب اإليهما 

من ا�ضتعمال القوة والعنف �ضد موظفني عموميني؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 7/130/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي: 41/د/ج/23 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 271/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/26هـ

ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام – رجل اأمن – وجود الدافع الرتكاب اجلرمية.

 �إفادة تقرير �الأحو�ل �الأمنية بوجود عالقة وطيدة بني �ملتهم �الأول �لذي له ن�شاط يف ترويج وتعاطي 
�ملتهم  مع  باال�شرت�ك  �ملذكورين  قيام   - باملحافظة  �ملروجني  كبار  �أحد  �لثالث  و�ملتهم  �ملخدر�ت 
�لثاين مبقاومة �أفر�د فرقة مكافحة �ملخدر�ت؛ ملنعهم من �لقب�ص على �ملتهم �لثالث عند مقابلته 
للمتهم �الأول بعد تتبعه من قبل �لفرقة-  ثبوت تعاطي �ملتهم �الأول ملادة خمدرة عند �إلقاء �لقب�ص 
– وجود �شابقتني خمدر�ت على �ملتهم �لثالث ووجود قر�بة بني �لثاين و�لثالث موؤد�ه تو�فر  عليه 
بوجود  �مل�شهود  تلب�ص باجلرم  �لقب�ص عليهم يف حالة  لديهم الرتكاب �جلرمية، وهو عدم  �لد�فع 

�أحدهم )�الأول( يف حالة تعاطي – �أثر ذلك: ثبوت �الإد�نة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لر�شوة  مكافحة  نظام  من  )�ل�شابعة(  �ملادة 
1412/12/29هـ.

ورد �إىل فرع ديو�ن �ملظامل مبنطقة �لق�شيم خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق رقم )14/251( 
بتاريخ 1429/1/26هـ �ملرفق به قر�ر �التهام رقم )10/ج/14( لعام 1429هـ مع م�شفوعاته، وقد 
با�شرت �لد�ئرة �لنظر يف �لق�شية على �لنحو �ملثبت بدفرت �ل�شبط – حيث ح�شر ممثل �الدعاء 



440

).....( و�ملتهمون �ملذكورون �أعاله، و�دعى ممثل �الدعاء يف مو�جهة �ملتهمني قائاًل: يتهم فرع هيئة 
�لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لق�شيم:

�ملتهم �الأول: ).....( ).....( �جلن�شية، مبوجب �ل�شجل �ملدين رقم ).....(.
�ملتهم �لثاين: ).....( ).....( �جلن�شية، مبوجب �ل�شجل �ملدين رقم ).....(.
�ملتهم �لثالث: ).....( ).....( �جلن�شية، مبوجب �ل�شجل �ملدين رقم ).....(.

الأنه وبد�ئرة منطقة �لق�شيم: �ملتهم �الأول: ��شتخدم �لعنف و�لقوة يف حق موظف عام ومنعه من �أد�ء 
عمل من �الأعمال �ملوكلة له نظامًا حيث قام مبقاومة �أفر�د فرقة مكافحة �ملخدر�ت مبحافظة عنيزة 
ملنعهم من �لقب�ص على �ملو�طن ).....(.و�ملتهم �لثاين: ��شتخدم �لعنف و�لقوة يف حق موظف عام 
ومنعه من �أد�ء عمل من �الأعمال �ملوكلة له نظامًا حيث قام مبقاومة �أفر�د فرقة مكافحة �ملخدر�ت 
مبحافظة عنيزة ملنعهم من �لقب�ص على �ملو�طن ).....( وم�شاعدة �ملتهم �الأول؛ لالإفالت من رجال 
�الأمن.و�ملتهم �لثالث: ��شتخدم �لعنف و�لقوة يف حق موظف عام ومنعه من �أد�ء عمل من �الأعمال 
�ملوكلة له نظامًا حيث قام مبقاومة �أفر�د فرقة مكافحة �ملخدر�ت مبحافظة عنيزة؛ ملنعهم من �أد�ء 
�لفرقة ب�شكني كانت معه وحماولة طعنه مما ��شطره لرتكه خوفًا من  �أحد رجال  عملهم وتهديد 

�إحلاق �ل�شرر به.
و�أدلة �التهام هي:

�ملتهم �الأول: 
�الأمن ومنعهم من  قاوم رجال  �أنه  �لقاب�شة عليه من  �ملخدر�ت  بتقرير فرقة مكافحة  ورد  1- ما 

�لو�شول للمتهم �لثالث.
2- ما ورد بتقرير فرقة مكافحة �ملخدر�ت �لقاب�شة عليه من وجود عالقة وطيدة بينه وبني �ملتهم 

�لثالث �لذي يعد من كبار �ملروجني.
3- دقة تقرير فرقة مكافحة �ملخدر�ت وتف�شيله.
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4- �لتقرير �لكيميائي و�ل�شرعي رقم )450( �لذي يثبت �إيجابية تعاطيه ملادة �المفيتامني مما يوؤكد 
نوع �لعالقة بينه وبني �ملتهم �لثالث.

5- ما ورد بتقرير مكافحة �ملخدر�ت �لقاب�شة عليه من �أن له ن�شاطًا بتعاطي �ملخدر�ت.
6- علمه �أن مقاومة رجال �الأمة ومنعهم من �أد�ء عملهم معاقب عليه نظامًا.

�ملتهم �لثاين:
1- �عرت�فه لدى �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت باأنه قام بالتفريق بني �ملتهم �لثالث ورجال فرقة مكافحة 

�ملخدر�ت و�لذي يزعم �أنهم معتدون على �ملتهم �لثالث.
2- ما ورد بتقرير فرقة مكافحة �ملخدر�ت �لقاب�شة عليه من �أنه قاوم رجال �الأمن ومنع رجال �الأمن 

من �لو�شول للمتهم �لثالث وم�شاعدة �ملتهم �الأول.
3- دقة تقرير فرقة مكافحة �ملخدر�ت وتف�شيله

4- علمه �أن مقاومة رجال �الأمن ومنعهم من �أد�ء عملهم معاقب عليه نظامًا.
�ملتهم �لثالث:

1- ما ورد بتقرير فرقة مكافحة �ملخدر�ت �لقاب�شة عليه من �أنه قاوم رجال �الأمن و�أ�شهر �ل�شالح.
2- ما ورد بتقرير فرقة مكافحة �ملخدر�ت �لقاب�شة عليه من وجود عالقة وطيدة بينه وبني �ملتهم 

�الأول �لذي يعد له ن�شاط بتعاطي �ملخدر�ت.
3- دقة تقرير فرقة مكافحة �ملخدر�ت وتف�شيله.

4- وجود عدد من �ل�شو�بق �مل�شجلة بحقه بتعاطي وترويج �ملخدر�ت تدل على �شوء �شلوكه.
5- علمه �أن مقاومة رجال �الأمن ومنعهم من �أد�ء عملهم معاقب عليه نظامًا.

وبطلب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لق�شيم من ديو�ن �ملظامل حماكمة �ملتهمني ومعاقبتهم 
عن ذلك بن�ص �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( 

بتاريخ 1412/12/29هـ.
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وبتالوة قر�ر �التهام على �ملتهم �الأول و�شوؤ�له عما ن�شب �إليه قدم للد�ئرة مذكرة من �أربع �شفحات 
ذكر �أنها تت�شمن �إجابته على ما ن�شب �إليه، وقد �أنكر فيها ما ورد يف قر�ر �التهام، و�أنه بعيد كل 
�لثالث  �ملتهم  �إىل  �أتيت  حينما  �أنني  ح�شل  �لذي  �إمنا  قائاًل:  و�أ�شاف  �لر�شوة،  جرمية  عن  �لبعد 
عندها   ).....( �إىل  �لعائدة  �شيارته  على  به  و�شرب  خلفه  من  به  مم�شكًا  �شخ�شًا  وجدت  ماجد 
تدخلت بغر�ص فك �لعر�ك بينهما بعد ذلك �شمعت �شخ�شًا �آخر يبعد عنه حو�يل ع�شرين مرتً�، 
يقول باأن �ل�شخ�ص �ملم�شك بــ ).....( رجل �أمن وعندها توقفت عن �لتدخل بينهما، ثم ح�شرت 
�لدورية �الأمنية و�أخذو� �إثباتي وبعد ربع �شاعة ح�شرت فرقة �ملخدر�ت ومت �لقب�ص علينا من قبلهم. 
هذه �إجابتي. وبالند�ء على �ملتهم �لثاين وتالوة قر�ر �التهام عليه و�شوؤ�له عما ن�شب �إليه ذكر �أنه 
غري �شحيح، كما �أنه �أحال يف �إجابته على �ملذكرة �ملقدمة للد�ئرة من �ملتهم �الأول و�ملكونة من �أربع 
�شفحات. وبالند�ء على �ملتهم �لثالث وتالوة قر�ر �التهام عليه و�شوؤ�له عما ن�شب �إليه ذكر �أنه غري 
�أربع  و�ملكونة من  �الأول  �ملتهم  للد�ئرة من  �ملقدمة  �ملذكرة  �إجابته على  �أحال يف  �أنه  �شحيح، كما 
�شفحات. وب�شوؤ�ل �ملتهمني عن �أقو�لهم يف �لتحقيقات �ل�شابقة ذكرو� �أنها غري �شحيحة. وب�شوؤ�ل 
ممثل �الدعاء عن رده على مذكرة �ملتهمني ذكر �أنها مل تاأِت بجديد، و�أنه يكتفي مبا ورد يف �أور�ق 
�لق�شية، كما �أن �ملتهمني قررو� �كتفاءهم مبا قدموه و�أدلو� به �أمام �لد�ئرة. ويف جل�شة الحقة ح�شرت 
�الأول  �ل�شاهد  �لق�شية حيث ح�شر  ب�شاأن هذه  لديها  ما  �شماع  �لد�ئرة  ر�أت  �لتي  �لقاب�شة  �لفرقة 
�لنقيب ).....(، ومت �شوؤ�له عما مت يف حم�شر �لقب�ص على �ملتهمني يف هذه �لق�شية �أجاب قائاًل: 
�إنني �أنا �ل�شابط �مل�شوؤول عن �لفرقة �لقاب�شة، وقد قامت مبهمتها بتوجيه مني بناًء على معلومات 
�لفرقة، وقد كان �ملبا�شر  �لقب�ص على �ملتهمني وال مقاومتهم الأفر�د  �أ�شهد و�قعة  توفرت يل، ومل 
�أول ).....(. هذ� ما لديَّ ب�شاأن �لقب�ص على �ملتهمني  للقب�ص كل من �جلندي ).....( و�جلندي 
يف هذه �لق�شية. كما ح�شر �ل�شاهد �لثاين �جلندي ).....(، وب�شوؤ�له عما لديه حول و�قعة �لقب�ص 
على �ملتهمني �أجاب قائاًل: �إنه بناًء على توجيهات مرجعنا توجهت �أنا و�جلندي �أول ).....( ملر�قبة 
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).....( حتى و�شل �إىل منزل ).....( ثم نزلنا و�أبرز زميلي بطاقة �لعمل و�أخرب ).....( ثم ).....( 
باأننا رجال �أمن، ومل �أبرز �أنا بطاقة �لعمل وعند حماولتنا �لقب�ص على ).....( تدخل ).....( ومعه 
�شكني �شغرية �أ�شابني بخدو�ص ب�شيطة بو��شطتها، ثم جاء ).....( و�أم�شكو� بنا �أنا وزميلي وهرب 
هذ�  تقريبًا.  �شاعة  ن�شف  بعد   ).....( ونزل  �مل�شاندة،  �لفرقة  جاءت  ثم  �ملنزل،  ودخل   ).....(
�لثالث ).....( وب�شوؤ�له  �ل�شاهد  �لق�شية. كما ح�شر  �لقب�ص على �ملتهمني يف هذه  ب�شاأن  ما لديَّ 
عما لديه حول و�قع �لقب�ص على �ملتهمني �أجاب قائاًل: �إنه بناًء على توجيهات مرجعنا توجهت �أنا 
و�جلندي ).....( ملر�قبة ).....( حتى و�شل �إىل منزل ).....( ثم نزلنا �أنا وزميلي، و�أبرزت بطاقة 
�لعمل و�أخربتهم باأننا رجال �أمن فحاول ).....( �لهرب فاأم�شكت به ثم بد�أت �ملقاومة من ).....( 
و).....( و�أخرج ).....( �شكني �شغرية وجرح زميلي بها ثم نزل ).....( فاأبرزت له �لبطاقة مرة 
�أخرى �إال �أنه قاوم وهرب ).....( �إىل �ل�شقة، ومل ينزل �إال بعد ن�شف �شاعة وبعد ح�شور �لفرقة 
�لر�بع  �ل�شاهد�ن  �لق�شية. كما ح�شر  �ملتهمني يف هذه  �لقب�ص على  ب�شاأن  لديَّ  �مل�شاندة. هذ� ما 
و�خلام�ص فذكر� �أنهما ح�شر� �إىل �ملوقع باعتبارهما فرقة م�شاندة بناًء على توجيهات مرجعهما، 
ومل ي�شهد� بد�ية �لقب�ص على �ملتهمني وال و�قعة �ملقاومة �ملثبتة يف حم�شر �لقب�ص، و�أ�شافا �أنهما 
�شاهد� �آثار �ملقاومة على زميلهما �جلندي ).....(. هذ� ما لدينا ب�شاأن �لقب�ص على �ملتهمني يف هذه 
�لق�شية. وبعر�ص �شهادة �ل�شهود على �ملتهمني، ذكرو� �أنها غري �شحيحة وتخالف �لو�قع، ومل يربزو� 
لهم �أية بطاقة �إال بعد ما ح�شرت �لدوريات �الأمنية وب�شوؤ�لهم هل يعرفون �ل�شهود من قبل �أو بينهم 
�شابق عد�وة، فذكرو� �أنهم ال يعرفونهم وال يوجد �شابق عد�وة بينهم، و�أنهم ال يطعنون يف عد�لتهم، 
و�إمنا طعنهم يف �ل�شهادة فقط وب�شوؤ�لهم هل لديهم ما ي�شيفونه، فذكرو� �أنهم يكتفون مبا �شبق و�أن 
قدموه كما قرر بذلك ممثل �الدعاء. ويف هذ� �ليوم ح�شر �ملتهمون كما ح�شر ممثل �الدعاء �لعام، 
وقد مت �شوؤ�ل ممثل �الدعاء فقرر�كتفاءه مبا ورد يف قر�ر �التهام و�أور�ق �لق�شية، كما قرر �ملتهمون 

�كتفاءهم مبا �شبق �أن قدموه و�أدلو� به �أمام �لد�ئرة.
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حيث �إنه بناًء على �لدعوى و�الإجابة وبعد در��شة �الأور�ق و�لتحقيقات �ملرفقة و�الطالع على ما جاء 
يف �شهادة و�أقو�ل �لفرقة �لقاب�شة، و�لتي �أفاد فيها �جلندي ).....( قائاًل: �إنه بناًء على توجيهات 
مرجعنا توجهت �أنا و�جلندي �أول ).....( ملر�قبة ).....( حتى و�شل �إىل منزل ).....( ثم نزلنا، 
�أنا بطاقة �لعمل  �أبرز  و�أبرز زميلي بطاقة �لعمل و�أخرب ).....( ثم ).....( باأننا رجال �أمن، ومل 
وعند حماولتنا �لقب�ص على ).....( تدخل ).....( ومعه �شكني �شغرية �أ�شابني بخدو�ص ب�شيطة 
بو��شطتها، ثم جاء ).....( و�أم�شكو� بنا �أنا وزميلي وهرب ).....( ودخل �ملنزل، ثم جاءت �لفرقة 
�مل�شاندة ونزل ).....( بعد ن�شف �شاعة تقريبًا. هذ� ما لديَّ ب�شاأن �لقب�ص على �ملتهمني يف هذه 
�لق�شية. كما �أفاد �جلندي �أول ).....( يف �شهادته قائاًل: �إنه بناًء على توجيهات مرجعنا توجهت �أنا 
و�جلندي ).....( حتى و�شل �إىل منزل ).....( ثم نزلنا �أنا وزميلي و�أبرزت بطاقة �لعمل و�أخربتهم 
باأننا رجال �أمن، فحاول ).....( �لهرب فاأم�شكت به ثم بد�أت �ملقاومة من ).....( و).....( و�أخرج 
).....( �شكني �شغرية وجرح زميلي بها ثم نزل ).....( فاأبرزت له �لبطاقة مرة �أخرى �إال �أنه قاوم 
�مل�شاندة. هذ� ما  �لفرقة  �إال بعد ن�شف �شاعة وبعد ح�شور  �ل�شقة، ومل ينزل  �إىل  وهرب ).....( 
لديَّ ب�شاأن �لقب�ص على �ملتهمني يف هذه �لق�شية. وبعد �الطالع على �لتقرير �ملعد من قبل �لفرقة 
بوجود  تفيد  معلومات  وردهم  �أنه  خمت�شرً�  فيه  جاء  و�لذي  1428/11/29هـ،  بتاريخ  �لقاب�شة 
�شخ�ص يدعى ).....( له ن�شاط يف ترويج �ملخدر�ت وتعاطيها وله عالقة وطيدة باأحد كبار �ملروجني 
باملحافظة، ويدعى ).....( ومتت بينهما معامالت م�شبوهة برتويج �ملخدر�ت، ومن ثم مت متابعته 
و�شوهد �ملدعو ).....( وعند تقابلهم وو�شول �لفرقة لوحظ عليهم �الرتباك �ل�شديد وجرى �إفهامهم 
باأن معهم رجال �أمن وجرى �إبر�ز بطاقة �لعمل �لر�شمية لهم، وعندها لوحظ على �ملدعو ).....( 
حماولة �لهرب و�الإفالت وقاوم �لفرقة مقاومة �شديدة وعند حماولة �الإم�شاك به قام �ملدعو ).....( 



445

مب�شاندة  وقام   ).....( �الأ�شخا�ص  �أحد  ح�شر  ثم  �إليه  �لو�شول  من  �الأمن  رجال  ومنع  بتخلي�شه 
�ملدعو ).....( ورفيقه ).....( ومقاومة �لفرقة، ثم قام ).....( باإخر�ج �شكني وحاول طعن �أحد 
�أفر�د �لفرقة ثم تخل�ص �ملدعو ).....( ودخل �شقته ثم مت طلب �مل�شاندة من �لدوريات �الأمنية وبعد 
�أربعني دقيقة مت �إقناعه بالنزول ومت �لقب�ص عليه، ونتج من �ملقاومة �إ�شابة �ثنني من �أفر�د �لفرقة 
�لقاب�شة باإ�شابات طفيفة عبارة عن خدو�ص وكدمات وبعد �الطالع على �لتقرير �لكيميائي �ل�شرعي 
رقم )450( و�ل�شادر من �ملركز �الإقليمي ملر�قبة �ل�شموم �لتابع لوز�رة �ل�شحة وذلك بخ�شو�ص 
طلب �لفح�ص ملحتويات �لعينات و�خلا�شة باملدعو ).....(، و�لذي جاء فيه ثبوت �إيجابية �لعينات 
لالأمفيتامني وهو من �ملو�د �لكيميائية �ملنبهة للجهاز �لع�شبي. وبعد �الطالع على �شحيفة �ل�شو�بق 
للمتهم ).....( تبني منها وجود �شابقة خمدر�ت و�أخرى حيازة و��شتعمال خمدر�ت. وبعد �الطالع 
�أنه �شاهد ).....(  �أمام هيئة �لرقابة و�لتحقيق، و�لتي جاء فيها  �أقو�ل �ملتهم �الأول ).....(  على 
�الأمن  رجال  �أحد  �شمع  �أن  وبعد  بتفريقهم،  وقام  تدخل  و�أنه  منه،  �لتمكن  يحاولون  �الأمن  ورجال 
يخربه بذلك توقف ثم قام ).....( بالذهاب �إىل �شقته وكما جاء �أي�شًا يف �أقو�له �أنه يعلم �أن مقاومة 
رجال �الأمن معاقب عليه نظامًا؛ لذ� فاإن �لد�ئرة تطمئن �إىل ثبوت ما ن�شب �إىل �ملتهمني يف قر�ر 
�التهام وال تعول �لد�ئرة على �إنكار �ملتهمني ما ن�شب �إليهم لوجود �لر�بطة �ل�شببية بينهم جميعًا على 
�إنكار �ملقاومة ملعرفتهم مبا يرتتب على ذلك وما يرتتب على �لقب�ص عليهم يف حالة �لتلب�ص باجلرم 
ووجود  باملقاومة،  عليهم  �الأمن  رجال  �شهادة  وجود  ومع  تعاطي  حالة  يف  �أحدهم  بوجود  �مل�شهود 
تقرير طبي على �أحدهم يثبت تعاطي �ملخدر�ت حالة �لقب�ص عليه، ووجود �شابقتني خمدر�ت على 
�ملتهم �لثالث، ووجود قر�بة بني �ملتهم �لثاين و�ملتهم �لثالث، وحيث �إنه ورد بتقرير فرقة مكافحة 
�ملخدر�ت �لقاب�شة عليه بوجود عالقة وطيدة بني �ملتهم �الأول وبني �ملتهم �لثالث �لذي يعد من كبار 
�ملروجني ودقة تقرير فرقة مكافحة �ملخدر�ت وتف�شيله كما �أن �لد�ئرة مل يغب عنها عند �حلكم 
مر�عاة حالة كل و�حد من �ملتهمني ودوره فيما يتعلق بت�شديد �لعقوبة وتخفيفها. ولكل ما تقدم ، فاإن 
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�لد�ئرة تعاقب �ملتهمني مبا جاء يف منطوق حكمها، وذلك وفقًا للمادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة 
�لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ.

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل: اإدانة ).....( مبا ن�ضب اإليه من مقاومة رجال االأمن، ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه مدة اأربعة 

اأ�ضهر حت�ضب منها املدة التي اأم�ضاها يف التوقيف على ذمة هذه الق�ضية.

مدة  ب�ضجنه  ذلك  عن  ومعاقبته  االأمن،  رجال  مقاومة  من  اإليه  ن�ضب  مبا   ).....( اإدانة  ثانياً: 

�ضبعني يوماً حت�ضب منها املدة التي اأم�ضاها يف التوقيف على ذمة هذه الق�ضية.

ثالثاً: اإدانة ).....( مبا ن�ضب اإليه من مقاومة رجال االأمن ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه مدة �ضتة 

اأ�ضهر حت�ضب منها املدة التي اأم�ضاها يف التوقيف على ذمة هذه الق�ضية.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/5484/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 236/د/ج/1 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 575/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/1هـ

ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام – رجل اأمن – الفرق بني ال�ضهادة واالإفادة – ا�ضطراب ال�ضهادة 

وتناق�ضها – من موانع قبول ال�ضهادة.

- �إنكار �ملتهمني ما ن�شب �إليهما من �العتد�ء بال�شرب على رقيب باإد�رة �ملرور؛ ملنعه من توقيف 
�ملتهم �لثاين – �إفادة �ل�شهود مل تكن �شهادة، وقد و�شفها �الدعاء باالإفادة وهناك فرق بني �ل�شهادة 
�لتي ي�شهد بها �ل�شاهد باهلل �لعظيم، وت�شدر بها �الأحكام وتقتطع بها �حلقوق، وبني �الإفادة �لتي 
�ل�شاهدين  �أيًا من  �أن تكون جمرد خرب قد يحتمل �ل�شدق و�لكذب، ف�شاًل عن ذلك فاإن  ال تعدو 
�الأول و�لثاين مل يفد باأنه �شاهد �أيًا من �ملتهمني ي�شرب �ل�شاكي، �أما �ل�شاهد �لثالث فقد ��شطرب 
يف �إفادته حني ذكر يف �إفادته �الأوىل �شاعة حدوث �لو�قعة �أن �ملتهمني �شربا �ل�شاكي يف حني ذكر 
يف �إفادته لدى فرع �لهيئة �أنه ر�أى �أحدهما فقط ي�شرب �ل�شاكي، و�أ�شاف �أمرً� مل يذكر �ل�شاكي 
نف�شه، وهو �أنه �شاهد �ل�شاكي و�قعًا على �الأر�ص، وذلك �إما �أن يكون وهمًا منه �أو كذبًا، ومن �ملقرر 

�أن �لوهم و�لكذب و�لتناق�ص من مو�نع قبول �ل�شهادة – موؤدى ذلك عدم ثبوت �الإد�نة.

بتاريخ  )م/36(  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لر�شوة  مكافحة  نظام  من  )�ل�شابعة(  �ملادة   
1412/12/29هـ.
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�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص دعو�ه مبوجب قر�ر �التهام رقم )621/ج( لعام 
1428هـ �شد �ملتهمني ).....( و).....( ).....( �جلن�شية.

الأنهما بتاريخ 1428/8/19هـ بد�ئرة مدينة �لريا�ص مبنطقة �لريا�ص:
قاما با�شتعمال �لقوة و�لعنف �شد موظف عام؛ ملنعه من �أد�ء عمله باأن قاما باالعتد�ء على �لرقيب 
�لثاين ح�شب  �ملتهم  توقيف  باإجر�ء�ت  قيامه  �أثناء   ).....( �لريا�ص  �لغرب مبنطقة  مرور  باإد�رة 
مببلغ  تقدر  بتلفيات  فيه  ت�شبب  مروري  حادث  موقع  من  لهروبه  وذلك  باالإد�رة؛  �ل�شابط  توجيه 
�لثاين و�شربه  �ملتهم  �أخيه  توقيف  �لرقيب من  �الأول مبنع  �ملتهم  باأن قام  رياٍل، وذلك   )32000(
بالعقال �خلا�ص به على �أجز�ء متفرقة من ج�شمه، وقام �ملتهم �لثاين ب�شرب �لرقيب على وجهه 
�أمام �ملر�جعني و�لعاملني باملركز، وتدخل �حلا�شرون لفك �ال�شتباك ومل  وقطع زر�ري �لع�شكري 

ي�شتطع �لرقيب تنفيذ �أمر �ل�شابط بتوقيف �ملتهم �لثاين �مل�شوؤول عن �حلادث �ملروري.
و��شتدل فرع �لهيئة مبا يلي:

1- �أن �إنكار �ملتهمني ملا هو من�شوب �إليهما كالم مر�شل غري قائم على دليل ويدح�شه بقية �الأدلة.
�لرقيب ).....(  تعر�ص  يفيد  �لذي  بتاريخ 1428/8/19هـ  �لطبي رقم )120/2/7(  �لتقرير   -2

لل�شرب.
حاول  �الأول  و�أن  �ملذكورين،  �ملتهمني  قبل  من  لل�شرب  تعر�ص  باأنه  �لهيئة  لدى  �لرقيب  �إفادة   -3

تهريب �لثاين عندما علم �أنه �شيودعه �لتوقيف.
4- �إفادة �ل�شهود/1- ).....( 2- ).....( 3- ).....( �ملت�شمنة باأن �ملتهم �الأول مل ي�شتجب لكالم 
�لرقيب عندما طلب منه مر�جعة �ل�شابط بنف�شه دون �أخذ �أخيه معه، و�أنه �أ�شر بعدم �إبقاء �أخيه 
باملكتب، كما ت�شمنت �شهادة �لثالث باأنه �شاهد �ملتهم �الأول يقوم ب�شرب �لرقيب بالعقال و�لرقيب 

و�قعًا على �الأر�ص جر�ء �العتد�ء.
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5- �إقر�ر �جلندي �ملبا�شر للحادث ).....( �أن �ملتهم �لثاين هرب من موقع �حلادث بكل ��شتهتار، 
�ل�شائق  ��شتبد�ل  ويريد  تاأمني  بطاقة  ومعه  نف�شه  �حلادث  موقع  يف  �آخر  �شخ�ص  �إليه  ح�شر  و�أنه 

للتحايل على نظام �لتاأمني لت�شجيل �لتقرير با�شمه.
6- �إفادة ).....( �لطرف �الآخر �ملت�شرر يف �حلادث باأن �ملتهم �الأول �ت�شل عليه يف يوم �حلادث 

نف�شه م�شاًء وطلب مقابلته؛ الأنه يريد ��شتبد�ل �أخيه ب�شائق �آخر موؤمن، ولكنه رف�ص ذلك.
وطلب فرع �لهيئة مبنطقة �لريا�ص معاقبة �ملتهمني �ملذكورين مبوجب �ملادة )�ل�شابعة( من نظام 

مكافحة �لر�شوة �ل�شادرة باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ.
وباإحالة �أور�ق �لق�شية لهذه �لد�ئرة بتاريخ 1428/11/10هـ با�شرت نظرها وحددت لها عدة جل�شات 
مو�شحة بال�شبط، حيث متت مو�جهة �ملتهم �الأول ).....( مبا ن�شب �إليه بقر�ر �التهام �لذي ُتلي يف 
�جلل�شة من قبل ممثل �الدعاء ).....( فاأجاب قائاًل: �إن ما ن�شب �إيلَّ بقر�ر �التهام غري �شحيح، 
�أخي ).....( جرى له حادث نتج عنه تلفيات و�أ�شيب هو بذلك �حلادث فح�شرت  �أن  و�حلا�شل: 
و�أخي هو �لذي قام بو�شف �حلادث  �أخي،  �إثباتاتهم ومن �شمنهم  �لدورية و�شلم جميع �الأطر�ف 
لرجال �ملرور وكانو� يف �نتظار �أحد �ل�شهود حيث ذهب الإي�شال �أحد �مل�شابني �إىل �مل�شت�شفى فاأبطاأ، 
وقد كان �أخي م�شابًا و�لدم ينزف من يده فقام �أحد �حلا�شرين باإ�شعافه �إىل �أحد �مل�شتو�شفات 
�لقريبة، وعندما رجع �إىل �ملركز كانت �لدورية قد ذهبت ووجد �شاحب �ل�شطحة يريد نقل �ل�شيارة 
فاأفاده باأن �لدورية قررت �أن �خلطاأ عليه مئة يف �ملئة فذهب وقابل �لرقيب ).....( وكان هو م�شتلم 
�ملناوبة يف �ملركز ف�شاأله عن �حلادث، فقال �لرقيب حتى �الآن مل تاأتني فذهب، ثم رجع مرة �أخرى، 
ويف يوم �ل�شبت بعد يوم �الأربعاء �لذي وقع فيه �حلادث ذهبت �إىل مرور غرب �لريا�ص ومعي �أخي 
).....( وقابلت �لنقيب ).....( فجاءه �لرقيب ).....( فقال له �لنقيب ).....(: �إن هذ� �ل�شخ�ص 
قد كتب عليه هروب، وهو لي�ص بهارب ووجهه بهذ� �لكالم فخرجنا معه فاأمر �أخي باأن يكتب �إقر�رً� 
على نف�شه باأنه كان يقود �ل�شيارة ذلك �ليوم، و�أنه هارب من موقع �حلادث، فطلب منه �لتفاهم مع 
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�لنقيب ).....(؛ الأن هذ� عك�ص ما وجه به �إال �أنه قد �أ�شر على كتابة �لتقرير و�إ�شر�ره على �أن يبقى 
�أخي عنده وكنت خائفًا من بقاء �أخي عنده فيقوم باإجباره على كتابة �الإقر�ر �أو ي�شهل عليه كتابة 
�الإقر�ر، ومبا �أن كتابة �الإقر�ر رمبا يرتتب عليها مطالبتنا مببالغ مالية، حيث �إن ن�شبة �خلطاأ على 
�أخي كما قرر مئة يف �ملئة فقام ذلك �لرقيب باأخذ �أخي ما�شكًا بيده �مل�شابة متجهًا به �إىل �لتوقيف، 
و�أنا �أم�شي خلفهم فا�شتكى �أخي من �الأمل فاأفهمت �لرقيب باأن يد �أخي توجعه ف�شد على يده �أكرث 
وم�شى به م�شافة، ف�شاهدت �لدم يخرج من يد �أخي وكان �لرقيب �شخم �جل�شم، فم�شكت بيده وبيد 
�أخي فقام ب�شربي على وجهي، وبالتحديد على �لعني وكانت �شربة قوية حيث �شربت باجلد�ر ثم 
طحت �أر�شًا ثم قمت ف�شربني مرة �أخرى على عيني �الأخرى وبعدها مل �أدري ماذ� ح�شل ومل �أ�شعر 
�إليه وطلبت  �لنقيب فذهبت  �أخي عند  باأن  �ملكاتب وعلمت  باإحدى  باإدخايل  يقومان  ب�شرطيني  �إال 

حتويلنا �إىل �مل�شت�شفى.
وب�شوؤ�ل �ملتهم �لثاين ).....( �أجاب قائاًل: �إنه ال �شحة ملا ن�شب �إيلَّ بقر�ر �التهام، و�حلا�شل �أنه يف 
يوم �الأربعاء �ل�شاعة �لو�حدة و�لن�شف بعد �لظهر جرى يل حادث مع �شيارة �أخرى وح�شرت �لدورية، 
وقد �شلمت �إثباتاتي �ل�شخ�شية، و�أما �لطرف �لثاين يف �حلادث فقد ذهب به �أحد �الأ�شخا�ص �إىل 
�مل�شت�شفى ف�شرحت لرجل �ملرور �حلا�شر �حلادث بالتف�شيل، وكنت قد �أخذت �أرقام تليفونات �ثنني 
ممن ح�شرو� �حلادث، فات�شلت على �أحدهما فح�شر و�أدىل بجميع �ملعلومات �لتي لديه، و�أما �الآخر 
فكان هو �مل�شعف للطرف �الآخر، وقد �ت�شلت �لدورية �حلا�شرة على دورية �أخرى فح�شرت �لدورية 
�إىل �مل�شتو�شف  �أحد �الأ�شخا�ص  �لثانية ثم ذهبت مع  �أثناء ح�شور �لدورية  �الأخرى وكنت موجودً� 
�لقريب من �ملوقع، وملا رجعت وجدت �شاحب �ل�شطحة يريد �شحب �ل�شيار�ت، و�أخربين باأن �لدورية 
�إىل مرور  �لوقت نف�شه  و�أن �خلطاأ مني مئة يف �ملئة فذهبت يف  باأين هارب،  كتبت تقريرً� يق�شي 
غرب �لريا�ص، وكان يوجد به �لرقيب ).....( و�ملالزم ).....( فاأخربت ).....( باأن �لدورية قد 
تاأِت  �لق�شية مل  �أور�ق  باأن  فاأخربين  �ملئة،  و�أن �خلطاأ مني مئة يف  باأين هارب  تقريرً�  كتبت عليَّ 
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بعد، فذهبت �إىل �لبيت ثم رجعت يف �ليوم نف�شه و�أخربين باأن �الأور�ق مل ت�شل ثم رجعت �إليهم يف 
�ل�شاعة �لتا�شعة لياًل يف �ليوم نف�شه، و�أخربين باأن �الأور�ق مل ت�شل ووعدين باملر�جعة يوم �ل�شبت، 
ويف يوم �ل�شبت ذهبت مع �أخي �إىل �ملركز، وما حدث يف ذلك �ليوم هو ما قاله �أخي يف �أقو�له �أمام 
، ثم �إين ال �أ�شتطيع �مل�شاعدة؛  �لد�ئرة، ولو كنت �شاعدته يف �ل�شرب �أو خالفه لوجد �آثار ذلك يفَّ
حيث �إنني م�شاب ومتعب وال �أ�شتطيع �أن �أعمل �أي �شيء �شوى �أنني حاولت �لتفريق بينه وبني �أخي 
علمًا باأن ذلك �لع�شكري كان قوي �لبنية وبكامل �شحته، ولي�ص من �ملعقول �أن �أقوم باأية مقاومة �أو 
رد فعل يف ذلك �لوقت، وهذ� ما ح�شل. وبعر�ص ما تقدم على ممثل �الدعاء قرر �كتفاءه مبا جاء 

بقر�ر �التهام، ثم طلب �ملتهمان من �لد�ئرة �إعطاءهما فر�شة ليقدما دفاعهما مكتوبًا.
�ملتهمني  و�لد  م  قدَّ وقد  �شبق ذكره،  يخرج عما  ال  فيها  د�ر  ما  وكل  بعد ذلك  �جلل�شات  تو�لت  ثم 
وهو وكيلهما مبوجب �لوكالتني رقم )770701001187( بتاريخ 1429/7/9هـ �ل�شادرة من كتابة 
�لعدل  كتابة  �ل�شادرة من  بتاريخ 1428/10/25هـ جلد 1490ه  و�لوكالة رقم )66742(   ).....(
�أنهما  �أن ما ن�شب ملوكليه من  �لثانية بجنوب �لريا�ص مذكرة مكونة من �شفحتني تقريبًا ت�شمنت 
و�إمنا هي  �تهام غري �شحيح،  �أد�ء عمله  و�لعنف �شد موظف عام ملنعه من  �لقوة  با�شتعمال  قاما 
�شكوى كيدية لتغطية جتاوز رجل �ملرور �شالحيته و�إ�شاءته يف ��شتعمال �ل�شلطة �ملخولة له، حيث 
�لدعوى  حمل  �حلادث  ب�شبب  �آالم  من  ي�شتكي  مري�ص  مر�جع  �شد  و�لق�شوة  �لقوة  �رتكب  قد  �إنه 
و�عتد�ئه على �ملتهم �الأول ).....(، و�إي�شاحًا للحقيقة، فاإن موكليَّ ولديَّ ).....( و).....( تقدما 
ملدير �لق�شم �لنقيب ).....( بطلب �إعادة �لنظر يف �الدعاء باأن �ملتهم �لثاين ).....( قد هرب من 
موقع �حلادث، وهو �دعاء غري �شحيح وال ي�شنده دليل وعندها طلب من �لرقيب ).....( �لنظر يف 
تظلمنا، ولكن �لرقيب ).....( مل يلتفت ملا طلب منه �لنقيب ).....( وبعد خروجنا من مكتب �لنقيب 
حاول ).....( �أن يلزم – موكلي – ).....( باالإقر�ر بالهروب وحتمل جميع �لتلفيات و�الأ�شر�ر �لتي 
وقعت ب�شبب �حلادث، فقال ).....(: �أنا مل �أهرب وطلب فالح من �لرقيب ).....( �لعودة ملقابلة 
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�لنقيب ).....( فغ�شب ).....( و�أخذ بيد ).....( �مل�شابة ليدخله �لتوقيف فطلب منه ).....( �أن 
فاأم�شك  ي�شتمع لطلبه،  فلم  وينزله بطريقة نظامية  يده  �لكلب�شة يف  �أو ي�شع  �الأخرى  باليد  مي�شك 
فالح بيد ).....( حماواًل �لتخفيف عن يد �أخيه �مل�شابة فما كان من ).....( �إال �أن بادره ب�شربه 

على عينيه ومل يدر بعد ذلك ما ح�شل.
و�أما بالن�شبة الدعاء ).....( باأن ).....( هو من �شربه على وجهه، وقام بقطع �أزر�ر �لبدلة فهذ� 
لي�ص ب�شحيح، و�إمنا هي مكيدة باطلة، ويت�شح ذلك من �أنه ين�شبها مرة لفالح ومرة الأخيه ).....( 

ويناق�ص �أقو�له بنف�شه
كما يت�شح �أي�شًا من �لتقارير �لطبية �ملرفقة ما ينايف �دعاء ).....( باأنه تعر�ص لل�شرب بالعقال.

فالتقرير �لطبي لــ ).....( مل يذكر فيه �أنه تعر�ص لل�شرب �أو �آثار �إ�شابات بالعقال يف ج�شده
و�لتقرير �لطبي لــ ).....( مل يذكر فيه باأنه تعر�ص لل�شرب �أو �آثار ��شتباك مع ).....( فكيف يكون 

طرفًا يف �ال�شتباك ويخرج �شاملًا منه
�أما �لتقرير �لطبي �خلا�ص بــ ).....( فمو�شح فيه باأنه تعر�ص لل�شرب، وذلك من ت�شخي�ص حالته 

باإ�شابته باإ�شابات بليغة.
�إفادة �جلندي  ويت�شح عك�ص ذلك من  ي�شنده دليل،  لي�ص �شحيحًا وال  للهروب فهذ�  بالن�شبة  و�أما 
�أنها عائدة  �لتحقق منها  بعد  له  و�ت�شح  و�ال�شتمارة  �لرخ�شة  �شلمه  باأن ).....(  للحادث  �ملبا�شر 

لل�شخ�ص �لذي �أمامه ).....(، و�أن ).....( هو من ح�شر لق�شم �ملرور �أكرث من مرة بدون طلبه
�لدعوى  �أطر�ف  وبذ� ختم  �التهام،  بقر�ر  �كتفاءه مبا جاء  قرر  �الدعاء  وبعر�ص ذلك على ممثل 

�أقو�لهم فيها وخلت �لد�ئرة للمد�ولة بذ�ت جل�شة �ليوم �الإثنني 1429/7/11هـ

و�الطالع  و�الإجابة  �لدعوى  �شماع  وبعد  ودر��شتها  �لق�شية  �أور�ق  على  �لد�ئرة  باطالع  �إنه  وحيث 
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على ما دفع به �ملتهمان، و�الطالع على �لتقارير �ل�شادرة بحق �ملتهمني وبحق �لرقيب وعلى �شهادة 
�ل�شهود تبني �أن �ملتهمني ح�شر� ملركز مرور �لغرب بنف�شيهما الإنهاء �إجر�ء�ت �حلادث، و�أن �ملتهم 
�لثاين حينما غادر مكان �حلادث مل يكن للهروب، بل كان ملر�جعة �مل�شتو�شف لعمل �الإ�شعافات له 
�لغربي  �لعريجا  باإثبات مر�جعة من مركز �شحي  م خطابًا  �أ�شابه من �حلادث، وقد قدَّ جر�ء ما 
برقم )44/2/541( بتاريخ 1428/8/16هـ وهو تاريخ وقوع �حلادث نف�شه، وكيف يهرب وقد �شلم 
�لهروب  �أر�د  ولو  للحادث، فهو بهذ� �شار معروفًا  �ملبا�شرة  �ملرور  �ل�شيارة لرجل  و��شتمارة  هويته 

لبقي جمهواًل، ومل يعرف نف�شه ويبقي �شيارته مبوقع �حلادث.
م �الدعاء بينة مو�شلة ملا يدعيه، وحيث �إنه بالن�شبة  وحيث �إن �ملتهمني �أنكر� ما ن�شب �إليهما، ومل يقدِّ
الأدلة �التهام �لتي �شاقها �الدعاء الإثبات دعو�ه، فاإنه بالن�شبة للدليل �الأول )وهو �إنكار �ملتهمني ملا هو 
من�شوب �إليهما، و�أن هذ� �الإنكار كالم مر�شل غري قائم على دليل( فاإن هذ� �لدليل ال يعترب دلياًل؛ 
الأنه من �ملقرر �شرعًا �أن �الأ�شل هو �لرب�ءة و�شالمة �لذمة حتى يثبت ما ي�شغلها، وبالتايل فاإن �إنكار 
�ملتهمني يتفق مع ما هو مقرر �شرعًا. ومن �لغريب �أن يطلب من �ملنكر �شاحب �الأ�شل دليل يثبت 
ولي�ص من  دعو�ه،  الإثبات  �ملدعي  �لدليل من  يطلب  �أن  فاالأ�شل  باملقلوب  ��شتدالل  �إن هذ�  �الأ�شل، 
�ملدعى عليه فهذ� طلب خالف �الأ�شل، ثم �إن هذ� ��شتدالل غريب �أن يكون �الإنكار دلياًل على �ملنكر.
وحيث �إنه بالن�شبة للدليل �لثاين وهو �لتقرير �لطبي �لذي يثبت تعر�ص �لرقيب ).....( لل�شرب، 
فاإنه ب�شرف �لنظر عن �شحة هذ� �لتقرير من عدمه فاإنه لي�ص بذ�ته دلياًل مو�شاًل؛ �إذ قد يكون 
�أن �ل�شرب �لذي  �أو غريهما ويحتاج �إىل دليل قوي يوؤكد  �لرقيب قد تعر�ص لل�شرب من �ملتهمني 

تعر�ص له كان من �ملتهمني.
�أما �لدليل �لثالث وهو �إفادة �لرقيب ).....( لدى فرع �لهيئة باأنه تعر�ص لل�شرب من �ملتهمني، فاإن 
لل�شرطة،  �لتي تقدم بها  �إفادته هذه مكملة ل�شكو�ه  �أ�شا�ص دعوى �الدعاء، وتعد  �ل�شكوى هي  هذه 
وهي بحد ذ�تها لي�شت �شوى دعوى منه حتتاج �إىل دليل، ف�شاًل عن �أن تكون هي دليل، �أما �لدليل 
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�الدعاء  و�شفها  وقد  �شهادة  تكن  مل  فاإنها  و).....(  و).....(   ).....( �ل�شهود  �إفادة  وهو  �لر�بع 
باإفادة، وف�شاًل عن �أن هناك فرقًا بني �ل�شهادة �لتي ي�شهد بها �ل�شاهد باهلل �لعظيم وت�شدر بها 
�الأحكام وتقتطع بها �حلقوق، وبني �الإفادة �لتي ال تعدو �أن تكون خربً� ومن �ملقرر �أن �خلرب هو ما 
يحتمل �ل�شدق و�لكذب، فاإن ما �أفاد به كل من ).....( و).....( على نحو ما ن�ص عليه يف �أدلة 
�التهام، وما ذكر يف �الأور�ق فاإن جميعها غري مو�شلة ملا يدعيه �الدعاء من ��شتعمال �ملتهمني �لقوة 
و�لعنف �شد موظف عام ملنعه من �أد�ء عمله وف�شر ذلك بال�شرب فاإن �أيًا منهما مل يفد باأنه �شاهد 
ملا  وال مالقية  �إفادتهما غري مو�شلة  فاإن  – وبالتايل  – �لرقيب  �ل�شاكي  ي�شرب  �ملتهمني  �أيًا من 
يدعيه �الدعاء يف دعو�ه، و�أما ).....( فاإنه ��شطرب يف �إفادته ففي حني ذكر يف �إفادته �الأولية �لتي 
من �ملتوقع �أن تكون �شاعة �لو�قعة وهي �أكرث �الأوقات تركيزً� للذهن عند �الإفادة مبا �شاهده فقد 
ذكر �أن �ملتهمني �شربا �لرقيب يف حني ذكر يف �إفادته لدى فرع �لهيئة �أنني ر�أيت �أحدهما ي�شرب 
�لرقيب بالعقال، ومل �أر �لرقيب ي�شرب �أيًا منهما، ور�أيت �لرقيب �أثناء �مل�شاجرة ولي�ص �مل�شاربة 
روؤيته  باإفادته هذه ح�شر  فاإنه  �الأر�ص،  على  و�قعًا  �ل�شخ�شني  من  �أيًا  �أر  ومل  �الأر�ص،  على  و�قعًا 
لل�شرب من �أحدهما، ومل ي�شتطع حتديده وبذ� يكون ناق�ص �إفادته �ل�شابقة باأنه ر�أى �ملتهمني جميعًا 
ي�شربانه، كما �أ�شاف بهذه �الإفادة �شرب �أحدهما بالعقال و�شقوط �ل�شاكي �لرقيب على �الأر�ص مع 
�أن �لو�قعة �لتي ر�آها و�حدة ولي�شت متعددة فلو كان متاأكدً� مما ر�آه لذكره يف �إفادته �الأوىل �الأقرب 
وقوعه  وهو  �شكو�ه وحم�شره،  �لرقيب يف جميع  �ل�شاكي  يذكره  �أمرً� مل  �أ�شاف  ثم  للحادث،  وقتًا 
على �الأر�ص وذكره الأمر مل يح�شل يف �لو�قعة �أ�شاًل، �إما �أن يكون وهمًا منه �أو كذبًا، و�إذ� وقع منه 
ما �شبق وتناق�ص يف �إفادته، فاإنه من �ملقرر �أن �لوهم و�لكذب و�لتناق�ص من مو�نع قبول �ل�شهادة 
ف�شاًل عن �أن ما ذكره ال يعدو �أن يكون �إفادة. كما مل يذكر �أي�شًا يف حم�شر �لو�قعة وال يف �إفادته 
لدى �ل�شرطة، وهما �ل�شكوى �الأ�شا�شية �ملبا�شرة للو�قعة، مل يذكر �أنه قد �شرب بالعقال كما جاء 
ب�شهادة ).....( �ل�شالف ذكرها بل جاء باإفادته �أن �ملدعى عليه �الأول قد رفع عليه �لعقال، ومل يقل 
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�لثاين �لعقاب،  �أخيه �ملتهم  باإعطاء  �أن �ملتهم �الأول قام  �أخرى  باإفادة  �أ�شاف  �شربه بالعقال، ثم 
وقال له: قم ب�شربه ومل يذكر �أنه قد قام ب�شربه فعاًل، ثم �إن �لتقرير �لطبي �ل�شادر بحق �ل�شاكي 
مل يرد به ما ي�شري �إىل �ل�شرب بالعقال، ولو كان قد �شرب بالعقال فعاًل لتبني يف ج�شمه، والأثبت 
�لتقرير �لطبي ذلك وكونه مل يثبته �لتقرير �لطبي ومل يذكره �ل�شاكي يف حم�شره، وال يف بالغه لدى 
�ل�شرطة يف �لبد�ية، و�إمنا ذكر ذلك يف حتقيق �لهيئة، وهو �دعاء يخالف ما �شبق �أن �دعى به ومل 
يثبته �لتقرير �لطبي، ولكل هذه �الأ�شباب، فاإن �لد�ئرة ال تلتفت ملا ذكره ).....( يف �إفادته لتناق�شها 

وعدم دقتها وخمالفتها للو�قع ولذكره �أمورً� مل يذكرها �ل�شاكي نف�شه.
و�أما �لدليل �خلام�ص وهو �إقر�ر �جلندي �ملبا�شر للحادث ).....( باأن �ملتهم �لثاين هرب من موقع 
�حلادث، وهو �دعاء مل يثبت للد�ئرة �شحته، فاإن �الدعاء �أ�شعف هذ� �لدليل بو�شفه �إقر�رً�، ومل 
ي�شفه بتقرير ومن �ملقرر �أن �الإقر�ر حجة قا�شرة على �ملقر ال يتعد�ه لغريه، وعلى �عتبار �أنه تقرير 
ما  فيه  فلي�ص  �لدعوى،  مو�شوع  عن  يختلفان  وزمان  مكان  ويف  ميد�ين  مروري  حادث  تقرير  فهو 
يو�شل �إىل ما يدعيه �الدعاء من ��شتخد�م �لقوة و�لعنف و�ل�شرب؛ الأنه تقرير عن حادث وقع يوم 
�الأربعاء و�لدعوى تتعلق بحادثة وقعت يوم �ل�شبت، وعلى هذ� فال تالقي بني هذ� �لدليل و�لدعوى، 
ملا  ي�شوغ �عتبارها دلياًل فهي غري مالقية  �إفادة ).....( فهي خارجة عن �ملو�شوع كلية، وال  و�أما 
يدعيه �الدعاء من ��شتخد�م �لقوة و�لعنف؛ حيث �إنها تتعلق مبو�شوع �آخر ال �شلة له بهذه �لدعوى 

من قريب �أو بعيد.
م �الدعاء بينة مو�شلة ملا يدعيه، وحيث �إن �الأ�شل بر�ءة  وحيث �أنكر �ملتهمان ما ن�شب �إليهما ومل يقدِّ
و�لقطع  �لبينة  تبنى على  �أن  �الأحكام يجب  �أن  �ملقرر  �إنه من  ي�شغلها، وحيث  يثبت ما  �لذمة حتى 
و�ليقني، وال يكفي فيها جمرد �ل�شك و�لتخمني، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل عدم �إد�نة �ملتهمني مبا ن�شب 

�إليهما؛ لعدم كفاية �الأدلة.
وتق�شي بذلك على �لنحو �لو�رد مبنطوق حكمها.
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لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة كل من ).....( و).....( ).....( اجلن�ضية – مبا ن�ضب اإليهما من 

ا�ضتعمال القوة والعنف �ضد موظف عام؛ وذلك ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.



457

 رقم الق�ضية: 1/1706/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 205/د/ج/1 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 568/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/1هـ

ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام – اأع�ضاء جلنة مراقبة االأرا�ضي واإزالة التعديات – االتهام بناًء 

على جمرد دعوى– عدم ا�ضتقامة االتهام مع الظروف املحيطة بالواقعة.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق �لدعوى �شد �ملتهمني؛ الأنهم قامو� با�شتعمال �لقوة �شد موظفني 
عاميني ملنعهم من �أد�ء عملهم هم جلنة مر�قبة �الأر��شي و�إز�لة �لتعديات �أثناء �أد�ئهم عملهم باإز�لة 
�الأول  �ملتهم  وقام  �للجنة،  �أع�شاء  بالتهجم على  و�لثاين  �الأول  �ملتهمان  قام  باأن  وذلك  �لتعديات، 
باإ�شهار �شالحه ومنع �أع�شاء �للجنة من �أد�ء عملهم - �إنكار �ملتهمني ما ن�شب �إليهم –�العتماد يف 
�لدعوى على حم�شر �للجنة باعتباره حقيقة ثابتة يف حني �أنه جمرد �دعاء ، و�أقو�ل مل توثق ح�شبما 
تقت�شيه �الإجر�ء�ت �ل�شرعية �لالزمة من �شماع �أقو�ل و�إثبات بينات و�شهود وتزكيتهم بعد عر�شهم 
على من �شهدو� �شدهم – ما ورد يف قر�ر �التهام ال ي�شتقيم مع �ملح�شر �ملعد من قبل �للجنة من 
وجود فرقة من �الأخوياء وفرقتني من �الأمن مل�شاندة �للجنة يف عملها، �إذ كان با�شتطاعتهم �لقب�ص 

على �ملتهمني – موؤدى ذلك: عدم ثبوت �الإد�نة.

