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رقم الق�ضية 2/3535/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي 577/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 342/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/2/24هـ

– توافر ح�ضن  – �ضجالت ر�ضمية - م�ضاهمة وا�ضتعمال  – حمرر ر�ضمي  تزوير 

النية وانتفاء الق�ضد اجلنائي. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم مل�ساهمته مع موظفي الرئا�سة 

العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف تزوير �سجالتهم الر�سمية باإثبات 

معلومات كاذبة باأنه ل يعمل يف اأية جهة اأخرى مما ترتب على ذلك تعيينه على اإحدى 

وظائف الهيئة على الرغم من اأنه كان يعمل بالرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد النبوي يف 

ذات الوقت – اإقرار املتهم مبا ن�سب اإليه م�سيفًا باأنه ل يعلم اأن ذلك خمالف للنظام 

اإذ اإنه ح�سب علمه اأن الوظيفة على الراتب املقطوع )وظيفة الهيئة( ل تتعار�ض مع 

الوظيفة الر�سمية لدى رئا�سة امل�سجد النبوي – انتفاء الق�سد اجلنائي لدى املتهم 

�سوؤون  برئا�سة  ر�سمية  وظيفة  على  تثبيته  بعد  الهيئة  من  ا�ستقالته  بتقدمي  بقيامه 

جنائي  ق�سد  لديه  اأو  النية  �سيء  كان  ولو  بذلك،  الهيئة  موظفي  واإعالمه  احلرمني 

ملا ذكر اأن �سبب ا�ستقالته هو تر�سيمه ب�سوؤون احلرمني خا�سة اأنه كان مبقدوره ترك 

اأمره بف�سله منه بعد غيابه مما يرجح معه جانب  اأن يكت�سف  العمل يف الهيئة دون 

اعتبار ح�سن النية – اأثر ذلك: عدم اإدانته مبا ُن�سب اإليه. 
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بتاريخ   )114( رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التزوير  مكافحة  نظام  )6(من  املادة 

1380/11/26هـ. 

هيئة  فرع  خطاب  بجدة  املظامل  ديوان  اإىل  ورد  اأنه  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ض 

به  املرفق  1429/5/6هـ  يف   )5/2156( رقم  املقد�سة  بالعا�سمة  والتحقيق  الرقابة 

قرار التهام رقم )168/ج( لعام 1428هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت الدائرة النظر 

الدعاء).....(  ممثل  ح�سر  – حيث  ال�سبط  بدفرت  املثبت  النحو  على  الق�سية  يف 

واملتهم املذكور اأعاله وادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهم قائاًل تتهم هيئة الرقابة 

والتحقيق ).....( – �سعودي اجلن�سية – عمره )28( �سنة – املهنة موظف حكومي 

ال�سراح.  – مطلق  بنت  ولديه  الجتماعية/متزوج  – احلالة 

املنكر يف  الأمر باملعروف والنهي عن  لهيئة  العامة  بالرئا�سة  1- �ساهم مع موظفني 

تزوير �سجالتهم واأوراقهم الر�سمية بجعل واقعة مزورة يف �سورة واقعة حقيقية باإثبات 

اإجابته عن معلومات عن  كاذبة عند  اأثبت معلومات  باأن  للحقيقة  معلومات خمالفة 

اخلدمات ال�سابقة يف اأوراق الهيئة الر�سمية وقام بالتوقيع والتعهد باأن تلك املعلومات 

تلك  باعتماد  الهيئة  يف  املخت�سون  وقام  احلقيقة  بخالف  للواقع  ومطابقة  �سحيحة 
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املعلومات وتعيينه على اإحدى الوظائف بهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

2- ا�ستعمل املتهم املذكور املحرر املزور فيما زور من اأجله بتقدميه للجهة املخت�سة 

بالهيئة حمتجًا ب�سحته مع علمه التام بتزويره. ودللت الهيئة على التهام:- 

1. اعرتاف املتهم املذكور لدى الهيئة باأن املعلومات التي قام باإثباتها يف ورقة هيئة 

الأمر باملعروف غري �سحيحة وخمالفة للحقيقة. 

2. ما هو ثابت بالأوراق من عمل املتهم املذكور بالرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد النبوي 

ال�سريف والرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اآن واحد. 

3. ما هو ثابت بخطاب مدير عام فرع الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر مبنطقة مكة املكرمة بالإنابة رقم )22/6/368�ض( بتاريخ 1429/3/1هـ. 

وطلبت الهيئة من ديوان املظامل معاقبة املتهم املذكور طبقًا لن�ض املادتني )5، 6( من 

نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( 1399هـ. 

بالتوقيع على منوذج  باأنه �سحيح قمت  اأجاب قائاًل:  وب�سوؤال املدعى عليه اجلواب؟ 

بينما  اأخرى  جهة  اأية  يف  اأعمل  ل�ست  اأنني  مفادها  ال�سابقة  اخلدمة  عن  معلومات 

�سوؤون احلرمني ونظرًا  الأجور بوظيفة غري ر�سمية لدى رئا�سة  بند  اأعمل على  كنت 

ل�سعف الراتب البالغ األفي ريال فقد تقدمت لهيئة الأمر باملعروف مبكة املكرمة ل�سغل 

اإحدى الوظائف غري الر�سمية على مكافاأة مقطوعة قدرها األفا ريال مبوجب خطاب 

يف   )6/8181( رقم  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  بهيئة  التوظيف  اإدارة  مدير 

1426/9/20هـ وبعد ذلك �سدر مكرمة خادم احلرمني ال�سريفني بتثبيت جميع من 
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يعملون على بند الأجور، فقامت رئا�سة احلرمني بتثبيتي على وظيفة ر�سمية باملرتبة 

الرابعة عند ذلك تقدمت هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بطلب ف�سخ العقد 

مقطوعة  مكافاأة  عنه  اأتقا�سى  كنت  والذي  باملعروف  الأمر  هيئة  وبني  بيني  املربم 

واأ�ساف باأنه ل يعلم اأن ذلك خمالف للنظام حيث اإن عمله لدى الهيئة كان مبكافاأة 

وح�سب علمه اأن الوظيفة على الراتب املقطوع ل تتعار�ض مع الوظيفة الر�سمية على 

بند الأجور واأن عمله لدى الهيئة موؤقت، ثم اأ�ساف املدعى عليه باأنه لي�ض لديه ق�سد 

جنائي ويدل على ذلك خطاب ال�ستقالة املوقع منه بتاريخ 1428/12/23هـ املوجه 

اأنه  فيه  والذي و�سح  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمر  بهيئة  الهجرة  لرئي�ض مركز 

نظرًا لرت�سيمه ب�سوؤون احلرمني على املرتبة الرابعة فاإنه يطلب قبول ا�ستقالته اعتبارًا 

باأنه يعمل يف  واأخربهم  ملا قدم اخلطاب  نية  �سوء  لديه  ولو كان  تاريخ اخلطاب  من 

رئا�سة �سوؤون احلرمني على بند الأجور ولكان تغيب عن العمل ثم تتخذ الإدارة الإجراء 

بالف�سل من تلقاء نف�سها. ثم قدم املدعى عليه مذكرة عن طريق وكيله جاء فيها: من 

املفرت�ض لقيام جرمية التزوير توافر الركن املادي، وهو اأن يكون هناك تغري للحقيقة 

من �ساأنه الإ�سرار بالآخرين وحيث اإن ما قام به موكلي ح�سب ما ورد بقرار التهام هو 

تغيري يف اإقراره املقدم اإىل هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر و�سدر ذلك الإقرار 

اأن تغيري احلقيقة يف الإقرارات الفردية  من جانب واحد وهو موكلي والقاعدة »هي 

باأمر  يتعلق  التعهد  اأو  الإقرار  لأن  بالآخرين«  ي�سر  ما مل  عليه  معاقبًا  تزويرًا  يعد  ل 

خا�ض باملقر ول مي�ض �سوى مركزه القانوين فقط ول يرتتب عليه اأي �سرر بالآخرين 
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ال�سادرة  القرارات  اأكدته  ما  وهذا  بالآخرين  �سررًا  ميثل  ل  موكلي  به  قام  ما  واأن 

عن هيئة التدقيق حيث �سدر القرار رقم )هـ/78/2( بتاريخ 1400/6/5هـ واأي�سًا 

اإقرار  تغيري احلقيقة يف  »باأن  املت�سمنة  بتاريخ 1400/6/5هـ  القرار )هـ/119/2( 

معيارًا  ي�سع  مل  النظام  اإن  وحيث  اجلرمية«.  به  تقوم  ل  واملراجعة  التدقيق  يتطلب 

لتحديد ال�سرر بل جعله موكول لعدالة املحكمة التي تنظر ملوكلي بعني الرحمة والراأفة 

خا�سة مع عدم علمه باأن ما قام به يعترب خمالفة للنظام كما اأنه من املفرت�ض لقيام 

جرمية التزوير وال�ستعمال توافر الركن املعنوي واملتمثل يف ق�سد املتهم وعلمه باأن 

ما يقوم به تزويرا ولكن موكلي مل يكن يعلم باأن ما يقوم به تزوير اإذ اإن موكلي كان 

ح�سن النية وهذا ما ذكره يف التحقيقات بعدم معرفة اأن ذلك تزوير واأن تعيينه على 

ينتفي قيام  الر�سمية وبذلك  الوظيفة  نهائيًا مع  يتعار�ض  املقطوع ل  بالراتب  وظيفة 

تنتفي  اجلنائية  امل�سوؤولية  لأن  موكلي  اإىل  املن�سوبة  اجلرمية  تلك  يف  املعنوي  الركن 

لنتفاء الق�سد اجلنائي لتوافر ح�سن النية، واإن ما قام به موكلي كان يدل على ح�سن 

النية وهذا ما اأكده يف التحقيقات واأكرب دليل على ح�سن النية هو ما ذكره يف �سبب 

ا�ستقالته وهو تعيينه يف �سوؤون احلرمني على املرتبة الرابعة ولو كان �سيء النية ملا ذكر 

اأن �سبب ا�ستقالته هو تر�سيمه ب�سوؤون احلرمني خا�سة اأنه كان باإمكانه ترك العمل يف 

هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر دون اأن ينك�سف اأمره، وطلب يف ختام مذكرته 

التهام  بقرار  يكتفي  باأنه  اأجاب  الدعاء عليها  احلكم برباءة موكله وباطالع ممثل 

الراهنة.  بحالتها  الق�سية  يف  الف�سل  وطلبا  قدماه  مبا  الطرفان  اكتفى  ثم  واأدلته 
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1428/7/1هـ  يف  التحق  باأنه  اأفاد  الرقابة  هيئة  اأمام  عليه  املدعى  مع  وبالتحقيق 

بالوظيفة احلكومية لدى رئا�سة �سوؤون احلرمني باملرتبة الرابعة مب�سمى ع�سو هيئة 

وي�سغل رئي�ض هيئة ال�ساحات اخلارجية بامل�سجد احلرام واأ�ساف اأنه �سبق واأن التحق 

على  يعمل  كان  واأنه  مر�سد  مب�سمى  1426/10/25هـ  بتاريخ  باملعروف  الأمر  بهيئة 

على  تثبيته  مت  حتى  فيها  وا�ستمر  1425/1/16هـ  تاريخ  منذ  )ب(  فئة  الأجور  بند 

هيئة  ا�ستقالته من  وقدم  العمل  راأ�ض  على  زال  ول  الرابعة يف 1428/7/1هـ  املرتبة 

الأمر باملعروف بتاريخ 1428/12/23هـ واأنه قام باإثبات اأنه مل ي�سبق له العمل على 

اأن  الغر�ض من ذلك  كان  واإمنا  �سيء  يكن هناك ق�سد  ومل  الأجور  بند  على  وظيفة 

يتم تعيينه على وظيفة ر�سمية بالهيئة ومل يخطر يف باله اأن هذا العمل يعترب تزويرا 

ما�سة  وكان يف حاجة  به،  النظام وجاهل  يعرف  ل  باأنه  ر�سمية حيث ذكر  اأوراق  يف 

ي�ستطع  مل  كبرية  مالية  نفقات  عليه  وترتب  بالزواج  قام  الوقت  ذلك  يف  لأنه  للعمل 

�سوؤون  يف  تر�سيمه  مت  اأن  بعد  اأنه  واأ�ساف   ، اجلهتني  تلك  يف  بالعمل  اإل  بها  الوفاء 

احلرمني قام بتقدمي ا�ستقالته من هيئة الأمر باملعروف وهذا دليل على �سدق نيته. 

وبالتحقيق مع املدعى عليه اأمام هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر اأفاد اأنه مت 

تعيينه على الراتب املقطوع يف 1426/10/24هـ واأنه كان يعمل على بند الأجور فئة 

)ب( بالرئا�سة العامة ل�سوؤون احلرمني واأن هذا ل يتعار�ض مع وظيفة الراتب املقطوع 

نظامًا ومل يكن هناك اإخالل بالعمل الر�سمي واملوؤقت واأن توقيعه على الفقرة الرابعة 

بالإجابة )بال( كان لعدم النتباه وعدم قراءة الفقرات جميعها علمًا باأنه ح�سب علمه 
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اأنه ل يوجد تعار�ض بني العملني وخل�ض التحقيق يف نتيجته اإىل: ) اأن املذكور ح�سب 

علمه اأن الوظيفة على الراتب املقطوع ل تتعار�ض مع الوظيفة الر�سمية وذكر اأنه ل 

تعار�ض بني العمل الر�سمي واملوؤقت (.

املرفقة  والتحقيقات  الأوراق  درا�سة  وبعد  والإجابة  الدعوى  على  بناًء  اإنه  وحيث 

العامة لهيئة الأمر باملعروف  والطالع على العقد املربم بني املدعى عليه والرئا�سة 

ريال وعلى خطاب  األفا  تعيينه مبكافاأة مقطوعة قدرها  املت�سمن  املنكر  والنهي عن 

املقطوعة  املكافاأة  على  تعيينه  املت�سمن:  املكلف  واملالية  الإدارية  ال�سوؤون  عام  مدير 

الأمر  لهيئة  العامة  بالرئا�سة  التوظيف  اإدارة  مدير  وعلى خطاب  املكرمة  مكة  بفرع 

باملعروف والنهي عن املنكر رقم )6/8181( بتاريخ 1426/9/20هـ املوجه ملدير عام 

العمل حيث مت  الرئا�سة مبنطقة مكة املكرمة بتمكني املدعى عليه من مبا�سرة  فرع 

تعيينه على وظيفة مر�سد براتب �سهري قدره األفا ريال على املكافاأة املقطوعة يف هيئة 

اإدارة �سوؤون املوظفني برئا�سة �سوؤون احلرمني  مكة املكرمة وعلى خطاب مدير عام 

رقم )5/317( يف 1429/3/12هـ املت�سمن: ))اإن بداية خدمات املذكور كانت على 

بند العمال فئة )ب( بتاريخ 1425/1/16هـ ومن ثم مت تعيينه على الوظيفة باملرتبة 

تاريخه((  العمل من  راأ�ض  زال على  وما  بتاريخ 1428/7/1هـ  رقم )257(  الرابعة 

وبعد الطالع على خطاب املدعى عليه املوجه لرئي�ض مركز هيئة الهجرة املوؤرخ يف 
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1428/12/23هـ املت�سمن: ) اإنه نظرًا لرت�سيمي ب�سوؤون احلرمني على املرتبة الرابعة 

العمل  من  ا�ستقالتي  قبول  اأطلب  �ساغرة  وظائف  توفر  لعدم  بالهيئة  تعييني  وعدم 

اعتبارًا من 1428/12/23هـ (. 

العلم  لديه  املدعى عليه  اأن  يدل على  ما  الق�سية  يت�سح من مالب�سات  اإنه مل  وحيث 

باأن ذلك ُيعد تزويرًا اإذ اإن العلم بذلك ميثل اجلانب الأ�سا�ض يف جترمي الواقعة وهو 

ما يطلق عليه بالق�سد اجلنائي ومل يثبت اأن لديه ق�سدا جنائيا وما يوؤكد ذلك قيام 

الرابعة  باملرتبة  ر�سمية  وظيفة  على  تثبيته  مت  بعدما  ال�ستقالة  بتقدمي  عليه  املدعى 

برئا�سة  تثبيته  اأنه مت  باملعروف  الأمر  واإعالم موظفي هيئة  �سوؤون احلرمني  برئا�سة 

�سوؤون احلرمني. ولو كان �سيء النية اأو اأن لديه ق�سد جنائي من ذلك ملا ذكر اأن �سبب 

ا�ستقالته هو تر�سيمه ب�سوؤون احلرمني خا�سة اأنه كان باإمكانه ترك العمل يف هيئة الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر دون اأن ينك�سف اأمره ثم بعد ذلك تتخذ الإدارة النظام 

ويف�سل اأو يلغى العقد نظرًا لغيابه، وما يوؤكد ذلك ما تو�سل اإليه املحقق بهيئة الأمر 

باملعروف لفة )16( من اأوراق الق�سية اأن املذكور ح�سب علمه اأن الوظيفة على الراتب 

املقطوع ل تتعار�ض مع الوظيفة الر�سمية واأنه ل تعار�ض بني العمل الر�سمي واملوؤقت 

التعزيري  وملا كان التجرمي والعقاب يف هذا املجال قد ا�ستند على النظام اجلنائي 

ال�سلوك املنحرف خارج نطاق احلدود  اأمناط  الأمر �سرعًا حتديد  الذي فو�ض لويل 

والق�سا�ض وما ثبت بن�ض من الكتاب وال�سنة ليجرمه بن�سو�ض تنظيمية ويعاقب عنه 

يف اإطار مفهوم الن�سو�ض الواردة يف ذلك وامل�ستندة يف اأ�سا�سها اإىل مبادئ وقواعد 
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اأنه  الإ�سالمية حتقيقًا ملبداأ �سرعية اجلرائم والعقوبات والذي ين�ض عليه  ال�سريعة 

اإل بن�ض( لذلك فقد �سدر املر�سوم امللكي رقم )114/اأ( يف  )ل جرمية ول عقوبة 

اإلخ وقد ورد  اأحكام التزوير وال�ستعمال تنظيمًا متكاماًل..  1380/11/26هـ لينظم 

يرتكبون اجلرائم  الذين  العاديون  الأ�سخا�ض  )يعاقب  منه  ال�ساد�سة  املادة  ن�سًا يف 

املن�سو�ض عليها يف املادة ال�سابقة )5( على علم من حقيقتها بالعقوبات املن�سو�ض 

عليها يف املادة املذكورة وبغرامة مالية من األف اإىل ع�سرة اآلف ريال. 

ومن حيث اإنه ات�سح جليًا من املادة املذكورة اأنها قد ا�سرتطت اأن يكون امل�ستعمل على 

علم من حقيقتها وهذا ما مل تتوفر بالأدلة الكافية على حتققه يف حق املدعى عليه 

وبالتايل يرجع اإىل القواعد الفقهية املوؤكدة )اأن الأ�سل يف املتهم الرباءة حتى يثبت 

اإدانته بدليل قطعي( وما ورد )اأن ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم(، مما ترجح معه لدى 

الدائرة جانب اعتبار ح�سن النية وانتفاء الق�سد ال�سيئ وبالتايل تنتهي الدائرة على 

عدم اإدانته ح�سب منطوق احلكم. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه 

يف هذه الدعوى لعدم توافر االأدلة على وجود 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 1/7739/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي 25/د/ج/3 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف530/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/3/28هـ 

تزوير – حمرر ر�ضمي – اإن�ضاء �ضجل حدود  – م�ضاهمة – عدم اخت�ضا�س املتهم 

باإ�ضدار املحرر حمل التزوير. 

و  باجلوازات  جنديًا  ب�سفته  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

�ساهم مع اأحد الوافدين يف تزوير حمررين ر�سميني باإن�ساء �سجل حدود جديد للوافد 

بعد تعديل رقم احلدود اخلا�ض به لتغيري تاأ�سرية قدومه من عمرة اإىل اإقامة نظامية، 

اإليه  ُن�سب  ما  املتهم  نفى   – هارب  �سخ�ض  وو�ساطة  لتو�سية  نتيجة  بذلك  وقيامه 

واقت�سار دوره على طباعة رخ�سة اإقامته مبوجب البيانات امل�سجلة يف احلا�سب الآيل 

من قبل موظف اجلوازات يف منفذ الدخول اإذ اإنه غري خمت�ض باإن�ساء �سجل احلدود 

– اإفادة اإدارة اجلوازات باأن املتهم مت تعيينه باإدارة جوازات الريا�ض واأن اإن�ساء رقم 

احلدود ل يتم اإل عن طريق املنافذ الربية واجلوية والبحرية واأن عمل املذكور كان 

اإ�سدار الإقامات – اإفادة املباحث الإدارية باأن من قام باإن�ساء رقم احلدود اخلا�ض 

بالوافد هو �سخ�ض اآخر غري املتهم يعمل ع�سكريًا باجلوازات – ثبوت عدم ا�ستطاعة 

واأنه ل  الريا�ض  للوافدين كون عمله يف جوازات منطقة  اإن�ساء �سجل احلدود  املتهم 

ميلك تغيري بيانات هذا ال�سجل – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه. 
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اجلزائية  الدعوى  اأقام  الريا�ض  منطقة  يف  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اإن  حيث 

املاثلة مبوجب قرار التهام رقم )667/ج( لعام 1429هـ جاء فيه ما يلي: يتهم فرع 

 – هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض: ).....( �سعودي اجلن�سية  )24( �سنة 

موقوف بفرع املباحث الإدارية مبنطقة الريا�ض على ذمة ق�سية اأخرى مبوجب مذكرة 

التوقيف رقم )10934( بتاريخ 1428/12/30هـ متعلم ي�سكن الريا�ض حي الريموك  

جوال رقم).....( �سجل مدين رقم ).....(. 

لأنه قبل تاريخ 1427/12/24هـ بدائرة مدينة الريا�ض مبنطقة الريا�ض: 

1- ب�سفته موظفًا عامًا جنديًا بجوازات منطقة الريا�ض اأخل بواجبات وظيفته نتيجة 

لرجاء وو�ساطة )......( )باك�ستاين اجلن�سية – هارب( باأن قام بالتفاق معه باإن�ساء 

�سجل حدود للوافد )......( )باك�ستاين اجلن�سية( يف جهاز احلا�سب الآيل اخلا�ض 

رقم  تغيري  بعد  له  جديد  حدود  �سجل  باإن�ساء  وذلك  الت�سغيلي  رقمه  طريق  وعن  به 

دخول احلدود من تاأ�سرية عمره اإىل عمل حتت كفالة )......( خالفًا للحقيقة. 

2- �ساهم مع املتهم )......( )باك�ستاين اجلن�سية( �سبق اإحالته لفرع ديوان املظامل 

مبنطقة املدينة املنورة يف تزوير حمررين ر�سميني هما: 

- البيانات املخزنة يف ذاكرة احلا�سب الآيل وذلك بطريق التعديل واإثبات واقعة كاذبة 

يف �سورة واقعة �سحيحة باأن قام املتهم باإن�ساء �سجل حدود جديد له بعد تعديل رقم 
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احلدود اخلا�ض به مبا نتج عنه تغيري تاأ�سرية قدومه من عمرة اإىل اإقامة نظامية حتت 

كفالة )......( خالفًا للحقيقة ومت ا�ستخراج رخ�سة اإقامة له برقم )......( بتاريخ 

1427/8/5هـ بناًء على ذلك. 

2006م  بتاريخ   )......( رقم  اجلن�سية(  )باك�ستاين   )......( الوافد  �سفر  جواز   -

وذلك بطريق اإثبات واقعة كاذبة يف �سورة واقعة �سحيحة وو�سع ب�سمة ختم مزور باأن 

قام بو�سع ب�سمة ختم اإثبات م�سروعية قدومه يف ال�سفحة رقم )16( وتعبئة بيانات 

غري �سحيحة فتمت جرمية التزوير بناًء على ذلك. 

ثانيًا اأدلة التهام : 

1- �سبط املحررات املزورة. 

لعام  )56/د/ج/17(  رقم  املنورة  املدينة  مبنطقة  املظامل  ديوان  حكم  �سدور   -2

1428هـ القا�سي باإدانة املتهم)......( )باك�ستاين اجلن�سية( مبا ن�سب اإليه من تزوير 

وا�ستعمال و�سجنه �سنة واحدة مع تغرميه األف ريال لفة )57-60( من اأوراق الق�سية. 

3- ما جاء يف التقرير الفني رقم )299/ت ف 28( بتاريخ 1428/5/17هـ املت�سمن 

ثبوت التزوير يف جواز ال�سفر. 

للوافد  احلدود  دخول  رقم  املت�سمنة  املرفقة  الآيل  احلا�سب  ب�سريحة  جاء  ما   -4

بت�سجيله وهو ).....( )لفة  الذي قام  امل�سغل  )......( )باك�ستاين اجلن�سية( ورقم 

)43(( من اأوراق الق�سية. 

1428/3/8هـ  بتاريخ   )2121( رقم  الريا�ض  منطقة  جوازات  مدير  خطاب   -5
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املت�سمن اأن الوافد )......( قدم بتاأ�سرية عمرة ومت ا�ستخراج رخ�سة اإقامة له عن 

طريق املوظف اجلندي ).....(. 

6- اأن اإنكاره ما ُن�سب اإليه يف التحقيق معه ما هو اإل دفاع ل ي�سنده اأي دليل وتنفيه 

الأدلة ال�سابقة. 

ثالثًا: تطلب الهيئة معاقبته مبوجب املواد )5، 6، 14/ب( من نظام مكافحة التزوير 

وقراري جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ ورقم )167( بتاريخ 1426/5/3هـ 

واملادتني )1، 3( من نظام مكافحة الر�سوة ال�سادرة باملر�سوم امللكي رقم )م/36( 

بتاريخ 1412/12/29هـ. 

ومبثول املتهم اأمام هذه الدائرة ومواجهته مبا ُن�سب اإليه يف قرار التهام اأجاب بعدم 

�سحة التهام، وذكر اأنه – بالفعل – قام مبا ذكر يف قرار التهام ولكن بطريق نظامي 

واأ�ساف قائاًل: بعد اأن قمت بت�سغيل احلا�سب الآيل واإدخال بيانات الوافد )......( 

تبني يل عدم وجود م�سكلة مما جعلني اأعتقد اأن و�سعه نظاميًا فقمت بعمل ما ذكر 

اإجابة املتهم،  اإذا كان لديه تعليق على  يف قرار التهام. وب�سوؤال ممثل الدعاء عما 

قال: اأمت�سك مبا ورد يف اأدلة التهام. وب�سوؤال املتهم عما اإذا كان لديه اإ�سافة، قال: 

اإن دوري يقت�سر على ا�ستخراج رخ�سة الإقامة بعد اإدخال رقم دخول الوافد اإىل هذه 

اإ�سدار رخ�سة  اأنه ل مانع من  التاأ�سرية عمل فمعنى ذلك  نوع  اأن  فاإذا تبني  البالد 

اإقامة اأما اإذا كانت غري ذلك فاإن اجلهاز ل ي�سمح با�ستخراج رخ�سة الإقامة. واأ�ساف 

باأنه مت توقيفه لدى املباحث الإدارية من تاريخ 1429/9/20هـ حتى 1429/12/29هـ 
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له  ويوجد  النف�سية  ال�سحة  م�ست�سفى  لدى  عالجه  يتلقى  واأنه  الق�سية  هذه  ب�سبب 

ملف بامل�ست�سفى ويرجو مراعاة ذلك عند الف�سل يف الق�سية. وبهذا ختم الطرفان 

برقم )26/د/ج/3(  الق�سية  اأ�سدرت حكمها يف  قد  الدائرة  وكانت هذه  اأقوالهما. 

لعام 1430هـ والذي ق�ست فيه باإدانة املتهم باجلرائم املن�سوبة اإليه يف قرار التهام 

وعاقبته عنها ب�سجنه �سنة واحدة وتغرميه األف ريال، مع اإيقاف تنفيذ عقوبة ال�سجن 

اإىل  املن�سوبة  اأن اجلرائم  اأ�سباب حا�سلها  على  الدائرة  قام حكم  وقد  بها،  املق�سي 

رخ�سة  باإ�سدار  قام  الذي  هو  باأنه  التحقيقات  اإقراره يف  من  جانبه  ثابتة يف  املتهم 

الإقامة للوافد )......(، كما جاء يف �سريحة احلا�سب الآيل املرفقة باأوراق الق�سية 

والتي تثبت من الطالع عليها تغيري بيانات الوافد املذكور مبا فيها نوع التاأ�سرية من 

عمرة اإىل عمل وتبني اأن رقم امل�سغل الذي قام بتغيري هذه البيانات خا�ض بهذا املتهم. 

)56/د/ج/17(  رقم  الديوان  بحكم  اجلرمية  بهذه  املذكور  الوافد  اإدانة  ثبتت  كما 

لعام 1428هـ بعد اعرتافه يف كافة مراحل التحقيق باجلرمية حمل الدعوى. ي�ساف 

بتاريخ   )2121( رقم  الريا�ض  منطقة  جوازات  مدير  خطاب  ت�سمنه  ما  ذلك،  اإىل 

1428/3/8هـ من اأن الوافد )......( قدم بتاأ�سرية عمرة ومت ا�ستخراج رخ�سة اإقامة 

عن طريق املوظف اجلندي ).....(. كما ثبت من التقرير الفني رقم )299/ت/ف( 

بتاريخ 1428/5/17هـ تعر�ض جواز �سفر الوافد املذكور للتزوير يف بيانات الدخول. 

اإىل نظام مكافحة التزوير  وحيث الأمر كذلك، وقد ن�ست املادة )14/ب( امل�سافة 

يف  تغيري  اأي  اعتبار  على  1426هـ  لعام   )167( رقم  الوزراء  جمل�ض  قرار  مبوجب 
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�سروب  من  �سربًا  احلقيقة  يخالف  مبا  الآيل  احلا�سب  ذاكرة  يف  املخزنة  البيانات 

التزوير املعاقب عليه بن�ض املادتني اخلام�سة وال�ساد�سة من نظام مكافحة التزوير، 

ما  اأن  كما  املذكورتني.  املادتني  ن�ض  مبوجب  املتهم  معاقبة  معه  يتعني  الذي  الأمر 

اأقدم عليه املذكور على النحو املتقدم و�سفه يعد اإخالًل منه بواجبات وظيفته التي 

تتطلب منه العمل وفق النظام وعدم اخل�سوع لرجاء وابتزاز اأرباب امل�سالح، الأمر 

الذي يتعني معه معاقبته وفق ن�ض املادة الأوىل من نظام مكافحة الر�سوة. ولوجود 

تقرر معاقبته  الدائرة  فاإن  املتهم  قبل  والثابتتني  امل�سندتني  الرتابط بني اجلرميتني 

الدائرة هذا مت نق�سه بحكم حمكمة ال�ستئناف  اأن حكم  اإل  عنهما بعقوبة واحدة. 

ورد يف لئحة  ما  على  بالبناء  لعام 1430هـ  رقم )258/اإ�ض/2(  الثانية(  )الدائرة 

ي�ستطيع  ل  اأنه  من  اأكده  وما  املزور  احلدود  رقم  ين�سئ  مل  اأنه  من  املتهم  اعرتا�ض 

اإن�ساء رقم حدود جديد لأن ذلك من اخت�سا�ض فروع اجلوازات داخل املنافذ ولي�ض 

له �سالحية الدخول برقمه ال�سري لإن�ساء رقم حدود جديد وذكر باأن ما ت�سمنه حكم 

الدائرة من اأنه مت اإن�ساء رقم احلدود برقمه ال�سري غري �سحيح واأن دوره اقت�سر على 

اإ�سدار الإقامة للعامل بناًء على رقم احلدود املزور دون اأن يعلم اأنه مزور ومت ت�سجيل 

رقمه الت�سغيلي لقيامه باإ�سدار الإقامة التي هي من اخت�سا�سه، وطالب بال�ستف�سار 

وال�ستي�ساح من مركز املعلومات الوطني – اأمن املعلومات – الذي ي�ستطيع حتديد 

باإن�ساء رقم احلدود املزور. ثم قالت حمكمة ال�ستئناف يف حكمها: وحيث  من قام 

اإن الدائرة انتهت اإىل اإدانته بناًء على اإقراره يف التحقيقات باأنه هو من قام باإ�سدار 
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الإقامة للوافد واأن �سريحة احلا�سب الآيل – الربنت – املرفقة بالأوراق تثبت اأنه مت 

تغيري التاأ�سرية من عمرة اإىل عمل برقمه الت�سغيلي. وملا كان اإ�سدار الإقامة للعامل 

من اخت�سا�ض املتهم فاإنه ل ي�سلح دلياًل لإدانته اأما ما ورد من اأن تغيري التاأ�سرية 

واإ�سدار رقم احلدود مت برقمه الت�سغيلي فقد نفاه واأكد اأنه ل ي�ستطيع ذلك اأبدًا واأن 

رقمه الت�سغيلي دون يف الربنت لقيامه فقط باإ�سدار الإقامة. وهذا الدفع من املتهم له 

وجاهته ويحتاج الأمر لال�ستي�ساح اأكرث لأن الإدانة يجب اأن تبنى على اجلزم واليقني 

ولي�ض يف الأوراق ما يجزم باأنه هو من قام باإن�ساء رقم احلدود �سوى ما جاء يف الربنت 

الذي قد يحتاج اإىل تف�سري واإي�ساح من اجلهات املخت�سة ل �سيما وقد ورد اإىل الديوان 

الإفادة  بتاريخ 1430/4/2هـ يت�سمن  الريا�ض رقم )4352(  خطاب مدير جوازات 

باأن اإن�ساء رقم احلدود ل يتم اإل عن طريق املنافذ الربية والبحرية واجلوية واأن عمل 

الأمر ما ذكر  الإقامة باجلهاز )ت�سجيل(. وحيث  اإ�سدار  الريا�ض  املذكور بجوازات 

فاملو�سوع يحتاج اإىل التاأكد من اأن املتهم ي�ستطيع الدخول برقمه ال�سري لإن�ساء رقم 

حدود جديد واإن كان ل يعمل يف املنافذ واأنه هو فعاًل من قام باإ�سدار رقم احلدود 

اجلديد. ول يكفي الأخذ مبا ت�سمنه الربنت من وجود رقمه الت�سغيلي اإذ الأمر يحتاج 

اإىل ال�ستف�سار والإي�ساح من اأهل الخت�سا�ض وباإمكان الدائرة ال�ستي�ساح من مركز 

املعلومات الوطني بجوازات الداخلية – اأمن املعلومات – لتت�سح لها احلقيقة. اهـ. 

وب�سوؤال  اأطرافها،  بح�سور  الدعوى  نظر  الدائرة  هذه  عاودت  فقد  ذلك  على  وبناًء 

املتهم عما اإذا كان لديه اإ�سافة، اأخذ يردد دفوعه التي وردت يف لئحة اعرتا�سه. اأما 
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ممثل الدعاء فذكر اأنه يكتفي مبا ت�سمنته اأوراق الدعوى. 

حيث اإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض اأقام الدعوى اجلزائية املاثلة 

بواجبات  التزوير والإخالل  بارتكاب جرميتي  اإليه  بتوجيه التهام  �سد املدعى عليه 

بعدم  الدعوى  اأجاب عن  عليه  املدعى  اإن  وحيث  والو�ساطة.  الرجاء  نتيجة  الوظيفة 

�سحة التهام، وذلك كله على النحو املتقدم تف�سيله. وحيث نفى املدعى عليه اأمام 

جديد  حدود  �سجل  باإن�ساء  قيامه  من  التهام  قرار  يف  اإليه  ُن�سب  ما  الدائرة  هذه 

للوافد )......( يف جهاز احلا�سب الآيل اخلا�ض به بعد تغيري رقم دخول احلدود من 

اإجراءات ح�سب ما ورد يف قرار التهام،  تاأ�سرية عمرة اإىل عمل، وما تبع ذلك من 

واأن دوره يقت�سر على طباعة رخ�سة الإقامة مبوجب البيانات امل�سجلة يف احلا�سب 

الآيل من قبل موظف اجلوازات يف منفذ الدخول، واأن هذه البيانات اإن كان فيها ما 

التغيري  الذي ميلك  واإمنا  ي�ستطيع ذلك  فاإنه غري م�سوؤول عنها ول  يخالف احلقيقة 

هو موظف املنفذ، واأنه يوجد فرق كبري واختالف بني اإن�ساء �سجل حدود وبني اإن�ساء 

املنافذ  داخل  اجلوازات  فروع  من  اإل  عملها  ميكن  ل  فالأوىل   ، اإقامة  )اإ�سدار( 

من  يتم  فاإنه  اإقامة  )اإ�سدار(  اإن�ساء  اأما  البالد.  اإىل  الوافد  و�سول  عند  احلدودية 

الثابت من خطاب جوازات منطقة الريا�ض  اإن  فروع اجلوازات داخل املدن. وحيث 

لديهم يف  للعمل  تعيينه  املدعى عليه مت  اأن  بتاريخ 1430/11/20هـ  رقم )14261( 
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جوازات الريا�ض اعتبارًا من تاريخ 1426/2/11هـ مبوجب القرار رقم )1384/د( 

اأفادت  كما  1428/3/20هـ.  تاريخ  من  اعتبارًا  قيده  طي  ومت  1426/2/9هـ  بتاريخ 

اإل عن  اإن�ساء رقم احلدود ل يتم  باأن  بتاريخ 1430/4/2هـ  بخطابها رقم )4352( 

طريق املنافذ الربية واجلوية والبحرية، وكان عمل املذكور بجوازات الريا�ض اإ�سدار 

رقم  بالربقية  الريا�ض  مبنطقة  الإدارية  املباحث  اأفادت  وحيث  )ت�سجيل(.  اإقامة 

)11841( بتاريخ 1430/12/28هـ باأن من قام باإن�ساء رقم احلدود )......( اخلا�ض 

بالوافد )......( )باك�ستاين اجلن�سية( هو املدعو)......( ويعمل ع�سكريًا باجلوازات 

مبوجب رقم الت�سغيل )......( وحيث الأمر ما تقدم، وقد ثبت اأن املدعى عليه مل يكن 

يعمل وقت وقوع اجلرمية يف منفذ دخول الوافد )جوازات مطار امللك خالد( كما ثبت 

عدم ا�ستطاعة املدعى عليه اإن�ساء �سجل حدود للوافدين كون عمله يف جوازات منطقة 

املنافذ  اجلوازات يف  موظفو  ذلك هم  ي�ستطيع عمل  من  واأن  املدينة  داخل  الريا�ض 

اإقامة من  اإن�ساء )اإ�سدار( رخ�سة  الربية واجلوية والبحرية واأن عمله يقت�سر على 

يف  اجلوازات  موظف  مبعرفة  الآيل  احلا�سب  يف  م�سبقًا  املدخلة  الوافد  بيانات  واقع 

منفذ الدخول ول ميلك موظفو اجلوازات داخل املدن تغيري هذه البيانات لأن اأجهزة 

احلا�سب الآيل لديهم ل ت�ستجيب للتغيري والذي ثبت من برقية املباحث الإدارية �سالفة 

الذكر اأن من قام بذلك هو املوظف)......( مبوجب رقم الت�سغيل )......(، مما يعني 

اأن اجلرائم املن�سوبة اإىل املتهم يف هذه الق�سية مبوجب قرار التهام �سالف الذكر غري 

اإدانته بهذه اجلرائم وتو�سي  الق�ساء بعدم  قائمة على �سند �سحيح مما يتعني معه 
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الدائرة اجلهات املخت�سة مبالحقة املت�سبب وتقدميه للعدالة. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( باجلرائم املن�ضوبة 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 1/8056/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي 104/د/ج/2 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 582/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/4/19هـ

تزوير –  حمرر ر�ضمي –  تذكرة �ضفر وبطاقة �ضعود طائرة – م�ضاهمة وا�ضتعمال 

ال�ضرر. – انتفاء  اجلنائي  الق�ضد  توافر  –  عدم 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني مل�ساهمتهما يف تزوير حمررين 

�سورة  يف  كاذبة  وقائع  باإثبات  الطائرة  �سعود  وبطاقة  �سفر  تذكرة  هما  ر�سميني 

�سحيحة ، حيث قام الأول بطلب رقم حجز طريان داخلي با�سم اأحد املواطنني من 

املتهم الثاين الذي زوده به فقام بناًء على ذلك با�ستخراج تذكرة ال�سفر وبطاقة �سعود 

الطائرة وال�سفر با�سم ذلك املواطن – عدم توافر ركن الق�سد اجلنائي يف الواقعة 

امل�سار اإليها كونها تقت�سر على ا�ستغالل حجز مقعد موؤكد ، وقيام املتهم الأول ب�سراء 

التذكرة من ح�سابه اخلا�ض مما ينتفي معه ال�سرر الذي يعتربه �سراح القانون �سرطًا 

اأ�سا�سيًا يف ثبوت اجلرمية، خا�سة واأن واقع احلال لدى �سركات الطريان املحلي عدم 

اهتمامهم مبطابقة هوية امل�سافر بتذكرة ال�سفر ويف ذلك تفريط يعطي انطباعًا بعدم 

اأهمية ذلك واقت�سار الأهمية على دفع قيمة التذكرة مما يتيح جماًل للت�ساهل بني 

امل�سافرين – اأثر ذلك: عدم الإدانة. 
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تتلخ�ض وقائع هذه الق�سية ح�سبما يبني من اأوراقها يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق 

)692/ج(  رقم  التهام  قرار  مبوجب  اجلنائية  الدعوى  هذه  اأقام  الريا�ض  مبنطقة 

لعام 1429هـ �سد املتهمني ).....(، و).....( واملت�سمن اأنهما بتاريخ 1429/5/9هـ 

بدائرة مدينة الريا�ض مبنطقة الريا�ض: 

1- �ساهما يف تزوير حمررين ر�سميني هما تذكرة �سفر وبطاقة �سعود الطائرة با�سم 

)......( وذلك بطريق اإثبات واقعة كاذبة يف �سورة واقعة �سحيحة حيث قام املتهم 

الأول بطلب رقم حجز طريان من مدينة الريا�ض اإىل حمافظة جدة با�سم )......( 

اخلطوط  مكتب  مبراجعة  الأول  املتهم  فقام  بذلك  زوده  والذي  الثاين  املتهم  من 

ال�سعودية وا�ستخراج تذكرة �سفر وبطاقة �سعود طائرة با�سم ).....( رغم اأن احلجز 

وال�سم ل يعود له. 

2- املتهم الأول: ا�ستعمل املحررين املزورين حيث قدمهما ملوظفي اخلطوط ال�سعودية 

يف اأثناء �سفره اإىل حمافظة جدة رغم اأنهما مزوران وبا�سم غري ا�سمه. 

اأدلة التهام: 

1- �سبط املحررين املزورين. 

2- اعرتافهما باأن احلجز يخ�ض الدكتور: ....... 

3- �سفر املتهم الأول مبوجب املحررين )تذكرة ال�سفر وبطاقة �سعود الطائرة( اإىل 
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حمافظة جدة. 

اأخذ  بهما  الأوىل  وكان  احلجز  ذلك  ا�ستخدام  يخولهما  ل  تربير  من  ذكراه  ما   -4

موافقة �ساحب ال�سالحية الدكتور: ........     .

وطلبت الهيئة معاقبة املتهمني مبوجب اأحكام املادتني اخلام�سة وال�ساد�سة من نظام 

مكافحة التزوير، وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ. 

 ).....( الأول  املتهم  كما ح�سر   ).....( الهيئة  الثنني ح�سر ممثل  يوم  جل�سة  ويف 

ن�سب  ما  باأن  الدعوى  على  املتهمان  اأجاب  اجلل�سة  هذه  ويف   ).....( الثاين  واملتهم 

اأن  اإليهما من قيام الأول بال�سفر على حجز املدعو )......( فهو �سحيح وذلك بعد 

ح�سل الأول على رقم احلجز من املتهم الثاين وبعد اأن ا�ستاأذن الأول �ساحب احلجز 

بال�ستفادة من احلجز فاأذن له حيث ذكر له الأول اأنه م�سطر لل�سفر وا�ستئذانه اإذا 

مل يجد حجزا اأنه �سوف ي�ستفيد من احلجز امل�سجل با�سمه فاأذن له قائاًل: توكل على 

والذي   )......( املدعو  باأن  الثاين  املتهم  واأفاد  اجلن  من  نف�سك  تخارج  فاأنت  اهلل 

يعمل لديه قد اأذن اأذنًا م�سبقًا با�ستعمال احلجوزات امل�سجلة با�سمه عند ا�سطرارهم 

ل�ستخدامها بعد ذلك قدم املتهمان ردهما على ما جاء يف قرار التهام حيث قدم الأول 

مذكرة مكونة من ثالث �سفحات وقدم املتهم الثاين مذكرة مكونة من �سفحتني مت 

تزويد ممثل الهيئة بن�سخة منها وبعد الطالع عليها طلب اإمهاله لعر�سها على املحقق 

يف هذه الق�سية وبناًء عليه مت تاأجيل نظر الق�سية. ويف جل�سة الثنني 1430/4/10هـ 

ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر املتهم الأول ).....( واملتهم الثاين ).....( 
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وفيها جرى �سوؤال ممثل الدعاء عن رده على املذكرتني املقدمتني للمتهمني يف اجلل�سة 

ال�سابقة فاأجاب بالكتفاء مبا قدم، وبعد ذلك جرى �سوؤال املتهمني الأول والثاين عن 

بينتهما على ما جاء يف اإجابتهما على الدعوى من اأن �ساحب احلجز املدعو ).....(  

من  بال�ستفادة  م�سبقًا  �سفهيًا  اإذنًا  التهام  حمل  احلجز  با�ستخدام  لهما  اأذن  قد 

احلجوزات امل�سجلة با�سمه عند ا�سطرارهما ل�ستخدامها عند عدم حاجته فاأجابا 

اإل  به  لي�ض لهما فيما يدعيان  اأن  الدائرة  فاأفهمتهما  بينة حا�سرة  لي�ض لديهما  باأن 

اإن  قائاًل:  الأول  املتهم  عقب  ثم  ميينه  يقبالن  باأنهما  فاأجابا   )......( املدعو  ميني 

هناك بع�ض الأوراق يف مكتبي واأين مكفوف اليد عن العمل و�سوف اأحاول ال�ستعانة 

ببع�ض الزمالء للو�سول اإليها لأنني اأظن اأن فيها ما يثبت �سحة ما ذكرته من اإذنه 

تاأجيل نظر  الدائرة  اإمهاله لذلك وعليه قررت  با�سمه وطلب  با�ستخدام احلجوزات 

الق�سية. ويف جل�سة الثالثاء 1430/4/25هـ ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر 

املتهم الأول ).....( والثاين ).....( وفيها جرى �سوؤال املتهم الأول عما دفع به يف 

اجلل�سة املا�سية من طلبه اإمهاله لتقدمي بينة على ما دفع به فاأجاب قائاًل باأن املدة 

مل تكن كافية واأنه يحتاج اإىل اإمهاله مدة كافية لأنه واجه بع�ض ال�سعوبات يف اإثبات 

ما دفع به. ويف جل�سة يوم الثالثاء 1430/5/24هـ ح�سر املتهم الأول ).....( واملتهم 

الثاين ).....( كما ح�سر ممثل الهيئة ).....( ويف هذه اجلل�سة وب�سوؤال املتهم الأول 

حول تزويد الدائرة باإفادة توكيله من ال�سفر على التذكرة امل�سدرة با�سم ).....( اأكد 

ما ذكره �سابقًا من وجود �سعوبات يف تزويد الدائرة بذلك ثم قرر اأطراف الدعوى 
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الكتفاء مبا �سبق تقدميه وبهذا ختمت اجلل�سة. 

بعد الطالع على اأوراق الق�سية ودرا�ستها و�سماع املرافعة فيها تبني اأن ما ن�سب اإىل 

املتهمني من جرم التزوير يف حمررين يخ�سان تذكرة �سفر وبطاقة �سعود الطائرة 

وحيث اإن التزوير جرمية عمدية ل بد لقيامها من توافر ركن الق�سد اجلنائي وملا مل 

يتوافر ذلك الق�سد يف هذه الواقعة كونها تقت�سر على ا�ستغالل حجز املقعد املوؤكد 

يف حني اأن املدعى عليه قد قام ب�سراء تذكرة ال�سفر من ح�سابه اخلا�ض وملا كان واقع 

احلال لدى �سركات الطريان املحلي عدم اهتمامهم مبطابقة هوية امل�سافر بتذكرة 

�سفره ويف ذلك تفريط يعطي انطباعًا باأن اأهمية التذكرة تكمن يف دفع قيمتها ل يف 

هوية حاملها مما يتيح جماًل للت�ساهل والتغا�سي بني امل�سافرين با�ستخدام حجوزات 

بع�سهم لبع�ض كما اأن املتهم عندما �سافر مل يربز اأي اإثبات يخ�ض املدعو)......( 

ثبوت اجلرمية  اأ�سا�ض يف  القانون �سرطًا  الذي يعتربه �سراح  ال�سرر  انتفاء  وبالتايل 

مما ترى الدائرة معه انتفاء موجب الإدانة يف هذه الواقعة. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة كل من ).....( و).....( – �ضعوديي اجلن�ضية – 

مبا ُن�ضب اإليهما من تزوير وا�ضتعمال. 

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 1/876/ق  لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 309/د/ج/4 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 620/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/4/25هـ

ذات  املحررات  اإتالف   – –ا�ضتعمال  ر�ضمية  خطابات   – ر�ضمي  حمرر  تزوير– 

احلجية والتعديل فيها يعد من طرق التزوير – اإ�ضاءة اال�ضتعمال االإداري. 

الهيئة  بفرع  يعمل  الذي  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

بالريا�ض لرتكابه تزويرًا مبحررات ر�سمية هي بع�ض خطابات الفرع وبيانات ا�ستالم 

املعامالت املنوط به توزيعها بطريق الإتالف الكلي وتزوير توقيع بع�ض املوظفني مبا 

يفيد ا�ستالمها، وتعديل تاريخ خطاب مبا يوحي �سدوره بالتاريخ املعدل، وا�ستعمال 

املحررات بتقدميها لفرع الهيئة حمتجًا ب�سحتها، وارتكابه �سوء ال�ستعمال الإداري 

بتاأخره يف ت�سليم عدد من اخلطابات –ا�ستالم املتهم للخطابات من مرجعه لتوزيعها 

اإليهم هذه اخلطابات  اأر�سلت  ا�ستالم من  اإثباته  وعدم  الوظيفي  طبقًا لخت�سا�سه 

وعدم اإعادتها للفرع مرة اأخرى – اإفادة اجلهات املر�سلة اإليها اخلطابات واملن�سوب 

املن�سوبة  والب�سمات  التواقيع  ا�ستالم اخلطابات وبعدم �سحة  ا�ستالمها بعدم  اإليها 

ملوظفيها مما يدل على قيام املتهم باإتالفها والتوقيع عن الغري مبا يفيد ا�ستالمها كونه 

امل�سوؤول عن ت�سليم اخلطابات واأخذ توقيع م�ستلمها، وكذلك ثبوت قيامه بتعديل تاريخ 

�سدور اأحد اخلطابات اإذ ل م�سلحة للجهة املر�سل لها اخلطاب بتعديل تاريخه واإمنا 
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املتهم هو امل�ستفيد من ذلك لكي يخفي تاأخره يف ت�سليمه للجهة – اإتالف املحررات 

ذات احلجية والتعديل فيها يعد من طرق التزوير- املتهم ا�ستعمل املحررات امل�سار 

اإليها بتقدميها للهيئة مبا يفيد ت�سليمه لها ونفي تاأخره يف الت�سليم لينفي عنه اإ�ساءة 

ال�ستعمال الإداري – اأثر ذلك: ثبوت اإدانة املتهم مبا ن�سب اإليه من جرميتي التزوير 

وال�ستعمال وجرمية �سوء ال�ستعمال الإداري. 

 نظام مكافحة التزوير ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )114( وتاريخ 1380/11/26هـ.

 الفقرة )5( من املادة )2( من املر�سوم امللكي رقم )43( وتاريخ 1377/11/29هـ 

ب�ساأن جرمية �سوء ال�ستعمال الإداري.

تتح�سل وقائع هذه الدعوى يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض اأقام 

هذه الدعوى اأمام ديوان املظامل بالريا�ض مبوجب قرار التهام رقم )84/ج( لعام 

1429هـ �سد ).....( – �سعودي اجلن�سية - العمر )31( �سنة مطلق ال�سراح وي�سكن 

والتحقيق يف  الرقابة  هيئة  فرع  ويعمل يف   )......( الغنامية جوال  – حي  الريا�ض 

منطقة الريا�ض �سائق )م32(. 

لأنه قبل تاريخ 1428/2/1هـ مبدينة الريا�ض يف منطقة الريا�ض: 
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ا�ستالم  وبيانات  الفرع  خطابات  بع�ض  هي  ر�سمية  مبحررات  تزويرًا  ارتكب   -1

املعامالت فيه وذلك يف اأثناء قيامه بتوزيع املعامالت ال�سادرة بطريق الإتالف الكلي 

وو�سع ب�سمة توقيع مزور باأن قام باإتالف اخلطابات ووقع يف البيانات بتواقيع ن�سبها 

زورًا لبع�ض املوظفني املكلفني با�ستالمها وهي ما يلي: 

اأ- اخلطاب رقم )4799( بتاريخ 1427/9/10هـ املوجه جلوازات منطقة الريا�ض. 

ب- اخلطاب رقم )3364( تاريخ 1427/6/16هـ املوجه ملرور منطقة الريا�ض. 

للمباحث  العامة  لالإدارة  املوجه  1428/6/25هـ  بتاريخ   )6006( رقم  اخلطاب  ج- 

وم�سفوعاته )18( لفة. 

د- اخلطاب رقم )2875( بتاريخ 1427/5/29هـ املوجه لالأدلة اجلنائية وم�سفوعاته 

ظرف خمتوم بداخله رخ�سة قيادة عمومي. 

تقرير  م�سفوعة  الت�سخي�سي  ملركز  املوجه  1428/1/17هـ  بتاريخ   )433( رقم  هـ- 

طبي. 

والتعليم  الرتبية  لوزارة  املوجه  1427/9/11هـ  بتاريخ   )4808( رقم  اخلطاب  و- 

م�سفوعة )26( لفة حيث قام بالإتالف الكلي لهذه املحررات. 

2- قام بالتزوير يف حمرر ر�سمي هو خطاب الفرع املوجه ل�سعادة مدير فرع وزارة 

بتاريخ   )5615( رقم  الريا�ض  منطقة  يف  والإر�ساد  والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون 

1427/11/6هـ وذلك بتغيري الأرقام باأن قام بتعديل التاريخ من 1427/11/6هـ اإىل 

1427/11/19هـ من اأجل اإيهام اجلهة ال�سادر اإليها اأنه �سدر بهذا التاريخ يف اأثناء 
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ا�ستالمهم له. 

الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  ال�ستالم  )بيانات  ال�سابقة  املزورة  املحررات  ا�ستعمل   -3

الأوىل واخلطاب امل�سار اإليه يف الفقرة الثانية( مع علمه بتزويرها باأن قدمها حمتجًا 

ب�سحتها لفرع الهيئة يف منطقة الريا�ض ووزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة 

والإر�ساد. 

4- ب�سفته موظفًا عامًا ارتكب �سوء ا�ستعمال اإداري ن�ساأ عنه تاأخري و�سرر عام عندما 

قام بتاأخري ت�سليم عدد من اخلطابات ال�سادرة من الفرع هي: 

القوات  هيئة  رئي�ض  ل�سعادة  موجه  1428/1/2هـ  بتاريخ   )36( رقم  اخلطاب   -1

الربية. 

2- اخلطاب رقم )99( تاريخه 1428/1/9هـ موجه ل�سعادة وكيل مدير عام املباحث 

العامة لل�سوؤون الإدارية. 

3- اخلطاب رقم )218( بتاريخ 1428/1/9هـ املوجه ل�سعادة مدير عام فرع الأحوال 

املدنية يف منطقة الريا�ض. 

ال�سركة  رئي�ض  ل�سعادة  املوجه  1428/1/15هـ  بتاريخ   )348( رقم  اخلطاب   -4

ال�سعودية للكهرباء. 

5- اخلطاب رقم )557( بتاريخ 1428/1/23هـ املوجه ل�سعادة وكيل وزارة ال�سحة 

لل�سوؤون التنفيذية. 

6- اخلطاب رقم )572( بتاريخ 1428/1/24هـ املوجه ل�سعادة مدير مركز �سرطة 



32

الديره. 

7- اخلطاب رقم )583( بتاريخ 1428/1/25هـ املوجه ل�سعادة مدير ق�سم ال�سجالت 

بوزارة التجارة وال�سناعة بالريا�ض، حيث قام باإبقائها داخل �سيارة الفرع التي يقوم 

بتوزيع العمل عليها امل�سلمة له اإىل اأن يتم تفتي�سها والعثور عليها مما يرتتب على ذلك 

التاأخري يف البت يف تلك الق�سايا املتعلقة بها. 

وا�ستند الفرع يف توجيه التهام اإىل املتهم على ما يلي: 

1- خطابي اإدارة مرور منطقة الريا�ض رقم )19260( بتاريخ 1427/10/27هـ ورقم 

)1445/2/2/7( بتاريخ 1428/1/18هـ واإقرار موظف الإدارة بعدم ا�ستالم خطاب 

الفرع املر�سل لهم. 

2- خطاب جوازات منطقة الريا�ض رقم )7946 �ض ع( بتاريخ1427/11/20هـ بعدم 

ا�ستالم خطاب الفرع املر�سل لهم. 

 )2226( رقم  الإدارية  لل�سوؤون  للمباحث  العامة  املديرية  وكيل  �سعادة  خطابي   -3

بتاريخ 1428/3/16هـ ورقم )3973( بتاريخ 1428/5/23هـ امل�سار فيهما اإىل عدم 

ا�ستالم خطاب الفرع املر�سل لهم. 

ال�سيارة  بتفتي�ض  املتعلق  املوافق 1428/2/1هـ  الأحد  يوم  املعد  التفتي�ض  4- حم�سر 

ووجود اخلطابات بداخلها. 

5- اإنكاره ما هو اإل قول مر�سل تدح�سه الأدلة ال�سابقة. 

وطلب فرع الهيئة من الديوان معاقبة املتهم مبوجب املادتني اخلام�سة وال�ساد�سة من 
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رقم  امللكي  املر�سوم  من  الثانية  املادة  من  اخلام�سة  والفقرة  التزوير  مكافحة  نظام 

)43( بتاريخ 1377/11/29هـ. 

وباإحالة الق�سية اإىل هذه الدائرة با�سرت نظرها وحددت لذلك جل�سة يوم الثالثاء 

1429/5/21هـ موعدًا لنظرها وفيها ح�سر).....( ممثاًل لالدعاء كما ح�سر املتهم 

).....( وتال ممثل الدعاء قرار التهام ومبواجهة املتهم مبا ن�سب اإليه اأجاب قائاًل: 

)بالن�سبة ملا جاء يف الفقرة )اأ( فاإن اخلطاب رقم )4799( بتاريخ 1427/9/10هـ 

ال�ستة  اخلطابات  تلك  كل  هـ(  د،  ج،  )ب،  بالفقرة  اإليها  امل�سار  اخلطابات  وكذلك 

وبالتايل  ا�ستالمها  على  امل�سوؤول  املوظف  ووقع  املخت�سة  اجلهات  اإىل  �سلمتها  قد 

اأتلفها ومل اأوقع على ا�ستالمها وما جاء بالفقرة الثانية من تعديل التاريخ  فاإنني مل 

التاريخ بل  اأعدل يف ذلك  اإىل 1427/11/19هـ غري �سحيح فلم  من 1427/7/6هـ 

ا�ستلمته و�سلمته كما هو وما جاء بالفقرة الثالثة من ا�ستعمايل للمحررات فلم اأزور 

فيها وبالتايل مل اأ�ستعمل �سيئًا مزورًا ، اأما ما جاء بالفقرة الرابعة ففعاًل تاأخرت يف 

ت�سليم تلك اخلطابات ب�سبب كرثة العمل حيث اإنه يف بع�ض الأحيان اأ�ستلم اخلطاب 

من الهيئة ول اأ�سلمه يف اليوم نف�سه واإمنا اأ�سلمه يف الغد حيث اأبقيه معي يف ال�سيارة 

واأكتفي  ال�سبعة  اخلطابات  ب�ساأن  ح�سل  ما  وهذا  املخت�سة  للجهة  اأ�سلمه  الغد  ويف 

مبا ذكرت(، وعقب على ذلك ممثل الدعاء قائاًل: )ل �سحة ملا جاء باأقوال املتهم 

فاخلطابات املذكورة يف الفقرة الأوىل اأتلفها املتهم بدليل اأن اجلهات املخت�سة اأفادت 

بعدم ت�سلمها لها ثم اإن التوقيع بال�ستالم ل يخ�ض اأحدًا من موظفي اجلهات املر�سل 
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لها اخلطابات اأما التعديل يف تاريخ اخلطاب فهو ثابت اإذ ل م�سلحة لوزارة ال�سوؤون 

الإ�سالمية بتعديل اخلطاب فامل�ستفيد من ذلك هو املتهم من اأجل اإيهام اجلهة ال�سادر 

اإليها اخلطاب من اأجل اأن ي�ستلموه اأما اخلطابات الواردة يف الفقرة الرابعة فاإنه من 

الثابت اأن تلك اخلطابات قد وجدت ب�سيارته وقد م�سى على ا�ستالمها من )6( اأيام 

اإىل )29( يوما وهي معه ومل ي�سلمها للجهات املخت�سة(. وب�سوؤال كل من احلا�سرين 

هل لديهما ما يودان اإ�سافته اكتفى املتهم مبا ذكر، وكذا قرر ممثل الدعاء الكتفاء 

مبا جاء باأوراق الق�سية ومبا جاء بتعقيبه. 

وبجل�سة اليوم ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر املتهم ).....( و�ساألتهما الدائرة 

هل لديهما ما ي�سيفانه فاأجابا باكتفائهما مبا �سبق ذكره وتقدميه يف اأوراق الق�سية. 

وحيث اإن دعوى فرع الهيئة هي اأن املتهم زور يف بع�ض خطابات فرع الهيئة وبيانات 

ا�ستالم املعامالت باأن وقع وب�سم عن بع�ض املوظفني املخت�سني يف اجلهات احلكومية 

يف  ورد  التي  اخلطابات  واإتالف  عملهم  بجهة  اخلا�سة  اخلطابات  ت�سليمهم  املراد 

البيانات ما يفيد ا�ستالم املوظفني لها واأنه ا�ستعمل املحررات التي زورها باأن قدمها 

حمتجًا ب�سحتها واأنه ب�سفته موظفًا عامًا اأ�ساء ال�ستعمال الإداري ون�ساأ عنه �سرر 

عام عندما اأخر ت�سليم اخلطابات ال�سادرة من الفرع للجهات املراد ت�سليمها له باأن 

بقي معه بع�سها مدة ت�سعة وع�سرين يومًا. وحيث اإنه واإن اأنكر املتهم التهم املن�سوبة 
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تلك  ا�ستالم  اإليها  املن�سوبة  اجلهات  اإفادة  على  بالطالع  فاإنه  التهام  بقرار  اإليه 

اأن التواقيع  اأو  اأنها نفت اأن يكون موظفوها ا�ستلموا تلك اخلطابات  اخلطابات تبني 

والب�سمات على البيانات تواقيع وب�سمات ملوظفيها واأن الإفادة من عدة جهات واأنه 

ملا كان الثابت اأن املتهم ا�ستلم اخلطابات من مرجعه ومل ي�ستطع اإثبات ا�ستالم من 

اأر�سلت اإليه ومل يعدها للفرع فاإنه يكون اأتلفها ووقع عن الغري وو�سع ب�سمة اإبهامه اأو 

اإبهام غريه على اأنه امل�ستلم واإتالف املحررات ذات احلجية والتعديل فيها يعد طرقًا 

من طرق التزوير واإذ نفت تلك اجلهات اأن يكون موظفوها هم من وقعوا اأو و�سعوا 

ب�سماتهم على بيانات الت�سليم واأن املتهم هو امل�سوؤول عن البيانات وت�سليمها للموظف 

والب�سمات  التواقيع  عن  امل�سوؤول  يكون  فاإنه  اإبهامه  ب�سمة  ي�سع  اأو  ليوقع  املخت�ض 

املزورة على بيانات الت�سليم وكذا تعديل اخلطابات ويتعني اإدانته بجرمية التزوير يف 

حمررات ر�سمية وتق�سي الدائرة بذلك. 

ال�سوؤون  ووزارة  اإىل  الفرع  وخطاب  الهيئة  فرع  اإىل  البيانات  قدم  املتهم  اإن  وحيث 

الإ�سالمية بعد تعديل تاريخه فاإن ذلك يعد جرمية ا�ستعمال حمررات ر�سمية يتعني 

اإدانة املتهم بها ومعاقبته عنهما ب�سجنه �سنة واحدة وتغرميه األف ريال وفقًا للمادتني 

اخلام�سة وال�ساد�سة من نظام مكافحة التزوير وتق�سي الدائرة بذلك. 

وحيث اإنه بالن�سبة للتهمة الثانية وهي اإ�ساءة املتهم لال�ستعمال الإداري ون�سوء �سرر 

يف  بوجودها  املتهم  اعرتاف  من  ثابت  هذا  واأن  اخلطابات  ت�سليم  يف  بتاأخره  عام 

ما  ينال من ذلك  ول  �سيارته  بتفتي�ض  املكلفة  اللجنة  املعد مبعرفة  واملح�سر  �سيارته 
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دفع به من اأن �سبب التاأخري كرثة العمل فاإن الثابت اأن اخلطابات امل�سبوطة يف �سيارة 

املتهم م�سى عليها مدة من �ستة اأيام اإىل ت�سعة وع�سرين يومًا مما يتعني معه اللتفات 

عن دفعه ويتعني اإدانته ب�سوء ال�ستعمال الإداري وتعزيره عن ذلك بتغرميه األف ريال 

وذلك وفقًا للفقرة اخلام�سة من املادة الثانية من املر�سوم امللكي رقم )43( ال�سادر 

عام 1377هـ وتق�سي الدائرة بذلك. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

اأواًل: اإدانة ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – بجرميتي التزوير واال�ضتعمال وتعزيره 

عن ذلك ب�ضجنه �ضنة واحدة وتغرميه األف ريال. 

بتغرميه  وتعزيره عن ذلك  اإداري  ا�ضتعمال  �ضوء  اإليه من  ن�ضب  اإدانته مبا  ثانياً: 

األف ريال. 

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 2/1057/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 11/د/ج/7 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 696/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/5/25هـ

وا�ضتعمال–  م�ضاهمة   – بالراتب  تعريف  �ضهادة    – ر�ضمي  حمرر   – تزوير 

ا�ضتخال�س اأدلة االإدانة من وقائع الق�ضية – توافر امل�ضلحة املحققة للمتهمني . 

يف  جمهول  مع  مل�ساهمتهما  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

اأن الأول يعمل يف وزارة  تزوير حمررات ر�سمية هي: خطابات تعريف بالراتب تفيد 

الرتبية والتعليم، والثاين يف ال�سوؤون ال�سحية باملخالفة للحقيقة، وا�ستعمالهما لهذه 

منوذج  باأن  ال�سحية  ال�سوؤون  مدير  اإفادة   – �سيارتني  �سراء  يف  املزورة  املحررات 

التعريف املن�سوب لها ل يخ�سها واأن التوقيعات والأختام املوجودة عليه غري �سحيحة، 

النموذج  تطابق  لها  املن�سوبة  ال�سهادة  باأن  والتعليم  الرتبية  عام  مدير  اأفاد  وكذلك 

لي�ست  املدونة عليها  والتواقيع  لي�ست م�ستخرجة من قبلهم  ولكنها  لديهم  امل�ستخدم 

تواقيع املوظفني املخت�سني – اإفادة املوظف ب�سركة بيع ال�سيارات باأن املتهمني اطلعا 

وقاما  املزورين  اخلطابني  فيها  مبا  ال�سيارتني  ب�سراء  اخلا�سة  الأوراق  جميع  على 

بالتوقيع على الكمبيالت باأنف�سهما، واأنهما اعتذرا له عن عدم وجود بطاقتي العمل 

معهما – وجود امل�سلحة املتحققة للمتهمني من قيامهما بتقدمي اخلطابني املزورين 

لوجودهما  قيمتهما  وتقا�سم  وبيعهما  بالتق�سيط  �سيارتني  على  مبوجبهما  للح�سول 



38

عن  املتهمني  – عجز  بالق�سط  �سيارات  �سراء  لهما  يحق  ل  اإذ  ال�سوداء  القائمة  يف 

اإثبات ال�سخ�ض الذي قام بتقدمي اخلطابني ، ولكونهما اطلعا عليهما وارت�سيا بهما 

وا�ستعمالهما لتحقيق م�سلحتهما امل�سار اإليها – اأثر ذلك: ثبوت اإدانتهما مبا ُن�سب 

اإليهما. 

 )114( رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( املادتان 

بتاريخ 1380/11/26هـ. 

املادة  حكم  �سمول  ب�ساأن  1399/8/14هـ  بتاريخ   )223( رقم  الوزراء  جمل�ض  قرار 

اخلام�سة من نَظام مكافحة التزوير الأوراق الر�سمية وغري الر�سمية، و �سمول حكم 

املزورة مع علمه  الوثائق  اأو  الأوراق  ا�ستعمل  املذكور ملن  النظام  ال�ساد�سة من  املادة 

بحقيقتها �سـواًء كانت الأوراق اأو الوثائق ر�سمية اأو غري ر�سمية، و�سواًء كان امل�ستعمل 

موظفًا اأو غري موظف.

هيئة  فرع  خطاب  بجدة  املظامل  ديوان  اإىل  ورد  اأنه  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ض 

قرار  به  املرفق  1429/1/26هـ  بتاريخ   )780/10( رقم  بجدة  والتحقيق  الرقابة 

النظر  الدائرة  با�سرت  وقد  م�سفوعاته،  مع  1429هـ  لعام  )85/ج(  رقم  التهام 
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الدعاء).....(  ممثل  ح�سر  – حيث  ال�سبط  بدفرت  املثبت  النحو  على  الق�سية  يف 

واملتهمان املذكوران اأعاله وادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهمني قائاًل: تتهم هيئة 

الرقابة والتحقيق/ كاًل من: 

بق�سر  امللكية  باملرا�سم  – موظف  �سنة   )37( – – �سعودي اجلن�سية   ).....(  -1

املوؤمترات – اأعزب – مطلق ال�سراح. 

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية – )36( �سنة – موظف اأهلي – متزوج واأب لثالثة 

ع�سر ولدًا – مطلق ال�سراح.

لأنهما وقبل تاريخ 1427/7/27هـ بدائرة حمافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة: 

املتهم الأول: �ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر ر�سمي )�سهادة تعريف بالراتب من 

– اإدارة  دون رقم بتاريخ 1427/6/22هـ من�سوب �سدورها لوزارة الرتبية والتعليم 

الرتبية والتعليم للبنات مبحافظة جدة – املت�سمنة اأن املذكور يعمل لديهم ويتقا�سى 

التفاق  بال�سطناع وعن طريق  رياًل(  وع�سرون  وت�سعمائة  اآلف  وقدره ع�سرة  راتبًا 

فتمت   – عليه  املتفق  املايل  واملبلغ  الالزمة  بالبيانات  املجهول  اأمد  باأن  وامل�ساعدة 

جرمية التزوير بناًء على ذلك. 

املتهم الثاين: �ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر ر�سمي )�سهادة تعريف بالراتب من 

– مدير ال�سوؤون  دون رقم بتاريخ 1427/6/22هـ من�سوب �سدورها لوزارة ال�سحة 

– املت�سمنة اأن املذكور يعمل لديهم ويتقا�سى راتبًا وقدره  ال�سحية مبحافظة جدة 

ع�سرة اآلف وخم�سمائة و�سبعون رياًل( بال�سطناع وعن طريق التفاق وامل�ساعدة باأن 
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اأمد املجهول بالبيانات الالزمة واملبلغ املايل املتفق عليه – فتمت جرمية التزوير بناًء 

على ذلك. 

املتهمان الأول والثاين: ا�ستعمال املحررين الر�سميني املزورين – حمل التهام – فيما 

�سيارتني  و�سرائهما  املحدودة  بالبيد  بكر  اأبو  عمر  ل�سركة  بتقدميهما  اأجله  من  زورا 

حمتجني ب�سحتهما مع علمهما بتزويرهما، ودللت الهيئة على التهام: 

1- اإفادة اجلهة املخت�سة باأن ال�سهادتني - حمل التهام - مزورتان. 

2- ما جاء باإفادة موظف �سركة عمر بالبيد – باأن املتهمني املذكورين هما من قاما 

بتقدمي �سهادات التعريف وتوقيعهما على الكمبيالت باأنف�سهما. 

على  حت�سيلهما  من  التحقيق  مراحل  بكافة  املذكورين  املتهمني  باأقوال  جاء  ما   -3

الدللة عليه  ي�ستطيعا  – عن طريق �سخ�ض جمهول مل  التهام  – حمل  ال�سهادتني 

مقابل مبلغ من املال. 

4- اأن اإنكار املتهمني املذكورين ما هو من�سوب اإليهما ما هو اإل قول مر�سل الغر�ض منه 

التهرب من امل�سوؤولية اجلنائية ويدح�سه ما هو ثابت بالأدلة ال�سابقة مما ي�ستوجب 

اللتفات عن اإنكارهما. 

نظام  املادتني )5، 6( من  لأحكام  املذكورين طبقًا  املتهمني  الهيئة حماكمة  وطلبت 

مكافحة التزوير وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ. 

وب�سوؤال املدعى عليه الأول اجلواب – اأجاب قائاًل: اأنكر الدعوى جملًة وتف�سياًل وقدم 

واأنني جمرد كفيل غارم كفلت ).....(  التهمة  لهذه  باأنه ل �سحة  فيها  مذكرة جاء 
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لدى �سركة بالبينة وا�ستغل).....( املكنى بـ )......( والذي تعرفت عليه عن طريق 

الأمور  بهذه  علمه  بحكم  التزوير  وبياناتي يف  ا�سمي  العربي  البنك  تعمل يف  موظفة 

وعالقاته الوا�سعة مع بع�ض املوظفني واأنا مل اأ�سلمه غري تعريف من جهة عملي التي 

اأعمل بها حاليًا واملدعى عليه الثاين ).....( واأبو )....( هما اللذان اأنهيا اإجراءات 

بيع ال�سيارتني مع موظف ال�سركة »�سركة بالبيد« وهما على دراية بكامل املو�سوع بعد 

جل�سة توقيع الكمبيالت لدى ال�سركة واأن الذي �سار بعد اجلل�سة ل اأعلم عنه �سيئًا 

لذا اأطلب من الدائرة النظر يف الق�سية وتكليف جهات الخت�سا�ض بالبحث عن اأبي 

والتحقيق  بالبيد  ب�سركة  املوظف  ا�ستدعاء  وكذلك  معه  والتحقيق  واإح�ساره   )....(

ال�سوداء  القائمة  واأنا على  واإنهائها  املعاملة  له عن كيفية مرور  ال�سوؤال  وتوجيه  معه 

لدى الغرفة التجارية وعن تاريخ ا�ستالمه خطابات التعاريف يل وللمدعى عليه الثاين 

).....( لإثبات احلقائق. 

وباطالع ممثل الدعاء عليها اأجاب باأنه ل جديد فيها ويكتفي بقرار التهام واأدلته. 

وب�سوؤال املدعى عليه الثاين اجلواب؟ اأجاب: باأنه ينكر الدعوى جملًة وتف�سياًل، وقدم 

مذكرة جاء فيها:- اأوًل: اأنفي جملة وتف�سياًل قيامي بالتزوير يف امل�ستند مثار الق�سية. 

اأنا وزوجتي يف احل�سول على قر�ض  تتمثل يف رغبتي  الق�سية  اأن حقيقة هذه  ثانيًا: 

مايل  قر�ض  على  احل�سول  كيفية  عن  والبحث  التفكري  وخالل  منزل  لبناء  مايل 

زارت مندوبة البنك العربي وتدعى)....( مقر عمل زوجتي وبعد اطالع زوجتي على 

القرو�ض البنكية فيما يتعلق بالبطاقات الئتمانية طلبت من مندوبة البنك اإخبارها 
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عن املبلغ التقريبي الذي �سوف حت�سل عليه من البنك فقالت من الأف�سل لكي تطلبي 

بالتق�سيط  ال�سيارات  ببيع  يل  معرفة  طريق  عن  النقدي  التمويل  من  حتتاجينه  ما 

وات�سح باأن املذكور هو زوجها ويدعى )......( امللقب باأبي ).....( ومت تزويد زوجتي 

برقم جواله وبدوري ات�سلت ب�ساحب الرقم الذي وافق على مقابلتي على الفور وقد 

قابلني اأنا وزوجتي يف اليوم نف�سه بالقرب من م�ست�سفى بخ�ض بجدة ح�سب طلبه وقد 

اأتى هو ومعه امراأة وطفل داخل �سيارته وعر�سنا عليه مطالبنا واحتياجاتنا املتمثلة 

يف احل�سول على مبلغ كا�ض ن�ستطيع مبوجبه �سراء منزل وقد طلب من زوجتي اإح�سار 

األف ريال  الراتب وقدره خم�سة ع�سر  خطاب تعريف من عملها مو�سحًا فيه مقدار 

باأنه ي�ستطيع �سراء  اأفادين  للتاأكد من راتبها وقد مت تزويده بخطاب التعريف حيث 

�سيارتني من نوع جيم�ض وبيعها لكي نتمكن من ال�ستفادة من املبلغ الذي نريده وقد 

اأوهمنا كاأنه �ساحب املال ويريد التاأكد من راتب الزوجة ولوجود م�ستندات تخ�سني 

وكان  منه  �سورة  مرفق  الراتب  فيه  مو�سح  بخطاب  تزويده  مت  �سيارتي  يف  وزوجتي 

اأكرث من  له هذا اخلطاب منذ  وقلت  باأنه قدمي  اأفاد  ال�ستقدام حيث  موجهًا ملكتب 

ع�سرة اأيام مت ا�ستخراجه وباإمكانك التاأكد من تاريخه وقد طلب يف حينه �سور من 

اأننا  اأفدته  حيث  معها  نتعامل  التي  البنوك  يعرف  اأن  واأراد  هواتفنا  واأرقام  هوياتنا 

نتعامل مع البنك الهولندي وبنك الريا�ض وبعد اأ�سبوع من ذلك غري هذا التفاق حيث 

اأفاد باأن زوجتي ل ميكنها احل�سول على �سيارة بالأق�ساط لكونها يف القائمة ال�سوداء 

يف �سركة بالبيد و�سوف يحاول يف احل�سول على �سيارات من �سركة التوكيالت لأنه 
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اأحد الأع�ساء ولكن العر�ض الذي قدمه مل يرق لنا ف�سرفنا النظر عن ذلك وقلت له 

ل نريد فات�سل بعد ذلك بيوم اأو يومني على جوال زوجتي وقال ميكن لزوجك ال�سراء 

يل  �سيارة  اأ�سرتي  اأن  باإمكاين  هل  له  وقلت   )......( اأبو  بال�سيد  فات�سلت  اأراد  اإذا 

ات�سل  بيوم  وبعده  اأرى  ريال قال �سوف  األف  واأربعني  اأو خم�سة  األف  بحدود خم�سني 

املدعو/...... وقال باأن هناك �سخ�سًا يعرفه متامًا وواثق باأنه يريد �سراء �سيارة اأي�سًا 

اأح�سره وهو ).....( كفيل  الذي  اأكون م�سرتيًا وال�سخ�ض  باأن  اتفق معي  وعلى هذا 

املبلغ  ن�سف  اأنت  زواجه.  مهر  يكمل  اأن  ويريد  كمدر�ض  حكومية  بوظيفة  ويعمل  يل 

وهو ن�سف املبلغ يتم ال�سداد مبوجب كمبيالت وقلت له على بركة اهلل وبعدها بيوم 

ات�سل بي )......( وقال يل لقد مت ال�سراء والبيع لي�ض عليك �سوى التوقيع وا�ستالم 

املبلغ الذي طلبته ويتم ال�سداد مبوجب كمبيالت وخالل هذه الفرتة مل يطلب خطاب 

باأنني  اأكتفي  بل  عملي  جهة  من  خطاب  لك  اأح�سر  هل  �ساألته  عندما  مني  تعريف 

اأح�سر  قال  حيث  الفي�سلية  �سحي  مركز  يف  زوجتي  عمل  طريق  عن  لديه  معروف 

بالبيد  تعاملت مع �سركة  الرو�سة ففرحت كثريًا بذلك لأنني  بالبيد فرع  اإىل �سركة 

لالأخ  وقلت  الأهلي  البنك  واأودعها يف  نقودهم  اأحمل  �سنوات  ثماين  يقارب  ما  بنحو 

)......( ت�ستطيع ال�سوؤال عني وعن زوجتي حيث ا�سرتينا قبل خم�ض �سنوات جيم�ض 

�سوبربان وبالفعل ذهبت اإىل فرع الرو�سة حيث راأيت )....(ومعه ).....( والذي مت 

التعرف عليه يف حينه عندما �ساألته اأين �ساكن؟ حيث اأفادين على الفور باأنه �ساكن 

)......(هل  تعرف  هل  احلي  ذلك  يف  من  تعرف  اأي�سًا  �ساألته  ثم  الوا�سطة  حي  يف 
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تعرف امللقب )......(؟ اأفادين باأنه خال لالأخ )......( ف�سررت كثريًا لأنني اأعرف 

ثم   ).....( والأخ  قبلي  من  حينه  يف  امل�ستندات  توقيع  فتم  بقريب.  لي�ض  ولكن  اأهله 

ح�سور  من  بد  ل  قال  حيث  املبلغ  )......(اأين  الأخ  ف�ساألت  بالبيد  فرع  من  خرجنا 

ال�سخ�ض الذي �ستكون املبالغ معه لكي ياأخذ منه النقود ويعطيني. ذهبت اإىل منزيل 

على اأن اأ�ستلم املبلغ يوم ال�سبت وبالفعل ح�سرت يوم ال�سبت ل�ستالم املبلغ حيث معه 

ورقتان يقول مبوجبهما بعد توقيعي يخرج ال�سيارتني لأنها جاهزة متامًا ومت توقيعي 

ريال  األف  اأربعون  وقدره  مبلغًا  وا�ستلمت  لل�سيارتني  �سا�ض  اأرقام  وبها  الورقتني  على 

حيث قلت له اأين باقي النقود؟ فذكر يل باأنه دفع الدفعة الأوىل من عنده ومن ثم عمل 

لوحات على ح�سابه ومل يبق له �سوى مبلغ ).....( ثالثني األف ريال ف�ساألته باأن زوجتي 

تريد خطابها الذي لديك حيث مت ت�سليمه اخلطاب و�سور هويتها ومت ت�سيلمهما وبعد 

ذلك باأ�سبوع ات�سل اأحد موظفي بالبيد مبنزيل ويقول لبنتي اإن لديكم خطابًا مزورًا 

اإنه رقم بالبيد وعلى الفور عدت من مكة  وعلى الفور مت الت�سال على الرقم حيث 

املكرمة اأبحث عن الأخ ).....( ح�سب الو�سف الذي و�سفه يل باأنه �ساكن يف الوا�سطة 

وبالفعل �ساألت عن منزله حيث مت التعرف على منزله ومل يكن موجودا بل وجدت والده 

و�سلمت عليه واأبلغته باأنني اأريد ابنه ).....( ثم ذهبت اإىل منزيل ويف اليوم التايل 

بالبيد حيث  اإىل  اإبالغه باحل�سور  الأخ ).....( مت  بالبيد وكذلك  اإىل �سركة  ذهبت 

تقابلنا يف �سركة بالبيد مع امل�سوؤولني هناك ومتت م�ساءلتنا عن هذه اخلطابات حيث 

اأفدت موظفي ال�سركة باأين ل اأعلم عن اأي خطاب مزور وكذلك اأفادهم الأخ ).....( 
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باأنه ل يعلم عن اخلطابات املزورة حيث عر�سوا علينا �سداد مبلغ خم�سني األف ريال 

للم�سوؤولني هناك هل  اأق�ساط حيث قلنا  الأخرى على  وال�سيارة  ك�سعر �سيارة واحدة 

هذه مقاي�سة اأم ماذا؟ نحن وقعنا كمبيالت مبوجبها يتم ال�سداد غري ذلك اذهبوا 

اإىل ال�سرطة اأو اأي مكان ل ي�سح اإل ال�سحيح ويف اليوم التايل ذهبنا اإىل ال�سرطة 

حيث قابلنا �سابط برتبة عقيد واأبلغناه باأننا جئنا ملقابلة العميد )......( ومت اإبالغه 

باحلا�سل لنا يف بالبيد يف مكتبه وبالفعل مت ا�ستدعائي من قبل حمقق يف هيئة الرقابة 

والتحقيق الذي مل يعطني فر�سة لكي اأ�سرح له ما ح�سل ولكن يف اليوم التايل بتاريخ 

1427/12/17هـ تقدمت ب�سكوى اإىل مدير �سرطة جدة ح�سب ما يت�سح لكم من �سورة 

تذكرة املراجعة املرفقة حيث مت اإبالغي باأن اأراجع ق�سم التزييف والتزوير وبالفعل 

ذهبت اإىل الق�سم نف�سه لدى املقدم م�سفر والذي اأفادين باأنها �سوف ترفق باملعاملة 

يت�سح  تقدم  ومما  والتحقيق.  الرقابة  هيئة  قبل  من   )......( املدعو  يطلب  و�سوف 

للدائرة: اأوًل: اأنني مل اأكن طرفًا يف تزوير هذه امل�ستندات . ثانيًا: اأن املزور الأ�سلي 

لهذه امل�ستندات مل يكن جمهوًل كما ورد يف قرار التهام بل هو معروف لدى بالبيد 

معرفة تامة حيث مت من قبل ا�ستدعاء املوظف الذي قام باإنهاء الإجراءات معه اأمامنا 

واأمام موظفي بالبيد واأفاد اأن من زوده باخلطابات املزورة هو)......(. عليه اآمل من 

الدائرة التحقيق مع امللقب باأبي )......( وال�سيدة زوجته )......( وال�سيد ).....( 

واملوظف لدى �سركة بالبيد الذي قام باإنهاء كافة الإجراءات معه حتى تت�سح ال�سورة 

باأين ل�ست طرفًا يف هذه الق�سية بل خمدوعًا واأكل حقي بالباطل واأُقحمت يف ق�سية 
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ل دخل يل فيها. وباطالع ممثل الدعاء عليها اأفاد باأنه يكتفي بقرار التهام والأدلة 

اإح�سار)......(،  الدائرة  باأنه يطلب من  الثاين  املدعى عليه  ثم عقب  فيه.  الواردة 

 )2/6679( رقم  بخطابها  جدة  �سرطة  مدير  مبخاطبة  الدائرة  قامت  عليه  بناًء 

بتاريخ 1429/6/19هـ بخ�سو�ض طلب املدعو)......(فوردت الإجابة مبوجب خطاب 

اأنه مت طلب  املت�سمن  بتاريخ 1429/6/27هـ  �سرطة جدة رقم: )11/7294(  مدير 

املدعو)......(عن طريق عمدة حي ال�سرقية واأفاد باأنه غري معروف واأرقام هواتفه 

للمدعو)......(  عنوانًا �سحيحًا  عليهما  املدعى  الدائرة من  ثم طلبت  عليها  يرد  ل 

فاأجابا باأنهما ل ي�ستطيعان معرفة عنوانه واأفاد املدعى عليه الثاين باأنه حاول معرفة 

عنوانه عن طريق اإدارة البحث اجلنائي ومل ي�ستطيعوا ذلك.

وحيث اإنه بناًء على الدعوى واإجابة املدعى عليهما وبعد درا�سة الق�سية والطالع على 

خطاب وكيل ال�سركة ال�ساكية – �سركة بالبيد لل�سيارات – املوؤرخ يف 1427/7/21هـ 

املدعى  اأن  تفيد  لهما  تعريف  خطابات  باإح�سار  عليهما  املدعى  )قيام  املت�سمن: 

ال�سحية  ال�سوؤون  يف  يعمل  الثاين  عليه  واملدعى  البنات  تعليم  يف  يعمل  الأول  عليه 

وهي خمالفة للواقع مما يفيد اأن ال�سركة تعر�ست اإىل عملية ن�سب واحتيال ب�سبب 

تزويرهما لهذين اخلطابني حيث يعمل املدعى عليه الأول يف املرا�سم امللكية واملدعى 

ال�سحية مبحافظة جدة  ال�سوؤون  الثاين يف �سركة املجال( وعلى خطاب مدير  عليه 
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رقم: )5/54273هـ/47/ج( بتاريخ 1427/10/8هـ املت�سمن: )اإن منوذج التعريف 

لديهم  يوجد  فال  للتوقيع  بالن�سبة  اأما  جدة  �سحة  يخ�ض  ل  جدة  ل�سحة  املن�سوب 

�سوؤون  ومدير  ال�ستحقاقات  ق�سم  لتوقيع  بالن�سبة  وكذلك   )......( با�سم  حما�سب 

املوظفني فهي غري �سحيحة وكذلك بالن�سبة للختم اأما بخ�سو�ض املعلومات فال يوجد 

لديهم موظف با�سم ).....( ورقم املوظف غري �سحيح وكذلك بالن�سبة للمرتبة ورقم 

الوظيفة غري �سحيح( وعلى خطاب مدير عام الرتبية والتعليم للبنات مبنطقة مكة 

التعريف  �سهادة  )اإن  املت�سمن:  1427/9/16هـ  بتاريخ   )2/14901( رقم  املكرمة 

با�سم ).....( تطابق النموذج امل�ستخدم لديهم يف �سهادات التعريف ولكن يالحظ 

عليه  املدونة  والتواقيع  قبلهم  من  م�ستخرجًا  ولي�ض  ال�سوئي  باملا�سح  ت�سويره  عليه 

لي�ست تواقيع املوظفني املخت�سني لديهم واخلتم امل�ستخدم لي�ض ختم �سعبة الرواتب 

والبدلت امل�سوؤولة عن اإ�سدار �سهادات التعريف واإمنا يطابق ختم �سعبة خدمة املوظف 

لديهم  لل�سجالت  وبالرجوع  التعريف  �سهادات  باإ�سدار  عالقة  لها  لي�ست  جهة  وهي 

غري  التعريف  �سهادة  يف  املدونة  املعلومات  وجميع  لديهم  يعمل  ل  املذكور  اأن  ات�سح 

املتهمان  تقدم  واأن  �سبق  اأنه  املت�سمنة  ال�سرطة  اأقوال)......(اأمام  وعلى  �سحيحة( 

بالتعامل معه من اأجل �سراء �سيارات من �سركة بالبيد ودوره يف ال�سراء وتقدمي ر�سوم 

املرور والتاأمني ودفع الدفعة اإذا لزم الأمر ويف حالة عدم املقدرة على �سراء ال�سيارة 

يبحث عن م�سرٍت لها ب�سعر ير�سي الأطراف وياأخذ الدللة ، اأما عن خطابي التعريف 

فذكر اأنه لي�ض م�سوؤوًل عن ذلك وهو جمرد و�سيط يتقا�سى عمولة تعقيب على املعاملة. 
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وعلى اأقوال املوظف يف �سركة بالبيد )......( والذي اأنهى اإجراء بيع ال�سيارتني باأن 

املدعى عليه الأول ).....( عندما هم باملغادرة قال له اأي خدمة من اإدارة التعليم من 

ال�ستحقاقات والرواتب. كما قال له اأي�سًا املدعى عليه الثاين ).....( اأي خدمة من 

ال�سحة وطلب منهما بطاقة العمل فذكرا له اأنها لي�ست معهما واأطلعهما على جميع 

اإثبات اأن  – وبناًء على عجز املدعى عليهما  – املزورين  الأوراق مبا فيها اخلطابني 

من قام بتقدمي اخلطابني املزورين هو املدعو)......( وعلى وجود امل�سلحة املتحققة 

مبوجبهما  واحل�سول   – التهام  حمل   – املزورين  اخلطابني  بتقدمي  قيامهما  من 

على �سيارات بالتق�سيط وبيعها وتقا�سم قيمتهما لأنهما يف القائمة ال�سوداء ول يحق 

لهما �سراء �سيارات بالتق�سيط وعلى اعرتاف امل�سرتي – املدعى عليه الثاين – اأمام 

�سركة بالبيد بعد اكت�ساف الواقعة باأنه ل يعمل يف وزارة ال�سحة واإنه ل يعلم عن هذا 

اخلطاب اإل بعد �سراء ال�سيارات يف حني اأنه قد ورد يف اأقوال موظف �سركة بالبيد اأن 

اأفاد اأنه موظف بال�سحة وعر�ض خدماته واعتذر عن عدم وجود بطاقة  املذكور قد 

املدعو)......(  اإن  املت�سمنة:   )......( بالبيد  �سركة  موظف  اإفادة  وعلى  معه.  عمل 

والتوقيع  عليها  بالطالع  عليهما  املدعى  وقام  التعريف  �سهادتي  بتقدمي  قام  من  هو 

التزوير  اإدانتهما بجرميتي  اإىل  الدائرة  باأنف�سهما مما تخل�ض معه  الكمبيالت  على 

لن�ض  طبقًا  ذلك  عن  ومعاقبتهما  الدعوى  هذه  يف  اإليهما  املن�سوبتني  وال�ستعمال 

لقرار  اأ�سليني طبقًا  واعتبارهما فاعلني  التزوير  املادتني )5، 6( من نظام مكافحة 

جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ مع الكتفاء بالعقوبة املقررة للجرمية الأ�سد 
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اأن  ات�سح  اأنه  اإىل  الدائرة  وت�سري  الإ�سالمي.  الفقه  العقوبات يف  تداخل  ملبداأ  اإعماًل 

هذه اأول زلة للمدعى عليه الثاين ولي�ض عليه �سوابق م�سجلة يف �سحيفة حالته اجلنائية 

اهلل  بعد  عائل  لهم  لي�ض  ولدًا  ع�سر  وثالثة  زوجة  من  مكونة  اأ�سرة  يعول  اأنه  وات�سح 

غريه ، ويظهر للدائرة اأن احلاجة ا�سطرته لذلك وا�ستنادًا للمادة )31( من قواعد 

املرافعات فاإن الدائرة تنتهي اإىل وقف تنفيذ عقوبة ال�سجن عن املدعى عليه الثاين . 

 –).....( والثاين   ).....(/ االأول  من  كل  :باإدانة  اأواًل   : بـ  الدائرة  حكمت  لذلك 

هذه  يف  اإليهما  املن�ضوبتني  واال�ضتعمال  التزوير  –بجرميتي  اجلن�ضية  �ضعوديي 

الدعوى ومعاقبة كل واحد منهما ب�ضجنه مدة �ضنة حت�ضب منها مدة توقيفه على 

ذمة هذه الق�ضية وتغرمي كل واحد األف ريال. 

مو�ضح  هو  ملا  الثاين  عليه  املدعى  عن  فقط  ال�ضجن  عقوبة  تنفيذ  وقف   : ثانياً 

باالأ�ضباب .

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

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

واجب النفاذ بالن�ضبة للمحكوم عليه الثاين لعدم االعرتا�س عليه . 



50

رقم الق�ضية 2/3187/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 583/د/ج/9 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 701/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/5/25هـ

 – –  م�ضاهمة  اإقامة بطريقة نظامية  تزوير– حمرر ر�ضمي -  جتديد رخ�ضة 

�ضمول املتهم بالعفو امللكي – االأحكام اجلزائية تبنى على اجلزم واليقني. 

جمهول  مع  الأول  مل�ساهمة  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

يف تزوير جتديد رخ�سة اإقامة اأحد العمال ، ولقيام الثاين بتزوير حمررات ر�سمية 

باإثبات بيانات خمالفة باإدخاله بيانات جتديد رخ�سة اإقامة العامل املذكور باحلا�سب 

الآيل دون وجود اأ�سا�ض لها- �سمول املتهم الأول بتعليمات العفو الكرمي وت�سليمه للجهة 

الر�سمية لرتحيله اإىل بالده – اأثر ذلك: وقف ال�سري يف الدعوى بالن�سبة له - اإ�سدار 

الإقامة حمل التهام بطريقة نظامية من حيث الرقم وامل�سدر وال�سالحية واملعلومات 

املوارد  بتنمية  وطابع  البال�ستيكي  والغالف  ال�سخ�سية  و�سورته  ال�سخ�سية حلاملها 

الب�سرية – اإفادة املتهم الثاين باأنه قام بالفعل )ب�سفته املوظف املخت�ض( بتجديد 

الإقامة املذكورة بطريقة نظامية واأنكر قيامه بالتزوير ودلل على ذلك باأن ال�ستيكر 

املوجود على الإقامة ل يحمل رقم اخلتم اخلا�ض به واإمنا يحمل ختمًا مزورًا مما يدل 

على وقوع التزوير بعد جتديد الإقامة نظامًا باأن قام �ساحبها بنزع ال�ستيكر الأ�سلي 

التحقيق  املتهم يف جميع مراحل  اأقوال  وتنا�سق  – تطابق  م�ستقباًل  منه  لال�ستفادة 
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وعدم  منها  الأ�سلي  ال�ستيكر  بنزع  الإقامة  �ساحب  قيام  واحتمالية  الدائرة،  واأمام 

وجود معرفة �سابقة بينهما مما يكون معه التهام مثارًا لل�سك والحتمال ، وملا كانت 

الأحكام اجلزائية تبنى على اجلزم واليقني ل على ال�سك والتخمني – اأثر ذلك: عدم 

ثبوت اإدانة املتهم الثاين مبا ُن�سب اإليه.

اإليها بتاريخ 1428/6/20هـ  انعقدت الدائرة لنظر الق�سية املذكورة اأعاله واملحالة 

والواردة لفرع الديوان بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة مكة املكرمة – 

جدة برقم )4697/12( بتاريخ 1428/6/3هـ املرفق به قرار التهام رقم )573/ج( 

لعام 1428هـ، ويف هذه اجلل�سة تبني ح�سور املتهم الأول ).....( – ميني اجلن�سية – 

وقد ورد للدائرة خطاب مدير �سجون حمافظة جدة رقم )2163/6( يف 1428/6/4هـ 

للجهة  ت�سليمه  مت  وقد  الكرمي  امللكي  العفو  بتعليمات  املذكور  املتهم  �سمول  املت�سمن 

الثاين ).....( وح�سر حل�سوره ممثل  اإىل بلده وقد ح�سر املتهم  الر�سمية لرتحيله 

الدعاء ).....(. وادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهم قائاًل: 

تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كاًل من: 

 – البالد بطريقة نظامية  – يقيم يف  – )34( �سنة  1- ).....( - ميني اجلن�سية 

مطلق ال�سراح.

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية – )26( �سنة – جندي بجوازات منطقة مكة املكرمة 
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ال�سراح.  – مطلق 

لأنهما وقبل تاريخ 1427/4/25هـ بدائرة حمافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة: 

 )12( رقم  بال�سفحة  املثبت  التجديد  تزوير  يف  جمهول  مع  �ساهم  الأول:  املتهم 

بتاريخ   ).....( رقم  اجلن�سية  باك�ستاين   –  )......( العامل  اإقامة  رخ�سة  من 

وبالتفاق  ال�سطناع  بطريقة  جدة  حمافظة  جوازات  من  ال�سادر  1423/11/25هـ 

وامل�ساعدة باأن اأمد املجهول برخ�سة اإقامة العامل املذكور واملبلغ املايل املتفق عليه – 

فتمت بذلك جرمية التزوير. 

املتهم الثاين: قام بتزوير حمررات ر�سمية باإثبات بيانات خمالفة وجعل واقعة مزورة 

يف �سورة واقعة �سحيحة وذلك باأن قام باإدخال بيانات جتديد رخ�سة اإقامة العامل 

)......( – باحلا�سب الآيل دون وجود اأي اأ�سا�ض لها – فتمت جرمية التزوير بناًء 

على ذلك. 

ودلل على ذلك ما يلي: 

 – – مو�سوع الق�سية  اإفادة اجلوازات باأن التجديد املثبت على رخ�سة الإقامة   -1

مزور. 

العامل  اإقامة  رخ�سة  با�ستالم  التحقيق  مراحل  بكافة  املذكور  املتهم  اعرتاف   -2

)......( بغر�ض جتديدها. 

3- ل تعويل على اإنكار املتهم الثاين علمه بالتزوير كونه قوًل مر�ساًل يدح�سه ما هو 

ثابت باإفادة اإدارة اجلوازات بعدم وجود اأ�سا�ض مللف جتديد رخ�سة الإقامة – حمل 
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التهام – �سمن مهام اأعمال املتهم املذكور واإدخالها برقمه ال�سري. 

من   )6-5( املادتني  لأحكام  طبقًا  املذكورين  املتهمني  حماكمة  الهيئة  ممثل  وطلب 

نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ. 

ومبواجهة املتهم الثاين ).....( – �سعودي اجلن�سية – بالتهام املن�سوب اإليه اأجاب 

باأنه فعاًل قد قام بتجديد الإقامة حمل التهام واأن ذلك كان بالطرق النظامية املتبعة 

وقد مت اإجناز املعاملة واأن ال�ستيكر املوجود على الإقامة املزورة ل يحمل رقم اخلتم 

اخلا�ض به بل ختما مزورا وهذا يوؤكد �سحة اأقواله باأن التزوير قد مت بعد اأن اأجنزت 

املعاملة من قبله. واأن عدم وجود ملف التجديد ل يدل على اأنه قد قام بالتزوير وحفظ 

امللفات لي�ض من اخت�سا�سه واإمنا من اخت�سا�ض �سعبة الأر�سيف. وعمله يقت�سر على 

ال�سري فهذا  اأدخلت برقمه  املعاملة قد  ال�سباك وملا كانت  املعاملة من خالل  اإجناز 

يوؤكد باأن التزوير قد مت بعد التجديد واأن التجديد قد مت بالطرق النظامية. واأنه لي�ض 

من املعقول اأن ي�سع ال�ستيكر وختمًا مزورًا على اإقامة �سحيحة ويقوم باإدخالها برقمه 

ال�سري وهو ي�ستطيع اأن ي�سنع ا�ستيكر �سحيحًا وختمًا �سحيحًا. 

وبعر�ض ما ذكر على ممثل الدعاء اكتفى مبا جاء يف قرار التهام واأدلته. 

وب�سوؤال املتهم اإن كان لديه ما ي�سيفه فذكر اأنه لي�ض لديه ما ي�سيفه �سوى اأنه يكرر 

اأنه مل يقم بالتزوير وي�ستبعد اأن يقوم باإدخال �سيء مزور يف جهازه. ثم رفعت اجلل�سة 

للمداولة واإ�سدار احلكم. 
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وحيث اإنه بناًء على الدعوى والإجابة وبعد درا�سة اأوراق الق�سية. وبعد الطالع على 

واملت�سمن  1428/6/4هـ  يف   )2163/6( رقم  جدة  حمافظة  �سجون  مدير  خطاب 

– بتعليمات العفو الكرمي واأنه قد مت  – ميني اجلن�سية  �سمول املتهم الأول ).....( 

اأمام  املذكور مل يح�سر  املتهم  اإن  بلده. وحيث  اإىل  الر�سمية لرتحيله  للجهة  ت�سليمه 

الدائرة والثابت من الأوراق اأنه كان �سجينًا على ذمة هذه الق�سية ومت اإبعاده وترحيله 

تنفيذًا  ال�سجن  واأودعته  عليه  القب�ض  األقت  التي  املخت�سة  اجلهة  قبل  من  بلده  اإىل 

لالأمر الكرمي امل�سار اإليه مما تخل�ض معه الدائرة اإىل وقف ال�سري يف هذه الدعوى 

بالن�سبة لهذا املتهم. 

باطالعها  الدائرة  فاإن  �سعودي اجلن�سية   ).....( الثاين  للمتهم  بالن�سبة  اإنه  وحيث 

على اأوراق الدعوى وعلى اأقوال املتهم يف التحقيقات ال�سابقة واأمام الدائرة تبني اأن 

جهة الدعاء قد ن�سبت اإليه قيامه بالتزوير يف حمررات ر�سمية وذلك باأن قام باإدخال 

لها.  اأ�سا�ض  وجود  دون  الآيل  باحلا�سب  العمال  اأحد  اإقامة  رخ�سة  جتديد  بيانات 

اأن جتديد  اإن الدائرة با�ستعرا�سها لأوراق الق�سية والتحقيقات املرفقة تبني  وحيث 

اإ�سدار الإقامة �سحيح من حيث الرقم وامل�سدر  الإقامة مثبت باحلا�سب الآيل واأن 

وال�سالحية وكذلك تبني اأن املعلومات ال�سخ�سية حلامل الرخ�سة و�سورته ال�سم�سية 

والغالف البال�ستيكي وطابعي تنمية املواد الب�سرية كلها �سليمة واإمنا وقع التزوير يف 
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جتديد الإقامة. وحيث اإنه بالتحقيق مع املتهم املذكور اأفاد باأنه فعاًل قد قام بتجديد 

اأن  بالتزوير بدليل  اأن يكون قد قام  واأنكر  النظامية  بالطريقة  الإقامة حمل التهام 

يحمل  واإمنا  به.  اخلا�ض  اخلتم  رقم  يحمل  ل  املزور  الإقامة  على  املوجود  ال�ستيكر 

ختمًا مزورًا مما يدل على اأن التزوير قد وقع بعد اأن مت جتديد الإقامة نظاميًا وذلك 

يف  والت�سجيل  نظامًا  التجديد  بعد  الأ�سلي  ال�ستيكر  بنزع  الإقامة  �ساحب  قام  باأن 

احل�ساب الآيل وو�سع ا�ستيكر مزور وذلك لال�ستفادة من ال�ستيكر الأ�سلي م�ستقباًل 

حتى يتم تزوير اإقامة اأخرى. وحيث اإن اأقوال املتهم يف التحقيقات التي اأجريت معه 

يف اجلوازات ويف هيئة الرقابة والتحقيق واأمام الدائرة قد جاءت متطابقة ومتنا�سقة 

ال�ستيكر  بنزع  قام  قد  الإقامة  �ساحب  اأن  ورمبا  بالتزوير  القيام  ونفيه  علمه  بعدم 

الأ�سلي وقام بالتزوير من اأجل ال�ستفادة من ال�ستيكر الأ�سلي يف تزوير اإقامة اأخرى 

بعد اأن مت جتديد الإقامة حمل التهام نظامًا ومت ت�سجيله يف احلا�سب الآيل ل �سيما 

واأنه قد تبني عدم معرفته ال�سابقة ب�ساحب الإقامة. ومل يرد عن املتهم الأول �ساحب 

الإقامة ما يفيد معرفته باملتهم املذكور اأو اأنه قد اتفق معه على ذلك. مما يكون مثارًا 

اإليه الحتمال �سقط به  اإذا تطرق  اأن الدليل  لل�سك والحتمال ومن القواعد املقررة 

ال�ستدلل والأحكام اجلزائية اإمنا تبنى على اجلزم واليقني ل على ال�سك والتخمني 

مما تخل�ض معه الدائرة اإىل عدم اإدانته مبا هو من�سوب اإليه يف هذه الدعوى لعدم 

كفاية الأدلة. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:  
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اأواًل: وقف ال�ضري يف الدعوى بالن�ضبة للمتهم االأول ).....( – ميني اجلن�ضية. 

ثانياً: عدم اإدانة ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه 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.



57

رقم الق�ضية 1/7204/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 68/د/ج/4 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 730/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/5/28هـ

تزوير– حمرر ر�ضمي – ت�ضديق الغرفة التجارية – م�ضاهمة وا�ضتعمال – عدم 

العلم بالتزوير– انتفاء الق�ضد اجلنائي.

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم مل�ساهمته مع جمهول يف تزوير 

حمرر ر�سمي هو طلب زيارة عائلية باأن اأعطى املجهول الطلب فقام املجهول بامل�سادقة 

عليه بت�سديق وتوقيع مزورين من�سوبني للغرفة التجارية – اإنكار املتهم ما ن�سب اإليه 

ودفع باأن كفيله وقع على طلب ال�ستقدام واأن �سخ�سًا عر�ض عليه اأن ي�سدق له توقيع 

كفيله من الغرفة التجارية اعتقادًا منه اأن ذلك �سيتم بطريقة نظامية خا�سة اأن كفيله 

له ا�سرتاك يف الغرفة التجارية ومل يكن بحاجة اإىل التزوير – نفي املتهم علمه بتزوير 

الق�سد  انتفاء  موؤداه  العلم  هذا  توافر  على  دليل  الدعاء  جهة  تقدمي  وعدم  املحرر 

– اأثر  التي ل تقوم  بدونه  التزوير  اأركان جرمية  اجلنائي لديه الذي يعد ركنًا من 

ذلك: عدم اإدانة املتهم مبا ن�سب اإليه. 

حيث تتح�سل وقائع هذه الدعوى يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض 
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اأقام هذه الدعوى اأمام املحكمة الإدارية مبنطقة الريا�ض مبوجب قرار التهام رقم 

�سنة   )24( العمر   – اجلن�سية  م�سري   –  ).....( �سد  1429هـ  لعام  )622/ج( 

العام، جوال )..........( جوال الكفيل  عنوانه الريا�ض حي منفوحة �سارع منفوحة 

 .).........(

لأنه قبل تاريخ 1429/7/11هـ بدائرة مدينة الريا�ض مبنطقة الريا�ض: 

العائلية ال�سادر من  1- �ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر ر�سمي هو طلب الزيارة 

وزارة اخلارجية يحمل ا�سمه ومعلوماته ال�سخ�سية وذلك باإثبات وقائع كاذبة على اأنها 

بامل�سادقة  املجهول  الزيارة فقام  املجهول طلب  ال�سخ�ض  باإعطاء  قام  باأن  �سحيحة 

بالريا�ض  ال�سناعية  التجارية  للغرفة  من�سوبني  مزورين  وتوقيع  بت�سديق  عليه 

وللموظف املخت�ض فيها. 

باأن قدمه حمتجًا ب�سحته  2- ا�ستعمل املحرر املزور �سالف الذكر مع علمه بتزويره 

لوزارة اخلارجية لغر�ض ا�ستقدام عائلته للزيارة. 

وا�ستند الدعاء يف توجيه التهام للمتهم على ما يلي: 

1- �سبط املحرر املزور. 

بتاريخ   )3793( رقم  بالريا�ض  التجارية  بالغرفة  الت�ساديق  اإدارة  مدير  اإفادة   -2

ل�سق  واأن  التجارية  بالغرفة  م�سرتكة  غري  املوؤ�س�سة  اأن  واملت�سمنة  1429/8/24هـ 

الغرفة غري �سحيح وكذلك توقيع املوظف. 

3- م�سادقته الطلب عن طريق �سخ�ض جمهول مل ي�ستطع الدللة عليه مقابل مبلغ 
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من املال. 

4- اإنكار علمه بالتزوير قول مر�سل تنفيه الأدلة ال�سابقة. 

وطلب فرع الهيئة من املحكمة معاقبته مبوجب املادتني اخلام�سة وال�ساد�سة من نظام 

مكافحة التزوير وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ. 

الثالثاء  جل�سة  لذلك  وحددت  نظرها  با�سرت  الدائرة  هذه  اإىل  الق�سية  وباإحالة 

1430/1/16هـ وفيها ح�سر ممثل الدعاء ).....( فيما تخلف املتهم عن ح�سورها 

فتم حتديد جل�سة اليوم وفيها ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر املتهم ).....( 

قائاًل:  اأجاب  فيه  اإليه  ن�سب  مبا  املتهم  ومبواجهة  التهام  قرار  الدعاء  ممثل  وتال 

)ل �سحة ملا جاء بقرار التهام فاحلقيقة اأنني عملت طلب زيارة عائلية عن طريق 

الإنرتنت ووقعتها من كفيلي موؤ�س�سة )......( وختمته كذلك بختم املوؤ�س�سة ثم ذهبت 

اإىل وزارة اخلارجية فطلب مني املوظف اأن اأذهب اإىل الغرفة التجارية لت�سديق ختم 

وتوقيع كفيلي فركبت �سيارة اأجرة وطلبت منه اأن يذهب بي اإىل الغرفة التجارية ونزلت 

ووجدت بع�ض الأ�سخا�ض و�ساألتهم عن الغرفة التجارية ف�ساألني اأحدهم عن مبتغاي 

مني  فاأخذ  التجارية  الغرفة  من  كفيلي  وتوقيع  اخلتم  ت�سديق  اأريد  اأين  له  فذكرت 

الورقة وقال يل �سوف اأختمها من الغرفة مقابل مائتي ريال فوافقت على ذلك وبعد 

�ساعة ون�سف عاد بالورقة م�سدقة من الغرفة فاأخذتها و�سلمت له املبلغ ثم ذهبت 

املوظفني  اأحد  بي  فات�سل  ال�سناعية  اإىل  وعدت  لهم  وقدمتها  اخلارجية  وزارة  اإىل 

وطلب مني مراجعتهم فراجعتهم يوم ال�سبت واأبلغوين اأن ت�سديق الغرفة مزور واأوؤكد 
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لكم عدم علمي باأنه مزور بل كنت اأعتقد اأنه �سحيح حيث اإن كفيلي هو من وقع على 

التزوير بدليل  اإىل  التجارية ول�ست يف حاجة  الغرفة  الورقة وختمها وله ا�سرتاك يف 

اأنني عملت ورقة اأخرى وذهبت اإىل الغرفة التجارية ومت ت�سديقها بخم�سة وع�سرين 

رياًل وبالتايل فل�ست بحاجة اإىل التزوير ولكني تعر�ست اإىل خدعة من ذلك ال�سخ�ض 

واأخذ مني مال ي�ستحقه واأنا بريء من هذه التهمة واأقدم لكم �سورة عن الورقة التي 

مت ت�سديقها من الغرفة التجارية ب�سكل نظامي و�سحيح واأكتفي مبا ذكرت. وكذا قرر 

ممثل الدعاء الكتفاء مبا جاء باأوراق الق�سية. 

وحيث اإن دعوى فرع الهيئة هي اأن املتهم �ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر ر�سمي 

وذلك  ال�سخ�سية  ومعلوماته  با�سمه  اخلارجية  وزارة  من  ال�سادر  الزيارة  طلب  هو 

باأن �سلم الطلب ملجهول فو�سع عليه ت�سديق الغرفة التجارية وتوقيع ن�سبه للموظف 

املخت�ض فيها وا�ستعمل املحرر باأن قدمه ملوظف وزارة اخلارجية. 

وحيث اإنه وبغ�ض النظر عن كون املحرر ر�سميا اأم عرفيًا فاإن املتهم اأنكر ما ن�سب اإليه 

ودفع باأنه بعد اأن وقع كفيله على طلب ال�ستقدام وقدمه ملوظف وزارة اخلارجية طلب 

منه امل�سادقة على �سحة توقيع كفيله واأنه ذهب للغرفة ب�سيارة اأجرة وعندما اأنزله 

عند مقرها �ساأل عنها لعدم معرفته بها ومعرفته باإجراءاتها وعر�ض عليه �سخ�ض اأن 

ي�سدق له توقيع كفيله من الغرفة اعتقادًا منه اأن ذلك �سيتم بطريقة نظامية واأن ذلك 
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ال�سخ�ض دخل الغرفة التجارية وعاد اإليه بعد فرتة و�سلمه اخلطاب وعليه الت�سديق 

وتوقيع املوظف ثم قدم الطلب لوزارة اخلارجية ثم اأفادوه باأن الت�سديق مزور ونفى 

ا�سرتاك  كفيله  لدى  لأن  التزوير  اإىل  بحاجة  يكن  باأنه مل  اأي�سًا  ودفع  بتزويره  علمه 

حيث عمل طلبًا اآخر و�سدقه من الغرفة وما دفع به دفع له وجاهته ويتعني اأخذه بعني 

العتبار. وحيث نفى علمه باأن الت�سديق مزور واأن الأ�سل عدم العلم وهذا الدفع يقبل 

ممن هو يف مثل حاله ومل يقدم الدعاء دلياًل على علم املتهم باأن الت�سديق مزور فاإنه 

ينتفي عنه الق�سد اجلنائي وملا كان الق�سد اجلنائي ركنًا من اأركان جرمية التزوير ل 

تقوم من دونه فاإنه اإذا انتفى هذا الركن مل يكن هناك جرمية تزوير ويتعني الق�ساء 

الدائرة  وتق�سي  ال�ستعمال  لذلك  وتبعًا  تزوير  اإليه من  ن�سب  املتهم مبا  اإدانة  بعدم 

بذلك. 

– مبا هو من�ضوب  – م�ضري اجلن�ضية  اإدانة ).....(  الدائرة بعدم  لذلك حكمت 

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 1/5840/ق  لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 400/د/ج/1 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 743/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/2هـ

تزوير– حمرر ر�ضمي – �ضجالت احلا�ضب االآيل – م�ضاهمة – �ضلطة الدائرة يف 

تقدير االعرتاف – انتفاء الق�ضد اجلنائي. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني لقيامهم بامل�ساهمة مع اآخرين 

يف تزوير حمررات ر�سمية متمثلة يف �سجالت احلا�سب الآيل بوكالة الأحوال املدنية 

باأن مت تغيري مهنهم من ع�سكريني اإىل مت�سببني خالفًا للحقيقة ودفع مبالغ مالية على 

�سبيل الر�سوة لإمتام ذلك – اإنكار املتهمني ملا ُن�سب اإليهم وعدم وجود دليل اتهام عدا 

اعرتافهم الذي عزوه اإىل الإكراه والتهديد ول تطمئن اإليه الدائرة لعدم اتفاقه مع ما 

جاء بالتحقيقات وجمريات الدعوى ومالب�ساتها بخ�سو�ض دفع املبالغ املالية الذي مت 

كمقابل اأتعاب للمعقبني اإذ اإنهم كانوا يعتقدون اأن تعديل املهنة مت بطريقة �سحيحة 

 – دفاعهم  �سدق  احتمال  ويبقى  لديهم  اجلنائي  الق�سد  معه  ينتفي  مما  ونظامية 

وحيث اإن اأحكام الإدانة اإمنا تبنى على اجلزم واليقني ل على الظن وال�سبهة – اأثر 

ذلك: عدم ثبوت اإدانة املتهمني مبا ُن�سب اإليهم. 
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املاثلة مبوجب  الدعوى اجلنائية  الريا�ض  والتحقيق مبنطقة  الرقابة  اأقام فرع هيئة 

يتهم فرع هيئة  اأوًل:   ( فيه:  والذي جاء  لعام 1429هـ  التهام رقم )494/ج(  قرار 

الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض كاًل من: 1- ).....( – �سعودي اجلن�سية – مالزم 

رقيب   – اجلن�سية  �سعودي   –  ).....(  -2 ال�سعودية.  امللكية  اجلوية  بالقوات  اأول 

باملديرية العامة حلر�ض احلدود. 3- ).....( – �سعودي اجلن�سية – جندي باحلر�ض 

الت�سالت  باإدارة  فني  رقباء  رئي�ض   – اجلن�سية  �سعودي   –  ).....(  -4 الوطني. 

ال�سلكية والال�سلكية. 5- ).....( – �سعودي اجلن�سية – رقيب اأول بالدوريات الأمنية 

بالريا�ض. 6- ).....( – �سعودي اجلن�سية – رقيب باملديرية العامة حلر�ض احلدود. 

7- ).....( – �سعودي اجلن�سية – مالزم اأول بقاعدة الإمداد بخ�سم العان باحلر�ض 

الوطني. 8- ).....( – �سعودي اجلن�سية – رقيب بالفوج )13( باحلر�ض الوطني. 

9- ).....( – �سعودي اجلن�سية – رقيب باإدارة ال�سوؤون الإدارية واملالية بال�ستخبارات 

امللكية  اجلوية  بالقوات  فني  رقيب   – اجلن�سية  �سعودي   –  ).....(  -10 العامة. 

ال�سعودية – القاعدة اجلوية. لأنهم خالل الأعوام: 1422 – 1423 – 1424 بدائرة 

مدينة الريا�ض مبنطقة الريا�ض: املتهم الأول ).....(: 1- �ساهم مع املتهمني ).....( 

تزوير  ُيحال يف  �سوف  وبع�سهم  للديوان  اأحيل  بع�سهم  و).....(  و).....(  و).....( 

وذلك  املدنية  الأحوال  بوكالة  الآيل  احلا�سب  �سجالت  يف  متمثلة  ر�سمية  حمررات 
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بتغيري املعلومات حيث اأمد املتهم ).....( برقم �سجله املدين فقام ).....( بالتفاق 

مع ).....( والذي اتفق مع ).....( الذي بدوره اتفق مع ).....( على تغيري مهنته من 

قدره  الر�سوة  �سبيل  على  ماليًا  مبلغًا  دفع   -2 للحقيقة.  مت�سبب خالفًا  اإىل  ع�سكري 

بوا�سطة   ).....( هو  املدنية  الأحوال  بوكالة  عام  ملوظف  ريال  اآلف  �ستة   )6000(

).....( و).....( و).....( لالإخالل بواجبات وظيفته بتغيري مهنته من ع�سكري اإىل 

 ).....( املتهمني  مع  �ساهم   -1  :).....( الثاين:  املتهم  للحقيقة.  خالفًا  مت�سبب 

�سجالت  يف  متمثلة  ر�سمية  حمررات  تزوير  يف  للديوان  يحالن  و�سوف  و).....( 

احلا�سب الآيل بوكالة الأحوال املدنية ودفرت العائلة اخلا�ض به وذلك بتغيري املعلومات 

تغيري  على   ).....( مع  بالتفاق  فقام  املدين  �سجله  برقم   ).....( املتهم  اأمد  حيث 

مهنته من ع�سكري اإىل مت�سبب خالفًا للحقيقة. 2- دفع مبلغًا ماليًا على �سبيل الر�سوة 

بوا�سطة   ).....( هو  املدنية  الأحوال  بوكالة  عام  ملوظف  اآلف  ثالثة   )3000( قدره 

املتهم ).....( وذلك لالإخالل بواجبات وظيفته بتغيري مهنته من ع�سكري اإىل مت�سبب 

و).....(   ).....( املتهمني  مع  �ساهم   -1  :).....( الثالث:  املتهم  للحقيقة.  خالفًا 

�سوف يحالن للديوان يف تزوير حمررات ر�سمية متمثلة يف �سجالت احلا�سب الآيل 

بوكالة الأحوال املدنية وذلك بتغيري املعلومات حيث اأمد املتهم ).....( برقم �سجله 

خالفًا  مت�سبب  اإىل  ع�سكري  من  مهنته  تغيري  على   ).....( مع  اتفق  والذي  املدين 

للحقيقة. 2- دفع مبلغًا ماليًا على �سبيل الر�سوة قدره )6000( �ستة اآلف ريال ملوظف 

عام بوكالة الأحوال املدنية هو ).....( بوا�سطة املتهم ).....( وذلك لدفعه لالإخالل 
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بواجبات وظيفته بتغيري مهنته من ع�سكري اإىل مت�سبب خالفًا للحقيقة. املتهم الرابع: 

تزوير  للديوان يف  يحالن  �سوف  و).....(   ).....( املتهمني  مع  �ساهم   -1  :).....(

حمررات ر�سمية متمثلة يف �سجالت احلا�سب الآيل بوكالة الأحوال املدنية اخلا�سة به 

و).....( و).....( وذلك بتغيري املعلومات حيث اتفق مع ).....( بعد اأن اأمده برقم 

�سجله املدين وباأرقام �سجالتهم املدنية على تغيري مهنهم من ع�سكري اإىل مت�سبب 

فقام ).....( بالتفاق مع ).....( الذي قام بتغيري مهنهم من ع�سكري اإىل مت�سبب 

ريال  األفا   )2000( قدره  الر�سوة  �سبيل  على  ماليًا  مبلغًا  دفع   -2 للحقيقة.  خالفًا 

ملوظف عام بوكالة الأحوال املدنية هو ).....( بوا�سطة املتهم ).....( وذلك لدفعه 

للحقيقة.  مت�سبب خالفًا  اإىل  ع�سكري  من  مهنته  بتغيري  وظيفته  بواجبات  لالإخالل 

3- تو�سط بني املتهمني ).....( و).....( يف دفع مبالغ مالية على �سبيل الر�سوة بلغت 

اآلف ريال ملوظف عام بوكالة الأحوال املدنية هو ).....( عن طريق  )6000( �ستة 

املتهم ).....( و).....( من ع�سكري اإىل مت�سبب خالفًا للحقيقة. املتهم اخلام�ض: 

تزوير  للديوان يف  يحالن  �سوف  و).....(   ).....( املتهمني  مع  �ساهم   -1  :).....(

وذلك  املدنية  الأحوال  بوكالة  الآيل  احلا�سب  �سجالت  يف  متمثلة  ر�سمية  حمررات 

بتغيري املعلومات حيث اأمد املتهم ).....( برقم �سجله املدين والذي اتفق مع ).....( 

على تغيري مهنته من ع�سكري اإىل مت�سبب خالفًا للحقيقة. 2- دفع مبلغًا ماليًا على 

�سبيل الر�سوة قدره )4000( اأربعة اآلف ريال ملوظف عام بوكالة الأحوال املدنية هو 

).....( بوا�سطة املتهم ).....( وذلك لدفعه لالإخالل بواجبات وظيفته بتغيري مهنته 
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مع  �ساهم   -1  :).....( ال�ساد�ض:  املتهم  للحقيقة.  خالفًا  مت�سبب  اإىل  ع�سكري  من 

املتهمني ).....( و).....( �سوف يحالن للديوان يف تزوير حمررات ر�سمية متمثلة يف 

�سجالت احلا�سب الآيل بوكالة الأحوال املدنية وذلك بتغيري املعلومات حيث اأمد املتهم 

).....( برقم �سجله املدين والذي اتفق مع ).....( على تغيري مهنته من ع�سكري اإىل 

مت�سبب خالفًا للحقيقة. 2- دفع مبلغًا ماليًا على �سبيل الر�سوة قدره )3000( ثالثة 

 ).....( املتهم  بوا�سطة   ).....( هو  املدنية  الأحوال  بوكالة  عام  ملوظف  ريال  اآلف 

وذلك لدفعه لالإخالل بواجبات وظيفته بتغيري مهنته من ع�سكري اإىل مت�سبب خالفًا 

للحقيقة. املتهم ال�سابع: ).....(: 1- �ساهم مع املتهمني ).....( و).....( و).....( 

ر�سمية  حمررات  تزوير  يف  يحال  �سوف  وبع�سهم  للديوان  بع�سهم  اأحيل  و).....( 

متمثلة يف �سجالت احلا�سب الآيل بوكالة الأحوال املدنية وذلك بتغيري املعلومات حيث 

 ).....( اأمد  الذي   ).....( مع  اتفق  والذي  اأحواله  بطاقة  ب�سورة   ).....( اأمد 

اإىل مت�سبب  اتفق مع ).....( على تغيري مهنته من ع�سكري  باملعلومات عنه وبدوره 

خالفًا للحقيقة. 2- دفع مبلغًا ماليًا على �سبيل الر�سوة قدره )6000( ريال �ستة اآلف 

ريال ملوظف عام بوكالة الأحوال املدنية هو ).....( بوا�سطة املتهم ).....( الذي �سلم 

اتفق مع املوظف ).....( و�سلمه  الذي  لـ).....(  لـ).....( والذي بدوره �سلمه  املبلغ 

املبلغ وذلك لدفعه لالإخالل بواجبات وظيفته بتغيري مهنته من ع�سكري اإىل مت�سبب 

و).....(   ).....( املتهمني  مع  �ساهم   -1  :).....( الثامن:  املتهم  للحقيقة.  خالفًا 

�سيحالن للديوان يف تزوير حمررات ر�سمية متمثلة يف �سجالت احلا�سب الآيل بوكالة 
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املتهم  اأمد  التغيري حيث  به وذلك عن طريق  العائلة اخلا�ض  املدنية ودفرت  الأحوال 

اإىل  مت�سبب  من  مهنته  تغيري  على   ).....( مع  اتفق  والذي  بطاقته  برقم   ).....(

ع�سكري ثم من ع�سكري اإىل مت�سبب خالفًا للحقيقة. 2- دفع مبلغًا ماليًا على �سبيل 

الر�سوة قدره ثمانية اآلف ريال )8000( ريال ملوظف عام بوكالة الأحوال املدنية هو 

يقوم  باأن  وظيفته  بواجبات  لالإخالل  لدفعه  وذلك   ).....( املتهم  بوا�سطة   ).....(

بتغيري مهنته من مت�سبب اإىل ع�سكري ثم من ع�سكري اإىل مت�سبب خالفًا للحقيقة. 