 �ملادة )7( من نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ.
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�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص �لدعوى �جلنائية �ملاثلة مبوجب قر�ر �التهام رقم 
)315/ج( لعام 1430هـ و�لذي جاء فيه:

)�أواًل: يتهم فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة �لريا�ص كل من:
 – �لدفاع �جلوي )م/4(  بقو�ت  و�ل�شيانة  �الإن�شاء  باإد�رة  – موظف  �شنة   )31( –  ).....(  -1

موقوف ب�شجن حمافظة و�دي �لدو��شر منذ تاريخ 1430/2/2هـ.
2- ).....( – )33( �شنة – موظف باالأحو�ل �ملدنية بال�شليل )م/4( – جو�ل رقم ).....(.

3- ).....( – )40( �شنة – مت�شبب – مقيم مبحافظة �ل�شليل – جو�ل رقم ).....(.
قامو�  جميعًا:  �ملتهمون  �لريا�ص  مبنطقة  �ل�شليل  حمافظة  بد�ئرة  1430/1/22هـ  بتاريخ  الأنهم 
و�إز�لة  �الأر��شي  �أد�ء عملهم هم جلنة مر�قبة  ملنعهم من  �لقوة �شد موظفني عاميني؛  با�شتعمال 
�لتعديات �ملوؤلفة من عدة �إد�ر�ت حكومية من حمافظة �ل�شليل، وذلك �أثناء �أد�ئهم عملهم باإز�لة 
�لتعديات مبوجب توجيهات حمافظة �ل�شليل �ملبنية على توجيه �إمارة منطقة �لريا�ص برقم )452( 
بتاريخ 1430/1/8هـ �لقا�شي باإز�لة �الإحد�ثات �ملجاورة ملوقع �أر�ص �الأمن �لعام وعند قيام �للجنة 
باإز�لة �الإحد�ثات يف �الأر�ص �ملجاورة الأر�ص و�لدهم قام �ملتهمان �الأول و�لثاين بالتهجم على �أع�شاء 
�للجنة، وقام �ملتهم �الأول باإ�شهار �شالحه من نوع م�شد�ص ومنع �أع�شاء �للجنة من �أد�ء عملهم مما 
على  بالتهجم  �لثالث  �ملتهم  قام  �ملحافظة  ملقر  �للجنة  �أع�شاء  ح�شور  وعند  تركه  �إىل  ��شطرهم 

�أع�شاء �للجنة باللعن و�لتهديد.
ثانيًا: �أدلة �التهام: 1- �ملح�شر �ملعد من �أع�شاء �للجنة �ملوؤرخ يف 1430/1/22هـ �ملرفق باالأور�ق 

ع من قبل �أع�شاء �للجنة.  و�ملثبت فيه �الأفعال �ملن�شوبة للمتهمني و�ملوقَّ
�أن  �أد�ء عملها بحجة  منعها من  �للجنة وحماولة  �أع�شاء  بقيامهم مبو�جهة  �ملتهمني  �عرت�ف   -2
�الأر�ص عليها �أو�مر باإبقائها على و�شعها. 3- �إنكار �ملتهم �الأول بعدم �إ�شهار �ل�شالح ينفيه حم�شر 



459

�للجنة. 4- �إنكار �ملتهمني �لثاين و�لثالث من عدم قيامهما بالتهجم و�لتهديد الأع�شاء �للجنة ينفيه 
ما ت�شمنه حم�شر �للجنة. ثالثًا: يطلب �لفرع معاقبتهم مبوجب �ملادة )�ل�شابعة( من نظام مكافحة 
�لر�شوة. وباإحالة �لق�شية �إىل هذه �لد�ئرة حددت لنظرها جل�شة �ليوم، وفيها ح�شر �ملتهمون وممثل 

�الدعاء و�شمعت �ملر�فعة وفيها �شدر �حلكم.

ومبثول �ملتهمني �أمام �لد�ئرة بعد مو�جهتهم مبا ن�شب �إليهم يف قر�ر �التهام �أجاب �الأول ).....(: 
باأنه و�أثناء ح�شور �للجنة �خلا�شة باإز�لة �الإحد�ثات يف �الأر�ص �مل�شار �إليها يف قر�ر �التهام، ح�شر 
هو و�أخوه ).....( �إىل �ملوقع، ووقف هو �أمام �ل�شيول وكان بيده حجر، وذلك من �أجل منع �شاحب 
�ل�شيول من �لقيام بالعمل فتوقف �ل�شيول، وكان �أخوه ).....( يتكلم مع �أع�شاء �للجنة يف �ملوقع، ثم 
�ن�شحبت �للجنة ومعها معد�تها من �ملوقع، و�أ�شاف �أنه ال �شحة ملا ن�شب �إليه من �إ�شهاره لل�شالح نوع 
م�شد�ص، ثم قرر �ملتهم وممثل �الدعاء �أنه لي�ص لديهما ما ي�شيفانه كما �أجاب �لثاين ).....( باأنه 
كان هو و�أخوه �ملتهم �الأول ).....( يف �ملوقع، و�أنه كان يتكلم مع �أع�شاء �للجنة وكان �ملتهم �الأول 
يقف �أمام �ل�شيول وبيده حجر من �أجل منع �ل�شيول من �أد�ء عمله، و�أنه بعد مناق�شة رئي�ص �للجنة 
مت خروجهم من �ملوقع، ثم قرر �ملتهم وممثل �الدعاء �أنه لي�ص لديهما ما ي�شيفانه كما �أجاب �لثالث 
و�لتهديد غري �شحيح، ثم قرر  باللعن  �للجنة  �أع�شاء  �لتهجم على  �إليه من  ن�شب  باأن ما   ).....(
�إنه ب�شدد م�شاءلة �ملتهمني عما ن�شب  �أنه لي�ص لديهما ما ي�شيفانه، وحيث  �ملتهم وممثل �الدعاء 
�لدعوى وعلى ما جاء فيها من حتقيقات  �أور�ق  �لد�ئرة على  �إليهم يف قر�ر �التهام، فقد �طلعت 
�لقوة �شد موظفني عاميني  با�شتعمال  �أنهم قامو�  للمتهمني هي  �مل�شندة  �لتهمة  �إن  ودفوع، وحيث 
ملنعهم من �أد�ء عملهم، حيث قام �ملتهمان �الأول و�لثاين بالتهجم على �أع�شاء �للجنة، وقام �الأول 
�لثالث بالتهجم على  �أد�ء عملهم، وقام  �أع�شاء �للجنة من  باإ�شهار �شالحه من نوع م�شد�ص ومنع 
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�أع�شاء �للجنة باللعن و�لتهديد يف مقر �ملحافظة. وحيث �إن �لد�ئرة وبعد تعرفها على ظروف هذه 
�لدعوى ومالب�شاتها جتد �أن و�قعة هذه �لدعوى تتح�شل يف �أن �أع�شاء جلنة مر�قبة �الأر��شي و�إز�لة 
�لتعديات مبحافظة �ل�شليل �أعدو� حم�شرً� م�شرتكًا بتاريخ 1430/1/22هـ، وفيه �أنه عند �القرت�ب 
من �ملو�قع �لعائدة الآل ).....( �أبناء ).....( ح�شر كل من ).....( و�أخيه ).....( وقامو� بالتهجم 
على �جلميع ثم �جته ).....( �إىل �شيارته وتوجه م�شرعًا و�أ�شهر باجتاههم م�شد�شه ويهدد باإطالق 
بع�ص  �لبعيدة  بال�شيارة  �حتمى  عليه  للقب�ص  �إليه  و�الأخوياء  �ل�شرطة  فرق  توجه  عند  و�أنه  �لنار، 
�ل�شيء، و�لتي بد�خلها عائلتها و�أطفاله ثم ��شتقلها م�شرعًا والذ بالفر�ر، و�أنه عند ح�شور �أع�شاء 
�للجنة ملقر �ملحافظة توجه ).....( وتهجم باللعن و�لتهديد. وحيث �إن من �لثابت يف �لتحقيقات 
�شنو�ت  ت�شع  �أكرث من  ولها  �أر�ص حمياة  و�لده  لدى  باأن  �أقو�له  و��شتقر�ر  �الأول ).....(  �ملتهم  مع 
�الأر�ص  �الإز�لة؛ الأن  �أن ميتنع عن  �للجنة وطلب منه  للموقع ذهب لرئي�ص  �للجنة  وحينما ح�شرت 
حمياة �إحياًء �شرعيًا، و�أن لديه خطابات عليها، و�أن رئي�ص �للجنة طلب منه �إح�شار هذه �خلطابات 
خالل ن�شف �شاعة فتم �إعالم رئي�ص �للجنة باأنه كان من �الأع�شاء �لذين خرجو� لالأر�ص و�أثبتو� �أن 
هذه �الأر�ص حمياة، و�أن �للجنة �آنذ�ك �نتهت �إىل حتويل �الأمر �إىل وز�رة �لزر�عة ومت �عتبار �الأر�ص 
مزرعة، و�أن هناك خطابات من �إمارة منطقة �لريا�ص على �أن تبقى �أر�شهم و�أر�ص جري�نهم على 
حدودهم، و�أنه لو ذهب �ملتهم ن�شف �شاعة الإح�شار �أور�قه لوجد �أنه مت �إز�لة مزرعتهم، و�أنه نظرً� 
عدم  �للجنة  رئي�ص  من  طلب  فقد  �الأر�ص،  �إحياء  يف  مادية  خ�شائر  وح�شلت  وبئر  ماكينة  لوجود 
�الإز�لة، ولكن مل ي�شتجب وبعد �أن بد�أت �ملحركات و�الآالت باالإز�لة وهي دركرت و�شيول ح�شل نقا�ص 
عائلته  فيها  وكان  �شيارته  �إىل  عليه، فذهب  �لقب�ص  �الأمنية  �لفرقة  �للجنة من  رئي�ص  حاد فطلب 
فجل�ص بها ومبرور �ل�شيول؛ الإز�لة �الأخ�شاب نزل من �شيارته فوقف �أمام �ل�شيول ومعه حجرً� فتوقف 
�ل�شيول وكان �حلجر �لذي بيده �أ�شودً�، و�عتقدو� �أنه �شالح، و�أنه من �لثابت �أي�شًا من �أقو�ل �ملتهم 
�لثاين ).....( �أنه و�أثناء ح�شور �للجنة للموقع ح�شر هو و�شقيقه ).....( من �أجل منع �ملعد�ت من 
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�الإز�لة و�إفهام �للجنة بوجود �أور�ق ر�شمية ملزرعتهم، و�أنه ح�شل نقا�ص بينهم، و�أن �لثابت يف �أقو�ل 
بوجود  و�إفهامهم  �لتعديات  مقابلة جلنة  �أجل  من  �ملحافظة  �إىل  �أنه ح�شر   ).....( �لثالث  �ملتهم 
�إليهم  ن�شب  لهم مبا  �إقر�ر  �أي  �ملتهمني  �أقو�ل  �لد�ئرة يف  ملعاملتهم. وحيث مل جتد  ر�شمية  �أور�ق 
يف قر�ر �التهام. وحيث �إن مد�ر �العتماد يف هذه �لدعوى على حم�شر �للجنة �مل�شار �إليه باعتباره 
حقيقة ثابتة يف حني �أنه ال يعدو �أن يكون دعوى مل حتقق و�أقو�اًل مل توثق ح�شبما تقت�شيه �الإجر�ء�ت 
�شهدو�  بعد عر�شهم على من  وتزكيتهم  و�شهود  بينات  و�إثبات  �أقو�ل  �شماع  �لالزمة من  �ل�شرعية 
�شدهم. وحيث مل تطمئن �لد�ئرة �إىل ثبوت ما ن�شب للمتهمني من �إ�شهار �ل�شالح �أو �لتهجم على 
�أع�شاء �للجنة باللعن و�لتهديد على نحو ما ورد يف قر�ر �التهام، �إذ ال ت�شتقيم هذه �لدعوى مع ما 
�أ�شار �إليه �ملح�شر �مل�شرتك من قبل �للجنة، فقد كان يف �ملوقع مع �للجنة فرقة من �الأخوياء وفرقتني 
ومتكينهم  عملهم  �للجنة يف  مل�شاندة  وقد خرجو�  �أفر�د،  �شتة  وقو�مهما  �ل�شليل  �شرطة  من  �أمنية 
من تنفيذ ما ح�شرو� من �أجله وبا�شتطاعتهم �لقب�ص على من يخالفهم. كما �أنه وح�شبما ورد يف 
�ملح�شر �مل�شرتك، فاإن �ملتهم �الأول الذ بالفر�ر وباإمكان �للجنة مز�ولة عملها و�لقيام مبا ح�شرت 
من �أجله �إال �أنه وملا كان هناك �أمر �آخر وكان عائقًا لبلوغ �للجنة مق�شدها غري �ملتهم، فاإنه و�حلالة 
هذه ال ميكن �لقول باأن �ملتهم �الأول �أو �لثاين �أو �لثالث قامو� با�شتعمال �لقوة �شد هوؤالء �ملوظفني. 
وحيث �إن �أحكام �الإد�نة �إمنا تبنى على �جلزم و�ليقني ال على جمرد �الأقو�ل و�الإفاد�ت دون توثيقها 
وعر�شها على �ملقت�شى �ل�شرعي �لالزم لها. فاإن �لد�ئرة لذلك تق�شي بعدم �إد�نة �ملتهمني مبا ن�شب 

�إليهم يف قر�ر �التهام.
وال يغري من ذلك ما �أقر به �ملتهم �الأول من �أنه �أم�شك حجرً�، ووقف �أمام �شيول �للجنة، فاإن ذلك 
مما يعترب عبثًا ال�شيما مع وجود فرقة �الأخوياء وفرقتني �أمنية من �ل�شرطة، مما ترى �لد�ئرة معه 
�أ�شهر  يزيد على خم�شة  ما  �أم�شى  قد  �أنه  د�م  ما  ملعاقبته  �ملخت�شة  للجهة  باإحالته  �لتو�شية  عدم 

موقوفًا على ذمة هذه �لق�شية، وتعترب �لد�ئرة ذلك كاف يف ردعه وزجره عن �لعودة ملثل ذلك.
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لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة كل من املتهمني االأول ).....(. والثاين ).....(. والثالث ).....( 

).....( اجلن�ضية - مبا ن�ضب اإليهم يف قرار االتهام؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/3990/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 328/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 663/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/10/22هـ

ال�ضببية  الرابطة  – انتفاء  االأرا�ضي  – اأع�ضاء جلنة مراقبة  القوة �ضد موظف عام  ا�ضتعمال 

والدافع الرتكاب اجلرمية – الدليل الفوتوغرايف )امل�ضور(.

- �إقامة �لدعوى �شد �ملتهمني؛ ال�شتخد�مهم �لقوة باعرت��ص �أع�شاء جلنة مر�قبة �الأر��شي و�إز�لة 
�لتعديات باإغالق �لطريق �أمام �شيار�ت �للجنة؛ ملنعهم من �لدخول �إىل موقع �لتعدي و�الإحد�ثات 
�أو  �أر��ٍص  ملكيتهم  لعدم  �جلرمية؛  �رتكاب  على  �ملتهمني  لدى  ود�فع  �شببية  ر�بطة  وجود  – عدم 
– تبني من �الطالع على �ل�شور �لفوتوغر�فية  ��شرت�حات يف �ملنطقة حتى يقومو� باإعاقة �للجنة 
�ملتخذة من قبل �للجنة للموقع و�ل�شيارة �ملعرت�شة لهم �أن �لطريق �ل�شحر�وي يحيط به م�شاحات 
و��شعة ميكن معه ل�شيارة �للجنة �ملرور من خاللها الأد�ء مهمتهم – �أثر ذلك: عدم ثبوت �الإد�نة؛ 

لعدم كفاية �الأدلة.

بتاريخ  )م/36(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لر�شوة  مكافحة  نظام  من  )�ل�شابعة(  �ملادة 
1412/12/29هـ.

ورد �إىل ديو�ن �ملظامل بجدة خطاب فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق بجدة رقم )5910/10( بتاريخ 
1428/7/16هـ، �ملرفق به قر�ر �التهام رقم )709/ج( لعام 1428هـ مع م�شفوعاته، وقد با�شرت 
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�لد�ئرة �لنظر يف �لق�شية على �لنحو �ملثبت بدفرت �ل�شبط – حيث ح�شر ممثل �الدعاء ).....(، 
�لرقابة  هيئة  تتهم  قائاًل  �ملتهمني  مو�جهة  يف  �لعام  �ملدعي  و�دعى  �أعاله  �ملذكورون  و�ملتهمون 

و�لتحقيق كاًل من:
–  مت�شبب. 1- ).....( ).....( �جلن�شية - �لعمر )35( �شنة - متزوج و�أب لثالثة �أوالد 

2- ).....( ).....( �جلن�شية – �لعمر )38( �شنة – �أعزب – مت�شبب.

3- ).....( ).....( �جلن�شية – �لعمر )24( �شنة – �أعزب – مت�شبب.
- قامو� با�شتخد�م �لقوة و�عرت��ص موظفني عامني؛ حلملهم على �جتناب �أد�ء عمل من �الأعمال 
�ملكلفني بها نظامًا، وذلك باأن قامو� باعرت��ص جلنة مر�قبة �الأر��شي و�إز�لة �لتعديات عند قيام 
�للجنة بجولة مبنطقة �حلر�ز�ت خمطط �لفلوجة و�إغالق �لطريق على �شيار�ت �للجنة؛ ملنعهم من 

�لدخول �إىل موقع �لتعدي و�الإحد�ثات، فتمت �جلرمية بناًء على ذلك. ودللت �لهيئة على �التهام:
1- ما هو ثابت من حم�شر جلنة مر�قبة �الأر��شي و�إز�لة �لتعديات �ملوؤرخ 1428/6/10هـ من قيام 

�ملتهمني �ملذكورين باعرت��ص �للجنة.
2- ما هو ثابت من �ل�شور �ملتخذة من قبل جلنة مر�قبة �الأر��شي و�إز�لة �لتعديات عند ت�شويرهم 

�ملوقع و�ل�شيارة �ملعرت�شة على طريق �للجنة.
3- ما هو ثابت من خطاب �شرطة �لبلدية وع�شو� جلنة �لتعديات من �شبط بندقية هو�ئية من نوع 

)�شاكتون( د�خل �أحد غرف �ملوقع.
4- ال تعويل على �إنكار �ملتهمني �ملذكورين ما هو من�شوب �إليهم؛ �إذ �إن �لغر�ص منه هو �لتن�شل من 

�مل�شوؤولية �جلنائية ويدح�شه ما هو ثابت من �الأدلة �ل�شابقة.
من  )�ل�شابعة(  �ملادة  الأحكام  طبقًا  �ملذكورين  �ملتهمني  حماكمة  �ملظامل  ديو�ن  من  �لهيئة  وتطلب 

نظام مكافحة �لر�شوة.
مو� مذكرة جو�بية،  وب�شوؤ�ل �ملدعى عليهم �جلو�ب �أجابو�: باأنهم ينكرون �لدعوى جملًة وتف�شياًل وقدَّ
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ت�شمنت �أنه ورد يف الئحة �التهام باأننا قمنا با�شتخد�م �لقوة و�عرت��ص جلنة مر�قبة �الأر��شي عند 
قيام �للجنة بجولة ملخطط �لفلوجة، وقمنا باإغالق �لطريق على �شيار�ت �للجنة؛ ملنعهم من دخول 
�لثالث  زميلنا  با�شم  وزج  فقط  �شخ�شني  على  كان  �التهام  �إن  �لفقرة:  هذه  على  و�الإجابة  �ملوقع، 
).....(؛ كونه �أتى للموقع بعد �إر�شالنا ملقر جلنة �لتعديات، ومت �لقب�ص عليه من قبل �للجنة بحجة 
كتابة �إقر�ر لدى مقر جلنة �لتعديات بعدم �متالكه �ملعدة �ملتو�جدة يف �ملوقع، لكن مت �لتغرير به، 
ثم �لتجرمي. �أما نحن ).....( و).....( فما نوع تلك �لقوة �لتي تتو�فق ومعناها �للفظي �ملذكور يف 
الئحة �تهام �لهيئة، وكم من �الآليات نحتاج حتى نقوم باإغالق �لطريق على �للجنة ونحن ال يوجد 
�الإجابة عليها  �أدلة �التهام فنود  �أما ما ورد من  �شيارة و�حدة فقط، ويف حالة عطل،  لدينا �شوى 
باالآتي: ال �شحة ملا ذكر يف حم�شر جلنة �الأر��شي ونطالب با�شتدعائهم �أمام �لد�ئرة ومناق�شتهم 
�لغرف  �إحدى  د�خل  هو�ئية  )�شاكتون(  نوع  من  بندقية  وجود  من  ثالثًا:  يف  ذكر  ما  �أما  �أمامنا، 
فما �جلرم يف ذلك، هل مت ��شتخد�مه �شد �للجنة �أم وجدت يف �أحد �لغرف وهي باالأ�شل هو�ئية 
ومرخ�شة وال ميثل وجودها �أية �إد�نة لنا بعد كل ما ذكرناه و�ملعاناة �لتي حلقت بنا جر�ء �لتحقيق 

و�إجر�ء�ته �جلنائية غري �ملن�شفة و�ملتناق�شة مع حقوق �الإن�شان، نطلب �حلكم برب�ءتنا.
وبعر�ص �ملذكرة على ممثل �الدعاء وطلب ما لديه �أجاب باأنه يكتفي بقر�ر �التهام و�الأدلة، وبالتحقيق 
مع �ملدعى عليه �الأول ).....( �أمام هيئة �لرقابة: �أفاد باأنه يف يوم �الإثنني �ملو�فق 1428/6/10هـ يف 
�ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحًا ح�شرت جلنة �لتعديات ومر�قبة �الأر��شي و�أز�لت �لتعديات ودخلت 
حو�ص �ال�شرت�حة وكنت �أنا و).....( متو�جدين يف �ال�شرت�حة فطلبو� منا �الإثباتات، وبعد ذلك �شاألو� 
عن مالك �ال�شرت�حة فقلنا �إنه ).....(، وب�شوؤ�لنا عن �لدركرت قلنا لهم يعود ملالك �ال�شرت�حة بعد 
ذلك قامو� با�شطحابنا �أنا وزميلي ).....( ملقر جلنة �لتعديات، و�أنه ال �شحة لقيامنا باالعرت��ص 
على جلنة �لتعديات �أو مقاومتهم، و�أ�شاف �أن ).....( مل يكن موجودً� معهم ولكن يف متام �ل�شاعة 
�لثانية ظهرً� ح�شر لدى �للجنة، ومبو�جهته بال�شور �أفاد باأنها �شور ).....(، وبالتحقيق مع �ملدعى 
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عليه �لثاين ).....( �أمام هيئة �لرقابة �أفاد باأنه مت �لقب�ص عليَّ بتاريخ 1428/6/10هـ يوم �الإثنني 
عند باب ��شرت�حة �بن �أختي ).....( وذلك بعدما �شاألوين عن ملكية �ال�شرت�حة وذكرت لهم �أنني 
ل�شت �شاحب �ال�شرت�حة، وبعد ذلك �أفهمني �ملدعو ).....( باأنه يجب �لذهاب ملقر �للجنة؛ الأخذ 
بعد  ب�شيارتي �خلا�شة،  �للجنة  �إىل مكان  �نتقلت  وقد  �ال�شرت�حة  ل�شت �شاحب  باأنني  �لتعهد عليَّ 
ذلك �أدخلوين �لتوقيف دون �أي ذنب، ومل توؤخذ �إفادتي ومل ي�شمع مني �شيئًا. �أما �عرت��ص �للجنة 
فلم �أعرت�شها، حيث �إنني مل �أكن باملوقع وال �أعلم �أي �شيء نهائيًا، و�أ�شاف �أنه ال يوجد له �أمالك 
يف منطقة �حلر�ز�ت، و�أن �ل�شيارة �لو�نيت ني�شان لوحة رقم ).....( تعود ملكيتها لــ ).....( كذلك 

)�لدركرت(.
وبالتحقيق مع �ملدعى عليه �لثالث �أمام هيئة �لرقابة: �أفاد باأنه يف يوم �الإثنني �ملو�فق 1428/6/10هـ 
ح�شرت �للجنة �إىل مقر ��شرت�حة ).....( وكنت �أنا متو�جد ومعي ).....( وقامت �للجنة باأخذنا 
�إىل مقرها دون �أن نعلم ب�شبب ذلك. و�أ�شاف �أن �ملتهم ).....( مل يكن متو�جدً� معهم عند ح�شور 
�للجنة، و�أن جميع ما ورد يف �ملح�شر �ملعد من قبل �للجنة غري �شحيح، و�أنه يرغب يف �لتحقيق مع 

من ت�شبب يف �إيقافهم وحما�شبته
وبالتحقيق مع �ملدعى عليه �الأول �أمام �ملباحث: �أفاد باأنه قب�ص عليه دون �شبب؛ الأنه لي�ص له عالقة 
�أخته  �بن  �إىل ��شرت�حة  و�أنه ح�شر  �لتي كانت موجودة د�خل �ال�شرت�حة،  باال�شرت�حة وال باملعدة 
�لع�شكر  و�أن  �للجنة،  مبقاومة  يقم  مل  �أنه  و�أ�شاف  �ملوقع،  يف  �أر�ص  �أي  ميلك  وال  بجدة.  لتو�جده 
�ملر�فقني للجنة �لتعديات ي�شهدون عما بدر منه �أما عن �ل�شيارة فقد كانت متعطلة يف �لطريق حتى 
�الآن ومل يق�شد �إغالق �لطريق لوقف �أعمال جلنة �لتعديات، وهي تعود ل�شاحب �ال�شرت�حة علمًا 
باأن �ملتهم ).....( مل يكن متو�جدً� معهم بل ح�شر بعدما مت �لقب�ص عليهم و�لذهاب بهم �إىل مقر 

�للجنة، و�أن هذه �لدعوى جمرد �فرت�ء.
�أفاد: باأنني كنت متوجهًا �إىل ��شرت�حة ).....(،  �أمام �ملباحث  وبالتحقيق مع �ملدعى عليه �لثاين 
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�لتعديات، ومت  ��شتيقافه من قبل جلنة  و�لن�شف ظهرً� ومت  �لو�حدة  �ل�شاعة  �أقاربي يف  �أحد  وهو 
�شوؤ�له عن �ل�شبب يف تو�جده بجو�ر �ال�شرت�حة، ومت �شحب هويته وتوجيهه برفقة �لع�شكري ب�شيارته 
�خلا�شة �إىل مقر �للجنة، و�أنه ال يوجد لديه �أية �أمالك يف �ملنطقة. ومل يعرت�ص �للجنة �أو يقاومها 
�إطالقًا وال يعلم عن �ملتهمني �الآخرين، حيث كانو� متو�جدين يف �ال�شرت�حة قبل و�شوله �إليهم ومت 

مقابلتهم يف مقر �للجنة. و�أن �ل�شيارة تعود ل�شاحب �ال�شرت�حة.
على  �شيف  باال�شرت�حة  متو�جدً�  كان  باأنه  �أفاد  �ملباحث  �أمام  �لثالث  عليه  �ملدعى  مع  وبالتحقيق 
�الإثبات  منه  وطلبو�  دورية  ومعها  ظهرً�  ع�شر  �لثانية  �ل�شاعة  �لتعديات  جلنة  وح�شرت   ،).....(
و�أركبوه �لدورية دون �أي �شبب علمًا باأنه ال ميلك معد�ت �أو �أر��ٍص ولي�ص له �شيء حتى يقوم باعرت��ص 
يف  متعطلة  كانت  �ل�شيارة  �أن  كما  مغلق،  غري  �لطريق  و�أن  ومقاومتها،  بتهديدها  يقوم  �أو  �للجنة 
هو  كان  وقد  ت�شتغل  مل  ولكن  ي�شغلها،  لكي  �ال�شرت�حة  عن  بدفعها   ).....( قام  حيث  �لطريق، 
و).....( د�خل �ال�شرت�حة لي�ص معهم �أحد، ومت �أخذهم �إىل مقر �للجنة دون وجه حق؛ حيث �إنهم 

ال ميلكون �أي �أر��ٍص لكي يد�فعو� عنها.

وحيث �إنه بناًء على �لدعوى و�الإجابة �ملت�شمنة �إنكار �ملدعى عليهم للدعوى جملًة وتف�شياًل �أمام 
�لد�ئرة، ويف جميع مر�حل �لتحقيق وبعد در��شة �الأور�ق و�لتحقيقات �ملرفقة، و�لتي جاءت متطابقة 
�لد�ئرة  و�أمام  �لرقابة و�لتحقيق  �ملباحث وهيئة  �أمام  �لتحقيق  ن�شق و�حد يف جميع مر�حل  وعلى 
كذلك باأنهم مل يقاومو� جلنة �لتعديات، و�أن �ل�شيارة �لو�نيت كانت متعطلة يف �لطريق وما ز�لت 
حتى �الآن. و�أنهم ال ميلكون �أية �أر��ٍص �أو ��شرت�حات لكي يد�فعو� عن ذلك ومينعو� جلنة �لتعديات 
من �أد�ء عملهم. و�أن �ال�شرت�حة �لتي قب�ص عليهم فيها تعود ملكيتها للمدعو ).....(، حتى �ل�شيارة 
�ملتعطلة و�ملعدة �لتي كانت بجانب �ال�شرت�حة. وباطالع �لد�ئرة على �ل�شور �ملرفقة باالأور�ق �ت�شح 
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لها �أن �لطريق �شحر�وي يحيط به م�شاحات و��شعة ميكن ل�شيارة جلنة �لتعديات �ملرور من خاللها؛ 
الأد�ء مهمتهم �ملنوطة بهم، كما �أن �لد�ئرة تبني لها عدم وجود �لر�بطة �ل�شببية و�لد�فع من ور�ء 
و�أمام  عليهم  �ملدعى  مع  �ملباحث  حتقيقات  يف  يثبت  مل  حيث  للمتهمني،  �ملن�شوب  �لت�شرف  هذ� 
قيامهم  �ملنطقة حتى ميكن  تلك  ��شرت�حات يف  �أو  �أر��ٍص  عليهم ميلكون  �ملدعى  �أن  �لرقابة  هيئة 
باإعاقة �أعمال جلنة �لتعديات، بل �لثابت �أنهم كانو� متو�جدين يف �ال�شرت�حة �لتي ميلكها �بن �أخت 
�ملدعى عليه �الأول و�ملدعى عليه �لثالث كان �شيفًا عليه يف �ال�شرت�حة، �إ�شافة �إىل �أن �أقو�ل �ملدعى 
و�إمنا  �ال�شرت�حة،  يف  معهم  متو�جدً�  يكن  مل   ).....( �لثاين  عليه  �ملدعى  �أن  توؤكد  جميعًا  عليهم 
يف  و�لثالث،  �الأول  عليهما  �ملدعى  على  قب�ص  �أن  بعد  �للجنة  �إىل  ظهرً�  �لثانية  �ل�شاعة  يف  ح�شر 
متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهرً�، وحيث �إن �الأحكام �جلز�ئية �إمنا تبنى على �جلزم و�ليقني ال على 
�ل�شك و�لتخمني، وحيث خلت �لدعوى من �أدلة كافية على ثبوتها مما تخل�ص معه �لد�ئرة �إىل عدم 

�إد�نتهم؛ لعدم كفاية �الأدلة.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اإدانة كل من االأول ).....(، والثاين ).....(، والثالث ).....( ).....( 

اجلن�ضية - مبا هو من�ضوب اإليهم يف هذه الدعوى؛ لعدم كفاية االأدلة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.



469



470



471

رقم الق�ضية: 2/2294/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 25/د/ف/ج/17 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 483/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/26هـ

اأ�ضلحة – اإطالق نار – خلو نظام االأ�ضلحة والذخائر من تقدير عقوبة الإطالق النار من �ضالح 

غري مرخ�س  - عدم اخت�ضا�س والئي.

نظام  يف  مقدرة  عقوبة  له  لي�ص  مرخ�ص(  غري  �شالح  من  نار  )�إطالق  للمتهم  �ملن�شوب  �جلرم 
�الأ�شلحة و�لذخائر؛ �إذ �إن �ملعاقبة منطبقة على من ��شتعمل �شالحًا مرخ�شًا له يف غري ما رخ�ص له 
به، �أما غري �ملرخ�ص، فالعقوبة عليه طبقًا للمادة )40( �خلا�شة باحليازة فقط – �أثر ذلك: عدم 

�خت�شا�ص �لد�ئرة والئيًا بنظر �لدعوى.

بتاريخ  رقم )م/45(  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  و�لذخائر  �الأ�شلحة  نظام  �ملادتان )40، 41( من   
1426/7/25هـ.

ففي يوم �الإثنني �ملو�فق 1430/4/17هـ �نعقدت �لد�ئرة �لفرعية �جلز�ئية �ل�شابعة ع�شرة وذلك 
للنظر يف �لق�شية �ملذكورة �أعاله �ملحالة �إليها بتاريخ 1430/4/3هـ �لو�ردة من فرع هيئة �لتحقيق 
1430/3/28هـ  بتاريخ  م18831/2/2(  )ه  رقم  خطابها  مبوجب  جدة  مبحافظة  �لعام  و�الدعاء 
�جلل�شة  هذه  ويف  م�شفوعاتها.  كامل  مع  1429هـ  لعام   )50( رقم  �لعام  �لدعوى  الئحة  به  �ملرفق 
ح�شر �ملدعى عليه ).....( ).....( �جلن�شية، وح�شر حل�شوره �ملدعي �لعام ).....( و�دعى قائاًل: 



472

�أدعي على �حلا�شر معي ).....( – )30( عامًا – ).....( �جلن�شية – مبوجب �لبطاقة �لبديلة 
رقم ).....( م�شدرها �شرطة �ل�شمالية وتاريخها 1429/8/3هـ موقوف بال�شجن �لعام على ذمة 

ق�شية �أخرى.
رقم  �الأمنية  �لدوريات  حم�شر  �ل�شمالية  �شرطة  مركز  ت�شلم  1428/6/11هـ  بتاريخ  �إنه  حيث 
بدعو�ه   ).....( �ملو�طن  خمرب  وجود  عن  �لعمليات  من  بالغ  ورود  �ملت�شمن  )99/42216/ه( 
�لعزيزية؛  حي  يف  و�لربع  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  حويل  يف  منزله  �إىل  عائدً�  كان  عندما  �أنه  �ملت�شمنة 
وذلك لتغيري مالب�شه و�لذهاب �إىل عمله، وحيث كان قبلها يتك�شب �لرزق على �شيارة �أجرة خا�شة 
حالة  بني جن�شه يف  من  �مر�أة  ومعه   ).....( �شخ�شًا  �شاهد  �شقته  �إىل  �لدخول  �أر�د  وعندما  به، 
�أ�شخا�ص موجودين  غري طبيعية ر�ئحة �مل�شكر تفوح منه، فطلب منه �لوقوف وطلب من جمموعة 
غياب  ويف  لل�شرطة،  لت�شليمه  �الأمنية  �لدورية  باإح�شار  معه  �آخر  و�شخ�ص   ).....( وهم  �ملوقع  يف 
�ل�شخ�شني قام �ل�شخ�ص ).....( با�شتخر�ج م�شد�ص ربع �أ�شود من �جلهة �خللفية للبنطلون، وقام 
بت�شويب �مل�شد�ص عليه و�أطلق ثالث طلقات نارية يف �لع�شد �الأمين ومت نقله �إىل م�شت�شفى �مللك 
فهد بجدة و�شدر بحقه �لتقرير �لطبي رقم )دون( بتاريخ 1428/6/11هـ �ملت�شمن ك�شر م�شاعف 

متفتت بالع�شد �الأمين ومدة �ل�شفاء ثالثة �أ�شهر.
وب�شماع �أقو�ل �ملدعى عليه �أفاد باأنه من قام باإطالق �لنار على �ملدعي عندما كان يف حالة �شكر 
�شديدة، وحاول �ملدعي حينها �الإم�شاك به، وبا�شتجو�به �أنكر ما ن�شب �إليه، و�أفاد باأنه كان �شكر�ن، 
ومل يطلق �لنار على �ملو�طن، و�أنه ال يتذكر �شيئًا وقتها؛ الأنه كان يف حالة �شكر، و�أن �مل�شد�ص �لذي 

كان بحوزته ح�شل عليه عن طريق �شرقته من �شيارة جيب الندكروزر.
وب�شماع �أقو�ل كل من �ل�شاهد ).....( و�ل�شاهد ).....( �أفاد باأنه �أثناء خروجهما �شاهد� �شخ�شًا 
ق�شري �لقامة نحيف �جل�شم له عو�ر�ص خفيفة و�شعر ر�أ�شه جمعد و�شاهد�ه وهو يقوم باإطالق �لنار 

عدد ثالث طلقات، وقد تطابقت �الأو�شاف �لتي ذكره �ل�شهود مع �أو�شاف �جلاين.



473

- ورد تقرير �ل�شموم رقم )1541( 1428هـ يف ق�شية �إطالق �لنار على �ملدعو ).....( وهي عبارة 
عن قارورة من فو�رغ مياه �شحية بد�خلها مادة �شائلة �شفافة �لكمية )180 مللرت( �ت�شح �إيجابية 

�لعينة ملادة �لكحول.
- �الأ�شلحة رقم )145( 1428هـ �ملت�شمن وجود ظرفني فارغني مت �إطالقها من �شالح ناري عياره 

)7.65( ملم وجدت يف �ملوقع �لذي �أطلق فيه �لنار على �ملدعي.
وملا �أ�شري �إليه �أقرر توجيه �التهام للمتهم ).....( باإطالق �لنار من �شالح ناري على �ملدعي، مما 

�أدى �إىل �لت�شبب يف �إ�شابته وتناول �لعرق �مل�شكر. وذلك لالأدلة و�لقر�ئن �لتالية:
1- ما جاء يف �أقو�له �ملدونة على دفرت �إجر�ء�ت �ال�شتدالل �ص )11(.

2- ما جاء يف �أقو�ل �ل�شهود �ملنوه عنها و�ملدونة �شفحة رقم )2، 3، 4، 7، 8(.
3- �لتقرير �لطبي �مل�شار �إليه �ملرفق.

4- حم�شر عر�ص �ملتهم على �ملدعي �ملرفق.
5- حم�شر �لدوريات �الأمنية. 

وبالبحث عن �شو�بقه �ت�شح له وجود ثالث �شو�بق: �ثنتان ترويج م�شكر، و�لثالثة حيازة م�شكر.
وحيث �إن ما �أقدم عليه �ملدعى عليه �ملذكور فعل حمرم ومعاقب عليه نظامًا؛ لذ� �أطلب من �ملحكمة 
باملر�شوم  �ل�شادر  و�لذخائر  �الأ�شلحة  مكافحة  نظام  من   )41( �ملادة  مبقت�شى  معاقبته  �الإد�رية 

�مللكي رقم )م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ
على  �لنار  باإطالق  �أقم  فلم  �لدعوى،  يف  ورد  ما  �أنكر  قائاًل:  �أجاب  للدعوى  عليه  �ملدعى  وب�شماع 
).....( وقد �دعى عليَّ ظلمًا وعدو�نًا. و�أ�شادق على �أقو�يل �ل�شابقة ولي�ص لديَّ ما �أ�شيفه وبعر�ص 
�ملطلوب  و�ملادة  نار  �إطالق  �لدعوى  لكون  �الخت�شا�ص؛  عن  و�شوؤ�له  �الدعاء  ممثل  على  �لدعوى 
�ملعاقبة بها ال تت�شمن ذلك، �أجاب: باأنه يكتفي مبا ورد يف الئحة �لدعوى و�الأدلة �لو�ردة فيها وما 

ت�شمنته �الأور�ق.
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بتاريخ  )م/45(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  و�لذخائر  �الأ�شلحة  نظام  �إىل  بالرجوع  �إنه  وحيث 
1426/7/25هـ و�الطالع على جميع مو�ده، مل تت�شمن �أي منها عقوبة مقدرة على �إطالق �لنار على 
�لنار على �ملدعو  �إطالق  �رتكبه من  �ملتهم على ما  �إيقاعها بحق  �الآخرين، و�ملادة )41( �ملطلوب 
�ل�شالح �ملرخ�ص له بحمله  �لفقرة )�أ( �ملت�شمنة )��شتعمال  �إن  ).....( ال تنطبق يف حقه، حيث 
و�قتنائه يف غري �ملرخ�ص له به(؛ �إذ �إن �ملعاقبة منطبقة على من ��شتعمل �شالحًا مرخ�شًا له يف 
غري ما رخ�ص له به، �أما غري �ملرخ�ص فالعقوبة عليه طبقًا لن�ص �ملادة )40( �خلا�شة باحليازة 

فقط.
وملا كان �الأمر كذلك وكان �جلرم �ملن�شوب للمتهم لي�ص له عقوبة مقدرة يف نظام �الأ�شلحة و�لذخائر، 
�لنوع من �جلر�ئم وتبقى �لوالية منعقدة  فاإن �لد�ئرة تق�شي بعدم �خت�شا�شها والئيًا بنظر هذ� 

للمحاكم �جلز�ئية.
وت�شري �لد�ئرة �إىل �أنه يف �ليوم نف�شه وجهت دعوى حيازة �شد �ملتهم يف �لق�شية رقم )2/2296/ق( 
وم�شادرة  رياٍل،  �آالف  خم�شة  مبلغ  وتغرميه  �شهرً�  ع�شر  �ثنا  ب�شجنه  فيها  عليه  وحكم  1430هـ، 

�ل�شالح حمل �لدعوى وذخريته.
لذك حكمت الدائرة بعدم اخت�ضا�ضها والئياً بنظر الدعوى رقم )2294( لعام 1430هـ املقامة من 

هيئة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة جدة �ضد املدعى عليه ).....( ).....( اجلن�ضية؛ ملا هو 

مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/980/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 216/د/ج/3 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 383/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/9هـ

اأ�ضلحة – طلقات نارية – حيازة دون ترخي�س – اأثر التقدم بطلب الرتخي�س.

�أقام فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام �لدعوى �شد �ملتهم حليازته �شالحني وعددً� من �لطلقات 
– �إقر�ر �ملتهم بعائدية �ل�شالحني و�لطلقات له و�أنه ال يحمل عليها ترخي�شًا – تقدم �ملتهم للجهة 
�ملخت�شة مبنح �لرت�خي�ص بطلب �لرتخي�ص الأ�شلحته حمل �لدعوى قبل �شبطها بحوزته و�إف�شاح 
�ملتهم  – موؤدى ذلك: عدم خمالفة  �لنهائي  �لت�شريح  نيتها يف عدم ممانعتها منحه  �جلهة عن 

لنظام �الأ�شلحة و�لذخائر – �أثره: عدم �إد�نته عن حيازته لل�شالحني.
- حيازة �ملتهم عدد من �لطلقات �حلية دون ترخي�ص و�إقر�ره بها و�شبطها بحوزته د�خل �شيارته 

ب�شاأنها. ومعاقبته  �إد�نته  ثبوت  – �أثره: 

بتاريخ  رقم )م/45(  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  و�لذخائر  �الأ�شلحة  نظام  �ملادتان )40، 50( من   
1426/7/25هـ.

�أقام فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام يف منطقة �لريا�ص �لدعوى �جلز�ئية �ملاثلة مبوجب الئحة 
دعوى رقم )27025000027( ه لعام 1428هـ و�لتي جاء فيها:
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�أنه بتاريخ 1427/10/2هـ تقدم ).....( مبلغًا عن م�شاهدته لقائد �شيارة جم�ص حمر�ء �للون يقوم 
باإطالق �لنار، وباالنتقال للموقع وتفتي�ص �شيارة �ملدعى عليه عرث على �شالحني: �الأول نوع ر�شا�ص 
كال�شنكوف يحمل �لرقم )21037MZ( وخمزنني تابعني له وعدد )27( طلقة حية، و�لثاين نوع 
م�شد�ص فالكون يحمل �لرقم )4635( وعدد �شبع ع�شرة طلقة حية وخمزنني وكذلك )500( طلقة 

�شوزن حية.
�عرت�فه  و�شدق  ترخي�شًا  عليهما  يحمل  وال  له  و�لطلقات  �ل�شالحني  بعائدية  �عرتف  وبا�شتجو�به 

�شرعًا، و�أخذ عليه تعهد بعدم حملهما �إال بعد ح�شوله على �لرتخي�ص.
�لرقم  يحمل  كال�شنكوف  ر�شا�ص  نوع  �الأول  �شالحني:  بحيازة  �تهامه  عن  �لتحقيق  �أ�شفر  وقد 
يحمل  فالكون  م�شد�ص  نوع  و�لثاين  وعدد )27( طلقة حية،  له  تابعني  )21037MZ( وخمزنني 
دون  حية  �شوزن  طلقة   )500( وكذلك  وخمزنني  حية  طلقة  ع�شرة  �شبع  وعدد   )4635( �لرقم 

ترخي�ص، وذلك لالأدلة و�لقر�ئن �لتالية:
باأور�ق  �ملرفق  �لتحقيق  دفرت  من   )10( �ص  على  و�ملدون  �شرعًا  و�مل�شدق  عنه  �ملنوه  �إقر�ره   -1

�لق�شية.
2- حم�شر �لقب�ص. وختم �ملدعي �لعام الئحته قائاًل:

وحيث �إن ما �أقدم عليه �ملذكور فعل معاقب عليه �أطلب �إثبات �إد�نته بحيازة �ل�شالحني �مل�شار �إليهما 
و�لطلقات دون ترخي�ص و�حلكم عليه بالعقوبة �لو�ردة يف �ملادتني )40 – 50( من نظام �الأ�شلحة 

و�لذخائر.
ورد  ما  ب�شحة  �أقر  �لدعوى  الئحة  يف  �إليه  ن�شب  مبا  ومو�جهته  �لد�ئرة  هذه  �أمام  �ملتهم  ومبثول 
بطلب  تقدم  �أن  �شبق  �أنه  و�أ�شاف  �لالئحة،  يف  �ملو�شوفني  و�ل�شالحني  �لذخرية  حيازته  من  فيها 

ترخي�شهما وال ز�ل طلبه لدى �إمارة �ملنطقة.
وكانت �لد�ئرة قد �أ�شدرت يف �لدعوى حكمها رقم )110( لعام 1428هـ ق�شت فيه باإد�نة �ملتهم 
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بحيازتها،  ترخي�ص  على  �حل�شول  دون  �لدعوى  الئحة  يف  �ملذكورة  و�لذخرية  �الأ�شلحة  بحيازة 
�لد�ئرة  بنت  وقد  �لدعوى،  حمل  �مل�شبوطات  م�شادرة  مع  رياٍل  �ألفي  بتغرميه  ذلك  عن  وعاقبته 
حكمها على �أ�شباب حا�شلها �عرت�ف �ملتهم بحيازة �الأ�شلحة و�لذخرية �ملو�شوفة يف الئحة �لدعوى، 

وقد تكرر هذ� �العرت�ف من �ملتهم �أمام �ل�شرطة ويف �الإقر�ر �مل�شدق �شرعًا و�أمام هذه �لد�ئرة.
وحيث �إن �لف�شل يف هذه �لق�شية يندرج �شمن �لوالية �لق�شائية لديو�ن �ملظامل ح�شب ما ورد يف 

�ملادة )�لر�بعة و�خلم�شني( من نظام �الأ�شلحة و�لذخائر.
�شرعًا،  و�مل�شدق  �ل�شرطة  �أمام  �إقر�ره  من  جانبه  يف  ثابتة  �ملتهم  �إىل  �ملن�شوبة  �لتهمة  �إن  وحيث 

وكذلك �أمام هذه �لد�ئرة، ومن �شبط �الأ�شلحة و�لذخرية �ملذكورة بحوزته
وحيث ن�شت �ملادة �الأربعون على �أن: )يعاقب بال�شجن مدة ال تتجاوز ثمانية ع�شر �شهرً� وبغر�مة ال 
تزيد على �شتة �آالف رياٍل، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، كل من تثبت حيازته ل�شالح ناري فردي �أو 

ذخرية دون ترخي�ص(.
كما ن�شت �ملادة �خلم�شون من �لنظام ذ�ته – �إ�شافة �إىل ما تقدم – على �أن ي�شادر بحكم ق�شائي 
جميع ما ي�شبط من �أ�شلحة وذخائر ومعد�ت متعلقة بها. و�إذ� كانت �ملخالفة تهريبًا فت�شادر و�شيلة 

�لنقل �مل�شتخدمة يف �لتهريب.
وحيث ثبت مما تقدم حيازة �ملتهم �ل�شالحني و�لذخرية �ملو�شوفة يف الئحة �لدعوى دون ح�شوله 
�إعمااًل  على ترخي�ص ي�شمح له بحيازتها فيتعني �حلكم مبعاقبته عن ذلك وم�شادرة �مل�شبوطات 

لن�ص �ملادتني �ملذكورتني.
�أن حكم �لد�ئرة هذ� مت نق�شه بحكم هيئة �لتدقيق )�لد�ئرة �لثانية( رقم )99/ت/2( لعام  �إال 
1429هـ على �أ�شباب حا�شلها: �أن �ملحكوم عليه �أو�شح يف �عرت��شه �أنه �شبق و�أن تقدم بطلب ت�شريح 
لل�شالحني حمل �لدعوى وذخريتهما، و�أنه �شدر له ت�شريح موؤقت على هذين �ل�شالحني وذخريتهما 
�أرفق �شورة منه مع الئحته �العرت��شية. كما �أن �لد�ئرة �أ�شارت يف حكمها �إىل �أن �ملحكوم عليه ذكر 
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�أن له طلب ت�شريح على هذين �ل�شالحني لدى �جلهة �ملخت�شة.
�ل�شالح  حلمل  �لت�شاريح  باإ�شد�ر  �الخت�شا�ص  جهة  قبل  من  عليه  �لعمل  جرى  �لذي  �إن  وحيث 
وحيازته �أنها ت�شتقبل �ل�شالح وذخريته من مالكه وتطلع عليه وت�شجل �أرقامه وجميع بياناته لديها، 
ثم تعيده �إليه حلفظه لديه حتى �إ�شد�ر �لت�شريح مع �إعطائه تذكرة للمر�جعة الأخذ �لت�شريح، فاإن 
ولو  �ل�شالح وذخريته  �إذن ومو�فقة منها على حيازة  �الإجر�ء من قبل �جلهة �ملخت�شة يعترب  هذ� 

كانت تق�شد غري ذلك لتحفظت على �ل�شالح حتى �شدور �لت�شريح.
به  �لت�شريح عليه وعلم �جلهة �ملخت�شة  �لذخرية بعد طلب  �أو  �ل�شالح  وبالتايل فال تعترب حيازة 
خمالفة لنظام �الأ�شلحة و�لذخائر، مما ي�شتوجب عدم م�شاءلته عن هذه �ملدة ما بني طلب �لت�شريح 

و�شدوره.
وحيث �الأمر ما ذكر، وقد تبني من �الأور�ق �أن �ملحكوم عليه �شبق و�أن تقدم بطلب ت�شريح على هذين 

�ل�شالحني حمل �لدعوى وذخريتهما.
وقد �شدر له بعد �شدور �حلكم ت�شريح موؤقت على هذين �ل�شالحني ح�شبما يت�شح من �ل�شورة 
رفق  �ملرفق  �لت�شريح  �شورة  ح�شب  �لنهائي  �لت�شريح  �شدور  �إىل  باالإ�شافة  باالعرت��ص  �ملرفقة 
بطلب  تقدمه  من  عليه  �ملحكوم  ذكره  ما  �شحة  من  �لتاأكد  يجب  ذكر  ما  و�حلال  فاإنه  خطابه، 
�لت�شريح على هذين �ل�شالحني حمل �لدعوى وذخريتهما فمتى ثبت ذلك، فاإنه ال يعترب خمالفًا 

لنظام �الأ�شلحة و�لذخائر.
وحيث خالف حكم �لد�ئرة ذلك، فاإنه يتعني نق�ص �حلكم و�إعادة �لق�شية �إليها لنظرها على �شوء 

ما ذكر.