برقم  للديوان  املحالني   ).....( املتهمني  مع  �ساهم   -1  :).....( التا�سع:  املتهم 

)5929( يف 1429/7/5هـ و).....( و).....( �سيحالن للديوان يف تزوير حمررات 

ر�سمية متمثلة يف �سجالت احلا�سب الآيل بوكالة الأحوال املدنية بطريق التغيري حيث 

اأمد املتهم ).....( برقم �سجله املدين الذي زوده للمتهم ).....( الذي بدوره اتفق مع 

للحقيقة. 2- دفع  اإىل مت�سبب خالفًا  املتهم ).....( على تغيري مهنته من ع�سكري 

بوكالة  عام  ملوظف  ريال   )6000( اآلف  �ستة  وقدره  الر�سوة  �سبيل  على  ماليًا  مبلغًا 

لدفعه  وذلك  و).....(   ).....( املتهمني  طريق  عن   ).....( هو  املدنية  الأحوال 

للحقيقة.  مت�سبب خالفًا  اإىل  ع�سكري  من  مهنته  بتغيري  وظيفته  بواجبات  لالإخالل 

للديوان  اإحالته  ال�سابق   ).....( املتهمني  مع  �ساهم   -1  :).....( العا�سر:  املتهم 

للديوان يف تزوير حمررات ر�سمية متمثلة يف �سجالت  و).....( و).....( �سيحالن 

احلا�سب الآيل بوكالة الأحوال املدنية بطريق التغيري حيث اأمد املتهم ).....( برقم 

للمتهم ).....( الذي اتفق مع املتهم ).....( على تغيري  بطاقته والذي بدوره زوده 
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مهنته من ع�سكري اإىل مت�سبب خالفًا للحقيقة. 2- دفع مبلغًا ماليًا على �سبيل الر�سوة 

عن   ).....( هو  املدنية  الأحوال  بوكالة  عام  ملوظف  ريال  اآلف  �ستة   )6000( قدره 

طريق املتهمني ).....( و).....( وذلك لدفعه لالإخالل بواجبات وظيفته بتغيري مهنته 

من ع�سكري اإىل مت�سبب خالفًا للحقيقة. ثانيًا: اأدلة التهام: 1- اعرتافات املتهمني 

امل�سدقة �سرعًا مبا ُن�سب اإليهم. 2- ثبوت اأن املتهمني يف اأثناء تغيري مهنهم كانوا على 

وجود  تثبت  الآيل  و�سرائح احلا�سب  �سجالت  �سور  وجود  العمل احلكومي. 3-  راأ�ض 

التغيري يف املهن واأ�سل دفرتي عائلة املتهمني الثاين والثامن. 4- اعرتافات املتهمني 

الأ�سا�سيني يف الق�سية ).....( و).....( و).....( والذين �سيحاولون لديوان املظامل 

بالتو�سط وتغيري تلك املهن مقابل مبالغ مالية من املتهمني. 5- اعرتافات  بقيامهم 

الثاين ).....(  املتهمني بع�سهم على بع�ض. 6- حم�سر املواجهة بني كل من املتهم 

ثالثًا:  و).....(.   ).....( الرابع  املتهم  من  كل  بني  املواجهة  حم�سر   -7 و).....(. 

يطلب فرع الهيئة من فرع ديوان املظامل معاقبة املتهمني املذكورين مبوجب املادتني 

بتاريخ   )223( رقم  الوزراء  جمل�ض  وقرار  التزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5(

1399/8/14هـ واملواد الأوىل والثالثة والرابعة والعا�سرة من نظام مكافحة الر�سوة 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ. وباإحالة الق�سية اإىل 

هذه الدائرة بت�سكيل �سابق نظرتها على النحو املو�سح مبح�سر ال�سبط وبعد ت�سكيل 

املتهمني وممثل الدعاء.  ا�ستكمال نظرها واحلكم فيها بح�سور  الدائرة احلايل مت 

ومبثول املتهمني اأمام الدائرة وبعد مواجهتهم مبا اأ�سند اإليهم يف قرار التهام اأجابوا 
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بعدم �سحة ذلك وقدموا مذكرات مل تخرج يف م�سمونها عن نفي التهام املوجه اإليهم 

واأن العرتافات قد مت اأخذها منهم بطريق الإكراه والتهديد واأن املبالغ التي مت دفعها 

من بع�سهم كانت مقابل اأتعاب املعقب واأنهم يعتقدون اأن التعديل للمهنة قد مت بطريقة 

املتهمون  قرر  ثم  عالقة  اأية  وبينه  بينهم  ولي�ض  املوظف  يعرفون  ل  واأنهم  �سحيحة 

وممثل الدعاء اأنه لي�ض لديهم ما ي�سيفونه. 

وحيث اإنه ب�سدد م�ساءلة املتهمني عما ُن�سب اإليهم يف قرار التهام وقد اأنكروه فقد 

واأقوال  ودفوع  فيها من حتقيقات  جاء  ما  وعلى  الدعوى  اأوراق  على  الدائرة  اطلعت 

تلك  تزوير  يف  اآخرين  مع  �ساهموا  اأنهم  هي  للمتهمني  امل�سندة  التهم  اإن  وحيث 

ال�سجالت بتغيري املهنة وتقدمي مبلغ من املال على �سبيل الر�سوة مقابل ذلك والتو�سط 

اإن الدائرة وبعد تعرفها  يف دفع الر�سوة على النحو املو�سح يف قرار التهام. وحيث 

على ظروف هذه الدعوى ومالب�ستها وبعد تاأملها ودرا�ستها جتد اأن وقائعها تتح�سل 

يف قيام هوؤلء املتهمني بتغيري مهنهم عن طريق زمالء لهم ومعقبني ومت دفع مبالغ 

مالية لهوؤلء املعقبني مقابل ذلك. وحيث اإنه من املقرر لإمكان م�ساءلة املتهمني عن 

التزوير جرمية  اإن جرمية  اإذ  لديهم  اجلنائي  الق�سد  وتوافر  ثبوت  التزوير  جرمية 

واأن  يغري احلقيقة  اأنه  يعلم اجلاين  اأن  ويتطلب  فيها  والق�سد اجلنائي ركن  عمدية 

من �ساأن تغيري احلقيقة اإحداث �سرر فعلي اأو احتمايل اأي اأن يكون املتهم عاملًا بتوافر 
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�سائر اأركان جرمية التزوير وملا كان من املقرر اأي�سًا فيما يتعلق بالق�سد اجلنائي اأنه 

واأن  اأن يعلم باحلقيقة  اأنه يغري احلقيقة بفعله ويقت�سي ذلك  اأن يعلم اجلاين  يجب 

يدرك اأن فعله ينتج اأثرًا مناق�سًا لها. وملا كان انتفاء هذا العلم عند اجلاين ل ميكن 

معه القول بتوافر الق�سد اجلنائي لديه. وحيث اأنكر املتهمون ما ن�سب اإليهم يف قرار 

التهام ومل جتد الدائرة يف اأدلة التهام ما يقوى على احلكم باإدانتهم عدا اعرتافهم 

الذي عزوه اإىل الإكراه والتهديد ول تطمئن اإليه الدائرة لعدم اتفاقه مع ما جاء يف 

التحقيقات وجمريات الدعوى بخ�سو�ض دفع تلك املبالغ فقد اأو�سح املتهمون يف جميع 

مراحل التحقيق واأمام الدائرة باأنهم دفعوا ذلك على اأ�سا�ض اأنها اأجور تعقيب وحيث 

ا�ستقرت اأقوال املتهمني على ذلك ولحتمال �سدق دفاعهم. وحيث اإن اأحكام الإدانة 

اإمنا تبنى على اجلزم واليقني ل على الظن وال�سبهة. وحيث اإنه بالبناء على ما تقدم 

من اأ�سباب فاإن الدائرة تق�سي بعدم اإدانة املتهمني مبا ن�سب اإليهم يف قرار التهام. 

والثالث   ).....( والثاين   ).....( االأول  املتهمني  اإدانة  بعدم  الدائرة  لذلك حكمت 

).....( والرابع ).....( واخلام�س ).....( وال�ضاد�س ).....( وال�ضابع ).....( والثامن 

).....( والتا�ضع ).....( والعا�ضر ).....( – �ضعوديي اجلن�ضية – عدم اإدانتهم 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. 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية: 3/1993/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي: 51/د/ج/12 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 753/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1431/6/3هـ

–  اختال�س – اخت�ضا�س  تزوير– حمرر ر�ضمي -  �ضيكات  – م�ضاهمة وا�ضتعمال  

املتهم باأعمال ال�ضرف منفرداً – تعليمات التكليف باأعمال وظائف مبا�ضرة االأموال 

العامة – ترابط اأدلة االإدانة – وقف عقوبة ال�ضجن. 

يف  تزويرًا  الأوىل  لرتكاب  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

مزورة  باإم�ساءات  بتوقيعها  الطالبات  لبع�ض  مكافاآت  �سيكات  هي  ر�سمية  حمررات 

يف  �ساهمت  وبالتايل  قيمتها  وا�ستالم  ل�سرفها  الثاين  للمتهم  بتظهريها  قامت  باأن 

ا�ستعمالها، وارتكابها تزويرًا يف م�سريات املكافاآت بالتوقيع مبا يفيد ا�ستالم الطالبات 

ال�سيكات  قيمة  هي  عامة  اأمواًل  واختال�سها  للمخت�سني،  واإرجاعها  وا�ستعمالها  لها 

ب�سرفها  املزورة  املحررات  ا�ستعماله  الثاين  للمتهم  الهيئة  ون�سبت  الذكر،  �سالفة 

ح�سبما �سبق ذكره وتواطوؤه مع الأوىل يف اختال�ض قيمة هذه املحررات )ال�سيكات( 

– �سبط �سور املحررات حمل التزوير واإفادة املتهم الثاين ل�سرف ال�سيكات مقابل 

)10( ريال عن كل �سيك وفقًا لتفاقه مع املتهمة الأوىل حيث يقوم با�ستالم ال�سيكات 

عن طريق حار�ض الكلية الذي ت�سلمه اإياه املتهمة الأوىل لت�سليمه للمتهم الثاين وتاأييد 

احلار�ض لذلك، واإقرار الطالبات باأنهن مل ي�سبق لهن اأن قمن بتظهري �سيكات للمتهم 
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الثاين ول يعرفونه اإطالقًا واأنهن مل يوقعن على امل�سريات – موؤدى ذلك: ثبوت التهام 

يف حق املتهمة الأوىل خا�سة واأنها ماأمورة ال�سرف الوحيدة التي كانت تتوىل اأعمال 

�سرف مكافاآت الطالبات يف ذلك الوقت، واأنه مل يثبت قيام عميدة الكلية )كما ادعت 

موظف  اأي  تكليف  ل جتيز  التعليمات  اإن  اإذ  مكانها  بالعمل  بتكليف غريها  املتهمة( 

اأو تعميد ر�سمي كتابي من  اإل وفقًا خلطاب  باأعمال وظائف مبا�سرة الأموال العامة 

خلت  وقد  ل�ساغلها  ي�سرف  بدل  ولوجود  الوظائف  تلك  لأهمية  وذلك  اجلهة  رئي�ض 

الثاين ب�سحة  – اإقرار املتهم  اإليهما  التعميد امل�سار  اأو  الأوراق من �سدور اخلطاب 

اأن  اإل  اإليهما  ُن�سب  اإدانة املتهمني مبا  – اأثر ذلك: ثبوت  اإليه من اتهامات  ما ن�سب 

�سوابق  وجود  لعدم  نظرًا  حقهما  يف  بها  املق�سي  ال�سجن  عقوبة  وقف  ترى  الدائرة 

لديهما وحل�سن �سريتهما و�سلوكهما. 

 )114( رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التزوير  مكافحة  نظام  من   )6،5( املادتان 

بتاريخ 1380/11/26هـ. 

املادة )9( من نظام مبا�سرة الأموال العامة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/77( 

وتاريخ 10/23 لعام 1395هـ.

املادة )32( من قواعد املرافعات والإجراءات اأمام الديوان ال�سادرة بقرار جمل�ض 

الوزراء رقم )190( بتاريخ 19 / 11/ 1409هـ.
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برقم  ال�سرقية  باملنطقة  الإدارية  املحكمة  بوارد  املقيدة  الق�سية  وقائع هذه  تتلخ�ض 

)3/7852( بتاريخ 27 ذو احلجة 1428هـ، املقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق 

1428هـ،  احلجة  ذو   22 بتاريخ   )2//7/2372( رقم  بخطابه  الأح�ساء  مبحافظة 

املرفق به قرار التهام رقم )225/ج( لعام 1428هـ املت�سمن اإقامة الدعوى اجلزائية 

باملنطقة  الأح�ساء  بدائرة حمافظة  1427هـ  عام  لأنهما خالل  املتهمني؛  �سد  املاثلة 

ال�سرقية املتهمة الأوىل ).....(: 1- ارتكبت تزويرًا يف حمررات ر�سمية هي �سيكات 

مكافاآت لبع�ض طالبات الكلية وهي: )ال�سيك رقم )062339( بتاريخ 1427/5/17هـ 

ومبلغه  1427/5/17هـ  بتاريخ   )062333( رقم  ال�سيك   – ريال.   )1000( ومبلغه 

)1000( ريال. – ال�سيك رقم )043369( بتاريخ 1427/5/17هـ ومبلغه )1000( 

ريال.(   )1000( ومبلغه  1427/5/17هـ  بتاريخ   )046769( رقم  – ال�سيك  ريال. 

ال�سادرة با�سم الطالبة )......(وم�سحوبة على البنك ال�سعودي الفرن�سي. )ال�سيك 

با�سم  �سادر  ريال.(   )1000( ومبلغه  1427/9/1هـ  بتاريخ   )079031( رقم 

الطالبة)......( وم�سحوب على البنك ال�سعودي الفرن�سي. )ال�سيك رقم )073216( 

بتاريخ   )074674( رقم  ال�سيك   – ريال.   )1000( ومبلغه  1427/9/1هـ  بتاريخ 

الطالبة/)......(وم�سحوبة  با�سم  �سادرة  ريال.(   )1000( ومبلغه  1427/9/1هـ 

1427/9/1هـ  بتاريخ   )074633( رقم  )ال�سيك  الفرن�سي.  ال�سعودي  البنك  على 
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ومبلغه  1427/9/1هـ  بتاريخ   )073553( رقم  ال�سيك   – ريال.   )1000( ومبلغه 

 )1000( ومبلغه  1427/9/1هـ  بتاريخ   )074905( رقم  – ال�سيك  ريال.   )1000(

 – – ال�سيك رقم )077611( بتاريخ 1427/5/30هـ ومبلغه )1000( ريال.  ريال. 

ال�سيك رقم )079046( بتاريخ 1427/9/1هـ ومبلغه )1000( ريال.( �سادرة با�سم 

اإثبات  بطريقة  وذلك  الفرن�سي.  ال�سعودي  البنك  على  )......(وم�سحوبة  الطالبة 

وقائع كاذبة يف �سورة بيانات ووقائع �سحيحة والتوقيع باإم�ساءات مزورة باأن قامت 

وعلى  زورًا  من�سوبة  بعبارات  قيمتها  ل�ستالم  الثاين  للمتهم  ال�سيكات  تلك  بتظهري 

خالف احلقيقة للطالبات املذكورات والتوقيع بدًل عنهن اأ�سفل عبارات التظهري. 2- 

– مع علمها بتزويرها باأن �سلمتها  – �سالفة الذكر  �ساهمت يف ا�ستعمال املحررات 

للمتهم الثاين بق�سد ا�ستالم مبالغها مقابل ح�سوله على مبلغ )10( رياًل عن كل 

املذكورات وذلك بطريقة  الطالبات  تزويرًا يف م�سريات مكافاآت  ارتكبت  �سيك. 3- 

اإثبات وقائع كاذبة يف �سورة وقائع �سحيحة والتوقيع باإم�ساءات مزورة باأن قامت بدًل 

 -4 للحقيقة.  خالفًا  ملكافاآتهن  ا�ستالمهن  يفيد  مبا  املحررات  بتلك  الطالبات  من 

ا�ستعملت امل�سريات �سالفة الذكر مع علمها بتزويرها باأن اأرجعتها للمخت�سني بالكلية 

اأمواًل عامة  حمتجة ب�سحتها خالفًا للحقيقة. 5- بو�سفها موظفة بالكلية اختل�ست 

وثالثون  وثالثة  وثمامنائة  األفًا  اأحد ع�سر  بالكلية قدرها  ماأمورة �سرف  اإبان عملها 

رياًل وثالث وثالثون هللة )11.833.33( وهي مبالغ ال�سيكات �سالفة الذكر. و�ساقت 

اأدلة التهام وهي: 1- �سبط �سور املحررات حمل التزوير املرفقة بالق�سية.  الهيئة 
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ال�سيكات  تلك  ب�سرف  بقيامه  الهيئة  حتقيقات  يف  الثاين  املتهم  باإفادة  جاء  ما   -2

مقابل )10( ريالت عن كل �سيك وفقًا لتفاقه مع املتهمة الأوىل حيث يقوم با�ستالم 

لت�سليمه  اإياه املتهمة  ت�سلمه  الكلية والذي  ال�سيكات عن طريق حار�ض  ظرف بداخله 

احلار�ض  وقيام  ال�سيكات  �سرف  بعد  اإعادته  ثم  ومن  ح�سوره  حني  الثاين  للمتهم 

بت�سليمه لها. 3- اإفادة حار�ض الكلية )......(بتحقيقات الهيئة مبا يوؤيد ويوؤكد ما جاء 

باأقوال املتهم الثاين فيما يخ�ض ا�ستالمه وت�سليمه للظرف واأنه من املتهمة الأوىل. 

4- ما جاء يف اأقوال الطالبات يف حتقيقات الهيئة باأنهن مل ي�سبق لهن اأن قمن بتظهري 

اأية �سيكات للمتهم الثاين ول يعرفن اإطالقًا. 5- تاأكيد املتهم الثاين بتحقيقات الهيئة 

مبا يوؤيد اأقوال الطالبات بعدم معرفته لهن. 6- ما جاء يف اأقوال الطالبات يف حتقيقات 

الهيئة باأنهن مل يقمن بالتوقيع على امل�سريات واأن التواقيع التي عليها لي�ست تواقيعهن. 

بالتحقيق من قبل  املكلفة  اللجنة  الطالبة )......( يف حتقيقات  باأقوال  7- ما جاء 

ملكافاآت  ال�سيكات  من  عددًا  �سلمتها  اأن  �سبق  املتهمة  باأن   )27-25( اللفات  الكلية 

اإحدى الطالبات وتدعى )......(بق�سد ا�ستالمها من البنك. 9- اإن اإنكارها ملا ن�سب 

اإليها يف التحقيقات من اتهامات ما هو اإل حماولة يائ�سة منها للتن�سل من امل�سوؤولية 

اجلنائية ويدح�ض اإنكارها تلك الأدلة. املتهم الثاين: ).....(: 1- ا�ستعمل املحررات 

وا�ستالم  للبنك  قدمها  باأن  بتزويرها  علمه  مع  الذكر  �سالفة  )ال�سيكات(  املزورة 

مبالغها حمتجًا ب�سحتها. 2- تواطاأ مع املتهمة الأوىل يف ارتكاب جرمية الختال�ض 

البنك  مع  ال�سيكات  مبالغ  ا�ستالم  على  وافق  باأن  امل�ساعدة  بطريق  اإليها  املن�سوبة 
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واإي�ساله اإليها وهو يعلم اأنها من قامت بتظهري ال�سيكات دون علم الطالبات. و�ساقت 

يف  اعرتافه   -2 التزوير.  حمل  ال�سيكات  �سور  �سبط   -1 وهي:  التهام  اأدلة  الهيئة 

حتقيقات الهيئة بعلمه بتزوير تلك املحررات. 3- وجود م�سلحة موؤكدة من ال�ستعمال 

الهيئة من  �سيك. هذا وطلبت  كل  ريالت عن �سرف  مبلغ )10(  وهو ح�سوله على 

ديوان املظامل معاقبة املتهمني طبقًا لن�ض املادتني )5-6( من نظام مكافحة التزوير 

واملادة )9( من نظام مبا�سرة الأموال العامة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/77( 

لعام 1395هـ مع مطالبة املتهمة برد املبلغ املختل�ض وقدره )11.833.33( ريال، اأحد 

ع�سر األفًا وثمامنائة وثالثة وثالثون رياًل وثالث وثالثون هللة، وباإحالة الق�سية اإىل 

الدائرة حددت لها عدة جل�سات، ففي جل�سة يوم الأحد 22 ربيع الأول 1429هـ ح�سر 

ممثل الدعاء).....( كما ح�سرت املتهمة وبرفقة زوجها/..... وبتالوة قرار التهام 

على املتهمة اأجابت قائلة: ما جاء يف قرار التهام غري �سحيح، وطلبت �سورة من قرار 

التهام للرد عليه كتابة وطلبت مهلة لذلك فاأفهموا اأن لهم ذلك، وب�سوؤال املتهمة عما 

التحقيقات  يف  اأقوالها  عن  وب�سوؤالها  التهمة،  تلك  من  بريئة  اإنني  قالت:  قوله،  تود 

اأتاأكد منها، واكتفت بذلك، ثم اإن ممثل  قالت: اإن بع�ض اأقوايل �سحيح وبع�سها مل 

الدعاء بعد �سماع اإجابة املتهمة ذكر اأن احلا�سل لديهم يف الهيئة باأن املتهم ل يوقع 

على اأقواله اإل بعد التاأكد منها. وباملناداة على املتهم الثاين تبني عدم ح�سوره، وعليه 

الآخر 1429هـ ح�سر ممثل  ربيع   15 املوافق  الثنني  يوم  ويف جل�سة  اجلل�سة.  اأجلت 

الدعاء كما ح�سر املحامي)......(وكياًل عن املتهمة مبوجب الوكالة املرفقة مبلف 
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املعاملة  واأوراق  التهام  قرار  على  الطالع  له  يت�سن  مل  اأنه  املحامي  وذكر  الق�سية، 

على  وباملناداة  ذلك،  على  ليتمكن من حترير جواب مف�سل  اجلل�سة  تاأجيل  ويطلب 

املتهم الثاين تبني عدم ح�سوره، وعليه مت تاأجيل نظر الق�سية. ويف جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق 15 جمادى الأوىل 1429هـ ح�سر ممثل الدعاء كما ح�سر املحامي عن املتهمة 

وطلب اأجاًل اآخر لتقدمي جوابه، وباملناداة على املتهم الثاين تبني عدم ح�سوره وعليه 

مت تاأجيل اجلل�سة. ويف جل�سة يوم الثالثاء املوافق 13 جمادى الآخرة 1429هـ ح�سر 

ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر وكيل املتهمة )......( املرفق �سورة من وكالته مبلف 

الق�سية وحيث مل ي�سعف الوقت املتهمة ووكيلها لتقدمي امل�ستندات والإجابة عن التهام 

وحيث تبني عدم ح�سور املتهم الثاين عليه قررت الدائرة تاأجيل اجلل�سة. ويف جل�سة 

يوم الثالثاء 27 جمادى الآخرة 1429هـ ح�سر ممثل الدعاء/).....( كما ح�سرت 

املتهمة برفقة زوجها كما ح�سر وكيلها )......( وقدم مذكرة مكونة من �سبع ع�سرة 

اأن قامت  يثبت �سدها  تقم ومل  اأن موكلته مل  فيها  فيها عن موكلته ذكر  دافع  ورقة 

بتزوير واختال�ض ما هو من�سوب اإليها من �سيكات، ومل يثبت �سدها اأن وقعت على هذه 

املحررات بخط يدها اأو باإم�ساءات مزورة، ومل يثبت �سدها اأن اأظهرت للمتهم الثاين 

باأية عبارات التظهري عن الطالبات ل�ستالم قيمة ال�سيكات، ومل يثبت بعد اأنه خطها 

اأو توقيعها، كما ذكر اأن موكلته مل ت�ساهم مطلقًا يف ا�ستعمال املحررات �سالفة الذكر، 

مبالغها  على  احل�سول  بق�سد  الثاين  للمتهم  ت�سلمها  ومل  بتزويرها،  تعلم  تكن  ومل 

اأنه مل يثبت حدوث تلك  مقابل ح�سوله على مبلغ )10( ريالت عن كل �سيك، كما 
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الواقعة �سدها �سوى اأقوال املتهم الثاين املزعومة وامل�سكوك فيها والتي تعترب اأقواله 

حجة عليه ول يجوز اأن تتجاوزه اإىل غريه، كما اأن موكلته مل ترتكب تزويرًا يف م�سريات 

مكافاآت الطالبات املذكورات. كما مل يثبت �سد موكلته اأن وقعت على تلك امل�سريات 

بدًل من الطالبات ول يوجد ثمة دليل واحد على ذلك، بل لي�ض لها ثمة توقيعات على 

تلك امل�سريات. كما بني باأنه مل يثبت �سد موكلته اأنها ا�ستعملت هذه امل�سريات املزورة 

لأمور هي: 1- اأنه يف بع�ض الأحيان تكلف عميدة الكلية اإحدى املوظفات بالعمل مكان 

موكلته. 2- مل يكن ملوكلته كماأمورة �سرف غرفة خا�سة. 3- لقد مت اأخذ امل�سريات 

هذه  اختل�ست  اأنها  موكلته  حق  يف  يثبت  مل  فبالتايل  موكلته.  من  بالقوة  وال�سيكات 

اأو عبارة تظهري �سيك بخط  الأموال. كما ل يوجد �سيك واحد عليه بيان خط يدها 

يدها كما ل يوجد ما يفيد اأن موكلته ا�ستلمت هذه املبالغ �سواء نقدًا اأو يف ح�سابها وهل 

لها  تر�سل  املالية  اإدارة  باأن  واأ�ساف  املبلغ.  هذا  مثل  ب�سيطًا  مبلغًا  تختل�ض  اأن  يعقل 

�سيكات باخلطاأ اأحيانًا وتقوم باإخطار املالية واإرجاعها لهم. كما نفى حمامي املتهمة 

اأدلة التهام جميعها فذكر اأن �سبط هذه املحررات ل يعني اأن يكون دلياًل على اإثبات 

التهمة �سد موكلته لأن هذه املحررات ل يوجد عليها ثمة توقيع ملوكلته. كما اأن بينة 

ال�سريك يف اجلرمية غري مقبول كقاعدة عامة يف الإثبات، كما اأن اإفادة احلار�ض غري 

�سحيحة لأنه ل موكلته ول غريها من املوظفات ميكنهن التعامل مع اأحد من احلر�ض 

اإفادة  اأن  ذكر  كما  البوابة،  عند  الأمن  حار�سة  لوجود  مبا�سرة  البوابة  على  الذين 

احلار�ض كاذبة وغري قاطعة يف اأنه كان ي�ستلم ظرفًا من موكلته وي�سلمه للمتهم الثاين، 
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وما اأدراه اأن هذا الظرف به �سيكات خا�سة بالطالبات، كما ذكر اأن اأقوال الطالبات 

مل ت�سر اإىل موكلته باأي �سيء يدينها بل مل يذكر ا�سمها يف املو�سوع نهائيًا، واإن اإيجاد 

هذه الأقوال كدليل اتهام ينفي عن موكلته ارتكابها للجرميتني املن�سوبتني اإليها وهي 

معرفته  بعدم  الثاين  املتهم  تاأكيد  وهو  اخلام�ض  الدليل  اأن  ذكر  كما  قرينة.  جمرد 

قرينة غري  الدليل جمرد  واأن هذا  ال�سيكات  موكلته عن  م�سوؤولية  يعني  ل  للطالبات 

جمدية. كما اأن ما ورد يف اأقوال الطالبات يف حتقيقات الهيئة باأنهن مل يقن بالتوقيع 

على امل�سريات واأن التوقيع عليها لي�ض توقيعهن ل يدين موكلته بالتهمة املن�سوبة اإليها؛ 

لأنه مل يثبت بعد اأيًا من هذه التوقيعات توقيعًا لها. واأما ما جاء باأقوال الطالبة)......(

اأن �سلمتها عددًا من ال�سيكات ملكافاآت  يف حتقيقات اللجنة املكلفة باأن املتهمة �سبق 

الت�سال  كان  فلقد  البنك  من  ا�ستالمها  )......(بق�سد  وتدعى  الطالبات  اإحدى 

هاتفيًا من الطالبة وكان مبوافقة من العميدة اإل اأن موكلته فوجئت باأن الطالبة)......(

عند عميدة الكلية، واأن العميدة توجه ملوكلته اتهامًا بالختال�ض. كما ذكر وكيل املتهمة 

اأن الدليل الثامن وهو توافر الدافع وامل�سلحة من ارتكابها لتلك اجلرائم املن�سوبة لها 

وهو ح�سولها على مبالغ تلك املكافاآت بوجه غري �سرعي. فهو قرينة �سعيفة ل يوجد 

العمل يف جمال  لأن  اأو م�سلحة  دافع  ثمة  لها  لي�ض  موكلته  لأن  ي�ساندها؛  قوي  دليل 

�سيكات املكافاآت به من الأخطاء واملتناق�سات الغريبة حيث ت�سدر �سيكات لطالبات ل 

وختم  الإعادة.  ل�سبب  اأو  اأوراقهن  �سحب  ب�سبب  اأو  الكلية  من  بالتخرج  لها  ت�ستحق 

التزوير والختال�ض  مذكرته بعدم توافر ركني اجلرمية املادي واملعنوي يف جرميتي 
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املن�سوبتني اإىل موكلته. واأ�ساف حمامي املتهمة باأن عائلة املتهمة معروفة بال�سالح 

وال�ستقامة وال�سمعة الطيبة وذات املتهمة كذلك كما اأن موكلته توؤدي عملها مبا ير�سي 

اأداء وظيفتها ل ميكنها الحرتاز من تدخالت  اأنها خالل  املتهمة  اأوًل. وذكرت  اهلل 

رئي�ستها يف العمل ويحدث كثريًا اأن تاأتي العميدة ب�سكل مبا�سر وتوجهها يف عمل اآخر 

كما  ال�سيكات،  �سرف  منها  والتي  وظيفتها  مبهام  بالقيام  الزميالت  اإحدى  وتكلف 

ذكرت اأنها قد عملت يف خدمة الدولة ما يزيد عن ع�سر �سنوات وطوال هذه املدة مل 

ي�سجل عليها اأية خمالفة �سواء داخل العمل اأم خارجه ومل يوجه لها لوم اأو لفت نظر، 

كما اأ�سارت اإىل اأن التعامل مع الزميالت والرئي�سات يف العمل ل يخلو من اختالفات 

يف وجهات النظر قد تزيد اإىل اأن تقوم م�ساكل ويقع يف النفو�ض ما يقع، واأ�سارت اإىل 

اأن هذه الق�سية رمبا تكون بفعل فاعل، واكتفت املتهمة ووكيلها مبا ذكروه. ثم اإن ممثل 

الدعاء وبعد اطالعه على ما قدم من املتهمة ووكيلها قال لي�ض لديه تعقيب على ما 

جاء يف الرد لكنه يتم�سك مبا جاء يف قرار التهام، ثم نودي على املتهم الثاين فتبني 

عدم ح�سوره، وعليه اأجلت اجلل�سة. ويف جل�سة يوم الثالثاء 26 رجب 1429هـ ح�سر 

ممثل الدعاء).....( كما ح�سر املتهم الثاين وبتالوة قرار التهام على املتهم اأجاب 

وفعاًل  املتهمة،  مع  متواطئًا  اأكن  مل  لكنني  �سحيح،  التهام  قرار  يف  جاء  ما  قائاًل: 

ح�سلت على ع�سرة ريالت عن �سرف كل �سيك مقابل ذهابي للبنك و�سرف ال�سيك، 

وب�سوؤاله عن اأقواله يف التحقيقات ال�سابقة هل هي �سحيحة قال: نعم هي �سحيحة، 

وطلب املتهم تزويده ب�سورة من قرار التهام للرد عليه مف�ساًل لتقدمي رده يف جل�سة 
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قادمة فاأجابته الدائرة. ثم نودي على املتهمة الأوىل ).....( فح�سرت برفقة زوجها 

�سفحات  اأربع  من  مكونة  مذكرة  الدعاء  ممثل  وقدم  �سابقًا،  بهما  املعرف  ووكيلها 

ومما جاء فيه اأن الهيئة ل تزال حتيل اإىل ما جاء يف قرار التهام وتتم�سك مبا جاء فيه 

)ماأمورة  املتهمة  وظيفة  مل�سمى  وفقًا  واأنه  املتهمة،  لإدانة  كافية  اأنها  وترى  اأدلة  من 

مكافاآت  من  اجلهة  يف  ال�سرف  باأعمال  القيام  لها  النظام  اأوكل  فقد  �سرف( 

وا�ستحقاقات وانتدابات وخالفه فهي من تتوىل اأعمال �سرف مكافاآت الطالبات بتلك 

الكلية )الأق�سام العلمية( يف ذلك الوقت علمًا باأنها الوحيدة يف اجلهة حيث ترد اإليها 

�سيكات الطالبات اخلا�سة مبكافاآتهن ال�سهرية مقرونة بامل�سريات التي تعدها الإدارة 

املالية وتقوم بتوزيع من�سور اإعالين يف طرقات املبنى بو�سول املكافاأة وعلى الطالبات 

التقدم ملاأمورة ال�سرف وفقًا ملواعيد يتم حتديدها ويف حالة عدم ح�سورهن لال�ستالم 

يتم اإعداد خطاب تعلية اإىل الإدارة املالية من قبل ماأمور ال�سرف موقعًا من امل�سوؤول 

امل�سريات  تلك  باإعادة  وذلك  ال�ستالم  عدم  من  �سهر  مرور  بعد  وذلك  باجلهة 

وال�سيكات، فهل لدى املتهمة ما يثبت ذلك الإجراء. واأما ما جاء يف رد وكيل املتهمة 

باأن عميدة الكلية يف بع�ض الأحيان تكلف اأحد املوظفات بالعمل مكان املتهمة وكانت 

)اأي املتهمة( ترف�ض اإل اأن عميدة الكلية ت�سمم على ذلك نكاية فيها فهذا بعيد كل 

التعليمات  التي ن�ست عليه  الأجهزة احلكومية  بها يف  املعمول  الإجراءات  البعد عن 

التي ل جتيز تكليف اأي موظف باأعمال موظفي مبا�سرة الأموال العامة اإل وفقًا خلطاب 

اأو تعميد ر�سمي كتابي من رئي�ض اجلهة، واأن تلك الوظائف ي�سرف لها بدل طبيعة 
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مهام  املوظف من  بانفكاك  اإيقافه  ويتم  �سهريًا  الراتب  اأ�سل  مئوية من  بن�سبة  عمل 

اأين خطاب  وبالتايل  ملهامها  اأو عدم ممار�سته  اأخرى  وظيفة  اإىل  بالرتقية  الوظيفة 

ل�سهادة  دح�سه  اإن  ثم  الأخرى؟  ال�سرف  اأعمال  مهام  باإ�سناد  التكليف  اأو  التعميد 

حار�ض الكلية وذكره لإجراءات افرتا�سية باأن التعامل يف اجلهات احلكومية الن�سوية 

ل يتم مبا�سرة مع الرجال فهو افرتا�ض جديل ل طائل منه �سوى التقليل من �ساأن دليل 

الهيئة يف الإثبات وقول مر�سل ل �سند له ول دليل يع�سده فالأ�سل يف تلك الإجراءات 

اأن حرا�ض مثل تلك اجلهات يعرفون من�سوباتها معرفة تامة وذلك من جراء التعامل 

معهم مبا�سرة. ثم اإن ترديده لقيام الكلية ب�سرف قيمة تلك ال�سيكات – حمل الق�سية 

اإجراء  الكلية  به  قامت  ما  اأن  فجوابه  الدولة  خلزينة  ومكلف  خاطئ  اإجراء  – باأنه 

اأن تلك املكافاآت حق للطالبات املذكورات واإن  نظامي وفقًا لتعليمات املالية باعتبار 

اإنكار  اإن  ثم  الطالبات.  معرفة  دون  الكلية  مبعرفة  فتتم  م�ساءلت  اأية  هناك  كان 

من  التن�سل  منه  الهدف  اإجراء  اإل  هو  ما  الثاين  باملتهم  املتهمة  ملعرفة  املحامي 

م�سوؤوليتها يف اإثبات التهام �سدها. وختمت الهيئة مذكرتها بطلب حماكمة املتهمة 

ومعاقبتها وفقًا ملا ورد بقرار التهام املرفق بالأوراق. هذا وقد مت تزويد املتهمة ووكيلها 

ب�سورة من مذكرة دفاع الهيئة، وب�سوؤالهم عن اجلواب اأجاب وكيل املتهمة باأن مذكرة 

دفاع الهيئة مل تت�سمن جديدا، واإمنا هو تكرار ملا ت�سمنه قرار التهام، واأ�ساف وكيل 

املتهمة باأن ما اأ�سار اإليه ممثل الدعاء من اأن عميدة الكلية تكلف يف بع�ض الأحيان 

الكلية  اأن عميدة  اإل  ترف�ض ذلك  املتهمة  واأن  املتهمة  بالعمل مكان  املوظفات  اإحدى 
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واأنا على  ت�سر على ذلك فهذا غري �سحيح واأكدت املتهمة نفي وكيلها وقالت: نعم، 

ا�ستعداد لإح�سار �سهادات بذلك توؤكد ما ذكرته لكم، وطلبت منها الدائرة تقدمي تلك 

اأجاًل  املتهمة  بتوقيعهن وم�سدقة من جهة عملهن، وطلبت  تكون  اأن  ال�سهادات على 

ليت�سنى لها اإح�سار املطلوب، ثم اأ�ساف وكيل املتهمة باأن ما اأ�سار اإليه ممثل الدعاء 

يف الفقرة اخلام�سة من رده باأن هناك تعاماًل مبا�سرًا بني حرا�ض الكلية واملتهمة غري 

�سحيح، فاإن موكلته ل تتعامل مع اأي �سخ�ض ممن اأ�سارت اإليه الهيئة واأنظمة الكلية 

ت�سرتط عدم التعامل مبا�سرة، وبعر�ض اإجابة وكيل املتهمة على ممثل الدعاء قال: 

اأجاًل  املتهمة  طلبت  وحيث  الإحلاقية.  واملذكرة  التهام  قرار  يف  ورد  مبا  يكتفي  اأنه 

اأجلت اجلل�سة. ويف جل�سة يوم  اأجاًل مماثاًل  لتقدمي بيناتها، كما طلب املتهم الثاين 

عن  وكياًل  ح�سر)......(  كما  الدعاء).....(  ممثل  ح�سر  1429/10/19هـ  الأحد 

املتهمة الأوىل وقدم خطابًا للدائرة �سمنه اأن موكلته متر بظروف �سحية مفاجئة مل 

ت�ستطع فيها احل�سور واأنها �ستقدم ما يثبت ذلك يف اجلل�سة القادمة وطلب حتديد 

اإنه يود  الثاين فح�سر وقال:  اآخر ملوا�سلة نظر الدعوى. ثم نودي على املتهم  موعد 

التهمة  ثانية عن  وب�سوؤاله  بقية اجلل�سات،  الق�سية حل�سور  وكيل عنه يف هذه  تعيني 

كانت  اإن  اأعلم  اأكن  ومل  معرفة،  املتهمة  وبني  بيني  لي�ض  اإنني  قال:  اإليه  املن�سوبة 

ال�ستحقاقات التي ا�ستكملت اإجراءاتها ح�سب وظيفتي مل اأكن اأعلم اأنها غري م�ستحقة 

ذلك،  لهم  فتم  عليه  للرد  التهام  قرار  من  �سورة  ووكيله  الثاين  املتهم  وطلب  لها. 

وب�سوؤالهما عما يودان قوله قال: لي�ض لدينا الآن �سيء، و�سنقدم ردًا تف�سيليًا على قرار 
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التهام وناأمل اإعطاءنا اأجاًل يف ذلك، وعليه اأجلت اجلل�سة. ويف جل�سة يوم الأربعاء 26 

زوجها  برفقة  املتهمة  كما ح�سرت  الدعاء).....(  ذو احلجة 1429هـ ح�سر ممثل 

اأما املتهم الثاين فتبني عدم ح�سوره، وب�سوؤال املتهمة  وكذا وكيلها ال�سابق ح�سوره، 

ووكيلها عما �سبق واأن وعدت باإح�ساره فاأجابت: باأنها حاولت ومل ت�ستطع وقال وكيلها: 

اإننا نتم�سك مبا ت�سمنته املذكرة التي قدمت للدائرة يف اجلل�سة املا�سية. وحيث تخلف 

واأنها  القادمة  اجلل�سة  مبوعد  لإبالغه  له  الكتابة  �ستتم  احل�سور  عن  الثاين  املتهم 

اأجلت  عليه  وبناًء  لذلك،  مهياأة  اأنها  الدائرة  راأت  اإذا  الق�سية  يف  للف�سل  �ستكون 

اجلل�سة، ويف جل�سة يوم الثالثاء املوافق 1430/2/1هـ ح�سر ممثل الدعاء ).....( 

كما ح�سرت املتهمة برفقة زوجها ووكيلها وح�سر وكيل املتهم الثاين)......(وب�سوؤالهم 

اإ�سافته اكتفى كلٌّ منهما مبا قدمه كما اكتفى ممثل الدعاء مبا ورد يف  عما يودان 

الدائرة على وكيل  واأكدت  اأطراف الق�سية ما لديهم،  قرار التهام. وحيث ا�ستكمل 

املتهم الثاين ح�سور موكله يف اجلل�سة القادمة، بناًء عليه مت تاأجيل الق�سية والف�سل 

فيها. ويف جل�سة هذا اليوم ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سرت املتهمة برفقة 

اإرفاق  اأبناء قال: زوجها نعم، وقدم بطاقة العائلة ومت  زوجها ومت �سوؤالها هل لديها 

�سورة منها يف ملف الق�سية، وقال زوجها: اإن اأكرب اأبنائه يدر�سون يف املرحلة املتو�سطة 

ظروف  مراعاة  املتهمة  زوج  وطلب  تقريبًا  ون�سف  �سنوات  ثالث  عمره  واأ�سغرهم 

الأ�سرة واأخذ ذلك يف احل�سبان عند تقدير العقوبة واكتفت املتهمة وزوجها مبا �سبق 

تقدميه كما اكتفى ممثل الدعاء مبا ورد يف قرار التهام. ثم نودي على املتهم الثاين 
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اأنه يكتفي مبا قدم كما اكتفى ممثل  اإ�سافته قال:  فح�سر وب�سوؤاله هل لديه ما يود 

الدعاء مبا ورد يف قرار التهام، وبذات اجلل�سة �سدر هذا احلكم. 

اأقامت جهة  الق�سية، وحيث  اأوراق  وبعد الطالع على  والإجابة،  الدعوى  �سماع  بعد 

الدعاء هذه الدعوى �سد املتهمني موجهة للمتهمة الأوىل جرائم التزوير وال�ستعمال 

تبعًا  معاقبتهما  وتطلب  مزورة،  حمررات  وا�ستعمال  الختال�ض  وللثاين  والختال�ض، 

لذلك على النحو الوارد تف�سيله بقرار التهام ومقدمة هذا احلكم، وملا كانت التهمة 

الهيئة  �ساقتها  التي  القوية  والقرائن  لالأدلة  بحقها  ثابتة  الأوىل  للمتهمة  املوجهة 

التزوير املرفقة بالق�سية. 2/ما جاء  املدعية، منها: 1/�سبط �سور املحررات حمل 

باإفادة املتهم الثاين يف حتقيقات الهيئة بقيامه ب�سرف تلك ال�سيكات مقابل )10( 

ريالت عن كل �سيك وفقًا لتفاقه مع املتهمة الأوىل حيث يقوم با�ستالم ظرف بداخله 

الثاين  للمتهم  لت�سليمه  املتهمة  اإياه  ت�سلمه  والذي  الكلية  ال�سيكات عن طريق حار�ض 

ال�سيكات وقيام احلار�ض بت�سليمه لها. 3/ اإعادته بعد �سرف  حني ح�سوره ومن ثم 

اإفادة حار�ض الكلية)......( بتحقيقات الهيئة مبا يوؤيد ويوؤكد ما جاء باأقوال املتهم 

الثاين فيما يخ�ض ا�ستالمه وت�سليمه للظرف واأنه من املتهمة الأوىل. 4/ما جاء يف 

اأقوال الطالبات يف حتقيقات الهيئة باأنهن مل ي�سبق لهن اأن قمن بتظهري اأية �سيكات 

للمتهم الثاين ول يعرفنه اإطالقًا. 5/تاأكيد املتهم الثاين بتحقيقات الهيئة مبا يوؤيد 
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اأقوال الطالبات بعدم معرفته لهن. 6/ما جاء يف اأقوال الطالبات يف حتقيقات الهيئة 

توقيعاتهن.  لي�ست  عليها  التي  التواقيع  واأن  امل�سريات  على  بالتوقيع  يقمن  مل  باأنهن 

قبل  من  بالتحقيق  املكلفة  اللجنة  حتقيقات  الطالبة)......(يف  باأقوال  جاء  7/ما 

ملكافاآت  ال�سيكات  من  عددًا  �سلمتها  اأن  �سبق  املتهمة  باأن   )27-25( اللفات  الكلية 

اإحدى الطالبات وتدعى)......(بق�سد ا�ستالمها من البنك، واإقرار املتهمة ب�سحة 

مبا  عليها  ويرد  له  �سحة  ل  وحماميها  املتهمة  به  دفعت  ما  كان  وملا  الواقعة.  هذه 

اأوردتها اجلهة املدعية يف مذكرتها الإحلاقية مبا يلي: اأنه وفقًا مل�سمى وظيفة املتهمة 

)ماأمورة �سرف( فقد اأوكل النظام لها القيام باأعمال ال�سرف يف اجلهة من مكافاآت 

وا�ستحقاقات وانتدابات وخالفه فهي من تتوىل اأعمال �سرف مكافاآت الطالبات بتلك 

الكلية )الأق�سام العلمية( يف ذلك الوقت علمًا باأنها الوحيدة يف اجلهة حيث ترد اإليها 

�سيكات الطالبات اخلا�سة مبكافاآتهن ال�سهرية مقرونة بامل�سريات التي تعدها الإدارة 

املالية وتقوم بتوزيع من�سور اإعالين يف طرقات املبنى بو�سول املكافاأة وعلى الطالبات 

ح�سورهن  عدم  حالة  ويف  حتديدها  يتم  ملواعيد  وفقًا  ال�سرف  ملاأمورة  التقدم 

لال�ستالم يتم اإعداد خطاب تعلية اإىل الإدارة املالية من قبل ماأمور ال�سرف موقعًا من 

امل�سوؤول باجلهة وذلك بعد مرور �سهر من عدم ال�ستالم وذلك باإعادة تلك امل�سريات 

وال�سيكات. واأما ما جاء يف رد وكيل املتهمة باأن عميدة الكلية يف بع�ض الأحيان تكلف 

اأحد املوظفات بالعمل مكان املتهمة وكانت )اأي املتهمة( ترف�ض اإل اأن عميدة الكلية 

يف  بها  املعمول  الإجراءات  عن  البعد  كل  بعيد  فهذا  فيها  نكاية  ذلك  على  ت�سمم 
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الأجهزة احلكومية التي ن�ست عليه التعليمات التي ل جتيز تكليف اأي موظف باأعمال 

رئي�ض  من  كتابي  ر�سمي  تعميد  اأو  خلطاب  وفقًا  اإل  العامة  الأموال  مبا�سرة  موظفي 

اجلهة، واأن تلك الوظائف ي�سرف لها بدل طبيعة عمل بن�سبة مئوية من اأ�سل الراتب 

�سهريًا ويتم اإيقافه بانفكاك املوظف من مهام الوظيفة بالرتقية اإىل وظيفة اأخرى اأو 

عدم ممار�سته ملهامها وبالتايل اأين خطاب التعميد اأو التكليف باإ�سناد مهام اأعمال 

الكلية وذكره لإجراءات افرتا�سية  ل�سهادة حار�ض  اإن دح�سه  ثم  الأخرى؟  ال�سرف 

الن�سوية ل يتم مبا�سرة مع الرجال فهو افرتا�ض  التعامل يف اجلهات احلكومية  باأن 

جديل ل طائل منه �سوى التقليل من �ساأن دليل الهيئة يف الإثبات وقوًل مر�ساًل ل �سند 

له ول دليل يع�سده فالأ�سل يف تلك الإجراءات اأن حرا�ض مثل تلك اجلهات يعرفون 

من�سوباتها معرفة تامة وذلك من جراء التعامل معهم مبا�سرة. ثم اإن ترديده لقيام 

اإجراء خاطئ ومكلف خلزينة  باأنه  الكلية ب�سرف قيمة تلك ال�سيكات حمل الق�سية 

الدولة فجوابه اأن ما قامت به الكلية اإجراء نظامي وفقًا لتعليمات املالية باعتبار اأن 

تلك املكافاآت حق للطالبات املذكورات واإن كان هناك اأية م�ساءلت فتتم مبعرفة الكلية 

دون معرفة الطالبات. ثم اإن اإنكار املحامي ملعرفة املتهمة باملتهم الثاين ما هو اإل اإجراء 

الهدف منه التن�سل من م�سوؤوليتها يف اإثبات التهام �سدها. كما اأن جرائم الختال�ض 

وا�ستعمال حمررات مزورة ثابتة بحق املتهم الثاين وذلك تاأ�سي�سًا على اعرتافه لدى 

للبنك  واأنه من قدمها  اأنه يعلم بتزوير تلك املحررات،  الهيئة املدعية من  حتقيقات 

وا�ستلم مبالغها حمتجًا ب�سحتها، وحيث اإن ما اأقدم عليه وارتكبه املتهمان يعد من 
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التزوير وال�ستعمال والختال�ض املعاقب عليها وفقًا لن�ض املادتني اخلام�سة  جرائم 

وال�ساد�سة من نظام مكافحة التزوير واملادة التا�سعة من نظام مبا�سرة الأموال العامة 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/77( لعام 1395هـ مما يتعني معه اإدانتهما مبا هو 

من�سوب اإليهما وتعزيرهما عنها وفق النظامني باملواد امل�سار اإليها، مع مطالبة املتهمة 

برد املبلغ املختل�ض وقدره )11.833.33( ريال. وت�سري الدائرة اإىل اأنه نظرًا لعدم 

الدائرة ترى وقف عقوبة  للمتهمني، وحل�سن �سريتهما و�سلوكهما، فاإن  وجود �سوابق 

ال�سجن املق�سي بها ا�ستنادًا على املادة )32( من قواعد املرافعات والإجراءات اأمام 

الديوان ال�سادرة بقرار جمل�ض الوزراء رقم )190( بتاريخ 19 ذو القعدة 1409. 

التزوير  بجرائم  اجلن�ضية(  )�ضعودية   ).....( اإدانة  اأواًل:  الدائرة  حكمت  لذلك 

�ضنة واحدة وتغرميها  ب�ضجنها  اإليها وتعزيرها  املن�ضوبة  واال�ضتعمال واالختال�س 

األفاً وثمامنائة  ع�ضرين األف )20.000( ريال ورد املبلغ املختل�س وقدره اأحد ع�ضر 

عقوبة  اإيقاف  مع   )11.833.33( هللة  وثالثون  وثالث  ريااًل  وثالثون  وثالثة 

االختال�س  بجرائم  )�ضعودي اجلن�ضية(   ).....( اإدانة  ثانياً:  بها.  املق�ضي  ال�ضجن 

وا�ضتعمال املحررات املزورة املن�ضوبة اإليه وتعزيره عنها ب�ضجنه �ضنة واحدة وتغرميه 

اإيقاف عقوبة ال�ضجن املق�ضي بها؛ ملا هو مو�ضح  ع�ضرة اآالف )10.000( ريال مع 

باالأ�ضباب. 

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 
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نهائياً  احلكم  واعتبار  ق�ضاء  من  اإليه  انتهى  فيما  احلكم  بتاأييد  املحكمة  حكمت 

واجب النفاذ يف حق املتهم الثاين لعدم االعرتا�س عليه.  
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رقم الق�ضية 3/862/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 413/د/ج/12 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 781/اإ�س/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/15هـ

تزوير– حمرر ر�ضمي – طلب زيارة عائلية – م�ضاهمة وا�ضتعمال – توافر اأركان 

اجلرمية – مبداأ تداخل العقوبات. 

يف  جمهول  مع  مل�ساهمته  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

تزوير حمرر ر�سمي هو طلب زيارة عائلية باأن اأمد املجهول بالطلب ومبلغًا من املال 

التجارية  للغرفة  من�سوبني  مزورين  وتوقيع  بت�سديق  عليه  بامل�سادقة  املجهول  فقام 

ال�سناعية، وا�ستعماله املحرر املزور مع علمه بتزويره – اإقرار املتهم ب�سحة ما ن�سب 

اإليه مبا موؤداه م�ساهمته يف تنفيذ الركن املادي للجرمية من خالل اإمداده املجهول 

وهما  بنوعيه  حقه  يف  متوافر  املعنوي  الركن  اأن  كما  املايل،  واملبلغ  الزيارة  بطلب 

املحرر  ا�ستعمال  اإىل  اإرادته  واجتاه  بجرميته  اليقيني  بعلمه  واخلا�ض  العام  الق�سد 

املزور وال�ستفادة منه، بالإ�سافة اإىل حتقق ركن ال�سرر وبذلك تكتمل اأركان جرميتي 

التزوير وال�ستعمال يف حقه – نظرًا لكون اجلرميتني انتظمهما غر�ض اإجرامي واحد 

واإعماًل ملبداأ تداخل اجلرائم والعقوبات تكتفي الدائرة بعقوبة التزوير لكونها العقوبة 

الأ�سد. 
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بتاريخ  امللكي رقم )114(  باملر�سوم  ال�سادر  التزوير  املادة )5( من نظام مكافحة 

1380/11/26هـ. 

املادة  حكم  �سمول  ب�ساأن  1399/8/14هـ  بتاريخ   )223( رقم  الوزراء  جمل�ض  قرار 

حكم  و�سمول  الر�سمية  وغري  الر�سمية  الأوراق  التزوير  مكافحة  نظام  من  اخلام�سة 

املزورة مع علمه  الوثائق  اأو  الأوراق  ا�ستعمل  املذكور ملن  النظام  ال�ساد�سة من  املادة 

بحقيقتها �سـواًء كانت الأوراق اأو الوثائق ر�سمية اأو غري ر�سمية، و�سواًء كان امل�ستعمل 

موظفًا اأو غري موظف.

هيئة  فرع  اأن  �سبطها  مبح�سر  مو�سح  هو  ما  بح�سب  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ض 

الدعوى اجلنائية �سد املذكور بتهمة  اأقام هذه  ال�سرقية  الرقابة والتحقيق باملنطقة 

التزوير وال�ستعمال بح�سب ما جاء يف قرار التهام والذي ت�سمن اأنه يف عام 1430هـ 

بدائرة مدينة الدمام باملنطقة ال�سرقية �ساهم مع جمهول يف تزوير حمرر ر�سمي هو 

طلب الزيارة العائلية رقم ).....( والذي يحمل ا�سمه ومعلوماته ال�سخ�سية بطريق 

اإثبات واقعة كاذبة يف �سورة واقعة �سحيحة باأن اأمد ال�سخ�ض املجهول بطلب الزيارة 

ومبلغًا من املال فقام ذلك املجهول بامل�سادقة عليه بت�سديق وتوقيع مزورين من�سوبني 
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بناًء  اجلرمية  فتمت  فيها  املخت�ض  وللموظف  بالريا�ض  ال�سناعية  التجارية  للغرفة 

حمتجًا  قدمه  باأن  بتزويره  علمه  مع  املزور  املحرر  ا�ستعمل  اأنه  كما  م�ساهمته،  على 

اإىل املوظف بوزارة اخلارجية بغر�ض ا�ستقدام عائلته للزيارة هذا و�ساقت  ب�سحته 

وال�ساد�سة  اخلام�سة  املادتني  وفق  املتهم  معاقبة  وطلبت  التهام  اأدلة  املدعية  الهيئة 

وبعد  1399هـ.  لعام   )223( رقم  الوزراء  جمل�ض  وقرار  التزوير  مكافحة  نظام  من 

اإىل الدائرة حددت ملحاكمة املتهم جل�سة اليوم حيث ح�سرها ممثل  اإحالة الق�سية 

الدعاء).....( ، كما ح�سر املتهم وبعد تالوة قرار التهام عليه قال: اإن ما جاء يف 

اأية  يرتكب  ومل  باململكة  يعمل  وهو  �سنوات  �سبع  منذ  اأنه  وذكر  �سحيح  التهام  قرار 

خمالفة وياأمل اأن يكون ذلك خمففًا له عند تقدير العقوبة واكتفى بذلك، كما اكتفى 

ممثل الدعاء مبا جاء بقرار التهام و�سدر هذا احلكم. 

بعد �سماع الدعوى والإجابة وبعد الطالع على اأوراق الق�سية، وحيث اإن جهة الدعاء 

تهدف من دعواها هذه اإىل اإثبات جرميتي التزوير وال�ستعمال يف حق املتهم ومعاقبته 

اإىل  من�سوب  هو  ما  اإن  وحيث  التهام،  بقرار  تف�سيله  الوارد  النحو  على  لذلك  تبعًا 

املتهم ثابت بحقه تاأ�سي�سًا على اإقراره لدى الدائرة ب�سحة ما جاء يف قرار التهام 

املادي  الركن  تنفيذ  �ساهم يف  باأنه  نف�سه  اأقر على  املتهم  اأن  العرتاف  وموؤدى هذا 

جلرمية التزوير وذلك من خالل اإمداده �سخ�سًا غري معروف بطلب الزيارة ومبلغًا 
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اأحد طرق  هو  العمل  اإن هذا  وحيث  التزوير،  امل�ساركة متت جرمية  وبهذه  املال  من 

التزوير املادية املن�سو�ض عليها باملادة اخلام�سة من نظام مكافحة التزوير ومن ثم 

املتهم  حق  يف  متوافر  املعنوي  الركن  اأن  كما  التزوير،  جلرمية  املادي  الركن  يكتمل 

بنوعيه وهما الق�سد العام والق�سد اخلا�ض وذلك من علم املتهم اليقيني بجرميته 

واأن ما ارتكبه يعد م�سلكًا اإجراميًا خاطئًا واجتاه اإرادته اإىل ا�ستعمال املحرر املزور 

وال�ستفادة منه اإ�سافة اإىل حتقق ركن ال�سرر وبالتايل تكتمل اأركان جرمية التزوير 

يف حق املتهم الأمر الذي يتعني معه معاقبة املتهم عن ذلك حيث اإنه مبثابة الفاعل 

الأ�سلي ا�ستنادًا اإىل قرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ وحيث اإن املتهم 

اأقر با�ستعماله املحرر املزور مع علمه بتزويره، باأن قدمه اإىل املوظف بوزارة اخلارجية 

بغر�ض ا�ستقدام عائلته للزيارة ومن ثم ثبتت يف حقه جرمية ا�ستعمال حمرر مزور 

واإعماًل  واحد  اإجرامي  غر�ض  انتظمهما  وال�ستعمال  التزوير  جرميتي  لكون  ونظرًا 

ملبداأ تداخل اجلرائم والعقوبات فاإن الدائرة تكتفي مبعاقبة املتهم مبا ورد يف املادة 

ال�ساد�سة من نظام مكافحة التزوير لكونها الأ�سد. 

).....( )�ضوري اجلن�ضية( بجرميتي  اإدانة  التايل:  الدائرة باحلكم  لذلك حكمت 

التزوير واال�ضتعمال املن�ضوبتني اإليه وتعزيره عنهما ب�ضجنه �ضنة واحدة وتغرميه 

األف )1000( ريال. 

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 2/2893/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 753/د/ج/7 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 922/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة  1431/7/17هـ

–  تخويل املتهم �ضالحية التوقيع  1- تزوير – حمرر ر�ضمي – خطاب – ا�ضتعمال 

عن مدير ال�ضعبة. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم )مالزم اأول( لقيامه بالتزوير 

يف حمرر ر�سمي هو خطاب موجه ل�سركة الت�سالت ال�سعودية من�سوب �سدوره ملدير 

�سعبة التحريات والبحث اجلنائي باإثبات بيانات كاذبة عن وجود ق�سية تتطلب معرفة 

اإقرار   – للحقيقة  خالفًا  ال�سيدات  اإحدى  جوال  على  والواردة  ال�سادرة  املكاملات 

املتهم باأنه ب�سفته رئي�ض وحدة الأموال وال�سيارات قام بالتوقيع على اخلطاب امل�سار 

املتهم وغريه من  باأن  ال�سعبة  اأفاد مدير   - الوحدة  اأخرى تخ�ض  اإليه  مع خطابات 

�سباط الإدارة خمولني بتوقيع اخلطابات التي تتطلبها اإجراءات العمل امل�ستعملة مثل 

اخلطاب حمل التهام - قيام املتهم بتوقيع اخلطاب بتوقيعه ال�سخ�سي وو�سع عبارة 

"عنه" - اأثره: عدم اإدانته بجرميتي التزوير وال�ستعمال لعدم  قيام اجلرمية يف حقه 

ما دام اأنه خمول بالتوقيع عن مدير ال�سعبة. 

املخالفة  – ثبوت  اأمن  – رجل  مكاملات  برنت  نفوذ وظيفي– طلب  ا�ضتغالل   -2

تاأديبياً. 



97

لعدم وجود  اإليه  امل�سار  باإعداده اخلطاب  نفوذ وظيفته  با�ستغالل  املتهم  قيام  ثبوت 

يوحي  ما  لوجود  �سهر  بتوقيفه ملدة  تاأديبيًا  ومعاقبته عن ذلك  ت�ستدعي ذلك  ق�سية 

با�ستغالل  اإدانته  ثبوت  – اأثره:  اإليها  امل�سار  ال�سيدة  باملواطن خ�سم  بعالقة تربطه 

النفوذ . 

الفقرة )5( من املادة )2( من املر�سوم امللكي رقم )43( وتاريخ 1377/11/29هـ  

ب�ساأن ا�ستغالل النفوذ الوظيفي.

تتلخ�ض وقائع هذه الق�سية يف اأنه ورد اإىل ديوان املظامل بجدة خطاب هيئة الرقابة 

رقم  التهام  قرار  به  املرفق  1429/4/13هـ  يف   )3158/14( رقم  بجدة  والتحقيق 

)405/ج( لعام 1429هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت الدائرة النظر يف الق�سية على 

املذكور  واملتهم   ).....( الدعاء  ممثل  ح�سر  – حيث  ال�سبط  بدفرت  املثبت  النحو 

والتحقيق  الرقابة  هيئة  تتهم  قائاًل:  املتهم  مواجهة  يف  الدعاء  ممثل  وادعى  اأعاله 

).....( – �سعودي اجلن�سية – )31( �سنة – مالزم اأول ب�سرطة حمافظة جدة – 

بدائرة حمافظة جدة  تاريخ 1426/12/2هـ  وقبل  – لأنه  ال�سراح  – مطلق  متزوج 

مبنطقة مكة املكرمة: 
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1- قام بالتزوير يف حمرر ر�سمي )خطاب رقم )1/20/23043( يف 1426/12/2هـ 

والبحث  التحريات  �سعبة  املن�سوب �سدوره ملدير  ال�سعودية  ل�سركة الت�سالت  املوجه 

اجلنائي ب�سرطة حمافظة جدة من دون علمه( باإثبات بيانات ووقائع كاذبة يف �سورة 

بيانات ووقائع �سحيحة حيث ذكر فيه وجود ق�سية على قدر من الأهمية تتطلب معرفة 

 – للحقيقة  – خالفًا  للمراأة/.....  العائد  اجلوال  على  والواردة  ال�سادرة  املكاملات 

فتمت اجلرمية بناًء على ذلك. 

باإر�ساله  اأجله  من  زور  – فيما  التهام  – حمل  املزور  الر�سمي  املحرر  ا�ستعمل   -2

ل�سركة الت�سالت ال�سعودية بطلب معلومات عن رقم اجلوال العائد للمراأة/.....– 

حمتجًا ب�سحته مع علمه التام بتزويره. 

3- حال كونه موظفًا عامًا – وب�سفته الوظيفية – �سالفة الذكر – ا�ستغل نفوذ وظيفته 

رقم  خطاب  باإعداد  وذلك  والتعليمات  بالأنظمة  بالعبث  الإداري  ال�ستعمال  واأ�ساء 

)1/20/223043( يف 1426/12/2هـ املوجه ل�سركة الت�سالت ال�سعودية املن�سوب 

�سدوره ملدير �سعبة التحريات والبحث اجلنائي ب�سرطة حمافظة جدة من دون علمه، 

يذكر فيه وجود ق�سية على قدر من الأهمية تتطلب معرفة املكاملات ال�سادرة والواردة 

– مما ت�سبب بالإ�سرار بها ومن دون  على اجلوال العائد للمراأة/.................. 

مربر لذلك اأو ق�سية تتطلب هذا الإجراء – فتمت اجلرمية بناًء على ذلك. 

ودللت الهيئة على التهام مبا يلي :  

1- اعرتاف املتهم املذكور باإعداد اخلطاب امل�سار اإليه دون �سالحيات تخوله بالتوقيع 
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عن مدير �سعبة التحريات والبحث اجلنائي. 

2- �سكوى املراأة/....... من حدوث ات�سالت عليها ومبن يت�سل بها. 

3- �سدور القرار التاأديبي رقم )1144( يف 1428/1/20هـ بحق املتهم املذكور من 

قبل مرجعه املت�سمن ثبوت التهام املن�سوب اإليه. 

وطلبت الهيئة حماكمة املتهم املذكور طبقًا لأحكام املادتني )5، 6( من نظام مكافحة 

التزوير واملادة الثانية فقرة رقم )5( من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ. 

وب�سوؤال املدعى عليه اجلواب، اأجاب قائاًل: �سحيح قد قمت بتوقيع اخلطاب الوارد 

اأنه مرر يل  توقيعي لهذا اخلطاب ولرمبا  اأ�سباب  اأعلم  اأين ل  الدعوى واحلقيقة  يف 

من قبل اأحد اأفراد الوحدة ول اأتهم اأحدًا وقد وقعته بتوقيعي املعتمد وفيه ما ي�سري 

اأنه عن املدير وهذا �ساأن كل اخلطابات ال�سادرة. وقدم مذكرة جاء فيها: اأن هيئة 

الرقابة والتحقيق ذكرت يف التهام رقم )1( اأنها تتهمني بالتزوير يف حمرر ر�سمي 

الت�سالت  ل�سركة  املوجه  1426/12/2هـ  يف   )1/20/23043( رقم  اخلطاب  وهو 

ب�سرطة حمافظة جدة  اجلنائي  والبحث  التحريات  �سعبة  ملدير  واملن�سوب  ال�سعودية 

من دون علمه وهنا اأو�سح للدائرة اأن علمي يخول يل التوقيع نيابًة عن مدير �سعبة 

التحريات والبحث اجلنائي حيث اإن عمل التحريات والبحث اجلنائي يتطلب الإجراء 

ال�سريع يف اأية ق�سية مهما كانت تلك الق�سية حتى يتم الو�سول للحقيقة والقب�ض على 

على ذلك اخلطاب ظنًا  بالتوقيع  قمت  وكوين  للعدالة  وتقدميه  اأي جرم  ارتكب  من 

مني اأن هناك ق�سية تتطلب الإجراء ال�سريع ولهذا قمت بالتوقيع ول علم يل بذلك 
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املراأة  تلك  اأعرف  ول  تذكر  عالقة  اأية  به  تربطني  ول  عنه  ال�ستف�سار  املراد  الرقم 

وهذا ما اأو�سحته التحقيقات واللجنة امل�سكلة بذلك واأنا حتى هذه اللحظة ل اأعرف 

من تكون تلك املراأة املدعية ول ذلك ال�سخ�ض امل�ستفيد من تلك املكاملات واأي�سًا اأوؤكد 

ال�ساعة  واإمنا كان على مدار  له وقت حمدد ومعلوم  لي�ض  البحث اجلنائي  باأن عمل 

وقت  باأي  اجلنائي  والبحث  التحريات  �سعبة  مدير  عن  نيابًة  التوقيع  الأمر  ويتطلب 

فمثاًل لو وقعت حادثة يف اآخر الليل ويتطلب الأمر الإجراء ال�سريع و�سحب املكاملات 

الهاتفية لأي متهم فمن الواجب وال�سروري عمل ذلك وك�سب الوقت للو�سول ملرتكب 

واإرجاع  عليه  القب�ض  دون  بالهرب  جمرم  لأي  الفر�سة  تتاح  ل  وحتى  احلادثة  تلك 

احلقوق لأ�سحابها ، فاأين التزوير لقد وقعت بتوقيعي الر�سمي املعتمد لدى مرجعي 

اتهامي  والتحقيق  الرقابة  هيئة  ملمثل  جاز  فكيف  لرئي�سي  مزورًا  توقيعًا  اأوقع  ومل 

بالتزوير واإذا كان يق�سد بالتزوير باأنه اإثبات بيانات ووقائع كاذبة يف �سورة بيانات 

ووقائع �سحيحة فاأحب اأن اأو�سح للدائرة باأن ذلك اخلطاب هو )منوذج( دائم خمزن 

اأو  مني  فل�سفة  يكن ذلك  والبحث اجلنائي ومل  التحريات  ب�سعبة  به  ويعمل  باجلهاز 

ال�ستف�سار  يتم  رقم  لأي  جاهز  )منوذج(  اخلطاب  ذلك  واإمنا  بكتابته  قمت  اإجراء 

عنه ، ولقد قمت بتوقيع اخلطاب مع العديد من اخلطابات التي اأقوم بتوقيعها يوميًا 

والتي تعد من قبل الوحدة التي اأعمل بها حيث اأعمل بوحدة مكافحة جرائم الأموال 

اأ�سا�ض  هي  فال�سيارات  اأهمية  من  الوحدتني  لهذين  ما  ومعروف  ال�سيارات  و�سرقة 

اأية ق�سية ترتكب ومن بعدها تتم احلادثة ومرفق خطابات قمت بالتوقيع فيها نيابًة 
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عن مدير ال�سعبة وكانت تخ�ض معامالت �سجناء مت القب�ض عليهم ، وبدرا�سة ملف 

التحقيق يظهر للدائرة باأن املراأة/...... واملت�سررة من ذلك ذكرت باأنها ل تعرفني 

ومل اأقم بالت�سال عليها ولي�ض بيني وبينها اأية عالقة وهذا يثبت للدائرة باأنه ل يوجد 

اأية م�سلحة يل بطلب اأرقامها ومل اأت�سل بها فاأين اجلرمية التي متت ح�سب دعوى 

هيئة الرقابة والتحقيق وكذلك مل يثبت يل اأية عالقة تربطني مع ال�سخ�ض امل�ستفيد 

من تلك املكاملات ول اأعلم من ذلك ال�سخ�ض، واأفيد اأنه �سدر علي القرار التاأديبي 

رقم )1144( يف 1428/1/20هـ وكان ب�سبب اخلطاأ الذي وقعت فيه بالتوقيع ولي�ض 

تعمدًا واأنني اإذ اأ�سع اأمام الدائرة اإجابتي على الدعوى فاإن يقيني باأن اأع�ساء الدائرة 

وبعد تدقيق ملف التحقيق وما ت�سمنه من اإجابات املراأة/..... ، والطالع على �سور 

التوقيع نيابًة عن مدير �سعبة التحريات والبحث اجلنائي  اخلطابات التي تخول يل 

وبالنظر اإىل اأنني وهلل احلمد مل ي�سبق يل اأي خطاأ اإداري وا�ستنادًا اإىل تعليمات ويل 

الأمر التي تق�سي بالأخذ بيد املوظف عند اخلطاأ الأول وا�ستنادًا اإىل اأن ركن التزوير 

غري متحقق لأنني وقعت توقيعي املعتمد على خطاب اأعد من قبل اأحد اأفراد ال�سعبة ، 

واأرفق للدائرة عددًا من �سهادات ال�سكر والتقدير والتزكيات من معايل مدير الأمن 

العام ومدراء �سعبة التحريات والبحث اجلنائي والذي كنت اأعمل حتت اإدارتهم ملدة 

ثمان �سنوات تفانيت خاللها يف اأداء الواجب اإداريًا وميدانيًا وكنت خالل هذه املدة 

من ال�سباط املميزين باأعمال البحث والتحري ونظرًا لظرويف العائلية فاإنني اأطلب 

الرقابة والتحقيق والنظر فيها بعني العطف  النظر عن دعوى هيئة  احلكم ب�سرف 
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وباطالعه عليها  الدعاء �سورة منها  ت�سلم ممثل  ثم  واأولدًا.  اأ�سرة  اأعول  اإين  حيث 

�سعبة  نيابًة عن مدير  بالتوقيع  �سند نظامي يخوله  لديه  لي�ض  املدعى عليه  باأن  اأفاد 

التحريات والبحث اجلنائي. ويكتفي بالأدلة الواردة يف قرار التهام. 

ثم ورد للدائرة خطابات مدير �سعبة التدريب ب�سرطة جدة برقم )26/15814( يف 

اخلطابات  بتوقيع  خمولني  اجلنائي  البحث  �سباط  )اإن  املت�سمن:  1429/7/19هـ 

من  الفنية  التقارير  طلب  خطابات  مثل  امل�ستعجلة  العمل  اإجراءات  تتطلبها  التي 

الأدلة اجلنائية وطلب التقارير الطبية وطلب املعلومات عن الهواتف من الت�سالت 

اأو اإعداد اخلطط للمهام الأمنية فاإنها من  اأما خطابات الرفع بالق�سايا  ال�سعودية، 

م�سوؤولية مدير ال�سعبة(. وب�سوؤال املدعى عليه اإن القرار التاأديبي رقم )1144( بتاريخ 

بتزويرك  التهمة  اإليك  وجه  الع�سكرية  املحاكمة  هيئة  من  ال�سادر  1428/1/25هـ 

عن  لال�ستعالم  الت�سالت  �سركة  اإىل  وبعثه  التحريات  �سعبة  مدير  با�سم  اخلطاب 

احلكم  �سدور  ومت  حاجة  اأو  لذلك  مربر  دون  الن�ساء  لإحدى  النقال  الهاتف  فواتري 

ال�سابق  املدير  جدة  ب�سرطة  التدريب  �سعبة  مدير  خطاب  بينما  �سهر  ملدة  بتوقيفك 

املعلومات  بطلب  ال�سالحيات  لديك  باأن  يفيد  اجلنائي  والبحث  التحريات  ل�سعبة 

قد  الع�سكري  املجل�ض  باأن  قائاًل:  فاأجاب  ال�سعودية؟  الت�سالت  من  الهواتف  عن 

بتوقيع  باأنني مفو�ض  اأفاد رئي�سي  ال�سلطة وقد  الإداري بتجاوز  حاكمني على اخلطاأ 

اخلطابات امل�سار اإليها يف اإفادته للدائرة اإ�سافة اإىل اأن عملنا يتطلب ذلك وموجودة 

قدم  ثم  ال�سعودية.  الت�سالت  ملخاطبة  الآيل  باحلا�سب  خمزنة  جاهزة  مناذج 
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املدعى عليه �سورة م�سدقة، وب�سوؤاله عن ذلك القرار التاأديبي رقم )1144( بتاريخ 

1428/1/25هـ �سادر عن هيئة املحاكمة باملجل�ض ال�ستئنايف الع�سكري يف الق�سية 

للمادة  ا�ستنادًا  �سهر  ملدة  بالتوقيف  املذكور  جمازاة  املت�سمن   )1427/1072( رقم 

ي�سري  اأنه  القرار  اأ�سري يف  وقد  الداخلي  الأمن  قوات  نظام  فقرة )هـ( من   )170(

تنفيذه بعد ت�سديقه من �ساحب ال�سمو امللكي م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية 

وقد تبني من ال�سور املرفقة بالق�سية اأنه �سدق من م�ساعد وزير وظهر يف �سكله اأنه 

حكم نهائي واجب النفاذ ثم قدم املدعى عليه �سورة خطاب موجه من مدير �سرطة 

حمافظة جدة اإىل �سرطة منطقة مكة املكرمة �سعبة ال�سباط املت�سمن اأنه مت توقيف 

املذكور ملدة �سهر اعتبارًا من 1428/10/10هـ اإىل 1428/11/10هـ.

املرفقة  والتحقيقات  الأوراق  درا�سة  وبعد  والإجابة  الدعوى  على  وبناء  اإنه  وحيث 

1426/12/2هـ  بتاريخ  )1/20/23043ع(  رقم:  اخلطاب  �سورة  على  والطالع 

والبحث  التحريات  �سعبة  من  ال�سادر  لالت�سالت  ال�سعودية  ال�سركة  ملدير  املوجه 

على  والواردة  ال�سادرة  املكاملات  )طلب  املت�سمن  جدة  حمافظة  ب�سرطة  اجلنائي 

اأحد اجلوالت( واإجابة املدعى عليه بخ�سو�ض ذلك املت�سمنة: )اإنه كان رئي�ض وحدة 

خطابات  مع  اخلطاب  هذا  على  بالتوقيع  وقام  التاريخ  ذلك  يف  وال�سيارات  الأموال 

اجلنائي  البحث  واأعمال  اجلنائي.  والبحث  التحريات  ب�سعبة  الوحدة  تخ�ض  اأخرى 
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عليه  املدعى  من  واملوقع  الأخرى(  والقطاعات  الت�سالت  �سركة  خماطبة  تتطلب 

والبحث  التحريات  �سعبة  مدير  عن  اأي  )عنه(  عبارة  كتابة  بعد  ال�سخ�سي  بتوقيعه 

اجلنائي، وبعد الطالع على خطاب مدير �سعبة التحريات والبحث اجلنائي و�سرطة 

 )26/15864( رقم  جدة  حمافظة  ب�سرطة  حاليًا  التدريب  �سعبة  مدير  �سابقًا  جدة 

بتاريخ 1429/7/19هـ املت�سمن )اإن املدعى عليه كان اأحد �سباط ال�سعبة عندما كان 

بوحدة  يعمل  املدعى عليه  واإن  اإىل عام 1428هـ  اإدارتها  يتوىل  التدريب  �سعبة  مدير 

الأموال وبحكم طبيعة عمل البحث اجلنائي امل�ستمر على مدار ال�ساعة فاإن ال�سباط 

خمولني بتوقيع اخلطابات التي تتطلبها اإجراءات العمل امل�ستعجلة مثل خطابات طلب 

وطلب  امل�ست�سفيات  من  الطبية  التقارير  وطلب  اجلنائية  الأدلة  من  الفنية  التقارير 

اأو  بالق�سايا  الرفع  خطابات  اأما  ال�سعودية  الت�سالت  من  الهواتف  عن  املعلومات 

اإعداد اخلطط للمهام الأمنية فاإنها من م�سوؤولية مدير ال�سعبة واإن تواقيع ال�سباط 

معروفة لديهم  ولدى املخت�سني يف ال�سادر والوارد بال�سعبة وهي معتمدة على �سوء 

ذلك ومت اإعداد هذا اخلطاب لإي�ساح الواقع العملي(. 

�سابقًا  اجلنائي  والبحث  التحريات  �سعبة  مدير  خطاب  خالل  من  تبني  اإنه  وحيث 

العقيد)......( – مدير �سعبة التدريب حاليًا – اأنه قد خول املدعى عليه يف التوقيع 

املدعى  وكون  ال�سعودية.  الت�سالت  الهواتف من  املعلومات عن  على خطابات طلب 

عليه قد وقعه بتوقيعه ال�سخ�سي وو�سع عبارة )عنه( فاإن الدائرة تخل�ض اإىل عدم 

بالتوقيع عن  اإنه خمول  دام  ما  قيام اجلرمية يف حقه  لعدم  التزوير  اإدانته بجرمية 
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الدعوى  على  بناًء  فاإنه  الوظيفي  النفوذ  با�ستغالل  لالتهام  وبالن�سبة  ال�سعبة.  مدير 

التاأديبي  القرار  على  والطالع  املرفقة  والتحقيقات  الأوراق  درا�سة  وبعد  والإجابة 

ت�سمن  الذي  1428/1/25هـ  بتاريخ   )1144( رقم:  عليه  املدعى  على  ال�سادر 

�سركة  ملدير  املوجه  اخلطاب  على  بالتوقيع  قام  باأنه  عليه  املدعى  اإجابة  الوقائع  يف 

الت�سالت بطلب برنت عن املكاملات ال�سادرة والواردة لأحد اجلوالت وكان التوقيع 

تربطه  ول  اجلوال  �ساحب  هوية  معرفة  اأو  مب�سمونه  علمه  دون  اخلطاب  هذا  على 

واإن  ال�ستعالم عن مكاملات اجلوال  اأنه هو من طلب  ات�سح  الذي  بال�سخ�ض  عالقة 

يقت�سي  ما  حال  يف  الأقدم  ال�سابط  قبل  من  عليها  التوقيع  يتم  الق�سايا  من  كثريًا 

مل�سلحة  الوظيفة  نفوذ  با�ستغالل  عليه  واحلكم  الإجراء،  يف  الإ�سراع  �سرورة  الأمر 

�سخ�سية – وهذا فعل حمظور ومعاقب عليه باملادة )170/هـ( من نظام قوات الأمن 

الداخلي – وتوقيفه ملدة �سهر، وبعد الطالع على خطاب مدير �سرطة حمافظة جدة 

رقم: )2/25396/�ض( بتاريخ 1428/11/16هـ املت�سمن: )اإنه مت توقيف املالزم – 

املدعى عليه – ملدة �سهر اعتبارًا من 1428/10/10هـ حتى 1428/11/10هـ ح�سبما 

يت�سح من خطاب مدير �سعبة الأمن الوقائي ب�سرطة جدة رقم )9/784/ح( بتاريخ 

1428/11/14هـ وم�سفوعه حم�سر التوقيف(. 

ال�ستئنايف  املجل�ض  اأمام  عليه  املدعى  املقامة على  التاأديبية  الدعوى  اأن  تبني  وحيث 

وحوكم  فيها  اأدين  قد  الوظيفي  لنفوذه  عليه  املدعى  ا�ستغالل  بخ�سو�ض  الع�سكري 

ن�سه:  ما  الع�سكري  املجل�ض  قرار  اأ�سباب  يف  جاء  اإذ  عمله  جهة  من  م�سلكيًا  عليها 
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)حيث اإن ما قام به املالزم اأول املذكور يعترب اإخالًل بواجباته الوظيفية وُيعد ا�ستغالًل 

لنفوذ الوظيفة مل�سلحة �سخ�سية وهذا فعل حمظور ومعاقب عليه باملادة )170/هـ( 

الوظيفة  ا�ستغل نفوذ  اأن املدعى عليه قد  واإذ تبني  الداخلي(  من نظام قوات الأمن 

نظرًا لعدم وجود ق�سية تتطلب معرفة املكاملات ال�سادرة والواردة عن اجلوال العائد 

تربط  بعالقة  يوحي  ما  هناك  اأن  اإىل  املبدئي  التحقيق  يف  اأ�سري  اإنه  وحيث  للمراأة. 

املدعى عليه باملواطن خ�سم املراأة غري اأن هذه العالقة مل يت�سح اإنها كانت لغر�ض 

�سيء اأو جماملة. 

ا�ستغالًل  وُيعد  الوظيفية  بواجباته  اإخالًل  يعترب  عليه  املدعى  به  قام  ما  اإن  وحيث 

لنفوذه الوظيفي، فاإن الدائرة تخل�ض اإىل اإدانته با�ستغالل النفوذ الوظيفي ومعاقبته 

عن ذلك طبقًا لن�ض املادة )الثانية( الفقرة )5( من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 

1377هـ. 

– بجرمية  اجلن�ضية  – �ضعودي   ).....( اإدانة  بعدم  اأواًل:  الدائرة  حكمت  لذلك 

التزوير املن�ضوبة اإليه يف هذه الدعوى ملا هو مو�ضح باالأ�ضباب. 

اإليه يف هذه الدعوى ومعاقبته  املن�ضوب  اإدانته با�ضتغالل النفوذ الوظيفي  ثانياً: 

عن ذلك بتغرميه خم�ضة اآالف ريال. 

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 2/4167/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 738/د/ج/8 لعام1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 905/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/7/30هـ

تزوير– حمرر ر�ضمي – ت�ضاديق وزارة اخلارجية – م�ضاهمة – �ضبط املحررات 

املزورة – احليازة �ضند امللكية. 

مع  بامل�ساهمة  الأول  لقيام  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  اأقامت 

جمهولني يف تزوير الت�ساديق املن�سوبة لوزارة اخلارجية التي �سبطت يف حمل �سكنه، 

وم�ساهمة الثاين مع الأول يف تزوير اأحد هذه الت�سديقات – �سبط املحررات املزورة 

ب�سكن املتهم الأول بناًء على البالغ املقدم �سده وعجزه عن الدللة على �ساحبها اأو 

الإر�ساد عنه - اعرتافه اأمام ال�سرطة باأنه يتاجر يف التاأ�سريات املزورة - كون احليازة 

دون  اأ�سليًا  فاعاًل  واعتباره  التزوير  بجرمية  اإدانته  ثبوت  ذلك:  – اأثر  امللكية  �سند 

اعتبار لإنكاره الذي يهدف منه اإىل التهرب من العقاب - تطابق اأقوال املتهم الثاين 

يف جميع مراحل التحقيق باأنه ح�سل على املحرر املزور من املتهم الأول واأنه ل يعلم 

واإقرار  اأم مزورة،  املحررات �سحيحة  كانت هذه  وهل  الأول  املتهم  اأح�سره  اأين  من 

املتهم الأول بذلك – موؤدى ذلك: عدم اإدانته مبا هو من�سوب اإليه لعدم كفاية الأدلة 

على توافر الق�سد اجلنائي لديه. 
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 )114( رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( املادتان 

بتاريخ 1380/11/26هـ. 

املادة  حكم  �سمول  ب�ساأن  1399/8/14هـ  بتاريخ   )223( رقم  الوزراء  جمل�ض  قرار 

اخلام�سة من نَظام مكافحة التزوير الأوراق الر�سمية وغري الر�سمية.

اأنه ورد اإىل املحكمة الإدارية مبحافظة جدة خطاب  تتلخ�ض وقائع هذه الق�سية يف 

فرع هيئة الرقابة والتحقيق بجدة رقم )5636/19( بتاريخ 1430/6/10هـ املرفق به 

قرار التهام رقم )744/ج( لعام 1430هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت الدائرة النظر 

 ).....( الدعاء  ممثل  ح�سر  حيث  ال�سبط،  بدفرت  املثبت  النحو  على  الق�سية  يف 

واملتهمان املذكوران اأعاله وادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهمني قائاًل: تتهم هيئة 

الرقابة والتحقيق كاًل من/الأول: ).....( – ميني اجلن�سية – )24( �سنة – �سائق 

– متزوج واأب لولدين – يقيم يف البالد بطريقة نظامية – موقوف ب�سجون حمافظة 

– �سوداين  جدة/الإ�سالحية بتاريخ /  /  1430هـ بتهمة التزوير. الثاين: ).....( 

اجلن�سية – )46( �سنة – عامل – متزوج واأب لأربعة اأولد – يقيم يف البالد بطريقة 

جدة  حمافظة  بدائرة  1430/1/15هـ  تاريخ  وقبل  لأنه  ال�سراح.  مطلق   – نظامية 
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مبنطقة مكة املكرمة: 

املتهم الأول: �ساهم مع جمهولني يف تزوير الت�ساديق املن�سوبة لفرع وزارة اخلارجية 

مبنطقة مكة املكرمة وعدد )17( تفوي�سًا )15( منها من�سوب �سدورها ملكتب ).....(

لال�ستقدام و)2( من�سوب �سدورها ملكتب ).....( لغر�ض ا�ستقدام عمالة من جن�سيات 

خمتلفة – مو�سوع الق�سية – باأن �سبطت يف حمل �سكنه و�سبط تفوي�ض مع املتهم 

املذكور وذكر باأنه حت�سل عليه من املتهم الثاين – فتمت بذلك جرمية التزوير. 

املتهم الثاين: �ساهم مع املتهم الأول يف تزوير الت�سديق املن�سوب لفرع وزارة اخلارجية 

على التفوي�ض رقم )24695( ال�سادر من موؤ�س�سة ).....(مبكتب ).....(لال�ستقدام 

باأن �سبط معه عند القب�ض عليه – فتمت اجلرمية بناًء على ذلك. 

ودللت الهيئة على التهام:  

1- اإفادة فرع وزارة اخلارجية باأن الت�ساديق املن�سوبة اإليها على التفاوي�ض – حمل 

التهام – مزورة. 

�سكن  مبحل  التفاوي�ض  وباقي  الثاين  املتهم  مع   )24695( رقم  التفوي�ض  �سبط   -2

املتهم الأول بناًء على بالغ �سدهما. 

3- اإن اإنكار املتهم الأول عالقته بالتفاوي�ض يدح�سه اإر�ساد املتهم الثاين عليه ووجود 

التفاوي�ض والتاأ�سريات مبحل �سكنه ول يعول على ما دفع به من اأنها تعود ل�سخ�ض اآخر 

ي�سكن معه يف الغرفة نف�سها اإذ مل ي�ستطيع اإثبات ذلك بالإ�سافة اإىل ما هو ثابت باأنه 

عاطل عن العمل ويتخذ من املتاجرة بالتاأ�سريات مهنة له. 
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وطلبت الهيئة من املحكمة الإدارية حماكمة املتهمني املذكورين طبقًا لأحكام املادتني 

)5، 6( من نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ. 

وب�سوؤال املدعى عليه الأول اجلواب اأجاب قائاًل: اأنكر الدعوى جملة وتف�سياًل فجميع 

التحقيق  مراحل  جميع  يف  اأقواله  على  و�سادق    )......( املدعو  تخ�ض  اخلطابات 

وب�سوؤاله هل لديه جديد؟ اأجاب باأنه ل يوجد لديه. وب�سوؤال املدعى عليه الثاين عن 

– عن  التهام  – حمل  التفوي�ض  باأنني ح�سلت على خطاب  قائاًل:  اأجاب  اجلواب 

التاأكد من �سحة اخلطاب  اأي مبلغ ل�سرتاطي  اأ�سلمه  الأول ومل  املدعى عليه  طريق 

واأ�ساف باأنه ل يعلم اأن اخلطاب مزور واأنه وقع �سحية للمدعى عليه الأول و�سادق 

على اأقواله يف التحقيقات ال�سابقة.

وحيث اإنه بناًء على الدعوى واإجابة املدعى عليه وبعد درا�سة الق�سية والطالع على 

املن�سوبة  الت�ساديق  )اأن  املت�سمن  املكرمة  مكة  اخلارجية مبنطقة  وزارة  فرع  اإفادة 

اإليها على التفاوي�ض – حمل التهام – مزورة وعلى حم�سر ال�سبط املت�سمن: �سبط 

التفاوي�ض ب�سكن املدعى عليه الأول بناًء على ما ورد يف بالغ �سده. وعلى عجزه عن 

الدللة عن �ساحب التفاوي�ض التي �سبطت مبقر �سكنه اأو الإر�ساد عنه واعرتافه اأمام 

ال�سرطة باأنه يقوم باملتاجرة يف التاأ�سريات املزورة مما تخل�ض معه الدائرة اإىل اإدانته 

بجرائم التزوير املن�سوبة اإليه يف هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك طبقًا لن�ض املادتني 
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)5، 6( من نظام مكافحة التزوير واعتباره فاعاًل اأ�سليًا طبقًا لقرار جمل�ض الوزراء 

املت�سمن  ال�سبط  فمح�سر  اإنكاره  على  الدائرة  تعول  ول  1399هـ  لعام   )223( رقم 

وجود التفاوي�ض والتاأ�سريات بداخل �سكنه وحليازة �سند امللكية واأنه اأ�سند اإىل جمهول 

مما يتاأكد للدائرة اأن هدفه التهرب من العقاب. 

الق�سية  والإجابة وبعد درا�سة  الدعوى  بناًء على  فاإنه  الثاين  للمدعى عليه  وبالن�سبة 

باأن  املكرمة  مكة  مبنطقة  اخلارجية  وزارة  فرع  اإفادة  وعلى  الأوراق  على  والطالع 

– مزورة وعلى حم�سر القب�ض املت�سمن  – حمل التهام  الت�ساديق على التفاوي�ض 

)�سبط التفوي�ض رقم )24695( مع املدعى عليه الثاين( وعلى اأقواله يف جميع مراحل 

التحقيق باأنه ح�سل على التفوي�ض حمل التهام من املدعى عليه الأول واأنه قد طلب 

منه اأحد الأ�سخا�ض ال�سودانيني تاأ�سريات �سورية لكفيله وطلب من املدعى عليه ذلك 

واأح�سرها مقابل مبلغ خم�سني األف ريال على اأن يح�سل على مبلغ خم�سة اآلف ريال 

على كل عامل بعد قدومه واأنه �سبق اأن ح�سل من املدعى عليه الأول على تاأ�سرية لبن 

اأخته )......( ول يعلم من اأين يح�سرها املدعى عليه الأول. واإن كانت �سحيحة اأم 

مزورة وعلى اأقوال املدعى عليه الأول باأنه فعاًل �سلم املدعى عليه الثاين التاأ�سرية وبها 

خم�سة عمال �سوريني واأنه ح�سل عليها عن طريق )......( مقابل مبلغ �سبعة اآلف ريال 

ب�سبب  ال�سوريني فلم يح�سل على مقابلها  تاأ�سرية  اأما  بال�سوداين  للتاأ�سرية اخلا�سة 

اأنهم مل يح�سروا. واأقوال املدعى عليه الأول اأمام ال�سرطة بقيامه باإعطاء املدعى عليه 

اأمام  الثاين التفوي�ض حمل التهام مقابل مبلغ األف ريال للفيزة الواحدة، واعرتافه 
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ال�سرطة باأنه يقوم باملتاجرة يف التاأ�سريات. وحيث ات�سح للدائرة تطابق اأقوال املدعى 

عليه يف جميع مراحل التحقيق اأمام ال�سرطة وهيئة الرقابة واأمام الدائرة باأنه ح�سل 

عليها عن طريق املدعى عليه الأول واعرتاف املدعى عليه الأول بذلك فاإن الدائرة 

تخل�ض اإىل عدم اإدانته مبا هو من�سوب اإليه يف هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة على 

توافر الق�سد اجلنائي لديه. وتو�سي الدائرة باإحالته للجوازات لتطبيق نظام الإقامة 

بحقه حيث اأقر يف جميع التحقيقات باأنه يقوم باملتاجرة يف التاأ�سريات. 

التزوير  – بجرائم  – ميني اجلن�ضية   ).....( باإدانة  اأواًل:  الدائرة  لذلك حكمت 

من  حت�ضب  �ضنة  مدة  ب�ضجنه  ذلك  عن  ومعاقبته  الدعوى  هذه  يف  اإليه  املن�ضوبة 

تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�ضية وتغرميه األف ريال. ثانياً: عدم اإدانة الثاين 

).....( – �ضوداين اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه 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، واعتبار احلكم بالن�ضبة 

للمحكوم عليه االأول نهائياً لعدم االعرتا�س عليه.  
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رقم الق�ضية 2/40/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 764/د/ج/8 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 926/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/8/13هـ

 – معاً  والغرامة  – ال�ضجن  له  املقررة  العقوبة   - ر�ضمي وعريف  – حمرر  تزوير 

الق�ضاء باأيهما وحده ي�ضتوجب نق�س احلكم.

عقوبة الغرامة يف جرمية التزوير عقوبة اإلزامية ، ولي�ست خيارية، ويتعني اإ�سافتها 

مع عقوبة ال�سجن – اقت�سار حكم الدائرة اجلزائية على عقوبة ال�سجن فقط دون 

الغرامة ي�ستوجب نق�ض احلكم جزئيًا لإ�سافة عقوبة الغرامة بحق املتهمني اإىل عقوبة 

ال�سجن.

بتاريخ  امللكي رقم )114(  باملر�سوم  ال�سادر  التزوير  املادة )6( من نظام مكافحة 

1380/11/26هـ.

رقم  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  خطاب  جدة  مبحافظة  الإدارية  املحكمة  اإىل  ورد 

)1154/ج(  رقم  التهام  قرار  به  املرفق  1429/11/28هـ،  بتاريخ  )8835/10ج( 
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لعام 1429هـ، وقد مثل الدعاء الأ�ستاذ ).....( قائاًل يف دعواه: تتهم هيئة الرقابة 

والتحقيق كاًل من:

1- ).....( ).....( اجلن�سية – )34( �سنة – حار�ض – متزوج – �سجني.

– مطلق  – متزوج  خا�ض  – �سائق  �سنة   )36( – اجلن�سية   ).....(  ).....(  -2

ال�سراح.

3- ).....( ).....( اجلن�سية – )38( �سنة – عامل – متزوج – مطلق ال�سراح.

4- ).....( ).....( اجلن�سية – )27( �سنة – دهان – اأعزب – مطلق ال�سراح.

جدة  حمافظة  ب�سجون  موقوف  الأول  املتهم   – نظامية  بطريقة  البالد  يف  يقيمون 

الإ�سالحية بتاريخ 1429/10/28هـ بتهمة التزوير؛ لأنهم وقبل ذلك التاريخ بدائرة 

حمافظة جدة الإ�سالحية مبنطقة مكة املكرمة.

املتهم الأول: �ساهم مع جمهول يف تزوير ختم ر�سمي واآخر عريف )ختم من�سوب �سدوره 

لأمانة حمافظة جدة بلدية العزيزية الفرعية وختم لعيادات الهيئة الطبية املحدودة( 

بال�سطناع وعن طريق التفاق وامل�ساعدة باأن اأمد املجهول بالبيانات الالزمة، فتمت 

بذلك جرمية التزوير.

للعمالة  طبي  )تقرير  عريف  حمرر  تزوير  يف  جمهول  مع  �ساهموا  جميعًا:  املتهمون 

جدة  مل�ست�سفى  �سدوره  من�سوب  1429/7/7هـ  يف   )7404( رقم  للمملكة  الوافدة 

قام  باأن  وامل�ساعدة  التفاق  وبا�سمه( وعن طريق  الثاين  املتهم  الأهلي يحمل �سورة 

املتهم الثاين بت�سليم املتهم الثالث �سورته والبيانات الالزمة واملبلغ املايل املتفق عليه، 
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والذي بدوره قام بت�سليمها للمتهم الرابع الذي بدوره قام بت�سليمها للمتهم الأول الذي 

قام بت�سليمها للمجهول، فتمت بذلك جرمية التزوير.

6، 10( من   ،5  ،2( املواد  لأحكام  املذكورين طبقًا  املتهمني  الهيئة حماكمة  وتطلب 

نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ.

ويف جل�سة يوم الثالثاء املوافق 1430/7/7هـ اطلعت الدائرة على حكم هيئة التدقيق 

)287( لعام 1430هـ يف الق�سية رقم )2/40/ق( لعام 1430هـ، وقد اأحيلت الق�سية 

اأوًل قبول  التدقيق، واملت�سمن  بتاريخ 143/5/16هـ من هيئة  للدائرة برقم )127( 

العرتا�سات �سكاًل، ثانيًا ويف املو�سوع بنق�ض احلكم ال�سادر من الدائرة اجلزائية 

العا�سرة رقم )72( لعام 1430هـ نق�سًا جزئيًا فيما ق�سى به يف حق املتهمني الثاين 

والثالث والرابع باإ�سافة عقوبات الغرامة بحقهم واإعادة الق�سية لديها ملعاودة نظرها 

بح�سور الأطراف.

اأقر مبا جاء يف قرار التهام جملًة وتف�سياًل،  اإليه  ُن�سب  الأول مبا  املتهم  ومبواجهة 

وبالنداء على املتهم الثاين تبني عدم ح�سوره، ومبواجهة املتهم الثالث اأجاب قائاًل: 

اأنكر ما جاء يف قرار التهام، وذكر اأنه جمرد اأُعطي الورقة لــ ).....(، واأنه مل يقم 

بتزوير التقرير الطبي وطلب اأجاًل للرد.

اإنني اأخذت الأوراق من  اأنكر ما جاء يف قرار التهام وقال:  ومبواجهة املتهم الرابع 

يوم  جل�سة  ويف  للرد.  اأجاًل  وطلب   ، لديَّ ما  هذا   ،).....( لــ  و�سلمتها   ).....( الأخ 

اإن  وحيث  الدائرة،  اأمام  جميعًا  املتهمون  ح�سر  1430/8/20هـ  املوافق  الثالثاء 
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الدائرة اطلعت على حكم التدقيق رقم )287/اأ �ض/2( لعام 1430هـ، والذي ق�سى 

بنق�ض احلكم للدائرة اجلزائية العا�سرة رقم )72/د/ج/10( لعام 1430هـ نق�سًا 

جزئيًا فيما يتعلق باإ�سافة عقوبة الغرامة بحق املتهمني الثاين والثالث والرابع، فقد 

رفعت اجلل�سة للمداولة واإ�سدار احلكم.

وحيث اإن الدائرة ب�سدد الف�سل يف الق�سية، وبعد درا�سة الأوراق والتحقيقات املرفقة، 

الدائرة  من  ال�سادر  احلكم  نق�ض  املت�سمن  التدقيق  هيئة  حكم  على  الطالع  وبعد 

اجلزائية العا�سرة رقم )72( لعام 1430هـ نق�سًا جزئيًا بحق املتهمني الثاين والثالث 

والرابع؛ وذلك لأن حكم الدائرة اجلزائية العا�سرة ت�سمن ال�سجن دون الغرامة، وكان 

من املتعني اإ�سافة عقوبة الغرامة مع ال�سجن؛ اإذ هي عقوبة اإلزامية ولي�ست خيارية ، 

فاإن ما ُن�سب اإىل املتهمني هو ا�سطناع التقرير الطبي رقم )7404( يف 1429/8/7هـ 

باملادة )اخلام�سة( من نظام  املن�سو�ض عليها  التزوير  اإحدى طرق  وال�سطناع هو 

يف  عاديني  اأ�سخا�سًا  يعتربون  والرابع  والثالث  الثاين  واملتهمون  التزوير،  مكافحة 

من  )ال�ساد�سة(  للمادة  طبقًا  ذلك  على  ويعاقبون  املذكورة  التزوير  جرمية  ارتكاب 

خل�ست  فقد  على  وبناًء  ال�سجن،  مع  الغرامة  عقوبة  على  ن�ست  التي  ذاته  النظام 

الدائرة اإىل اإدانة املتهمني الثاين والثالث والرابع بجرمية التزوير املن�سوبة اإليهم يف 

هذه الدعوى وتعزيرهم عن ذلك طبقًا للمادة )ال�ساد�سة( من نظام مكافحة التزوير.
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لذلك حكمت الدائرة مبا يلي:

اأواًل: باإدانة االأول ).....( ).....( اجلن�ضية - بجرائم التزوير املن�ضوبة اإليه يف هذه 

الدعوى، وتعزيره عن ذلك ب�ضجنه مدة ثالث �ضنوات حت�ضب من تاريخ توقيفه 

على ذمة هذه الق�ضية، وتغرميه مبلغ )ع�ضرة اآالف( رياٍل.

ثانياً: باإدانة كل من ).....(، و).....( ).....( اجلن�ضية – بجرمية التزوير املن�ضوبة 

�ضنة  مدة  منهما  واحد  كل  ب�ضجن  ذلك  عن  وتعزيرهما  الدعوى،  هذه  يف  اإليهما 

حُت�ضب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�ضية، وتغرميهما مبلغ )األف( رياٍل.

اإليه يف هذه  املن�ضوبة  التزوير  – بجرمية  اجلن�ضية   ).....(  ).....( باإدانة  ثالثاً: 

الدعوى، وتعزيره عن ذلك ب�ضجنه مدة �ضنتني حُت�ضب من تاريخ توقيفه على ذمة 

هذه الق�ضية، وتغرميه مبلغ )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 3/2579/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 412/د/ج/12 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1068/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/9/20هـ

تزوير – حمرر ر�ضمي – �ضجل احلا�ضب االآيل – م�ضاهمة  – تغيري احلقيقة هو 

 – تزويراً  يعد  بيانات حقيقية بطريقة غري نظامية ال  – اإثبات  التزوير  جوهر 

انتفاء الركن املادي – ر�ضوة. 

على  مايل  مبلغ  بدفع  لقيامه  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

غري  بطريقة  املدنية  بالأحوال  املدين  ب�سجله  ا�سمه  اإىل  لقب  لإ�سافة  الر�سوة  �سبيل 

الآيل  احلا�سب  �سجل  هي  ر�سمية  حمررات  بتزوير  اآخرين  مع  ومل�ساهمته  نظامية، 

بالأحوال املدنية باإثبات بيانات كاذبة باإ�سافة لقب اإحدى القبائل اإىل ا�سمه – اإنكار 

املتهم جلرمية الر�سوة وانتفاء الدليل اليقيني على قيامه بدفع مبلغ على �سبيل الر�سوة 

للموظف املخت�ض - التزوير �سورة من �سور الكذب الذي يتناوله النظام بالتجرمي 

تغيريًا  ت�سمن  اإذا  اإل  وقوعه  يت�سور  ل  فالتزوير  للحقيقة  تغيريًا  يت�سمن  والكذب   ،

للحقيقة باإبدالها مبا يخالفها فتغيري احلقيقة هو جوهر التزوير بحيث اإذا مل يحدث 

بيانات  من  باإثباته  قام  ما  اأن  يظن  الفاعل  كان  ولو  للتزوير  وجود  فال  التغيري  هذا 

يخالف بها احلقيقة – قيام املتهم باإثبات لقب اإحدى القبائل اإىل ا�سمه وكونه منتم 

اإىل هذه القبيلة بالفعل مع خطئه الطريق النظامي لالإ�سافة يدل على انتفاء الركن 
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املادي جلرمية التزوير املن�سوبة اإليه – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم بجرميتي الر�سوة 

والتزوير املن�سوبتني اإليه. 

انعقدت الدائرة اجلزائية الثانية ع�سرة، واأ�سدرت حكمها التايل يف الق�سية املذكورة 

بتاريخ   )3/6235( برقم  ال�سرقية  باملنطقة  الإدارية  املحكمة  بوارد  املقيدة  اأعاله، 

الأح�ساء  والتحقيق مبحافظة  الرقابة  املقامة من فرع هيئة  القعدة 1429هـ،  25 ذو 

رقم  التهام  قرار  به  املرفق  1429/11/24هـ  بتاريخ   )3/1/2733( رقم  بخطابه 

لأنه  املتهم؛  �سد  املاثلة  اجلزائية  الدعوى  اإقامة  املت�سمن  1429هـ  لعام  )267/ج( 

الأح�ساء  وحمافظة  الريا�ض  مبنطقة  الريا�ض  مدينة  بدائرتي  1424هـ  عام  خالل 

باملنطقة ال�سرقية: 1-دفع مبلغًا مقداره خم�سون األف ريال للمتهم )......( املوظف 

�سابقًا بوكالة الأحوال املدنية بالريا�ض )حمال للمحكمة الإدارية بالريا�ض( بوا�سطة 

املتهم)......(، واملتهم)......(، واملتهم )......( )حمالون للمحكمة الإدارية باملنطقة 

الأول  اإخالل  لقاء  بالريا�ض(  الإدارية  للمحكمة  واملتهم )......( )حمال  ال�سرقية( 

بواجبات وظيفته باإ�سافة لقب )......( ل�سمه ب�سجله املدين بالأحوال املدنية وبطاقة 

الأحوال ودفرت العائلة اخلا�سة به بطريقة غري نظامية وذلك دون تقدمي امل�ستندات 

املذكورين  مع  2-�ساهم  الذكر.  اآنفة  الر�سمية  باملحررات  الإ�سافة  لتلك  املطلوبة 

الأحوال  املدنية وبطاقة  بالأحوال  الآيل  بتزوير حمررات ر�سمية هي �سجل احلا�سب 
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ودفرت العائلة اخلا�سة به وذلك بطريق اإثبات بيانات كاذبة يف �سورة بيانات �سحيحة 

املتهم)......(  قبل  املحررات من  بتلك  )......(ل�سمه  القبيلة  ا�سم  اإ�سافة  باأن مت 

على  بناًء  و)......(  و)......(،  و)......(،  و)......(،   )......( املتهمني  بوا�سطة 

اتفاقه دون تقدميه امل�ستندات الر�سمية املطلوبة لذلك. هذا و�ساقت الهيئة املدعية 

مراحل  بجميع  املتهم)......(املذكور  اعرتاف   -1 التايل:  النحو  على  التهام  اأدلة 

التحقيق وباإقراره امل�سدق �سرعًا بتحقيق املباحث الإدارية )املو�سح بتقرير املباحث 

الإدارية املرفق �سورته بالق�سية املحالة للمحكمة الإدارية باملنطقة ال�سرقية بخطاب 

برقم )1/1/1812( يف 1429/7/17هـ مبا  بالأح�ساء  والتحقيق  الرقابة  فرع هيئة 

طريق  عن  املتهم  �سمنهم  من  مواطنني  جمموعة  من  مالية  مبالغ  اأخذ  اأ/اأنه  يلي: 

و�سطاء يف هذه الق�سية لقاء التغيريات غري النظامية ب�سجالتهم املدنية باحلا�سب 

بت�سليم  ب/قيامه  بهم.  اخلا�سة  العائلة  ودفاتر  املدنية  الأحوال  وبطاقات  الآيل 

بطاقات الأحوال ودفاتر العائلة لأ�سحابها بعد قيامه بتزويرها ل�ستعمالها من قبلهم 

ومن �سمنهم املتهم. ج/اأن التغيريات التي متت كانت بطريقة غري نظامية ومن دون 

وجود اأوراق ر�سمية للمتهم. د/اأن التغيريات غري النظامية كانت عبارة عن اإ�سافة 

لقب )......( ل�سم املتهم. هـ/اأنه قام باإخراج اآلة الت�سوير اخلا�سة مبكتب الوكيل 

ال�سرتاحات  اإحدى  امل�ستفيدين يف  املتهمني  بت�سوير  وقام  املدنية  لالأحوال  امل�ساعد 

الآيل اخلا�ض  احلا�سب  بيانات  زور يف  و/اأنه  الق�سية.  املتهم يف هذه  ومن �سمنهم 

بالأحوال املدنية ومن �سمنهم بيانات املتهم. 2/البيان ال�سادر من مركز املعلومات 
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الوطني للمتهم )......(والذي يحمل رقم امل�سغل وهو )......( اخلا�ض به املت�سمن 

بيانًا بالتغيريات التي قام بها املذكور والتي ت�سمل املتهم يف هذه الق�سية. 3/اعرتاف 

املتهمني)......(، و)......(، و)......( مبراحل التحقيق واإقراراتهم امل�سدقة �سرعًا 

بالزيادة  ميالدهم  تواريخ  بتغيري  الأ�سخا�ض  من  عدد  مب�ساعدة  الإدارية  باملباحث 

واإ�سافة األقاب لأ�سمائهم ومن �سمنهم املتهم يف هذه الق�سية باأن مت اإح�سارهم اإىل 

للمتهم)......(  منها  جزء  وت�سليم  منهم  الر�سوة  مبلغ  ا�ستالم  بعد  الريا�ض  مدينة 

الق�سية  املتهم يف هذه  4/اإقرار  نظامية.  بطريقة غري  التغيري  باإجراءات  قام  الذي 

بتحقيق املباحث الإدارية امل�سدق �سرعًا وبتحقيق الهيئة بقيامه بدفع هذا املبلغ لإنهاء 

�سجل  من  الآيل  احلا�سب  �سريحة  ل�سمه. 5/�سبط   )......( لقب  اإ�سافة  اإجراءات 

املتهم بهذه الق�سية والثابت منها عملية التزوير تلك. 6/وجود م�سلحة موؤكدة للمتهم 

يف هذه الق�سية باجلرائم التي اقرتفها لإ�سافة لقب )......(. 7/ادعاء املتهم باأنه 

دفع املبلغ املذكور مع الأوراق املطلوبة لإ�سافة اللقب لتقدميه ملكتب خدمات ل ميكن 

اللقب  الأوراق املطلوبة لإ�سافة  اأن  املبلغ كما  اإليه خا�سة يف ظل كرب حجم  اللتفات 

ح�سل عليها عام 1426هـ اأي بعد قيام تلك اجلرمية والتي متت عام 1424هـ ح�سبما 

هو ثابت من الأوراق اإ�سافة لكون عملية ا�ستخراج البطاقة متت خارج نطاق الإدارات 

احلكومية وبا�سرتاحة خا�سة. وتطلب الهيئة من املحكمة الإدارية معاقبة املتهم طبقًا 

رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادرة  الر�سوة  مكافحة  نظام  من   )10  ،3  ،1( املواد  لن�ض 

جمل�ض  وقرار  التزوير  مكافحة  نظام  من   )6  ،5( واملادتني  1412هـ  لعام  )م/36( 
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الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ. 

باإحالة الق�سية اإىل هذه الدائرة حددت لها عدة جل�سات مل يح�سر بها املتهم وبجل�سة 

التهام على  وبتالوة قرار  املتهم  اليوم ح�سر ممثل الدعاء).....( كما ح�سر  هذا 

املتهم اأجاب قائاًل: )ما جاء يف قرار التهام غري �سحيح وال�سحيح هي اأن املعاملة 

كاملة كانت �سارية يف الأحوال املدنية بالأح�ساء اإل اأن ابن عمي)......( ذكر يل اأن 

نظامية(،  بطريقة  الإجراءات  ا�ستكمال  يتوىل  من  )......(هو  يدعى  معقبًا  هناك 

اكتفى  كما  بذلك  واكتفى  الدعوى،  مللف  �سمها  مت  �سفحات  ت�سع  من  مذكرة  وقدم 

اليوم ح�سر ممثل الدعاء).....(  ممثل الدعاء مبا ورد يف قرار التهام. وبجل�سة 

كما ح�سر املتهم، وبذات اجلل�سة �سدر هذا احلكم. 

تهمتي  له  موجهة  املتهم  �سد  الدعوى  هذه  اأقامت  والتحقيق  الرقابة  هيئة  كانت  ملا 

الر�سوة والتزوير على التف�سيل الوارد بقرار التهام ومقدمة هذا احلكم، وحيث اأنكر 

املتهم جرمية الر�سوة والتزوير املن�سوبتني اإليه، وحيث راأت الدائرة عدم كفاية اأدلة 

ال�سك  لتطرق  التهمة  اإثبات  يف  حا�سمة  الأدلة  تكن  مل  وحيث  املتهم،  لإدانة  املدعية 

الحتمال  اإليها  تطرق  اإذا  الأدلة  ولأن  املتهم،  ل�سالح  يف�سر  ال�سك  اإن  وحيث  اإليها، 

�سقط بها ال�ستدلل، ولأن الأ�سل براءة ذمته، واأنه ل يجوز العدول عن هذا الأ�سل 

و�سغل ذمة املتهم والقدح باأمانته اإل بدليل يقيني قاطع، وحيث مل يتوفر ذلك الدليل 
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املتهم  للموظف  كر�سوة  ريال   )50.000( األف  خم�سني  مبلغ  دفع  قد  املتهم  اأن  على 

)......(، وملا كان ما �ساقته اجلهة املدعية من اأدلة ا�ستندت عليها يف توجيه اتهامها 

ل ترقى اإىل اإثبات ما ن�سب اإىل املتهم ومن ثم يتعذر ال�ستناد اإليها ويتعني معه احلكم 

التزوير  كان  ملا  فاإنه  التزوير  جلرمية  بالن�سبة  واأما  اجلرمية.  هذه  يف  اإدانته  بعدم 

الأحوال  بع�ض  يف  بالتجرمي  اجلنائي  النظام  يتناوله  الذي  الكذب  �سور  من  �سورة 

والكذب يت�سمن تغيريًا للحقيقة وعلى ذلك فالتزوير ل يت�سور وقوعه اإل اإذا ت�سمن 

تغيريًا للحقيقة باإبدالها مبا يخالفها، فتغيري احلقيقة هو جوهر التزوير بحيث اإنه اإذا 

مل يحدث هذا التغيري فال وجود للتزوير، ولو كان الفاعل يظن اأن ما قام باإثباته من 

بيانات يخالف بها احلقيقة، بينما هو يف الواقع غري ذلك، وحيث اإن املتهم قد اأثبت 

يف �سجله املدين لقب )......( مع خطئه الطريق النظامي لالإ�سافة اإل اأن ما اأثبته مل 

يخالف الواقع من كونه منتٍم اإىل قبيلة )......(  ويدل عليه اإثبات اللقب مرة اأخرى 

بعد ا�ستبدال البطاقة له من قبل اإدارة الأحوال املدنية مبحافظة الأح�ساء، مما يدل 

على انتفاء الركن املادي جلرمية التزوير املن�سوبة اإليه، ومما تنتهي معه الدائرة اإىل 

عدم اإدانة املتهم مبا ن�سب اإليه من جرمية التزوير. 

اجلن�ضية(  )�ضعودي   ).....( اإدانة  عدم  التايل:  باحلكم  الدائرة  حكمت  لذلك 

بجرميتي الر�ضوة والتزوير املن�ضوبتني 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 1/2018/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي51/د/ج/3 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف689/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة1431/5/24هـ

يف  املحكمة  �ضلطة   – ا�ضتعمال   – �ضيارة   اإيجار  عقد   – عريف  حمرر  تزوير– 

عن  النظر  بغ�س  املحكمة  على  االأدلة  جميع  عر�س   – الرباءة  اأدلة  ا�ضتخال�س 

قناعة جهة التحقيق . 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم )جندي بالأمن العام( لرتكابه 

و  1428/7/14هـ  بتاريخ  �سيارتني  اإيجار  عقدي  هما  عرفيني  حمررين  يف  تزويرًا 

�سحيحة  اأنها  على  كاذبة  وقائع  باإثبات  خمتلفتني  موؤ�س�ستني  من  1428/7/16هـ 

بتقدميه بطاقة اأحوال ورخ�سة قيادة وبطاقة اإثبات �سخ�سية خا�سة ب�سابط باحلر�ض 

الوطني منتحاًل ا�سمه وا�ستعمالهما يف ا�ستئجار ال�سيارتني – ا�ستخال�ض الدائرة لأدلة 

الرباءة - ثبوت اأن املتهم كان على راأ�ض العمل يوم 1428/7/14هـ تاريخ حترير العقد 

اأن العقد حمرر يف مدينة الريا�ض وقد تاأكد ذلك  الأول يف حمافظة عرعر يف حني 

الريا�ض يف  تواجده يف مدينة  ينفي  العمل مما  و�سهادة زمالئه يف  بخطاب مرجعه 

التاريخ املذكور – تقرير الأدلة اجلنائية ل يعدو اأن يكون عماًل ب�سريًا ملقارنة خطوط 

ـ  يع�سدها  ما  اإىل  حتتاج  قرينة  واأنه  يخطئ  وقد  الفاح�ض  ي�سيب  فقد  تت�سابه  قد 

الأو�ساف التي اأدىل بها �ساحبا املوؤ�س�ستني والعاملني بهما ل تتفق مع اأو�ساف املتهم 
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- مبقارنة الدائرة لل�سورة التي على البطاقات املقدمة للموؤ�س�ستني على وجه املتهم 

مل جتد �سبهًا منه - يجب على جهة التحقيق اإرفاق كل ما يفيد يف نظر الق�سية بغ�ض 

النظر عن م�ساندتها لقناعة املحقق لأن التحقيق و�سع جلميع الأدلة التي حتقق العدل 

ل ملا يخدم قناعته - اأثر ذلك : عدم اإدانة املتهم مبا ن�سب اإليه من تزوير وبالتايل 

عدم اإدانته بجرمية ال�ستعمال .

تتلخ�ض الوقائع يف اأن فرع الهيئة املذكور اأعاله اأقام الدعوى اجلزائية املاثلة مبوجب 

قرار التهام رقم )185/ج( لعام 1429هـ جاء فيها ما يلي: 

متزوج  �سنة   )21( العمر   – اجلن�سية  �سعودي   –  ).....( الهيئة  فرع  يتهم  اأوًل/ 

تاريخ  وقبل  لأنه  احلائر  اإ�سالحية  ب�سعبة  موقوف  العام  بالأمن  جندي  برتبة  يعمل 

1428/11/28هـ بدائرة حمافظة الريا�ض مبنطقة الريا�ض: 

1- ارتكب تزويرًا يف حمررين عرفيني هما عقدا اإيجار �سيارتني الأول �سادر من موؤ�س�سة 

1428/7/14هـ  بتاريخ   )1007( برقم  ال�سيارات  لتاأجري  القحطاين  هيف  �سلمان 

بتاريخ   )089910( برقم  ال�سيارات  لتاأجري  ال�سعب  موؤ�س�سة  من  �سادر  والثاين 

ملوظفي  قدم  عندما  �سحيحة  اأنها  على  كاذبة  وقائع  باإثبات  وذلك  1428/7/16هـ 

�سخ�سية  اإثبات  وبطاقة  خ�سو�سي  قيادة  ورخ�سة  مدنية  اأحوال  بطاقة  املوؤ�س�ستني 

�سابط باحلر�ض الوطني با�سم )......(منتحاًل هذا ال�سم ومتكن مبوجب العقدين 



128

من ا�ستئجار ال�سيارتني. 

وحمتجًا  بتزويرهما  علمه  مع  ذكرهما  ال�سالف  املزورين  املحررين  ا�ستعمل   -2

اإليهما  امل�سار  املوؤ�س�ستني  �سيارتني من  ا�ستئجار  باأن متكن مبوجبهما من  ب�سحتهما 

يف الفقرة الأوىل. 

اأدلة التهام: 

ح�سر  املتهم  اأن  من  و)......(   )......( من  كل  املوؤ�س�ستني  �ساحبي  بالغ   -1

ملوؤ�س�ستيهما وهو يرتدي البدلة الع�سكرية برتبة مالزم وطلب ا�ستئجار �سيارتني وقدم 

اإثباته من خالل بطاقة عمله ورخ�سة القيادة با�سم )......( وقام بتوقيع العقدين 

وا�ستلم ال�سيارتني. 

2- اإفادة املالزم )......( لدى ال�سرطة باأن اإثباتاته وبطاقة اإثبات �سخ�سيته ورخ�سة 

القيادة وبطاقة اأحواله املدنية م�سروقة واأنه قام بالإبالغ عنها لدى مركز �سرطة اخلرب 

واأنه مل يقم با�ستئجار ال�سيارتني من موؤ�س�ستي �سلمان القحطاين وموؤ�س�سة ال�سعب 

لتاأجري ال�سيارات. 

3- حم�سر العر�ض املت�سمن تعرف املبلغني عليه واأنه هو من قام با�ستئجار ال�سيارتني. 

على  املتهم  خط  مب�ساهاة  اأنه  املت�سمن   )28900( رقم  اجلنائية  الأدلة  تقرير   -4

اخلط املكتوب بعقدي الإيجار ات�سح باأنه املحرر لهما. 

5- اإن اإنكاره ما ن�سب اإليه من تزوير تنفيه الأدلة ال�سابقة. 

يطلب الفرع من ديوان املظامل معاقبته طبقًا للمواد )5، 6، 10( من نظام مكافحة 
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التزوير ، وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ. 