�لذكر،  �شالف  �لتدقيق  �لدعوى وعلى حكم هيئة  �أور�ق  بعد �طالعها على  �لد�ئرة  �إن هذه  وحيث 
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نظام  عليه  �ملدعى  خمالفة  عدم  �عتبار  من  حكمها  يف  �ملذكور  �جتاهها  يف  �لهيئة  تو�فق  فاإنها 
�لرتخي�ص  بطلب  �لريا�ص(  )�إمارة منطقة  �ملخت�شة  للجهة  تقدم  �أنه  د�م  ما  و�لذخائر  �الأ�شلحة 
الأ�شلحته حمل هذه �لدعوى خ�شو�شًا �أن هذه �جلهة قد �أف�شحت عن نيتها يف عدم ممانعتها مبنح 
�ملدعى عليه �لت�شريح �لنهائي الأ�شلحته �ملرفق مبلف �لدعوى ن�شخة من هذه �لت�شاريح بعد �طالع 

�لد�ئرة على �أ�شولها.
�أن ��شتقبال �ل�شالح من قبل جهة �الخت�شا�ص ثم  �أن �لد�ئرة ال تو�فق �لهيئة فيما ذكرته من  �إال 
ومو�فقًة  �إذنًا  يعترب  �ملخت�شة  �الإجر�ء من �جلهة  �أن هذ�  بياناته،  ت�شجيل  بعد  مالكه  �إىل  �إعادته 
على حيازة �ل�شالح، و�أنها لو كانت تق�شد غري ذلك لتحفظت على �ل�شالح حتى �شدور �لت�شريح؛ 
ذلك �أن ��شتقبال �ل�شالح وت�شجيل بياناته وبيانات مالكه �لهدف منه �لبحث عما �إذ� كان �ل�شالح 
مطلوبًا يف ق�شية جنائية، �أو �أن مالكه من �أرباب �ل�شو�بق �الأمنية، �أو �أن حالته �لنف�شية ت�شتدعي 
عدم متكينه من �ل�شالح تفاديًا الإ�شاءة ��شتعماله، �الأمر �لذي يعني �أن ��شتقبال �ل�شالح وت�شجيل 
بياناته وبيانات مالكه، �إمنا هو �إجر�ء �أمني تقوم به �جلهة �ملخت�شة مع �لكافة، فاإذ� ما ثبت لها �أن 
�ل�شالح مطلوب �أمنيًا �أو �أن مالكه من �الأ�شخا�ص �لذين ال تنطبق عليهم �شروط منح �لرتخي�ص، 
فاإنها تطلب ��شرتد�ده وم�شادرته، و�أن عدم حتفظها عليه حني تقدميه الأول مرة هو ت�شرف تتطلبه 

�لعد�لة وح�شن �لنية؛ الأنه ال ينبغي معاقبة �أحد بالتحفظ على �شالحه بغري مربر.
له ترخي�ص بحيازتها،  �أنه يبقى يف جانب �ملدعى عليه خم�شمائة طلقة �شوزن حية مل ي�شدر  �إال 
وقد �أقر بها �ملدعى عليه و�شبطت بحوزته د�خل �شيارته، ويتعني �لق�شاء مبعاقبته عنها وفق نظام 

�الأ�شلحة و�لذخائر.
لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( بحيازة خم�ضمائة طلقة �ضوزن حية دون ترخي�س ومعاقبته 

عنها بتغرميه مبلغ خم�ضمائة رياٍل وم�ضادرة هذه الذخرية، وعدم اإدانته فيما عدا ذلك.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/811/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي: 20/د/ج/ف/5 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 522/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/5هـ

اأ�ضلحة – حيازة دون ترخي�س – عدم �ضماع �ضهادة ال�ضهود �ضرعاً – عدم كفاية االأدلة.

منه؛  �لنار  باإطالق  وقيامه  ترخي�ص  دون  �شالح  �ملتهم  و�قعة حيازة  �إثبات  �شهود  �شهادة  ��شتبعاد 
لوجود عد�وة بني �ملتهم و�ل�شاهد �الأول ب�شبب �دعاء �ل�شاهد عليه بالتعدي عليه بال�شرب بعد و�قعة 
�إطالق �لنار ولكون �ل�شاهد �لثاين خ�شم �ملتهم؛ الأنه �أحد �ملدعني عليه باأنه �أطلق �لنار على �شيارته 
ووجود �شلة قر�بة بني �ل�شاهد �لثالث و�ملبلغ عن �لو�قعة – عدم تقدمي �جلهة �ملدعية دالئل �أخرى 

على �شحة �التهام – �أثره: عدم �الإد�نة.

بتاريخ  )م/45(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  و�لذخائر  �الأ�شلحة  نظام  من   )40  ،4( �ملادتان 
1426/7/25هـ.

�أقام فرع �لهيئة هذه �لدعوى �جلنائية مبوجب الئحة �لدعوى رقم )2905300441( لعام 1430هـ 
�شد �ملدعى عليه �ملذكور وت�شمنت )بتاريخ 1429/4/24هـ( �أبلغ ).....( عن تعر�شه الإطالق �لنار 
كان  �الأدلة(، حيث  كفاية  لعدم  �أخيه  بحق  �التهام  ).....( )حفظ  و�شقيقه  عليه  �ملدعى  قبل  من 
�أبلغ �ملدعو ).....( و�ملدعو ).....(  ي�شتقل �شيارة �ك�شنت بي�شاء �للون وبتاريخ 1429/4/25هـ، 
ر�شا�ص  �شالح  من   ).....  ( �للوحة  رقم  �ك�شنت  هوند�ي  �شيارة  من  �لنار  الإطالق  تعر�شهما  عن 
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وم�شد�ص، ثم الذو� بالفر�ر، وبتاريخ 1429/4/26هـ ورد بالغ ملركز �شرطة �لنظيم عن �إطالق �لنار 
من �شالح ر�شا�ص من �أ�شخا�ص ي�شتقلون �شيارة هوند�ي وكامري.

ومبعاينة �ملوقع عرث على )26( ظرفًا فارغًا ل�شالح ر�شا�ص وثالثة �أظرف فارغة ل�شالح م�شد�ص، 
ولوحظ �أثر طلق ناري يف �أحد �إطار�ت �ل�شيار�ت، كما عرث على �أثر لثالث طلقات نارية على موؤخرة 

�إحدى �ل�شيار�ت.
وب�شبط �شهادة ).....( ذكر �أنه �شاهد �ملدعى عليه ينزل من �شيارة ويحمل ر�شا�شًا يف يده ويطلق 

يف �ل�شماء، ثم مير بجو�ره ويطلق على �شيارته
وب�شبط �شهادة ).....( �أفاد باأنه �شمع �شوت �إطالق نار فخرج و�شاهد �شيارة �ك�شنت، وبد�خلها 

�ملدعى عليه ويحمل �شالحًا ر�شا�شًا.
وب�شبط �أقو�ل ).....( �أفاد باأنه ر�أى �ملدعى عليه على �شيارة هوند�ي بي�شاء ويطلق �لنار من �شالح 

ر�شا�ص ويحمله �أمام منزل عمه، وكان ير�فقه �شقيقه ).....(.
وب�شبط �أقو�ل ).....( جاءت �أقو�له مطابقة الأقو�ل ).....(.

وب�شبط �أقو�ل ).....( ذكر �أنه �شلم �ملدعى عليه �ل�شيارة �لهوند�ي �ملو�شوفة من تاريخ )4/23( 
حتى تاريخ )1429/4/26هـ(.

و�أنها  �لهوند�ي  �ل�شيارة  �إىل ).....( ال�شتالم  �ملدعى عليه  �أر�شل  �أنه  �أقر  �أقو�ل ).....(  وب�شبط 
بقيت مع �ملدعى عليه ثالثة �أيام.

و�شدر �لتقرير �لفني من �الأدلة �جلنائية رقم )430( و�لتقرير �مل�شور �ملت�شمن تعر�ص �ل�شيارتني 
نوع هوند�ي الإطالق نار.

لالأدلة  وذلك  ترخي�ص؛  دون  وم�شد�ص  ر�شا�ص  �شالحي  بحيازة  �تهامه  عن  �لتحقيق  �أ�شفر  وقد 
و�لقر�ئن �لتالية:

1- ما جاء يف �شهادة �ل�شهود �ملنوه عنها.
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2- حم�شر �النتقال و�ملعاينة �ملنوه عنه
3- �أقو�ل ).....( �ملت�شمنة ت�شليمه لل�شيارة �ملو�شوفة للمدعى عليه يف فرتة وقت �إطالق �لنار مما 

يوؤكد �شحة بالغ �ملدعني.
4- �أقو�ل ).....( �ملت�شمنة �أن �ل�شيارة كانت يف ��شتالم �أخيه �ملدعى عليه

5- �لتقرير �لفني لالأدلة �جلنائية �ملنوه عنه.
وببحث �شو�بقه �ت�شح وجود �شابقة �شرقة م�شجلة عليه.

و�لذخائر  �الأ�شلحة  نظام  من  )4/ج(  �ملادة  مبوجب  م  جمرَّ فعل  �ملذكور  عليه  �أقدم  ما  �إن  وحيث 
�ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ، �أطلب �إثبات �إد�نته مبا �أ�شند �إليه 

و�حلكم عليه مبوجب �ملادة )40( من �لنظام �مل�شار �إليه
وبعد �إحالة �لق�شية �إىل هذه �لد�ئرة حددت لها جل�شة بتاريخ �لثالثاء 1430/5/3هـ وفيها ح�شر 
ممثل فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام ).....( و�ملدعى عليه ).....( وبعد قر�ءة الئحة �لدعوى  
على �ملدعى عليه، و�شوؤ�له عما ن�شب �إليه �أجاب قائاًل: )ما ن�شب �إيلَّ يف الئحة �لدعوى غري �شحيح 
فلم �أحز �ل�شالح حمل �التهام(. ومبو�جهته مبا جاء يف �شهادة �ل�شهود �ملذكورة يف الئحة �لدعوى 
الأنني قمت  ؛  �ملحكمة  بحكم  م�شجون  و�أنا  ).....( هو خ�شمي  �ملذكورين  )�ل�شهود  قائاًل:  �أجاب 
ب�شربه، �أما ).....( فهو ولد عم ).....(، �أما ).....( فهو �أخو �ملدعى عليه يف هذه �لق�شية �ملدعو 
).....(، �أما ).....( فهو ولد عم �ملدعي ).....(، �أما ما جاء يف الئحة �لدعوى من �أن ).....( 

�شلمني �ل�شيارة �لهوند�ي �ملو�شوفة فهو �شحيح(.
ل�شماع  �لدعوى؛  الئحة  �ملذكورين يف  �ل�شهود  �إح�شار  �الدعاء  �لد�ئرة من ممثل  ذلك طلبت  بعد 
يوم  جل�شة  �إىل  �لق�شية  نظر  تاأجيل  تقرر  وعليه  �إمهاله  فطلب  عليه  �مل�شهود  مبو�جهة  �شهادتهم 

�الإثنني 1430/5/16هـ.
�إح�شارهم يف  �ل�شهود �لذين طلبت منه �لد�ئرة  ويف هذه �جلل�شة جرى �شوؤ�ل ممثل �الدعاء عن 
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هذه �جلل�شة، فاأجاب باأنه يطلب مهلة �إ�شافية للتاأكد من مرجعه بهذ� �ل�شاأن، بعد ذلك جرى �شوؤ�ل 
�ملتهم عما لديه فاأجاب باأنه يكتفي مبا قدم فقررت �لد�ئرة تاأجيل نظر �لق�شية �إىل يوم �لثالثاء 

1430/5/24هـ.
ويف هذه �جلل�شة جرى �شوؤ�ل ممثل �الدعاء عن �ل�شهود، فاأجاب باأنه يطلب �إمهاله؛ الأنه قام بطلبهم 
يوم  جل�شة  حتديد  �لد�ئرة  قررت  عليه  �ملدعى  ح�شور  عدم  وعلى  �الدعاء  ممثل  طلب  على  وبناًء 

�لثالثاء 1430/6/2هـ.
ويف هذه �جلل�شة جرى �شوؤ�ل ممثل �الدعاء عن �ل�شهود �لذين ��شتدلت �لهيئة بهم يف الئحة �لدعوى، 
و�لذين طلب �إح�شارهم يف هذه �جلل�شة، فاأفاد باأنه قام باالت�شال بال�شهود، و�أنه �تفق معهم على 
�حل�شور �أمام �لد�ئرة يوم �الأحد �لقادم 1430/6/7هـ وطلب من �لد�ئرة تاأجيل نظر �لق�شية �إىل 

ذلك �ملوعد، وعليه تقرر تاأجيل نظر �لق�شية �إىل جل�شة يوم �الأحد 1430/6/7هـ
ويف هذه �جلل�شة جرى �شوؤ�ل ممثل �الدعاء عن �ل�شهود �لذين طلب منه �إح�شارهم، فاأجاب باأنهم 
م  وقدَّ  ،).....( �لثاين  �ل�شاهد  ).....( وح�شر  �الأول  �ل�شاهد  حا�شرون يف هذه �جلل�شة، وح�شر 
�ل�شاهد  ح�شر  كما   ).....( �لثالث  �ل�شاهد  ح�شر  كما   ).....( رقم  �أحو�ل  بطاقة  هويته  الإثبات 
�لر�بع ).....(، وب�شوؤ�ل �ل�شاهد �لثالث عن عالقته باملبلغ يف هذه �لو�قعة ).....( �أجاب باأنه �أخوه 
�إليه بطاقته ومت ��شتبعاده من �ل�شهادة لقر�بته باملدعي �خلا�ص �ملانعة من  �ل�شقيق وعليه �أعيدت 
�شماع �شهادته بعد ذلك جرى �شوؤ�ل �ملتهم عن بقية �ل�شهود �حلا�شرين، هل يقدح فيهم فاأجاب باأن 
�ل�شاهد �لر�بع ).....( و�لده ).....( هو �أحد �ملدعني عليَّ يف ق�شية �إطالق �لنار حمل �لدعوى، 
فجرى �شوؤ�ل �ل�شاهد �ملذكور عن ما ذكره �ملتهم، فاأجاب باأن ما ذكره �ملتهم �شحيح، فو�لدي يدعي 
وبناًء على ما ثبت من قر�بة  �لدعوى، وعليه  �لنار حمل  �إطالق  �لنار، وهو  �أطلق  باأنه  �ملتهم  على 
هذ� �ل�شاهد الأحد �ملدعني يف ق�شية �إطالق �لنار ف�شهادته غري مقبولة؛ الأنها �شهادة �لفرع الأ�شل، 
وعليه جرى ��شتبعاد �ل�شاهد �ملذكور بعد ذلك جرى �شوؤ�ل �ملتهم عن بقية �ل�شهود، فذكر �أن �ل�شاهد 
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�الأول ).....( بيني وبينه عد�وة، حيث �إنه قد ��شتكاين لدى �شرطة �لنظيم بعد ق�شية �إطالق �لنار 
يف دعوى �عتد�ء بال�شرب و�لطعن وب�شوؤ�ل �ل�شاهد �ملذكور عن ما ذكره �ملتهم �أجاب باأن ما ذكره 
�شحيح، فاملتهم �شبق �أن �عتدى عليَّ بال�شرب و�لطعن يف �أعلى �حللق، وتقدمت ب�شكوى �شده لدى 
�شرطة �لنظيم بعد حادث �إطالق �لنار حمل �لدعوى باأ�شبوع، وعليه حيث ثبت للد�ئرة وجود عد�وة 
بني �ل�شاهد و�ل�شهود عليه متنع قبول �شهادته و�شماعها مت ��شتبعاد �ل�شاهد �ملذكور بعد ذلك جرى 
�لنار  �أطلق  باأنه  عليه  �ملدعني  �أحد  الأنه  خ�شمه؛  باأنه  فاأجاب   ).....( �ل�شاهد  عن  �ملتهم  �شوؤ�ل 
على �شيارته، وب�شوؤ�ل �ل�شاهد �ملذكور عما ذكره �ملتهم، �أجاب باأن ما ذكره �شحيح، فاأنا تقدمت 
بدعوى �شده ب�شرطة حي �لنظيم؛ الأنه قام باإطالق �لنار على �شيارتي، هي حادثة �إطالق �لنار حمل 
�لدعوى، وعليه وبناًء على وجود دعوى بني �ل�شاهد و�ملتهم توؤثر على قبول �شهادته مل ترى �لد�ئرة 
�شماع �شهادته بعد ذلك جرى �شوؤ�ل ممثل �الدعاء عما �إذ� كان لديه بينة �أو �شهود غري ما جاء يف 
�ل�شهود �حلا�شرين يف هذه �جلل�شة وما جاء يف  باأنه لي�ص لديه بينة غري  الئحة �لدعوى، فاأجاب 

الئحة �لدعوى.

وعليه وبناًء على �لدعوى و�الإجابة وبعد �الطالع على �أور�ق �لق�شية ودر��شتها تبني للد�ئرة �أن ما 
ن�شب �إىل �ملتهم من حيازة �شالح دون ترخي�ص مل يثبت يف حقه؛ لعدم تقدمي �جلهة �ملدعية �لبينة 
على ذلك، و�ل�شهود �لذين ��شتدلت �لهيئة ب�شهاد�تهم يف الئحة �لدعوى �شهاد�تهم غري م�شموعة 
�شرعًا كما تقدم بيانه يف �لوقائع، �أما �ل�شيارة �لو�ردة يف �أدلة �التهام فهي قرينة �شعيفة ال تقوى 
منفردة على �إثبات �الإد�نة، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملتهم مبا ن�شب �إليه يف الئحة 

�لدعوى.
اإليه من حيازة �ضالح دون ترخي�س؛ ملا هو  اإدانة ).....( مبا ن�ضب  الدائرة بعدم  لذلك حكمت 
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مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/6505/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 156/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 534/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/12هـ

اأ�ضلحة – حيازة دون ترخي�س – تقدم املتهم بطلب ت�ضريح اقتناء �ضالح – عدم تلقيه جواب 

برف�س طلبه – م�ضروعية احليازة.

�إ�شعاره مبو�فقة �جلهة  وعدم  �ملنتحر  �بنه  قبل  �مل�شتعمل من  لل�شالح  ت�شريح  بطلب  �ملتهم  تقدم 
�الأمنية عليه من عدمه، وعدم تلقيه �أي جو�ب برف�ص طلبه مما يكون حليازة �ملتهم لل�شالح �شفة 
م�شروعة، وهي �نتظار �شدور �ملو�فقة على طلب �لت�شريح – �أثر ذلك: عدم �الإد�نة وعدم م�شادرة 

�ل�شالح.

نظام �الأ�شلحة و�لذخائر �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ.

)ه  رقم  جدة  مبحافظة  �لعام  و�الدعاء  �لتحقيق  هيئة  فرع  خطاب  بجدة  �ملظامل  ديو�ن  �إىل  ورد 
يف  �لنظر  �لد�ئرة  با�شرت  وقد  م�شفوعاته،  مع  1428/11/29هـ  بتاريخ  م/62869/5/2/2( 
�لق�شية على �لنحو �ملثبت بدفرت �ل�شبط – حيث ح�شر ممثل �ملدعي �لعام و�ملتهم �ملذكور �أعاله، 
و�دعى �ملدعي �لعام يف مو�جهة �ملتهم قائاًل: ب�شفتي مدعيًا عامًا يف د�ئرة �الدعاء �لعام مبحافظة 
جدة �أدعي على �ملدعو ).....( – )62( عامًا – ).....( �جلن�شية – مبوجب �ل�شجل �ملدين رقم 
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ببالغ  عليه  �ملدعى  تقدم  1428/6/11هـ  بتاريخ  فاإنه  �حل�شورية.  بالكفالة  عنه  مفرج   ).....(
لعمليات �لدوريات �الأمنية يت�شمن قيام �بنه ).....( باالنتحار عن طريق �إطالق �لنار على نف�شه 

من �شالح ر�شا�ص د�خل غرفة نومه �خلا�شة به.
وبا�شتجو�ب �ملدعى عليه �أفاد باأن �ل�شالح �لر�شا�ص رقم )151475BE( �خلا�ص به قد و�شعه يف 
غرفته �خلا�شة مبنزله بحي �ل�شامر يف �إحدى �خلز�ئن �خل�شبية بتلك �لغرفة، وال يعلم كيف ��شتطاع 
�بنه �ملنتحر ).....( من �أخذ مفتاح تلك �لغرفة و��شتخد�م ذلك �ل�شالح يف عملية �النتحار، كما 
�أ�شاف �أنه بطلب ت�شريح �قتناء لل�شالح مبوجب طلب رقم )13109( ومل ي�شدر له ت�شريح حتى 

تاريخه.
�أنه  ورد خطاب �إد�رة �الأدلة �جلنائية رقم )1/20/197/�أ/29( بتاريخ 1428/6/24هـ �ملت�شمن 
بفح�ص �ل�شالح �ت�شح �أنه ر�شا�ص �أي كي عيار )7.62( ملم حتمل �لرقم )151475BE( بلغارية 
�ل�شنع مع �ملخزون وظرف فارغ عيار )7.62( ملم، وح�شوة د�خلية من �ل�شليب ملقذوف ناري، 

وعدد )15( طلقة حية عيار )7.62( ملم.
وقد �نتهى �لتحقيق �إىل �تهامه بحيازة �شالح ناري من نوع حتمل �لرقم )151475BE( بلغارية 
لالأدلة  وذلك  ترخي�ص،  غري  من  ملم   )7.62( عيار  حية  طلقة   )15( وعدد  خمزن  مع  �ل�شنع 

و�لقر�ئن �لتالية:
1- �إقر�ره �ملدون بدفرت �لتحقيق �شفحة رقم )11( �ملرفق لفة رقم )1(.

2- ما جاء يف حم�شر �لقب�ص �ملنوه عنه �ملدون على �للفة رقم )4(.

3- تقرير �الأدلة �جلنائية �لفني �مل�شار �إليه �ملدون على �للفة )25(.
4- حم�شر �ملعاينة �ملدونة على �للفة )3(.

�أقدم عليه �ملدعى عليه يعد  �إن ما  تاريخه، وحيث  وبالبحث عن �شو�بق �ملدعى عليه مل ترد حتى 
بتاريخ  رقم )م/45(  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  و�لذخائر  �الأ�شلحة  لنظام  وفقًا  عليه  معاقب  فعاًل 
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1426/7/25هـ؛ لذ� �أطلب �إثبات ما �أ�شند �إليه و�حلكم عليه باالآتي:
1- �حلكم عليه وفقًا للمادة )40( من �لنظام �مل�شار �إليه.

2- �حلكم مب�شادرة ما مت �شبطه ��شتنادً� للمادة )50( من �لنظام �مل�شار �إليه.
وب�شماع �ملتهم لدعوى ممثل �الدعاء وطلب جو�به �أجاب قائاًل: �حلقيقة �أنني مل �أفرط يف �ل�شالح 
�ملذكور، هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى فاإنني قد تقدمت بطلب ترخي�ص بتاريخ 1427/1/26هـ 
�لطلب،  لهذ�  �الأ�شل  طبق  �شورة  و�أعطيت  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �مل�شوؤولة  �جلهات  �إىل  طلبي  ورفع 
وكانت �لو�قعة على �بني بتاريخ 1428/6/11هـ حيث �نتحر مبوجب هذ� �ل�شالح، وقبل �أن ي�شدر 
م مذكرة تتكون من  �لرتخي�ص �لذي تقدمت بطلبه؛ ولذ� فاإين �ألتم�ص عدم �إد�نتي ملا �أو�شحته و�أقدِّ
�شفحة و�حدة تت�شمن �جلو�ب نف�شه �لذي ذكرته �أمامكم، و�أطلب من �لد�ئرة �لرحمة و�ل�شفقة؛ 
�أبناء لي�ص لهم عائل بعد �هلل غريي  و�أربعة  �أ�شرة مكونة من زوجتني و�شت بنات  �أعول  �إنني  حيث 
وكبري يف �ل�شن، وبعر�ص ذلك على ممثل �الدعاء �أجاب: باأنه يكتفي مبا ورد يف �لدعوى، كما قرر 
بحالتها  �لق�شية  يف  �لف�شل  وطلب  �ل�شابقة  �أقو�له  على  وي�شادق  ي�شيفه  ما  لديه  لي�ص  �أنه  �ملتهم 
�لر�هنة، وحيث �إنه بالرجوع �إىل ملف �لق�شية �ت�شح �أنه وعلى �إثر بالغ من �لعمليات عن وجود مبلِّغ 
عن عملية �نتحار ل�شخ�ص بحي �لتوفيق �أمام جامع �لقد�ص مت �النتقال للموقع، ووجد �ملبلِّغ ).....(، 
باأن �بنه ).....( �نتحر يف غرفة نومه بو��شطة ر�شا�ص عائد له حيث قام باإطالق �لنار  �أفاد  وقد 
على نف�شه، وحيث �إنه ب�شخو�ص �جلهات �الأمنية للموقع �شوهد �ملنتحر ورجله يف و�شع جلو�ص مرتبع 
وظهره على �شرير �لنوم، و�أد�ة �جلرمية �شالح من نوع ر�شا�ص كال�شنكون رقم )151475BE( غري 
نف�شه وبد�خله  �ل�شرير  �لقتيل مرت و�حد فقط على  �ملذكور ويبعد عن جثة  للمخرِب  مرخ�ص عائد 
�لناحية  من  �الأر�ص  على  و�حد  فارغ  ظرف  وجد  كما  حية،  طلقة   )15( عدد  على  يحتوي  خمزن 

�لي�شرى للجثة .. �إلخ.
وبالتحقيق مع �ملتهم يف هذه �لق�شية ).....( �أفاد باأن �ل�شالح �خلا�ص به، و�لذي ��شتخدمه �بنه 
يف قتل نف�شه كان يف غرفته �خلا�شة �لو�قعة مبنزله بحي �ل�شامر يف �إحدى �خلز�ئن �خل�شبية بتلك 
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�لغرفة وال يعلم كيف ��شتطاع �بنه �ملنتحر ).....( �أخذ مفتاح تلك �لغرفة، و��شتخد�م ذلك �ل�شالح 
يف عملية �النتحار، كما �أ�شاف �أنه تقدم بطلب ت�شريح �قتناء �شالح مبوجب طلبه رقم )13109( 

ومل ي�شدر له حتى تاريخه.
��شتملت على  قد  �أنها  ت�شمن  ��شتمارة طلب رخ�شة حمل �شالح،  باالطالع على �شورة  �إنه  وحيث 
�لرقم �لذي �أ�شار �إليه �ملتهم مب�شمى رقم �لت�شريح و�أعيد هذ� �لو�شف نف�شه مب�شمى رقم �لت�شريح 
بتاريخ   ).....( �لعقيد  و�ملتفجر�ت  �الأ�شلحة  ق�شم  مدير  قبل  من  و�عتماده   - وجد  �إن  �ل�شابق- 

1427/1/26هـ.

وحيث �إنه بناًء على دعوى ممثل �الدعاء و�إجابة �ملتهم و�إنكاره ملا هو من�شوب �إليه، وبعد �الطالع على 
ملف �لق�شية �مل�شتملة على �أقو�ل �ملتهم يف جميع مر�حل �لتحقيق، فاإن �ملتهم قد تقدم بطلب ت�شريح 
لل�شالح �ملذكور بتاريخ 1427/1/27هـ و��شتعماله من قبل �بنه �ملنتحر بتاريخ 1428/6/11هـ ومل 
ي�شعر مبو�فقته من عدمها؛ �إذ �إن �لت�شريح وح�شول �ملتهم عليه �أمر خارج عن طاقته، وهو باأيدي 
�مل�شوؤولني ومل يتلق �ملتهم �أي جو�ب يرف�ص طلبه، كما �أنه مل تتخذ �جلهات �الأمنية �أي �إجر�ء حتى 
وقعت حادثة ولده �ملنتحر مما يكون حليازة �ملتهم لل�شالح �لو�رد يف �لدعوى �شفة م�شروعة، وهو 
�نتظار �شدور �ملو�فقة على طلب �لت�شريح؛ �إذ �إن ق�شية �لتاأخري يف �شدوره و�ردة خا�شة مع هذه 
�الأو�شاع �لر�هنة وتنتهي �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملتهم مبا هو من�شوب �إليه من حيازة �شالح دون 

ترخي�ص وبالتايل عدم م�شادرته؛ لكون �مل�شادرة تابعة لثبوت �ملخالفة.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية - مبا هو من�ضوب اإليه يف هذه الدعوى 

وعدم م�ضادرة ال�ضالح؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/7188/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 19/د/ج/10 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 301/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/9هـ

 – – تخويف املواطنني من اأجل احل�ضول على مبالغ مالية منهم  – �ضفة رجل اأمن  انتحال 

حم�ضر عر�س.

�إجماع �ل�شهود على �أن �ملتهم �الأول دخل �أحد �الأحو��ص �خلا�شة باأحد �ملو�طنني وطلب من �لعمال 
�ملوجودين هوياتهم وتهديده لهم باأنه �شوف مي�شك بهم جميعًا؛ لكون �ملدير )�ملتهم �لثاين( �لو�قف 
ح�شور  عند  �لهرب  �الأول  �ملتهم  وحماولة  �شر�حهم  الإطالق  مالية؛  مبالغ  يريد  �حلو�ص  باب  عند 
�شاحب �حلو�ص – عدم وجود عد�وة �أو م�شاكل بني �ل�شهود و�ملتهمني – تعرف �لعمال �أكرث من مرة 

على �ملتهمني من خالل حم�شر عر�ص – �أثر ذلك: ثبوت �إد�نتهما مبا ن�شب �إليهما.

 �ملادة )�لثانية( من نظام عقوبات �نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم 
)م/46( بتاريخ 1408/9/8هـ.

)ه  رقم  جدة  مبحافظة  �لعام  و�الدعاء  �لتحقيق  هيئة  فرع  خطاب  �ملظامل  ديو�ن  �إىل  ورد 
م63434/6/2( بتاريخ 1429/11/18هـ �ملرفق به الئحة دعوى عامة، وقد مثَّل �الدعاء �الأ�شتاذ 
).....( قائاًل يف دعو�ه ب�شفتي مدعيًا عامًا بد�ئرة �الدعاء �لعام مبحافظة جدة �أدعي على كل من:
1- ).....( – )28( عامًا – ).....( �جلن�شية، مبوجب �ل�شجل �ملدين رقم ).....( موقوف برقم 
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)2/18397( بال�شجن �لعام مبحافظة جدة مبذكرة �لتوقيف رقم )25/187( بتاريخ 1429/8/5هـ 
�ملقبو�ص عليه بتاريخ 1429/7/16هـ.

2- ).....( – )42( عامًا – ).....( �جلن�شية، مبوجب �ل�شجل �ملدين رقم ).....( موقوف برقم 
بتاريخ   )13/188( رقم  �لتوقيف  مذكرة  مبوجب  جدة  مبحافظة  �لعام  بال�شجن  )18398/م( 

1429/8/5هـ �ملقبو�ص عليه بتاريخ 1429/7/16هـ.
بتاريخ 1429/7/16هـ مت �لقب�ص على �ملدعى عليهما بناًء على دعوى ).....( ).....( �جلن�شية 
�ملت�شمنة �أنه ورده �ت�شال من �لعمال �لذين يعملون عنده يف حو�ص �ل�شكر�ب باخلمرة �أن �شخ�شني 
وتقابل   ).....( معه  وكان  م�شرعًا  فح�شر  �لعمال،  �إقامات  �أخذ�  �الأمن  رجال  من  �أنهما  يدعيان 
مع �ملدعى عليه �الأول ووجد بيده �إقامات �لعمال وطلب منه ما يثبت �أنه من رجال �الأمن فاأم�شك 
هاربًا  مي�شي  وكان  للم�شاندة،  دورية  طلب  مدعيًا  هاتفية  مكاملة  يجري  �أنه  و�أوهم  بيده،  �جلو�ل 
فاأم�شك به، فحاول �ملدعى عليه �إفالت يده مما ت�شبب للمدعي يف �إ�شابة يف يده، و�ت�شل �ملدعي 
بالبحث �جلنائي فح�شرو� وقب�شو� عليه و�شدر بحق �ملدعي �لتقرير �لطبي رقم )بدون( بتاريخ 
1429/7/16هـ �ملت�شمن �إ�شابته بك�شر يف �ل�شالمية �الأخرية ل�شبابة يده �ليمنى ومدة �ل�شفاء ثالثة 

�أ�شابيع ما مل حتدث م�شاعفات.
�لذين  �لعمال  �أحد  من  �ت�شال  فورده   ).....( �شديقه  مع  كان  باأنه  �أفاد   ).....( �أقو�ل  وب�شماع 
يعملون عنده يف حو�ص �ل�شكر�ب باخلمرة �أن �شخ�شني يدعيان �أنهما من رجال �الأمن �أخذ� �إقامات 
�لعمال، فح�شر ).....( م�شرعًا ور�فقه وتقابال على �ملدعى عليه �الأول ووجد بيده �إقامات �لعمال، 
وطلب منه ما يثبت �أنه من رجال �الأمن، فاأم�شك �جلو�ل بيده و�أوهم �أنه يجري مكاملة هاتفية مدعيًا 
ت�شبب  مما  يده  �إفالت  عليه  �ملدعى  فحاول  به  فاأم�شك  هاربًا  مي�شي  وكان  للم�شاندة  دورية  طلب 
�أنه تهجم  �لثاين  �إ�شابة يف يده و�ت�شل �ملدعي بالبحث �جلنائي فح�شرو�، وكان دور  للمدعي يف 

على �ملدعي الإطالق �شر�ح زميله
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له �ملدعى عليه  �أثناء عمله يف �حلو�ص ح�شر  باأنه  �أفاد  �أقو�ل ).....( ).....( �جلن�شية،  وب�شماع 
�الأول، وطلب منه �إح�شار هويات �لعمال، وقال له: �إن �ملدير �شيطلق �شر�حهم مقابل مبلغ من �ملال 
وعندها �ت�شل باملدعو ).....( و�شرح له ما حدث فح�شر وطلب من �ملدعى عليه �الأول �إثباتًا ملعرفة 

�أنه من رجال �الأمن فحاول �لهرب، �إال �أن �ملدعو ).....( �أم�شك به فت�شبب يف �إ�شابته.
وب�شماع �أقو�ل ).....( ).....( �جلن�شية، �أفاد مبا �أفاد به زميله ).....( جملًة وتف�شياًل، وبا�شتجو�ب 
�ملدعى عليه �الأول �عرتف بدخوله للحو�ص، و�أنه �شاهد عاملني يرك�شان فطلب هوياتهما؛ الأنه �رتاب 

يف و�شعهما فح�شر �ملدعو ).....( ومتا�شك معه و�شلَّمه للبحث �جلنائي.
وبا�شتجو�ب �ملدعى عليه �لثاين �عرتف �أن �الأول دخل الأحد �الأحو��ص فانتظره خارجها عندها جاء 
�ملدعو ).....( و�شاألهما عن �شبب وجودهما يف �حلو�ص وحدثت م�شاجرة بني �الأول و�ملدعو ).....( 

�ملذكور.
للثاين على �شو�بق م�شجلة حتى  وباالطالع على �شو�بقهما عرث لالأول على �شابقة �شرقة ومل يعرث 

تاريخه
م ومعاقب  وحيث �إن ما �أقدم عليه �ملدعى عليهما وهما بكامل �أهليتهما �ملعتربة �شرعًا من فعل حمرَّ
يف  للدخول  وذريعة  باالأمن  ��شتهتارً�  ويعد  عليها،  �ملعاقب  �النتحال  جرمية  وي�شكل  نظامًا  عليه 
ممتلكات �لنا�ص و�أخذ �أمو�لهم بحجة �لتفتي�ص �لنظامي م�شوهًا بذلك �ل�شورة �ملثالية لرجل �الأمن؛ 
�إليهما و�حلكم عليهما يف �شوء �ملادة )�لثانية( من نظام �نتحال �شفة  �أ�شند  �إثبات ما  لذ� �أطلب 

رجل �ل�شلطة �لعامة يف �شورتها �مل�شددة.
�أجابا قائلني: ننكر ما جاء  �إليهما من قبل ممثل �الدعاء  وب�شماع �ملتهمني لقر�ر �التهام �ملن�شوب 
�ل�شكر�ب فاحتجنا  لبيع  �أننا نعمل يف حو�ص  �ملو�شوع  يف قر�ر �التهام جملًة وتف�شياًل، وكل ما يف 
�أفاد  �شاألنا عن �شاحب �حلو�ص  �الأحو��ص ال�شتئجاره عندما  �أحد  �إىل  وقد ذهبنا  ن�شاطنا  لتو�شيع 
�إال يف �لع�شر، وفوجئنا بهروب �ثنني من �لعمال وبعد ما يقارب �لربع �شاعة  ياأتي  باأنه ال  �لعمال 
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ح�شر ).....( و�لعامالن �للذ�ن هربا، وكان معه �شخ�ص �آخر ).....(، ثم طلب ).....( من �لعمال 
تكتيفنا و�أدخلونا �حلو�ص، ثم قامو� ب�شربنا فو�جهت �لد�ئرة �ملدعى عليهما ب�شهادة �ل�شهود، وهم 
�ملذكور  �حلو�ص  �إىل  ح�شوره   ).....( �الأول  �ل�شاهد  �شهادة  وتت�شمن  و).....(   ).....( من  كل 
وروؤيته للمدعى عليهما و�شوؤ�ل �ملو�طن ).....( عن �شبب تو�جدهم يف �حلو�ص، وقاال له: باأنهما من 
�أفر�د �لبحث �جلنائي، وقام �ملدعو ).....( باالت�شال من جو�له قال �أح�شرو� يل دورية م�شاندة؛ 
وذلك لغر�ص تخويف �ملو�طن ).....( م�شيفًا �أنه �أثناء ح�شورهما كان �ملدعو ).....( يقف عند 
ت�شمنته  وما  �لهرب  وحاول  �حلكومة  معاك   :).....( لـ  يقول   ).....( �ملدعو  و�شمع  �حلو�ص  باب 
�شهادة �ل�شاهد �لثاين ).....( �أنه �أثناء عمله باحلو�ص ح�شر �ملدعو ).....( و�أبلغه باأنه من �لبحث 
�جلنائي وطلب منه �إح�شار جميع هويات �لعمال وعند جمعها و�إح�شارها لهم قال لهم: �إنه �شوف 
مي�شك بهم جميعًا، لكن �ملدير وكان يق�شد ).....( �لو�قف عند باب �حلو�ص يريد مبالغ مالية؛ 
الإطالق �شر�حهم وعند ح�شور �ملدعو ).....( قام �ملدعو ).....( وطلب منه �إبر�ز ما يثبت �أنه من 
رجال �الأمن فحاول ).....( �لهرب ومت �الإم�شاك به حتى ح�شور رجال �الأمن فاأفاد �ملدعى عليهما 
�ملو�طن ).....(  وبني  بينهما  �ملدعى عليهما هل  �لد�ئرة  �شاألت  ثم  ما ذكر غري �شحيح،  باأن كل 
وبني  بينهما  هل  �جلن�شية   ).....(  ).....( �ملقيم  وكذلك   ).....( و�ل�شاهد   ).....( و�ل�شاهد 
�ملذكورين عد�وة �أو م�شكلة جتعلهم يتهمون �ملدعى عليهما مبا جاء يف قر�ر �التهام، فاأفادو� باأنه 
لي�ص بينهم وبينه م�شكلة، ثم �شاألت �لد�ئرة �ملدعى عليه ).....( هل عليه �شابقة �شرقة، فاأجاب 
بقوله: نعم و�أخذت جز�ئي عليها، ثم �أ�شاف ممثل �الدعاء �أن �ملدعى عليهما قب�ص عليهما مب�شرح 
ثم  مثبت،  �إليهما  ن�شب  ما  الأن  عليهما؛  �حلكم  ويطلب  �ل�شهود  هوؤالء  كل  عليهما  و�شهد  �جلرمية 
و�جهت �لد�ئرة �ملدعى عليه ).....( مبا جاء يف �إقر�ره و�عرت�فه �ملت�شمن ما ذكر يف قر�ر �التهام 
�شهادة  لديه  باأن  فاأجاب  تتعلم  �أمل  �لد�ئرة  �شاألته  ثم  يكتب،  وال  يقر�أ  ال  باأنه  فاأجاب  وبالتف�شيل 
�لتحقيق معه  �أثناء  �أقو�له  �ملدعى عليه ).....( مبا جاء يف  �لد�ئرة  ثم و�جهت  �بتد�ئي،  خام�شة 
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من �عرت�فه �أنه �أعاد �الإقامات للعمال قبل دخول ).....( فاأجاب باأن هذ� �لكالم غري �شحيح، ثم 
�شاألته �لد�ئرة ملاذ� �أرجعت �الإقامات؟ فقال: �هلل �أعلم، ثم و�جهته �لد�ئرة بقوله للمدعو ).....( 
من تكون حتى ت�شاألني؟ ملاذ� �أدخل �حلو�ص و�أطلب هويات �لعمال؟ فالتزم �ل�شمت، ثم قرر �أطر�ف 

�لدعوى �الكتفاء مبا قدموه.

وحيث �إن �لد�ئرة ب�شدد �لف�شل يف �لق�شية وبعد �شماع �لدعوى و�الإجابة، وبعد �الطالع على جميع 
�ملت�شمنة ح�شوره �حلو�ص   ).....( �الأول  �ل�شاهد  �شهادة  ما جاء يف  ومن �شمنها  �لق�شية،  �أور�ق 
�ملذكور، وعندما �شاأله �ملو�طن ).....( عن �شبب تو�جدهم يف �حلو�ص، قاال له: باأنهما من �أفر�د 
م�شاندة؛  دورية  يل  �أح�شرو�  وقال:  جو�له،  من  باالت�شال   ).....( �ملدعو  وقام  �جلنائي،  �لبحث 
وذلك لغر�ص تخويف �ملو�طن ).....( م�شيفًا �أنه �أثناء ح�شورهما كان �ملدعو ).....( يقف عند 
�شهادة  كذلك  ت�شمنته،  وما  �حلكومة  معك   ).....( لــ  يقول   ).....( �ملدعو  و�شمع  �حلو�ص  باب 
من  باأنه  و�أبلغه   ).....( �ملدعو  ح�شر  باحلو�ص  عمله  �أثناء  �أنه  �ملت�شمنة   ).....( �لثاين  �ل�شاهد 
�أفر�د �لبحث �جلنائي وطلب منه �إح�شار جميع هويات �لعمال وعند جمعها و�إح�شارها لهم قال لهم 
�إنه �شوف مي�شك بهم جميعًا لكن �ملدير وكان يق�شد ).....( �لو�قف عند باب �حلو�ص يريد مبالغ 
مالية الإطالق �شر�حهم وعند ح�شور �ملدعو ).....(، قام �ملدعو ).....(  وطلب منه �إبر�ز ما يثبت 

�أنه من رجال �الأمن فحاول ).....( �لهرب.
و�ل�شاهد ).....(،  و�ل�شاهد ).....(  �ملو�طن ).....(  بينهما وبني  لي�ص  �ملدعى عليهما  �إن  وحيث 
جتعلهم  م�شكلة  �أو  عد�وة  �ملذكورين  وبني  بينهما  لي�ص  �جلن�شية،   ).....(  ).....( �ملقيم  وكذلك 
يتهمون �ملدعى عليهما مبا جاء يف قر�ر �التهام ح�شبما �أفاد� �ملدعى عليهما باأنه لي�ص بينهما وبني 

�ملذكورين م�شكلة.
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وحيث �إن �ملدعى عليه ).....( جاء يف �إقر�ره و�عرت�فه ما ذكر يف قر�ر �التهام بالتف�شيل، ومل يكن 
�شادقًا فيما ذكره من �أنه ال يقر�أ وال يكتب؛ الأن لديه �شهادة خام�شة �بتد�ئي.

وحيث �إنه جاء يف �أقو�ل �ملدعى عليه ).....( �أثناء �لتحقيق معه �أنه �أعاد �الإقامات للعمال قبل دخول 
).....(، وقد �أجاب عن �شوؤ�ل �لد�ئرة له ملاذ� �أرجعت �الإقامات؟ قوله: �هلل �أعلم.

وحيث �إنه قال كذلك لــ ).....( من تكون حتى ت�شاألني؟ ملاذ� �أدخل د�خل �حلو�ص �ملذكور؟.
وحيث �إنه وبعد �الطالع على حم�شر �ل�شبط و�ملثبت به �لقب�ص على �ملدعى عليهما د�خل �حلو�ص 

�ملذكور.
وحيث �إنه وبعد �الطالع على ما جاء يف حم�شر �لعر�ص �ملت�شمن عر�ص �ملدعى عليهما على �لعمال 

�لذين كانو� د�خل �حلو�ص وتعرفهم عليهم بالرغم من تكر�ر �لعملية عدة مر�ت.
�لتن�شل من  �لتحقيق معهما، ثم حاوال  �إليهما عند بد�ية  �أقر� مبا ن�شب  �إن �ملدعى عليهما  وحيث 
�إىل  تلتفت  وال  �إليهما  ن�شب  �إد�نتهما مبا  �إىل  �لد�ئرة  معه  تنتهي  �لذي  �الأمر  ذلك،  بعد  �مل�شوؤولية 

رجوعهما عن �إقر�رهما؛ الأن ما ن�شب �إليهما ثابت ب�شهادة �ل�شهود.
وحيث �إن �ملدعى عليهما �شبق و�أن �أقر� مبا ن�شب �إليهما، �الأمر �لذي مل تر �لد�ئرة معه مثول �ل�شهود 

وح�شورهم �أمام �لد�ئرة.
م وهو نوع من �حلر�بة و�الإف�شاد يف �الأر�ص ومعاقب  وحيث �إن ما �أقدم عليه �ملدعى عليهما فعل حمرَّ
عليه نظامًا وي�شكل جرمية �النتحال �ملعاقب عليها ويعد ��شتهتارً� باالأمن وذريعة للدخول يف ممتلكات 
�لنا�ص و�أخذ �أمو�لهم بحجة �لتفتي�ص �لنظامي م�شوهًا بذلك �شورة رجل �الأمن، �الأمر �لذي تنتهي 
معه �لد�ئرة �إىل تعزيرهما على �لنحو �لو�رد يف منطوق �حلكم على �شوء �ملادة )�لثانية( من نظام 
�نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة يف �شورتها �مل�شددة �آخذة �لد�ئرة يف �عتبارها �أن �ملدعى عليه 

�الأول عليه �شابقة �شرقة.
لذلك حكمت الدائرة باإدانة املدعى عليهما كل من: 1- ).....( ).....( اجلن�ضية 2- ).....( ).....( 
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اجلن�ضية بجرمية انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة، وتعزير االأول: ب�ضجنه )�ضنة( حت�ضب من 

تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�ضية وتغرميه )ثالثني األف( رياٍل، و�ضجن الثاين �ضبعة اأ�ضهر 

حت�ضب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�ضية وتغرميه )ثالثني األف( رياٍل.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 1/3072/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 223/د/ج/4 لعام 1429هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 362/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/1هـ

انتحال – �ضفة رجل ال�ضلطة العامة – �ضروط قيام اجلرمية.

ي�شرتط لقيام جرمية �نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة �أن يدعي �ملتهم �أنه رجل �شلطة عامة، و�أن 
يبا�شر عماًل من �أعمال �ل�شلطة �لعامة �لتي يدعيها – �إقر�ر �ل�شاكي باأن �ملتهم مل يدِع �أمامه عندما 
يتفق مع �شفته  �أنه رجل �شرطة  �ملتهم من  �أنه رجل بحث جنائي، وما ذكره  �إقامته  طلب رخ�شة 
�لر�شمية؛ كونه يعمل ع�شكري بال�شرطة – على فر�ص �دعاء �ملتهم باأنه رجل بحث جنائي، فاإن ذلك 
�أنه متى �نعدم  – من �ملقرر  �أعمال رجل �ل�شلطة �لعامة  �الدعاء مل ي�شاحبه ممار�شته لعمل من 

�ل�شرط �نعدم �مل�شروط – �أثر ذلك: �نتفاء قيام �جلرمية وعدم �إد�نة  �ملتهم.

بتاريخ  رقم )م/46(  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لعامة  �ل�شلطة  رجل  �شفة  �نتحال  نظام عقوبات   
1408/9/8هـ.

�أقام فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام مبنطقة �لريا�ص هذه �لدعوى �أمام ديون �ملظامل بالريا�ص 
مبوجب الئحة دعوى عامة ون�شها: )ب�شفتي مدعيًا عامًا يف د�ئرة �لتحقيق و�الدعاء �لعام �أدعي 
على ).....( �لبالغ من �لعمر )35( عامًا – ).....( �جلن�شية – مبوجب �ل�شجل �ملدين رقم ).....( 
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�أوقف بتاريخ 1428/3/11هـ و�أفرج عنه بالكفالة �حل�شورية بتاريخ 1429/2/13هـ
الأنه بتاريخ 1429/2/11هـ قب�شت �جلهة �الأمنية على �ملدعى عليه، حيث كان يطارد �ملقيم ).....( 
).....( �جلن�شية – وبعد و�شولهم ملحطة �لرتكي �شرق �ال�شتاد �لريا�شي طلب �إثبات �لعامل و�شاأله 
�لعامل عن �ل�شبب، فاأفاده �ملدعى عليه باأنه رجل بحث جنائي فطلب �لعامل �أن يثبت له ذلك، فالذ 

بالفر�ر.
وب�شماع �شهادة �ملو�طن ).....( �أفاد باأن �ملقيم �ملذكور جاءه مبحل متوينات �شال�شل �لو�قع مبحطة 
�لرتكي ي�شتنجد به من �ملدعى عليه؛ حيث �إنه كان يالحقه ويطلب منه �إثباته، وعندما قابله و�شاأله 
�شيارته  ركب  ذلك  يثبت  ما  منه  طلب  وعندما  بحث،  رجل  باأنه  �أفاد  للعامل  مطاردته  �شبب  عن 

وحترك من �ملوقع.
وبعر�ص �ملدعى عليه على �ملبلِّغ ��شتطاع �لتعرف عليه بكل �شهولة.

وبا�شتجو�ب �ملدعى عليه �عرتف باأنه �شاهد �شاحب �شيارة يقف بالطريق ونزل �إليه وحدثت م�شادة 
�أفاد باأنه رجل بحث  كالمية بينهما، و�أنه طلب من �لعامل �الإقامة وعندما �شاأله �ملو�طن ).....( 

جنائي و�ن�شرف من �ملوقع.
وقد �أ�شفر �لتحقيق معه عن �تهامه بانتحال �شفة رجل �شلطة عامة، وذلك لالأدلة و�لقر�ئن �لتالية:

1- �عرت�فه �ملنوه عنه و�ملدون على �ل�شفحة رقم )17( من دفرت �لتحقيق �ملرفق �شورته
2- �شهادة �ل�شاهد �ملنوه عنه و�ملدون على �ل�شفحتني رقم )6، 7( من دفرت �لتحقيق �ملرفق �شورته

3- حم�شر �لعر�ص �ملنوه عنه �ملدون على �ل�شحيفة رقم )10( من دفرت �لتحقيق �ملرفق �شورته
وبالبحث يف �شجله �جلنائي عرث له على �شابقتني: �الأوىل: دخول منزل لغر�ص �شيئ، و�لثانية: ترويج 

خمدر�ت.
وحيث �إن ما �أقدم عليه فعل حمرم ومعاقب عليه �أطلب �إثبات �إد�نته مبا �أ�شند �إليه و�حلكم عليه 
�ل�شادر  �لعامة  �ل�شلطة  رجل  �شفة  �نتحال  عقوبات  نظام  من  )�لثانية(  للمادة  وفقًا  مبعاقبته 
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باملر�شوم �مللكي رقم )م/46( بتاريخ 1408/9/8هـ.
وباإحالة �لق�شية �إىل هذه �لد�ئرة با�شرت نظرها وحددت لذلك جل�شة �ليوم وفيها ح�شر �ملدعي 
�لعام ).....( كما ح�شر �ملتهم وتال �ملدعي �لعام الئحة �لدعوى، ومبو�جهة �ملتهم مبا ن�شب �إليه 
فيها �أجاب قائاًل: )ما ُن�شب �إيلَّ يف الئحة �لدعوى غري �شحيح، و�ل�شحيح �أنني كنت يف ذلك �ليوم 
ب�شيارتي  ذ�هبًا  وكنت  �ل�شغط  مبر�ص  م�شاب  �إنني  حيث  �أك�شجني؛  الأخذ  �مل�شت�شفى؛  �إىل  ذ�هبًا 
وكانت ت�شري بجانبي �شيارة يقودها �شخ�ص غري ).....( جتاوز �شيارتي، ثم �نعطف عليها و�شدمها 
�أن  منه  �لبقالة، وطلبت  بعدما دخل  �إليه  فنزلت  بقالة  �أمام  �شيارته  �أوقف  وتابعته حتى  ثم هرب 
ي�شلمني رخ�شة �إقامته، عند ذلك ر�أى �أحد ).....( فالذ به و�شاألني ).....( عن �شفتي، فاأجبته 
�أن هذ� �ل�شخ�ص قد �شدم �شيارتي وهرب، و�أنا �أعمل رجل �أمن ومل �أقل �إنني رجل بحث جنائي، ويف 
حقيقة �الأمر �أنني �أعمل ع�شكريًا يف �شرطة منطقة حائل، و�أنا رجل مري�ص م�شاب مبر�ص �ل�شغط 
م للد�ئرة �شورً� من �لتقارير �لطبية  ومر�ص �لقلب وعندي بعد �شهرين �إجر�ء عملية يف �لقلب، و�أقدِّ
�لتي تثبت �شحة ما ذكرت و�أكتفي مبا ذكرت(، وبعر�ص ذلك على �ملدعي �لعام قرر �كتفاءه مبا مت 

ومبا جاء يف �أور�ق �لق�شية.

�أحد  �إقامة  باأن طلب  �لعامة  �ل�شلطة  �نتحل �شفة رجل  �ملتهم  �أن  �لهيئة هي  فرع  �إن دعوى  وحيث 
�لو�فدين و�دعى �أنه يعمل بالبحث �جلنائي.

وحيث �إن �ملتهم �أنكر ما ن�شب �إليه ودفع على نحو ما �شبق باأنه كان يقود �شيارته ذ�هبًا للم�شت�شفى 
لتلقي �لعالج، و�أن �شيارة كانت ت�شري بجانبه وجتاوزته وحرف قائد �ل�شيارة �شيارته باجتاه �شيارة 
�ملتهم و�شدمها وهرب، و�أنه تابعه حتى �أوقف �شيارته عند �إحدى �لتموينات فنزل وطلب من �شاحب 
تلك �ل�شيارة �أن ي�شلمه رخ�شة �الإقامة فرف�ص، و�أن ذلك �ل�شخ�ص ر�أى �شخ�شًا ).....( فالذ به 
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وجاء �إليه ).....( و�شاأله ما �شفتك؟ فاأجابه باأن هذ� �ل�شخ�ص قد �شدم �شيارتي وهرب، و�أنا رجل 
�أمن، ومل �أقل �إنني رجل بحث جنائي، و�أنا �أعمل ع�شكريًا ب�شرطة حائل، فاإن ما �أجاب به على �لنحو 
�ل�شابق لي�ص فيه �نتحال ل�شفة رجل �الأمن؛ حيث �إن �لثابت من �الأور�ق ومن �إجابة �ملتهم �أنه يعمل 
ع�شكريًا ب�شرطة حائل، و�أن �ل�شخ�ص �لذي طلب منه �ملتهم رخ�شة �الإقامة �أفاد يف حتقيق �ل�شرطة 
معه على �أن �ملتهم طلب منه رخ�شة �الإقامة خارج �لبقالة، و�أنه رف�ص ت�شليمها له ومل يدع له �أنه 
رجل بحث ثم تركه ودخل �لبقالة، فنزل �ملتهم من �شيارته وتبعه �إىل �لبقالة ف�شاهد ذلك �ل�شخ�ص 
يف �لبقالة ).....( – �ملبلِّغ – و�ملو�شوف يف الئحة �لدعوى بال�شاهد و�أخربه مبا ح�شل، و�أن ).....( 
ذهب للمتهم للتحدث معه فاأخربه �أنه �شرطة، وعليه فاإن ما ذكره �ملتهم يتفق مع �شفته �لر�شمية ومل 

ينتحل �شفة رجل �شلطة، وبالتايل فال ميكن توجيه �التهام له بهذه �جلرمية النتفائها بحقه
وحيث �إنه من �ملقرر لقيام �نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة �أن يدعي �ملتهم �أنه رجل �شلطة عامة 
ذلك  �إجابة  من  �الأور�ق  من  و�لثابت  يدعيها،  �لتي  �لعامة  �ل�شلطة  رجل  �أعمال  من  عماًل  ويبا�شر 
�ل�شخ�ص �لذي طلب منه �ملتهم رخ�شة �الإقامة �أنه مل ي�شاأله عن �شفته، و�أن �ملتهم مل يدع �أمامه 
عند طلب رخ�شة �الإقامة �أنه رجل بحث، ومن �ملقرر �أنه متى �نعدم �ل�شرط �نعدم �مل�شروط حيث 
مل ي�شاحب طلب �لرخ�شة �دعاءه باأنه رجل بحث جنائي ملن طلب منه �لرخ�شة، يوؤيد ذلك �إفادة 
ع ذلك �إال �أمام  ع �أنه رجل بحث، و�أنه مل يدَّ ذلك �ل�شخ�ص باأنه طلب رخ�شة �الإقامة فقط ومل يدَّ
ذكره  ملا  خالفًا  �الإقامة  رخ�شة  �ملتهم  منه  طلب  �لذي  �ل�شخ�ص  من  �شريح  ن�ص  وهذ�   ،).....(

�الدعاء يف �لالئحة.
لــ ).....(  باأنه رجل بحث جنائي، فاإنه مل ي�شاحب هذ� �الدعاء  �أجاب ).....(  �أنه  وعلى فر�ص 
ممار�شة �ملتهم لعمل من �أعمال رجل �ل�شلطة �لعامة �ملدعي ب�شفته، �الأمر �لذي ينتفي معه قيام 
جرمية �نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة، ويتعني �لق�شاء بعدم �إد�نة �ملتهم مبا ن�شب �إليه من �نتحال 

�شفة رجل �ل�شلطة �لعامة وتق�شي �لد�ئرة بذلك.
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لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية – مبا هو ن�ضب اإليه

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/186/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 156/د/ج/12 لعام 1430هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 529/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/12هـ

انتحال – �ضفة رجل اأمن – وجود املتهم يف حالة �ضكر – ا�ضتبعاد االنخداع به .

على  بناًء  �أمن  �شخ�شية رجل  �ملتهم؛ النتحاله  �لدعوى �شد  �لعام  و�الدعاء  �لتحقيق  هيئة  �أقامت 
�لبالغ �ملقدم �شده من بع�ص �ملقيمني؛ لقيامه با�شتيقافهم بحجة �أنه من �ملباحث �ل�شرية – وجود 
�ملتهم يف حالة �شكر فاقدً� لالإر�دة وغري م�شتوعب ملا يقول مما ي�شتبعد معه �أن ينخدع به �لرجل 
�لعادي باأنه من رجال �ل�شلطة �لعامة – نفى �ملتهم �التهام �ملوجه �إليه يف جميع �لتحقيقات وعدم 
وجود دليل يوؤيد ذلك �التهام – �أقو�ل �ملبلغني جمرد دعوى حتتاج لدليل – �أثر ذلك: عدم ثبوت 

�الإد�نة.

�ملادة )�لر�بعة( من نظام عقوبات �نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم 
)م/46( وتاريخ 1408/9/8هـ.

�أقام فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام باملنطقة �ل�شرقية �لدعوى �جلز�ئية �ملاثلة �شد �ملدعى عليه؛ 
الأنه بتاريخ 7 ذو �لقعدة 1429هـ �أبلغ كل من �ملقيمني ).....( و).....( �لدوريات �الأمنية عن قيام 
�ملدعى عليه وهو ي�شتقل �شيارة من نوع �شكود� �شنع 2006م رقم لوحتها ).....( با�شتيقافهم بحجة 
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�أنه من �ملباحث �ل�شرية، وقد ��شتطاع �أخذ �إقامة �ملبلِّغ ).....( و�أخذ رخ�شة قيادة �ملبلِّغ ).....( ومت 
متابعة �ل�شيارة �مل�شار �إليها و�شوهدت د�خل حي �لدو��شر و�شوهد �ملدعى عليه وهو يرتدي بنطلون 
تابع للطو�رئ وقمي�ص عادي ويحاول �إركاب �ملبلِّغ ).....( و).....( بالقوة د�خل �ل�شيارة، فقب�ص 
عليه، وقد �أفاد �ملبلِّغ ).....( و).....( باأن �ملدعى عليه ح�شر لهم وهو ي�شتقل �ل�شيارة �مل�شار �إليها 
وطلب منهما �لركوب بال�شيارة بالقوة و�أفاد جميع �ملبلغني باأنه كان بحالة �شكر وعرث بحوزته على 
)2( قارورتني بهما ن�شف �ملادة �مل�شكرة مت �إتالفها، وبا�شت�شمامه �نبعث من �أنفا�شه ر�ئحة �مل�شكر. 
م�شتقلة  �أور�ق  لها  )فرزت  جي�شي  مموه  بنطلون  يلب�ص  و�أنه  للم�شكر  ب�شربه  �عرتف  وبا�شتجو�به 
�أ�شفر �لتحقيق معه  لق�شية �مل�شكر وحيازته له بق�شد �ل�شرب و�إحالتها جلهة �الخت�شا�ص(، وقد 
عن �تهامه بانتحال �شخ�شية رجل �الأمن لالأدلة و�لقر�ئن �لتالية: 1- ما جاء يف �أقو�له �ملنوه عنها 

�ملرفقة برقم )4( �ملت�شمنة �نطباق �الأو�شاف �لتي ذكرها �ملبلِّغ على �أو�شاف �ملدعى عليه
2- حم�شر �ال�شت�شمام �ملنوه عنه �ملرفق برقم )12 – 7(، وبالبحث عن �شو�بق عرث له على �شتة 
ع�شر �شابقة ثمان منها �شرب �مل�شكر وثالث منها مقرتنة بقيادة �ل�شيارة حتت تاأثري �مل�شكر، و�لتا�شعة 
تهريب �ملخدر�ت وحيازته و��شتعماله، و�لعا�شرة ترويج �ملخدر�ت وثالث �شو�بق حيازة، و��شتعمال 
خمدر�ت �ثنتان منها مقرتنة بتكر�ر �ل�شو�بق، و�لر�بعة ع�شر �إركاب حدث لغر�ص �شيء، و�خلام�شة 
ع�شر خمدر�ت، و�ل�شاد�شة ع�شر ترويج �ملخدر�ت وحيازتها بق�شد �ال�شتعمال. هذ� و�أ�شاف �ملدعي 
م ومعاقب عليه �شرعًا  �لعام باأن ما �أقدم عليه �ملذكور وهو بكامل �أهليته �ملعتربة �شرعًا فعل حمرَّ
ونظامًا وفق نظام عقوبات �نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة �ل�شادر باالأمر �مللكي رقم )م/46( 
بتاريخ 8 رم�شان 1408هـ وطلب �إثبات ما �أ�شند �إليه و�حلكم عليه بعقوبة يف �ملادة )�لر�بعة( من 

�لنظام ذ�ته
�لعام  �ملدعي  وبانعقادها ح�شر  �ليوم  لها جل�شة هذ�  �لد�ئرة حددت  �إىل هذه  �لق�شية  �إحالة  بعد 
يف  جاء  )ما  قائاًل:  �أجاب  �ملدعي  على  �لدعوى  الئحة  وبتالوة  عليه،  �ملدعى  ح�شر  كما   ،).....(
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الئحة �لدعوى غري �شحيح و�مل�شادة �لكالمية ح�شلت بيني وبني �ملبلِّغ، ولكني مل �أنتحل �شفة رجل 
�ل�شلطة، و�أنا كنت يف حالة �شكر ووجدت �الأ�شخا�ص �ملبلِّغني عند �شيارتي جمتمعني و�أردت منهم 
�ل�شلطة(،  رجل  �شفات  من  �شفة  �أية  على  يدل  ما  عليَّ  لي�ص  فاأنا  و�إال  �مل�شادة  وح�شلت  �البتعاد 
وب�شوؤ�له عن �أقو�له يف �لتحقيقات قال: �إنها �شحيحة، و�كتفى بذلك كما �كتفى ممثل �الدعاء مبا 

ورد يف الئحة �لدعوى.

حيث �إن هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام �أقامت دعو�ها �ملاثلة �شد �ملدعى عليه يف هذه �لق�شية على 
�النتحال  دعوى  عليه  �ملدعى  نفى  وحيث  �حلكم،  هذ�  مة  ومقدِّ �لدعوى  بالئحة  �لو�رد  �لتف�شيل 
�ملن�شوبة �إليه جملًة وتف�شياًل، وذلك طو�ل �لتحقيقات �ملتكررة �ملجر�ة معه و�أمام �لد�ئرة، وحيث 
�إنه بالنظر يف �لدعوى فقد خلت من �أي دليل ميكن �العتماد عليه وما ت�شمنه �أقو�ل �ملدعني، فاإنه 
ال يعدو جمرد دعوى حتتاج �إىل دليل وكونه يف حالة �شكر ح�شب �إفادة �ملبلغني وهو �لثابت مبح�شر 
�ال�شت�شمام يوؤكد قول �ملتهم �أنه فاقد �الإر�دة غري م�شتوعب ملا يقول؛ وكونه على ذلك �حلال ي�شتبعد 
�أن ينخدع �لرجل �لعادي باأنه من رجال �ل�شلطة �لعام يدل على ذلك م�شارعة �ل�شاكني باالإبالغ عنه
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية - بجرمية انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة 

العامة املن�ضوبة اإليه؛ لعدم كفاية االأدلة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/1320/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 357/د/ج/12 لعام 1430هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف: 608/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/18هـ

انتحال – �ضفة رجل ال�ضلطة العامة  - مظاهر االنتحال – اإقرار املتهم – وجود �ضابقة للمتهم 

يف جرمية انتحال – ت�ضديد العقوبة.

�إقر�ر �ملتهم ب�شحة ما ن�شب �إليه من �رتد�ئه �لزي �لر�شمي �لع�شكري، و��شتيقافه مو�طنني ب�شيارته 
�خلا�شة بعد تزويدها باأنو�ر �شبيهة باأنو�ر �لدوريات �ل�شرية، وحيازته ل�شالح )م�شد�ص( وخمزنني 
وطلقات وكلب�شة وجهازي ال�شلكي – �أثر ذلك: ثبوت �الإد�نة يف حقه – �شبق �إد�نة �ملتهم يف جرمية 
�نتحال �شفة رجل هيئة �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر وتعزيره عنها بتغرميه ع�شرة �آالف رياٍل 
– �أثر ذلك: ت�شديد �لعقوبة عليه حتى تكون له ر�دعًا وز�جرً� عن �رتكاب هذه �جلرمية م�شتقباًل.

)�ملادة �لثانية( من نظام عقوبات �نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم 
)م/46( بتاريخ 1408/9/8هـ.

الئحة  مبوجب  �جلز�ئية  �لدعوى  هذه  �ل�شرقية  باملنطقة  �لعام  و�الدعاء  �لتحقيق  هيئة  فرع  �أقام 
�إنه  حيث  �حلكم؛  هذ�  مطلع  يف  �ملذكور  �ملتهم  �شد  �آنفًا  خطابها  رقم  �إىل  �مل�شار  �لعامة  �لدعوى 
وباالطالع على �لتقرير �الأويل �ملعد من قبل �لدوريات �الأمنية تبني �أنه يف قر�بة �ل�شاعة �لعا�شرة 
�الأمنية من قبل �ملو�طن  و�لن�شف من م�شاء يوم �الإثنني �ملو�فق 1430/2/14هـ تبلغت �لدوريات 
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).....(، و�ملو�طن ).....( ببالغ مفاده: وجود �شخ�ص يرتدي مالب�ص ع�شكرية وقام با�شتيقافهما 
عند �إ�شارة �الإ�شكان باخلرب و�شحب �إثباتاتهما ثم عك�ص ).....(، ثم قطع �إ�شارة �الإ�شكان حتى و�شل 
�إىل �شرطة �خلرب، ثم قام باإعادة �إثباتاتهم و�شغل �شفتي معه بال�شيارة و�لونان وقطع �إ�شارة �ل�شرطة، 
وكانت �ل�شيارة �لتي ي�شتقلها من نوع �أفيو حتمل �للوحة رقم ).....(، ويف قر�بة �ل�شاعة �حلادية 
�أن قائدها هو  وبا�شتيقافها تبني  �الأمري ).....(  �شارع  �ل�شيارة على  و�لن�شف مت م�شاهدة  ع�شرة 
�ملدعى عليه، و�أنه يلب�ص لبا�شًا ع�شكريًا ر�شميًا خا�شًا بال�شرطة ومبناق�شته �أفاد باأنه لي�ص ع�شكريًا، 
كما �أنه يلب�ص �شالحًا من نوع جلوك وبه خمزنان و�شبع طلقات حية و�شبط معه م�شد�ص �أبو حمالة 
وجاكت  وبريه  ر�شمي  وقبوع  ر�شمية  وكلب�شة  )عربة(  موتورال  و�آخر  يدوي  موتورال  وجهاز  )لعبة( 
ام  ر�شمي ورخ�شة قيادة با�شم ).....( و�أور�ق ر�شمية لدوريات �لظهر�ن و�أور�ق حجز دوريات �لدمَّ
�ملو�طن  دعوى  �إىل  وباال�شتماع  �ل�شرقية.  �ملنطقة  ل�شرطة   �أنه مطلوب  وتبني  مرورية،  وخمالفات 
).....( و�ملو�طن ).....( �أفاد� مبا جاء يف حم�شر �لقب�ص، و�أ�شافا �أنه بعد ��شتيقافهما من قبل 
�ملدعى عليه قام بت�شغيل جهاز �شوتي و�أنو�ر ت�شبه �أنو�ر �لدوريات �ل�شرية، و�أخربهما بوجود خمالفة 
قطع �إ�شارة مرورية، و�أنه خمول باإطالق �لنار عليهما �إذ� مل يتجاوبا، و�أنه من �ل�شرطة �جلنائية، ثم 
طلب منهما �للحاق به وعك�ص �ل�شري يف �ل�شو�رع وقطع �إ�شار�ت �ملرور حتى توقف �أمام �شرطة �خلرب 
ونزل وهو يتكلم يف �جلهاز؛ لكي يوهمهما باأنه رجل �أمن، ثم عاد و�أعطاهما �لبطاقات و��شتبها يف 
�أمره وبلغا �لدوريات �الأمنية. وباالطالع على جو�ل �ملدعى عليه تبني �أنه يحتوي على �شورة له وهو 
يرتدي �لزي �لع�شكري �لتابع لالأمن �لعام، وبا�شتجو�ب �ملدعى عليه �أقر �أنه يف يوم �الأحد �ملو�فق 
1430/2/13هـ لب�ص �لبدلة �لع�شكرية، و�جته �إىل �خلرب وجتول حول �لكورني�ص ب�شيارته؛ وذلك حبًا 
للمظاهر، ثم مت �إلقاء �لقب�ص عليه وهو يرتدي �لزي �لع�شكري �خلا�ص بال�شرطة، و�أ�شاف �أن لديه 
بدلتني �إحد�هما �شيفية و�الأخرى �شتوية، وقد قام بتف�شيلهما قبل ثالث �شنو�ت؛ الأنه كان �شيلتحق 
موتورال  �لال�شلكي  و�جلهاز  �مل�شد�ص  �ل�شالح  �أن  و�أ�شاف  رف�ص.  و�لده  �أن  �إال  �لتدريب،  مبدينة 
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و�لكلب�ص وخمازن �ل�شالح و�لذخرية �شبع طلقات �مل�شبوطة معه تعود لزميله �ملدعو ).....( �لذي 
يعمل مبركز �شرطة �شمال �خلرب، حيث تركها عنده �أمانة حتى يعود من �ل�شفر، وذلك بعدما �أو�شله 
�إىل �ملطار، كما �أ�شاف �أن �جلهاز �لال�شلكي �الآخر يعود لزميل له يعمل باملرور ويدعى ).....( حيث 
ام، كما �أ�شاف �أنه يف �ليوم �مل�شار �إليه �شاهد  �أعطاه �جلهاز لت�شليمه لالت�شاالت �لال�شلكية بالدمَّ
ا قطع �إ�شارة �ملرور فلحق به و��شتوقفه وتناق�ص معه، ثم مت �إلقاء �لقب�ص عليه بعد ذلك ونفى  �شخ�شً

ما �شوى ذلك.
يعمل  و�لذي  م�شلكيًا(،  ملجاز�ته  خا�شة  �أور�ق  له  )فرزت   ).....( �جلندي  �إفادة  �إىل  وباال�شتماع 
مبركز �شرطة �شمال �خلرب �أفاد باأن لديه عهدة �شالح من نوع جلوك وعند �شفره تركه كاأمانة عند 
زميله �ملدعى عليه مع خمزنني و�شبع طلقات حية؛ حيث كان م�شتعجاًل وخاف �أن تفوته �لرحلة ووعده 
باأن يحفظه يف �لبيت حتى يعود من �ل�شفر، وكان قد وثق فيه؛ الأنه يرتدد على �ملركز و�أخربهم �أنه 
يعمل ع�شكريًا يف �لبحث �جلنائي بالظهر�ن، ونفى �أن يكون قد ترك معه �جلهاز �لال�شلكي و�لكلب�شة 

ومبو�جهتهما مع بع�ص �أ�شر كل منهما على �أقو�له
وباال�شتماع �إىل �إفادة �جلندي ).....( )فرزت له �أور�ق خا�شة ملجاز�ته م�شلكيًا(، و�لذي كان يعمل 
�لع�شكري ثالث  بالزي  ر�آه  �أن  و�شبق  �شنة  قبل  عليه  �ملدعى  على  تعرف  باأنه  �أفاد  يف مرور �خلرب 
مر�ت، ويعتقد �أنه يعمل )�ملدعى عليه( يف �لدوريات �ل�شرية، وقام باإعطائه جهاز در�جة من نوع 
�أنه �شبق و�أن ر�أى معه بطاقة ر�شمية  �إ�شالحه، و�أ�شاف  �أنه ي�شتطيع  موترال؛ الأنه عطالن و�أخربه 
مكتوب عليها �أنه جندي ب�شرطة �خلرب، وباملو�جهة بينه وبني �ملدعى عليه حول �لبطاقة نفى ذلك 

و�أ�شر كل منهما على �أقو�له
وقد �نتهى �لتحقيق �إىل �تهامه بانتحال �شفة رجل �أمن، وذلك بارتد�ء �لزي �لر�شمي، و��شتيقافه 
�شالح  وحيازته  �ل�شرية،  �لدوريات  باأنو�ر  �شبيهة  باأنو�ر  تزويدها  بعد  �خلا�شة  ب�شيارته  مو�طنني 
م�شد�ص وخمزنني و�شبع طلقات وكلب�شة وجهازي موتورال ال�شلكي �أحدهما يدوي و�الآخر ثابت، وذلك 
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لالأدلة و�لقر�ئن �لتالية:
1- �إقر�ره �ملنوه عنه �ملرفق على لفة )9 - 11، 15 – 19(.

2- حم�شر �لقب�ص �ملنوه عنه �ملرفق على لفة رقم )28(.
3- دعوى �ملدعني �ملنوه عنها �ملرفق على لفة رقم )21 – 24(.

4- حم�شر �ملعاينة �ملنوه عنه �ملرفق على لفة رقم )3 – 5(.
5- �إفادة �جلندي ).....( �ملنوه عنها �ملرفقة على لفة رقم )3 – 5(.

6- �إفادة �جلندي ).....( �ملنوه عنها �ملرفقة على لفة رقم )12 – 14(.
�إثبات ما  �لعام من �ملحكمة  وببحث �شو�بقه ثبت عدم وجود �شو�بق م�شجلة بحقه، وطلب �ملدعي 
�أ�شند �إليه و�حلكم عليه مبوجب �ملادة )�لثانية( من نظام عقوبات �نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة 

)علمًا باأنه جرى فرز �أور�ق خا�شة بحيازة �ل�شالح و�لذخرية(.
وباإحالة �لق�شية �إىل �لد�ئرة حددت لها جل�شة هذ� �ليوم حيث ح�شرها �ملدعي �لعام ).....(، كما 
ح�شر �ملتهم، وبتالوة الئحة �لدعوى عليه �أجاب قائاًل: ما جاء يف الئحة �لدعوى �شحيح. و�كتفى 
بذلك، كما �كتفى �ملدعي �لعام مبا ورد يف الئحة �لدعوى. وحيث قد �كتفى طرفا �لق�شية باأقو�لهما 

يف هذه �جلل�شة، فعليه فقد مت رفع �جلل�شة للمد�ولة، ثم �شدر هذ� �حلكم.

قد  �لعام  و�الدعاء  �لتحقيق  هيئة  كانت  وملا  �لق�شية،  �أور�ق  ودر��شة  و�الإجابة  �لدعوى  �شماع  بعد 
على  وذلك  �لعامة،  �ل�شلطة  رجل  �شفة  �نتحال  تهمة  له  موجهة  �ملتهم  �شد  �لدعوى  هذه  �أقامت 
�لتف�شيل �ملو�شح بالئحة �لدعوى �لعامة ومقدمة هذ� �حلكم. وحيث �إن ما هو من�شوب �إىل �ملتهم 
ثابت بحقه تاأ�شي�شًا على �إقر�ره �أمام �لد�ئرة ب�شحة ما ن�شب �إليه، وتاأ�شي�شًا على �إقر�ره �ل�شريح 
�لع�شكري  �لر�شمي  �لزي  �رتد�ئه  �ملتهم من  و�رتكبه  �أقدم عليه  ما  �إن  �لتحقيقات معه، وحيث  يف 
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و��شتيقافه مو�طنني ب�شيارته �خلا�شة بعد تزويدها باأنو�ر �شبيهة باأنو�ر �لدوريات �ل�شرية وحيازته 
و�الآخر  يدوي  �أحدهما  ال�شلكي  موتورال  وجهازي  وكلب�شة  طلقات  و�شبع  وخمزنني  م�شد�ص  ل�شالح 
من  )�لثانية(  �ملادة  وفق  عليها  �ملعاقب  �لعامة  �ل�شلطة  رجل  �شفة  �نتحال  جر�ئم  من  يعد  ثابت 
بتاريخ  رقم )م/46(  �مللكي  باملر�شوم  و�ل�شادر  �لعامة  �ل�شلطة  �نتحال �شفة رجل  نظام عقوبات 
1408/9/8هـ، مما يتعني معه �إد�نته مبا هو من�شوب �إليه وتعزيره عنه وفق �ملادة من �لنظام ذ�ته 
�ل�شلطة  �نتحال �شفة رجل  �أن �ملتهم له �شابقة عندها يف جرمية  �إىل  �لد�ئرة  �إليه، وت�شري  �مل�شار 
حكم  بحقه  �شدر  وقد  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  �الأمر  هيئة  رجل  �شفة  �نتحل  حيث   �لعامة؛ 
�لد�ئرة رقم )405/د/ج/12( لعام 1429هـ �لقا�شي باإد�نته مبا ن�شب �إليه، وتعزيره عنها بتغرميه 
ع�شرة �آالف رياٍل رغبة يف �إ�شالحه ومر�عاة ل�شنه؛ فلذ� ر�أت �لد�ئرة ت�شديد �لعقوبة عليه حتى تكون 

له ر�دعًا وز�جرً� عن �رتكاب هذه �جلرمية م�شتقباًل.
لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية، بجرمية انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة 

اإيقافه على ذمة هذه الق�ضية،  اإليه، وتعزيره عنها ب�ضجنه �ضنتني حتت�ضب من تاريخ  املن�ضوبة 

وتغرميه خم�ضة اآالف )5.000( ريال؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2929/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 644/د/ج/10 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 127/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/23هـ

ت�ضرت جتاري – اأركان دعوى الت�ضرت – القرائن الدالة على الت�ضرت.

توجيه �التهام للمتهمني باأن مكن �لثاين �الأول )�الأجنبي( من ممار�شة ن�شاط حمظور عليه ممار�شته 
حل�شابه �خلا�ص، وهو �إد�رة وت�شغيل �ل�شيدلية �لعائدة لو�لد �ملتهم �لثاين حل�شابه �خلا�ص – �إقر�ر 
�ملتهم �الأول يف �لتحقيقات �أمام هيئة �لتحقيق بقيامه باإد�رة وت�شغيل �ل�شيدلية �خلا�شة حل�شابه 
باأنه  �لثاين  �ملتهم  – �إقر�ر  �لثاين  للمتهم  تدفع  �شهريًا  ريال(  �الآف  مبلغ )خم�شة  �خلا�ص مقابل 
و�أنه يقوم بعمل زيار�ت دورية جلميع  �ل�شهري،  �ل�شيدلية وال يعرف �شايف دخلها  ال يعرف موقع 
�ل�شيدلية  م�شتاأجر  �الأول  باأن  �ل�شهود  – �إفادة  �ل�شيدلية  هذه  عد�  ما  لهم  �لعائدة  �ل�شيدليات 
باملبلغ �ملذكور �شهريًا من �لثاين، و�أنه يقوم بدفع �إيجارها ل�شاحب �لعقار نقدً� �أو مبوجب �شيكات 
ح�شابه  ومن  با�شمه  بها  �خلا�شة  و�ل�شيكات  �الأدوية  �شر�ء  عقود  حترير   – ح�شابه  من  م�شحوبة 
�خلا�ص – تو�فر �أركان دعوى �لت�شرت من وجود �ملت�شرت وهو �ملتهم �لثاين و�ملت�شرت عليه وهو �ملتهم 
�لعائدة  �لثاين  �ملتهم  �الأدوية من خالل �شيدلية  و�شر�ء  بيع  وهو  �لتجاري  �لن�شاط  وكذلك  �الأول، 

لو�لده و�مل�شوؤول عن �إد�رتها – �أثره: ثبوت �الإد�نة.

وتاريخ  )م/22(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لت�شرت  مكافحة  نظام  من  )�لر�بعة(  �ملادة 
1425/5/4هـ.
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بتاريخ  )م29683/2/2(  رقم  بجدة  و�الدعاء  �لتحقيق  د�ئرة  خطاب  �ملظامل  ديو�ن  �إىل  ورد 
بتاريخ   )271( برقم  �ملقيدة  �لق�شية  يف  �لعامة  �لدعوى  الئحة  به  �ملرفق  1428/5/18هـ 
1428/1/22هـ، وقد مثَّل �الدعاء �الأ�شتاذ ).....(، قائاًل يف دعو�ه: )ب�شفتي مدعيًا عامًا يف د�ئرة 

�الدعاء �لعام مبحافظة جدة، �أدعي على:
بتاريخها   ).....( رقم  �إقامة  رخ�شة  مبوجب  �جلن�شية،   ).....( – عامًا   )63( –  ).....(  -1
بتاريخ  خمدر�ت  بتهمة  جدة  ب�شجون  موقوف  جدة،  جو�ز�ت  م�شدرها  1418/4/29هـ، 

1427/9/24هـ.
2- ).....( – )62( عامًا، ).....( �جلن�شية، مبوجب �ل�شجل �ملدين رقم ).....( – مطلق �ل�شر�ح.
�حلبوب  من  لكمية  ��شتقباله  عند  �الأول  �ملتهم  على  �لقب�ص  مت  1427/9/24هـ  بتاريخ  �إنه  حيث 
�ملحظورة د�خل �ململكة، وقد �أفاد عند �لقب�ص عليه باأنه يعمل مبهنة �شيديل لدى �شركة ).....(، 
ويقوم بدفع مبلغ )خم�شة �آالف ريال( �شهريًا للمتهم �لثاين، دون �أن يكون للثاين �أية عالقة باإير�د 

�ل�شيدلية من ربح �أو خ�شارة، مما يعد خمالفة لنظام مكافحة �لت�شرت.
وبا�شتجو�ب �ملدعى عليه �الأول: �أفاد باأنه يعمل مبهنة �شيديل ب�شيدلية ).....( رقم )4( �لو�قعة 
ب�شارع ).....( منذ عام 1998م، وكان يح�شل على ر�تب خم�شة �آالف رياٍل �شهريًا؛ ونظرً� لكون 
بت�شغيل  يقوم  باأن  �ل�شيدليات  على  �مل�شرف  �لثاين  �ملتهم  �أو�مر  على  وبناًء  تخ�شر،  �ل�شيدلية 
و�إد�رة �ل�شيدلية مقابل خم�شة �آالف رياٍل �شهريًا بعد �أن بلَّغه حما�شب �ل�شركة ).....( وكان يقوم 
�الأدوية  و�شر�ء  بها،  و�لكهرباء �خلا�شة  �لهاتف  �لعقار، ودفع فو�تري  ملالك  �ل�شيدلية  �إيجار  بدفع 
و�مل�شتلزمات من �ملوردين وال يتحمل �ملتهم �لثاين �أية خ�شائر، وكان يتعامل مبا�شرة مع �ملحا�شب 
فيعطيه مبلغ )خم�شة �آالف( لت�شليمها للثاين، ويقوم بالتوقيع على ك�شف �لرو�تب ب�شكل �شوري حتى 
يحمي �لثاين نف�شه، ويوقع على �شند�ت مببلغ )خم�شة �آالف ريال( كدفعة من �الإير�د، كما �أفاد باأنه 



519

��شتلم �ل�شيدلية بعد �أن قام بالتوقيع على عهدة مبوجود�تها و�لتي مببلغ )�أربعمائة وخم�شني �ألف 
ريال(، كما �أفاد باأن دخل �ل�شيدلية �ل�شهري يبلغ من )ع�شرة �آالف ريال( �إىل )خم�شة وع�شرين 
�ألف ريال(، كاإير�د لل�شيدلية، ويقوم ب�شرف جزء منه لالإيجار، وجزء يقوم بتحويله عن طريق 
�إيد�ع  يف  ي�شتخدمه  �لريا�ص  ببنك  ح�شاب  لديه  باأن  و�أفاد  بلده،  يف  لعائلته  �لر�جحي  حتويالت 
لديه ح�شاب حو�الت  باأن  �لتجميل، مفيدً�  �لطبية وم�شتلزمات  و�الأجهزة  �الأدوية  وت�شديد �شركات 
ببنك �لبالد وجمموعة �شامبا �ملالية و�لبنك �لعربي مل يتطرق �إليها يف �ال�شتجو�ب �ل�شابق؛ كونها 
ُيدعى ).....(،  ل�شخ�ص  �لبالد  بنك  و�حدة عن طريق  �أجرى حو�لة  باأنه  �أقاربه، مفيدً�  مل�شلحة 
يعمل بتجارة �أدو�ت �لتجميل؛ وذلك لدفع قيمة م�شرتو�ت ل�شيدلياته �لتي ميلكها ببلده، و�أن ح�شاب 
�حلو�الت �لتي مبجموعة �شامبا و�لبنك �لعربي قام بفتحها با�شمه؛ لغر�ص حتويل مبالغ لزوج �بنته 
ُيدعى ).....( وو�لده �لذين يعمالن م�شتثمرين �أجنبيني مبدينة جدة يف جمال �ملقاوالت، حينما مل 
يكن �ملذكور�ن بجدة، و�أنها �أرباح لهما من �ل�شركة �لتي هما �شريكان بها، ولكون جمموعة �شامبا ال 
ت�شمح بتحويل مبلغ يتجاوز )�خلم�شة �آالف دوالر( قام بفتح ح�شاب بالبنك �لعربي، كما �أفاد باأن 
�لتي  �ل�شيدلية  �أرباح  �لبالد  �لر�جحي وبنك  بتحويلها  عن طريق حو�الت  �لتي قام  �ملبالغ  جميع 

يعمل بها.
تعود  �لعربي  و�لبنك  �شامبا  جمموعة  طريق  عن  بتحويلها  قام  �لتي  �ملبالغ  بع�ص  باأن  �أفاد  كما 
ل�شديقني له، يعمل �الأول ب�شركة ).....(، و�الآخر متوفى كان يعمل بامل�شت�شفى �ل�شعودي �الأملاين؛ 
�أ�شرهما تقيم بقرى ).....( ال يوجد بها بنوك فيقوم بالتحويل لزوجته �لتي تقوم بت�شليم  ولكون 

�ملبالغ لذويهم.
مفيدً� باأن �الأ�شخا�ص �لذين قامو� باالإيد�ع �أو �ل�شحب من ح�شابه ببنك �لريا�ص هم مندوبو �شركات 
�أدوية، و�أن ذلك لغر�ص دفع م�شرتو�ت �ل�شيدلية، مفيدً� باأن �حلو�لة �لو�ردة حل�شابه من كند� كانت 
من عميل لل�شيدلية من �جلن�شية ).....( بــ ).....( يقوم بتحويل قيمة �مل�شرتو�ت �لتي ي�شتلمها 
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�أحد �الأ�شخا�ص منه، وهي عبارة عن كمية كبرية من �ملر�هم �لطبية، ويقوم ب�شحنها لدولته.
وبا�شتجو�ب �ملدعى عليه �لثاين: �أفاد باأنه �مل�شوؤول عن �إد�رة �ل�شيدليات ب�شركة ).....(، ومر�جعة 
ح�شاب �ل�شيدليات و�إيرد�تها وتوقيع �لعقود مع موردي �الأدوية، مفيدً� بعدم معرفته مبوقع �ل�شيدلية 
�لعمل  �الأول  �ملتهم  بد�أ  يعلم متى  وال  �إليها  له �حل�شور  ي�شبق  و�أنه مل  �الأول،  �ملتهم  بها  يعمل  �لتي 
بال�شيدلية، كما �أنه ال يعلم مقد�ر �شايف �لربح لهذه �ل�شيدلية، مفيدً� باأن �مل�شوؤول عن حت�شيل 
�الإير�د هو �ملحا�شب ).....(، و�أن �لر�تب �لذي يتقا�شاه �ملتهم �الأول يبلغ )�أربعة �آالف وخم�شمائة 
ريال(، و�أن من يقوم ب�شر�ء م�شتلزمات و�أدوية �ل�شيدلية ودفع ثمنها هو �ملتهم �الأول، مفيدً� باأنه ال 
يعلم عن �لغر�ص من تخفي�ص �لعهدة �ملن�شو�ص عليه مبح�شر �لت�شفية، و�أنه لي�ص لديه فكرة عنه 
وطلبه �شوؤ�ل �ملحا�شب عن ذلك، ومبو�جهته باأن �ملحا�شب �أفاد باأن طلب تخفي�ص �لعهدة مت بناًء 

على طلبه، �أفاد باأن ذلك لغر�ص ت�شديد مديونية �ل�شيدلية.
وب�شماع �أقو�ل �ملدعو ).....( – )41( عامًا - يعمل �شائقًا لدى �شركة ).....(، حيث يقوم بتو�شيل 
دخل  بتح�شيل  يقوم  كما   ،).....( �ملحا�شب  منه  يطلبها  �أو�مر  باأي  ويقوم  لل�شيدليات،  �لطلبات 
�ل�شيدليات، كما �أفاد باأنه يقوم بتح�شيل مبلغ )خم�شة �آالف ريال( �شهريًا من �ملتهم �الأول نظري 
منذ خم�ص  وذلك  للمحا�شب،  ل  �ملح�شَّ �ملبلغ  باإي�شال  ويقوم  بها،  يعمل  �لتي  لل�شيدلية  ��شتئجاره 
�شنو�ت، و�أن �ملتهم �الأول يقوم ب�شر�ء �الأدوية ودفع فو�تري �لكهرباء و�لهاتف و�إيجار �ل�شيدلية ملالك 
�أفاد باأنه عند حت�شيل مبلغ )خم�شة �آالف ريال( من �ملتهم �الأول يقوم بكتابة �شند،  �لعقار، كما 

يو�شح �أنه جزء من �إير�د �ل�شيدلية.
وب�شماع �أقو�ل �ملحا�شب ).....( – )42( عامًا، �أفاد باأنه يقوم مبر�قبة �ل�شيدليات و�الإ�شر�ف عليها 
و�الطالع على حركة �مل�شرتو�ت و�ملبيعات وت�شديد �إيجار �ل�شيدليات و�الإ�شر�ف عليها و�الطالع على 
حركة �مل�شرتو�ت و�ملبيعات، وت�شديد �إيجار �ل�شيدليات ملالك �لعقار، و�أفاد باأن كل �شيديل م�شوؤول 
عن م�شرتيات �ل�شيدلية �لتي يعمل بها، ودفع ثمنها، مفيدً� بعدم ��شتئجار �ملتهم �الأول لل�شيدلية 
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�لذي ُيح�شل من �ل�شيدلية عبارة عن جزء من  �آالف ريال(  و�أن مبلغ )�خلم�شة  �لتي يعمل بها، 
�الإير�د، كمخ�ش�ص ملالك �ل�شيدلية )�ملتهم �لثاين( �مل�شوؤول عن �إد�رة �ل�شيدليات على �أن يتم به 
تخفي�ص قيمة �لعهدة �لتي ��شتلمها �ل�شيديل؛ وذلك بغر�ص ت�شديد مديونيات �ل�شيدلية، كما �أفاد 
باأنه ال يوجد لديه ملف بحركة ح�شاب �ل�شيدلية، وال يقوم بتدوين �إير�د �ل�شيدلية ب�شكل يومي �أو 
�إيجار �ل�شيدلية  �أنه يقوم بدفع  باأقو�ل �ملتهم �الأول من  حت�شيل �شايف �لربح �شهريًا، ومبو�جهته 

ملالك �لعقار، �أفاد باأن �ل�شيديل يقوم بدفع �الإيجار �أحيانًا ويقوم هو بدفعه �أحيانًا.
م حما�شب �ل�شركة �شورة ك�شف رو�تب لالأول يو�شح �أن ر�تبه �ل�شهري مبلغ )خم�ص �آالف  وقد قدَّ
�الأول،  �ملتهم  قبل  من  ع  موقَّ  )4( رقم  لل�شيدلية  عهدة  و��شتالم  ت�شفية  حم�شر  و�شورة  ريال(، 
�شهريًا  ريال(  �آالف  بو�قع )خم�شة  تدريجيًا،  �لعهدة  قيمة  بخف�ص  �الأول  �ملتهم  يقوم  �أن  ويت�شمن 

ت�شدد لالإد�رة.
وب�شماع �أقو�ل �ملدعو ).....( – 66 عامًا، �أفاد باأنه مدير مكتب ).....(، و�أنه �شبق �أن قام �ملتهم 

�الأول بدفع �إيجار �ل�شيدلية �إليهم نقدً� �أو ب�شيك م�شحوب على بنك �لريا�ص.
ورد خطاب موؤ�ش�شة �لنقد �لعرب �ل�شعودي رقم )12090/م �أ ت/5310( بتاريخ 1428/3/22هـ، 
�ملت�شمن �أنه بدر��شة ح�شاباته �لبنكية �ت�شح �الآتي: لديه ح�شاب حو�الت ببنك �لبالد )�إجناز( قام 
من خالله بتحويل مبلغ )5.000( خم�شة �آالف دوالر، ولديه ح�شاب حو�الت مب�شرف �لر�جحي 
قام من خالله بتحويل مبلغ )343.745( ثالثمائة وثالثة و�أربعني �ألفًا و�شبعمائة وخم�شة و�أربعني 
ريااًل، ولديه ح�شاب حو�الت مبجموعة �شامبا �ملالية قام من خالله بتحويل مبلغ )100.312( مئة 
�ألف وثالثمائة و�ثني ع�شر ريااًل، ولديه ح�شاب حو�الت بالبنك �لعربي قام من خالله بتحويل مبلغ 
�ألفًا وثمامنائة و�ثنني و�شتني ريااًل، ولديه ح�شاب جاري  )585.862( خم�شمائة وخم�شة وثمانني 
ببنك �لريا�ص بلغت �الإيد�عات به )1.705.913( مليون و�شبعمائة وخم�شة �آالف وت�شعمائة وثالثة 
�أبنائه،  با�شم زوجته و�ثنني من  �لعربية  ع�شر ريااًل، وجميع �حلو�الت �خلارجية جلمهورية م�شر 
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بالتحويل لبالده يف  �لبنكية قيامه  ُيدعى ).....(، كما تبني من ح�شاباته  وحو�لة و�حدة ل�شخ�ص 
بلغت  زوجته  با�شم  وجميعها  خمتلفة،  بنوك  من  حو�الت  ثالث  2006/7/23م  بتاريخ  و�حد  يوم 
�أور�ق ب�شاأن و�قعة غ�شيل  �ألفًا و�شبعمائة وخم�شني ريااًل. )وقد مت ف�شل  )63.750( ثالثة و�شتني 

�الأمو�ل(.
وقد خل�ص �لتحقيق �إىل توجيه �التهام �إليهما مبخالفة �ملادة )�الأوىل( من نظام مكافحة �لت�شرت، 
ن �لثاين �الأول من ممار�شة ن�شاط حمظور عليه ممار�شته حل�شابه �خلا�ص، وذلك لالأدلة  باأن مكَّ

و�لقر�ئن �لتالية:
1- �إقر�ر �ملتهم �الأول بقيامه باإد�رة وت�شغيل �ل�شيدلية حل�شابه �خلا�ص، مقابل مبلغ )خم�شة �آالف 

ريال( �شهريًا ُتدفع للمتهم �لثاين.
2- ما ورد يف �أقو�ل �ملتهم �لثاين من �أنه ال يعرف موقع �ل�شيدلية و�شايف دخلها �ل�شهري، ومل ي�شبق 

له �حل�شور لها، ال�شيما و�أنه �مل�شوؤول عن �إد�رة �ل�شيدليات بال�شركة.
3- ما جاء يف �أقو�ل �شائق �ل�شركة ).....(، من �أن �ملتهم �الأول م�شتاأجر �ل�شيدلية مببلغ )خم�شة 

�آالف ريال(.
4- ما جاء يف �أقو�ل حما�شب �ل�شركة ).....(، من �أنه ال يتم حت�شيل �شايف �لربح �شهريًا، و�أنه يتم 

حت�شيل مبلغ )خم�شة �آالف( رياٍل �شهريًا كمخ�ش�ص لالإد�رة.
5- ما ورد ب�شورة حم�شر �لت�شفية و��شتالم �لعهدة، من قيام �ملتهم �الأول بدفع مبلغ )�خلم�شة 

�آالف ريال( لالإد�رة.
6- ما جاء يف �أقو�ل �مل�شوؤول عن مكتب ).....( من �أن �الأول يقوم بدفع �إيجار �ل�شيدلية نقدً� �أو 

مبوجب �شيكات م�شحوبة على بنك �لريا�ص، و�لذي يت�شح �أنه من ح�شاب �ملتهم �الأول.
7- ما ورد بدر��شة �حل�شابات �لبنكية للمتهم من �إجر�ء �شحوبات من ح�شابه مبوجب �شيكات ل�شالح 
�شركات �أدوية، وحتويل مبلغ )1.048.092( مليون وثمان و�أربعني �ألفًا و�ثنان وت�شعني ريااًل لبالده، 
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يدل على ��شتثماره و�رتفاع عو�ئد ذلك �لن�شاط.
8- ما جاء يف حم�شر �لتفتي�ص و�ل�شبط، و�ملعد من قبل �إد�رة مكافحة �لت�شرت بفرع وز�رة �لتجارة 

بجدة.
وفق �ملادة )16( من �لنظام ذ�ته ملخالفة �ملادة )2( من �لنظام ذ�ته، مع م�شادرة �ملبالغ �ملحجوزة 
يف ح�شابه لدى بنك �لريا�ص، وقدرها )1.884.63( �ألف وثمامنائة و�أربعة وثمانون ريااًل وثالثة 

و�شتني هللة.
حمظور  – فعل  �شرعًا  �ملعتربة  �أهليتهما  بكامل  – وهما  عليهما  �ملدعى  عليه  �أقدم  ما  �إن  وحيث 
ومعاقب عليه نظامًا وفقًا للمادة )�الأوىل( من نظام مكافحة �لت�شرت �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم 
ما  �إثبات  �أطلب  لذ�  له؛  �لتنفيذية  �لالئحة  من  )�الأوىل(  و�ملادة  1425/5/4هـ،  بتاريخ  )م/22( 

رة وفقًا للمادة )�لر�بعة( من �لنظام ذ�ته �أُ�شند �إليهما، و�حلكم عليهما بالعقوبة �ملقرَّ
ويف جل�شة يوم �الإثنني 1429/2/11هـ، تبني عدم ح�شور �ملدعى عليه �لثاين ).....(، وقد �أر�شل 
فاك�ص للد�ئرة ذكر فيه �أنه مل يطلع على ملف �لق�شية حتى تاريخه؛ ليتمكن من �لرد على ما جاء يف 
الئحة �لدعوى، كما ذكر �ملدعى عليه �الأول ).....( �أنه مل يتمكن من �إعد�د رده على الئحة �لدعوى.
ويف جل�شة يوم �لثالثاء 1429/3/10هـ، تبني عدم ح�شور �ملدعى عليه �الأول ).....( وح�شر وكيله 
�ل�شرعي �ل�شابق تعريفه، كما تبني عدم ح�شور �ملدعى عليه �لثاين ).....(، وذكر وكيله �أنه متو�جد 
�ملدعى عليه  فاإنه البد من ح�شور  بالق�شايا �جلز�ئية،  يتعلق  باأنه فيما  و�أُفهم وكيله  �لريا�ص،  يف 
م �حلا�شر�ن يف هذه �جلل�شة كل من وكيل �ملدعى عليه �الأول، ووكيل �ملدعى عليه �لثاين  �أ�شالة، وقدَّ
مذكرة مكونة من �شت �شفحات مرفقًا بها �أربعة م�شتند�ت �ُشلِّم ملمثل �الدعاء �شورة منها، فطلب 

�أجاًل لالطالع و�لرد.
وقد ت�شمنت مذكرة �ملدعى عليهما �لرد باأن �ملدعي �لعام مل يع�شد �تهامه بامل�شتند�ت �لثبوتية �أو 

�لقر�ئن �ل�شرعية، وكان ردهم كما يلي:
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زً� على  م �إليكم مذكرة جو�بية خمت�شرة عنها ُمركِّ باالإ�شارة �إىل �لدعوى �لعامة �ملذكورة �أعاله نقدِّ
�أدلة �الدعاء �لعام مبينًا وهاء�ها، وعلى ذلك �أقول من حيث �جلملة: ال �شحة ملا ذكره �ملدعي �لعام 

بالئحة دعو�ه؛ وذلك ملا ياأتي:
1- �إن �أركان دعوى �لت�شرت ال تخفى على ف�شيلتكم؛ �إذ �إن دعوى �لت�شرت تتكون من �أركان ثالثة هي: 
، ومت�شرتَّ عليه، ون�شاط جتاري ظاهره لالأول، وباطنه للثاين، ولعمرو �حلق �شبحانه �إننا ال  مت�شرتِّ
نرى �لركن �الأول فيكف لنا بثان وثالث؛ �إذ �ملدعى عليه �لثاين ركن �لدعوى �الأول، وهو �الأخ ).....( 
ال تربطه باملدعى عليه �الأول �ملت�شرتَّ عليه �أية ر�بطة جتعله �شاحلًا لقيام و�شف �لت�شرت به، فهو لي�ص 
كفياًل للمدعى عليه �الأول �ملت�شرتِّ عليه، وغاية ما هنالك �أنه �بن ل�شاحب �ملوؤ�ش�شة �لتي يعمل بها 
�ملدعى عليه �الأول حتت كفالتها، وال ندري كيف ي�شوغ رفع دعوى ت�شرت على �شخ�شني ملجرد �أن �الأول 
�بن �شاحب �ملوؤ�ش�شة �لتي يعمل بها �لثاين، بل هي دعوى حتمل نقي�شها؛ الأن �ملدعي �لعام لو قال 
دفعًا ملا نقول: �إن �ملدعى عليه �لثاين �ملت�شرتَّ عليه هو �لذي يدير �أعمال و�لده �شاحب �ملوؤ�ش�شة؛ ولذ� 
�شاغ رفع �لدعوى �شده، عندها نظفر بنق�ص دعو�ه؛ �إذ هذ� �لقول منه �عرت�ف باأن هناك من يدير 
�لعمل وكيف ي�شتقيم �أن يدير �بن �شاحب �ملوؤ�ش�شة �لعمل وهي ن�شاط ميلكه رجل �آخر، وهذ� ي�شقط 
ركن �لدعوى �لثالث؛ الأن �لعمل عندها ل�شاحب �ملوؤ�ش�شة باعتبار �ملدعي يقر باأن �البن هو من يدير 
�لعمل، فاإذ� قال: بل هو نائب عن و�لده، قلنا: فلتكن دعو�ك على �الأب حتى نفهمها ونعلم �شحتها، 
ولكننا نقول: �إن �ملدعي �لعام مبطل يف دعو�ه، وال �أدل على ذلك من عدم معرفته لركن دعو�ه �الأول، 
مما يحمل على �لظن باأنه قد �أخطاأ �لنجعة يف �إثبات دعوى ال يدري �أطر�فها �أ�شاًل، ويف جزمنا �أنها 

كذلك �شو�ء رفعها على �البن �أم �الأب.
وت�شغيل  باإد�رة  عليه  �ملدعى  �عرت�ف  �لت�شرت  تهمة  الإثبات  دالئله  من  �أن  �لعام  �ملدعي  ذكر   -2
�ل�شيدلية حل�شابه �خلا�ص، وللجو�ب نقول: �إن هذ� �الأمر ينفيه �ملدعى عليه جملًة وتف�شياًل، وهو 
لي�ص �شوى �شيء فهمه �ملدعي �لعام ظنًا منه، و�لظن �أكذب �حلديث، ونزيد فنقول: �إن �شح �أن �ملدعى 



525

عليه �الأول مقر على نف�شه فال ي�شح �أن ُيحتجَّ باإقر�ره على �ملدعى عليه �لثاين، كيف وهو ينكر ما 
ن�شب �إليه؟! ويقول: �إن ما ذكره �ملدعي �لعام لي�ص �شوى �شيء فهمه تلقاء نف�شه، ويف هذ� يقوم �الإمام 
موفق �لدين �أبو حممد بن قد�مة �ملقد�شي يف )�لكايف(: �إن �أقر على �أبيه �أو غريه بن�شب يف حياته مل 
يقبل �إقر�ره؛ الأن �إقر�ر �لرجل على غريه غري مقبول .. �إلخ، وهذ� يعني �أن �الإقر�ر حجة قا�شرة كما 
هو معلوم، وهو ما �أو�شحته �ملادة )104( من )نظام �ملر�فعات �ل�شرعية( ون�شها: )�إقر�ر �خل�شم 
عند �ال�شتجو�ب �أو دون ��شتجو�ب حجة قا�شرة عليه، ويجب �أن يكون �الإقر�ر حا�شاًل �أمام �لق�شاء 

�أثناء �ل�شري يف �لدعوى �ملتعلق بالو�قعة �ملقر بها(.
3- قال �ملدعي �لعام: �إن �لكفيل ال يعرف موقع �ل�شيدلية .. �إلخ.