ومبواجهة املتهم مبا ن�سب اإليه يف قرار التهام ، اأجاب بعدم �سحة ما ن�سب اإليه يف 

هذه القرار، وقال: اإن اأحد العقدين حمل التهام موؤرخ يف 1428/7/14هـ واأن مقر 

املوؤ�س�سة املوؤجرة مدينة الريا�ض واأنا اأعمل يف �سرطة منطقة احلدود ال�سمالية بعرعر 

واأنني يف يوم 1428/7/14هـ كنت على راأ�ض العمل م�ستلمًا ر�سميًا من ال�ساعة التا�سعة 

�سباحًا حتى �سلمت يف ال�ساعة التا�سعة �سباحًا يوم 1428/7/15هـ مما ي�ستحيل معه 

اأن اأكون على راأ�ض العمل يف مدينة عرعر واأ�ستاأجر ال�سيارة واأوقع على العقد حمل 

التهام ، واأطلب من الدائرة خماطبة جهة عملي للتاأكد من �سحة ما دفعت به حيث 

�سلمت العمل يف ال�ساعة التا�سعة �سباحًا من يوم 1428/7/17هـ وي�ستحيل ح�سوري 

وتوقيعي على هذا العقد، واأن تقرير الأدلة اجلنائية ُذكر فيه اأن الكاتب ل�سم امل�ستاأجر 

يف العقدين واحد وبالتايل ي�ستحيل اأن اأكون ذلك الكاتب واأحيل اإىل تفا�سيل اإجاباتي 

يف التحقيقات ال�سابقة، وبالن�سبة ملا ورد يف الأدلة من تعرف املبلغني علي من اأنني من 

ا�ستاأجر ال�سيارتني، فاإنه قد ات�سلت علي بنت بوا�سطة اجلوال وعرفتني على نف�سها 

اأنها موظفة بنك وتطلب مني معلومات حتديث ح�سابي ووثقت بها وزودتها باملعلومات 

اجلوال  على  �سورتي  لها  اأر�سل  اأن  مني  وطلبت  غرامية  عالقة  وبينها  بيني  ون�ساأت 

حتى توافق على مقابلتي فاأر�سلتها اإليها بعد ذلك قطعت الت�سال معي وعندما كنت 

اأنه  بعد  فيما  علمت  �سعودي  �سخ�ض  علينا  دخل  معي  يحقق  الذي  ال�سابط  مبكتب 

)......( وكان بيده جهاز اجلوال ويظهر على �سا�سته �سورتي التي اأر�سلتها اإىل تلك 
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البنت وتعمد اأن يريني اإياها ثم خرج وعند التعرف حدد باأنني الذي ا�ستاأجرت منهم 

ال�سيارة ثم دخل �سخ�ض �سعودي وتعرف علي وحدد اأين َمن ا�ستاأجر ال�سيارة ثم دخل 

�سخ�ض م�سري وحددين اأي�سًا واأ�سار اإىل حذائي ففطنت اإىل �سبب حتديد الأ�سخا�ض 

يل وطلبت من ال�سابط اأن ياأذن يل بتغيري مالب�سي وحذائي واأذن يل فغريتها ودخل 

بالن�سبة  اأما  الدليل،  هذا  مالب�سات  وهذه  علي  التعرف  ميكنه  ومل  الرابع  ال�سخ�ض 

اأنا الكاتب ل�سم امل�ستاأجر)......( فاإن ذلك غري �سحيح حيث  لتقرير الأدلة باأنني 

بينت ا�ستحالة ذلك يف العقد املوؤرخ يف 1428/7/14هـ مما يوؤكد خطاأ ما ورد بذلك 

ولي�ض  عرعر  حمافظة  يف  واأعمل  اأقيم  واأنا  ا�سمي  حتديد  مت  كيف  واأت�ساءل  التقرير 

قيادة  ورخ�سة   )......( اأحوال  بطاقة  �سور  واأن  الريا�ض  مدينة  يف  قرابة  اأية  يل 

التي على  ال�سور  اأن  تبني  الدائرة  اأمام  عليها  اطلعت  التي  �سخ�سية �سابط  واإثبات 

تلك البطاقات لي�ست �سوري ول ت�سبه يل ومل اأجد يف الأوراق ما يبني كيفية حتديد 

ا�سمي باأنني الذي ا�ستاأجرت ال�سيارتني ووقعت على عقدي الإيجار، واأمت�سك ب�سوؤال 

مرجعي عن �سحة ا�ستالمي يف يوم تاريخ العقد املوؤرخ يف 1428/7/14هـ واأكتفي مبا 

ذكرت وبعر�ض ذلك على ممثل الدعاء قرر اكتفاءه مبا جاء يف الأوراق. وكانت هذه 

الق�سية حمالة اإىل الدائرة اجلزائية الرابعة بتاريخ 1429/3/11هـ واأ�سدرت ب�ساأنها 

احلكم رقم )237/د/ج/4( لعام 1429هـ ق�ست فيه بعدم اإدانة املتهم مبا ن�سب اإليه 

يف قرار التهام. وقد بنت حكمها على �سند من القول اأن املتهم دفع باأنه كان على راأ�ض 

العمل يوم 1428/7/14هـ الذي يوافق تاريخ عقد التاأجري املدعى بتزويره املحرر على 
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مطبوعات موؤ�س�سة �سلمان هيف القحطاين وطلب خماطبة مرجعه يف ذلك واأنه متت 

الكتابة اإىل مدير �سرطة احلدود ال�سمالية فورد خطاب مدير �سرطة منطقة احلدود 

باأن  الإفادة  املت�سمن  بتاريخ 1429/6/20هـ  املكلف رقم )22/897/30(  ال�سمالية 

الثنني  يوم  اأما  1428/7/14هـ  ال�سبت  يوم  عمله  مقر  يف  مناوب  )املتهم(  املذكور 

الثالثاء  يوم  املناوبة يف  ولكن ح�سر  لدينا  بالعمل  م�ستلم  فاإنه غري  1428/7/16هـ 

1429/7/17هـ واأن الدائرة اطلعت على املحررين حمل التهام فتبني اأن اأحدهما من 

تاأجري  بـ)عقد  ال�سيارات معنون  لتاأجري  القحطاين  �سلمان هيف  موؤ�س�سة  مطبوعات 

اجلوال  هاتف  ورقم  ال�سخ�سية  وبياناته  ا�سم)......(  امل�ستاأجر  حقل  يف  دون  وقد 

)...........( واأن الرقم اخلام�ض اأول رقم )4( من الي�سار قد تعر�ض للتغيري. وا�سم 

ال�ساعة  املغادرة  ووقت  1428/7/14هـ  املغادرة  بتاريخ  وبياناتها  املوؤجرة  ال�سيارة 

ا�ستاأجر  ملن  توقيع  واأ�سفله  امل�ستاأجر  حقل  يف   )......( ا�سم  تدوين  ومت  )9.45(م 

ال�سيارة. واأن الثاين من مطبوعات موؤ�س�سة ال�سعب لتاأجري ال�سيارات ومدون بحقل 

امل�ستاأجر ا�سم )......( وبياناته ال�سخ�سية وا�سم ال�سيارة امل�ستاأجرة وبياناتها بتاريخ 

خروج ال�سيارة 1429/7/16هـ ووقت خروجها ال�ساعة )10.35( �سباحًا. وحيث اإن 

اإيجار  اأن املتهم �ساهم يف تزوير حمررين عرفيني هما عقدا  دعوى فرع الهيئة هي 

ال�سيارتني حمل التهام ووقع بتوقيع ن�سبه اإىل �سلطان واأنه ا�ستعمل املحررين �سالفي 

اإن  وحيث  ال�سيارتني.  ا�ستئجار  من  مبوجبهما  متكن  باأن  ب�سحتهما  حمتجًا  الذكر 

الدائرة  اأمام  ذلك  على  واأ�سر  التحقيق  مراحل  جميع  يف  اإليه  ن�سب  ما  اأنكر  املتهم 



132

ودفع على نحو ما �سبق من اإجابته اأمام الدائرة ويف التحقيق اأنه كان يف تاريخ عقد 

الإيجار املوؤرخ يف 1428/7/14هـ كان موجودًا يف عمله من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا 

ومل ي�سلم منه اإل يف ال�ساعة التا�سعة �سباحًا من يوم 1428/7/15هـ وطلب خماطبة 

مرجعه والتاأكد من ذلك واأن �سبب توجيه التهام اإليه والتعرف عليه هو ات�سال بنت 

عليه مدعية اأنها موظفة يف اأحد البنوك وطلبت منه تزويدها ببياناته ال�سخ�سية واأن 

اجلوال  الهاتف  بوا�سطة  لها  �سورته  اإر�سال  منه  طلبت  حتى  معها  ا�ستمرت  العالقة 

واأر�سل لها ال�سورة وهذا الدفع له وجاهته ويجد �سدى له يف الأوراق ي�سنده ما دون 

على الورقة رقم )12( من ملف اإجراءات ال�ستدلل واملعدودة باللفة رقم )5( املرفقة 

�سورتها بالأوراق واملعنونة باإقرار مل يذكر له تاريخ ) اأقر اأنا )......( باأنني ح�سلت 

اأحواله  بطاقة  ورقم  كاماًل  املتهم  ا�سم  وذكر  ال�سيارة  ا�ستاأجر  الذي  ال�سخ�ض  على 

لل�سخ�ض  �سورة  ولديه  قبله  من  ال�سيارة  ا�ستاأجر  الذي  هو  ال�سخ�ض  هذا  اأن  واأكد 

املتهم( وذيل الإقرار با�سم )......( وتوقيعه. وحيث اإن التهام على نحو ما �سبق اأن 

والآخر  اأحدهما يف 1428/7/14هـ  ال�سيارتني  اإيجار  تزوير عقدي  �ساهم يف  املتهم 

العمل  راأ�ض  على  1428/7/14هـ  يوم  كان  باأنه  دفع  املتهم  واأن  1428/7/16هـ  يف 

اأكد  ال�سمالية  واأن مدير �سرطة منطقة احلدود  ال�سمالية  يف �سرطة منطقة احلدود 

بخطابه رقم )22/897/30( بتاريخ 1429/6/20هـ باأن املتهم كان يف يوم ال�سبت 

1428/7/14هـ مناوبًا يف مقر عمله. واأن التوقيع على عقدي الإيجار كان يف مدينة 

الريا�ض وبالتايل فاإنه ي�ستحيل اأن يكون املتهم مناوبًا يف مقر عمله يف �سرطة احلدود 
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ال�سمالية يوم 1428/7/14هـ ويكون يف ذات الوقت موجودا مبدينة الريا�ض ي�ساهم 

يف تزوير عقد الإيجار ويوقع عليه، الأمر الذي يتعني معه الق�ساء بعدم اإدانة املتهم 

بامل�ساهمة بتزوير عقد اإيجار ال�سيارة املوؤرخ 1428/7/14هـ ل�ستحالة وقوعه واإمكانه 

وتق�سي الدائرة بذلك. 

وملا كان الأ�سلوب الإجرامي الذي انتظم العقد املوؤرخ يف 1428/7/14هـ ذات الأ�سلوب 

الإجرامي للعقد املوؤرخ يف 1428/7/16هـ واأن املدعيني يف عقد 7/14 و1428/7/16هـ 

قرروا ذلك كما قرر كل من)......( و)......(و )......( بعر�ض املتهم عليهم اأنه هو 

اإىل  وا�ستنادًا  املرفقة  التحقيق  حما�سر  �سور  ح�سب  ال�سيارة  وا�ستاأجر  ح�سر  الذي 

اأن  اإىل  انتهى  الفني  التقرير  واأن  نظرهم  العقدين يف  على  وقع  الذي  هو  فاإنه  ذلك 

الكاتب ل�سم امل�ستاأجر).....( يف العقدين �سخ�ض واحد هو املتهم. ووفقًا خلطاب 

مدير �سرطة منطقة احلدود ال�سمالية �سالف الذكر اأن املتهم كان مناوبًا يوم 7/14 

ولوحدة اجلاين يف  يوم 1428/6/17هـ  وناوب  يكن مناوبًا وعاد  يوم 7/16 مل  واأنه 

اأن يكون املتهم هو من �ساهم  ا�ستئجار ال�سيارتني والتوقيع على عقديهما وا�ستحالة 

يف تزوير عقد الإيجار املوؤرخ يف 1428/7/14هـ فاإنه يتعني – اأي�سًا – الق�ساء بعدم 

اإدانة املتهم يف م�ساهمته بتزوير العقد املوؤرخ 1428/7/16هـ وتق�سي الدائرة بذلك. 

وحيث اإنه بالن�سبة لتهمة ا�ستعمال املتهم املحررين املزورين – العقدين – فاإنه ما 

اأي�سًا  عنه  ينتفي  فاإنه  وقوعه  ل�ستحالة  بتزويرهما  امل�ساهمة  املتهم  عن  انتفى  دام 

ا�ستعمال املحررين املزورين تبعًا لذلك وتق�سي الدائرة بعدم اإدانته با�ستعمالهما . ثم 
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فندت الدائرة اأدلة التهام قائلة : وحيث اإنه بالن�سبة لأدلة التهام التي ا�ستند اإليها 

�ساحبي  بالغ  وهو  الأول  للدليل  بالن�سبة  فاإنه  للمتهم  التهام  توجيه  يف  الدعاء 

على  ووقع  اإثباته  لهم  وقدم  لهم  املتهم ح�سر  اأن  من  و)......(  املوؤ�س�ستني)......( 

العقدين وا�ستلم ال�سيارة فاإنه من املعلوم اأن البالغ لي�ض اإل دعوى للمدعني ومن املقرر 

بالن�سبة  واأما  لإثباتها.  دليل  اإىل  اإذ هي بحاجة  دلياًل  اعتبارها  الدعوى ل ميكن  اأن 

للدليل الثاين وهو اإفادة )......( باأن بطاقتيه ورخ�سة قيادته م�سروقة ونفيه ا�ستئجار 

ال�سيارتني فلي�ض فيها ما يدل على اأن املتهم هو من �ساهم يف تزوير العقدين وغاية ما 

واأما  فقط.  العقدين  وتوقيع  ال�سيارتني  ا�ستئجار  نف�سه  عن  ينفي   )......( اأن  فيها 

بالن�سبة للدليل الثالث وهو حم�سر العر�ض املت�سمن تعرف املبلغني على املتهم واأنه 

من ا�ستاأجر ال�سيارتني ؛ فاإن املتهم دفع باأن التعرف عليه مت يف ظروف غري طبيعية 

قبل  عليه  دخل  باأن)......(  دفع  املتهم  اأن  ذلك  ي�سنده،  الأوراق  له �سدى يف  ويجد 

العر�ض وهو جال�ض اأمام �سابط التحقيق ومعه اجلوال وقد اأظهر على �سا�سته �سورة 

املتهم التي اأر�سلها املتهم لتلك البنت التي كلمته على اجلوال وعرف مالب�سه وحذاءه 

التحقيق املرفق �سورته لفة )5( من  ويوؤيد ذلك ما دون على �ض)12( من حم�سر 

اأوراق الق�سية وعنوان باإقرار ومل يذكر له تاريخ اأقر فيه )......( قائاًل: باأنني ح�سلت 

على ال�سخ�ض الذي ا�ستاأجر ال�سيارة – وذكر ا�سم املتهم ورقم بطاقة اأحواله – واأكد 

اأن هذا ال�سخ�ض هو الذي ا�ستاأجر ال�سيارة من قبلنا ولدينا �سورة لل�سخ�ض املتهم. 

اإذا كانت لديه �سورة للمتهم فالتعرف عليه ب�سهولة، كما دفع  فاإنه من الطبيعي اأنه 
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املتهم باأن عر�سه على الأ�سخا�ض مت بعد م�ساهدة )......( له عند املحقق ومعرفة 

مالب�سه وحذائه واأنه لحظ تعرفهم عليه بالنظر اإىل حذائه واأنه عندما غري مالب�سه 

)......( الأوراق حيث عر�ض  ذلك �سدى يف  ويجد  البقية  عليه  يتعرف  وحذاءه مل 

العامل  على  )......(ول  على  املتهم  عر�ض  املحا�سر  يف  يثبت  ومل  على)......( 

)......( )م�سري اجلن�سية( الذي توىل اإيجار ال�سيارة مل�ستاأجرها ول على )......(

هذا  ي�سعف  مما  اأنه  كما  ال�سيارات،  لتاأجري  ال�سعب  موؤ�س�سة  يف  يعمالن  وكالهما 

التعرف اأن ال�سيد )......( قرر يف بالغه يف و�سف امل�ستاأجر اأنه �سخ�ض طويل بينما 

الثابت لدى الدائرة من مثول املتهم اأمامها اأنه ل ميكن و�سفه بالطويل، وكذا عدم 

عر�ض املتهم على)......( مع تاأكيده على اإجابته يف التحقيق اأنه با�ستطاعته التعرف 

على امل�ستاأجر لفة رقم )36( كما اأنه مما يوهن ذلك اأن )......( قرر يف بالغه اأن 

بينما  لفة رقم )37(  ال�سيارة �سخ�ض واحد  وا�ستاأجر  ال�سعب  ملوؤ�س�سة  الذي ح�سر 

قرر املتعرف على املتهم )......( اأن الذي ح�سر لهم �سخ�سان لفة رقم )31( وعالوة 

على ذلك فاإن املتعرفني الذين ذكروا لي�سوا �سوى مدعني يحتاجون يف دعواهم اإىل 

اأن  املت�سمن  الأدلة اجلنائية  الرابع وهو تقرير  للدليل  بالن�سبة  اأنه  يثبتها. كما  دليل 

املتهم هو الكاتب ل�سم )......( يف العقدين – حمل التهام – فاإنه من املعلوم اأن 

ي�سيب  فقد  تت�سابه  قد  خطوط  ملقارنة  ب�سريًا  عماًل  يكون  اأن  يعدو  ل  الأدلة  تقرير 

امل�ساهاة فتمت على  واأما  اإىل ما يع�سدها  واأنه قرينة حتتاج  الفاح�ض وقد يخطئ 

جملة ق�سرية هي ا�سم )......( واأن الدائرة بعدما اأكد مرجع املتهم دفعه باأنه كان 
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يوم 1428/7/14هـ على راأ�ض العمل قارنت بني اخلط الذي دون با�سم )......(على 

العقدين حمل التهام وبني خط املتهم يف اخلطاب الذي قدمه لطلب اإطالق �سراحه 

فلم يظهر لها فيه ت�سابه بينهما ف�ساًل عن اأن يكون مطابقًا. وف�ساًل عن ذلك كله فاإن 

يوم  ال�سمالية  احلدود  �سرطة  يف  العمل  راأ�ض  على  كان  باأنه  املتهم  مرجع  اإفادة 

1428/7/14هـ حتيل اأن يكون الكاتب ل�سم )......(يف العقد املوؤرخ يف 1428/7/14هـ 

واإذا جزم الفاح�سان يف التقرير اأن املتهم هو الكاتب لال�سم يف العقدين مع ا�ستحالة 

ذلك يف العقد املوؤرخ 1428/7/14هـ فاإن ذلك ي�سعف ويوهن ما جزم به يف التقرير 

يتعني معه  الذي  الأمر  املوؤرخ 1428/7/16هـ  العقد  الكاتب لال�سم يف  املتهم هو  اأن 

اإنكار املتهم ونفيه الأدلة  اإنه بالن�سبة للدليل اخلام�ض وهو  طرح هذا الدليل. وحيث 

ال�سابقة فاإنه من املقرر اأن الأ�سل الرباءة وال�سالمة حتى يثبت ما ي�سغل الذمة مما 

يعني اأن الإنكار هو الأ�سل واأن اإفادة مرجع املتهم تعترب �سهادة تدح�ض الأدلة التي 

�ساقها الدعاء. كما اأنه مبقارنة الدائرة لل�سورة التي على �سور البطاقات على وجه 

املتهم مل جتد فيها �سبهًا. واأ�سارت الدائرة اإىل اأن خطاب مدير �سرطة منطقة احلدود 

خطابني  �سور  معه  اأرفق  1429/6/20هـ  بتاريخ   )22/897/30( رقم  ال�سمالية 

يف  م�ستلمًا  كان  املتهم  اأن  فيهما  اأفاد  الريا�ض  منطقة  �سرطة  مدير  اإىل  وجهتهما 

رقم  بخطابيه  وذلك  م�ستلم  فغري  1428/7/16هـ  يوم  اأما  1428/7/14هـ 

بتاريخ  )22/49/30�ض(  ورقم  1428/11/30هـ  بتاريخ   )22/1443/30(

1429/3/18هـ ومل يرفقا باأوراق الق�سية، ويظهر اأن اخلطاب الأول كان نتيجة لدفع 
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املتهم اأمام املحقق يف ال�سرطة باأنه كان م�ستلمًا على راأ�ض العمل، كما مل ي�سر يف اأوراق 

الق�سية من عر�ض عليه املتهم ومل يتعرف عليه، وتذكر الدائرة اأنه كان يتعني حترير 

ذلك يف حم�سر التحقيق واإرفاقه باأوراق الق�سية، واأن هذا الت�سرف من التحقيق يعد 

ت�سلياًل للعدالة، واأنه يجب على التحقيق اأن يرفق بالأوراق كل ما يفيد يف نظر الق�سية 

التي  الأدلة  النظر عن م�ساندتها لقناعة املحقق من عدمها، لأنه و�سع جلمع  بغ�ض 

اأمد  واإطالة  العدالة  ت�سليل  اإىل  يوؤدي  وبالتايل  قناعته،  يخدم  ملا  ل  العدل  حتقق 

التقا�سي وفرتة توقيف املتهم، واأنها ت�سع كل ذلك اأمام اأنظار �ساحب ال�سمو امللكي 

اأمري منطقة الريا�ض. اإل اأن حكم الدائرة املتقدم ذكره مت نق�سه بحكم ال�ستئناف 

رقم )610/اإ�ض/2( لعام 1429هـ تاأ�سي�سًا على اأن الدائرة ا�ستندت يف عدم الإدانة 

ال�سمالية رقم )22/897/30(  اإىل ما ورد يف خطاب مدير �سرطة منطقة احلدود 

املوافق  ال�سبت  يوم  يف  عمله  مقر  يف  مناوب  املذكور  باأن  1429/6/20هـ  بتاريخ 

وقت  عمله  مكان  يف  املتهم  وجود  على  دلياًل  الإفادة  هذه  واعتربت  1428/7/14هـ 

ارتكاب اجلرمية مبا ي�ستبعد معه قيامه بذلك، وهذه املحكمة ل تتفق مع الدائرة فيما 

ذهبت اإليه من اأخذها بهذا اخلطاب كدليل واإعرا�سها عن الأدلة الأخرى القوية وهي 

تهمة  عنهم  يبعد  مما  مكتبني  اأ�سحاب  ومن  اأ�سخا�ض  عدة  قبل  من  عليه  التعرف 

اأن اخلط خط املتهم. بالإ�سافة  اأثبت  التواطوؤ. وكذلك تقرير الأدلة اجلنائية الذي 

اإىل دليل قوي ل ميكن اإهماله وهو وجود رقم هاتف املتهم على العقد وات�سالهم عليه، 

واملتهم مل ينكر معرفته بهذا الرقم واإمنا ادعى اأنه رقم اأخيه وبالإمكان طلب فاتورة 
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وقت  عليه  وات�سلت  عليها  ات�سل  التي  الأرقام  على  والتعرف  اإليه  امل�سار  الهاتف 

راأ�ض  اإفادة جهة عمله فال تعني بال�سرورة وجوده على  اأما  الأمر.  اإذا لزم  احلادثة 

اأن املناوبني وخا�سة يف ال�سلك  العمل طيلة وقت املناوبة فمن املعلوم لدى الكثريين 

اأو  اإنابة زميله له والتح�سري عنه  الع�سكري ينوب بع�سهم عن بع�ض وباإمكان املتهم 

احل�سور اأول الدوام وال�ستئذان من رئي�سه يف املناوبة ثم اخلروج، والثابت من اإفادة 

جهة عمل املتهم الأول يف التقرير املوؤرخ يف 1429/6/19هـ قد ت�سمنت )اأنه بالرجوع 

املوافق  ال�سبت  يوم  يف  م�ستلمًا  كان  املذكور  اأن  ات�سح  لدينا  املناوبني  ل�سجالت 

م�ستلم  غري  املذكور  فاإن  1428/7/16هـ  املوافق  الثنني  يوم  اأما  1428/7/14هـ 

بالعمل ولكن ح�سر للمناوبة يوم الثالثاء املوافق 1428/7/17هـ وهذه الإجابة ل تفيد 

�سمن  من  ا�سمه  اأن  تفيد  واإمنا  املناوبة  مدة  ولكامل  اليوم  لذلك  الدوام  يف  وجوده 

اأ�سماء املكلفني باملناوبة لذلك اليوم، ول �سك اأن ادعاءه املناوبة يتناق�ض مع تعرف 

وتاأكيد  هاتفه  رقم  وجود  مع  متفرقني  مكتبني  ومن  وهلة  اأول  ومن  عليه  الأ�سخا�ض 

تقرير الأدلة اجلنائية باأنه من قام بتحرير العقدين. ولو كان هدف اأ�سحاب املكاتب 

اأو قيمتها  اإثبات التهمة على اأي �سخ�ض من اأجل م�سلحتهم يف ا�سرتداد ال�سيارات 

لكان ادعاوؤهم على �ساحب البطاقات امل�سجلة يف العقود اأوىل من اتهام املتهم، وملا 

كان الأمر ما ذكر وقد انتهت الدائرة اإىل خالف ذلك فاإنه يتعني اإعادة الق�سية اإليها 

لنظرها على �سوء ما ذكر والنظر يف الأدلة املقدمة �سد املتهم واملوازنة بينها وبني 

الأدلة الأخرى التي تعتربها الدائرة يف �سالح املتهم وما قد ي�ستجد يف اأثناء نظرها 
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من اأمور. وبتاريخ 1430/4/24هـ اأحيلت الق�سية اإىل هذه الدائرة بعد �سدور قرار 

اجلزائية  بالدائرة  العمل  اإيقاف  املت�سمن  1430هـ  لعام   )61( رقم  الديوان  رئي�ض 

الرابعة وقد اأجرت هذه الدائرة ما راأته لزمًا للف�سل يف الق�سية ح�سب ما هو مبني يف 

بذات  اأجاب  التهام،  قرار  يف  اإليه  ن�سب  مبا  املتهم  فبمواجهة   ، ال�سبط  حما�سر 

الإجابة التي اأدىل بها اأمام الدائرة اجلزائية الرابعة وخال�ستها نفي التهام. وب�سوؤاله 

عما اإذا كان لديه اإ�سافة، قال: اإنني على ا�ستعداد لتقدمي ما يثبت تواجدي يف مدينة 

عرعر خالل يومي 14، 1428/7/16هـ فاأجابته الدائرة اإىل ذلك، ويف جل�سة تالية 

طلب من الدائرة ا�ستخالف حمكمة عرعر ل�سماع �سهوده لأنه ي�سق عليهم احل�سور 

اإىل الريا�ض، فكتبت الدائرة خطابها رقم )11299( يف 1430/10/24هـ اإىل حمكمة 

ال�سمالية  احلدود  حماكمة  رئي�ض  خطاب  رفق  اإجابتها  فوردت  ال�ساأن  بهذا  عرعر 

بالنيابة رقم )1023/3( بتاريخ 1431/2/10هـ مرفق به �سورة ال�سبط املت�سمن اأنه 

يف يوم الأحد املوافق 1431/2/2هـ ح�سر ).....( حامل البطاقة رقم )1045638614( 

واأح�سر معه �ساهديه)......( حامل البطاقة رقم )......( و)......( حامل البطاقة 

رقم )......( ولدى ا�ست�سهادهما �سهدا قائلني: اإننا من زمالء املدعو ).....( ون�سهد 

اهلل تعاىل باأن ).....( املذكور كان موجودا يف عرعر بتاريخ 1428/7/16هـ.. هكذا 

وثقة  باأمانة  �سهدا  )......(و)......(حيث  قبل  من  تعديلهما  جرى  ثم  �سهدا، 

ال�ساهدين...اهـ. واإىل هنا قرر الطرفان اأنه مل يعد لديهما ما ي�سيفانه. 
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الق�ساء  اإىل  تنتهي  فاإنها  الق�سية،  اأوراق  الدائرة بعد اطالعها على كافة  اإن  وحيث 

التهام  قرار  يف  اإليه  املن�سوبتني  وال�ستعمال  التزوير  بجرميتي  املتهم  اإدانة  بعدم 

لالأ�سباب الواردة يف احلكم ال�سابق يف الق�سية ال�سادر عن الدائرة اجلزائية الرابعة 

برقم )237/د/ج/4( لعام 1429هـ واملتقدم ب�سطها ومتتنع الدائرة عن ذكرها هنا 

املدعو)......(  من  كل  �سهادة  ت�سمنته  ما  اإليها  وت�سيف  والتكرار،  لالإطالة  تفاديًا 

و)......(اأمام حمكمة عرعر حيث �سهدا بتواجد ).....( )املتهم( يف عرعر بتاريخ 

1428/7/16هـ وهو تاريخ اأحد عقدي الإيجار حمل الدعوى، الأمر الذي تنتفي معه 

واقعة تواجده يف مدينة الريا�ض يف هذا التاريخ ليقوم با�ستئجار �سيارة من موؤ�س�سة 

ال�سعب لتاأجري ال�سيارات مبوجب العقد رقم )89910(. 

اأما ما ورد يف حكم ال�ستئناف رقم )610/اإ�ض/2( لعام 1429هـ من اأن اإفادة جهة 

عمل املتهم باأن املذكور مناوب يف مقر عمله بتاريخ 1428/7/14هـ اأن هذه الإفادة 

املعلوم لدى  واأنه من  املناوبة،  العمل طيلة وقت  راأ�ض  بال�سرورة وجوده على  ل تعني 

الكثريين اأن املناوبني وخا�سة يف ال�سلك الع�سكري ينوب بع�سهم عن بع�ض وباإمكان 

اأول الدوام وال�ستئذان من رئي�سه  اأو احل�سور  اإنابة زميله له والتح�سري عنه  املتهم 

جمرد  ال�ستئناف  دائرة  ذكرته  ما  اأن  ترى  الدائرة  فاإن  ؛  اخلروج  ثم  املناوبة  يف 

افرتا�سات ل تقوم على �سند، فالأ�سل هو وجود املتهم يف مقر عمله مادام ذلك ثابت 
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قائله  من  يحتاج  الأ�سل  هذا  والقول بخالف  عمله  لدى جهة  املناوبني  �سجالت  من 

اإىل اإثبات، ل �سيما واأنه يبني من الطالع على العقد املحرر يف ذلك التاريخ اأن وقت 

باأن املذكور م�ستلم لديهم من  واإفادة مرجعه   ، ال�ساعة )9.45( م�ساًء  املغادرة هو 

ال�ساعة التا�سعة �سباحًا من يوم ال�سبت املوافق 1428/7/14هـ حتى ال�ساعة التا�سعة 

�سباحًا من اليوم التايل. اأما القرائن الأخرى التي ذكرت حمكمة ال�ستئناف اأنها اأدلة 

قوية، فاإن هذه الدائرة ل توافق ال�ستئناف فيما ذهبت اإليه، بل اإنها تراها قرائن غري 

مو�سلة يف ظل وجود اأدلة الدفاع املتقدم ذكرها، وقد مت تفنيد اأدلة التهام يف اأ�سباب 

احلكم املذكورة �سلفًا. اأما القول باأنه لو كان هدف اأ�سحاب املكاتب اإثبات التهمة على 

اأي �سخ�ض من اأجل م�سلحتهم يف ا�سرتداد ال�سيارات اأو قيمتها لكان ادعاوؤهم على 

باأن  ذلك  عن  فيجاب  املتهم.  اتهام  من  اأوىل  العقود  يف  امل�سجلة  البطاقات  �ساحب 

اأ�سحاب املكاتب علموا اأن �ساحب البطاقات قد بلغ عن فقدان بطاقاته بعدما ات�سلوا 

عليه ل�سوؤاله عن رغبته يف جتديد العقد من عدمه وحينها اأ�سقط يف اأيديهم ومل يعد 

اأمامهم �سوى اتهام اأي �سخ�ض، ويوؤيد ذلك اأن الأو�ساف التي ذكروها يف البالغ ل 

تتفق مع اأو�ساف هذا املتهم، وبع�سهم تردد يف معرفته عند عر�سه عليهم بعدما قام 

املتهم بتغيري حذائه ومالب�سه. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( بجرميتي التزوير واال�ضتعمال املن�ضوبتني 

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�ضية1/2570/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي441/د/ج/1 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف772/اإ�س/2 لعام 1431هـ 

تاريخ اجلل�ضة1431/6/5هـ

– افت�ضاح  – اإقرار املتهمني  – ا�ضتعمال  – خطاب �ضفاعة  تزوير– حمرر عريف 

التزوير – دالئل االفت�ضاح. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني لقيامهما بتزوير حمرر عريف 

هو خطاب من�سوب ملكتب �ساحب ال�سمو امللكي الأمري ).....( موجه ملعر�ض �سيارات 

لغر�ض ال�سفاعة للمتهم الثاين باإمهاله على �سداد الأق�ساط امل�ستحقة عليه ، وا�ستعمال 

–  املحرر حمل التهام وا�سح التزوير بني العبث من  ذلك املحرر بتقدميه للمعر�ض 

�سكله العام ومفردات كلماته وفحوى مق�سده ومبتغاه ، ومما يوؤكد ذلك عدم اطمئنان 

من قدم اإليه واكت�ساف اأمر تزويره لأول وهلة – موؤدى ذلك: اأن ما حلقه من عبث 

اأو تغيري اأو �سنع بالكامل ل يندرج �سمن اجلرائم املعاقب عليها رغم اإقرار املتهمني 

بتزويره نظرًا لفت�ساح التزوير – اأثره: عدم اإدانة املتهمني مبا ُن�سب اإليهما. 

مبنطقة  الإدارية  املحكمة  اإىل  الواردة  اأعاله  املذكورة  الق�سية  يف  للنظر  وذلك 

بتاريخ   )2954( برقم  الريا�ض  مبنطقة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  من  الريا�ض 
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الق�سايا  اإحالة  الدائرة مبوجب �سرح رئي�ض ق�سم  اإىل هذه  واملحالة  1428/5/10هـ 

املوؤرخ 1430/4/29هـ و�سبق اإحالتها للدائرة اجلزائية الرابعة بتاريخ 1428/5/17هـ 

ولنتهاء العمل فيها اأحيلت اإىل هذه الدائرة. 

وبعد اأن با�سرت الدائرة نظر الدعوى وحماكمة املتهمني على النحو املو�سح مبح�سر 

وممثل  املذكورين  املتهمني  بح�سور  التايل  احلكم  اليوم  بجل�سة  اأ�سدرت  ال�سبط 

الدعاء ).....( بعد الطالع على الأوراق و�سماع املرافعة وبعد املداولة: حيث اإن فرع 

اأقام الدعوى اجلنائية املاثلة مبوجب قرار  هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض 

الرقابة  يتهم فرع هيئة  اأوًل:  فيه:  والذي جاء  لعام 1428هـ  التهام رقم )232/ج( 

والتحقيق مبنطقة الريا�ض كاًل من: 1- ).....( )�سعودي اجلن�سية( العمر )44( �سنة 

العنوان الريا�ض – حي اأم احلمام هاتف رقم )........( وحاليًا موقوف بق�سم �سجن 

 ).....(  -2 1427/10/22هـ.  يف   )2/4/553( رقم  التوقيف  مذكرة  مبوجب  امللز 

)�سعودي اجلن�سية( العمر )40( �سنة – العنوان الريا�ض – حي العريجاء – جوال 

مبنطقة  الريا�ض  مدينة  بدائرة  1427/10/10هـ  تاريخ  قبل  لأنهما   .).........(

الريا�ض: 1- قاما بتزوير حمرر عريف هو خطاب من�سوب للمكتب اخلا�ض ل�ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري/)....( برقم )12405( بتاريخ 1427/9/27هـ موجه اإىل مدير 

معر�ض العربة لل�سيارات وذلك باأن طلب املتهم الثاين من املتهم الأول هذا اخلطاب 

املعر�ض  من  عليه  امل�ستحقة  الأق�ساط  �سداد  يف  لإمهاله  الأمري  �سمو  �سفاعة  لغر�ض 

خالفًا للحقيقة فقام املتهم الأول با�سطناع هذا املحرر مبا يحتويه من بيانات وتوقيع 
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وختم. 2- ا�ستعمال املحرر املزور �سالف الذكر باأن قدمه املتهم الأول مع علمه بتزويره 

للمتهم الثاين الذي قام بتقدميه مع علمه بتزويره ملعر�ض العربة لل�سيارات حمتجًا 

البالغ املقدم من املكتب  اأدلة التهام: 1- �سبط املحرر املزور. 2-  ثانيًا:  ب�سحته. 

اخلا�ض ل�سمو الأمري )....(. 3- اعرتاف املتهم الأول يف جميع مراحل التحقيق باأنه 

هو من قام با�سطناع هذا اخلطاب بت�سوير خطاب مماثل له واإخفاء كامل البيانات 

الثاين با�ستعمال هذا  الثاين. 4- اعرتاف املتهم  للمتهم  واملعلومات منه ثم ت�سليمه 

اخلطاب وذلك بتقدميه ملعر�ض العربة لل�سيارات. 5- كون املتهم الثاين غري معروف 

املظامل  ديوان  فرع  من  الريا�ض  الهيئة مبنطقة  فرع  يطلب  ثالثًا:  الأمري.  �سمو  لدى 

نظام  من   )10  ،6  ،5( املواد  مبوجب  املذكورين  املتهمني  معاقبة  الريا�ض  مبنطقة 

مكافحة التزوير وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ(. 

وباإحالة الق�سية لهذه الدائرة نظرتها على النحو املو�سح مبح�سر ال�سبط وبجل�سة 

اليوم �سدر احلكم بح�سور ممثل الدعاء ومبثول املتهمني اأمام الدائرة وبعد مواجهتهم 

مبا ُن�سب اإليهم يف قرار التهام اأجاب الأول ).....( باأن املتهم الثاين طلب منه اأن 

يعطيه ورقة وعليها ختم مكتب الأمري/).....( وعليها توقيع الأمري من اأجل امل�ساعدة 

يف كتابة خطاب با�سم مكتب الأمري وموجه اإىل القوات اجلوية حيث كان يعمل �سابقًا 

من اأجل اإعادته اإىل عمله واأنه �سلمه �سورة خطاب وعليها ختم مكتب الأمري وتوقيع 

اأما  عليه.  القب�ض  مت  حتى  ذلك  بعد  مت  ماذا  يعلم  ل  واأنه  الأمري  �سمو  مكتب  مدير 

املتهم الثاين ).....( فقد ذكر اأن ما ُن�سب اإليه غري �سحيح واأنه حينما طلب مكتب 
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التاأجري منه ا�ستعادة ال�سيارة املوؤجرة من قبلهم لكونه متاأخرًا يف ت�سديد الأق�ساط 

ات�سل باملتهم الأول وعر�ض عليه ذلك فاأبدى م�ساعدته وطلب اأن يح�سر اإليه ل�ستالم 

الأق�ساط وبعد  التاأجري لأجل ال�سرب يف ت�سديد  اإىل مكتب  خطاب من مكتب الأمري 

اأخذ ظرفًا مغلقًا موجهًا اإىل معر�ض العربة لل�سيارات وبعد ت�سليمه لهم مت  ح�سوره 

اإىل مكتب الأمري لال�ستف�سار عنه فح�سر مندوب مكتب الأمري ثم  اإر�سال اخلطاب 

ح�سر هو اإىل املعر�ض واأبلغهم باأن اخلطاب عن طريق املتهم الأول. ثم قرر املتهمان 

وممثل الدعاء اأنه لي�ض لديهم ما ي�سيفونه. 

اخلطاب  ذلك  تزوير  جلرمية  ارتكابهما  هي  للمتهمني  املوجهة  التهمة  اإن  وحيث 

تعرفها على  وبعد  الدائرة  اإن  التهام وحيث  قرار  املو�سح يف  النحو  وا�ستعماله على 

حمل  واملحرر  الدعوى  اأوراق  على  اطالعها  وبعد  ومالب�ساتها  الدعوى  هذه  ظروف 

العبث من  بني  التزوير  وا�سح  التهام  املحرر حمل  اأن  للدائرة  تبني  وحيث  التهام. 

�سكله العام ومفردات كلماته وفحوى مق�سده ومبتغاه يوؤكد ذلك عدم اطمئنان من 

قدم اإليه واكت�ساف اأمر تزويره لأول وهلة مما تنتهي مع ذلك الدائرة اإىل اأنه ما حلقه 

من عبث اأو تغيري اأو �سنع بكامله ل يندرج من �سمن اجلرائم املعاقب عليها مبوجب 

نظام مكافحة التزوير لفت�ساح التزوير. 

ُن�ضب  و).....( )�ضعوديي اجلن�ضية( مبا   ).....( اإدانة  بعدم  الدائرة  لذلك حكمت 
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اإليهما من تزوير وا�ضتعمال 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�ضية1/4068/ق/ج لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 7/د/ج/1 لعام 1430هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف 903/اإ�س/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/7/30هـ

تزوير–  حمرر عريف – بطاقة و�ضول وت�ضجيل فندقية – م�ضاهمة – خلو املحرر 

من البيانات اجلوهرية وعدم اإمكانية االحتجاج به . 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم مل�ساهمته يف تزوير حمرر عريف 

هو بطاقة و�سول وت�سجيل باإحدى دور الفلل املفرو�سة وذلك باإثبات واقعة كاذبة يف 

�سورة واقعة �سحيحة حيث قام بتقدمي دفرت العائلة اخلا�ض به برفقة اإحدى الن�ساء 

على اأنها زوجته خالفًا للحقيقة – خلو املحرر )بطاقة الو�سول( من بيانات جوهرية 

هي ا�سم النزيل وتوقيعه عليها وبهذا ل ميكن الحتجاج به لعدم اكتمال �سكله – نظام 

املحرر  يتوافر يف  ما ل  املحررات ذات احلجية وهو  اأ�سدر حلماية  التزوير  مكافحة 

حمل التهام وبالتايل فاإنه لي�ض هناك جرمية تزوير – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم 

مبا ُن�سب اإليه.

تتلخ�ض وقائع هذه الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض اأقام 

هذه الدعوى اجلنائية مبوجب قرار التهام رقم )370/ج( لعام 1429هـ �سد املتهم 
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املذكور. 

لأنه بتاريخ 1428/4/8هـ بدائرة مدينة الريا�ض مبنطقة الريا�ض: 

1- �ساهم يف تزوير حمرر عريف هو بطاقة و�سول وت�سجيل بدرة الأحالم للفلل املفرو�سة 

وذلك بطريق اإثبات واقعة كاذبة يف �سورة واقعة �سحيحة حيث قام با�ستئجار اإحدى 

الفلل وقام بتقدمي دفرت العائلة اخلا�ض به برفقة اإحدى الن�ساء على اأنها زوجته فقام 

موظف ال�ستقبال بت�سجيل ذلك على اأن التي ترافقه هي زوجته خالفًا للحقيقة.

وا�ستدل فرع الهيئة مبا يلي:  

1- اعرتافه با�ستئجار فلة ).....( وهو �سكن عائلي ولي�ض للعزاب. 

2- اعرتافه بتقدمي �سجله املدين )دفرت العائلة( وعدم تقدميه بطاقة الأحوال. 

3- حم�سر القب�ض عليه مع اآخرين وجمموعة من الن�ساء من قبل هيئة الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر مما ي�سري اإىل اإدخاله للن�ساء مبوجب دفرت عائلته. 

ويطلب فرع الهيئة معاقبته مبوجب املواد )5، 6، 10( من نظام مكافحة التزوير ، 

وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ. 

بعدة جل�سات  با�سرت نظرها  بتاريخ 1429/5/21هـ  الدائرة  لهذه  الق�سية  وباإحالة 

املتهم  ح�سر  كما  الدعاء).....(  ممثل  ح�سر  1429/10/21هـ  الثالثاء  وبجل�سة 

قرار  يف  ورد  مبا  مواجهته  متت  اجلل�سة  هذه  ويف  بال�سبط  هويته  املثبتة   ).....(

التهام. فاأجاب قائاًل : اأفيدكم مبا ح�سل حيث اإنني ا�ستاأجرت فلة من فلل ).....( 

للفلل املفرو�سة وذلك ملدة ثالثة اأيام من اأجل ا�ستقبال �سيوف وقد طلب مني موظف 
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العائلة ومل  العائلة ومل يطلب مني بطاقة الأحوال فقدمت له كارت  ال�ستقبال كرت 

يكن يف �سحبتي اأثناء ا�ستئجاري اأحد ل ذكر ول اأنثى اأما واقعة دخول الن�ساء املذكورة 

اأخذت جزائي من  وقد  ا�ستئجاري  يومني من  اأو  يوم  بعد  ال�سرعي فكانت  القرار  يف 

املحكمة ولي�ض لدي ما اأود اإ�سافته وبعر�ض ذلك على ممثل الدعاء قرر الكتفاء مبا 

املتهم  الدعاء ).....( كما ح�سر  اليوم ح�سر ممثل  وبجل�سة  التهام.  ورد يف قرار 

).....( وفيها قرار طرفا الدعوى اكتفاءهما مبا �سبق تقدميه.

من  ورقة  اأنها  تبني  التهام  حمل  املحرر  �سورة  على  الدائرة  باطالع  اإنه  وحيث 

مطبوعات ).....( للفلل املفرو�سة معنونة ببطاقة و�سول وت�سجيل معلومات وبها عدد 

من احلقول التي تعباأ بالبيانات ودون بها ا�سم املتهم بحقل ال�سيف كما مت تدوين ا�سم 

املحرر  وباأ�سفل  بال�سيف زوجة،  ال�سم  و�سلة قرابة �ساحب  املرافقني  اأ�سماء  بحقل 

عبارة )اأتعهد اأن املعلومات اأعاله �سحيحة واأ�سفل منها ا�سم النزيل وتوقيعه ( ، وقد 

خليا من كتابة ال�سم والتوقيع للنزيل. 

بطاقة  هو  عريف  حمرر  تزوير  يف  �ساهم  املتهم  اأن  هي  الهيئة  فرع  دعوى  اإن  وحيث 

و�سول وت�سجيل بـ ).....( للفلل املفرو�سة وذلك باإثبات واقعة كاذبة يف �سورة واقعة 

اأنها زوجته  الن�ساء على  اإحدى  وبرفقة  به  العائلة اخلا�ض  �سحيحة حيث قدم دفرت 

ف�سجل موظف ال�ستقبال اأن التي ترافقه هي زوجته خالفًا للحقيقة. وحيث اإن املتهم 
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اأنكر ما ن�سب اإليه ودفع باأن موظف ال�ستقبال طلب منه دفرت العائلة ف�سلمه له ومل 

املحرر كما  وبالطالع على  اإنه  . وحيث  التهام  املحرر حمل  ي�ساهم معه يف حترير 

واأن املحرر بحالته  النزيل وتوقيعه  ا�سم  بيانات جوهرية هي  فاإنه قد خال من  �سبق 

املذكورة ل ميكن الحتجاج به لعدم اكتمال �سكله وبالتايل فاإنه لي�ض هناك جرمية 

تزوير. 

املحرر  واأن  املحررات ذات احلجية  اأ�سدر حلماية  التزوير  نظام مكافحة  اإن  وحيث 

حمل التهام ل ميكن الحتجاج به فاإن الدائرة تنتهي اإىل عدم اإدانة املتهم مبا ُن�سب 

اإليه بقرار. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....(- �ضعودي اجلن�ضية - مبا ُن�ضب اإليه بقرار 

االتهام 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 3/2620/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي  3/د/ج/11 لعام 1430هـ 
رقم حكم اال�ضتئناف  793/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة  1431/6/22هـ

– مبداأ  – توافر امل�ضلحة  – م�ضاهمة وا�ضتعمال  تزوير– ورقة جتارية )�ضيك( 

تداخل العقوبات. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم مل�ساهمته مع جمهول يف تزوير 

ورقة جتارية هي ال�سيك امل�سحوب على اأحد البنوك با�سمه وذلك با�سطناع ال�سيك 

مبا عليه من بيانات وتوقيعات واأختام وا�ستعماله بتقدميه للبنك واإيداعه يف ح�سابه 

– ثبوت ما ن�سب اإىل املتهم يف حقه تاأ�سي�سًا على اأقواله يف التحقيقات من اأن ال�سيك 

و�سل اإليه بالربيد واأنه قدمه للبنك واأدخله يف ح�سابه دون اأن يعلم عنه �سيئًا ول يدري 

عن م�سدره ول مقابله اأهو بيع اأم �سراء اأم تعوي�ض عن �سيء اأم هدية، ف�ساًل عن كونه 

�ساحب امل�سلحة ب�سرفه له واإيداعه يف ح�سابه مما تتوافر يف حقه اأركان جرميتي 

اإدانته مع  – اأثر ذلك:  اإجرامي واحد  انتظمهما غر�ض  اللتيني  التزوير وال�ستعمال 

الكتفاء بالعقوبة الأ�سد اإعماًل ملبداأ تداخل اجلرائم والعقوبات. 

 )114( رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التزوير  مكافحة  نظام  من   )7،6،5( املواد 

بتاريخ 1380/11/26هـ. 



153

قرار جمل�ض الوزراء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ. 

ممثل  وب�سوؤال  املتهم  ح�سر  كما  الدعاء).....(  ممثل  ح�سر  اليوم  هذا  جل�سة  يف 

ورقة  تزوير  يف  جمهول  مع  �ساهم  املتهم  اأن  وفيه  التهام  قرار  على  اأحال  الدعاء 

جتارية هي ال�سيك رقم )072525( امل�سحوب على بنك تي دي تر�ست با�سمه بطريق 

ال�سطناع باأن اتفق على التزوير مع املجهول فا�سطنع له ال�سيك مبا عليه من بيانات 

وتوقيعات واأختام وا�ستعمل املحرر املزور باأن قدمه للبنك ال�سعودي الربيطاين واأودعه 

املتهم  معاقبة  الإدارية  املحكمة  من  وطلبت  التهام  اأدلة  املدعية  و�ساقت  ح�سابه  يف 

وقرار  التزوير  مكافحة  نظام  من  وال�سابعة  وال�ساد�سة  اخلام�سة  املواد  لن�ض  طبقًا 

للمملكة  اأنه ح�سر  اأجاب  املتهم  وب�سوؤال  لعام 1399هـ.  الوزراء رقم )223(  جمل�ض 

مع  اأتعامل  كنت  وقال  عمه  با�سم  م�سر  يف  موؤ�س�سة  له  كان  وقبلها  حما�سب  مبهنة 

الت�سال  وكيفية  وعرو�ض  اإعالنات  عن  اأبحث  كنت  حيث  الإمييل  بطريق  ال�سركات 

اإىل  ال�سيك  فاأخذت  با�سمي  �سيك  بداخله  وكان  بريد  يل  ح�سر  الأيام  من  يوم  ويف 

البنك لال�ستف�سار عنه فاأخربين اأحد املوظفني باأن اأدخل ال�سيك بح�سابي واإذا كان 

اإن ال�سيك فيه  فيه م�سكلة ف�سوف يخربونني خالل �سهر وبعد �سهر ون�سف قيل يل 

م�سكلة ومت حتويله اإىل ال�سرطة وبعده جرى التحقيق معه وب�سوؤاله عن املقابل لهذا 

ال�سيك قال ل يعرف من اأر�سله له. واكتفى مبا ذكر، كما اكتفى ممثل الدعاء مبا ورد 
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فيه، وعليه رفعت اجلل�سة للتاأمل واملداولة ومن ثم اإ�سدار احلكم فيها. 

طالبًا  الدعوى  هذه  اأقام  ال�سرقية  باملنطقة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اإن  حيث 

معاقبة املتهم طبقًا ملا تق�سي به الن�سو�ض النظامية التي ت�سمنها قرار التهام وبعد 

�سماع الدعوى والإجابة والطالع على اأوراق الق�سية وحيث اإن جهة الدعاء تهدف من 

دعواها هذه اإىل اإثبات جرميتي التزوير وال�ستعمال يف حق املتهم ومعاقبته تبعًا لذلك 

على النحو الوارد تف�سيله يف قرار التهام وحيث اإن ما ن�سب اإليه ثابت بحقه بامل�ساهمة 

اأقواله يف التحقيقات ال�سابقة  يف تزوير ال�سيك مو�سوع الدعوى وذلك تاأ�سي�سًا على 

وعلى اأقواله اأمام الدائرة باأنه قدمه للبنك واأدخله يف ح�سابه فقد ا�ستعمله وعلم اأنه 

مزور لأنه ذكر اأنه ل يعلم عن ال�سيك �سيئًا ول يدري عن مقابله اأهو بيع اأم �سراء اأم 

اأركان جرميتي  اإن  وحيث  امل�سلحة.  فهو �ساحب  واأي�سًا  اأم هدية  �سيء  تعوي�ض عن 

التزوير وال�ستعمال متوافرة يف حقه فاإنه يتعني معاقبته وحيث اإن ما ارتكبه املتهم 

يعد من جرائم التزوير وال�ستعمال وحيث اإن هذا الفعل معاقب عليه مبوجب املواد 

اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة من نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�ض الوزراء رقم 

)223( لعام 1399هـ مما يتعني معه اإدانته مبا هو من�سوب اإليه وتعزيره عنه مبوجب 

وال�ستعمال  التزوير  جرميتا  اإن  وحيث  الذكر،  �سالفة  الوزراء  جمل�ض  وقرار  املواد 

انتظمهما غر�ض اإجرامي واحد واإعماًل ملبداأ تداخل اجلرائم والعقوبات فاإن الدائرة 
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تكتفي بالعقوبة الأ�سد املن�سو�ض عليها يف املادة ال�ساد�سة من ذات النظام. 

التزوير  بجرميتي  اجلن�ضية(  )م�ضري   ).....( باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

مبلغ  وتغرميه  واحدة  �ضنة  ب�ضجنه  عنهما  وتعزيره  اإليه  املن�ضوبتني  واال�ضتعمال 

األف ريال )1000(. 

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 2/2060/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي  24/د/ج/7 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف  845/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة  1431/7/2هـ 

تزوير– حمرر م�ضريف – م�ضاهمة – انتفاء الق�ضد اجلنائي . 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني مل�ساهمتهما يف تزوير حمرر 

م�سريف هو خطاب اإخالء طرف من�سوب �سدوره لأحد البنوك الذي يعمل به املتهم 

الأول ل�سالح املتهم الثاين بغر�ض اإ�سقاط مديونيته لدى البنك – تقدم املتهم الثاين 

خطاب  على  ح�سل  اأنه  مفيدًا  الأول  املتهم  به  يعمل  الذي  البنك  اإدارة  اإىل  ب�سكوى 

اإخالء طرف من اأحد موظفي البنك )املتهم الأول( مقابل مبلغ مايل على اأنه �سيقوم 

باإ�سقاط مديونيته من النظام اإل اأن ذلك مل يحدث – اتفاق اإدارة البنك مع ال�ساكي 

باأن يقوم مبعاودة الت�سال على املوظف واإبالغه بوجود �سخ�ض اآخر يريد احل�سول 

– اإقرار املتهم الأول بالدخول بالفعل على ح�ساب  على خطاب مماثل واإمتام ذلك 

–  اإفادة ال�سهود ب�سحة واقعة  ذلك ال�سخ�ض –  تعرف املتهم الثاين على املتهم الأول 

– اإقرار املتهم الثاين باأن املتهم الأول اأخربه بوجود  معاودة الت�سال باملتهم الأول 

فاعل خري يتكفل بت�سديد مديونيته مقابل املبلغ املايل الذي اأخذه منه مما يدل على 

�سالمة نيته وعدم وجود ق�سد جنائي لديه لوقوعه �سحية ن�سب واحتيال من املتهم 

الأول – اأثر ذلك: اإدانة املتهم الأول مبا ُن�سب اإليه ، وعدم ثبوت اإدانة املتهم الثاين. 
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نظام مكافحة التزوير ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )114( بتاريخ 1380/11/26هـ. 

قرار جمل�ض الوزراء رقم )223( بتاريخ 1399/8/14هـ. 

تتلخ�ض وقائع هذه الق�سية يف اأنه ورد اإىل ديوان املظامل بجدة خطاب هيئة الرقابة 

والتحقيق بجدة رقم )2323/21( بتاريخ 1429/3/17هـ املرفق به قرار التهام رقم 

)279/ج( لعام 1429هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت الدائرة النظر يف الق�سية على 

النحو املثبت بدفرت ال�سبط – حيث ح�سر ممثل الدعاء ).....( واملتهمان املذكوران 

اأعاله وادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهمني قائاًل: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق 

كاًل من :

1- ).....( – �سعودي اجلن�سية )49( �سنة – موظف بالبنك الأهلي التجاري �سابقًا 

وحاليًا مت�سبب – متزوج واأب لولدين – مطلق ال�سراح. 

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية – وكيل رقيب بال�سرطة الع�سكرية باملنطقة الغربية 

ال�سراح.  – مطلق  اأولد  لثمانية  واأب  – متزوج 

لأنهما وقبل تاريخ 1428/3/29هـ بدائرة حمافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة: 

الأول والثاين: �ساهما يف تزوير حمرر م�سريف )خطاب اإخالء طرف موؤرخ يف عام 
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2007م من�سوب �سدوره للبنك الأهلي التجاري – فرع �سارع ال�ستني – يت�سمن عدم 

ممانعة البنك من اإلغاء حتويل راتب الثاين لديهم يف ظل كون الثاين مدينًا للبنك مببلغ 

)136( األفًا( بال�سطناع وعن طريق التفاق وامل�ساعدة بينهما وذلك باأن اأمد املتهم 

الثاين الأول بالبيانات الالزمة واملبلغ املايل املتفق عليه بغر�ض اإ�سقاط مديونيته من 

النظام وتزويده بخطاب اإخالء الطرف ليتمكن مبوجبه من حتويل راتبه جلهة اأخرى 

وبدوره الأول قام بعمل اخلطاب وت�سليمه لالأول – فتمت بذلك جرمية التزوير. 

املتهم الثاين: ا�ستعمل املحرر امل�سريف املزور – حمل التهام – فيما زور من اأجله 

بتقدميه ملرجعه حمتجًا ب�سحته مع علمه بعدم �سحته.

ودللت الهيئة على التهام: 

1- اإفادة البنك الأهلي باأن املحرر – حمل التهام – مزور. 

2- ما هو ثابت باإفادة البنك الأهلي من وجود مديونية على املتهم الثاين لديهم مببلغ 

)136( األف ريال ومبا ل ميكن معه من ح�سوله على خطاب اإخالء الطرف نظامًا. 

باإ�سقاط  قيامه  مقابل  يف  املال  من  مبلغًا  الأول  بت�سليم  الثاين  املتهم  اعرتاف   -3

مديونيته وح�سوله على اخلطاب – حمل التهام -. 

4- اعرتاف املتهم الثاين باأن املتهم الأول هو من زوده باخلطاب – حمل التهام -. 

5- ما هو ثابت من قيام املتهم الأول بتلقي مكاملة هاتفية ا�ستعد فيها بعمل خطاب 

اإخالء طرف بالطريقة نف�سها ل�سخ�ض يدعى )......(– نظري مبلغ من املال. 

6- ما ثبت من كون املتهم الأول قام بالدخول وال�ستف�سار من خالل احلا�سب الآيل 
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عن ح�ساب العميل الذي طلب منه خطاب اإخالء طرف بطريقة اخلطاب نف�سها – 

حمل التهام -. 

7- ما هو ثابت من تزامن دخول املتهم الأول على ح�ساب اأحد العمالء مع الت�سال 

باإفادة الأول  للتاأكد مما ورد  اأ�سماع م�سوؤويل البنك  الذي مت من ذلك العميل وعلى 

جتاه املذكور يف ظل عدم تقدمي املذكور تربيرًا مقبوًل لذلك. 

وطلبت الهيئة حماكمة املتهمني املذكورين طبقًا لأحكام املادة الرابعة امل�ستبدلة بن�ض 

املادة الأوىل من املر�سوم امللكي رقم )53( لعام 1382هـ واملادتني )5، 6( من نظام 

مكافحة التزوير ، وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ. 

وب�سوؤال املدعى عليه الأول اجلواب؟ اأجاب قائاًل: اأنكر الدعوى فلم اأقم بعمل خطاب 

املتمثلة  الواردة بهذا التهام  الأدلة  الوارد بهذا التهام وب�سوؤاله عن  اإخالء الطرف 

فيما ورد يف اأقوال املتهم الثاين وما ورد يف الدليل اخلام�ض من تلقيه مكاملة هاتفية 

 )......( يدعى  ل�سخ�ض  نف�سها  بالطريقة  طرف  اإخالء  خطاب  بعمل  فيها  وا�ستعد 

م�سوؤوليته  ثبوت  من  وال�سابع  ال�ساد�ض  الدليلني  يف  ورد  وما  املال  من  مبلغ  نظري 

فاأجاب باأنه يقدم مذكرة عن طريق وكيله املحامي)......(تت�سمن الإجابة عن ذلك 

وبالطالع عليها جاء فيها اإن موكلي يعمل يف البنك الأهلي منذ فرتة طويلة وم�سهود 

له بح�سن ال�سمعة وال�ستقامة وفجاأة وجد �سخ�سًا يدعى ).....( يتهمه باأنه قد زوده 

بخطاب اإخالء طرف مزور عن مديونيته للبنك ومن هنا بداأت متاعب موكلي حيث 

قام البنك مبطالبة موكلي ب�سداد مديونية املدعو)......( ليتم اإقفال ملف ال�سكوى 
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التي كان املدعو ).....( قد تقدم بها اإىل البنك فاعترب موكلي ذلك ابتزازًا ورف�ض 

الأمر دون تردد فتم التحقيق معه من قبل البنك فاأنكر التهام وعندما مل يجد البنك 

اأي دليل �سده قاموا مبواجهته مع )......( بطريقة خاطئة حيث كان املفرت�ض اأن يتم 

عر�سه �سمن جمموعة من الأ�سخا�ض ليتعرف عليه املذكور من بينهم اإل اأن ما حدث 

كان اأمرًا غريبًا حيث مت ترك موكلي يف غرفة اأحد املوظفني ثم اأدخلوا عليه املدعو 

).....( فلم يكن اأمامه من �سخ�ض اآخر فاأ�سار اإىل موكلي باأنه من �سلمه اخلطاب 

قد  اأنه  اإىل  التحقيق  من  مو�سع  يف  اأ�سار  حيث   ).....( اأقوال  تناق�ست  وقد  املزور 

اأنه  كما  البنك  الت�سليم مت خارج  اأن  اأخرى زعم  ومرة  البنك  ا�ستلم اخلطاب داخل 

زعم باإعطاء موكلي مبلغ )4000( اأربعة اآلف ريال نقدًا واأودع )16.000( �ستة ع�سر 

اأو رقم ح�سابه  ا�سمه  اأية معلومات عن  األف ريال بح�ساب �سخ�ض مل ي�ستطع تقدمي 

التحقيقات  اآخر من  فاعل خري ويف مو�سع  �سي�سدده  املتبقي  املبلغ  اأن  وزعم  ثم عاد 

زعم اأنه �سلم موكلي )4500( اأربعة اآلف وخم�سمائة ريال ويف التحقيقات التي متت 

خم�سة   )25.000( موكلي  �سلم  قد  باأنه  املذكور   )......( زعم  البنك  طريق  عن 

للبث  الق�ساء  اإىل  الأمر  اإحالة  التناق�ض طلب موكلي  واإزاء هذا  ريال  األف  وع�سرين 

فيه مبا يحقق العدالة فاأفهمه موظف البنك اأن عليه اأدلة اأخرى توؤيد التهام ومنها 

اأنهم �سمعوا حمادثة ).....( املذكور وهو يخربه باأن هناك عمياًل اآخر للبنك يدعى 

)......( يرغب يف احل�سول على اإخالء طرف مزور وزعم البنك اأن بع�ض موظفيه 

قد �سمعوا املكاملة ولكن عندما طلبت هيئة التحقيق بيانًا باأ�سماء اأولئك املوظفني رد 
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البنك بعدم حدوث �سيء من ذلك وقد مت مواجهة موكلي من قبل البنك بدخوله على 

وكانت هناك عالقة  البنك  القرتا�ض من  الأخري يف  لرغبة  املدعو)......(  ح�ساب 

تعاون بني موكلي وبني املدعو)......( اإل اأن البنك مت�سك باأن املت�سل مبوكلي ب�ساأن 

التحقيقات  انتهت  وقد  �سرعًا  مقبولة  بينة  دون  املذكور   ).....( هو  املدعو)......( 

بتوجيه التهام ملوكلي من قبل الدعاء العام بالتهمة ال�سابق الإ�سارة اإليها ا�ستنادًا اإىل 

قرائن �سعيفة واأدلة فا�سدة وا�ستدللت يف غري مو�سعها على التف�سيل الذي �سريد 

يف الرد على اأدلة التهام اأدناه، اأما الرد على اأدلة التهام فهي كالتايل: 

1- اإفادة البنك الأهلي باأن املحرر حمل التهام مزور: 

هذا املحرر واإن كان مزورًا اإل اأنه مل يثبت اأن من زوره كان موكلي حيث ات�سح من 

الأدلة  طريق  عن  اخلطاب  بذلك  املوجودة  الب�سمات  مع  موكلي  ب�سمات  م�ساهاة 

اجلنائية عدم وجود اأية ب�سمات ملوكلي على ذلك اخلطاب. 

اإفادة البنك بوجود مديونية على املتهم الثاين مببلغ )136.000( ريال ومبا ل   -2

ميكن معه من ح�سوله على خطاب اإخالء الطرف الثاين: 

لقد جاء على ل�سان املتهم الثاين يف اأثناء التحقيقات اأن مديونيته للبنك الأهلي مبلغ 

خمتلف عما ذكر اأعاله حيث حدد املديونية مببلغ )139.000( مائة وت�سعة وثالثني 

املديونية  اأن  ال�سرطة  اإىل  املذكور  البنك  من  املوجه  باخلطاب  جاء  كما  ريال  األف 

ت�سارب  على  يدل  الذي  الأمر  ريال  األف  وثالثني  و�ستة  مائة   )136.000( تتجاوز 

الأرقام اخلا�سة باملديونية. 
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3- اعرتاف املتهم الثاين بت�سليم املتهم الأول مبلغًا من املال يف مقابل قيامه باإ�سقاط 

مديونيته وح�سوله على اخلطاب حمل التهام: 

حتقيقات  يف  اأفاد  حيث  دفعه  وكيفية  املبلغ  ب�ساأن  الثاين  املتهم  اأقوال  ت�ساربت  لقد 

ال�سرطة اأنه قد دفع مبلغ )20.000( ع�سرين األف ريال �سدد منها نقدًا اإىل املتهم 

الأول )4.500( اأربعة اآلف وخم�سمائة ريال واأودع الباقي يف ح�ساب �سخ�ض ل يعرفه 

ومل يقدم اأية اأدلة ثبوتية على الإيداع ومل يقدم رقم احل�ساب حتى الآن رغم اأنه حدد 

الرقابة  التي متت عن طريق هيئة  التحقيقات  موعد 1428/06/17هـ لإح�ساره يف 

والتحقيق رغم اأن مبلغ الر�سوة )20.000( ع�سرون األف ريال و�سلم منها نقدًا اإىل 

املتهم الأول )4000( اأربعة اآلف ريال واأودع الباقي يف ح�ساب �سخ�ض ل يعرفه وكان 

املفرت�ض على الهيئة التو�سل اإىل ذلك ال�سخ�ض ورقم ح�سابه وا�ستجوابه ملعرفة هل 

مت يف احلقيقة اإيداع مبالغ بذلك احل�ساب من عدمه؟ ومن الذي اأودعها؟ اأما الأخذ 

بكالم مر�سل من املتهم الثاين وبناء التهام عليه فاإنه اأمر ل يجوز �سرعًا اأو نظامًا 

حيث اإن واقعة ت�سليم جزء من املبلغ مل يقم الدليل على �سحته يف ظل اإنكار موكلي 

)املتهم الأول( ذلك الت�سليم يف كافة مراحل التحقيق وبالتايل فاإن واقعة ت�سليم جزء 

من مبلغ الر�سوة واإيداع باقيها يف ح�ساب جمهول يجعل اإقرار املتهم الثاين بدفع املبلغ 

ل �سند له وهو اإقرار قا�سر على املقر ول يتعداه اإىل غريه.

4- اعرتاف املتهم الثاين باأن املتهم الأول هو من زوده باخلطاب حمل التهام: 

لقد جاء بتحقيقات ال�سرطة اأن املتهم الثاين قد ا�ستلم خطاب اإخالء الطرف داخل 



163

باأنه  والتزوير  التزييف  مكافحة  �سعبة  اإىل  املوجه  البنك  بخطاب  جاء  بينما  البنك 

ال�سرطة  من  وطلب  املزاعم  هذه  موكلي  اأنكر  وقد  البنك  خارج  اخلطاب  ا�ستلم  قد 

رفع الب�سمات التي على اخلطاب وم�ساهاتها بب�سماته وعندما قامت ال�سرطة بذلك 

هيئة  تزويد  موكلي  كما طلب  ذلك اخلطاب  على  ملوكلي  ب�سمات  وجود  ات�سح عدم 

املتعاملني معه  يت�سح منها �سور  والتي  البنك  لدى  التي  الت�سوير  باأ�سرطة  التحقيق 

لإثبات ح�سور املتهم الثاين اإىل فرع البنك من عدمه اإل اأن هيئة التحقيق مل ت�ستجب 

لهذا الأمر. 

5- ما هو ثابت من قيام املتهم الأول بتلقي مكاملة هاتفية ا�ستعد فيها بعمل خطاب 

اإخالء طرف بالطريقة نف�سها ل�سخ�ض يدعى عايل العتيبي نظري مبلغ من املال: 

فمن غري املعقول اأن يقوم موكلي بعد اأن علم من املتهم الثاين اأن جهة عمل الأخري قد 

اكت�سفت التزوير باإعطاء وعد للمتهم الثاين بتزوير خطاب اآخر لأن املنطق يقت�سي 

اأن ياأخذ موكلي حذره ول يتعامل مرة اأخرى مع املتهم الثاين. 

اإن اإنكار موظفي البنك اأنهم قد �سمعوا املحادثة التي دارت بني موكلي واملتهم الثاين 

الهيئة  منهم  طلبت  للمدعو)......(عندما  الطرف  اإخالء  خطاب  اإ�سدار  ب�ساأن 

اأن يقدم  واأ�سماء املوظفني الذين �سمعوها لأنه من املنطق  تزويدها بتاريخ املحادثة 

البنك الأدلة على �سحة �سكواه التي تقدم بها اإىل �سعبة مكافحة التزييف والتزوير 

�سد موكلي. 

اأو من  الثاين  املتهم  تلقيه مكاملة من  اأنكر  قد  موكلي  اأن  العتبار  الأخذ يف  مع  هذا 
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عميل  وهو   )......( يدعى  �سخ�ض  من  مكاملة  تلقى  باأنه  اأفاد  واإمنا  املدعو)......( 

للبنك طلب فيها معرفة جهة عمل )......( فقام موكلي بالدخول على ح�ساب الأخري 

وتزويد املت�سل بجهة عمل املذكور ولقد طلب موكلي من جهة التحقيق اأن تكتب اإىل 

الذي حدده  والوقت  اليوم  تلقاها يف  التي  بالت�سالت  بيان  لطلب  ال�سعودي  الهاتف 

البنك وهو يوم 2007/04/02م ما بني ال�ساعة )11( وال�ساعة )12( �سباحًا لبيان 

وجه احلقيقة يف هذه امل�ساألة ومل تقم هيئة التحقيق با�ستدعاء )......( ل�سوؤاله عن 

�سحة مكاملته ملوكلي وموعدها الأمر الذي يلقي كثريًا من ال�سك حول �سحة املكاملة 

املزعومة من املتهم الثاين يف ظل عدم التحقق من �سحة تلك املكاملة وفقًا ملا �سبق 

بيانه. 

6- ما ثبت من كون املتهم الأول قد قام بالدخول وال�ستف�سار من خالل احلا�سب الآيل 

عن ح�ساب العميل الذي طلب منه اإخالء طرف بطريقة اخلطاب حمل التهام نف�سها: 

كما �سبق اأن اأ�سلفنا فاإن موكلي )املتهم الأول( ينكر تلقيه اأي ات�سال من عميل البنك 

اآخر يدعى )......(  تلقاه كان من �سخ�ض  الذي  اأن الت�سال  )......( وي�سر على 

املدعي  ح�ساب  على  موكلي  دخول  م�ساألة  اأما  بيانها،  ال�سابق  التفا�سيل  على  وذلك 

)......( فاإنه ل ينكرها واإمنا قدم عنها تف�سريًا خمتلفًا واأنها كانت بطلب من املدعو 

)......( وحيث ل توجد اأ�سانيد لأي من القوانني لذلك فاإن اأيًا منهما يحتمل ال�سحة 

وبذلك ي�سبح هذا الدليل الذي ي�سوقه الدعاء بادي ال�سعف ول يعول اإليه يف التهام 

بالتزوير. 
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7- ما هو ثابت من تزامن دخول املتهم الأول على ح�ساب اأحد العمالء مع الت�سال 

الذي مت من ذلك العميل وعلى �سماع م�سوؤويل البنك للتاأكد مما ورد باإفادة الأول جتاه 

املذكور يف ظل عدم تقدمي املذكور تربيرًا مقبوًل لذلك: 

خطاب  اإ�سدار  املطلوب  العميل  من  ات�ساًل  تلقيه  ينكر  موكلي  باأن  القول  �سبق  لقد 

�سمع  قد  موظفيه  من  اأحد  يكون  اأن  اأنكر  البنك  اأن  كما  )املدعو)......(  له  طرف 

املكاملة يف معر�ض رده على هيئة الرقابة والتحقيق عند طلبها بيانًا باأ�سماء املوظفني 

اأي قوة يف  الذين �سمعوا تلك املطالبة وعلى ذلك فاإن هذا الدليل ي�سبح خاليًا من 

اإثبات التهمة على موكلي وطلب يف ختام املذكرة احلكم برباءته. 

ت�سلم ممثل الدعاء �سورة منها واأفاد باأنه يكتفي بالأدلة الواردة يف قرار التهام. 

مديونيتي  اإنهاء  يف  رغبت  لقد  قائاًل:  اأجاب  اجلواب؟  الثاين  عليه  املدعى  وب�سوؤال 

من البنك الأهلي البالغة مائة و�ستة وثالثني األف ريال وعند مراجعتي للمتهم الأول 

األف  اأدفع ع�سرين  اأن  بت�سديد مديونيتي مقابل  يتكفل  اأنه يوجد فاعل خري  اأخربين 

وبعد  التهام  حمل  الطرف  اإخالء  خطاب  يل  واأح�سر  املبلغ  له  دفعت  وفعاًل  ريال 

باقية  اأنها  يل  فات�سح  املديونية  عن  بال�ستف�سار  قمت  اخلطاب  هذا  على  ح�سويل 

اأنه  اإجابته على ممثل الدعاء اأجاب  فتقدمت للبنك بال�سكوى �سد املذكور وبعر�ض 

لي�ض لديه ما يود التعليق به على ما ذكره املدعى عليه الثاين. 

وب�سوؤال املتهم الثاين باأنك ذكرت يف جل�سة 1429/5/14هـ باأن الذي �سلمك اخلطاب 

باإخالء الطرف هو املتهم الأول هل لديك �سهود على ذلك؟ فاأجاب: باأنه لي�ض لدي 
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البنك يف  باأنه خارج  قائاًل  فاأجاب  �سلمت اخلطاب؟  اأين  الدائرة  �ساألته  ثم  �سهود. 

املواقف اخلارجية اأمام البنك الأهلي مقابل فندق اأبار وزيني بجدة ال�ساعة احلادية 

ع�سرة ظهرًا فقمت بت�سليمه مبلغ ع�سرين األف ريال ملكتب خدمة العمالء وقد ح�سرت 

اإليه �سابقًا يف البنك يف مكتب خدمة العمالء وبعر�ض ذلك على املتهم الأول اأجاب: 

باأن هذا الكالم غري �سحيح ومل اأ�ساهد املتهم الثاين اإل يف اإدارة البنك عند التحقيق 

التي  التحقيقات  يف  باأنه  الأول  املتهم  حمامي  ذكر  ثم  البنك  اإدارة  يف  ال�سكوى  يف 

بداخله  ا�ستلم ظرفًا  اأنه  الثاين  املتهم  اأفاد  قد  التحقيق  هيئة  ال�سرطة ويف  متت يف 

خطاب بداخل الفرع الذي يعمل فيه موكلي فقام بفتحه عند خروجه مما يدل على 

على  ب�سمات  يوجد  ل  باأنه  و�سح  قد  اجلنائية  الأدلة  تقرير  اأن  كما  اأقواله  ت�سارب 

الظرف اأو اخلطاب ملوكلي املتهم الأول. ثم عقب املتهم الثاين باأن هناك �سخ�سًا اآخر 

يدعى)......( قد حاول معه املتهم الأول يف مو�سوعي نف�سه وا�ستعد باإح�سار خطاب 

بالطريقة نف�سها التي متت معي. 

للدائرة �سورة على  – وقدم  – �سعودي اجلن�سية  الأول )......(  ال�ساهد  ثم ح�سر 

مطبوعات البنك الأهلي موؤرخة يف 1428/3/29هـ موجه من الإدارة العامة اأو اإدارة 

املراجعة بالبنك الأهلي اإىل مدير �سعبة مكافحة التزييف والتزوير بجدة بخ�سو�ض 

تنح�سر  �سهادته  اأن  ال�ساهد  واأفاد   ).....( الأول  للمتهم   ).....( العميل  مراجعة 

اأن املتهم الأول  له  تابع بنف�سه وتاأكد  اأنه قد  اإىل  اإ�سافة  فيما ت�سمنته هذه ال�سورة 

ورد يف  كما  معه  التفاو�ض  اأثناء  ولكنه يف  املزورة  لالإخالءات  امل�سدر  ال�سخ�ض  هو 



167

هذه ال�سورة قد اأر�سل �سخ�سًا اآخر ل�ستالم املبلغ وقد تاأكد اأي�سًا اأمام مدير البنك 

)......( حيث ات�سل على جواله الذي ات�سل عليه �سابقًا فات�سح �سحة هذا الرقم 

واأنه موجود مع ).....( املذكور.

وب�سوؤال ال�ساهد الثاين )......( عما لديه من �سهادة؟ اأجاب: اإنني كنت مرافقًا لل�ساهد 

الأول )......( يف جميع املراحل التي اأوردها يف نهاية �سهادته اإ�سافة اإىل اأنه بعد اأن 

واأمام )......( ومدير  اإل مبقابلته  ال�سخ�ض لال�ستالم رف�سنا  اأر�سل ).....( ذلك 

الأمن )......( طلب منا ).....( رقم ح�سابنا ليتاأكد من وجود مبالغ ي�ستطيع �سحبها 

مقابل اإخالء الطرف وفعاًل اأعطيناه رقم احل�ساب ودخل عليه واأفادنا )......( اأن 

من دخل على احل�ساب هو ).....( واكتفينا بك�سف املو�سوع بهذه الطريقة. وبعر�ض 

�سهادة ال�ساهدين على املتهم ).....( الذي �سمع �سهادتهما اأجاب اإنه يطلب اأجاًل ثم 

ح�سر اأمام الدائرة مدير الأمن بالبنك الأهلي )......( بناًء على طلب الدائرة واأفاد 

اإدارة املراجعات بالبنك الأهلي وعن مو�سوع هذه  اأنه يعمل رئي�ض ق�سم مراجعة يف 

الق�سية اأفاد باأنه ح�سر لديهم ال�ساكي )......( مفيدًا اأنه عر�ض عليه اأن يتم ت�سديد 

املديونية التي عليه للبنك الأهلي مقابل مبلغ مايل اأقل من املديونية واحل�سول على 

اإخالء طرف من اأجل حتويل راتبه اإىل بنك اآخر ومن ثم احل�سول على قر�ض فطلبنا 

منه جماراة ال�سخ�ض املجهول عن طريق اجلوال وفعاًل قام بالت�سال عليه بح�سوري 

ال�سخ�ض  على  الت�سال  ال�ساكي  من  فطلبت   )......( ويدعى  ال�ساكي  زمالء  واأحد 

املجهول وطلب الدخول على ح�سابك ليعرف منه قيمة املديونية حتى يت�سنى يل معرفة 
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الداخل على احل�ساب لأن كل موظف يف البنك لديه رقم �سري وات�سح يل اأن الوحيد 

اليوم هو املتهم ).....( ثم ح�سر ).....(  ال�ساكي يف ذلك  الذي دخل على ح�ساب 

ملكتبي واأفاد باأنه يعرف ال�سخ�ض الذي �سبق واأن �سلمه اإخالء طرف مببلغ من املال 

بهذه الطريقة نف�سها فذهبنا اإىل ق�سم التح�سيل و�ساهد اأكرث من مائة موظف ومل يتم 

التعرف على اأحد ثم ذهبنا فرع الكندرة الق�سم الذي يعمل به املتهم ).....( فدخل 

علينا اأحد املوظفني �سبيه له ومل يتعرف عليه املدعو ).....( فتعرف عليه من اأول وهلة 

وذكر باأنه هو الذي �سلمه اإخالء الطرف فتم اإيقاف املتهم ).....( عن العمل وحقق 

معه واأنكر معرفته بـ).....( واعرتف باأنه دخل على ح�ساب/عايل واأعطى معلوماته 

اإنهاء خدماته وف�سله نظرًا  اإىل  البنك  اإدارة  الذي دعا  الأمر  اآخر  ل�سخ�ض  البنكية 

اأ�سهد وبعر�ض �سهادة ال�ساهد على املتهم  اأ�سرار العمالء هذا ما لدي وعليه  لإف�ساء 

الأول طلب اأجاًل للرد عليه. 

ثم قدم املدعى عليه الأول عن طريق وكيله مذكرة للرد على �سهادة ال�سهود جاء فيها 

اأن ما جاء يف �سهادة ).....( فقد اأفاد موكلي باأن من ات�سل به لي�ض ).....( اأو ).....( 

واإمنا �سخ�ض ثالث يدعى ).....( الذي طلب معرفة جهة عمل ).....( مما ا�ستدعى 

دخول موكلي على ح�ساب الأخري ليزود ).....( مبا طلبه علمًا باأن الأخري كان يجلب 

ملوكلي عمالًء يقرت�سون من البنك وقد اعتاد على ال�ستف�سار عن جهات عمل العمالء 

الذين يح�سرهم. كما اأنه قد جاء بخطاب البنك املوجه اإىل هيئة الرقابة والتحقيق 

)موجود مبلف الق�سية( اأنه ل يوجد موظفون لدى البنك قد �سمعوا اأو ح�سروا اإجراء 
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املحادثة امل�سار اإليها بخطاب البنك املوجه اإىل �سعبة مكافحة التزييف والتزوير الأمر 

الذي يهدم �سهادة ال�ساهدين واأن التفاق قد مت بني ال�ساهدين ومدير الأمن بالبنك 

لفتعال مكاملة مع موكلي لغر�ض اإثبات حدوثها يف ذات وقت دخول موكلي على ح�ساب 

يجعل  املذكور  البنك  خطابي  بني  التناق�ض  ووجود  بينهما  �سابقة  ).....(خلالفات 

"نفي الكالم  ال�سهادة املبنية على اأحدهما باطلة والتناق�ض كما عرفه الفقهاء باأنه 

بع�سه بع�سًا" ومن املعلوم ح�سب القواعد ال�سرعية اأنه "ل حجة مع التناق�ض". 

واأما عن �سهادة ال�ساهد باأنه قد تابع وتاأكد بنف�سه اأن موكلنا هو ال�سخ�ض الذي اأ�سدر 

خطاب اإخالء الطرف املزور وهذا القول ل ت�سح به ال�سهادة وذلك مبفهوم املخالفة 

ملا ا�سرتطه الفقهاء يف ال�سهادة باأن ل تكون على النفي ال�سرف لأن ال�ساهد ل يحيط 

علمه بذلك. 

اأما ما جاء باأقوال ال�ساهد ).....( اأنه ذهب اإىل فرع البنك ب�سارع امللك فهد وتعرف 

موجودًا   ).....( ذهاب  وقت  يكن  مل  موكلي  اأن  الأمر  وحقيقة  موكلي  على   ).....(

وي�سهد  مغلقة  لت�سليم ظروف  �سريف  باب  البنك يف  فرع  كان يف  بل  الفرع  ذلك  يف 

موكلي  عودة  ).....(وعند  العمليات  ورئي�ض   ).....( �سريف  باب  فرع  مدير  بذلك 

لفرع �سارع امللك فهد كان ).....(موجودًا فيه بجوار رئي�ض العمليات ثم قام ).....( 

اأحد  غرفة  يف  موكلي  باإدخال  قام  ثم  الإدارة  اإىل  للح�سور   ).....( على  بالت�سال 

اأخذ  الذي  واأدخله عليه فقال هذا هو  واأجل�سه منفردًا ثم ح�سر ).....(   املوظفني 

مني )4000( اأربعة اآلف ريال وكان من املفرو�ض على ال�ساهد ).....(عر�ض موكلي 
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يجعل  الذي  الأمر  �سدقه  من  يتاأكد  حتى   ).....( املدعو  على  اأ�سخا�ض  عدة  �سمن 

العر�ض غري �سحيح ول اأهمية له.

كما اإنه جاء باأقوال ).....("ودخل علينا اأحد املوظفني �سبيه مبوكلي ومل يتعرف عليه 

املدعو ).....(" وهذا دليل بوجود �سبيه مبوكلي وت�سكك املدعو ).....( يف ال�سخ�ض 

الذي تقابل معه. 

وقول ).....( ذهبنا اإىل فرع الكندة الذي يعمل فيه ).....( قول يخالف الواقع حيث 

يعلم ).....( اأن موكلي يعمل يف فرع �سارع امللك فهد يف خدمات العمالء ولي�ض فرع 

الكندرة وهذا تناق�ض يف اأقواله. 

وحيث اإنه وبناًء على الدعوى واإجابة املدعى عليه الأول املت�سمنة اإنكاره للدعوى وبعد 

التجاري  الأهلي  البنك  خطاب  على  والطالع  املرفقة  والتحقيقات  الأوراق  درا�سة 

رقم )4/191م( بتاريخ 1428/3/29هـ املت�سمن: ))اأنه قام مبراجعتهم العميل – 

اإخالء طرف من  باأنه قد ح�سل على خطاب  ).....( مفيدًا   - الثاين  عليه  املدعى 

اأحد موظفي البنك الذين يعملون يف ق�سم التح�سيل مقابل مبلغ وقدره )20.000( 

بت�سليمه  املوظف  هذا  قام  وقد  النظام  من  مديونيته  باإ�سقاط  �سيقوم  واأنه  ريال، 

تتجاوز  العميل  القائمة على  املديونية  باأن  علمًا  البنك  الطرف خارج  اإخالء  خطاب 

مبلغ )136.000( ريال )مرفق خطاب العميل(. 
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وبعد الطالع على خطاب اإخالء الطرف تبني لنا باأنه مزور ومل ي�سدر عن البنك، 

يقوم  باأن  وذلك   ،).....( العميل  مع  التفاق  اإىل  البنك  اإدارة  دعى  الذي  الأمر 

مبعاودة الت�سال على هذا املوظف واإبالغه بوجود �سخ�ض اآخر يدعى ).....(، يريد 

احل�سول على خطاب اإخالء طرف من البنك بالطريقة نف�سها وبالفعل مت الت�سال 

على املوظف والتفاق معه ولكن املوظف يف هذه املرة اأراد اإر�سال �سخ�ض من طرفه 

با�ستالم املبلغ وت�سليم خطاب اإخالء الطرف. وعليه من خالل البحث يف النظام تبني 

لنا باأن ال�سخ�ض الوحيد الذي دخل وا�ستف�سر على ح�ساب العميل ).....( يف الوقت 

الذي كان يتحدث معه عرب الهاتف هو موظف خدمات العمالء بفرع �سارع امللك فهد 

بجدة ).....(. 

بالإ�سافة اإىل اأن موظفي البنك قاموا بالذهاب اإىل الفرع الذي يعمل فيه هذا املوظف 

وطلبوا من العميل ).....( التعرف على املوظف الذي اأخذ منه املبلغ و�سلمه خطاب 

اإخالء الطرف حيث كانت النتيجة باأنه تعرف على املوظف ).....(. علمًا باأن العميل 

قام  الذي  العميل).....(  وكذلك  املو�سوع  هذا  يف  ال�سهادة  لتقدمي  م�ستعد   ).....(

بالتحدث مع املوظف عرب الهاتف(. 

املال  مبلغًا من  الأول  املدعى عليه  بت�سليم  قام  باأنه  الثاين  املدعى عليه  اأقوال  وعلى 

مقابل اإ�سقاط مديونيته وح�سوله على اخلطاب – حمل التهام – واإن املدعى عليه 

الأول هو من زوده باخلطاب. وعلى ثبوت قيام املدعى عليه الأول بتلقي مكاملة هاتفية 

للمدعو).....( نظري مبلغ  نف�سها  بالطريقة  اإخالء طرف  بعمل خطاب  فيها  ا�ستعد 
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من املال وعلى ثبوت قيام املدعى عليه الأول بالدخول وال�ستف�سار من خالل احلا�سب 

الآيل عن ح�ساب العميل الذي طلب منه خطاب اإخالء طرف بطريقة اخلطاب نف�سها 

– حمل التهام – وعلى ما هو ثابت من تزامن دخول املدعى عليه الأول على ح�ساب 

اأحد العمالء مع الت�سال الذي مت من قبل العميل وعلى اأ�سماع م�سوؤويل البنك للتاأكد 

مما ورد يف �سكوى املدعى عليه الثاين. وعلى ما جاء يف �سهادة ال�ساهد الأول).....( 

و�سهادة ال�ساهد الثاين).....(وعلى ما ورد كذلك يف �سهادة رئي�ض ق�سم املراجعة يف 

اإدارة املراجعات بالبنك الأهلي ).....(التي توؤكد جميعها اأن م�سدر هذا اخلطاب 

– حمل التهام – هو املدعى عليه الأول. مما تخل�ض معه الدائرة اإىل اإدانته بجرمية 

التزوير ومعاقبته عن ذلك طبقًا لأحكام املادة الرابعة امل�ستبدلة بن�ض املادة الأوىل 

مكافحة  نظام  من   )6  ،5( واملادتني  1382هـ  لعام   )53( رقم  امللكي  املر�سوم  من 

التزوير واعتباره فاعاًل اأ�سليًا طبقًا لقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ. 

وبالن�سبة للمدعى عليه الثاين فاإنه بناًء على الدعوى واإجابته املت�سمنة اإنكاره للدعوى 

وبعد درا�سة الأوراق والتحقيقات املرفقة والطالع على خطاب البنك الأهلي التجاري 

تقدم  الثاين  عليه  املدعى  اأن  يو�سح  الذي  1428/3/29هـ  بتاريخ  )4/191م(  رقم 

اأحد  اإخالء طرف من  قد ح�سل على خطاب  اأنه  مفيدًا  البنك  اإدارة  اإىل  بال�سكوى 

موظفي البنك الذين يعملون يف ق�سم التح�سيل مقابل ع�سرين األف ريال واأنه �سيقوم 

باإ�سقاط مديونيته من النظام فتم التفاق مع العميل ).....( – املدعى عليه الثاين 

– بالت�سال باملوظف واإبالغه بوجود �سخ�ض اآخر يدعى).....(يريد احل�سول على 
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املوظف  وبالفعل مت الت�سال على  نف�سها  بالطريقة  البنك  اإخالء طرف من  خطاب 

وت�سليم  املبلغ  ل�ستالم  طرفه  من  �سخ�ض  اإر�سال  اأراد  املوظف  ولكن  معه  والتفاق 

املت�سمنة:  الدائرة  اأمام  الثاين  عليه  املدعى  اأقوال  وعلى  الطرف.  اإخالء  خطاب 

)اإنه رغب يف اإنهاء مديونيته لدى البنك البالغة مائة و�ستة وثالثني األف ريال وعند 

املديونية  بت�سديد  يتكفل  خري  فاعل  يوجد  باأنه  اأخربه  الأول  عليه  للمدعى  مراجعته 

الأول خطاب  املدعى عليه  له  واأح�سر  املبلغ  له  دفع  وفعاًل  ريال  األف  مقابل ع�سرين 

اإخالء الطرف – حمل التهام – وبعد ح�سوله على ذلك اخلطاب قام بال�ستف�سار 

اأنها باقية فتقدم بال�سكوى للبنك الأهلي( وعلى ما ورد يف  عن املديونية فات�سح له 

�سهادة).....(– رئي�ض  الثاين).....( وعلى  وال�ساهد  الأول).....(  ال�ساهد  �سهادة 

ال�ساكي).....(  البنك  اإدارة  لديهم يف  اأنه ح�سر  الأهلي من  بالبنك  املراجعة  ق�سم 

واملتهم الثاين ).....( واأفاد الثاين باأنه يعرف ال�سخ�ض الذي �سلمه اخلطاب املزور 

التعرف  يتم  ومل  موظف  مائة  من  اأكرث  و�ساهد  التح�سيل  ق�سم  اإىل  معهما  فذهب 

على اأحد ثم ذهبوا اإىل فرع الكندرة الق�سم الذي يعمل به املدعى عليه الأول فدخل 

ثم  الثاين ).....(  املتهم  يتعرف عليه  الأول ومل  للمتهم  �سبيه  املوظفني  اأحد  عليهم 

دخل عليهم املتهم الأول ).....( فتعرف عليه من اأول وهلة وذكر باأنه هو الذي �سلمه 

خطاب اإخالء الطرف وحيث تبني للدائرة اأن املدعى عليه الثاين وقع �سحية ن�سب 

اأن  ال�سهود  �سهادة  مبوجب  للدائرة  اأثبت  وقد  الأول  عليه  املدعى  قبل  من  واحتيال 

�سالمة  على  يدل  ومما  الأول  عليه  املدعى  – هو  التهام  – حمل  اخلطاب  م�سدر 
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نيته وعدم وجود ق�سد جنائي لديه ذهابه اإىل اإدارة البنك باأ�سل اخلطاب املزور – 

حمل التهام – كما جاء يف �سكوى البنك الأهلي املوجه ملدير �سعبة مكافحة التزييف 

اأ�سل  بتاريخ 1428/3/29هـ لفة )9( املت�سمنة: )اإرفاق  والتزوير رقم )4/191م( 

اأن  – املدعى عليه الثاين( بعد  خطاب اإخالء الطرف املزور با�سم العميل ).....( 

تاأكد من احلا�سب الآيل التابع للبنك عدم اإ�سقاط املديونية من ح�سابه واإنه تعر�ض 

لعملية ن�سب واحتيال مما تخل�ض معه الدائرة اإىل عدم اإدانته لعدم وجود الق�سد 

اجلنائي لديه. 

– بجرمية  – �ضعودي اجلن�ضية  االأول ).....(  باإدانة  اأواًل:  الدائرة  لذلك حكمت 

التزوير املن�ضوبة اإليه يف هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه مدة ثالث �ضنوات 

حت�ضب منها مدة توقيفه على ذمة هذه الق�ضية وتغرميه ثالثة اآالف ريال. 

ثانياً: عدم اإدانة الثاين ).....( – �ضعودي 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  2/6969/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي  718/د/ج/8 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف  1199/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة  1431/11/10هـ

بني  االأقوال  – تناق�س  وا�ضتعمال  – ا�ضرتاك  �ضيك(   ( م�ضريف  تزوير– حمرر 

املتهمني –تقرير االأدلة اجلنائية.

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني ب�سفتهم من العاملني باأحد 

البنوك ل�سرتاكهم كل فيما يخ�سه يف التزوير وال�ستعمال ملحرر م�سريف )�سيك( 

�سادر من البنك لأمر اأحد املواطنني وذلك باإثبات بيانات �ساحب ال�سيك من واقع 

�سورة بطاقة الأحوال التي فقدت منه رفق اأ�سل ال�سيك والتوقيع عليه بتوقيع من�سوب 

زورًا ل�ساحبه ومن ثم �سرف مبلغ ال�سيك – وجود تناق�ض يف الأقوال بني املتهمني 

الثالثة – اإفادة تقرير الأدلة اجلنائية باأن توقيع العميل املثبت خلف ال�سيك حمرر 

الكاتب  هو  الثاين  املتهم  واأن   ، للم�ساهاة  املر�سلة  تواقيعه  كتابي خمتلف عن  بخط 

لعبارات ال�ستالم الثابتة خلف ال�سيك – اإقرار املتهم الأول عند عر�ض العميل عليه 

الأحوال  بطاقة  �سورة  اأن  ثبوت   – ال�سيك  ب�سرف  قام  الذي  ال�سخ�ض  لي�ض  باأنه 

التي اأرفقت بال�سيك عند �سرفه مت �سحبها على �سورة اأخرى ومل ت�سحب عن اأ�سل 

البطاقة – اإفادة اخلطوط اجلوية ال�سعودية باأن العميل قد ثبت �سفره وقت �سرف 

ال�سيك – عدم تقدمي البنك للت�سوير التليفزيوين للفرع للتاأكد من �سخ�سية القائم 
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ال�سيك بطريقة نظامية جمرد  بقيامهم ب�سرف  املتهمني  – ادعاء  ال�سيك  ب�سرف 

اإدانة  – اأثر ذلك: ثبوت  التهرب من امل�سوؤولية اجلنائية  اأقوال مر�سلة الهدف منها 

املتهمني مبا ُن�سب اإليهم. 

اأنه ورد اإىل املحكمة الإدارية مبحافظة جدة خطاب  تتخل�ض وقائع هذه الق�سية يف 

فرع هيئة الرقابة والتحقيق رقم )8/5310ج( بتاريخ 1429/11/13هـ املرفق به قرار 

التهام رقم )372/ج( لعام 1429هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت الدائرة النظر يف 

الق�سية على النحو املثبت بدفرت ال�سبط، حيث ح�سر ممثل الدعاء).....( واملتهم 

الرقابة  هيئة  تتهم  قائاًل:  املتهمني  مواجهة  يف  الدعاء  ممثل  وادعى  اأعاله  املذكور 

والتحقيق كاًل من: 

1- ).....( – �سعودي اجلن�سية – )31( �سنة، م�سرف خدمات عمالء بفرع البنك 

الأهلي بال�ستني بالعا�سمة املقد�سة، متزوج ولديه ابن، مطلق ال�سراح. 

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية – )24( �سنة، �سراف بفرع البنك الأهلي بال�ستني 

بالعا�سمة املقد�سة، متزوج، مطلق ال�سراح. 

3- ).....( – �سعودي اجلن�سية – )45( �سنة، مدير العمليات بفرع البنك الأهلي 

بال�ستني بالعا�سمة املقد�سة، متزوج وله خم�سة اأبناء، مطلق ال�سراح. 

التزوير وال�ستعمال ملحرر م�سريف  ا�سرتك املتهمون املذكورون كاًل فيما يخ�سه يف 
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التجاري  الأهلي  البنك  من  �سادر  2006/6/26م  بتاريخ   )378351( رقم  )�سيك 

األف ريال لأمر املواطن)......( وذلك باإثبات بيانات �ساحب ال�سيك  مببلغ �ستمائة 

عليها  والإم�ساء  ال�سيك  اأ�سل  رفق  منه  فقدت  التي  الأحوال  بطاقة  �سورة  واقع  من 

باإم�ساء متت ن�سبته زورًا له ومن ثم �سرف مبلغ ال�سيك بناًء على ذلك مما ترتب عليه 

اإثبات بيانات �سرف ذلك ال�سيك مبحررات البنك باملخالفة للحقيقة. 

وذلك لالأدلة التالية:  

1- ما هو ثابت ب�سكوى املواطن �ساحب ال�سيك املت�سمنة �سرف ال�سيك ال�سادر با�سمه 

من فرع البنك الأهلي ب�سارع ال�ستني الذي يعمل به املتهمون املذكورون ل�سخ�ض اآخر. 

2- ما هو ثابت بتقرير الأدلة اجلنائية املرفق بالأوراق من كون اخلط املدون به بيانات 

العميل الذي �سرف ال�سيك هو خط ال�سراف بفرع البنك الأهلي ب�سارع ال�ستني وهو 

املتهم الثاين وعدم عود اخلط والإم�ساء ل�ساحب ال�سيك احلقيقي. 

3- ما هو ثابت باأقوال املواطن املذكور من كونه فقد اأ�سل ال�سيك ورفقه �سورة بطاقة 

الأحوال اخلا�سة به. 

4- ما هو ثابت باأقوال املتهمني املذكورين اأمام الهيئة من قيامهم ـ كل منهم ح�سب 

اخت�سا�سه ـ باإمتام عملية �سرف ال�سيك حمل التهام. 

البنك  فرع  لدى  ال�سيك  فقد  بالإبالغ عن  ال�سيك  قيام �ساحب  ثابت من  ما هو   -5

املوجود به ح�سابه وقيام فرع البنك باإثبات ذلك بك�سف احل�ساب اخلا�ض به واملرفق 

�سورته بالأوراق. 
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6- ما هو ثابت باأقوال �ساحب ال�سيك من مغادرته حمافظة جدة اإىل الريا�ض ال�ساعة 

الثانية ظهرًا من ذات اليوم الذي مت فيه �سرف ال�سيك من فرع البنك ب�سارع ال�ستني 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء واإفادة اخلطوط ال�سعودية التي توؤكد ا�ستعمال �ساحب ال�سيك 

لكوبون التذكرة اخلا�سة به يف ذلك التاريخ املو�سح بها. 

7- ما هو ثابت من مطالبة البنك تزويده بالت�سوير اخلا�ض بفرع البنك بال�ستني يف 

وقت �سرف ال�سيك لال�ستدلل على من قام ب�سرف ال�سيك وتعذر البنك على ذلك 

بحجة عدم وجود ت�سوير يف ذلك الوقت لتحديث النظام بفروع البنك. 

8- ما هو ثابت من وجود ح�ساب و�سام ل�ساحب ال�سيك واإم�ساء معتمد لدى البنك 

والذي يختلف عن الإم�ساء املثبت على ظهر ال�سيك بجانب ما هو ثابت بال�سيك حمل 

التهام من كونه ل ي�سرف اإل للم�ستفيد الأول مما ميتنع معه تظهريه ل�سخ�ض اآخر. 

9- رغم تعذر الأدلة اجلنائية عن م�ساهاة ال�سورة لبطاقة الأحوال التي مت اإرفاقها 

مع ال�سيك حمل التهام وقت �سرفه من البنك على ال�سورة لبطاقة الأحوال التي اأفاد 

اأ�سل البطاقة يف وقت واحد ومن  اأنها اأحد ال�سور التي �سحبت عن  �ساحب ال�سيك 

عينات  واأخذ  منها  الت�سوير  مت  التي  املكائن  حتديد  ل�سرورة  واحدة  ت�سوير  مكينة 

لإمتام امل�ساهاة ول�سعوبة ذلك مل�سي فرتة زمنية طويلة على الواقعة مما يرتتب عليه 

تعر�ض مكائن الت�سوير خالل تلك الفرتة لأعمال �سيانة اأو تعديل اأو تغيري للمكائن 

املعاينة  اأن  اإل  للم�ساهاة  املطلوبة  للنتيجة  الو�سول  معه  ي�سفر  ل  مما  ذلك  غري  اأو 

النظرية ل�سورة بطاقة الأحوال التي قدمها البنك للتحقيق ومرفقة بالأوراق يرتجح 
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اأنها �سحبت عن �سورة ولي�ض عن اأ�سل كما يدعي موظفو البنك املتهمون يف الق�سية 

من �سرفهم ال�سيك مبوجب اأ�سل البطاقة و�سحب �سورة عنها واإرفاقها باأ�سل ال�سيك. 

10- ما هو ثابت باأقوال �ساحب ال�سيك من عدم فقده لأ�سل البطاقة ودوام حيازته 

لها واإثباته مغادرته اإىل الريا�ض قبل عدة �ساعات من وقت �سرف ال�سيك. 

11- ما هو ثابت باأقوال املتهم الأول بالتحقيقات من تاأكيده ا�ستطاعته التعرف على 

ال�سخ�ض الذي ح�سر لديه ومت �سرف ال�سيك له وعند اإجراء مواجهة له مع �ساحب 

ال�سيك ح�سب املح�سر املوؤرخ يف 1428/12/22هـ املثبت مبح�سر التحقيق عدل عن 

ا�ستطاعته التعرف عليه واجلزم بكونه هو من ح�سر لديه ل�سرف ال�سيك من عدمه 

مما يعد معه قرينة توؤكد �سحة اأقوال �ساحب ال�سيك من �سرف ال�سيك ل�سخ�ض اآخر 

خالفه ت�ساند القرائن ال�سالف ذكرها. 

بالطريقة  ال�سيك  ب�سرف  قيامهم  من  املذكورين  املتهمني  باأقوال  ورد  ما  اأن   -12

النظامية ومبوجب اأ�سل بطاقة �ساحب ال�سيك الذي قام بنف�سه ب�سرف ذلك ال�سيك 

لي�ض �سوى اأقوال الهدف منها التهرب من امل�سوؤولية اإذ اإن الأدلة ال�سابقة ومن �سمنها 

وجود ح�ساب للعميل �ساحب ال�سيك واإم�ساء معتمد لدى البنك يختلف عن الإم�ساء 

املثبت بظهر ال�سيك بجانب اإثبات �ساحب ال�سيك عدم تواجده �ساعة �سرف ال�سيك 

عائد  ال�سيك  بظهر  اخلط  باأن  اجلنائية  الأدلة  تقرير  وكذلك  املكرمة  مكة  مبنطقة 

اإفادة املتهم الثالث باأنه قام ب�سفته مدير العمليات  لل�سراف املتهم الثاين وكذلك 

مبلغ  ب�سرف  ال�سراف  وتعميد  العميل  من  والتاأكد  البطاقة  اأ�سل  مبطابقة  بالفرع 
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ال�سيك ووجود اإم�سائه على ال�سيك مما يفيد املراجعة؛ لهي قرائن تدح�ض حماولة 

التهام  حمل  ال�سيك  �سرف  يف  اجلنائية  امل�سوؤولية  من  التن�سل  املذكورين  املتهمني 

وال�ستيالء على املبلغ. 

وتطلب الهيئة من املحكمة معاقبة املتهمني املذكورين طبقًا لن�ض املواد )4، 5، 6( من 

نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�ض الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ. 

وب�سوؤال املدعى عليهم الثالثة اجلواب: قدم املدعى عليهم مذكرة موحدة للرد على 

قرار التهام مكونة من خم�ض �سفحات ، كما قدمت الدائرة القانونية يف البنك ممثلة 

)......( امل�ست�سار القانوين لدى البنك الأهلي والوكيل ال�سرعي عن البنك، و)......(

رئي�ض ق�سم التحقيقات يف البنك الأهلي، مذكرة مكونة من ثالث �سفحات تت�سمن 

الدفاع عن املوظفني ب�سكل عام، وبعد اطالع ممثل الدعاء عليها قرر اكتفاءه مبا جاء 

يف قرار التهام والأوراق، وركز على ما ورد يف اأدلة قرار التهام، ثم �ساألت الدائرة 

ال�سراف )املتهم الثاين( ).....(: اإن كانت تعليمات البنك ل تن�ض على توقيع العميل 

على توقيع ال�ساحب؟ فاأجاب: مهمتي هي التاأكد من توقيع م�سدر ال�سيك ولي�ض لدي 

البنك  ثم ذكر مندوب  للمطابقة،  لتوقيعه  بالرجوع  اأقوم  ول  امل�ستلم  عالقة مبن هو 

)......( اأنه قد �سدر حكم برد دعوى املدعو)......( �سد البنك الأهلي يف الق�سية 

نف�سها من جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية التابعة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

اإليه  ح�سر  اأنه  اأفاد  والتحقيق  الرقابة  هيئة  يف   ).....( الأول  املتهم  مع  وبالتحقيق 

زميله  معه  وكان  �سرفه  يريد  ريال   )600.000( مببلغ  �سيك  لديه  اأن  ذكر  �سخ�ض 
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وذهبت  ال�سخ�ض  لذلك  الأحوال  وبطاقة  ال�سيك  واأخذت  باملكتب  عندي  فاأجل�ستهم 

لل�سراف ومعي )املتهم الثاين( ، وقد تاأكدت من اأ�سل بطاقة الأحوال واأنها عائدة 

له، ومت ت�سوير البطاقة واإرفاقها، ول يتذكر جيدًا من حرر بيانات العميل على ظهر 

ال�سيك ، لكنه ميكنه التعرف عليهما اإن راآهما، واأو�سح اأن ال�سراف ).....( مل يقم 

بكتابة بيانات ال�سيك خلفه. وبالتحقيق مع املتهم الثاين ).....( يف الأمن العام اأفاد اأن 

امل�ستفيد نف�سه )......( قد راجعه ل�سرف ال�سيك واأبرز بطاقة اأحواله ومت ت�سويرها، 

ومن ثم كتب امل�ستفيد نف�سه املعلومات ووقع عليها خلف ال�سيك، ومت عر�ض ال�سيك 

على مدير العمليات وعمد ب�سرف املبلغ. وبالتحقيق معه يف هيئة الرقابة والتحقيق 

اأفاد باأنه ح�سر لديه موظف خدمة العمالء ).....( )املتهم الثاين(وقدم له ال�سيك 

مع بطاقة اأحوال العميل وذكر له املتهم الثاين اأن العميل جال�ض اأمام مكتبه، فاأخذ 

ال�سيك وذهب به ملدير العمليات )).....( – املتهم الثالث( فنظر اإىل العميل وعمد 

له ال�سرف ومن ثم اأعطى املبلغ للمتهم الثاين ).....(، ثم اأعطاه للعميل املوجود، 

واأو�سح اأنه ل يعرف املدعو)......( وهذه اأول مرة يراه فيها، ثم ملا �ساألته الهيئة عن 

الذي حرر البيانات خلف ال�سيك اأفاد اأن املتهم الثاين ).....( قد ذهب مع ال�سيك 

ي�ستطيع  ول  الإم�ساء،  مع  والبيانات  الأحوال  وبطاقة  ال�سيك  ومعه  رجع  ثم  للعميل 

حتديد من كتب تلك البيانات، وبعد اطالعه على تقرير الأدلة اجلنائية املت�سمن اأن 

اخلط املدون بظهر ال�سيك هو خطه �سخ�سيًا اأنكر ذلك جملة وتف�سياًل وبالتحقيق 

اأقوال  اأنه ي�سادق على  اأفاد  والتحقيق  الرقابة  اأمام هيئة  الثالث ).....(  املتهم  مع 
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املتهمني الأول والثاين بعد اطالعه عليهما، واأن الذي ح�سر ل�سرف ال�سيك كان واقفًا 

الكاونرت،  اأمام  يقفون  عادة  اأ�سخا�ض  معه عدة  ويوجد  العمالء،  كاونرت خدمة  اأمام 

واأو�سح اأن كتابة البيانات خلف ال�سيك تكون اأحيانًا من قبل ال�سراف واأحيانًا من قبل 

العميل وقد اأكد اأنه مت ت�سوير اأ�سل بطاقة الأحوال ، ثم ذكر اأنه ل ي�ستطيع اأن يحدد 

اإذا ما كان �ساحب ال�سورة بالبطاقة هو من ح�سر للفرع من عدمه. 

على  الدائرة  واطالع  املتهمني  اأقوال  و�سماع  والإجابة  الدعوى  على  وبناًء  اإنه  وحيث 

حما�سر التحقيقات تبني وجود التناق�ض يف الأقوال بني املتهمني الثالثة، فال�سراف 

ووقع  ال�سيك  ل�سرف  �سخ�سيًا  راجعه  املدعو)......(قد  اأن  مرة  يوؤكد   ).....(

ال�سيك  الذي راجعه ومعه  العمالء ).....( هو  اأن موظف خدمة  عليها، ومرة يذكر 

وكتبها  البيانات  حرر  من  اأن  ذكر  اآخر  مو�سع  ويف   ، املدعو)......(  اأحوال  وبطاقة 

من  حتديد  ميكنه  ل  اأنه  يذكر  اأخرى  ومرة  املدعو)......(،  هو  ال�سيك  ظهر  خلف 

كتب تلك البيانات، لأنه قد اأح�سرها له موظف خدمة العمالء وهي جاهزة لل�سرف، 

اأنه ل يتذكر  وبها الإم�ساء والبيانات. واأما بالن�سبة للمتهم الأول ).....( فقد ذكر 

جيدًا من حرر بيانات العميل على ظهر ال�سيك، ثم ذكر يف مو�سع اآخر تربئة زميله 

ال�سراف ).....( من كتابة بيانات ال�سيك خلفه. واأما بالن�سبة لكيفية ح�سور العميل 

 – الأول  – فاملتهم  الثالثة  املتهمني  بني  جليًا  التناق�ض  ظهر  فقد  للبنك   )......(
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ذكر اأنه ح�سر له �سخ�ض يريد �سرف ال�سيك و�ساأله: هل عندكم ر�سيد بالبنك كاف 

�ساحب  هو  اأنه  يدعي  الأول  مع  اآخر  �سخ�ض  جاء  ثم  باملوافقة،  فاأجابه:  ل�سرفه؟ 

ال�سيك فاأجل�سهم عنده باملكتب وذهب ل�سرف ال�سيك وخدمتهم، واأنه ميكنه التعرف 

اأنه هو الذي قام ب�سرف  عليهما اإن راآهما، فلما عر�ض عليه العميل )......( اأنكر 

ال�سيك. 

واأما بالن�سبة للمتهم الثاين فذكر اأن العميل قد راجعه مبا�سرة من غري املرور على 

خدمة العمالء ثم يف حتقيق اآخر معه تن�سل عن قوله الأول واأفاد مبا اأفاد به املتهم 

الأول ويف خطاب اآخر وجد يف ملف الق�سية ذكر باأن من قام بالتوقيع خلف ال�سيك 

وكتابة البيانات هو العميل نف�سه بعد اأن جاء من موظف خدمة العمالء. 

واأما بالن�سبة للمتهم الثالث فقد اأفاد اأن العميل كان واقفًا اأمام كاونرت خدمة العمالء 

بل  العمالء  خدمة  موظف  عند  يجل�ض  مل  اأنه  ومفهومه  اآخرون،  عمالء  معه  ويوجد 

�سرف ال�سيك العميل نف�سه عند ال�سراف. 

بتاريخ   )2687/37( برقم  اجلنائية  لالأدلة  العامة  الإدارة  مدير  خطاب  اإن  وحيث 

والتواقيع  والتزوير/اخلطوط  التزييف  اأبحاث  اإدارة  من  وال�سادر  1428/7/11هـ 

واملوجه اإىل مدير �سرطة العا�سمة املقد�سة قد اأثبت يف الفح�ض والنتيجة ما يلي: 

1- مب�ساهاة التوقيع املن�سوب للمدعو)......(الثابت خلف ال�سيك امل�سريف )مو�سوع 

الفح�ض( على تواقيعه املر�سلة للم�ساهاة وجدنا اأنه حمرر بخط كتابي خمتلف عنها. 

امل�سريف  ال�سيك  خلف  الثابتة  ال�ستالم  عبارات  به  املحرر  اخلط  مب�ساهاة   -2



184

)مو�سوع الفح�ض( على خط كل من املدعو)......(واملدعو ).....( وجدنا اأن املدعو 

).....( هو الكاتب للعبارات )مو�سوع الفح�ض(. 

وحيث اإن �سورة بطاقة الأحوال التي اأرفقت بال�سيك عند �سرفه قد ثبت اأنها م�سحوبة 

على �سورة اأخرى ومل ي�سحب عن اأ�سل بطاقة الأحوال، فقد اأح�سر املدعو)......( 

باأنه  واأفاد  امل�سحوبة،  ال�سورة  لتلك  نف�سيهما  والهيئة  باملقا�ض  مطابقة  اأخرى  �سور 

املتهمني  ادعاء  يدح�ض  وبذلك  الأحوال،  لبطاقة  �سور  ب�سعة  ال�سيك  مع  فقدت  قد 

بل �سورة م�سحوبة من �سورة، وحني طلبت  اأ�سل،  ال�سورة م�سحوبة من  اأن  الثالثة 

�سحبها  تاريخ  اأعالها  ويف  بعثت  البنك  من  ال�سورة  تلك  والتحقيق  الرقابة  هيئة 

بالفاك�ض 2006/7/23م مما ي�سري اإىل اأنها �سورة واردة لالإدارة عن طريق الفاك�ض 

الفرع  موظف  قبل  من  العميل  اأحوال  لبطاقة  اأخذها  التي مت  ال�سورة  اأ�سا�ض  ولي�ض 

وقت �سرف ال�سيك وهذا خمالف للمطلوب، يف حني اأن ال�سرف لل�سيك كان بتاريخ 

يعطها  ومل  اإطالقًا  الأحوال  بطاقة  اأ�سل  يفقد  العميل مل  اإن  وحيث  2006/6/26م، 

لأي �سخ�ض اآخر، مع اأن �سورة البطاقة املقدمة من البنك و�سورة البطاقة املقدمة 

من العميل املدعي اأنها �سحبت من اأ�سل البطاقة من اإحدى مكائن الت�سوير باإحدى 

املكتبات وحتمل ذات ال�سمات اخلا�سة لل�سورة الأخرى التي فقدت رفق ال�سيك. 

التليفزيوين  بالت�سوير  البنك تزويدها  الرقابة والتحقيق قد طالبت  اإن هيئة  وحيث 

اخلا�ض بفرع ال�ستني يف وقت �سرف ال�سيك لال�ستدلل على من قام ب�سرف ال�سيك، 

فتعذر البنك عن ذلك بحجة عدم وجود ت�سوير يف ذلك الوقت، ب�سبب حتديث النظام 
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بفروع البنك ، وحيث اإن ال�سيك )حمل التهام( ل ميكن �سرفه اإل للم�ستفيد الأول 

مما ميتنع معه تظهريه ل�سخ�ض اآخر، وقد ثبت بخطاب من املدير الإقليمي للخطوط 

اأن العميل)......( قد ثبت �سفره وقت �سرف ال�سيك من  اجلوية العربية ال�سعودية 

جدة للريا�ض برقم )102/�ض( بتاريخ 1429/5/12هـ. وحيث اإن ما ورد من اأقوال 

اأ�سل  ومبوجب  النظامية  بالطريقة  ال�سيك  ب�سرف  قيامهم  من  املذكورين  املتهمني 

بطاقة �ساحب ال�سيك الذي قام بنف�سه ب�سرف ذلك ال�سيك لي�ض �سوى اأقوال مر�سلة 

الهدف منها التهرب من امل�سوؤولية اجلنائية ، اإذ اإن الأدلة ال�سابقة قرائن قوية تدح�ض 

حماولة املتهمني املذكورين من دفع قرار التهام املوجه لهم. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة كل من االأول ).....( والثاين ).....( والثالث ).....( 

اإليهم يف هذه  املن�ضوبتني  – بجرميتي التزوير واال�ضتعمال  – �ضعوديي اجلن�ضية 

مدة  منها  حت�ضب  �ضنوات  ثالث  مدة  ب�ضجنه  منهم  واحد  كل  ومعاقبة  الدعوى، 

توقيفه على ذمة هذه الق�ضية، وتغرميه مبلغ ثالثة اآالف ريال، 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 2/2492/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 386/د/ج/9 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 107/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/1/10هـ

ر�ضوة – عر�س مبلغ مايل – موظف عام – حتديد مبلغ الر�ضوة – عدم و�ضوح 

الدعوى وتناق�ضها. 

 )500( مبلغ  بعر�ض  لقيامه  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

خم�سمائة ريال على �سبيل الر�سوة التي مل تقبل منه على اثنني من موظفي البلدية 

قيامهم  اأثناء  برفقته  كانت  التي  والعمالة  النظام بحقه  تطبيق  ليحملهما على عدم 

ب�سب �سقف عمارة غري مرخ�سة – تقدم موظفو البلدية �سد املتهم ببالغ يفيدون 

فيه اأنه عر�ض عليهم ر�سوة مبلغ مايل ومل يحددوا قدره ، وبالطالع على اأقوالهم يف 

ما  وهو  قدره  يعلمون  ل  مايل  مبلغ  بعر�ض  قام  املتهم  باأن  اأفادوا  املباحث  حتقيقات 

يتناق�ض مع ما ورد يف قرار التهام بتحديد مبلغ الر�سوة بخم�سمائة ريال دون وجود 

الدعوى وتناق�سها -  – موؤدى ذلك: عدم و�سوح  الق�سية  التحديد يف  م�سدر لهذا 

الأحكام اجلزائية يجب لثبوتها اجلزم واليقني ل ال�سك والتخمني – اأثره: عدم اإدانة 

املتهم لعدم كفاية الأدلة. 
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هيئة  فرع  خطاب  بجدة  املظامل  ديوان  اإىل  ورد  اأنه  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ض 

الرقابة والتحقيق مبحافظة الطائف رقم )8/611( بتاريخ 1430/3/14هـ املرفق به 

قرار التهام رقم )35/ج( لعام 1430هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت الدائرة النظر يف 

الق�سية على النحو املثبت بدفرت ال�سبط – حيث ح�سر ممثل الدعاء ).....(واملتهم 

الرقابة  هيئة  – تتهم  قائاًل  املتهم  مواجهة  يف  الدعاء  ممثل  وادعى  اأعاله  املذكور 

والتحقيق ).....( – باك�ستاين اجلن�سية – )43( �سنة، �سائق خا�ض متعلم متزوج 

1430/3/1هـ  بتاريخ  لأنه  حاليًا  الطائف  حمافظة  ب�سجون  موقوف  اأبناء  ثالثة  وله 

اثنني  على  منه  تقبل  مل  ر�سوة  ريال   )500( مبلغ  عر�ض  الطائف  حمافظة  بدائرة 

من موظفي بلدية ال�سيل ال�سغري الفرعية ليحملهما على عدم تطبيق النظام بحقه 

والعمالة الذين كانوا برفقته يف اأثناء قيامهم ب�سب �سقف عمارة غري مرخ�سة. 

وذلك لالأدلة التالية: 

1- ما هو ثابت من التقرير الأويل املعد من قبل ال�سرطة املت�سمن بالغ موظفي البلدية 

).....( و).....( �سد املتهم املذكور بعد عر�سه الر�سوة عليهما. 

للمذكور والعمال  اأنه بعد مالحظتهما  البلدية املذكورين  باأقوال موظفي  2- ما جاء 

الباقني حني العمل يف �سب �سقف عمارة وعند م�ساهدتهم ملوظفي البلدية فروا من 

العمارة  �سيارة ومت طلب رخ�سة  يقود  كان  الذي  املذكور  املتهم  املوقع، ومت مالحقة 
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اأو الجتاه بال�سيارة التي كان يقودها اإىل مقر البلدية ويف اأثناء ذلك عر�ض عليهما 

الر�سوة لأجل الت�سرت عليه وعدم تطبيق النظام بحقه. 

اإليه من عر�ض )500( ريال، ودعواه باأن موظفي  3- ل يعتد باإنكار املتهم ما ن�سب 

البلدية اأخذاها من جيبه قول مر�سل لي�ض عليه دليل. 

وطلبت الهيئة من املحكمة الإدارية حماكمة املذكور ومعاقبته طبقًا لن�ض املادة )9( 

من نظام مكافحة الر�سوة. 

وبعر�ض ذلك على املدعى عليه وتالوة قرار التهام عليه من قبل ممثل الدعاء اأنكر 

ما جاء يف قرار التهام جملة وتف�سياًل واأفاد اأن حقيقة ما ح�سل اأنه كان مي�سي يف 

له: ملاذا ت�سدمني ؟  ، وقال  البلدية  باإيقافه موظف  ال�سيل وقام  طريق عند كوبري 

فقال: اإين مل اأ�سدمك وقاموا باإم�ساكي وربط يدي واأخذ ما معي من جوال وحمفظة 

ح�سل  مبا  يفيد  تقريرًا  واأعدت  الواقعة  هذه  با�سرت  التي  الدورية  على  والت�سال 

التهام  قرار  يف  موجود  هو  ما  عن  بينة  زيادة  لديه  كان  اإن  الدعاء  ممثل  وب�سوؤال 

والأدلة فذكر اأنه يكتفي مبا جاء يف قرار التهام وب�سوؤال املتهم اإن كان لديه ما ي�سيفه 

فقرر الكتفاء. 