وللجو�ب نقول: �أواًل: لي�ص �ملدعى عليه �لثاين �شاحب �ملوؤ�ش�شة �أ�شاًل وال �شفة له يف هذه �لدعوى، 
فيها؟!  يعمل  ملن  كفياًل  ولي�ص  �شاحبها  لي�ص  وهو  بال�شيدلية،  معرفته  عدم  على  نلومه  �أين  فمن 
فاإن قيل: هو �بن �لكفيل، نقول: هذ� ال يوجب توجيه تهمة يعاقب عليها �لنظام بال�شجن و�لغر�مة 
ملجرد �أن �بن �شاحب �ملوؤ�ش�شة ال يدري �أين هو موقع �أحد فروع ن�شاط موؤ�ش�شة و�لده، بل �إن �شاحب 
�ملوؤ�ش�شة ال يالم على عدم معرفته ملوقع �أحد �لفروع، يف �لوقت �لذي يعترب �لكفيل �شاحب �ملوؤ�ش�شة 
�شاحب �أعمال كثرية ومنت�شرة، وع�شو يف جمال�ص عدة �شركات، وموؤ�ش�ص يف �شركات متعددة، ولي�ص 
من �شروط �شحة �أعماله نظامًا �أن يكون ملمًا بكل �شغرية وكبرية يف هذ� �ل�شاأن، بل �لعربة بوجود 
�إد�رة تتابع ذلك وت�شرف  عليه، وهذ� ما يعمله �لتجار �لكبار �أمثاله، فهو �أمر مرجعه �لعرف، ومن 
مة و�لعرف متَّبع، وعلى ذلك نقول: �إن هذ� �لقول ال ميكن  �لقو�عد �ل�شرعية �ملقررة: �أن �لعادة حمكَّ
ممار�شته  عليه  حمظور  ن�شاط  مبمار�شة  لالأول  �لثاين  عليه  �ملدعى  �شماح  ُيثبت  دليل  باأنه  و�شفه 
بحيث  �لعمل  تق�شيم  �لكبرية  �لتجارية  �الأن�شطة  �إد�رة  يف  عليه  �ملتعارف  �إن  بل  �خلا�ص،  حل�شابه 
يكون بها ق�شم �إد�ري، و�آخر تنفيذي، وثالث لالإد�رة �ملالية وغريها، وتكون من مهام �لق�شم �الإد�ري 
�لتخطيط و�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�شليمة؛ لتحقيق �أف�شل �لنتائج �ملرجوة من تاأ�شي�ص �ل�شركة، ومل يكن 
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من بينها معرفة مو�قع �لفروع، ويف �ملقابل تتمثل مهام �لتنفيذي يف تنفيذ تلك �لقر�ر�ت �لتي حتتم 
بال�شرورة معرفتهم مبو�قع فروع �ل�شركة؛ الأنهم هم �لذين يقومون بزيارتها؛ نظرً� �إىل �أن �ملدعى 
عليه �لثاين يعمل �إد�ريًا بال�شركة، وم�شماه �لوظيفي ح�شبما ورد بالئحة �لدعوى �ملقامة من �ملدعي 
�لعام م�شوؤول �إد�رة �ل�شيدليات؛ لذلك فاإن عمله كاإد�ري ال يوجب ويحتم معرفته مبو�قع �ل�شيدليات 
�لتي من بينها �ل�شيدلية �لتي يعمل بها �ملدعى عليه �الأول، وبالتايل فاإن ما قاله �ملدعى عليه �لثاين 
بهذ� �ل�شاأن يكون هو �حلقيقة، كما �أنه ال ميكن �أن يكون دلياًل ي�شوغ توجيه �تهام �ملدعى عليه �لثاين 
مدير  �لثاين  �لطرف  باأن  يعرتف  حيث  دعو�ه؛  ينق�ص  هو  بل  �لت�شرت(،  مكافحة  )نظام  مبخالفة 
للن�شاط كما �أ�شلفنا، وهذه �لدعوى �إن �شدقناها يف حق �ملدعى عليه �الأول جداًل فكيف نت�شورها 
يف حق �ملدعى عليه �لثاين، حيث �إن رجاًل يف مكانة ومنزل �ملدعى عليه �لثاين لي�ص يف حاجة �إىل 
تاأجري �شيدلياته على �ملدعى عليه �الأول �أو غريه مببلغ )5000( خم�شة �آالف رياٍل، وعلى ذلك فاإنه 
يجب ��شتبعاد هذ� �لدليل وعدم �ال�شتناد �إليه يف توجيه �التهام للطرفني؛ ملخالفته للو�قع؛ والأن ما 
قاله �ملحقق لي�ص �شوى �شيء فهمه من �الأول فاأخذ به �الأول مع �لثاين، و�الأول �إن �شح جداًل �فرت��ص 
�شحة �إقر�ره يف حق نف�شه فال ي�شح �شرعًا �أو عقاًل �إقر�ره على غريه، و�شياأتي تو�شيح ذلك، كيف 

و�ملدعى عليه �الأول ينكر ما فهمه �ملحقق جملًة وتف�شياًل.
4- يحتج �ملدعي �لعام بقول �شاهد هو �شائق �ل�شركة �ملدعو ).....(، �إن �ملدعى عليه �الأول م�شتاأجر 

لل�شيدلية مببلغ )5000( خم�شة �آالف رياٍل.
وللجو�ب على هذ� نقول: هل ح�شر �ملذكور جمل�ص �لعقد �لذي مت فيه توقيع عقد �الإجارة �أو �شاهدهما 
وهما يربمان ذلك �لعقد حتى يقول ما قال �أو هو �شمع �لنا�ص يقولون �شيئًا فقاله؟! �إمنا ظن ذلك 
منه ملا �شهده من �إخال�ص �ملدعى عليه �الأول، ونحن نقول: �إن �ل�شاهد مل يبني م�شدر علمه، ومل 

ي�شتف�شله �ملحقق، وهو ت�شاهل ال تف�شري له يف �لنيل من �شمعة �لنا�ص وحقوقهم.
5- يحتج �ملدعي �لعام بقول حما�شب �ل�شركة �ملدعو ).....(: �إنه ال يتم حت�شيل �شايف �لربح �شهريًا.
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للجو�ب نقول: ال ندري �أي �شيء يف هذ� يجعل �ملحقق يثبت هذ� �لقول يف �أدلة �تهامه، هذ� ما ال 
ميكن فهمه، فوجود �حل�شاب �شهريًا من عدمه �شيء يخ�شع لرتتيبات �إد�رية ومالية ال �شاأن للمدعى 
عليه �الأول بها، وهي لي�شت من �شميم �خت�شا�ص �ملدعى عليه �لثاين �أ�شاًل، بل هو مل يت�شلم �إد�رة 
�ل�شيدليات يف �ملوؤ�ش�شة �إال فرتة وجيزة قبل وجود هذه �لدعوى، وكل ما ُيدفع من مبالغ �شهرية و�إن 
مت حتديد �حلد �الأدنى منه لي�ص �شوى ترتيبات حما�شبية ودفعات حتت �حل�شاب يتم ت�شويتها من 
�حل�شاب �خلتامي يف نهاية �لعام، و�ملوؤ�ش�شة على ��شتعد�د لبذل ما لديها من ح�شابات تو�شح وجود 
�لت�شفية كل �شتة �أ�شهر بني مدير �ل�شيدلية و�ملوؤ�ش�شة، وت�شوية �حل�شاب �خلتامي و�جلرد يف نهاية 

كل �شنة.
6- ما ورد باأقو�ل �مل�شوؤول عن مكتب ).....( من �أن �ملدعى عليه كان يقوم بدفع �إيجار �ل�شيدلية، 

و�لذي �ت�شح ل�شعادة �ملحقق �أن كل ذلك كان من ح�شاب �ملدعى عليه
وللجو�ب نقول: وهل هناك باأ�ص �شرعي �أو نظامي من قيام موظف عندي بدفع م�شتحقات عليَّ لدى 
جهات �أخرى من ح�شاباته �ل�شخ�شية، و�حلالة �أنه مدير مفو�ص بفعل ذلك من م�شادر مالية كنت 
قد �شلمتها �إليه ليديرها، لعمرو �هلل �إنه ل�شيء معلوم! وبه �لعادة جارية، ودليل على مبلغ �لثقة، وهل 

من باأ�ص يف وجودها بني �ملدعى عليهما؟.
�إجر�ئه  من  عليه  للمدعى  �لبنكية  �حل�شابات  بد�ر�شة  ورد  ما  على  �لعام  �ملدعي  �عتمد  كما   -7

ل�شحوبات من ح�شابه ل�شالح �شركات �الأدوية.
وللجو�ب نقول: �إن هذ� كان يفعله �ملدعى عليه �الأول باأمر من �شاحب �لتجارة، وبتفوي�ص منه حتى ال 
يتاأخر �أ�شحاب �حلقوق يف ��شتيفاء حقوقهم، وهو �شيء يتم ت�شفيته بو�شوح يف �حل�شابات �خلتامية 

�مل�شار �إليها.
8- و�أما قول �ملدعي �لعام يف متام ذكر �أدلته: �أن منها حتويل �ملدعى عليه ملبالغ مالية كبرية لبالده، 

مما يدل على ��شتثماره و�رتفاع عو�ئد ذلك �لن�شاط.
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وللجو�ب عن هذ� نقول: �أما �رتفاع �لتحويالت فهذ� �شيء جناه �ملدعى عليه �الأول من جهده ون�شاطه، 
وال ندري �أية تهمة يف ذلك، بل هي نتيجة عمله ورو�تبه وبدل طبيعة عمله، وبدل �أيام �الإجاز�ت .. 
�إىل غري ذلك من �الأعمال �مل�شروعة، وكفيله �شاحب �ملال على علم بذلك، و�لعجب �أن �ملحقق مل 
يكلف نف�شه عناء �لنظر يف عقد �لعمل بني �لطرفني؛ ليعرف ما يتقا�شاه �ملدعى عليه �الأول من ر�تب 
وبدالت؛ الأنه لو فعل لعلم �أن تلك �لتحويالت لي�شت باأكرث مما تثبته تلك �حل�شابات، ولو كان �ملدعى 
عليه �الأول �شاحب �لن�شاط كما زعم �ملدعي �لعام لكانت �ملبالغ �أكرث من ذلك بكثري، و�حلق �أنها 
لي�شت �شوى رو�تب وبدالت و�شاعات عمل �إ�شافية ال غري، ون�شيف هنا �إىل �شريف علم نظر �أ�شحاب 
�أن  �أ�شرة معروفة باجلد و�الجتهاد و�ملثابرة، ولي�ص مب�شتغرب  �أ�شرة �لدكتور ).....(  �أن  �لف�شيلة 
�أمثالهم عن حتقيق كثري من غاياتهم بال�شرب و�لعمل �لدوؤوب، فمثاًل: زوجة �لدكتور  تثمر جهود 
).....( هي: د. ).....( رئي�ص �لتفتي�ص �ل�شيديل بوز�رة �ل�شحة �مل�شرية، و�بن �لدكتور ).....( 
).....( هي  �لدكتور  �بنة  �لعربية،  بجمهورية م�شر  �لد�خلية  بوز�رة  �شابط   ).....( �ملقدم  هو: 
�لدكتور: ).....( وهي �أ�شتاذ دكتور يف كلية �لطب بجامعة �لقاهرة، �بن �لدكتور ).....( �الأ�شغر 
هو: دكتور �شيديل ميتلك �شيدليتني كبريتني يف م�شر، فهل يليق به �أن ي�شيء �إىل �شمعته بعمل ال 
عليه  �ملدعى  �الحتمال يف حق  وجود هذ�  ف�شاًل عن  �ملالمة،  �شاحبه حتت  ويوقع  �لنظام؟!  يقره 

�لثاين وهو من ال تخفى مكانته عليكم.
�أ�شحاب �لف�شيلة:

من كل ما �شبق يظهر لف�شيلتكم �أن �ملدعي �لعام قد �أخطاأ �لنجعة يف دعو�ه على �ملدعى عليهما 
�الأول و�لثاين، وهو �إمنا حاول حماولة الإثبات تهمة ال �شبيل �إىل �إثباتها مبوجب ما �شاق، ف�شاًل عن 
قا�ص  قبل وهذ�  �إليها من  �مل�شار  الأركانها  و�لنظامي؛ الفتقادها  �ل�شرعي  توجهها  �أ�شا�ص  فقد�نها 

ببطالنها �شرعًا وعقاًل؛ لالأ�شباب �لتي �شبقت نطلب:
1- �شرف �لنظر عن دعوى �ملدعي �لعام يف حق �ملدعى عليهما.
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2- �حلكم بتعوي�ص �ملدعى عليهما معنويًا باالعتذ�ر �لر�شمي من قبل هيئة �الدعاء �لعام عن �إحلاق 
وقدره )400.000(  مبلغ  وبدفع  �الجتماعية،  عليهما ومبكانتهما  �ملدعى  ب�شمعة  �أ�شرت  قد  تهمة 
لقاء هذه  �أ�شابتهما  �لتي  �لغ�شة  عليهما؛ الحتمال  �ملدعى  يرت�شيه  �لذي  �الأدنى  وهو �حلد  رياٍل، 

�لدعوى؛ ليق�شم �ملبلغ بينهما بن�شبة �لثلث للمدعى عليه �الأول، و�لباقي للمدعى عليه �لثاين.
3- كما نطلب �حلكم بتعوي�ص �ملدعى عليهما ماديًا بتحميل �الدعاء �لعام تكاليف �لتقا�شي و�لرت�فع 

�لبالغة )160.000( ريال؛ �أتعاب �ملحامني يف هذه �لق�شية.
هذ� وموكالنا يف ذمتكم و�هلل يوؤيدكم.

ويف جل�شة يوم �الإثنني 1429/4/15هـ قرر ممثل �الدعاء �أنه مل يعد ردً� كتابيًا على ما جاء يف مذكرة 
�ملدعى عليهما، و�أنه يكتفي مبا جاء يف قر�ر �التهام و�الأور�ق، كما قرر �ملدعى عليهما �كتفاءهما 

مبا قدماه.
ويف جل�شة يوم �الإثنني 1429/5/7هـ، تبني عدم ح�شور �ملدعى عليه �لثاين ).....( وقد ح�شر عنه 
وكيله �ملُثبت يف حم�شر �ل�شبط، ثم طلبت �لد�ئرة من ممثل �الدعاء �لرد على ما جاء يف �إجابة 
�ملدعى عليهما عن قر�ر �التهام خا�شة فيما يتعلق باملدعى عليه ).....(؛ �إذ تن�ص �لالئحة على �أن 

�لدعوى �أقيمت على غري ذي �شفة، فطلب ممثل �الدعاء �أجاًل للرد على هذه �جلزئية.
وب�شوؤ�ل   ،).....( �لثاين  عليه  �ملدعى  ح�شور  عدم  تبني  1429/6/11هـ،  �الأحد  يوم  جل�شة  ويف 
�لدعوى  باإقامة  يتعلق  �لرد عليه فيما  �ل�شابقة، وما طلب منه  �أثري يف �جلل�شة  ممثل �الدعاء عما 
على �ملدعى عليه �لثاين ).....( مع �أن �ل�شيدليات ميلكها و�لده؟ فاأجاب ممثل �الدعاء باأن �ملادة 
�شو�ء كان ذلك   �ً �ل�شعودي مت�شرتِّ ن غري  �لت�شرت( عدت كل من مكَّ )�الأوىل( من )نظام مكافحة 
عن طريق ��شتعمال ��شمه �أم �شجله �لتجاري �أم باأية طريقة �أخرى، حيث �إن �ملدعى عليه �لثاين هو 
�مل�شوؤول فعليًا عن �إد�رة �لن�شاط �لتجاري عن و�لده وهو من قام بتمكني �ملدعى عليه �الأول باإد�رة 
وملف  �لدعوى  وتت�شمن الئحة  �شهريًا،  ريال(  �آالف  �الأول مقابل )خم�شة  يديرها  �لتي  �ل�شيدلية 
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�لتحقيق �أدلة تكفي؛ الإثبات قيام جرمية �لت�شرت؛ ونظرً� لعدم ح�شور �ملدعى عليه ).....( �جلل�شة، 
ولكرثة ح�شور وكيله وعدم ح�شوره يف �جلل�شات �ملا�شية، وكذلك ما �شدر من ت�شرفات وكيله يف 
قريبة  �إقالع طائرته  مو�عيد  باأن  �لقول  ترديد  بالتحديد من  �جلل�شة  �ملا�شية ويف هذه  �جلل�شات 
�لق�شية يف جل�شة ما�شية  تاأخري نظر  �لق�شية، وطلبه كذلك  �ال�شتعجال يف نظر  و�إحلاحه وطلبه 
�ل�شجناء طو�ل  �أثناء نظرها لق�شايا  �لد�ئرة  بباب  �آخر، ووقوفه  �إىل موعد  بتاريخ 1429/3/2هـ 
وتاأخر هذ�  �آخر �شجني  �لق�شية مبدعى عليه  ونظرً� الرتباط هذه  �لدخول عليها؛  وتكر�ر  �لوقت، 
�لوكيل يف �الإجابة عن �لدعوى، فاإنه البد من ح�شور �ملدعى عليه �أ�شالة يف �جلل�شة �لقادمة و�لرد 
على ما ذكر ممثل �الدعاء؛ ل�شرعة �لف�شل يف �لق�شية؛ الرتباطها بطرف �آخر �شجني، ال�شيما و�أن 

�ل�شجني قد ذكر �أنه م�شاب ب�شرطان �لكبد، ويطلب �شرعة �لبت يف �لق�شية فتقرر �لتاأجيل.
�لد�ئرة  وباطالع  �لثاين،  عليه  �ملدعى  ح�شور  عدم  تبني  1429/7/10هـ،  �الأحد  يوم  جل�شة  ويف 
على ملف �لق�شية ورد منه خطاب �عتذ�ر مفاده: �أن �بنته تدر�ص خارج �ململكة يف بعثة و�أن تاريخ 
�شفرها يتعار�ص مع موعد �جلل�شة، والبد له من مر�فقتها كمحرم ويطلب تاأجيل نظر �لق�شية �إىل 
�آخر �شهر �شعبان، ف�شاألت �لد�ئرة �ملدعى عليه �الأول �إن كان حكم عليه بق�شية ��شتقبال �حلبوب 
�ملحظورة �لتي ُقب�ص عليه ب�شببها يف �ل�شيدلية، فذكر �أنه قد ُحكم عليه من �ملحكمة �لعامة ب�شجنه 
ثالث �شنو�ت وجلده �شتمائة جلدة، و�حلكم ال يز�ل �بتد�ئي، وذكر �أن عدد �حلبوب �ملحظورة �لتي 
قام بتهريبها خم�شة �آالف حبة، ومبو�جهة �ملدعى عليه مبا جاء يف �عرت�فه بقيامه باإد�رة وت�شغيل 
�ل�شيدلية حل�شابه �خلا�ص، �أنكر ذلك وذكر �أنه مل يعرتف بذلك �أبدً� يف جميع مر�حل �لتحقيق، 
ومبا �أن �لق�شية مرفق معها طرد مما ي�شتلزم وقوف �لد�ئرة على ذلك ملو�جهة �ملدعى عليه بن�ص 
ل �إىل بالده �أكرث من مليون  �العرت�ف، ثم �شاألته �لد�ئرة عما جاء كذلك يف �أدلة �التهام من �أنه حوَّ
رياٍل �شعودي، وهذ� يدل على �أنه لي�ص جمرد موظف، و�إمنا �شاحب �ل�شيدلية، فاأجاب: باأنه �شحيح 
ل من ح�شابه هذ� �ملبلغ �إىل بالده، و�أن ر�تبه ي�شل �إىل )خم�شة ع�شر �ألف ريال(، ثم ذكرت  �أنه قد حوَّ
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له �لد�ئرة �أن �لثابت يف �الأور�ق �أن ر�تبه )خم�شة �آالف ريال(، فاأجاب باأن �خلم�شة ع�شر �ألف رياٍل 
هي باالإ�شافة �إىل بدل �شكن ومو��شالت وعموالت، فاطلعت �لد�ئرة على ك�شف رو�تب �ملوظفني وما 
ت�شمنه من �أن ر�تبه �الأ�شا�شي )3500( رياٍل، وبدل �ل�شكن )500( رياٍل، وبدل �ملو��شالت )500( 
فذكر  ريال(،  �آالف  �لر�تب )خم�شة  يكون جمموع  وبهذ�  رياٍل،  دو�م �جلمعة )400(  وبدل  رياٍل، 
�أن هناك ملحقًا لعقد �لعمل يبني �أنه ي�شاف �إىل ر�تبه )�أربعة �آالف وت�شعمائة ريال(، زيادة على 
�ملبلغ �ل�شابق ذكره، فاطلعت �لد�ئرة على ملحق �لعقد فذكرت له �أنه حتى مع هذ� �لعقد �الإ�شايف ال 
ي�شل ر�تبه �إىل )خم�شة ع�شر �ألف ريال(، فاأجاب باأنه �شيقدم يف �جلل�شة �لقادمة تف�شياًل لذلك، 
ل تلك �ملبالغ �إىل بالده خالل �ثني ع�شر عامًا، وكان ذلك �لتحويل  ثم ذكر �ملدعى عليه �أنه قد حوَّ
عبارة عن حتويل �شهري، فذكرت له �لد�ئرة: هل لديه ما يثبت ما يدعيه؟ فاأجاب: باأنه ال يوجد 
عنده �شند�ت ت�شليم تلك �ملبالغ، ومل تكن حتول من ح�شابه حتى يطلب منه �لبنك م�شتخرج ك�شف 
ح�شابه، ثم �شاألته �لد�ئرة عن )�خلم�شة �آالف ريال( �لتي كانت حتول �شهريًا وتر�شل �شهريًا للمدعى 
عليه �لثاين، فاأجاب باأن هذ� جزء من �إير�د �ل�شيدلية، فردت عليه �لد�ئرة: باأن �ل�شوق يتفاوت من 
�شهر �إىل �آخر، فبع�ص �الأ�شهر يكون �لدخل كبريً� وبع�شها يقل، ال�شيما و�أن هذه �شيدلية، ومعروف 
�أن �ل�شيدليات يزيد دخلها عن هذ� �ملبلغ �ملحدد �شهريًا؛ وكون هذ� �ملبلغ حمدد بخم�شة �آالف رياٍل، 
فاإنه دليل قوي على �لت�شرت. فاأجاب: باأن هذ� �ملبلغ جزء من �إير�د �ل�شيدلية، كما �أن هذ� �ملبلغ قد 
يزيد في�شل )�لع�شرين �ألف( وقد ينق�ص في�شل �إىل )�الألفني ريال(، وهناك عهدة ثابتة يحا�شب 

عليها �ل�شيديل �شنويًا.
فعقب ممثل �الدعاء باأن ما جاء يف �أدلة �التهام كاف الإد�نة �ملدعى عليه، وخا�شة �أنه قد خان �الأمانة، 
فقام ببيع هذه �حلبوب �ملحظورة، و�شبق و�أن طلبو� من �ملحكمة �لعامة قتله تعزيرً� ال�شتقباله تلك 
�حلبوب �ملحظورة، و�أن جميع ما دفع به من �أنه جمرد موظف وكان يوقع على رو�تبه �أن كل ذلك 
كان جمرد �إجر�ء�ت �شورية، ولكن �لو�قع و�حلق هو ما جاء يف �عرت�فه و�شهادة �ل�شهود �ملت�شمنة 
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��شتالمه ملبالغ حمددة �شهرية، وهذ� �آكد على �لت�شرت.
ونظرً� لعدم ح�شور �ملدعى عليه �لثاين وطلب �ملدعى عليه �الأول تقدمي ما ذكره �شابقًا، و�شرورة 
�لق�شية �ملرفقة د�خل �لطرد ومو�جهة �ملدعى عليه باعرت�فه �ملذكور،  �أور�ق  �لد�ئرة على  �طالع 

قررت �لد�ئرة تاأجيل نظر �لق�شية.
ورد  وقد  و�لثاين،  �الأول  عليهما  �ملدعى  ح�شور  عدم  تبني  1429/8/23هـ  �الأحد  يوم  جل�شة  ويف 
للد�ئرة فاك�ص مر�شل من �ملدعى عليه �لثاين ذكر فيه �أنه م�شافر خارج �ململكة وال ي�شتطيع ح�شور 
هذه �جلل�شة، ويطلب تاأجيل نظر �لق�شية، وقد �أرفق بطلبه مذكرة للرد على ما ذكره �ملدعي �لعام 

يف �جلل�شة �ل�شابقة وفيها:
م لف�شيلتكم هذه �ملذكرة �جلو�بية للرد على ما ذكره ممثل �الدعاء �لعام يف �جلل�شة  ي�شرين �أن �أقدِّ
�ل�شابقة �ملنعقدة لنظر �لق�شية �ملقامة لدى د�ئرتكم �ملوقرة �شد موكلي ).....( �ملدعى عليه �لثاين 
�لت�شرت(  مكافحة  )نظام  مبخالفة  موكلي  فيها  يتهم  و�لتي  �لعام،  �ملدعي  من  �ملقامة  �لق�شية  يف 
وقد  �ل�شيدليات،  ميلك  ال  �أنه  مع  1425/5/4هـ،  بتاريخ  )م/22(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر 
ن �ملدعى عليه �الأول  برر ممثل �ملدعي �لعام ذلك �التهام �شد موكلي بقوله: �إن موكلي هو �لذي مكَّ
من ممار�شة �لن�شاط �ملحظور عليه ممار�شته، مما ي�شعه حتت طائلة �ملادة )�الأوىل( من �لنظام، 

ويتمثل رد موكلي فيما يلي:
�أواًل: �إن تف�شري ممثل �ملدعي �لعام لن�ص �ملادة )�الأوىل( من نظام )مكافحة �لت�شرت( غري �شليم، 
وقد جانبه �ل�شو�ب؛ حيث ن�شت �ملادة )�الأوىل( من �لنظام على ما يلي: )ال يجوز لغري �ل�شعودي 
فيه  و�ال�شتثمار  له مبمار�شته  ن�شاط غري مرخ�ص  �أي  ي�شتثمر يف  �أو  �أن ميار�ص  �الأحو�ل  يف جميع 
هذ�  تطبيق  يف  وُيعد  و�لقر�ر�ت.  و�للو�ئح  �الأنظمة  من  غريه  �أو  �الأجنبي  �ال�شتثمار  نظام  مبوجب 
ن غري �ل�شعودي من �ال�شتثمار يف �أي ن�شاط حمظور عليه �ال�شتثمار  �لنظام – مت�شرتً� كل من ميكِّ
فيه �أو ممار�شة �أي ن�شاط حمظور عليه ممار�شته، �شو�ء كان ذلك عن طريق ��شتعمال ��شمه، �أم 
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ترخي�شه �أم �شجله �لتجاري، �أم باأية طريقة �أخرى(.
ن  باأنه: هو �لذي ميكِّ �أو�شحت �شر�حة معنى �ملت�شرت  �أنها قد  وبالرجوع �إىل ن�ص هذه �ملادة جند 
ن غري  غري �ل�شعودي من �ال�شتثمار يف �ململكة يف �أي ن�شاط حمظور عليه �ال�شتثمار فيه، �أو من ميكِّ
عملية  بها  تتم  �لتي  �لطرق  وقد حددت  عليه ممار�شته،  �ملحظور  �لن�شاط  �ل�شعودي من ممار�شة 
�لتمكني: وهي �ل�شماح له با�شتعمال �ال�شم، �أو �لرتخي�ص، �أو �ل�شجل �لتجاري، �أو باأية طريقة �أخرى، 
ومما ال �شك فيه فاإن ذلك ال ينطبق على حالة موكلي؛ حيث �إن �ملدعى عليه �الأول مل ميار�ص �لن�شاط 
ن �ملدعى عليه �الأول من ممار�شة  حتت ��شم موكلي، وال ترخي�شه، وال �شجله �لتجاري، كما �أنه مل ميكِّ
ن �ملدعى عليه  م ممثل �الدعاء �لعام �أية بينة تثبت �أن موكلي قد مكَّ �لن�شاط باأي طريق �آخر، ومل يقدِّ
�الأول من ممار�شة �لن�شاط �ملدعى به باأي طريق �آخر، و�إن كان ممثل �ملدعي �لعام يق�شد �أن موكلي 
ن �ملدعى عليه �الأول من ممار�شة �لن�شاط من خالل ��شم و�لد موكلي �أو �شجله �لتجاري �أو  قد مكَّ
�شحة  عدم  �أو�شحنا  قد  فاإننا  �التهام،  ذلك  نفى  قد  �الأول  عليه  �ملدعى  باأن  �لعلم  مع  ترخي�شه، 
مة يف هذه �لق�شية، وتفاديًا للتكر�ر فاإننا نكتفي مبا  هذ� �الدعاء يف مذكرتنا �جلو�بية �الأوىل �ملقدَّ

�أوردناه يف تلك �ملذكرة ب�شاأن هذ� �الأمر.
ثانيًا: من �لو��شح �أن ممثل �الدعاء �لعام قد ��شتند يف توجيه �التهام ملوكلي بناًء على �أنه هو �لذي 
يدير ن�شاط �شاحب �ملوؤ�ش�شة �لتي تعود لها ملكية �ل�شيدليات، ومما ال �شك فيه فاإن هذ� ال يدخل 
�شمن �لطرق �الأخرى �لتي مت �لن�ص عليها يف �آخر �ملادة )�الأوىل( من )نظام مكافحة �لت�شرت(؛ 
حيث �إن من�شب �ملدير يف �ملوؤ�ش�شة ال ي�شلح التهام موكلي باأنه هو �لذي مكن �ملدعى عليه �الأول من 
ممار�شة �لن�شاط �ملحظور عليه، ولي�ص بال�شرورة �أن يتهم �أي �شخ�ص مبثل هذ� �التهام؛ الأنه يتوىل 
�الإد�رة ويف هذ� �إجحاف و��شح بحق موكلي؛ حيث �إن �ملدير يكون م�شوؤول عادة عن �الأعمال �الإد�رية 
�لعادية، ومما �شبق يت�شح عدم توجيه �التهام �شد موكلي ويتعني تربئته من هذ� �التهام �لذي ال 

ي�شتند على �أي دليل �أو بينة توؤكده.
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ثالثًا: وفيما يتعلق مبا ذكره ممثل �الدعاء �لعام من �أن الئحة �لدعوى قد ت�شمن �الأدلة �لتي تثبت 
جرمية �لت�شرت، فاإن هذ� غري �شحيح؛ حيث �إن جميع ما �أورده ممثل �الدعاء �لعام بالئحة دعو�ه ال 
يرقى �إىل درجة �لدليل، وال يوجد من بينها دليٌل و�حٌد يثبت �التهام بحق موكلي، كما �أنه ال يوجد من 
بني تلك �الأدلة ما يثبت وقوع جرمية �لت�شرت من قبل موكلي �أو غريه، وقد �أو�شحنا ذلك بالتف�شيل 
يف مذكرتنا �ل�شابقة، ونحيل د�ئرتكم �ملوقرة ملا �أوردناه بتلك �ملذكرة حر�شًا منا على وقت �لد�ئرة 

�لثمني، وحر�شًا منا على عدم �إ�شغالها ببحث بينات ظرفية و�هية ال ي�شح ت�شميتها باأدلة.
�أن موكلي مل يقم باأي عمل يعترب خمالفًا لنظام )مكافحة �لت�شرت(، على  مما �شبق يتبني بجالء 
ذلك فاإنه ال ي�شح توجيه �التهام له مبخالفة �ملادة )�الأوىل( من �لنظام، و�لتي تن�ص على: )... 
ن غري �ل�شعودي من �ال�شتثمار يف �أي ن�شاط حمظور  ً� كل من ميكِّ ويعد يف تطبيق هذ� �لنظام مت�شرتِّ
�أم  �لتجاري،  �شجله  �أم  ترخي�شه،  �أم  ��شمه،  ��شتعمال  ذلك عن طريق  كان  �شو�ء  عليه ممار�شته 
ن غري  باأية طريقة �أخرى(؛ حيث �إن �حلكم مبخالفة �ملتهم لهذه �ملادة ي�شتوجب �إثبات �أنه قد مكَّ
�ل�شعودي من �ال�شتثمار يف �أي ن�شاط حمظور على غري �ل�شعودي ممار�شته، �أو متكينه من ممار�شة 
مة �شده  �أي ن�شاط حمظور عليه ممار�شته، وهو ما مل يتحقق يف حالة موكلي؛ حيث �إن �الأدلة �ملقدَّ
ن �ملدعى عليه �الأول من �ال�شتثمار �أو ممار�شة ن�شاط حمظور عليه،  جميعها ال ت�شري �إىل �أنه قد مكَّ
وبالتايل فاإنه ال يجوز توجيه �التهام له مبخالفة �أية مادة من مو�د �لنظام �ملذكور؛ حيث �إن جميع 
ما مت تقدميه يف هذه �لق�شية ال يعدو �أن يكون بينات ظرفية ال ميكن و�شفها باأنها �أدلة، وبالتايل ال 
ميكن �لركون �إليها يف �الإد�نة بارتكاب جرمية مثل هذه، وهي ال ترقى �إىل �جلزم باأن موكلي قد قام 
بالعمل �ملن�شوب له �لقيام به، �الأمر �لذي يقت�شي �حلكم برب�ءته لذلك وبناًء على ما �شبق �إي�شاحه 
وتبيينه، فاإين �ألتم�ص من ف�شيلتكم رد �لدعوى �ملقامة من �ملدعى عليه �شد موكلي و�حلكم برب�ءته 

من هذ� �التهام.
وبناًء عليه قررت �لد�ئرة تاأجيل نظر �لق�شية.
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م وكيل �ملدعى عليه  ويف جل�شة يوم �لثالثاء 1429/9/16هـ، تبني عدم ح�شور ممثل �الدعاء، وقدَّ
�شفحتني،  من  نة  مكوَّ 1429/3/11هـ  بتاريخ  مة  �ملقدَّ �جلو�بية  للمذكرة  �إحلاقية  مذكرة   ).....(

مرفق بها �شورة مللحق عقد �لعمل، وبيان ُيف�شح عن م�شادر �لتحويالت �لنقدية، جاء فيها:
لها  وحيث قد طلب ف�شيلتكم بيانًا ُيف�شح عن م�شادر �لتحويالت �لنقدية �لتي �شلف للمتهم �أن حوَّ

م بها �الدعاء �لعام �شد موكلنا، عليه  تفيد �الآتي: من ح�شاباته؛ وذلك دفعًا للدعوى �لتي تقدَّ
جدول ُيف�شح عن م�شادر دخل �لدكتور ).....( يف �ملدة )1419/2/14هـ �إىل 1427/9/13هـ(

ثمانية �شنو�ت و�شبعة �أ�شهر = 103 �شهرً�
مالحظاتالبياناملبلغ ال�ضهرياالإجمايل يف 103 �ضهراً

مبوجب �لعقد �ملرفقر�تب �أ�شا�شي5.000 515000

عمل �إ�شايف4177684056

)4 �شاعات يوميًا 
و�ل�شاعة ب�شاعة ون�شف 
= 6 �شاعات( مبوجب 

ملحق �لعقد �ملرفق.

بدل �شكن2359732291

)4 �أ�شهر يف �ل�شنة 
)�شهر مكافئة رم�شان 
موزعة على �الأ�شهر(( 
مبوجب ملحق �لعقد 

�ملرفق.

مبوجب ملحق �لعقد بدل نقل72100700
�ملرفق.

1.240.841.00

هذ� �جلدول يو�شح جمموع ما يدخل على �لدكتور ).....( من مبالغ �شهرية، ومت بيان جمموعها 
وهو )1.240.841.00( مليون ومائتان و�أربعون �ألفًا وثمامنائة وو�حد و�أربعون ريااًل، فاإذ� ما مت 
�إ�شافة )63750( ريااًل وهو مبلغ مت حتويله ل�شالح �ملهند�ص ).....( وهو قريب للدكتور �شاحب 
��شتثمار �أجنبي يعمل مبوجب ترخي�ص نظامي ي�شبح �ملجموع )1.304.591.00( مليون وثالثمائة 
و�أربعة �آالف وخم�شمائة وو�حدة وت�شعني ريااًل، علمًا باأن �ملبلغ �الأخري مت حتويله يف يوم و�حد ل�شالح 
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�ملهند�ص ).....(، ومن خالل ثالثة بنوك؛ الأنه ال ُي�شمح بتحويل �أكرث من )20000( ع�شرين �ألف 
رياٍل من بنك و�حد يف �ليوم، فكان �حلل هو �للجوء �إىل هذه �لطريقة �لتي ال نعلم نظامًا مينعها 

ف�شاًل عن �ل�شرع.
�ملبلغ �لذي �أثار حتويله حفيظة �ملدعي �لعام هو )1.048.092( ريااًل، وهو مبلغ لي�ص مب�شتغرب يف 
مثل �حلالة �لتي عليها عمل �لدكتور، خالفًا للمبلغ �الأخري �لذي مت حتويله يف يوم و�حد؛ �إذ �أو�شح 
عند  بها  عمل  �لتي  �لفرتة  خالل  �لدكتور  عليه  يتح�شل  �أن  ميكن  ما  جمموع  �أن  �ل�شابق  �جلدول 
موؤ�ش�شة ).....( هو )1.240.841.00( ريااًل، وهذ� يقطع باأن �لتحويالت ثمرة من ثمار جهده 

�مل�شروع مبوجب ما يثبته �لعقد وملحقه، ال كما ظن �ملدعي �لعام.
لة، وعليه نكرر  نرفع هذه �ملذكرة �لتو�شيحية بناًء على طلبكم باالإف�شاح عن م�شادر �ملبالغ �ملحوَّ

طلباتنا �ل�شابقة يف الئحتنا �جلو�بية وهي:
1- �شرف �لنظر عن دعوى �ملدعي �لعام يف حق �ملدعى عليهما.

2- �حلكم بتعوي�ص �ملدعى عليهما معنويًا باالعتذ�ر �لر�شمي من قبل هيئة �الدعاء �لعام عن �إحلاقه 
تهمة قد �أ�شرت ب�شمعة �ملدعى عليهما ومبكانتها �الجتماعية، وبدفع مبلغ وقدره )400.000( رياٍل 
هو �حلد �الأدنى �لذي يرت�شيه �ملدعى عليهما؛ الحتمال �لغ�شة �لتي �أ�شابتهما لقاء هذه �لدعوى؛ 

ليق�شم �ملبلغ بينهما بن�شبة �لثلث للمدعى عليه �الأول و�لباقي للمدعى عليه �لثاين.
3- كما نطلب �حلكم بتعوي�ص �ملدعى عليهما ماديًا بتحميل �الدعاء �لعام تكاليف �لتقا�شي و�لرت�فع 

�لبالغة )160.000( رياٍل �أتعاب �ملحامني يف هذه �لق�شية.
ونظرً� لعدم ح�شور ممثل �الدعاء وعدم رده يف �ملذكرة �ل�شابقة، قررت �لد�ئرة تاأجيل نظر �لق�شية.
نة من �شفحة و�حدة  م �ملدعى عليه ).....( مذكرة مكوَّ ويف جل�شة يوم �لثالثاء 1429/10/28هـ، قدَّ
�أرفق بها جمموعة �شور �أور�ق ما بني �شند�ت قب�ص و�شند�ت حت�شيل، يقول فيها: نو�شح بطالن 
�دعاء ممثل �الدعاء حول ما ن�شب ملوكلنا من �أن هناك م�شتقطعًا �شهريًا ي�شتلمه موكلي مقابل تاأجري 
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�ل�شيدلية للدكتور ).....(، و�أ�شا�ص �دعائنا لبطالنه هو ما تو�شحه مرفقات هذ� �خلطاب و�لتي 
بها �شند�ت حت�شيل عن �ل�شيدليات، و�لتي تختلف �إير�د�تها من �شهر الآخر.

و�لقر�ئن  باالأدلة  �كتفينا  و�أن  �شبق  وقد  بجديد،  تاأِت  مل  �أنها  ذكر  عليها  �الدعاء  ممثل  وباطالع 
�لو�ردة يف قر�ر �التهام و�الأور�ق، ثم قرر �ملدعى عليهما �كتفاءهما مبا قدماه.

وحيث �إنه وبناًء على �لدعوى و�إجابة �ملدعى عليهما يف هذه �لدعوى، وبعد در��شة �الأور�ق و�لتحقيقات 
�ملرفقة، و�الطالع على �أقو�ل �ملدعى عليهما �أمام هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام.

وحيث �إن �ملدعى عليه �الأول قد �أقر بقيامه باإد�رة وت�شغيل �ل�شيدلية حل�شابه �خلا�ص، مقابل مبلغ 
)خم�شة �آالف ريال( �شهريًا ُتدفع للمتهم �لثاين، كما يف �لتحقيقات �أمام هيئة �لتحقيق و�الدعاء 
رياٍل  �آالف  خم�شة  مبلغ  ودفع  �ل�شيدلية  بت�شغيل  �أقوم  )�أنا  جو�به:  معر�ص  يف  قال  حينما  �لعام، 
�شهريًا لل�شركة، وما ز�د عن ذلك فهو يعترب ر�تبًا يل �أنا( �إىل �أن قال: )لقد كانت �ل�شيدلية تخ�شر، 
وكنت يف �ل�شابق �آخذ ر�تب )خم�شة �آالف ريال( �شهريًا، وبناًء على �أو�مر ).....( مل�شوؤول �ل�شوؤون 
بقيمة  ب�شاعة  وبها  �ل�شيدلية  و�شلمني  �ملبلغ  هذ�  بدفع  �أقوم  باأن   ).....( �ملدعو  بال�شركة  �ملالية 
)�أربعمائة وخم�شون �ألف ريال( �ه، وذكر �أن �ملتهم �لثاين ال يتحمل �خل�شارة، و�أن ذلك كان يتم وديًا 
ل ).....( بكتابة �إي�شال لل�شركة  بينهما، كما ذكر �أنه ال يقوم باأخذ �أي �إي�شال، و�إمنا يقوم �ملح�شِّ
�ُشئل عما  وعندما  لل�شيدلية،  م�شتاأجر  �أنني  ُيكت�شف  ال  �الإير�د حتى  دفعة من  �أنه  باملبلغ مو�شحًا 
بط من م�شرّي�ت رو�تب با�شمه تو�شح ��شتالمه لرو�تب �شهرية، قال: )هذه �مل�شرّي�ت �شورية حتى  �شُ
نحمي �أنف�شنا( �ه، كما ذكر �أنه قام بتوقيع ورقة عهدة مالية بقيمة �الأدوية �ملوجودة بال�شيدلية قبل 
خم�ص �شنو�ت، وهي موجودة لدى �ملتهم �لثاين، وحينما �شئل عن خمالفته لنظام مكافحة �لت�شرت 
�لتجاري، �أجاب: باأنه لي�ص عند علم بهذ� �ملو�شوع وال يعرف �أنه حمظور، وهذ� �حتجاج منه على 
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خمالفة �لنظام بجهله.
�أقو�ل  �لعام من �شماع  �لتحقيق و�الدعاء  �إنه وبعد �الطالع على ما جاء يف حتقيقات هيئة  وحيث 
ومل  �ل�شهري،  دخلها  �شايف  يعرف  وال  �ل�شيدلية،  موقع  يعرف  ال  باأنه  �أفاد  و�لذي  �لثاين،  �ملتهم 
�أقو�له يف  �إن  بال�شركة، وحيث  �إد�رة �ل�شيدليات  �مل�شوؤول عن  و�أنه  ي�شبق له �حل�شور لها، ال�شيما 
�لتحقيقات حول �لدخل �ل�شهري لل�شيدلية �ختلفت �ختالفًا كثريً� مع �أقو�ل �ملتهم �الأول، وكذلك 
�لدخل �ليومي، وكيفية حت�شيل �الإير�د�ت، ومن خالل �الطالع على �أقو�له يظهر منها جهله �لتام 
بو�قع تلك �ل�شيدلية �لتي يعمل بها �ملتهم �الأول خا�شة، وال �أدل على ذلك من جو�به بعد �أن �شئل: 
هل تقوم بزيارة �ل�شيدلية و�حل�شور �إليها؟ �أجاب: )لديَّ زيار�ت دورية جلميع �ل�شيدليات ما عد� 
ودفع  �ل�شيدلية  و�أدوية  م�شتلزمات  ب�شر�ء  يقوم  �لذي  باأن  �أفاد  فقد  وكذلك  �ه،  �ل�شيدلية(  هذه 

ثمنها هو �ملتهم �الأول.
�أقو�ل  �لعام من �شماع  �لتحقيق و�الدعاء  �إنه وبعد �الطالع على ما جاء يف حتقيقات هيئة  وحيث 
�شائق �ل�شركة ).....(، و�لذي �أفاد باأن �ملتهم �الأول م�شتاأجر �ل�شيدلية مببلغ )خم�شة �آالف ريال(، 
يدفعها �شهريًا ويوقع على ��شتالم رو�تبه دون �أن ي�شتلم �أي ر�تب، و�أن ذلك منذ خم�ص �شنو�ت �أو 

�أكرث، و�أنه يقوم بدفع �إيجار �ل�شيدلية وفو�تري �لكهرباء و�لهاتف.
�أقو�ل  �لعام من �شماع  �لتحقيق و�الدعاء  �إنه وبعد �الطالع على ما جاء يف حتقيقات هيئة  وحيث 
حما�شب �ل�شركة ).....(، و�لذي �أفاد باأنه ال يتم حت�شيل �شايف �لربح �شهريًا، و�أنه يتم حت�شيل 
هة له باأنه ال يوقع  مبلغ )خم�شة �آالف ريال( �شهريًا كمخ�ش�ص لالإد�رة. �أجاب بعد �أحد �الأ�شئلة �ملوجَّ
عند �لتح�شيل �إال على خم�ش�ص �ل�شيخ ).....( – �ملتهم �لثاين – وذكر �أن �لباقي من �الإير�د�ت 

يبقى يف �ل�شيدلية.
وحيث �إنه وبعد �الطالع على ما ورد ب�شورة حم�شر �لت�شفية و��شتالم �لعهدة من قيام �ملتهم �الأول 

بدفع مبلغ )�خلم�شة �آالف ريال( لالإد�رة.



539

وحيث �إن �ل�شوق �لتجاري يتفاوت دخله من �شهر �إىل �آخر، فبع�ص �الأ�شهر يكون �لدخل كثريً� وبع�شها 
يقل، ال�شيما و�أن هذه �شيدلية، ومعروف �أن �ل�شيدليات يزيد دخلها عن هذ� �ملبلغ �ملحدد �شهريًا؛ 

وكون هذ� �ملبلغ حمدد بخم�شة �آالف رياٍل، فاإنه دليل قوي على �لت�شرت.
وحيث �إنه وبعد �الطالع على ما جاء يف حتقيقات هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام من �أقو�ل �مل�شوؤول 
عن مكتب ).....(، �لذي �أفاد باأن �ملتهم �الأول يقوم بدفع �إيجار �ل�شيدلية نقدً�، �أو مبوجب �شيكات 
م�شحوبة على بنك �لريا�ص، و�لذي يت�شح �أنه من ح�شاب �ملتهم �الأول. و�لذي �طلعت عليه �لد�ئرة 

من خالل �الأور�ق �ملرفقة بالطرد.
مبوجب  ح�شابه  من  �شحوبات  �إجر�ء  من  للمتهم  �لبنكية  �حل�شابات  در��شة  من  �لثابت  �إن  وحيث 
و�ثنان  �ألفًا  و�أربعني  وثمان  مليون   )1.048.092( مبلغ  وحتويل  �أدوية،  �شركات  ل�شالح  �شيكات 

وت�شعني ريااًل لبالده، يدل على ��شتثماره و�رتفاع عو�ئد ذلك �لن�شاط.
وحيث �إن ح�شابات �ملتهم �الأول �لبنكية، وحتويالته �ملالية قد تعددت وت�شخمت بحال ال تتنا�شب مع 

وظيفته �لتي عمل بها.
وجهة  �لتجارة  وز�رة  قبل  من  �شبطها  مت  �لتي  �مل�شتند�ت  حمتوى  على  �الطالع  وبعد  �إنه  وحيث 
�لتحقيق، مثل: عقود �شر�ء �الأدوية، و�ل�شيكات �لتي يقدمها �ملتهم �الأول ل�شركات �الأدوية ك�شركة 
).....(، و).....(، و).....(، و).....( وغريها، و�لتي يوقع عليها با�شمه ومن ح�شابه، و�لتي يت�شح 

منها ت�شرف �ملتهم �الأول �الأجنبي كما يت�شرف مالك �ل�شيدلية �لفعلي.
وحيث �إن �لتحويالت �ملالية �خلارجية �لتي يجريها �ملتهم �الأول ال تتنا�شب مع �إجمايل �أجوره �ل�شنوية، 
حيث �إن لديه ح�شاب حو�الت ببنك �لبالد )�إجناز( قام من خالله بتحويل مبلغ )5.000( خم�شة 
�آالف دوالر، ولديه ح�شاب حو�الت مب�شرف �لر�جحي قام من خالله بتحويل مبلغ )343.745( 
مبجموعة  حو�الت  ح�شاب  ولديه  ريااًل،  و�أربعني  وخم�شة  و�شبعمائة  �ألفًا  و�أربعني  وثالثة  ثالثمائة 
ريااًل،  ع�شر  و�ثني  وثالثمائة  �ألف  مائة   )100.312( مبلغ  بتحويل  خالله  من  قام  �ملالية  �شامبا 
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ولديه ح�شاب حو�الت بالبنك �لعربي قام من خالله بتحويل مبلغ )585.862( خم�شمائة وخم�شة 
�الإيد�عات  بلغت  �لريا�ص  ببنك  جاري  ح�شاب  ولديه  ريااًل،  و�شتني  و�ثنني  وثمامنائة  �ألفًا  وثمانني 
به )1.705.913( مليون و�شبعمائة وخم�شة �آالف وت�شعمائة وثالثة ع�شر ريااًل، وجميع �حلو�الت 
�خلارجية جلمهورية م�شر �لعربية با�شم زوجته و�ثنني من �أبنائه، وحو�لة و�حدة ل�شخ�ص ُيدعى 
).....(، كما تبني من ح�شاباته �لبنكية قيامه بالتحويل لبالده يف يوم و�حد بتاريخ 2006/7/23م 
ثالث حو�الت من بنوك خمتلفة، وجميعها با�شم زوجته مببالغ بلغت )63.750( ثالثة و�شتني �ألفًا 

و�شبعمائة وخم�شني ريااًل.
ل �إىل بالده �أكرث من مليون رياٍل �شعودي، وهذ� دليل على  وقد �شاألته �لد�ئرة عن ذلك من �أنه حوَّ
ل من ح�شابه هذ�  �أنه لي�ص جمرد موظف، و�إمنا �شاحب �ل�شيدلية، فاأجاب: باأنه �شحيح �أنه قد حوَّ
�ملبلغ �إىل بالده، و�أن ر�تبه ي�شل �إىل )خم�شة ع�شر �ألف ريال(، ثم ذكرت له �لد�ئرة باأن �لثابت يف 
�الأور�ق �أن ر�تبه )خم�شة �آالف ريال(، فاأجاب باأن )�خلم�شة ع�شر �ألف ريال( هي باالإ�شافة �إىل 
بدل �شكن مو��شالت وعموالت، فاطلعت �لد�ئرة على ك�شف رو�تب �ملوظفني وما ت�شمنه فا�شتنتجت 
�إىل  �أنه ي�شاف  �لعمل يبني  �أن هناك ملحقًا لعقد  �آالف ريال(، فذكر  �لر�تب )خم�شة  �أن جمموع 
ر�تبه )�أربعة �آالف وت�شعمائة ريال(، زيادة على �ملبلغ �ل�شابق ذكره، فاطلعت �لد�ئرة على ملحق 

�لعقد، فذكرت له �أنه حتى مع هذ� �لعقد �الإ�شايف ال ي�شل ر�تبه �إىل )خم�شة ع�شر �ألف ريال(.
�الأول وجود  للمتهم  و�لعائدة  باالأور�ق،  �ملرفقة  �لبنكية  �لك�شوفات  �ت�شح من خالل  قد  �إنه  وحيث 
ك�شوف  على  �لد�ئرة  �طلعت  وقد  كثرية.  �أ�شعافًا  له  �ملخ�ش�ص  �الأجر  تفوق  حتويالت من ح�شابه 
�الأر�شدة و�حل�شابات �لبنكية �ملفتوحة �ملرفقة بطرد �لق�شية، وكذلك �شور �ل�شيكات و�الإيد�عات، 
و��شتغربت من ��شتخد�م �ملتهم �الأول حل�شابات متعددة للحو�الت، فهناك ح�شابات حو�الت ببنك 
�لبالد وم�شرف �لر�جحي وجمموعة �شامبا �ملالية، و�لبنك �لعربي �لوطني، و�أما ح�شابه �جلاري 

ففي بنك �لريا�ص.
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وحيث �إن �ملتهم �الأول ي�شتخدم ح�شابه �ل�شخ�شي يف �شرف و�إيد�ع �ل�شيكات مببالغ كبرية، و�خلا�شة 
�ملدعى عليهما عن  رد  و�أما  �ل�شركة،  �لتعامل مع ح�شاب  �ل�شيدلية وم�شرتو�تها، ويرتك  مببيعات 
يفعله  كان  هذ�  )�إن  بقولهما:  �الأدوية  �شركة  ح�شاب  �إىل  �الأول  �ملتهم  ح�شاب  من  �شحوبات  وجود 
يف  �حلقوق  �أ�شحاب  يتاأخر  ال  حتى  منه  وبتفوي�ص  �لتجارة،  �شاحب  من  باأمر  �الأول  عليه  �ملدعى 
��شتيفاء حقوقهم، وهو �شيء يتم ت�شفيته بو�شوح يف �حل�شابات �خلتامية( فهذ� �لرد ال ي�شتقيم؛ 
الأن �ملعتاد �أن تكون تلك �ملبالغ ي�شرية؛ الإكمال بع�ص �الأعمال، وت�شيري �الأمور و�شد�د �لديون مثلما 
لة و�مل�شحوبة و�لتي �طلعت عليها �لد�ئرة كبرية، تدل �أرقامها وكرثتها على  ذكر، �إال �أن �ملبالغ �ملحوَّ

�أنها �شادرة من �ملتهم �الأول وكاأنه �شاحب �لن�شاط.
وحيث �إن قيام �ملتهم �لثاين بتفوي�ص �أمور �ل�شيدلية من �إد�رة وت�شغيل ب�شكل �شامل للمتهم �الأول، 
يعد متكينًا لالأجنبي من �ال�شتثمار وممار�شة ن�شاط جتاري لبيع �الأدوية وم�شتلزماتها، وهو ن�شاط 
على  �لتي  مهنته  �خت�شا�ص  تعدى  قد  �الأول  �ملتهم  �أن  يوؤكده  �لذي  �الأمر  عليه ممار�شته،  حمظور 
�أ�شا�شها �أتى للبالد وهي )�شيديل( وفق رخ�شة �الإقامة �ملمنوحة له، �إىل �أن �شار ميار�ص �شالحيات 

�ملالك �لفعلي لل�شيدلية، وهذ� ُيعد خمالفة الأحكام �ملادة )�الأوىل( من نظام مكافحة �لت�شرت.
وبعد  مبا�شر،  غري  تفوي�شًا  حقيقتها  يف  تت�شمن  �لتي  �لعهد  تلك  بوجود  دفعا  �ملتهمان  �إن  وحيث 
�إيجارها  ودفع  �ل�شيدلية،  الأدوية  ب�شر�ئه  �الأول  �ملتهم  مها  قدَّ �لتي  �مل�شتند�ت  على  �الطالع 
)�الأوىل(  �ملادة  الأحكام  خمالفة  �أي�شًا  ُيعد  �لذي  �الأمر  �الأدوية،  �شركات  مع  و�لتعاقد  وفو�تريها، 
ع من  من نظام مكافحة �لت�شرت، وال ينال من ذلك حم�شر �لت�شفية و��شتالم عهدة �ل�شيدلية �ملوقَّ
قبل �ملتهم �الأول وجلنة �ملر�جعة و�لت�شليم بال�شركة؛ �إذ �إنه الإثبات �أن �مل�شوؤول عن �إد�رة �ل�شيدلية 

وت�شغيلها وما بد�خلها �ملتهم �الأول لي�ص �إال، دون �أدنى م�شوؤولية عن عملهم �لذي يخالف �لنظام.
وحيث �إن �ملتهم �الأول �أقر باأن ما قام به هو ��شتئجار لل�شيدلية، و�أنه يف �حلقيقة �ملت�شرف بكافة 
كبرية  مالية  بتحويالت  كذلك  وقيامه  �ل�شخ�شية،  ح�شاباته  لت�شخم  ونظرً�  لها؛  �ملالية  �لعمليات 
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�ت�شح �أنها تتجاوز مئات �الآالف وتناق�ص �أقو�له فيها، كما �أن �ملو�شوع �لذي ُقب�ص عليه ب�شببه من 
قبل �الإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت بتاريخ 1427/9/24هـ، هو تهريبه لكمية كبرية من �حلبوب 
�ملمنوعة و�لتي �أدين فيها من قبل �ملحكمة �لعامة بجدة، وُحكم عليه بعقوبة �شديدة تت�شمن �ل�شجن 
و�لغر�مة و�جللد، دليل على ��شتثماره يف جمال �ملتاجرة باالأدوية، ولي�ص م�شتقدمًا للقيام بالعمل وفق 

رخ�شة �الإقامة.
نة يف حما�شر  وقد الحظت �لد�ئرة عدة تناق�شات �أخرى وقع فيها �ملدعى عليه �الأول يف �أقو�له �ملدوَّ
�لتحقيق لدى �لهيئة و�أقو�له يف معر�ص رده على �لدعوى �أمام �لد�ئرة، ومن ذلك تناق�شه يف عدد 

ح�شاباته، و�الأمور �ملتعلقة بتحويالته، و�أ�شباب �لتحويل.
�ملت�شرتِّ  وجود  �لق�شية، من  توفرت يف هذه  قد  �لت�شرت  دعوى  �أركان  �أن  �إىل  �لد�ئرة  �طماأنت  وقد 
وهو �ملتهم �لثاين، وكذلك �ملت�شرتَّ عليه وهو �ملتهم �الأول، وكذلك �لن�شاط �لتجاري وهو بيع و�شر�ء 

�الأدوية وم�شتلزماتها من خالل �شيدلية ).....( رقم )4(.
حيث �إنه وبعد �الطالع على �ملادة )�الأوىل( من نظام مكافحة �لت�شرت و�لتي تن�ص على �أنه: )ال يجوز 
�أي ن�شاط ال ي�شمح نظام  �أو باال�شرت�ك مع غريه  �أو ميار�ص حل�شابه �خلا�ص  �أن ي�شتثمر  لالأجنبي 
ً� يف تطبيق  ��شتثمار ر�أ�ص �ملال �الأجنبي �أو غريه من �الأنظمة و�لتعليمات له مبمار�شته، وُيعترب مت�شرتِّ
ن �الأجنبي من ��شتثمار �أو ممار�شة �أي ن�شاط حمظور عليه ممار�شته، �شو�ء  هذ� �لنظام: كل من ميكِّ
�أخرى(.  طريقة  باأية  �أم  �لتجاري،  �شجله  �أم  ترخي�شه،  �أم  ��شمه،  ��شتعمال  طريق  عن  ذلك  كان 
وهذ� ينطبق على �ملدعى عليه �لثاين؛ حيث �إنه هو �مل�شوؤول فعليًا عن �إد�رة �لن�شاط �لتجاري عن 
و�لده، وهو من قام بتمكني �ملدعى عليه �الأول باإد�رة �ل�شيدلية �لتي يديرها مقابل )خم�شة �آالف 
ن �ملدعى عليه �الأول من ��شتعمال ��شم و�لده و�شجله �لتجاري،  ريال( �شهريًا، فيكون بذلك قد مكَّ
�لثاين  عليه  �ملدعى  �إن  �ل�شعودي، وحيث  �ملو�طن  كاأنه  �ل�شيدلية  و�ملت�شرف يف  �ملالك  �إنه  بحيث 
لي�ص له من ذلك �شوى �ال�شم، وذلك يت�شح من خالل �أقو�ل �لتي �شبق ذكرها، مما يو�شح قيامه 
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�لتجاري،  و�شجلها  �ل�شركة  ��شم  بذلك  م�شتغاًل  �ل�شيدلية  �أمور  بجميع  �لقيام  من  �الأول  بتمكني 
و�أتاح بذلك �لفر�شة للمتهم �الأول للقيام بتلك �الأعمال �لتجارية، �لتي تذهب  فائدتها �إىل �خلارج، 
وت�شر باالقت�شاد �لوطني، وال �أدل على ذلك من �لو�قعة �لتي ب�شببها ُقب�ص على �ملتهم �الأول د�خل 
�ل�شيدلية �ملذكورة، وبها �أُدين من �ملحكمة �لعامة بجدة، حني ��شتغل هذه �ل�شيدلية �لتي �أ�شبح 
�ملت�شرف فيها، وكاأنه مالكها دون �لرجوع �إىل �ملتهم �الأول بحيازة )خم�شة �آالف حبة( حمظورة 
بق�شد �لرتويج د�خل �ململكة، حيث �أكدت �لتقارير �ملرفقة بطرد �لق�شية �أن تلك �حلبوب حتتوي 
على عدة عقار�ت ومنها عقار لور�زيبام، وهو من �ملو�د �ملُدَرجة �شمن �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية.
وهذ� �الأمر �لذي ح�شل ب�شبب ��شتغالل �ملدعى عليه �الأول للن�شاط وقيامه بتهريب هذه �حلبوب 
و�إدخالها �ل�شيدلية، و�إقر�ره باأن هذ� �الأمر قد ح�شل مرتني قبل �لو�قعة �لتي ُقب�ص عليه فيها، كما 
ق �شرعًا، وقيامه ببيعها، هو من �أهم �الأ�شباب  يف �إقر�ره �أمام هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام �مل�شدَّ
و�لغايات �لتي �َشنَّ الأجلها ويل �الأمر يف بالدنا مكافحة �لت�شرت �لتجاري، وجعله جرمية من �جلر�ئم 
�لتي البد من �ملعاقبة عليها، وهو �الأمر �لذي يف�شر لدى �لد�ئرة ت�شخم ح�شابات �ملدعى عليه �الأول 

وكرثة حتويالته.
و�ل�شبب يف تلك �مل�شكلة هو �بتعاد �ملتهم �لثاين عن �ل�شيدلية وعدم معرفته مبوقعها ومبا يدور فيها 
و�إعطاء كافة م�شوؤولياتها للمتهم؛ وذلك ب�شبب ت�شرته عليه وتاأجريه تلك �ل�شيدلية له، �الأمر �لذي 
ل وقوع تلك �جلرمية.مما تخل�ص معه �لد�ئرة �إىل ثبوت خمالفة �ملدعى عليهما لنظام مكافحة  �شهَّ
ي�شتوجب  مما  1425/5/4هـ،  بتاريخ  )م/22(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لتجاري،  �لت�شرت 
عنه  ه  �ملنوَّ �لتجاري  �لت�شرت  مكافحة  نظام  من  )�لر�بعة(  �ملادة  لن�ص  طبقًا  ذلك  عن  معاقبتهما 

بعاليه، و�ملادة )�الأوىل( من الئحته �لتنفيذية. لذلك ولكل ما تقدم:
باإدانة املدعى عليهما كاًل من ).....( ).....( اجلن�ضية، و).....( ).....(  الدائرة  لذلك حكمت 

واحد  كل  بتغرمي  ذلك  عن  وجمازاتهما  التجاري  الت�ضرت  مكافحة  نظام  مبخالفة  اجلن�ضية، 
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منهما )300.000( ثالثمائة األف رياٍل.وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى 

اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/1231/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 129/د/ج/11 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 518/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/8/5هـ

ت�ضرت جتاري – اعرتاف املت�ضرترِّ –اإنكار املت�ضرترِّ عليه للهروب من اإدانته بارتكاب جرمية اأخرى.

�عرت�ف �ملتهم �الأول باأنه ت�شرت على �ملتهم �لثاين باأن قام بفتح موؤ�ش�شة با�شمه وترك �إد�رتها للثاين 
و��شتمر�ر  �الإد�رة،  تدخله يف  وب�شرط عدم  �شهريًا،  ريال(  وخم�شمائة  )�ألف  مبلغ  مقابل  بالكامل 
ذلك �لو�شع ملدة �شنتني حتى �أقيمت �شد موؤ�ش�شته دعوى غ�ص جتاري �أمام وز�رة �لتجارة – �شهادة 
).....( ب�شحة �التفاق �مل�شار �إليه و�إجماع عمال �ملوؤ�ش�شة على �أن �ملتهم �لثاين هو �ملت�شرف فيها، 
وجود م�شلحة للمتهم �لثاين يف �إخفاء جرمية �لت�شرترُّ حتى ال يرتتب على ذلك �إد�نته بجرمية �لغ�ص 

�لتجاري – �أثر ذلك: ثبوت �إد�نة �ملتهمني بارتكاب �جلرمية.

 �ملادة �لر�بعة من نظام مكافحة �لت�شرت �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/22( بتاريخ 1425/5/4هـ.

�الأول،  عليه  �ملدعى  ح�شر  كما   ).....( �لعام  �ملدعي  ح�شر  1428/8/27هـ  �ليوم  هذ�  جل�شة  يف 
�أحال �إىل الئحة �لدعوى �لعامة، و�لتي ورد  ومل يح�شر �لثاين، وب�شوؤ�ل �ملدعي �لعام عن �لدعوى 
فيها �أنه بتاريخ 1426/4/12هـ تقدم �ملدعى عليه �الأول با�شتدعائه ل�شرطة �ملنطقة �ل�شرقية �شد 
و�إخفاء  �شيكات وتزوير عقود عمل  توقيعه على دفاتر  بتزوير  لقيامه  �لثاين؛  �ملدعى عليه  مكفوله 
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�شجالت جتارية ورخ�ص بلدية، وب�شبط �إفادته �أفاد باأنه قبل ثالث �شنو�ت ح�شر �لثاين �إىل و�لد 
�الأول وطلب منه �أن ينقل كفالته عليه بحكم �ملعرفة �ل�شابقة بينهما، ومت �التفاق بينهما على �أن يقوم 
�لثاين با�شتخر�ج �شجل جتاري با�شم �الأول وميار�ص ن�شاطه �لتجاري مقابل مبلغ )�ألف وخم�شمائة( 
)1500( رياٍل �شهريًا يدفعها �لثاين لالأول وال يتدخل �الأول يف �أعمال �ملوؤ�ش�شة، وبعد �إن�شاء �ملوؤ�ش�شة 
�أح�شر �لثاين �شيكات با�شم �الأول �شادرة من �لبنك �لعربي �لوطني، وطلب منه �لتوقيع عليها وفعاًل 
�ملبلغ  بدفع  ويقوم  باملوؤ�ش�شة  بالعمل  �لثاين  و��شتمر  بيا�ص،  على  �ل�شيكات  دفرت  على  بالتوقيع  قام 
بطلبه  و�ل�شناعة  �لتجارة  وز�رة  قيام  �ملوؤ�ش�شة حتى  �شيئًا عن  يعلم  ال  و�الأول  �شهريًا،  عليه  �ملتفق 
لوجود خمالفات عليها هي ت�شويق ب�شائع غري �شاحلة، وبعد �إتالف �لب�شاعة تقدم �لثاين يطالب 
�الأول برو�تب و�شيكات بقيمة )700000( �شبعمائة �ألف رياٍل، و�أقر �الأول باأن �لتوقيع توقيعه؛ حيث 
وقع على بيا�ص وب�شاعة �ملوؤ�ش�شة عائدة للثاين، و�أن �لثاين هو من قام باإجر�ء�ت �شر�ء �ملوؤ�ش�شة ونقل 
�لكفاالت، وكل ما يتعلق باإد�رة �ملوؤ�ش�شة وطلب منه عمل وكالة ل�شخ�ص ُيدعى ).....( وبا�شتجو�ب 
�لثاين نفى ذلك، وقال: �إنه جمرد موظف لدى �الأول و�أفاد مالك �ملوؤ�ش�شة �الأول باأنه وكل ).....( 
)ُتويف( على �إجر�ء بيع �ملوؤ�ش�شة، و�أنه باعها �إىل �شخ�ص ُيدعى ).....( كما هو مثبت عنده باالأور�ق، 
باأنه كان يعمل لدى  وال يعلم �شوى ذلك و�أفاد �لعامل ).....( �لديانة و).....( �جلن�شية ).....( 
�لثاين يف �ملوؤ�ش�شة، و�أن �لثاين هو من يدير �ملوؤ�ش�شة ويت�شرف يف �أمورها كلها من دفع رو�تب و�شر�ء 
�لب�شائع وغري ذلك، ومل يعلم �أن �الأول هو كفيله �حلقيقي �إال بعد حدوث �مل�شاكل بينه وبني �لثاين. 
وطالبت �ملدعية معاقبتهما وفق �ملادة )�لر�بعة( من نظام مكافحة �لت�شرت �ل�شادر باملر�شوم �مللكي 

رقم )م/22( بتاريخ 1425/5/4هـ
�لعامة، ويف جل�شة  �أجاب ب�شحة ما ورد يف الئحة �لدعوى  وبعر�ص ذلك على �ملدعى عليه �الأول، 
�لدعوى،  بالئحة  ورد  ما  فيها �شحة  نفى  �لثاين مذكرة  م  وقدَّ �الأطر�ف،  1428/10/17هـ ح�شر 
م وكيل  ويف جل�شة 1428/11/8هـ ح�شر وكيل �ملتهم �الأول وهو و�لده، كما ح�شر �ملتهم �لثاين، وقدَّ
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�لت�شرت و�كتفى كل طرف مبا قدم، ويف جل�شة 1428/12/27هـ قدم وكيل  �أكد فيها  �الأول مذكرة 
�لثاين مذكرة طلب وكيل �الأول مهلة للرد عليها، ويف جل�شة 1429/1/11هـ قدم وكيل �الأول مذكرة 
وطلب �لثاين مهلة، ويف جل�شة 1429/2/17هـ قدم �ملتهم �لثاين مذكرة و�أح�شر وكيل �الأول �ل�شاهد 
).....( ).....( �جلن�شية، ف�شهد باأن ).....( �تفق مع ).....( �ملاثل �أمامي باأن يقوم ).....( بفتح 
�شهريًا،  ريال(  )�ألف وخم�شمائة  لــ ).....( مقابل مبلغ  و�أعمالها  �إد�رتها  وتكون  با�شمه،  موؤ�ش�شة 
�لعمل ملدة  و��شتمر  �ملوؤ�ش�شة،  �إد�رة  يتدخل يف  باأال  �الأول(  و��شرتط ).....( على ).....( )�ملتهم 
حيث  بذلك؛  علمت  وقد  �لتجارة،  وز�رة  على  �لدعوى  وعر�شت  �لتجاري  �لغ�ص  ظهر  حتى  �شنتني 
�شهادة  �لطعن يف  تت�شمن  �لثاين مذكرة  �ملتهم  �ليوم قدم  للطرفني، ويف جل�شة هذ�  �إنني �شديق 
�ل�شاهد ذكر فيها �أن �ل�شاهد تربطه بو�لد �ملدعى عليه �الأول م�شلحة حيث قدم �ل�شاهد من قبل 
با�شتري�د ع�شل وليف حمام، وقام و�لد �ملتهم �الأول بتخزينها يف م�شتودعه كما يوجد بني �ل�شاهد 
وكفيله ).....( حني �أغلق ).....( موؤ�ش�شته، وطلب من �ل�شاهد نقل كفالته فظل مياطل ملدة �شنتني، 
وتعر�ص مل�شاكل كثرية قام و�لد ).....( بحلها مقابل �ل�شهادة، وعليه رفعت �جلل�شة للتاأمل و�ملد�ولة 

ثم �شدور �حلكم.

معاقبة  طالبًا  �لدعوى  هذه  �أقام  �ل�شرقية  باملنطقة  �لعام  و�الدعاء  �لتحقيق  هيئة  فرع  �إن  حيث 
�ملتهمني طبقًا ملا تق�شي به �لن�شو�ص �لنظامية �لتي �أوردها يف الئحة �الدعاء �لعامة، وحيث �إن هذه 
�لد�ئرة خمت�شة بالف�شل يف هذه �لدعوى من حيث نوع �لق�شية ومكانها، طبقًا ملا ت�شمنته قر�ر�ت 

معايل رئي�ص �لديو�ن �ملنظمة للدو�ئر و�خت�شا�شاتها.
وحيث �إن جرمية �لت�شرت ثابتة بحق �ملتهمني، وذلك من خالل �عرت�ف �ملتهم �الأول باأنه ت�شرت على 
�ملتهم �لثاين، و�أن ب�شاعة �ملوؤ�ش�شة عائدة للمتهم �لثاين، و�أنه ال ميلكها �إال باال�شم فقط، و�أن �ملتهم 
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�ملوؤ�ش�شة،  باإد�رة  يتعلق  �لكفاالت وكل ما  ونقل  �ملوؤ�ش�شة  �إجر�ء�ت �شر�ء  �لثاين هو من قام بجميع 
و�أنه طلب منه وكالة ل�شخ�ص ُيدعى ).....( و�أنه هو �ملت�شرف بح�شابات �ملوؤ�ش�شة، و�أنه ال يعلم عن 
�أمور �ملوؤ�ش�شة �شيئًا �شوى ما ي�شتلم نهاية كل �شهر، وهو مبلغ )1500( رياٍل با�شمه، ومما يوؤكد ثبوت 
جرمية �لت�شرت يف حق �ملتهم �لثاين، ما جاء يف �إفادة �لعامل باملوؤ�ش�شة ).....( ).....( �جلن�شية 
باأنه كان يعمل لدى �ملتهم �لثاين يف �ملوؤ�ش�شة، و�أنه هو من يديرها ويت�شرف باأمورها كلها من دفع 
�لرو�تب و�شر�ء �لب�شائع، وال يعلم �أن �ملتهم �الأول هو كفيله �إال بعد حدوث �مل�شاكل بينهما مما يدل 
على �أن �ملتهم �لثاين ميتهن �لتجارة مت�شرتً� با�شم �ملتهم �الأول، كما �أن �الإقر�ر �ل�شادر من �ملتهم 
�الأول على �ملتهم �لثاين بالت�شرت ي�شتلزم منه ��شرت�كهما يف جرمية �لت�شرت، حيث �إنه ال ُيعقل �أن ُيقر 
�الإن�شان على نف�شه من �أجل �أن يوقع غريه خ�شو�شًا ما �إذ� كان يعلم يقينًا ج�شامة �جلرمية وعقوبتها 
�مل�شددة؛ �إذ باإمكانه �الإنكار مع �إنكار �ملتهم �الآخر، مما يدل على ذلك �شحة �الإقر�ر �ل�شادر من 
هذه  عالقة  �لت�شرت  جرمية  يف  ��شرت�كهما  �أي�شًا  يوؤكد  ومما  �إليه،  �لد�ئرة  وتطمئن  �الأول  �ملتهم 
�لق�شية بالق�شية �ملقام لدى )جلنة �لغ�ص �لتجاري(؛ �إذ من م�شلحة �ملتهم �لثاين �إخفاء حقيقته 
�إد�نته بجرمية �لغ�ص �لتجاري، ومما يدعم ثبوت �لتهمة �شهادة �ل�شاهد  حتى ال يرتتب على ذلك 
).....( ).....( �جلن�شية، و�لذي �شهد باأن �ملتهم �الأول و�ملتهم �لثاين �تفقا باأن يفتح �ملتهم �الأول 
).....( موؤ�ش�شة با�شمه وتكون �إد�رتها و�أعمالها على �ملتهم �لثاين مقابل مبلغ )1500( رياٍل �شهريًا 
على �أال يتدخل باأمور �ملوؤ�ش�شة، وحيث �إن ما �أدىل به �ملتهم �لثاين من �أ�شباب لرد �شهادة �ل�شاهد ال 
تقدح يف عد�لته، كما ال يوجد لديه �إثبات على �شحة ذلك، كما �أن عمال �ملوؤ�ش�شة جميعهم �أفادو� 
�أمام وز�رة �لتجارة باأن �ملت�شرف فيها هو ).....( )�ملتهم �لثاين(، وقد جاء يف الئحة �الدعاء �أن 
نفي �ملتهم �لثاين ملا ورد يف حم�شر �ل�شرطة �ملثبت ل�شكوته عن �الإف�شاح باحلقيقة يدل على �شوء 
م�شلكه و�إ�شر�ره على �ملر�وغة عن �حلقيقة، فهذه �الأدلة و�لقر�ئن تدل داللة و��شحة على تورطهما 
و��شرت�كهما يف جرمية �لت�شرت مما يقوم معه ركني جرمية �لت�شرت يف حقهما. وبالتايل معاقبتهما 
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طبقًا ملا تق�شي به �ملادة )�لر�بعة( من نظام مكافحة �لت�شرت �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/22( 
بتاريخ 1425/5/4هـ وال ينال من ذلك �إنكار �ملتهم �لثاين يف جميع مر�حل �لتحقيق و�أمام �لد�ئرة، 
يتعني  �مل�شوؤولية مما  من  �لتن�شل  منه  �أر�د  و�إمنا  و�أدلة،  بينات  من  ذلك  ي�شند  ما  يقدم  حيث مل 

طرحه جانبًا و�لتعويل على ما جاء بالئحة �الدعاء من �أدلة وبينات.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

عنها  وتعزيره  اإليه،  املن�ضوبة  الت�ضرت  جرمية  بارتكاب  اجلن�ضية،   ).....(  ).....( اإدانة  اأواًل: 

بتغرميه مبلغ خم�ضني األف رياٍل )50000(.

عنها  وتعزيره  اإليه،  املن�ضوبة  الت�ضرت  جرمية  بارتكاب  اجلن�ضية،   ).....(  ).....( اإدانة  ثانياً: 

بتغرميه مبلغ مئة وخم�ضني األف رياٍل )150000(؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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 رقم الق�ضية: 3/920/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي: 439/د/ج/12 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 129/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/2/23هـ

1- عملة مزيفة – تزييف – ا�ضتن�ضاخ عن طريق احلا�ضب االآيل – تخزين فئات العملة املزيفة 

يف جهاز ذاكرة.

�لعثور بحوزة �ملتهم عند �لقب�ص عليه على جهاز ذ�كرة )فال�ص ميموري( بفح�شه من قبل �جلهة 
�لعملة  �شمنها  ومن  باجلهاز،  خمزنة  خمتلفة  �شعودية  عملة  فئات  من  ن�شخ  وجود  تبني  �ملخت�شة 

�ملزيفة �مل�شبوطة بحوزته – �أثر ذلك:ثبوت �إد�نته بتزييف �لعملة.
2- تزوير – حمررات ر�ضمية وعرفية – �ضبط اأدوات التزوير – مبداأ تداخل العقوبات.

�شبط بع�ص �أدو�ت �لتزوير بحوزة �ملتهم د�خل �شيارته، ومن �شمنها �حلا�شب �الآيل وكارت �لذ�كرة 
�ملخزن بد�خله مناذج �ملحرر�ت �ملزورة وب�شمات �الأختام �لتي �أثبتت باملحرر�ت – حماولة �ملتهم 
�إخفاء بع�ص معامل �جلرمية مبحاولته �إتالف كارت �لذ�كرة �أثناء �لقب�ص عليه – �أثر ذلك: ثبوت 

�إد�نته بجرمية �لتزوير- �حلكم على �ملتهم بالعقوبة �الأ�شد �إعمااًل ملبد�أ تد�خل �جلر�ئم.

 �ملادة )�لثانية(من �لنظام �جلز�ئي �خلا�ص بتزييف وتقليد �لنقود �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم 
)12( بتاريخ 1379/7/20ه .
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�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق باملنطقة �ل�شرقية دعو�ه �جلز�ئية �ملاثلة �شد �ملتهم الأنه يف عامي 
�لريا�ص 1- زيف ورقتي عملة من  �ل�شرقية ومنطقة  باملنطقة  �لدمام  بد�ئرتي  1428هـ و1429هـ 
فئة )500( ريال �ملتد�ولة نظامًا باململكة باأن قام با�شتن�شاخ �لورقتني عن طريق �حلا�شب �الآيل من 
عملة �شحيحة ومن ثم طباعتهما بهدف �لن�شب و�الحتيال مبوجبها وذلك بالتعامل بهما. 2- زور 
حمررين ر�شميني هما وكالتي ��شتقد�م عمال �ملن�شوب �شدورهما لكتابة عدل �لدمام �لثانية برقم 
)27913( يف 1429/2/4هـ باأن قام با�شطناع �لوكالتني عن طريق �حلا�شب �الآيل مبا �أثبت بهما 
من بيانات وب�شمات �أختام وت�شديق من�شوب لوز�رة �خلارجية م�شتغاًل وجود مناذج ب�شمات تلك 
�الأختام معه وبهدف �لن�شب و�الحتيال بهما على �لغري. 3- زور عدة حمرر�ت ر�شمية هي تذ�كر 
مر�جعة تاأ�شري�ت �ملرفق بع�شها بالق�شية ذ�ت �الأرقام )9400228174( يف 1429/2/6هـ با�شم 
).....(، و)1138296647( يف 1429/1/11هـ با�شم ).....(، عدة تذ�كر برقم )1101143133( 
يف 1428/9/15هـ با�شم ).....(، تذ�كر �أخرى مل يك�شف �لتحقيق عن �أرقامها وتو�ريخها باأن قام 
با�شطناع تلك �لتذ�رك بو��شطة �حلا�شب �الآيل مبا �أثبت بها من بيانات و�أخذ �أرقامها من �أرقام 
تاأ�شري�ت �شحيحة ومبا يفيد خالفًا للحقيقة �شدورها باأ�شماء �ملذكورين بهدف �لن�شب و�الحتيال 
مبوجبها ببيعها على بع�ص �ملقيمني بعد �أن �أقنعهم �أنها �شحيحة. 4- ��شتعمل �لتذ�كر �ملزورة مع 
علمه بتزويرها بتقدميها لبع�ص �ملقيمني ومن �شمنهم ).....( ).....( �جلن�شية. 5- زور حمررين 
للمو�طن  �شدوره  من�شوب  و�لثاين   ،).....( للمو�طن  �شدوره  من�شوب  �الأول  �شيكني  هما  عرفيني 
طريق  عن  �ل�شيكني  منوذجي  با�شطناع  قام  باأن  �لتجاري  �الأهلي  �لبنك  على  �مل�شحوبني   ).....(
�حلا�شب �الآيل ومن ثم طبع �ل�شيك �الأول با�شم �ملقيم ).....( بقيمة )27000( ريال، و�لثاين با�شم 
�ملقيم ).....( بقيمة )70000( ريال، و�أثبت بهما تو�قيع مزورة من�شوبة للمو�طنني وب�شمة ختم 
من�شوبة للبنك. 6- ��شتعمل �ل�شيكني �شالفي �لذكر بتقدميهما للمقيمني �ملذكورين بهدف �لن�شب 
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عليهما و�إقناعهما باأن قيمتهما مبثابة �شمان حقهما فيما لو ثبت عدم �شحة �لتاأ�شري�ت �لتي باعها 
با�شطناع  قام  باأن   ).....( للمو�طن  �شدوره  من�شوب  تفوي�ص  وهو  عريف  حمرر  زور   -7 عليهما. 
�ملحرر عن طريق �حلا�شب �الآيل مبا دون به من بيانات وت�شديق من�شوب لوز�رة �خلارجية مبا يفيد 
خالفًا للحقيقة قيام �ملو�طن بتفوي�ص مكتب ).....( لال�شتقد�م باإنهاء �إجر�ء�ت �لتاأ�شرية �ملزورة 
معاقبة  �ملدعية  �لهيئة  وطلبت  �التهام  �أدلة  �ملدعية  �لهيئة  و�شاقت  هذ�   ،)1101143133( رقم 
�ملتهم وفقًا للمادة )�لثانية( من �ملر�شوم �مللكي رقم )12( بتاريخ 1379/7/20ه و�ملو�د )�خلام�شة 

و�ل�شاد�شة و�لعا�شرة( من نظام مكافحة �لتزوير.
باإحالة �لق�شية �إىل هذه �لد�ئرة حددت لها جل�شة يوم �الأحد �ملو�فق 11/جمادى �الآخرة/1429هـ 
ما  قائاًل:  �أجاب  عليه  �التهام  قر�ر  وبتالوة  �ملتهم،  كما ح�شر   ).....( �الدعاء  فيها ممثل  ح�شر 
�أ�شو�ق  �أحد  و�أربعمائة )1400( رياٍل يف  باألف  فاأنا بعت جو�اًل  جاء يف قر�ر �التهام غري �شحيح، 
فندق  قرب  عليَّ  �لقب�ص  مت  �شاعة  وع�شرين  ت�شعة  وبعد  جيبي،  يف  وو�شعته  �ملبلغ  و�أخذت  �خلرب 
مقابل �شوق �لر��شد �أثناء بيعي لتاأ�شري�ت عمالة، ومت تفتي�شي وعرث على �ملبلغ �ملن�شوب �إيّل تزييفه، 
�إليه من تزوير  �أقو�له يف �لتحقيقات، قال: كلها �شحيحة، و�شاألته �لد�ئرة عما ن�شب  وب�شوؤ�له عن 
و��شتعمال بوكالتي ��شتقد�م وعدد من �ملحرر�ت �ملزورة و�ملتمثلة بتذ�كر مر�جعة �لتاأ�شري�ت، وكذ� 
من�شوب  و�لثاين   ،).....( للمو�طن  �شدوره  من�شوب  �الأول  �شيكني:  يف  و�ملتمثلة  �لعرفية  �ملحرر�ت 
�شدوره للمو�طن ).....( �مل�شحوبني على �لبنك �الأهلي و��شتعماله لل�شيكني �شالفي �لذكر لتقدميهما 
للمقيمني ).....( ).....( �جلن�شية، و).....( ).....( �جلن�شية، بهدف �لن�شب عليهما وتزويره 
باأن  و�إقناعهما  عليهما  باعها  �لتي  �لتاأ�شري�ت  للمحرر مبثابة �شمان حلقهما يف حال عدم �شحة 
).....(؛ ال�شطناعه عن  للمو�طن  من�شوب �شدوره  تفوي�ص  وهو  �لعريف  للمحرر  وتزويره  قيمتهما 
طريق �حلا�شب �الآيل مبا يفيد خالفًا للحقيقة تفوي�ص �ملو�طن �ملذكور ملكتب ).....( لال�شتقد�م، 
�أكرث من مرة و�أحال  ر�ت مزورة وهي متد�ولة وبيعت  باأن تلك �ملحرَّ �أعلم  فاأجاب �ملتهم قائاًل: ال 
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�ملتهم �إىل �أقو�له يف �لتحقيقات، وقال: �إنها �شحيحة وهي �لتي دونت بهيئة �لرقابة و�لتحقيق، و�أما 
ما عد�ها فهو غري �شحيح و�كتفى بذلك كما �كتفى ممثل �الدعاء مبا جاء يف قر�ر �التهام، وبجل�شة 

هذ� �ليوم �ل�شبت �ملو�فق 17/ذو �لقعدة/1429هـ �شدر هذ� �حلكم.

�الدعاء  �إن جهة  �لق�شية، وحيث  �أور�ق  وبعد �الطالع على  و�الإجابة،  �لدعوى  �شماع  بعد  �إنه  حيث 
تهدف من دعو�ها هذه �إىل �إثبات جر�ئم �لتزييف و�لتزوير و�ال�شتعمال يف حق �ملتهم ومعاقبته تبعًا 
�إىل �ملتهم ثابت بحقه، وذلك  ُن�شب  �إن ما  لذلك على �لنحو �لو�رد تف�شيله بقر�ر �التهام، وحيث 
وما  �لتحقيق،  مر�حل  كافة  بذلك يف  و�إقر�ره  �ملتهم،  بحوزة  �ملزيفة  �لعملة  �شبط  �لتالية:  لالأدلة 
�أو�شحه �لتقرير �لفني رقم )2935( �ملت�شمن �أن تلك �لعملة مزيفة عن طريق �حلا�شب �الآيل، و�أنها 
مزيفة بدرجة ال باأ�ص بها بحيث ميكن �أن ينخدع بها �ل�شخ�ص �لعادي، كما �أن �لثابت من �الأور�ق 
ومن حم�شر �لقب�ص على �ملتهم �لعثور بحوزته على جهاز ذ�كرة – فال�ص ميموري – و�أنه بفح�شه 
من قبل �جلهة �ملخت�شة بال�شرطة وجد ن�شخ من فئات عملة �شعودية خمتلفة خمزنة باجلهاز، ومن 
�ملتهم ح�شب  بحوزة  �مل�شبوطة  �لعملة  ورقتي  �إحدى  �أرقامها  تطابق  ورقة  �لعملة  تلك  فئات  �شمن 
�إي�شاحه،  �ل�شابق  �لنحو  على  �لورقتني  زيَّف  باأنه من  يقطع  باالأور�ق، مما  �ملرفق  �لفح�ص  تقرير 
وعدم �شحة �أقو�له �ملت�شمنة �أنه ح�شل عليها من �شخ�ص ��شرتى منه هاتف جو�ل، و�لقب�ص عليه 
متلب�شًا باجلرم �مل�شهود �إثر حماولته بيع تاأ�شرية ��شتقد�م على �أحد �ملقيمني ح�شبما ورد بخطاب 
ر�ت �ملزورة مع �ملتهم  �ل�شرطة رقم )3/21/�ص/2934/ت( يف 1429/2/23هـ، و�شبط بع�ص �ملحرَّ
ومع �الأ�شخا�ص �لذين قام بالن�شب و�الحتيال عليهم ببيعهم تاأ�شري�ت �ال�شتقد�م �ملزورة، و�شبط 
ميموري  و�لفال�ص  �الآيل  �حلا�شب  �شمنها  ومن  �شيارته  د�خل  �ملتهم  بحوزة  �لتزوير  �أدو�ت  بع�ص 
ر�ت ومناذج �الأور�ق  �أثبتت باملحرَّ ن بد�خله مناذج �ملحرر�ت �ملزورة وب�شمات �الأختام �لتي  �ملخزَّ
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�ل�شفر�ء �لتي يحرر عليها تذ�كر �ال�شتقد�م، كما �أن �لثابت من �الأور�ق �أن مناذج ب�شمات �الأختام 
رة خمزنة د�خل �لفال�ص ميموري �مل�شبوط  ر�ت �ملزوَّ �أثبتت باملحرَّ �لتي  ر�ت �ملزورة  ومناذج �ملحرَّ
�ال�شتقد�م رقم )9400228174( و)1101143133(  تذكرتي  يلي:  ما  �ملتهم ومن �شمنها  بحوزة 
ن بهما بيانات �أخرى غري �ملدونة بالتذ�كر �ملرفقة باملعاملة �ملحررة بالرقمني نف�شيهما – وكالة  ومدوَّ
�ال�شتقد�م �ملزورة – ب�شمتي ختم ت�شديق وز�رة �خلارجية – ب�شمة ختم مكتب وز�رة �لد�خلية 
ام �لثاين – ب�شمة ختم �ل�شيخ ).....( – خطاب تفوي�ص  ��شتقد�م – ب�شمة ختم كتابة عدل �لدمَّ
من�شوب للمو�طن ).....( – ب�شمة ختم �لبنك �الأهلي – ق�شم �ل�شمانات �لبنكية – �شهادة ت�شجيل 
– ب�شمة ختم  – منوذج فارغ ل�شيك من دفرت �شيكات �ملو�طن ).....(  موؤ�ش�شة �ملو�طن �ملذكور 
موؤ�ش�شة ).....( – طو�بع حكومية – منوذج ت�شديق �لغرفة �لتجارية مما يقطع بتزوير �ملحرر�ت 
�شالفة �لذكر، و�أن �ملتهم زورها م�شتغاًل وجود ب�شمات �الأختام و�لطو�بع و�ملحرر�ت و�لنماذج بحوزته 
باالأور�ق  �ملرفق  �ال�شتدعاء  �إىل  �إ�شافة  �ملحرر�ت،  تلك  بتزوير  بقيامه  �ل�شرطة  بتحقيق  و�عرت�فه 
م ل�شرطة �ملنطقة �ل�شرقية من �ملو�طن ).....( �ملت�شمن تزوير عدة تاأ�شري�ت با�شمه مبوجب  �ملقدَّ
�لتاأ�شرية �الأ�شلية �ل�شادرة له من مكتب �ال�شتقد�م بالريا�ص برقم )1101143133(، و�أنه يفاجاأ 
كل فرتة بات�شال �أ�شخا�ص عليه ي�شتف�شرون عن تاأ�شري�ت ��شرتوها با�شمه، و�أنه ال يعرف �ملتهم ومل 
�أرقام تذ�كر وتاأ�شري�ت  �أن �ملتهم ي�شع  �أن �لثابت من حتقيق �ل�شرطة  ي�شبق له �لتعامل معه، كما 
�شحيحة على �لتذ�كر �لتي زورها بهدف �إقناع من ��شرت�ها منه ب�شحتها؛ �إذ بدخول �ل�شخ�ص على 
موقع �جلهة �ملخت�شة على �شبكة �الإنرتنت و�إدخال �لرقم يت�شح له �شحة رقم �لتاأ�شرية، وبالتايل 
يقتنع ب�شحتها ويقوم ب�شر�ئها من �ملتهم، �إ�شافة �إىل �أن حم�شر �لعر�ص �لقانوين �ملرفق �شورته 
باالأور�ق �ملوؤرخ 1429/2/13هـ ت�شمن تعرف �ملقيم ).....( على �ملتهم، و�أنه من زوده بالتاأ�شرية 
و�ل�شيك �ملزورين، و�الإقر�ر �ملقدم من �ملقيم ).....( �ملرفق �شورته باالأور�ق �ملوؤرخ 1429/2/16هـ 
�ملزورين  و�ل�شيك  بالتاأ�شرية  زوده  من  و�أنه  عليه،  �الأخري  عر�ص  بعد  �ملتهم  على  تعرفه  �ملت�شمن 
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و�كت�شاف �ملقيمني �ملذكورين عدم �شحة �لتاأ�شري�ت �لتي باعها �ملتهم عليهما �أثناء تقدميهما للبنك 
�أن  �ل�شيكات بعد  �للذين قدمهما �ملتهم لهما ك�شمان ورف�ص �لبنك تلك  �الأهلي ل�شرف �ل�شيكني 
�أربع �شو�بق تزوير حمرر�ت  �ت�شح له تزويرها، ووجود ثمان �شو�بق م�شجلة على �ملتهم من بينها 
ر�شمية مما يقطع باحرت�ف �ملتهم جر�ئم �لتزوير وعدم �رتد�عه رغم �شدور عقوبات بحقه عن كل 
جرمية، ووجود م�شلحة موؤكدة للمتهم من �رتكاب ما ُن�شب �إليه وهو �لن�شب و�الحتيال على بع�ص 
�ملقيمني ببيعهم �لتاأ�شري�ت �ملزورة بعد �إقناعهم ب�شحتها وهو ما ح�شل فعاًل. ويت�شح من خالل 
�لفال�ص  �إتالف  بع�ص معامل جر�ئمه مبحاولته  �إخفاء  عليه حاول  �لقب�ص  �أثناء  �ملتهم  �أن  �الأور�ق 
ميموري بهدف عدم �لك�شف عن �ملحرر�ت و�لنماذج �ملزورة �ملخزنة بد�خله و�لتي تقطع باحرت�فه 
تزوير �ملحرر�ت و�لن�شب و�الحتيال مبوجبها على �لغري، وال ينال من ذلك �إنكار �ملتهم �أمام �لد�ئرة 
وبتحقيق �لهيئة ما ن�شب �إليه وتر�جعه عن �أقو�له بتحقيق �ل�شرطة رغم وجود كل تلك �الأدلة و�لقر�ئن 
�شده؛ �إذ لي�ص لديه ما ي�شنده ويع�شده وهدف من ذلك �لتن�شل من �مل�شوؤولية، و�الإفالت من طائلة 
�لعقوبة ويوؤكد ذلك �أن �ملتهم ميتهن هذه �ملخالفات مبثل تلك �الأمور و�شاحب ممار�شات �شابقة يف 
ذلك مما يتعني طرحه جانبًا و�لتعويل على ما ثبت للد�ئرة من �أدلة وبينات مثبتة للو�قع، وحيث �إن 
ما �أقدم عليه �ملتهم �ملذكور من تزييف وتزوير و��شتعمال ثابت بحقه مما تخل�ص معه �لد�ئرة �إىل 
�إد�نته مبا ن�شب �إليه و�إعمااًل ملبد�أ تد�خل �جلر�ئم، فاإن �لد�ئرة تكتفي بالعقوبة �الأ�شد، وهي �ملقررة 

يف �ملادة )�لثانية( من �ملر�شوم �مللكي رقم )12( بتاريخ 1379/7/20ه.
والتزوير  العملة  تزييف  بجرائم  النازحة  القبائل  )من   ).....( باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

اإيقافه على  تاريخ  �ضنوات حت�ضب من  ب�ضجنه ع�ضر  اإليه، ومعاقبته عنها  املن�ضوبة  واال�ضتعمال 

ذمة الق�ضايا املن�ضوبة اإليه، وتغرميه ثالثني األف )30000( رياٍل؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/66/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 102/د/ج/12 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 292/ت/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/7هـ

عملة مزيفة – ا�ضتغال وترويج – اإقرار املتهم امل�ضادق عليه �ضرعاً – حجية االإقرار – تف�ضري 

ال�ضك ل�ضالح املتهم – وقف تنفيذ عقوبة ال�ضجن.

- �إقر�ر �ملتهم �الأول و�عرت�فه �ل�شريح �أمام �ل�شرطة وهيئة �لرقابة و�لتحقيق �مل�شادق عليه �شرعًا 
باأن ��شرتى من �ملتهم �لثاين مبلغًا مزيفًا على دفعتني، و�أنه قام برتويجه د�خل �ململكة وخارجها – 
�الإقر�ر حجة على �ملتهم متى تو�فرت فيه �الأركان و�ل�شروط – �طمئنان �لد�ئرة �إىل �شحة �عرت�ف 
�ملتهم �مل�شدق عليه �شرعًا، و�لذي جاء مف�شاًل للو�قعة – �أثر ذلك: ثبوت �إد�نته – معاناة �ملتهم 
من ��شطر�ب نف�شي وخلو �شجله من �ل�شو�بق – وما ناله من م�شاءلة وحتقيق كان �شببًا يف �إيقاف 

عقوبة �ل�شجن عنه.
- �ملقرر عند �لفقهاء �أن "�الإقر�ر حجة قا�شرة على �ملقر"، فال عربة باإقر�ر �ملتهم �الأول من �أن 
�ملتهم �لثاين هو من �شلمه �لنقود �ملزيفة – �إنكار �ملتهم �لثاين ما ن�شب �إليه وعدم وجود �أدلة كافية 
الإد�نته – �عرت�ف �ملتهم �لثاين مبعرفته للمتهم �الأول ال يورث يقينًا بارتكابه �جلرمية – �أثر ذلك: 

عدم �إد�نته.

رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لنقود  وتقليد  بتزييف  �خلا�ص  �جلز�ئي  �لنظام  من  �لثانية  �ملادة 
ورقم  1382ه،  وتاريخ 11/5/   )53( رقم  �مللكية  باملر��شيم  و�ملعدلة  بتاريخ 1379/7/20ه   )12(

)م/38( وتاريخ 10/23/ 1421هـ، ورقم  )م/48( وتاريخ 1426/8/2هـ.
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 �ملادة )32( من قو�عد �ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �أمام ديو�ن �ملظامل �ل�شادر بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء 
رقم )190( بتاريخ 1409/11/16هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق باملنطقة �ل�شرقية دعو�ه �جلز�ئية �ملاثلة �شد �ملتهمني؛ الأنهما يف 
عام 1429هـ بدو�ئر منطقة �لريا�ص ومملكة �لبحرين و�لنعريية باملنطقة �ل�شرقية، �ملتهم �الأول: 
1- ��شتغل بالتعامل بالعملة �ملقلدة من فئة )500( ريال �ملتد�ولة نظامًا باململكة باأن ��شرتى من 
تلك �لفئة من �ملتهم �لثاين مبلغ )13000( ريال مقلدة مقابل مبلغ )5000( ريال عملة �شحيحة، 
كما ��شرتى منه مرة �أخرى مبلغ )43000( ريال مقلد، ومل يدفع له مقابله �أي مبلغ �شحيح، حيث 
هرب من �ملتهم �لثاين بعد ��شتالمه �ملبلغ �ملقلد. 2- روج جزءً� من �لعملة �ملقلدة �شالفة �لذكر مع 
علمه بتقليدها باأن �شرف منها ويف �أماكن متفرقة يف دولة �لبحرين مبلغ )43000( ريال، كما قدم 
منها ورقة ل�شيديل يعمل ب�شيدلية �لدو�ء بالنعريية مقابل �أغر��ص ��شرت�ها من �ل�شيدلية. �ملتهم 
�لثاين: ��شتغل بالتعامل بالعملة �ملقلدة من فئة )500( ريال، �ملتد�ولة نظاًما باململكة، باأن باع من 
تلك �لفئة للمتهم �الأول مبلغ )13000( ريال مقلدة مقابل )5000( ريال عملة �شحيحة كما باع له 
مرة �أخرى مبلغ )43000( ريال مقلد ومل يدفع �ملتهم �ملذكور مقابله �أي مبلغ ب�شبب هروبه هذ� 
و�شاقت �لهيئة �ملدعية �أدلة �التهام، وطلبت معاقبة �ملتهمني طبًقا لن�ص �ملادة )�لثانية( من �ملر�شوم 

�مللكي رقم )12( يف 1379/7/20ه و�ملر�شوم �مللكي رقم )م/48( يف 1426/8/2هـ.
باإحالة �لق�شية �إىل هذه �لد�ئرة حددت لها جل�شة هذ� �ليوم، حيث ح�شر ممثل �الدعاء ).....(، 
كما ح�شر �ملتهم �الأول ).....( وبتالوة قر�ر �التهام عليه �أجاب قائاًل: )ما جاء يف قر�ر �التهام 
غري �شحيح، وما قمت به هو �أن لديَّ عملة �أجنبية �شحيحة، وقدمتها للمتهم �لثاين ل�شرفها بعملة 
�شعودية و��شتلمت منه �الأور�ق �لتي مت �شبطها ولي�ص لديَّ علم باأنها مزيفة، وقد ذهبت للبحرين 
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و�شرفت جزءً� كبريً� من هذه �الأور�ق �ملزيفة فيها(. وب�شوؤ�له عن �أقو�له يف �لتحقيقات قال: )�إنني 
ال �أعلم عن �شحتها( و�كتفى بذلك، كما �كتفى ممثل �الدعاء مبا ورد يف قر�ر �التهام، ثم نودي 
على �ملتهم �لثاين ).....( وبتالوة قر�ر �التهام �أجاب قائاًل: )ما جاء يف قر�ر �التهام غري �شحيح، 
و�ملتهم �الأول �أعرفه من خالل قيامه بال�شر�ء من �لبقالة �لتي �أعمل بها، ومل يح�شل �أن تعاملت معه 
بهذه �لعملة �ملزيفة، وقد عر�ص على �ملتهم �الأول تاأ�شري�ت للبيع ومل �أ�شتطع �شر�ءها و�نقطعت بعد 
ذلك �لعالقة و�أحيل �إيلَّ �أقو�يل لدى جهات �لتحقيق(. و�كتفى بذلك كما �كتفى ممثل �الدعاء مبا 

ورد يف قر�ر �التهام. وعليه رفعت �جلل�شة للمد�ولة ثم �لنطق باحلكم.