جملة  الدعوى  يف  ورد  ملا  اإنكاره  املت�سمنة  والإجابة  الدعوى  على  وبناًء  اإنه  وحيث 

وتف�سياًل وبعد الطالع على الأوراق والتحقيقات والطالع على اأقواله يف التحقيقات 
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واأمام الدائرة وبعد الطالع على التقرير الأويل املعد من قبل ال�سرطة املت�سمن بالغ 

موظفي البلدية ).....( و).....( �سد املتهم املذكور واأنهم يفيدون اأنه عر�ض عليهم 

ر�سوة مبلغ مايل ومل يحددوا قدره، وبالطالع على اأقوال املبلغني يف التحقيقات لدى 

اأفادا باأن املتهم قام بعر�ض مبلغ مايل ل يعلمان قدره وهذا يتناق�ض  املباحث حيث 

مع ما ورد يف قرار التهام حيث ورد حتديد مبلغ الر�سوة املعرو�ض بخم�سمائة ريال 

من دون اأن جتد الدائرة م�سدرًا لهذا التحديد يف الق�سية بعد الطالع على جميع 

الأوراق والتحقيقات، مما يتبني منه عدم و�سوح الدعوى وتناق�سها، وحيث اإن الأحكام 

اجلزائية يجب لثبوتها اجلزم واليقني ل ال�سك والتخمني وحيث اإن الأ�سل يف املتهم 

الرباءة حتى تثبت اإدانته وحيث اإن الأدلة التي قامت عليها الدعوى تبني �سعفها مبا 

�سبق ذكره مما تخل�ض معه الدائرة اإىل عدم اإدانة املدعى عليه مبا ن�سب اإليه يف هذه 

الدعوى لعدم كفاية الأدلة على قيام اجلرمية. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( باك�ضتاين اجلن�ضية مبا هو من�ضوب اإليه يف 

هذه الدعوى من عر�س الر�ضوة 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 1/265/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 261/د/ج/4 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 397/اإ�س/2 لعام 1431هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1431/2/17هـ 

ر�ضوة– عر�س مبلغ من املال – موظف عام – م�ضادرة املبلغ امل�ضبوط– معاقبة 

 – – مكافاأة االإر�ضاد عن اجلرمية  الرا�ضي واجلهة امل�ضتفيدة من عر�س الر�ضوة 

�ضروط منح املكافاأة. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم لعر�سه مبلغًا من املال على �سبيل 

اأداء  تقييم  ن�سبة  النموذجية لريفع  الرتبية  يعمل مبوؤ�س�سة  الر�سوة على موظف عام 

فقام   )%95( اإىل  املتهم  بها  يعمل  التي  بال�سركة  اخلا�ض  )امل�ستخل�سات(  التقرير 

 – امل�سهود  باجلرم  املتهم  على  القب�ض  ومت  الأمنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  املوظف 

القب�ض على املتهم يف �سيارة املوظف املبلغ بعد اأن ا�ستلم امل�ستخل�سات وبحوزته املبلغ 

ر�سوة  العمل  اأن هذا  يعلم  واأنه  اإليه  ُن�سب  ما  تف�سيليًا ب�سحة  واعرتافه  املتفق عليه 

املبلغ  اإليه وم�سادرة  ُن�سب  اإدانته مبا  – موؤدى ذلك:  النظام  ُيعاقب عليها  وجرمية 

امل�سبوط حمل اجلرمية واملتحفظ عليه – معاقبة ال�سركة التي يعمل فيها املتهم والذي 

عر�ض الر�سوة بغر�ض حتقيق م�سلحة لها طبقًا للمادة )19( من النظام – ت�سمن 

نظام مكافحة الر�سوة الن�ض على منح مكافاأة لكل من اأر�سد اإىل جرمية من اجلرائم 

املن�سو�ض عليها يف هذا النظام واأدت معلوماته اإىل ثبوت اجلرمية ومل يكن را�سيًا اأو 
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�سريكًا اأو و�سيطًا على األ تقل املكافاأة عن خم�سة اآلف ريال ول تزيد عن ن�سف املال 

امل�سادر وتقدر املكافاأة اجلهة التي حتكم يف اجلرمية– اأثر ذلك: ا�ستحقاق املوظف 

الذي اأر�سد عن اجلرمية قبل وقوعها مكافاأة طبقًا لتقدير الدائرة.

رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الر�سوة  مكافحة  نظام  من   )19  ،17  ،15  ،9( املواد 

)م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ .

حيث تتح�سل وقائع هذه الدعوى يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض 

اأقام هذه الدعوى اأمام ديوان املظامل بالريا�ض مبوجب قرار التهام رقم )26/ج( 

– )50( �سنة يعمل م�سرفًا عامًا  – باك�ستاين اجلن�سية  لعام 1428هـ �سد ).....( 

مبوؤ�س�سة جمموعة ).....( الكفيل موؤ�س�سة جمموعة ).....( هاتف جوال )........( 

يحمل رخ�سة الإقامة رقم ).....( بتاريخ ).....( ، لأنه قبل تاريخ القب�ض عليه يف 

1428/10/29هـ بدائرة مدينة الريا�ض مبنطقة الريا�ض: عر�ض مبلغًا قدره ثمانية 

مبوؤ�س�سة  يعمل  الذي   ).....( للموظف  الر�سوة  �سبيل  على  �سعودي  ريال  األف  ع�سر 

الرتبية النموذجية بالريا�ض ليحمله على الإخالل بواجبات وظيفته وذلك باأن يرفع 

ن�سبة تقييم اأداء التقرير )امل�ستخل�سات( الذي يتم رفعه عن اأداء ال�سركة التي يعمل 
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املذكور مع اجلهات  املوظف  فن�سق  فما فوق  اإىل )%95(  املتهم )جمموعة....(  بها 

الأمنية ومت القب�ض عليه باجلرم امل�سهود. 

وا�ستند الفرع يف توجيه التهام اإىل املتهم على ما يلي: 

1- املح�سر املعد من املوظف  ).....( بتاريخ 1428/10/11هـ الذي يفيد باأن املتهم 

).....( عر�ض عليه مبلغًا ماليًا على �سبيل الر�سوة لفه )1(. 

2- حم�سر القب�ض عليه بتاريخ 1428/10/29هـ لفة )4، 5(. 

3- اعرتاف املتهم يف جميع مراحل التحقيق واإقراره امل�سادق عليه �سرعًا.

 )19  ،15  ،9( املواد  مبوجب  املذكور  املتهم  معاقبة  الديوان  من  الهيئة  فرع  وطلب 

ومنح املبلغ/خالد بن عبد اللطيف اأحمد مكافاأة وفقًا للمادة )17( من نظام مكافحة 

الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( بتاريخ1412/12/29هـ. 

الأحد  يوم  جل�سة  لذلك  وحددت  نظرها  با�سرت  الدائرة  هذه  اإىل  الق�سية  وباإحالة 

1429/5/20هـ موعدًا لنظرها وفيها ح�سر).....( ممثاًل لالدعاء كما ح�سر املتهم 

).....( – باك�ستاين اجلن�سية – وتال ممثل الدعاء قرار التهام ومبواجهة املتهم مبا 

جاء فيه اأجاب قائاًل: )اتفقت مع).....(علي اأن ي�سلمني امل�ستخل�سات بعد رفع تقييم 

اأداء ال�سركة اإىل ن�سبة )95%( مقابل اأن اأ�سلمه مبلغ ثمانية ع�سر األف ريال واأقنعني 

اأوافق  الذي جعلني  بالدار وهذا هو  املبلغ �سوف ي�سرف لالأيتام املوجودين  اأن هذا 

وقد األح علي عدة مرات بذلك علمًا باأن املبلغ املذكور من العهدة التي لدي ول اأعلم 

اأن ذلك خمالف للنظام واأنا نادم على ذلك(. وقدم مذكرة مكونة من ثالث �سفحات 
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وبها بع�ض امل�ستندات مل تخرج عما دفع به جرى ت�سليم ن�سخه منها ملمثل الدعاء الذي 

جل�سة  اإىل  الدعوى  نظر  ا�ستكمال  تاأجيل  ومت  الق�سية  باأوراق  جاء  مبا  الكتفاء  قرر 

اليوم. وبجل�سة اليوم ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر املتهم ومت اإعادة مواجهته 

ال�سابقة  والإجابة  الدعوى  ي�سمع  مل  الدائرة  يف  ع�سو  لإدخال  نظرًا  التهام  بقرار 

فاأجاب املتهم قائاًل: )ما ن�سب اإيل بقرار التهام �سحيح فقد اأخذت مبلغ ثمانية ع�سر 

األف ريال من م�ستحقات ال�سيانة اخلا�سة باملجموعة وو�سعتها بجيبي وذلك بعد اأن 

اتفقت مع املوظف ).....( الذي يعمل مبوؤ�س�سة الرتبية النموذجية بالريا�ض م�سرف 

�سيانة ونظافة حيث اتفقت معه على اأن اأ�سلمه ثمانية ع�سر األف ريال من اأجل اأن يرفع 

ن�سبة تقييم اأداء التقرير الذي مت رفعه على اأداء جمموعة ).....( اإىل خم�سة وت�سعني 

باملائة وحيث اتفقت معه اأن ياأخذ ثالثة اآلف ريال مقابل مواد النظافة املتوجبة على 

جمموعة ).....(  ملدة �سهرين وخم�سة اآلف مقابل �سمان نقدي والباقي ع�سرة اآلف 

ريال يقوم بتوزيعها على الأيتام وقد مت القب�ض علي با�ستخراج الثمانية ع�سر األف ريال 

اأ�سلمها اإىل/.............. وقدم للدائرة �سورة من امل�ستخل�سات  من جيبي قبل اأن 

وبع�ض اخلطابات التي فيها خ�سم على العمال ومت �سمها لأوراق الق�سية(. واكتفى 

مبا ذكر وكذا قرر ممثل الدعاء الكتفاء مبا جاء باأوراق الق�سية. 

الرقابة  هيئة  فرع  لدى  املتهم  مع  اأجري  الذي  التحقيق  على  الدائرة  اطلعت  وحيث 
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ال�سبت  يوم  علي  )قب�ض  املحقق:  لأ�سئلة  اإجابته  يف  ذكر  املتهم  اأن  فتبني  والتحقيق 

بيني  الذي مت  التفاق  ب�سبب  العثيم  اأ�سواق  �سارع اخلزان عند  1428/10/29هـ يف 

وبني ).....(على رفع تقييم اأداء ال�سركة اإىل ن�سبة )95%( وطلبت منه ذلك حتى ل 

يح�سم من م�ستحقات ال�سركة ب�سبب نق�ض بع�ض العاملني واأنا اأعلم اأن ما قمت به يعد 

ر�سوة موظف عام وهي جرمية يعاقب عليها النظام ولكن ال�سيطان اأغواين واأنا نادم 

على ما فعلت وتائب اإىل اهلل تعاىل..(. كما ذكر يف اعرتافه لدى املباحث الإدارية مثل 

ما ذكر لدى فرع الهيئة. كما اطلعت اأي�سًا على حم�سر القب�ض املت�سمن القب�ض على 

املتهم يف �سيارة املبلغ بعد اأن ا�ستلم امل�ستخل�سات بعد رفع الأداء فيها وبحوزته ثمانية 

ع�سر األف ريال )18.000 ريال(. 

وحيث اإن دعوى فرع الهيئة هي اأن املتهم عر�ض مبلغًا من املال قدره ثمانية ع�سر األف 

ريال على �سبيل الر�سوة على موظف عام ليحمله على الإخالل بواجبه الوظيفي وطلب 

معاقبة املتهم وم�سادرة املبلغ امل�سبوط – حمل اجلرمية -. 

وحيث اإن املتهم اعرتف على نحو ما �سبق اأنه عر�ض على موظف عام مبلغًا من املال 

مقابل اأن يرفع املوظف اأداء ال�سركة التي يعمل املتهم م�سرفًا فيها واأنه اأح�سر املبلغ 

اأن هذا  يعلم  واأنه  املوظف  لذلك  لت�سليمه  ريال  األف  ثمانية ع�سر  وقدره  عليه  املتفق 

العمل ر�سوة وجرمية يعاقب عليها النظام فاإن ما اعرتف به ي�سكل يف حقه جرمية 

ومعاقبته  بها  اإدانته  يتعني  النظامية  اأركانها  تكاملت  ر�سوة على موظف عام  عر�ض 

هذه  ذمة  على  موقوفًا  اأم�ساها  التي  املدة  منها  حتت�سب  واحدة  �سنة  ب�سجنه  عنها 
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الق�سية وفقًا للمادة التا�سعة من نظام مكافحة الر�سوة وم�سادرة املبلغ حمل اجلرمية 

امل�سبوط واملتحفظ عليه لدى فرع املباحث الإدارية بالريا�ض وفقًا للمادة اخلام�سة 

ع�سرة من ذات النظام. 

جمموعة  يف  م�سوؤول  واأنه  الر�سوة  بعر�ض  املتهم  اإدانة  اإىل  انتهت  الدائرة  اإن  وحيث 

).....( واأن الغر�ض من عر�ض الر�سوة هو م�سلحة املجموعة برفع اأداء التقييم تالفيًا 

األف  بتغرميها خم�سني  املجموعة  اأي�سًا معاقبة  يتعني  فاإنه  امل�ستخل�سات  للح�سم من 

ريال وفقًا للمادة التا�سعة ع�سرة من ذات النظام. وحيث اإن املادة ال�سابعة ع�سرة من 

ذات النظام ن�ست على اأن: " كل من اأر�سد اإىل جرمية من اجلرائم املن�سو�ض عليها 

يف هذا النظام واأدت معلوماته اإىل ثبوت اجلرمية ومل يكن را�سيًا اأو �سريكًا اأو و�سيطًا 

اآلف ريال ول تزيد عن ن�سف املال امل�سادر وتقدر  مينح مكافاأة ل تقل عن خم�سة 

 –).....( اأن  الق�سية  اأوراق  من  والثابت  اجلرمية".  يف  حتكم  التي  اجلهة  املكافاأة 

اإىل ثبوت  واأدت معلوماته  اإىل هذه اجلرمية قبل وقوعها  – اأر�سد  �سعودي اجلن�سية 

اجلرمية فاإنه ي�ستحق مكافاأة تقدرها الدائرة بثمانية اآلف ريال ويتعني �سرفها له. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

ذلك  عن  وتعزيره  الر�ضوة  – بجرمية  اجلن�ضية  – باك�ضتاين   ).....( اإدانة  اأواًل: 

ب�ضجنه �ضنة واحدة حتت�ضب منها املدة التي اأم�ضاها موقوفاً على ذمة هذه الق�ضية. 

ثانياً: تغرمي/جمموعة ).....( مبلغ خم�ضني األف ريال. 

ثالثاً: منح املُبلِّغ ).....(– �ضعودي اجلن�ضية – مكافاأة قدرها ثمانية اآالف ريال. 
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رابعاً: م�ضادرة املبلغ حمل 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.
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رقم الق�ضية 1/724/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 89/د/ج/3 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 777/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/5هـ

الواحد مبح�ضر  – عدم االعتداد بخرب  اأمن  – رجل  ر�ضوة– عر�س مبلغ مايل 

القب�س – رجوع املتهم - وجود الباعث لدى املتهم لي�س دلياًل على �ضحة االتهام. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم لقيامه بدفع مبلغ من املال على 

�سبيل الر�سوة لرجل اأمن لإخالء �سبيله بعد �سبطه لعدم حمله رخ�سة اإقامة نظامية 

– اإعداد حم�سر القب�ض )تقرير الفرقة( من �سخ�ض واحد فقط من اأع�ساء الفرقة، 

ومن املقرر عند علماء احلديث اأن خرب الواحد ل يحتج به ما مل يكن له �سواهد قيا�سًا 

 – على ال�سهادة التي ل تقوم اإل على رجلني عدلني خ�سو�سًا يف اجلرائم اجلنائية 

– وجود الباعث لدى  رجوع املتهم عند اإقراره امل�سدق اأمام جهة الدعاء والدائرة 

املتهم كونه ل يحمل رخ�سة اإقامة نظامية لي�ض دلياًل على �سحة ما ُن�سب اإليه اإذ اإن 

ذلك يف�سي اإىل اتهام كل اإن�سان بالر�سوة متى ُقب�ض عليه ب�سبب اأية خمالفة، وهذا 

فيه افتئات على النا�ض وقول بغري علم وهو منهي عنه �سرعًا – اأثر ذلك: عدم اإدانة 

املتهم مبا ُن�سب اإليه. 
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تتلخ�ض الوقائع يف اأن فرع الهيئة املذكور اأعاله اأقام الدعوى اجلزائية املاثلة مبوجب 

هيئة  فرع  يتهم  )اأوًل:  فيه:  جاء  والذي  1431هـ  لعام  )45/ج(  رقم  التهام  قرار 

الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض ).....( – اأثيوبي اجلن�سية – العمر )20( �سنة 

– ل يحمل اإثبات هوية – موقوف لدى فرع املباحث الإدارية مبنطقة الريا�ض مبذكرة 

مبذكرة  امللز  ل�سجن  اإحالته  و�سيتم  1431/1/24هـ  بتاريخ   )688( رقم  التوقيف 

الإحالة رقم )989( بتاريخ 1431/2/4هـ. لأنه بتاريخ 1431/1/22هـ بدائرة مدينة 

الريا�ض مبنطقة الريا�ض: قام بدفع مبلغ من املال قدره )2000( األفي ريال على �سبيل 

الر�سوة ملوظف عام لدفعه لالإخالل بواجبات وظيفته وذلك باإخالء �سبيله بعد �سبطه 

ملخالفته نظام الإقامة يف البالد لعدم حمله رخ�سة اإقامة نظامية اإل اأن املوظف مل 

يقبل الر�سوة واأبلغ عن الواقعة. ثانيًا: اأدلة التهام: 1- ما جاء يف حم�سر القب�ض على 

رقم )2( من ملف  لفة  �سبيله  لإخالء  الأمن  اإىل رجل  الر�سوة  مبلغ  وتقدميه  املتهم 

الق�سية والذي �سبط فيه مبلغ عر�ض الر�سوة. 2- اعرتافاته يف التحقيقات الأولية. 

3- اإقرار املتهم امل�سدق �سرعًا لفة رقم )6( من اأوراق الق�سية. 4- كون رجل الأمن 

الذي قدم له مبلغ الر�سوة موظفًا عامًا. 5- وجود الباعث الإجرامي لدى املتهم للقيام 

اأراد منه دفع التهمة عنه وتنفيه الأدلة  اإل قول مر�سل  اإنكاره ما هو  مبا ارتكبه. 6- 

ال�سابقة. ثالثًا: يطلب الفرع معاقبته باملادتني )9، 15( من نظام مكافحة الر�سوة((. 
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ومبثول املتهم اأمام هذه الدائرة ومواجهته مبا ن�سب اإليه يف قرار التهام اأجاب بعدم 

�سحته، ثم قرر وممثل الدعاء اأنه لي�ض لديهما ما ي�سيفانه .

بتوجيه  املاثلة  الدعوى  اأقام  الريا�ض  مبنطقة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اإن  حيث 

التهام اإىل املدعى عليه بارتكاب جرمية عر�ض الر�سوة على موظف عام. وحيث اإن 

املدعى عليه اأجاب عن الدعوى بنفي التهام. وذلك كله على التف�سيل املتقدم ذكره. 

وحيث اإن الدائرة باطالعها على اأوراق الدعوى وما جرى ب�ساأنها من حتقيقات، فاإنها 

يوؤيد �سحة التهام يف جانب املدعى عليه، وما ورد يف قرار  مل جتد يف كل ذلك ما 

اأ�سا�سًا  تكون  اأن  بها، ول ت�سلح  الأخذ  اإىل  الدائرة ل تطمئن  فاإن  اأدلة،  التهام من 

من  اإعداده  مت  قد  الفرقة(  )تقرير  القب�ض  حم�سر  اأن  ذلك  الإدانة،  حكم  لقيام 

�سخ�ض واحد وهو العريف ).....( ومن املقرر عند علماء احلديث اأن خرب الواحد ل 

يحتج به ما مل يكن له �سواهد قيا�سًا على ال�سهادة التي ل تقوم اإل على رجلني عدلني 

وخ�سو�سًا يف اجلرائم اجلنائية كاحلالة املاثلة ولأن الواحد مظنة عدم التثبت اإل من 

ا�ستهر بالعدالة. اأما ما ُن�سب اإليه من اعرتافات اأو اإقرار م�سدق �سرعًا، فقد رجع عن 

ذلك كله اأمام جهة الدعاء واأمام هذه الدائرة، اإذ لو كانت تلك العرتافات �سادرة 

عنه بعلمه التام مبا دون على ل�سانه وباإرادته واختياره ملا تراجع عنها فيما بعد، وقال 

عمر – ر�سي اهلل عنه -: )لي�ض الرجل اأمينًا على نف�سه اإذا اأخفته اأو اأوثقته اأو �سربته 
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اأن يقر على نف�سه(. اأما اعتبار وجود الباعث لدى املتهم كدليل على �سحة ما ُن�سب 

اإليه، فاإن الدائرة ل توافق على الأخذ بهذا لأنه يف�سي اإىل اتهام كل واحد بالر�سوة 

متى ما ُقب�ض عليه ب�سبب اأية خمالفة، وهذا فيه افتئات على النا�ض وقول بغري علم 

وهو منهي عنه �سرعًا. وحيث الأمر ما تقدم من انتفاء الدليل اليقيني الذي تطمئن 

الدائرة اإىل الأخذ به يف اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه يف قرار التهام، وما ورد يف ذلك 

القرار جمرد قرائن ظنية ل حتدث اأثرًا يف الأ�سل وهو الرباءة ، فاإن الدائرة ترى اأن 

الدليل غري كاٍف ل�سحة التهام. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( )اأثيوبي اجلن�ضية( بجرمية عر�س الر�ضوة 

املن�ضوبة 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 3/1023/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 257/د/ج/11 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1177/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/5هـ.

ر�ضوة– عر�س مبلغ مايل  – رجل اأمن – عدم تدوين عر�س الر�ضوة يف املح�ضر 

العام – انتفاء امل�ضلحة لدى املتهم – عدم وجود مرتجم. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم لعر�سه مبلغًا ماليًا على فرقة 

– عدم تدوين واقعة عر�ض  مكافحة املخدرات لإطالق �سراحه وعدم القب�ض عليه 

الر�سوة يف املح�سر العام الذي وقع عليه اأفراد الفرقة القاب�سة جميعًا وتدوينها يف 

حم�سر م�ستقل موقع من ثالثة فقط منهم مما يجعله حمل ريبة، واإجراء التحقيق 

مع بع�سهم فقط – انتفاء الباعث وامل�سلحة لدى املتهم بعر�ض الر�سوة حيث مل يعرث 

بحوزته على اأية ممنوعات ومل يتورط يف اأية خمالفة، وكونه متعاونًا مع اجلهات يف 

وعدم  جلدته،  بني  من  اأ�سخا�ض  يديرها  للخمور  م�سانع  عدة  عن  اأبلغ  وقد  البالد 

جمرد  كان  واإن  �سرعًا  امل�سدق  لإقراره  املتهم  – اإنكار  عليهم  قب�ض  من  مع  اإدانته 

دعوى اإل اأنه مما قد يوؤيدها اقرتانها بكونه ل يجيد اللغة العربية بطالقة ومع ذلك 

مل ي�سر يف حما�سر التحقيق لدى املباحث الإدارية اأن اأقواله اأخذت عن طريق مرتجم 

ول يف اعرتافه الذي ل يوجد ما يفيد تالوته عليه �سراحة – ومع ذلك فاإن الدائرة 

– لي�ض حلملهم  – والعلم عند اهلل  فاإنه  ثبت  اإن  للمبلغ  املتهم  اأن عر�ض  اإىل  متيل 
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على الإخالل بواجباتهم الوظيفية واإمنا لرتك �سربه واإيذائه – اأثر ذلك: عدم ثبوت 

اإدانته مبا ُن�سب اإليه. 

بعد اإحالة الق�سية اإىل هذه الدائرة حددت لنظرها جل�سة يوم الثنني 1431/5/26هـ 

– مبوجب  وقد ح�سرها ممثل الدعاء ).....( ، كما ح�سر املتهم، ووكيله ).....( 

�سورة الوكالة املرفقة مبلف الق�سية – وبتالوة قرار التهام على املتهم اأجاب قائاًل: 

ما جاء يف قرار التهام غري �سحيح، وقدم وكيله مذكرة مكونة من خم�ض �سفحات 

نفى فيها التهمة املن�سوبة اإىل موكله، ورد على اأدلة التهام، وطلب يف ختام املذكرة رد 

دعوى املدعية، واأرفق مبذكرته عدة م�ستندات منها: 1- اإفادة من رئي�ض هيئة الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر مبحافظة القطيف باأن املتهم متعاون معهم وقد �سبق اأن 

اأبلغ عن الإطاحة بعدة م�سانع خمور يديرها اأ�سخا�ض من بني جلدته. 2- اإفادة من 

قبل مدير التحريات والبحث اجلنائي ب�سرطة مركز �سيهات باأن املتهم متعاون معهم 

وقد �سبق اأن اأبلغ عن الإطاحة بعدة م�سانع خمور يديرها اأ�سخا�ض من بني جلدته.3- 

حكم �سادر من املحكمة اجلزئية بالدمام برقم )6/80( يف تاريخ 1431/5/14هـ 

والقا�سي باإدانة من قب�ض عليهم يف واقعة القب�ض تلك بتاريخ 1431/1/27هـ عدا 

املدعى عليه الرابع لعدم وجود دليل يدينه )وهو املتهم يف هذه الق�سية(. ويف جل�سة 

هذا اليوم ح�سر ممثل الدعاء ).....( ، كما ح�سر املتهم، ووكيله احلا�سر يف اجلل�سة 
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ال�سابقة، وب�سوؤالهم هل لديهم ما يودون اإ�سافته؟ قالوا: لي�ض لدينا اإ�سافة. وب�سوؤال 

املتهم عن اعرتافه لدى املباحث الإدارية وامل�سدق عليه �سرعًا؟ قال: اإنه قد اأُخذت 

اأقواله دون اأن يكون هناك مرتجم، وعندما ذهب اإىل ف�سيلة ال�سيخ يف املحكمة قال له 

خفراوؤه اإذا ح�سرت عند ال�سيخ فقم بالتب�سيم مبا�سرة لتخرج ب�سرعة، بينما اأُح�سر 

له مرتجم يف حتقيقات هيئة الرقابة والتحقيق فبني كل ما لديه، واكتفى بذلك. كما 

اكتفى ممثل الدعاء مبا ورد يف قرار التهام. وبذات اجلل�سة �سدر هذا احلكم. 

حيث اإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق باملنطقة ال�سرقية اأقام هذه الدعوى طالبًا معاقبة 

املتهم طبقًا ملا تق�سي به الن�سو�ض النظامية التي ت�سمنها قرار التهام، وحيث اأنكر 

بحال  يجوز  ول  الرباءة  ال�سخ�ض  يف  الأ�سل  اإن  وحيث  اإليه،  املن�سوبة  التهمة  املتهم 

النتقال عن الأ�سل والقدح يف اأمانة ال�سخ�ض اإل بدليل �سحيح اأو قرينة قوية كما قرر 

اإليها،  ال�سك  التهمة لتطرق  اإثبات  الأدلة حا�سمة يف  الإ�سالم، وحيث مل تكن  فقهاء 

وحيث اإن ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم، ولأن الأدلة اإذا تطرق اإليها الحتمال �سقط بها 

ال�ستدلل، وحيث اإنه بالنظر يف اأدلة التهام تبني اأنها غري كافية، فاأما دليل املح�سر 

فمحل ريبة لدى الدائرة حيث مل يدون عر�ض الر�سوة يف املح�سر العام والذي وقع 

عليه اأفراد الفرقة القاب�سة جميعًا، واإمنا دون يف حم�سرم�ستقل وقع عليه ثالثة منهم 

املتهم  قيام  املت�سمنة  املباحث  بتحقيقات  القاب�سة  الفرقة  اأفراد  اإفادة  واأما  فقط. 
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بذلك، فالواقع اأنها اإفادة بع�ض الفرقة القاب�سة ل جميعهم اإذ مل يرد يف اأوراق الق�سية 

اإل التحقيق مع ).....( و).....( من اأفراد الفرقة القاب�سة والبالغ عددهم مع القائد 

املتهم مل  الدعوى من: 1- كون  اأوراق  للدائرة من  تبني  فاإذا اقرتن هذا مبا  �سبعة. 

يعرث بحوزته على اأية ممنوعات. 2- وكونه متعاونًا مع اجلهات يف البالد وقد اأبلغ عن 

الإحاطة بعدة م�سانع خمور يديرها اأ�سخا�ض من بني جلدته – كما يف اإفادتي رئي�ض 

هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبحافظة القطيف، ومدير التحريات والبحث 

اجلنائي ب�سرطة مركز �سيهات -، الأمر الذي يجعل �سبهة بيع اخلمور بعيدة عنه يف 

الظاهر، مع عدم وجود ما يدينه بها. 3- وعدم اإدانته مع من قب�ض عليهم يف ق�سية 

اإليه �سلفًا -. 4- واحتمال �سحة زعمه  – امل�سار  اخلمور يف حكم املحكمة اجلزئية 

بعدم علمه بكون من قب�ض عليه تابعني لإدارة مكافحة املخدرات ل �سيما اإن ثبت اأنهم 

اأنكره املتهم  كانوا باللبا�ض املدين. واأما اعرتافه لدى املباحث وامل�سدق �سرعًا فقد 

وذكر اأنه وقع عليه دون اأن يخرب مبا فيه، وترى الدائرة اأن دفعه هذا واإن كان جمرد 

العربية بطالقة  اللغة  يجيد  كونه ل  بها  اقرتن  قد  اأنه  يوؤيدها  قد  اأن مما  اإل  دعوى 

اأخذت  قد  اأقواله  اأن  الإدارية  املباحث  لدى  التحقيق  حما�سر  يف  ُي�سر  مل  ذلك  ومع 

عن طريق املرتجم ل يف التحقيقات ول يف اعرتافه امل�سدق �سرعًا، كما اأنه بالرجوع 

اإىل اعرتافه امل�سدق �سرعًا مل جتد ما يفيد تالوته عليه �سراحة، ومع غ�ض الطرف 

عما تقدم فاإن الدائرة متيل اإىل اأن عر�سه للمبلغ اإن ثبت فاإنه – والعلم عند اهلل – 

لي�ض حلملهم على الإخالل بواجبات وظيفتهم؛ اإذ الثابت عدم تورطه باأية خمالفة، 
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مراحل  جميع  يف  املتهم  عبارات  لذلك  يدل  واإيذائه  �سربه  لرتك  الدافع  كان  واإمنا 

عدم  ولي�ض  ي�ساوؤون،  ما  ولهم  اإيذائه  بعدم  اإليهم  يتو�سل  باأنه  توحي  والتي  التحقيق 

اأقوال  باأي فعل خمالف، ويف  يثبت تورطه  اإذ مل  النظامية بحقه  بالإجراءات  القيام 

العريف ).....(مما ي�سعر بذلك ح�سبما يظهر للدائرة حيث يقول يف التحقيقات معه 

– حينما �ُسئل: ماذا قال )اأي املتهم( حتديدًا عندما عر�ض  لدى املباحث الإدارية 

عليكم املبلغ املايل )الر�سوة( ما ن�سه: "قال فكوين و�سوف اأعطيكم ما تريدونه..." 

فكاأن تعبريه ا�ستخدامي للفكاك من ال�سرب والإيذاء، ومما قد يوؤيد اأن املق�سود ما 

تقدم ما ورد يف حم�سر الفرقة القاب�سة من ذكرهم اأن املتهم قاوم الفرقة مقاومة 

الحتمال  يوؤكد هذا  واإن مما  املتبادلة  واملقاومة  الت�سابك  بوجود  يوحي  عنيفة؛ مما 

اأنه يبعد عادًة اأن يقوم �سخ�ض �سليم ال�ساحة كاملتهم حيث مل يعرث بحوزته على اأية 

اأن  – �سالف الذكر -؛ فيبعد  اأنه مل يدن يف حكم املحكمة اجلزئية  ممنوعات، كما 

يعر�ض مثل هذا املبلغ الكبري بغري مقابل اإل اأن يكون لقتداء نف�سه من اأمل ال�سرب 

والتنكيل. كما اأن املتهم يذكر �سابق املعرفة باثنني من اأع�ساء الفرقة القاب�سة ويدعي 

ا�سمه ).....( مما جعلهم  العاملني لديهم  اأحد  بلغ عن  اأن  اإذ �سبق  اخلالف معهم 

الفرقة  اأفراد  باأقوال من حققا معه من  واإن مما ي�سعف الحتجاج  ينق�سمون عليه. 

القاب�سة عدم التطابق متامًا يف اأقوالهما. وكذا تعار�ض اأقوالهما مع ما ورد يف ن�ض 

حكم املحكمة اجلزئية حينما �ساأل القا�سي املتهمني عن عالقتهم بـ).....(؟ قالوا: ل 

نعرفه. فلهذا، ولإنكار املتهم اأخريًا لدى جهة الدعاء ولدى الدائرة ما ُن�سب اإليه فاإن 
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الدائرة غري مطمئنة لثبوت التهمة يف حقه، واإن كان املتهم ح�سب اأوراق الق�سية يف 

م�ستوى ال�سبهات، اإل اأن الدائرة غري مطمئنة اإىل اكتمال الأدلة يف حقه مع ما اأحاط 

بالق�سية من مالب�سات. وحيث مل تكن الأدلة حا�سمة يف اإثبات التهمة لتطرق ال�سك 

الحتمال  اإليها  تطرق  اإذا  الأدلة  ولأن  املتهم؛  ل�سالح  ُيف�سر  ال�سك  اإن  وحيث  اإليها، 

�سقط بها ال�ستدلل، فبناًء على ما �سبق فاإن الدائرة تنتهي اإىل عدم اإدانة املتهم مبا 

ُن�سب اإليه من ر�سوة. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( )هندي اجلن�ضية( بجرمية عر�س الر�ضوة 

املن�ضوبة اإليه لعدم كفاية االأدلة؛ 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 4/949/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 553/د/ج/14 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1291/اإ�س/2 لعام 1431هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/18هـ

ر�ضوة – عر�س مبلغ مايل – رجل اأمن – تو�ضط – تناق�س اأقوال عار�س الر�ضوة 

الو�ضيط. حق  يف  املعنوي  الركن  جوال– انعدام  بر�ضالة  اجلرمية  – ثبوت 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني لعر�ض الأول مبلغًا ماليًا على 

لالأول  العائدة  الإقامة  الثاين  لت�سليم  الثاين  طريق  عن  عام  ملوظف  الر�سوة  �سبيل 

وعدم القب�ض عليه – تناق�ض اأقوال املتهم الأول من حيث و�سف الواقعة حيث ذكر 

يف التحقيقات الأولية باأنه قب�ض عليه من قبل رجال املباحث ملخالفته النظام بتحميل 

تلقى  فرتة  وبعد  مبراجعتهم  واأمروه  اإقامته  اأخذوا  واأنهم  ترخي�ض  دون  من  حديد 

منه  يطلبون  واأنهم  املحالت  اأحد  قرب  املباحث  رجال  بوجود  يخربه  هاتفيًا  ات�ساًل 

احل�سور لأخذ اإقامته فعندما ح�سر اإليهم قب�سوا عليه بتهمة الر�سوة، ثم اأنكر ذلك 

يف بقية التحقيقات واأمام الدائرة ونفى تلقيه اأية ات�سالت واأنه قب�ض عليه قرب مركز 

ال�سرطة ولي�ض يف املكان الذي اأ�سار اإليه يف اأول التحقيق – ورود ر�سالة ن�سية على 

جواله تفيد باأن ينكر عر�ض الر�سوة اإذا اتهم بها – اعرتاف املتهم الثاين بات�ساله 

اأ�سخا�ض يطلبون جميئه لأخذها واأنه  اإقامته موجودة لدى ثالثة  بالأول ليخربه باأن 

ذلك:  – اأثر  لهم  وي�سلمها  ريال  مائتي  مبلغ  منه  وياأخذ  لأخيه  يذهب  اأن  منه  طلب 
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ثبوت اإدانته بعر�ض الر�سوة - انعدام الركن املعنوي وهو العلم والق�سد اجلنائي يف 

حق املتهم الثاين )الو�سيط( حلداثة اإقامته باململكة وجهله بالكثري من الأنظمة وكون 

اأفراد الأمن كانوا يرتدون الزي املدين ولعدم اإخبار املتهم الأول له باأن املبلغ الذي 

قدمه لهم هو ر�سوة – اأثر ذلك: عدم اإدانته مبا ُن�سب اإليه. 

املادتان )9، 15( من نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( 

بتاريخ 1412/12/29هـ .

تتلخ�ض ح�سبما هو مبني باأوراق الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة 

جازان اأقام هذه الدعوى اجلزائية بقرار التهام رقم )136/ج( لعام 1430هـ بح�سور 

ممثل الدعاء ).....( �سد كل من: 

املتهم الأول: ).....( – ميني اجلن�سية – )31( �سنة – متزوج – رقم رخ�سة الإقامة 

).....( مطلق بالكفالة املنعقدة لدى املباحث الإدارية بجازان. 

املتهم الثاين: ).....( – )28( �سنة – ميني اجلن�سية – رقم اجلواز ).....( م�سدره 

احلديدة تاريخه 2007/5/7م – املهنة �سائق – مطلق ال�سراح بالكفالة املنعقدة لدى 

املباحث الإدارية بجازان. 
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لأنه بتاريخ 1428/5/16هـ مبحافظة اأبي عري�ض مبنطقة جازان. 

املتهم الأول: قام بعر�ض مبلغ مائتي ريال على �سبيل الر�سوة ملوظف عام وهم اأفراد 

لت�سليم  الوظيفي  بواجبهم  الإخالل  على  حلملهم  وذلك  عري�ض  اأبي  ب�سرطة  البحث 

املتهم الثاين )الو�سيط( الإقامة العائدة له وعدم القب�ض عليه لكونه يحمل حديدًا 

من دون ت�سريح اإل اأن هذا العر�ض مل يقبل منه ومت القب�ض عليه و�سلم لل�سرطة مع 

مبلغ الر�سوة. 

املتهم الثاين: قام بالتو�سط يف دفع مبلغ الر�سوة ملوظف عام هم اأفراد البحث ب�سرطة 

حمافظة اأبي عري�ض مقابل ت�سليمه رخ�سة الإقامة للمتهم الأول ومت القب�ض عليه مع 

مبلغ الر�سوة. 

ثم �ساق فرع الهيئة اأدلة التهام الآتية: 

1- ما جاء باعرتاف املتهم الثاين لدى ال�سرطة ولدى املباحث الإدارية امل�سادق عليها 

�سرعًا ولدى الهيئة والتي حتكي الواقعة. 

2- ما جاء مبح�سر القب�ض لفة )2(. 

3- �سبط مبلغ الر�سوة حمل الدعوى. 

4- ما جاء بخطاب �سرطة اأبي عري�ض رقم )5020( يف 1428/5/18هـ والذي يوؤكد 

الواقعة. 

5- ت�سارب اإفادة املتهم الأول لدى ال�سرطة ولدى املباحث الإدارية تدل على مراوغته 

وعدم م�سداقيته يف التحقيق وتهربه من اجلرمية. 
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6- اأن للمتهم الأول ق�سية تزوير منظورة حاليًا لدى الفرع. 

7- عدم وجود ت�سريح لنقل احلديد مع املتهم الأول قائد ال�ساحنة وكون اإقامته لدى 

ال�سرطة يوؤكد التهام يف حقه. 

8- ما جاء من اأدلة وقرائن اأخرى يف خطاب املباحث الإدارية مبنطقة جازان رقم 

)2331( بتاريخ 1428/8/23هـ. 

وطلب فرع الهيئة مبنطقة جازان من املحكمة الإدارية مبنطقة ع�سري معاقبة املتهم 

الأول وفقًا لأحكام املادتني )9-15( واملتهم الثاين باملادة )10( من نظام مكافحة 

الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( يف 1412/12/29هـ. 

ح�سر  الدعوى  اأطراف  على  واملناداة  1430/9/18هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  وبجل�سة 

املدعى عليه كما ح�سر ممثل الدعاء ).....( ومبثول املدعى عليه الأول اأمام الدائرة 

ومواجهته مبا ُن�سب اإليه بقرار التهام؟ اأنكر ما ُن�سب اإليه وذكر اأنه مت القب�ض عليه 

حينما كان يقوم بنقل ال�سكراب من قبل ثالثة اأ�سخا�ض مدنيني ي�ستقلون �سيارة مدنية 

واأخذوا اإقامته وطلبوا منه اللحاق بهم اإىل مركز �سرطة اأبي عري�ض واأنه بالفعل اجته 

اإىل املركز وبقي يف النتظار لأكرث من �ساعتني ويف حني مل يح�سر الأفراد القاب�سني 

الأفراد  اأولئك  و�سل  املركز  من  اأنه عند حتركه  اإل  الغداء  لتناول طعام  عليه ذهب 

وقب�سوا عليه مرة اأخرى واتهموه بالر�سوة مع اأن ذلك التهام غري �سحيح، وب�سوؤاله 

التي كانت بيد الأفراد  اإقامته  اليوم يف مو�سوع رخ�سة  هل تلقى ات�سالت يف ذلك 

القاب�سني عليه اأجاب باأنه مل يتلق اأية ات�سالت يف هذا ال�ساأن واأن جهاز جواله قد 
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مت اأخذه من قبل الأفراد الذين اأخذوا رخ�سة اإقامته، وب�سوؤاله هل طلب من �سخ�ض 

بالإنكار  اأجاب  اإقامته  على  احل�سول  �سبيل  يف  الأفراد  لهوؤلء  مايل  مبلغ  ت�سليم 

ومبواجهته مبا وجد يف جهازه اجلوال من ر�سالة ن�سية كان مفادها اأن ينكر عر�ض 

�سركة  من  ال�سادر  الربنت  يف  ورد  مبا  ومبواجهته  ذلك  اأنكر  بها  اتهم  اإذا  الر�سوة 

الر�سالة  تلك  اأر�سل  الذي  الرقم  ات�سالت من قبل ذات  ورود  يبني  التي  الت�سالت 

الذين قب�سوا عليه  الأفراد  اأن جواله كان بحوزة  واأ�سر على  اأنكر ذلك  اإليها  امل�سار 

ومبواجهته باأقوال املدعى عليه الثاين التي تفيد باأنه قد ح�سل بينه وبني املدعى عليه 

الأول عدة ات�سالت هاتفية واأنه قد طلب من اأخيه املدعو ).....( اأن يدفع مبلغ مائتي 

ريال ويعطيها للمدعى عليه الثاين لتقدميها لالأ�سخا�ض الذين معهم رخ�سة اإقامته 

ومبواجهته اأي�سًا باأقوال املدعى عليه الثاين اأنه قد مت القب�ض عليهما �سويًا يف حمل 

ال�سكراب اأنكر ذلك جميعًا ومبواجهته مبا ورد يف اأقواله يف التحقيقات الأولية باأنه قد 

تلقى ات�ساًل من �سخ�ض وطلب منه احل�سور اإىل حمل ).....( لأخذ رخ�سة اإقامته 

واأنه بالفعل ذهب اإىل هناك ووجد دورية البحث واأنه قد مت القب�ض عليه هناك اأجاب 

باأن جميع ما �سبق غري �سحيح واأن ال�سحيح ما اأدىل به اأمام الدائرة ولي�ض لديه ما 

يود اإ�سافته.

ومبثول املدعى عليه الثاين اأمام الدائرة ومواجهته مبا ن�سب اإليه بقرار التهام؟ اأنكر 

ما ُن�سب اإليه بقرار التهام وذكر اأن بينه وبني املدعى عليه الأول معرفة �سابقة ويف يوم 

احلادثة كان موجودًا مبثلث حاكمة قريبًا من حو�ض بيع ال�سكراب فقدمت اإليه �سيارة 
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مدنية وبها ثالثة اأ�سخا�ض مدنيني وقاموا مب�ساءلته عن املدعى عليه الأول فذكر اأنه 

يعرفه وطلبوا منه الت�سال عليه كون رخ�سة اإقامته لديهم ونظرًا لأنه ل ميتلك جواًل 

قام باملناداة على املدعو).....( ثم قام بالت�سال من جواله على املدعى عليه الأول 

وقال له باأن هناك ثالثة اأ�سخا�ض قدموا اإليه ومعهم اإقامتك فاأجابه باأن يذهب اإىل 

اإنه ذهب اإىل  اأخيه ).....( ويطلب منه مائتي ريال ويعطيها لهوؤلء الأ�سخا�ض، ثم 

اأخيه ).....(وطلب منه املبلغ املذكور ثم اأعطاه لهوؤلء الأ�سخا�ض اإل اأنهم مل يعيدوا 

اإقامة املدعى عليه الأول بل قالوا له ات�سل به مرة اأخرى واأخربه باأنه ل بد من ح�سوره 

حتى ياأخذ اإقامته فقام بالت�سال عليه مرة اأخرى واأخربه بلزوم ح�سوره فلما ح�سر 

بعد فرتة من الوقت قب�سوا عليهما �سويًا بتهمة عر�ض الر�سوة، واأ�ساف باأنه مل يكن 

يعلم اأن هوؤلء الأ�سخا�ض هم رجال حكومة ومل يكن يعلم باأن املبلغ الذي قام باإي�ساله 

عبارة عن عر�ض ر�سوة من اأجل متكينهم من اإقامة املدعى عليه الأول ولي�ض لديه ما 

يود اإ�سافته، وبعر�ض ذلك على ممثل الدعاء اكتفى مبا ورد بقرار التهام، كما اكتفى 

املدعى عليهما مبا ذكراه. 

بعد �سماع الدعوى والإجابة عنها وبعد الطالع على كافة الأوراق والتحقيقات فاأما 

من ناحية املدعى عليه الأول وحيث ظهر تناق�سه يف اأقواله من حيث و�سف الواقعة 

ملخالفته  املباحث  رجال  قبل  من  عليه  قب�ض  باأنه  الأولية  التحقيقات  يف  ذكر  حيث 
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النظام بتحميل حديد ال�سكراب من دون ترخي�ض، وقام اأفراد املباحث باأخذ اإقامته 

واأمروه مبراجعتهم وبعد فرتة تلقى ات�ساًل هاتفيًا يخربه باأن اأولئك الأفراد موجودون 

قرب حمل ).....(ويطلبون منه احل�سور لأخذ اإقامته فلما ح�سر اإليهم قب�سوا عليه 

اأية  تلقى  اأنه  واأنكر  الدائرة  واأمام  التحقيقات  بقية  يف  ذلك  اأنكر  ثم  الر�سوة  بتهمة 

الذي  املكان  ولي�ض يف  ال�سرطة  عليه قرب مركز  القب�ض  األقى  باأنه  واأفاد  ات�سالت، 

اأ�سار اإليه يف اأول التحقيق، وحيث ثبت يف الربنت املعد من قبل �سركة الت�سالت اأن 

ذلك اجلوال الذي كان مع املدعى عليه الأول قد تلقى عدة ات�سالت يف ذلك اليوم من 

الرقم الذي اأفاد به املدعى عليه الثاين وحيث اعرتف املدعى عليه الثاين باأنه عندما 

اأ�سخا�ض مدنيني  ثالثة  لدى  اإقامته موجودة  باأن  واأخربه  الأول  عليه  باملدعى  ات�سل 

ويطلبون منه املجيء لأخذها اأمره املدعى عليه الأول باأن يذهب لأخيه ).....(.وياأخذ 

اإن  وحيث  الإقامة  تلك  و�سيعطونه  الأ�سخا�ض  لهوؤلء  وي�سلمها  ريال  مائتي  مبلغ  منه 

اإنكار املدعى عليه الأول ل ي�ستند اإىل اأي دليل بل اإنه اإنكار متناق�ض ويعار�سه كثري 

من الأدلة منها تناق�سه يف الأقوال وتخطئته لنف�سه ومنها و�سف احلادثة من قبل جهة 

الدعاء واملدعى عليه الثاين ومنها الربنت املعد من قبل �سركة الت�سالت الذي يبني 

ورود ات�سالت على جواله ويبني ورود ر�سالة ن�سية تفيد باأن ينكر عر�ض الر�سوة اإذا 

اتهم بها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل اإدانته مبا ُن�سب اإليه من جرمية عر�ض 

الر�سوة ملوظف عام وتعزيره عن ذلك وفقًا لأحكام املادتني التا�سعة واخلام�سة ع�سر 

من نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( يف 1412هـ. 



217

واأما من ناحية املدعى عليه الثاين فاإنه ينعدم يف حقه ركن التجرمي املعنوي وهو العلم 

والق�سد اجلنائي حيث اإنه مقيم حديثًا باململكة العربية ال�سعودية ويجهل الكثري من 

الأنظمة وبالنظر اإىل حال قدوم اأفراد الأمن القاب�سني وتزييهم بالزي املدين الأمر 

الذي يقوي جانب عدم علمه باأن هوؤلء هم موظفون واأن ما قدمه لهم باأمر املدعى 

الوظيفي  بواجبهم  الإخالل  �سبيل  يف  لهم  ر�سوة  هو  مالية  مبالغ  من  له  الأول  عليه 

ومتكينهم من اإقامة املدعى عليه الأول وحيث مل يثبت اأن املدعى عليه الأول عندما 

اأمر املدعى عليه الثاين باأن يعطي الأفراد ذلك املبلغ اأنه اأخربه باأن املبلغ هو ر�سوة 

لكي ميكنوه من تلك الإقامة وحيث مل تتوافر الأدلة الكافية لإدانته الأمر الذي تنتهي 

معه الدائرة اإىل عدم اإدانته مبا ُن�سب اإليه من التو�سط يف جرمية عر�ض الر�سوة.

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

من  اإليه  ُن�ضب  مبا   – اجلن�ضية  ميني   –  ).....( االأول  عليه  املدعى  اإدانة  اأواًل: 

ما  اأ�ضهر يحت�ضب منها  ثمانية  ب�ضجنه  ذلك  وتعزيره عن  الر�ضوة  جرمية عر�س 

اأم�ضاه موقوفاً على ذمة هذه الق�ضية وتغرميه خم�ضة اآالف ريال وم�ضادرة مبلغ 

الر�ضوة امل�ضبوط وقدره مائتا ريال. 

ثانياً: عدم اإدانة املدعى عليه الثاين ).....( – ميني اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه من 

جرمية الر�ضوة و�ضيط. 

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 
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نهائياً  احلكم  واعتبار  ق�ضاء.  من  اإليه  انتهى  فيما  احلكم  بتاأييد  املحكمة  حكمت 

واجب النفاذ بالن�ضبة للمحكوم عليه الثاين لعدم تقدمي اعرتا�س عليه.  
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رقم الق�ضية 1/6/17/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 32/د/ج/5 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 174/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/1/18هـ

ر�ضوة – طلب واأخذ مبلغ مايل – موظف عام – تو�ضط – التذرع باجلهل ال يعفي 

من امل�ضوؤولية – تكامل اأركان اجلرمية . 

ب�سفته موظفًا  الأول  لقيام  املتهمني  الدعوى �سد  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

عامًا بوزارة التعليم العايل بطلب واأخذ مبلغ مايل على �سبيل الر�سوة من املتهم الثالث 

عن طريق املتهم الثاين مقابل ح�سول الثالث على بعثة درا�سية خارج اململكة – اإقرار 

البعثة  على  الثالث  املتهم  ح�سول  حال  يف  اأنه  اأخربه  الثاين  املتهم  باأن  الأول  املتهم 

وقام  ذلك  على  وافق  واأنه  ريال  اآلف  اأربعة  مبلغ  على  )الثاين(  منه  يح�سل  �سوف 

مبتابعة الأوراق حتى �سدور قرار البتعاث واأنه بعد ذلك ح�سر اإليه املتهم الثاين يف 

منزل والده واأعطاه املبلغ املذكور – موؤدى ذلك: ثبوت اإدانته بجرمية الر�سوة – اإقرار 

املتهم الثاين )الو�سيط( مبا ورد باأقوال املتهم الأول مبا موؤداه ثبوت اإدانته مبا ُن�سب 

اإليه دون اللتفات اإىل ما تعلل به من اأنه مل يكن يعلم باأنه ر�سوة له واأنه يجهل ذلك 

اإذ اإن التذرع باجلهل ل يعفيه من طائلة امل�سوؤولية – اإنكار املتهم الثالث )الرا�سي( 

ما ُن�سب اإليه وا�ستقرار اأقواله على اأنه دفع ذلك املبلغ للمتهم الثاين على اأ�سا�ض اأنه 

اأجرة تعقيب ومقابل خدمات – دفع املذكور املبلغ للمتهم الثاين على دفعتني مبوجب 



220

اأراد دفع ر�سوة يحتاط لنف�سه ول يبقي  اإن من  اإذ  حوالتني يحتمل معه �سدق دفاعه 

اأي اأثر ممكن العثور عليه واإبرازه يف مواجهته وهو ما يتفق مع اأن الأ�سل براءة الذمة 

 – اجلنائية  امل�سوؤولية  جمال  يف  والفرتا�سات  بالحتمالت  العتداد  وعدم  وخلوها 

اأثر ذلك: عدم اإدانته مبا ُن�سب اإليه - ول يغري ذلك من اإدانة املتهمني الأول والثاين 

بجرمية الر�سوة اإذ اإن اجلرمية قد تكاملت اأركانها يف حقهما على نحو ما تقدم اإذ اإن 

الأول موظف عام وميد يده اإىل الآخرين باأي و�سف يح�سل من ورائه على م�سلحة اأو 

غريها مما اأو�سحه النظام فيكون مرت�سيًا، والثاين دافع لتلك الر�سوة ويكون را�سيًا. 

رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الر�سوة  مكافحة  نظام  من   )16  ،10  ،3  ،1( املواد 

)م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ.

املاثلة مبوجب  الدعوى اجلنائية  الريا�ض  والتحقيق مبنطقة  الرقابة  اأقام فرع هيئة 

قرار التهام رقم )513/ج( لعام 1429هـ والذي جاء فيه: 

اأوًل: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ض كاًل من: 

1- ).....( – �سعودي اجلن�سية – العمر )41( �سنة – يعمل مرا�ساًل بوزارة التعليم 

– العمر  – �سعودي اجلن�سية   ).....( -2 – املدين ).....(  �سجله  – رقم  العايل 
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)37( �سنة – رقم �سجله املدين ).....(  – 3- ).....( – �سعودي اجلن�سية – العمر 

)36( �سنة – رقم �سجله املدين ).....(  .

لأنه قبل تاريخ 1428/3/22هـ بدائرة مدينة الريا�ض مبنطقة الريا�ض: 

1- ).....( ب�سفته موظفًا عامًا بوزارة التعليم العايل يزعم الخت�سا�ض طلب واأخذ 

مبلغا ماليا على �سبيل الر�سوة لالإخالل بواجبات وظيفته حيث اأخذ مبلغ اأربعة اآلف 

درا�سية  بعثة  على  احل�سول  مقابل  الثاين  املتهم  طريق  عن  الثالث  املتهم  من  ريال 

خارج اململكة من وزارة التعليم العايل حيث اتفق املتهم الثاين مع الثالث على ذلك. 

)املوظف(  الأول  املتهم  بني  ذكرها  ال�سالف  الر�سوة  جرمية  يف  تو�سط   ).....(  -2

وبني املتهم الثالث لذات الهدف مقابل خم�سة ع�سر األف ريال يح�سل عليها من املتهم 

الثالث. 

3- ).....( قام بدفع مبلغ مايل على �سبيل الر�سوة ملوظف عام يزعم الخت�سا�ض 

)املتهم الأول( لالإخالل بواجبات وظيفته حيث دفع مبلغ ت�سعة ع�سر األف ريال ن�سيب 

اأنه  اإل  األف ريال لذات الهدف  اأربعة اآلف ريال واملتهم الثاين خم�سة ع�سر  املوظف 

بلغ عن الواقعة بعد اأن مل يتم له ما اأراد وي�ستفيد من ن�ض املادة ال�ساد�سة ع�سرة من 

نظام مكافحة الر�سوة. 

ثانيًا: اأدلة التهام:  

1- اإبالغ املتهم الثالث عن الواقعة لدى فرع املباحث الإدارية. 

ر�سميًا  الثالث  املتهم  تقدم  تدل على  اأوراق  اأية  دون وجود  املرفق  البتعاث  قرار   -2
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لوزارة التعليم العايل. 

3- اعرتاف املتهمني يف كافة مراحل التحقيق بالواقعة. 

ثالثًا: يطلب الفرع من فرع الديوان معاقبتهم مبوجب املواد )1، 3، 10، 16( من نظام 

مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( لعام 1412هـ.

اإليهم يف قرار التهام ذكر  ُن�سب  اأمام الدائرة وبعد مواجهتهم مبا  ومبثول املتهمني 

املتهم الأول ).....( اأنه ح�سر اإليه يف منزل والده املتهم الثاين ).....( وطلب منه 

قدم  باملبتعث  اخلا�سة  الأوراق  �سلمه  اأن  وبعد  يعرفه  ل�سخ�ض  ابتعاث  قرار  اإ�سدار 

هذه الأوراق للق�سم الذي يعمل به وهو ق�سم الإحلاق بالبعثة وبعد اأربعة اأ�سهر �سدر 

قرار البتعاث اخلا�ض باملتهم الثالث ).....( وبعد حوايل �سهرين ح�سر اإليهم املتهم 

الثاين ).....( و�سلمه مبلغ اأربعة اآلف وقال له هذه هدية مقابل اإ�سدار قرار ابتعاث 

املتهم الثالث ).....(. واأ�ساف اأن ما ورد يف اأدلة التهام من اأن قرار البتعاث �سدر 

دون وجود اأية اأوراق فاإن هذا غري �سحيح فقد �سدر قرار البتعاث بناًء على الأوراق 

وهي مكتملة ويقوم مبراجعتها امل�سوؤول عن الربنامج ).....(، كما ذكر املتهم الثاين 

).....( اأنه قام بالتو�سط بني املتهم الثالث ).....( واملتهم الأول ).....( يف مو�سوع 

األف ريال من املتهم الثالث  اأخذ مبلغ ت�سعة ع�سر  اإ�سدار قرار ابتعاث ).....( واأنه 

).....( �سلم مبلغ اأربعة اآلف ريال منها اإىل ).....( وقال له هذا ن�سيبك من معاملة 

اأخذه  اإعادة املبلغ الذي  اأنه طلب من ).....(  ابتعاث ).....( واأ�ساف  اإ�سدار قرار 

املو�سوع يعترب ر�سوة فوعده ).....(  اأن هذا  له  املو�سوع وذلك بعدما تبني  من هذا 
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باإعادة املبلغ متى ما تي�سر ذلك وقدم مذكرة مل تخرج يف م�سمونها عما �سبق ذكره 

اأما املتهم الثالث ).....( فقد قدم مذكرة ذكر فيها اأن كافة ما جاء يف قرار التهام 

املوجه �سده من واقع واأدلة غري �سحيحة جملة وتف�سياًل. واأنه قام بكتابة بالغ بخطه 

العام  للم�سرف  بالبالغ  اأن تقدم �سخ�سيًا  الإدارية وذلك بعد  املباحث  وتوقيعه لدى 

لل�سوؤون املالية والإدارية ومن ثم لوزير التعليم العايل. واأ�ساف اأنه مل يقم بدفع مبلغ 

مايل اإىل املتهم الأول واأنه ل يعرفه ومل ي�ساهده قطعيًا واأنه قام بتحويل مبلغ ت�سعة 

ع�سر األف ريال من ح�سابه اإىل ح�ساب زميل له يدعى ).....( لأنه ل يعرف املعقب 

)املتهم الثاين ).....( و).....( يعرفه ومت تقدمي الأوراق اخلا�سة بالبعثة عن طريقه 

للمعقب ).....(. واأما ما ورد يف قرار التهام من اأنه بلغ عن الواقعة بعد اأن مل يتم له 

ما اأراد فقد ذكر اأن هذا الدعاء غري �سحيح ومتناق�ض مع الواقع فقد متت املوافقة 

البعثة باخلارج ويوؤكد ذلك �سورة قرار البتعاث ال�سادر با�سم  على احل�سول على 

البتعاث وهذا  التهام وجود قرار  اأدلة  ثانيًا من  الفقرة  اأنه جاء يف  واأ�ساف  املتهم 

تناق�ض من جهة الدعاء فتارة تتهمه باأنه بلغ لعدم ح�سوله على البعثة وتارة ترفق 

قرار البتعاث كما يوؤكد ذلك ح�سوله على خطاب باللغة الإجنليزية من وزارة التعليم 

اآخر من  الفيزا وح�سوله على خطاب  الربيطانية ل�ستخراج  لل�سفارة  العايل موجه 

الوزارة وعلى تاأ�سرية الدخول اإىل بريطانيا وح�سوله على تذاكر ال�سفر ال�سادرة من 

الوزارة. واأ�ساف اأنه للتاأكد من نظامية جميع اإجراءاته فقد مت �سوؤال امل�سرف العام 

لل�سوؤون املالية والإدارية بالوزارة عن �سحة اإجراءات ابتعاثه فتمت اإجابته باأنه قد مت 
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منحه بعثة درا�سية وحينما �ساأله امل�سرف العام عن كيفية التقدمي على البعثة اأفاده 

اأنه عن طريق معقب خارجي مت ت�سليمه الأوراق املطلوبة فاأفاده امل�سرف العام اأن ذلك 

يعترب خمالفًا وقد يكون هناك اأطراف اأخرى يف الوزارة لها م�سالح مع املعقب فتم 

املتهم  مذكرة  على  الدعاء  ممثل  وباطالع  بذلك  الإدارية  املباحث  ثم  الوزير  اإبالغ 

اليوم ذكر ممثل  لي�ض لديه رد عليها وبجل�سة  باأنه  اأجاب  و�سوؤاله هل لديه رد عليها 

الدعاء اأن املق�سود بعبارة )بعد اأن مل يتم له ما اأراد( هو عدم اكتمال البعثة للمتهم 

الثالث ثم قرر كل من املتهمني وممثل الدعاء اأنه لي�ض لديهم ما ي�سيفونه. 

التهام  قرار  يف  اإليهم  ُن�سب  عما  املتهمني  م�ساءلة  ب�سدد  وهي  الدائرة  اإن  وحيث 

اطلعت على اأوراق الدعوى وعلى ما جاء فيها واأخ�سها اأدلة التهام التي قدمتها جهة 

الدعاء يف مواجهة املتهمني. وحيث اإنه بالن�سبة للمتهم الأول ).....( فاإنه ملا كان من 

الثابت يف اأوراق الدعوى اإقراره باأن املتهم الثاين ).....( اأخربه اأنه يف حال ح�سول 

).....( على البعثة �سوف يح�سل من املتهم الثاين على مبلغ اأربعة اآلف ريال واأنه 

وافق على ذلك وبعد متابعته لأوراق البتعاث يف الوزارة وبعد �سدور قرار البتعاث 

اأربعة اآلف ريال و�سادق على  وت�سليمه للمتهم الثاين ).....( ح�سل منه على مبلغ 

هذا الإقرار اأمام القا�سي يف املحكمة اجلزئية بالريا�ض. وحيث اأكد املتهم اعرتافه 

اأوراق  ا�ستلم  اأن  باأنه وبعد  الرقابة والتحقيق  التحقيق لدى هيئة  باإقراره يف  املتقدم 



225

�سدور  وبعد  الوزارة  يف  ومتابعتها  تقدميها  وبعد   ).....( من  الثالث  املتهم  ابتعاث 

اأربعة  مبلغ  واأعطاه  والده  منزل  يف  اإليه   ).....( الثاين  املتهم  ح�سر  البتعاث  قرار 

اآلف ريال واعتربها هدية وم�ساعدة بحكم م�ساعدته يف اإجناز قرار البتعاث. وحيث 

اأكد اأي�سًا املتهم اعرتافيه ال�سابقني باعرتافه املتقدم ذكره اأمام الدائرة من اأنه وهو 

موظف عام ح�سل على مبلغ اأربعة اآلف ريال من املتهم الثاين ).....( هدية مقابل 

اإ�سدار قرار البتعاث املذكور. 

وحيث اإن املادة الأوىل من نظام مكافحة الر�سوة قد ن�ست على: ))كل موظف عام 

طلب لنف�سه اأو لغريه اأو قبل اأو اأخذ وعدًا اأو عطية لأداء عمل من اأعمال وظيفته اأو يزعم 

اأنه من اأعمال وظيفته ولو كان هذا العمل م�سروعًا يعد مرت�سيًا ويعاقب بال�سجن مدة 

ل تتجاوز ع�سر �سنوات وبغرامة ل تزيد عن مليون ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني ول 

يوؤثر يف قيام اجلرمية اجتاه ق�سد املوظف اإىل عدم القيام بالعمل الذي وعد به((. 

واأن املادة الثالثة من نظام مكافحة الر�سوة قد ن�ست على: ))كل موظف عام طلب 

لنف�سه اأو لغريه اأو قبل اأو اأخذ وعدًا اأو عطية لالإخالل بواجبات وظيفته اأو ملكافاأته على 

ما وقع منه ولو كان ذلك من دون اتفاق �سابق يعد مرت�سيًا ويعاقب بالعقوبة املن�سو�ض 

عليها يف املادة الأوىل من هذا النظام((. فاإن الدائرة وملا تقدم من اأ�سباب تق�سي 

باإدانة املتهم بجرمية الر�سوة املن�سو�ض واملعاقب عليها مبوجب املادتني امل�سار اإليهما 

ومعاقبته عنها بالعقوبة الواردة يف منطوق احلكم تطبيقًا لن�ض املادتني املذكورتني. 

وحيث اإنه بالن�سبة للمتهم الثاين ).....( وما ُن�سب اإليه من التو�سط يف جرمية الر�سوة 
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فاإنه ملا كان من الثابت يف اأوراق الدعوى اأقواله يف التحقيقات امل�سادق عليها اأمام 

ف�سيلة القا�سي باملحكمة اجلزئية بالريا�ض اأنه اأخرب املتهم الأول ).....( اأن هناك 

�سخ�سًا يريد البتعاث اإىل بريطانيا واأنه �سوف يح�سل منه على مبلغ من املال مقابل 

ذلك واأنه �سوف يعطي ).....( جزًءا من املبلغ واأنه اأقنعه باأن ذلك جائز ول يخالف 

النظام واأن ).....( وافق على ذلك فطلب الأوراق وبعد اكتمال قرار البتعاث �سلم 

).....( مبلغ اأربعة اآلف ريال نقدًا بيده عند منزل والده. وكان من الثابت يف اأقواله 

لدى هيئة الرقابة والتحقيق بعدما اأح�سر الأوراق اإىل الوزارة و�سلمها للمتهم الأول 

).....( يف مكتبه اأنه قال ).....(: �سوف ياأتي لنا رزق و�سوف اأعطيك مما �سياأتيني. 

وبعد اإ�سدار قرار البتعاث وتذاكر ال�سفر ذهب اإىل).....( واأعطاه مبلغ اأربعة اآلف 

ريال. وكان من الثابت اأي�سًا يف اأقواله اأمام الدائرة اأنه بعدما �سلم مبلغ اأربعة اآلف 

البتعاث.  قرار  اإ�سدار  معاملة  ن�سيبك من  له هذا  قال   ).....( الأول  للمتهم  ريال 

وحيث جاء ن�ض املادتني الأوىل والثالثة من نظام مكافحة الر�سوة على النحو املتقدم 

والو�سيط  الرا�سي  النظام على: ))يعاقب  العا�سرة من ذات  املادة  ذكره وجاء ن�ض 

وكل من ا�سرتك يف اإحدى اجلرائم الواردة يف هذا النظام بالعقوبة املن�سو�ض عليها 

�ساعد  اأو  حر�ض  اأو  اتفق  من  كل  اجلرمية  يف  �سريكًا  ويعترب  جترمها  التي  املادة  يف 

التحري�ض  اأو  التفاق  بناًء على هذا  بذلك متى متت اجلرمية  ارتكابها مع علمه  يف 

املن�سو�ض  الر�سوة  بجرمية  املتهم  باإدانة  تق�سي  لذلك  الدائرة  فاإن  امل�ساعدة((  اأو 

منطوق  يف  الواردة  بالعقوبة  عنها  ومعاقبته  املذكورة  املواد  مبوجب  عليها  واملعاقب 
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احلكم تطبيقًا لن�سو�ض املواد امل�سار اإليها ومل تلتفت الدائرة اإىل ما تعلل به املتهم 

من اأنه كان ل يعلم باأن ما قدمه يكون ر�سوة ملوظف واأنه يجهل ذلك فاإن ن�سو�ض املواد 

املتقدمة قد انطبقت بحقه وتذرعه باجلهل ل يعفيه من طائلة امل�سوؤولية. 

وحيث اإنه بالن�سبة للمتهم الثالث ).....( وما ُن�سب اإليه من اأنه قام بدفع مبلغ مايل 

على �سبيل الر�سوة ملوظف عام فاإنه ملا كان من املقرر اأن اأركان جرمية الر�سوة ثالثة 

هي: 1- الفعل املادي. 2- �سفة من عر�ست عليه الر�سوة وكونه موظفًا عامًا اأو من يف 

حكمه خمت�سًا بالعمل الذي عر�ض عليه املقابل من اأجله.3- الق�سد اجلنائي وكان 

الثابت من الأوراق نفي املتهم لهذه التهمة يف جميع مراحل التحقيق واأمام الدائرة 

تعقيب  اأجرة  اأنه  اأ�سا�ض  على  املبلغ  ذلك  دفع  اأنه  عليها  ا�ستقر  التي  اأقواله  وكانت 

ومقابل خدمات اأداها املتهم الثاين ).....( وا�ستدل على ذلك بك�سف احل�ساب التي 

اأح�سر ن�سخة منها على نحو ما ورد يف مذكرته. وحيث مل جتد الدائرة يف التحقيقات 

التهام  اليقني �سحة  يثبت على وجه  دليل  اأي  اأو  بهذه اجلرمية  للمتهم  اأي اعرتاف 

املوجه اإليه ميكن م�ساءلته وموؤاخذته به. وحيث اإن ما ورد يف مذكرة املتهم له وجاهته 

ومن ثم اتفاقه مع ما جاء يف اأوراق الدعوى وما حوته من حتقيقات واأقوال للمتهمني 

الأول والثاين وحيث اإن املبلغ الذي دفعه املتهم كان على دفعتني مبوجب حوالتني مت 

اإي�ساحهما يف اأوراق الدعوى حتتمل الدائرة معها �سدق دفاعه من اأنه مل يدفعها على 

اأي  لنف�سه ول يبقي  اأراد دفع ر�سوة يحتاط  اأن من  املعلوم  اإن من  اإذ  الر�سوة،  �سبيل 

اإليه  اأثر من املمكن العثور عليه واإبرازه يف مواجهته، وهذا الحتمال هو الذي متيل 
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وعدم  وخلوها  الذمة  براءة  وهو  اتباعه  الواجب  بالأ�سل  اأخذًا  اإليه  وتطمئن  الدائرة 

العتداد بالحتمالت والفرتا�سات يف جمال امل�سوؤولية اجلنائية. 

وحيث  واليقني  اجلزم  على  اجلنائية  الأحكام  تبنى  اأن  وجوب  املقرر  من  اإنه  وحيث 

يف  جاء  قد  به  له  عالقة  ل  واأنه  باملوظف  معرفته  عدم  من  املتهم  اإليه  اأ�سار  ما  اإن 

عالقة  اأية  اإىل  ي�سري  اأو  يدل  ما  فيها  الدائرة  جتد  فلم  ويدعمه  يوؤيده  ما  الأوراق 

اإىل و�سيط  اأنه لو كان املتهم على عالقة باملوظف ملا احتاج  بينهما. هذا ف�ساًل عن 

اأن  كما  الو�سيط،  اأو  املعقب  اأتعاب  توفري  من  وا�ستفاد  مبا�سرة  اإليه  بالذهاب  ولقام 

الربقية  ب�ساأنه  ال�سادر  الريا�ض  مبنطقة  الإدارية  املباحث  فرع  تقرير  يف  جاء  ما 

رقم )م/ب/6342/5/1/9/61( بتاريخ 1428/7/15هـ املوجهة اإىل اإمارة منطقة 

الريا�ض من اإي�ساح اأن ).....( هو الذي تقدم بالبالغ بخ�سو�ض ح�سوله على قرار 

جميع  وا�ستكمال  التحقيقات  متام  بعد  الراأي  واأن  العايل  التعليم  وزارة  من  ابتعاث 

اأوراق ).....( و).....( اإىل فرع هيئة الرقابة  اإجراءاته ودرا�ستها انتهى اإىل اإحالة 

والتحقيق مبنطقة الريا�ض لإكمال الالزم، واأن ما جاء من اإي�ساح ورد من�سجمًا مع ما 

دفع به املتهم على نحو ما تقدم. وحيث اإن ما ورد يف قرار التهام من عبارة )بعد اأن 

مل يتم له ما اأراد( مل جتد الدائرة يف الأوراق ما يوؤيدها بل على العك�ض من ذلك قد 

جاء فيها ما يناق�سها فقد جاء قرار البتعاث وا�ستكملت كافة متطلباته قبل بالغه 

اأن قرار البتعاث �سدر بتاريخ 1428/2/10هـ وبالغه  عن ذلك فالثابت يف الأوراق 

كان بتاريخ 1428/3/22هـ هذا ف�ساًل عن اأنه وعلى فر�ض ح�سول ذلك البالغ بعد 
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اأن مل يتم للمتهم ما اأراد فاإن هذا ل يعترب دلياًل على عالقة املتهم باملوظف ومعرفته 

له واأن دفع ذلك املبلغ كان ملوظف. 

وحيث اإنه واإزاء ما تقدم وخللو الأوراق من دليل يثبت على وجه اليقني �سحة التهام ل 

�سيما واأنه بعر�ض دفاع املتهم على ممثل الدعاء وهل لديه رد عليه على نحو ما تقدم 

ذكر اأنه لي�ض لديه رد عليه مما ت�ستنتج الدائرة من ذلك ت�سليم ممثل الدعاء للمتهم 

مبا دفع به. وحيث اإنه بالبناء على ما تقدم فاإن الدائرة تق�سي بعدم اإدانة املتهم مبا 

ُن�سب اإليه يف قرار التهام. ول يغري من ذلك. ما حكمت به الدائرة من اإدانة للمتهم 

اأركانها  تكاملت  الر�سوة قد  اإن جرمية  اإذ  الر�سوة  الثاين بجرمية  املتهم  وكذا  الأول 

بحقهما على نحو ما تقدم. ولئن مت و�سف ما مت دفعه اإيداعًا من قبل املتهم من اأنه 

ل ينطبق عليه �سفة الر�سوة يف حقه اإل اأن ذلك ل يلزم منه اأن ل يو�سف من جانب 

الأول والثاين باأنه ر�سوة اإذ الأول موظفًا وميد يده اإىل الآخرين باأي و�سف يح�سل من 

ورائه على م�سلحة اأو غريها مما اأو�سحه النظام يف تلك املواد يكون مرت�سيًا ويعاقب 

مبوجب هذا النظام. والثاين كان دافعًا لتلك الر�سوة ويكون را�سيًا ويعاقب مبوجب 

النظام اأي�سًا. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

اإليهما يف قرار االتهام  اإدانة ).....( و).....( )�ضعوديي اجلن�ضية( مبا ُن�ضب  اأواًل: 

ومعاقبتهما عن ذلك بتغرمي كل واحد منهما خم�ضة اآالف ريال. 

اإدانة ).....( )�ضعودي اجلن�ضية( مبا ُن�ضب اإليه يف قرار االتهام ملا هو  ثانياً: عدم 
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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 2/1518/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي 466/د/ج/9 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 188/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/1/19هـ

ر�ضوة – طلب واأخذ مبلغ مايل – رجل اأمن – تو�ضط – انتفاء الدليل اليقيني 

العام–  املوظف  الر�ضوة هي جرمية  املقر– جرمية  – االإقرار حجة قا�ضرة على 

التو�ضية باإحالة الو�ضيط اإىل املحكمة املخت�ضة. 

ب�سفته موظفًا  الأول  لقيام  املتهمني  الدعوى �سد  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

املتهم  بوا�سطة  املقيمني  اأحد  من  الر�سوة  �سبيل  على  مايل  مبلغ  واأخذ  بطلب  عامًا 

الدليل  انتفاء   – بينهما  منا�سفة  املبلغ  واقت�سام  الون�ض  من  �سيارته  لإنزال  الثاين 

اليقيني على اأن املتهم الأول اأخذ لنف�سه مبلغًا من املال على �سبيل الر�سوة، وقد جرت 

ال�سوابق الق�سائية يف الديوان اإىل عدم العتداد باإقرار متهم على متهم اآخر – اأثر 

ذلك: عدم ثبوت اجلرمية يف حق املتهم الأول – جرمية الر�سوة هي جرمية املوظف 

العام وتطبيقًا لذلك فاإذا مل تثبت على املرت�سي )املوظف العام( فال جمال ملحاكمة 

الرا�سي عنها – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم الثاين مبا ُن�سب اإليه اإل اأنه مع اعرتافه 

فاإن الدائرة تو�سي باإحالته اإىل املحكمة املخت�سة لتعزيره عما اعرتف به وبدر منه. 
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انعقدت الدائرة اجلزائية التا�سعة مبقر فرع املحكمة الإدارية لنظر الق�سية املذكورة 

اأعاله واملحالة اإليها بتاريخ 1430/2/30هـ والواردة لفرع الديوان بخطاب فرع هيئة 

1430/2/20هـ  بتاريخ  )17/778ج(  برقم  املقد�سة  بالعا�سمة  والتحقيق  الرقابة 

املرفق به قرار التهام رقم )70/ج( لعام 1430هـ، ويف هذه اجلل�سة ح�سر املتهمان 

يف  الدعاء  ممثل  وادعى   ).....( الدعاء  ممثل  حل�سوره  وح�سر  اأعاله،  املذكوران 

مواجهة املتهمني قائاًل: 

تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كاًل من: 

ولديه خم�سة  – متزوج  �سنة  – عمره )40(  اجلن�سية  – �سعودي   ).....(  -1

ع�سر ابنًا . املهنة: عريف مبرور العا�سمة املقد�سة. 

الأبناء  من  ثالثة  ولديه  – متزوج  �سنة   )28( – اجلن�سية  – �سوداين   ).....(  -2

 – املقد�سة  العا�سمة  املتعهد مع مرور  ون�ض  – �سائق  تربية موا�سي  – املهنة: عامل 

موقوفان ب�سجون مكة املكرمة لأنهما بتاريخ 1430/1/22هـ بدائرة العا�سمة املقد�سة 

مبنطقة مكة املكرمة: 

املتهم الأول: حال كونه موظفًا عامًا وب�سفته الوظيفية – �سالفة الذكر – طلب واأخذ 

املتهم  بوا�سطة  املقيمني  اأحد  ريال( من  الر�سوة مبلغ )خم�سمائة  �سبيل  لنف�سه على 

الثاين مقابل اإنزال �سيارته من الون�ض التابع للمتعهد مع مرور العا�سمة املقد�سة يف 
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�سحب ال�سيارات بعد تعليقها من قبل �سائق الون�ض املتهم الثاين خمالفة حتميل ركاب 

قام ب�سبطها دون حترير خمالفة وعدم بعث ال�سيارة حلجز ال�سيارات واقت�سام املبلغ 

منا�سفة مع املتهم الثاين. 

اتهام  اإليها يف  امل�سار  الر�سوة  مبلغ  واأخذ  الو�سيط يف طلب  بدور  قام  الثاين:  املتهم 

�سيارته  ت�سليم  وعدم  القيم  املايل من  املبلغ  باأخذ  الأول  املتهم  مع  اتفاقه  بعد  الأول 

للحجز وح�سوله على مبلغ من املال من الأول لقاء ذلك. 

ودلل على ذلك مبا يلي: 

1- ما ورد باإخبارية املقيم من قيام املتهم الأول باإيقافه يف خمالفة حتميل ركاب دون 

ت�سجيل املخالفة وطلب واأخذ املتهم الثاين مبلغ خم�سمائة ريال مقابل اإطالق �سيارته 

وعدم ت�سليمها للحجز. 

2- اعرتاف املتهم الأول ب�سبط املقيم �ساحب ال�سيارة يف خمالفة حتميل ركاب وعدم 

حترير خمالفة للمذكور يف الوقت نف�سه واإطالق �سراحه على الرغم من اأن خمالفة 

حتميل الركاب ت�ستوجب التوقيف. 

اإىل  به  والنتقال  العدل  اإ�سارة  عند  املقيم  على  املخالفة  ب�سبط  املتهم  اعرتاف   -3

كوبري الزاهر دون حترير خمالفة له. 

4- اعرتاف املتهم الأول بالت�سال على جوال الثاين للح�سور بالون�ض ل�سحب �سيارة 

املقيم. 

�سيارة  الركاب حجز  اإجراءات �سبط خمالفة حتميل  باأن  الأول  املتهم  اعرتاف   -5
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املخالف وتوقيف ال�سائق باملرور. 

خمالفة  ذلك  اأن  من  الرغم  على  املقيم  �سراح  باإطالق  الأول  املتهم  اعرتاف   -6

للتعليمات والأنظمة. 

7- حر�ض املتهم الأول على عدم ك�سف رقم جواله يف خمتلف مراحل التحقيق حتى 

ل يتم التو�سل اإىل املكاملات التي اأُجريت مع املتهم الثاين يوم الواقعة ويف اليوم التايل 

التي توؤكد طلب واأخذ مبلغ الر�سوة. 

ب�سكوى  علم  اأن  بعد  1430/1/23هـ  بتاريخ  املخالفة  بتحرير  الأول  املتهم  قيام   -8

املقيم. 

9- اعرتاف املتهم الثاين يف خمتلف مراحل التحقيق بطلب واأخذ مبلغ الر�سوة بناًء 

على طلب املتهم الأول. 

10- اعرتاف املتهم الثاين باأن الأول ات�سل على جواله لطلب مبلغ الر�سوة من املقيم 

وكذلك يف اليوم التايل عدة ات�سالت عندما علم بطلبه للتحقيق من قبل املرور حيث 

طلب منه اإنكار الواقعة. 

11- ما ورد باأقوال املقيم من ورود عدة ات�سالت للمتهم الثاين يف اأثناء التفاو�ض معه 

يف دفع مبلغ الر�سوة مما يوؤكد �سحة اأقوال املتهم الثاين باأن الأول طلب منه اأخذ املبلغ 

من املقيم واإطالق ال�سيارة.  

12- الطالع على �سجل مكاملات جوال املتهم الأول بجوال املتهم الثاين يوم الواقعة 

�سحة  يوؤكد  مما  1430/1/23هـ  املوافق  والثالثاء  1430/1/22هـ  املوافق  الثنني 
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الواقعة. 

13- الطالع على خطاب رئي�ض �سعبة ال�سري رقم )386( املثبت به رقم جوال املتهم 

الأول. 

14- اإن ما دفع به املتهم الأول لقاء ما ُن�سب اإليه دفاع ل ي�ستند اإىل دليل الهدف منه 

التن�سل من امل�سوؤولية ودفع التهمة عنه. 

وطلب ممثل الهيئة املحكمة الإدارية معاقبة املتهمني الأول طبقًا لن�ض املادتني )1-

3( من نظام مكافحة الر�سوة واملتهم الثاين طبقًا لن�ض املواد )1-3-10( من نظام 

الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ. 

ومبواجهة املتهم الأول بقرار التهام املن�سوب اإليه: اأنكر ما جاء يف قرار التهام وطلب 

الثاين  املتهم  والإجابة. ومبواجهة  الطالع  يتمكن من  التهام حتى  قرار  �سورة من 

بقرار التهام املن�سوب اإليه اأنكر ما جاء يف قرار التهام وطلب اأي�سًا �سورة من قرار 

اإجابتهما على ممثل الدعاء اكتفى  التهام حتى يتمكن من الطالع والرد وبعر�ض 

بتاريخ 1430/5/23هـ ح�سر  الثنني  يوم  وبجل�سة  واأدلته.  التهام  مبا جاء يف قرار 

املتهم الأول وطلب من الدائرة مهلة اأخرى ليتمكن من الرد على قرار التهام واأ�ساف 

الأول،  املتهم  من  طلب  على  بناًء  ريال  خم�سمائة  باأخذ  قام  فعاًل  اأنه  الثاين  املتهم 

وبعر�ض اإجابتهما على ممثل الدعاء اكتفى مبا جاء يف قرار التهام وبناًء عليه قررت 

مكونة من  الأول مذكرة  املتهم  قدم  اأخرى  الدعوى. ويف جل�سة  نظر  تاأجيل  الدائرة 

ثالث �سفحات جاء فيها ما ن�سه:) لعدم وجود اأوراق خمالفات حيث اإن البوك انتهى 
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وقمت بت�سجيل بيانات كاملة عن �سائق ال�سيارة واأخربته باأن عليه خمالفة مرورية هي 

املخالفة  واأن  ال�سيارة  اأحجز  باأين �سوف  واأبلغته  للنظام  حتميل ركاب وهذا خمالف 

�سجلت وهذه اأمانة �سوف اأحا�سب عليها اأمام اهلل �سبحانه وتعاىل. ثم حترير خمالفة 

مرورية للمذكور يف الوقت نف�سه خلف البوك لأن الأوراق الر�سمية للمخالفات انتهت 

واإيقافه  به  باللحاق  وقمت  لل�سري  معاك�ض  باجتاه  لأنه هرب  �سراحه  اإطالق  يتم  ومل 

بدراجة املرور التي كانت معي يف اأثناء تاأدية عملي. حيث اإن عملي يف العتيبية وكوبري 

الزاهر وكنت م�ساندًا يف اإ�سارة العدل وكان هذا يف اأثناء دخول املدار�ض ال�سباحية 

التي معه منتهية  الأبواك  باأن  واأفاد  به  امل�ستلم بعد ات�سايل  الزميل  اإىل  به  وانتقلت 

اأن عنده  الزميل  واأفاد  العمل  اأمام زميلي يف  واقفًا معي  املخالف  وكان  تغري  و�سوف 

حركة اجلامعة وقائم بتنظيم ال�سري وانتقلت اإىل الزميل املقابل حتت كوبري الزاهر 

املوقع املقابل نف�سه اأمام رميوت كنرتول اإل اأن املذكور لذ بالفرار باجتاه معاك�ض لل�سري 

وحلقت به على دراجة ر�سمية ومت حترير خمالفة مرور ويف اأثناء تفقدي للبوك قبل اأن 

اأ�سلمه وجدت ق�سيمتني فا�سيتني هي رقم )7-8( من البوك حيث اإن البوك كان مع 

امل�ساندين يف احلج حيث توجد اأخطاء عديدة يف اأيام احلج. ل يوجد يل اعرتاف عند 

هيئة الرقابة باأنني اأخذت املبلغ اأو الت�سال على ح�سن املتهم الثاين وقام هو باإح�سار 

الون�ض. اأفدت للتحقيق اأنني اأطلقت �سراح املقيم بعد ما قام بالرتجي واملعذرة حيث 

اأنه من �سكان جدة ول يعرف مكة وكانت معه معدات ثقيلة وخفت اأنها ت�سرق من حجز 

املرور واأنزلها من ال�سيارة واأخربته باأن عليه خمالفة مرورية �سجلت ومل اأعفيه من 
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حجز ال�سيارة ول املخالفة بل اأفدت باأن عليه مراجعة الإدارة لإكمال الالزم باإخراج 

ال�سيارة نظرًا للو�سع الذي كان فيه املقيم من ترٍج واعتذار ووجود معدات ثقيلة قمت 

باإبالغه مراجعة الإدارة لإكمال الالزم خلروج ال�سيارة وكانت ال�سيارة باجتاه احلجز 

اأُخذ اجلوال من قبل املباحث الإدارية ومل  وهذه عملية كيدية من �سائق الون�ض. ثم 

يح�سلوا على دليل قاطع يثبت حجة ما ن�سبوه اإيل وقاموا بتهديدي بال�سرب وقالوا 

الون�ض.  �سائق  من  �سلفة  اأخذتها  اإنني  اأقول  اأن  فرف�ست  �سهل  وعقابها  ب�سيطة  اإنها 

فحررت املخالفة يوم الثنني 1430/1/22هـ. هذا كالم غري �سحيح لأنني مل اأت�سل 

به ومل اأطلب منه ر�سوة ولكنها عملية كيدية دبرت �سدي واأنا بريء منها لأنها تورطه 

هو ولي�ض يل عالقة مبا يقوله �سدي ومل اأت�سل به ومل اأطلب منه اأخذ الر�سوة لأنني 

رجل اأمن واأعرف النظام جيدًا وهذه عملية كيدية يف اأثناء تورطه فكالمه غري �سحيح 

بتاريخ 1430/1/22هـ �سد  وقد حررت خمالفة مرورية  الوكيل.  ونعم  اهلل  وح�سبي 

املقيم ومت �سحب ال�سيارة مبوجب جرد ر�سمي اإىل حجز الق�سلة ومل تكن هناك عالقة 

مكاملات يف مرجعه غري تاأدية عملي على اأكمل وجه ومبا ير�سي ربنا تبارك وتعاىل وقد 

طلب ح�سوري فجائني بقوله �سوف اأف�سل من العمل بحجة اأنه يعرف املقيم ال�سوري 

وطلبوا مني يف الإدارة اإلغاء املخالفة من قبل رقيب التحقيق واإنهاء املو�سوع فرف�ست 

وقمت  املرور  مدير  باأمر  اإل  كان  مهما  البوك  من  األغيها  ولن  اأمانة  وقلت هذه  ذلك 

بت�سجيل رقم جوايل املوجود على ورقة خارجية كي يت�سلوا بي ح�سب طلبهم ورقمي 

هو )......(.وما قلته عند املباحث الإدارية كالم �سحيح ولي�ض تن�سل من امل�سوؤولية 
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و�سلم(.  و�سحبه  واآله  حممد  نبينا  على  اهلل  و�سلى  وجه  اأكمل  على  به  اأقوم  وعملي 

وبعر�سها على ممثل الدعاء اكتفى مبا جاء يف قرار التهام. 

كما قدم املتهم الثاين مذكرة مكونة من �سفحة واحدة جاء فيها ما ن�سه: )اأنا ال�سيد 

).....( املتهم الثاين يف ق�سية ر�سوة من املدعي ال�سيد املقيم ال�سوري واتهامي بدور 

الو�سيط علمًا باأن املتهم الأول املدعو ).....( قام باإكراهي بحكم وظيفته واإجباري 

باأخذ مبلغ )500( ريال على م�سمع املدعي علمًا باأين اأخربته اأين ل اأتبع احلرام فقام 

بتهديدي باأن يحملني ق�سية جنائية بالإ�سافة اإىل قطع م�سدر رزقي بحكم وظيفته 

اأكرث  اأمام املدعي  وعلى ما يوؤكد �سحة كالمي ل�سعادتكم تكرار ات�سال املتهم الأول 

من مرة مما اأثبت �سحة ذلك يف التحقيق وبعد ذلك قام املدعي مبالحظة ات�سال 

املتهم الأول وتكراره الت�سال من كربي الزاهر اإىل �سارع اأبو لهب وهو خلفنا بدراجته 

النارية فقام باإنزال املبلغ املذكور اأعاله فقال اأعطي املتهم الأول املبلغ مقابل اإنزال 

�سيارتي من الون�ض فقمت باإنزاله وعلى الفور اأتى املتهم الأول واأخذ املبلغ مني حينذاك 

طلبت منه اإعطائي ورقة جرد ال�سيارة فاأخربين اأنه غدًا �سوف يعطيني اإياها ودون يل 

)250( رياًل على اأن ياأتيني بها غدًا. راجيًا من اهلل ثم منكم النظر يف مو�سوعي بعني 

ال�سفقة والرحمة وجزاكم اهلل عنا كل خري(. 

وبعر�سها على ممثل الدعاء اكتفى مبا جاء يف قرار التهام واأدلته ثم رفعت اجلل�سة 

للمداولة واإ�سدار احلكم.
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وبناًء على الدعوى والإجابة وبعد ا�ستعرا�ض اأوراق الق�سية واأقوال املتهمني فيها والأدلة 

التي �ساقتها هيئة الرقابة والتحقيق جند اأن الأدلة التي �ساقتها بحق املتهم الأول ل 

�سبيل  على  لنف�سه  اأخذ  اأو  طلب  الأول  املتهم  اأن  على  ثبوت  اأدلة  تكون  اأن  اإىل  ترقى 

والثاين  املقيم  اإخبارية  الأول  فالدليل  ا�ستنتاجية  الأدلة  لأن  املال  من  مبلغًا  الر�سوة 

كذلك  الرابع  والدليل  كذلك  والثالث  ركاب  حتميل  خمالفة  يف  املقيم  �سيارة  �سبط 

الدائرة يدل دللة وا�سحة  اإليه  ت�ستند  الأدلة كذلك، فال يوجد دليل يقيني  ومعظم 

على اأن املتهم الأول اأخذ لنف�سه مبلغًا من املال على �سبيل الر�سوة والأدلة التي ذكرت 

من اعرتاف املتهم الثاين عليه ل تعدو اأن تكون اإقرار متهم على متهم وجرت ال�سوابق 

الق�سائية يف الديوان على عدم العتداد بها، كما اأن اأقوال املتهم الأول جاءت على 

ن�سق واحد حيث ينكر اأنه طلب واأخذ لنف�سه مبلغًا من املال على �سبيل الر�سوة ومبا اأن 

جرائم الر�سوة من اجلرائم العمدية التي ل بد لثبوتها من توافر الأركان واأن يكون 

الدائرة  فاإن  التهام  قرار  يف  جاء  ما  يقينًا  للدائرة  يثبت  مل  اأنه  ومبا  يقينيا.  العلم 

تنتهي اإىل عدم ثبوت اجلرمية يف حق املتهم الأول. وحيث اإنه بالن�سبة للمتهم الثاين 

فاإنه واإن اعرتف مبا ن�سب اإليه، اإل اأن اجلرمية املاثلة هي جرمية املوظف العام وفقًا 

لنظام مكافحة الر�سوة وتطبيقًا لذلك فاإن جرمية الر�سوة اإذًا مل تثبت على املرت�سي 

الر�سوة.  جرمية  عن  الرا�سي  ملحاكمة  جمال  – فال  العام  – املوظف 
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مل�ساءلة  فاإنه ل جمال  وبالتايل  الر�سوة يف حقه  تثبت جرمية  املرت�سي مل  اإن  وحيث 

املتهم املذكور عن جرمية الر�سوة املن�سوبة اإليه اإذ اإن اإدانة املوظف املرت�سي له اأثره 

الوا�سح يف تكييف اجلرمية وفقًا للنظام، مما تنتهي معه الدائرة اإىل احلكم بعدم 

مع  اأنه  اإىل  ت�سري  الدائرة  اأن  اإل  الدعوى  هذه  يف  اإليه  ُن�سب  مبا  الثاين  املتهم  اإدانة 

اعرتاف املتهم الثاين فاإن الدائرة تو�سي باإحالته اإىل املحكمة املخت�سة لتعزيره عما 

اعرتف به وبدر منه. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( – �ضعودي اجلن�ضية - و).....( – �ضوداين 

اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليهم يف هذه الدعوى 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 4/1391/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 667/د/ج/14 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 423/اإ�س/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/3/8هـ 

ر�ضوة – طلب واأخذ مبلغ مايل  – موظف عام – تو�ضط – م�ضروعية الرجوع عن 

االإقرار– دالئل وقوع االإكراه – عدم كفاية االأدلة. 

ب�سفته موظفًا  الأول  لقيام  املتهمني  الدعوى �سد  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

عامًا بالأمانة بطلب واأخذ مبلغ مايل على �سبيل الر�سوة من اأحد املواطنني )متعاون( 

لإخالله بواجبات وظيفته بت�سليم املواطن اإذن �سب لعمارته وعدم اإيقافه عن العمل اأو 

حترير خمالفات عليه، وقيام املتهم الثاين بالتو�سط بني الأول واملواطن وقب�ض واأخذ 

مبلغ الر�سوة بغر�ض ت�سليمها لالأول – اإقرار املتهمني امل�سدق �سرعًا مبا ُن�سب اإليهما 

ورجوعهما عنه اأمام اجلهة املدعية واأمام الدائرة لنتزاعه منهما بالإكراه حيث اأنكرا 

ما ُن�سب اإليهما واأ�ساف املتهم الثاين اأنه تو�سط بني املتهم الأول واملواطن )املتعاون( 

لإنهاء معاملته وت�سديد مبلغ الغرامة املوقعة عليه واأنه عند القب�ض عليه مع املواطن 

مقبول  الإقرار  عن  – الرجوع  الأول  للمتهم  لتو�سيلها  ر�سوة  املبلغ  باأن  الأخري  اأفاد 

�سرعًا ونظامًا فمن باب اأوىل قبول الرجوع عما دون دليل الإقرار من اأدلة –تطرق 

اأقوال املواطن املتعاون مما يبطل معه ال�ستدلل بها ومبحا�سر  احتمال الكذب اإىل 

ال�سبط التي ُبنيت عليها – عدم وجود ثمة دليل �سد املتهمني بخالف اأقوالهما لدى 
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املباحث التي يحتمل وجود �سيء من الإكراه خا�سة واأنها اأخذت يف اأثناء ال�سجن وقد 

ُنقل عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه قوله لي�ض الرجل باأمني على نف�سه اإذا جوعته 

اأو وثقته اأو خوفته، وُنقل عن القا�سي �سريح اأن القيد كره وال�سجن كره والوعيد كره 

وال�سرب كره، وحيث اإن الأ�سل يف النا�ض الرباءة وال�سالح واأن ال�سك يف�سر ل�سالح 

املتهم – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهمني مبا ُن�سب اإليهما لعدم كفاية الأدلة. 

تتلخ�ض ح�سبما هو مبني باأوراق الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة 

ع�سري اأقام هذه الدعوى اجلزائية بقرار التهام رقم )139/ج( لعام 1430هـ بح�سور 

ممثل الدعاء ).....( �سد كل من: 

1- ).....( – )34( �سنة – �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ).....(  – 

متعلم – متزوج – يعمل مراقب فني اإن�ساءات باأمانة منطقة ع�سري باملرتبة ال�ساد�سة 

الق�سية.  هذه  ذمة  على  العام  اأبها  ب�سجن  – موقوف 

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ).....(  – )39( �سنة 

– متعلم – متزوج – يعمل مبرتبة وكيل رقيب بالقوات اجلوية باملنطقة اجلنوبية – 

موقوف ب�سجن اأبها العام على ذمة هذه الق�سية. 

لأنهما بتاريخ 1430/5/23هـ وما قبله بدائرة مدينة اأبها مبنطقة ع�سري: 

1- املتهم الأول ب�سفته موظفًا عامًا باأمانة منطقة ع�سري مدير اإدارة الرقابة الفنية 
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من  عمله  بواجبات  لالإخالل  الر�سوة  �سبيل  على  ريال   )10000( مبلغ  واأخذ  طلب 

املواطن ....... )متعاون( مقابل ت�سليمه اإذن �سب لعمارته وعدم اإيقافه عن العمل اأو 

حترير خمالفة عليه عند موا�سلته البناء فتمت اجلرمية بناًء على ذلك. 

واأخذ  لقب�ض   ...... املواطن  وبني  بينه  و�سيطًا  الأول  املتهم  عينه  الثاين  املتهم   -2

مبلغ الر�سوة وهو ع�سرة اآلف ريال مع علمه بال�سبب حيث حدد كيفية ومكان ا�ستالم 

الر�سوة بغر�ض ت�سليمها للمتهم الأول فتمت اجلرمية بناًء على ذلك. 

ثم �ساقت الهيئة اأدلة التهام الآتية: 

1- اعرتاف املتهم الأول بخط يده وامل�سادق عليه �سرعًا بتفا�سيل اجلرمية وم�ساهمة 

املتهم الثاين معه فيها، كذلك اعرتافه بتحقيق الهيئة باحل�سور ملوقع القب�ض ومعه 

م�ستندات من البلدية التي تعطي املواطن ال�ستمرار يف العمل.

2- اعرتاف املتهم الأول بتحقيق الهيئة بعدم حترير خمالفة للمواطن مما يوؤكد اأن 

املبلغ على �سبيل الر�سوة. 

3- اعرتاف املتهم الثاين وامل�سادق عليه �سرعًا بتفا�سيل اجلرمية وم�ساعدته للمتهم 

الأول لأخذ مبلغ الر�سوة. 

4- ما ت�سمنه حم�سرا القب�ض على املتهمني واملوؤرخان يف 1430/5/23هـ. 

5- توافر الق�سد اجلنائي لدى املتهمني خ�سو�سًا مع وجود امل�ستندات مع املتهم الأول 

والتي تعود للمواطن املذكور وعدم حترير خمالفة له. 

6- ما ت�سمنته اإخبارية املواطن/....... لدى املباحث الإدارية والتي اأدت اإىل القب�ض 
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على املتهمني باجلرم امل�سهود. 

املتهمني يف هذه  �سد  التهام  تعزز  اأدلة  من  الإدارية  املباحث  تقرير  ت�سمنه  ما   -7

الق�سية. 

8- ادعى املتهم الأول اأن املبلغ قيمة خمالفة ولكن مل يثبت اأنه حرر له خمالفة ثم اإنه 

عند ت�سليم املبلغ اأح�سر معه اإذن ال�سب واإقامات العمال التي �سبق �سحبها منهم عند 

الوقوف على عمارة املواطن ول يتفق ت�سليمه اإذن ال�سب قبل حترير املخالفة. 

9- عدم معرفة املواطن ....... بـ).....( وقد عينه املتهم الأول واأعطاه رقم جواله 

ليتفاو�ض معه. 

وتطلب الهيئة من املحكمة الإدارية مبنطقة ع�سري معاقبة املتهمني وفقًا لأحكام املواد 

)3-10-11( من نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( يف 

1412/12/29هـ. 

وباإحالة الق�سية لهذه الدائرة حددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 1430/10/10هـ 

ح�سر فيها ممثل الدعاء ).....( يف حني تخلف املدعى عليهما عن احل�سور حيث 

قدما اعتذارًا عن هذه اجلل�سة بناًء على طلبهما املقدم للمحكمة بوارد رقم )6913( 

يف 1430/10/8هـ وقد �سبق قبل اجلل�سة املذكورة اأن تقدم املدعى عليهما بالإفراج 

عنهما بناًء على طلبيهما املقيدين للمحكمة بوارد رقم )4/3150( ورقم )4/2950( 

يف 1430/7/6هـ وقد در�ست الدائرة الطلبني واأوراق الق�سية وانتهت اإىل قرارها رقم 

)409/د/ج/14( لعام 1430هـ بالإفراج عنهما، ويف يوم الأحد املوافق 1430/11/6هـ 
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هذه  الدائرة  ثم حددت  الق�سية  اأودعت مبلف  دفاع  عليهما مبذكرتي  املدعى  تقدم 

اجلل�سة وفيها ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر املدعى عليهما ومبواجهتهما 

فيه  اإليه  ُن�سب  ما   ).....( الأول  عليه  املدعى  اأنكر  التهام؟  بقرار  اإليهما  ُن�سب  مبا 

مفيدًا اأنه مل يقم بطلب اأو اأخذ اأي مبلغ ر�سوة حيث اإن هناك �ساحب عمارة يدعى 

).....( مت اإيقافه عن اإكمال البناء من قبل مراقبي البلدية ملخالفته �سروط البناء 

اإيقافه فاأبلغه  فراجعه ذلك املواطن حيث اإنه مدير الإدارة الفنية يف الأمانة ب�سبب 

اأن عليه غرامة ع�سرة اآلف ريال بناًء على لئحة الغرامات واجلزاءات بالبلدية وهي 

كحد اأدنى فقام جمال بالت�سال على املدعى عليه الثاين بحكم معرفته به فات�سل 

املدعى عليه الثاين و�ساأله عن معاملة جمال فاأخرب مبا �سبق ويف �سباح يوم القب�ض 

عليه ات�سل به املدعى عليه الثاين مكررًا الت�سال اأكرث من مرة فبلغه باأن ).....( 

اأوكله يف ت�سديد الغرامة عنه وطلب منه خدمته يف ذلك حيث مل يخدم ).....( فيما 

الثاين  املدعى عليه  الذي مت حتديده من قبل  املكان  الإفطار يف  لتناول  �سبق فخرج 

فقب�سوا عليه يف ذلك املكان، ومبواجهته مبا ورد يف اأقواله وباإقراره امل�سدق �سرعًا 

لدى املباحث الإدارية املرفقة بالق�سية؟ اأجاب باأنها غري �سحيحة واأنها انتزعت منه 

بالإكراه، وب�سوؤاله عن دليل ما ذكره من الإكراه؟ اأجاب باأنه مري�ض بداء ال�سكري، 

كما اأجاب املدعى عليه الثاين ).....( باإنكاره ما ُن�سب اإليه بقرار التهام مفيدًا اأن ما 

قام به هو من باب امل�ساعدة للمدعو جمال حيث جاءه لأجل التو�سط له يف معاملة يف 

الأمانة متعلقة مبنزل له يف حي رظف �سمال اأبها فذهب اإىل املدعى عليه الأول و�سرح 
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ظروف ).....(  بحكم معرفته به معرفة قدمية فاأبلغه املدعى عليه الأول باأنه ل ميكن 

اإجناز معاملته اإل بعد ت�سديد مبلغ الغرامة وقدرها ع�سرة اآلف ريال فاأبلغ ).....(  

بذلك وقد قام جمال باإر�سال جمموعة اأ�سخا�ض للتو�سط له لدى املدعى عليه الأول 

اإل اأن املدعى عليه الأول اأكد لهم ما ذكره له من ت�سديد الغرامة فعاد اإليه ).....(  

مرة اأخرى وطلب منه تخفي�ض الغرامة اإىل �سبعة اآلف ريال فكلم املتهم الأول بذلك 

فاأخربه اأنها لي�ست من �سالحياته، وبعد ثالثة اأيام ات�سل عليه ).....(  واأر�سل عليه 

ر�سائل من جواله موجودة حاليًا يف جواله حيث يطلب اإنهاء معاملته واأن مبلغ الغرامة 

وعند ح�سوره  زاد  بوفيه  ملقابلته يف    ).....( كلمه  يوم 1430/5/23هـ  ويف  جاهز، 

طلب منه ت�سديد الغرامة عنه واأنه م�سافر اإىل جدة فاأخرج املبلغ وو�سعه على الطاولة 

حمر�سًا باأن ينهي املعاملة يف اأ�سرع وقت ثم داهمتهما فرقة بحث مبا�سرة و�ساألوه عن 

املبلغ فقال اإنه غرامة للمدعو ).....( ثم �ساألوا ).....(  فقال هي ر�سوة ثم و�سعوا 

به خلف حمطة  ثم ذهبوا  الق�سية  اأنت كب�ض فداء يف هذه  له  وقالوا  املبلغ يف جيبه 

اأبها و�سربوه واأرغموه بالت�سال على املدعى عليه  الرحمة على احلزام الدائري يف 

الأول ليح�سر اإىل املوقع الأول ثم عادوا للبوفيه م�ستدركًا اأنه يف اأثناء الت�سال على 

املدعى عليه الأول اأرغموه باأن يطلب منه اأوراق واإقامة العمال فجاء املدعى عليه الأول 

بعد ما يقارب �ساعة اإل ربع يف املوقع نف�سه فلما قابله وجد اآثار ال�سرب على وجهه ثم 

داهمته الفرقة القاب�سة وقب�ض عليه، ومبواجهته مبا ورد يف اأقواله واإقراره امل�سدق 

انتزعت منه بالإكراه، وب�سوؤاله هل لديه ما  واأنها  باأنها غري �سحيحة  اأجاب  �سرعًا؟ 



247

باأقواله يف  باأنه لي�ض لديه دليل على ذلك، وب�سوؤاله عما ورد  اأجاب  يدل على ذلك؟ 

الت�سال املفرغ لدى املباحث الإدارية والتي ح�سلت بينه وبني املدعو ).....( ؟ اأجاب 

باأن املبلغ الذي ورد يف ذلك الت�سال متعلق مبا يرتتب على املدعو).....( من غرامة 

مالية، م�سيفًا اأنه يعول اأ�سرة كبرية ووالدته كبرية يف ال�سن، وبعر�ض ذلك على ممثل 

و�سادقا  املدعى عليهما مبا ذكراه  اكتفى  كما  التهام  بقرار  ورد  اكتفى مبا  الدعاء 

على ذلك. 

بعد �سماع الدعوى والإجابة عنها وبعد درا�سة الق�سية وتاأملها والطالع على الأوراق 

اأمام  وكذلك  املدعية  اجلهة  حتقيقات  يف  عليهما  املدعى  اأنكر  وحيث  والتحقيقات، 

الدائرة ما ُن�سب اإليهما بقرار التهام، وحيث تراجع املدعى عليهما عن اأقوالهما اأمام 

املباحث واإقراريهما امل�سدقني �سرعًا وذلك اأمام اجلهة املدعية واأمام الدائرة وحيث 

اأوىل قبول الرجوع عما دون  اإن الرجوع عن الإقرار مقبول �سرعًا ونظامًا فمن باب 

ادعى  املدعو ).....(  حيث  للدائرة عدم �سدق  ثبت  اأدلة، وحيث  الإقرار من  دليل 

وجود ت�سريح للمبنى التابع له اإل اأن الدائرة مل جتد ما يثبت وجود ت�سريح لديه بل 

ثبت من اأوراق الق�سية ومن اأقوال مراقب الأمانة املدعو ).....(  اأن املدعو ).....( 

خمالف ل�سروط البناء واأنه اأُعطي اإ�سعار مبراجعة الأمانة لت�سحيح و�سعه بعد اأن اأمره 

باإيقاف البناء وحيث ورد يف اأقواله اأي�سًا اأنه ل يعرف املدعى عليه الثاين ثم تبني من 
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اأوراق الق�سية اأنه يعرفه متام املعرفة مما يدل على عدم �سحة اأقواله واأنه ميكن معه 

تدبري ما يوؤثر على املدعى عليهما ب�سبب تاأخري اإكمال بنيانه، وحيث تطرق احتمال 

الكذب فيما اأقدم عليه املدعو ).....( من حيث ادعائه اأن املبلغ امل�سبوط كان ر�سوة 

بناًء على تناق�ساته امل�سار اإليها اأعاله لذا فاإنه يبطل ال�ستدلل به مما يرتتب عليه 

بطالن ال�ستدلل مبحا�سر ال�سبط التي بنيت على ذلك حيث اإن ما بني على باطل 

فهو باطل كما هو متقرر �سرعًا، وحيث تبني من اأوراق الق�سية اأن املدعى عليه الأول مل 

يقب�ض اأي مبلغ اأ�سا�سًا وحيث اإن وجود ورقة اإذن ال�سب واإقامات العمالة ل ميكن اأن 

تكون دلياًل على قيام جرمية خطرية هي جرمية الر�سوة كما اأنه يحتمل ح�سن نيته يف 

ذلك بدليل اأنه مل تكن معه يف جيبه تلك الأوراق واإمنا كانت بال�سيارة، وحيث توافقت 

اأقوال املدعى عليهما يف و�سف الواقعة اأمام اجلهة املدعية واأمام الدائرة مما يدل 

على �سدق اأقوالهما، وحيث اأكد امل�سوؤول عن اإذن ال�سب �سحة املعلومات واأن التواقيع 

�سحيحة، وحيث اإن ت�سليم الإذن قبل حترير املخالفة يعد خمالفة نظامية اإل اأنه ل 

ميكن القول باأنها جرمية ر�سوة بهذه ال�سهولة، وحيث اإن املدعى عليهما لي�ض عليهما 

�سوى اأقوالهما لدى املباحث وقد يحتمل من ذلك وجود �سيء من الإكراه خا�سة واأنها 

اأخذت يف اأثناء ال�سجن وقد نقل عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه قوله لي�ض الرجل 

باأمني على نف�سه اإذا جوعته اأو وثقته اأو خوفته، ونقل عن القا�سي �سريح اأن القيد كره 

وال�سجن كره والوعيد كره وال�سرب كره، وحيث اإن الأ�سل يف النا�ض الرباءة وال�سالح 

واأن ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم وحيث مل يثبت للدائرة الق�سد اجلنائي الوا�سح لقيام 
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تو�سل  اأدلة قاطعة  بد من  بل ل  الظن  تبنى على  الإدانة ل  اإن  اجلرمية هنا، وحيث 

اإليهما من  ُن�سب  عليهما مبا  املدعى  اإدانة  اإىل عدم  تنتهي  الدائرة  فاإن  لذا  لليقني، 

جرمية الر�سوة. 

�ضعوديي   – و).....(   ).....( عليهما  املدعى  اإدانة  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليهما من جرمية الر�ضوة 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 2/7508/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 491/د/ج/9 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 623/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/4/28هـ

ر�ضوة – طلب واأخذ جهاز جوال– رجاء وتو�ضية – رجل اأمن – االعرتاف حجة 

قا�ضرة. 

اأقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني لقيام الأول والثالث ب�سفتيهما 

الرابع  املتهمني  من  الر�سوة  �سبيل  على  جوال  جهازي  واأخذ  بطلب  عامني  موظفني 

اإدارة  �سيارات �سادرة من  اإ�سالح  اإذن  اأوراق  اإعطائهما عددًا من  وال�ساد�ض مقابل 

املرور، وقيام الأول برجاء وتو�سية وو�ساطة الثاين لتزويد الرابع بهذه الأوراق وقبول 

الثاين الرجاء والو�ساطة، وا�سرتاك الرابع واخلام�ض يف ر�سوة الأول والثاين، وا�سرتاك 

ال�ساد�ض يف ر�سوة الثالث على النحو امل�سار اإليه – القب�ض على املتهم الرابع وبحوزته 

الأوراق املذكورة التي حتمل اأختامًا تخ�ض املتهمني الأول والثاين وم�سجلة باأ�سمائهما 

واعرتافهما �سمنيًا ب�سحة هذه الأوراق وعدم الطعن عليها بالتزوير وعدم اتخاذهما 

اأي اإجراء يفيد عدم علمهما ب�سرف هذه الأوراق ووجودهما يف حوزة املتهم الرابع 

ودون اإثبات �سرقتهما منهما – اعرتاف املتهم الرابع باأنه اأعطى املتهم الأول جواًل 

و�سريحتني ومل يدفع ثمنها – اعرتاف املتهم اخلام�ض باأنه كان يعطي الرابع مبالغ 

ثبوت  ذلك:  اأثر   – ببيعها  يقوم  لكي  اإليها  امل�سار  الأوراق  اإح�سار  اأجل  من  مالية 
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اأوراق  – عدم �سبط  اإليهم  ُن�سب  والرابع واخلام�ض مبا  والثاين  الأول  اإدانة كل من 

الثالث ا�سرتى  باأن  ال�ساد�ض  املتهم  اأو خمتومة بختمه واعرتاف  الثالث  املتهم  با�سم 

منه جواًل ، فمن املعلوم اأن العرتاف حجة قا�سرة على املعرتف ل تتعداه اإىل غريه 

ولتطرق الحتمال لقيمة اجلوال املتبقة مبا موؤداه �سعف الأدلة �سدهما – اأثر ذلك: 

عدم اإدانة الثالث وال�ساد�ض مبا ُن�سب اإليهما. 

املواد )1، 3، 4، 10( من نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( 

بتاريخ 1412/12/29هـ 

تتلخ�ض وقائع هذه الق�سية يف اأنه ورد اإىل ديوان املظامل بجدة خطاب هيئة الرقابة 

والتحقيق بالعا�سمة املقد�سة رقم )5498( بتاريخ 1429/11/25هـ املرفق به قرار 

النظر  الدائرة  با�سرت  وقد  م�سفوعاته،  مع  1429هـ  لعام  )386/ج(  رقم  التهام 

– حيث ح�سر ممثل الدعاء ).....(  ال�سبط  املثبت بدفرت  النحو  الق�سية على  يف 

واملتهمون املذكورون اأعاله وادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهمني قائاًل: 

تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كاًل من: 

1- ).....( – �سعودي اجلن�سية – عمره )33( �سنة / ع�سكري / الرتبة: وكيل رقيب 
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مبرور العا�سمة املقد�سة – متزوج – مطلق ال�سراح. 

جندي  الرتبة:  – ع�سكري/  �سنة   )26( – عمره  اجلن�سية  – �سعودي   ).....(  -2

مبرور العا�سمة املقد�سة – متزوج – مطلق ال�سراح. 

3- ).....( – �سعودي اجلن�سية – عمره/)36( �سنة – ع�سكري برتبة عريف باأمن 

الطرق بال�ساحل – متزوج – مطلق ال�سراح. 

4- ).....( – بنجالدي�سي اجلن�سية – عمره/)20( �سنة – املهنة/مرافق لوالده – 

متزوج �سجني ب�سجون مكة املكرمة. 

5- ).....( – بنجالدي�سي اجلن�سية – عمره/)21( �سنة – املهنة/مرافق لوالده – 

اأعزب – �سجني ب�سجون مكة املكرمة. 

6- ).....( – بنجالدي�سي اجلن�سية – عمره )21( �سنة – املهنة/ مرافق لوالده – 

اأعزب – �سجني ب�سجون حمافظة الليث. 

املتهم الأول: 1- حال كونه موظفًا عامًا ب�سفته الوظيفية – �سالفة الذكر – ارتكب 

باأن قام بطلب واأخذ جهاز جوال و�سريحتي هاتف  "مرت�سي" وذلك  جرمية الر�سوة 

جوال من املتهم الرابع مقابل اإعطائه عددًا من اأوراق اإذن اإ�سالح �سيارات �سادرة من 

مرور العا�سمة املقد�سة وم�سلمة له ب�سبب وظيفته الأمر الذي يعد منه اإخالًل بواجبات 

باأن  الر�سوة )را�سي( وذلك  ارتكب جرمية  الوظيفة فتمت بذلك اجلرمية. 2-  تلك 

بواجبات  الإخالل  على  حلمله  عامًا  موظفًا  لدى  وو�ساطة  وتو�سية  رجاء  بطلب  قام 

له  وقدم  الثاين(  )املتهم   ).....( اجلندي  زميله  على  بالت�سال  قام  حيث  وظيفته 
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الرجاء والتو�سية ب�سبب العالقة التي بينهما ليقوم الأخري بتزويد املتهم الرابع بعدد 

من اأوراق اإذن اإ�سالح ال�سيارات من دون م�سوغ نظامي فتمت اجلرمية بناًء على ذلك. 

– ارتكب  الذكر  – �سالفة  الوظيفية  ب�سفته  عامًا  موظفًا  كونه  حال  الثاين:  املتهم 

بواجبات  الإخالل  يف  الأول  املتهم  وو�ساطة  رجاء  قبل  "مرت�سي"  الر�سوة  جرمية 

وظيفته وذلك باأن قام بتزويد املتهم الرابع بعدد �ست اأوراق اإذن اإ�سالح �سيارات من 

دون م�سوغ نظامي لذلك فتمت بذلك اجلرمية. 

– ارتكب  الذكر  – �سالفة  الوظيفية  ب�سفته  عامًا  موظفًا  كونه  الثالث: حال  املتهم 

جرمية الر�سوة "مرت�سي" وذلك باأن قام بطلب واأخذ جهاز جوال من املتهم ال�ساد�ض 

العا�سمة  مرور  من  �سادرة  �سيارات  اإ�سالح  اإذن  الأوراق  من  عددًا  اإعطائه  مقابل 

املقد�سة الأمر الذي يعد معه اإخالًل بواجبات تلك الوظيفة فتمت بذلك اجلرمية. 

املتهم الرابع: 1- ا�سرتك مع املتهم الأول يف جرمية الر�سوة ب�سفته الرا�سي حيث قام 

بتقدمي جهاز جوال و�سريحتي هاتف جوال للمتهم الأول وذلك على �سبيل الر�سوة. 2- 

ا�سرتك مع املتهم الأول والثاين يف جرمية الر�سوة ب�سفته و�سيطًا حيث قام بالتفاق 

واإ�سالح  اإذن  اأوراق  منه عدة  واأخذ  الثاين  املتهم  اإىل  الذهاب  على  الأول  املتهم  مع 

�سيارات نتيجة لرجاء وتو�سية وو�ساطة بني الأول والثاين. 

الرا�سي حيث  ب�سفته  الر�سوة  الرابع يف جرمية  املتهم  مع  ا�سرتك  اخلام�ض:  املتهم 

قام بتقدمي مبالغ مالية للمتهم الرابع الذي بدوره قام بتقدمي جهاز جوال و�سريحتي 

اإ�سالح  اإذن  اأوراق  عدة  اأخذ  مقابل  الر�سوة  �سبيل  على  الأول  للمتهم  جوال  هاتف 
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�سيارات �سادرة من مرور العا�سمة املقد�سة. 

املتهم ال�ساد�ض: ا�سرتك مع املتهم الثالث يف جرمية الر�سوة ب�سفته الرا�سي حيث قام 

بتقدمي جهاز جوال للمتهم الثالث وذلك على �سبيل الر�سوة. 

وذلك لالأدلة التالية: 

1- ما هو ثابت مبح�سر القب�ض والتفتي�ض املوؤرخ يف 1429/8/23هـ لفة )21-23(. 

2- ما هو ثابت مبح�سر اإقرار واعرتاف املتهم ).....( – املوؤرخ يف 1429/8/23هـ. 

3- ما هو ثابت مبح�سر اإقرار واعرتاف املتهم ).....( – املوؤرخ يف 1429/8/24هـ. 

4- ما هو ثابت مبح�سر اإقرار واعرتاف املتهم ).....( – املوؤرخ يف 1429/8/23هـ. 

التي  ال�سيارات  اإ�سالح  اأوراق  ختم  اأن  املت�سمن  القب�ض  حم�سر  ثابت يف  هو  ما   -5

الرقيب  وكيل  من  كاًل  تخ�ض  اأختامًا  حتمل  كانت  و).....(   ).....( بحوزة  وجدت 

).....( واجلندي ).....( - اللذان اعرتف املدعو ).....( – عليهما باحل�سول على 

تلك الأوراق من قبلهما. 

6- ما جاء يف اأقوال املدعو ).....( – بح�سوله على �ست اأوراق اإذن اإ�سالح �سيارات 

من قبل اجلندي ).....( – وقد وجدت تلك الأوراق بالظرف املختوم. 

ق�سم  يف  العمل  باأن   ).....( واجلندي   ).....( الرقيب  وكيل  اأقوال  يف  جاء  ما   -7

احلوادث مبرور العا�سمة املقد�سة كان جار على اأن يتم ال�ستعانة من قبل اأقرب زميل 

املوظف  الأوراق لدى ذلك  تلك  انتهاء  �سيارات يف حالة  اإ�سالح  اأوراق  باملكتب لأخذ 

وهذا ما يربر وجود بع�ض الأوراق عليها ختم بع�ض الأفراد وال�سباط باملرور يف هذه 
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الق�سية �سمن امل�سبوطات. 

8- ما جاء يف اأقوال العريف ).....( – بقيامه باإعطاء ورقة واحدة لإ�سالح ال�سيارات 

للمدعو ).....( – اأخذها من اأحد اأفراد املرور ل يعرفه. 

9- ما جاء يف اأقوال املتهم ).....( – بقيامه – باأخذ اأربع اأوراق اإذن اإ�سالح �سيارات 

الأوراق من باقي قيمة اجلوال  – وقام بخ�سم قيمة تلك  العريف ).....(  من قبل 

اأفهم  وقد  الواحدة  الورقة  على  رياًل  خم�سني  مبقدار  املذكور  العريف  ا�سرتاه  الذي 

العريف بذلك فوافقه عليه. 

10- ما هو ثابت من الأوراق اأن املعاملة اخلا�سة بالتعوي�سات عن التلفيات احلا�سلة 

ل�سيارة ).....( – كانت لدى وكيل الرقيب ).....(. 

باقي  وعلى  اأنف�سهم  – على  و).....(  و).....(   ).....( املتهمني  اعرتاف  اأن   -11

على  يوؤكد  مما  البع�ض  بع�سها  مع  متنا�سقة  العرتافات  تلك  جميع  جاءت  املتهمني 

�سحة تلك العرتافات. 

12- اأن اإنكار املتهمني ).....( - و).....( - و).....( – ما ُن�سب اإليهم من اتهام وما 

التن�سل من امل�سوؤولية  باأقوال واعرتافات باقي املتهمني املذكورين الق�سد منه  جاء 

وذلك لالإفالت من العقوبة. 

و).....(   ).....( بني  1429/9/9هـ  يف  املوؤرخ  املواجهة  حم�سر  يف  جاء  ما   -13

تزويد  منه  وطلب   ).....( اجلندي  بزميله  بالت�سال  – قام   ).....( اأن  املت�سمن 

).....( بورقة اإ�سالح �سيارات لأن ورقة الإ�سالح التي لديه انتهت مدتها. 
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14- تناق�ض اأقوال اجلندي ).....( – مع اأقوال زميله وكيل الرقيب ).....( – يف اأن 

م�سمون الت�سال الذي تلقاه من زميله وكيل الرقيب كان ب�ساأن معاملة املدعو ).....( 

ولي�ض لتزويده بورقة اإ�سالح. 

15- ما ورد باأقوال املتهمني ).....( - و).....( بقيام ).....( باأخذ اأية مبالغ مالية 

حتتاجها من قبل ).....( – وهي الفائدة التي يتح�سل عليها من جراء اإح�سار تلك 

الأوراق واإذن اإ�سالح ال�سيارات من قبل وكيل الرقيب ).....(. 

وطلبت الهيئة من املحكمة الإدارية معاقبة املتهمني الأول والثالث والرابع واخلام�ض 

وال�ساد�ض طبقًا لن�ض املواد )1-3-10( من نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم 

امللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ ومعاقبة املتهمني الأول والثاين والرابع 

طبقًا لن�ض املادتني )4-10( من النظام �سالف الذكر نف�سه. 