فاإنه بعد �شماع �لدعوى و�الإجابة، وبعد �الطالع على �أور�ق �لق�شية، وحيث �إن جهة �الدعاء تهدف 
من دعو�ها �إىل �إثبات جرمية �ال�شتغال بالتعامل بالعملة �ملقلدة �ملتد�ولة نظامًا وترويج جزء منها 
يف حق �ملتهم �الأول، و�إثبات جرمية �ال�شتغال بالتعامل بالعملة �ملقلدة �ملتد�ولة نظامًا على �ملتهم 
�لثاين، ومعاقبة �ملتهمني تبعًا لذلك على �لنحو �لو�رد تف�شيله بقر�ر �التهام، وملا كان ما ن�شب �إىل 
�ملتهم �الأول ثابت بحقه تاأ�شي�شًا على �إقر�ره و�عرت�فه �ل�شريح �أمام �شرطة �لنعريية وهيئة �لرقابة 
على  مزيفًا  مبلغًا  �جلن�شية   ).....(  ).....( من  ��شرتى  �أنه  من  �شرعًا  عليه  �مل�شادق  و�لتحقيق 
دفعتني، و�أنه روجها بدفع مبلغ )500 ريال( ل�شيدلية �لدو�ء، و�أنه روج جزءً� منها بدولة �لبحرين، 
و�أنه رمى بقية �ملبلغ بدو�ر يف �أحد �شو�رع �لنعريية، وملا كان �الإقر�ر حجة على �ملتهم متى ما تو�فرت 
و�ملعنوي  �ملادي  �جلرمية  �أركان  توفرت  وحيث  �لد�ئرة،  �أمام  ثبت  ما  وهو  و�ل�شروط  �الأركان  فيه 
يف حق �ملتهم �الأول، وحيث �طماأنت �لد�ئرة �إىل �شحة �عرت�فه �مل�شدق عليه �شرعًا، و�لذي جاء 
اًل للو�قعة مما يتعني معه معاقبة �ملتهم وفقًا للمادة )�لثانية( من �لنظام �جلز�ئي �خلا�ص  مف�شِّ
بتزييف وتقليد �لنقود و�ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )12( لعام 1379ه، و�ملعدلة باملر�شوم �مللكي 
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باملر�شوم  و�ملعدلة  لعام 1421هـ،  رقم )م/38(  �مللكي  باملر�شوم  و�ملعدلة  لعام 1382ه  رقم )53( 
�مللكي رقم )م/48( لعام 1426هـ، و�أما �ملتهم �لثاين فحيث �أنكر �شحة ما ن�شب �إليه �أمام �لد�ئرة 
وجهات �لتحقيق، وملا كان من �ملقرر عند �لفقهاء: )�أن �الإقر�ر حجة قا�شرة على �ملقر( فال عربة 
�أدلة �التهام  �إن  �أن �ملتهم �لثاين هو من �شلَّمه تلك �لنقود �ملزيفة، وحيث  باإقر�ر �ملتهم �الأول من 
�إن �عرت�ف �ملتهم �لثاين مبعرفته للمتهم �الأول و�إقر�ره بعدم وجود عد�وة  �إذ  غري كافية الإد�نته؛ 
بينه وبني �ملتهم �الأول ووجود �مل�شلحة �أدلة مظنونة وحمتملة ال تورث يقينًا بارتكاب �ملتهم جلرمية 
�ال�شتغال بالعملة �ملقلدة، وقد ��شتقر �لق�شاء على �أنه متى تطرق �ل�شك و�الحتمال �إىل قر�ئن �الإد�نة 
وجب �حلكم برب�ءة �ملتهم؛ لعدم كفاية �الأدلة؛ �إذ �ل�شك ُيف�شر ل�شالح �ملتهم؛ ولكون �الإد�نة حتتاج 
�إىل �أدلة لها قوة �الإثبات �ملعتربة و�لتي ال يتطرق �إليها �حتمال قوي كما هو حال هذه �لو�قعة؛ والأن 
�الأ�شل بر�ءة ذمته، و�أنه ال يجوز �لعدول عن هذ� �الأ�شل و�شغل ذمة �ملتهم و�لقدح باأمانته �إال بدليل 
يقيني قطعي، مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملتهم؛ لعدم كفاية �الأدلة. وت�شري �لد�ئرة �إىل 
�أنها قد �أوقفت عقوبة �ل�شجن �ملق�شي بها عن �ملتهم �الأول ملا ر�أته من حال �ملتهم؛ كونه يعاين من 
��شطر�ب نف�شي وفق �لتقرير �لطبي �ملرفق، وخللو �شجله من �ل�شو�بق، وما بدر منه ناجت عن جهله 
�إيقاف عقوبة �ل�شجن عنه طبقًا  �إن ما ناله من م�شاءلة وحتقيق كان �شببًا يف  �الأمور، ثم  لعو�قب 
رقم  �لوزر�ء  بقر�ر جمل�ص  �ل�شادر  �لديو�ن  �أمام  و�الإجر�ء�ت  �ملر�فعات  قو�عد  للمادة )32( من 

)190( لعام 1409هـ.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: اأواًل: اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية، بجرمية اال�ضتغال بالتعامل 

بالعملة املقلدة املتداولة نظاماً وترويج جزء منها املن�ضوبة اإليه وتعزيره ب�ضجنه خم�س �ضنوات، 

وتغرميه خم�ضني األف )50.000( رياٍل، مع اإيقاف عقوبة ال�ضجن املق�ضي بها. ثانياً: عدم اإدانة 

).....( ).....( اجلن�ضية، مبا ن�ضب اإليه؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/1667/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 462/د/ج/11 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 417/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/7/1هـ

عملة مزيفة – ترويج – انتفاء الق�ضد اجلنائي.

 �إنكار �ملتهم علمه بتزييف �لورقة �لنقدية حمل �لدعوى و�إفادة �لتقرير �لفني لالأمن �جلنائي باأن 
�لتزييف مت بدرجة ال باأ�ص بها بحيث ينخدع به �ل�شخ�ص �لعادي – عدم تقدمي �لهيئة �ملدعية دلياًل 
يقينيًا يقطع بتو�فر �لق�شد �جلنائي لدى �ملتهم – جرمية �لتزييف و�لرتويج من �جلر�ئم �لكربى 
�لتي يرتب عليها �لنظام عقوبات بالغة، وال يكفي يف �إثباتها جمرد �لظن؛ حيث �إن �الأ�شل يف �ملتهم 
�لرب�ءة، وال يندفع هذ� �الأ�شل �إال بدليل قاطع وال يوجه جز�ء ملجرد �لظن و�ل�شبهة – �ل�شك ُيف�شر 

ل�شالح �ملتهم – �أثر ذلك: عدم �الإد�نة.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبحافظة �الأح�شاء دعو�ه �جلز�ئية �شد �ملتهم، و�لذي ن�شب فيه �إليه ��شتغاله 

بالتعامل بعملة مقلدة للعملة �ملتد�ولة نظامًا باململكة باأن قام بتقدمي عملة مزيفة من فئة �خلم�شمائة ريال 

�أن  وبعد  منه،  ب�شاعة  �شر�ء  لقاء  �ل�شريع  �لدمام  بطريق  �لبرتولية  �ملحطات  باأحد  �لتجارية  �ملحالت  الأحد 

 )12( رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لنقود  بتزييف  �خلا�ص  �جلز�ئي  �لنظام  من  �لثانية  �ملادة   
وتاريخ 1379/7/20ه و�ملعدلة باملر�شوم �مللكي رقم )53( وتاريخ 1382/11/5ه و�ملعدلة باملر�شوم 

�مللكي رقم )م/48( وتاريخ 1426/8/20هـ .
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�شاقت �لهيئة �أدلة �التهام طلبت معاقبته عماًل باملادة )�لثانية( من �لنظام �جلز�ئي �خلا�ص بتزييف �لنقود 

�ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )12( يف 1379/7/20ه و�ملعدلة باملر�شوم �مللكي رقم )53( لعام 1382ه و�ملعدلة 

باملر�شوم �مللكي رقم )م/48( لعام 1426هـ.

�ملو�فق 1429/8/9هـ وفيها ح�شر ممثل �الدعاء  �الأحد  يوم  �لد�ئرة مت حتديد جل�شة  �إىل  �لدعوى  وباإحالة 

).....(، كما ح�شر �ملتهم، وبتالوة قر�ر �التهام عليه طلب �شورة من قر�ر �التهام حتى يجيب عليه يف �جلل�شة 

�لقادمة، ويف جل�شة هذ� �ليوم ح�شر ممثل �الدعاء ).....(، كما ح�شر �ملتهم، وب�شوؤ�ل �ملتهم عما لديه قدم 

نة من �شفحتني، قال: �إنها رد على قر�ر �التهام، وقد نفى فيها علمه  مذكرة موؤرخة يف 1429/8/29هـ مكوَّ

باأن �لنقود مزيفة، و�أن و�لده هو �لذي �أعطاه هذه �لنقود، وب�شوؤ�له �أنه وجد معك نقودً� غري هذه �ملزيفة، وتبلغ 

)1155( ريااًل، وقد ��شرتيت ب�شاعة مببلغ )40( ريااًل، ومل تدفع من قيمتها من �لنقود �ل�شحيحة مع �أن معك 

)155( ريااًل باإمكانك دفع قيمة �لب�شاعة منها ومع ذلك قمت بدفع �لنقود �ملزيفة و�لبالغة )500( رياٍل، فما 

، وقد  ردك؟ قال: �إين دفعت مبلغ )500( رياٍل من �أجل �شرفها و�إعطاء و�لدتي جزءً� منها، وهذ� كل ما لديَّ

مت تزويد ممثل �الدعاء ب�شورة من �لرد، فقال: �أكتفي مبا ورد بقر�ر �التهام.

�أقامت  �إن هيئة �لرقابة و�لتحقيق  �أور�ق �لق�شية، وحيث  بعد �شماع �لدعوى و�الإجابة وبعد �الطالع على 

هذه �لدعوى �شد �ملتهم موجهة له تهمة ��شتغاله بالتعامل بنقود مزيَّفة وترويجها على �لتف�شيل �لو�رد 

مة هذ� �حلكم، وحيث �إن هذه �لد�ئرة خمت�شة بالف�شل يف هذه �لدعوى من حيث نوع  بقر�ر �التهام ومقدِّ

مة للدو�ئر و�خت�شا�شاتها، وحيث  �لق�شية ومكانها وفقًا ملا ت�شمنته قر�ر�ت معايل رئي�ص �لديو�ن �ملنظِّ

�لدعوى مزيفة،  �لنقدية حمل  �لورقة  باأن  �لد�ئرة علمه  و�أمام  �لتحقيق  �ملتهم نفى يف جميع مر�حل  �إن 

وقد ظهر للد�ئرة من و�قع �حلال و�لقر�ئن �مل�شتفادة من �أور�ق �لق�شية ومالب�شتها �شحة ما ذكره �ملتهم 

من عدم علمه بحقيقة تلك �لورقة �لنقدية �ملزيفة – مو�شوع �لق�شية – مما يوؤكد �شحة ما ذهبت �إليه 
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– كان  – حمل �لق�شية  باأن �لتزييف  �لد�ئرة ما ورد يف �لتقرير �لفني لالأمن �جلنائي، حيث جاء فيه 

�لذي تخل�ص  �الأمر  �لتد�ول،  �لعادي ويقبلها يف  �ل�شخ�ص  بها  �أن ينخدع  باأ�ص بها حيث ميكن  بدرجة ال 

معه �لد�ئرة �إىل �أن وجود �لنقود �ملزيفة – حمل �لدعوى – �مل�شبوطة مع �ملتهم ال ي�شكل جرمية مكتملة 

به، وحيث  �إال  تقوم �جلرمية  �أركان �جلرمية ال  �لق�شد �جلنائي ركن من  �إن  و�لعنا�شر، وحيث  �الأركان 

�إن �ملدعية مل تقدم دلياًل يقينيًا يقطع بتو�فر �لق�شد �جلنائي لدى �ملتهم وما ذكرته من �أن �ملتهم �أقر 

بتقدميه �لعملة �ملزيفة للبائع ال يكفي دلياًل؛ الإد�نة �ملتهم مبثل هذه �جلرمية؛ لعدم تو�فر �لق�شد �جلنائي 

يف حق �ملتهم، وحيث �إن جرمية �لتزييف و�لرتويج لعملة متد�ولة نظامًا من �جلر�ئم �لكربى �لتي يرتب 

عليها �لنظام عقوبات بالغة، وال يكفي يف �إثبات ن�شبتها �إىل �ملتهم جمرد �لظن، حيث �إن �الأ�شل يف �ملتهم 

به  ��شتدلت  و�أما ما  و�ل�شبه،  �إال بدليل قاطع وال يوجه جز�ء ملجرد �لظن  �الأ�شل  �لرب�ءة وال يندفع هذ� 

�لهيئة �ملدعية من �أدلة يف مو�جهة �ملتهم؛ فهي �أدلة مظنونة حمتملة ال تقوى على رفع �الأ�شل �ملتقرر وهو 

�إىل قر�ئن  "متى تطرق �ل�شك و�الحتمال  �أنه:  �لرب�ءة �الأ�شلية، وعدم �الإد�نة، وقد ��شتقر �لق�شاء على 

�الإد�نة وجب �حلكم برب�ءة �ملتهم؛ لعدم كفاية �الأدلة؛ �إذ �ل�شك ُيف�شر ل�شالح �ملتهم". لذلك وتاأ�شي�شًا على 

ما �شبق، وحيث مل يتو�فر �إقر�ر �شريح للمتهم وال دليل قاطع على �شحة �التهام، فاإن �لد�ئرة غري مطمئنة 

�إىل �شحة ما ُن�شب �إليه، مما تنتهي معه �إىل عدم ثبوت جرمية �لتزييف يف حقه.

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية، بارتكاب جرمية تزييف العملة ال�ضعودية من 

فئة اخلم�ضمائة رياٍل لعدم كفاية االأدلة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/224/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي: 161/د/ج/12 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 319/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/17هـ

عملة مزيفة – حيازة – ماهية التزييف املف�ضوح.

�لتزييف �ملف�شوح هو: تغيري للحقيقة يف �لعملة على نحو يفقدها مظهرها �لنظامي �ملعترب بحيث 
– �ملبلغ �مل�شبوط مع �ملتهم مزيف بطريقة  �لتد�ول  �لعادي وال يقبلها يف  �ل�شخ�ص  ال ينخدع بها 
�لتقنية �حلا�شوبية، ومت طباعتها بتقنية نفث �حلرب  �ال�شتن�شاخ من �لورقة �ل�شحيحة با�شتخد�م 
�مللون بحيث ال ينخدع بها �ل�شخ�ص �لعادي وي�شتطيع �كت�شافها مبجرد �الطالع عليها – موؤدى ذلك: 

�نتفاء �أحد عنا�شر �لركن �ملادي للجرمية – �أثره: عدم �الإد�نة.

بتاريخ   )12( رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لنقود  وتقليد  بتزييف  �خلا�ص  �جلز�ئي  �لنظام 
1379/7/20ه.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبحافظة �الأح�شاء دعو�ه �جلز�ئية �ملاثلة �شد �ملتهم؛ الأنه خالل 
�ملتد�ولة  �لنقود  من  مزيفة  نقوًد�  حاز  �ل�شرقية  باملنطقة  �الأح�شاء  حمافظة  بد�ئرة  1429هـ  عام 
�ألف )31000( ريال من فئة �خلم�شمائة ريال. هذ�  نظاًما د�خل �ململكة مقد�رها و�حد وثالثون 
و�شاقت �لهيئة �ملدعية �أدلة �التهام على �لنحو �لتايل: 1- حم�شر �لتفتي�ص �ملعد من قبل جو�ز�ت 
حمافظة �الأح�شاء �ملوؤرخ 1430/1/3هـ �ملت�شمن �شبط تلك �لعملة �ملزيفة بني حما�شمه 2- تقرير 
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�إد�رة �الأدلة �جلنائية �لفني رقم )21، 30( �ل�شادر من �شرطة �ملنطقة �ل�شرقية �ملت�شمن �أن ذلك 
�ملبلغ �مل�شبوط مع �ملتهم مزيف بطريق �ال�شتن�شاخ من �لورقة �ل�شحيحة �ملناظرة لها با�شتخد�م 
�لتقنية �حلا�شوبية ومت طباعتها بتقنية نفث �حلرب �مللون وهي مزيفة بحيث ال ينخدع بها �ل�شخ�ص 
�لعادي وال يقبلها يف �لتد�ول. 3- �دعاوؤه باأنه وجدها مبنزل مهجور بهجرة متاين وال يعلم عن زيفها 
فهذ� �الدعاء غري مقبول عقاًل وهو حماولة للتن�شل من �مل�شوؤولية �جلنائية ويدح�ص ذلك ما يلي: 
�أ- عدم تقدميه ما يثبت زعمه ب- �أن جميع ورق ذلك �ملبلغ �ملزيف حتمل رقمًا و�حدً� وهو �شخ�ص 
متعلم. جـ- �إخفاوؤه للمبلغ يف مو�شع ح�شا�ص من ج�شمه د- دخول �ملتهم و�إقامته بطريقة غري نظامية 
وهذ� يجعله ال يتورع عن �رتكاب �أية جرمية للح�شول على �ملال. وطلبت �لهيئة �ملدعية معاقبة �ملتهم 
طبقًا لن�ص �ملادة )�لثانية( من �لنظام �جلز�ئي �خلا�ص بتزييف وتقليد �لنقود �ل�شادرة باملر�شوم 
�مللكي رقم )12( لعام 1379ه و�ملعدلة باملر�شوم �ملليك رقم )53( لعام 1382ه و�ملعدلة باملر�شوم 
�مللكي رقم )م/38( لعام 1421هـ و�ملعدلة باملر�شوم �مللكي رقم )م/48( يف 1426/8/2هـ فقرة 

)ب(.
باإحالة �لق�شية �إىل �لد�ئرة حددت لها جل�شة هذ� �ليوم حيث ح�شرها ممثل �الدعاء ).....(، كما 
ح�شر �ملتهم وبتالوة قر�ر �التهام عليه �أجاب قائاًل: ما جاء يف قر�ر� �التهام �شحيح. و�كتفى بذلك، 

كما �كتفى ممثل �الدعاء مبا ورد يف قر�ر �التهام، و�جلل�شة ذ�تها �شدر هذ� �حلكم.

فاإن هيئة �لرقابة و�لتحقيق ملا �أقامت هذه �لدعوى �شد �ملتهم موجهة له تهمة حيازة نقود مزيفة 
مة هذ�  �لو�رد بقر�ر �التهام ومقدِّ �لتف�شيل  �لنقود �ملتد�ولة نظامًا د�خل �ململكة، وذلك على  من 
�حلكم، وحيث �إن �لد�ئرة بعد �طالعها على تقرير �إد�رة �الأدلة �جلنائية �لفني �ل�شادر من �شرطة 
�ملنطقة �ل�شرقية �أن ذلك �ملبلغ �مل�شبوط مع �ملتهم مزيف بطريقة �ال�شتن�شاخ من �لورقة �ل�شحيحة 
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�ملناظرة لها با�شتخد�م �لتقنية �حلا�شوبية ومت طباعتها بتقنية نفث �حلرب �مللون، وهي مزيفة بحيث 
ال ينخدع بها �ل�شخ�ص �لعادي وال يقبلها يف �لتد�ول، وحيث �إن �لتزييف �لظاهر )�ملف�شوح( تغيري 
للحقيقة يف �لعملة على نحو يفقدها مظهرها �لنظامي �ملعترب، وحيث �إن من �شرط �لتزييف عدم 
�إمكان �نخد�ع �ل�شخ�ص �لعادي به، بحيث ي�شتطيع �ل�شخ�ص �لعادي �كت�شافه مبجرد �الطالع عليه، 
�إنه من �مل�شتقر عليه يف ق�شاء �لديو�ن �أن �لتزييف �إذ� كان بهذه �ملثابة، فاإنه ُيفقد �لعملة  وحيث 
تلك  �فت�شاح  �ل�شرر يف ظل  �إىل عدم ت�شور قيام  �إ�شافة  �لتعامل،  �لغري وقوتها يف  �أمام  حجيتها 
�لعملة، وبالتايل تنح�شر عنها �حلماية �لنظامية �ملقررة للعملة �لر�شمية �لنظام �جلز�ئي �خلا�ص 
بتزييف وتقليد �لنقود �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )12( لعام 1379ه؛ لتخلف �أحد عنا�شر �لركن 

�ملادي جلرمية �لتزييف، ومن ثم فاإن �لد�ئرة تق�شي بعدم �إد�نته مبا هو من�شوب �إليه
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة املت�ضمي ).....( ).....( اجلن�ضية، بجرمية حيازة نقود مزيفة 

للعملة املتداولة نظاماً؛ الفت�ضاح التزييف.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/494/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي: 161/د/ج/11 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 331/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/5/28هـ

1- عملة مزيفة – حيازة - �ضبط الورقة املزيفة �ضمن مبلغ مايل كبري كان يف منزل املتهم دون 

اأن ُيف�ضح عنه اإف�ضاحاً تطمئن اإليه النف�س يقطع بتوافر الق�ضد اجلنائي لديه – اأثره:ثبوت 

االإدانة.

2- ا�ضتئناف – اإغفال بيانات طلب االعرتا�س على احلكم.

للمادة  �لتدقيق باملخالفة  �لتي ت�شتوجب  �لبيانات و�الأ�شباب  ��شتمال طلب �العرت��ص على  - عدم 
)37( من قو�عد �ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �أمام �لديو�ن – �أثر ذلك: عدم قبول �العرت��ص.

�مللكي رقم  باملر�شوم  �ل�شادر  �لنقود  �لنظام �جلز�ئي �خلا�ص بتزييف وتقليد  �ملادة )1/ب( من 
)12( بتاريخ 1379/7/20ه و�ملعدلة باملر�شوم �مللكي رقم )م/48( وتاريخ 1426/8/2هـ.

�ملادة )37( من قو�عد �ملر�فعات �الإجر�ء�ت �أمام ديو�ن �ملظامل �ل�شادر بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 
)190( وتاريخ 1409/11/16هـ .

يف جل�شة هذ� �ليوم 1430/3/24هـ ح�شر ممثل �الدعاء ).....( كما ح�شر �ملتهم، وب�شوؤ�ل ممثل 
�الدعاء �أحال على قر�ر �التهام وفيه �أن �ملتهم حاز ورقة نقدية مقلدة متد�ولة نظامًا يف �ململكة من 
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فئة خم�شمائة رياٍل، و�شاقت �ملدعية �أدلة �التهام وطلبت معاقبة �ملتهم طبقًا لن�ص �ملادة �أواًل فقرة 
)ب( من �ملر�شوم �مللكي رقم )12( يف 1379/7/20ه �ملعدلة باملر�شوم �مللكي رقم )م/48( لعام 
�أجاب باأن �لورقة وجدت مع مبلغ كبري كان يف منزيل،  1426هـ، وبتالوة قر�ر �التهام على �ملتهم 
وهو ال يعلم من �أين �أتت و�كتفى بذلك، كما �كتفى ممثل �الدعاء مبا ورد بقر�ر �التهام، وبعد در��شة 

�لد�ئرة الأور�ق �لدعوى وبعد �لتاأمل و�ملد�ولة �أ�شدرت حكمها باجلل�شة ذ�تها.

تهدف  �الدعاء  جهة  �إن  وحيث  �لق�شية،  �أور�ق  على  �الطالع  وبعد  و�الإجابة،  �لدعوى  �شماع  وبعد 
نظامًا يف  �ملتد�ولة  �لنقدية  للورقة  مقلدة  نقدية  �أور�ق  �إثبات جرمية حيازة  �إىل  دعو�ها هذه  من 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية ومعاقبته تبعًا لذلك على �لنحو �لو�رد تف�شيله بقر�ر �التهام، وحيث �إن 
�ألف  �لورقة وجدت من �شمن مبلغ كان يف منزله مقد�ره خم�شمائة وخم�شون  باأن  �ملتهم �عرتف 
�إليه �لنف�ص مما  )550000( رياٍل ور�تب �ملتهم قليل، ومل ُيف�شح عن هذ� �ملبلغ �إف�شاحًا تطمئن 
لعام   )12( رقم  �مللكي  �ملر�شوم  من  �لر�بعة  �ملادة  بن�ص  نظامًا  عليه  �ملعاقب  بزيفها  علمه  يوؤكد 
عليه  �ملزيف عرث  �ملبلغ  لكون  بثبوت �حليازة؛  �لد�ئرة حتكم  فاإن  تقدم،  ما  على  وتاأ�شي�شًا  1379ه 
بحوزته ومع مبالغ كبرية ي�شك يف �أمرها وهذ� يقطع بتو�فر �لق�شد �جلنائي لدى �ملتهم، وحيث �إن 
جرمية �لتزييف لعملة متد�ولة نظامًا باململكة من �جلر�ئم �لكربى �لتي يرتب عليها �لنظام عقوبات 
بالغة؛ لذلك فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل �حلكم بعلم �ملتهم بالتزييف حال حيازته �لورقة �ملقلَّدة وحتكم 
باحليازة، وحيث �إن ما �رتكبه �ملتهم يعد من جر�ئم �حليازة للعملة �ملقلَّدة �ملعاَقب عليها نظامًا مما 
تتعني معه �إد�نته مبا هو من�شوب �إليه وتعزيره عنه طبقًا لن�ص �ملادة )�أواًل( فقرة )ب( من �ملر�شوم 

�مللكي رقم )م/48( لعام 1426هـ
لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( ).....( اجلن�ضية، بجرمية حيازة عملة نقدية مزيفة للعملة 

املتداولة يف اململكة، وتعزيره عنها ب�ضجنه �ضنة حتت�ضب من تاريخ توقيفه وتغرميه مبلغ )10000( 
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حكمت املحكمة بعدم قبول االعرتا�س املقدم من املحكوم عليه �ضكال خللوه من البيانات واالأ�ضباب 

الالزمة له نظاماً واعتبار حكم الدائرة نهائياً . 

اآالف رياٍل؛ ملا هو مبني باالأ�ضباب.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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رقم الق�ضية: 5/618/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي: 330/د/ج/18 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف: 614/اإ�س/2 لعام 1430هـ
تاريخ اجلل�ضة: 1430/9/11هـ

1- عملة مزيفة – حيازة – ترويج – �ضروع يف ترويج – تعديل الو�ضف النظامي للتهمة.

�لتعبئة مببلغ  �لبنزين جاعاًل  لعامل حمطة  �أعطاه  و�أنه  �ملبلغ �ملزيف،  �الأول بحيازته  �ملتهم  �إقر�ر 
)5( رياالت ذريعة ل�شرفه وهروبه بعد �كت�شاف تزييف �لعملة وتناق�ص �أقو�له، حيث ذكر �أن �أخاه 
)�ملتهم �لثاين( �أعطاه �ملبلغ لي�شتبدله من موؤ�ش�شة �لنقد، ثم ذكر بعد ذلك �أنه �أعطاه �ملبلغ ليقوم 
ب�شرفه – �أثر ذلك: �إد�نته باحليازة و�ل�شروع يف ترويج �لعملة بعد تعديل �لد�ئرة للو�شف �لنظامي 

للتهمة �ملوجهة �إليه من ترويج �إىل �شروع يف �لرتويج.
2- انق�ضاء الدعوى - انق�ضاء الدعوى اجلزائية يف حق املتهم الثاين؛ لوفاته

3- ح�ضور املتهم االأول اإحدى جل�ضات املحاكمة اأمام الدائرة وتغييبه عن احل�ضور باقي اجلل�ضات 

حقه. يف  ح�ضورياً  احلكم  اعتبار  – اأثره: 
4- غياب املتهم الثالث عن ح�ضور جميع اجلل�ضات رغم تبلغه بها – اأثره: احلكم عليه غيابياً.

رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  �لنقود  وتقليد  بتزييف  �خلا�ص  �جلز�ئي  �لنظام  من  �لثانية  �ملادة   
)12( بتاريخ 1379/7/20ه و�ملعدلة  باملر�شوم �مللكي رقم )م/48( بتاريخ 1426/8/2هـ. 

�مللكي رقم  باملر�شوم  �ل�شادر  �لنقود  وتقليد  بتزييف  �لنظام �جلز�ئي �خلا�ص  �لثامنة من  �ملادة   
)12( بتاريخ 1379/7/20ه.
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- �ملادة )19( من قو�عد �ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �أمام �لديو�ن �ل�شادر بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 
)190( بتاريخ 1409/11/16هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة تبوك دعو�ه �جلنائية يف قر�ر �التهام رقم )34/ج( لعام 
1429هـ �شد كل من:

1- ).....( ).....( �جلن�شية – )21( �شنة – �أعزب – طالب باملرحلة �لثانوية – مطلق �ل�شر�ح.

2- ).....( ).....( �جلن�شية – )24( �شنة – �أعزب – موؤهله �لكفاءة �ملتو�شطة – مطلق �ل�شر�ح.

3- ).....( ).....( �جلن�شية – )25( �شنة – �أعزب – موؤهله �لكفاءة �ملتو�شطة – مطلق �ل�شر�ح.
الأنهم قبل تاريخ 1428/12/22هـ بد�ئرة منطقة تبوك:

بالن�شبة للمتهم �الأول:
ريااًل  �خلم�شني  فئة  من  نقدية  ورقة  عن  عبارة  �ململكة  يف  نظامًا  متد�ولة  مزيفة  عملة  وروج  حاز 
�شعوديًا، �إذ قام بتعبئة �شيارته بالبنزين من �إحدى �ملحطات بقيمة )خم�شة( رياالت، وقام باإعطاء 
�لعامل ورقة نقدية من فئة )�خلم�شني( ريااًل، وعندما �كت�شف �أمره فر هاربًا، ومت �الإبالغ عنه من 

قبل �مل�شوؤول باملحطة، ومت �لقب�ص عليه وبحوزته تلك �لعملة �لتي �ت�شح �أنها مزيفة.
- بالن�شبة للمتهمني �لثاين و�لثالث:

ريااًل  )�خلم�شني(  فئة  من  نقدية  ورقة  عن  عبارة  �ململكة  يف  نظامًا  متد�ولة  عملة  �ملتهمان  روج 
�شعوديًا، حيث ح�شل عليها �ملتهم �لثاين عن طريق �ملتهم �لثالث بطريقة غري م�شروعة، حيث كانت 
ل من �ملتهم �لثالث على �ملبلغ، ومن ثم �نتقلت تلك  ثمن حبوب حمظورة قام �لثاين ببيعها، وحت�شَّ

�لعملة �إىل �ملتهم �الأول �لذي قام بتقدميها ملحطة �لبنزين.
�أدلة �التهام:
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- بالن�شبة للمتهم �الأول:
1- �شبط �الأور�ق �لنقدية �ملزيفة بحوزته بعد حماولته ترويجها.

2- ما جاء بخطاب موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي رقم )4582/�أ خ/19031( يف 1429/1/26هـ 
�ملت�شمن �أن �لورقة �لنقدية �مل�شبوطة مع �ملذكور كانت مزيفة.

3- ما جاء باأقو�ل مدير �شوؤون �ملوظفني باملحطة من �أن �ملتهم �ملذكور قام بالهرب بعد �كت�شاف �أن 
�لعملة �لتي قدمها مزيَّفة.

4- ما جاء مبح�شر �لدوريات �الأمنية ر قم )30305( يف 1428/12/22هـ من �أنه مت �لقب�ص على 
�ملتهم �ملذكور بعد ورود �لبالغ، وكان بحوزته �لعملة �ملزيفة.

5- ما جاء يف �أقو�ل �ملتهم باأن �لعملة �لنقدية �لتي مت �شبطها معه كانت بحالة م�شكوك يف �شحتها 
يدل على معرفته باأنها مزيفة.

6- ��شرت�كه مع �ملتهم �لثاين و�لثالث يف �إخفاء حقيقة و�شبب �حل�شول على تلك �لعملة، و�دعاوؤه 
باأنها كانت قيمة بيع �جلو�ل يدل على معرفته باأن تلك �لعملة مزيفة وح�شلو� عليها بطريقة غري 

م�شروعة.
7- قيام �ملتهم بالهرب بعد �أن قام بتعبئة �شيارته �جليب مببلغ زهيد مبقد�ر )خم�شة( رياالت، وكان 

غر�شه �ال�شتفادة من �ملبلغ �ل�شحيح بعد قبول �لورقة �لنقدية �ملزيفة.
8- ما جاء باأقو�ل �ملتهم من �أنه هرب من �ملحطة لغر�ص �إح�شار مبلغ �شحيح و�لعودة جمددً� يعد 
كالمًا و�هيًا، حيث كان باإمكانه �التفاق مع م�شوؤول �ملحطة على ذلك ولو كان �شحيحًا ملا مت �الإبالغ 

عنه.
9- قيام عامل �ملحطة بالتعرف على �لورقة �لنقدية من �ملتهم و�كت�شاف �لتزييف يدل على �شهولة 

�لتعرف عليها، وينفي �أقو�ل �ملتهم بعدم معرفته باأنها مزيفة.
�أدلة �شده ال يعول عليه، ويعد حماولة منه للتن�شل من  �إنكاره جلميع ما مت مو�جهته به من   -10
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�لتهمة بطريقة غري جمدية؛ لعدم ��شتناده �إىل �أي دليل.
- بالن�شبة للمتهم �لثاين:

1- ما جاء باأقو�له و�عرت�فه �أنه قام باإعطاء �شقيقه تلك �لعملة �ملزيفة.
2- ما جاء باأقو�ل �ملتهم باأن �لعملة �لتي مت �شبطها مع �شقيقه كان ي�شك يف �شحتها، وهذ� يدل على 

معرفته باأنها مزيفة.
ليقوم  �لنقد؛  موؤ�ش�شة  �إىل  للتوجه  �لعملة  تلك  �شقيقه  باإعطاء  قام  �أنه  �ملتهم  باأقو�ل  جاء  ما   -3

با�شتبد�لها يعد كالمًا و�هيًا ولو كان �شحيحًا لتوجه �شقيقه �إىل �ملوؤ�ش�شة.
4- �إخفاء �ملتهم حقيقة و�شبب ح�شوله على تلك �لعملة �ملزيفة و�دعاوؤه باأنها قيمة مبلغ جهاز جو�ل، 
وهذ� يدل على �أن �ملتهم يحاول �حل�شول على �ملال باأية طريقة �شو�ء كانت م�شروعة �أم غري ذلك.

- بالن�شبة للمتهم �لثالث:
1- ما جاء باأقو�له و�عرت�فاته باأنه قام باإعطاء �ملدعو ).....( تلك �لعملة وكانت عبارة عن مبلغ 

)خم�شة وت�شعني( ريااًل.
2- ما جاء باأقو�ل �ملتهم باأنه �شك يف �شحة تلك �لعملة يدل على معرفته باأنها مزيفة.

�لعملة �ملزيفة يدل على  �إخفاء �شبب ح�شولهم على تلك  و�لثاين يف  �ملتهم �الأول  3- ��شرت�كه مع 
مر�وغته وحماولته ت�شليل �لتحقيق.

وطلب فرع �لهيئة مبنطقة تبوك من �ملحكمة �الإد�رية معاقبة �ملتهمني وفقًا الأحكام �ملادتني )2، 11( 
من �ملر�شوم �مللكي رقم )12( يف 1379/7/20ه، ولل�شروع يف نظر �لق�شية حددت �لد�ئرة جل�شة 
يوم �لثالثاء 1429/5/22هـ وفيها ح�شر ممثل �الدعاء ).....(، كما ح�شر �ملتهم �الأول، فيما تبني 
تخلف �ملتهمني �لثاين و�لثالث، و�أفاد �ملتهم �الأول باأن �أخاه �ملتهم �لثاين موقوف و�أنه يطلب �أجاًل 
�إىل  �لق�شية  نظر  تاأجيل  عليه مت  وبناًء  �ملوجه �شدهم،  �التهام  دفوعهم �شد  �إعد�د  من  ليتمكنو� 
جل�شة يوم �الأحد 1429/6/25هـ، وفيها ح�شر ممثل �الدعاء �آنف �لذكر، كما ح�شر �ملتهم �الأول، 
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فيما تبني تخلف �ملتهم �لثالث رغم تبلغه من قبل �ملتهم �الأول ح�شب ما �أفاد به يف هذه �جلل�شة، 
يوم  ُتويف  قد  و�أنه  وفاته،  تبليغ عن  �شهادة  �شورة  �الأول  �ملتهم  �أخوه  �أح�شر  فقد  �لثاين  �ملتهم  �أما 
�إيلَّ  �أجاب قائاًل: ما ن�شب  �إليه  �لثالثاء 1429/6/20هـ، ومبو�جهة �ملتهم �الأول باالتهام �ملن�شوب 
يف هذ� �التهام غري �شحيح، و�حلا�شل: �أنني توقفت عند �إحدى �ملحطات لتعبئة �ل�شيارة بالبنزين، 
مت مبلغ من فئة )�خلم�شني( ريااًل ف�شك �لعامل يف �شحتها، و��شتدعى  وبعد فر�غي من �لتعبئة قدَّ
�شاحب �ملحطة، وقال: يبدو �أنها مزيفة، فقلت: �شاأذهب �إىل �لبيت و�أح�شر لكم )�خلم�شة( رياالت 
�ملحطة  �شاحب  باأن  يل  وقالو�  �الأمنية،  �لدورية  ��شتوقفتني  �لبيت  �إىل  ذهابي  وعند  �لتعبئة  قيمة 
قد بلغ عنك، و�شاألوين عن �ملبلغ �ملزيف، فاأخرجت لهم )�خلم�شني( ريااًل، و�شادق على �أقو�له يف 
�لتحقيقات �ل�شابقة، ومبو�جهته باأدلة �التهام �أجاب عن �لدليل �الأول و�لثاين باأنه �شحيح، �إال �أنه ال 
يعلم عن �لتزييف �حلا�شل يف �لعملة، وعن �لدليل �لثالث فغري �شحيح، فلم �أهرب من �ملوقع، و�إمنا 
قلت ل�شاحب �ملحطة �إما �أن تبلغ �ل�شرطة �أو �أن �أذهب �إىل �لبيت و�أح�شر )�خلم�شة( رياالت قيمة 
�لتعبئة، و�أما عن �لدليل �لر�بع فاأجاب باأنه بادر باإخر�ج �ملبلغ �ملزيَّف، وكان مبقدوره �أن يتخل�ص 
منه، وعن �لدليل �خلام�ص باأنه يعلم �أن �لعملة مغ�شولة، وقد مت �أخذها من عند )�ملتهم �لثالث(، 
وعن �لدليل �ل�شاد�ص �أن م�شدر �لعملة هو �ملتهم �لثالث �لذي �أعطاها للمتهم �لثاين ومنه و�شلت 
لالأول، و�أما عن �لدليل �ل�شابع فغري �شحيح، و�أما عن �لدليل �لثامن فاإنه قد �تفق مع �شاحب �ملحطة 
على �إح�شار �ملبلغ من �لبيت، �إال �أنه �شكت وقال يل باأن �ملبلغ مزيَّف، وعن �لدليل �لتا�شع باأنه لو كان 
يعلم عنها ملا حملها، �أما عند �لدليل �لعا�شر فاإن ما قلته هو �ل�شحيح ومل �أخف �حلقيقة؛ ونظرً� 
لتخلف �ملتهم �لثالث فقد قررت �لد�ئرة تاأجيل �لق�شية �إىل جل�شة يوم �الأحد �ملو�فق 1429/7/17هـ 
نظر  تاأجيل  فتم  �حل�شور،  عن  �ملتهمني  تخلف  تبني  فيما  �لذكر  �آنف  �الدعاء  ممثل  ح�شر  وفيها 
�لدعوى �إىل جل�شة يوم �الأحد �ملو�فق 1429/8/2هـ، وفيها ح�شر ممثل �الدعاء ).....( فيما تبني 
تخلف �ملتهمني عن �حل�شور، فتم تاأجيلها �إىل جل�شة �لثالثاء 1429/8/25هـ، وفيها ح�شر ممثل 
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�ليوم،  هذ�  جل�شة  �إىل  تاأجيلها  فتم  �حل�شور،  عن  �ملتهمني  تخلف  تبني  فيما  �لذكر  �آنف  �الدعاء 
وفيها ح�شر ممثل �الدعاء �آنف �لذكر، فيما تبني تخلف �ملتهمني عن �حل�شور، وت�شري �لد�ئرة �إىل 
�أنه بالن�شبة للمتهم �الأول، فاإنه �شبق و�أن �أخذت �أقو�له ودفوعه ثم تخلف بقية �جلل�شات مع تبلغه 
باملوعد �لالحق وتوقيعه على �لعلم بذلك يف حم�شر �ل�شبط جلل�شة 6/25 ونظرً� ل�شبق �أخذ دفعه، 
فاإن �حلكم ي�شبح يف حقه ح�شوريًا، و�أما بالن�شبة للمتهم �لثاين فقد تبني لها �أنه متوفى ح�شب تبليغ 
�لوفاة �ملرفق يف ملف �لق�شية، و�ل�شادر من م�شت�شفى �مللك فهد بتبوك و�ملوؤرخ يف 1429/6/24هـ، 
وبعر�شه على ممثل �الدعاء قرر �أنه ال مطعن له فيه، ويكتفي بقر�ر �التهام، و�أما بالن�شبة للمتهم 
�لثالث فت�شري �لد�ئرة �إىل �أنه �شبق و�أنه تبلغ مبوعد �أوىل جل�شات هذه �لق�شية ح�شب �إقر�ره �ملوؤرخ 
يف 1429/5/7هـ، ثم تخلف عن ح�شور �جلل�شات �لتالية على �لرغم من �إر�شال خطابات لتبليغه �إال 
�أنه مل يرد ما يفيد تبلغه، مما ر�أت معه �لد�ئرة �ل�شري يف �لق�شية و�حلكم يف حقه غيابيًا، وملا كانت 
�لتهمة �ملوجهة للمتهم �الأول هي حيازة وترويج عملة مزيَّفة متد�ولة نظامًا، وبعد �لتاأمل فقد ر�أت 
هة �إليه �إىل حيازة و�شروع يف �لرتويج، وبعر�ص ذلك  �لد�ئرة تعديل �لو�شف �لنظامي للتهمة �ملوجَّ

على ممثل �الدعاء قرر �كتفاءه بقر�ر �التهام.

مر�حل  يف  �ملتهمني  �أقو�ل  وعلى  �لق�شية،  ملف  على  �الطالع  وبعد  و�الإجابة،  �لدعوى  �شماع  بعد 
1428/12/22هـ،  بتاريخ   )30305( رقم  �لو�قعة  حم�شر  على  �لد�ئرة  �طلعت  وحيث  �لتحقيق، 
وعلى خطاب موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي رقم )4582/�أ خ/19031( بتاريخ 1429/1/26هـ، 
�ملت�شمن كون �لعملة حمل �التهام مزيَّفة ودرجة �إتقان �لتزييف فيها جيدة، وملا كان من �لثابت يف 
�إىل عامل  و�أنه قدمه  بحوزته،  كان  �ملزيَّف  �ملبلغ  �أن  �لق�شية  �أور�ق  ومن  باإقر�ره  �الأول  �ملتهم  حق 
�ل�شاأن  هذ�  يف  �أقو�له  تناق�ص  مع  ل�شرفه،  ذريعة  رياالت  )خم�شة(  مببلغ  �لتعبئة  جاعاًل  �ملحطة 
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حيث ذكر �أن �أخاه �أعطاه �ملبلغ لي�شتبدله من موؤ�ش�شة �لنقد، ثم ذكر  بعد ذلك �أن �أخاه �أعطاه �ملبلغ 
ليقوم ب�شرفه، كما �أن من �لثابت من �أقو�ل وكيل �شاحب �ملحطة هروب �ملتهم �الأول من �ملوقع بعد 
�كت�شاف تزييف �لعملة، حيث قب�ص عليه خارجها بعد �لتبليغ عنه، مع �شعف دفعه باأنه ذهب قا�شدً� 
بيته الإح�شار مبلغ �لتعبئة، ال�شيما مع ذكره �أن �شاحب �ملحطة مل يرد عليه باملو�فقة �أو عدمها عندما 
عر�ص عليه هذ� �الأمر ح�شب دعو�ه، وما ذكره من �أنه حني ذهب للمحطة يعلم �أن �ملبلغ قد ال يتم 
و�ل�شروع  باحليازة  �إد�نته  �إىل  تنتهي  �لد�ئرة  فاإن  بالتزييف،  م علمه  تقدَّ قبوله، وحيث ظهره مما 
�لنقود  لتقليد  �لنظام �جلز�ئي  من  )�لثانية(  �ملادة  الأحكام  وفقًا  ذلك  ومعاقبته عن  �لرتويج،  يف 
وتزييفها يف تعديلها �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/48( بتاريخ 1426/8/2هـ، و�ملادة )�لثامنة( 
من �لنظام �جلز�ئي لتقليد �لنقود وتزييفها �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )12( يف 1379/7/20ه، 
وت�شري �لد�ئرة �إىل �أنه نظرً� حل�شوره يف ثاين جل�شات هذه �لق�شية و�إبد�ئه دفاعه فيها، فاإن �حلكم 
�أمام  و�الإجر�ء�ت  �ملر�فعات  قو�عد  )�لع�شرون( من  �ملادة  قررته  ملا  نظرً�  يكون يف حقه ح�شوريًا 
ديو�ن  �ملظامل من �أنه يف �لدعاوى �جلز�ئية ُيعترب �حلكم ح�شوريًا متى ح�شر �ملتهم �إحدى �جلل�شات 
و�أبدى دفاعه، ولو تاأجل �حلكم بعد ذلك ومل يح�شر عند �شدوره، و�أما بالن�شبة للمتهم �لثاين فحيث 
�طلعت �لد�ئرة على �شورة �شهادة "تبليغ عن وفاة" �ل�شادر من م�شت�شفى �مللك فهد بتبوك و�ملوؤرخ 
يف 1429/6/24هـ، وملا كان من �ملقرر نظامًا �أن �لدعوى �جلز�ئية تنق�شي بوفاة �ملتهم، فاإن �لد�ئرة 
تنتهي �إىل �نق�شاء �لدعوى يف حقه، و�أما فيما يخ�ص �ملتهم �لثالث فاإنه حيث تعذر �إح�شاره بعد 
�شلوك �لطرق �لنظامية الإخطاره مع �شبق تبلغه مبوعد �جلل�شة �الأوىل لهذه �لق�شية ح�شب �إقر�ره 
غيابه  تكرر  وحيث  �الأول،  �ملتهم  بو��شطة  �لثانية  �جلل�شة  مبوعد  وتبلغه  1429/5/7هـ،  يف  �ملوؤرخ 
بعد ذلك لعدة جل�شات متتالية فقد ر�أت �لد�ئرة �ل�شري يف �لق�شية و�حلكم عليه غيابيًا وفقًا لن�ص 
�ملادة )�لتا�شعة ع�شرة( من قو�عد �ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �أمام ديو�ن �ملظامل، وملا كان من �لثابت 
من �إقر�ره ومن �أور�ق �لق�شية �أنه هو �لذي �أح�شر �لعملة �ملزيَّفة للمتهم �لثاين، ومل ي�شتطع �إثبات 
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ح�شوله عليها من �ملدعو ).....(، وبعد تاأمل �أور�ق �لق�شية ومالب�شاتها، فاإن �لد�ئرة تنتهي �إىل 
�إد�نته غيابيًا مبا ن�شب �إليه من ترويج عملة مزيَّفة نظامًا يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية، ومعاقبته عن 
ذلك وفقًا الأحكام �ملادة )�لثانية( من �لنظام �جلز�ئي لتقليد �لنقود وتزييفها �ل�شادر باملر�شوم 
بتاريخ  )م/48(  رقم  �مللكي  باملر�شوم  �ل�شادر  تعديلها  يف  1379/7/20ه،  يف   )12( رقم  �مللكي 

1426/8/2هـ.
لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اإليه من حيازة و�ضروع يف الرتويج لعملة  اإدانة املتهم ).....( ).....( اجلن�ضية، مبا ُن�ضب  اأواًل: 

و�ضتة  �ضنتني  ب�ضجنه  ذلك  ومعاقبته عن  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  نظاماً  مزيَّفة متداولة 

مبلغ  تغرميه  مع  الق�ضية،  ذمة هذه  على  التوقيف  اأم�ضاها يف  التي  املدة  منها  اأ�ضهر حتت�ضب 

)خم�ضة ع�ضر األف( رياٍل.

املتهم  �ضد  تبوك  مبنطقة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  من  املقامة  الدعوى  انق�ضاء  ثانياً:   

).....( ).....( اجلن�ضية.

ثالثاً: اإدانة املتهم ).....( ).....( اجلن�ضية، غيابياً مبا ن�ضب اإليه من ترويج عملة مزيَّفة متداولة 

نظاماً يف اململكة العربية ال�ضعودية، ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه خم�س �ضنوات حتت�ضب منها املدة 

التي اأم�ضاها يف التوقيف على ذمة هذه الق�ضية، مع تغرميه مبلغ )ثالثني األف( رياٍل.

رابعاً: م�ضادرة املبلغ املزيَّف حمل االتهام.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/400/ق لعام 1427هـ
رقم احلكم االبتدائي: 479/د/ج/9 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 248/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/4/8هـ

خمالفة بريدية – نقل بعائث بريدية باأجر باملخالفة للنظام – توقيع عقوبتي الغرامة والغلق 

خالل �ضبط املخالفة – عدم جتدد املخالفة.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق �لدعوى �شد �ملتهمني؛ لقيام كلٍّ منهم فيما يخ�شه يف ظل عمل 
�ل�شركة �لتي يعمل بها مبز�ولة نقل �لبعائث �لربيدية باأجر باملخالفة لنظام �لربيد – �إقر�ر �ملتهمني 
باأن ما قامو� بنقله هو عبارة عن فو�تري خا�شة ب�شحن �لب�شائع وعينات وكتالوجات تخ�ص زبائن 
�شركاتهم، و�أنهم مل يقومو� با�شتالم ر�شائل �أو طرود بريدية من �أ�شخا�ص ال عالقة لهم بال�شحن عن 
طريقهم – بافرت��ص �شحة ما ُن�شب �إىل �ملتهمني فقد �شبق معاقبتهم عنه بالغر�مة، وغلق مكاتب 
�شركاتهم ملدة ثالثة �أيام، وذلك خالل �شبط �ملخالفة من قبل �للجنة �ملخت�شة – �لر�شائل �لتي 
مت �شبطها بعد معاقبتهم ر�شائل قدمية مل يقم �أ�شحابها با�شتالمها قبل �شبط �ملخالفة، ومل يقدم 
ممثل �الدعاء ما يدل على �أنها ر�شائل  جديدة – عدم كفاية �أدلة �التهام؛ الأنها عبارة عن قر�ئن 

م�شتنتجة وظنية ال ترقى �إىل درجة �ليقني – �أثر ذلك: عدم ثبوت �الإد�نة.

 �ملادة )17/�أ( من نظام �لربيد �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/4( بتاريخ 1406/2/21هـ.

�أقام فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق مبنطقة مكة �ملكرمة دعو�ه مبوجب قر�ر �التهام رقم )28/ج( 
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لعام 1427هـ �شد كل من:
1- ).....( ).....( �جلن�شية – عمره )43( �شنة نائب مدير �شركة ).....(.

�شركة  – مدير  �أوالد  لع�شرة  و�أب  – متزوج  �شنة   )95( عمره   - �جلن�شية    ).....(  ).....(  -2
.).....(

�أوالد نائب �ملدير �لعام  – متزوج و�أب لثالثة  – عمره )36( �شنة  3- ).....( ).....( �جلن�شية 
ل�شركة ).....(.

الأنهم وقبل تاريخ 1426/8/1هـ بد�ئرة حمافظة جدة مبنطقة مكة �ملكرمة قام كلٌّ فيما يخ�شه يف 
ظل عمل �ل�شركة �لتي يعمل بها مبز�ولة نقل �لبعائث �لربيدية باأجر باملخالفة لنظام �لربيد، فتمت 

�ملخالفة بناًء على ذلك.
ودلل على ذلك مبا يلي:

1- ما هو ثابت من حم�شري �شبط �لر�شائل و�لطرود �ملنقولة دون ترخي�ص �ملعد من قبل �للجنة 
نة من كل من �إد�رة �لنقل مبنطقة مكة �ملكرمة و�الأمن �لربيدي مبنطقة مكة �ملكرمة، وبريد  �ملكوَّ
منطقة مكة �ملكرمة �ملوؤرخني يف 1425/8/1هـ، و1425/10/11هـ من قيام �شركة ).....( مبز�ولة 

ن�شاط نقل �لر�شائل و�لطرود باأجر باملخالفة لنظام �لربيد.
2- ما جاء باإقر�ر �ملوظف ).....( ).....( �جلن�شية – ب�شركة ).....( من �أن �ل�شركة �لتي يعمل 
بها �شبق و�أن تعهدت لدى �للجنة – �شالف �لبيان – بعدم نقل بعائث بريد �لر�شائل باأجر، ولكن 

�ل�شركة مل تلتزم بذلك وقامت بنقل بعائث بريد �لر�شائل باأجر.
3- ما هو ثابت من حم�شر قفل و�إغالق من قيام �شركة ).....( بنقل بعائث بريدية باأجر.

4- ما هو ثابت من حم�شري �شبط �لر�شائل و�لطرود �ملنقولة دون ترخي�ص �ملعد من قبل �للجنة 
نة من كل من �إد�رة �لنقل مبنطقة مكة �ملكرمة و�شركة ).....( و�الأمن �لربيدي مبنطقة مكة  �ملكوَّ
�ملكرمة وبريد منطقة مكة �ملكرمة �ملوؤرخني يف 1425/8/22هـ، و1425/10/22هـ، من قيام �شركة 
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).....( مبز�ولة ن�شاط نقل �لر�شائل و�لطرود باأجر باملخالفة لنظام �لربيد.
5- ما هو ثابت من حم�شر قفل و�إغالق من قيام �شركة ).....( بنقل بعائث بريدية باأجر.

ل على �إنكار �ملتهمني �ملذكورين؛ كون �لق�شد منه �لتن�شل من �مل�شوؤولية. 6- ال معوَّ
وطلب ممثل �لهيئة من ديو�ن �ملظامل حماكمة �ملدعى عليهم طبقًا الأحكام �ملادة )�ل�شابعة ع�شرة( 

فقرة )�أ( من نظام �لربيد �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/4( بتاريخ 1406/2/21هـ
وبعد �إحالة �لق�شية �إىل هذه �لد�ئرة حددت لها جل�شة بتاريخ يوم �الإثنني �ملو�فق 1427/5/30هـ

ومبثول �ملدعى عليه �الأول ).....( ).....( �جلن�شية – �أمام �لد�ئرة ومو�جهته باملخالفة �ملن�شوبة 
م مذكرة ت�شمنت رده على قر�ر �التهام وقد جاء فيها: �إليه و�شوؤ�له عما ن�شب �إليه قدَّ

�أن لدى �ل�شركة ترخي�ص من وز�رة �ملو��شالت بنقل �لب�شائع و�ملهمات د�خل �ململكة، و�أنها ومثيالتها 
يف �ل�شوق تقوم بنقل �لر�شائل و�لطرود �لتي تخ�ص عمالءها من �لتجار، حيث �إن تلك �لر�شائل بها 
فو�تري وتفا�شيل �ل�شحنات �لتي يقوم �لعمالء باإر�شالها عن طريقنا، كما �أن �لطرود �لربيدية هي 

عينات تر�شل؛ لكي يدر�شها �ملتعاملني مع �لتجار.
ومل تقم �ل�شركة �إطالقًا با�شتالم ر�شائل �أو طرود بريدية من �أ�شخا�ص �أو �أفر�د ال عالقة لهم بال�شحن 
عن طريقنا �أي �أننا مل نقم يف يوم من �الأيام بالعمل كمكتب للربيد �إطالقًا، وقد جرى �لعمل لدينا 
ول�شنو�ت عديدة يف �لتعامل بنقل �لعينات و�لر�شائل �لتي بها فو�تري ومو��شفات �لب�شائع �ملر�َشلة، 
ومل تبلغنا �أية جهة ذ�ت عالقة مبخالفة ذلك للرتخي�ص �لذي �شدر لنا من وز�رة �ملو��شالت )نقل 
�لب�شائع و�ملهمات(، حيث كنا نعترب �أن ر�شائل �لزبائن و�لطرود �ملر�َشلة معها تخ�ص عملية �ل�شحن 

)فو�تري وعينات( وتندرج حتت �ملهمات �ملذكورة يف ت�شريح �ملو��شالت.
لة من عدة جهات حكومية �إىل مقر �شركتنا بجدة، و�أخربتنا باأنه ال يجوز  وقد ح�شرت جلنة م�شكَّ
لنا �لقيام با�شتالم �أية ر�شائل �أو طرود بريدية، وبتو�شيح �ل�شركة لهم باأن تلك �لر�شائل و�لطرود 
�أية  ��شتالم  �أنهم طلبو� منا عدم  �إال  �ل�شحن وعينات، تخ�ص زبائننا،  �لربيدية عبارة عن فو�تري 
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ر�شائل �أو طرود حتى للزبائن وعلى �لفور �أبلغنا جميع فروعنا يف �ململكة بفحوى �أمر �للجنة وطلبنا 
من جميع �لفروع �المتثال الأمر �للجنة وعدم قبول �لر�شائل و�لطرود �لربيدية �لتي تخ�ص زبائننا 

من تاريخه.
�أو طرود بريدية  �أخرى بعد فرتة، وقامت بالبحث يف مكتبنا عن ر�شائل  �للجنة مرة  وقد ح�شرت 
ووجدو� بع�ص �لعينات �لقدمية �لتي مل يت�شلمها �أ�شحابها، ومع �أننا �شرحنا الأع�شاء �للجنة باأننا مل 
نقم با�شتالم �أية ر�شائل �أو طرود بريدية بعد تاريخ ح�شور �للجنة يف �ملرة �الأوىل، �إال �أن �للجنة مل 
تتعاون وتتفاهم معنا رغم تو�شيحاتنا لهم باأننا قد �لتزمنا بتعليماتهم، و�أن من �لطبيعي يف مكاتب 
�ل�شحن �أن تبقى بع�ص �الإر�شاليات لفرتة طويلة ال يح�شر �مل�شتفيد ال�شتالمها، و�أن تلك �لعينة �لتي 

وجدوها لدينا كانت مر�َشلة قبل تعميدنا باالأو�مر �جلديدة.
وعليه قامت �للجنة باإغالق مقرنا مدة ثالثة �أيام، ومت دفع غر�مة لوز�رة �ملو��شالت مببلغ )ع�شرة 
�آالف ريال(، وقد ت�شررنا كثريً� من �الإغالق فباالإ�شافة للخ�شائر �ملالية �لناجتة، �إال �أن �شمعة �ملكتب 

تعر�شت لالإ�شاءة لدى عمالئنا.
وبعر�شها على ممثل �الدعاء قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام و�أدلته.

م مذكرة ت�شمنت  ومبثول �ملتهم �لثاين ).....( �أمام �لد�ئرة ومبو�جهته باملخالفة �ملن�شوبة �إليه قدَّ
�إجابته عن قر�ر �التهام، وقد جاء فيها: �أنه �شبق له �لتعهد بعدم نقل �لبعائث �لربيدية �أو �لطرود 
كل  ينكر  و�أنه  1426/1/8هـ،  بتاريخ  �ملحل  �إقفال  عند  وذلك  1426/1/12هـ،  بتاريخ  ذلك  وكان 
نقوم  و�أننا  باأجر،  و�لطرود  �لر�شائل  نقل  باأننا قمنا مبز�ولة  و�لتحقيق  �لرقابة  به هيئة  �تهمته  ما 
بتحميل �لب�شائع من حملنا �لكائن بجدة �إىل د�خل �ململكة �لعربية �ل�شعودية، و�أن �أ�شحاب �لب�شاعة 
خمالفة  هذه  كانت  و�إن  �لعمالء  �إىل  الإر�شالها  �لب�شاعة  فاتورة  ومعها  �لب�شائع  باإر�شال  يقومون 
�أو  فو�تريها  باإر�شال  يقوم  �أن  �ملفرو�ص  من  كان  �لذي  �لب�شاعة  مر�شل  هو  �ملخالف  فاإن  للنظام، 
عيناتها وكتالوجاتها عن طريق �لربيد، وكنا نقوم بهذ� �لعمل منذ زمن طويل منذ �حرتفنا لهذ� 
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�لعمل؛ لنقل �لب�شائع من جدة �إىل خارج جدة دون �أن ي�شلنا �أية تعليمات من �إد�رة �لربيد �أو خالفه 
مبنع �إر�شال �أية طرود وفو�تري للتحميل من �لب�شائع وعند قيام بريد جدة بزيارتنا وجدو� �أن هناك 
طرودً� ور�شائل مر�فقة مع �لب�شاعة قامو� باإقفال حملنا علمًا باأننا نقوم بذلك �لعمل دون علمنا �أن 
هذ� �لعمل ممنوع، و�لتجار ير�شلون فو�تري عينات �إلينا؛ لكي نر�شلها �إىل عمالئهم ونقوم بعمل ذلك 
بح�شن نية وال نق�شد منه �إحلاق �شرر مل�شلحة �لربيد، وقد قمنا بدفع غر�مة قدرها )15000( 
�أقر  �أما كون �ملوظف ).....(  �ألف رياٍل فقط خم�شة ع�شر �ألف رياٍل ال غري ح�شب �ل�شند �ملرفق، 
�إن كان قال ذلك فهو كاذب، و�أنه هو �مل�شوؤول عن ��شتالم  باأن �ل�شركة مل تلتزم بالتعليمات، فهو 
تلك �لطرود بعد توقيعه بعدم تكر�ر �إر�شال �لر�شائل و�لبعثات �لربيدية؛ الأننا نحن مل نعمده باأخذ 

�لر�شائل و�لبعثات �لربيدية �شو�ء باأجر �أم دون �أجر.
وبعر�شها على ممثل �الدعاء قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام و�أدلته

ومبو�جهة �ملتهم �لثالث ).....( ).....( �جلن�شية – باملخالفة �ملن�شوبة �إليه و�شوؤ�له عما ُن�شب �إليه 
م مذكرة جاء فيها: قدَّ

�أن جلنة �ل�شبط قد رف�شت عند حترير حم�شر �ل�شبط �ل�شماع ملمثل �ل�شركة �ملدعى عليها باأن 
يبدي مالحظته باأن ما مت �شبطه لي�ص ر�شائل بريدية، و�إمنا هي مظاريف بد�خلها بيانات ملا حتتويه 
�ل�شحنات �لكبرية من �لب�شائع �ملرخ�ص لل�شركة �ملدعى عليها بنقلها وفقًا للرتخي�ص �ملرفق �شورته 
)م�شند رقم 1(، مما ��شطر ممثل �ل�شركة �ملدعى عليها بعدم �لتوقيع على �ملح�شر وفقًا ملا هو ثابت 
به علمًا باأن ممثل �ل�شركة �ملدعى عليها �ملذكور رغم رف�ص جلنة �ل�شبط تطوع باختيار مظروف 
�شحنات  �إحدى  غيار  قطع  فو�تري  عن  عبارة  �أنه  ووجد  وفتحه  �للجنة  �أمام  من  ع�شو�ئية  ب�شورة 

�لب�شائع �لتي تنقلها �ل�شركة �ملدعى عليها و�مل�شرح لها بنقلها كما �أ�شلفنا.
فاإن  �شحيح،  غري  وهذ�  ر�شائل  هي  �ملذكورة  �لبيانات  �أن  بافرت��ص  وحتى  ذكر  مما  وبالرغم 
ياإيقاع �لغر�مة �ملالية �لتي دفعتها مبوجب �الإي�شال رقم  �ل�شركة �ملدعى عليها قد متت معاقبتها 
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�متثااًل  دفعتها  وقد   ،)3 رقم  )م�شتند  �شورته  �ملرفقة  1426/1/12هـ  بتاريخ   )44/669810(
لقر�ر�ت �جلهات �لر�شمية وتفاديًا للنز�ع معها، و�إن وجدت خمالفة وهي ال توجد كما �أ�شلفنا، فاإن 
�لعد�لة تقت�شي �أن ال توقع �لعقوبة عن �ملخالفة نف�شها مرتني وطلب يف ختام مذكرته �شرف �لنظر 

عن �لدعوى.
وبعر�شها على ممثل �الدعاء قرر �الكتفاء مبا جاء يف قر�ر �التهام و�أدلته

كما قرر �ملدعى عليهم �الكتفاء مبا ذكر.
وبعد مو�جهة �ملتهمني مبا ُن�شب �إليهم �نتهت �ملر�فعة �إىل عدم �إد�نة �ملتهمني �ملذكورين مبا ُن�شب 
�ملذكورين  �ملتهمني  �إىل  ُن�شب  ما  �شحة  للد�ئرة  يثبت  مل  �أنه  على  تاأ�شي�شًا  �لدعوى  هذه  يف  �إليهم 
�ملعلومات  و�ملت�شمن  �ملر�َشلة  �لب�شائع  مبحتوى  بيان  �إر�شال  هو  �إمنا  به،  قامو�  ما  باأن  دفعو�  فقد 
عن �لب�شاعة �ملر�َشلة وكان ذلك دون �أخذ �أية مبالغ مالية عليها؛ الأنها تابعة للب�شائع �لتي يقومون 
م ممثل �الدعاء �لبينة على �أخذ �ملتهمني لالأجر على نقل هذه  بنقلها ولي�ص م�شتقلة بذ�تها، ومل يقدِّ

�لبيانات �الأمر �لذي خل�شت معه �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملتهمني مبا ُن�شب �إليهم يف هذه �لدعوى.
م باعرت��ص عليه طلب فيه تدقيق حكم �لد�ئرة �شكاًل، ويف  مل يقتنع ممثل �الدعاء بهذ� �حلكم وتقدَّ

�ملو�شوع بنق�ص �حلكم �ملعرت�ص عليه فيما ق�شى به من عدم �إد�نة �ملتهمني �ملذكورين.
وبعر�ص �لدعوى على هيئة �لتدقيق �ملوقرة قامت بنظرها و�أ�شدرت ب�شاأنها �حلكم رقم )103/ت/2( 
لعام 1428هـ �لقا�شي بقبول �العرت��ص �شكاًل ويف �ملو�شوع بنق�ص حكم �لد�ئرة �مل�شار �إليه و�إعادة 
�شاقه  تناق�ص ما  �لد�ئرة مل  �أن  �لهيئة قد الحظت  �أن  تاأ�شي�شًا على  الإعادة نظرها  �إليها؛  �لق�شية 
�الأور�ق من حتقيقات وحما�شر  به  وما حفلت  �الأدلة  تلك  بني  باملو�زنة  تقم  ومل  �أدلة  �الدعاء من 

وجلان وتعهد�ت وذلك من خالل ما ورد بها على �لنحو �لتايل:
�أواًل: ما جاء بخطاب مدير عام بريد منطقة مكة �ملكرمة �ملوجه �إىل مدير فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق 
برقم )3859( بتاريخ 1426/5/1هـ، و�لذي ت�شمن حما�شر وتعهد�ت للمن�شاآت و�ل�شركات �ملخالفة 
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للنظام.
در��شة  ت�شمن  جلان  عدة  من  ل  �مل�شكَّ 1426/1/5هـ  يف  �ملوؤرخ  �الجتماع  مبح�شر  جاء  ما  ثانيًا: 
ومناق�شة ما جنم من خمالفات عن تلك �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لو�رد ذكرها يف �أواًل وما �ُتخذ ب�شاأن 

ذلك من تو�شيات.
 ).....( ب�شركة  و�ملتعلِّق  ترخي�ص  دون  �ملنقولة  و�لطرود  �لر�شائل  �شبط  مبح�شر  ورد  ما  ثالثًا: 
ك�شفًا  وكذلك  �ل�شركة،  تلك  من  خمالفات  وجود  ت�شمن  و�لذي  1425/10/11هـ،  بتاريخ  و�ملوؤرخ 

ببيانات �ملو�د �مل�شبوطة �ملوؤرخ بتاريخ 1425/8/1هـ
ر�شائل  ن�شاط  مز�ولة  بعدم   ).....( ب�شركة  يعمل  �لذي   ).....( �ملدعو  من  �شادر  �إقر�ر  وكذلك 

بريدية، و�أنه مل يلتزم بذلك.
بحقهم من  ي�شدر  ما  �شد�د  ).....( يف  �ل�شركة  وكيل  على  �ملاأخوذة  �لتعهد�ت  ما جاء يف  ر�بعًا: 

غر�مات مالية.
وكذلك ما جاء يف تعهد �ملدعو ).....( عن �شركة ).....( من �أنه يتعهد بعدم �لقيام بن�شاط نقل �أو 
ر�شائل �أو �لطرود، وكذلك ما جاء بتعهد �شركة ).....( �ملوؤرخ يف 1425/5/26هـ مبثل ما �شبق من 
عدم قبول ونقل �لر�شائل و�لطرود �لربيدية �شو�ء باأجر �أم دون �أجر، وقد مت �إرفاق ك�شف بيان �ملو�د 
�مل�شبوطة. وكذلك ما جاء مبح�شر �شبط �لر�شائل و�لطرود �ملنقولة دون ترخي�ص و�ملتعلقة ب�شركة 
).....( وما ت�شمنه من ت�شجيل خمالفات على تلك �ل�شركة، و�لعهد �ملاأخوذ عليها بتطبيق �لنظام 
وذلك بتاريخ 1425/8/22هـ بتاريخ 1425/10/18هـ، وقد مت �إرفاق ك�شف بيانات �ملو�د �مل�شبوطة 
�اللتز�م  �شبق من  ما  �شركة ).....( ميثل  �ملدعو ).....( عن  و�إقر�ر  تعهد�ت  ما جاء يف  وكذلك 
�لد�ئرة يف �حلكم  �إليه  ركنت  ما  وكان  ذلك  كان  ملا  �أنه  �ملوقرة  �لهيئة  و�أ�شافت  �لنظام،  بتطبيق 
ومتحي�ص  ذلك  من  �لتثبت  �لد�ئرة  الزم  من  كان  فاإنه  �أمامها،  �إنكارهم  هو  �ملتهمني  �إد�نة  بعدم 
�الأدلة و�ملو�زنة بينها، وما �أخذ على تلك �ل�شركات من تعهد�ت و�إقر�ر�ت، وخل�شت �لهيئة �إىل نق�ص 



592

�حلكم و�إعادة �لق�شية �إىل �لد�ئرة الإعادة نظرها على �شوء ما تقدم، وما قد ي�شتجد لدى معاودة 
نظرها من �أمور.

وحيث �إنه باإحالة �لق�شية �إىل هذه �لد�ئرة مرة �أخرى حددت لنظرها عدة جل�شات، وفيها ح�شر 
�ملدعى عليهم وح�شر حل�شورهم ممثل �الدعاء، وقد مت �إفهام �ملدعى عليهم بنق�ص حكم �لد�ئرة 
�شوء  على  نظرها  الإعادة  �لد�ئرة؛  �إىل  �أعيدت  قد  �لق�شية  و�أن  �لتدقيق،  هيئة  قبل  من  �ل�شابق 

�ملالحظات �مل�شار �إليها يف حكم هيئة �لتدقيق.
م، و�أنه لي�ص لديه ما ي�شيفه، كما  وبجل�شة هذ� �ليوم قرر ممثل �الدعاء �أنه يكتفي مبا �شبق �أن قدَّ
قرر �ملدعى عليهم �أنهم يكتفون مبا �شبق �أن قدموه وذكروه، و�أنه لي�ص لديهم ما ي�شيفونه عما �شبق، 
و�أنهم ي�شادقون على �أقو�لهم �ل�شابقة �أمام �لد�ئرة وطلبو� �لف�شل يف �لدعوى، ثم رفعت �جلل�شة 

للمد�ولة و�إ�شد�ر �حلكم.
2-  تناق�ص �أقو�ل �ملتهم �الأول وكونه �مل�شتفيد من �لتزوير – �أثره: ثبوت �الإد�نة.

3-  ثبوت م�شاهمة �ملتهم �لثاين يف �إح�شار �لفاتورة حمل �التهام – �إد�نة – عدم وجود م�شلحة 
ظاهرة له من �لتزوير و�الكتفاء مبا جرى له من �إيقاف وحتقيق – �أثره: وقف تنفيذ عقوبة �ل�شجن 

يف

حيث �إن �لد�ئرة بعد ��شتعر��شها لوقائع �لدعوى مرة �أخرى و�شماع �أقو�ل �ملدعى عليهم فيها، وبعد 
تاأمل حكم هيئة �لتدقيق �ملوقرة على �شوء �لثابت من ملف �لق�شية وتاأ�شي�شًا على ما تقدم، وبعد 
م من جهة �الدعاء، وبعد �إمعان �لنظر وبذل �جلهد يف در��شة �أور�ق  �الطالع على �العرت��ص �ملقدَّ
�لق�شية مرة �أخرى تبني �أن �ملدعى عليهم قد �أنكرو� ما ن�شب �إليهم، فقد �أفاد مدير �شركة ).....( 
).....( ).....( �جلن�شية باأن �ل�شركة مل تقم با�شتالم ر�شائل �أو طرود بريدية من �أ�شخا�ص �أو �أفر�د 
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ال عالقة لهم بال�شحن عن طريق �ل�شركة، و�أن ما قامت بنقله �ل�شركة هو عبارة عن فو�تري خا�شة 
ب�شحن �لب�شائع �لتي تقوم �ل�شركة بنقلها وعينات تخ�ص زبائن �ل�شركة، ومع ذلك عوقبت �ل�شركة 
عن ذلك بغر�مة مالية قدرها )ع�شرة �آالف( رياٍل، و�أنه بعد فرتة عادت �للجنة وقامت بالبحث يف 
مكاتب �ل�شركة، ووجدو� بع�ص �لعينات �لقدمية �لتي مل يت�شلمها �أ�شحابها، وقامت �للجنة باإغالق 

مكتب �ل�شركة ملدة ثالثة �أيام، ومت دفع غر�مة مقد�رها )ع�شرة �آالف( رياٍل.
�إليه، و�أن �ل�شركة تقوم بتحميل  باأنه ينكر ما ن�شب  �أفاد مدير �شركة ).....( �ملدعو ).....(  كما 
�لعمالء،  �إىل  الإر�شالها  �لب�شاعة؛  فاتورة  باإر�شال  يقومون  �لب�شائع  تلك  �أ�شحاب  و�أن  �لب�شائع، 
وكذلك عينات �لب�شاعة وكتالوجاتها، وعند قيام �للجنة بزيارة مكتب �ل�شركة، ووجدو� تلك �لفو�تري 
و�لعينات قامو� بغلق مكتب �ل�شركة وتغرميها مبلغ )خم�شة ع�شر �ألف( رياٍل، و�أنهم مل يقومو� بعد 

ذلك بنقل �أية ر�شائل �أو طرود �أو خالفه.
كما �أفاد ).....( ).....( �جلن�شية – نائب �ملدير �لعام ل�شركة ).....( باأن ما قامت بنقله �ل�شركة 
لي�ص ر�شائل بريدية، و�إمنا هي بيانات ملا حتتويه �ل�شحنات �لكبرية من �لب�شائع �ملرخ�ص لل�شركة 
�ملدعى عليه بنقلها. وبالرغم من ذلك فقد مت معاقبة �ل�شركة عن ذلك بغر�مة مالية قدرها )ع�شرة 

�آالف( رياٍل.
وبهذ� يتبني �أنه على فر�ص �أن �ملدعى عليهم قد قامو� بنقل بعائث بريدية باملخالفة لنظام �لربيد، 
�أنه قد مت معاقبتهم عن ذلك فقد مت تغرمي �شركة ).....( مبلغ )ع�شرة �آالف( رياٍل مبوجب  �إال 
�الإي�شال رقم )44/6696553( ومت تغرمي �شركة ).....( مبلغ )خم�شة ع�شر �ألف( رياٍل، كما مت 
�آالف( رياٍل، وذلك مبوجب �الإي�شال رقم )44/6696810(،  تغرمي �شركة ).....( مبلغ )ع�شرة 
�إيقاعها  و�أن تلك �لعقوبات قد مت  �أيام،  �أنه قد مت غلق مكاتب تلك �ل�شركات ملدة ثالثة  كما تبني 

خالل �شبط تلك �ملخالفات.
وحيث �إن �لد�ئرة بدر��شتها الأور�ق �لق�شية مرة �أخرى، فاإنها ال تطمئن �إىل �الأدلة و�لقر�ئن �لتي 
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�إىل مدير  �أور�ق �لدعوى، فما جاء بخطاب مدير عام بريد منطقة مكة �ملكرمة �ملوجه  ت�شمنتها 
فرع هيئة �لرقابة و�لتحقيق رقم )3859( بتاريخ 1426/5/1هـ، و�لذي ت�شمن حما�شر وتعهد�ت 
للمن�شاآت و�ل�شركات �ملخالفة للنظام، فاإن هذ� �خلطاب مل ينكره �أ�شحاب تلك �ملن�شاآت، وبالرغم 
�لتي يقومون  باأنها عينات للب�شائع  �لبعائث ر�شائل بريدية و�إ�شر�رهم  �أن تكون تلك  �إنكارهم  من 
بنقلها، �إال �أنهم ذكرو� �أنهم قد عوقبو� عن ذلك، وقامو� بدفع �لغر�مات �ملرتتبة عليهم ومت �إغالق 

مكاتبهم ملدة ثالثة �أيام، و�أن ما وجد بعد ذلك �إمنا هو بيانات قدمية ولي�شت جديدة.
در��شة  وت�شمن  جلان  عدة  من  ل  �مل�شكَّ 1426/1/5هـ  يف  �ملوؤرخ  �الجتماع  حم�شر  يف  جاء  ما  �أما 
�إنكار تلك �ملوؤ�ش�شات  �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات، فاإنه بالرغم من  مناق�شة ما جنم من خمالفات تلك 
�إليهم و�إفادتهم باأن ما مت نقله �إمنا هو بيانات وعينات للب�شائع �لتي يقومون  و�ل�شركات ملا ُن�شب 
بنقلها، �إال �أنه قد مت معاقبتهم عن ذلك ومت ت�شديد �لغر�مة مبوجب �الإي�شاالت �ملرفقة، �أما بالن�شبة 
الإقر�ر �ملدعو بعدم مز�ولة نقل �لر�شائل �لربيدية، و�أنه مل يلتزم بذلك فاإن مدير �ل�شركة قد �أفاد 
باأنه مل يعمد ذلك، و�أن �ل�شركة ملتزمة مبا تعهدت به، و�أنه ال علم له بذلك، و�أن ما قامت بنقله 
�ل�شركة ال يتعدى �أن يكون بيانات وفو�تري خا�شة بالب�شائع �لتي تقوم �ل�شركة بنقلها، وقد عوقبت 

وذلك بدفع غر�مة مالية وغلق مكتبها ملدة ثالثة �أيام.
�أما ما جاء يف �لتعهد�ت �ملاأخوذة على تلك �ل�شركات بعدم قبول ونقل �لر�شائل و�لطرود �لربيدية 
�شو�ء باأجر �أم دون �أجر، وقد مت �إرفاق ك�شف بيان باملو�د �مل�شبوطة، فاإن �ملدعى عليهم مل ينكرو� 
فو�تري  و�إمنا  بريدية،  بعائث  بنقل  يقومو�  و�أنهم مل  تعهدو� عليه،  ملتزمون مبا  �أنهم  ذلك وذكرو� 
خا�شة بالب�شائع �لتي يتم نقلها، و�أنهم فعاًل قد تعهدو� بعدم نقل �شيء من ذلك ومتت معاقبتهم، 

ولن يقومو� بنقل �أي من �لبعائث �لربيدية يف �مل�شتقبل.
وحيث تبني للد�ئرة �أن �ملدعى عليهم قد عوقبو� عن �لتهم �ملن�شوبة �إليهم، و�أن ما مت �شبطه بعد 
م ممثل �الدعاء ما يدل على �أنها ر�شائل بريدية جديدة؛ ولذلك  ذلك �إمنا هي �أ�شياء قدمية ومل يقدِّ
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ل على ذلك. فاإن �لد�ئرة ال تعوِّ
وحيث �إن �لد�ئرة ال تطمئن �إىل �أدلة �لدعوى وترى �أنه يحوطها �ل�شك، و�أن �أدلة �التهام غري كافية 
الإد�نتهم؛ الأنها عبارة عن قر�ئن م�شتنتجة وظنية ال ترقى �إىل درجة �ليقني، و�ليقني ال يزول بال�شك، 
و�الأحكام �إمنا تبنى على �ليقني �جلازم، وملا كان �الأمر ما ذكر، فاإن �لد�ئرة تنتهي على عدم �إد�نتهم 

مبا ُن�شب �إليهم؛ لعدم كفاية �الأدلة.
و�لد�ئرة بعد �أن �أمعنت �لنظر وبذلت �جلهد توخيًا للعدل تاأخذ مبا ترجح لديها يف حكمها �ل�شابق 

حيث مل يظهر لها ما ي�شتوجب �لعدول عنه.
لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة كل من ).....( ).....( اجلن�ضية – و).....( ).....( اجلن�ضية 

– و).....( ).....( اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليهم يف هذه الدعوى؛ ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب.
وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 2/2509/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي: 42/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 350/اإ�س/2 لعام 1430هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1430/6/1هـ

تدقيق – عدم قبول اعرتا�س جهة االدعاء على احلكم بعد انق�ضاء االأجل املحدد نظاماً.

وتقدميه  لذلك،  �ملحدد  �ليوم  يف  1429/3/16هـ  بتاريخ  �حلكم  عية  �ملدَّ �جلهة  ممثل  ��شتالم 
�ملادة )31( من قو�عد  �الأجل �ملحدد يف  �نق�شاء  �أي بعد  بتاريخ 1429/4/20هـ  �العرت��ص عليه 

�ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �أمام �لديو�ن – �أثر ذلك: عدم قبول �العرت��ص �شكاًل.

 �ملادة )31( من قو�عد �ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �أمام ديو�ن �ملظامل �ل�شادر بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء 
رقم )190( يف 1409/11/16هـ.

�التهام  �لدعوى �جلنائية مبوجب قر�ر  �شة هذه  �ملقدَّ بالعا�شمة  و�لتحقيق  �لرقابة  �أقام فرع هيئة 
رقم )169/ج( ل�شنة 1428هـ �شد كل من ).....( ).....( �جلن�شية، و).....( ).....( �جلن�شية، 
متهمًا �إياهما باأنهما بتاريخ 1427/12/3هـ طلب �الأول �لر�شوة، وقام �لثاين بالو�شاطة يف �لر�شوة، 
نظام  من   )10  ،3  ،1( للمو�د  وفقًا  معاقبتهما  �لهيئة  فرع  وطلب  �التهام  قر�ر  وذلك مبا جاء يف 
مكافحة �لر�شوة. وباإحالة �لق�شية للد�ئرة �جلز�ئية �ل�شابعة نظرتها و�أ�شدرت فيها حكمها حمل 
�العرت��ص رقم )42( لعام 1428هـ، ق�شى بعدم �إد�نة �ملتهمني مبا ُن�شب �إليهما؛ لعدم كفاية �الأدلة. 
للد�ئرة بحكم هذه  و�أعيد  لتدقيقه،  �ملحكمة  لهذه  وُرفع  �الدعاء على �حلكم،  وقد �عرت�شت جهة 
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فاأعيدت  �الإجر�ء�ت،  بع�ص  و�ال�شتف�شار عن  ببع�ص �ملالحظات  لعام 1430هـ  �ملحكمة رقم )93( 
لهذه �ملحكمة بعد ��شتكمال �ملطلوب.

قد  �لد�ئرة  �أن  لها  وم�شتند�تها، فظهر  �لق�شية  �أور�ق  بدر��شة  قامت  �ملحكمة  �إىل هذه  وباإحالتها 
عية  ع ممثل �جلهة �ملدَّ حددت يوم �الثنني 1429/3/16هـ موعدً� لت�شليم ن�شخة �إعالم �حلكم، وقد وقَّ
على ذلك، ومت ��شتالمه ن�شخة �إعالم �حلكم فعاًل يف �لتاريخ �ملحدد ح�شبما تبني من �الأور�ق، �إال �أن 
�العرت��ص مل ُيقدم للد�ئرة �إال يف 1429/4/20هـ �أي بعد �نق�شاء �الأجل �ملحدد يف �ملادة )�حلادية 
و�لثالثني( من قو�عد �ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �أمام ديو�ن �ملظامل مما يتعني معه عدم قبوله �شكاًل؛ 

لفو�ت ميعاد �لطعن على �حلكم و�عتبار �حلكم نهائيًا و�جب �لنفاذ؛ لفو�ت ميعاد �لطعن عليه.

لذلك حكمت حمكمة اال�ضتئناف: بعدم قبول االعرتا�س �ضكاًل؛ لتقدميه بعد فوات املدة املحددة 

نظاماً واعتبار حكم الدائرة اجلزائية ال�ضابعة رقم )42( لعام 1429هـ نهائياً واجب النفاذ؛ لفوات 

ميعاد الطعن عليه وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

الأول
1182تزوير 

183298ر�شوة

الثاين

299316�ختال�ص

317376�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة 

377410��شتغالل �لنفوذ �لوظيفي 

411468��شتعمال �لقوة �شد �ملوظف �لعام

469492االأ�ضلحة والذخائر

493514�نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة

515550الت�ضرت التجاري

551582تزييف �لعملة

583596�ملخالفات �لربيدية 

597600تدقيق



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

33/د/ج/23 لعام 7/63/ق لعام 1429هـ 
3تزوير – حمرر ر�شمي89/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

5/587/ق لعام 
1429هـ 

479/د/ج/17 لعام 
8تزوير – حمرر ر�شمي108/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/5082/ق لعام 
1427هـ 

259/د/ج/10 لعام 
12تزوير – �شجالت ر�شمية302/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/1941/ق لعام 
1428هـ 

613/د/ج/8 لعام 
28تزوير– حمرر ر�شمي117/�إ�ص/2 لعام 1430هـ1429هـ 

1/1963/ق/ج لعام 
1430هـ 

285/د/ج/1 لعام 
تزوير– حمرر ر�شمي 739/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

34�ختال�ص- �إقر�ر

1/5384/ق لعام 
1428هـ 

196/د/ج/1 لعام 
40تزوير – حمررر�شمي342/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/5826/ق لعام 
1429هـ 

635/د/ج/7 لعام 
45تزوير –حمرر�ت ر�شمية179/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/5315/ق لعام 
1428هـ 

115/د/ج/7 لعام 
54تزوير – حمرر ر�شمي374/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/7506/ق لعام 
1429هـ 

61/د/ج/5 لعام 
59تزوير – حمرر�ت ر�شمية520/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/1910/ق لعام 
1429هـ 

330/د/ج/7 لعام 
63تزوير – حمرر ر�شمي664/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/4229/ق لعام 
1430هـ

186/د/ف/ج/17 
تزوير- حمرر ر�شمي تغيري 693/�إ�ص/2 لعام 1430هـ لعام 1430هـ 

67�لو�شف �لنظامي لالتهام

2/2936/ق لعام 
1429هـ 

54/د/ج/10 لعام 
72تزوير– حمرر ر�شمي273/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/6576/ق لعام 
1428هـ 

714/د/ج/7 لعام 
87تزوير– حمرر ر�شمي278/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/2982/ق لعام 
1425هـ 

34/د/ج/3 لعام 
تزوير- حمرر ر�شمي 430/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1427هـ 

95�ختال�ص 



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

200/د/ج/3 لعام 1/11/ق لعام 1430هـ 
533/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

تزوير – حمرر ر�شمي 
��شتغالل نفوذ �لوظيفة – 
�شرف �إعانة دون م�شتند 

نظامي 

102

1/1907/ق لعام 
1430هـ 

259/د/ج/1 لعام 
116تزوير – حمرر�ت ر�شمية584/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

1/2351/ق لعام 
1428هـ 

112/د/ج/3 لعام 
119تزوير – حمرر عريف118/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/3886/ق لعام 
1429هـ 

23/د/ج/2 لعام 
126تزوير – حمرر�ت عرفية316/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/4602/ق لعام 
1429هـ 

745/د/ج/7 لعام 
137تزوير– حمرر عريف250/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/8095/ق لعام 
1429هـ 

80/د/ج/4 لعام 
146تزوير – حمررعريف322/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ

1/6077/ق/ج لعام 
1428هـ 

93/د/ج/1 لعام 
151تزوير – حمرر عريف708/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

373/د/ج/7 لعام 2/604/ق لعام 1428هـ 
162تزوير– حمرر م�شريف438/�إ�ص/2 للعام 1430هـ 1429هـ 

56/د/ج/7 لعام 2/101/ق لعام 1430هـ 
تزوير – حمرر�ت 547/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

174م�شرفية

298/د/ج/11 لعام 3/895/ق لعام 1430هـ 
185ر�شوة– رجاء وتو�شية710/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

5/1353/ق لعام 
1429هـ 

523/د/ج/17/لعام 
189ر�شوة – عر�ص20/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/6880/ق لعام 
192ر�شوة – عر�ص246/�إ�ص/2 لعام 1430هـ9/د/ج/5 لعام 1430هـ 1429هـ 

257/د/ج/12 لعام 3/656/ق لعام 1430هـ 
196ر�شوة – عر�ص513/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/1188/ق لعام 
1429هـ 

189/د/ج/8 لعام 
199ر�شوة – عر�ص556/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

3/1339/ق لعام 
1429هـ 

362/د/ج/12 لعام 
202ر�شوة – طلب و�أخذ48/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

3/1537/ق لعام 
1429هـ 

33/د/ج/12 لعام 
ر�شوة – طلب-و�أخذ تزوير 381/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

عريف 207– حمرر 



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

7/1132/ق لعام 
1429هـ 

13/د/ج/23 لعام 
222ر�شوة – طلب و�أخذ395/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

338/د/ج/17 لعام 5/4/ق لعام 1430هـ 
228ر�شوة – طلب و�أخذ460/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/3060/ق لعام 
1430هـ 

402/د/ج/9 لعام 
234ر�شوة – طلب و�أخذ596/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

335/د/ج/17 لعام 5/763/ق لعام 1430هـ 
240ر�شوة - طلب 606/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

1/7362/ق لعام 
1429هـ 

212/د/ج/3 لعام 
244ر�شوة - طلب632/�إ�ص/2 لعام 1430هـ1430هـ 

2/2073/ق لعام 
1429هـ 

371/د/ج/7 لعام 
249ر�شوة - طلب 695/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

2/3303/ق لعام 
1429هـ 

706/د/ج/10 لعام 
263ر�شوة – قبول و�أخذ143/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

1/5810/ق لعام 
1429هـ 

56/د/ج/5 لعام 
ر�شوة– قبول و�أخذ - 386/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

280تزوير– حمرر ر�شمي 

237/د/ج/14 لعام 4/326/ق لعام 1430هـ 
287ر�شوة – قبول و�أخذ 493/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

181/دج/20 لعام 6/247/ق لعام 1428هـ 
�ختال�ص  تزوير – حمرر 79/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

301ر�شمي

378/د/ج/14 لعام 4/600/ق لعام 1426هـ 
711/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

�ختال�ص- قيمة �لفو�تري 
�ملزورة تزوير –حمرر 

ر�شمي
312

70/د/ج/15 لعام 4/955/ق لعام 1428هـ 
32/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة 
�الخت�شا�ص  – جتاوز 

�لوظيفي 
319

1/5288/ق لعام 
1427هـ 

97/د/ج/3 لعام 
�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة– 122/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

325�إطالق نار

330/د/ج/14 لعام 4/1/ق لعام 1429هـ
�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة – 588/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

330�شو�بط �إطالق �لنار

2/2270/ق لعام 
1429هـ

209/د/ج/10 لعام 
�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة– 111/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

335�إ�شاءة معاملة موقوف

1/5245/ق لعام 
1428هـ 

119/د/ج/3 لعام 
�إ�شاءة �ملعاملة با�شم 511/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

346�لوظيفة - �شرب



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

87/د/ج/20 لعام 6/66/ق لعام 1427هـ 
�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة – 543/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

354��شتخد�م �لعنف

248/د/ج/17 لعام 5/408/ق لعام 1429هـ 
�شوء �ال�شتعمال �الإد�ري– 545/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

367�قتحام منزل من دون �إذن 

2/2999/ق لعام 
1429هـ 

725/د/ج/7 لعام 
��شتغالل نفوذ وظيفي– 317/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

379��شرت�ك يف جرمية

2/5712/ق لعام 
1427هـ 

398/د/ج/9 لعام 
��شتغالل نفوذ وظيفي – 375/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

391ق�شور �لتحقيقات

360/د/ج/7 لعام 2/214/ق لعام 1429هـ 
��شتغالل نفوذ وظيفي 473/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

403-�عرت�ف 

2/1514/ق لعام 
1430هـ 

289/د/ج/9 لعام 
617/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

�خت�شا�ص – ��شتعمال 
�لقوة لغري غر�ص حمل 
�ملوظف على عمل غري 

م�شروع �أو�متناعه عن عمل 
م�شروع

412

260/د/ج/9 لعام 2/2698/قلعام 1429هـ
626/�إ�ص/2 لعام 1430هـ1430هـ

�خت�شا�ص – ��شتعمال 
�لقوة لغري غر�ص حمل 

�ملوظف على عمل 
غريم�شروع �أو�متناعه عن 

عمل م�شروع

417

259/د/ج/9 لعام 2/519/ق لعام 1430هـ 
629/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

�خت�شا�ص – ��شتعمال 
�لقوة لغري غر�ص حمل 

�ملوظف على عمل 
غريم�شروع �أو�متناعه عن 

عمل م�شروع

423

2/2908/ق لعام 
1430هـ 

243/د/ج/9 لعام 
726/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

�خت�شا�ص – ��شتعمال 
�لقوة لغري غر�ص حمل 

�ملوظف على عمل 
غريم�شروع �أو�متناعه عن 

عمل م�شروع

428

1/1092/ق لعام 
112/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 7/د/ج/1 لعام 1429هـ 1428هـ 

��شتعمال �لقوة �شد موظف 
عام – �نتفاء �لق�شد 

�جلنائي
433



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

41/د/ج/23 لعام 7/130/ق لعام 1429هـ 
271/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

��شتعمال �لقوة �شد موظف 
عام – وجود �لد�فع 

الرتكاب �جلرمية 
439

1/5484/ق لعام 
1428هـ

236/د/ج/1 لعام 
��شتعمال �لقوة �شد موظف 575/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

447عام - مو�نع قبول �ل�شهادة

1/1706/ق/ج لعام 
1430هـ 

205/د/ج/1 لعام 
568/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

��شتعمال �لقوة �شد موظف 
عام – عدم حتقيق 

�لدعوى 
457

2/3990/ق لعام 
1428هـ 

328/د/ج/7 لعام 
663/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

��شتعمال �لقوة �شد موظف 
عام – �نتفاء �لد�فع 

الرتكاب �جلرمية 
463

2/2294/ق لعام 
1430هـ 

25/د/ف/ج/17 لعام 
�أ�شلحة – �إطالق نار من 483/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

471�شالح غري مرخ�ص

216/د/ج/3 لعام 1/980/ق لعام 1428هـ 
�أ�شلحة – حيازة دون 383/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

476ترخي�ص

20/د/ج/ف/5 لعام 1/811/ق لعام 1430هـ 
�أ�شلحة – حيازة دون 522/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

482ترخي�ص

2/6505/ق لعام 
1428هـ 

156/د/ج/7 لعام 
�أ�شلحة – حيازة دون 534/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

488ترخي�ص

2/7188/ق لعام 
1429هـ 

19/د/ج/10 لعام 
495�نتحال – �شهادة301/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

1/3072/ق لعام 
1429هـ 

223/د/ج/4 لعام 
�نتحال– �شروط قيام 362/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

502�جلرمية

156/د/ج/12 لعام 3/186/ق لعام 1430هـ 
�نتحال – ��شتبعاد 529/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

507�النخد�ع 

3/1320/ق لعام 
1430هـ 

357/د/ج/12 لعام 
510�نتحال - مظاهر �النتحال608/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

2/2929/ق لعام 
1428هـ 

644/د/ج/10 لعام 
ت�شرت جتاري – �أركان 127/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

517دعوى �لت�شرت

3/1231/ق لعام 
1428هـ 

129/د/ج/11 لعام 
545ت�شرت جتاري – �عرت�ف 518/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

439/د/ج/12 لعام 3/920/ق لعام 1429هـ 
129/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

عملة مزيفة – تزييف 
و��شتن�شاخ  تزوير – 

حمرر�ت ر�شمية وعرفية
553



رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافرقم احلكم االبتدائيرقم الق�ضية
ال�ضفحة

102/د/ج/12 لعام 3/66/ق لعام 1430هـ 
560عملة مزيفة – ��شتغال292/ت/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

3/1667/ق لعام 
1429هـ 

462/د/ج/11 لعام 
565عملة مزيفة – ترويج417/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

161/د/ج/12 لعام 3/224/ق لعام 1430هـ 
568عملة مزيفة – حيازة319/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

161/د/ج/11 لعام 3/494/ق لعام 1430هـ 
571عملة مزيفة – حيازة331/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1430هـ 

330/د/ج/18 لعام 5/618/ق لعام 1429هـ 
عملة مزيفة – حيازة 614/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

574وترويج

479/د/ج/9 لعام 2/400/ق لعام 1427هـ 
خمالفة بريدية – نقل 248/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

585بعائث باأجر

2/2509/ق لعام 
1428هـ 

42/د/ج/7 لعام 
350/�إ�ص/2 لعام 1430هـ 1429هـ 

��شتئناف – �عرت��ص جهة 
�الدعاء على �حلكم بعد 

�ملدة �لنظامية
599



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

34 ، 301 ، 312�ختال�ص مبالغ مالية

102�أركان جرمية �لتزوير

335�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة باالإ�شاءة ملوقوف

325 ، 330�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة با�شتخد�م �ل�شالح

354�إ�شاءة ��شتعمال �ل�شلطة با�شتخد�م �لعنف
��شتئناف – �عرت��ص جهة �الدعاء على 
599�حلكم بعد �نق�شاء �الأجل �ملحدد نظامًا

��شتئناف– �إغفال بيانات طلب �العرت��ص 
571على �حلكم

471��شتعمال �شالح من غري ترخي�ص

40��شتعمال حمرر مزور

433 ، 439 ، 457 ،463��شتعمال �لقوة

379 ، 391 ، 403 ،102��شتغالل �لنفوذ �لوظيفي

379�ال�شرت�ك يف جرمية

574�عتبار �حلكم ح�شوريا

95 ، 574�عتبار �حلكم غيابيا

126 ، 185 ، 234 ، 403 ، 545�عرت�ف �ملتهم

495 ، 502 ، 507 ، 510�نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة

8 ، 54 ،87 ، 146 ، 199 ، 433 ، 565�نتفاء �لق�شد �جلنائي

574�نق�شاء دعوى

319جتاوز �الخت�شا�ص �لوظيفي



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

228تخفي�ص �لعقوبة

560 ، 565 ، 574ترويج عملة مزيفة

59تزوير – جو�ز �شفر

54 ،59 ، 280تزوير – رخ�شة �إقامة

63 ،67 ، 280تزوير – رخ�شة قيادة

40تزوير- �شهادة علمية

207تزوير – وثيقة بيع

568�لتزييف �ملف�شوح

517 ، 545ت�شرت جتاري

228 ، 287 ، 510ت�شديد �لعقوبة

8ت�شدي حمكمة �ال�شتئناف

59تطرق �الحتمال للدليل

574تعديل �لو�شف �لنظامي للتهمة

67تغيري �لو�شف �لنظامي لالتهام

234�لتلب�ص باجلرمية

476 ، 482 ، 488حيازة �أ�شلحة

553 ، 568 ، 571 ، 574حيازة عملة مزيفة

457دعوى غري حمققة

119دعوى كيدية

185 ، 379رجاء- تو�شية  - و�شاطة ر�شوة

354�شلطة �ملحكمة يف تقدير �شهادة �ل�شهود
�شوء �ال�شتعمال �الإد�ري باقتحام منزل 

367دون �إذن



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
�شروط قيام جرمية �إ�شاءة �ملعاملة با�شم 

346�لوظيفة

67�شروط قيام جرمية �لتزوير
�شروط قيام جرمية �نتحال �شفة رجل 

502�ل�شلطة �لعامة

560 ، 565�ل�شك يف�شر ل�شالح �ملتهم

137�شهادة

126 ، 202 ، 207 ، 222 ، 228 ، 234 ، 240 ، 244 ، 249طلب و�أخذ ر�شوة

249 ، 482عدم كفاية �الأدلة

189 ، 192 ، 196 ، 199عر�ص ر�شوة

447�لفرق بني �ل�شهادة و�الإفادة

263 ، 280 ، 287قبول ر�شوة

63ماهية �لتزوير �ملف�شوح

3 ، 45 ، 185 ، 553مبد�أ تد�خل �لعقوبات

3 ، 8 ، 28 ، 34 ، 40 ، 45 ، 54 ، 59 ، 63 ، 72 ،87 ، 102 ، 116  ، 185 ، 280 ، حمرر ر�شمي
553 ، 301

119 ، 126 ، 146  ، 151 ، 207  ، 553حمرر عريف

137 ، 174حمرر م�شريف

585مز�ولة نقل بعائث بريد

196م�شادرة مبلغ �لر�شوة

196�مل�شلحة يف �جلرمية
مناط خروج جرمية ��شتعمال �لعنف �شد 

�ملوظف �لعام من نطاق نظام مكافحة 
�لر�شوة

428 ، 423 ، 417 ، 412

447مو�نع قبول �ل�شهادة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع

510وجود �شابقة جنائية

40 ، 162 ، 185 ، 560وقف تنفيذ �لعقوبة



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام �الأ�شلحة و�لذخائر �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/45 ( 
471 ، 476 ، 482 ، 488وتاريخ 1426/7/25هـ

نظام �لربيد �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/4( وتاريخ 
1406/2/21585هـ

�لنظام �جلز�ئي �خلا�ص بتزييف وتقليد �لنقود �ل�شادر باملر�شوم 
�مللكي رقم )م/12( وتاريخ 1379/7/20ه و�ملعدل باملر�شوم �مللكي 

رقم )م/48( وتاريخ 1426/8/2هـ
574 ، 571 ، 568 ، 565 ، 560 ، 553

نظام عقوبات �نتحال �شفة رجل �ل�شلطة �لعامة �ل�شادر باملر�شوم 
495 ، 502 ، 507 ، 510�مللكي رقم )م/46( وتاريخ 1408/9/8هـ

نظام مكافحة �لتزوير �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )114( وتاريخ 
1380/11/26هـ

 ، 67 ، 63 ، 59 ، 54 ، 45 ، 40 ، 34 ، 28 ، 12 ، 8 ، 3
 146 ، 137 ، 126 ، 119 ، 116 ، 102 ، 95 ، 87 ، 73
312 ، 301  ، 280 ، 208 ، 185 ، 174 ، 162 ، 151 ،

نظام مكافحة �لت�شرت �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/22( 
517 ، 545وتاريخ 1425/5/4هـ

نظام مكافحة �لر�شوة �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )م/36( 
وتاريخ 1412/12/29هـ

 ، 208 ، 202 ، 199 ، 196 ، 192 ، 189 ، 185 ، 126
 ، 280 ، 263 ، 249 ، 244 ، 240 ، 234 ، 228 ، 222
 ، 439 ، 433 ، 429 ، 424 ، 418 ، 413 ، 380 ، 287

463 ، 457 ، 447
�ملر�شوم �مللكي رقم )43( وتاريخ 1377/11/29هـ �ملت�شمن 

)��شتغالل �لنفوذ �لوظيفي – �شوء �ال�شتعمال �الإد�ري - �إ�شاءة 
�ملعاملة با�شم �لوظيفة – �الختال�ص (

 ، 330 ، 325 ، 319 ، 312 ، 301 ، 102 ، 95 ، 34
403 ، 391 ، 380 ، 367 ، 354 ، 346 ، 335

�ملر�شوم �مللكي رقم )م/53( وتاريخ 1382/11/5ه �ملت�شمن 
تعديالملادة �لثانية من �لنظام �جلز�ئي �خلا�ص بتزييف وتقليد 
�لنقود �ل�شادر باملر�شوم �مللكي رقم )12( بتاريخ 1379/7/20ه

95



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )223( وتاريخ 1399/8/14هـ �ملت�شمن 
مايلي: 1- �شمول حكم �ملادة �خلام�شة من نَظام مكافحة �لتزوير 
�الأور�ق �لر�شمية وغري �لر�شمية2- �شمول حكم �ملادة �ل�شاد�شة 

من �لنظام �ملذكور ملن ��شتعمل �الأور�ق �أو �لوثائق �ملزورة مع علمه 
بحقيقتها �شـو�ًء كانت �الأور�ق �أو �لوثائق ر�شمية �أو غري ر�شمية، 

و�شو�ًء كان �مل�شتعمل موظفًا �أو غري موظف 3-يعترب فاعاًل �أ�شليًا 
كل من �شاهم يف تنفيذ �لركن �ملادي للجرمية"

 ، 87 ، 73 ، 67 ، 63 ، 59 ، 45 ، 40 ، 28 ، 12 ، 8 ، 3
 ، 174 ، 162 ، 151 ، 146 ، 137 ، 126 ، 119 ، 116

312 ، 301، 280 ، 208 ، 185

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم )3( وتاريخ 1406/1/3هـ �ملت�شمن على 
�أنه "يعترب �مل�شا�ص بال�شورة �ل�شم�شية �ملل�شقة على �الأور�ق �أو 

�لوثائق �لر�شمية وغري �لر�شمية بنـزعها �أو �إتالفها �أو �لعبث بها 
�أو جزء منها �أو تبديلها جرمية من �جلر�ئم �ملعاقب عليها باملادة 

�خلام�شة من نَظام مكافحة �لتزوير"

59

قو�عد �ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �أمام ديو�ن �ملظامل �ل�شادر بقر�ر 
67 ، 95 ، 571 ، 574 ، 599جمل�ص �لوزر�ء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16هـ

تعميم وزير �لد�خلية �ل�شادر  بقر�ر رقم )1345( وتاريخ 
1410/4/8330هـ ب�شاأن حاالت �إطالق �لنار