اجلواب  وب�سوؤالهما  والثاين  الأول  عليهما  املدعى  مواجهة  يف  التهام  قرار  وبتالوة 

عما جاء فيها اأجابا باأنهما ينكران الدعوى جملة وتف�سياًل وقدما مذكرة مكونة من 

اأمر يف غري حمله  بالر�سوة  لنا  الرقابة  اتهام هيئة  يلي:  ما  ت�سمنت  ثالث �سفحات 

وهي ت�سند يف ذلك اإىل اأقوال �سخ�ض موقوف يف ق�سية خمدرات وهو املدعو ).....( 

بنجالدي�سي اجلن�سية و�سبب معرفتنا بهذا ال�سخ�ض اأنه وقع عليه حادث مروري يف 

�سهر 1428/11هـ يف خط ال�ساحل وقد قمت اأنا ووكيل الرقيب ).....( بالتحقيق يف 

ذلك احلادث الذي كان الطرف الثاين فيه عريف باجلوازات وقد اأخذ املذكور يقوم 

لإجراء  امل�ست�سفى  اأدخلت  اأثناء ذلك  املروري ويف   لإنهاء ق�سية احلادث  مبراجعتي 
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اأنها موجودة عند اجلندي  له  معاملته فذكرت  ي�ساأل عن  املذكور  بي  وات�سل  عملية 

).....( زميلي يف الق�سم فقام مبراجعته لإنهاء الق�سية ولرتدده على مكتبي ومكتب 

زميلي ).....( متكن من �سرقة عدة اأوراق اإ�سالح خمتومة باأختامنا ال�سخ�سية وختم 

الق�سم حيث جرت العادة لكرثة احلوادث اأن تختم اأوراق الإ�سالح لتكون جاهزة ويف 

حالة وجود حادث مروري يت�سبب يف اإتالف ال�سيارات تعطى ورقة اإ�سالح ل�ساحب 

لي�ست  الإ�سالح  ورقة  اأن  �سيارته كما  اإ�سالح  املذكور من  ليتمكن  املت�سررة  ال�سيارة 

ورقة ذات قيمة وميكن لأي مواطن اأو مقيم احل�سول عليها بي�سر و�سهولة فال ميكن 

ال�ستفادة منها يف غري ما خ�س�ست له ول يعقل اأن ي�سرتي اأي �سخ�ض تلك الورقة 

باملرور  احلوادث  ق�سم  قبل  من  و�سهولة  بي�سر  عليها  احل�سول  ميكنه  لأنه  ثمن  باأي 

فكون املتهم قد ح�سل على عدة اأوراق اإ�سالح يف غفلة منا وبطريقة ال�سرقة ل يتاأتى 

على ذلك قيام جرمية الر�سوة فاإن الركن املادي جلرمية الر�سوة هو الق�سد اجلنائي 

وقت  املرت�سي  املوظف  علم  يحيط  باأن  اإل  الر�سوة  جرمية  تقوم  ل  حيث  وهومنتٍف 

الطلب اأو القبول اأو الأخذ باأن العطية اأو امليزة هي مقابل العمل املطلوب منه اأداءه اأو 

المتناع عنه. 

ومن املبادئ املقررة وجوب معا�سرة الق�سد حلظة ارتكاب ال�سلوك الذي يكون الركن 

املادي يف اجلرمية فاإن مل يكن متوافرًا يف تلك اللحظة فلي�ض ثمة جرمية وهذا الأمر مل 

يح�سل منا حيث اإننا مل ناأخذ اأي مقابل من املذكور لقاء ح�سوله على اأوراق الإ�سالح 

بل اإنه �سرقها يف حني غفلة منا فعند القب�ض عليه يف ق�سية املخدرات وجدوا بحوزته 



258

كمية من املخدرات ووجد معه اأوراق الإ�سالح التي �سرقها منا يف حني غفلة فذكر اأنه 

ح�سل عليها مقابل اإعطائنا اأجهزة جوال و�سرائح وكالمه هذا ما هو اإل تربير ل�سرقة 

تلك الأوراق واتهامه لنا باأننا ح�سلنا منه على جوالت ذلك وهذا حم�ض افرتاء. وكما 

هو معلوم فاإن اتهام ذلك املجرم لنا بالر�سوة غري مقبول لأنه مل يقدم دلياًل يثبت 

ذلك وكان ل يق�سد منه اإل اإحلاق ال�سرر بنا وب�سمعتنا ول يعقل اأن يقوم اأي �سخ�ض 

ببيع اأوراق الإ�سالح ل�سهولة احل�سول عليها كما اأ�سلفنا وقد يكون اأننا قد ق�سرنا يف 

املحافظة على تلك الأوراق بو�سعها على املكتب ولكن هذا التق�سري ل ميكن تكييفه 

على اأنه جرمية جنائية وعلى اأق�سى تقدير ميكن اأن يكون اإخالل بواجب املحافظة 

بارتكاب  اتهامنا  اأدلة  الهيئة يف  اعتمدت  اأهميتها. وقد  الأوراق رغم عدم  تلك  على 

يف  �سيغت  واخلام�ض  الرابع  املتهمني  من  مر�سلة  اأقوال  جمرد  على  الر�سوة  جرمية 

اأو  اأدلة  اأية  وجود  ورغم عدم  الر�سوة  بطلب  قيامنا  يثبت  فاإنه مل  اعرتافهما  �سورة 

قرائن توؤيد تلك الأقوال. واعرتافات املتهمني ل يوؤخذ بها دلياًل على مقارفة املتهم 

الآخر للجرمية لأنه قد يكون مدفوعًا اإىل هذا العرتاف بالرغبة يف حتقيق م�سلحة 

له مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. وت�سلم ممثل الدعاء �سورة من املذكرة وب�سوؤاله اجلواب 

عما جاء فيها ذكر باأنه يكتفي مبا جاء يف قرار التهام والأدلة الواردة فيه. 

وبتالوة قرار التهام يف مواجهة املدعى عليه الثالث و�سوؤاله اجلواب عما جاء فيها: 

اأجاب قائاًل اأنكر الدعوى جملة وتف�سياًل وقدم مذكرة ت�سمنت ما يلي: اأين مل اأ�سرت 

منه جواًل يل �سخ�سيًا، وما جاء يف اأقوايل فاأنا مل اأنكر اعرتايف باإعطائه ورقة اإ�سالح 
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وي�سهد اهلل علي وكفى باهلل �سهيدًا اأين اأعطيته ورقة اإ�سالح من دون مقابل ومل يقب�ض 

اأربع  اأقوال املتهم ).....(باأخذ  بحوزتي ما يثبت اأين اأخذت مقاباًل واأما ما جاء يف 

اأوراق اإذن اإ�سالح �سيارات من قبلي واأين خ�سمت من الأوراق هذه قيمة اجلوال فهذا 

مل يحدث ومل اأعرتف به اإل كما �سبق من اعرتايف باإعطائه الورقة من دون اأي مقابل 

واأريد اأن اأو�سح ما قاله ).....( بخ�سم مبلغ اجلوال مقابل الأوراق فاإنه كان لدي يف 

حوزتي )350( رياًل فاإذا كان كما قال فاإن اجلوال الذي يتحدث عنه اإمنا اأنا و�سيط 

بينه وبني زميلنا ).....( وقد كلفني زميلنا باإعطائه )350( رياًل كما ح�سل التفاق 

بينهم اأي بني ).....( و).....(وقد قال زميلي باأنه م�ستعد باحل�سور لإثبات اأقواله 

واأن ).....( اإمنا كان و�سيطًا بيننا. وت�سلم ممثل الدعاء �سورة من املذكرة وب�سوؤاله 

اجلواب عما جاء فيها ذكر باأنه يكتفي مبا جاء يف قرار التهام والأدلة الواردة فيه. 

باأنه  قائاًل:  اأجاب  وب�سوؤاله اجلواب  الرابع  املتهم  اإىل  املن�سوب  التهام  وبتالوة قرار 

قبل حوايل �سنة قام/املواطن العريف ).....( يعمل يف نقطة تفتي�ض ال�سعيبة يف خط 

ال�ساحل ب�سدم �سيارتي من اخللف وكان اخلطاأ عليه مائة يف املائة ثم حولت املعاملة 

مببلغ  ال�سيارة  اإ�سالح  املحكمة  قدرت  وقد  الأول  املتهم   ).....( الرقيب  وكيل  اإىل 

اإحدى ع�سر األف و�ستمائة وخم�سني رياًل وعند مطالبتي للمت�سبب عن طريق املتهم 

الأول ).....( اأخذ مياطلني ملدة �سنة كاملة حتى تاريخه ومل اأ�ستلم املبلغ وذكر يل 

باأن املت�سبب مل يدفع املبلغ ويف اآخر مرة قام بالتحقيق معي و�ساألني اأين اأعمل فذكرت 

له يف حمل جوالت فطلب مني جوال نوكيا و�سريحتني جوال وذكر يل باأنه �سوف يقوم 
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بدفعها لحقًا ثم قمت بعد �سهر بت�سليمه جوال نوكيا و�سريحتني فذكر يل باأنه �سوف 

ي�سلمني القيمة اآخر ال�سهر مع الراتب واأخربته اأن قيمة اجلوال األف ريال وال�سريحتني 

ثالثمائة ريال فا�ستعد يل بدفع القيمة مع الراتب اآخر ال�سهر ثم بعد ذلك قب�ض علي 

وبحوزتي اأربع ع�سرة ورقة اإ�سالح �سيارة خالية البيانات �سلمنيها ).....( املتهم الأول 

وهي خمتومة وهي من دون مقابل وب�سوؤاله ماذا يعمل بهذه الأوراق التي ت�سلمها من 

املتهم الأول فاأجاب باأنه يقوم ببيعها يف مدينة الليث عن طريق اأخيه املتهم اخلام�ض 

).....( مببلغ مائة وخم�سني رياًل عن كل ورقة اإ�سالح. 

وب�سوؤاله عن املتهم الأول كم ياأخذ وكم ن�سبته فاأجاب باأنه ل ياأخذ �سيئًا. وب�سوؤاله عن 

اأقواله ال�سابقة اأجاب باأنها �سحيحة وي�سادق عليها. 

ثم تلي قرار التهام املن�سوب اإىل املدعى عليه اخلام�ض وب�سوؤاله اجلواب اأجاب قائاًل 

باأن اأخا املتهم الرابع ).....( قد اأح�سر يل ورقة اإ�سالح خالية من البيانات وذكر يل 

باأنه حت�سل عليها من املتهم الأول ).....( وقمت ببيعها مببلغ مائة وخم�سني رياًل ثم 

بعد ذلك طلبت من اأخي املتهم الرابع كمية اأخرى فاأح�سر يل عدة مرات اثنني من 

ورق الإ�سالح وثالث منها كذلك واأقوم ببيعها يف مدينة الليث، وب�سوؤاله كم دفع لأخيه 

املتهم الرابع فاأجاب باأنه دفع له مرة مائة ريال ومرة مائة وخم�سني رياًل لي�ست مقابل 

ح�سويل عن طريقه على اإذن اإ�سالح �سيارات واإمنا اأنا �ساحب حمل جوالت واأخي 

املتهم الرابع لي�ض لديه عمل ودائمًا يطلب مني مبالغ فاأقوم مب�ساعدته من اأجل عدم 

وجود عمل لديه. وب�سوؤاله هل يعلم اأن اأخاه املتهم الرابع قد قام باإعطاء املتهم الأول 
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).....( جواًل و�سريحتني؟ اأجاب باأنه بعد اأن قام اأخوه املتهم الرابع باإعطائه املتهم 

�سارع  جدة  من  وال�سرائح  اجلوال  الرابع  املتهم  اأخوه  ا�سرتى  وقد  بذلك  علم  الأول 

فل�سطني ولي�ض من حملي يف مدينة الليث. وب�سوؤاله عن اأقواله يف التحقيقات ال�سابقة 

اأجاب باأنها �سحيحة وي�سادق عليها. 

ثم تلي قرار التهام املن�سوب اإىل املتهم ال�ساد�ض وب�سوؤاله اجلواب اأجاب قائاًل اأنني 

من  ب�سراء جوال  قام  وقد  اأ�سهر  �ستة  قبل حوايل  ).....( من  الثالث  املتهم  اأعرف 

حملي يف منطقة طفيل بقيمة ثمامنائة ريال �سلمني خم�سمائة ريال من القيمة وطلب 

مني تاأجيل الباقي اإىل حني الراتب يف اآخر ال�سهر وبعد حوايل اأ�سبوعني طلبت منه 

ورقتي اإ�سالح �سيارة ف�سلمني ذلك فا�ستخدمت اأحدها ل�سيارتي والثانية قمت ببيعها 

الباقي  بت�سليمك  الثالث  املتهم  قام  هل  وب�سوؤاله  �سعودي.  �سخ�ض  على  ريال  مبائة 

نهاية  قبل  عليه  قب�ض  اأنه  ب�سبب  ذلك  ي�سلمه  مل  باأنه  فاأجاب  ريال  ثالثمائة  وقدره 

ال�سهر وحلول الراتب. وب�سوؤاله عن اأقواله يف التحقيقات ال�سابقة اأجاب باأنه ي�سادق 

الليث ب�سجنه خم�ض �سنوات  باأنه قد حكم عليه من حمكمة  اأ�ساف املتهم  عليها ثم 

واإهداء  وجلده ثالثمائة جلدة وقد وافقت على احلكم واقتنعت به يف ق�سايا ترويج 

املخدرات واأفالم خليعة وورقة الإ�سالح مو�سوع الدعوى التي اأمام الدائرة. وب�سوؤال 

املتهمني الرابع واخلام�ض وال�ساد�ض هل لديهما جديد؟ اأجابا باأنه ل جديد لديهما. 
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وحيث اإنه وبناًء على الدعوى واإجابة املدعى عليهما الأول والثاين وبعد درا�سة الأوراق 

والتحقيقات املرفقة وبعد الطالع على حم�سر القب�ض املت�سمن اأن ختم اأوراق اإ�سالح 

وال�ساد�ض(  الرابع  التي وجدت بحوزة ).....( و).....( )املدعى عليهما  ال�سيارات 

الأول(  عليه  )املدعى   ).....( الرقيب  وكيل  من  كاًل  تخ�ض  اأختامًا  حتمل  كانت 

واجلندي ).....( )املدعى عليه الثاين( وبعد الطالع على اأوراق الإ�سالح امل�سبوطة 

والثاين  الأول  عليهما  املدعى  واأختام  اأ�سماء  عليها  واملدون  الرابع  عليه  املدعى  لدى 

�سادرة  تكون  رمبا  هذه  اأن  ذكر  الإ�سالحات  باأذون   ).....( الأول  املتهم  ومبواجهة 

عن املرور واخلتم ل اأعلم هل هو �سحيح اأم مقلد حيث اإنني عندما ذهبت لعمل ختم 

عمل يل دون طلب اأي م�ستند وب�سوؤاله هل يدعي اأنها مزورة ذكر اأنه ل يدعي بالتزوير 

املرور  عن  �سادرة  رمبا  اأنها  ذكر  الإ�سالح  باأذون  ومبواجهته  الثاين  املتهم  وب�سوؤال 

واخلتم ل يعلم هل هو مزور اأو غري مزور، وب�سوؤاله هل يدعي التزوير ذكر اأنه ل يدعي 

التزوير وبعد الطالع على ما جاء يف اعرتاف املدعى عليه الرابع اأمام الدائرة �سد 

املدعى عليهما الأول والثاين باأن املدعى عليه الأول �ساأله اأين يعمل فاأجاب اأنه يعمل يف 

حمل جوالت فطلب منه جوال نوكيا و�سريحتي جوال وذكر له باأنه �سوف يقوم بدفعها 

باأوراق  وب�سوؤاله ماذا يعمل  نوكيا و�سريحتني  بت�سليمه جوال  بعد �سهر  لحقًا ثم قام 

الإ�سالح امل�سبوطة فاأجاب: باأنه يقوم ببيعها يف مدينة الليث عن طريق اأخيه املتهم 
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اخلام�ض، والطالع على ما جاء يف اإفادة املدعى عليه الرابع بح�سوله على �ست اأوراق 

حم�سر  يف  جاء  ما  على  والطالع   ،).....( اجلندي  قبل  من  �سيارات  اإ�سالح  اإذن 

املواجهة املوؤرخ يف 1429/9/9هـ بني املدعى عليه الرابع واملدعى عليه الأول املت�سمن 

باأن ).....( )وهو املدعى عليه الأول( قام بالت�سال بزميله اجلندي ).....( )وهو 

املدعى عليه الثاين( وطلب منه تزويد ).....( )املدعى عليه الرابع( بورقة اإ�سالح 

اأوراق الإ�سالح بحوزة املدعى  لأن ورقة الإ�سالح التي عنده انتهت وحيث اإن �سبط 

املدعى عليه  يدل على �سحة ما ذكره  والثاين  الأول  املدعى عليه  با�سم  الرابع  عليه 

الرابع يف اعرتافه باأنه قام باإعطاء املدعى عليه الأول جوال نوكيا و�سريحتني جوال 

يوؤيد عدم علمهما ب�سرف  اإجراء  اأي  يتخذا  عليهما مل  املدعى  اأن  يوؤكد ذلك  ومما 

اأوراق الإ�سالح امل�سجلة باأ�سمائهما كتحرير حم�سر بنق�ض اأوراق الإ�سالح الر�سمية 

امل�سجلة باأ�سمائهما اأو التبليغ عن ذلك لدى رئي�سهما، ولعدم اإرجاعهما �سبط اأوراق 

وعند  وا�سح  �سبب  اإىل  الرابع  عليه  املدعى  بحوزة  باأ�سمائهما  امل�سجلة  الإ�سالح 

�سوؤالهما اأمام الدائرة عن مدى �سحة الأوراق امل�سبوطة وهل هي �سادرة منهما اأجابا 

باأنهما ل يطعنان فيها ول يدعيان اأنها مزورة مما يفهم منه اعرتافهما باأن الأوراق 

�سحيحة و�سادرة منهما. ول تلتفت الدائرة اإىل ما جاء يف جوابهما عن �سبط هذه 

اإن هذه دعوى  الرابع حيث  املدعى عليه  �ُسرقت منهما من قبل  الأوراق  باأن  الأوراق 

منهما لتربير �سبط هذه الأوراق حتتاج اإىل ما يثبتها حيث اإنهما اعرتفا باأن الأوراق 

�سحيحة وادعيا باأنها قد �ُسرقت فيلزم اإثبات هذه الدعوى حتى ي�سح العتماد على 
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جوابهما يف نفي التهام عن اأنف�سهما، واأما املدعى عليهما الرابع واخلام�ض فاإنه وبناًء 

على الدعوى واإجابتهما املت�سمنة اعرتافهما مبا ورد يف الدعوى جملة وتف�سياًل وبعد 

الطالع على كافة الأوراق والتحقيقات والطالع على ما جاء يف اعرتاف املدعى عليه 

الرابع اأمام الدائرة باأن املدعى عليه الأول �ساأله اأين يعمل فاأجاب اأنه يعمل يف حمل 

بدفعها  يقوم  �سوف  باأنه  له  وذكر  جوال  و�سريحتي  نوكيا  جوال  منه  فطلب  جوالت 

اعرتافهما  على  والطالع  و�سريحتني،  نوكيا  جوال  بت�سليمه  �سهر  بعد  قام  ثم  لحقًا 

يف التحقيقات لدى هيئة الرقابة والتحقيق باإعطاء املدعى عليه الأول جوال النوكيا 

الإ�سالح  باأوراق  يعمل  وب�سوؤاله ماذا  امل�سبوطة،  الإ�سالح  اأوراق  وال�سريحتني مقابل 

امل�سبوطة فاأجاب: باأنه يقوم ببيعها يف مدينة الليث عن طريق اأخيه املتهم اخلام�ض 

وبعد الطالع على ما جاء يف اأقوال املتهمني الرابع واخلام�ض بقيام املتهم الرابع باأخذ 

التي يتح�سل  الفائدة  املدعى عليه اخلام�ض وهي  اأية مبالغ مالية يحتاجها من قبل 

عليها مقابل اإح�سار تلك الأوراق من قبل املدعى عليه الأول وبعد الطالع على ما جاء 

يف اإفادة املتهم اخلام�ض باأنه قام بطلب احل�سول على تلك الأوراق من �سقيقه املدعى 

ثبوت  اإىل  الدائرة  يعرفهم مما تخل�ض معه  اأ�سخا�ض  اإىل  ببيعها  ليقوم  الرابع  عليه 

جرمية الر�سوة املن�سوبة اإليهما يف هذا التهام ومعاقبة املتهم الأول والرابع واخلام�ض 

عن ذلك مبقت�سى املواد )1، 3، 10( من نظام مكافحة الر�سوة ومعاقبة املتهم الأول 

والثاين والرابع طبقًا لن�ض املادتني )4، 10( مع الكتفاء بالعقوبة املقررة للجرمية 

الأ�سد اإعماًل ملبداأ تداخل العقوبات يف الفقه الإ�سالمي. 
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وبعد  والإجابة  الدعوى  على  وبناًء  فاإنه  وال�ساد�ض  الثالث  للمتهمني  بالن�سبة  واأما 

الطالع على كافة الأوراق والتحقيقات والطالع على اإفادة املتهم ال�ساد�ض وهو الذي 

قامت الدعوى �سده و�سد املتهم الثالث بناًء على اإفادته فقد ذكر باأن املتهم الثالث 

ريال  ثالثمائة  منها  دفع  ريال  ثمامنائة  مببلغ  ال�ساد�ض  من  جوال  جهاز  ب�سراء  قام 

واأرجاأ دفع الباقي اإىل نهاية ال�سهر ثم بعد اأن اأعطى الثالث ال�ساد�ض اأوراق اإ�سالح 

اأفاده ال�ساد�ض باأنه �سوف يقوم بخ�سم خم�سني رياًل من قيمة املبلغ كاملة بناًء على 

تقدميه هذه الأوراق واأنكر املتهم الثالث ما جاء يف اإفادته ومن املعلوم اأن العرتاف 

ميكن  ل  خ�سو�سًا  الواقعة  هذه  ويف  غريه  اإىل  تتعداه  ل  املعرتف  على  قا�سرة  حجة 

اأبدًا العتماد على اإفادة املتهم ال�ساد�ض نظرًا لأنه ل يوجد اأي �سيء يدل على �سحة 

اإمنا هو يف ورقة  ال�ساد�ض  الوارد من املتهم  الإفادة ونظرًا لأن العرتاف  ما ورد يف 

واحدة فقط لأجل اإ�سالح ال�سيارة ومل يتم �سبط اأية اأوراق با�سم املتهم الثالث كما 

هو احلال يف املتهمني الأول والثاين ومما يدل على �سعف الدعوى املقامة �سدهما اأن 

اعرتاف املتهم ال�ساد�ض غري قائم بنف�سه حيث اإن اإفادته تفيد باأن عملية اأخذ جهاز 

اجلوال كانت قبل ح�سول الواقعة كما يف اإفادتهما معًا وقد دفع جزًءا من املبلغ واأرجاأ 

دفع البالغ اإىل نهاية ال�سهر وقد اأفاد اأنه قام بخ�سم خم�سني رياًل مبادرة منه حيث 

مل  ولو  باملفاو�سة  تكون  اأن  يحتمل  للخم�سني  واخل�سم  الإ�سالح  ورقة  واأعطاه  �سبق 

اإليه الحتمال املقبول �سقط به ال�ستدلل ولأن  ياأخذ منه ورقة الإ�سالح وما تطرق 

�سدهما  املقامة  الأدلة  �سعف  تبني  وقد  اإدانته  تثبت  حتى  الرباءة  املتهم  يف  الأ�سل 
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ولأن الأحكام اجلزائية ل تقوم على الظن والحتمال والرتدد واإمنا تقوم على اجلزم 

والو�سوح والتاأكد مما تخل�ض معه الدائرة على عدم اإدانة املتهمني الثالث وال�ساد�ض 

فيما هو من�سوب اإليهما يف هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة على قيام اجلرمية. 

لذلك حكمت الدائرة: 

اأواًل – اإدانة ).....( �ضعودي اجلن�ضية بجرمية الر�ضوة والرجاء والو�ضاطة املن�ضوبة 

اإليه يف هذه الدعوى وتعزيره عن ذلك بتغرميه مبلغ ثالثة اآالف ريال ملا هو مو�ضح 

باأ�ضباب احلكم. 

اإليه  املن�ضوبة  والو�ضاطة  الرجاء  اجلن�ضية بجرمية  �ضعودي   ).....( – اإدانة  ثانياً 

يف هذه الدعوى وتعزيره عن ذلك بتغرميه مبلغ األف ريال ملا هو مو�ضح باأ�ضباب 

احلكم. 

ثالثاً – اإدانة ).....( بنجالدي�ضي اجلن�ضية و).....( بنجالدي�ضي اجلن�ضية بجرمية 

منهما  كل  ب�ضجن  ذلك  عن  وتعزيرهما  الدعوى  هذه  يف  اإليهما  املن�ضوبة  الر�ضوة 

�ضتة اأ�ضهر حت�ضب من تاريخ توقيفهما على ذمة هذه الق�ضية ملا هو مو�ضح باأ�ضباب 

احلكم. 

رابعاً – عدم اإدانة ).....( �ضعودي اجلن�ضية و).....( بنجالدي�ضي اجلن�ضية مبا هو 

من�ضوب اإليهما يف هذه الدعوى ملا هو مو�ضح باأ�ضباب احلكم. 

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 
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نهائياً  احلكم  واعتبار  ق�ضاء.  اإليه من  انتهى  فيما  احلكم  بتاأييد  املحكمة  حكمت 

واجب النفاذ بالن�ضبة لبقية املحكوم عليهم لعدم االعرتا�س عليه.  
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رقم الق�ضية 2/1262/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 65/د/ج/7 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 888/اإ�س/2 لعام 1431هـ 
تاريخ اجلل�ضة 1431/7/15هـ

االإكراه          – اإقرار– ادعاء  – تو�ضط  اأمن  – رجل  واأخذ مبلغ مايل  ر�ضوة– طلب 

�ضحيحاً.  اإقراراً  ملقر  عذر  –ال 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني لقيام الأول بالتو�سط يف جرمية 

الر�سوة بني املخرب واملتهم الثاين باأن ا�ستلم مبلغ الر�سوة من املخرب وتقدميه للمتهم 

الثاين كر�سوة لقيامه باإطالق �سراح عدد )6( عمال اأجانب مت القب�ض عليهم كونهم 

ل يعملون حتت كفالة املخرب، ولقيام املتهم الثاين حال كونه موظفًا عامًا بطلب واأخذ 

املتهم  – اعرتاف  وظيفته  بواجبات  لالإخالل  الأول  املتهم  طريق  عن  الر�سوة  مبلغ 

لالإكراه  تعر�سه  اإثبات  – وعدم  اإليه  ُن�سب  والتحقيق مبا  الرقابة  هيئة  اأمام  الثاين 

بالأدلة والقرائن، والأ�سل يف اأقواله ال�سالمة وبناًء على القاعدة الفقهية التي تقول ل 

عذر للمقر اإقرارًا �سحيحًا، خا�سة واأن �سياق اعرتافه يثبت بطالن دعواه باأنه مكره 

اإقرار املتهم الأول ب�سحة توقيعه على  اإليه -  ُن�سب  اإدانته مبا  – موؤدى ذلك: ثبوت 

حم�سري القب�ض والتفتي�ض املت�سمن القب�ض عليه وبحوزته مبلغ الر�سوة – اعرتافه 

بقيامه بالعمل املتفق عليه وحتديده موعدًا مع املتهم الأول ل�ستالم املبلغ وذلك من 

واقع تفريغ ت�سجيل املكاملات بينه وبني املخرب والو�سيط – عدم تقدميه ما يدل على 
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�سحة ادعائه من عدم ذكر مبلغ الر�سوة يف املحا�سر التي وقع عليها واأنه مت اإ�سافته 

بعد ذلك، والأ�سل �سحة الأوراق واملحا�سر لورودها من جهة ر�سمية خمولة بذلك – 

اأثر ذلك: ثبوت اإدانته مبا ُن�سب اإليه. 

املواد )1، 3، 10(من نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( 

بتاريخ 1412/12/29هـ .

انعقدت الدائرة اجلزائية ال�سابعة مبقر فرع املحكمة الإدارية مبحافظة جدة، وذلك 

للنظر واحلكم يف الق�سية املذكورة اأعاله واملحالة اإليها يف 1431/2/29هـ والواردة 

مبنطقة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  بخطاب  جدة  مبحافظة  الإدارية  املحكمة  لفرع 

رقم  التهام  قرار  به  املرفق  بتاريخ 1431/2/17هـ  رقم )1642/18(  املكرمة  مكة 

)120/ج( لعام 1431هـ، وقد مثل الدعاء).....( قائاًل يف دعواه: تتهم هيئة الرقابة 

والتحقيق كاًل من: 

للمطابخ  �سامل  اآل  ب�سركة  – يعمل  �سنة   )28( – – �سعودي اجلن�سية   ).....(  -1

ال�سناعية. 

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية – )38( �سنة، نقيب باإدارة الوافدين بجدة. 
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موقوفون باإدارة املباحث الإدارية بتاريخ 1431/1/24هـ لأنهما وبذلك التاريخ بدائرة 

حمافظة جدة مبنطقة مكة املكرمة: 

املتهم الأول: قام بالتو�سط يف جرمية الر�سوة عن طريق ما دار بينه وبني املخرب يف 

وقدره  مبلغ  ا�ستلم  باأن  وذلك  وم�ساعدة  اتفاق وحتري�ض  من  الثاين  واملتهم  الق�سية 

)41.000( ريال من املخرب وتقدميه للمتهم الثاين كر�سوة لالإخالل بواجبات وظيفته 

وذلك باإطالق �سراح �ستة عمال اأجانب مت القب�ض عليهم مبفرو�سات ).....( كونهم 

ل يعملون حتت كفالة الأخري حيث مت القب�ض عليهم من قبل اإدارة اجلوازات ومكتب 

العمل والعمال بجدة – فتمت اجلرمية بناًء على ذلك. 

املتهم الثاين: حال كونه موظفًا عامًا – وب�سفته الوظيفية – �سالفة الذكر – طلب 

واأخذ لنف�سه مبلغًا ماليًا قدره )41.000( ريال لالإخالل بواجبات وظيفته وذلك باأن 

طلب واأخذ من املتهم الأول ذلك املبلغ مقابل تدخله يف اإطالق �سراح �ستة عمال اأجانب 

مت القب�ض عليهم يف حمالت مفرو�سات ).....( وعلى النحو املو�سح يف الفقرة الأوىل 

من قرار التهام فتمت اجلرمية بناًء على ذلك.

ودلل على ما ورد يف التهام مبا يلي:  

1- ما هو ثابت باإخبارية املواطن ).....(. 

املوؤرخ  الإدارية  املباحث  قبل  من  املعد  والتفتي�ض  القب�ض  مبح�سري  ثابت  هو  ما   -2

1431/1/24هـ املت�سمن القب�ض على املتهمني املذكورين باجلرم امل�سهود. 

3- ما هو ثابت بالت�سجيالت ال�سوتية التي توؤكد ا�ستعداد املتهم الثاين باإطالق �سراح 
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املوقوفني. 

4- اعرتافات املتهم الأول لدى املباحث الإدارية والهيئة بتقدميه مبلغ الر�سوة للمتهم 

مفرو�سات  حمالت  يف  عليهم  القب�ض  مت  اأجانب  عمال  �ستة  �سراح  اإطالق  مقابل 

 .).....(

املبالغ  على  احل�سول  وهي  الر�سوة  واأخذ  دفع  من  موؤكدة  م�سلحة  للمتهمني  اأن   -5

املالية. 

6- ل تعويل على اإنكار املتهمني املذكورين عما هو من�سوب اإليهما ويدح�سه ما هو ثابت 

بالأدلة ال�سابقة. 

نظام  من   )10-3-1( املواد  لأحكام  طبقًا  املذكور  املتهم  حماكمة  الهيئة  وطلبت 

مكافحة الر�سوة. 

ومبثول املدعى عليهما اأمام الدائرة وبعد �سماعهما لقرار التهام املن�سوب اإليهما من 

قبل ممثل الدعاء قدم املدعى عليه الأول مذكرة مكونة من اأربع �سفحات ت�سمنت 

اإليه يف قرار التهام، وباطالع ممثل الدعاء عليها قرر اكتفاءه مبا  اإنكاره ما ُن�سب 

جاء يف قرار التهام والأوراق، واأن املدعى عليه مقر يف جميع مراحل التحقيق واأمام 

الهيئة، ومبواجهة الدائرة املدعى عليه الأول باإقراره يف جميع مراحل التحقيق اأفاد 

باأن تلك الإقرارات كانت حتت الإكراه، ثم �ساألته الدائرة هل كان هناك اإكراه لدى 

ذهبان  يف  املباحث  لدى  م�سجونًا  كان  باأنه  بقوله:  فاأجاب  والتحقيق؟  الرقابة  هيئة 

الدائرة مبا جاء  واجهته  ثم  الرقابة،  لدى هيئة  اأن يعرتف  عليه على  �سددوا  واأنهم 
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القب�ض على  الإدارية واملت�سمن  املباحث  والتفتي�ض املعد من قبل  القب�ض  يف حم�سر 

مدير  مكتب  على  �سبط  املبلغ  اإن  بقوله  اأفاد  امل�سهود؟  باجلرم  املذكورين  املتهمني 

ال�سركة ومل يكن يف يده، وبرجوع الدائرة اإىل حم�سر القب�ض وقفت على اأن املدعى 

عليه ).....( قام بت�سليم اأوراق املعاملة ل�سركة ).....( وا�ستالمه للمبلغ املتفق عليه 

ال�سركة؟ فنفى ذلك. ثم قدم املدعى  ومقداره )41.000( ريال داخل مكتب مدير 

عليه الثاين ).....( مذكرة مكونة من �سفحتني، وباطالع ممثل الدعاء عليها قرر 

اإنكاره  ت�سمنت  عليها  الدائرة  وباطالع  والأوراق،  التهام  قرار  يف  جاء  مبا  الكتفاء 

ما ُن�سب اإليه، ثم واجهته الدائرة مبا جاء يف حم�سر القب�ض املت�سمن القب�ض عليه 

والذي كان يف مقهى �ستار بك�ض الكائن بالكورني�ض بجوار مطعم بيتزاهت بعد اأن مت 

ا�ستالم املبلغ وو�سع املبلغ يف جيب بنطاله؟ فاأنكر ذلك، ثم واجهت الدائرة املدعى 

املبلغ  ا�ستلم  اأن املدعو ).....(  املت�سمنة  الهاتفية  املكاملة  عليهما مبا جاء كذلك يف 

ويريد مقابلة ).....( من اأجل ت�سليمه املبلغ ومت �سوؤاله كذلك عن م�سري الأ�سخا�ض 

املوقوفني واأفاد ).....( باأنه �سوف يقوم باإطالق �سراحهم من دون �سمانات وجرى 

حتديد موقع اللقاء مبقهى �ستار بك�ض بالكورني�ض بجوار مطعم بيتزاهت فاأنكر املدعى 

عليهما فتم تاأجيل اجلل�سة.

ويف جل�سة يوم الأحد املوافق 1431/4/12هـ قدم املدعى عليه الأول ).....( مذكرة 

مكونة من �سفحة واحدة مرفق بها بطاقة موعد مراجعة لوالده مب�ست�سفى امللك في�سل 

التخ�س�سي ومركز الأبحاث بجدة لدى عيادة اأمرا�ض القلب، واأ�ساف املدعى عليه 
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الثاين ).....( باأن املعاملة التي اتهم باإخفائها ل تزال موجودة لدى مرجعه باملكتب 

اخلا�ض به بق�سم التحقيق، واأن العمالة التي اتهم باأخذ ر�سوة من اأجل اإطالقها منهم 

من اأُطلق �سراحها عن طريق رئي�ض الق�سم، ومنهم من مت ترحيله. ثم واجهت الدائرة 

عليه يف  القب�ض  ومت  املعاملة  اإخفاء  اأجل  من  كانت  الر�سوة  باأن  الثاين  عليه  املدعى 

اأثناء ا�ستالم الر�سوة ومل يكمل املتفق عليه بعد لأنه قب�ض عليه قبل اإمتام املتفق عليه؟ 

فاأجاب بقوله: اإنه يوجد عدة مندوبني للجهات ذات العالقة واأن اإطالق ال�سراح لو مت 

ل بد من وجود اأ�سل و�سورة تزود بها اجلهات ذات العالقة. ثم واجهته الدائرة باأن 

الر�سوة دفعت من اأجل م�سح التنويه الذي كان على موؤ�س�سة ).....( املذكور ا�سمه يف 

قرار التهام ولي�ض من اأجل اإطالق �سراح العمال اأو ترحيلهم؟ فاأجاب املدعى عليه 

اأن �ساحب املوؤ�س�سة كان خارج اململكة يف حينه، واأنه بالن�سبة للتنويه فلي�ست بامل�سكلة 

الكبرية له اإل اأنه يطلب باملراجعة فقط، واأنه مل يتم اإزالة التنويه اإل مبوجب التفوي�ض 

يف  اجلوازات  مبراجعة  تعهدت  ال�سركة  واأن  لـ).....(   ).....( موؤ�س�سة  من  الوارد 

اأ�سرع وقت ممكن. فواجهته الدائرة هل هو من قام باإزالة التنويه كما ت�سمن كالمه 

واإحالته  وتوقيعه  بذلك  اخلا�ض  النموذج  بتعبئة  قمت  نعم  بقوله:  فاأجاب  ال�سابق؟ 

لرئي�ض الق�سم حتى يعمد امل�سوؤولني يف احلا�سب الآيل لإزالة التنويه. ثم اأ�ساف باأن 

املدعو ).....( كان يالحقه يف عمله، واأنه ذات مرة اأعطاه جهاز جواله ليكلم اأحد 

اأفاده  الثاين  عليه  املدعى  واأن  التنويه،  م�سح  اأجل  من  الداخلية  وزارة  يف  امل�سوؤولني 

باأنه هذا لي�ض من �سالحياته. كما اأ�ساف باأن العقيد ).....( راجعه كذلك من اأجل 
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املو�سوع نف�سه. ثم واجهته الدائرة كذلك مبا جاء مبح�سر القب�ض والتفتي�ض؟ فاأجاب 

اإ�سافة  مت  واأنه  فيه،  يطعن  واأنه  �سحيح،  غري  والتفتي�ض  القب�ض  حم�سر  اإن  بقوله: 

لوجود  �سحته  يف  يطعن  حم�سر  اأي  الدائرة  ف�ساألته  توقيعه.  بعد  املح�سر  يف  املبلغ 

ثالثة حما�سر عليها ب�سمته؟ فاأجاب بقوله: اإنه مل يوقع اإل على املح�سر املدون به 

)750( رياًل وبطاقاته. ونفى توقيعه على باقي املحا�سر. فواجهته الدائرة باأن مبلغ 

الر�سوة والذي كان )41.000( ريال كان يف حم�سرين موقع عليها ومل تكن يف ذيل 

املحا�سر واإمنا كانت يف و�سط املحا�سر، ومل ت�سف يف �سطور زائدة عن املحا�سر؟ 

ثم طلب املدعى عليه الثاين قراءة املح�سرين عليه، وبعد قراءتهما اأ�سر على كالمه 

اأُ�سيفت بعد التوقيع، فواجهته الدائرة كذلك باأنها  باأن مو�سوع الـ)41.000( ريال 

بل كانت �سمن  املح�سر،  املكتوب يف  املح�سر، ومل تكن خارجة عن  مل تكن يف ذيل 

الكالم املدون يف املح�سر؟ ف�سكك وذكر اأنه قد يكون مكانها فارغًا. فواجهته الدائرة 

بالرتقيم الذي وجد يف املح�سر والذي كان من �سمنه ذلك املبلغ؟ فاأ�سر على اأقواله 

باأن املح�سر غري �سحيح. ثم اأ�ساف املدعى عليه الأول باأن لديه طفلة �سعودية مري�سة 

قبل دخوله  لها  تربع  الدائرة هل  ف�ساألته  بكليته.  لها  التربع  ويرغب  الكلوي  بالف�سل 

ال�سجن؟ فاأجاب بقوله: باأنه يرغب التربع لها الآن. ثم اأ�ساف املدعى عليه الثاين باأن 

لديه والده كبري يف ال�سن ولديه ثمان اأخوات وهو العائل الوحيد لهن، ثم قرر اأطراف 

الق�سية اكتفاءهم مبا قدموه.
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وحيث اإنه وبناًء على الدعوى واإجابة املدعى عليه الأول يف مذكرته املت�سمنة �سحة 

1430/1/24هـ  يف  املوؤرخ  املباحث  لدى  والتفتي�ض  القب�ض  حم�سري  على  توقيعه 

واملت�سمن: "القب�ض عليه وبحوزته مبلغ الر�سوة وقدره واحد واأربعون األف ريال" واأنه 

كان يعتقد اأن هذا الإقرار من �سمن خطة املباحث لالإيقاع باملدعى عليه الثاين، وبعد 

الطالع على حم�سري القب�ض والتفتي�ض املذيل عليهما بتوقيعه واملت�سمنني: القب�ض 

األف ريال، وبعد  واأن ن�سيبه منها مبلغ ع�سرين  املذكور  الر�سوة  عليه وبحوزته مبلغ 

الطالع على اعرتافه يف التحقيقات لدى هيئة الرقابة والتحقيقات واملت�سمن عالقته 

واأنه عند مراجعته  له يدعى ).....(  وتعرفه عليه عن طريق �سديق  الثاين  باملتهم 

الر�سوة  مبلغ  الثاين  عليه  املدعى  طلب  املخرب  معاملة  على  للتعقيب  الثاين  للمتهم 

)حمل التهام( وبعد ذلك قام بدوره باأخذ املبلغ من املخرب لإي�ساله للمدعى عليه 

الثاين اإل اأنه قب�ض عليه يف حينه يف مكتب املخرب، وعند �سوؤاله: هل طلب منك املدعى 

عليه الثاين اأو من املخرب مبلغ الر�سوة حمل التهام؟ فاأجاب نعم طلب مني ذلك بعد 

الت�سال علّي هاتفيًا. 

مما تخل�ض معه الدائرة اإىل اإدانة املدعى عليه الأول مبا ُن�سب اإليهما يف هذه الدعوى 

املواد )1، 3، 10( من نظام مكافحة  الر�سوة ومعاقبتهما طبقًا لأحكام  من جرمية 

الر�سوة. ول تلتفت الدائرة اإىل اإنكاره الدعوى اأمامها وادعائه اأن اعرتافه اأمام هيئة 



276

الرقابة والتحقيق يف التحقيقات كان بالإكراه، حيث اإنه مل يثبت �سحة الإكراه بالأدلة 

على  وبناًء  عك�سها  يثبت  حتى  الإكراه  وعدم  اأقواله  يف  ال�سالمة  والأ�سل  القرائن  اأو 

القاعدة الفقهية التي تقول ل عذر للمقر اإقرارًا �سحيحًا، خا�سة واأن �سياق اعرتافه 

اإنه  باأنه مكره على العرتاف حيث  لدى هيئة الرقابة والتحقيق يثبت بطالن دعواه 

اأنكر يف نهاية التحقيقات التهام املوجه اإليه جملة رغم اعرتافه بتفا�سيلها قبل ذلك 

ولو كان مكرهًا كما يقول ملا ا�ستطاع اأن ينكر يف التحقيقات ذاتها، مما يتبني منه اأن 

الهدف من اإنكاره هذه الدعوى هو التن�سل من امل�سوؤولية اجلنائية. 

واأما بالن�سبة للمدعى عليه الثاين فاإنه وبناًء على الدعوى والإجابة املت�سمنة �سحة 

مبلغ  وبحوزته  عليه  )القب�ض  واملت�سمن:  والتفتي�ض  القب�ض  حم�سري  على  توقيعه 

واأنه قد  اأنه حني توقيعه للمح�سرين مل يذكر فيهما مبلغ الر�سوة  الر�سوة( وادعائه 

والتحقيقات والطالع على  الأوراق  اأ�سيف بعد ذلك، وبعد الطالع على كافة  يكون 

بتوقيعه،  عليهما  املذيل  1430/1/24هـ  يف  املوؤرخني  والتفتي�ض  القب�ض  حم�سري 

الر�سوة  مبلغ  وبحوزته  امل�سهود  باجلرم  الثاين  عليه  املدعى  على  القب�ض  واملت�سمن: 

وبعد الطالع على  الأول،  املدعى عليه  للو�سيط وهو  بت�سليمه  واأنه قام  التهام  حمل 

وترحيل  مكفوليه  �سراحه  اإطالق  واملت�سمن  املخرب  وبني  بينه  املكاملة  ت�سجيل  تفريغ 

الباقني على اأنهم متخلفني بال�سارع حتى ل يرتتب على املخرب اأي �سرر، والطالع على 

تفريغ ت�سجيل املكاملة بينه وبني الو�سيط )املدعى عليه الأول( حيث ذكر له املدعى 

عليه الأول اأنه ا�ستلم املبلغ نقدًا واأنه يريد مقابلته ثم تواعدا عند مقهى �ستار بك�ض 
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)حمل وقوع اجلرمية(. ول تلتفت الدائرة اإىل اإنكاره الدعوى وادعائه اأن املحا�سر مل 

يوجد فيها حني توقيعه مبلغ الر�سوة حيث اإنه لي�ض هناك �سيء يدل على �سحة ما ذكر 

والأ�سل �سحة الأوراق واملحا�سر لورودها من جهة ر�سمية خمولة بذلك، وورود مبلغ 

الر�سوة يف املحا�سر حني توقيعها لي�ض م�سكوكًا فيه كما ذكر املتهم لأنه مل يكن يف ذيل 

املح�سر ومل يكن خارجًا عما كتب يف املح�سر بل كان �سمن الكالم ويف و�سطه ومل 

ي�ساف ب�سطور زائدة عن املحا�سر، مما تخل�ض معه الدائرة اإىل اإدانة املدعى عليه 

الثاين مبا ن�سب اإليهما يف هذه الدعوى من جرمية الر�سوة ومعاقبتهما طبقًا لأحكام 

املواد )1، 3، 10( من نظام مكافحة الر�سوة. 

لذلك حكمت الدائرة: 

اأواًل: باإدانة املدعى عليه االأول ).....( بالتو�ضط يف جرمية الر�ضوة، ومعاقبته عن 

ذلك ب�ضجنه �ضتة اأ�ضهر حت�ضب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�ضية وتغرميه 

)20.000( ريال. 

الر�ضوة  بجرمية  اجلن�ضية(  )�ضعودي   ).....( الثاين  عليه  املدعى  اإدانة  ثانياً: 

اإليه يف هذه الق�ضية، ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه �ضنة حت�ضب من تاريخ  املن�ضوبة 

توقيفه على ذمة هذه الق�ضية وتغرميه )40.000( ريال. 

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 
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نهائياً  احلكم  واعتبار  ق�ضاء.  من  اإليه  انتهى  فيما  احلكم  بتاأييد  املحكمة  حكمت 

واجب النفاذ بالن�ضبة للمحكوم عليه االأول لعدم االعرتا�س عليه.   
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رقم الق�ضية 4/215/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 387/د/ج/14 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 942/اإ�س/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/8/19هـ

ر�ضوة – طلب واأخذ مبلغ مايل – موظف عام  – التلب�س باجلرمية – جتاوز املتهم 

للنظام – وقف تنفيذ عقوبة ال�ضجن. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم لأنه ب�سفته موظفًا عامًا بفرع 

املواطنني  اأحد  من  ريال  األف  ع�سرين  مبلغ  الر�سوة  �سبيل  على  واأخذ  طلب  الزراعة 

لأداء عمل من اأعمال وظيفته بتزويده بت�سريح قطع اأ�سجار والذي اأبلغ عنه وقب�ض 

اأثناء  يف  املتهم  بحوزة  و�سبطه  التهام  حمل  املبلغ  – ترقيم  امل�سهود  باجلرم  عليه 

ت�سليمه للت�سريح وهو يف حالة تلب�ض باجلرمية التي مت توثيقها باملحا�سر املرفقة – 

بها  والتوجه  العمل  الت�ساريح من مكان  باإخراجه  للنظام  املتهم مبجاوزته  اعرتاف 

اإىل املحل التجاري التابع للمتعاون حيث مت �سبطه – عدم التعويل على اإنكار املتهم 

اأمام الدائرة رغم اإقراره يف التحقيقات وادعائه اأن املبلغ امل�سبوط كان قر�سًا ح�سنًا 

من املواطن الذي تربطه به عالقة قوية وحميمة اإذ اإن ذلك يتنافى مع قيام املواطن 

بالإبالغ عما طلبه املتهم من مبلغ وتعاونه مع اجلهات املخت�سة لإثبات الر�سوة – اأثر 

ذلك: ثبوت اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه مع اإيقاف تنفيذ عقوبة ال�سجن يف حقه نظرًا 

الوكيل عن ورثة  املتدهورة ولعدم وجود �سوابق م�سجلة عليه وكونه  حلالته ال�سحية 

والده. 
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امللكي رقم )م/36(  باملر�سوم  ال�سادر  الر�سوة  املادتان )1، 3( من نظام مكافحة 

بتاريخ 1412/12/29هـ .

تتلخ�ض ح�سبما هو مبني باأوراق الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة 

ع�سري اأقام هذه الدعوى اجلزائية بقرار التهام رقم )21/ج( لعام 1429هـ بح�سور 

ممثل الدعاء).....( �سد ).....( – البالغ من العمر )51( �سنة – �سعودي اجلن�سية 

مبوجب البطاقة رقم ).....( متزوج – متعلم – رئي�ض ق�سم املوارد الطبيعية لفرع 

الزراعة بخمي�ض م�سيط – جوال )........(. 

باأنه بتاريخ 1429/10/16هـ وبدائرة مدينة اأبها مبنطقة ع�سري: ب�سفته موظفًا عامًا 

�سبيل  على  واأخذ  طلب  م�سيط  بخمي�ض  الزراعة  بفرع  الطبيعية  املوارد  ق�سم  رئي�ض 

الر�سوة مبلغ ع�سرين األف ريال من املواطن).....( ت�سلم من هذا املبلغ ثالثة ع�سر 

األف ريال من اأحد عمال املواطن املذكور مقابل اأداء عمل من اأعمال وظيفته بتزويده 

عنه  اأبلغ  والذي  1429/9/17هـ  يف   )4/52/1900( رقم  الأ�سجار  قطع  بت�سريح 

وقب�ض عليه باجلرم امل�سهود فتمت اجلرمية بناًء على ذلك. 

ثم �ساقت الهيئة اأدلة التهام الآتية: 
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1- اعرتافه امل�سدق �سرعًا. 

2- �سبطه باجلرم امل�سهود. 

3- اعرتافه يف حتقيقات املباحث الإدارية. 

4- �سبط الت�ساريح يف اأثناء ت�سليم وا�ستالم املبلغ. 

م�سيط  خمي�ض  حمافظة  من  لقدومه  عليه  يعول  ل  التحقيق  يف  املتهم  اإنكار  اأن   -5

وتقدمي الت�ساريح للمواطن يف مدينة اأبها و�سبطه باجلرم امل�سهود. 

الإدارية معاقبة املتهم وفقًا لأحكام املادتني )1-3( من  الهيئة من املحكمة  وتطلب 

نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( يف 1412/12/29هـ. 

ومبثول املدعى عليه اأمام الدائرة ومواجهته مبا ُن�سب اإليه بقرار التهام؟ اأنكر ذلك 

واأن  باملدعو).....(  قدمية  ومعرفة  قوية  عالقة  تربطه  اأنها  ال�سحيح  باأن  مفيدًا 

ل).....( معاملة بفرع وزارة الزراعة بخمي�ض م�سيط متعلقة بت�ساريح ت�سوية اإزالة 

اأ�سجار يف اأر�ض له مبوقع ي�سمى حجالء تابع للخمي�ض واأنه قام بالوقوف على اأر�سه 

واأ�سدر تلك الرتاخي�ض بحكم عمله وكان يقوم بتجديدها عند احلاجة بعدما يتقدم 

�ساحبها بطلب التجديد وبعد الوقوف على املوقع واأنه يف �سهر رم�سان عام 1429هـ 

الت�سوية  ت�ساريح  جتديد  وطلب  عليه   ).....( ات�سال  وبعد  بينهما  العالقة  وبحكم 

وقطع الأ�سجار وافق على ذلك بعد اأن ح�سر اإليه ابن املذكور املدعو).....( وتقدم 

الت�ساريح  بتجديد  قام  املوقع  اأي�سًا على  وقوفه  وبعد  النظام  التجديد ح�سب  بطلب 

علمًا باأنه حني ات�سال ).....( لال�ستف�سار عن الت�ساريح اأبلغه اأنها �ستكون جاهزة 
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بعد يومني ثم ات�سل عليه لحقًا وذكر اأنه موجود يف مكة املكرمة ول ي�ستطيع احل�سور 

واأكد املدعى عليه معرفته ب�سعبان  العيد  اإجازة  واأنه �سياأخذها بعد  الت�ساريح  لأخذ 

واأقر�سه مبلغًا من  واأن اقرت�ض منه  واأن بينهما تعامالت مالية حيث �سبق  وثقته به 

اإجازة عيد الفطر ات�سل عليه ).....(  اأنه بعد  اأحد الأيام مفيدًا بعد ذلك  املال يف 

اإىل  الت�ساريح اخلا�سة  اإي�سال  وطلب  لديه ظروفًا متنعه من احل�سور  اأن  له  وذكر 

حمله التجاري الواقع ب�سوق اجلمعية اخلريية باأبها – ل يذكر ا�سم املحل – م�سيفًا 

اأنه �سبق واأن طلب من ).....( اأن يقر�سه ع�سرين األف ريال يف رم�سان قبل اأن يعلم 

عن مو�سوع التجديد مفيدًا اأنه بالفعل اأخذ الت�ساريح اخلا�سة ).....(  وذهب بها اإىل 

املحل التجاري املذكور وذكر اأن �سعبان ذكر له اأن جزًءا من املبلغ جتده عند العامل 

الت�ساريح  وت�سليمه  للمحل  – وعند و�سوله  – ميني اجلن�سية  باملحل يدعى).....( 

للعامل املذكور قام ذلك العامل بت�سليم ظرف به مبلغ من املال من كفيله �سعبان فقام 

بفتح الظرف وعد املبلغ وطلب من العامل اأن يعطيه ما يدون فيه املبلغ الذي ا�ستلمه 

بالقب�ض عليه فطلب  الإدارية  اأثناء ذلك قامت فرقة من املباحث  واأنه يف ذمته ويف 

منهم متكينه بتدوين املبلغ الذي اقرت�سه اإل اأنه مل ميكن من ذلك، وذكروا له اأنهم 

يريدون منه التعاون معهم ولي�ض هو املطلوب لديهم، ويف هذه اجلل�سة ح�سر ).....( 

– �سعودي اجلن�سية – مبوجب ال�سجل املدين رقم ).....(  �سادر من اأحوال الطائف 

ال�سرعية رقم )20494( يف  الوكالة  املدعى عليه مبوجب  �سرعيًا عن  وكياًل  ب�سفته 

1429/12/1هـ �سادرة من كتابة العدل الثانية باأبها وقدم مذكرة من ثالث ورقات 
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اأرفق بها �ستة م�ستندات ذكر اأنها ت�ستمل على دفاعه عن موكله �سمت مبلف الق�سية 

م�ساءلة  طلب  الدعاء  ممثل  على  ذلك  وبعر�ض  الدعاء،  ملمثل  منها  ن�سخة  و�سلمت 

املدعى عليه عن الإجراء ال�سحيح الواجب اتخاذه للتاأكد من ا�ستالم �ساحب ال�ساأن 

ما يخ�سه من ت�ساريح؟ فاأجاب املدعى عليه باأن الإجراء النظامي اأن يقوم �ساحب 

من  منه  وقع  ما  واأن  الت�ساريح  ا�ستالمه  عن  الت�سالت  ق�سم  لدى  بالتوقيع  ال�ساأن 

مق�سود،  غري  خطاأ  منه  يعترب  التوقيع  جانب  ا�ستيفاء  دون  من  الت�ساريح  ت�سليم 

وبعر�ض ذلك على ممثل الدعاء اكتفى مبا ورد بقرار التهام كما اكتفى املدعى عليه 

مبا اأفاد به وقدمه و�سادق على ذلك.

بعد �سماع الدعوى والإجابة عنها وبعد درا�سة الق�سية وتاأملها والطالع على الأوراق 

املوؤرخ يف 1429/10/18هـ وامل�سدق  اإقراره  والتحقيقات، وحيث اعرتف املدعي يف 

�سرعًا باأنه طلب مبلغًا وقدره ع�سرون األف ريال مقابل جتديد الت�ساريح مدار الق�سية 

الق�سية ).....(  املتعاون يف  العامل  األف ريال من قبل  ا�ستلم مبلغ ثالثة ع�سر  واأنه 

مقابل الت�ساريح املذكورة، وحيث �سئل يف اآخر حتقيق معه لدى املباحث الإدارية هل 

اأقواله التي اأقر بها �سرعًا لديهم �سحيحة؟ فاأجاب باأنه لي�ض لديه اأي �سك واأنه متاأكد 

املح�سر  على  بناًء  عليه  املدعى  بحوزة  امل�سبوط  املبلغ  ترقيم  مت  وحيث  اأقواله،  من 

يف  عليه  املدعى  بحوزة  املرقم  املبلغ  ذلك  �سبط  وحيث  1429/10/15هـ  يف  املوؤرخ 
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اأثناء ت�سليمه للت�ساريح وكان يف حالة التلب�ض باجلرمية والتي مت توثيقها باملحا�سر 

الآلت  ت�سغيل  وت�سريح  الأ�سجار  قطع  ت�سريح  �سبط  مت  وحيث  بالق�سية،  املرفقة 

ا�ستالم  اأثناء  يف  وذلك  املباحث  مع  املتعاون  العامل  بحوزة  الق�سية  مدار  الزراعية 

العمل  مكان  من  الت�ساريح  اأخرج  عليه  املدعى  اإن  وحيث  املبلغ،  وت�سليم  الت�ساريح 

للمتعاون متجاوزًا الإجراءات املتبعة لذلك من  التابع  التجاري  اإىل املحل  واجته بها 

اللتزام بتوقيع الت�سليم وال�ستالم واأن يكون ذلك يف العمل ويف اأوقات العمل الر�سمية، 

وحيث اعرتف اأمام الدائرة مبجاوزته للنظام حيث مل ي�سلم هذه الأوراق يف مقر عمله 

ومل يتم التوقيع على ال�ستالم من قبل امل�ستفيد، وحيث توافق طلب املبلغ مع اإ�سدار 

الت�ساريح وباإ�سرار املدعى عليه على ذلك ومتابعة املو�سوع فرتة طويلة، وحيث اأكد 

اأمام الدائرة ويف التحقيقات �سحة طلبه للمبلغ ومتابعة ذلك مع املتعاون حتى تاريخ 

القب�ض عليه، لذا فاإن الدائرة ل تعول على اإنكاره اأمامها وادعائه اأن املبلغ كان قر�سًا 

اإذًا  اأفاد اأن عالقته مع املتعاون عالقة قوية وحميمة  ح�سنًا خا�سة واأن املدعى عليه 

بالإبالغ عما طلبه  املدعو ).....(  قيام  كان مت�سورًا  ملا  به  ادعى  املبلغ كما  كان  لو 

املدعى عليه من مبلغ وتعاونه مع اجلهات املخت�سة لإثبات الر�سوة وتنتهي الدائرة اإىل 

اإدانة املدعى عليه مبا ُن�سب اإليه من جرمية الر�سوة، وتعزيره عن ذلك وفقًا لأحكام 

رقم )م/36(  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الر�سوة  مكافحة  نظام  من  املادتني )3-1( 

بتاريخ 1412/12/29هـ وحيث قدم املدعى عليه تقريرًا طبيًا يفيد معاناته من ق�سور 

دموي احتبا�سي بالقلب و�سعف الن�ساط باحلاجز الأمامي للقلب وارتفاع �سغط الدم 
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واأنه يعاين من داء ال�سكري، وحيث مل يثبت عليه �سوابق م�سجلة عليه، وكذلك قدم 

اإيقاف  �سك وكالة عن ورثة والده واأنه هو الوكيل عنهم لذا فاإن الدائرة تنتهي اإىل 

تنفيذ عقوبة ال�سجن بحقه. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

اأواًل: اإدانة املدعى عليه ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه من جرمية 

الر�ضوة )مرت�ضي( وتعزيره عن ذلك ب�ضجنه ع�ضرة اأ�ضهر حتت�ضب منها املدة التي 

اأم�ضاها موقوفاً على ذمة هذه الق�ضية، وتغرميه ع�ضرة اآالف ريال. 

ثانياً: اإيقاف تنفيذ عقوبة ال�ضجن فقط. 

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 6/218/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي 240/د/ج/20 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1313/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/24هـ

ر�ضوة – طلب واأخذ مبلغ مايل – موظف عام – تطابق �ضهادة ال�ضهود وتناق�س 

اأقوال املتهمني. 

الثاين  باإعطاء  الأول  لقيام  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

مبالغ مالية على �سبيل الر�سوة مقابل قيامه بالتوقيع على حم�سر ال�ستالم النهائي 

عن العملية امل�سندة لل�سركة التي يعمل بها املتهم الأول - قيام املتهم الثاين ب�سفته 

موظفًا عامًا وع�سو جلنة ال�ستالم بطلب واأخذ املبالغ املالية من الأول مقابل توقيعه 

على املح�سر املذكور – اإقرار املتهم الأول مبا ُن�سب اإليه يف حتقيقات املباحث الإدارية 

واإنكاره اأمام الدائرة معلاًل دفع املبالغ للمتهم الثاين على �سبيل القر�ض احل�سن ونفى 

اأية مبالغ من املتهم الأول رغم اعرتافه باأنه طلب منه مبلغًا  املتهم الثاين ا�ستالمه 

ماليًا قبل التوقيع على املح�سر مما يدل على تناق�ض اأقوالهما – مماطلة املتهم الثاين 

اإفادة  – تطابق  له  املبالغ  �سرف  مع  بذلك  قيامه  وتزامن  املح�سر  على  التوقيع  يف 

موظفني بال�سركة التي يعمل فيها املتهم الأول بقيامهما بت�سليم املبالغ للمتهم الثاين 

بناًء على طلب من املتهم الأول – اأثر ذلك: ثبوت اإدانة املتهمني مبا ُن�سب اإليهما. 
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تتلخ�ض وقائع الدعوى يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة اجلوف اأقام هذه 

الدعوى �سد املدعى عليهما ).....( و).....( مبوجب قرار التهام رقم )29/ج( لعام 

1430هـ واملت�سمن باأنهما خالل �سهر �سعبان من عام 1430هـ: املتهم الأول: ب�سفته 

مديرًا مل�ساريع الطرق يف �سركة ).....( للتجارة واملقاولت وم�سوؤوًل عن �سرف مبالغ 

جهاز الت�سغيل يف م�سروع ازدواج طريق حائل – اجلوف اجلزء الرابع بطول )70( 

اآلف  خم�سة  مبلغ  الثاين  املتهم  باإعطاء  قام  �سورته  املرفق  العقد  مو�سوع  وهي  كم 

ريال ومبلغ )8190( رياًل على �سبيل الر�سوة مقابل قيام املتهم الثاين بالتوقيع على 

يف  ع�سوًا  ب�سفته  الثاين:  املتهم  �سورته.  املرفق  النهائي  ال�ستالم  وتقرير  حم�سر 

جلنة ال�ستالم النهائي يف امل�سروع املذكور طلب واأخذ مبلغ خم�سة اآلف ريال ومبلغ 

)8190( رياًل بحجة قيمة ا�ستئجار �سيارة مقابل التوقيع على حم�سر وتقرير اللجنة. 

واأدلة التهام هي: 1- اعرتاف املتهم الأول يف كافة مراحل التحقيق اأن ).....( املتهم 

اأنه  الأول  املتهم  اأن ما ذكره  املذكورين. 2-  املبلغني  له  الثاين طلب منه مبالغ ودبر 

امل�سروع وهو  اإل عن طريق  تتم  اإذ عالقة املوظف ومعرفته به مل  �سلفه مردود عليه 

قرر عدم  مبالغ  يقر�سه  اأنه  لدرجة  املعرفة  تتو�سل  اأن  الريا�ض فال ميكن  مقيم يف 

ت�سديدها حتى تاريخه. 3- �سعي املتهم الأول لدفع اأية عرقلة اأو م�سكلة تعرت�ض توقيع 

عقده  وا�ستمرار    ).....( �سركة  ومكافاأة  ثقة  ليك�سب  امل�سروع  اأعمال  وجميع  العقد 
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معهم. 4- اإفادة ال�سركة )مدير املوارد الب�سرية( اأن ال�سركة ل تعلم عن ت�سرفه واأنه 

مت ح�سم املبالغ من م�ستحقاته اإذ مل يتم جرد ما �سرف على امل�سروع وب�سفته امل�سرف 

له �سالحية ال�سرف ويتم ح�سم اأي مبلغ لي�ض لل�سركة عالقة به اأو م�سروف �سخ�سي 

له اأو لغريه من من�سوبي اجلهاز. 5- اأقوال املبلغ املهند�ض لدى �سركة ).....().....( 

ال�سريحة املت�سمنة مماطلة املهند�ض ).....( بعدم توقيع العقد متعلاًل بحجج واهية 

اإفادة   -6 والتقرير.  املح�سر  توقيع  ومت  املهند�ض).....(  وح�سر  املبلغ  دفع  مت  حتى 

).....( اأنه كان يف اإجازة وكان املهند�ض).....( مكلفًا مبتابعة ت�سليم امل�سروع واأبلغه 

مدير   ).....( املتهم  من  ات�ساًل  تلقى  ذلك  وبعد  التوقيع   ).....( ).....(برف�ض 

مت  مراجعته  وبعد  املح�سر  وتوقيع  للمهند�ض  الذهاب  منه  وطلب  الطرق،  م�ساريع 

وم�ساومات  ات�سالت  اأن هناك  يدل على  لفة )44(( مما    ).....( )اأقوال  التوقيع 

الثاين  املتهم  للر�سوة. 7- اعرتاف  ال�سحيحة  الوقائع  يتطابق مع  املتهمني مما  بني 

).....( لدى جهة ال�سبط املباحث الإدارية لفة )39( بطلب مبلغ ع�سرين األف ريال 

الأ�سعار  فاتورة عر�ض  مقابل  رياًل �ض)12(  واملبلغ )8190(  اآلف  وا�ستالم خم�سة 

ملوظف اجلهة احلكومية.  �سيارة  تاأمني  على  العقد  الن�ض يف  يتم  اأنه مل  مع  املرفقة 

8- اإفادة املهند�ض ).....(– م�سري اجلن�سية – يف املباحث والهيئة اأنه �سبق اأن �سلم 

مبلغًا ماليًا داخل ظرف اإىل املتهم ).....( لفة )43( ول يتذكر مبلغه لطول املدة. 

9- اإفادة املعقب يف ).....( اأنه اأو�سل مبلغ خم�سة اآلف ريال اإىل املهند�ض ).....( 

ح�سب مذكرة ال�سرف املرفق �سورتها وكذلك قدم له فاتورة عر�ض اأ�سعار لفة )40( 
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وما مت من مواجهات بني املذكورين. 10- الأدلة ال�سريحة املبينة يف تقرير املباحث 

الإدارية باجلوف لفة )45-50(. 11- اأنه يفرت�ض توقيع املح�سر والتقرير النهائي يف 

1429/8/19هـ، مل�سي )360( يومًا على ال�ستالم البتدائي وقد تاأخر كثريًا ب�سبب 

مماطلة املوظف بعدم توقيعه. 12- مل يت�سح اأي اإجراء قام به املتهم الثاين املهند�ض 

).....( مما يدل على اأنه ل مربر لتاأجيل التوقيع اإىل رم�سان. ثم طلب فرع الهيئة 

مبنطقة اجلوف من املحكمة الإدارية حماكمة املتهمني املذكورين وفقًا للمادتني الأوىل 

والعا�سرة من نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( بتاريخ 

1412/12/29هـ. ويف جل�سة يوم الأحد املوافق 1430/6/21هـ ح�سر ممثل الدعاء  

).....(واملدعى عليه الثاين ).....( )�سعودي اجلن�سية( مبوجب ال�سجل املدين رقم 

ما  للدائرة  يرد  الأول ومل  عليه  املدعى  يتبني ح�سور  ، ويف هذه اجلل�سة مل   ).....(

اإبالغه من عدمه مبوعد هذه اجلل�سة ثم تال ممثل الدعاء قرار التهام على  يفيد 

املدعى عليه الثاين وب�سوؤاله عما ن�سب اإليه فيه اأجاب بقوله ما جاء فيه غري �سحيح 

فلم اأطلب من املهند�ض املدعى عليه الأول والذي يعمل مديرًا مل�ساريع الطرق ب�سركة 

).....(للتجارة واملقاولت اأية مبالغ مالية يف اأثناء عملهم يف م�سروع طريق حائل – 

اجلوف. ومل يكن يل باعتباري مهند�سًا يف اإدارة الطرق والنقل مبنطقة اجلوف اأية 

عالقة اأو اإ�سراف على عمل �سركة ال�سويلم تلك التي يعمل بها املدعى عليه الأول، اأما 

اعرتايف لدى املباحث الإدارية من اأنني طلبت من املهند�ض ).....(مبلغ ع�سرين األف 

ريال من اأجل التوقيع على حم�سر وتقرير ا�ستالم م�سروع ازدواج اجلزء الرابع من 
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طريق حائل – اجلوف ثم قمت بتخفي�ض املبلغ اإىل ع�سرة اآلف ريال فاإن اعرتايف هذا 

كنت مكرهًا عليه وقد ا�ستخدم معي �سابط التحقيق بع�ض اأ�ساليب ال�سغط املعنوية 

فقام بقطع الزيارة عني وو�سائل الت�سال وكنت حري�سًا على �سمعتي واأفهمني باأن 

عما  وب�سوؤاله  بذلك.  قوله  وختم  عليه  بامل�سادقة  فقمت  املو�سوع  ينهي  هذا  اإقراري 

اأفاد به املدعى عليه الأول لدى جهة التحقيق من اأنه دفع له مبلغ خم�سة اآلف ريال 

مت ت�سليمها له بداخل ظرف عن طريق املعقب يف ال�سركة).....(، وكذا مبلغ ثمانية 

اآلف ومائة وت�سعني رياًل مت ت�سليمها له من قبل املهند�ض).....( بناًء على اأمر من 

املدعى عليه الأول عند بنك الريا�ض مبحافظة دومة اجلندل وكان هذا املبلغ الأخري 

اأقر كل  قيمة فاتورة ا�ستئجار �سيارة من مكتب نهار الرحيلي لتاأجري ال�سيارات وقد 

للمدعى  املبلغني  بت�سليم  التحقيق  جهة  لدى  واملهند�ض).....(  املعقب).....(  من 

الأول غري �سحيحة حيث  عليه  املدعى  اأقوال  ما جاء يف  بقوله  فاأجاب  الثاين.  عليه 

اإن املعقب).....( يعمل مرا�ساًل ويقوم بت�سليم املعامالت لق�سم الوارد بالإدارة ولي�ض 

من حقي ا�ستالم اأي من تلك املعامالت واإذا كان كما جاء يف اأقواله من اأنه �سلمني 

مبلغ خم�سة اآلف ريال فكيف يقوم بذلك وهو يعلم اأن هذا املبلغ مبلغ ر�سوة وقد نفى 

لدى جهة التحقيق اأنه �سلمني اأي ظرف فيه مبالغ مالية. اأما املبلغ الآخر فغري �سحيح 

اأنني قمت با�ستالمه ومكتب التاأجري موجود يف املنطقة وبالإمكان الرجوع اإليه والتاأكد 

هل قمت با�ستئجار �سيارة منه بقيمة هذا املبلغ اأم ل. ثم �سئل عن حم�سر ال�ستالم 

اجلزء  – اجلوف(  حائل  )طريق   ).....( �سركة  قبل  من  املنفذ  للم�سروع  النهائي 
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ال�ستالم  رئي�ض جلنة  باعتباره  املح�سر  بالتوقيع على  قام  باأنه هو من  الرابع فذكر 

النهائي وقد مت اإعداد هذا التقرير من قبل ال�سركة حتت اإ�سراف رئي�ض اللجنة وقد 

قدم يل من قبل املهند�ض ).....(، ثم قدم مذكرة موؤلفة من ثالث �سفحات اأرفق بها 

حم�سر قرار ت�سكيل جلنة ال�ستالم النهائي للم�سروع ت�سمنت نفي التهمة املن�سوبة 

اإليه ومل تخرج يف م�سمونها عما ذكره يف اجلل�سة وختم قوله بذلك. ثم �سئل ممثل 

الدعاء هل لديه ما يود اإ�سافته فقرر اكتفاءه بقرار التهام. ونظرًا لتخلف املدعى 

عليه الأول عن احل�سور فقد تقرر تاأجيل نظر الدعوى اإىل جل�سة يوم الأحد املوافق 

1430/7/19هـ ويف املوعد ح�سر ممثل الدعاء ).....( واملدعى عليه الأول ).....( 

)م�سري اجلن�سية( وقدم اإثباتًا ل�سخ�سيته رخ�سة الإقامة ذات الرقم ).....(، كما 

ح�سر املدعى عليه الثاين ).....( ويف هذه اجلل�سة تال ممثل الدعاء قرار التهام 

على املدعى عليه الأول وب�سوؤاله عما ُن�سب اإليه فيه اأجاب بقوله ما جاء فيه غري �سحيح 

املدعو  قبل  كيدية من  نتجت عن دعوى  الق�سية  اأن هذه  وال�سحيح  وتف�سياًل  جملًة 

).....( والذي كان يعمل مهند�ض مواد يف �سركة ).....( حيث مل اأقم بدفع اأية مبالغ 

مالية للمدعى عليه الثاين من اأجل توقيع حم�سر ال�ستالم النهائي مل�سروع اجلوف 

– حائل اجلزء الرابع وب�سوؤاله عن اإقراره لدى املباحث الإدارية والذي تلي عليه من 

قبل الدائرة اأجاب باأنه غري �سحيح ومت نزعه منه بالإكراه، وب�سوؤاله عن �سبب تاأكيده 

من  خوفًا  ذلك  بتاأكيد  قام  باأنه  اأجاب  والتحقيق  الرقابة  هيئة  لدى  ال�سابق  لإقراره 

اإرجاعه اإىل املباحث الإدارية، وب�سوؤاله عن اإفادة املدعو ).....( باأنه قام بدفع مبلغ 
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ثمانية اآلف ومائة وت�سعني رياًل وكذلك مبلغ خم�سة اآلف ريال للمدعى عليه الثاين 

وذلك باأمر من املدعى عليه الأول اأجاب بقوله: ما اأفاد به املدعو ).....( غري �سحيح 

ومل اأقم باأمره بدفع اأية مبالغ مالية لأي �سخ�ض وب�سوؤاله عن اأن هذا املبلغ مت ح�سمه 

من م�ستحقاته مما يدل على �سحة ما اأفاد به املدعو ).....( اأجاب باأنه غري �سحيح 

ول عالقة له بهذا املبلغ واأن ح�سمه منه من م�ستحقاته كان لأجل اأن املدعو ).....( 

حتت م�سوؤوليته وكانت �ستح�سم عليه عند عودته من الإجازة، واأ�ساف باأن مما يدل 

على عدم �سحة ما جاء يف قرار التهام بحقه اأن تاريخ فاتورة ا�ستئجار ال�سيارة و�سند 

الوقت مل  للم�سروع ويف ذلك  ال�ستالم  ت�سكيل جلنة  قرار  قبل �سدور  كانت  القب�ض 

نعلم من  ل  ونحن  املبالغ  تلك  بدفع  نقوم  فكيف  الوزارة  �سيمثل  الذي  نعلم من  نكن 

1429/8/10هـ  تاريخ  من  اململكة  خارج  اإجازة  يف  كنت  اأنني  كما  للم�سروع  امل�ستلم 

حتى 1429/8/30هـ وهو ما تزامن مع اإجراءات توقيع املح�سر وا�ستالمه وختم قوله 

بذلك. ويف جل�سة يوم الأحد 1430/8/25هـ �سئل اأطراف الدعوى هل لديهم ما يودون 

اإ�سافته فقرروا اكتفاءهم مبا �سبق ثم رفعت اجلل�سة.       

ت�سمنت  وحيث  املرافعة،  �سماع  وبعد  ودرا�ستها  الق�سية  اأوراق  على  الطالع  وبعد 

اأوراق الق�سية اإفادة املدعى عليه الأول لدى املباحث الإدارية باأمره للمهند�ض ).....( 

بو�سع مبلغ )5000( خم�سة اآلف ريال – من ح�ساب ال�سركة التي يعمالن بها – يف 
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ظرف وت�سليمها للمدعى عليه الثاين ).....(، كما اأفاد باأمره للمهند�ض املذكور بدفع 

فاتورة ا�ستئجار �سيارة ل�سالح املدعى عليه الأول وقيمتها )8190( ثمانية اآلف ومائة 

وت�سعون رياًل من ح�ساب ال�سركة، واأنه قد مت ت�سجيل املبلغني يف بنود م�ساريف جهاز 

اإ�سراف ونرثية على الرغم من عدم �سالحيته بذلك الدفع للمدعى عليه الثاين، واأن 

ذلك مت دون علم اأو دراية مدير عام �سركة ).....(، كما اأفاد باأن املهند�ض ).....( 

اأبلغه بطلب املدعى عليه الثاين ملبلغ)20.000( ع�سرين األف ريال قبل التوقيع على 

حم�سر وتقرير م�سروع ازدواج اجلزء الرابع من طريق اجلوف – حائل واأن املدعى 

عليه الثاين ات�سل عليه بهذا ال�ساأن اإل اأنه رف�ض اإعطاءه ذلك املبلغ لكونه كبريًا، مما 

يدل على اأن تلك املبالغ كانت على �سبيل الر�سوة. ول يغري من ذلك ما دفع به املدعى 

عليه الأول من كون تلك املبالغ كانت على �سبيل القر�ض احل�سن، اإذ اإن قيامه بدفع تلك 

املبالغ كان عن طريق بند م�ساريف جهاز اإ�سراف ونرثية ل عن طريق ح�سابه اخلا�ض 

ل �سيما واأن املدعى عليه الأول قادر على اإقرا�سه من ح�سابه اخلا�ض ي�ساف اإليه اأن 

العالقة التي تربط املدعى عليهما اإمنا هي عالقة عمل ل ت�سل اإىل قيام املدعى عليه 

الثاين بال�ستدانة من املدعى عليه الأول ومما يوؤكد اأن تلك املبالغ كانت على �سبيل 

واملوؤرخة  ريال  اآلف  خم�سة   )5000( مببلغ  ال�سرف  مذكرة  تواريخ  تزامن  الر�سوة 

ال�سيارات  لتاأجري  الرحيلي  ملوؤ�س�سة  تقديري  �سعر  وفاتورة عر�ض  يف 2008/8/11م 

يف  واملوؤرخة  رياًل  وت�سعني  ومائة  اآلف  ثمانية  مببلغ)8190(  اإ�سراف  با�سم/جهاز 

2008/8/9م مع تاريخ توقيع حم�سر ال�ستالم النهائي واملحدد يف 1429/8/19هـ 
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املوافق 2008/8/20م. وحيث ت�سمنت اإفادة املهند�ض).....( والذي يعمل يف �سركة 

).....( باأنه قام بت�سديد فاتورة ا�ستئجار �سيارة بقيمة )8190( ثمانية اآلف ومائة 

وت�سعني رياًل بناًء على طلب من املدعى عليه الأول وقام بت�سليم ذلك املبلغ للمدعى 

املدعى عليه  ات�سل عليه  اأيام  بعد هذه احلادثة بخم�سة  واأنه  الثاين �سخ�سيًا،  عليه 

الأول هاتفيًا وطلب منه اإي�سال مبلغ )5000( خم�سة اآلف ريال للمدعى عليه الثاين 

باأن ي�سرفه  اأبلغه  املبلغ  بند ي�سرف هذا  اأي  الأول حتت  للمدعى عليه  �سوؤاله  وعند 

�سمن بند م�ساريف جهاز اإ�سراف واأبلغه باأنه �سوف يقوم بالتوقيع على مذكرة �سرف 

هذا املبلغ ثم قام املهند�ض).....( بو�سع مبلغ يف ظرف و�سلمه ملرا�سل ال�سركة).....( 

الثاين  عليه  للمدعى  بالن�سبة  اإنه  وحيث  الثاين.  عليه  للمدعى  باإي�ساله  قام  والذي 

اأقواله لدى املباحث الإدارية باأنه طلب من املهند�ض ).....(– عند  فحيث ت�سمنت 

– مبلغ  النهائي  امل�سروع  ا�ستالم  وتقرير  التوقيع على حم�سر  اأجل  له من  مراجعته 

مبو�سوع  له  عالقة  ل  باأنه  زاعمًا  امل�ساعدة  باب  من  ريال  األف  ع�سرين   )20.000(

التوقيع على املح�سر واأنه بعد فرتة من الطلب الأول ات�سل عليه املهند�ض املذكور من 

اأجل التوقيع على املح�سر واأنه طلب منه مبلغ )10.000( ع�سرة اآلف ريال بدًل من 

املبلغ ال�سابق. وحيث الثابت من اأوراق الق�سية تاأخر املدعى عليه الثاين عن التوقيع 

على حم�سر وتقرير ا�ستالم امل�سروع عن التاريخ املن�سو�ض عليه يف العقد بني �سركة 

).....( للتجارة واملقاولت ووزارة النقل مما يوؤكد اأن التاأخري واملماطلة كانت متعمدة 

حلني احل�سول على تلك املبالغ املر�سلة من املدعى عليه الأول. وحيث ت�سمنت اإفادة 
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املهند�ض).....( وهو الذي قام باإبالغ اإدارة املباحث مبو�سوع الر�سوة باأنه قام بدفع 

املبلغني املذكورين واأن ذلك كان باأمر املدعى عليه الأول ب�سفته امل�سرف على امل�سروع 

على النحو امل�سار اإليه �سابقًا. كما ت�سمنت اإفادته باأنه عند ذهابه اإىل املدعى عليه 

الثاين بعد النتهاء من تنفيذ امل�سروع وذلك من اأجل التوقيع على املح�سر والتقرير 

وكان  املح�سر  على  التوقيع  اأجل  من  ريال  األف  ع�سرين  مبلغ )20.000(  منه  طلب 

املدعى عليه الثاين قد قام بتدقيق املح�سر والتقرير اإمالئيًا وطلب تعديلها ثم طلب 

من املهند�ض املذكور اإح�سار املبلغ وقام باملماطلة بحجج واهية واأنه قال له يف ختام 

املدعى  مع  املذكور  املبلغ  مو�سوع  اإنهاء  بعد  اإل  واملح�سر  التقرير  حت�سر  ل  الأمر: 

عليه الأول. وحيث تطابقت اإفادة املهند�ض).....( مع اإفادة مرا�سل ال�سركة ).....( 

املهند�ض).....(  من  ا�ستلمه  مغلق  ظرف  باإي�سال  قام  من  هو  باأنه  ت�سمنت  والتي 

وفيه مبلغ مايل ل يعلم مقداره للمدعى عليه الثاين واأن املهند�ض املذكور طلب منه 

اإح�سار فاتورة من املدعى عليه الثاين وعند ات�ساله به قام بتوجيهه اإىل موؤ�س�سة نهار 

الرحيلي لتاأجري ال�سيارات واأنه قام بالذهاب اإىل املوؤ�س�سة واأخذ منهم الفاتورة وقام 

بت�سليمها للمهند�ض وهو ما يوؤكد �سحة ما جاء يف اإفادة املهند�ض).....( من �سحة 

اأوراق  من  الثابت  وحيث  الر�سوة.  جرمية  من  اإليهما  ُن�سب  مبا  عليهما  املدعى  قيام 

الق�سية خ�سم تلك املبالغ من قبل ال�سركة من ح�ساب املدعى عليه الأول كما ت�سمنت 

منوذج ت�سفية وخمال�سة املعدة من قبل �سركة ).....(  واملو�سح فيها ا�ستقطاع مبلغ 

)5000( خم�سة اآلف ريال ك�سلفة نقدية ومبالغ )8190( ثمانية اآلف ومائة وت�سعني 
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ما  املدعى عليهما حيال  اأقوال  تناق�ست  �سيارة يف اجلوف. وحيث  اإيجار  رياًل قيمة 

املذكورين  للمبلغني  الثاين  باإعطاء  قيامه  الأول  عليه  املدعى  اأكد  حيث  اإليهما  ن�سب 

على الطريقة املتقدم ذكرها مدعيًا اأنها �سلفة نقدية. فيما اأنكر املدعى عليه الثاين 

الأول  عليه  املدعى  باأنه طلب من  اعرتافه  مع  للمبلغني  ال�ستالم  الأول من  ما ذكره 

قبل التوقيع على املح�سر والتقرير مبلغ )20.000( ع�سرين األف ريال معلاًل بكونه 

التي  املبالغ  اأن  يوؤكد  منه. مما  مبلغ  اأي  ي�ستلم  اأنه مل  اإل  مادية �سعبة  مير بظروف 

نقدية  ك�سلفة  دفعها  برر  الأول  عليه  املدعى  واأن  الر�سوة  �سبيل  على  كانت  دفعها  مت 

ل�ستقطاعها من ح�سابه ال�سخ�سي من قبل ال�سركة فال �سبيل لإنكارها واحلالة هذه، 

اأنكر ذلك لعلمه باأنها على �سبيل الر�سوة حماوًل  بخالف املدعى عليه الثاين والذي 

الإفالت من التهمة املن�سوبة اإليه بحجة عدم �سحة ما جاء يف اإفادة موظفي ال�سركة، 

والتي تتنا�سق مع اعرتاف املدعى عليه الأول والذي اأكده لدى هيئة الرقابة والتحقيق 

مما يدفع ما ذكره لدى الدائرة من كونه كان مكرهًا على تلك الأقوال من قبل املباحث 

الإدارية. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة املدعى عليه االأول ).....( واملدعى عليه الثاين ).....( 

اأ�ضهر حتت�ضب من تاريخ  بجرمية الر�ضوة وتعزير كل واحد منهما ب�ضجنه ثالثة 

اإيقافه على ذمة هذه الق�ضية. 

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



297

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 3/1581/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 281/د/ج/12 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1227/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/24هـ

1- ر�ضوة – قبول واأخذ مبلغ مايل – رجل اأمن – عدم تطابق االعرتاف مع الواقع 

املادي – �ضروط حجية االإقرار.

جنديًا  بو�سفه  الأول  لقيام  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

باأمن الطرق باأخذ مبالغ مالية من املتهم الثاين )الرا�سي( على �سبيل الر�سوة لإطالق 

�سراحه وت�سجيل مرور �سيارته بعد �سبطه ومعه اأربع حزم قات – اإنكار املتهم الأول 

ما ُن�سب اإليه اأمام الدائرة ورجوعه عن اإقراره امل�سدق �سرعًا بدعوى الإكراه وتقدميه 

اإنه مل يكن على  البينة على ثبوت ذلك بعدم تطابق اعرتافه مع الواقع املادي حيث 

راأ�ض العمل خالل الفرتة التي وقعت فيها اجلرمية اإذ يتعذر عليه مترير املتهم الثاين 

مع عدم تواجده يف مقر عمله وقد ثبت ذلك من اإفادة مرجعه وك�سوف ا�ستالم الدوام 

به حماًل عقاًل  املقر  يكون  ل  اأن  الفقه  الإقرار يف  �سروط  – من  الفرتة  خالل هذه 

و�سرعًا، واأن ل يكذبه ظاهر احلال، وعدم قبول العرتاف اإذا ثبت الإكراه لقوله �سلى 

اأمتي اخلطاأ والن�سيان وما ا�ستكرهوا عليه"، وكذلك قرر  "رفع عن  اهلل عليه و�سلم 

تقت�سر  وبالتايل  �ساحبه  على  اأي  قا�سرة  حجة  الإقرار  اأن  الفقهية  القواعد  فقهاء 

حجية اعرتاف املتهم الثاين عليه فقط – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم الأول مبا ُن�سب 
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اإليه. 

2- دعوى – انق�ضاء الدعوى اجلزائية ب�ضدور عفو ويل االأمر بعد احلكم فيها اأو 

قبله. 

تنق�سي الدعوى اجلزائية العامة ب�سدور عفو ويل الأمر �سواء بعد احلكم على املتهم 

الثاين  للمادة )22( من نظام الإجراءات اجلزائية - �سمول املتهم  اأم قبله ، طبقًا 

بالعفو امللكي الكرمي – اأثر ذلك: وقف ال�سري يف الدعوى فيما يتعلق به وفقًا ملا ا�ستقر 

عليه ق�ساء الديوان. 

املادة )22( من  نظام الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/39( 

بتاريخ 1422/7/8هـ.

تتلخ�ض وقائع هذه الق�سية بح�سب ما جاء باأوراقها اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق 

مبحافظة الأح�ساء اأقام هذه الدعوى اجلنائية �سد املتهمني املذكورين لأنهما خالل 

�سهر رجب عام 1429هـ و�سهر �سفر عام 1430هـ بدائرة مركز الدرب مبنطقة جازان: 

املتهم الأول ).....( بو�سفه جنديًا اأول باأمن الطرق مبنطقة جيزان قبل واأخذ مبلغًا 

قدره األفا )2000( ريال على �سبيل الر�سوة من املتهم الثاين ).....( مقابل اإخالله 
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بواجبات عمله وكمكافاأة له على اإطالق �سراح املتهم الثاين وت�سهيل مروره ب�سيارته من 

نقطة اأمن الطرق امل�سماة احلمراء مبركز الدرب مبنطقة جازان بعد اأن قب�ض عليه 

ل�سبط اأربع حزم قات بال�سيارة. 2- بو�سفه ال�سابق طلب واأخذ مبلغًا قدره اأربعة اآلف 

)4000( ريال على �سبيل الر�سوة من املتهم الثاين ).....( مقابل اإخالله بواجبات 

التفتي�ض  نقطة  القات من  بكمية من  �سيارة حمملة  بت�سهيل مرور  له  وكمكافاأة  عمله 

الإدارية مبا  املباحث  بتحقيقات  �سرعًا  امل�سدق  اعرتافه  التهام: 1-  اأدلة  املذكورة. 

ن�سب اإليه. 2- اعرتاف املتهم الثاين ).....( �سرعًا بتحقيقات املباحث الإدارية مبا 

رقم ).......(  باأن اجلوال  الأوراق  الثابت من  اإليه. 3-  امل�سندة  التهمة  ويوؤكد  يوؤيد 

الثاين ).....(  للمتهم  الذي يخ�سه ت�سمن ر�سالة ن�سية من اجلوال رقم )......( 

حتوي رقم لوحة ال�سيارة ونوعها ولونها والتي مت التن�سيق بينهما لت�سهيل مرورها من 

نقطة التفتي�ض تلك وبها كمية من القات امل�سبوط مبحافظة اجلبيل. 4- وجود الدافع 

وم�سلحة وراء ارتكابه للجرم امل�سند اإليه وهو ح�سوله على املال بوجه غري �سرعي. 

الر�سوة  األفا )2000( ريال على �سبيل  الثاين ).....(: 1- دفع مبلغًا مقداره  املتهم 

للمتهم الأول ).....( مقابل اإخالله بواجبات عمله وكمكافاأة له على اإطالق �سراحه 

وت�سهيل مروره ب�سيارته من نقطة تفتي�ض اأمن الطرق امل�سماة احلمراء مبركز الدرب 

مبلغًا  دفع   -4 بال�سيارة.  قات  حزم  اأربع  ل�سبط  عليه  قب�ض  اأن  بعد  جازان  مبنطقة 

مقابل   ).....( الأول  للمتهم  الر�سوة  �سبيل  على  ريال   )4000( اآلف  اأربعة  مقداره 

اإخالله بواجبات عمله وكمكافاأة له على ت�سهيل مروره �سيارة حمملة بكمية من القات 
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بتحقيقات  �سرعًا  امل�سدق  اعرتافه   -1 التهام:  اأدلة  املذكورة.  التفتي�ض  نقطة  من 

�سرعًا  امل�سدق   ).....( الأول  املتهم  اعرتاف   -2 اإليه.  ُن�سب  مبا  الإدارية  املباحث 

بتحقيقات املباحث الإدارية مبا يوؤيد ويوؤكد التهمة امل�سندة اإليه 3- الثابت من الأوراق 

باأن اجلوال رقم ).........( الذي يخ�سه �سدر منه ر�سالة ن�سية من اجلوال رقم 

والتي مت  ولونها  ونوعها  ال�سيارة  لوحة  رقم  ).....( حتوي  الأول  للمتهم   )........(

التن�سيق بينهما لت�سهيل مرورها من نقطة التفتي�ض تلك وبها كمية من القات امل�سبوط 

مبحافظة اجلبيل. 4- وجود الدافع وم�سلحة وراء ارتكابه للجرم امل�سند اإليه حيث 

اإن املتهم الأول مكنه من املرور ب�سيارته من نقطة التفتي�ض تلك ومعه حزم من القات 

كما �سهل مرور �سيارة من النقطة بها الكمية من القات له واآخرين. وطلبت الهيئة 

مكافحة  نظام  من  والثالثة  الأوىل  املادتني  لن�ض  طبقًا  الأول  املتهم  معاقبة  املدعية 

الثاين  الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( لعام 1412هـ ومعاقبة املتهم 

طبقًا لن�ض املواد الأوىل والثالثة والعا�سرة من ذات نظام. 

1430هـ  رجب   12 جل�سة  لها  فحددت  نظرها  با�سرت  الدائرة  اإىل  الق�سية  وباإحالة 

قرار  وبتالوة  املتهمان،  ح�سر  كما  الدعاء).....(   ممثل  ح�سر  املحدد  املوعد  ويف 

التهام على املتهم الأول اأجاب قائاًل: ما جاء يف قرار التهام غري �سحيح، واملتهم 

الثاين ).....( ل اأعرفه. وب�سوؤاله عن اأقواله يف التحقيقات، قال: اإنها غري �سحيحة 

عدا اأقواله اأمام هيئة الرقابة والتحقيق واكتفى بذلك، كما اكتفى ممثل الدعاء مبا 

اأجاب قائاًل: ما جاء يف قرار التهام  الثاين  املتهم  قدم، وبتالوة قرار التهام على 
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القب�ض علي  اأثناء  واحدة يف  اإل مرة  اأقابله  الأول مل  املتهم  اأن  اأوؤكد  ولكني  �سحيح، 

والتي اأخذ فيها مني مبلغ األفي ريال مقابل اإطالق �سراحي بعد اأن وجد حزم القات 

معي واكتفى بذلك، كما اكتفى ممثل الدعاء مبا قدم، وبذات اجلل�سة �سدر حكمها 

رقم )437/د/ج/12( لعام 1430هـ باإدانة/املذكورين اأعاله بجرمية الر�سوة املن�سوبة 

اأ�سهر حت�سب من  ت�سعة  ب�سجنه  والثاين  ون�سف  �سنة  الأول  ب�سجن  وتعزيرها  اإليهما 

حكم  و�سدر  الأول  املتهم  عليه  اعرت�ض  وقد  الق�سية  هذه  ذمة  على  اإيقافهما  تاريخ 

�سكاًل  العرتا�ض  قبول  اإىل  املنتهي  1430هـ  لعام  )707/اإ�ض/2(  رقم  ال�ستئناف 

1430هـ  لعام  )437/د/ج/12(  رقم  ع�سر  الثانية  اجلزائية  الدائرة  حكم  ونق�ض 

مو�سح  هو  ملا  نظرها  لإعادة  اإليها  الق�سية  واإعادة  الأول  للمتهم  بالن�سبة  جزئيًا 

بالأ�سباب، وباإحالة الق�سية اإىل الدائرة حددت لها جل�سة 1431/1/11هـ ح�سر فيها 

ممثل الدعاء).....( واملتهم الأول واملتهم الثاين للنظر يف حكم دائرة ال�ستئناف – 

�سالف الذكر – الذي بني على ما اأثاره املتهم الأول يف اعرتا�سه اأنه خالل الفرتة التي 

اأ�سري اإليها يف قرار التهام اأنه كان باإجازة واأن نقطة التفتي�ض التي متر بها ال�سيارات 

يوجد بها ثالث فرق اأمنية مما ل ميكن معه على حد قوله اأن يطلق �سراح املتهم الثاين 

فطلبت دائرة ال�ستئناف متحي�ض ذلك من الدائرة، وب�سوؤال املتهم عما ت�سمنه طلب 

التدقيق قال: هو ما اأ�سرت اإليه، وطلبت الدائرة الكتابة ملرجعه للتحقق من �سدق ما 

يدعيه وتقدم للدائرة بدفع مكون من �سفحتني كان فحواها طلب احلكم برباءته واأن 

اعرتافه اأمام املباحث نتيجة الإكراه وهو يعمل جنديًا ل �سلطة له يف مركز يوجد به 
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ممثلون من اجلهات احلكومية الأخرى وميار�ض عمله مروؤو�سًا من اجلميع كونه اأقل 

رتبة وما يزعمه املتهم الثاين كذب كون املركز الذي ح�سلت به الواقعة ت�سبقه عدة 

مراكز فكيف و�سل اإيل واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الدعاء مبا ورد يف قرار التهام، 

ثم نودي على املتهم الثاين واأطلعته الدائرة على م�سمون حكم ال�ستئناف – �سالف 

الذكر – واملوؤيد حلكم الدائرة فيما يخ�سه فطلب العون والتوفيق من اهلل، ثم وجه 

باملتهم الأول فا�ستاأذن الدائرة ب�سوؤال املتهم الثاين عن معرفته فقال املتهم الثاين ل 

اأعرفه ومل ي�سبق يل م�ساهدته واكتفى وقال املتهم الأول: هذه احلقيقة ومل ي�سبق يل 

م�ساهدته اإل باإدارة املباحث. وبناًء على ما �سبق قررت الدائرة الكتابة ملرجع املتهم 

الأول للتاأكد من حقيقة ما يدعيه، ويف جل�سة يوم ال�سبت 23 حمرم 1431هـ ح�سر 

ممثل الدعاء).....(  كما ح�سر املتهم الأول ومت اطالعه واطالع ممثل الدعاء على 

ما ت�سمنه اخلطاب الوارد لهذه الدائرة من قائد القوة اخلا�سة باأمن الطرق مبنطقة 

جيزان رقم )199( بتاريخ 1431/1/18هـ واملر�سل بالفاك�ض واملورد بوارد الديوان 

اأمن  اأنه متت خماطبة قائد دوريات  واملت�سمن  بتاريخ 1431/1/19هـ  رقم )266( 

طريق الطوال – الدرب مبوجب اخلطاب رقم )155( بتاريخ 1431/1/16هـ بطلب 

ووردهم  1431/1/13هـ  بتاريخ   )3/307( رقم  املحكمة  هذه  خطاب  على  الإفادة 

الإفادة باخلطاب رقم )113/1/12/11( بتاريخ 1431/1/18هـ باأن الفرد املذكور 

واأما  اإىل 1430/2/10هـ  الفرتة من 1430/2/7هـ  امل�ستلمني يف  يكن من �سمن  مل 

باأمن  واخلا�سة  �سابقًا(  )احلمراء  بي�ض  تفتي�ض  نقطة  ت�سبق  التي  التفتي�ض  نقاط 
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بي�ض  تفتي�ض  نقطة  وتبعد عن  الدغارير  تفتي�ض  نقطة  واحدة هي  نقطة  فهي  الطرق 

م�سافة مائة وخم�سني كيلومرتًا فقال املتهم: احلمد هلل على ات�ساح احلقيقة واأقدم 

لكم ما يوؤكد عدم ح�سوري �سورة من بيان احل�سور والن�سراف خالل تلك الفرتة 

فقدمها للدائرة ومت اطالع ممثل الدعاء عليها وقال ممثل الدعاء اإن الهيئة تكتفي 

مبا ورد يف قرار التهام. فاأ�سدرت الدائرة حكمها رقم )23/د/ج/12( لعام 1431هـ 

املنتهي اإىل عدم اإدانة املتهم الأول بجرمية الر�سوة املن�سوبة اإليه بناًء على الأ�سباب 

وباإحالة  احلكم  على  ال�ستئناف  املدعية  اجلهة  طلبت  وقد  احلكم  يف  اأوردها  التي 

الق�سية اإىل حمكمة ال�ستئناف الدائرة الثانية اأ�سدرت حكمها رقم )596/اإ�ض/2( 

فيها  النظر  واإعادة  الق�سية  واإعادة  الدائرة  حكم  نق�ض  اإىل  واملنتهي  1431هـ  لعام 

الأول ).....(، ومل  املتهم  وهو هنا  العام  املوظف  الر�سوة جرمية  لأن جرمية  وذلك 

تثبت بحقه من واقع حكم الدائرة الأخري رقم )23( لعام 1431هـ فبالتايل ل تثبت 

الثاين هو  املتهم  الرا�سي وهو  اإدانة  اإن  للر�سوة وحيث  العام  باملعنى  الرا�سي  يف حق 

خالف ما ا�ستقر عليه ق�ساء الديوان من اأنه متى حكم بعدم اإدانة املرت�سي فاإنه ل 

يدان الرا�سي وفقًا لنظام مكافحة الر�سوة، وباإعادة الق�سية اإىل هذه الدائرة بتاريخ 

25 جمادى الأوىل 1431هـ حددت لنظرها جل�سة اليوم وقد ورد للدائرة خطاب مدير 

�سعبة �سجن حمافظة الأح�ساء رقم )2346/9/اأ2( بتاريخ 18 �سفر 1431هـ واملقيد 

الثاين  املتهم  اأن  املت�سمن  19/�سفر/1431هـ  بتاريخ   )862( برقم  املحكمة  بوارد 

وب�سوؤال ممثل  البالد  اإبعاده عن  يتم  الكرمي و�سوف  امللكي  العفو  �سمله  ).....(، قد 
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الدعاء عما لديه مت�سك مبا جاء يف قرار التهام، واكتفى بذلك، وبناًء عليه مت رفع 

الق�سية للمداولة و�سدر هذا احلكم. 

ملا كانت هيئة الرقابة والتحقيق اأقامت هذه الدعوى �سد املتهمني موجهة لهما تهمة 

الر�سوة على التف�سيل الوارد بقرار التهام و�سدر هذا احلكم، وحيث اإنه فيما يت�سل 

ال�سخ�ض الرباءة  الأ�سل يف  اإن  اإليه، وحيث  املن�سوبة  التهمة  اأنكر  الأول فقد  باملتهم 

اأو  بدليل �سحيح  اإل  ال�سخ�ض  اأمانة  والقدح يف  الأ�سل  النتقال عن  بحال  يجوز  ول 

التهمة  اإثبات  الأدلة حا�سمة يف  الإ�سالم، وحيث مل تكن  قرينة قوية كما قرر فقهاء 

تطرق  اإذا  الأدلة  ولأن  املتهم،  ل�سالح  يف�سر  ال�سك  اإن  وحيث  اإليها،  ال�سك  لتطرق 

اإليها الحتمال �سقط بها ال�ستدلل وحيث اإنه بتفنيد اأدلة التهام �سد املتهم الأول 

اإليه،  ُن�سب  الإدارية مبا  املباحث  بتحقيقات  �سرعًا  امل�سدق  اعرتافه  الأول:  فالدليل 

بينة  اإىل  حتتاج  دعوى  ي�سكل  هذا  وطعنه  بالإكراه  املتهم  فيه  طعن  العرتاف  فهذا 

عليه وقد ا�ستطاع املتهم احل�سول على البينة وذلك باإثبات عدم تطابق اعرتافه مع 

وقعت  التي  الفرتة  خالل  العمل  راأ�ض  على  يكن  مل  اأنه  ذكر  اإنه  حيث  املادي  الواقع 

فيها احلادثة اإذ يتعذر عليه مترير املتهم الثاين مع عدم تواجده يف مقر العمل، وقد 

متت خماطبة مرجعه للتاأكد من �سدق دعواه فاأتت اإفادة قائد القوة اخلا�سة باأمن 

لك�سوف  �سورًا  قدم  املتهم  اأن  كما  املدعي  لدعوى  مطابقة  جيزان  مبنطقة  الطرق 
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ا�ستالم الدوام يف الفرتة التي وقعت فيها احلادثة وجاءت خالية من ا�ستالمه خالل 

ي�سادف  مل  الإقرار  اإن  حيث  الإكراه  �سائبة  تظهر  تقدم  ما  ثبوت  فعن  الأيام  تلك 

واقعًا ماديًا وهذا ما يذكره فقهاء الإ�سالم فقد جاء يف و�سائل الإثبات ل�ساحبه/د. 

املقر به حماًل عقاًل و�سرعًا،  الإقرار: )اأن ل يكون  الزحيلي قوله يف �سروط  حممد 

اإذا ثبت  واأن ل يكذبه ظاهر احلال( ومما تقرر فقهًا وق�ساًء عدم قبول العرتاف 

الإكراه لقوله عليه ال�سالة وال�سالم: )رفع عن اأمتي اخلطاأ والن�سيان وما ا�ستكرهوا( 

من�سور  العالمة  قال  فقد  الأحكام  ال�سريف  احلديث  هذا  على  الفقهاء  اأ�س�ض  ولقد 

من  الإقرار  ي�سح  )ول  الإقرار:  كتاب  يف  املربع  الرو�ض  كتابه  يف  احلنبلي  البهوتي 

مكره(. واأما الدليل الثاين: اعرتاف املتهم الثاين ).....( امل�سدق �سرعًا بتحقيقات 

اإليه، فهذا اعرتاف تق�سر حجيته  امل�سندة  التهمة  ويوؤكد  يوؤيد  الإدارية مبا  املباحث 

على قائله، كما قرر فقهاء القواعد الفقهية ذلك بقولهم: )الإقرار حجة قا�سرة( اأي: 

على �ساحبه، فيكون هذا الدليل مردود يف حق املتهم الأول. والدليل الثالث: الثابت 

ر�سالة  ت�سمن  الأول(  )املتهم  يخ�ض  الذي   )......( رقم  اجلوال  باأن  الأوراق  من 

ال�سيارة  لوحة  رقم  حتوي   ).....( الثاين  للمتهم   ).......( رقم  اجلوال  من  ن�سية 

ونوعها ولونها والتي مت التن�سيق بينهما لت�سهيل مرورها من نقطة التفتي�ض تلك وبها 

كمية من القات امل�سبوط مبحافظة اجلبيل، فاإنه من املالحظ اأن هذه الر�سالة واردة 

على جوال املتهم الأول ولي�ست �سادرة وهو م�سوؤول عما ي�سدر من جواله ل ما يرد 

اإليه علمًا اأنه ميكن العبث واإ�سدار ر�سائل من جوال ال�سخ�ض. والدليل الرابع: وجود 



307

الدافع وامل�سلحة وراء ارتكابه للجرم امل�سند اإليه وهو ح�سوله على املال بوجه غري 

�سرعي، فهذا دليل ي�سح يف حال ثبوت ما قبله من الأدلة والثابت خالف ذلك، وحيث 

يف�سر  ال�سك  اإن  اإليها، وحيث  ال�سك  لتطرق  التهمة  اإثبات  الأدلة حا�سمة يف  مل تكن 

ل�سالح املتهم، ولأن الأدلة اإذا تطرق اإليها الحتمال �سقط بها ال�ستدلل، فبناًء على 

ما �سبق فاإن الدائرة تنتهي اإىل عدم اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه من ر�سوة، وفيما يت�سل 

رقم  الأح�ساء  �سجن حمافظة  �سعبة  مدير  ورد خطاب  قد  اإنه  فحيث  الثاين  باملتهم 

بتاريخ  برقم )862(  املحكمة  بوارد  واملقيد  بتاريخ 1431/2/18هـ  )2346/9/اأ2( 

19/�سفر/1431هـ املت�سمن اأن املتهم الثاين ).....(، قد �سمله العفو امللكي الكرمي 

و�سوف يتم اإبعاده عن البالد وحيث اإن املادة الثانية والع�سرين من نظام الإجراءات 

اجلزائية ن�ست على اأن الدعوى اجلزائية العامة تنق�سي ب�سدور عفو ويل الأمر فيما 

يدخله العفو والق�سية املاثلة من ذلك النوع واملادة جاءت مطلقة �سواء بعد احلكم اأم 

قبله وحيث اإن الثابت بالأوراق اأن املتهم املذكور كان �سجينًا على ذمة هذه الق�سية 

تعذر  القب�ض عليه وقد  األقت  التي  املخت�سة  ال�سلطة  اإطالق �سراحه من قبل  وجرى 

ح�سوره لذلك فاإنه ل ياأخذ حكم املتهم الهارب اأو املختفي فيحاكم غيابيًا وبناًء على 

ذلك وملا ا�ستقر عليه ق�ساء الديوان بوقف �سري الدعوى يف مثل هذه احلالت كما يف 

قرار هيئة التدقيق الثانية رقم )291/ت/2( لعام 1424هـ. 

لذلك حكمت الدائرة اأواًل: احلكم بعدم اإدانة ).....( )�ضعودي اجلن�ضية( بجرمية 

وقف  الدائرة  قررت  ثانياً:  باالأ�ضباب.  مو�ضح  هو  ملا  وذلك  اإليه  املن�ضوبة  الر�ضوة 
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ل�ضموله  اجلن�ضية(  )ميني   ).....( الثاين  باملتهم  يتعلق  فيما  الق�ضية  يف  ال�ضري 

بتعليمات العفو امللكي الكرمي. 

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 3/1305/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 342/د/ج/12 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1208/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/16هـ

ر�ضوة– ا�ضرتاك يف دفع الر�ضوة– موظف عام  . 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني ل�سرتاك الأول يف دفع ر�سوة 

ملوظفني عامني )فرزت لهم اأوراق م�ستقلة( باأن دفع بوا�سطة خاله مبالغ مالية ملوظف 

اإمتام حمكوميته، كما  اأمر باإطالق �سراحه من ال�سجن قبل  من الإمارة ل�ست�سدار 

تو�سط لبقية املتهمني يف دفع ر�سوة للح�سول على اأوامر باإطالق �سراحهم – اعرتاف 

الو�سيط )خال املتهم الأول(باأن املتهم املذكور كان على اطالع كامل مبو�سوع الر�سوة 

واأنه اأخربه باأن ال�سخ�ض الذي �سوف يطلق �سراحه هو موظف بالإمارة مقابل املبلغ 

بالطريقة نف�سها عن طريق  املتهمني مت  اإطالق �سراح بقية  واأن  بينهما،  املتفق عليه 

املتهم الأول – �سدور حكم نهائي باإدانة كل من الو�سيط املذكور واملوظف املرت�سي يف 

جرمية الر�سوة والتو�سط فيها – اأثر ذلك: ثبوت اإدانة املتهم الأول مبا ُن�سب اإليه – 

اإنكار باقي املتهمني ما ُن�سب اإليهم ونفيهم دفع املبالغ على �سبيل الر�سوة واإمنا على 

اأ�سا�ض كونها اأتعاب للمحامي الذي ي�سعى لإطالق �سراحهم ومما يوؤيد ذلك اإم�ساء 

ال�سجن  اإدارة  ورفع  الكرمي  القراآن  اأجزاًء من  جزء كبري من حمكوميتهم وحفظهم 

طلبات اإطالق للجهة القاب�سة ب�ساأنهم، ف�ساًل عن عدم اعرتاف املوظف املرت�سي ول 
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و�سيطه ول املتهم الأول مبا يفيد علم بقية املتهمني باأن اإطالق �سراحهم �سيكون عن 

طريق املوظف املذكور – اأثر ذلك: عدم اإدانتهم مبا ُن�سب اإليهم. 

اأنه ورد اإىل املحكمة الإدارية مبدينة الدمام خطاب  تتلخ�ض وقائع هذه الق�سية يف 

 16 بتاريخ  )34/�ض/406(  رقم  ال�سرقية  باملنطقة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع 

جمادى الآخرة 1431هـ املرفق به قرار التهام رقم )496/330/ج( لعام 1431هـ مع 

م�سفوعاته. وقد با�سرت الدائرة النظر يف الق�سية على النحو املثبت مبح�سر ال�سبط 

وحددت لها جل�سة اليوم حيث ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر املتهمون اأعاله 

وقد ادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهمني بالنحو املو�سح بقرار التهام املت�سمن: 

بدائرة مدينة  اأنهم خالل عام 1429هـ  املتهمني  والتحقيق  الرقابة  اتهام هيئة  اأوًل: 

ملوظفني  ر�سوة  دفع  يف  ا�سرتك   -1  ).....( الأول  املتهم  ال�سرقية:  باملنطقة  الدمام 

عامني – فرزت لهم جميعًا اأوراق م�ستقلة و�سبق تقدميهم للمحاكمة ل�ستعمال نفوذ 

مزعوم للح�سول على اأمر من ال�سلطة العامة باأن دفع بوا�سطة خاله).....( ثالثمائة 

األف )300.000( ريال للموظف باإمارة املنطقة ال�سرقية ).....( مقابل ا�ست�سدار 

اإمتام حمكوميته يف  قبل  القطيف  �سجن  �سراحه من  لإطالق  الإمارة  مقام  اأمر من 

املتهمني  لبقية  املن�سوبة  اجلرائم  يف  تو�سط   -2 ب�سببها.  امل�سجون  اخلمور  ق�سية 

با�ستالم مبالغ الر�سوة منهم واإي�سالها اإىل املوظف املذكور عن طريق خاله ).....( 
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لغر�ض اإ�سدار اأوامر اإطالق �سراح مماثلة مل�سلحته. املتهم الثاين: ).....( ا�سرتك 

اأوراق م�ستقلة و�سبق  – فرزت لهم جميعًا  اآخرين يف دفع ر�سوة ملوظفني عامني  مع 

العامة  ال�سلطة  من  اأمر  على  للح�سول  مزعوم  نفوذ  ل�ستعمال  للمحاكمة  تقدميهم 

باأن دفع بوا�سطة املتهم الأول اأربعني األف )40.000( ريال للموظف باإمارة املنطقة 

ال�سرقية ).....( مقابل ا�ست�سدار اأمر من مقام الإمارة لإطالق �سراحه من �سجن 

القطيف قبل اإمتام حمكوميته يف الق�سية الأخالقية امل�سجون ب�سببها. املتهم الثالث: 

).....( ا�سرتك مع اآخرين يف دفع ر�سوة ملوظفني عامني – فرزت لهم جميعًا اأوراق 

من  اأمر  على  للح�سول  مزعوم  نفوذ  ل�ستعمال  للمحاكمة  تقدميهم  و�سبق  م�ستقلة 

ال�سلطة العامة باأن دفع بوا�سطة املتهم الأول اأربعني األف )40.000( ريال للموظف 

لإطالق  الإمارة  مقام  من  اأمر  ا�ست�سدار  مقابل   ).....( ال�سرقية  املنطقة  باإمارة 

امل�سجون  الأخالقية  الق�سية  يف  حمكوميته  اإمتام  قبل  القطيف  �سجن  من  �سراحه 

 – اآخرين يف دفع ر�سوة ملوظفني عامني  ب�سببها. املتهم الرابع: ).....( ا�سرتك مع 

نفوذ مزعوم  للمحاكمة ل�ستعمال  تقدميهم  و�سبق  م�ستقلة  اأوراق  لهم جميعًا  فرزت 

األف  اأربعني  الأول  املتهم  بوا�سطة  دفع  باأن  العامة  ال�سلطة  من  اأمر  على  للح�سول 

اأمر  ا�ست�سدار  مقابل   ).....( ال�سرقية  املنطقة  باإمارة  للموظف  ريال   )40.000(

من مقام الإمارة لإطالق �سراحه من �سجن القطيف قبل اإمتام حمكوميته يف الق�سية 

الأخالقية امل�سجون ب�سببها. 2- تو�سط يف اجلرائم املن�سوبة لبقية املتهمني با�ستالم 

لغر�ض  املذكور عن طريق خاله).....(  املوظف  اإىل  واإي�سالها  منهم  الر�سوة  مبالغ 
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التهام  اأدلة  املدعية  �ساقت اجلهة  ثم  �سراح مماثلة مل�سلحته  اإطالق  اأوامر  اإ�سدار 

امل�سدقة  وباأقوالهم  بالتحقيقات  �سراحة  املتهمني  اإقرار   -1 التايل:  النحو  على 

اإمارة  مقام  الإفراج عنهم من  اأوامر  ا�ست�سدار  بق�سد  املالية  املبالغ  بتقدمي  �سرعًا 

املنطقة ال�سرقية. 2- اإفادة ).....( يف التحقيقات ال�سابقة املت�سمنة اأن املتهم الأول 

على علم باأن اإطالق �سراحه هو وبقية املتهمني معه يف هذه الق�سية �سوف يتم عن 

اأن   -3 اإليه.  تدفع  �سوف  التي  املالية  املبالغ  مقابل   ).....( الإمارة  موظف  طريق 

ومردود  واٍه  دفاع  املحام  اأتعاب  مقابل  هي  دفعها  مت  التي  املبالغ  اأن  املتهمني  ادعاء 

حكومية  جهة  من  اأمر  �سدور  مقابل  هي  دفعوها  التي  املبالغ  اأن  التام  بعلمهم  عليه 

وبعد ا�ستنفاذ الطرق النظامية للح�سول عليه. 4- اإقرار املوظف ).....( والو�سيط 

).....( مبا يوؤيد �سحة ما هو من�سوب للمتهمني. 5- هروب املتهم الأول وتواريه عن 

والتزوير دليل على علمه  الر�سوة  اكت�ساف جرائم  تاريخ  الأنظار لأكرث من �سنة من 

التام بجرمية الر�سوة املن�سوبة اإليه. هذا وطلبت الهيئة املدعية معاقبة املتهمني وفقًا 

للمواد الأوىل واخلام�سة والعا�سرة من نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي 

رقم )م/36( يف 29 ذي احلجة 1421هـ. هذا وبعد �سماع دعوى ممثل اجلهة املدعية 

وطلب الإجابة من املتهم الأول اأجاب بقوله: ما جاء بقرار التهام غري �سحيح واملبلغ 

اأخربين  الذي   ).....( للمحامي  اأجرة  اأنه  اأ�سا�ض  على  خلايل).....(،  دفعته  الذي 

لبقية  لتو�سطي  بالن�سبة  اأما  نظامي،  بطريق  �سراحي  اإطالق  يف  �سي�سعى  باأنه  خايل 

املتهمني فلم اأ�ستفد منه رياًل واحدًا، وب�سوؤاله عن �سبب هروبه وتواريه عن الأنظار 
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لأكرث من �سنة من تاريخ اكت�ساف جرائم الر�سوة اأجاب بقوله: ال�سبب اأن زوجتي كانت 

حامل وقد اأخربين خايل باأن مو�سوع اإطالق ال�سراح قد مت بطريقة غري نظامية ومت 

اأي اأحد منهم كما  القب�ض على املوظفني املتورطني بذلك واأوؤكد لكم باأين ل اأعرف 

اأنهم بالتحقيق معهم مل ي�سريوا اإىل اتفاقي معهم، وب�سوؤاله عن اأقواله يف التحقيقات 

قال: ما جاء بها �سحيح، �سوى ما اأثبت باأن ال�سخ�ض الذي �سعى يف اإطالق �سراحي 

هو )�سخ�ض( ولي�ض )حمامي( حيث اأ�سر املحقق على عدم اإ�سافة عبارة )حمامي( 

هكذا اأجاب. واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الدعاء مبا جاء يف قرار التهام. 

متت  والذي  والتحقيق  الرقابة  هيئة  بدعوى  ومبواجهته  الثاين  املتهم  على  نودي  ثم 

املدعية  اجلهة  ممثل  دعوى  �سماع  وبعد  املتهم  على  الدعاء  ممثل  قبل  من  تالوته 

وطلب الإجابة منه اأجاب بقوله: ما جاء بقرار التهام غري �سحيح واملبلغ الذي دفعته 

على اأ�سا�ض اأنه اأجرة للمحامي).....(والذي اأخربين ).....( باأنه متمكن بالأنظمة 

رفعت  حيث  لذلك،  متهيئة  ومعاملتنا  �سيما  ل  اإفراج  اأمر  على  يح�سل  اأن  وي�ستطيع 

ومل  الكرمي  القراآن  من  جزًءا  ع�سر  اثني  حفظت  كوين  لالإمارة  ال�سجن  اإدارة  من 

اأقواله يف التحقيقات واعرتافه  اأن املبلغ �سي�سرف ملوظفني، وب�سوؤاله عن  اأعلم  اأكن 

امل�سدق �سرعًا، قال اأقوايل يف التحقيقات �سحيحة وكذلك اعرتايف امل�سدق �سرعًا، 

الوزارة  اإىل  اأر�سلت  معاملته  باأن  �سرعًا  امل�سدق  اعرتافه  ت�سمنه  مبا  ومبواجهته 

ورف�ض طلب اإطالق ال�سراح واأنهم ا�ستنفذوا الطرق النظامية ولذلك جلاأوا اإىل ذلك 

فقد  ر�سوة  �سينطوي على جرمية  الأمر  باأن  بخلدي  يدر  بقوله: مل  اأجاب  ال�سخ�ض، 
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اأوهمني املدعو ).....( اأن املحامي ي�ستطيع بتمكنه من النظام اأن يح�سل على اأمر 

اإطالق �سراح حلني ورود املعاملة واأنه يف حالة زيادة املحكومية فقد اأخربين باأنه غري 

م�سوؤول، ويف حال بقاء احلكم على و�سعه فيبقى علي اجللد واأخرج من ال�سجن هكذا 

اأجاب. واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الدعاء مبا ورد يف قرار التهام. 

ثم نودي على املتهم الثالث فح�سر برفقة خفريه وقد متت قراءة قرار التهام فيما 

يخ�ض املتهم من قبل ممثل الدعاء ومبواجهة املتهم بذلك وطلب الإجابة اأجاب بقوله: 

لـ ).....( هو  ما جاء بقرار التهام غري �سحيح جملًة وتف�سياًل واملبلغ الذي دفعته 

عبارة عن اأجرة للمحامي).....( الذي اأفهمني ).....( باأن املذكور متمكن واأ�سيف 

باأن حمكوميتي م�سى عليها �سنة وع�سرة اأ�سهر ومل يبق منها اإل اأربعون يومًا والذي 

دفعني لالتفاق مع ).....( ملا راأيت ).....( و).....( قد خرجا من ال�سجن نتيجة 

اتفاقهما مع ).....(، وب�سوؤاله عن اأقواله يف التحقيقات واعرتافه امل�سدق �سرعًا قال: 

ما جاء به �سحيح، واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الدعاء مبا ورد يف قرار التهام. ثم 

نودي على املتهم الرابع فح�سر وبتالوة قرار التهام وطلب الإجابة منه اأجاب بقوله: 

كونه  اأ�سا�ض  على  كان   ).....( الأول  للمتهم  املدفوع  واملبلغ  �سحيح  غري  به  جاء  ما 

اأكملت حمكوميتي  قد  لذلك حيث  ومعاملتي متهيئة  �سيما  للمحامي ).....(ل  اأجرة 

وزيادة �سهرين وع�سرين يومًا وقد حفظت اأربعة ع�سر جزًءا من القراآن الكرمي وقد 

رفعت اإدارة ال�سجن معاملتي لالإمارة للنظر يف اإطالق �سراحي، وب�سوؤاله عن اأقواله يف 

التحقيقات واإقراره امل�سدق �سرعًا قال: ما جاء به �سحيح. واكتفى بذلك كما اكتفى 
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ممثل الدعاء مبا ورد يف قرار التهام. 

بناًء على الدعوى والإجابة وبعد الطالع على اأوراق الق�سية وحيث اإن املدعية تهدف 

ومعاقبتهم  املذكورين  املتهمني  الر�سوة يف حق  اإثبات جرمية  اإىل  املاثلة  من دعواها 

تبعًا لذلك كما هو مف�سل يف قرار التهام، وحيث اإنه فيما يت�سل باملتهم الأول فما 

اأقواله يف حتقيقات املباحث الإدارية  تاأ�سي�سًا على ما جاء يف  اإليه ثابت بحقه  ُن�سب 

امل�سدقة ق�سائيًا يف املحكمة اجلزئية بالدمام واملت�سمن باأنه قد وكل حماميًا ملتابعة 

ق�سية اإطالق �سراحه وبعدها ات�سل عليه خاله ).....( واأخربه باأنه يعرف �سخ�سًا 

ريال   )300.000( األف  ثالثمائة  مقابل  �سراحه  اإطالق  اأمر  ي�ست�سدر  اأن  ي�ستطيع 

فوافق على ذلك، وهذا يكذب زعمه باأن دفعه لذلك املبلغ ال�سخم على اأ�سا�ض كونه 

اأجرة للمحامي حيث �سبق له توكيل حماٍم ويعرف اأنه بالطرق النظامية ل جمال يف 

اإطالق �سراحه فلجاأ لذلك ال�سخ�ض عن طريق خاله وقد اأكد الو�سيط املدعو).....( 

اأقواله امل�سدقة �سرعًا واملرفقة �سورتها باأوراق هذه الق�سية  حال املتهم املذكور يف 

باأن ال�سخ�ض الذي �سوف  اأخربه  باأن املتهم على اطالع كامل مبو�سوع الر�سوة واأنه 

يطلق �سراحه موظف بالإمارة واتفق معه على اإعطائه املعاملة كاملة مقابل ثالثمائة 

األف )300.000( ريال فوافق على ذلك وكان دفع املبلغ على دفعتني، كما اأقر املذكور 

باأن اإطالق �سراح بقية املتهمني مت بالطريقة نف�سها عن طريق املتهم الأول، اأما زعم 
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قد  باأنه  املدعو).....(  للمحامي).....( فقد ذكر  يكون  �سوف  املبلغ  باأن دفع  املتهم 

اختلق هذه الق�سة وقام بطباعة كارت قدمه جلهة التحقيق مدون عليه ا�سم/).....(

ويعمل يف مكتب ).....( عن طريق �سخ�ض �سوري وذلك لت�سليل جهة التحقيق والذي 

برنامج  على  بل  املطبعة  يف  يطبع  مل  كونه  لديها  الكارت  تزوير  مو�سوع  اكت�ساف  مت 

الفوتو�سوب وقد �سدر حكم هذه الدائرة رقم )216/د/ج/12( لعام 1430هـ باإدانة 

�سنوات  خم�ض  ب�سجنه  وتعزيره  والتزوير  الر�سوة  جرمية  يف  و�سيطًا  كونه   ).....(

الدائرة  ال�ستئناف  حمكمة  من  واأوؤيد  ريال   )700.000( األف  �سبعمائة  وتغرميه 

املوظف ).....(  اإدانة  لعام 1430هـ كما متت  الثانية بحكمها رقم )1/456�ض/2( 

باإدانته  1430هـ  لعام  )199/د/ج/11(  ع�سرة  احلادية  اجلزائية  الدائرة  بحكم 

وتعزيره ب�سجنه خم�ض �سنوات وتغرميه مليون )1000.000( ريال واأوؤيد من حمكمة 

يوؤكد  ومما  1430هـ  لعام  )1/427�ض/2(  رقم  بحكمها  الثانية  الدائرة  ال�ستئناف 

�سحة التهام اأن املتهم مل يقت�سر على نف�سه يف طلب ا�ست�سدار اأمر اإطالق �سراحه بل 

�سعى بال�سرتاك مع خاله باأن اتفق مع بقية املتهمني وقد �سبق اأن اأخربه خاله بالطريق 

التي �سي�سلكها يف اإطالق �سراحهم ي�ساف اإىل ذلك هروبه وتواريه عن الأنظار ملدة 

طويلة بعد اكت�ساف اجلرمية وذلك ح�سب اعرتافه وقد اأقر باأنه اأخطاأ يف ذلك و�سلم 

اأنه ل مفر وبت�سافر تلك الأدلة وتكاثرها فاإن الدائرة تنتهي اإىل  اأن علم  نف�سه بعد 

اإدانته مبا ُن�سب اإليه وتق�سي بتعزيره مبوجب املواد املذكورة بذيل قرار التهام. وفيما 

اإليهم ونفوا ذلك يف جميع  اأنكروا جميعًا التهمة املن�سوبة  يت�سل ببقية املتهمني فقد 
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اأجرة  كونه  اأ�سا�ض  على  اإمنا  كر�سوة  املبلغ  دفع  من  الدائرة  ولدى  التحقيق،  مراحل 

للمحامي الذي �سي�سعى لإطالق �سراحهم وما ذكروه له وجه وحمتمل لعدة اأمور اأوًل: 

اأن م�سوغات اإطالق �سراحهم متوجهة من اإم�ساء جزء كبري من حمكوميتهم ح�سب 

�سحيفة ال�سوابق ح�سب خطاب مدير �سجن القطيف لفة )7( بل اإن املتهم الرابع قد 

اأكمل حمكوميته وحفظهم اأجزاء من القراآن الكرمي ح�سب اخلطاب امل�سار اإليه ولذا 

قامت اإدارة ال�سجن برفع طلبات اإطالق اجلهة القاب�سة. ثانيًا: اأنه ورد يف اعرتاف 

املتهم الثاين اأن التفاق �سيكون على اأمر الإفراج فقط دون اإلغاء تنفيذ اجللد وهذا 

اأنه مل يرد يف اعرتاف املوظف املرت�سي ).....( ول  ثالثًا:  يدل على �سالمة موقفه. 

و�سيطه ).....( ول و�سيط الأخري/املتهم الأول ما يفيد بعلم بقية املتهمني باأن اإطالق 

ال�سراح �سيكون عن طريق املوظف املذكور. وحيث اإنه من املقرر ق�ساًء اأنه اإذا تطرق 

ال�سك والحتمال اإىل اأدلة الإدانة �سقط ال�ستدلل بها اإذ ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم 

وتاأ�سي�سًا على ذلك فاإن الأدلة التي �ساقتها الهيئة غري كافية يف اإدانة املتهمني، وحيث 

اإن جرمية الر�سوة من اجلرائم الكربى التي ل بد لثبوتها من دليل يقيني قاطع ل على 

جمرد ظن و�سبهة، لذلك فاإن الدائرة تنتهي اإىل احلكم بعدم اإدانة املتهمني مبا هو 

من�سوب اإليهم. 

لذلك حكمت الدائرة باحلكم التايل:

وتعزيره  اإليه  املن�ضوبة  الر�ضوة  بجرمية  اجلن�ضية(  )�ضعودي   ).....( اإدانة  اأواًل:   

ب�ضجنه �ضنتني ون�ضفا ً حت�ضب من تاريخ اإيقافه على ذمة الق�ضية. 
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الر�ضوة  بجرمية  اجلن�ضية(  )�ضعوديي  و).....(  و).....(   ).....( اإدانة  عدم  ثانياً: 

املن�ضوبة اإليهم وذلك 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 4/815/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 515/د/ج/14 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 310/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/11/29هـ

اختال�س– مال عام  – موظف عام – اعرتاف املتهم وتناق�س اأقواله – تطبيق 

نظام مبا�ضرة االأموال العامة. 

 – عامًا  موظفًا  ب�سفته  لأنه  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

 – ريال   )322400( مبلغ  باختال�ض  قام   – احلدود  حر�ض  بقطاع  �سرف  ماأمور 

اعرتاف املتهم بجرمية الختال�ض يف التحقيقات ولدى مرجعه – تناق�ض اأقوال املتهم 

يف التحقيقات حيث اأنكر يف بداية التحقيق علمه باملبلغ ونفيه وجوده يف حوزته ثم بعد 

ذلك اأقر بعلمه به وبوجوده لديه يف منزله بحجة احلفاظ عليه – بقاء املبلغ مع املتهم 

لأكرث من �سنة ون�سف يف منزله دون اإيداعه مبا�سرة يف خزينة الدولة – اأثر ذلك: 

اإدانته مبا ُن�سب اإليه من جرمية الختال�ض مع التنبيه اإىل اأن الدائرة ل تتفق مع جهة 

الدعاء فيما طالبت به من تطبيق اأحكام املادة الثانية الفقرة ال�سابعة من املر�سوم 

امللكي رقم )43( بتاريخ 1377هـ حيث اإن الذي ينطبق يف حق املدعى عليه هو نظام 

مبا�سرة الأموال العامة. 
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بتاريخ  )م/77(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  الأموال  مبا�سرة  نظام 

1395/10/23هـ. 

تتلخ�ض ح�سبما هو مبني باأوراق الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة 

جازان اأقام هذه الدعوى اجلزائية بقرار التهام رقم )99/ج( لعام 1430هـ بح�سور 

يعمل   – �سنة   )47(  – اجلن�سية  �سعودي   –  ).....( �سد   ).....( الدعاء  ممثل 

بتاريخ  لأنه  بفر�سان.  احلدود  حر�ض  بقطاع  ال�سابعة  املرتبة  �سرف  ماأمور  بوظيفة 

1429/4/15هـ وما قبل مبحافظة فر�سان مبنطقة جازان: ب�سفته موظفًا عاما )م7( 

ماأمور �سرف بقطاع حر�ض احلدود بفر�سان قام باختال�ض مبلغ )322400( ثالثمائة 

فرع  �ساق  ثم  اجلرمية.  متت  ذلك  على  وبناًء  ريال  واأربعمائة  األفًا  وع�سرين  واثنني 

الهيئة اأدلة التهام الآتية: 

1- اعرتاف املتهم يف التحقيقات لدى مرجعه باختال�ض مبلغ )322400( ريال. 

2- ما ورد مبح�سر اجتماع اللجنة بحر�ض احلدود املوؤرخ يف 1429/4/15هـ. 

3- ما ورد باإقرار املتهم لدى مرجعه بتاريخ 1429/5/7هـ. 

4- اأن للمتهم م�سلحة موؤكدة فيما اأقدم عليه. 
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5- اأن اإنكار املتهم لدى الهيئة كالم مر�سل ل يع�سده دليل. 

وطلب فرع الهيئة مبنطقة جازان من املحكمة الإدارية مبنطقة ع�سري معاقبة املتهم 

وفقًا لأحكام املادة الثانية الفقرة ال�سابعة من املر�سوم امللكي رقم )43( يف 1377هـ. 

ومبثول املدعى عليه اأمام الدائرة ومواجهته مبا ُن�سب اإليه بقرار التهام بعد اأن نبهت 

الدائرة اإىل اأن املخالفة التي وقع فيها تخ�سع لنظام وظائف مبا�سرة الأموال العامة، 

اأنكر ما ن�سب اإليه بقرار التهام وذكر اأنه مل يودع املبلغ امل�سار اإليه بقرار التهام اإل 

بعد التحقيق معه وذكر اأن �سبب ذلك هو اأن املبلغ كان لديه يف بيته للحفاظ عليه ومل 

يكن يف نيته اختال�سه، وب�سوؤاله عن اإجابته يف التحقيقات الأولية وكذلك ما جاء يف 

اأجاب بذلك ب�سبب  اأنه قد  باأنه قد ا�ستفاد من املبلغ يف بناء منزل له؟ ذكر  اإقراره 

يف  عليها  حت�سل  التي  النقدية  املبالغ  اإيداع  عدم  �سبب  عن  وب�سوؤاله  عليه،  ال�سغط 

خزينة الدولة رغم اأنه ت�سلمها يف عام 1427هـ واأنه مل يتم اإعادتها من قبله اإل بعد 

التحقيق معه يف عام 1429هـ بعد اكت�ساف املخالفة فذكر اأن املبلغ كان موجودًا لديه 

حمل  املال  مقدار  يف  الدعاء  جهة  مع  يتفق  هل  وب�سوؤاله  مبنزله،  املدة  تلك  طوال 

التهام؟ فاأجاب باأنه يتفق مع جهة الدعاء فيما ذكرته من مقدار املال، وب�سوؤاله عما 

يود اإ�سافته قدم مذكرة مكونة من اأربع �سفحات ذكر اأنها حتوي نقاط دفاعه عما ورد 

بقرار التهام )�سلمت �سورة منها ملمثل جهة الدعاء( وبعد الطالع عليها من قبل 

الدائرة ات�سح اأنها ل تخرج يف م�سمونها عما قدمه اأمامها وبعر�ض ذلك على ممثل 

الدعاء اكتفى مبا ورد بقرار التهام كما اكتفى املدعى عليه مبا ذكره. 
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بعد �سماع الدعوى والإجابة عنها وبعد الطالع على كافة الأوراق والتحقيقات، وحيث 

لدى  التحقيقات  يف  رياًل   )322400( مبلغ  اختال�ض  بجرمية  عليه  املدعى  اعرتف 

مرجعه وحيث اأقر بذلك لدى مرجعه اأي�سًا وفق الإقرار املرفق مبلف الق�سية بتاريخ 

1429/5/7هـ، وحيث ات�سح للدائرة تناق�ض املدعى عليه يف التحقيقات ففي بداية 

التحقيق لدى مرجعه عند �سوؤاله عن املبلغ حمل التهام اأنكر علمه باملبلغ واأنكر اأن 

اإجابته الأخرية باأنه  يكون املبلغ بحوزته وباإعادة ال�سوؤال عليه عدة مرات ا�ستقر يف 

على علم باملبلغ واأن املبلغ موجود لديه وكذلك ما جاء يف تناق�سه من حيث ت�سرفه 

باملبلغ حيث اأفاد يف التحقيقات من قبل عمله اأنه قد ا�ستفاد من املبلغ يف بناء منزل 

له يف جزيرة فر�سان يف حني اأفاد يف حتقيقات هيئة الرقابة والتحقيق باأن املبلغ كان 

بحوزته يف بيته بحجة احلفاظ عليه من بقائه يف مقر عمله حيث ي�ساركه يف مكتبه يف 

العمل عدة موظفني، وحيث اإن املال املفقود كان من جمموع مبالغ الأموال امل�ستح�سلة 

يف  فر�سان  ميناء  بر�سيف  ر�سوها  مقابل  كر�سوم  البحرية  الو�سائط  اأ�سحاب  من 

مل  عليه  املدعى  اأن  حني  يف  1428/2/24هـ  تاريخ  وحتى  1427/7/1هـ  من  الفرتة 

يقم باإيداع هذا املال امل�سار اإليه بقرار التهام اإل بتاريخ 1429/5/6هـ بعد التحقيق 

معه واكت�ساف جهة العمل للمال املفقود على الرغم من اأنه كان على راأ�ض العمل حتى 

اإيداع امل�ستح�سالت املالية خلزينة  باإجراءات عمله من  اإعادة املبلغ وقد قام  تاريخ 
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الدولة يف بقية عام 1428-1429هـ مما يت�سح معه اأن املبلغ كان معه لأكرث من �سنة 

ون�سف، وحيث مل ي�ستند املدعى عليه يف بقاء املبلغ لديه طوال هذه املدة �سوى على 

اأعذار واهية بحجة احلفاظ على املبلغ يف بيته بدًل من مقر عمله مع اأن خري طريق 

املدعى  عليه  اأقدم  ما  اإن  وحيث  الدولة،  خلزينة  مبا�سرة  اإيداعه  هو  عليه  للحفاظ 

عليه خمالف لن�ض املادة التا�سعة من نظام مبا�سرة الأموال العامة ال�سادر باملر�سوم 

امللكي رقم )م/77( بتاريخ 1395/10/23هـ فاإن الدائرة تنتهي اإىل اإدانته مبا ُن�سب 

ل  الدائرة  اأن  اإىل  التنبيه  مع  التهام  بقرار  اإليها  امل�سار  الختال�ض  اإليه من جرمية 

تتفق مع جهة الدعاء فيما طالبت به من تطبيق اأحكام املادة الثانية الفقرة ال�سابعة 

من املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377هـ حيث اإن املنطبق يف حق املدعى عليه 

هو نظام مبا�سرة الأموال العامة الذي ن�ض يف مادته الأوىل اإىل اأنه يخ�سع لأحكام 

الأموال  بحفظ  مبا�سرة  تتعلق  التي  العامة  الوظائف  ي�سغل  من  جميع  النظام  هذا 

النقدية والأعيان املنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة وت�سمل هذه الوظائف اأمناء 

ال�سناديق وماأموري ال�سرف وحم�سلي الأموال العامة واأمناء م�ستودعات املوجودات 

املنقولة املعدة لال�ستعمال اأو ال�ستهالك املبا�سر ومن يقوم باأعمال مماثلة. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة املدعى عليه ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – مبا ُن�ضب 

اإليه من جرمية االختال�س وتعزيره عن ذلك ب�ضجنه �ضتة اأ�ضهر حتت�ضب منها املدة 

التي اأم�ضاها موقوفاً على ذمة هذه الق�ضية وتغرميه ع�ضرة اآالف ريال. 

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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املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

االأول

1186تزوير 

187318ر�ضوة

319326اختال�س

الثاين

327446اإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة

447456�ضوء اال�ضتعمال االإداري

457524ا�ضتغالل النفوذ الوظيفي

525552ا�ضتعمال القوة �ضد املوظف العام

553618االأ�ضلحة والذخائر

619654انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة

655684تزييف العملة

685708الت�ضرت التجاري

709722الغ�س التجاري

723736اال�ضتغال بالتجارة



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
2/3535/ق لعام 

1429هـ
577/د/ج/7 لعام 

تزوير – حمرر 342/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ
3ر�ضمي

1/7739/ق لعام 
1429هـ

25/د/ج/3 لعام 
تزوير – حمرر 530/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

12ر�ضمي

1/8056/ق لعام 
1429هـ

104/د/ج/2 لعام 
تزوير – حمرر 582/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

22ر�ضمي

1/876/ق  لعام 
1429هـ

309/د/ج/4 لعام 
تزوير – حمرر 620/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

28ر�ضمي

2/1057/ق لعام 
1429هـ

11/د/ج/7 لعام 
تزوير – حمرر 696/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

37ر�ضمي

2/3187/ق لعام 
1428هـ

583/د/ج/9 لعام 
تزوير – حمرر 701/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

50ر�ضمي

1/7204/ق لعام 
1429هـ

68/د/ج/4 لعام 
تزوير – حمرر 730/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

57ر�ضمي

1/5840/ق لعام 
1429هـ

400/د/ج/1 لعام 
تزوير – حمرر 743/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

62ر�ضمي

3/1993/ق لعام 
1428هـ

51/د/ج/12 لعام 
تزوير – حمرر 753/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

72ر�ضمي

3/862/ق لعام 
1430هـ

413/د/ج/12 لعام 
تزوير – حمرر 781/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

91ر�ضمي

2/2893/ق لعام 
1429هـ

753/د/ج/7 لعام 
تزوير – حمرر 922/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

96ر�ضمي

2/4167/ق لعام 
1430هـ

738/د/ج/8 
تزوير – حمرر 905/اإ�س/2 لعام 1431هـلعام1430هـ

108ر�ضمي

2/40/ق لعام 
1430هـ

764/د/ج/8لعام 
تزوير ــ حمرر ر�ضمي 926/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

114وعريف



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
3/2579/ق لعام 

1429هـ
412/د/ج/12 لعام 

تزوير – حمرر 1068/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ
119ر�ضمي

1/2018/ق لعام 
1429هـ

51/د/ج/3 لعام 
126تزوير – حمرر عريف689/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

1/2570/ق لعام 
1428هـ

441/د/ج/1 لعام 
143تزوير – حمرر عريف772/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

1/4068/ق لعام 
1429هـ

7/د/ج/1 لعام 
148تزوير – حمرر عريف903/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

3/2620/ق لعام 
1429هـ

3/د/ج/11 لعام 
تزوير – ورقة 793/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

152جتارية

2/2060/ق لعام 
1429هـ

24/د/ج/7 لعام 
تزوير – حمرر 845/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

156م�ضريف

2/6969/ق لعام 
1429هـ

718/د/ج/8 لعام 
تزوير – حمرر 1199/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

175م�ضريف

2/2492/ق لعام 
1430هـ

386/د/ج/9 لعام 
189ر�ضوة – عر�س107/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

1/265/ق لعام 
1429هـ

261/د/ج/4 لعام 
193ر�ضوة – عر�س397/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

1/724/ق لعام 
1431هـ

89/د/ج/3 لعام 
200ر�ضوة – عر�س777/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

3/1023/ق لعام 
1431هـ

257/د/ج/11 لعام 
204ر�ضوة – عر�س1177/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

4/949/ق لعام 
1430هـ

553/د/ج/14 لعام 
210ر�ضوة – عر�س1291/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

1/6/17/ق لعام 
1429هـ

32/د/ج/5 لعام 
219ر�ضوة – طلب واأخذ174/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

2/1518/ق لعام 
1430هـ

466/د/ج/9 لعام 
231ر�ضوة – طلب واأخذ188/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

4/1391/ق لعام 
1430هـ

667/د/ج/14 لعام 
241ر�ضوة – طلب واأخذ423/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
2/7508/ق لعام 

1429هـ
491/د/ج/9 لعام 

250ر�ضوة – طلب واأخذ623/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

2/1262/ق لعام 
1431هـ

65/د/ج/7 لعام 
268ر�ضوة – طلب واأخذ888/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

4/215/ق لعام 
1430هـ

387/د/ج/14 لعام 
270ر�ضوة – طلب واأخذ942/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

6/218/ق لعام 
1430هـ

240/د/ج/20 لعام 
286ر�ضوة – طلب واأخذ1313/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

3/1581/ق لعام 
1430هـ

281/د/ج/12 لعام 
298ر�ضوة – قبول واأخذ1227/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

3/1305/ق لعام 
1431هـ

342/د/ج/12 لعام 
ر�ضوة – ا�ضرتاك 1208/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

309يف دفع

4/815/ق لعام 
1430هـ

515/د/ج/14 لعام 
310/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

اختال�س- مبلغ 
م�ضتح�ضل من 

قاطرات
321

1/732/ق لعام 
1428هـ

131/د/ج/3 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 145/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

329الوظيفة - �ضرب

3/1734/ق لعام 
1428هـ

299/د/ج/12 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 178/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

340الوظيفة - �ضرب

2/5349/ق لعام 
1429هـ

88/د/ج/7 لعام 
اإ�ضاءة ا�ضتعمال 1167/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

346ال�ضلطة – �ضرب

7/1205/ق لعام 
1429هـ

31/د/ج/23 لعام 
اإ�ضاءة ا�ضتعمال 259/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

363ال�ضلطة- �ضرب

2/3916/ق لعام 
1429هـ

83/د/ج/7 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 361/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

371الوظيفة- �ضرب

1/999/ق لعام 
1429هـ

216/د/ج/1 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 397/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

381الوظيفة- �ضرب

1/5556/ق لعام 
1429هـ

47/د/ج/5 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 238/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

395الوظيفة- مطاردة

2/1276/ق لعام 
1431هـ

100/د/ج/7 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 352/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

413الوظيفة- مطاردة



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
4/889/ق لعام 

1429هـ
145/د/ج/14 لعام 

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 401/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ
422الوظيفة- مطاردة

4/1235/ق لعام 
1429هـ

359/د/ج/15 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 270/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

432الوظيفة- قب�س

2/1834/ق لعام 
1430هـ

652/د/ج/8 لعام 
330/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

اإ�ضاءة ا�ضتعمال 
ال�ضلطة- قب�س 

وتفتي�س
438

2/1158/ق لعام 
1428هـ

759/د/ج/8 لعام 
153/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

اإ�ضاءة ا�ضتعمال 
ال�ضلطة وا�ضتغالل 

النفوذ الوظيفي
442

3/1193/ق لعام 
1430هـ

445/د/ج/11 لعام 
�ضوء اال�ضتعمال 50/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

449االإداري – اإطالق نار

1/1848/ق لعام 
1430هـ

270/د/ج/2 لعام 
155/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

�ضوء اال�ضتعمال 
االإداري- تاأخر 
معاملة �ضجني

453

3/316/ق لعام 
1431هـ

68/د/ج/11 لعام 
786/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتغالل نفوذ 
وظيفي- حتقيق 

م�ضلحة غري 
م�ضروعة

459

2/1003/ق لعام 
1428هـ

33/د/ج/7 لعام 
ا�ضتغالل نفوذ 1049/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

465وظيفي- اأخذ مال

3/347/ق لعام 
1431هـ

125/د/ج/11 لعام 
373/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتغالل نفوذ 
وظيفي – ا�ضتيقاف 

مقيم
508

1/6577/ق لعام 
1429هـ

8/د/ج/3 لعام 
335/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتغالل نفوذ 
وظيفي – العمل 

خارج دائرة 
اخت�ضا�ضه

515

6/229/ق لعام 
1431هـ

106/د/ج/20 لعام 
1071/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتعمال القوة 
�ضد موظف 

عام- ما يخرج عن 
االخت�ضا�س الوالئي

527



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة

2/6916/ق لعام 
1430هـ

86/د/ج/9 لعام 
1159/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتعمال القوة �ضد 
موظف عام ما يخرج 

عن االخت�ضا�س 
الوالئي

533

2/1472/ق لعام 
1429هـ

425/د/ج/8 لعام 
ا�ضتعمال القوة �ضد 234/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

539موظف عام- مقاومة

1/553/ق لعام 
1429هـ

63/د/ج/3 لعام 
518/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

ا�ضتعمال القوة 
�ضد موظف 

عام- ا�ضتعمال 
القوة والعنف _ 

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 
الوظيفة- �ضرب

543

1/4438/ق لعام 
1430هـ

115/د/ج/ف/2 
اأ�ضلحة – حيازة دون 369/اإ�س/9 لعام 1431هـلعام 1430هـ

555ترخي�س

4/785/ق لعام 
1430هـ

207/د/ج/14 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 324/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

561ترخي�س

1/3094/ق لعام 
1430هـ

74/د/ج/ف/2 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 218/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

570ترخي�س

1/3665/ق لعام 
1428هـ

78/د/ج/ف/5 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 273/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

576ترخي�س

1/4492/ق لعام 
1430هـ

33/د/ج/ف/5 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 338/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

586ترخي�س

1/3372/ق لعام 
1430هـ

1/د/ج/ف/4 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 426/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

592ترخي�س

5/870/ق لعام 
1431هـ

104/د/ف/ج/41 
اأ�ضلحة – بيع دون 319/اإ�س/9 لعام 1431هـلعام 1431هـ

596ترخي�س

1/482/ق لعام 
1429هـ

58/د/ج/1 لعام 
15/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

اأ�ضلحة – ا�ضتعمال 
�ضالح مرخ�س يف 
غري ما رخ�س له

600

1/6373/ق لعام 
1428هـ

59/د/ج/3 لعام 
146/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

اأ�ضلحة – ا�ضتعمال 
�ضالح مرخ�س يف 
غري ما رخ�س له

606



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة

2/7571/ق لعام 
1430هـ

333/د/ج/ف/8 
391/اإ�س/9 لعام 1431هـلعام 1430هـ

اأ�ضلحة – ا�ضتعمال 
�ضالح مرخ�س يف 
غري ما رخ�س له

613

3/1552/ق لعام 
1429هـ

79/د/ج/12 لعام 
621انتحال – �ضهادة149/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

2/4328/ق لعام 
1430هـ

672/د/ج/8 لعام 
627انتحال – احتيال239/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

3/1582/ق لعام 
1430هـ

130/د/ج/11 لعام 
انتحال – ادعاء دون 320/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

640مزاولة عمل ال�ضلطة

3/904/ق لعام 
1431هـ

280/د/ج/12 لعام 
انتحال – �ضلب 318/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

644وعالقة حمرمة

1/1906/ق لعام 
1430هـ

258/د/ج/1 
عملة مزيفة – 1046/اإ�س/2 لعام 1431هـلعام1430هـ

657حيازة

4/604/ق لعام 
1431هـ

273/د/ج/14 لعام 
عملة مزيفة – 1268/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

662حيازة

3/599/ق لعام 
1428هـ

569/د/ج/11 لعام 
عملة مزيفة – 265/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

670ا�ضتغال وترويج

1/6894/ق لعام 
1429هـ

49/د/ج/5 لعام 
عملة مزيفة – جلب 681/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

680و�ضروع يف ترويج

4/1018/ق لعام 
1429هـ

481/د/ج/15 لعام 
ت�ضرت جتاري – 202/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

687اعرتاف

2/517/ق لعام 
1429هـ

725/د/ج/8 لعام 
326/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

ت�ضرت جتاري – 
القرائن الدالة على 

الت�ضرت
697

4/89/ق لعام 
1429هـ

399/د/ج/15 لعام 
266/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

غ�س جتاري – 
خمالفة نظام 

البيانات التجارية
711

3/150/ق لعام 
1431هـ

198/د/ج/12 لعام 
غ�س جتاري – عر�س 331/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

719معلبات حلم خنزير

4/308/ق لعام 
1429هـ

695/د/ج/4 لعام 
ا�ضتغال بالتجارة – 327/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

725اإدارة اأعمال جتارية

1/67/ق لعام 
1431هـ

29/د/ج/2 لعام 
ا�ضتغال بالتجارة – 430/اإ�س/9 لعام1431هـ1431هـ

732متثيل دار حماماة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
72 ، 321اختال�س مبالغ مالية

371 ، 453اأداء اليمني
91اأركان جرمية التزوير
219اأركان جرمية الر�ضوة

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة با�ضتخدام 
329 ، 340 ، 346 ، 363 ، 371 ، 381العنف

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة بو�ضيلة 
438التفتي�س

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة بو�ضيلة 
432 ، 438القب�س

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة بو�ضيلة 
395 ، 413 ، 422املطاردة

395 ، 644 ، 697اال�ضتدالل بالقرائن الق�ضائية
ا�ضتعمال �ضالح مرخ�س يف غري ما رخ�س 

600له

96ا�ضتعمال حمرر مزور
527 ، 533 ، 539 ، 543ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام

96 ، 442 ، 459 ، 465 ، 508 ، 515ا�ضتغالل النفوذ الوظيفي
175 ، 309 ، 596اال�ضرتاك يف جرمية
465 ، 725 ، 732اال�ضتغال بالتجارة

62 ، 321 ، 442اعرتاف املتهم
250 ، 670االإقرار حجة قا�ضرة على املقر

621 ، 627 ، 640 ، 644انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
3 ، 57 ، 62 ، 156 ، 346 ، 432 ، 606 ، 680انتفاء الق�ضد اجلنائي

298انق�ضاء دعوى
ترجيح �ضهادة االإثبات على �ضهادة النفي 

340حال التعار�س

670 ، 680ترويج عملة مزيفة
148تزوير – بطاقة فندقية

22تزوير – تذكرة �ضفر
143تزوير- خطاب �ضفاعة
50تزوير – رخ�ضة اإقامة

37تزوير -�ضهادة تعريف بالراتب
72 ، 152 ، 175تزوير - �ضيك

126تزوير – عقد اإيجار
143التزوير املف�ضوح

687 ، 697ت�ضرت جتاري
508 ، 687ت�ضديد العقوبة

50تطرق االحتمال للدليل
596تغيري الو�ضف النظامي لالتهام

175تقرير االأدلة اجلنائية
270التلب�س باجلرمية
3توافر ح�ضن النية

340الثابت بال�ضهادة كالثابت باملعاينة
555 ، 561 ، 570 ، 576 ، 586 ، 592حيازة �ضالح بال ترخي�س



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
108احليازة �ضند امللكية
657 ، 662حيازة عملة مزيفة

250رجاء- تو�ضية - ر�ضوة
241الرجوع عن االإقرار

561�ضقوط اال�ضتدالل بال�ضهادة
543�ضلطة املحكمة بالتو�ضية بالرتحيل

62 ، 126�ضلطة املحكمة التقديرية
449�ضوء اال�ضتعمال االإداري باإطالق نار

�ضوء اال�ضتعمال االإداري بتاأخر متابعة 
453معاملة �ضجني

298�ضروط االإقرار
193�ضروط منح مكافاأة االإر�ضاد رعن اجلرمية

340�ضهادة
449�ضوابط ا�ضتخدام ال�ضالح لرجل االأمن

219 ، 231 ، 241 ، 250 ، 268 ، 270  ، 286طلب واأخذ ر�ضوة
241 ، 570 ، 576عدم كفاية االأدلة

189 ، 193 ، 200 ، 204 ، 210عر�س ر�ضوة
711 ، 719غ�س جتاري
298قبول ر�ضوة

91 ، 465 ، 627مبداأ تداخل العقوبات

حمرر ر�ضمي
 119 ، 108 ، 96 ، 91 ، 62 ، 57 ، 37 ، 28 ، 22 ، 12 ، 3

465 ،
126 ، 143 ، 148حمرر عريف



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
156 ، 175حمرر م�ضريف

586حمل ميني اال�ضتظهار
711خمالفة نظام البيانات التجارية

114م�ضتوجبات نق�س احلكم
555 ، 613م�ضادرة ال�ضالح

662م�ضادرة عملة مزيفة
193م�ضادرة مبلغ الر�ضوة
37 ، 152امل�ضلحة يف اجلرمية
657معيار دقة التزييف

193مكافاأة االإر�ضاد عن اجلرمية
مناط توقيع العقوبة وفًقا لنظام مكافحة 

527 ، 533الر�ضوة

465نفي اعتبار التعلل باجلهل
200وجود الباعث ال يعد دليالل�ضحة االتهام

270 ، 465 ، 670وقف تنفيذ العقوبة
50 ، 298وقف ال�ضري يف الدعوى



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/39( 
298وتاريخ 1422/7/28هـ

نظام االأ�ضلحة والذخائر ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/45 ( 
555 ، 561 ، 570 ، 576 ، 600 ، 613وتاريخ 1426/7/25هـ

نظام البيانات التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( 
711بتاريخ 14/ 4/ 1423هـ

النظام اجلزائي اخلا�س بتزييف وتقليد النقود ال�ضادر باملر�ضوم 
امللكي رقم )م/12( وتاريخ 1379/7/20هـ واملعدل باملر�ضوم امللكي 

رقم )م/48( وتاريخ 1426/8/2هـ
662 ، 670 ، 657

نظام اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم ) 49( وتاريخ 
1397/7/10725هـ

نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/32( بتاريخ 
1350/1/15732هـ

نظام عقوبات انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة ال�ضادر باملر�ضوم 
621 ، 644امللكي رقم )م/46( وتاريخ 1408/9/8هـ

نظام مبا�ضرة االأموال العامة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/77( 
72 ، 321وتاريخ 1395/10/23هـ

نظام مكافحة التزوير ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )114( وتاريخ 
1380/11/26هـ

 ، 114 ، 108 ، 91 ، 72 ، 37 ، 28 ، 3
465 ، 156 ، 152



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام مكافحة الت�ضرت ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/22( وتاريخ 
687 ، 1425/5/4697هـ

نظام مكافحة الر�ضوة ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/36( وتاريخ 
1412/12/29هـ

 ، 270 ، 268 ، 250 ، 219 ، 210 ، 193
543 ، 533 ، 527

املر�ضوم امللكي رقم )43( وتاريخ 1377/11/29هـ ب�ضاأن )ا�ضتغالل 
النفوذ الوظيفي – �ضوء اال�ضتعمال االإداري - اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 

الوظيفة – االختال�س(

 ، 442 ، 438 ، 422 ، 340 ، 96 ، 28
732 ، 725 ، 515 ، 508 ، 465

قرار جمل�س الوزراء رقم )223( وتاريخ 1399/8/14هـ املت�ضمن 
مايلي: 1- �ضمول حكم املادة اخلام�ضة من نَظام مكافحة التزوير 
االأوراق الر�ضمية وغري الر�ضمية.2- �ضمول حكم املادة ال�ضاد�ضة 

من النظام املذكور ملن ا�ضتعمل االأوراق اأو الوثائق املزورة مع علمه 
بحقيقتها �ضـواًء كانت االأوراق اأو الوثائق ر�ضمية اأو غري ر�ضمية، 

و�ضواًء كان امل�ضتعمل موظفاً اأو غري موظف 3-يعترب فاعاًل اأ�ضلياً 
كل من �ضاهم يف تنفيذ الركن املادي للجرمية"

465 ، 156 ، 152 ، 108 ، 91 ، 37

قواعد املرافعات واالإجراءات اأمام ديوان املظامل ال�ضادر بقرار 
72 ، 329 ، 465 ، 670جمل�س الوزراء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16هـ

الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية ال�ضادر بقرار جمل�س 
725اخلدمة املدنية رقم )1( بتاريخ 1397/7/27هـ

تعميم وزير الداخلية ال�ضادر  بقرار رقم )1345( وتاريخ 
1410/4/8449هـ ب�ضاأن حاالت اإطالق النار
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ديوان المظالم ، ١٤٣٦ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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رقم الق�ضية 1/732/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 131/د/ج/3 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 145/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/3هـ

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة– �ضرب – رجل اأمن – تناق�س التقارير الطبية – 

عدم االعتداد باأقوال ال�ضاكي .

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني )جنود باأمن الطرق( لإ�ساءتهم 

اأثناء مروره بنقطة تفتي�ش  با�ستيقاف مواطن )ال�ساكي( يف  الوظيفة  با�سم  املعاملة 

م�سد�ش  بكعب  و�سربه  ال�سيارة  من  بالقوة  ب�سحبه  وقيامهم  الزائدة  ال�سرعة  ب�سبب 

املتهم الأول على راأ�سه – اإنكار املتهمني ما ُن�سب اإليهما يف جميع مراحل التحقيق – 

�سعف حجة ال�ستناد اإىل اأقوال ال�ساكي اإذ اإنه ل يجوز الأخذ بها دون تاأييدها ببينات 

واأدلة قوية – تناق�ش التقارير الطبية ال�سادرة من امل�ست�سفى نف�سها باإفادة اأحدها 

بتقرير  تاأيد  ما  وهو  به  اإ�سابات  وجود  بعدم  الآخر  واإفادة  لل�سرب  ال�ساكي  بتعر�ش 

مركز الإ�سعاف الذي قام بنقل ال�ساكي اإىل امل�ست�سفى وباأقوال كل من امل�سعف و�سائق 

�سيارة الإ�سعاف – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهمني مبا ُن�سب اإليهم لعدم كفاية الأدلة. 

املادة )36( من قواعد املرافعات والإجراءات اأمام الديوان ال�سادرة  بقرار جمل�ش 

الوزراء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16هـ.
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وحيث اإن الدائرة �سبق لها واأن اأ�سدرت حكمها يف هذه الدعوى برقم )26/د/ج/3( 

لعام 1429هـ والذي جاء فيه: )حيث اإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق يف منطقة الريا�ش 

اأقام الدعوى اجلزائية املاثلة مبوجب قرار التهام رقم )50/ج( لعام 1428هـ والذي 

جاء فيه: 

اأوًل: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ش كاًل من: 

اأمن الطرق  اأول يف  – يعمل جندي  – )22( �سنة  – �سعودي اجلن�سية   ).....( -1

مبركز املثلث التابع لدوريات اأمن طرق وادي الدوا�سر هاتف عمل ).........( جوال 

.)..........(

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية – )24( �سنة – يعمل جندي اأول يف اأمن طرق مبركز 

املثلث التابع لدوريات اأمن طرق الدوا�سر هاتف عمل )......( جوال )........(.

3- ).....( – �سعودي اجلن�سية – )23( �سنة – يعمل جندي اأول مبركز املثلث التابع 

لدوريات اأمن طرق وادي الدوا�سر �سابقًا وحاليًا مبركز اأمن طرق اأم اجلماجم التابع 

لقيادة اأمن طرق ال�سمال هاتف عمل )..........( جوال )........(. 

لأنهم بتاريخ 1427/5/21هـ بدائرة حمافظة وادي الدوا�سر مبنطقة الريا�ش: اأ�ساوؤوا 

املعاملة با�سم الوظيفة اإذ قاموا با�ستيقاف املواطن ).....(  يف اأثناء مروره بنقطة 

تفتي�ش املثلث التابعة لأمن الطرق مبحافظة وادي الدوا�سر ب�سبب �سرعة زائدة وبعد 
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النقا�ش احلاد حول املخالفة طلب منه املتهم الأول ).....( الذي قام بتحرير املخالفة 

للمذكور بالنزول من ال�سيارة لإدخاله غرفة التوقيف وبعد رف�ش املذكور النزول من 

ال�سيارة لوجود عائلته فيها بعد ذلك جاء املتهمون الثالثة وقاموا ب�سحبه بالقوة من 

ال�سيارة ومن ثم قام املتهم الأول ب�سربه بكعب م�سد�سه على راأ�سه و�سقط على الأر�ش 

بعد ذلك طلب املذكور نقله اإىل امل�ست�سفى فرف�ش املتهمون ذلك يف املرة الأوىل وطلبوا 

على  بالت�سال  قاموا  امل�ست�سفى  اإىل  الذهاب  طلب  على  اأ�سر  وعندما  املغادرة  منه 

الهالل الأحمر للمرة الثانية والذي قام بنقله مع اأ�سرته اإىل امل�ست�سفى. 

ثانيًا: اأدلة التهام: 

1- ال�سكوى املقدمة من املدعي لالإمارة دليل على اإح�سا�سه بالظلم واإ�ساءة املتهمني 

له على الرغم من عدم وجود اأية عداوة اأو معرفة بينه وبني اأفراد النقطة املذكورين 

ومتابعة املذكور ل�سكواه. 

من  ال�سادر  1427/5/22هـ  بتاريخ   )14/13/1318( رقم  الطبي  التقرير   -2

م�ست�سفى حمافظة وادي الدوا�سر الذي يوؤكد على وجود اإ�سابة بالراأ�ش وهذا ما يوؤكد 

�سحة ادعاء املذكور. 

الدوا�سر  وادي  �سرطة  املحقق من  قام  النقطة عندما  اأفراد  املدعي على  تعرف   -3

بعر�سهم عليه يف اأثناء التحقيق يف الق�سية. 

رقم  الريا�ش  منطقة  اأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  باأمر  امل�سكلة  اللجنة  تقرير   -4

)10596( بتاريخ 1427/6/1هـ والتي انتهت اإىل القناعة يف ا�ستغالل اجلنود الثالثة 
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التابعني لأمن الطرق يف نقطة املثلث بوادي الدوا�سر ل�سلطتهم. 

اإل  اإليهم خالل مراحل التحقيق ما هو  ُن�سب  5- عدم اعرتاف املتهمني الثالثة مبا 

حماولة للتهرب من م�سوؤولية اإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة املن�سوبة لهم. 

الريا�ش  مبنطقة  املظامل  ديوان  فرع  من  الريا�ش  مبنطقة  الهيئة  فرع  يطلب  ثالثًا: 

رقم  امللكي  املر�سوم  من   )8( الفقرة  الثانية  املادة  مبوجب  الثالثة  املتهمني  معاقبة 

)43( بتاريخ 1377/11/19هـ. 

حم�سر  يف  املبني  النحو  على  نظرتها  الدائرة  هذه  اإىل  الدعوى  باإحالة  اإنه  حيث 

واملتهم   ).....( الأول  احلا�سرين  املتهمني  على  التهام  قرار  تالوة  وبعد  ال�سبط، 

الثالث ).....( اأجابا بعدم �سحة ما ُن�سب اإليهما يف قرار التهام واأن ما ح�سل هو 

لتحرير  نزوله  وعند  الزائدة  ال�سرعة  نتيجة   ).....( امل�ستكي  بتوقيف  قاموا  اأنهم 

املخالفة قام بالتلفظ علينا ومل نتخذ بحقه اأي اإجراء �سوى حترير املخالفة املرورية 

واأنه مت حترير �سبط بالواقعة وما ح�سل فيها من قبل املذكور ومت ت�سليمه ل�سرطة 

لتقرير �سحته �سدر عن  امل�ست�سفى  اإىل  اإحالة املذكور  واأنه يف بداية  الدوا�سر  وادي 

امل�ست�سفى تقرير بعدم تعر�سه لأية اإ�سابة وقد طلبت منهما الدائرة تزويدها بن�سخة 

من هذا التقرير خ�سو�سًا اأن التقرير املوجود مبلف الق�سية يناق�ش ما اأدليا به فطلبا 

).....( يف جل�سة لحقة  الثاين  املتهم  ومبواجهة  بطلبها.  الدائرة  لتزويد  اإمهالهما 

مبا جاء يف قرار التهام وتالوته عليه اأفاد بعدم �سحة ما ُن�سب اإليه يف قرار التهام 

وقدم �سورة من تقرير طبي من�سوب اإىل م�ست�سفى حمافظة وادي الدوا�سر مت�سمنًا 
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كدمات  اأية  عليه  ي�ساهد  ومل  واعيًا  كان  اأنه  تبني   ).....( على  الطبي  بالك�سف  اأنه 

اإذا  الأطراف احلا�سرين عما  وب�سوؤال  بالع�سل،  فولتارين  اإبرة  اأعطي  وقد  خارجية 

كان لديهم اإ�سافة اأجابا بعدم وجود اإ�سافة لديهم. وحيث اإنه وبعد م�ساءلة املتهمني 

عما ُن�سب اإليهم يف قرار التهام فقد اطلعت الدائرة با�ستفا�سة على ما جاء يف اأوراق 

الدعوى ومنها اأدلة التهام واإفاداتهم يف جميع مراحل التحقيق واأمام الدائرة. وحيث 

الوظيفة وذلك  با�سم  املعاملة  اإ�ساءتهم  الثالثة هي  املتهمني  اإىل  املن�سوبة  التهمة  اإن 

الدوا�سر  بوادي  املثلث  تفتي�ش  بنقطة  مروره  اأثناء  يف  املواطن).....(  با�ستيقافهم 

الأول  املتهم  منه  طلب  املخالفة  حول  احلاد  النقا�ش  وبعد  الزائدة  ال�سرعة  ب�سبب 

).....( الذي قام بتحرير املخالفة النزول من ال�سيارة لإدخاله غرفة التوقيف وبعد 

ب�سحبه  الثالثة  املتهمون  قام  فيها  عائلته  لوجود  ال�سيارة  من  النزول  املذكور  رف�ش 

بالقوة من ال�سيارة ومن ثم قام املتهم الأول ب�سربه بكعب م�سد�سه على راأ�سه مما اأدى 

اإىل �سقوطه على الأر�ش بعد ذلك طلب املذكور نقله اإىل امل�ست�سفى فرف�ش املتهمون 

امل�ست�سفى  اإىل  الذهاب  اأ�سر على  املغادرة وعندما  الأوىل وطلبوا منه  املرة  ذلك يف 

قاموا بالت�سال على الهالل الأحمر الذي قام بنقله مع اأ�سرته اإىل امل�ست�سفى. 

وحيث اإن اجلرمية املن�سوبة اإىل املتهمني تعد من اجلرائم العمدية واأن فعل التعدي 

فيها هو ركنها املادي، ومتى انتفى هذا الركن املادي للجرمية اأو مل يثبت فوق م�ستوى 

ال�سك املعقول فال جرمية ول عقاب. وحيث اإن املتهمني املذكورين اأعاله قد اأنكروا يف 

جميع مراحل التحقيق ما ُن�سب اإليهم يف قرار التهام وتطابقت اأقوالهم ب�ساأن وقائع 
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يدعي  كان  واإن  ال�ساكي  اإن  وحيث  الدائرة.  اأمام  الإنكار  هذا  على  واأ�سروا  الق�سية 

اإ�ساءة معاملة املتهمني له ب�سحبه بالقوة وتوقيفه و�سربه بكعب امل�سد�ش على النحو 

الوارد تف�سيله يف قرار التهام اإل اأنه مل يقدم دلياًل ماديًا يوؤكد ما يدعي به ل�سيما 

اأن قول املتهم على هذا النحو دون بينة قاطعة وكافية ل يلتفت اإليه. وحيث اإنه وقد 

خلت الأوراق من دليل يوؤكد الإدانة. وحيث اإن التهام قد ا�ستند يف دعواه فقط على 

الأقوال التي اأدىل بها ال�ساكي، وما جاء بالتقرير الطبي رقم )44/13/1318( بتاريخ 

1427/5/22هـ واملن�سوبة اإىل م�ست�سفى حمافظة وادي الدوا�سر. وحيث اإن املتهمني 

جاء  ما  يناق�ش  نف�سه  امل�ست�سفى  اإىل  من�سوبًا  الدائرة  اإىل  اآخر  طبيًا  تقريرًا  قدموا 

للم�ست�سفى  ال�ساكي حلظة دخوله  اأن  ويفيد  اأعاله  والتاريخ  بالرقم  املذكور  بالتقرير 

لتلقي العالج كان واعيًا ولي�ست عليه اأية اإ�سابات خارجية، وحيث اإن التقرير الفني 

الذين  جنران  مفرق  اإ�سعاف  مركز  من  وال�سادر  1427/6/7هـ  بتاريخ   )66( رقم 

الق�سية  هذه  وقائع  حدوث  حلظة  ال�ساكي  عليها  كان  التي  املر�سية  احلالة  با�سروا 

وقاموا بنقله اإىل امل�ست�سفى قد اأفاد باأنه عند مبا�سرة حالته من قبل فني الإ�سعاف 

كان قد رف�ش النزول من �سيارته والك�سف عليه ونقله اإىل امل�ست�سفى اأول مرة وهو ما 

يناق�ش اأقواله التي اأفاد فيها باأن املتهمني هم من اعرت�سوا نقله اإىل امل�ست�سفى وحيث 

اإن هذا التقرير نف�سه قد اأفاد اأي�سًا باأنه عند فح�ش املري�ش قبل نقله اإىل امل�ست�سفى 

اإدانة متهم على  اإنه ل جتوز  اأو ت�سوهات. وحيث  اأية كدمات  مل يالحظ على ج�سمه 

�سبيل التجاوز، وحيث اإن الدليل اإذا تطرق اإليه الحتمال �سقط به ال�ستدلل، وحيث 
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اإن ما دفع به املتهمون عند التحقيق معهم واأمام الدائرة يظل احتماًل قائمًا، وحيث 

اإنه لتعدد الحتمالت اأمام الدائرة وعدم اطمئنانها اإىل ثبوت اجلرمية على ما ورد 

تف�سيله على هوؤلء املتهمني فاإنه ل ميكن معه اجلزم ب�سحة التهام. وحيث اإن اليقني 

معقول  �سك  دون  اإدانته  تثبت  حتى  املتهم  براءة  الأ�سل  اإن  وحيث  بال�سك،  يزول  ل 

وحيث اإن اأي �سك معقول يجب اأن ُيف�سر مل�سلحة املتهم، وحيث اإن اأحكام الإدانة تبنى 

على اجلزم واليقني ل على جمرد الظن والحتمال لذلك فقد حكمت الدائرة بعدم 

اإدانة املتهمني بجرمية اإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة املن�سوبة اإليهم يف قرار التهام 

لعدم كفاية الأدلة. 

اإل اأنه وبناًء على العرتا�ش املقدم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ش 

بتاريخ  1429هـ  لعام  )658/اإ�ش/2(  رقم  حكمها  ال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  فقد 

الدائرة  حكم  بنق�ش  املو�سوع  ويف  �سكاًل  العرتا�ش  قبول  املت�سمن  1429/11/6هـ 

اأوراق  على  اطلعت  املحكمة  هذه  اإن  )وحيث  التالية:  لالأ�سباب  وذلك  اأعاله  املذكور 

اأن  لها  فتبني  عليه  املقدم  والعرتا�ش  فيها  ال�سادر  واحلكم  وم�ستنداتها  الدعوى 

اأما عن املو�سوع فاإن  العرتا�ش قدم خالل املدة املحددة نظامًا فهو مقبول �سكاًل. 

املحكمة تالحظ اأن مالب�سات الق�سية وما ورد باأوراقها وما ذكره ال�ساكي وما اأورده 

املتهمون تبنى عن اإ�ساءة املعاملة من قبلهم جتاه ال�ساكي خا�سة املتهم الأول ).....( 

فقد تبني نزوله من �سيارة الدورية واجتاهه اإىل ال�ساكي رغم اأن مهمته جمرد حترير 

خمالفات بالإ�سافة اإىل ذهاب املتهمني اإىل امل�ست�سفى الذي يتواجد به ال�ساكي وما 
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اأفاد به من اأنهم حلقوا ب�سيارة الإ�سعاف وحاولوا منعها من نقله اإىل امل�ست�سفى واأن 

ثالثة اأ�سخا�ش ح�سروا اإليه وطلبوا منه التنازل عن الق�سية مقابل األف ريال واإ�سقاط 

راأ�سه  يف  اأملًا  له  �سبب  مما  راأ�سه  على  امل�سد�ش  بعقب  �سربه   ).....( واأن  املخالفة 

ودوخة واأنه �سقط على الأر�ش من جراء ذلك بالإ�سافة اإىل ما جاء بالتقرير الطبي 

املت�سمن وجود اإ�سابة يف فروة الراأ�ش واإقرار املتهمني باأن املذكور �سقط على الأر�ش 

يف نقطة التفتي�ش واأنه مت نقله اإىل امل�ست�سفى ب�سيارة الإ�سعاف وعجزهم عن تربير 

ورد يف  ما  مع  ال�ساكي  اأقوال  ورد يف  ما  وتطابق  امل�ست�سفى  اإىل  ونقله  �سقوطه  �سبب 

التقرير امل�سار اإليه بالإ�سافة اإىل اأن على الدائرة اأن ت�سمع اأقوال امل�سعف يف �سيارة 

الإ�سعاف اآنذاك املدعو).....( وكذلك �سائق �سيارة الإ�سعاف وبناًء على ما تقدم على 

�سوء ما يظهر للدائرة حتكم يف الق�سية بح�سور اأطرافها. وحيث خالف حكم الدائرة 

ذلك تعني نق�سه واإعادة الق�سية اإليها لإعادة نظرها على �سوء ذلك ما قد ي�ستجد 

لدى معاودة نظرها من اأمور. وتنبه املحكمة اإىل اأن الدائرة اأوردت يف منطوق حكمها 

املطبوع اأن جد املتهم الأول/عي وال�سحيح عايل(. وحيث اإن الدائرة بعد درا�سة حكم 

�سيارة  و�سائق  امل�سعف  طلب  ومنها  املالحظات  بع�ش  واملت�سمن  ال�ستئناف  حمكمة 

الإ�سعاف و�سماع اأقوالهم فقد طلبتهم الدائرة. وبجل�سة يوم الثالثاء 1430/3/20هـ 

اأمن  باأن  املاثلة ذكر  الق�سية  �سهادته يف  امل�سعف ).....(عن  الأول  ال�ساهد  وب�سوؤال 

الطرق ات�سلوا بنا ونحن قريبون منهم جدًا وطلبونا لإ�سعاف حالة مر�سية وح�سرنا 

وراأى  راآنا  اأن  وبعد  الطرق  اأمن  غرفة  داخل  يف  ال�سكوى  �ساحب  ووجدنا  احلال  يف 
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اأحد  دون طلب من  بنف�سه من  الإ�سعاف  �سيارة  وركب  الإ�سعاف خرج مي�سي  �سيارة 

وحاولت فح�سه ورف�ش ثم نزل من ال�سيارة وذهب باجتاه �سيارته وحينها عدنا اإىل 

مركزنا وبعد ذلك بحوايل ع�سرين دقيقة مت طلبنا مرة ثانية من اأمن الطرق وح�سرنا 

ناأخذك  له  بالراأ�ش فقلت  واأمل  اأمل قال عندي دوخة  اأو  �سكوى  اأي  لديك  و�ساألته هل 

للم�ست�سفى فوافق، ثم بعد ذلك ذهب عند �سيارته وجل�ش يت�سل باجلوال حوايل ع�سر 

دقائق ثم بعد ذلك �سقط على الأر�ش، واأ�سبح ينتف�ش وقلنا نو�سلك للم�ست�سفى قال 

نعم وبعد ركوبه ال�سيارة مت فح�سه واأخذ املوؤثرات احليوية ووجد اأنه �سليم اإل ارتفاع 

يف ال�سغط ومل نر اأي �سرب ومل مينعنا اأمن الطرق عن نقله يف املرة الأوىل ول الثانية 

هذا ما لدي واأ�سهد به. وب�سوؤال ال�ساهد الثاين ال�سائق ).....( اأجاب مبثل ما �سهد 

به امل�سعف ).....( اإل اأنه قال مل اأَر  �سربًا ومل يقم بفح�ش حالة ال�ساكي وباقي ما 

ذكر يف �سهادة امل�سعف �سامل هو ما اأ�سهد به، وب�سوؤالهم هل لديهم ما ي�سيفونه اأجابا 

بالنفي، ب�سوؤال ممثل الدعاء عما لديه قرر الكتفاء مبا ت�سمنته اأوراق الق�سية واأدلة 

التهام.

املوقرة ل يجوز  الهيئة  اإليها  اأ�سارت  والتي  الق�سية  ال�ساكي يف هذه  اأقوال  اإن  وحيث 

اإىل  ُن�سب  ما  اإثبات  وقاطعة يف  قوية  واأدلة  بينات  وتعزيزها  تاأييدها  دون  بها  الأخذ 

املتهمني من اإ�ساءة وحيث ل اأدلة ول بينة على ما ذكر. وحيث اإن التقرير الطبي رقم 
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الدوا�سر  حمافظة  م�ست�سفى  من  ال�سادر  1427/5/22هـ  بتاريخ   )44/13/1318(

والذي جاء �سمن اأدلة التهام يف الق�سية والذي ا�ستندت اإليه حمكمة ال�ستئناف يف 

نق�ش حكم الدائرة باعتبار اأن ما فيه يتطابق مع ما ورد يف اأقوال ال�ساكي من حدوث 

فعل التعدي عليه بال�سرب، فاإن الدائرة قد اأ�سارت يف حكمها املنقو�ش اإىل ما ي�سعف 

حجية هذا امل�ستند وهو التقرير الطبي رقم )44/13/1318( بتاريخ 1427/5/22هـ 

لهذه  نظرها  عند  اإليها  ورد  والذي  الدوا�سر  وادي  حمافظة  م�ست�سفى  من  ال�سادر 

الق�سية، والذي يناق�ش حمتواه ما جاء يف التقرير الطبي املرفق مع الأوراق حيث جاء 

فيه باأن ال�ساكي حلظة نقله اإىل امل�ست�سفى مل تكن به اأية اإ�سابات خارجية وهو الأمر 

الذي يتطابق مع ما جاء يف امل�ستند رقم )66( بتاريخ 1427/6/7هـ املرفق مع اأوراق 

الق�سية وال�سادر من مركز اإ�سعاف مفرق جنران الذين قاموا باإ�سعاف ال�ساكي ونقله 

امل�ست�سفى مل  اإىل  نقله  قبل  الق�سية  ال�ساكي يف  اأنه وعند فح�ش  امل�ست�سفى من  اإىل 

اأقوال  اأو ت�سوهات. ف�ساًل عن ذلك فاإن ما ورد يف  اإ�سابات  اأية  يالحظ على ج�سمه 

ال�ساهدين الذين طلبت حمكمة ال�ستئناف �سماعهم مل يخرج يف جممله عن ما جاء 

الدائرة  اجتاه  ويوؤكد ذلك �سحة  بتاريخ 1427/6/7هـ  رقم )66(  امل�ستند  ذلك  يف 

بعدم الإدانة وما ا�ستندت عليه من حيثيات يف حكمها املنقو�ش. 

وحيث اإن املادة )36( من قواعد املرافعات والإجراءات اأمام الديوان حددت �سلطة 

الدائرة يف الق�سايا املنقو�سة. وحيث اإن الدائرة ب�سدد الإ�سرار على حكمها ال�سابق 

لالأ�سباب  وذلك  التهام  قرار  يف  اإليهم  ُن�سب  مبا  املتهمني  اإدانة  بعدم  تق�سي  فاإنها 
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املذكورة يف حكمها ال�سابق رقم )26/د/ج/3( لعام 1429هـ بتاريخ 1429/1/27هـ 

والتي ترى الدائرة عدم ذكرها مرة اأخرى وحتيل اإليها منعًا لالإطالة وملا جاء فيه من 

اأ�سباب يف هذا احلكم. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة املتهم االأول ).....( واملتهم الثاين ).....( واملتهم 

الثالث ).....( )�ضعوديي اجلن�ضية( بجرمية اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة املن�ضوبة 

اإليهم 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 3/1734/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 299/د/ج/12 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 178/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/7/22هـ

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة– �ضرب – رجل اأمن – تقرير طبي – الثابت بال�ضهادة 

كالثابت باملعاينة – ترجيح �ضهادة االإثبات على �ضهادة النفي عند التعار�س. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم )رجل اأمن( لأنه اأ�ساء املعاملة 

با�سم الوظيفة باأن اعتدى على اأحد املواطنني )ال�ساكي( بال�سرب واإحداث كدمات 

حما�سر  يف  الإثبات  �ساهدي  اإفادة  ا�ستيقافه–  اإثر  حق  وجه  دون  من  به  متفرقة 

اإنه من املقرر �سرعًا اأن  ال�سرطة باأنهما �ساهدا املتهم يقوم ب�سرب ال�ساكي، وحيث 

�سهادة ال�سهود بينة �سرعية يلزم الأخذ بها عند ا�ستجماع �سرائطها وانتفاء موانعها 

بالتقرير الطبي ال�سادر بحق  – تاأكيد التهام  باملعاينة  بال�سهادة كالثابت  فالثابت 

اأو�سح  والذي  ال�سرطة  قبل  من  للم�ست�سفى  اإحالته  على  بناًء  احلادث  يوم  ال�ساكي 

تف�سياًل الأعرا�ش التي ظهرت على ج�سم ال�ساكي من كدمات – �سهادة زميل املتهم 

باأنه مل يلحظ على ال�ساكي اأي اآثار �سرب اأو متزيق ثياب عند ح�سوره ملوقع احلادث 

ل تعدو كونها �سهادة نفي لروؤية واقعة ال�سرب ل نفي حدوثها ول تقوى على معار�سة 

�سهادة الإثبات اإذ اإنه عند تعار�ش �سهادة النفي مع �سهادة الإثبات فالعتبار ب�سهادة 

الإثبات لأن مع البينة املثبتة زيادة اطالع وعلم مل تكن مع الأخرى – اأثر ذلك: ثبوت 

الإدانة. 
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الفقرة )8( من املادة )2(  من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ .

رقم  بخطابه  ال�سرقية  باملنطقة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  من  املقامة  الق�سية 

)3976/4/37( بتاريخ 4ذي القعدة 1428هـ املرفق به قرار التهام رقم )567/ج( 

لعام 1428هـ املت�سمن اإقامة الدعوى اجلزائية املاثلة �سد املتهم؛ لأنه بتاريخ 28 ربيع 

الأول 1428هـ بدائرة مركز الظهران باملنطقة ال�سرقية اأ�ساء املعاملة با�سم الوظيفة 

الرقبة  واإحداث كدمات على  ب�سربه  ).....(وذلك  املواطن  اعتدى على  باأن  العامة 

واملرفق الأمين والكتف الأي�سر واأ�سفل الظهر وعلى القف�ش ال�سدري من دون وجه 

النحو  على  التهام  اأدلة  املدعية  الهيئة  �ساقت  ثم  بالظهران.  له  ا�ستيقافه  اإثر  حق 

اأفاد به املواطن).....( لدى �سرطة الظهران باأنه مت �سربه من قبل  التايل: 1- ما 

املتهم. 2- التقرير الطبي ال�سادر من م�ست�سفى امللك فهد اجلامعي باخلرب واملرفق 

اأنه بالك�سف على املواطن ُوجد م�سابًا بكدمات متفرقة  بالأوراق )لفة 5( املت�سمن 

بج�سمه. 3- ما ورد باإفادة ال�سهود الأول ).....( والثاين).....( لدى ال�سرطة باأنهم 

راأوا املتهم ي�سرب املواطن).....(. 4- اإنكار املتهم بتحقيق الهيئة اأراد به التن�سل 

املتهم وفقًا لأحكام  املدعية معاقبة  لذا تطلب  الثابتة بحقه.  امل�سوؤولية اجلنائية  من 
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املادة الثانية فقرة )8( من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ. 

وبعد اإحالة الق�سية اإىل هذه الدائرة حددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 12 حمرم 

1429هـ ح�سر فيها ).....( كما ح�سر املتهم وبتالوة ما جاء يف قرار التهام عليه 

اأجاب بقوله: ما جاء يف قرار التهام غري �سحيح ووالد هذا ال�سخ�ش هددين باأمور 

كثرية وعلى كل حال فاأنا اأرغب بتزويدي ب�سورة واإعطائي مهلة لتقدمي رد تف�سيلي، 

ويف جل�سة يوم الثنني املوافق 4 �سفر 1429هـ ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر 

اأوليًا معد  بها تقريرًا  اأرفق  وب�سوؤاله عن رده قدم مذكرة من ثالث �سفحات  املتهم 

من قبل املتهم الذي با�سر احلادث ومن الفرقة التي �سلمت التقرير وم�ستلم التقرير 

باملركز وقد ت�سمنت مذكرة املتهم نفيه ما جاء يف قرار التهام واأنه تعر�ش لالإ�ساءة 

املدعي  اأن  املتهم  وذكر  لئقة  غري  باألفاظ  عليه  والتلفظ  اخلا�ش  املدعي  والد  من 

الأخرى  الدورية  وح�سرت  تعزيز  طلب  الدورية  ركوب  ورف�ش  قاوم  عندما  اخلا�ش 

وكان فيها كل من الرقيب اأول).....( والعريف ).....( وقاما باأخذ املدعي اخلا�ش 

اإىل �سابط خفر واأبلغني املعقب بالجتاه معهم اإىل �سرطة الظهران، وقد مت اإعداد 

التقرير الأمني بالواقعة علمًا اأنه ل يوجد اآثار عنف �سد املدعي اخلا�ش وكان على 

مراأى من الدورية التعزيزية وطلب املتهم اأخذ اإفادة ال�سهود الذين ح�سروا الواقعة 

والتاأكد من �سحة ما حدث وختم املتهم مذكرته بنفي ما ورد يف قرار التهام واكتفى 

بذلك كما اكتفى ممثل الدعاء مبا ورد يف قرار التهام ثم عقدت الدائرة عدة جل�سات 

مل يح�سر يف بع�سها املتهم، ويف يوم الأحد املوافق 3 رجب 1429هـ ح�سر).....(، 
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وردية  معقب  كنت  الواقعة  يوم  يف  اإين  بقوله:  اأجاب  �سهادة  من  لديه  عما  وب�سوؤاله 

وتلقيت بالغًا من املدعو ).....( يفيد باأنه ا�ستوقف �سخ�سًا ل يحمل اإثبات ويتلفظ 

عليه باألفاظ غري لئقة ثم بعد ذلك ح�سرت اإىل موقع احلادث وراأينا املدعو).....( 

مع والده واقفني بالإ�سافة اإىل ).....( وطلبنا من ).....( ركوب الدورية ولحظنا 

التي كان عليها ).....( عندما مت  والد املذكور يتهدد ).....(، وب�سوؤاله عن احلال 

اأن  ثياب، كما لحظنا  اأو متزيق  اآثار �سرب  اأية  للدورية قال: مل نلحظ عليه  اإركابه 

والد ).....( املذكور اأكرث من التلفظ على ).....( ويتهمه باأنه �سخ�ش �سكران، ويف 

غري حالته الطبيعية واكتفى بذلك، ويف جل�سة اليوم ح�سر ممثل الدعاء).....( كما 

ح�سر املتهم و�سدر هذا احلكم. 

املتهم  �سد  دعواها  اأقامت  الدعاء  جهة  اإن  وحيث  والإجابة  الدعوى  �سماع  بعد 

العامة ح�سب ما هو مف�سل بقرار  الوظيفة  با�سم  باإ�ساءة املعاملة  الوظيفية  ب�سفته 

التهام طالبة معاقبته وفقًا للمادة الثانية فقرة )8( من املر�سوم امللكي رقم )43( 

لعام 1377هـ وحيث اإن ما ُن�سب اإىل املتهم ثابت بحقه تاأ�سي�سًا على ما جاء يف بالغ 

�سحة  ويوؤكد  ج�سمه  على  متفرقة  كدمات  وباإحداث  بال�سرب  عليه  املعتدى  املواطن 

الدعوى �سهادة  كل من).....( و).....( واملثبتة يف حما�سر حتقيق ال�سرطة والتي 

تفيد اأنهما �ساهدا املتهم يقوم ب�سرب ).....( و�سهادتهما يف حقه بينة اإثبات بقيامه 
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اأن �سهادة ال�سهود بينة �سرعية يلزم الأخذ  اإنه من املقرر �سرعًا  اإليه حيث  ملا ُن�سب 

بها عند ا�ستجماع �سرائطها وانتفاء موانعها فالثابت بال�سهادة كالثابت باملعاينة كما 

فهد  امللك  م�ست�سفى  من  ال�سادر  الطبي  التقرير  التهام  يوؤكد  ومما  الفقهاء،  قرر 

�سرطة  قبل  اإحالته من  على  بناًء  وذلك  ال�ساكي  بحق  يوم احلادثة  بتاريخ  اجلامعي 

والتاريخ  نف�سه مبوجب اخلطاب رقم )397/2/13/21(  يوم احلادثة  الظهران يف 

)اأنه  التقرير ما ن�سه  الك�سف عن حالته ومعاجلته، وقد جاء يف  اإليه بطلب  امل�سار 

باإجراء الك�سف على املذكور تبني وجود كدمات على الرقبة، كدمة على املرفق الأمين، 

كدمة على الكتف الأي�سر، كدمات على اأ�سفل الظهر، كدمات على القف�ش ال�سدري( 

فقد اأو�سح التقرير الأعرا�ش التي ظهرت على ج�سم ال�ساكي مما يقوي التهمة بحق 

املتهم ويوؤكدها، اأما �سهادة زميل املتهم ).....( واملثبتة يف �سبط الق�سية فال تقوى 

على معار�سة �سهادة الإثبات اإذ ل تعدو كونها �سهادة نفي لروؤية واقعة ال�سرب ل نفي 

حدوثها فعاًل مما ل ميكن معه اعتبار �سهادته والأخذ بها كونها غري مالقية الدعوى 

كما اأنه عند تعار�ش �سهادة النفي مع �سهادة الإثبات فالعتبار ب�سهادة الإثبات لأن 

مع البينة املثبتة زيادة اطالع وعلم مل تكن مع الأخرى ل �سيما اإذا تاأيدت بعدد من 

اأو �سهود ب�سيء  القرائن وقد بوب الإمام البخاري يف �سحيحه باب اإذا �سهد �ساهد 

وقال اآخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من �سهد. 

لذلك حكمت الدائرة بثبوت اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة العامة املن�ضوبة لـ).....( 

)�ضعودي اجلن�ضية( وتعزيره بتغرميه خم�ضة اآالف )5000( ريال. 
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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 2/5349/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 88/د/ج/7 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1167/اإ�س2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/2هـ

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة – ا�ضتعمال العنف يف حق موظف عام – رجل اأمن – 

–  �ضهادة ال�ضهود – انتفاء الق�ضد اجلنائي.  اإنكار 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني لقيام الأول با�ستعمال العنف يف 

حق موظف عام )املتهم الثاين – عريف باملرور( للح�سول منه على ق�ساء اأمر غري 

الثاين  النظامية، ولقيام  ال�سرعة  ب�سبب جتاوز  اأخيه لإيقافه  باإطالق �سراح  م�سروع 

الأول عند  املتهم  باأن قام بالعتداء على  ا�ستعمال �سلطته  باإ�ساءة  باملرور(  )عريف 

ح�سوره لبا�ش املرور – اإنكار املتهم الأول ما ن�سب اإليه يف جميع مراحل التحقيق حيث 

جاءت اأقواله على ن�سق واحد من اأنه ح�سر اإىل املوقع من اأجل اأخذ مفتاح ال�سيارة من 

اأخيه املوقوف داخل البا�ش واأنه عند ذلك قام املتهم الثاين مب�سكه من جيبه وطرحه 

على الأر�ش وو�سع الكلب�سة يف يديه واأنه مل يحاول اإخراج اأخيه من البا�ش – تطابق 

اأقوال املتهم مع �سهادة ال�سهود وتطابقها يف جميع مراحل التحقيق – اأثر ذلك: عدم 

ثبوت الإدانة - اإنكار املتهم الثاين للواقعة م�سيفًا اأن املتهم الأول مت�سك مبالب�سه عند 

وقوفه على �سلم البا�ش و�سقطا �سويًا على الأر�ش مما يت�سح منه اأن اإرادة املتهمني مل 

تتجه اإىل التعر�ش لبع�سهما واإمنا ظروف الواقعة هي التي ا�ستدعت ذلك دون ق�سد 
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منهما – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم الثاين لعدم وجود الق�سد اجلنائي لديه. 

هيئة  فرع  خطاب  بجدة  املظامل  ديوان  اإىل  ورد  اأنه  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ش 

الرقابة والتحقيق بالعا�سمة املقد�سة رقم )12/3475( بتاريخ 1429/7/13هـ املرفق 

الدائرة  با�سرت  وقد  م�سفوعاته،  مع  1429هـ  لعام  )233/ج(  رقم  التهام  قرار  به 

الدعاء  ممثل  ح�سر  – حيث  ال�سبط  بدفرت  املثبت  النحو  على  الق�سية  يف  النظر 

).....( واملتهمان املذكوران اأعاله وادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهمني قائاًل: 

تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كاًل من: 

1- ).....( – �سعودي اجلن�سية، )23( �سنة، طالب، اأعزب، مطلق ال�سراح. 

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية، )27( �سنة، عريف مبرور العا�سمة املقد�سة، متزوج 

ولديه طفالن – مطلق ال�سراح. 

لأنهما بتاريخ 1428/12/23هـ بدائرة العا�سمة املقد�سة مبنطقة مكة املكرمة: 

املقد�سة  العا�سمة  مبرور  العريُف  عام  موظف  حق  يف  العنف  ا�ستعمل  الأول:  املتهم 

�سراح  باإطالق  م�سروع  اأمر غري  ق�ساء  على  منه  للح�سول  الثاين(  )املتهم   ).....(

اأخيه بعد اأن قام العريف املذكور �سمن حملة مرورية باإيقاف اأخيه لتجاوزه ال�سرعة 

النظامية. 

�سلطته  ا�ستعمال  باإ�ساءة  قام   – الذكر  �سالفة   – الوظيفية  ب�سفته  الثاين:  املتهم 
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الوظيفية باأن قام بالعتداء على املواطن ).....( )املتهم الأول( عند ح�سوره لبا�ش 

املرور. 

ودللت الهيئة على التهام: 

1- ما هو ثابت يف حم�سر الواقعة رقم )1430( بتاريخ 1428/12/23هـ املعد من 

اأخيه من  اإخراج  اإىل با�ش املرور وحماولة  الفرقة بقيام املتهم الأول باحل�سور  قبل 

البا�ش واإم�ساكه لرجل املرور من مالب�سه واإ�سقاطه اأر�سًا. 

2- �سهادة وكيل الرقيب ).....(– املت�سمنة قيام املتهم بالعتداء على رجل املرور. 

3- �سهادة العريف).....(– املت�سمنة قيام املتهم بالعتداء على رجل املرور. 

4- ما هو ثابت من اأقوال املواطن).....( – املوقوف يف با�ش املرور من حدوث �سوء 

تفاهم بني اأخيه ).....( ورجل املرور ح�سب اأقواله الأولية. 

املدعو  على  بالعتداء  املرور  رجل  قيام  املت�سمنة   –  ).....( املواطن  �سهادة   -5

 .).....(

6- �سهادة املواطن ).....( – بقيام رجل املرور بالعتداء على املدعو ).....(. 

7- �سهادة املقيم ).....(– الذي كان موقوفًا يف با�ش املرور من حدوث م�سادة بني 

املواطن ).....( ورجل املرور قام رجل املرور على اإثرها باإ�سقاط املواطن اأر�سًا. 

8- �سهادة املواطن ).....( – الذي كان موقوفًا يف با�ش املرور ب�سماعه لالأ�سخا�ش 

– وعندما   ).....( املواطن  ويق�سدون  كلمة )طاح(  يذكرون  البا�ش  املوجودين يف 

ا�ستطاع امل�ساهدة �ساهد املواطن املذكور واقفًا والقيد يف يده. 
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وطلبت الهيئة من املحكمة الإدارية معاقبة املتهم الأول طبقًا لن�ش املادة )ال�سابعة( من 

نظام مكافحة الر�سوة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36( بتاريخ 1412/12/29هـ 

ومعاقبة املتهم الثاين طبقًا للمادة )الثانية( فقرة )8( من املر�سوم امللكي رقم )43( 

لعام 1377هـ. 

وب�سوؤال املدعى عليه الأول اجلواب: اأجاب قائاًل: اأنكر الدعوى جملًة وتف�سياًل وقدم 

اأن  وال�سحيح  وتف�سياًل  وباطل جملًة  التهام غري �سحيح  اأن هذا  فيها  مذكرة جاء 

اأحد اأفراد املرور اأوقف اأخي ).....( مدعيًا جتاوزه ال�سرعة النظامية فات�سل اأخي 

موقوفًا  اأخي  فوجدت  ال�سيارة فح�سرت  يطلب ح�سوري ل�ستالم  اأهلي  ).....(على 

الباب  اأمام  النا�ش املوقوفني داخل با�ش تابع للمرور ووقف  من �سمن جمموعة من 

البا�ش فقال: ماذا  كانوا داخل  الذين  الأفراد  اأحد  ففتح  اأخي  لأ�ساأل عن  فح�سرت 

الباب  بفتح  اإليه  فاأ�سرت  الباب يف وجهي  اأغلق  ثم  واأ�سلوب �سيء،  تريد وكان بعنف 

الأدب  من  لي�ش  الأ�سلوب  وهذا  عليك  )عيب  له  فقلت  تبي(  )و�ش  فقال  اأخرى  مرة 

والحرتام(  الأدب  تعلمني  )اأنت  يل  فقال  النا�ش(  بوجه  الباب  تغلق  اأن  والحرتام 

يف  والحرتام  الأدب  يتعلمون  النا�ش  والحرتام  الأدب  اأعلمك  ل  اأنا  )ل،  له  فقلت 

بيوتهم( فما علمت اإل اأن ).....( يندفع نحوي بقوة من داخل البا�ش ومي�سكني من 

جيبي ويطرحني اأر�سًا على وجهي بقوة وعنف وي�سع رجليه فوق ظهري والكلب�سات 

يف يدي ثم بعد ذلك يتعاون هو وثالثة من رفاقه ويدخلوين يف �سيارة دورية املرور 

لذلك مل اأ�ستطع اأن اأكلم اأخي اأو اأخذ منه مفتاح ال�سيارة الذي من اأجله ح�سرت ثم 
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اأو�سلوين اإىل �سرطة العزيزية واأوقفوين ب�سرطة العزيزية ملدة ثالث �ساعات دون وجه 

حق م�ستغلني �سلطتهم وبدلتهم الع�سكرية هذه هي احلقيقة لذا اأطلب �سرف النظر 

عن دعوى هيئة الرقابة والتحقيق واإن�سايف من اجلنود الذين اعتدوا علي بتاأديبهم 

ليكون ذلك عربة لهم وزجرًا لأمثالهم ، وباطالع ممثل الدعاء عليها اأفاد باأنه يكتفي 

بالأدلة الواردة يف قرار التهام ، ثم عقب املدعى عليه الأول اأن لديه �ساهدًا يطلب 

اأ�سري  اإنني كنت  قائاًل:  و�سهد  ال�ساهد ).....(  الدائرة  اأمام  �سهادته فح�سر  �سماع 

ب�سيارتي قبل اإ�سارة العوايل وعند التفتي�ش راأيت الع�سكري مي�سك باملدعو ).....( من 

رقبته عند البا�ش وقام بطرحه على الأر�ش وو�سع الكلب�سة يف يديه ثم ح�سر اثنان 

من الع�سكر فاأم�سكوا ).....( وو�سعوه يف الدورية وكان الع�سكري نحيل اجل�سم هذا 

ما عليه اأ�سهد. 

وتف�سياًل  جملًة  الدعوى  اأنكر  قائاًل:  اأجاب  اجلواب؟  الثاين  عليه  املدعى  وب�سوؤال 

وقدم مذكرة جاء فيها اأن اأدلة التهام املت�سمنة �سهادة الأ�سخا�ش املوقوفني املذكورة 

اأ�سماوؤهم من قبلي اأنا وزمالئي رجال املرور بناًء على خمالفات مرورية ارتكبوها ومل 

لعدم  الرقابة  هيئة  واتهام  دعوى  على  اأعرت�ش  فاإين  لذا  املرورية  بالأنظمة  يتقيدوا 

�سحة ما ذكر من التهام الذي بني على �سهادة موقوفني ب�سبب خمالفة الأنظمة على 

اإن �سهادتهم �سدي مل تكن �سوى كيٍد  واقعة مل حت�سل كما ذكر يف �سهادتهم حيث 

اأنا املت�سبب يف اإيقافهم وحترير خمالفات مرورية  منهم وحماولة الت�سفي مني لأين 

بحقهم ول يخفى اأن مثل هذه املواقف والتي يظن املخالفون لالأنظمة عندما يخالفون 
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وي�سدر بحقهم ما ي�ستوجب عقابهم على خمالفاتهم اأنهم قد تعر�سوا للظلم من قبل 

رجال الأمن وهذا كثري وهذا املوقف اإحداها فال�سهود املذكورون اأطعن يف �سهادتهم 

ال�سلطة  ل�ستعمال  اإ�ساءتي  يوؤكد  قبلي  من  يحدث  مل  ب�سيء  �سدي  �سهدوا  لأنهم 

الوظيفية وكانت �سهادتهم كما ذكرت من باب الت�سفي والنت�سار واملقا�ساة ب�سبب 

اإيقايف لهم وحجزهم يف با�ش املرور اخلا�ش باملخالفني لأنظمة املرور كما اأوؤكد على 

مثل هذا  اأن  اأبني  اأن  واأود  الأمن  العامة من حفظ هيبة رجال  امل�سلحة  تقت�سيه  ما 

التهام باطل لأنه قد حرر حم�سر ر�سمي من قبل رجال الأمن وموجودين بالنقطة 

ال�سدة من قبل رجال الأمن واحلزم يف  ا�ستخدام  اأن  الفعلية ومبا  الأمر  يبني واقعة 

املخالفني  وخا�سة  الآخرين  على  والعتداء  الظلم  من  نوعًا  اأ�سبح  الأنظمة  تطبيق 

للمخالفني  اإيعاز  هذا  فاإن  ال�سلطة  ا�ستخدام  و�سوء  التهام  توجيه  ذلك  على  ويبنى 

لالأنظمة باأن يفعلوا ما بدا لهم من ا�ستهانة برجال الأمن وا�ستحقارهم وعدم املبالة 

مبا يوؤدونه من واجب يف�سي اإىل حفظ الأنف�ش واملمتلكات وبذلك فلن ي�سبح لرجل 

الأمن هيبته الأمنية املفرو�سة، وباطالع ممثل الدعاء عليها اأفاد باأنه يكتفي بالأدلة 

الواردة يف قرار التهام. 

وبعد اطالع الدائرة على املح�سر ال�سابق والذي طلب فيه املتهم الثاين اإح�سار والد 

اإفادته وب�سوؤال املتهم الثاين عما يريد من توجيه �سوؤال اإىل والد  املتهم الأول واأخذ 

املتهم الأول؟ فاأجاب املتهم الثاين باأنه يرغب يف توجيه ال�سوؤال اإىل والد املتهم الأول 

لأنه عندما ح�سر اإىل البا�ش وذكر لهم اأن ابنه داخل البا�ش مل ن�ش له هل هذا �سحيح 
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اأم ل؟ اأجاب والد املتهم اأنه قد تلقى خربًا من بيته اأن ابنه ات�سل يطلب اأخذ مفتاح 

�سيارته ب�سبب اإركابه يف الدورية فذهب واأخذ املفتاح من ابنه عبد الكرمي ثم ابتعد 

عن الدورية وذهب ل�سيارة ابنه فوجد �سيارة ابنه الآخر ).....( بجوار ال�سيارة الأوىل 

فرجع اإىل الدورية فراأى غبارًا ل يدري ما هو وعند اقرتابه راأى املتهم الثاين ).....( 

باحل�سنى  التدخل  فحاول  بالرتاب  ممرغ   ).....( ابنه  وثوب  ابنه  بتالبيب  مم�سكًا 

لإنهاء الأمر اإل اأن املتهم الثاين رف�ش ذلك بحجة اأنه �سيوؤدبه ول يدري ما ح�سل قبل 

الذي راآه �سوى اأنه يجب اأن ي�سيف اأن بقية الفرقة حوايل اأربعة اأو خم�سة طلبوا من 

اأنه رف�ش. وبعر�ش ذلك على املتهم  اإل  ).....( املتهم الثاين ليطلق ابنهم ).....( 

الثاين اأجاب اأن ما اأفاد به والد املتهم الأول يعود لذمته وي�ساأل عنه يوم القيامة. ثم 

ح�سر رقيب املجموعة ).....( واأفاد اأمام الدائرة باأنه ح�سر لديهم والد املتهم وطلب 

اإطالق ابنه اإل اأنهم اأفادوه اأنه قد دخل اإىل البا�ش مع اآخرين ومن ال�سعب متييزه 

عن الآخرين فطلب مفتاح �سيارة ابنه ف�سلمناه مفتاح ال�سيارة ثم ح�سر �سخ�ش اآخر 

ات�سح اأنه املتهم الأول وقام بدفع الباب برجله وعندما فتحنا له الباب �ساألناه ماذا 

يريد فذكر لنا اأنه يطلب اإخراج اأخيه من داخل البا�ش واأفهمته باأنه يف البا�ش ول بد 

من مراجعة املرور ول ميكن اإطالق �سراحه اإل عن طريق اإدارة املرور وقام بالتلفظ 

علي ب�ستمي بقوله اأنت قليل حياء ول�ست )مرتبي( ثم اأتى املتهم الثاين ).....( ومنع 

املذكور من الدخول فتدافعا ومل اأ�سعر واإل وهما يف الرتاب ول اأعلم من املتعدي منهما. 

ثم اكتفى الأطراف مبا قدموه وطلبوا الف�سل يف الق�سية بحالتها الراهنة. وبالتحقيق 
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مع املدعى عليه الأول اأمام هيئة الرقابة اأفاد باأن جميع اأقواله يف التحقيقات ال�سابقة 

�سحيحة واأن وجوده عند با�ش املرور من اأجل اأخذ مفتاح ال�سيارة من اأخيه ولي�ش من 

اأجل اإخراج اأخيه ).....( واأنه مل يقم ب�سرب باب البا�ش برجله اأو يقوم بالعتداء 

على رجل املرور اأو التلفظ عليه. واأ�ساف اأن العريف – املدعى عليه الثاين - ).....( 

قام بالعتداء عليه حيث اأم�سكه من حلقه واأ�سقطه على وجهه يف الأر�ش وقام بثني 

ذراعه اليمنى خلف ظهره وو�سع ركبته على رقبته وهو على الأر�ش ثم و�سع الكلب�سة 

يف يديه ، وذكر اأنه ل يعرف �سبب قيام رجل املرور بالعتداء عليه حيث كان يتحدث 

مع رجل املرور الآخر الذي قام باإغالق باب البا�ش يف وجهه ودون �سابق اإنذار قام 

مبرور  الرقيب  وكيل  مع  وبالتحقيق  البا�ش،  خارج  عليه  بالعتداء   ).....( العريف 

العا�سمة املقد�سة ).....( اأفاد باأنه �ساهد املدعى عليه الأول ).....( يقوم بركل باب 

�سيارة املرور وقام بالتلفظ عليه بقوله: اأنت قليل الأدب وغري مرتبي اأنت قليل حياء 

الت�سرف  بهذا  املواطن  قام  ملاذا  يعرف  ل  اأنه  واأ�ساف   ، ت�ستحون على وجيهكم  ما 

ولكن ات�سح اأن لديه اأخًا داخل با�ش التوقيف وقام املدعى عليه الأول بالعتداء على 

اأفراد املرور وذلك ب�سحب العريف ).....( من البا�ش واأ�سقطه اأر�سًا فتدخل وم�سك 

املواطن وطلب منه اإثبات الهوية وذكر له اأنه جمهول الهوية ومت تفتي�سه ومل يعرث معه 

على الهوية وقاموا بت�سليمه ل�سرطة العزيزية بعد اأن قام بو�سع الكلب�سة يف يديه كون 

املدعى عليه قام بالعتداء على رجل الأمن كما اأنه جمهول الهوية وكان و�سعه يوحي 

بالهروب ومت و�سع الكلب�سة وهو واقف ويقاوم وبعد تدخل زميله ).....( ا�ستطاع و�سع 
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القيود يف يديه من خلف ظهره و�سدر التوجيه من �سابط امليدان املالزم اأول ).....( 

اأنه لي�ش لديه �سهود على الواقعة. وبالتحقيق مع  بت�سليمه ل�سرطة العزيزية واأ�ساف 

الباب  بركل  قام  الأول  املدعى عليه  باأن  اأفاد  الرقابة  اأمام هيئة  الثاين  املدعى عليه 

برجله و�سحبه من مالب�سه واإ�سقاطه على الأر�ش والتلفظ عليه وعلى زميله ).....( 

اأخيه من البا�ش بعد ذلك قام زميله  اإخراج  اإىل با�ش املرور وحاول  وقام بال�سعود 

اأن لديه �سهودًا على ذلك العريف ).....(  ).....( بو�سع الكلب�سة يف يديه واأ�ساف 

املقد�سة(  العا�سمة  ).....(  )عريف مبرور  ال�ساهد  �سهادة  وباأخذ  البا�ش.  و�سائق 

اأفاد يف �سهادته باأن املدعى عليه الأول ).....( ح�سر اإىل با�ش املرور وقام بال�سرب 

قام   ).....( الثاين  عليه  املدعى  قبل  من  الباب  فتح  وعندما  البا�ش  باب  على  بيده 

�سيئًا  يفعل  مل  اأخي  اهلل  تخافون  ما  ظلمة  اأنتم  باألفاظ:  بالتلفظ  الأول  عليه  املدعى 

بعدها قام املدعى عليه الثاين ).....( بالطلب منه بالبتعاد عن البا�ش فقام املدعى 

عليه الأول ب�سحب ).....( من يده وقمي�سه و�سقط ).....( واملدعى عليه الأول �سويًا 

على الأر�ش بعدها ح�سر وكيل الرقيب ).....( وطلب منه الهوية وقال له لي�ش لدي 

هوية فقام بو�سع الكلب�سة يف يديه وو�سع يف الدورية ومت اإبالغ �سابط امليدان فوجه 

ووكيل   ).....( العريف  يقم  ومل   ، العزيزية  �سرطة  ق�سم  اإىل  وت�سليمه  به  بالذهاب 

الرقيب ).....( ب�سرب املدعى عليه الأول اأو العتداء عليه بل اإن املدعى عليه الأول 

حاول اإخراج اأخيه املوقوف يف البا�ش بالكالم فقط ولي�ش بيديه كقوله اأخي مل ي�سرع 

ول ي�ستدعى توقيفه واأ�ساف اأنه مل ي�ساهد املدعى عليه الأول يقوم بركل الباب برجله 
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 – – ميني اجلن�سية  ال�ساهد ).....(  اأخذ �سهادة  البا�ش. كما مت  حيث كان داخل 

واأفاد باأن رجال املرور طلبوا من املوقوفني اإح�سار اأ�سخا�ش لأخذ ال�سيارات حتى ل 

يذهب بها اإىل احلجز وح�سر اأخو املواطن ).....(لأخذ املفتاح وحدثت م�سادة بني 

الأول  عليه  املدعى  باإ�سقاط  املرور  اثنان من رجال  وقام  الأمن  ورجل   ).....( اأخي 

على الأر�ش وو�سعوا الكلب�سة يف يديه من خلف ظهره و�سبب امل�سادة بني املدعى عليه 

الأول ورجال املرور هو دخوله اإىل البا�ش لأخذ مفتاح �سيارة اأخيه الذي جعل رجال 

املرور يحاولون و�سع القيد يف يده ورف�ش ذلك عندها حدثت امل�سادة ومل يكن املدعى 

عليه الأول يحاول اإخراج اأحد من البا�ش بل كان يحاول اأخذ املفتاح لأن هناك �سبكًا 

مقفاًل بني املوقوفني وباب البا�ش ومل ي�سمع املدعى عليه يتلفظ على رجال املرور ومل 

على  وي�سقطه  قمي�سه  من  املرور  برجل  بالإم�ساك  يقوم  الأول  عليه  املدعى  ي�ساهد 

الأر�ش بل كان الإ�سقاط من قبل رجال املرور للمواطن وكان عددهم اثنني. كما مت 

اأخذ �سهادة ال�ساهد ).....(– �سعودي اجلن�سية – واأفاد باأنه ل يعرف املدعى عليه 

الأول وقد قام رجال املرور باإيقافه عندما كان قادمًا من جامعة اأم القرى وكان يف 

البا�ش التابع للمرور اأ�سخا�ش اآخرين من بينهم �سخ�ش ل يعرفه وكان اأخوه خارج 

البا�ش يرغب يف اأخذ مفتاح ال�سيارة ومل يدخل مفتاح ال�سيارة من �سبك البا�ش لأن 

باب  فتح  املرور  البا�ش من رجل  املوجود خارج  ال�سخ�ش  كبري فطلب  املفتاح  حجم 

ال�سبك لأخذ مفتاح �سيارة اأخيه املوجود داخل البا�ش فرف�ش رجل املرور وقام بدفع 

البا�ش وكذلك قام رجل املرور  اأول درجة من درجات  املواطن الذي كان يقف على 
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ب�سحب والد ال�سخ�ش املوجود يف البا�ش بقوة يف حماولة منه لتجنيبه عن البا�ش ثم 

ي�ساهد  املواطن ومل  يقولون: طاح ويق�سدون  البا�ش  املوجودين يف  الأ�سخا�ش  �سمع 

ذلك حيث اإن الأ�سخا�ش املوجودين يف البا�ش مينعون الروؤية ب�سبب وقوفهم وعندما 

ا�ستطاع امل�ساهدة �ساهد املواطن واقف والكلب�سة يف يديه ومل يقم املواطن بفتح باب 

اأنا ما  اأحد املوقوفني و�ساهد املواطن رافع يديه لالأعلى ويردد  اأبدًا لتهريب  البا�ش 

�سويت له �سيئًا ورجل املرور جاي عليه ومندفع باجتاهه ومل ي�سمع املواطن يتلفظ على 

رجل املرور ومل ي�سعد اإىل با�ش املرور بل كان يقف على اأول درجة من درجات �سلم 

باب البا�ش يحاول اأخذ املفتاح من اأخيه. 

وبا�ستعرا�ش اأقوال املدعى عليهما اأمام ال�سرطة مبوجب خطابهم لفرع هيئة الرقابة 

والتحقيق بالعا�سمة املقد�سة رقم )20/70/895( بتاريخ 1429/4/1هـ املت�سمن اأنه 

بتاريخ 1428/12/23هـ ت�سلم مركز �سرطة العزيزية حم�سر اأحد الدوريات الأمنية 

لقاء   – اجلن�سية  �سعودي   –  ).....( املدعو  على  القب�ش  املت�سمن   )1430( رقم 

العوايل هذا وقد مت �سبط  تفتي�ش بحي  املرور املوجودين بنقطة  تهجمه على رجال 

اأقواله وذكر اأنه يف يوم الثالثاء املوافق 1428/12/23هـ وعند متام ال�ساعة العا�سرة 

�سباحًا تلقى ات�سال من اأهله مفاده اأن ).....( اأخيه موقوف من قبل نقطة تفتي�ش 

املرور ب�سبب خمالفة مرورية وال�سيارة واقفة بجانب الطريق وقد �سبقه والده للذهاب 

لهم ملعرفة حقيقة اإيقاف ابنه ).....( لديهم وحجزه بالبا�ش وحلق به حيث �ساهد 

والده بجانب البا�ش التابع للمرور يحاول اأخذ مفتاح ال�سيارة من ابنه ).....( وعند 



357

مالحظة رجل املرور له مبا�سرة اجته له وقام بدفعه وحماولة اإرجاعه للخلف بعيدًا 

عن البا�ش الذي به اأ�سخا�ش موقوفون ب�سب خمالفات مرورية وكان حممد املذكور 

موجودًا و�ساهد املوقف مع والده ثم ح�سر فرد اآخر وقام بت�سليم املفتاح لوالده كما 

اأ�ساف اأنه ح�سر له العريف ).....( وذكر له اأن وجوده بجوار البا�ش ملحاولة فك باب 

البا�ش لتهريب املوقوفني املوجودين بداخل البا�ش بعدها قام ذلك الفرد مب�سكه من 

رقبته ورماه على الأر�ش ودع�ش عليه برجله ثم ربط الكلب�سة بيديه على حد قوله وقد 

ذكر اأن لديه �سهودًا على هذا وقد جرى �سبط اأقوال اأخيه املدعو).....( – �سعودي 

اجلن�سية – وقد اأفاد باأن ما ذكره اأخوه ).....( �سحيح يف املوقف الذي ح�سل بني 

با�ش  بداخل  اإيقافه  �سبب  وب�سوؤاله عن  املذكور  اأم على  والده  �سواء مع  املرور  رجال 

املرور اأفاد باأن �سببه جتاوزه حد ال�سرعة وقد �ساهد جمموعة من الأ�سخا�ش بالبا�ش 

مت اإيقافهم ب�سبب خمالفات مرورية هذا وقد مت خماطبة مدير مرور العا�سمة املقد�سة 

مبوجب اخلطاب رقم )700737( يف 1429/2/30هـ لتكليف الأفراد الذين ح�سلت 

وقد  هذا   .).....( والعريف  رقيب).....(  الوكيل  من  كل  وهم  الق�سية  هذه  عليهم 

اأثناء تاأدية عمله هو وزميله العريف ).....(  جرى �سبط اأقوال الأول واأفاد باأنه يف 

مت عمل نقطة تفتي�ش بحي العوايل طريق جامعة اأم القرى وبناًء على توجيهات مدير 

ال�سرعة  متجاوزة  �سيارة  هناك  باأن  الر�سد  دورية  طريق  عن  اإبالغهم  جرى  املرور 

هذا وعند و�سول ال�سيارة للموقع مت اإيقافها وطلب من �ساحبها اخلروج من ال�سيارة 

اإثباته ال�سخ�سي ومت اإدخاله البا�ش متهيدًا لبعثه هو وجمموعة من ال�سباب  واإبراز 
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�سخ�ش  لهم  ح�سر  الأثناء  هذه  ويف  بحقهم  النظام  وتطبيق  لإيقافهم  املرور  لإدارة 

واأخذ يقوم ب�سرب باب البا�ش ودفع الباب بالقوة برجله وعند اخلروج له من البا�ش 

للتفاهم معه اأخذ يتلفظ باأقوال غري لئقة ويطلب اإنزال اأخيه من البا�ش وذكروا له اأن 

عليه مراجعة الإدارة وحاولوا اإنزاله من على درج باب البا�ش اإل اأنه رف�ش ذلك حيث 

قام ذلك ال�سخ�ش ب�سد �سرتة زميله العريف ).....( على الأر�ش وحاول التعرف عليه 

من خالل اإبراز الإثبات ال�سخ�سي لهم اإل اأنه ذكر لهم اأنه جمهول الهوية وبعدها مت 

و�سع الكلب�سة يف يديه واإدخاله دورية املرور متهيدًا حل�سور الدورية الأمنية وت�سليمه 

املركز ح�سب توجيه �سابط امليدان لديهم ومب�ساءلته عن قيامه ب�سرب ذلك ال�سخ�ش 

واإم�ساكه من رقبته ورميه على الأر�ش اأفاد باأنه مل يقم هو وزميله ).....( باإحداث 

اأي مكروه واإمنا مت و�سع الكلب�سة يف يده ب�سبب تلفظه عليهم وتهجمه على با�ش املرور 

لرغبته يف اإنزال اأخيه من البا�ش هذا وقد مت �سبط اأقوال زميله الثاين املذكور واأفاد 

اأي اعتداء على  باأن ما ذكره زميله وكيل رقيب ).....( هو احلقيقة واأنه مل يحدث 

ذلك ال�سخ�ش كما مل تثبت لدينا اأية اإ�سابات على ذلك ال�سخ�ش. 

وحيث اإنه بناًء على الدعوى واإجابة املدعى عليه الأول املت�سمنة اإنكاره للدعوى جملًة 

جميع  يف  اأقواله  على  والطالع  املرفقة  والتحقيقات  الأوراق  درا�سة  وبعد  وتف�سياًل 

مراحل التحقيق والتي جاءت على ن�سق واحد من اأنه ح�سر اإىل املوقع من اأجل اأخذ 
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مفتاح �سيارة اأخيه املوقوف داخل با�ش املرور عند ذلك قام املدعى عليه الثاين مب�سكه 

من جيبه وطرحه على الأر�ش على وجهه وو�سع الكلب�سة يف يديه وعلى اأقوال ال�ساهد 

).....( – املت�سمنة ))اأنه �ساهد الع�سكري مي�سك باملدعو ).....( من رقبته عند 

البا�ش وقام بطرحه على الأر�ش وو�سع الكلب�سة يف يديه ثم ح�سر اثنان من الع�سكر 

العريف  الرقابة  اأمام هيئة  ال�ساهد  اأقوال  الدورية(( وعلى  به وو�سعوه يف  فاأم�سكوا 

اإخراج  حاول  الأول  عليه  املدعى  ))اإن  املت�سمنة:   ).....( املقد�سة  العا�سمة  مبرور 

اأخيه املوقوف يف البا�ش بالكالم فقط ولي�ش بيده كقوله اأخي مل ي�سرع ول ي�ستدعى 

وعلى  البا�ش((  داخل  كان  حيث  برجله  الباب  بركل  يقوم  ي�ساهده  مل  واأنه  توقيفه 

– املت�سمنة:  اجلن�سية  – ميني   ).....( املدعو  الرقابة  هيئة  اأمام  ال�ساهد  �سهادة 

))اإن رجال املرور طلبوا من املوقوفني داخل البا�ش اإح�سار اأ�سخا�ش لأخذ ال�سيارات 

حتى ل حتجز يف حجز املرور وح�سر اأخو املوقوف ).....( املدعى عليه الأول لأخذ 

املفتاح وحدثت م�سادة بينه وبني رجل املرور وقام اثنان من رجال املرور باإ�سقاطه على 

الأر�ش وو�سعوا الكلب�سة يف يديه من خلف ظهره ومل يكن املدعى عليه الأول يحاول 

اأخيه ومل  �سيارة  اأخذ مفتاح  البا�ش بل كان يحاول  املوقوفني داخل  اأحد من  اإخراج 

ي�سمع املدعى عليه الأول يتلفظ على رجال املرور ومل ي�ساهده يقوم بالإم�ساك برجل 

املرور من قمي�سه وي�سقط على الأر�ش بل كان الإ�سقاط من قبل رجال املرور له وكان 

عددهم اثنني(( وعلى �سهادة ال�ساهد ).....( اأمام هيئة الرقابة املت�سمنة: ))اإنه 

كان يف داخل با�ش املرور وكان معه �سخ�ش ل يعرفه هو اأخ املدعى عليه الأول وكان 
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اأخوه خارج البا�ش يرغب يف اأخذ مفتاح ال�سيارة ومل يدخل مفتاح ال�سيارة من �سبك 

البا�ش لأن حجم املفتاح كبري فطلب من املدعى عليه الأول املوجود خارج البا�ش من 

رجل املرور فتح باب ال�سبك لأخذ مفتاح �سيارة اأخيه فرف�ش رجل املرور وقام بدفع 

املدعى عليه الأول الذي كان يقف على اأول درجة من درجات باب البا�ش وكذلك قام 

رجل املرور ب�سحب والد ال�سخ�ش املوجود يف البا�ش بقوة يف حماولة منه لتجنبيه عن 

البا�ش ثم �سمع الأ�سخا�ش املوجودين يف البا�ش يقولون طاح ويق�سدون املدعى عليه 

ا�ستطاع  وعندما  الروؤية  مينعون  البا�ش  داخل  املوقوفني  لأن  ذلك  ي�ساهد  ومل  الأول 

امل�ساهدة �ساهد املدعى عليه الأول واقفًا والكلب�سة يف يديه واأن املدعى عليه الأول مل 

يقم بفتح باب البا�ش اأبدًا لتهريب اأحد من املوقفني و�ساهد املدعى عليه الأول رافعًا 

باجتاهه  ومندفع  عليه  املرور جاي  ورجل  �سيئًا  له  �سويت  ما  اأنا  ويردد  لالأعلى  يديه 

ومل ي�سمع املواطن يتلفظ على رجل املرور ومل ي�سعد اإىل البا�ش(( مما تخل�ش معه 

الدائرة اإىل عدم اإدانة املدعى عليه الأول مبا هو من�سوب اإليه من ا�ستعمال العنف يف 

حق موظف عام لعدم قيام الأدلة على قيامه بذلك لوجود �سهادة ال�سهود املذكورين 

اأمام  التحقيق  مراحل  جميع  يف  وتطابقها  ال�سهود  �سهادة  مع  اأقواله  ولتطابق  اأعاله 

ال�سرطة وهيئة الرقابة واأمام الدائرة الق�سائية. 

وبالن�سبة للمدعى عليه الثاين فاإنه بناًء على الدعوى والإجابة املت�سمنة اإنكاره للدعوى 

رقم  الواقعة  حم�سر  على  الطالع  وبعد  املرفقة  والتحقيقات  الأوراق  درا�سة  وبعد 

املدعى  يو�سح ح�سور  الذي  الفرقة  املعد من قبل  بتاريخ 1428/12/23هـ   )1430(
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عليه الأول اإىل با�ش املرور وعند وقوفه على �سلم باب البا�ش ح�سر له املدعى عليه 

الثاين وقام املدعى عليه الأول بالتم�سك يف مالب�ش املدعى عليه الثاين و�سقطا جميعًا 

على الأر�ش والذي يتبني منه عدم وجود ق�سد يف هذه الواقعة من الثنني لأنه من 

خالل جل�سات الدائرة املحددة يف دفرت ال�سبط ات�سح اأن اإرادة املدعى عليهما مل تتجه 

اإىل التعر�ش لبع�سهما البع�ش واإمنا ظروف الواقعة ا�ستدعت عندما وقع الع�سكري 

على الأر�ش دون ق�سد من املدعى عليه الأول الت�سرف مبا ميليه عليه واجبه الأمني 

يف مثل هذه احلالة وتنفيذ التعليمات والأنظمة املرورية وو�سع الكلب�سة يف يديه وذلك 

لعدم وجود هوية مع املدعى عليه الأول ويف مثل هذه احلالة يجيز النظام لرجل الأمن 

مركز  لأقرب  ت�سليمه  ثم  ومن  الهرب  من  عليه  خوفًا  الهوية  ملجهول  الكلب�سة  و�سع 

�سرطة. 

وت�سري الدائرة اإىل اأن املدعى عليه الثاين قد تنازل اأمام ال�سرطة فورًا وكذلك تنازل 

املدعى عليه الأول واأن هذه الواقعة ل تتعدى ح�سول �سوء تفاهم نتج عنه وقوع الإ�سكال 

ول ميكن اأن تبلغ درجة مقاومة رجل الأمن واإ�ساءة املعاملة لأن املوقف ي�ستدعي ذلك 

الثاين لعدم  اإدانة املدعى عليه  اإىل عدم  والظروف متلي ذلك لذلك تنتهي الدائرة 

وجود الق�سد اجلنائي لديه. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة االأول ).....( والثاين ).....( – �ضعوديي اجلن�ضية 

باالأ�ضباب.  مو�ضح  هو  ملا  الدعوى  هذه  يف  اإليهما  من�ضوب  هو  – مبا 

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 7/1205/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 31/د/ج/23 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 259/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/11هـ

– املخالفة  – �ضهادة النفي  اأمن  – رجل  – �ضرب  اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة 

االإدارية ال ت�ضل اإىل اعتبارها جرمية اإ�ضاءة ا�ضتخدام ال�ضلطة. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني )جنديني بالدوريات الأمنية( 

حيث اأ�ساءا ا�ستخدام �سلطتهما الوظيفية بتهديد اأحد العمال و�سربه واإركابه بالدورية 

ثم العودة به واإنزاله من دون اإذن م�سبق من العمليات – اإفادة املتهمني بالقب�ش على 

العامل بناًء على بالغ من العمليات يفيد قيام العامل ب�سرقة كفيله ثم اإطالق �سراحه 

بتوجيه من العمليات بعد اأن اأفاد كفيله باأن ال�سارق هو اأخو العامل، واأ�سافا باأنهما 

مل يقوما ب�سربه ول تهديده واإمنا هو الذي اعتدى على نف�سه وقد تاأيد ذلك ب�سهادة 

قرر  والتي  احلالة  با�سرت  التي  للفرقة  تعزيزًا  املوقع  اإىل  ح�سرا  اللذين  ال�ساهدين 

ممثل الهيئة بعدم طعنه يف �سهادتهما عند عر�سها عليه – خلو التقرير الطبي مما 

بالدورية  العامل  – اإركاب  عليه  املتهمني  اعتداء  ب�سبب  العامل  اإ�سابة  اأن  على  يدل 

دون اإذن العمليات ل تعدو )عند ثبوتها( كونها خمالفة اإدارية ل ت�سل اإىل اعتبارها 

جرمية اإ�ساءة معاملة با�سم الوظيفة – اأثر ذلك: عدم ثبوت الإدانة. 



364

تتلخ�ش وقائع الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الق�سيم اأقام هذه 

الدعوى اجلزائية �سد ).....( و).....( – �سعوديي اجلن�سية – وباإحالة الق�سية اإىل 

وفيها ح�سر ممثل  الأربعاء 1429/12/19هـ  يوم  با�سرت نظرها يف جل�سة  الدائرة 

الهيئة ).....(، ومل يح�سر املتهمان رغم الكتابة اإىل اإدارة دوريات الأمن العام مبنطقة 

الق�سيم باخلطاب رقم )7/2740( بتاريخ 1429/11/6هـ. فاأجل نظر الق�سية اإىل 

يوم الثالثاء 1430/2/8هـ وفيها ح�سر ممثل الهيئة ).....(، وبالنداء على املتهمني 

تبني ح�سور املتهم الأول فمثل اأمام الدائرة، واأثبت هويته على النحو املو�سح اأعاله، اأما 

املتهم الثاين فتبني عدم ح�سوره رغم تبلغه عن طريق مرجعه كما هو مثبت يف اإقراره 

املوؤرخ يف 1430/1/10هـ املرفق مع خطاب اإدارة دوريات الأمن مبنطقة الق�سيم رقم 

)390/13/36( بتاريخ 1430/1/17هـ، وقد قام ممثل الدعاء بتالوة قرار التهام 

على املتهم الأول قائاًل: اأوًل: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الق�سيم كاًل 

من: 1- اجلندي بالدوريات الأمنية بالق�سيم ).....( وعنوانه الق�سيم – الأ�سياح. 

2- اجلندي بدوريات الأمن بالق�سيم ).....( وعنوانه الق�سيم – عنيزة، لأنه بتاريخ 

1428/9/8هـ وبدائرة مدينة بريدة مبنطقة الق�سيم ويف اأثناء مبا�سرتهم لبالغ من 

العامل  واأن  عامله،  بهروب  يفيد   ).....( يدعى  �سخ�ش  بوجود  يفيد  العمليات  قبل 

بال�سرتاحة املجاورة له ويدعى ).....(– بنجالدي�سي اجلن�سية – له عالقة بهروب 
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اأ�ساءا ا�ستخدام �سلطتهما الوظيفية حيث قاما بتهديد العامل و�سربه  عامله، حيث 

واإركابه بالدورية ثم العودة به واإنزاله من دون اإذن م�سبق من العمليات، وبذلك متت 

جرمية اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة بحقهما، ثانيًا: اأدلة التهام: 1- التقرير الطبي رقم 

املركزي  بريدة  م�ست�سفى  من  ال�سادر  1428/10/8هـ  يف   )45/28/17/2489(

لدى  العامل  كفيل  بالغ   -2 ال�سرب.  نتيجة  بالعامل  املوجودة  الإ�سابات  يثبت  الذي 

ال�سرب.  فيه  ح�سل  الذي  نف�سه  التاريخ  يف  1428/9/8هـ  يف  بريدة  جنوب  �سرطة 

3- قيام اأفراد الدورية باإركاب العامل بالدورية ومن ثم الذهاب به، ومن ثم اإعادته 

اأفراد الدورية  اإركابه. 4- عدم قيام  باأمر العمليات، دون الإ�سارة اإىل املوافقة على 

تناق�ش   -5 والأر�ش.  باجلدار  نف�سه  ب�سرب  قام  العامل  اأن  يثبت  حم�سر  بت�سجيل 

اإفادتهم بخ�سو�ش اإ�سابة العامل مع ما هو مثبت يف التقرير الطبي، حيث ذكرا اأنه 

اأعلى  اأثبت وجود كدمات يف  �سرب راأ�سه يف اجلدار والأر�ش، بينما التقرير الطبي 

الظهر و�سيوان الأذن، ومل ي�سر اإىل اإ�سابة يف الراأ�ش. ثالثًا: يطلب فرع هيئة الرقابة 

والتحقيق مبنطقة الق�سيم من املحكمة الإدارية مبنطقة الق�سيم حماكمة ومعاقبة 

املتهمني ).....( و).....( – �سعوديي اجلن�سية – مبوجب املادة الثانية فقرة )8/2( 

من املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ. وب�سوؤال املتهم الأول عما ُن�سب 

اإليه اأجاب قائاًل: اإن ما ُن�سب اإيل يف قرار التهام غري �سحيح. واأطلب تزويدي ب�سورة 

قرار  من  ب�سورة  الدائرة  فزودته  ذلك،  على  للرد  اأجاًل  ومنحي  التهام،  قرار  من 

ح�سر  وفيها  1430/3/19هـ،  الثنني  يوم  جل�سة  اإىل  الق�سية  نظر  واأجلت  التهام، 
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ممثل الهيئة ).....(، فتم النداء على املتهمني فتبني ح�سور املتهم الثاين دون الأول، 

وبتالوة ممثل الدعاء قرار التهام ال�سابق على املتهم الثاين و�سوؤاله عما ن�سب اإليه 

اإيل يف قرار التهام غري �سحيح، واأطلب تزويدي ب�سورة  اإن ما ن�سب  اأجاب قائاًل: 

نظر  واأجل  القرار،  ب�سورة من  الدائرة  فزودته  للرد على ذلك،  اأجاًل  ومنحي  منه، 

 ).....( الهيئة  ممثل  ح�سر  وفيها  1430/5/10هـ  الثالثاء  يوم  جل�سة  اإىل  الق�سية 

وبالنداء على املتهمني تبني عدم ح�سورهما فاأجل نظر الق�سية اإىل جل�سة يوم الأحد 

واأفاد  املتهمان،  حل�سوره  وح�سر   ).....( الهيئة  ممثل  ح�سر  وفيها  1430/6/7هـ 

املتهم الأول اأنه ورد بالغ من العمليات يفيد باأن العامل قد �سرق من ال�ساكي ماًل، فلما 

املقبو�ش  العامل  اأخو  ال�سارق هو  باأن  ال�ساكي  اأفاد  العامل  للموقع وقب�سا على  قدما 

عليه، فاأخذا التوجيه من العمليات باإطالق �سراح املقبو�ش عليه، واأ�ساف باأنهما مل 

يقوما ب�سربه ول تهديده، واأفاد املتهم الثاين مبثل ما اأفاد به املتهم الأول، واأ�ساف 

املتهمان اأن التقرير الطبي موؤرخ يف 10/8 بينما الواقعة كانت بتاريخ 9/8، واأ�سافا 

اأركبا العامل املذكور يف الدورية بناًء على توجيه من العمليات، واأفادا بوجود  اأنهما 

تاريخ  تاأخر  اأورده املتهمان من  الهيئة على ما  واأجاب ممثل  �سهود على ما يذكران، 

التقرير الطبي باأن التاريخ 10/8 هو تاريخ �سدور التقرير الطبي، واأثبت من خالل 

التقرير اأن تاريخ املراجعة هو 9/13، وطلب املتهمان من الدائرة خماطبة مرجعهما 

)الدوريات الأمنية مبنطقة الق�سيم( لإح�سار ال�سهود وهم كل من: 1- اجلندي اأول/

اأجل  ثم  الواقعة،  العمليات، وحم�سر  ت�سجيل  واإح�سار  اجلندي).....(   -2  ).....(
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نظر الدعوى اإىل جل�سة يوم الثالثاء 1430/7/14هـ فاأر�سل اخلطاب رقم )7/1800( 

اإح�سار  ب�ساأن  الق�سيم  الأمنية مبنطقة  الدوريات  اإدارة  اإىل  بتاريخ 1430/6/20هـ 

الطلبات التي طلبها املتهمان، فورد خطاب من قبلهم برقم )6437/13/36( بتاريخ 

1430/9/16هـ مرفق به حم�سر الواقعة، وت�سمن املح�سر ما اأدىل به املتهمان اأمام 

الدائرة، واأ�سار املح�سر اإىل اأن العامل املت�سرر �سقيق عامل يعمل حتت كفالة املبلغ، 

ويتهم باأنه قام باإخفاء اأخيه ويعلم اأين موقعه، وح�سب اإفادة املبلغ باأن العامل هارب 

عن ا�سرتاحته منذ فرتة، واأ�ساف املتهمان يف املح�سر باأنه مت رفع اإ�سارة للعمليات، 

وح�سب توجيه �سابط امليدان توجه املبلغ اإىل ال�سرطة، ويف اأثناء حتركهم من املوقع 

قام العامل املذكور برمي نف�سه على الأ�سفلت، و�سرب راأ�سه باجلدار، ومن ثم دخل 

ح�سل  ما  وكان  )11د(،  الفرقة  قبل  من  م�ساندتهم  متت  اأنه  واأ�ساف  ال�سرتاحة، 

الثالثاء 1430/7/14هـ ح�سر  العامل على مراأى من زمالئهم، ويف جل�سة يوم  من 

ممثل الهيئة).....( ، وبالنداء على املتهمني تبني عدم ح�سورهما اأو من ميثلهما، وقد 

ح�سر ال�ساهدان، ف�سهد ال�ساهد الأول ).....( باأنه قد اأتى اإىل املوقع الذي ح�سلت 

فيه احلادثة ووجد العامل �سليم ومل يكن فيه عالمات �سرب اأو اإ�سابات، ولكنه كان 

يبكي وي�سرخ بطريقة غريبة، ومن ثم قام ب�سرب نف�سه يف الأر�ش، هذا ما �سهد به، 

و�سهد ال�ساهد الثاين).....( باأنه اأتى اإىل املوقع تعزيزًا للفرقة التي با�سرت احلالة 

نف�سه  ي�سرب  وكان  الأر�ش،  يف  وي�سربها  نف�سه  يرفع  العامل  وراأى  الوقت،  ذلك  يف 

الدورية  اأفراد  اأحدًا من  ير  اأنه مل  نف�سه باجلدار، وذكر  اإنه �سرب  بل  و�سدة،  بقوة 
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يقوم بالعتداء عليه، ول يظن اأن الذين �سبقوه من اأفراد الدورية قاموا بالعتداء اأو 

باإ�ساءة املعاملة، نظرًا لأن الوقت احلا�سل بني مبا�سرة احلالة وو�سول فرقة التعزيز 

ب�سيط جدًا ول يكفي حلدوث مثل ما ذكر يف قرار التهام، ثم اأجل نظر الدعوى اإىل 

جل�سة يوم الثالثاء 1430/8/13هـ، وفيها ح�سر ممثل الهيئة ).....( وبالنداء على 

املتهمني تبني عدم ح�سورهما، فاأجلت اجلل�سة اإىل يوم الثالثاء 1430/9/11هـ وفيها 

ح�سر ممثل الهيئة ).....( وبالنداء على املتهمني تبني عدم ح�سورهما، وورد للدائرة 

خطاب دوريات الأمن مبنطقة الق�سيم رقم )6266/13/36( بتاريخ 1430/9/11هـ 

ل�ساحب  عنه  العر�ش  يتم  ف�سوف  العمليات  غرفة  ت�سجيل  طلب  يخ�ش  ما  اأن  وفيه 

ال�سالحية واملوافاة يف حينه، فاأجلت اجلل�سة اإىل يوم الثالثاء 1430/11/22هـ وفيها 

فاأجلت  ح�سورهما،  عدم  تبني  املتهمني  على  وبالنداء   ،).....( الهيئة  ممثل  ح�سر 

اجلل�سة اإىل يوم الثالثاء 1431/1/26هـ و فيها ح�سر ممثل الهيئة ).....( ، وبالنداء 

�سهادة  وبعر�ش  الأول،  املتهم  وعدم ح�سور  الثاين  املتهم  تبني ح�سور  املتهمني  على 

ال�سهود على ممثل الهيئة قرر عدم طعنه فيها، واكتفاءه مبا جاء يف اأوراق الق�سية، 

كما قرر املتهم الثاين اكتفاءه مبا اأدىل به اأمام الدائرة، واأما ما يخ�ش طلب ت�سجيل 

غرفة العمليات فلم يرد للدائرة رد بهذا ال�ساأن، وبهذا ختمت املرافعة. 

املجني  اإن  وحيث  الق�سية،  اأوراق  على  الطالع  وبعد  والإجابة،  الدعوى  �سماع  بعد 
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عليه قد ذهب ملراجعة امل�ست�سفى بتاريخ 1428/9/8هـ فتم اإ�سدار تقرير طبي اأويل 

جراء  من  حا�سلة  العامل  اإ�سابات  اأن  على  يدل  ما  التقرير  هذا  يف  ولي�ش  حلالته، 

العامل  تعر�ش  رمبا  اإنه  اإذ  العامل،  يدعيه  ما  �سوى  املتهمني  اإىل  املن�سوب  العتداء 

لعتداء من �سخ�ش اآخر غري املتهمني، وبهذا الحتمال ي�سعف ال�ستدلل بالتقرير 

العامل  اإ�سابة  املتهمني بخ�سو�ش  اإفادة  بتناق�ش  ال�ستدلل  الطبي، وي�سعف كذلك 

مع ما هو مثبت يف التقرير الطبي، وحيث ورد خطاب اإدارة دوريات الأمن مبنطقة 

للواقعة  حم�سر  به  مرفقًا  1430/9/16هـ  بتاريخ   )6437/13/36( رقم  الق�سيم 

يفيد  ما  فيه  بتاريخ 1428/9/8هـ، وجاء  برقم )14316(  املتهمني  قبل  م�سجل من 

باأنه ويف اأثناء حتركهما من املوقع قام العامل املجني عليه برمي نف�سه على الأ�سفلت 

و�سرب راأ�سه باجلدار، وحيث اأفادت �سهادة ال�ساهدين ).....( و).....( باأن املتهمني 

مل يقوما بالعتداء على العامل، بل كان يعتدي على نف�سه، واأما قيام اأفراد الدورية 

الإ�سارة  العمليات، دون  باأمر  اإعادته  العامل بالدورية والذهاب به، ومن ثم  باإركاب 

اإىل املوافقة على اإركابه فال تعدو – عند ثبوتها – كونها خمالفة اإدارية، ول ت�سل 

اإىل اعتبارها جرمية اإ�ساءة معاملة با�سم الوظيفة، وبالغ كفيل العامل �سكوى تفتقر 

اإىل البينة القوية التي بها يدان املتهمان، ولو يعطى النا�ش بدعواهم لدعى نا�ش دماء 

اإن  وحيث  واملناق�سة  الدعوى  على  وبناًء  املدعي،  على  البينة  ولكن  واأموالهم،  رجال 

املتهمني قد اأنكرا ذلك، واأن الأ�سل براءة املتهم حيث تثبت اإدانته، وحيث مل يثبت من 

خالل الوقائع ما يدين املتهمني مبا ُن�سب اإليهما يف هذه الدعوى فاإن الدائرة تنتهي 
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اإىل عدم ثبوت ما ُن�سب اإىل املتهمني من جرمية اإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة كل من ).....( و).....( – �ضعوديي اجلن�ضية – 

مبا ُن�ضب اإليهما من جرمية اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة، 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 2/3916/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 83/د/ج/7 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 361/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/22هـ

اأوراق ثبوتية  اإبراز  – رف�س  اأمن  – رجل  با�ضم الوظيفة– �ضرب  املعاملة  اإ�ضاءة 

– تعليمات اإدارة املرور يف حالة قطع اإ�ضارة �ضوئية – اأداء املتهم اليمني على نفي 

التهمة. 

عامًا  موظفًا  كونه  حال  لأنه  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

اأثناء تاأدية عمله بقيامه ب�سرب  اأ�ساء املعاملة با�سم الوظيفة  )وكيل رقيب باملرور( 

بداعي  الثبوتية  الأوراق  منه  طلب  عندما  بطنه  اأ�سفل  بركبته  وركله  املواطنني  اأحد 

قطع الإ�سارة ال�سوئية – اإنكار املتهم ما ُن�سب اإليه واأفاد باأن ال�ساكي رف�ش اإعطاءه 

ويرحل فمنعه من ذلك حتى يح�سر  �سيارته  اأن يركب  وال�ستمارة وحاول  الرخ�سة 

املعقب– اإقرار ال�ساكي باأنه مل ميتثل لأوامر رجل املرور )املتهم( عندما طلب اأوراقه 

– اإفادة اإدارة املرور اأن ال�ساكي رف�ش اإبراز اأوراقه ويف هذه احلالة يتعذر  الثبوتية 

حترير خمالفة مرورية بحقه ويجب على رجل املرور التحفظ عليه حلني و�سول املعقب 

اأو ال�سابط وهذا ما فعله املتهم الذي طلب منه املعقب اإيقاف ال�ساكي وعدم التحرك 

حلني و�سوله – عدم اإثبات اأية اإ�سابات بال�ساكي رغم متكينه من الذهاب للم�ست�سفى 

واأداء املتهم اليمني التي طلبت منه على نفي التهمة – اأثر ذلك: عدم ثبوت الإدانة. 
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هيئة  فرع  خطاب  بجدة  املظامل  ديوان  اإىل  ورد  اأنه  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ش 

قرار  به  املرفق  1429/5/21هـ  بتاريخ   )12/4427( رقم  بجدة  والتحقيق  الرقابة 

النظر  الدائرة  با�سرت  وقد  م�سفوعاته،  مع  1429هـ  لعام  )587/ج(  رقم  التهام 

– حيث ح�سر ممثل الدعاء ).....(  ال�سبط  املثبت بدفرت  النحو  الق�سية على  يف 

واملتهم املذكور اأعاله وادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهم قائاًل: تتهم هيئة الرقابة 

والتحقيق ).....( – �سعودي اجلن�سية – )39( �سنة – وكيل رقيب مبرور حمافظة 

جدة – متزوج – مطلق ال�سراح – لأنه وقبل تاريخ 1429/1/16هـ بدائرة حمافظة 

جدة حال كونه موظفًا عامًا – وب�سفته الوظيفية – �سالفة الذكر – اأ�ساء املعاملة 

تاأدية واجبه الوظيفي بقيامه ب�سرب املواطن).....( وركله  اأثناء  با�سم الوظيفة يف 

بركبته على اأ�سفل بطنه وذلك عندما طلب منه اأوراقه واأوراق �سيارته الثبوتية بداعي 

مل  اأنه  بداعي  املطلوب  اإعطائه  من  املذكور  املواطن  لمتناع  ال�سوئية  الإ�سارة  قطع 

يقطع الإ�سارة وبناًء عليه متت اجلرمية. وذلك لالأدلة التالية: 

1- ما هو ثابت من اإفادة املواطن).....( من قيام املتهم املذكور ب�سربه. 

2- ما هو ثابت اأي�سًا من �سهادة �ساهد احلال املواطن).....( يف هذا ال�سدد. 

اإنكار مر�سل والغر�ش منه التهرب من  اإليه هو  اإنكار املتهم فيما هو من�سوب  اأن   -3

امل�ساءلة اجلنائية. 
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وطلبت الهيئة حماكمة املتهم املذكور طبقًا للمادة الثانية فقرة رقم )8( من املر�سوم 

امللكي رقم )43( لعام 1377هـ. 

جملًة  الدعوى  اأنكر  قائاًل:  اأجاب  اجلواب؟  و�سوؤاله  عليه  املدعى  على  ذلك  وبعر�ش 

تعميمًا  لدينا  اإن  اأوًل:  يلي:  ما  تت�سمن  �سفحتني  من  مكونة  مذكرة  وقدم  وتف�سياًل 

اأو  اإثباته  مبلغًا به جميع رجال الأمن باأن اأي �سخ�ش ل يوقف لرجل الأمن ول يربز 

يهرب فلرجل الأمن اأن يوقفه بالقوة اجلربية حتى لو ا�ستدعى الأمر اإىل اإطالق النار 

فهذا املدعي مل يربز ما يثبت هويته ول ملكية ال�سيارة وقد يكون مطلوبًا اأمنيًا فهل 

يف  ذكر  ما  �سحيح  وغري  وظيفتي  با�سم  املعاملة  اأ�سئ  مل  اأنني  ثانيًا:  يهرب.  اأتركه 

اأ�ساأت املعاملة با�سم الوظيفة واأنني قمت ب�سرب املواطن ).....(  هذا القرار باأين 

م�ساء 1429/1/16هـ واأنني رف�سته ومزقت ثيابه اأمام زوجته واأطفاله فاأنا رجل اأمن 

اأقوم بتنظيم ال�سري وتي�سري �سري ال�سيارات وعدم عرقلة  اأن  ورجل مرور من واجبي 

�سري ال�سيارات ومن يخالف نظام ال�سري فاإنه يتم جمازاته بعمل ق�سائم خمالفة على 

ح�سب خمالفته ح�سب النظام وعندما طلبت منه رخ�سته وا�ستمارة ال�سيارة رف�ش 

اإعطائي ذلك وقد حاولت اإقناعه بذلك واأفهمته باأنه قاطع اإ�سارة وعليه خمالفة قطع 

اإ�سارة فاأ�سر على عدم المتثال وقال اإنه ل يوجد لديه رخ�سة ول ا�ستمارة عند ذلك 

نزل من �سيارته وقال جميع هذه ال�سيارات قاطعة اإ�سارة فطلبت منه النتظار حتى 

ح�سور املعقب وعندما كنت اأت�سل باملعقب حاول اأن يركب �سيارته للهرب فمنعته من 

الركوب حتى ح�سور املعقب وما كان منه اإل اأن دفعني اإىل اخللف وك�سر لوحة ال�سم 
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وقام باإم�ساكي بيده يريد �سربي فم�سكت به ومل اأركله على بطنه ومل اأمد يدي لأ�سربه 

وما مزقت �سيئًا من ثيابه فهو جعل حجته يف متزيق ثيابه حتى يغطي اعتداءه علي 

ومقاومته يل وك�سره للوحة ال�سم التابع يل علمًا باأنه قد ح�سر املعقب وال�سابط ومل 

اأعتدي  اأنه معلوم بال�سرورة باأنني لن  اأنه م�سروب ول ممزقة ثيابه. ثالثًا:  ي�ساهدا 

على اأي �سخ�ش كان واإذا هو �سلك الطريق ال�سحيح وهذا ال�سخ�ش لي�ش بيني وبينه 

بعد  اأقول ملرجعي  بل ماذا  املدافع  ا�ستغل وظيفتي �سده وموقفي موقف  عداوة حتى 

ومن  الدولة  عهد  عن  يدافع  من  وهل  مرجعي  يل  يقول  وماذا  ال�سم  لوحة  ك�سر  اأن 

يقاوم  ولو مل  يكون معتديًا  الأمر  بالنظام على ح�سب ما ميلى عليه من ولة  يطالب 

ال�سخ�ش ومل يعتِد علي ولو مل يحاول الهرب ولو مل يقم بك�سر لوحة ال�سم ملا  هذا 

الأمن  واعتدائه على رجل  ولكن عندما خاف من عقوبة مقاومته  �سكوى  باأية  تقدم 

تقدم بهذه ال�سكوى الكاذبة فاأنا اأم�سكت به عندما حاول الهرب وعدم امتثاله للوقوف 

اأنه معتٍد  اأوراق ثبوتية وعدم انتظاره حتى ح�سور املعقب كل ذلك يدل على  وت�سليم 

اأنه لو كان مت �سربه من قبلي لكان طلب اأن يحال اإىل امل�ست�سفى  واأنه معاند واأي�سًا 

اأنه ادعى عند ح�سور  بل  للم�ست�سفى فرف�ش  اأن يذهب  الق�سم عر�ش عليه  اأن  رغم 

قال  حيث  لالإمارة  برقيته  يف  ذلك  وناق�ش  زوجته  و�سربت  �سربته  باأنني  ال�سابط 

اأمام زوجته واأطفاله وهذا حم�ش افرتاء وملاذا مل يطلع ال�سابط على  اأنني �سربته 

ال�سرب لو كان �سادقًا وال�ساهد غري �سادق ومل يكن اأحد عندنا ولكن هذا ال�ساهد له 

�سلة باملدعي فهو مل يكن موجودًا يف موقع احلادث بل املدعي طلبه باجلوال لل�سهادة 
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وال�سديق ل تقبل �سهادته ل�سديقه وال�سعارات احلكومية يجب علينا املدافعة عنها 

الوظيفي  واجبنا  نخون يف  ل  باأننا  عليه  عاهدنا  ما  وهذا  معتٍد  يد  اإليها  امتدت  اإذا 

وولة الأمر اأمرونا بعدم الت�سامح اأن تطال يد معتٍد على �سجالت الدولة اأو ممتلكاتها 

اأن يكون موقف رجل  اأو �سعاراتها واأنواطها ولعل هيئة التحقيق تريد منا  اأو نظامها 

الأمن موقف امل�سامل ل ياأمر ول ينهي ويرتك احلبل على الغارب لكل خمالف وهيبة 

النظام وراء ظهورنا. رابعًا: اأنه معلوم بال�سرورة باأن رجل الأمن لن يعتدي على اأي 

�سخ�ش ولن يبادر بالعتداء لأن موقف رجل الأمن هو احلفاظ على الأمن والنظام 

وبينه  بيني  ول  ال�سخ�ش  لهذا  ل�ست خ�سمًا  باأنني  وعرفًا  الطبيعي عقاًل  واأي�سًا من 

معرفة ولكن �سال علي وعاند وكابر فهو �سائل وال�سائل يدفع �سره بالأ�سهل فالأ�سهل 

واأنا طلبت من هذا املدعي النتظار حتى ح�سور املعقب وهذا ال�سخ�ش �سار مكابرًا 

ومهاجمًا واأنا ل�ست املت�سبب لأن كل عاقل وكل م�سوؤول يعلم علم اليقني باأنني لن اأبادر 

اأي �سخ�ش باأية م�ساربة ولن اأ�ساربه واأن عملي ميلي علي ذلك وكل ما ذكرته �سابقًا 

الرقابة والتحقيق مبنطقة مكة  يكفي يف رد هذه الدعوى وما ذكره مدير عام هيئة 

املكرمة باأن اإنكاري العتداء هو مر�سل والغر�ش منه التهرب من امل�ساءلة اجلنائية 

فاأقول اإنه حكم علي ح�سب رغبة املدعي وهواه بل اإن اإدانتي هي مر�سلة الهدف منها 

اإ�سعاف رجل الأمن وجعله ل ياأمر ول ينهى ول يوؤدي واجبه اإل على ح�سب رغبة كل 

ظامل وكل معتٍد فالواقع والعادة والعرف والتعامل كل ذلك يرد دعوى املدعي واإدانة 

هيئة الرقابة يل واإنني اآمل باأن ير�سد ردي هذا حرفيًا واهلل املوفق. ثم عقب املتهم 
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بعنوانه، ويف  للم�ستكي  الكتابة  الدائرة  امل�ستكي ).....( فقررت  اإح�سار  باأنه يطلب 

جل�سة اأخرى ح�سر ال�ساكي).....( وذلك بناًء على طلب املتهم وب�سوؤال ال�ساكي عما 

ح�سل من املتهم اأجاب: اأنه يف يوم اجلمعة املوافق 1429/1/16هـ ويف اأثناء �سريه يف 

طريق امللك عبد اهلل اجلديد مع تقاطع املدينة ويف اأثناء ظهور الإ�سارة ال�سفراء التي 

ت�سبق اإ�سارة التوقف وا�سلوا �سريهم يف ال�سارع ومل يتمكنوا من الو�سول اإىل ال�سارع 

اإل والإ�سارة حمراء فقطع الإ�سارة هو واأربع �سيارات اأخرى فلحق به املتهم ).....( 

حيث كان يقود دراجة نارية تابعة للمرور وطلب منه ومن بقية ال�سيارات التوقف اإل 

اأن ال�سيارات الأخرى وا�سلت وتوقف هو وحده وكانت عائلته املكونة من زوجة واأربعة 

اأطفال معه ونزل من ال�سيارة وتوجه اإىل رجل املرور فطلب اإثباته فلم يعطه الإثبات 

وقال له دون لوحة ال�سيارة وكان ذلك ب�سبب توقيفه لوحده دون الآخرين اإل اأن املتهم 

اأم�سك به من رقبته وركله اأ�سفل بطنه مما �سبب له اأملًا �سرخ منه عندها نزلت زوجته 

من ال�سيارة واجتمع النا�ش عليه ول زال املتهم ي�سربه اإل اأنه خل�سه اأ�سخا�ش من بني 

يديه وبعد ذلك ح�سر �سابط وفردان للموقع وقد اأ�سار ال�سابط عليه اأن يتنازل ويف 

حالة رغبته موا�سلة طلب حقه من املتهم اأن يو�سل اأ�سرته اإىل بيته ويلحق بهم اإىل 

�سرطة ال�سرفية فقام املتهم باإي�سال اأهله اإىل البيت وحلق بهم اإىل �سرطة ال�سرفية 

بال�سكر  اإنه مري�ش  يتنازل حيث  اأن  واآخر معه  املتهم  األح على  ال�سرفية  �سرطة  ويف 

�سرطة  اإىل  نذهب  اأن  ال�سرفية طلب  �سرطة  ل�سابط  الدخول  وعند  التنازل  فرف�ش 

الكندرة ومن �سرطة الكندرة اإىل �سرطة البلد ويف �سرطة البلد اأخذوا اإفادته واإفادة 
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املتهم وا�ستوقفوه مكباًل باحلديد يف تلك الليلة يف �سرطة البلد ثم اأر�سل اإىل املباحث 

يف الو�سع نف�سه ومكثت عندهم الليلة التالية مقيدًا ويف يوم الأحد فكت القيود منه 

باأمر من هيئة الرقابة وانتهى توقيفه واأطلق �سراحي ثم طلب بعد ذلك عدة مرات 

يف املباحث وهيئة الرقابة ومل يتنازل عن حقه اخلا�ش اإىل الوقت احلا�سر علمًا باأن 

املتهم قد �سجل عليه خمالفة قطع اإ�سارة وخمالفة عدم ربط احلزام ويف هذا اليوم 

نف�سه مبوجب امل�ستخرج من احلا�سب الآيل الذي يقدمه اإىل الدائرة وقد قام بت�سديد 

هذه املخالفة مما ينبغي اأن يكون ت�سرف املتهم هو الت�سرف الوحيد بهذه املخالفة 

ل اأن يرتكب غريها. وبعر�ش ذلك على املتهم اأجاب: اأنه ما ح�سل يختلف يف كثري 

من وقائعه عما اأفاد به ال�ساكي حيث اإنه قطع اإ�سارة وا�ستوقفته وطلبت اإثباتاته فلم 

اأوقفتني فات�سلت على املعقب فطلب مني اإيقافه  يعطني وقال يل لو اأين اإرهابي ما 

ومنعت ال�ساكي من التحرك ولكن اأبدى رف�سه مما حملني على م�سكه من ثوبه فقط 

دون �سربه والتحفظ عليه حلني و�سول املعقب وهذا ما مت فعاًل دون زيادة مع العلم اأن 

ال�ساكي املاثل اأمامكم قام بك�سر اللوحة املوجودة على جيب بدلتي مع العلم اأن ).....(

اأنني �سجلتها عليه وهذا �ساأن كل  واأما املخالفة ف�سحيح  للم�ست�سفى  رف�ش الذهاب 

ق�سية مماثلة وب�سوؤال ال�ساكي ملاذا مل يذهب اإىل امل�ست�سفى مع اأنه عر�ش عليه ذلك؟ 

اأجاب: اأنه مل يكن به اأية اإ�سابات ظاهرة حتى يذهب اإىل امل�ست�سفى، وحيث مل يح�سر 

ال�ساهد).....( رغم الكتابة له. ولكون ال�ساكي مل تثبت به اأية اإ�سابات رغم متكينه 

والعر�ش عليه الذهاب للم�ست�سفى ولوجود اختالف يف الأقوال بني ال�ساكي واملتهم يف 
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م�ساألة �سرب املتهم لل�ساكي بركبته على املنطقة احل�سا�سة واإ�ساءة ا�ستعمال �سلطته 

فاأجاب:   ، ال�ساكي  ي�سرب  اأنه مل  املتهم  فقد طلب ميني  بالنظام  املجرمة  الوظيفية 

اأق�سم باهلل العظيم اأنني مل اأ�سرب ال�ساكي املاثل اأمامي بركبتي على اأ�سفل بطنه ومل 

يحدث مني اأي �سرب له �سوى الإم�ساك به من اأجل ح�سور املعقب لكوين اأبلغت عنه 

ولرف�سه النتظار ولأن ذلك من الأمور الأمنية التي ت�ستلزم التحفظ على املذكور حلني 

ح�سور املعقب مع العلم اأن هذا الإجراء متخذ يف مثل هذه احلالت وللدائرة �سوؤال 

املتهم، ووردت  املرور عما ذكره  اإدارة  �سوؤال  الدائرة  املرور عن ذلك. فقررت  اإدارة 

)املدعى  الرقيب  وكيل  قبل  من  ا�ستيقافه  عند  ال�ساكي  "اإن  املت�سمنة:  املرور  اإجابة 

عليه( رف�ش اإبراز اأوراقه الثبوتية ويف هذه احلالة يتعذر حترير خمالفة مرورية بحقه 

اأو ال�سابط وهذا ما طلبه  ويجب على رجل املرور التحفظ عليه حلني و�سول املعقب 

املعقب من املدعى عليه حيث طلب اإيقافه وعدم التحرك حلني الو�سول".

وحيث اإنه وباطالع الدائرة على اأوراق الق�سية بعد درا�ستها وبعد الطالع على اأقوال 

املتهم الذي اأنكر فيها ما ن�سب اإليه يف قرار التهام يف جميع مراحل التحقيق واأمام 

الدائرة وحيث اإنه ثبت لدى الدائرة بعد الطالع على التحقيقات وما اأفاد به املدعى 

عليه اأن ال�ساكي رف�ش اإعطاءه الرخ�سة وال�ستمارة وحاول اأن يركب ال�سيارة ليهرب 

وما ذكره  يتطابق  وهذا  به  وم�سك  املعقب  يح�سر  املرور من ذلك حتى  فمنعه رجل 
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اأنه مل ميتثل لأوامر رجل املرور  اأقواله يف التحقيقات واأمام الدائرة من  ال�ساكي يف 

بعدما طلب منه رخ�سته وا�ستمارة ال�سيارة التي معه وقال له: دون رقم لوحة ال�سيارة 

ذكره  ما  على �سحة  يدل  ال�ساكي مما  بها  قام  التي  املرورية  املخالفة  وجود  يف ظل 

املدعى عليه. 

وحيث اإن الدائرة وهي ب�سدد النظر يف الق�سية وبعد التاأمل يف اأدلة التهام تبني لها 

اأن الأدلة قامت على �سكوى املخرب الذي يدعي اجلناية وما هو ثابت من �سهادة �ساهد 

احلال وحيث اإن �سكوى املخرب مدعي اجلناية مبنزلة الدعوى ولي�ش الأخذ بقول اأحد 

اإدانة املدعى عليه، وقد  اأوىل من الآخر ول ميكن العتماد عليه كدليل يف  املدعيني 

اأجاب املدعى عليه على �سكوى مدعي اجلناية باأنه ينكر اأي اعتداء منه جتاه ال�ساكي 

يركب  اأن  وحاول  وال�ستمارة  الرخ�سة  اإعطاءه  رف�ش  ال�ساكي  اأن  هو  ما ح�سل  واأن 

ال�سيارة ليهرب وبناًء على طلب املعقب منه اأن يقوم باإيقاف املخالف وعدم التحرك 

حلني و�سوله قام بالإم�ساك به ويوؤيد جوابه ويقويه وي�سعف ما ورد يف �سكوى مدعي 

اجلناية ما ورد يف اإجابة املرور املت�سمنة: "اأن ال�ساكي عند ا�ستيقافه من قبل وكيل 

حترير  يتعذر  احلالة  هذه  ويف  الثبوتية  اأوراقه  اإبراز  رف�ش  عليه(  )املدعى  الرقيب 

اأو  املعقب  التحفظ عليه حلني و�سول  املرور  خمالفة مرورية بحقه ويجب على رجل 

ال�سابط وهذا ما طلبه املعقب من املدعى عليه حلني و�سول املعقب اأو ال�سابط وهذا  

الو�سول"  التحرك حلني  وعدم  اإيقافه  عليه حيث طلب  املدعى  املعقب من  ما طلبه 

ولكون ال�ساكي مل تثبت به اأية اإ�سابات رغم متكينه والعر�ش عليه الذهاب للم�ست�سفى 
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ولوجود اختالف يف الأقوال بني ال�ساكي واملتهم يف م�ساألة �سرب املتهم لل�ساكي بركبته 

على املنطقة احل�سا�سة واإ�ساءة ا�ستعمال �سلطته الوظيفية املجرمة بالنظام فقد طلبت 

الدائرة ميني املتهم اأنه مل ي�سرب ال�ساكي هذه ال�سربة فاأدى اليمني على ح�سب ما 

طلب منه. واأما ما ورد يف اأقوال �سهادة �ساهد احلال لدى ال�سرطة وهو املدعو).....( 

فاإن الدائرة قامت بالكتابة له عدة مرات وتبلغ بطلب احل�سور جلل�سات الدائرة ليقوم 

بالإدلء ب�سهادته اأمام الدائرة اإل اأنه مل يح�سر حتى حينه، مما تخل�ش معه الدائرة 

الأدلة على  كفاية  ولعدم  الق�سية  اأوراق  لها من  توفر  واحلكم مبا  �سهادته  اإىل طرح 

فاإن  النفي  على  منه  التي طلبت  اليمني  واأدائه  عليه  املدعى  قبل  ونفيها من  الدعوى 

الدائرة تنتهي اإىل عدم اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه يف قرار التهام لعدم كفاية الأدلة. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – مبا هو من�ضوب اإليه 

يف هذه الدعوى وملا 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 1/999/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 216/د/ج/1 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 397/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/29هـ

– �ضرب - ع�ضو هيئة االأمر باملعروف والنهي عن   اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة 

دواعي  من  القوة  االمتثال– ا�ضتعمال  ورف�س  واال�ضتباه  ال�ضك  – مو�ضع  املنكر 

القب�س. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني لأنهما بو�سفهما موظفني عامني 

)اأع�ساء بهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر( اأ�ساءا املعاملة با�سم الوظيفة اأثناء 

ا�ستيقافهما اأحد املواطنني )ال�ساكي( وزوجته بالقرب من اأحد املالهي باأن ا�ستخدما 

القوة وال�سرب معهما – الظروف واملالب�سات التي �ساحبت م�سار الق�سية تبعث على 

ال�سك وال�ستباه نحو ال�ساكي وزوجته بت�سرفاتهما املريبة، وهو ما حدا باملتهم الأول 

اأن يطلب من ال�ساكي النزول من �سيارته للتفاهم بعد اأن اأخربه ب�سفته اإل اأن ال�ساكي 

اآثار  – وجود  مل ي�ستجب مما دفع املتهم اإىل القب�ش عليه واإركابه يف �سيارة الهيئة 

على ال�ساكي نتيجة امتناعه عن التجاوب مع رجل الهيئة واإلقاء القب�ش عليه هو اأمر 

اأية  هناك  يكن  مل  واأنه  ل�سيما  القوة  ا�ستعمال  دواعيه  من  القب�ش  اإن  حيث  طبيعي 

�سهادة لل�سهود ب�ساأن قيام املتهم الأول ب�سرب ال�ساكي – اقت�سار ما قام به املتهم 

الثاين على م�سك باب �سيارة ال�ساكي من اأجل منع زوجته من الهرب حتى التاأكد من 
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و�سعها – اأثر ذلك: عدم ثبوت الإدانة. 

تتلخ�ش وقائع هذه الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ش اأقام 

هذه الدعوى مبوجب قرار التهام رقم )98/ج( لعام 1429هـ �سد كل من: 

باملعروف  الأمر  بهيئة  – )م/8(  �سنة   )39( – اجلن�سية  – �سعودي   ).....(  -1

والنهي عن املنكر مركز حي امللك فهد – جوال رقم )......(. 

باملعروف  الأمر  بهيئة  – )م/7(  �سنة   )44( – اجلن�سية  – �سعودي   ).....(  -2

والنهي عن املنكر مركز حي امللك فهد – جوال رقم ).........(. 

لأنهما وقبل تاريخ 1429/10/8هـ بدائرة مدينة الريا�ش مبنطقة الريا�ش: املتهمان:  

بو�سفهما موظفني عامني على النحو املبني اأعاله اأ�ساءا املعاملة با�سم الوظيفة وذلك 

يف اأثناء ا�ستيقافهما).....( وزوجته ).....( بالقرب من مالهي اخليمة باأن ا�ستخدما 

القوة وال�سرب معهما مما نتج عن ذلك بع�ش الإ�سابات فيهما ح�سب التقارير الطبية 

املرفقة. 

و�ساق الفرع اأدلة التهام وهي: 

1- اعرتاف املتهمني يف جميع مراحل التحقيق باأن ).....( قد متزق جزء من فنيلته 

عند عملية القب�ش عليه واإركابه �سيارة الهيئة. 

2- اعرتاف املتهم الثاين باأنه اأغلق باب ال�سيارة على قدم املراأة خ�سية هروبها. 
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اأنه  اإىل  اإ�سافة  للتحري  خم�س�سة  الواقعة  با�سروا  الذي  الأع�ساء  �سيارة  اأن   -3

من  هوية  طلبهما  وعدم  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  هيئة  �سعار  عليها  لي�ش 

ا�ستوقفاهما ع�سوي هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واإمنا مت طلب اإركابهما 

ب�سيارة الهيئة مبا�سرة. 

تعر�سهما  تت�سمن  والتي  الطبي  الريا�ش  جممع  من  ال�سادرة  الطبية  التقارير   -4

لل�سرب لفة )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8(. 

وطلب فرع هيئة الرقابة والتحقيق من فرع الديوان معاقبتهما مبوجب املادة الثانية 

فقرة )8( من املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ. 

ممثل  قبل  من  اجلل�سة  يف  تلي  الذي  التهام  بقرار  اإليهما  ُن�سب  مبا  ومبواجهتهما 

الدعاء).....( اأجاب املتهم الأول ).....( قائاًل اإن ما ُن�سب اإيل بقرار التهام لي�ش 

املعروفة  اخليمة  مالهي  من  بالقرب  نعمل  اأننا  واحلا�سل  وتف�سياًل  جملًة  ب�سحيح 

وهي مالهي ن�سائية فقط ل يدخلها اإل الن�ساء ومن خالل عملنا فاإن وقائع ال�سبط 

بالقرب منه كثرية ل �سيما يف اأيام العطل �سواء الأ�سبوعية اأم الر�سمية حيث ل تقل 

وقائع ال�سبط خا�سة يف مثل هذه الأيام عن ع�سر واقعات تقريبًا حيث نلحظ كثريًا 

من ال�سباب يقومون بالتجول بهذا املوقع ونرى كثريًا من الفتيات يخرجن مع هوؤلء 

ال�سباب وعند التحقق منهما جند اأنه ل عالقة ول قرابة بينهما واأنه من خالل عملنا 

�ساب  وبها  الرئي�سة  البوابة  بعيدة عن  منزٍو  مكان  �سيارة �سغرية يف  راأينا  وجتاربنا 

يتحدث باجلوال فو�سعناه حتت النظر واإذا بفتاه تخرج من املالهي وتتجه اإىل تلك 
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ال�سيارة وكانت تتلفت بحذر ثم ركبت معه يف املرتبة الأمامية واأخذا يتحدثان معًا ملدة 

خم�ش دقائق تقريبًا ثم حتركت ال�سيارة واأخذ يدور حول املالهي وهي معه ثم اأبعد 

املكان  حول  الدوران  ق�سية  فاإن  وللمعلومية  التجول  يف  واأخذ  ذلك  بعد  املالهي  عن 

الذي تخرج منه الفتاة فح�سب خربتنا وجتاربنا يعمله ال�سباب من اأجل تطمني الفتاة 

الفتاة  هذه  اإىل  يتمايل  وكان  اهلل  عبد  امللك  طريق  يف  يتجول  واأخذ  بعيدًا  اجته  ثم 

امل�سار  ال�سيارات ويخرج عن  يف ركوبه ب�سكل وا�سح وجريء وكان يتخطف بني تلك 

ويرجع مرة اأخرى مما يدل على اأنه من�سغل بالذي بجانبه وهي الفتاة وهذا يدل يف 

بينهما قرابة مل  لو كان  لأنه  بينهما ل حمرمية ول زوجية  اأنه ل �سلة  منظورنا على 

حت�سل تلك احلركات لأنه يف املقام الأوىل يخ�سى اأن تثار ال�سكوك نحوه يف حمارمه 

وهو ل ير�سى بذلك ثم اإن واقع القرابة يقت�سي اأنه قد راآها من قبل ومن ثم فاإن هذه 

احلركات التي راأيناها اإمنا حت�سل من �سخ�ش جتاه �سخ�ش اآخر عادة ما يكون يف 

اأول لقاء وكنا نتابعه ب�سيارتني ر�سميتني واحدة منها عليها �سعار الهيئة من اخلارج 

اأجل التحري وكانت تلك  ال�سعار من الداخل وهذه من  ال�سيارة الأخرى فعليها  واأما 

الفرقتني تتابعان هذه ال�سيارة حيث رجعت اإىل املالهي مرة اأخرى وهذا مما يوؤكد 

فلماذا  قريبني  كانا  لو  اإنهما  بينهما حيث  العالقة  الريبة يف  اأثار  الذي  الأول  ال�سك 

اإنه يف الأ�سل  اأن خرجت منه تلك الفتاة حيث  يرجعان اإىل املالهي مرة اأخرى بعد 

اأن خروج الفتاة من املالهي معناه انتهائها منه وذهابها اإىل بيت اأهلها واأما رجوعها 

اأنه  اإليه بعد هذا الدوران مع هذا ال�ساب واإنزاله لها يف املوقع مرة اأخرى يدل على 
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اإىل  اجته  الفتاة  بتلك  رجع  ملا  اأنه  ال�سكوك  معه  زادت  مما  اإن  بل  بينهما  عالقة  ل 

البوابة نف�سها التي اأركبها منها ثم عدل عن راأيه واجته بها اإىل مواقف منزوية بجانب 

ال�سباب  بقيام  عندنا  ا�ستهر  قد  حقيقته  يف  املوقع  وهذا  اإنزالها  اأجل  من  البوابات 

ياأخذونها من املالهي لكونه بعيدًا عن الأنظار وحينما وقف  الفتيات الالتي  باإنزال 

ذلك ال�ساب يف هذه املواقف املذكورة قمنا بحجز �سيارته ب�سيارتي الهيئة واجتهنا اإىل 

�ساحب ال�سيارة حيث اجته اأحد الأفراد من الهيئة وهو الأخ ).....( يريد التفاو�ش 

معه اإل اأن ذلك ال�ساب قابل ع�سو الهيئة بعدم التجاوب ورفع ال�سوت ثم ح�سرت اأنا 

اإىل املوقع وطلبت من ال�ساب النزول من ال�سيارة وكان يقول اإنها زوجتي اإنها زوجتي 

راأينا  اأننا  كما  زوجته  اأنها  والتاأكد  معه  التحدث  اأجل  من  النزول  منه  نطلب  ونحن 

التي  الفتاة  اأن  العادة  لأنه يف  قمنا مبنعها  ال�سيارة  من  النزول  املراأة حماولتها  من 

تركب مع ال�سباب دائمًا ما تقوم بالهرب اإذا �سنحت الفر�سة وهذا الذي جعل ع�سو 

الهيئة مي�سك الباب الذي يلي املراأة حتى ل تنزل وهذا يف حقيقته اإمنا هو اإجراءات 

احرتازية نقوم بها كرجال �سبط حيث اإن هذا الحرتاز يكون املح�سول منه اأمرين 

الأمر الأول فاإن كانت زوجته فال حمذور يف مكوثها بال�سيارة واإن كانت غري زوجته 

فاإنه احرتاز من هروبها وللمعلومية فاإن الأخ فهد النفي�سة اأحد اأع�ساء الهيئة �سمع 

ال�ساب يقول للمراأة اهربي كما اأن اأحد املتجمهرين اأح�سر �سنطة املراأة الراكبة حيث 

قامت برميها وكل هذه الأمور تثري �سلوكها ثم اأخذنا الرجل يف ال�سيارة نظرًا لعدم 

جتاوبه واإبراز هويته يف حني اأبقينا املراأة يف ال�سيارة من اأجل التاأكد من وجود العالقة 
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ال�سرعية بينهما فلما تبني لنا ذلك اأرجعناه اإىل �سيارته واأما ق�سية متزيق فنيلته فهو 

يف الأ�سل مل يلب�ش ثوب واإمنا كانت فنيلة خم�سرة وبنطال جنز وكان �سعره على �سكل 

ق�سة كبوريا وكان يف اأثناء مقاومته لنا ونحن نريد اإركابه يف ال�سيارة وامتناعه عن 

التجاوب معنا ل باإح�ساره الهوية ول الركوب ملا طلبنا منه ذلك فما كان منا ونحن 

م�سطرون ونحن يف مثل هذا املوقف اأن نقوم باإركابه ولو بالقوة ولو جتاوب معنا مل 

اهربي  زوجها  قول  �سبب  عن  املراأة  �ساألنا  ملا  باأننا  اأفيدكم  كما  متزيق  هنا  يح�سل 

اأجابت لأنه قال ذلك ب�سبب اخلوف واأما القول باأننا قمنا ب�سربهما فاحلقيقة اأننا مل 

نقم بال�سرب البتة حيث اإن الذي ح�سل اأننا قمنا ب�سد الرجل من اأجل اإركابه بالقوة 

ول  باإركاب  �سيء من ذلك ل  فلم يح�سل  املراأة  فاأما  الركوب  امتناعه عن  اأجل  من 

ب�سرب هذا كل ما ح�سل وب�سوؤال املتهم الثاين ).....( عما ن�سب اإليه بقرار التهام 

اأجاب قائاًل ل �سحة ملا ورد يف قرار التهام واأن ال�سحيح والواقع هو ما قاله زميلي  

والقب�ش ومل يح�سل �سيء  املراقبة  اأثناء  الأول حيث كنا جميعًا موجودين يف  املتهم 

مما ورد يف قرار التهام ولي�ش لدينا ما نود اإ�سافته اإل اأننا نقدم هذه املذكرة املكونة 

من خم�ش �سفحات. 

وقد ت�سمنت املذكرة الآتي: ))جوابنا على قرار التهام رقم )98/ج( لعام 1429هـ 

اإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة العامة من قبل مدير فرع هيئة  اإلينا يف ق�سية  املوجه 

الرقابة والتحقيق يف منطقة الريا�ش، فنجيب باأن ما ت�سمنه قرار التهام غري �سحيح 

ونطالب برف�ش الدعوى ونرد على القرار امل�سار اإليه بعاليه ح�سبما يلي: اأول/متهيد: 
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حق  يف  وهو  الدين  هذا  اأركان  اأحد  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  اأن  �سك  فال 

باملعروف  الأمر  هيئة  نظام  من  العا�سرة  املادة  ن�ست  وقد  عيني  فر�ش  به  املكلفني 

والنهي عن املنكر ال�سادر مبوجب الأمر ال�سامي الكرمي ذي الرقم )م/37( املوؤرخ يف 

1400/10/26هـ مبا ن�سه: )على الهيئات القيام بواجب الأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر بكل حزم وعزم م�ستندة اإىل ما ورد يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ومقتدين ب�سريته 

حتديد  يف  ال�ساحلني  والأئمة  بعده  من  الرا�سدين  وخلفائه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

الالئحة  من  الأوىل  املادة  وت�سمنت  اإنكارها...اإلخ(.  وطرق  واملمنوعات  الواجبات 

التنفيذية لنظام الهيئة اأن: على اأع�ساء هيئة الأمر باملعروف القيام بواجبات الهيئة 

ح�سبما حددتها املادة التا�سعة من نظام الهيئة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/37( 

بتاريخ 1400/10/26هـ والتي اأهمها اإر�ساد النا�ش ون�سحهم لتباع الواجبات الدينية 

املقررة يف ال�سريعة الإ�سالمية وحملهم على اأدائها وكذا النهي عن املنكر مبا يحول 

البدع  اأو  ال�سيئة  والتقاليد  العادات  واتباع  �سرعًا  واملمنوعات  املحرمات  ارتكاب  دون 

املنكرة ويكون ذلك باتباع الآتي: وجاء يف )ثالثًا( مراقبة الأ�سواق العامة والطرقات 

واحلدائق وغري ذلك من الأماكن العامة واحليلولة دون وقوع املنكرات ال�سرعية الآتية 

جهاز  يف  كاأع�ساء  وعملنا  �سرعًا.  املحرمني  والتربج  الختالط   )3( البند  يف  وجاء 

هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يقت�سي معاجلة ما نقف عليه من منكرات اأو 

خمالفات �سرعية وفقًا ملا ت�سمنته املادة الثانية من الف�سل الأول من الباب الثاين من 

الالئحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر والتي تن�ش على اأنه 
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املن�سو�ش  ال�سرعية  املنكرات  ي�ساهدونه من  الهيئة �سبط كل ما  اأع�ساء  يجب على 

كل  �سبط  وكذا  مرتكبها  على  والقب�ش  الالئحة  هذه  مبوجب  الأول  الباب  يف  عليها 

اإىل  ...اإلخ.ونحن كمنت�سبني  تلب�ش بارتكابها  اأخرى ت�ساهد يف حالة  مع�سية �سرعية 

الأحكام  عملنا  يف  مراعني  اإلينا  امل�سند  عملنا  لتاأدية  جاهدين  ن�سعى  اجلهاز  هذا 

ال�سرعية والنظم املرعية. 

وما ح�سل يف هذه الق�سية يندرج �سمن ما اأنيط بنا من مهام فال ي�سوغ بحال اتهامنا 

باإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة ونحن نوؤدي املناط بنا. ثانيًا: الواقعة: فاإنه حال قيامنا 

بعملنا عند منتزه اخليمة الرتفيهي بحي الورود الذي يكرث ارتياد العوائل اإليه اأوقات 

الإجازات والعطل الر�سمية ويح�سر بع�ش ال�سباب لغر�ش اإركاب الفتيات والختالء 

بهن كما ت�ستغله بع�ش الفتيات للخروج مع ال�سباب خل�سة عن اأمهاتهن ومن ثم حت�سل 

ق�سايا الختالء املحرم وانتهاك اأعرا�ش بع�ش الفتيات يف املنازل وال�سقق املفرو�سة 

وغريها وقد قب�ش على الكثري من الق�سايا فيها ويف اأثناء ذلك لفت انتباهنا ح�سور 

املذكور بعاليه على �سيارة �سغرية حيث اأوقف �سيارته يف مكان منزو وبعيد عن البوابة 

الرئي�سة للمالهي واأخذ ينتظر داخلها ثم �ساهدنا فتاة تخرج من داخل املالهي وهي 

نحو  واجتهت  وي�سرة  وتلتفت مينة  الوا�سع  والنقاب  البنطال  لب�ست  قد  بو�سع متربج 

ال�ساب وركبت بجانبه يف املقعد الأمامي واأخذا يتحدثان �سويًا قرابة خم�ش دقائق ثم 

ان�سرف بها واأخذ يتجول حول املالهي ثم ابتعد وهما يف اأثناء ذلك قد األقى كل واحد 

منهما بج�سده نحو الآخر و�سيارته تتمايل وتخرج عن م�سارها وبعد م�سي قرابة ن�سف 
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�ساعة عاد للمالهي يريد اإنزال الفتاة فيها واجته نحو البوابة الرئي�سة للوقوف اإل اأنه 

عدل عن راأيه حال توجه اأحد الأع�ساء نحوه ثم اجته نحو املواقف اجلنوبية املنزوية 

ودخل فيها فجرى ا�ستيقافه اإل اأنه بادر برفع �سوته وهو يقول: ابتعد عني وقال للفتاة 

اهربي ثم فتح باب �سيارته وارتقى على مدخل باب ال�سيارة واأخذ ي�سيح باأعلى �سوته 

ويقول لنا: زوجتي وقد حاولنا تهدئته فلم نتمكن وجرى اإركابه يف ال�سيارة الر�سمية يف 

حماولة ملنع جتمهر النا�ش وبعد مقاومة منه اعتدى فيها علينا ويف اأثناء ذلك حاولت 

الفتاة النزول من ال�سيارة للهروب واأخذت تدفع الباب فطلبنا منها الركوب يف املقعد 

اخللفي دون نزولها من ال�سيارة خوفًا من هروبها وعندما اأردنا الن�سراف ا�ستوقفنا 

اأن الفتاة رمتها خارجًا وقد ذكرت  اأحد املواطنني وقام بت�سليمنا حقيبة يدوية ذكر 

للمركز  نقلهما  فاأعطيناها حقيبتها وجرى  لذلك جراء خوفها  اأنها ا�سطرت  الفتاة 

وتبني بعد ذلك اأن الفتاة زوجته واأنه مل يح�سن التعامل مع املوقف وعند �سوؤال الفتاة 

عن �سبب اأمر زوجها لها بالهرب اأفادت باأنه رمبا يكون خائفًا. ثالثًا: الرد على قرار 

للقوة  ا�ستخدامنا  بعاليه  اإليه  امل�سار  الو�سفية: ت�سمن قرار التهام  التهام ب�سيغته 

اأنه حينما لحظت  وال�سحيح  باطل  وزوجته وهذا كالم  املتهم).....(  وال�سرب مع 

اأوقف  املراأة يف حالة تربج لفت ولكون الرجل  ا�ستيقافها لكون  الفرقة ما ي�ستوجب 

بو�سع  لفرتة  ال�سيارة  املالهي وجلو�سهما داخل  لإركابها يف مكان منزو عن  �سيارته 

اآثار الريبة حولهما مما دعى اإىل تبني و�سعهما من قبل الفرقة فحني ا�ستيقاف قائد 

ال�سيارة رف�ش التجاوب معنا وحاولت املراأة ارتكاب الفرار بطلب منه مما اأثار الريبة 
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حول و�سعها ونتيجة لعدم وجود ما يثبت هوية قائد ال�سيارة ولتجمهر النا�ش يف املوقع 

مت ا�سطحابهما للمركز واإطالق �سراحهما بعد اإح�سارهما ما يثبت عالقتهما. رابعًا: 

الرد على قرار التهام: 

1- ما جاء يف الفقرة )1( من الأدلة من اعرتافنا بتمزيق جزء من فنيلة قائد ال�سيارة 

واإمنا ح�سل ذلك  باملذكور  وال�سرر  الأذى  اإحلاق  يكن بق�سد  فاإن ذلك مل   ).....(

نتيجة مقاومته للفرقة وعدم جتاوبه معهم. 

2- ما جاء يف الفقرة )2( من الأدلة من اعرتاف الع�سو ).....( باإغالق باب ال�سيارة 

الواقعة من  يثبت �سحة ما ت�سمنه حم�سر  فاإن هذا  املراأة خ�سية هروبها  على قدم 

اأنها �سعت للهروب من ال�سيارة بعد ا�ستيقافهما من قبل فرقة الهيئة مما اأثار ال�سبهة 

حولهما واإغالق باب ال�سيارة مل يق�سد من ورائه اإحلاق الأذى باملراأة مطلقًا واإمنا هي 

التي ت�سببت بو�سع قدمها حني اإغالق باب ال�سيارة. 

3- ما جاء يف )3( من الأدلة فاإن ما ت�سمنه غري �سحيح وال�سحيح ما جاء يف حم�سر 

الواقعة الذي يثبت اأن الرجل مت ا�سطحابه يف ال�سيارة الر�سمية واملراأة مت التحفظ 

عليها يف ال�سيارة التي كانت راكبة فيها ومل يتم الإ�ساءة اإليها مطلقًا وقد مت اتخاذ 

هذا الإجراء نتيجة لعدم وجود ما يثبت هويتها. 

4- ما ت�سمنته التقارير الطبية وفق ما جاء يف )4( فاإننا مل نقم ب�سربهما اأو اإحلاق 

ال�سرر بهما مطلقًا واأما نحن فقد اأدينا واجبنا املنوط بنا ونتيجة لعدم جتاوب قائد 

تفاقم  يف  �ساهم  الهوية  ا�سطحاب  وعدم  الفرار  ارتكاب  املراأة  من  وطلبه  ال�سيارة 
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املوقف وت�سعيده من قبله واحتوائه من قبلنا. وبالتايل فاإن الق�سد اجلنائي منتف 

يف هذه الق�سية مما ي�ستوجب رد هذه الدعوى لبطالنها هذه اإجابتنا( اأ.هـ وقد زود 

ممثل الهيئة بن�سخة من هذه املذكرة اإل اأنه مل يقدم اأي رد عليها. ويف هذه اجلل�سة 

مت �سوؤال اأطراف الدعوى عما يودون اإ�سافته فقرروا جميعهم الكتفاء مبا �سبق واأن 

قدموه واأدلوا به وبهذا رفعت اجلل�سة للمداولة. 

بالن�سبة  اإنه  وحيث  الأوراق  كافة  على  الطالع  وبعد  والإجابة  الدعوى  �سماع  وبعد 

للمدعى عليه الأول ).....( فقد اأنكر جميع ما ن�سب اإليه وبالرجوع اإىل الأوراق تبني 

اأنه مت ا�ستيقاف امل�ستكي عند منتزه اخليمة من قبل الع�سو ).....( وقد اأخرب اأنه من 

الهيئة وطلب منه النزول من ال�سيارة اإل اأن امل�ستكي امتنع عن ذلك واأخذ يرفع ال�سوت 

على الع�سو ثم جاء املدعى عليه الأول وطلب منه اأن يهدئ نف�سه وينزل للتفاهم ومل 

ي�ستجب وقد جتمهر النا�ش حولهم الأمر الذي يعني اأن طلب ع�سو الهيئة من امل�ستكي 

اأن ينزل من �سيارته من اأجل ا�ستجالء الأمر كان بح�سب ما تقت�سيه الأنظمة اإل اأن 

امتناع امل�ستكي من النزول ورفع ال�سوت وال�سراخ جعل من ع�سو الهيئة اأن يت�سرف 

الهيئة  �سيارة  يف  واإركابه  ال�سخ�ش  هذا  �سبط  اأجل  من  املوقف  يقت�سيه  ما  بح�سب 

ومن الطبيعي اأن يكون هناك اآثار نتيجة المتناع عن التجاوب مع رجل الهيئة حيث 

اإن امل�ستكي يف هذه احلالة هو املت�سبب على نف�سه فيما ح�سل له ولو جتاوب مع رجال 
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ع�سو  به  قام  الذي  الت�سرف  اأن  الدائرة  وترى  ذلك  من  �سيء  له  ملا  ح�سل  الهيئة 

الهيئة ل يخرج عن احلدود الطبيعية يف مثل هذه احلالة حيث اإنه لو قيل بغري ذلك 

فمعناه منع ع�سو الهيئة من ممار�سة مهامه حيث اإنه بني اأمرين اإما اأن يرتك املتهم 

مع وجود ال�ستباه وال�سك والريبة وهذا يف حقيقة الأمر ترك لواجبه الوظيفي واإما اأن 

يت�سرف مع املتهم بح�سب ما تقت�سيه احلالة التي اأمامه ل �سيما فيما يتعلق بالقب�ش 

يقدره  وهذا  املوقف  ي�ستدعيها  التي  القوة  ت�ستعمل  اأن  دواعيه  من  القب�ش  اإن  حيث 

رجل امليدان واأما متزيق فنيلة امل�ستكي فهي نتيجة التجاذب ما بني امتناع امل�ستكي 

من التجاوب لركوبه يف �سيارة الهيئة وبني اإ�سرار ع�سو الهيئة لركوب امل�ستكي وترى 

اأن الظروف واملالب�سات التي �ساحبت م�سار الق�سية بعثت ال�سك وال�ستباه  الدائرة 

نحو امل�ستكي وزوجته حيث تبني من خالل الأوراق اأن املراأة خرجت من املنتزه وهي 

تلتفت مينة وي�سرة وكاأنها تريد اأخذ احليطة واحلذر ثم الركوب مع ذلك ال�ساب الذي 

وق�سة  اجلنز  والبنطال  املخ�سرة  الفانيلة  لب�سه  من  ال�ستباه  عالمات  بكل  يت�سف 

ال�سعر املميزة التي عادة ما يقوم بها ال�سباب ويتمايل عليها وي�ساحكها ب�سكل مريب 

ولفت ثم يقوم بقيادة �سيارته ب�سيء من ال�ستعرا�ش اأمام فتاته ثم يعود بهذه الفتاة 

اإىل املتنزه نف�سه ويف مكان منزو بعيد عن الأنظار واإذا كانت كل هذه احلركات ل تثري 

ال�سك والرتكاب فمتى يكون هناك �سك اأو ا�ستباه واأما ال�سرب فاإن الإركاب مت عند 

متنزه عام يرده اآلف النا�ش وقد جتمهر النا�ش حول الواقعة ومع ذلك مل يكن هناك 

اأية �سهادة �سبطت ب�ساأن ال�سرب. واأما كون �سيارة الأع�ساء الذين با�سروا الواقعة 
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خم�س�سة للتحري اإ�سافة اإىل اأنه لي�ش عليها �سعار هيئة الأمر باملعروف والنهي عن 

اأنهم  ال�سيارة  باأ�سحاب  التعريف  اأجل  من  هو  ال�سعار  اأن  الأمر  حقيقة  فاإن  املنكر. 

اأنا�ش  اأن يكون حوله  اأن ال�ستيقاف مت عند املتنزه فمن الطبيعي  رجال الدولة ومبا 

يرتادونه ولذا فاإنه من امل�ستحيل اأن ياأتي اأحد وينتحل اأمام النا�ش اأنهم رجال الهيئة 

ويقوم باإنزال الرجل واملراأة بهذه اجلراأة واإمنا ال�سعار يكون وجوده �سروريًا يف بع�ش 

املراد  الطماأنينة يف نف�ش  اأن يكون هناك ما يبعث على  التي يجب  واملواقع  احلالت 

ا�ستيقافه التي قد ل يوجد يف املوقع اإل �سيارة الهيئة وال�سخ�ش املراد ا�ستيقافه هذا 

من ناحية ومن ناحية اأخرى فاإن �سيارة الهيئة الأخرى كان عليها �سعار حيث كانت 

�سيارة امل�ستكي مت حجزها بني ال�سيارتني �سيارة التحري وال�سيارة التي عليها �سعار. 

واأما بالن�سبة للتقرير الطبي للم�ستكي بناًء على ما ذكر فيه فاإنها خدو�ش و�سحجات 

على اليد والقدم ولرمبا كانت نتيجة مقاومته وامتناعه عن الركوب مما جعل رجال 

بالن�سبة  واأما  ذلك.  من  �سيء  ح�سل  ملا  ا�ستجاب  ولو  الركوب  على  يجربونه  الهيئة 

الأي�سر وهذا يف  ال�ساق  اأنه يوجد كدمة يف  التقرير  للمراأة فقد ذكر  الطبي  للتقرير 

حقيقة الأمر هو نتيجة حماولة املراأة للخروج من ال�سيارة وم�سك ع�سو الهيئة لباب 

ال�سيارة من اأجل منعها من النزول. واأما بالن�سبة للمدعى عليه الثاين ).....( فقد 

اأنكر ما ن�سب اإليه واأفاد ب�سحة ما قاله زميله املدعى عليه الأول وحيث اإنه بالطالع 

على الأوراق فاإن غاية ما قام به هو م�سك باب ال�سيارة من اأجل منع املراأة من النزول 

حتى التاأكد من و�سعها مع ذلك ال�ساب وهذا يف حقيقة الأمر لي�ش فيه اعتداء واإمنا 
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هو من املهام التي يجب اأن يقوم بها رجال ال�سبط يف موقع احلدث وهي املحافظة 

على الأطراف يف حالة ال�ستباه حتى يتم التحقق والتاأكد من الو�سع ولي�ش فيه �سيء 

اهربي مما جعل  للفتاة  يقول  وهو  ال�ساب  �سمع  قد  واأنه  �سيما  ل  املعاملة  اإ�ساءة  من 

ال�سك يزداد نحو و�سعها الأمر الذي تنتهي مع الدائرة اإىل اأن ما ُن�سب اإىل املدعى 

عليهما ل ي�سل اإىل درجة اإ�ساءة املعاملة وحيث اإن احلال ما ذكر وبناًء على درا�سة 

الق�سية و�سماع املرافعة وبعد املداولة. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة كل من ).....( و).....( – �ضعوديي اجلن�ضية – مبا 

ُن�ضب اإليهما من اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة العامة 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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جوالني  يعملون  ب�سفتهم  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

باأن  الوظيفة  با�سم  املعاملة  لإ�ساءتهم  الفطرية  احلياة  حلماية  الوطنية  بالهيئة 

 – الآخر  اإ�سابة  و  ركابها  اأحد  ووفاة  انقالبها  عنه  نتج  مما  �سيارة  مبطاردة  قاموا 

اخت�سا�ش املتهمني باملحافظة على املحمية الطبيعية واتفاقهم على م�ساهدة ال�سيارة 

حمل الق�سية وقد اأبرز لهم اأحد ركابها �سالحًا ناريًا وجمموعة من ال�سبان املمنوع 

�سيدها – توجيه املتهمني من قبل مرجعهم مبتابعة ال�سيارة واأخذ رقمهما مع احليطة 

واحلذر – اإقرار قائد ال�سيارة باأنه مت اإنذاره من قبل املتهمني بعدم ال�سيد يف ذلك 

وكان  مرافقوه  ومعه  اليوم هرب  واأنه يف ذلك  قبل احلادث  يومني  مدار  املكان على 

يقود ب�سرعة فائقة دون اأن يحمل رخ�سة قيادة واأن �سبب انقالب �سيارته هو قيادتها 

ب�سرعة عالية يف طريق غري ممهد وا�سطدامه ب�سجرة مل ينتبه اإليها، وهو ما اأقر به 

مرافقه – م�ساركة �سيارة دورية اأمن الطرق يف متابعة ال�سيارة واإقرار ق�سا�ش الأثر 

باأن �سيارة اأمن الطرق هي التي كانت تتابع ال�سيارة املخالفة واأن �سيارة املتهمني كانت 



396

خلفها ورغم ذلك مل توجه جهة الدعاء اأي اتهام لدورية الأمن – موؤدى ذلك: التزام 

املتهمني بالنظام يف تعاملهم مع ال�سيارة – اأثره: عدم اإدانتهم مبا ُن�سب اإليهم.

الرقابة  اإن فرع هيئة  املداولة: حيث  وبعد  املرافعة  و�سماع  الأوراق  بعد الطالع على 

رقم  التهام  قرار  املاثلة مبوجب  الدعوى اجلنائية  اأقام  الريا�ش  والتحقيق مبنطقة 

)468/ج( لعام 1429هـ والذي جاء فيه: 

من:  كاًل  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  يتهم  "اأوًل: 

1- ).....( – �سعودي اجلن�سية – �سجل مدين رقم ).....( – العمر )59( �سنة – 

– جوال رقم  واإمنائها  الوطنية حلماية احلياة الفطرية  بالهيئة  يعمل جواًل م�سرفًا 

 .).......(

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية – �سجل مدين رقم ).....( – العمر )27( �سنة – 

يعمل جواًل بالهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها – جوال رقم )......(.

3- ).....( – �سعودي اجلن�سية – �سجل مدين رقم ).....(– العمر )21( �سنة – 

يعمل جواًل بالهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها – جوال رقم ).......(. 

4- ).....( – �سعودي اجلن�سية – �سجل مدين رقم ).....( – العمر )24( �سنة – 

يعمل جواًل بالهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها – جوال رقم )........(. 

لأنهم بتاريخ 1428/4/9هـ مبركز احلوميات التابع ملحافظة عفيف مبنطقة الريا�ش: 
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- ب�سفتهم موظفني عامني يعملون جوالني بالهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية 

اأدائهم  خالل  قاموا  باأن  الوظيفة  با�سم  املعاملة  اأ�ساءوا  احلوميات  مبركز  واإمنائها 

الدات�سون موديل )1995م( لوحة رقم  ال�سيارة  الر�سمي مبالحقة ومطاردة  لعملهم 

اأخيه).....( وابن عمهما) .....(  )ب �ش ر 996( والتي يقودها).....( ومبرافقة 

، دون ثبوت ارتكابهم ملخالفة داخل املحمية بوا�سطة �سيارتي املحمية من نوع جيب 

ني�سان موديل )2005م( لوحة رقم ).....(  والتي يقودها املتهم الثالث ويرافقه املتهم 

الرابع و�سيارة جيب �سا�ش ني�سان موديل )2003م( رقم اللوحة ).....( والتي يقودها 

املتهم الأول ويرافقه املتهم الثاين بحوايل ال�ساعة الرابعة ع�سرًا وملدة �ساعة كاملة 

املائة  جتاوزت  عالية  وب�سرعة  املحمية  نطاق  وخارج  عنيفة  املطاردة  ولكون  تقريبًا 

فيها مما  املخالفات  وارتكاب  املحمية  ال�ساعة بحجة منعهم من دخول  كيلومرتًا يف 

نتج عنه ح�سول خوف �سديد ورعب لقائد ال�سيارة ومرافقيه "وخا�سة اأنه ح�سل لهم 

تهديد من املتهم الأول بعدم التواجد بنف�ش مكان املطاردة" اأدى ذلك اإىل انحراف 

ال�سيارة املطاردة وانقالبها ووفاة ).....( وح�سول اإ�سابات لقائد ال�سيارة ومرافقيه 

خمالفني بذلك النظام. 

ثانيًا: اأدلة التهام : 

1- ال�سكوى املقدمة من).....( لفة )67(. 

2- التقارير الطبية رقم )118( بتاريخ 1428/4/12هـ من مركز �سحي احلوميات 

لفة )3( ورقم )55( و)65( بتاريخ 1428/4/12هـ لفة رقم )34-33(. 
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 )5( لفة  الطرق  باأمن  م�ستلم  خمفر  �سابط  من  1428/4/9هـ  بتاريخ  حم�سر   -3

يت�سمن ثبوت املطاردة من اأفراد املحمية. 

4- حم�سر املعاينة والنتقال بتاريخ 1428/4/9هـ وق�سا�ش الأثر مبح�سر التحقيق. 

لفة رقم )1(. 

5- ما ت�سمنته اإفادة كل من/1- قائد ال�سيارة).....( و2- مرافقه ).....( . 

6- �سهادة ال�ساهد ).....( . 

7- اعرتاف املتهمني بقيامهم مبتابعة ال�سيارة مدة طويلة حتى انقالبها واإقراراتهم 

امل�سادق عليها �سرعًا. 

8- عدم اخت�سا�ش اأفراد اجلوالة باملطاردة لأية �سيارة خمالفة داخل املحمية واإمنا 

املتابعة لأخذ بياناتها وحتديد نوع املخالفة واإبالغ اجلهات الأمنية بذلك طبقًا للمواد 

)17، 18، 24، 25( من نظام املناطق املحمية للحياة الفطرية ولئحته التنفيذية. 

رقم )8( من  فقرة  الثانية  املادة  الديوان معاقبتهم مبوجب  الفرع من  يطلب  ثالثًا: 

املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ". 

وحيث اإنه باإحالة الق�سية اإىل هذه الدائرة حددت لنظرها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

1429/9/9هـ وفيها ح�سر املتهمون وممثل الدعاء ومبواجهة املتهمني مبا ُن�سب اإليهم 

يف قرار التهام اأجابوا باأن ما ُن�سب اإليهم يف قرار التهام غري �سحيح وبعد تزويدهم 

بن�سخة من قرار التهام طلبوا مهلة �سهر حتى يتمكنوا من الرد على قرار التهام وما 

جاء فيه. وبجل�سة الأحد املوافق 1429/10/26هـ ح�سر وكيل املتهمني).....( وذكر 
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اأن املتهمني يف دورة تدريبية مل ي�ستطيعوا معها احل�سور جلل�سة اليوم وقدم مذكرة 

جاء فيها "اإن موكلي ينكرون جملة وتف�سياًل جميع ما ادعى به ممثل هيئة الرقابة 

والتحقيق باتهامهم باإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة ذلك لأن  ما قاموا به من عمل ل 

ويقوم  املحمية  يدخل  �سخ�ش  اأي  متابعة  وهي  لهم  املمنوحة  ال�سالحيات  يتعدى 

الأنظمة  عليه  تن�ش  ملا  والحتطاب  ال�سيد  من  ملنعه  ومتابعته  والحتطاب  بال�سيد 

اجلهات  واإبالغ  اللوحة  رقم  واأخذ  مبتابعته  القيام  توقفه  عدم  حال  ويف  والتعليمات 

املخت�سة حال خروجه عن حدود املحمية ومل حتدث منهم اأية مطاردة ول �سحة ملا 

ب�سرعة جتاوزت  اأو  املحمية  نطاق  كانت خارج  املتابعة  اأن  الرقابة  هيئة  ذكره ممثل 

)100( كيلومرتًا يف ال�ساعة. كما اأنه ل �سحة ملا ذكره يف لئحة اتهامه من اأنه ح�سل 

تهديد من موكلي ).....( كما ل �سحة ملا ذكر اأن املتابعة اأدت اإىل انحراف ال�سيارة 

التي كانت داخل املحمية اإذ اإن املتابعة كانت من قبل جوال الهيئة واأمن الطرق ولي�ش 

هناك اأية خمالفة للنظام من قبل اجلوالني. اأما الأدلة التي �ساقها يف لئحة التهام 

فبالن�سبة للدليل الأول املقدم من ).....(وهو �سقيق املتوفى ).....( فلي�ش دليل اتهام 

واإمنا �سكوى تنق�سها البينة ال�سحيحة. اأما دليل التهام رقم )2( اخلا�ش بالتقارير 

اأما بالن�سبة لدليل  الطبية فهذا عبارة عن نتائج احلادث الذي ل �سبب ملوكلي فيه. 

التهام رقم )3( واخلا�ش مبح�سر �سابط خفر م�ستلم بتاريخ 1428/4/9هـ فغري 

�سحيح اإذ و�سف املتابعة باملطاردة مع اأن زمالءه اأمن الطرق كانوا ب�سيارتهم جنبًا 

اإىل جنب مع موكلي جوايل الهيئة ويتابعون املخالفني ومل يطاردوهم ب�سرعة كبرية 
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واإل كان اأثبت يف حم�سره اأن زمالءه اأفراد اأمن الطرق كانوا يطاردون. اأما بالن�سبة 

التي ذكرها  ال�سرعة  يثبت فيه  الأثر فلم  لدليل التهام رقم )4( اخلا�ش بق�سا�ش 

ممثل هيئة الرقابة يف لئحة اتهامه. اأما بالن�سبة لدليل التهام رقم )5( وهي اإفادة 

هم  لأنهم  مردودة  فهي    ).....( ).....(ومرافقة  املدعو  املخالفة  ال�سيارة  قائد 

عن  يدفع  اأن  يحاول  ال�سيارة  قائد  واأن  بها  وال�سيد  للمحمية  الدخول  يف  امل�ساركون 

نف�سه خطاأ ارتكبه يف تهوره يف قيادة ال�سيارة اأدى اإىل وفاة مرافقه ).....( وبالن�سبة 

ل�سهادة ).....( فاإننا مل نطلع عليها بعد والتي وردت كبند �ساد�ش من اأدلة التهام. 

اأما ما ورد يف البند ال�سابع والثامن من اأدلة التهام فال �سحة ملا ذكره ممثل هيئة 

الرقابة يف اأن اجلوالني قاموا باملطاردة واإمنا قاموا باملتابعة ومل يت�سببوا يف اأي حادث 

الريا�ش  منطقة  اأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  باأمر  امل�سكلة  اللجنة  قرار  ذلك  ويثبت 

بالنيابة اأنه مل يظهر للجنة ت�سبب رجال جوايل الهيئة يف وفاة ).....( وعدم �سحة ما 

ورد يف اأقوال �سقيقه امل�ستكي". وبعد اطالع ممثل الدعاء على هذه املذكرة وتزويده 

بن�سخة منها ذكر اأنه �سريد عليها يف اجلل�سة القادمة. وبجل�سة الأحد 1429/11/18هـ 

ح�سر املتهمون ووكيلهم وممثل الدعاء وقدم املتهمون مذكرتني جاء فيهما: "اأنه يف 

امل�سرف  اجلوال  كل من  اجلوالون  نحن  املوافق 1428/4/9هـ خرجنا  يوم اخلمي�ش 

رقم  �سا�ش موديل )2003م(  ني�سان  نوع  دورية من  ).....(، واجلوال ).....( على 

اللوحة ).....( واجلوال ).....( واجلوال ).....( على دورية من نوع ني�سان )2005م( 

هارتوب رقم اللوحة ).....(  يف متام ال�ساعة الثانية ظهرًا من املركز الرئي�ش للقيام 



401

بالدوريات اليومية املعتادة داخل املنطقة املحمية وقمنا مب�سح للمنطقة حتى و�سلنا 

ه�سبة �سويقة يف منت�سف املحمية ورجعنا عودة باجتاه ه�سبة اأم اأ�سبع وعندما كنا 

اأ�سخا�ش  بها ثالثة  اللون،  بي�ساء  نوع دات�سون  �سيارة من  �سمال غرب منها لحظنا 

تقوم بال�سيد معهم )2( �ساكتون وكانوا خمرجينها من نوافذ ال�سيارة فتوجهنا لها 

ولكنها هربت وقام قائدها بالتفحيط فات�سلنا بنائب رئي�ش اجلوالني يف متام ال�ساعة 

الرابعة والن�سف ع�سرًا وكان من ات�سل اجلوال ).....( واأخربناه باأن قائد ال�سيارة 

يقوم بالتفحيط فقال اتركوه لعله يخرج من املحمية بعدها تو�ساأنا لل�سالة و�سربنا 

ونحن  اأ�سبع  اأم  �سمال  من  نحونا  تتجه  اأعاله  املذكورة  بال�سيارة  فاإذا  ال�ساي  بع�ش 

يفحط  وكان  مرتًا  ع�سرين  عن  تزيد  ل  مب�سافة  لنا  و�سل  حتى  مكاننا  يف  متوقفون 

لوجود  لوحته اخللفية  رقم  اأخذ  ن�ستطع  ومل  بال�سيارة  اأمامية  لوحة  ولي�ست موجودة 

الغبار واأخرج لنا من اجلهة اليمنى من ال�سيارة الراكب الأمين والأو�سط عدد اأربعة 

من  �سرقًا  ذلك  بعد  وتوجه  بنا  ي�سيحون  وكانوا  ناريني  و�سكتونني  م�سطادة  �سبان 

اله�سبة املذكورة ل�سيارة من نوع هايلك�ش موديل )2003( غمارتني متوقفة �سرقًا عنا 

م�سافة كيلو تقريبًا كانت قد اأتت قبلها مبدة ل تزيد عن ع�سر دقائق وتوقفوا عندها ، 

فطلبنا من نائب رئي�ش اجلوالني حني قمنا بالت�سال عليه التوجيه حيال ذلك فقال 

لنا تابعوه عن بعد وعليكم باأخذ احلذر واحليطة يف اأثناء املتابعة وحماولة اأخذ رقم 

لوحة ال�سيارة الدات�سون التي حتمل ال�سيد وال�سالح حتى يتم اإبالغ اجلهات الأمنية 

للم�ساندة وكان ذلك يف متام ال�ساعة الرابعة وخم�سني دقيقة وقمنا مبتابعته بعد اأن 
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ال�سري متجهًا  وتابع  التوقف  الدوريات فرف�ش  باأنوار  له  بالإ�سارة  التوقف  طلبنا منه 

�ساحب  ملحادثة  توقف  ثم  كيلومرتات  خم�سة  تقارب  مل�سافة  اأ�سبع  اأم  من  �سرقًا 

الهايلك�ش الغمارتني املذكورة �سابقًا وحترك باجتاه ال�سمال الغربي له�سبة اأم اأ�سبع 

حتى و�سل جبل القهيب الواقع �سمال اأم اأ�سبع الذي يبعد عنها م�سافة �ستة كيلومرتات 

تقريبًا ثم توقف ملحادثة الهايلك�ش الذي توجد معه من الوقفة الأوىل لهذا املوقع وكان 

طول هذه الفرتة يفحط اأمامنا هو و�سائق الدات�سون ويحاول م�ساغلتنا لكن نحن نتابع 

عن بعد ح�سب التوجيهات وح�سب نظام احلماية ثم اجته �ساحب الدات�سون ومرافقوه 

تقارب  وبعد قطعه م�سافة  �سرقًا  الهايلك�ش اجته  و�سائق  البقرة  غربًا باجتاه ه�سبة 

�سبعة كيلومرتات غربًا ونحن نتابعه اجته جنوبًا للخط ال�سريع مبا�سرة وطوال املتابعة 

مل نتجاوز ال�سبعني كيلومرتًا بال�ساعة �سرعتنا نهائيًا ما بني )40( اإىل )50( وهكذا 

ومل نحاول ا�ستيقافه بالقوة ول م�سايقته نهائيًا واإل لو اأردنا لأمكننا باعتبار اأن معنا 

�سيارتني ولكن مل نرد ذلك بل الهدف اأخذ رقم �سيارته ووا�سل �سريه جنوبًا قا�سدًا 

عبارة تربط بني املناطق الواقعة جنوب و�سمال اخلط ال�سريع دون اأن يكون لها مداخل 

�سرقًا  اجته  ثم  نتابعه  ونحن  املحمية  املنطقة  داخل  ال�سريع  الطريق  مع  وخمارج 

حماذاة اخلط ال�سريع حتى و�سل لبوابة يف ال�سياج احلامي للطريق ال�سريع تقع عند 

اأبراج اجلوال وكانت مفتوحة ودخل معها عندها التقطنا رقم اللوحة وكانت ).....(  

وكان رئي�ش اجلوالني ونائب رئي�ش اجلوالني يتابعون معنا واأفهمونا باأن دورية لأمن 

الطرق متمركزة عند كربي احلوميات وعند اقرتابنا من كربى احلوميات راأينا دورية 
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اأمن الطرق وهي من نوع فورد متمركزة فوق كربي احلوميات والدات�سون قد جتاوزت 

اأمن الطرق �سرقًا وحينها طلع  مدخل طلوع الكربي وكان متويهًا منه فنزلت دورية 

�سائق الدات�سون مع الردمية اجلانبية لالإ�سفلت للكربي من فوق ودورية اأمن الطرق 

كانت على اآخر الإ�سفلت �سماًل والدات�سون قد نزل من اإ�سفلت الكربي �سماًل م�سافة 

اأمر  تولت  قد  لأنها  مل�ساندتنا  الطرق  اأمن  دورية  خلفه  ونزلت  تقريبًا  مرت  ثالثمائة 

ال�سيارة منا وكان اجليب ال�سا�ش يف اجلهة اجلنوبية عن دورية اأمن الطرق واجليب 

الني�سان الهارتوب عن ميني دورية اأمن الطرق متجهني خلف دورية اأمن الطرق �سمال 

غرب من كربي احلوميات فا�ستدار �سائق الدات�سون بعد م�سافة ثالثة كيلومرتًا تقريبًا 

باجتاه كربي احلوميات ودخل بني دوريتنا ودورية اأمن الطرق دون م�سايقة من قبلنا 

اأو من قبل دورية اأمن الطرق ويف هذه الأثناء كانت دورية اأمن الطرق ميني ودوريتنا 

ال�سا�ش يف املنت�سف ودوريتنا الهارتوب ي�سار وهو اأمامنا مب�سافة تقارب الكيلومرتًا 

اأمامنا باملواقع املذكورة نف�سها �سابقًا وكانت  اأمن الطرق بيننا وبينه وكانت  ودورية 

حم�سر  بتحرير  لنقوم  توقفه  اأن  ننتظر  ونحن  تتابعه  التي  هي  الطرق  اأمن  دورية 

املخالفة عليه بعدها �ساهدنا غبار كثيف وعند اجنالئه توقفنا مب�سافة ترتاوح ما بني 

كفراتها  على  وا�ستقرت  انقلبت  قد  املتابعة  بال�سيارة  فاإذا  مرت  وثمامنائة  كيلومرتًا 

وعادت  مرت  مائتني  تقارب  مب�سافة  مييننا  عن  اأمامنا  الطرق  اأمن  دورية  فتوقفت 

لنا  ال�سيارة املقلوبة ببطء ونحن متوقفون وبا�سرت احلادث فاأ�سرت  و�سارت باجتاه 

ملوقع  و�سولنا  وعند  لهم  بالدوريتني  نحوها  واجتهنا  بالأنوار  للحادث  مبا�سرتها  بعد 
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احلادث و�سلت معنا الهايلك�ش املذكورة �سابقًا وكان قائدها �سخ�ش واحد فطلب منا 

اأما  ملركز �سحي احلوميات  ال�سا�ش  بالدورية  امل�سابني  نقل  الطرق  اأمن  دورية  اأمر 

الدورية الأخرى فطلب منها التوجه ملركز اأمن طرق احلوميات وكان حادث النقالب 

قد وقع بالقرب من عزبة موا�سي مب�سافة تقديرية خم�سني مرتًا تقريبًا وح�سر �ساحبها 

با�سروا احلادث يف دوريتنا ومن  الذين  الطرق الثنني  اأمن  اأفراد  لرفع امل�ساب مع 

املحتمل اأن �سائق الدات�سون كان ينوي الدخول بني �سبك املوا�سي واخليمة لأنه يف اأثناء 

اأمام  لتفريقها  بينها  اأو غنم يدخل  اإبل  اإذا مر من عند موا�سي  البداية  املتابعة من 

دوريتنا يف اأثناء متابعته. وجاء يف املذكرة الثانية: اأوًل: ل �سحة ملا ذكره ممثل هيئة 

بل  الإطالق  على  باملطاردة  نقم  مل  فنحن  وتف�سياًل  جملة  اتهامه  قرار  يف  الرقابة 

متابعة ال�سيارة التي قامت بال�سيد داخل املحمية وكنا نقوم بعملنا على الوجه املطلوب 

الفطرية  احلياة  حلماية  الوطنية  الهيئة  نظام  مبوجب  لنا  املعطاة  التعليمات  ووفق 

قرار  مبوجب  وكذلك  1406/6/12هـ  بتاريخ  )م/2(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر 

جمل�ش الوزراء رقم )77( بتاريخ 1417/6/2هـ القا�سي باملوافقة على حممية �سجا 

واأم الرمث الواردة �سمن حم�سر هيئة اخلرباء رقم )26( يف 1417/2/22هـ. وكذلك 

جمل�ش  قرار  مبوجب  عليه  املوافق  املحمية  املناطق  بنظام  ملتزمني  بعملنا  قيامنا 

بقرار  ال�سادرة  التنفيذية  ولئحته  1415/10/26هـ  تاريخ  يف   )128( رقم  الوزراء 

احليوانات  �سيد  ونظام  1421/3/23هـ  يف   )16/118( رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ش 

1420/4/13هـ  بتاريخ   )63( رقم  الوزراء  جمل�ش  بقرار  ال�سادر  الربية  والطيور 
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بتاريخ   )18/136( رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ش  بقرار  ال�سادر  التنفيذية  ولئحته 

�سلم  على  للمعنيني  الداخلية  بالالئحة  التام  اللتزام  اإىل  بالإ�سافة  1423/5/3هـ 

الداخلية  وزير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  املوقع  الوزاري  القرار  وكذلك  اجلوالني 

املناطق  نظام  تنفيذ  مبتابعة  اخلا�ش  للهيئة  املنتدب  الع�سو  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

املحمية. ثانيًا: اإننا كنا نتفادى اأية مطاردة اأو زيادة يف ال�سرعة حني متابعتنا لل�سيارة 

حمل الق�سية ولو اأننا كنا نطارد ال�سيارة ب�سرعة كبرية لكان باإمكاننا اإيقافها بالقوة 

خ�سو�سًا اأننا نقود �سيارتني للهيئة ون�ستطيع حما�سرة ال�سيارة املخالفة لكننا جتنبنا 

عند  متمركزة  كانت  التي  الطرق  اأمن  دورية  باإبالغ  مرجعنا  قام  حتى  متامًا  ذلك 

الكوبري على اخلط ال�سريع التي تولت م�ساندتنا ومتابعة ال�سيارة فقد كانت �سيارة 

اأمن الطرق وهي ال�سيارة الفورد رقم ).....(  رقم الأمن العام لوحة ).....( ويقودها 

ب�سهادة كل من ).....(  وهو قريب  املتابعة منهم  و ).....(وكانت  كل من ).....( 

اأمن  اأن  �سهد  و).....(  احلادث  يف  املت�سبب  الطرق  اأمن  يطالب  اأنه  وذكر  املتوفى 

التحقيق  ملف  يف  مثبتة  و�سهاداتهم  املخالفة  ال�سيارة  يتابع  كان  الذي  هو  الطرق 

�سيارة  اأن  الأثر( مبركز احلوميات ).....( حيث ذكر  ل�سهادة )ق�سا�ش  بالإ�سافة 

خلفها  كانت  الهيئة  �سيارتي  واأن  املخالفني  �سيارة  تتابع  كانت  التي  هي  الطرق  اأمن 

ولي�ست اأمامها. اأي اأنه عند وقوع احلادث كانت دورية اأمن الطرق هي التي يف املقدمة 

تتابع ال�سيارة املخالفة. ثالثًا: اأنه مل يحدث بني �سيارات املحمية و�سيارة املخالفني اأي 

احتكاك اأو ا�سطدام وقد براأتنا اللجنة امل�سكلة باأمر اأمري منطقة الريا�ش وفق ما جاء 
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اأمري منطقة الريا�ش بالنيابة رقم )72192( بتاريخ  يف اخلطاب ال�سادر من �سمو 

الفطرية  احلياة  حلماية  الوطنية  الهيئة  عام  اأمني  ل�سمو  املعطى  1428/7/24هـ 

واإمنائها �سورة منه هذا ونرفق خمططًا يو�سح �سري �سيارة املخالفني ومتابعة �سيارة 

املحمية لها ومن ثم متابعة دورية اأمن الطرق حتى ح�سول انقالب ال�سيارة دون اأي 

ت�سبب منا نحن جوايل حممية �سجا واأم الرمث. رابعًا: ال�سيارة التي وقع لها حادث 

النقالب با�سم اجلندي ).....( الذي يعمل مبركز احلوميات باأمن الطرق واأن قائد 

اأدانه  وقد  هائلة  و�سرعة  بتهور  ال�سيارة  يقود  وكان  قيادة  رخ�سة  يحمل  ل  ال�سيارة 

التحقيق ب�سبب ذلك لعدم جتاوبه بالتوقف لدورية حماية احلياة الفطرية ومن بعدها 

مل يتوقف لدورية اأمن الطرق وكان مالك ال�سيارة اجلندي ).....( يت�سل باجلندي 

).....( يبلغه اأن ال�سيارة الهاربة واملرتكبة للمخالفة هي �سيارته. خام�سًا : اإننا نطلب 

اإدخال من�سوبي دورية اأمن الطرق امل�سار لهما يف التحقيقات يف الق�سية باعتبار اأنهم 

هم الذين ي�سلمون م�سوؤولية متابعة املخالفني حتى انقلبت �سيارتهم و�سيارتي املحمية 

جلوايل  باتهامه  الرقابة  هيئة  ممثل  يتوجه  فلماذا  الطرق  اأمن  دورية  خلف  كانت 

املحمية ويرتك اأفراد دورية اأمن الطرق؟ مع اأنهم هم املبا�سرون للمتابعة وهم الذين 

ت�سلموا مهمة املتابعة حتى وقع احلادث. �ساد�سًا : يبدو اأن ممثل هيئة الرقابة ل يعلم 

اأنه ل ميكن معرفة وقوع خمالفة ال�سيد اأو الحتطاب اإل بعد وقوعها ولي�ش قبل وقوعها 

وتت�سح من خالل تفتي�ش ال�سيارة فكيف يذكر اأن املتابعة من قبل جوايل املحمية متت 

اأنه مل يقراأ نظام املناطق املحمية  اأ�سحاب ال�سيارة ملخالفة يبدو  دون ثبوت ارتكاب 
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والتعليمات ذات  الأنظمة  يتم �سبط املخالفات فلعله يطلع على  يعلم كيف  جيدًا ول 

العالقة حتى تت�سح له احلقيقة. �سابعًا : اأننا نطعن يف حم�سر �سابط خفر م�ستلم 

اأمن الطرق املوؤرخ يف 1428/4/9هـ والذي جاء منافيًا للواقع ول�سهادة ال�سهود بدليل 

الكوبري حتى  املخالفني عند  با�سروا مهمة متابعة  الذين  الطرق هم  اأمن  اأفراد  اأن 

هذا  حم�سره  واإمنا  الطرق  اأمن  دورية  خلف  كانت  املحمية  و�سيارتي  احلادث  وقوع 

اأن  ثامنًا:  الطرق.  اأمن  دورية  اأفراد  زمالئه  عن  م�سوؤولية  اأية  لإبعاد  منه  حماولة 

ا�ستدلله بتقرير ق�سا�ش الأثر يثبت اأن اأفراد اأمن الطرق هم الذين كانوا يتابعون 

واأنهم هم مما يلي �سيارة املخالفني واأن �سيارتي املحمية خلفهم فهذا الدليل يربئنا 

ما ذكره ممثل هيئة  تت�سمن  ل  �سرعًا  امل�سدقة  الإقرارات  اإن  تا�سعًا:  ولي�ش �سدنا. 

الرقابة والتحقيق على الإطالق وناأمل من مقام الدائرة التف�سل بالطالع عليها فهي 

ل تتعدى اأننا كنا نتابع ومل نكن نطارد ومل نكن ن�سرع يف متابعتنا واأن متابعتنا انتهت 

تهور  نتيجة  الطرق متابعة املخالفني حتى وقع حادث النقالب  اأمن  با�ستالم دورية 

قائد ال�سيارة". وبعد ت�سليم ممثل الدعاء ن�سخة من هاتني املذكرتني و�سوؤاله هل لديه 

رد عليهما اأو رد على املذكرة ال�سابقة فاأجاب باأنه لي�ش لديه رد على تلك املذكرات 

واأنه يكتفي مبا جاء يف اأوراق الدعوى وقرار التهام ثم قرر كل من املتهمني ووكيلهم 

املوافق  الأربعاء  اليوم  وبجل�سة  ي�سيفونه.  ما  لديهم  لي�ش  اأنه  الدعاء  وممثل 

ما  لديهم  لي�ش  اأنه  اأي�سًا  وقرروا  الدعاء  وممثل  املتهمون  ح�سر  1429/11/21هـ 

ي�سيفونه.
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اأنكروه يف  وقد  التهام  اإليهم يف قرار  ُن�سب  املتهمني عما  اإنه ب�سدد م�ساءلة  وحيث 

جميع مراحل التحقيق واأمام الدائرة فقد اطلعت الدائرة على اأوراق الدعوى وعلى ما 

جاء فيها من حتقيقات واأقوال وتقارير كما اطلعت على اأدلة التهام املذكورة يف قرار 

التهام. وحيث اإن التهام املقدم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ش �سد 

املتهمني املذكورين اأنهم ب�سفتهم موظفني عامني اأ�ساوؤوا املعاملة با�سم الوظيفة باأن 

قاموا خالل اأدائهم لعملهم الر�سمي مبالحقة ومطاردة ال�سيارة املذكورة دون ثبوت 

اأدى ذلك  ارتكاب من بداخلها ملخالفة داخل املحمية بوا�سطة �سيارتي املحمية مما 

اإىل انحراف ال�سيارة املطاردة وانقالبها ووفاة اأحد ركابها وح�سول اإ�سابات لقائد 

ال�سيارة ومرافقه. وحيث اإن املتهمني مكلفون بحرا�سة املحمية التي يعملون بها و�سبط 

كل من يخالف اأو يتعدى عليها والقب�ش عليه وت�سجيل خمالفته واإن تعذر �سبطه يتم 

تدوين رقم �سيارته والإبالغ عنه طبقًا لنظام املناطق املحمية للحياة الفطرية. وحيث 

اإن من الثابت يف اأوراق الق�سية اإقرار قائد ال�سيارة الهاربة ).....(يف التحقيقات اأنه 

مت اإنذاره ومن معه من قبل دورية املحمية بعدم ال�سيد يف ذلك املكان ثم مت تكرار 

من  اثنان  ومعه  هرب  الثالث  اليوم  يف  اإنه  ثم  التايل  اليوم  يف  ومرافقيه  عليه  ذلك 

– وكان ل يحمل رخ�سة  مرافقيه وكان يقود ال�سيارة ب�سرعة مائة و�ستني كيلومرتًا 

م�سفلت  غري  طريق  يف  العالية  �سرعته  �سيارته  انقالب  ح�سول  �سبب  – واأن  قيادة 
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�سيء ولوجود �سجرة رمث يف طريقه وكان يلتفت وحينما كان ب�سرعة ما يقارب مائة 

واأربعني كيلومرتًا انحنى اخلط باجتاه الي�سار ومل ينتبه له مما ا�سطره اإىل الجتاه اإىل 

الأمام فا�سطدم ب�سجريات رمث مرتاكمة يرتفع بع�سها عن الأر�ش اأربعني �سنتيمرتًا. 

كما اإن من الثابت يف اأوراق الدعوى اإقرار املرافق يف ال�سيارة الهاربة ).....(  مبثل 

ما اأفاد به قائد ال�سيارة واأ�ساف اأنه كان يطلب من قائد ال�سيارة الوقوف ولكنه مل 

الفطرية  الوطنية حلماية احلياة  الهيئة  اأقوال موظفي  الثابت يف  اإن  يتوقف. وحيث 

وهم اأربعة – املتهمني – واتفقت اأقوالهم يف جميع مراحل التحقيق واأمام الدائرة – 

وهم املخت�سون باملحافظة على املحمية التي يعملون فيها – على اأنهم �ساهدوا يف تلك 

ال�سيارة الهاربة من خالل ما اأبرزه لهم الراكب يف ال�سيارة �سالحًا ناريًا وجمموعة من 

ال�سبان يف حتد �سافر لهم وقاموا على اإثر ذلك باتخاذ ما يلزم من اإبالغ مرجعهم 

الثابت  اإن  وحيث  واحلذر.  احليطة  مع  رقمها  واأخذ  ال�سيارة  مبتابعة  وجههم  الذي 

اللجنة  قبل  من  ال�سادر  1428/6/25هـ  املوؤرخ  الق�سية  هذه  يف  املتخذ  التقرير  يف 

امل�سكلة مبوجب اأمر �ساحب ال�سمو امللكي اأمري منطقة الريا�ش رقم )3868( بتاريخ 

الوطنية حلماية احلياة  والهيئة  الريا�ش  اإمارة منطقة  1428/4/26هـ من كل من: 

الفطرية واإمنائها وفرع هيئة التحقيق والدعاء العام مبنطقة الريا�ش و�سرطة منطقة 

الريا�ش اأن الثابت فيه: )�سخو�ش اأع�ساء اللجنة اإىل موقع ح�سول حادثة النقالب 

وتبني اأن املوقع يبعد عن مركز احلوميات ما يقارب اخلم�سة كيلومرتات وظهر اآثار 

للروؤية واحلرارة )تظليله( يف موقع النقالب كما  بعازل  بقايا زجاج منت�سر مغطى 
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ظهر وجود �سجرية رمث مرتفعة بها اآثار ا�سطدام �سيارة املجني عليهم تبعد عن مقر 

اأن قائد ال�سيارة كان يلتفت  ا�ستقرار ال�سيارة ما يقارب مائة وخم�سني مرتًا ويظهر 

لروؤية من كان خلفه وهم رجال اجلوالة مما ت�سبب يف ان�سغاله عن م�ساهدة الطريق 

النتيجة:  وانقالبها،  ال�سيارة  توازن  واختالل  بال�سجرية  ا�سطدامه  عنه  ونتج  اأمامه 

الوطنية حلماية  الهيئة  ت�سبب رجال جوالة  للجنة  يظهر  فاإنه مل  تقدم  ما  على  بناًء 

احلياة الفطرية واإمنائها يف وفاة املدعو )..... ، وعدم �سحة ما ورد يف اأقوال �سقيقة 

امل�ستكي ).....(عن وجود عداوة �سابقة وعدم احتكاك �سيارتهم مع اإحدى ال�سيارات 

التابعة للحماية الفطرية اأو اأمن الطرق(. وحيث اإن ما اأوردته جهة الدعاء يف اأدلة 

باأمن  م�ستلم  خفر  �سابط  من  1428/4/9هـ  بتاريخ  املتخذ  املح�سر  اأن  من  التهام 

اأعده  اأن يكون يف نظر من  يعدو  اأفراد املحمية ل  ثبوت املطاردة من  الطرق ت�سمن 

اإثباتًا حلالة املتابعة لتلك ال�سيارة الهاربة ل �سيما واأن اأفراد دورية اأمن الطرق اللذين 

�ساهما يف متابعة تلك ال�سيارة قد وقعا ذلك املح�سر. كما اأن ما اأوردته جهة الدعاء 

وق�سا�ش  املوؤرخ 1428/4/9هـ  والنتقال  املعاينة  التهام من وجود حم�سر  اأدلة  يف 

الأثر مل يكن فيه ما يقطع بارتكاب اأي من املتهمني ملا ُن�سب اإليهم يف قرار التهام. كما 

اأن ما جاء يف اأدلة التهام من �سهادة ال�ساهد املذكور مل جتد فيها الدائرة ما يدين اأية 

من املتهمني اأو يكفي مبوجبها القول بارتكابه ملا ُن�سب اإليه. وحيث اإنه بالن�سبة ملا جاء 

يف اأدلة التهام من اأن املتهمني قد اعرتفوا بقيامهم مبتابعة ال�سيارة مدة طويلة حتى 

انقالبها واإقراراتهم امل�سادق عليها �سرعًا فاإنه وبعد اطالع الدائرة على قراراتهم 
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قاموا مبتابعة  اأنهم  فيها  �سنام مل جتد  قا�سي حمكمة  ف�سيلة  اأمام  عليها  امل�سادق 

�ساحب  اأبلغوا  اأنهم  على  اإقراراتهم  كانت  واإمنا  انقالبها  حتى  طويلة  مدة  ال�سيارة 

اخلمي�ش  يوم  وعاد  الأربعاء  يوم  املحمية  هذه  يف  ال�سيد  بعدم  الدات�سون  ال�سيارة 

لل�سيد وبعد اإبالغ مرجعهم متت متابعة هذه ال�سيارة ويف اأثناء �سريهم انقلبت وبا�سر 

احلادث قبلهم دورية اأمن الطرق. الأمر الذي مل جتد معه الدائرة يف هذه الإقرارات 

ما يدل على ارتكابهم اأو يقطع باإدانتهم مبا ُن�سب اإليهم يف قرار التهام. وحيث اإن 

اأفراد اجلوالة لأية  اأن اخت�سا�ش  اأدلة التهام من  اأوردته جهة الدعاء يف نهاية  ما 

واإبالغ  �سيارة خمالفة داخل املحمية هو املتابعة لأخذ بياناتها وحتديد نوع املخالفة 

اجلهات الأمنية بذلك طبقًا لنظام املناطق املحمية للحياة الفطرية ولئحته التنفيذية 

اأن ذلك هو ما قام به املتهمون يف تعاملهم مع تلك ال�سيارة الهاربة ومل جتد الدائرة 

يف الأوراق ما يدل دللة قاطعة على اأنهم قاموا مبطاردة تلك ال�سيارة على نحو يفهم 

الدائرة  اإن  وحيث  ركابها.  اأحد  وفاة  ثم  ومن  ال�سيارة  انقالب  يف  ت�سببوا  اأنهم  منه 

واإزاء ما تقدم من اأ�سباب ولعدم وجود دليل قطعي يدل على ارتكاب املتهمني ملا ُن�سب 

اإليهم من اإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة. فاإن الدائرة ل تطمئن اإىل اإدانتهم مبا اأ�سند 

اإليهم يف قرار التهام. واإن هذا القدر املتيقن من الدائرة الذي تطمئن اإليه لتجد اأن 

له �سندًا وتاأييدًا من قبل جهة الدعاء حيث مل تقتنع جهة الدعاء باإقامة الدعوى يف 

مواجهة رجلي دورية اأمن الطرق اللذين با�سرا وقائع تلك احلادثة مع ال�سيارة الهاربة 

من حني هروبها وحتى انقالبها على اأ�سا�ش اأن ما قاما به هو من واجباتهما املناطة 
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بهما. وحيث اإنه بالبناء على ما تقدم فاإن الدائرة تق�سي بعدم اإدانة املتهمني مبا ُن�سب 

اإليهما يف قرار التهام من اإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة. 

 -4  ).....(  -3  ).....(  -2  ).....(  -1 من:  كل  اإدانة  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

).....( )�ضعوديي 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 2/1276/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 100/د/ج/7 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 352/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/22هـ

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة – مطاردة – رجل اأمن – اال�ضتدالل بتقريري الطب 

ال�ضرعي واالأدلة اجلنائية– اإجماع �ضهادة ال�ضهود . 

باإدارة  اأع�ساء  اأقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني لأنهم ب�سفتهم 

قاموا  باأن  الوظيفة  با�سم  املعاملة  اإ�ساءة  جرمية  يف  ا�سرتكوا  املخدرات  مكافحة 

ال�سيارة  واحرتاق  ووفاته  �سيارته  انقالب  اإىل  اأدى  مما  املواطنني  اأحد  مبطاردة 

يف  املخدرات  ومروجي  م�ستخدمي  عن  للبحث  ر�سميًا  املتهمني  تكليف   – بالكامل 

املوؤيدة  اجلنائية  الأدلة  من  ال�سادر  الفني  التقرير  – اإفادة  احلادث  وقوع  منطقة 

باإجماع ال�سهود اأن �سيارة املجني عليه كانت ت�سري ب�سرعة عالية وحاول قائدها تفادي 

ا�ستدارة الطريق مما اأدى اإىل انحرافها وانقالبها لعدة مرات ثم احرتاقها – اإفادة 

تقرير الطب ال�سرعي بوجود اآثار من مادة الأمفيتامني املخدرة يف دم واأح�ساء املجني 

عليه، واإفادة اإدارة مكافحة املخدرات اأن املذكور من اأرباب ال�سوابق وميتهن ترويج 

املخدرات – اإ�ساءة املجني عليه معاملة نف�سه بالهروب وال�سرعة العالية والنحراف 

عن الطريق واملراوغة يف ال�سري واإطفاء الأنوار وعدم ال�ستجابة لأمر الوقوف املتكرر 

من املتهمني – اأثر ذلك: عدم ثبوت الإدانة. 
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تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كل من: 

مكافحة  باإدارة  يعمل  متزوج   – �سنة   )28(  – اجلن�سية  �سعودي   –  ).....(  -1

املخدرات بالطائف برتبة مالزم اأول. 

2- ).....(، �سعودي اجلن�سية – )40( �سنة – متزوج يعمل باإدارة مكافحة املخدرات 

بالطائف برتبة رقيب. 

باإدارة مكافحة  – يعمل  – متزوج  �سنة   )37( – – �سعودي اجلن�سية   ).....( -3

املخدرات بالطائف برتبة وكيل رقيب. 

باإدارة مكافحة  – يعمل  – متزوج  �سنة   )45( – – �سعودي اجلن�سية   ).....( -4

املخدرات برتبة وكيل رقيب. 

باإدارة مكافحة  – يعمل  – متزوج  �سنة   )45( – – �سعودي اجلن�سية   ).....( -5

املخدرات بالطائف برتبة وكيل رقيب. 

باإدارة مكافحة  – يعمل  – متزوج  �سنة   )42( – – �سعودي اجلن�سية   ).....( -6

املخدرات بالطائف برتبة عريف. 

مكافحة  باإدارة  يعمل   - – متزوج  – )35(�سنة  اجلن�سية  – �سعودي   ).....(  -7

املخدرات بالطائف برتبة عريف. 

مكافحة  باإدارة  يعمل   - – متزوج  – )32(�سنة  اجلن�سية  – �سعودي   ).....(  -8
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املخدرات بالطائف برتبة عريف. 

مكافحة  باإدارة  يعمل   - – متزوج  – )35(�سنة  اجلن�سية  – �سعودي   ).....(  -9

املخدرات بالطائف برتبة جندي اأول. 

باإدارة مكافحة  يعمل   - – متزوج  – )25(�سنة  – �سعودي اجلن�سية   ).....(  -10

املخدرات بالطائف برتبة جندي اأول. 

باإدارة مكافحة  يعمل   - – متزوج  – )24(�سنة  – �سعودي اجلن�سية   ).....(  -11

املخدرات بالطائف برتبة جندي اأول.

مبنطقة  الطائف  حمافظة  بدائرة  ع�سرية  مبركز  1429/7/26هـ  بتاريخ  لأنهم 

باأن قاموا مبطاردة  اإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة  مكة املكرمة: ا�سرتكوا يف جرمية 

املواطن).....(  مما اأدى اإىل انقالب �سيارته التي ي�ستقلها ومن ثم وفاته واحرتاق 

�سيارته بالكامل. ودلل على ما جاء يف التهام مبا يلي: 

1- ما هو مو�سح بتقرير الطبيب ال�سرعي. 

2- ما ورد مبح�سر املعاينة. 

3- ما ورد بتقرير ق�سا�ش الأثر. 

م�سوؤولية  ثبوت  من  الواقعة  هذه  يف  للتحقيق  امل�سكلة  اللجنة  تقرير  يف  جاء  ما   -4

املذكورين عن وفاة املواطن املذكور. 

وطلب ممثل الهيئة من املحكمة الإدارية مبنطقة مكة املكرمة معاقبة املتهمني وفقًا 

للمادة الثانية فقرة )8( من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ. 
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�سفحات  اأربع  من  مكونة  مذكرة  قدموا  الدعاء  ممثل  لدعوى  املتهمني  وب�سماع 

بالقرار:  الواردة  التهام اخلم�سة  اأدلة  الرد مبناق�سة  يتلخ�ش هذا  يلي:  ت�سمنت ما 

الق�سية  يف  ال�سادر  ال�سرعي  الطبيب  تقرير  وهو  الأول:  الدليل  القرار  ومناق�سة 

برقم )63 ط �ش( بتاريخ 1429/11/27هـ باأنه يوؤيد براءة املتهمني حيث اإن املتوفى 

التقرير  نوه  وحيث  الأمفيتامني  مدمني  من   – الفورد  ال�سيارة  �سائق   –).....(

اأن  ثبت  وقد  خا�سة  الأمفيتامني،  مادة  لتناول  الوفاة  �سبب  اإرجاع  ميكن  ل  اأنه  اإىل 

الإ�سابات املو�سوفة بجثة املتوفى حيوية ويتفق حدوثها نتيجة حادث انقالب �سيارة 

كما  بالأر�ش.  وارتطام  و�سقوط  واحتكاكية  اأر�سية  م�سادمات  من  تبعه  وما  املتوفى 

اإ�سابات  اأية  املتوفى ومالب�سه خالية متامًا من  اأن جثة  ال�سرعي  الطبيب  اأكد تقرير 

بطلقات نارية. ومبناق�سة الدليل الثاين واأنه ل يوجد مبح�سر املعاينة ما يوجه التهام 

 – اهلل  – رحمه  املتوفى  اأن  توؤكد  املح�سر  ووقائع  املعاملة،  باإ�ساءة  الفرقة  لأع�ساء 

اأ�ساء معاملة نف�سه، فقد انطلق من املحطة ب�سرعة عالية وكاد يرتطم بعمود كهرباء 

ذلك  اإىل  ي�ساف  عالية.  ب�سرعة  الرملية  الأر�ش  على  ونزل  الر�سمي  الطريق  وقطع 

الفرقة كانت ت�سري ب�سرعة متو�سطة  اأن �سيارة  ال�ساهد ).....( ذكر يف �سهادته  اأن 

خلف �سيارة املتوفى. ومبناق�سة الدليل الثالث وهو تقرير ق�سا�ش الأثر غري منتج يف 

توجيه التهام حيث يظهر عدم جدوى هذا التقرير يف عدم ربط الآثار بالفاعل، وعدم 

قدرة ق�سا�ش الأثر على تطبيق الآثار لتحديد اأطراف املطاردة، وهذا التحديد يعترب 

الفي�سل يف الأخذ بالتقرير من عدمه. ومبناق�سة الدليل الرابع اأن �سهادات ال�سهود 
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غري مو�سلة، ول منتجة يف م�سوؤولية الفرقة يف الت�سبب يف وفاة �سائق ال�سيارة الفورد، 

الفرقة، وكان يقود �سيارته ب�سرعة  املتوفى من  ال�سائق  الوقائع هروب  والوا�سح من 

اأدى  الأمفيتامني يف دمه، مما  ملادة  تركيز عال  تاأثري  الأنوار، وحتت  عالية ومطفئ 

اإىل ارتطام �سيارته بال�سخور، وانقالبها  خم�ش مرات ب�سبب ال�سرعة العالية، ومما 

نتج عن ذلك من وفاته. ومبناق�سة الدليل اخلام�ش ما جاء يف تقرير اللجنة امل�سكلة 

للتحقيق يف هذه الواقعة من ثبوت م�سوؤولية املذكورين عن وفاة املواطن املذكور فاإن 

هذه اللجنة غري خمت�سة بالتحقيق يف التهمة، فالخت�سا�ش بالتحقيق مقرر لهيئة 

الرقابة والتحقيق، وعليه فاإن ما ورد يف تقرير اللجنة لي�ش باأكرث من عمل ا�ستدلل، 

هذا من جهة ومن جهة اأخرى فقد اأجبنا على اأدلة التهام. وحيث اإن اأع�ساء الفرقة 

كانوا يقومون بعملهم الوظيفي مبوجب تكليف ر�سمي بذلك. وحيث اإن املدعو ).....( 

– ال�سائق املتوفى – مل ي�ستجب لأمر الوقوف الذي تكرر اإ�سداره له من الفرقة عرب 

من  للهرب  عالية  ب�سرعة  ب�سيارته  املذكور  ال�سائق  ي�سري  كان  وحيث  ال�سوت،  مكرب 

تركيز  تاأثري  حتت  لل�سيارة  املذكور  وقيادة  العالية،  ال�سرعة  هذه  اإن  وحيث  الفرقة، 

عال لالأمفيتامني يف دمه، وعدم ا�ستجابته لالأمر بالوقوف ثابت ب�سهادة ال�سهود ومبا 

جاء مبح�سر املعاينة، وحيث اإن ال�سهادة كطريق للحكم يف التهام اجلنائي تبنى على 

اليقني والقطع ل على الظنون والأوهام، وحيث اإن �سهادة ال�سهود يف توجيه التهام 

الذمة، والرباءة يقني،  الأ�سل براءة  اإن  املعاملة غري مو�سلة، وحيث  باإ�ساءة  للفرقة 

ال�سوابق  اأ�سحاب  من  املتوفى  ال�سائق  اإن  وحيث  بال�سك.  يزول  ل  اليقني  اإن  وحيث 
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ومروجي املخدرات، وهوؤلء من الذين يف�سدون يف الأر�ش ول ي�سلحون فكم من اأ�سرة 

من  وحمايته  امل�ستقبل،  وعدة  الأمة،  اأمل  وال�سباب  �سيعوا،  �سباب  من  وكم  هدموا، 

الأخطار واملفا�سد واجب �سرعي ووطني، وحيث اإن الأدلة الواردة يف قرار التهام غري 

مو�سلة ح�سب ما ورد يف مناق�سة كل دليل. وتاأ�سي�سًا على ما �سبق، نطلب من ف�سيلتكم 

احلكم برباءة املتهمني، وعدم اإدانتهم مبا ن�سب اإليهم، ملا اأو�سحناه من اأ�سباب. 

ومن حيث اإنه وبناًء على دعوى ممثل الدعاء واإجابة املدعى عليهم املت�سمنة: اإنكارها 

الأوراق  كافة  على  الطالع  وبعد  وتف�سياًل  جملة  الدعوى  يف  اإليهم  من�سوب  هو  ملا 

والتحقيقات والطالع على التقرير الطبي ال�سرعي ال�سادر للمتوفى املواطن ).....( 

واملت�سمن اأنه ثبت بالك�سف الكيميائي ال�سرعي لعينات الدم والأح�ساء املاأخوذة من 

جثة املذكور اأنها حتتوي على مادة الأمفيتامني بالدم )8000( نانو جرام/ملم( واأن 

توقف القلب والتنف�ش ناجت عن حادث مروري اأدى اإىل اإ�سابة راأ�ش �سديدة واإ�سابة على 

ال�سدر والبطن ، وبعد الطالع على خطاب مدير اإدارة مكافحة املخدرات وخطاب 

اأرباب  ).....(  من  املدعو  باأن  واملت�سمن:  والتحري  والبحث  التحريات  ق�سم  مدير 

ال�سوابق وميتهن ترويج املخدرات وله �سابقتني مركزية، وبعد الطالع على التقرير 

الفني ال�سادر من الأدلة اجلنائية واملت�سمن: "اأن )الفورد وهي ال�سيارة التي كانت 

ا�ستدارة  تفادي  قائدها  ب�سرعة عالية وحاول  الطريق  ت�سري على  كانت  املتوفى(  مع 
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الطريق ول�سبب ما كالبن�سر اأدى اإىل انحراف ال�سيارة وانقالبها لعدة مرات واأن �سبب 

احرتاقها هو وجود بخار البنزين املنت�سر بال�سيارة بعد تقلباتها" ومل يثبت التقرير 

اأية عالقة للمطاردة يف �سبب وقوع احلادث، وبعد الطالع على اإفادات ال�سهود املدونة 

"اأنه �ساهد �ساحب الفورد   : اإفادة املواطن ).....(  يف ملف الق�سية حيث ت�سمنت 

خلفه  ي�سريون  املخدرات  مكافحة  واأفراد  عالية  �سرعة  م�سرع  وهو  بالهروب  يقوم 

ب�سرعة متو�سطة"، كما جاء يف اإفادة املواطنني).....( و).....( "اأنه يف اأثناء ذلك 

اإفادة  يف  وجاء  الفورد"،  �ساحب  يا  قف  عبارة  تطلق  ال�سوت  �سوت مكربات  �سمعا 

املدعو).....( – باك�ستاين اجلن�سية – "اأنه �ساهد املتوفى عند وقوف �سيارة ال�سرطة 

خلفه وال�سفتي �سغال يقوم بالهروب وقطع الطريق ب�سرعة عالية ويتجه اإىل الطريق 

اأن املتوفى قام بالهروب من فرقة  اأقوالهم متطابقة يف  اأن  الرتابي" مما يتبني منه 

يف  املخدرات  مكافحة  فرقة  لنداءات  ي�ستجب  ومل  عالية  ب�سرعة  املخدرات  مكافحة 

الوقوف واأنه كان حني ذاك مطفئ الأنوار وهو يف الليل ومل يذكر اأي منهم م�ساهدته 

وقوع  �سبب  اأن  اأو  انقالبها  حني  اإىل  املتوفى  �سيارة  خلف  املخدرات  مكافحة  لفرقة 

احلادث له عالقة باملطاردة مما يتبني منه اأن اإفادتهم غري مو�سلة يف ثبوت التهام 

على املدعى عليهم وبعد الطالع على اأقوال املدعى عليهم يف التحقيقات وتطابقها 

وحيث  للمتوفى،  وقوع احلادث  ب�سبب  علمهم  اأنف�سهم ويف عدم  التهام عن  نفي  يف 

ثبوت  حالة  يف  اإل  يكون  ل  الوظيفة  با�سم  املعاملة  باإ�ساءة  عليهم  املدعى  اتهام  اإن 

املعاملة،  اإ�ساءة  وهي  الأ�سا�ش  اإىل مق�سوده  فيه  للتو�سل  لوظيفته  املوظف  ا�ستغالل 
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وحيث اإن املدعى عليهم كان مق�سودهم الأ�سا�ش هو القيام بعملهم الوظيفي مبوجب 

تكليف ر�سمي من مدير عام مكافحة املخدرات بتاريخ 1429/7/26هـ لالنتقال ملركز 

املحاين للم�سح والبحث عن م�ستخدمي ومروجي املخدرات وجتهيزهم ب�سيارة جيب 

ر�سمية و�سيارتني مدنية وجتهيزهم بالأ�سلحة الالزمة نظرًا لنت�سار ترويج املخدرات 

للمتوفى يف حملها حيث  كان حماولة �سبطهم  وقد  العام  الطريق  املنطقة يف  بتلك 

اإن املتوفى ثبت بخطابات اجلهات ذات العالقة ال�سابق الإ�سارة اإليها اأنه من اأرباب 

ال�سوابق يف ترويج املخدرات وتعاطيه وهو ما �سدقه التقرير الطبي ال�سرعي ال�سادر 

بعد وفاته، وحيث اإن الأ�سل يف املتهم الرباءة حتى تثبت اإدانته، وقد تبني اأن اإفادات 

ال�سهود غري مو�سلة بل اإن بع�سها يدل على اأن املتوفى هو الذي اأ�ساء معاملة نف�سه 

بالهروب وال�سرعة العالية والنحراف عن الطريق واملراوغة يف ال�سري واإطفاء الأنوار 

مكرب  عرب  له  اإ�سداره  تكرر  الذي  الوقوف  لأمر  ال�ستجابة  وعدم  ال�سري  اأثناء  يف 

من�سوب  هو  فيما  عليهم  املدعى  اإدانة  عدم  اإىل  الدائرة  معه  تخل�ش  مما  ال�سوت، 

اإليهم يف هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة. 

و).....(،  و).....(،  و).....(،   ،).....( من:  كل  اإدانة  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

�ضعوديى   – و).....(  و).....(،  و).....(،  و).....(،  و).....(،  و).....(،  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.
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 4/889/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 145/د/ج/14 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 401/اإ�س/9 لعام 1431هـ 
تاريخ اجلل�ضة 1431/12/29هـ

– عدم االلتزام بتعليمات  اأمن  – رجل  املعاملة با�ضم الوظيفة– مطاردة   اإ�ضاءة 

املطاردة. 

عامني  موظفني  ب�سفتهما  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

يعمالن بال�سرطة اأ�ساءا املعاملة با�سم الوظيفة للمتوفى ).....( حينما قاما مبطاردته 

بالدورية التي يقودها الثاين يرافقه الأول مما اأدى اإىل �سدمة بالدورية اأثناء نزوله 

اإ�سابته  ذلك  نتج عن  كونه مطلوبًا يف حادثة طعن مما  الهرب  �سيارته حماوًل  من 

باإ�سابات متعددة اأدت اإىل وفاته ، واأي�سًا لتاأخرهما يف اإ�سعافه حيث اأخذاه اإىل املركز 

الذي يعمالن به مبا�سرة حيث تويف فيه – اعرتاف املتهمني بقيامهما مبتابعة املتوفى 

ومطاردته لتهامه يف حادثة طعن، واأنهما اأوقفا �سيارة الدورية بجانب �سيارته وعلى 

فارتطم  للهرب  وقفز  الباب  فتح  عليه  املجني  اأن  اإل  ال�سائق  باب  من  قريبة  م�سافة 

مل  حيث  وخمالفتها  املطاردة  لتعليمات  املتهمني  جتاوز   – الدورية  �سيارة  مبقدمة 

ي�سدر لهم اأمر مبطاردة املجني عليه ومل يقوما باإيقاف �سيارة الدورية خلف �سيارة 

امل�سبوه وعلى م�سافة ل تقل عن خم�سة اأمتار طبقًا للتعليمات – اإفادة حم�سر معاينة 

بالقب�ش على املجني عليه بعد نزوله من  اأنه كان بالإمكان تاليف ما حدث  احلادث 



423

ال�سيارة دون حدوث ال�سطدام – اإقرار املتهمني باأنهما ذهبا باملجني عليه اإىل املركز 

– اأثر ذلك: ثبوت  بعد القب�ش عليه رغم اإ�سابته مما يعد تهاونًا منهما يف اإ�سعافه 

اإدانتهما. 

الفقرة)8( من املادة )2( من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ.

تتلخ�ش ح�سبما هو مبني باأوراق الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة 

جازان اأقام هذه الدعوى اجلزائية بقرار التهام رقم )81/ج( لعام 1429هـ بح�سور 

ممثل الدعاء).....( �سد كل من: 

املتهم الأول ).....( – عمره )35( �سنة - �سعودي اجلن�سية – يعمل عريفًا ب�سرطة 

احلقو – معروف بوا�سطة عمله �سرطة احلقو التابعة ملنطقة جازان. 

املتهم الثاين ).....( – عمره )44( �سنة – �سعودي اجلن�سية يعمل عريفًا ب�سرطة 

حمافظة �سبيا ومعروف بوا�سطة عمله �سرطة حمافظة �سبيا التابعة ل�سرطة منطقة 

جازان. لأنهما بتاريخ 1427/8/16هـ بقرية احلقو التابعة ملنطقة جازان: ب�سفتهما 

موظفني عامني يعمالن ب�سرطة احلقو التابعة ل�سرطة منطقة جازان اأ�ساءا املعاملة 

يقودها  التي  بالدورية  مبطاردته  قاما  حينما  وذلك  للمتوفى).....(  الوظيفة  با�سم 
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نزوله من  اأثناء  بالدورية يف  اإىل �سدمه  اأدى  الأول مما  املتهم  يرافقه  الثاين  املتهم 

الدورية  قبل  من  عليه  القب�ش  من  خوفًا  الهرب  وحماولة  يقودها  كان  التي  ال�سيارة 

كونه مطلوبًا لديهم يف حادثة طعن مما نتج عن ذلك اإ�سابته باإ�سابات متعددة اأدت 

اإىل وفاته واأي�سًا تاأخرهما يف اإ�سعافه حيث اأخذاه اإىل املركز الذي يعمالن به مبا�سرة 

املرفق  الطبي  بالتقرير  وردت  التي  وبالطريقة  بجراحه  متاأثرًا  هناك  تويف  حيث 

بالأوراق دون مراعاة لالأنظمة وتعليمات املطاردة داخل املدن والطرق العامة وبناًء 

عليه متت اجلرمية. 

ثم �ساق فرع الهيئة اأدلة التهام التالية:  

1- اعرتافهما يف جميع مراحل التحقيق وامل�سادق عليها �سرعًا باأنهما قاما مبطاردة 

املتوفى واأنه ا�سطدم مبقدمة الدورية عندما حاول الهرب. 

للمركز دون  املتوفى وهو حي  اأخذا  باأنهما  التحقيق  2- اعرتافهما يف جميع مراحل 

متاأثرًا  هناك  تويف  حيث  الدورية  قبل  من  م�سدوم  باأنه  التام  علمهما  مع  اإ�سعافه 

بجراحه. 

1427/8/20هـ  يف   )1117( رقم  بي�ش  حمافظة  �سرطة  مدير  بخطاب  ورد  ما   -3

والذي يفيد اأنه بالطالع على جثة املتوفى لوحظ �سربة �سديدة يف مقدمة الراأ�ش مع 

نزيف خفيف من ال�سرب و�سربة �سديدة يف موؤخرة الراأ�ش لفة رقم )16-15(. 

4- ما ورد بالتقرير الطبي رقم )68( لعام 1427هـ واملت�سمن اأن �سبب الوفاة يعود 

اإىل توقف القلب والتنف�ش نتيجة الإ�سابات الر�سية براأ�سه وما اأحدثته من نزيف باملخ 
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وال�سحايا.. اإلخ لفة رقم )93-88(. 

جتاوز  اإىل  خل�ست  والتي  الق�سية  يف  للتحقيق  امل�سكلة  اللجنة  بتقرير  ورد  ما   -5

رقم  الداخلية  وزير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  باأمر  املبلغة  املطاردة  تعليمات  املتهمني 

اإ�سابة  عنه  نتج  مما  منه  ن�سخة  املرفق  4-1411/7/5هـ  يف  )2/5211/16�ش( 

يف  وتاأخرهما  ب�سدمه  الدورية  قيام  واأي�سًا  وفاته  اإىل  اأدت  اإ�سابات  بعدة  املتوفى 

اإ�سعافه واأ�سباب اأخرى مبينة بالتقرير املرفق بالق�سية. 

ويطلب فرع الهيئة مبنطقة جازان من املحكمة الإدارية معاقبة املتهمني وفقًا لأحكام 

املادة )الثانية/الفقرة )8(( من املر�سوم امللكي رقم )43( يف 1377/11/29هـ. 

ويف جل�سة يوم الثالثاء املوافق 1429/8/4هـ ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر 

بقرار  اإليه  ُن�سب  عما  – وب�سوؤاله  اجلن�سية  – �سعودي   ).....( الأول  عليه  املدعى 

 ).....( احلقو  �سرطة  مركز  اإىل  اأنه ح�سر  ال�سحيح  اأن  وذكر  ذلك  اأنكر  التهام؟ 

�سيخ قبيلة النهارية باحلقو واأبلغ عن حادثة طعن اجلاين فيها هو املتوفى فاأخذ الإذن 

والتوجيه من مدير املركز والذي اأمر باإح�سار اجلاين وبالفعل مت خروجه مع املدعى 

اآثار  فوجدا  احلادثة  ملوقع  اجتها  ثم  الدورية  يقود  كان  والذي   ).....( الثاين  عليه 

ت�ساجر  قد  اأنه  فذكروا   ).....( املدعو  عن  �سوؤالهم  ومت  اأ�سخا�ش  وجمموعة  عراك 

ب�سبب  للمركز  عودتهما  وعند  وهرب،  منهم  واحدًا  وطعن  اأ�سخا�ش  جمموعة  مع 

عدم العثور على اجلاين تقابال مع اجلاين ).....(عند م�سجد جامع الن�سية وكانا 

من  يرتجل  وكان  بجانبه  الوقوف  وعند  منه  ال�سكاوى  كرثة  ب�سبب  قبل  من  يعرفانه 
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�سيارة �سالون )2004م( وعندما �ساهدهما لذ بالفرار متجهًا للمحلة ومل يتم اأخذ 

التوجيه من املرجع ب�سبب عدم وجود جهاز ل �سلكي ب�سيارة الدورية ومت اإبالغ مركز 

ال�سرطة لإبالغ �سرطة بي�ش من اأن ).....( اجته للمحلة وقاما مبتابعته عن بعد ثم 

وجداه متوقفًا على جانب الإ�سفلت يف منطقة مرتفعة ومك�سوفة وعند وقوفهما بجانب 

�سيارته عند باب ال�سائق و�ساهدهما ترجل من �سيارته بق�سد الهرب وتعلقت مالب�سه 

بال�سيارة مما اأدى ل�سقوطه وارتطام راأ�سه ب�سدام �سيارة الدورية وقد انزلقت �سيارة 

الدورية ب�سبب وجود الوحل نتيجة الأمطار وكان قد هرب ).....(  على رجليه وتابعه 

املدعى عليه الثاين ومتكن من القب�ش عليه م�سافة ع�سرة اأمتار من ال�سيارة ثم اأخذاه 

وقام  بقيادتها  الثاين  املدعى عليه  وقام مرافقه  الدورية  �سيارة  اأركب  للمركز حيث 

هو بقيادة �سيارة املجني عليه ).....( اإىل مقر مركز ال�سرطة ويف تلك الأثناء متت 

مطاردتهما من قبل جمموعة اأ�سخا�ش ي�ستقلون �سيارتني حتى و�سال للمركز وكانوا 

يريدون النتقام من املجني عليه ).....(  اإل اأنهم منعوا من دخول املركز بال�سالح 

وقام مدير املركز ).....( رئي�ش رقباء واملدعو).....( الرقيب اأول باملركز مب�ساعدته 

باإنزال املجني عليه وقد وجداه منبطحًا على وجهه ورائحته كريهة وينزف دمًا وقد 

تبول على نف�سه فو�سعوه على ب�ساط يف فناء املركز وبعد ربع �ساعة تقريبًا مت اإبالغهم 

امل�ست�سفى،  اإىل  نقله  والذي  الأحمر  الهالل  على  الت�سال  ومت   ، عليه  املجني  بوفاة 

اإجادته  مدى  عن  �سوؤاله  بعد  التهام  بقرار  اإليها  امل�سار  التهام  باأدلة  ومبواجهته 

التحقيقات  يف  يعرتف  مل  واأنه  والكتابة  القراءة  يجيد  اأنه  ذكر  والكتابة؟  للقراءة 
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اأخذا املجني عليه للمركز  اأنهما  مبطاردة املجني عليه واإمنا مبتابعته فقط واأ�ساف 

حيث مل تظهر عليه يف ذلك الوقت اأية اآثار لالإ�سابة كما اأنه ب�سبب مطاردتهما من 

قبل اأ�سخا�ش يريدون النتقام جعلهما يتجهان للمركز ومل يتجها للم�ست�سفى واأنه ل 

يعلم عن �سبب الإ�سابة اإل اأنها قد تكون ب�سبب ارتطامه بالدورية اأو الأ�سخا�ش الذين 

ت�ساجروا معه كما اأنه مل يطارد ومل يخالف تعليمات املطاردة. 

ويف جل�سة يوم الأحد املوافق 1429/11/4هـ ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر 

ُن�سب  مبا  – ومبواجهته  اجلن�سية  – �سعودي   ).....( الثاين  عليه  املدعى  حل�سوره 

اإليه بقرار التهام؟ اأنكر ذلك وذكر اأنه تلقى بالغًا بوجود م�ساربة يف منطقة باملوقع 

امل�سمى القوام بقرية احلقو عن طريق �سابط اخلفر باملركز واجته اإىل املدعى عليه 

بلغ  وقد  املطعون  والد  هو  املبلغ  كان  وقد  م�ساربة  اآثار  فوجدا  امل�ساربة  ملوقع  الأول 

با�سم الطاعن وهو املجني عليه ).....( وعندما هما بالرجوع �ساهدا �سيارة حتمل 

م�ساهدته  وعند  اجلامع  بجوار  الن�سبة  قرية  يف  بالبالغ  الواردة  نف�سها  املوا�سفات 

لهما ابتعد ب�سيارته اإىل منطقة تبعد عن موقعهما ما يقارب خم�سة كيلومرتات وقد 

اجتها ملكان ال�سيارة فوجداها التي �سبقت اأو�سافها بالبالغ وقد اقرتب هو من ال�سيارة 

جهة باب ال�سائق وهدفه منعه من الرتجل حيث كانت �سيارة الدورية قريبة جدًا من 

باب ال�سائق وعند ذلك نزل املجني عليه م�سرعًا من �سيارته حيث قفز على مقدمة 

�سيارة الدورية ثم �سقط على الأر�ش وقد حاول الهرب اإل اأن املدعى عليه الثاين متكن 

من الإم�ساك به وقد لحظ اأنه يف حالة غري طبيعية ثم اأركبه الدورية واأخذ للمركز 
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يقوما  اأنهما مل  واأكد  للمركز  املدعو ).....(  �سيارة  بقيادة  بالدورية  زميله  قام  وقد 

مبطاردته اأو �سدمه بل هو من قفز على �سيارة الدورية ثم �سقط على الأر�ش، وب�سوؤاله 

عن �سبب عدم اإ�سعاف املتوفى حني القب�ش عليه؟ ذكر اأنهما ا�سطحباه للمركز ومل 

يالحظ عليه اإ�سابة، ومبواجهته بالتقرير الطبي املت�سمن باأن �سبب الوفاة هو توقف 

اأنه ل يعلم عن هذا التقرير،  القلب والتنف�ش نتيجة الإ�سابة الر�سية بالراأ�ش؟ ذكر 

ومبواجهته بتقرير جلنة التحقيق التي اأكدت جتاوزهما لتعليمات املطاردة؟ ذكر اأنه 

مل يقم باملطاردة، ومبواجهته باإقراره امل�سدق �سرعًا؟ ذكر اأنه ل يذكر ما فيه واأنه ل 

يجيد القراءة والكتابة. ويف جل�سة الأحد املوافق 1430/1/14هـ ح�سر ممثل الدعاء 

).....( كما ح�سر حل�سوره املدعى عليهما وقد ح�سر الوكيل ال�سرعي املدعو).....( 

برتخي�ش املحاماة رقم ).....( وقدم �سك الوكالة رقم ).....(  بتاريخ ).....( ، 

وب�سوؤال املدعى عليه الأول عمن ي�سدر اأوامر املتابعة يف الدورية؟ اأجاب باأنه هو من 

يفعل ذلك، وب�سوؤال املدعى عليهما اإن كانت عملية املتابعة متت داخل املناطق ال�سكنية 

اأو خارجها؟ اأجابا باأنهما بداأت داخل احلي ال�سكني ثم ا�ستمرت حتى خارج املنطقة 

مكان  من  عليه  املجني  لنقل  امل�ستغرقني  والوقت  امل�سافة  عن  وب�سوؤالهما  ال�سكنية، 

احلادثة اإىل مركز ال�سرطة؟ اأجابا باأن امل�سافة اأقل من خم�سة كيلومرتات وا�ستغرقت 

كان  الوفاة  �سبب  اأن  فيه  ورد  الطبي  التقرير  اأن  املحامي  اأ�ساف  وقد  دقائق،  ع�سر 

ب�سبب زيادة اجلرعة املتناولة من احلبوب املحظورة، واأما نقله للمركز فكان بناًء على 

طلبه، ثم طلب املحامي تاأجيل نظر الق�سية لتمكينه من اإعداد دفاعه عن موكليه حيث 
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مل يتم توكيله اإل يف هذا اليوم فاأجابته الدائرة لذلك ومت حتديد هذه اجلل�سة ملوا�سلة 

النظر يف الق�سية واحلكم فيها وفيها ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر املدعى 

عليهما ووكيلهما ال�سرعي ).....( ، وب�سوؤال املدعى عليهما عما يودان اإ�سافته؟ ذكرا 

اأنه ل جديد لديهما كما اأفاد موكلهما بذلك، وبعر�ش ذلك على ممثل الدعاء اكتفى 

مبا ورد بقرار التهام كما اكتفى املدعى عليهما مبا ذكراه. 

الدعوى  �سماع  وبعد  والتحقيقات  الأوراق  وتاأملها والطالع على  الق�سية  بعد درا�سة 

والإجابة عنها وحيث ورد يف خطاب �سعادة مدير �سرطة حمافظة بي�ش رقم )117( 

بتاريخ 1427/8/20هـ اأنه بالطالع على جثة املتوفى لوحظ �سربة �سديدة يف مقدمة 

الراأ�ش مع نزيف خفيف منها و�سربة �سديدة يف موؤخرة الراأ�ش كما ورد بالتقرير الطبي 

رقم )68( لعام 1427هـ املت�سمن اأن �سبب الوفاة يعود اإىل توقف بالقلب والتنف�ش نتيجة 

الإ�سابات الر�سية براأ�سه وما اأحدثته من نزيف باملخ وال�سحايا وقد عجل بوفاته وجود 

القاتلة عند  الن�سبة  بالدم يفوق  اأقلها  مادة الإمفيتامني املن�سطة بدمه بن�سبة عالية 

امل�سدقة  الأولية  التحقيقات  يف  عليهما  املدعى  اعرتف  وحيث  العاديني،  الأ�سخا�ش 

واأن  لالإ�سفلت  يعود  ل  لكي  وم�سايقته  ومطاردته  املتوفى  مبتابعة  بقيامهما  �سرعًا 

املتوفى فتح الباب وقفز للهرب اإل اأن �سيارة الدورية كانت قريبة منه فارتطم مبقدمة 

الدورية كما اأكد املدعى عليه الثاين اأنه مل يتمكن من ال�سيطرة على �سيارة الدورية 
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التي كان يقودها لإيقافها وقد تطابقت اأقوالهما يف مراحل التحقيق الأخرى على ذلك 

وهو ما خل�ست اإليه اللجنة امل�سرتكة والتي �سكلت بناًء على اأمر �ساحب ال�سمو امللكي 

اأمري منطقة جازان رقم )4884/1/4�ش( بتاريخ 1427/10/10هـ وحيث تبني من 

اأوراق الق�سية اأن املدعى عليه الأول هو اآمر الدورية يف حينها وبناًء على ما �سبق فاإن 

اأن ما قام به املدعى عليهما كان جتاوزًا لتعليمات املطاردة التي  اإىل  الدائرة ت�سري 

ت�سمنها اأمر �ساحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية رقم )2/5211/16�ش( من حيث 

عدم وجود اأمر لديهم باملطاردة حيث اأكد املدعى عليه الأول اأنه ل يوجد لديه اأمر 

مبطاردة املتوفى واإمنا هو من قرر ذلك بعد اأن �ساهد الدماء تنزف من امل�ساب الذي 

تقدم ببالغ عن قيام املتوفى بطعنه ومب�ساهدتهما له...اإلخ، وكذلك من خالل حم�سر 

كان  اأنه  تبني  الق�سية  باأوراق  اأرفقت  والتي  امل�سور  واملح�سر  احلادث  موقع  معاينة 

بالإمكان تاليف ما حدث خ�سو�سًا واأن امل�سافة التي كانت تف�سل بينهما وبني املتوفى 

يف اأثناء ال�سري ل باأ�ش بها وكان بالإمكان القب�ش عليه بعد نزوله مبا�سرة دون حدوث 

ال�سطدام به، وحيث ن�ست تعليمات املطاردة على اأنه يجب على رجل الأمن اإيقاف 

�سيارته خلف �سيارة امل�سبوه وعلى م�سافة اأقلها خم�سة اأمتار...اإلخ وهذا ما مل يقم به 

املدعى عليهما حيث اأوقفا �سيارة الدورية بجانب �سيارة املجني عليه وكانت مب�سافة 

قريبة وهذا خمالف للتعليمات الواردة بهذا اخل�سو�ش، وحيث ت�سمنت اأقوال املدعى 

عليهما اأن املتوفى طلب منهما عدم الذهاب به اإىل امل�ست�سفى لأنه بحالة �سكر فاإنه 

لهما  اأكد  قد  واأنه  خا�سة  للم�ست�سفى  مبا�سرة  به  الذهاب  عليهما  الواجب  من  كان 
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حالته واأنهما وجدا رائحة كريهة تنبعث من املتوفى واأنه ا�سطدم مبقدمة الدورية، 

يف  وتاأخرا  ال�سحيح  الإجراء  يتخذا  ومل  للمركز  به  ذهبا  عليهما  املدعى  اإن  وحيث 

املتوفى يف  باإ�سعاف  منهما  وتاأخرًا  تهاونًا  به  قاما  ما  اأن  تعترب  الدائرة  فاإن  اإ�سعافه 

الوقت املنا�سب وت�سرف النظر عما ذكراه، اإل اأن الدائرة وهي ب�سدد نظر الق�سية 

والإ�سابات املحددة يف التقرير الطبي امل�سار اإليه مل يثبت لديها م�سدرًا حمددًا لها 

لذا  فيها،  املتوفى طرفًا  كان  الق�سية وجود م�ساربة  اأوراق  ثبت من  قد  واأنه  خا�سة 

فاإن الدائرة تنتهي اإىل اإدانة املدعى عليهما مبا ُن�سب اإليهما من اإ�ساءة املعاملة با�سم 

الوظيفة بعدم التزامهما بتعليمات املطاردة ولعدم اإ�سعاف املتوفى اإىل امل�ست�سفى يف 

الفقرة )الثامنة(  املادة )الثانية(  وتاأخرهما يف ذلك وتعزرهما وفقًا لأحكام  حينه 

من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة كل من ).....( واملدعى عليه الثاين ).....( – �ضعوديي 

اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليهما من اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة وتعزيرهما عن ذلك 

بتغرمي كل واحد منهما مبلغ ع�ضرة اآالف ريال. 

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 اعتبار احلكم نهائياً 

بفوات ميعاد الطعن عليه بالن�ضبة للمحكوم عليه الثاين واملدعية.   
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رقم الق�ضية 4/1235/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 359/د/ج/15 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 270/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/11/15هـ

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة– اإلقاء القب�س ب�ضند نظامي– رجل اأمن – انتفاء 

الق�ضد اجلنائي. 

ب�سفته  لأنه  اأول(  )مالزم  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

اجلنائي  البحث  اأفراد  بتكليف  قام  عندما  الوظيفة  با�سم  املعاملة  اأ�ساء  الوظيفية 

الذين يعملون حتت اإمرته بالقب�ش على اأحد املواطنني )ال�ساكي( و�سلب حريته دون 

فيها  يدعي  ال�ساكي  �سد  الأ�سخا�ش  اأحد  من  مقدمة  �سكوى  اإثر  على  نظامي  �سند 

قيامه بتهديده والتلفظ عليه باجلوال وعدم تثبت املتهم من �سحة ال�سكوى – قيام 

بالقب�ش  اأمر  اأنه  تبني  حيث  نظامًا  املقررة  بالطريقة  الوظيفي  واجبه  باأداء  املتهم 

على ال�ساكي مبوجب �سند نظامي وهو خطاب الإمارة املوجه ملدير ال�سرطة )�سعبة 

التحريات والبحث اجلنائي( واملت�سمن اإجراء الالزم نحو املو�سوع، وكذلك خطاب 

�سبط   – املو�سوع  حيال  الالزم  باتخاذ  التحريات  لق�سم  املوجه  التحريات  �سعبة 

اجلوال ال�سادرة منه املكاملات حمل الإزعاج بحوزة ال�ساكي – عبارة اتخاذ الالزم 

– موؤدى  ت�سمل كافة الإجراءات ح�سب التعليمات ومن �سمنها القب�ش على اجلاين 

ذلك: عدم توافر الق�سد اجلنائي لدى املتهم وبالتايل عدم ثبوت الإدانة. 
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تتلخ�ش ح�سبما هو مبني باأوراق الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة 

ع�سري اأقام هذه الدعوى اجلزائية بقرار التهام رقم )127/ج( لعام 1429هـ بح�سور 

ممثل الدعاء).....(، �سد املدعى عليه ).....( – �سعودي اجلن�سية بال�سجل املدين 

بق�سم  اأول  برتبة مالزم  – يعمل  – متزوج  – متعلم  �سنة   )30( –   ).....( رقم 

اأبها ، لأنه بتاريخ  التحريات والبحث اجلنائي ب�سرطة خمي�ش م�سيط ي�سكن مبدينة 

1427/1/26هـ بدائرة حمافظة خمي�ش م�سيط مبنطقة ع�سري، ب�سفته الوظيفة �سالفة 

الذكر قام باإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة العامة عندما قام بتكليف اأفراد التحريات 

والبحث اجلنائي الذين يعملون حتت اإمرته بالقب�ش على املدعو).....( و�سلب حريته 

اإثر �سكوى تقدم بها املدعو).....( �سد  للقب�ش عليه على  دون �سند نظامي موجب 

).....(  يدعي فيها قيام ).....( املذكور بتهديده بالتلفظ عليه باجلوال وعدم تثبت 

ورد  ما   -1 التالية:  التهام  اأدلة  الهيئة  و�ساقت  ال�سكوى.  �سحة  من  املذكور  املالزم 

املتهم  خمالفة   -2 بالق�سية.  واملرفق  القب�ش  واقعة  يو�سح  والذي  القب�ش  مبح�سر 

لنظام الإجراءات اجلزائية بعدم تطبيقه على جمريات ال�سكوى يف مادتيه )2، 27(. 

لتوجيه  املذكور  ال�ساكي  على  القب�ش  يف  ا�ستند  اأنه  يف  املتهم  اأقوال  �سحة  عدم   -3

الأمارة حيث مل يت�سمن توجيه الأمارة القب�ش على ال�ساكي املذكور. 4- عدم تثبت 

املتهم من عائدية رقم اجلوال لل�ساكي ومبا�سرة القب�ش عليه قبل ذلك. 5- ما ورد 
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باأقوال ال�سهود من اأن املدعو ).....( و�سع لوحة اإعالنات على اإحدى ال�سيارات بور�سة 

).....( وعليها رقم اجلوال املتعلق بق�سية ال�سكوى لالإيهام باأن اجلوال عائد للمدعو 

).....( وعدم تثبت املتهم من الق�سية ومبا�سرة القب�ش. 6- ما ورد ب�سورة خطاب 

الهاتف اجلوال ل يعود ).....( وعدم تثبت املتهم من  اأن  ال�سعودية من  الت�سالت 

ذلك. لذا تطلب الهيئة من ديوان املظامل معاقبة املتهم املذكور وفقًا للمادة )الثانية 

فقرة )8(( من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ. وباإحالة الق�سية للدائرة مت 

حتديد جل�سة اليوم موعدًا لنظرها وفيها ح�سر ممثل الدعاء ).....( يف حني تبني 

عدم ح�سور املدعى عليه وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل اجلل�سة ليوم ال�سبت املوافق 

1430/3/3هـ وفيها ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر حل�سوره املدعى عليه 

�سحيح  غري  التهام  هذا  باأن  اأجاب  التهام  بقرار  اإليه  ُن�سب  عما  وب�سوؤاله   ).....(

وطلب اإمهاله لتقدمي مذكرة دفاع يف اجلل�سة القادمة فاأمهلته الدائرة جلل�سة الثنني 

1430/4/17هـ وفيها ح�سر ممثل الدعاء).....( كما ح�سر حل�سوره املدعى عليه 

بتاأجيل نظر الق�سية جلل�سة  اأفاد برغبته  اإ�سافته  ).....( وب�سوؤاله هل لديه ما يود 

ودفاعه  اأوراقه  لتقدمي  الوقت  بع�ش  و�سي�ستغرق  املحامني  لأحد  لتوكيله  نظرًا  اأخرى 

وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية جلل�سة الثنني 1430/5/23هـ وفيها 

ح�سر  كما   ).....( عليه  املدعى  حل�سوره  ح�سر  كما   ).....( الدعاء  ممثل  ح�سر 

حل�سوره الوكيل ال�سرعي ).....( بالوكالة رقم ).....(  يف 1430/4/16هـ �سادرة 

من كتابة عدل خمي�ش م�سيط وقدم مذكرة دفاع عن موكله مكونة من �ست �سفحات 
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وبناًء  التهام  بقرار  ورد  مبا  اكتفى  الدعاء  ممثل  وباطالع  م�ستندات  ع�سرة  ومعها 

وفيها  1430/6/15هـ  الثنني  يوم  جلل�سة  الق�سية  نظر  تاأجيل  الدائرة  قررت  عليه 

ح�سر ممثل الدعاء ).....( كما ح�سر حل�سوره املدعى عليه ).....(، كما ح�سر 

حل�سوره الوكيل ال�سرعي ).....( وبهذه الدائرة �ساألت الدائرة املدعى عليه هل لديه 

ما يود اإ�سافته فاأجاب باأنه يكتفي باأقواله ال�سابقة وقدم الوكيل ال�سرعي عنه مذكرة 

مكونة من �سفحتني وباطالع ممثل الدعاء عليها اكتفى مبا ورد بقرار التهام. 

اأوراق  كافة  على  الطالع  وبعد  عنها،  والإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  وبناًء 

الق�سية وما دار ب�ساأنها من حتقيقات، وحيث اأنكر املدعى عليه ما ُن�سب اإليه يف قرار 

واجبه  يوؤدي  كان  املدعى عليه  اإن  الدائرة، وحيث  واأمام  التحقيق  لدى جهة  التهام 

الوظيفي بالطريقة املقررة نظامًا وهو اأحد اأفراد ال�سبط اجلنائي ومن مهام عمله 

اأن يقوم بعمل ما يف و�سعه من اإجراءات ميكن مبوجبها تاليف اجلرمية قبل وقوعها، 

وحيث تبني للدائرة اأن املدعى عليه مل ياأمر بالقب�ش على ال�ساكي دون �سند نظامي 

1427/1/9هـ  يف  )1�ش/54/2/�ش(  رقم  ع�سري  منطقة  اأمارة  خطاب  له  ورد  فقد 

واملت�سمن  اجلنائي  والبحث  التحريات  ع�سري/�سعبة  منطقة  �سرطة  ملدير  واملوجه 

 2/146/24( رقم  التحريات  �سعبة  خطاب  وكذلك  املو�سوع،  نحو  الالزم  اإجراء 

على  املو�سوع  الالزم حيال  اتخاذ  واملت�سمن  باخلمي�ش  التحريات  لق�سم  املوجه  ت( 
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�سوء ال�سكوى املرفوعة من املواطن ).....( واملرفقة بخطاب الأمارة، وحيث اإن رقم 

اجلوال الذي ا�ستند اإليه املدعى عليه قد ورد يف خطاب الت�سالت رقم )2/920�ش 

الأمنية  لل�سوؤون  ع�سري  منطقة  اإمارة  وكيل  ل�سعادة  املوجه  1426/12/30هـ  ي( 

اجلوابي خلطاب الإمارة حيث اأ�سارت الت�سالت اإىل �سدور )18( مكاملة من جوال 

)........( جلوال امل�ستكي ).....( وذلك الرقم هو حمل الإزعاج وقد �سبط بحوزة 

والبحث  التحريات  ق�سم  يت�سح من خطاب  املدعو).....( ومن هنا قب�ش عليه كما 

مركز  ملدير  املوجه  1427/1/26هـ  يف  ت(   2/84/24( رقم  باخلمي�ش  اجلنائي 

ال�سرطة ال�سمالية باخلمي�ش، وحيث ورد من اأدلة التهام اأن الإمارة مل تاأمر املدعى 

امل�سوؤول  اأن  واملعروف  فقط  الالزم  اإكمال  له  ُذكر  واإمنا  ال�ساكي  على  بالقب�ش  عليه 

اإذا اأ�سدر اأمرًا للجهة املخت�سة باإكمال الالزم ، يعني ذلك اأن على اجلهة املخت�سة 

وقد  اجلاين،  على  القب�ش  اإىل  ذلك  اأدى  ولو  حتى  التعليمات  بح�سب  الالزم  اإكمال 

املتهم  على  القب�ش  وجوب  على  اجلزائية  الإجراءات  نظام  من  الثانية  املادة  ن�ست 

يف الأحوال املن�سو�ش عليها نظامًا ومنها حالة ال�ساكي املتهم فيها وكذلك ما ن�ست 

البالغات  اأن يقبلوا  ال�سبط اجلنائي  باأن على رجال  والع�سرون  ال�سابعة  املادة  عليه 

وال�سكاوى التي ترد عليهم يف جميع اجلرائم ، وهذا ما فعله املدعى عليه فقد بذل ما 

يف و�سعه من تاليف اجلرمية قبل وقوعها خ�سو�سًا اأن الأمر قد يتفاقم اإن مل يقب�ش 

على اجلاين يف مثل هذه احلالت، ولهذا كانت الإجراءات التي قام بها املدعى عليه 

�سليمة ومتوافقة مع النظام، وحيث اإن اأحكام الإدانة تبنى على اجلزم واليقني ل على 
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ل  قاطع  دليل  قيام  اإليه  ُن�سب  ما  بثبوت  احلكم  ي�ستلزم  اإذ  والتخمني،  الظن  جمرد 

هو  الذي  الأ�سل  على  باٍق  عليه  املدعى  فاإن  وعليه  احتمال،  يكتنفه  ول  �سك  ي�ساوره 

الرباءة ما مل يكن هناك دليل قطعي يخرجه عن هذا الأ�سل، ونظرًا لوجاهة ما دفع 

به املدعى عليه وما قدمه للدائرة من م�ستندات مما يعني عدم توافر الق�سد اجلنائي 

لديه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل عدم اإدانته. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة املدعى عليه ).....( – �ضعودي اجلن�ضية، مبا ُن�ضب 

اإليه من اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة . 

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 2/1834/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 652/د/ج/8 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 330/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/21هـ

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة – قب�س وتفتي�س و�ضلب اأموال دون �ضند نظامي – 

رجل اأمن – اعرتاف. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم لأنه ب�سفته موظفًا عامًا )جنديًا 

بال�سرطة( اأ�ساء ا�ستخدام ال�سلطة وا�ستغل نفوذ وظيفته لتحقيق م�سلحة �سخ�سية 

باأن قام بالقب�ش على مقيمني من دون وجه حق وقام بتفتي�سهما ثم اإطالق �سراحهما 

وهيئة  املباحث  اأمام  اإليه  ُن�سب  مبا  املتهم  – اعرتاف  منهما  مالية  مبالغ  اأخذ  بعد 

الرقابة اعرتافًا تف�سيليًا وحماولته تربير ذلك بالدفع باأنه  كان حتت �سغط ال�سجن 

النفرادي وعدم ال�سماح له بتناول عالجه – تعرف املجني عليهما على املتهم و�سيارته 

امل�ستخدمة يف الواقعة – اأثر ذلك: ثبوت اإدانته مبا ُن�سب اإليه. 

املادة )2( من املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ .
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هيئة  فرع  خطاب  بجدة  املظامل  ديوان  اإىل  ورد  اأنه  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ش 

بتاريخ 1430/3/3هـ املرفق  بالعا�سمة املقد�سة رقم )12/909(  الرقابة والتحقيق 

الدائرة  با�سرت  وقد  م�سفوعاته،  مع  1430هـ  لعام  )80/ج(  رقم  التهام  قرار  به 

النظر يف الق�سية على النحو املثبت بدفرت ال�سبط، حيث ح�سر ممثل الدعاء).....( 

واملتهم املذكور اأعاله وادعى ممثل الدعاء يف مواجهة املتهم قائاًل تتهم هيئة الرقابة 

العا�سمة  ب�سرطة  جنديًا  �سنة،   )27(  – اجلن�سية  �سعودي   –  ).....( والتحقيق 

املقد�سة، متزوجًا، لأنه بتاريخ1430/2/20هـ بدائرة العا�سمة املقد�سة مبنطقة مكة 

املكرمة: حال كونه موظفًا عامًا وب�سفته الوظيفية – �سالفة الذكر – اأ�ساء ا�ستخدام 

ال�سلطة وا�ستغل نفوذ وظيفته لتحقيق م�سلحة �سخ�سية باأن قام بالقب�ش على كل من 

– من دون وجه حق وقام  – باك�ستانيي اجلن�سية  املقيم ).....(– واملقيم).....( 

ريال(  )�ستمائة  مبلغ  الأول  من  اأخذ  اأن  بعد  �سراحهما  اأطلق  ثم  ومن  بتفتي�سهما 

بناًء على  فتمت اجلرمية  رياًل(  وع�سرين  )اأربعمائة وخم�سة  مبلغ  الثاين  واأخذ من 

ذلك.

ودللت الهيئة على التهام: 

1- �سكوى املقيمني املذكورين. 

2- تعرف املقيمني على املتهم املذكور و�سيارته. 
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3- اعرتاف املتهم املذكور يف كافة مراحل التحقيق مبا ُن�سب اإليه. 

وطلبت الهيئة من املحكمة الإدارية معاقبة املتهم املذكور طبقًا لن�ش املادة )الثانية( 

من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ. 

وب�سوؤاله  وتف�سياًل،  جملة  الدعوى  اأنكر  قائاًل:  اأجاب  اجلواب  عليه  املدعى  وب�سوؤال 

عن اأقواله يف التحقيقات ال�سابقة اأجاب باأنها غري �سحيحة وذلك لأنهم حب�سوين يف 

ال�سجن النفرادي، وب�سوؤاله عن اأقواله اأمام هيئة الرقابة؟ فاأجاب باأنها غري �سحيحة 

لأنه مل ي�سمح له بتعاطي العالج. وبالتحقيق مع املدعى عليه اأمام هيئة الرقابة اأفاد 

باأنه عند خروجه من عمله ا�ستوقف �سخ�سًا باك�ستانيًا وطلب هويته واأبرز له رخ�سة 

�سراحه  اأطلق  ثم  باأخذها  ريال فقام  �ستمائة  بتفتي�سه ووجد معه مبلغ  وقام  الإقامة 

ثم بعد ذلك ا�ستوقف �سخ�سا باك�ستانيًا اآخر وقام بتفتي�سه ووجد معه مبلغ اأربعمائة 

وخم�سة وع�سرين رياًل واأخذها واأطلق �سراحه واأنه يف املرة الأوىل كان يرتدي الزي 

هذا  يف  اخلا�سة  �سيارته  وا�ستعمل  املدين  بالزي  فكان  الثانية  املرة  يف  اأما  الر�سمي 

اأمام  عليه  املدعى  مع  وبالتحقيق  ال�سلطة.  ا�ستخدام  باإ�ساءة  معرتف  واأنه  العمل 

املباحث اعرتف بالدعوى واأنه قام ب�سلب اأموال �سخ�سني من اجلن�سية الباك�ستانية 

م�ستغاًل كونه رجل اأمن وبزيه الر�سمي.

وحيث اإنه بناًء على الدعوى والإجابة وبعد درا�سة الق�سية والطالع على الأوراق وعلى 
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اأنه قب�ش عليهما املدعى عليه من دون �سبب ومن ثم  �سكوى الباك�ستانيني املت�سمنة 

اأطلق �سراحهما واأخذ ما معهما من نقود وعلى حم�سر تعرف ال�ساكيني على املدعى 

عليه و�سيارته وعلى اعرتافه اأمام املباحث وهيئة الرقابة واأمام الدائرة بعد مواجهته 

اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة املن�سوبة  اإدانته بجرمية  اإىل  بالدعوى فاإن الدائرة تخل�ش 

اإليه يف هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك طبقًا لن�ش املادة )الثانية( من املر�سوم امللكي 

رقم )43( لعام 1377هـ. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – بجرمية اإ�ضاءة ا�ضتخدام 

ال�ضلطة املن�ضوبة اإليه يف هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك ب�ضجنه مدة ثالثة 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. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 2/1158/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 759/د/ج/8 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 153/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/7/18هـ

 اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة- ا�ضتغالل النفوذ الوظيفي– رجل اأمن– االعرتاف 

حجة قا�ضرة – �ضهادة الواحد. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني حال كونهما موظفني عامني 

با�ستغاللها  لهما  املمنوحة  الوظيفية  ال�سلطة  ا�ستعمال  اأ�ساءا  الوقائي  الأمن  بق�سم 

والجتاه  ال�سرطة  �سيارة  مينيني  وافدين  باإركاب  قاما  حيث  ال�سخ�سية  مل�سلحتهما 

 – املوقع  من  هربا  ثم  منهما  جوال  جهازي  و�سلب  وتفتي�سهما  املزدلفة  اإىل  بهما 

اعرتاف املتهم الأول امل�سدق �سرعًا مبا ُن�سب اإليه هو واملتهم الثاين قا�سر عليه فقط 

– تطابق اأو�ساف املتهم الثاين ملا اأدىل به املجني عليهما ينفيه عدم تعرفهما عليه مع 

اأنه ُعر�ش عليهما ثالث مرات مما يدل على عدم ا�سرتاكه يف الواقعة – �سهادة اأجد 

اأفراد الق�سم..... باأنه �سلم ال�سيارة امل�ستخدمة يف ارتكاب الواقعة اإىل املتهم الأول 

ثم �ساهده بعد ذلك مع املتهم الثاين يرد عليها املتهم الثاين باأنه �سلم ورديته وذهب 

واأنه  ال�ساهد لعمله ب�ساعتني ون�سف مما ي�سعف �سهادته خا�سة  ا�ستالم  لبيته قبل 

�ساهد واحد وترد على �سهاداته احتمالت كثرية خا�سة مع تفاوت املراتب الع�سكرية 

واأنه ل ميتنع وجود احتكاكات بينه وبني املتهم – اأثر ذلك: ثبوت اإدانة املتهم الأول، 

وعدم اإدانة املتهم الثاين. 
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الفقرتان )1، 8( من املادة )2( من املر�سوم امللكي رقم )م/43( بتاريخ 1377/11/29هـ .

تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كاًل من: 

1- ).....( – �سعودي اجلن�سية – ع�سكري برتبة جندي اأول بقوات املهمات والواجبات 

اخلا�سة بالعا�سمة املقد�سة. 

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية – ع�سكري برتبة جندي اأول بالأمن الوقائي ب�سرطة 

العا�سمة املقد�سة. 

مبا يلي: حال كونهما موظفني عامني بق�سم الأمن الوقائي ب�سرطة العا�سمة املقد�سة 

ال�سخ�سية  با�ستغاللها مل�سلحتهما  لهما  املمنوحة  الوظيفية  ال�سلطة  ا�ستعمال  اأ�ساءا 

يف اأثناء اأدائهما مهمات وظيفتهما حيث قاما باإركاب كل من املدعو).....( ، واملدعو 

– �سيارة ال�سرطة والجتاه بهما اإىل مزدلفة وتفتي�سهما  ).....(– مينيي اجلن�سية 

و�سلب جهازي جوال منهما ثم تركهما والهرب من املوقع. 

وذلك لالأدلة الآتية: 

1- ما هو ثابت باملح�سر املوؤرخ يف 1428/1/3هـ من وجود �سخ�سني من اجلن�سية 

اليمنية الأول يدعى ).....(، والثاين يدعى ).....(– يفيدان باأنهما تعر�سا لل�سلب 
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من قبل اأفراد اإحدى الدوريات. 

2- تعرف املجني عليهما على �سيارة الدورية التي كانت با�ستالم املتهم الأول. 

3- اعرتاف املتهم الأول امل�سدق �سرعًا بقيامه هو واملتهم الثاين ب�سلب املجني عليهما 

جهازي جوال. 

ذكرها  التي  والأو�ساف  عليهما  املجني  بها  اأدىل  التي  الأو�ساف  تطابق   -4

الرقيب).....(– على اأو�ساف املتهم الثاين واعرتاف املتهم بذلك. 

5- �سهادة الرقيب ).....( باأنه ح�سر اإليه املتهم الأول يف اليوم نف�سه الذي تعر�ش 

فيه املجني عليهما لل�سلب ويف وقت ا�ستالم املتهمني وطلب منه مفتاح ال�سيارة الدورية 

فاأعطاه اإياه ثم �ساهده مع املتهم الثاين. 

6- ما هو ثابت من الأوراق والتحقيقات باأن واقعة ال�سلب كانت وقت ا�ستالم املتهمني 

املذكورين. 

اأثناء ا�ستالمه  اأنه كان يرتدي الزي الريا�سي يف  اأقوال املتهم الثاين  7- ما جاء يف 

وتطابقها مع ما ذكره املخربان. 

8- اأن اإنكار املتهم الثاين الق�سد منه الإفالت من العقوبة. 

وتطلب الهيئة من املحكمة الإدارية معاقبة املتهمني املذكورين طبقًا لن�ش املادة الثانية 

فقرة )1، 8( من املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ.

التحقيقات  يف  اأقواله  على  و�سادق  به  اعرتف  اإليه  ُن�سب  مبا  الأول  املتهم  ومبواجهة 

ومبواجهة املتهم الثاين مبا ُن�سب اإليه اأنكره وناق�ش الدليل الأول لالتهام باأن الدورية 
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كانت با�ستالم الأول ولي�ش يف املح�سر ما يدل عليه، والدليل الثاين ل يخ�سه، وناق�ش 

الدليل الثالث باأن اعرتاف املتهم الأول قا�سر عليه ولو كانت �سهادة فال ُتقبل لأنه خائن 

باعرتافه. وناق�ش الدليل الرابع باأن التطابق يف الأو�ساف ينفيه عدم تعرف املجني 

عليهما عليه مع اأنه عر�ش عليهما ثالث مرات اأولها بعد �ساعات من احلادثة، وناق�ش 

الدليل اخلام�ش باأن ال�سهادة باطلة حيث اإنه ذهب لبيته ال�ساعة اخلام�سة والن�سف 

باأن  ال�ساد�ش  الدليل  وناق�ش  تقريبًا.  ون�سف  ب�ساعتني  املذكور  ال�ساهد  ا�ستالم  قبل 

الواقعة ح�سلت بعد ت�سليمه واأن ال�سيارة با�ستالم الأول ل با�ستالمه فال دليل عليه 

واأما م�ساألة الزي الريا�سي فذكر املتهم اأنها منفية بعدم تعرف املجني عليهما عليه 

مع ارتدائه له حال عر�سه عليهم وميكن لأي اأحد اأن يرتديه فلي�ش مقت�سرًا عليه.

اإن مناق�سة املتهم الثاين لأدلة   وبناًء على الدعوى ، واعرتاف املتهم الأول ، وحيث 

التهام وجيهة يف نظر الدائرة ، حيث اإن عدم تعرف املجني عليهما على املتهم مع 

عر�سه عليهم لي�ش له ما يربره اإل كونه مل ي�سرتك يف الواقعة املتهم فيها ، ومل يذكر 

الدعاء اأي �سبب لذلك ، واأما ال�ساهد املذكور فهو �ساهد واحد ويرد عليه كالم املتهم 

املتهم  عليهما على  املجني  تعرف  واأقوى من ذلك عدم  كل منهما.  ا�ستالم  وقت  يف 

خا�سة واأنه �ساهد واحد ويرد على �سهادته احتمالت كثرية خا�سة مع تفاوت املراتب 

الع�سكرية واأنه ل ميتنع وجود احتكاكات بينه وبني املتهم، وعليه فاإن الدائرة تنتهي اإىل 
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ثبوت جرمية اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة املن�سوبة للمتهم الأول يف هذه الدعوى ومعاقبته 

عنها مبقت�سى اأحكام املادة الثانية فقرة )1، 8( من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 

1377هـ، واإىل عدم ثبوت جرمية اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة املن�سوبة للمتهم الثاين يف 

هذه الدعوى. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – بجرمية اإ�ضاءة ا�ضتعمال 

ال�ضلطة املن�ضوبة اإليه يف هذه الدعوى وتعزيره عنها بتغرميه مبلغ خم�ضمائة ريال، 

وعدم اإدانة ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – بجرمية اإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة املن�ضوبة 

اإليه 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.
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رقم الق�ضية 3/1193/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 445/د/ج/11 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 50/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/2/24هـ

�ضوء اال�ضتعمال االإداري– �ضوابط اإطالق النار– رجل اأمن  . 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم لأنه بو�سفه موظفًا باأمن الطرق 

عمله  اأداء  اأثناء  يف  قام  باأن  الوظيفة  با�سم  الإداري  ال�ستعمال  �سوء  جرمية  ارتكب 

اأثناء  يف  املواطنني  اأحد  �سيارة  جتاه  الر�سمي  م�سد�سه  من  نارية  مقذوفة  باإطالق 

وزير  قرار   – بحياته  واأودت  ج�سمه  اخرتقت  تفتي�ش  نقطة  من  لهروبه  مطاردته 

الداخلية رقم )1345( بتاريخ 1410/4/8هـ ت�سمن الإ�سارة اإىل �سوابط اإطالق النار 

حيث ن�ش على اأنه اإذا ا�ستمر املتهم يف الهروب بعد اإنذاره ومل يكن من و�سيلة ملنعه 

�سوى اإطالق النار فيطلق على �ساقيه اأو عجالت ال�سيارة بالقدر الذي مينع املقاومة اأو 

يعيق الهرب دون جتاوز ذلك – خمالفة املتهم لل�سوابط والتعليمات امل�سار اإليها حيث 

اإنه مل ينذر القتيل قبل اإطالق النار عليه ومل يتم الإطالق على عجالت �سياراته رغم 

اإتاحة الفر�سة لديه ورغم ترجل القتيل من �سيارته قبل حماولته الهرب بها – اأثر 

ذلك: اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه.
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تعميم وزير الداخلية ال�سادر برقم )1345( وتاريخ 1410/4/8هـ. 

وب�سوؤال ممثل  املتهم  يف جل�سة 1430/7/11هـ ح�سر ممثل الدعاء).....( وح�سر 

ارتكب  الطرق  باأمن  موظفًا  بو�سفه  املتهم  اأن  وفيه  التهام  قرار  على  اأحال  الدعاء 

عمله  اأداء  اأثناء  يف  قام  باأن  العامة  الوظيفة  با�سم  الإداري  ال�ستعمال  �سوء  جرمية 

اخرتقت   ).....( املواطن  �سيارة  الر�سمي جتاه  م�سد�سه  نارية من  مقذوفة  باإطالق 

و�ساقت  تفتي�ش  نقطة  من  لهروبه  مطاردته  اأثناء  يف  وذلك  بحياته  واأودت  ج�سمه 

املدعية اأدلة التهام وطلبت معاقبة املتهم طبقًا لن�ش املادة الثانية من املر�سوم امللكي 

رقم )43( لعام 1377هـ وب�سوؤال املتهم اأقر بالواقعة واكتفى كل طرف مبا قدمه وعليه 

رفعت الق�سية للمداولة واإ�سدار احلكم. 

طالبًا  الدعوى  هذه  اأقام  ال�سرقية  باملنطقة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اإن  حيث 

التهام  قرار  ت�سمنها  التي  النظامية  الن�سو�ش  به  تق�سي  ملا  طبقًا  املتهم  معاقبة 

وحيث اإن املدعية تهدف من دعواها املاثلة اإىل اإثبات جرمية �سوء ال�ستعمال الإداري 
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الثابت يف  فاإن  الوارد يف م�ستهل احلكم  التف�سيل  املتهم ومعاقبته عنها ح�سب  على 

الطلقة  واأن  النار  باإطالق  اإليه حيث اعرتف  ُن�سب  ثبوت ما  التحقيقات املجراة معه 

اأ�سابت ال�سائق فقتلته فهو واإن كان يالحق جمرمًا اإل اأن اإطالق النار ل يجوز اإل يف 

حدود �سيقة وباأمر ممن له الأمر وعمله هذا عمل خمالف لالأوامر املعطاة له حيث اإن 

وزير الداخلية ذكر يف قراره رقم )1345( يف 1410/4/8هـ على اأنه اإذا ا�ستمر املتهم 

يف الهروب بعد اإنذاره ومل يكن من و�سيلة ملنعه �سوى اإطالق النار فيطلق على �ساقيه اأو 

عجالت ال�سيارة بالقدر الذي مينع املقاومة اأو يعيق الهرب دون جتاوز ذلك وحيث اإن 

واقع احلال تدل دللة وا�سحة باأن املتهم اأ�ساء ال�ستعمال حيث اإن القرار املذكور يبدو 

منه اأن الهارب على رجليه يطلق عليها والهارب ب�سيارة ونحوها يطلق على عجالتها 

وقد ن�ش �سراحة باأنه بالقدر الذي يعيق الهرب والطلقة مل تذهب اإىل العجالت اأو 

رجليه بل اإىل ال�سدر وهذا تهور ثم اإن املتهم يذكر يف التحقيقات اأن املطارد قد ترجل 

اإىل جهة  للخلف  �سيارته وم�سى  للقب�ش عليه فركب  الدورية  �سيارته ثم ترجلت  من 

الدورية فاأطلق عليه املتهم النار ويف التحقيقات اأن �سيارة املتهم يف مرتفع ول ت�ستطيع 

التقدم وعلى هذا فتكون العجالت اخللفية نازلة كثريًا وبا�ستطاعة املتهم اإطالق النار 

عليها ولو ارتفعت الطلقة اأ�سابت ال�سيارة اأو العجالت الأمامية ومل ت�سل اإىل ال�سائق 

لكن الطلقة مل تطلق اإل بعد اأن تعدتهم ال�سيارة اأو اأكرثها ويف اأقواله اأنهم مل ينذروا 

القتيل وبالتايل فاإن اإطالق النار وقع يف غري ما اأذن له يف فعله ول ي�سبح بحال من 

الأحوال اأن يقال اإنه اتبع التعليمات وحيث اإن هذا العمل خمالف للتعليمات والأنظمة 
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املرعية وحيث ثبت ذلك فاإن الدائرة تذهب اإىل اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه. 

�ضوء  جرمية  بارتكاب  اجلن�ضية(  )�ضعودي   ).....( باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

اال�ضتعمال االإداري وتعزيره عنها بتغرميه مبلغ ع�ضرة اآالف )10000( ريال. 

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: 1/1848/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي: 270/د/ج/2 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف: 155/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة: 1431/7/18هـ

�ضوء اال�ضتعمال االإداري– تاأخر متابعة ق�ضية �ضجني – رجل اأمن – انتفاء عالقة 

املتهمني بالتهمة – اأداء اليمني تقوية للرباءة. 

ال�ستعمال  �سوء  لرتكابهما  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

الإداري املتمثل يف تاأخر متابعة ق�سية �سجني مما ن�ساأ عنه بقاءه يف ال�سجن مدة اأطول 

– اإفادة اللجنة امل�سكلة بتوجيه الإمارة لدرا�سة املو�سوع باأن ال�سبب  من حمكوميته 

اإ�سالحية احلائر رقم )2/19/1891/9( يف  ال�سجني هو خطاب  تاأخري معاملة  يف 

بل  املتهمني  اخت�سا�ش  من  اإ�سداره  يكن  مل  اخلطاب  ذلك  واأن  1425/12/27هـ 

هو م�سوؤولية مكتب الإجراء الذي ل يعمل فيه املتهمان – موؤدى ذلك: انتفاء عالقة 

املتهمني بالتهمة املن�سوبة اإليهما – اأداء املتهمني اليمني على نفي التهمة تقوية للرباءة 

التي يت�سفان بها – اأثره: عدم ثبوت الإدانة. 

تتلخ�ش وقائع هذه الق�سية ح�سبما يبني من اأوراقها يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق 

)435/ج(  رقم  التهام  قرار  مبوجب  اجلنائية  الدعوى  هذه  اأقام  الريا�ش  مبنطقة 
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: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة  لعام 1430هـ  والذي جاء فيه ما ن�سه 

الريا�ش: 

1- ).....( – �سعودي اجلن�سية – )40( �سنة – يعمل يف اإ�سالحية احلائر برتبة 

رائد – ي�سكن يف الريا�ش حي املربع �سارع الأمري من�سور بن عبد العزيز. 

اأول ب�سجون  – ويعمل برتبة جندي  – )32( �سنة  – �سعودي اجلن�سية   ).....( -2

منطقة ع�سري – وي�سكن يف منطقة ع�سري.

لأنهما قبل تاريخ 1427/7/24هـ بدائرة مدينة الريا�ش مبنطقة الريا�ش: ب�سفتهما 

موظفني عامني يعمالن يف الإدارة العامة لل�سجون يف اإ�سالحية احلاير ارتكبا �سوء 

تاأخرا يف متابعة  ن�ساأ عنه �سرر عام وخا�ش عندما  تاأخري  اإداري متثل يف  ا�ستعمال 

يف  املذكور  ال�سجني  بقاء  عنه  ن�ساأ  اجلن�سية(  )�سومايل   ).....( ال�سجني  ق�سية 

ت�سفريه  بتاريخ 1425/9/17هـ حتى مت  ال�سجن  تاريخ دخوله  اإ�سالحية احلائر من 

بتاريخ 1427/7/24هـ وحمكوم عليه بال�سجن ملدة �سهرين فقط. 

اأدلة التهام: 

1- تق�سري املتهم الأول يف عدم اإعطاء الأوامر لالأفراد بتوايل املتابعة على مو�سوع 

ال�سجني املذكور. 

2- قلة املتابعات على ق�سية ال�سجني املذكور حيث بلغت خالل �سنة اأربع تعقيبات. 

3- اعرتاف املتهم الثاين باأن هناك ق�سايا �سجناء ل يعقب عليها نهائيًا. 

4- قلة التعقيب على ق�سية ال�سجني املذكور �سبب يف تاأخري اإ�سدار حكم املحكمة يف 
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الق�سية املقبو�ش عليه ب�سببها. 

وطلب فرع الهيئة معاقبة املتهمني طبقًا للفقرة اخلام�سة من املادة الثانية من املر�سوم 

امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ. 

املتهمان  ح�سر  كما   ).....( والتحقيق  الرقابة  هيئة  ممثل  ح�سر  اليوم  جل�سة  ويف 

).....( و).....( ويف هذه اجلل�سة جرى تالوة قرار التهام على املتهمني احلا�سرين 

وبعد تالوته اأجابا باأن ما ورد يف قرار التهام غري �سحيح جملًة وتف�سيال فلم يح�سل 

اأي تق�سري يف متابعة ال�سجني املذكور يف قرار التهام وب�سوؤالهما عن اخلطاب  منا 

ال�سجني بخط  ا�سم  اإ�سافة  رقم )2/19/1891/9( يف 1425/12/27هـ واملت�سمن 

اليد والذي نتج عنه تاأخر البت يف ق�سيته اأجابا باأنه ل علم لهما بهذا اخلطاب واأنه 

لي�ش من اخت�سا�سنا بل حتت ق�سم مكتب الإجراء وب�سوؤالهما عن ا�ستعدادهما عن 

اأداء اليمني على عدم العلم باخلطاب امل�سار اإليه اأجابا بال�ستعداد فحلف الأول قائاًل 

واهلل العظيم اأنني ل اأعلم عن اخلطاب امل�سار اإليه اآنفًا اأي �سيء كما حلف الثاين مبا 

حلف به الأول وبعر�ش ذلك على ممثل الدعاء قرر الكتفاء مبا جاء بقرار التهام 

وبذا ختمت املرافعة. 

وبعد درا�سة الأوراق و�سماع الدعوى والإجابة ات�سح اأن اللجنة امل�سكلة بتوجيه اإمارة 

منطقة الريا�ش انتهت يف تقريرها اأن ال�سبب يف تاأخري معاملة ال�سجني هو خطاب 
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اإ�سالحية احلائر رقم )2/19/1891/9( يف 1425/12/27هـ وحيث اإن هذا اخلطاب 

مل يكن اإ�سداره من اخت�سا�ش املتهمني حيث اإن هذا اخلطاب حتت م�سوؤولية مكتب 

الإجراء الذي ل يعمل فيه املتهمان فال يوجد عالقة تربط التهمة املذكورة يف قرار 

التهام باملتهمني كما اأن الأدلة التي ا�ستندت اإليها هيئة الرقابة عبارة عن كالم عام 

املتهمني  اإجراءات حمددة مت�ش  اأو  �سوابط  وفق  نفيه  اأو  اإثباته  من�سبط ميكن  غري 

مبا�سرة ولوحدهما ومع هذا فقد اأدى املتهمان اليمني على عدم عالقتهما مبا ُن�سب 

اإليهما تقوية للرباءة التي يت�سف بها املتهمان حتت قاعدة الأ�سل براءة املتهم. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( و).....( – �ضعوديي اجلن�ضية – مبا ُن�ضب 

اإليهما 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 3/316/ق لعام 1431هـ 
رقم احلكم االبتدائي 68/د/ج/11 لعام 1431هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف 786/اإ�س/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/6/17هـ

ا�ضتغالل نفوذ وظيفي– االإنكار ال يعترب دليل اإدانة – رجل اأمن – جمع االأدلة 

وتقدميها منوط بجهات التحقيق – عدم كفاية االأدلة. 

بال�سرطة  عريفًا  بو�سفه  لأنه  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

بقيام  مرجعه  باإبالغ  قام  باأن  م�سروعة  غري  م�سلحة  لتحقيق  وظيفته  نفوذ  ا�ستغل 

وافدين بعر�ش ر�سوة عليه مقابل �سعيه يف اإطالق �سراح موقوف وذلك بهدف الكيد 

للوافدين ملنعهما من مطالبته مببلغ من املال لقاء عملهما �سيانة مبنزله، وم�ساهمته 

مع ح�سن النية يف تزوير حمرر ر�سمي وهو حم�سر عر�ش الر�سوة – اإنكار املتهم ما 

اإنكار الوافدين عر�ش الر�سوة على  اإن  اإذ  اأدلة التهام �سده  اإليه وعدم كفاية  ُن�سب 

املتهم ل يعد دليل اإدانة �سده لأن الإنكار يف حد ذاته ل ميكن اعتباره دليل براءة فمن 

باب اأوىل األ يكون دليل اإدانة �سد اأي طرف، اأما دليل عدم تقدمي املتهم اأي دليل على 

قيام الوافدين بعر�ش الر�سوة عليه فمردود باأن املتهم لي�ش مطالبًا بتقدمي اأدلة لأن 

جهات التحقيق هي التي تقوم بجمع الأدلة – ا�ستقرار الق�ساء على اأنه متى تطرق 

اإن  اإذ  الأدلة  الإدانة وجب احلكم بالرباءة لعدم كفاية  اإىل قرائن  ال�سك والحتمال 

ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه لعدم كفاية 

الأدلة. 
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تتلخ�ش وقائع هذه الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق باملنطقة ال�سرقية قد 

– �سد  اآنفًا  رقمه  اإىل  – امل�سار  التهام  قرار  مبوجب  اجلزائية  الدعوى  هذه  اأقام 

حمافظة  بدائرة  1431/1/5هـ  بتاريخ  لأنه  احلكم؛  هذا  مطلع  يف  املذكور  املتهم 

وظيفته  نفوذ  ا�ستغل  اجلبيل  ب�سرطة  عريفًا  بو�سفه   -1 ال�سرقية:  باملنطقة  اجلبيل 

 –  ).....( الوافدين  بقيام  مرجعه  باإبالغ  قام  باأن  م�سروعة  غري  م�سلحة  لتحقيق 

بنجالدي�سي اجلن�سية – بعر�ش مبلغ )2500( ريال ر�سوة عليه مقابل �سعيه لإطالق 

بهدف  ذلك  وكل  ملرجعه  بت�سليمها  قام  ثم  ومن  اجلبيل  �سرطة  لدى  موقوف  �سراح 

الكيد لـ ).....(  املذكور ومنعه من مطالبته مببلغ من املال لقاء �سيانة اأجراها مبنزل 

 ).....( اجلبيل  ب�سرطة  رقيب  وكيل  هو  النية  ح�سن  موظف  مع  �ساهم   -2 املتهم. 

املوؤرخ يف 1431/1/5هـ بطريق  املهمة  ت�سليم  بالتزوير يف حمرر ر�سمي هو حم�سر 

اإثبات واقعة كاذبة على اأنها �سحيحة باأن طلب من وكيل رقيب املذكور اإعداد املح�سر 

نيابة عنه بحجة اأنه مكلف بعمل اآخر خارج مقر ال�سرطة فقام الأخري باإعداد املح�سر 

وت�سمينه البالغ غري ال�سحيح من عر�ش الر�سوة على املتهم بناًء على طلب الأخري، 

هذا و�ساقت الهيئة املدعية اأدلة التهام: 1- اإنكار املقيمني).....( و).....( يف جميع 

لدى  ذلك  على  واإ�سرارهما  املتهم  على  الر�سوة  بعر�ش  قيامهما  التحقيق  مراحل 

املتهم  ملقابلة  ح�سورهما  �سبب  اأن  املت�سمنة  املقيمني  اإفادة   -2 باملتهم.  مواجهتهما 
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متت بناًء على طلب الأخري لرتكيب بالط داخل خيمة منزله. 3- عدم �سبط مبلغ 

الر�سوة مع املقيمني عند ت�سليمهما ل�سرطة اجلبيل مما يوؤكد عدم �سحة بالغ املتهم. 

4- �سبط املحرر املزور املرفق بالأوراق. 5- تقرير املباحث الإدارية املرفق بالأوراق 

رقم )742�ش( يف 1431/1/7هـ )�سفحة )4( املت�سمن ثبوت عدم وجود اأي موقوف 

مراحل  جميع  يف  املتهم  تقدمي  عدم   -6 املقيمني.  زمالء  من  اجلبيل  �سرطة  لدى 

التحقيق اأي دليل على قيام املقيمني بعر�ش الر�سوة عليه مما يوؤكد عدم �سحة بالغه. 

7- اعرتاف املتهم يف جميع مراحل التحقيق مبعرفته للمقيم/).....(واأنه �سبق واأن 

عمل له �سيانة مبنزله مما يوؤكد �سحة اأقوال الأخري املت�سمنة مطالبته املتهم ب�سداد 

مبلغ مايل نتيجة �سيانة عملها مبنزله. 8- وجود م�سلحة موؤكدة للمتهم من ارتكاب 

ما ُن�سب اإليه وهي عدم �سداد املبلغ الذي يطالبه به ).....( املذكور. 9- اإنكار املتهم 

بتحقيق الهيئة ما ُن�سب اإليه رغم وجود الأدلة والقرائن ال�سابقة �سده يدل على رغبته 

طبقًا  املتهم  معاقبة  الإدارية  املحكمة  من  الهيئة  وتطلب  امل�سوؤولية.  من  التن�سل  يف 

واملادة  1377هـ  لعام   )43( رقم  امللكي  املر�سوم  من   )1( فقرة  الثانية  املادة  لن�ش 

اخلام�سة من نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�ش الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ 

واحلكم بالتعوي�ش املنا�سب للمقيمني ا�ستنادًا لن�ش املادة الثالثة من املر�سوم. 

ح�سر  اليوم  هذا  جل�سة  ويف  جل�سات  عدة  لها  حددت  الدائرة  اإىل  الق�سية  وباإحالة 

ممثل الدعاء ).....( ، كما ح�سر املتهم ، ووكيله ).....(– املثبتة وكالته مبح�سر 

جل�سة يوم ال�سبت 1431/2/22هـ - وبتالوة قرار التهام عليه قدم وكيل املتهم مذكرة 
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مكونة من خم�ش �سفحات نفى فيها التهمة عن موكله ورد فيها على اأدلة التهام واأرفق 

بها عددًا من التزكيات ملوكله مت �سمها مللف الق�سية ، واكتفى بذلك ، كما اكتفى ممثل 

الدعاء مبا ورد يف قرار التهام ، وعليه مت رفع الق�سية للمداولة ، وبذات اجلل�سة �سدر 

هذا احلكم. 

بعد �سماع الدعوى والإجابة ودرا�سة اأوراق الق�سية، وملا كانت هيئة الرقابة والتحقيق 

قد اأقامت هذه الدعوى �سد املتهم موجهة له تهمتي التزوير وا�ستغالل النفوذ الوظيفي 

لتحقيق م�سلحة �سخ�سية، وذلك على التف�سيل الوارد بقرار التهام يف م�ستهل هذا 

احلكم، وحيث اإن املتهم قد نفى ما ُن�سب اإليه، وحيث اإن الدائرة وهي ب�سدد النظر 

يف اأدلة التهام راأت عدم كفايتها ذلك اأن الدليل الأول وهو )اإنكار املقيمني ).....( 

يف جميع مراحل التحقيق قيامهما بعر�ش الر�سوة على املتهم واإ�سرارهما على ذلك 

ويف  للمقيمني  بالن�سبة  براءة  دليل  الدعاء  جهة  اعتربته  باملتهم(  مواجهتهما  لدى 

 ، نظامًا  ول  �سرعًا  قبوله  ل ميكن  وهذا  املتهم،  �سد  اإدانة  دليل  اعترب  نف�سه  الوقت 

اأن الإنكار يف حد ذاته ل ميكن اعتباره  فاإنكار املقيمني يكون قا�سرًا عليهما ، ومبا 

دليل براءة، فمن باب اأوىل األ يكون دليل اإدانة �سد اأي طرف اآخر ويف حال الإنكار 

فاإن الرباءة يكون م�ستندها الأ�سل وهو براءة الذمة ولي�ش الإنكار بحد ذاته ، ومبثل 

هذه الإجابة يرد كذلك على الدليل الثاين ، اأما دليل عدم تقدمي املتهم اأي دليل على 
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قيام املقيمني بعر�ش الر�سوة فاملتهم هنا موظف عام ومكلف بواجبات وظيفته وكل 

ومت عمل  بعمل حم�سر  واأمره مرجعه  بالواقعة  اأو مرجعه  رئي�سه  اأبلغ  اأن  به  قام  ما 

حم�سر بذلك ودوره انتهى بتقدمي البالغ وبالتايل تتوىل اأجهزة التحقيق جمع الأدلة 

مبهمة اإثبات الواقعة وترتيب الكمني الالزم لإثبات واقعة الر�سوة، فاملتهم وهو عريف 

�سرطة لي�ش مطالب بتقدمي اأدلة ، ولكن جهات التحقيق هي التي تقوم بجمع الأدلة، 

ويف حالة عدم تو�سلها لدليل يتم حفظ الق�سية لعدم كفاية الأدلة ، ولو �سلم باملنطق 

الذي ذهبت اإليه جهة الدعاء لمتنع كل رجل �سبط جنائي عن مبا�سرة عمله خمافة 

عدم ثبوت التهمة وقلب التهام �سده ، علمًا اأن عدم تقدمي املتهم املوظف لأي دليل 

لي�ش �سرطًا لعدم �سحة بالغه لأن املنوط به البحث عن الدليل هو جهات التحقيق، 

واأما دليل اعرتاف املتهم يف جميع مراحل التحقيق مبعرفته للمقيم ).....( واأنه �سبق 

املتهم  املت�سمنة مطالبته  الأخري  اأقوال  يوؤكد �سحة  له �سيانة مبنزله مما  واأن عمل 

ب�سداد مبلغ مايل نتيجة �سيانة اأجراها مبنزله فال يرقى ملرتبة الدليل على الإدانة 

اأقواله دفعه الأجرة للمقيم، وهنا كال الدعاءين  اأكد يف  بالن�سبة للمتهم لأن املتهم 

مت�ساويان يف القوة وهو دفع املبلغ من عدمه مما يلغي اأثر هذا الت�سرف، وملا كان ما 

قدمته املدعية ل يرقى اإىل ثبوت التهمتني يف حق املتهم، وحيث اإن ما ُن�سب اإىل املتهم 

يرتب عليها النظام عقوبة بالغة فال يكفي يف اإثبات ن�سبتها اإىل املتهم جمرد الظن 

حيث اإن الأ�سل يف املتهم الرباءة ول يندفع هذا الأ�سل اإل بدليل قاطع ول يوجه جزاء 

مبجرد الظن وال�سبهة ول يوجد من اأدلة التهام التي ا�ستندت عليها املدعية ما يثبتها 
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املتهم؛  اأدلة يف مواجهة  املدعية من  الهيئة  به  ا�ستدلت  ما  اإن  املتهم، وحيث  يف حق 

فهي اأدلة مظنونة حمتملة ل تقوى على رفع الأ�سل املتقرر وهو الرباءة الأ�سلية وعدم 

الإدانة، وقد ا�ستقر الق�ساء على اأنه "متى تطرق ال�سك والحتمال اإىل قرائن الإدانة 

وجب احلكم برباءة املتهم لعدم كفاية الأدلة اإذ ال�سك ُيف�سر ل�سالح املتهم". لذلك 

وتاأ�سي�سًا على ما �سبق وحيث مل يتوافر اإقرار �سريح للمتهم ول دليل قاطع على �سحة 

التهام فاإن الدائرة غري مطمئنة اإىل �سحة ما ُن�سب اإليه ومن ثم تنتهي اإىل عدم ثبوت 

جرميتي التزوير وا�ستغالل النفوذ الوظيفي بحق املتهم. 

التزوير  بجرميتي  اجلن�ضية(  )�ضعودي   ).....( اإدانة  بعدم  الدائرة  حكمت  لذلك 

مو�ضح  هو  وملا  االأدلة،  كفاية  لعدم  اإليه،  املن�ضوبتني  الوظيفي  النفوذ  وا�ضتغالل 

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 2/1003/ق لعام 1428هـ 
رقم احلكم االبتدائي 33/د/ج/7 لعام 1430هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف 1049/اإ�س/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/9/14هـ

1- ا�ضتغالل نفوذ وظيفي– اأخذ اأموال – موظف عام – اإقرار– عدم جواز التعلل 

باجلهل.

ب�سفته  الأول  املتهم  لقيام  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

بع�ش  بتنفيذها  تقوم  التي  الأعمال  على  وامل�سرف  والتعليم  الرتبية  باإدارة  مهند�ش 

املوؤ�س�سات ل�سالح الإدارة با�ستغالل نفوذ وظيفته مل�سلحته ال�سخ�سية باحل�سول على 

الإ�سراف  ا�ستخدمها يف  ا�ستئجار �سيارات  اأجل  املوؤ�س�سات من  تلك  مبالغ مالية من 

على الأعمال – اعرتاف املتهم مبا ُن�سب اإليه وتطابق اأقوال اأ�سحاب املوؤ�س�سات مع 

اعرتافه – ا�ستخدام املتهم لتلك املبالغ يف ا�ستئجار �سيارات لالإ�سراف على الأعمال 

ل يربر له اأخذه الأموال العامة املر�سودة لإجناز امل�ساريع خا�سة يف ظل عدم وجود 

بند يف العقود يف هذا ال�ساأن ، كما ل يربر له ذلك دفعه بعدم علمه بالأنظمة الإدارية 

وحداثة عهده بالعمل – اأثر ذلك: ثبوت الإدانة. 

2- تزوير– حمرر ر�ضمي – ا�ضتعمال – م�ضتندات �ضرف م�ضتخل�س – اإثبات وقائع 

كاذبة – التزام امل�ضرف باالإ�ضراف على تنفيذ االأعمال– انتفاء الق�ضد اجلنائي . 

ن�سبت املدعية اإىل املتهمني )الأول والثاين والرابع( ارتكاب تزويٍر يف حمررات ر�سمية 
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هي م�ستندات �سرف م�ستخل�ش خا�ش مب�سروع تقوم بتنفيذه املوؤ�س�سة التي يديرها 

الثاين ويعمل بها الرابع باإثبات وقائع كاذبة مفادها تنفيذ كامل امل�سروع يف حني مل 

ينفذ منه �سوى )50%( فقط وا�ستعمالها يف �سرف املبلغ– اإقرار املتهم الأول وتوقيعه 

اكتمال  رغم عدم  وجود مالحظات  يفيد عدم  البتدائي مبا  ال�ستالم  على حم�سر 

التنفيذ واإقراره بالتفاق مع املوؤ�س�سة على تنفيذ م�ساريع اأخرى غري واردة يف العقد 

– التزام املتهم بالإ�سراف على امل�سروع ح�سب ما  ودون موافقة ر�سمية من مرجعه 

امل�سروع من  النظر يف جدوى  وظيفته  مهام  ولي�ش من  موا�سفات  العقد من  ورد يف 

امل�ستخل�ش  على  بالتوقيع  الرابع  املتهم  مكفوله  بتعميد  الثاين  املتهم  – قيام  عدمه 

وعلى كافة امل�ستندات مب�ساركة املتهم الأول رغم علمه بعدم تنفيذ كامل امل�سروع – 

مما  التزوير  يف  وم�سلحته  �سفته  وانتفاء  كفيله  تعليمات  بتنفيذ  الرابع  املتهم  قيام 

يعني عدم توافر الق�سد اجلنائي لديه – اأثر ذلك: اإدانة املتهمني الأول والثاين وعدم 

اإدانة املتهم الرابع. 

3- التفريط يف املال العام – احل�ضول على مبالغ مالية من خزانة الدولة دون اأداء 

اأعمال مقابلها – رد املبالغ امل�ضتوىل عليها دون وجه حق. 

اإقرار املتهم الأول بدفع امل�ستخل�ش اخلا�ش بامل�سروع امل�سار اإليه ل�سرفه رغم عدم 

الثاين والثالث  واأنه مل ينفذ منه �سوى )50%( فقط، وقيام املتهمني  اكتمال تنفيذه 

واحتفاظ  امل�ستخل�ش  ب�سرف  بالتنفيذ  القائمة  املوؤ�س�سة  عن  امل�سوؤولني  ب�سفتهما 

املوؤ�س�سة مببلغ مل توؤد عماًل مقابله – موؤدى ذلك: ثبوت جرمية التبديد والتفريط يف 
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الأموال العامة يف حقهم واإلزامهما بالت�سامن فيما بينهما برد ما ا�ستوليا عليه دون 

وجه حق – عدم م�سوؤولية املتهم الرابع عن الأمور املالية اأو القب�ش وال�سرف اإذ اإنها 

اأمور يخت�ش بها �ساحب املوؤ�س�سة التي يعمل بها – اأثره: عدم اإدانته بجرمية التفريط 

يف املال العام. 

4- ا�ضتغال بالتجارة – قرائن اال�ضتغال بالتجارة. 

اإليها  امل�سار  للموؤ�س�سة  احلقيقي  املدير  هو  باأنه  ع�سكريًا  ويعمل  الثاين  املتهم  اإقرار 

واأنه يقوم باملرور على امل�سروعات التي تقوم بتنفيذها – وقيام املتهم الثالث ويعمل 

وذكره  ذلك  تاأخر  وعدم  املوؤ�س�سة  م�ستخل�سات  ب�سرف  باملطالبة  اأي�سًا  ع�سكريًا 

لتفا�سيل امل�ساريع التي تقوم عليها املوؤ�س�سة ووجود وكالتني ممنوحتني للمتهمني من 

ذلك:  – اأثر  اأعمالها  تنفيذ  على  والإ�سراف  الإدارة  حق  تخولهما  املوؤ�س�سة  �ساحب 

ثبوت اإدانتهما بال�ستغال بالتجارة.

5- مبداأ تداخل العقوبات – مربرات وقف تنفيذ عقوبة ال�ضجن. 

ثبوت ارتكاب املتهمني )الأول والثاين والثالث( لأكرث من جرمية – الكتفاء يف حق كل 

منهم بالعقوبة املقررة للجرمية الأ�سد اإعماًل ملبداأ تداخل العقوبات يف الفقه الإ�سالمي 

– عدم وجود �سوابق لديهم ، وبدو ال�سالح عليهم وما حلقهم من اإجراءات التوقيف 

والتحقيق واملحاكمة كاف لزجرهم ، وكذلك اإعالتهم اأ�سرًا كبرية – اأثر ذلك: وقف 

تنفيذ عقوبة ال�سجن فقط عنهم. 



468

الفقرة  )1( و )6( و)7( من املادة )2(  من املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ. 

املادتان )5( و)6( من نظام مكافحة التزوير ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )114( 

بتاريخ 1380/11/26هـ. 

قرار جمل�ش الوزراء رقم )223( لعام 1399هـ.

املادة )32( من قواعد املرافعات والإجراءات اأمام الديوان ال�سادرة بقرار جمل�ش 

الوزراء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16هـ.

هيئة  فرع  خطاب  بجدة  املظامل  ديوان  اإىل  ورد  اأنه  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ش 

به  املرفق  بتاريخ 1428/2/15هـ  رقم )301(  الطائف  والتحقيق مبحافظة  الرقابة 

قرار التهام رقم )32/ج( لعام 1428هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت الدائرة النظر 

الدعاء).....(  ممثل  ح�سر  – حيث  ال�سبط  بدفرت  املثبت  النحو  على  الق�سية  يف 

هيئة  تتهم   : قائاًل  املتهم  مواجهة  يف  الدعاء  ممثل  وادعى  اأعاله  املذكور  واملتهم 

الرقابة والتحقيق: 

1- ).....(، �سعودي اجلن�سية، مهند�ش مدين )م/7( باإدارة الرتبية والتعليم للبنات 

بالطائف  اجلوية  القاعدة  يف  والده  اأو  عمله  بوا�سطة  وعنوانه  اأعزب،  بالطائف، 
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ت).......( هاتف حممول رقم ).........( مكفوف اليد عن العمل حاليًا. 

بقاعدة  رئي�ش رقباء بجناح الت�سالت  �سعودي اجلن�سية،  2- ).....(، )48(�سنة، 

امللك فهد اجلوية بالطائف، متزوج، ت العمل).......( حتويلة ).....( هاتف حممول 

رقم )........(. 

ر�سوان  �سرطة  مبركز  رقيب  وكيل  اجلن�سية،  �سعودي  �سنة،   )40(  ،).....(  -3

مبحافظة الطائف، متزوج، ت العمل )........( ي�سكن حي ).....( بالطائف هاتف 

حممول رقم ).........(. 

4- ).....(، )59( �سنة، م�سري اجلن�سية، يعمل لدى موؤ�س�سة ).........( للمقاولت 

بالطائف معروف بوا�سطة املتهم الثاين هاتف حممول رقم )...........(. 

ارتكبوا  تاريخ بدائرة حمافظة الطائف وخالل عامي 1425هـ و1426هـ  لأنهم حتى 

ما يلي: 

اأ- املتهم الأول: ).....( ب�سفته املهند�ش امل�سرف على اأعمال موؤ�س�سة ).....(وموؤ�س�سة 

).....( للمقاولت وموؤ�س�سة ).....( للمقاولت الالتي ينفذن م�ساريع لإدارة الرتبية 

والتعليم للبنات مبحافظة الطائف ا�ستغل عقود مناق�سات تلك املوؤ�س�سات يف حتقيق 

م�سلحة �سخ�سية له باأن ت�سلم من املوؤ�س�سة الأوىل )5700( ريال والثانية )20000( 

والثالثة )33000( ريال لأجل ا�ستئجار �سيارات ي�ستخدمها يف الإ�سراف على الأعمال 

التي تنفذها تلك املوؤ�س�سات يف داخل الطائف وخارجها وذلك باملخالفة للنظام. 

ب- املتهمان الثاين والثالث: ب�سفتهما الوظيفية ال�سابق ذكرها مار�سا العمل التجاري 
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للمقاولت  احلارثي  عوا�ش  م�ستور  موؤ�س�سة  يف  با�سرتاكهما  نظامي  اإذن  دون  من 

والتعليم  الرتبية  اإدارة  حل�ساب  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  الأعمال  اإدارة  على  واأ�سرفا 

للبنات بالطائف وذلك باملخالفة للنظام. 

هي  ر�سمية  حمررات  يف  تزويرًا  ارتكبوا   -1 والرابع:  والثاين  الأول  املتهمون  ج- 

م�ستندات �سرف امل�ستخل�ش اخلا�ش مب�سروع جممع ع�سرية للبنات بالطائف باإثبات 

على  الثالثة  اتفق  حيث  بها  ومعرتف  �سحيحة  وقائع  اأنها  على  كاذبة  واأقوال  وقائع 

عدم تنفيذ كامل اأعمال م�سروع ع�سرية والكتفاء بتنفيذ ن�سبة منها ونقل التنفيذ اإىل 

جممعات اأخرى يحددها املتهم الأول ثم اأثبتوا يف الأوراق وم�ستندات امل�ستخل�ش اأن 

العملية نفذت بكاملها واأن املوؤ�س�سة ت�ستحق مبلغ )298000( ريال خالفًا للحقيقة. 

بالطائف  البنات  تعليم  لإدارة  برفعها  الذكر  اآنفة  املزورة  املحررات  ا�ستعملوا   -2

متهيدًا لبعثها اإىل الوزارة ل�سرف املبلغ وهم يعلمون اأنها مزورة. 

د- املتهمون جميعًا : الأول ب�سفته مهند�سًا م�سرفًا والثاين والثالث ب�سفتهما �سريكني 

يف املوؤ�س�سة امل�سار اإليها والرابع ب�سفته م�سرفًا من قبل املوؤ�س�سة املتعاقدة – ا�سرتكوا 

للبنات  ع�سرية  جممع  اإ�سالحات  عملية  ب�سرف  العام  املال  يف  التفريط  جرمية  يف 

تنفذ  اأن  على  باتفاقهم  وذلك  له  املخ�س�ش  الوجه  ريال يف غري  البالغ )298000( 

املوؤ�س�سة املتعاقدة مع الإدارة – موؤ�س�سة ).....( للمقاولت – جزًءا من الإ�سالحات 

املطلوبة يف جممع ع�سرية بلغت تكلفتها هـ )114089.40( رياًل ونفذوا جزًءا اآخر من 

ذات الأعمال يف جممع �سق�سان للبنات مبا مقداره هـ )36563.40( رياًل وتبقى من 
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مبلغ العملية طرف املوؤ�س�سة املذكورة مبلغ مقداره هـ )114346.61( رياًل رف�ست 

املوؤ�س�سة التنفيذ بها يف �سواتر من الزنك ملجمع القيم للبنات وبذلك �سرفت ن�سبة 

كبرية من مبلغ العملية يف غري ما مت التعاقد عليه ، وذلك لالأدلة التالية: املتهم الأول: 

1- اعرتافه اأن املوؤ�س�سات الثالثة �سالفة الذكر اأودعت يف ح�سابه اأو ح�سابات �سركات 

تاأجري ال�سيارات املبالغ امل�سار اإليها.

2- ما جاء يف اأقوال ).....( و).....( و).....( اأنه مت ت�سليم املذكور بع�ش تلك املبالغ 

حددها  التي  ال�سيارات  تاأجري  �سركات  ح�ساب  اأو  ح�سابه  يف  اأودعت  الآخر  وبع�سها 

لهم. 

3- اعرتافه بالتفاق مع املتهمني الآخرين على عدم تنفيذ كامل الإ�سالحات املطلوبة 

– يف جممعات اأخرى منها  يف جممع ع�سرية والعمل بذات الأعمال بالط ومظالت 

جممع �سق�سان للبنات وذلك يثبت التزوير وال�ستعمال والتفريط قبله. 

4- ما جاء يف خطاب اإدارة الرتبية والتعليم للبنات رقم )9/1145( يف 1427/6/20هـ 

اأن تكلفة الأعمال املنفذة يف جممع ع�سرية هـ )114089.40( رياًل وتكلفة الأعمال 

املنفذة يف جممع �سق�سان للبنات هـ )36563.40( رياًل وبذلك يثبت �سرف املال 

العام يف غري الوجه املخ�س�ش له ويثبت التزوير املن�سوب اإليه. 

املتهمان الثاين والثالث:  

موؤ�س�سة  خالل  من  نظامي  اإذن  دون  من  التجاري  العمل  مبمار�سة  اعرتافهما   -1

).....(  للمقاولت كونهما �سريكني مع �ساحبها وقاما بالإدارة والإ�سراف على تنفيذ 
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اأعمالها. 

2- ما تو�سحه �سورتا الوكالتني املمنوحتني لهما من �ساحب املوؤ�س�سة ).....( اأن لهما 

لفة  اإليهما  ُن�سب  ما  يثبت  وذلك  املوؤ�س�سة  اأعمال  تنفيذ  على  والإ�سراف  الإدارة  حق 

)34-36( من امللف رقم)2(. 

3- اإقرارهما بتنفيذ املوؤ�س�سة اأعمال جممع �سق�سان للبنات من مبلغ عملية اإ�سالح 

جممع ع�سرية للبنات بناًء على طلب املهند�ش امل�سرف ).....( واأنه طلب منهما عمل 

�سواتر ملجمع القيم من الزنك. 

4- يفيد خطاب اإدارة الرتبية والتعليم للبنات بالطائف �سالف الذكر اأن اأعمال جممع 

ع�سرية �سق�سان اأقل من اإجمايل مبلغ عملية ع�سرية وبذلك يبقى طرف املوؤ�س�سة مبلغ 

هـ )114346.61( رياًل مل توؤد عماًل مقابله. 

5- اأن بقاء مبلغ هـ )114346.61( رياًل طرف املوؤ�س�سة املذكورة يعد تفريطًا يف املال 

العام ب�سرفه يف غري الوجه املخ�س�ش له حيث ا�ستولت عليه املوؤ�س�سة املذكورة دون 

وجه حق. 

6- دفع املتهمني امل�سوؤولية عنهما واإ�سنادها اإىل املهند�ش امل�سرف ).....( وامل�سرف 

على عمال موؤ�س�ستهم ).....( دفع غري مقبول اإذ ل يعقل ت�سرف الوافد املذكور يف 

اأموال املوؤ�س�سة دون علمهما وموافقتهما. 

7- اأن ا�ستالم املتهم الثاين لكامل قيمة م�ستخل�ش م�سروع ع�سرية وهو يعلم اأنه مل 

يقم بكامل الأعمال حمل العقد يثبت ما ُن�سب اإليه من تزوير وا�ستعمال وتفريط. 
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املتهم الرابع: 

1- اعرتافه بعدم تنفيذ كامل الأعمال يف جممع ع�سرية وتنفيذ جزء من الأعمال يف 

امل�سرف  املهند�ش  واأن  يعلم مقداره،  ولكنه ل  باقيًا  وفرًا  واأن هناك  جممع �سق�سان 

طلب منه تنفيذ اأعمال اأخرى يف جممع القيم للبنات وذلك يثبت م�ساهمته يف التزوير 

وال�ستعمال وا�سرتاكه يف التفريط يف املال العام. 

2- اأنه الطرف الأكرث الت�ساقًا باملهند�ش امل�سرف من بني من�سوبي موؤ�س�سة ).....( 

ومن ثم فهو يعلم اأن عقد جممع ع�سرية مل ينفذ كما هو مطلوب وبالتايل فهو يعلم اأن 

املال العام مل ي�سرف يف الوجه ال�سحيح ح�سبما مت التعاقد عليه.

وطلبت الهيئة من ديوان املظامل معاقبة املتهمني وفقًا للتايل: املتهم الأول – مبوجب 

الفقرتني )6( و)7( من املادة الثانية من املر�سوم امللكي رقم )م/43( ل�سنة 1377هـ 

ذات  من  الثالثة  املادة  مبوجب  ريال   )58700( وقدره  حق  وجه  دون  اأخذه  ما  ورد 

النظام، ومبوجب املادتني )5( و)6( من نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�ش الوزراء 

رقم )223( ل�سنة 1399هـ. 

واملتهمان الثاين والثالث – مبوجب املادة )1/1( واملادة )7/2( من املر�سوم امللكي 

رقم )م/43( ل�سنة 1377هـ واإلزامهما بالت�سامن فيما بينهما برد ما ا�ستوليا عليه 

دون وجه حق وقدره )هـ 114346.61 رياًل( طبقًا للمادة الثالثة من املر�سوم امل�سار 

الثانية فقرة )7( من املر�سوم امللكي  اإليه. واملتهمان الثاين والرابع- مبوجب املادة 

اآنف الذكر واملادتني )5( و)6( من نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�ش الوزراء رقم 



474

)223( ل�سنة 1399هـ. 

مذكرة  قدم  اجلواب؟  وب�سوؤال  الأول  عليه  املدعى  مواجهة  يف  التهام  قرار  وبتالوة 

باأن املبالغ كانت لأجل ا�ستئجار �سيارات  ت�سمنت على ما يلي: ذكر يف قرار التهام 

ل�ستخدامها يف الإ�سراف على اأعمال لتلك املوؤ�س�سات مع العلم اأين كنت اأ�سرف على 

ال�سخ�سية يف  امل�سلحة  فاأين  وخارجها  الطائف  داخل مدينة  املوؤ�س�سات  غريها من 

هذا الأمر. مل توفر يل الإدارة �سيارة اأو �سائقًا رغم مطالباتي وذلك لإجناز الأعمال 

املناطة به من قبل الإدارة مثل بقية الزمالء الذين كانوا قد ت�سلموا �سيارات لإجناز 

الأعمال املناطة بهم، وكانت الإدارة تطالبني بالأعمال التي يلزمونني على ا�ستالمها 

وي�ساألونني عنها دون اأن ينظروا اأو يكرتثوا باملعوقات التي تعوق العمل وهي عدم وجود 

حديث  اآنذاك  كنت  اإنني  حيث  الإدارية  بالأنظمة  اأعلم  اأكن  مل  منا�سبة.  نقل  و�سيلة 

عهد بتخرج من اجلامعة وجديد عهد بالعمل ومل ت�سلم يل اأية لوائح اإر�سادية ملعرفة 

اأطلعت مديري  للنظام، وقد  باأن هذا الأمر خمالف  اأعلم  اأكن  الإدارية ومل  الأنظمة 

توفر  – عدم  امل�سكلة  هذه  حلل  الراأي  هذا  على   ،  ).....( الأ�ستاذ  اآنذاك  املبا�سر 

الوزارة  اإىل مدير م�ساريع  بدوره  بل وجهني  يعار�سني  – ومل  املنا�سبة  النقل  و�سيلة 

للبنات بالريا�ش املهند�ش ).....( والذي بدوره هو الآخر اأيدين على ذلك، وكل ذلك 

جميع  اخلطية،  بالكتابة  وثقتها  لكنت  واإل  الإدارية  بالأمور  علمي  لعدم  �سفاهًة  كان 

الزمالء وكذلك مديري املبا�سر واملوؤ�س�سات املعنية كانوا على علم تام باأين ا�ستاأجرت 

ال�سيارات. اإن عملية جممع ع�سرية هي اأول م�سروع اأقوم بالإ�سراف عليه ولقد رف�ست 
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التدريب حيث مل مي�ش على  اأين ما زلت يف فرتة  وال�سبب  الأمر  ا�ستالمه يف بداية 

تعييني اأكرث من اأربعة اأ�سهر تقريبًا ولكن نظرًا لكرثة الأعمال وقلة املهند�سني بالإدارة 

العمل،  يكون  كيف  اأتعلم  حتى  بخطوة  خطوة  معي  �سيكونون  باأنهم  الزمالء  اأقنعني 

تدريبي  على  امل�سرف  هو  اجلن�سية(  )م�سري   ).....( املهند�ش  كان  فقد  وبالفعل 

وكنت اأعود اإليه يف كل �سغرية وكبرية حتى مت رفع امل�ستخل�ش اخلا�ش بعملية ع�سرية، 

اأي اأين مل اأكن يف هذه املرحلة من العمل اأكرث من اأداة منفذة ملا ميلى علي من قبل 

املنفذة مت حتديد  املوؤ�س�سة  مع  للموقع مبجمع ع�سرية  زيارتي  التدريب عند  م�سرف 

اأن هناك م�ساحة  اأثناء ذلك وجدت  العمل ويف  بها  التي مت  والطريقة  العمل  اأماكن 

كبرية من الأر�ش داخل �سور جممع ع�سرية لي�ست بحاجة للبالط اأو املظالت وكذلك 

اأخربين الزمالء باأن هناك م�سروع اإن�ساء مدر�سة جديدة على هذه الأر�ش وبالفعل 

قد اخت�سرت العمل على اجلزء احليوي من املجمع دون اأن يكون هناك اأي خلل من 

حيث الت�ستري واملظالت والبالط مما اأدى اإىل زيادة يف الكميات املتبقية غري املنفذة 

)الوفورات(. اأخربت املهند�ش امل�سرف على تدريبي بهذه الوفورات ف�ساألني اإن كان 

هناك احتياج يف مدار�ش اأخرى لهذه الوفورات؟ فاأجبته باأن احلاجة ما�سة يف جميع 

مدار�ش الطائف تقريبًا، فطلب مني اأن اأ�ساأل املقاول املنفذ اإن كانت لديه الرغبة يف 

تنفيذه فقط،  امل�ستخل�ش مبا مت  يتم رفع  اأم  اأخرى  اأماكن  الوفورات يف  بهذه  العمل 

وعند �سوؤايل للمقاول املنفذ عن ذلك اأجاب باأنه لي�ش لديه مانع من العمل بالوفورات 

الوفورات  اأن يكون بعد املوقع اجلديد املطلوب تنفيذ  اآخر على  اأي مكان  املتبقية يف 
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بعد  – اأي  هذا  له  فكان  اأقل،  اأو  ع�سرية(  )جممع  الأ�سلي  املوقع  لبعد  م�ساوي  فيه 

موقع  عن  كم   )70( حوايل  يبعد  والذي  ع�سرية  جممع  من  النتهاء  – بعد  امل�سافة 

الإدارة بالطائف مت نقل العمل اإىل جممع �سق�سان والذي يبعد حوايل )55(كم عن 

موقع الإدارة ومت تنفيذ جزء من الوفورات ب�سق�سان حيث اإن املجمع يف �سق�سان ل 

يحتاج اأكرث مما مت عمله. بعد النتهاء من جممع �سق�سان طلبت من املقاول تنفيذ 

باقي الوفورات )حوايل )50%( من كميات املناق�سة( بالكامل يف جممع القيم والذي 

اآخر  القيم(  )جممع  يف  املوقع  هذا  وكان  الإدارة  موقع  عن  )12(كم  حوايل  يبعد 

موقع �سيتم العمل به حيث اإنه �سي�ستنفذ جميع الوفورات والكميات املتبقية، ويف هذه 

للوقت  نظرًا  بالريا�ش  للوزارة  امل�ستخل�ش  برفع  اأقوم  اأن  املقاول  مني  اللحظة طلب 

باأنه �سيكون قد  الذي �سي�ستغرقه حتى يتم �سرف ال�سيك اخلا�ش بالعملية ووعدين 

انتهى من تنفيذ ما تبقى من كميات يف جممع قيم. متت مراجعة املهند�ش امل�سرف 

يف  متعاون  املقاول  هل  ف�ساألني  امل�ستخل�ش  رفع  اإمكانية  عن  و�سوؤاله  تدريبي  على 

التنفيذ؟ فاأجبته باأنه متعاون واأنه ب�سدد البدء يف جممع القيم فاأجابني باأنه ل مانع 

�سريعة،  ب�سورة  العمل  اإكمال  على  املقاول  الأول/ت�سجيع  ل�سببني:  وذلك  ذلك  من 

اأي�سًا باأنه عادة ما يتم رفع  والثاين/ا�ستدراك ال�سنة املالية قبل انق�سائها واأفادين 

بع�ش امل�ستخل�سات قبل انتهاء املقاول تفاديًا للدخول يف �سنة مالية جديدة ومواجهة 

بالريا�ش  الوزارة  اإىل  امل�ستخل�ش  رفع  مت  لحقًا.  املقاول  م�ستحقات  �سرف  م�ساكل 

مبداأ  تقدمي  بعد  وذلك  تدريبي  على  امل�سرف  املهند�ش  بها  اأفادين  التي  وبالطريقة 
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ح�سن النية من جانب املقاول واأنه �سيقوم بالتنفيذ ولكن مع الأ�سف عندما علم املقاول 

اأنه ل ميلك املال  باأن امل�ستخل�ش قد ارتفع بداأ باملماطلة والتوقف عن العمل بحجة 

بعد  العمل حتى  اإكمال  بعدم  نواياه  �سوء  ات�سحت  اأنه  العمل كما  املتبقي من  لإجناز 

ا�ستالم ال�سيك. اأين التفريط املذكور عندما اأقوم باحلفاظ على احلق العام واملحاولة 

اجلادة يف اأن ت�ستفيد املدار�ش على قدر حاجتها حتى ميكن تغطية اأكرث من مدر�سة 

نظرًا ل�سعف املخ�س�ش املايل لبنود ال�سواتر واملظالت والبالط. ماذا لو نفذت جميع 

الكميات يف جممع ع�سرية؟ لكان نتيجتها الإتالف والإزالة لإن�ساء املدر�سة اجلديدة 

ال�سابقة الذكر والتي بالفعل اأ�سبحت قائمة الآن ولكن هذا هو التفريط بعينه. ماذا لو 

مت اإعادة الوفورات اإىل الوزارة بالريا�ش؟ لكان حرمت بناتنا ومعلماتنا من ال�سواتر 

واملظالت والبالط الذي هم يف اأم�ش احلاجة اإليه واأي�سًا لكان منا اإىل علم امل�سوؤولني 

يف  اأزالوه  ولرمبا  املخ�س�ش  لهذا  الطائف  حمافظة  حاجة  عدم  بالريا�ش  بالوزارة 

ال�سنة املقبلة ظنًا منهم اأننا ل�سنا بحاجة اإليه. كما ذكرت �سابقًا اأن ما قمت به كان 

بعد التوجيهات التي اأتلقاها وكنت اأظن اأن هذا مطابق لالأنظمة. وختامًا اإن ما قمت 

اأعمال يف جممعات كانت  به يعترب بوجهة نظري خدمة لقطاع تعليم البنات بتنفيذ 

يف اأم�ش احلاجة اإىل هذه الأعمال ومل يكن لها خم�س�سات مالية خا�سة بها. وهذا 

العمل الذي قمت به، جميع من�سوبي الإدارة التي اأعمل فيها على علم به ويفعلون مثله 

والتحقيق  الرقابة  هيئة  لدى  اأقوالهم  يف  مو�سح  وذلك  اأخرى  مدار�ش  جممعات  يف 

ومع ذلك مل يتهموا مبا ُاتهمت به. وبناًء على ذلك فاإين اأطلب من اأ�سحاب الف�سيلة 
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اأنني  لهم  يثبت  �ساء اهلل  واإن  الطبيعة  الواقع على  بالأمر  به ومقارنته  تاأمل ما قمت 

ح�سن النية جمتهد يف عملي وكان غر�سي الأول والأخري حتقيق اأكرب قدر من املنافع 

يكن هديف  واأنه مل  فيها  الأعمال  تنفيذ  على  اأ�سرف  كنت  التي  واملجمعات  للمدار�ش 

حتقيق اأية م�سلحة �سخ�سية والأخذ يف احل�سبان حداثة عهدي بالعمل الوظيفي وما 

�سهد به زمالئي من حر�سي على العمل وبالتايل اأطلب براءتي من هذه التهم جميعها 

العذر  فيها  يلتم�ش  التي  واملالية  الإدارية  املخالفات  قبيل  واعتبار ما ح�سل مني من 

لالأ�سباب اآنفة الذكر ولي�ش من قبيل اجلرائم التي تذكرها هيئة الرقابة والتحقيق. 

باأنه  اأفاد  فيها  عما جاء  اجلواب  وب�سوؤاله  املذكرة،  من  �سورة  الدعاء  وت�سلم ممثل 

يكتفي بقرار التهام والأدلة الواردة فيه. 

اأجاب قائاًل:  الثاين و�سوؤاله اجلواب؟  وبتالوة قرار التهام يف مواجهة املدعى عليه 

اأنكر الدعوى جملًة وتف�سياًل وقدم مذكرة ت�سمنت ما يلي: 

1- ذكرت هيئة الرقابة والتحقيق يف الفقرة )ب( اأننا قمنا مبمار�سة العمل التجاري 

وذلك با�سرتاكي يف موؤ�س�سة ).....( واإ�سرايف على اإدارة الأعمال التي تنفذها.. ورد 

على ذلك باأن هذا الدعاء لي�ش له اأ�سا�ش من ال�سحة فهيئة الرقابة والتحقيق مل تاأت 

ببينات اأو ب�سهود يثبتون هذا الدعاء ، ولي�ش لدي اأية عالقة بهذه املوؤ�س�سة اإل فيما 

يخ�ش وكالة �ساحب املوؤ�س�سة )م�ستور( يل لالإ�سراف على بع�ش م�سوؤولياته والتي ل 

تنح�سر يف املوؤ�س�سة وهذا ل يعترب انتهاكًا لنظام فهو يقع �سقيقي ومن واجبي احلفاظ 

على مكت�سبات اأخي فاأنا مل اأ�سرتك يف عمل جتاري فالنظام مل يحرم م�ساعدة اأخي يف 
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بع�ش الأمور التي يحتاجني فيها خا�سة واأنها ل عالقة لها بالتجارة فهناك املزرعة 

املحررات  تزوير  عن  تتحدث  والتي  )ج(  الفقرة  بخ�سو�ش  اأما   -2 والإبل.  والغنم 

الر�سمية وهي م�ستندات �سرف امل�ستخل�ش اخلا�ش مب�سروع جممع ع�سرية.. فردي 

على هذا الدعاء باأنني لي�ش يل عالقة بهذه امل�سائل الفنية امل�سماة )امل�ستخل�سات( 

كما اأنني ل دراية يل حول كيفية ح�ساب هذه امل�ستخل�سات فقد اأوكلني �سقيقي على 

ا�ستالم قيمة الأعمال التي قامت بها موؤ�س�سته عن طريق املتهم الأول املهند�ش ).....( 

و).....( هذا هو ممثل احلكومة وهو الذي يتاأكد من امل�ستخل�سات وحقيقة الأعمال 

التي متت وقد قدر الأعمال التي نفذتها موؤ�س�سة �سقيقي مببلغ وقدره )298.000( 

مهنتي  هي  وهذه  لأخي  وكيل  جمرد  واأنا  اأخي  م�ستحقات  ا�ستالم  اإل  علي  ما  ريال 

باإدارة  اخلا�سة  الأوراق  بيده  قد مت ممن  فالتزوير  تزوير  هناك  كان  فاإذا  وبالتايل 

التعليم. 3- اأما بخ�سو�ش الفقرة )د( من التهام فقد �سبق الرد عليه وقلت ما اأنا اإل 

اأما   -4 يحلف(.  ول  يكلف  ل  )فالوكيل  باملوؤ�س�سة  عالقة  يل  ولي�ش  اأخي  عن  وكيل 

العرتاف،  �سمنها  ومن  والتحقيق  الرقابة  هيئة  بوا�سطة  املقدمة  الأدلة  بخ�سو�ش 

فالعرتاف الوارد على �سفحة التحقيقات مل يكن اعرتافًا على الوقائع املف�سية اإىل 

التهام بل كان تاأكيدًا لواقعة الوكالة فاأنا مل اأكن �سريكًا واأعرف النظام جيدًا... فاإن 

كانت الوكالة )جدًل( متنحني حق الإ�سراف والإدارة وغريها فهذا �ساأن ل دخل يل 

فيه فللموكل منح ما ي�ساء من �سلطاته اإىل من ي�ساء من الوكالء والوكيل ي�سدقه اأو 

يكذبه.. اإذن فالوكالة ل تنه�ش دلياًل على ال�سراكة فقد تخول الوكالة �سلطات كثرية 
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اإل اأنها كثريًا ما تكون خاملة غري مفعلة ولي�ش من الإن�ساف اأن يجرم الإن�سان بورقة 

ل دخل له فيها ومل يح�سر حتريرها. 5- اأن ما جاء يف الفقرة )6( من اأدلة التهام 

حيث ذكرت الرقابة )... اإذ ل يعقل اأن ت�سرف الوافد يف اأموال املوؤ�س�سة دون علمهما 

اأو موافقتهما... نرى اأن هذا الدليل مل توفق فيه الهيئة هو الآخر وهو جمرد ا�ستنتاج 

ول يجوز لهيئات التحقيق جميعها ال�ستنتاج اإل ا�ستنتاج اأف�سى اإىل دليل واأكد، فكم 

من موؤ�س�سة اأو �سركة اأو اإدارة ت�سرف فيها الوافد وغري الوافد وميكن للدائرة املوقرة 

اأخذها العلم الق�سائي من ال�سجون اأو �سجالت ال�سرطة اأو املحاكم وغريها لرتى خطاأ 

هذا ال�ستنتاج وعدم تطبيقه على كل حالة وما ل يطبق على الكل فهو حالة ن�ساز ل 

من   )7/2( واملادة   )1/1( املادة  مبوجب  العقوبة  يخ�ش  فيما  اأما   -6 بها.  يعتد 

املر�سوم امللكي )43( ل�سنة 1377هـ فهذه املادة ل تنطبق علي وهذه املادة تخ�ش من 

عالقة  اأية  لدي  لي�ش  واأنا  الدولة،  اأموال  على  تامة  و�سيطرة  حقيقية  �سلطة  له  كان 

باملوؤ�س�سة ول باملتهم الأول )ممثل اإدارة التعليم( اإل يف حدود وكالتي التي تخول يل 

اأو تبديد  ا�ستالم قيمة الأعمال التي نفذتها موؤ�س�سة �سقيقي فاإن كان هناك تفريط 

فامل�سوؤول الأول والأخري هو املتهم الأول والذي على يديه تتم جميع التقديرات وتو�سع 

امل�ستخل�سات فما علينا اإل ال�ستالم اأو العرتا�ش ول ينه�ش عدم العرتا�ش جرمية 

لأننا نفرت�ش احلر�ش يف ممثل احلكومة. لكل ما ذكرت اأرى اأن هذا التهام لي�ش له 

اأ�سا�ش من ال�سحة واأنني بريء مما ُن�سب اإيل من تهمة، وب�سفتي وكياًل عن اأخي اأ�سر 

يعد  ل  موؤ�س�سته  نفذتها  التي  الأعمال  على  واملرتتبة  اأخي  حلقوق  ا�ستالمي  اأن  على 
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دائرتكم  اإليه  تركن  ما  الأدلة  من  تقدم  والتحقيق مل  الرقابة  هيئة  اأن  كما  جرمية، 

املوقرة لتقنعها للحكم �سدي يف جرمية اأ�ساًل غري موجودة، ولهذا وذاك األتم�ش من 

واإخالء  عني  والإفراج  والتحقيق  الرقابة  هيئة  دعوى  عن  النظر  �سرف  ف�سيلتكم 

الثاين  عليه  املدعى  من  املقدمة  املذكرة  من  �سورة  الدعاء  ممثل  وت�سلم  �سبيلي. 

وب�سوؤاله اجلواب عما جاء فيها طلب مهلة لإعطاء رده ويف جل�سة اأخرى قدم ممثل 

الثاين يف  عليه  املدعى  ما جاء يف مذكرة  على  رده  باأنها متثل  ذكر  الدعاء مذكرة 

جوابه عن الدعوى ت�سمنت على ما يلي: فاإ�سارة للمذكرة املقدمة من املتهم الثاين 

اأوجز  فاإين  التهام رقم )32/ج/1428هـ(  اإليه يف قرار  ُن�سب  ما  ردًا على   ).....(

الرد عليها فيما يلي :  دفع املتهم تهمة ال�ستغال بالتجارة باأن الهيئة مل تقدم دلياًل 

على هذه التهمة، اإمنا هو دفع مغاير للحقيقة فهو يف التحقيقات اأبان اأنه الأخ الأكرب 

اأوراق  اأخيه، والبني من  لـ ).....( امل�سجلة املوؤ�س�سة با�سمه ولديه وكالة �سرعية من 

الق�سية اأنه ل يتم �سيء من اأعمال املوؤ�س�سة دون علمه اأو موافقته، الأمر الذي يثبت 

الثالث  املتهمني  واأقوال  اأقواله  يف  ورد  وقد  اإليه،  املن�سوبة  بالتجارة  ال�ستغال  تهمة 

اأن  عن  ف�ساًل  ذلك،  يوؤكد  ما  قدمها  التي  مذكرته  ويف  الهيئة  حتقيقات  يف  والرابع 

�سيغة الوكالة التي منحها �سقيقه له – من العموم وال�سمول مبا يخرج الأمر عن نطاق 

وديوان  الهيئة  درجت  ما  وذلك  الوكالة،  �ستار  حتت  الفعلية  امل�ساركة  اإىل  امل�ساعدة 

املظامل على اعتباره خمالفة – ا�ستغال بالتجارة دون اإذن نظامي. ونفيه امل�ساركة يف 

تزوير م�ستندات م�ستخل�سات عملية جممع ع�سرية ل يقبل منه ، وذلك لأن موؤ�س�ستهم 
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مببلغ  و�سواتر  بالط  اأعمال  على  الطائف  مبحافظة  البنات  تعليم  اإدارة  مع  تعاقدت 

اإ�سرافه  )298000( ريال يف جممع ع�سرية للبنات وقد علم املتهم املذكور من واقع 

بينهم  التفاق  كلها يف جممع ع�سرية ومت  تنفذ  الكميات مل  اأن  املوؤ�س�سة  اأعمال  على 

نقل جزء من  – على  الأول  – املتهم  والتعليم  الرتبية  اإدارة  امل�سرف من  واملهند�ش 

اأعمال جممع  – ونفذت موؤ�س�ستهم  – يف �سق�سان والقيم  اآخرين  الأعمال ملجمعني 

�سق�سان بعلمه وموافقته ومل ت�ستكمل الأعمال املطلوبة يف جممع القيم، وطاملا علم 

اأعمال جممع �سق�سان وهي يف خارج نطاق العقد  بذلك وعمد املتهم الرابع بتنفيذ 

فهو �سريك يف التزوير والتفريط يف املال العام. واملتهم يقر يف مذكرته بت�سلم قيمة 

م�ستخل�ش عملية ع�سرية بكامله وهو )298000( ريال، وملا مل تكن املوؤ�س�سة قد اأدت 

من الأعمال ما ت�ستحق عليه كامل هذا املبلغ فاإنه موؤاخذ باإقراره الذي يثبت �سلوعه 

يف التزوير والتفريط املن�سوب اإليه ويجعله ملزمًا بالت�سامن مع الآخرين يف رد املبلغ 

املذكور يف قرار التهام ل �سيما اأنه مت اطالعه لدى هيئة الرقابة والتحقيق على جميع 

للبنات  والتعليم  الرتبية  اإدارة  قررته  ما  ومنها  التحقيقات  عنها  ك�سفت  التي  الأدلة 

بالطائف عن احلجم احلقيقي لالأعمال املنفذة يف جممع ع�سرية و�سق�سان وقرر مبا 

م�سمونه )اإنه اإذا ثبتت مبالغ زائدة لدى املوؤ�س�سة فاإنه متمثل للنظام( وبذلك يتقرر 

رد موؤ�س�سة ).....( املبلغ امل�ستوىل عليه من دون وجه حق للخزينة العامة. وبناًء على 

ما تقدم نتم�سك مبا طلبته الهيئة يف قرار التهام اآنف الذكر. واأعطي املدعى عليه 

اأنها متثل رده على مذكرة املدعى  اأفاد  الثاين �سورة من مذكرة ممثل الدعاء التي 
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الثاين اجلواب عما جاء يف مذكرة ممثل الدعاء  املدعى عليه  وب�سوؤال  الثاين  عليه 

عليه  املدعى  اأخرى قدم  فيها. ويف جل�سة  رده عما جاء  لإعداده  اإعطائه مهلة  طلب 

اجلل�سة  يف  الدعاء  ممثل  مذكرة  يف  جاء  عما  رده  متثل  باأنها  ذكر  مذكرة  الثاين 

ال�سابقة ت�سمنت ما يلي: 1- ما زلت اأ�سر على اأن الهيئة املوقرة مل تقدم دلياًل واحدًا 

على قيامي بال�ستغال مبهنة التجارة.. فكوين الأخ الأكرب ل يقوم دلياًل على اأنني قمت 

مبزاولة العمل التجاري.. اأما على اأنني متويل لأمور املوؤ�س�سة ول يتم �سيء اإل بعلمي 

ومبوافقتي فهذا ادعاء غري �سحيح ول ي�ستند اإىل دليل، اأما عن الوكالة ال�سرعية عن 

اأ�سحاب الف�سيلة يف مذكرة الدفاع الفائتة فاإن كانت الوكالة  اأخي فقد ذكرت لكم 

)جدًل( متنحني حق الإ�سراف والإدارة وغريها فهذا �ساأن ل دخل يل فيه فللموكل 

منح ما ي�ساء من �سلطاته اإىل من ي�ساء من الوكالء والوكيل ي�سدقه اأو يكذبه. 2- اأما 

نطاق  من  ذلك  يخرج  مبا  الوكالة  و�سمول  عموم   ..( عن  املوقرة  الهيئة  ذكرته  ما 

امل�ساعدة اإىل امل�ساركة الفعلية حتت �ستار الوكالة وذلك ما درجت عليه الهيئة وديوان 

املظامل على اعتباره خمالفة – ا�ستغال بالتجارة دون اإذن نظامي( فقد �سبق اأن رددنا 

له عند عمل  املمنوحة  ال�سلطات  ي�ست�سار يف  الوكيل ل  اأن  الفقرة )1(  على ذلك يف 

اأن قولها )اأن ذلك يخرج من نطاق  الوكالة هذا فيما يخ�ش العموم وال�سمول، كما 

امل�ساعدة اإىل امل�ساركة الفعلية( هو ا�ستنتاج مل يجوزه النظام اإل للمحاكم فقط، لأن 

ال�ستنتاج هو ا�ستقراء وتقدير للوقائع يف�سي اإىل احلكم.. اأما عن اجلزئية الأخرية 

واملتعلقة ).. وذلك ما درجت عليه الهيئة وديوان املظامل على اعتباره خمالفة..اإلخ( 
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خمتلفة  مبعايري  تنظر  حمكمة  فهو  املظامل  ديوان  اأما  م�ستقلة  حتقيق  جهة  فالهيئة 

للوقائع امل�سكلة للمخالفة ولي�ش بال�سرورة تتفق مع الهيئة املوقرة اإل اإذا خل�ست اإىل 

نتيجة فعاًل. 3- اأما فيما يتعلق بتزوير م�ستندات م�ستخل�ش عملية ع�سرية والتفريط.. 

فاأنا مل اأقم بتزوير يف م�ستندات لأن امل�ستندات التي تدعي بها الهيئة جميعها حكومية 

اأو  قريب  من  باملوؤ�س�سة  لي�ش يل عالقة  اأنني  كما  اإليها؟؟  الو�سول  يت�سنى يل  فكيف 

بعيد. 4- اأما فيما يخ�ش ا�ستالمي م�ستخل�ش عملية ع�سرية ، فقد كلفني اأخي ).....( 

على ا�ستالمه، فعملية ا�ستالم املبلغ ل تنه�ش دلياًل على �سلوعي يف التزوير والتفريط.. 

لي�ش يل  فاأنا  للنظام(  فاإنه ممتثل  املوؤ�س�سة  اإذا ثبت مبالغ زائدة لدى  اأما عن )اأنه 

عالقة مع احل�سابات زيادة اأو نق�سان فامل�ساءل هو �ساحب املوؤ�س�سة وللهيئة حما�سبته 

واأخذ ما تعتقد اأنه زائدًا عن حقه. لكل ما ذكرت اأرى اأن مذكرة الهيئة املوقرة مل تاأت 

والتحقيق  الرقابة  هيئة  دعوى  عن  النظر  �سرف  ف�سيلتكم  من  األتم�ش  لذا  بجديد 

يكتفي  باأنه  وذكر  منها  �سورة  الدعاء  ممثل  وت�سلم  �سبيلي.  واإخالء  عني  والإفراج 

بقرار التهام والأدلة الواردة فيه.

وبتالوة قرار التهام يف مواجهة املدعى عليه الثالث و�سوؤاله اجلواب؟ اأجاب قائاًل: اأنه 

ينكر الدعوى جملًة وتف�سياًل وقدم مذكرة ذكر باأنها متثل رده على الدعوى ت�سمنت 

ما يلي: 1- ذكرت هيئة الرقابة والتحقيق يف الفقرة )ب( اأنني قمت مبمار�سة العمل 

التي  الأعمال  اإدارة  على  واإ�سرايف   ).....( موؤ�س�سة  يف  با�سرتاكي  وذلك  التجاري 

تنفذها.. وردي على ذلك باأن هذا الدعاء لي�ش له اأ�سا�ش من ال�سحة فهيئة الرقابة 
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اأية عالقة بهذه  اأو ب�سهود يثبتون هذا الدعاء، ولي�ش لدي  والتحقيق مل تاأت ببينات 

العمل  املوؤ�س�سة ).....( ما  اإل فيما يخ�ش وكالة من �سقيق ووكيل �ساحب  املوؤ�س�سة 

بخ�سو�ش  اأما   -2 املوؤ�س�سة.  هذه  يف  �سريكًا  اأكن  ومل  دراية،  به  يل  فلي�ش  التجاري 

الفقرة )د( من التهام فقد �سبق الرد عليه وقلت اأنه لي�ش يل عالقة بهذه املوؤ�س�سة، 

ولي�ش هناك دليل على ذلك اإل الوكالة، اأما احلديث عن التفريط يف املال العام فاأنا 

مل اأفرط باملال العام بل على العك�ش قمت بامل�ساهمة يف القب�ش على املتهم الأول. 3- 

اأما بخ�سو�ش الأدلة املقدمة بوا�سطة هيئة الرقابة والتحقيق ومن �سمنها العرتاف، 

فالعرتاف الوارد على �سفحة التحقيقات مل يكن اعرتافًا على الوقائع املف�سية اإىل 

اأ�سلفت باحلديث عن  اأكن �سريكًا وقد  تاأكيدًا لواقعة الوكالة فاأنا مل  التهام بل كان 

والإدارة  الإ�سراف  حق  متنحني  الوكالة  باأن  )جدًل(  �سلمنا  واإن  الوكالة..  مو�سوع 

وغريها فهذا �ساأن ل دخل يل فيه فللموكل منح ما ي�ساء من �سلطاته اإىل من ي�ساء 

من الوكالء ولكن هل ثبت بالدليل ممار�سة ال�سلطات املخولة يل يف الوكالة بجانب 

مهنتي الر�سمية بق�سد مزاولة العمل التجاري، هذا ما عجزت الهيئة عن اإثباته!!.. 

اإذن فالوكالة ل تنه�ش دلياًل على ال�سراكة ول الإ�سراف ول غريها فقد تخول الوكالة 

�سلطات كثرية اإل اأنها كثريًا ما تكون خاملة غري مفعلة ولي�ش من الإن�ساف اأن يجرم 

الإن�سان بورقة ل دخل له فيه ومل يح�سر حتريرها، كما اأن كتابة العدل مفتوحة للجميع 

ول تختار الوكيل، كما اأن كثريًا من الوكالء ل ي�ست�سارون حتى يفاجاأ بالوكالة وبالتايل 

اأما  املوكل.  الطرف  موافقة  ينتظر  ول  �سخ�ش  ي�سدر من  نظامي  ت�سرف  فالوكالة 
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ع�سرية(  جممع  عملية  مبلغ  من  �سق�سان  جممع  اأعمال  املوؤ�س�سة  بتنفيذ  )اإقرارنا 

باأعمال  فاأنا لي�ش يل عالقة باملهند�ش ول  اأ�سا�ش من ال�سحة  له  لي�ش  فهذا الدعاء 

اأن ما جاء يف  اإن�سان عادي. 4-  اأي  املوؤ�س�سة وقد تكون معلوماتي عن ذلك كمعلومة 

الفقرة )6( من اأدلة التهام حيث ذكرت الرقابة ).. اإذا ل يعقل اأن ت�سرف الوافد 

يف اأموال املوؤ�س�سة دون علمهما اأو موافقتهما.. نرى اأن هذا الدليل مل توفق فيه الهيئة 

هو الآخر لأنني لي�ش يل عالقة باملوؤ�س�سة وللموؤ�س�سة �ساحبها الذي يقدر ذلك، وهو 

جمرد ا�ستنتاج ول يجوز لهيئات التحقيق جميعها ال�ستنتاج اإل ا�ستنتاج اأكده دليل، 

فكم من موؤ�س�سة اأو �سركة اأو اإدارة ت�سرف فيها الوافد وغري الوافد وميكن للدائرة 

اأو املحاكم وغريها  اأو �سجالت ال�سرطة  املوقرة اأخذها العلم الق�سائي من ال�سجون 

لرتى خطاأ هذا ال�ستنتاج وعدم تطبيقه على كل حالة وما ل يطبق على الكل فهو حالة 

ن�ساز ل يعتد بها. 5- اأما فيما يخ�ش العقوبة مبوجب املادة )1/1( واملادة )7/2( 

من املر�سوم امللكي )43( ل�سنة 1377هـ فهذه املادة ل تنطبق علي وهذه املادة تخ�ش 

من كان له �سلطة حقيقية و�سيطرة تامة على اأموال الدولة، واأنا لي�ش لدي اأية عالقة ل 

باملوؤ�س�سة ول باملتهم الأول )ممثل اإدارة التعليم(، بل على العك�ش اأنا املبلغ عن املتهم 

وامل�ساهم يف القب�ش عليه باجلرم امل�سهود. 

لكل ما ذكرت اأرى اأن هذا التهام لي�ش له اأ�سا�ش من ال�سحة واأنني بريء مما ُن�سب 

اإيل من تهمة، كما اأن هيئة الرقابة والتحقيق مل تقدم من الأدلة ما تركن اإليه دائرتكم 

املوقرة للحكم �سدي يف جرمية اأ�ساًل غري موجودة، ولهذا وذاك األتم�ش من ف�سيلتكم 
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�سرف النظر عن دعوى هيئة الرقابة والتحقيق والإفراج عني واإخالء �سبيلي. وت�سلم 

ممثل الدعاء �سورة منها وطلب اإعطاءه مهلة لإعداد رده على ما جاء فيها ويف جل�سة 

اأخرى قدم ممثل الدعاء مذكرة مكونة من �سفحة واحدة ذكر باأنها متثل رده عما 

من  املقدمة  للمذكرة  فاإ�سارة  يلي:  ما  ت�سمنت  الثالث  عليه  املدعى  مذكرة  يف  جاء 

)32/ج/لعام  رقم  التهام  قرار  يف  اإليه  ُن�سب  ما  على  ردًا   ).....( الثالث  املتهم 

باأن  بالتجارة  املتهم تهمة ال�ستغال  يلي: دفع  الرد عليها فيما  اأوجز  1428هـ( فاإين 

الهيئة مل تقدم دلياًل على هذه التهمة، اإمنا هو دفع مغاير للحقيقة فهو يف التحقيقات 

لدى الهيئة اعرتف اأنه قد اأ�سرف على تنفيذ ق�سم كبري من اأعمال تلك املوؤ�س�سة التي 

تظهر  وكذلك  البنات  كلية  يف  بها  القيام  على  بالطائف  البنات  تعليم  مع  تعاقدت 

ال�سرعية  والوكالة  رنية،  حمافظة  يف  املوؤ�س�سة  مب�ساريع  ودراية  دورًا  له  اأن  الأوراق 

املمنوحة له من �ساحب املوؤ�س�سة تفيد اإطالق يده يف اإدارة املوؤ�س�سة والإ�سراف على 

يف  الفعلية  امل�ساركة  اإىل  واملوؤازرة  امل�ساعدة  نطاق  عن  يخرج  الذي  بالقدر  اأعمالها 

املوؤ�س�سة، ورده ظاهر وثابت من خالل اأوراق الق�سية واأقوال اأطرافها الآخرين، الأمر 

الذي يثبت ما ُن�سب اإليه يف قرار التهام الكامل. واأن املتهم املذكور على علم مب�ساريع 

املدر�سية يف  واملجمعات  البنات  كلية  اإليها يف  التي و�سلت  التنفيذ  املوؤ�س�سة ومراحل 

تنفيذها  يف  وي�ساهم  الأعمال  تلك  بتفا�سيل  يلم  ومن   ، رنية  حمافظة  ويف  الطائف 

وي�سعى يف تلبية ما تطلبه منه اإدارة تعليم البنات من اأعمال وا�سرتاطات، ل ي�سوغ له 

اأعمال خمالفة لأنظمة  به من  امل�سوؤولية املرتتبة على ما قام  التن�سل من  بعد ذلك 
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الدولة وفيها اإخالل بالعقد مع تلك الإدارة وحتميل الوزر كله على املهند�ش امل�سرف 

من قبلها املتهم – الأول – والعدل والإن�ساف يقت�سي اأن يكون �سريكًا يف امل�سوؤولية 

عملية  قيمة  كامل  املوؤ�س�سة  اأخذ  يف  يتمثل  ذلك  من  غنم  على  ح�سل  وقد  خ�سو�سًا 

ع�سرية دون القيد بكل الأعمال املطلوبة منها وطاملا علم بكل ذلك و�ساهم فيه فهو 

عن  الإدارية  املباحث  املتهم  اإبالغ  واأن  العام.  املال  يف  التفريط  جرمية  يف  �سريك 

النظامي  الو�سف  الوقائع  على  تنزل  اأن  والتحقيق  الرقابة  هيئة  يحول  ل  الواقعة 

ال�سحيح لها وتكيفها التكييف القانوين الذي تدل عليه مادياتها وظروفها ومالب�ساتها 

من  الرغم  على  اأنه  الأوراق  ك�سفت  وقد  والتحقيقات،  الأوراق  من  الثابت  وبح�سب 

اإبالغه اإل اأن املتهم املذكور قبل ذلك واقع حتت طائلة امل�سوؤولية يف هذه الق�سية وذلك 

ل�ستغاله بالتجارة دون اإذن نظامي وال�سرتاك يف التفريط يف املال العام على نحو ما 

ورد يف قرار التهام. وبناًء على ما تقدم نتم�سك مبا طلبته الهيئة يف قرار التهام. وقد 

ت�سلم املدعى عليه الثالث �سورة من مذكرة ممثل الدعاء وطلب اإعطاءه مهلة لإعداد 

رده عما جاء فيها، ويف جل�سة اأخرى قدم املدعى عليه الثالث مذكرة ذكر باأنها متثل 

رده عما جاء يف مذكرة ممثل الدعاء املقدمة يف اجلل�سة ال�سابقة، ت�سمنت ما يلي: 

1- ذكرت الهيئة اأنني اعرتفت اأنني قد اأ�سرفت على تنفيذ ق�سم كبري من اأعمال تلك 

املوؤ�س�سة: وهذا الدعاء ل ي�ستند اإىل دليل ول تربطني باملوؤ�س�سة عالقة حق ثابت اأو 

ودراية مب�ساريع  دور  له  اأن  الأوراق  تظهر  الهيئة )وكذلك  لالإثبات. 2- ذكرت  قابل 

املوؤ�س�سة يف حمافظة رنية والوكالة املمنوحة له من �ساحب املوؤ�س�سة تفيد اإطالق يده 
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امل�ساعدة  نطاق  عن  يخرج  الذي  بالقدر  اأعمالها  على  والإ�سراف  املوؤ�س�سة  اإدارة  يف 

واملوؤازرة اإىل امل�ساركة الفعلية يف املوؤ�س�سة( وردي على ذلك بقويل ما هي تلك الأوراق 

التي تظهر دوري، كما اأنني لي�ش يل توقيع اأو ختم اأو غريه على اأي من الأوراق التي 

قدمتها الهيئة، اأما الوكالة فقد �سبق اأن تقدمت للدائرة املوقرة بتو�سيح حولها وهي 

فقرة  اأما   -3 كان.  وقد  املخالفة  عن  للك�سف  ا�ستعملت  حقيقية  غري  �سورية  وكالة 

التهام الثانية والتي تدور حول علمي مب�ساريع املوؤ�س�سة ومراحل التنفيذ التي و�سلت 

اإليها..اإلخ اأرد باأن هذه الأ�سياء ل تنه�ش دليل على م�ساركتي يف املوؤ�س�سة وعملي يف 

التجارة، وقد جند بع�ش الف�سوليني يعرفون اأكرث من �ساحب املوؤ�س�سة نف�سها وبالتايل 

فاإن ذلك ل ميكن اأن تركن اإليه جهة الدعاء ومن ثم تبني عليه حكمًا لأن ذلك قائم 

على ال�ستنتاج وال�ستنتاج ل تقوم به اإل املحكمة وذلك لإكمال دليل ناق�ش، اأما ردي 

على اأن العدل والإن�ساف يقت�سي اأن اأكون بريء الذمة من هذه التهامات لأن الهيئة 

عجزت يف تقدمي دليل واحد مو�سل يدينني اأما عن الغنم فاأنا مل اأكن يف مو�سع من 

ينتظر ربحًا. 4- اأما ما يخ�ش الفقرة الأخرية من املذكرة والتي تتحدث عن اإبالغي 

املباحث الإدارية عن الواقعة: اأرد بتاأكيدي على ما قمت به للك�سف عن املخالفة، اأما 

اأن تقوم الهيئة بالتحقيق والتكييف القانوين للوقائع فهذا املاأمول فيها واملنتظر منها، 

اأما عني فلم اأ�ستغل بالتجارية بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة كما اأنني �ساهمت يف 

الك�سف عن املخالفة ول �سحة ل�سرتاكي يف التفريط. لكل ما ذكرت اأرى اأن الهيئة 

املوقرة مل تقدم جديدًا للوقائع التي قدمتها يف ورقة التهام واأن هذه الدعوى منكرة 
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جملة واأن هذه التهامات لي�ش لها اأ�سا�ش من ال�سحة لذا اأ�سر على طلبي من ف�سيلتكم 

�سرف النظر عن دعوى هيئة الرقابة والتحقيق واإخالء �سبيلي. وبتالوة قرار التهام 

جملًة  الدعوى  اأنكر  قائاًل:  اأجاب  اجلواب؟  و�سوؤاله  الرابع  عليه  املدعى  مواجهة  يف 

وتف�سياًل وقدم مذكرة مكونة من �سفحتني ت�سمنت ما يلي: بالن�سبة ملا جاء بالبند 

و�سفني  التي  الدعوى  حمل  الق�سية  يف  متهم  باأنني  الدعوى..  لئحة  – من  – اأوًل 

فيها باأنني كنت م�سرفًا من قبل املوؤ�س�سة املتعاقدة واأنني ا�سرتكت مع باقي املتهمني 

اإ�سالحات جممع ع�سرية للبنات يف غري الوجه املخ�س�ش له..  ب�سرف مبلغ عملية 

اإلخ. فهذا ادعاء مردود على اجلهة املدعية.. واتهام باطل ل اأ�سا�ش له من ال�سحة 

جملًة وتف�سياًل.. فلم يثبت لديها قيامي بال�سرتاك فيما ذكرت.. ومل تقدم اأية بينة 

على اتهامها يل بذلك.. ومما يرد هذه الدعوى ويكذبها ويبطل هذا التهام ما يلي: 

1- اأنني جمرد عامل يف املوؤ�س�سة وفق منطوق املهنة املذكورة يف اإقامتي، وعملي هو 

تنفيذ ما يوكل اإيل من املوؤ�س�سة اأنا وباقي عمال املوؤ�س�سة، ومل اأكن يف يوم ما مهند�سًا 

اأو م�سرفًا، لأن للموؤ�س�سة مهند�سا يقوم بعملية التخطيط والإ�سراف مبعاونة اأ�سحاب 

اأية  يل  ولي�ش  بالدعوى  اإليها  امل�سار  املحررات  على  توقيع  اأي  يل  لي�ش   -2 املوؤ�س�سة. 

عالقة بها ول اأعلم �سيئًا عنها ، لكونها متت يف غري وجودي اأو معرفتي بها، ف�ساًل على 

اأنه ل توجد يل اأية �سفة يف كيفية ا�ستخدامها اأو رفعها لإدارة التعليم ل�سرف املبلغ، 

لأن الذي قام با�ستخدامها هو �ساحب املوؤ�س�سة وميكن لدائرتكم املورقة الرجوع مللف 

الق�سية والطالع عليها للتاأكد من �سحة ما ذكرت.3- اأنني اأقيم يف اململكة بطريقة 
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ملا  واأمانتي  ومثابرتي  واجتهادي  اإخال�سي  ولول  تقريبًا،  عامًا  ثالثني  منذ  نظامية 

اأنني مل اأعمل مبوؤ�س�سة ).....( للمقاولت اإل  ا�ستمريت كل هذه املدة الطويلة، كما 

 ).....( موؤ�س�سة  اإىل  كفالتي  نقلت  وقد  نهائيًا  فيها  اأن�سجم  ومل  جدًا  ق�سرية  مدة 

للمقاولت والتمديدات بتاريخ 1427/11/6هـ، وهذا له دللته؟ )مرفق رقم )2((. 

بالن�سبة ملا ورد باأدلة التهام يف البند – ثانيًا – فهي مردودة عليها لأنها يف نطاق 

لت�سعيد  احلقيقي  م�سماها  غري  مب�سمى  الأ�سياء  وو�سفت  ال�سحة  من  عار  اأجوف 

الق�سية، وما ذكر بقرار التهام يخالف ما جاء يف اأقوايل لديهم. وذلك ملا يلي: 1- 

لقد ذكرت اأمام جهة التحقيق بالطائف اأنني كنت �سمن جمموعة العمال الذين كلفوا 

منا  طلب  وعندما  وجه  اأكمل  على  اإلينا  اأ�سند  مبا  وقمنا  املوؤ�س�سة،  قبل  من  بالعمل 

�ساحب املوؤ�س�سة واملهند�ش امل�سرف النتقال اإىل مكان اآخر، مت ذلك، ومل يكن يل اأو 

اأن  نعلم  ونحن  �سيما  اأوامر، ل  لنا من  ي�سدر  ما  العرتا�ش على  العمال  غريي من 

ظل  يف  العمل  اأولويات  ترتيب  عن  م�سوؤولون  البنات  تعليم  واإداري  املوؤ�س�سة  �ساحب 

عليها  ر�ست  مناق�سات  عدة  يف  التعليم  باإدارة  املوؤ�س�سة  يربط  عقد  من  اأكرث  وجود 

اأكرث  اأنني  لقولها  املدعية،  اجلهة  ذكرته  ما  اأ�ستغرب  اأنني   -2 عقود.  عدة  مبوجب 

املعنى..؟  بهذا  تق�سد  ماذا  اأعرف  ول   ).....( موؤ�س�سة  من�سوبي  بني  من  الت�ساقًا 

فيعلم اهلل اأنه لي�ش يل اأية �سفة اأو الت�ساق بهذا املهند�ش من قبل.. واأن ظروف العمل 

عمله  بحكم  لالإ�سراف  يح�سر  عندما  العمل  موقع  يف  اأراه  جعلتني  التي  هي  فقط 

وتخ�س�سه وم�سوؤوليته.. وكل ما يبلغنا به يف موقع العمل �سواء مالحظات اأم اإر�سادات 
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نقوم بتنفيذها بعد اأخذ موافقة �ساحب املوؤ�س�سة �سواء نعمل يف هذا املوقع اأم ل وفق 

ما تفر�سه اأولويات التنفيذ املطلوبة، ولي�ش �سحيحًا ما ذكره من اأنني على اطالع اأو 

علم باأنني ا�سرتكت اأو �ساهمت يف التفريط يف املال العام، لأين مل اأكن م�سوؤوًل عن 

الأمور املالية اأو القب�ش اأو ال�سرف اأو غريها، لأن هذه الأمور وغريها من اخت�سا�ش 

اإعطاءه  وم�سوؤولية �ساحب املوؤ�س�سة. وت�سلم ممثل الدعاء �سورة من املذكرة وطلب 

مهلة لإعداد رده عما جاء فيها، ويف جل�سة اأخرى قدم ممثل الدعاء مذكرة مكونة من 

�سفحة واحدة ذكر باأنها متثل رده عما جاء يف مذكرة ممثل املدعى عليه الرابع يف 

اجلل�سة ال�سابقة ت�سمنت ما يلي: فاإ�سارة للمذكرة املقدمة من املتهم الرابع ).....( 

)32/ج/لعام  رقم  التهام  قرار  يف  اإليه  ُن�سب  ما  على  – ردًا  اجلن�سية  – م�سري 

تزوير  يف  ال�سرتاك  تهمة  املتهم  دفع  يلي:  فيما  عليها  الرد  اأوجز  فاإين  1428هـ( 

للبنات، وتهمة ال�سرتاك يف التفريط يف  م�ستخل�سات عملية م�سروع جممع ع�سرية 

املال العام مع بقية املتهمني ، على �سند من القول اأنه جمرد عامل يف موؤ�س�سة ).....( 

ودفع غري مقبول ول يعتد به.!! لأن الثابت من اأقوال وكيل كفيله ).....( يف حتقيق 

من  وغريها  ع�سرية  جممع  يف  العملية  لتلك  التنفيذ   ).....( اإىل  اأ�سند  اأنه  الهيئة 

الأعمال التي يطلب من املوؤ�س�سة القيام بها، وطاملا الأمر ما ذكر فاإن دوره يتعدى كونه 

جمرد عامل كما يقول اإىل اأكرب من ذلك وهو الدور الذي ورد يف قرار التهام. واأنه يف 

اأقواله لدى الهيئة يقر اأنه م�سرف على عمال املوؤ�س�سة يف بع�ش املواقع )ومنها بطبيعة 

احلال جممع ع�سرية(، واأن الكميات التي تعاقدت املوؤ�س�سة على تنفيذها مل تنفذ كلها 
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يف جممع ع�سرية ومت التفاق بينهم وبني املهند�ش امل�سرف من اإدارة الرتبية والتعليم 

�سق�سان  يف   – اآخرين  ملجمعني  الأعمال  من  جزء  نقل  على   – الأول  املتهم   –

املهند�ش  منهم  طلبه  كما  �سق�سان  جممع  اأعمال  موؤ�س�ستهم  ونفذت   – والق�سيم 

).....(. ومبا اأنه امل�سرف على عمال املوؤ�س�سة يف جممع ع�سرية، ونفذت كميات اأقل 

يعترب  – فاإنه  املذكور، وهو على علم ودراية بذلك  املجمع  املطلوبة يف  الكميات  من 

�سريكًا يف التزوير والتفريط يف املال العام ، وبناًء على ما تقدم نتم�سك مبا طلبته 

الهيئة يف قرار التهام اآنف الذكر. 

وت�سلم املدعى عليه الرابع �سورة منها وطلب اإعطاءه مهلة لإعداد رده عما جاء فيها، 

ويف اجلل�سة الالحقة مل يقدم املتهم اأي جواب عما جاء يف مذكرة ممثل الدعاء يف 

التهام  قرار  عما جاء يف  رده  باأنها متثل  ذكر  مذكرة  قدم  واإمنا  ال�سابقة،  اجلل�سة 

ت�سمنت ما يلي: 1- اأن ما جاء يف قرار التهام املوجه اإيل بخ�سو�ش ال�سرتاك يف 

عمل م�ستخل�سات م�سروع جممع ع�سرية هو اتهام باطل ويف غري حمله ويفتقر للدليل 

املنطقي والقانوين لأن الذي له حق التوقيع هو مهند�ش الإدارة واملهند�ش املكلف من 

اأكن  ومل  الإقامة  �سورة  ولديكم  عاماًل  بل  مهند�سًا  ل�ست  واأنا   ).....( موؤ�س�سة  قبل 

تعليمات  من  اإيل  ُي�سند  ما  اأنفذ  اأنني  وهو  ومعروف  وا�سح  ل�سبب  ذلك  يف  �سريكًا 

مهند�ش املوؤ�س�سة ومهند�ش الإدارة واأ�سحاب املوؤ�س�سة ول اأ�ستطيع حتى املناق�سة لأنه 

يف كل احلالت مل يكن يل احلق يف اأن اأرف�ش اأي عمل ي�سند اإيل من قبل املذكورين 

اأقوال ل  اأقوال ).....( هي  اأن ما جاء يف  الوافد. 2-  الكفيل مع  بو�سع  اأعلم  واأنتم 
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اأ�سا�ش لها من ال�سحة وتفتقر اإىل الدليل الذي يدعمها ولي�ست معقولة ول مقبولة اأبدًا 

اأن يبعد عن نف�سه التهام ويحمل غريه ما ارتكبه من خطاأ ح�سب قرار  بل هو يريد 

التهام لأن الأعمال كلها كانت تنفذ باأوامره وتعليماته واإذن واأمر املهند�ش امل�سوؤول. 

فكيف يعقل اأن اأقوم بتنفيذ اأي عمل من تلقاء نف�سي دون تعليمات اأ�سحاب املوؤ�س�سة 

اإيّل ل يخدم الق�سية باأي  واملهند�سني ذوي اخلربة يف هذا املجال.. فتوجيه التهام 

�سيء وفيه اإجحاف بحقي لأنني ل اأقدم واأوؤخر ول�ست مذنبًا باأي ذنب ومل اأ�ستلم اأية 

اأ�ستلم حقوقي من هذه املوؤ�س�سة حتى  اأنني مل  اأُتهم بالتزوير كما  م�ستخل�سات حتى 

الآن. 3- اأما بخ�سو�ش ما جاء يف قرار التهام باأنني �ساركت يف اإهدار املال العام 

بنقل العمل من ع�سرية اإىل �سق�سان اأقول: اإن نقل العمل من ع�سرية اإىل �سق�سان كان 

بناًء على طلب من مهند�ش الإدارة اإىل اأ�سحاب املوؤ�س�سة ومبوافقة اأ�سحاب املوؤ�س�سة 

ومتت التوجيهات بتنفيذ العمل هناك ومل يكن يل احلق يف اأن اأناق�ش ما هي الأ�سباب 

اأن ذلك يف م�سلحة العمل ومن �سميم عمل مهند�ش  اإىل ذلك ظنًا مني  التي دعت 

الإدارة وهو الأدرى مب�سلحة العمل وما تقت�سيه طبيعته ومل اأقم بتنفيذ العمل اإل بعد 

اإ�سدار التعليمات من املهند�ش والعمل الذي مت يف �سق�سان هو نوعية العمل املطلوب 

اإىل مهند�ش الإدارة واملوؤ�س�سة ليقررا  اأ�سند  اأنه  اأ�سلفت  نف�سه يف ع�سرية والذي كما 

وحدهما نوعيته وجودته وكميته، فاأين هو ال�سبب الذي ي�ستدعي اتهامي باإهدار املال 

العام اإذا كنت غري م�سوؤوٍل اأ�ساًل عن هذه ال�سالحيات. وبناًء على ما تقدم من اأ�سباب 

وحقائق فاإنني اأرف�ش رف�سًا تامًا هذا التهام الذي وجه اإيل باإهدار املال العام واأنه 
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ل عالقة يل مبا حدث ول يد يل فيه.. واإمنا اأنا جمرد عامل اأنفذ تعليمات روؤ�سائي يف 

العمل واملهند�سني الذين هم اأدرى مني مب�سلحة العمل.. واملنطق يقول اأن من اوؤمتن 

على املال العام هو اأدرى مب�سلحة املال العام ول�ست اأنا امل�سوؤول عن ذلك ول اأ�ستفيد 

من اأيٍّ من هذه املبالغ واإمنا دوري يقت�سر على التنفيذ فقط.. فال اأجد م�سوغًا ول 

مربرًا لهذا التهام. وت�سلم ممثل الدعاء واأجاب باأنه يكتفي مبا ورد يف قرار التهام 

والأدلة الواردة فيه.ثم قرر املتهمون باأنهم يكتفون مبا قدموه يف اجلل�سات ال�سابقة 

واأنهم لي�ش لديهم اأي جديد ي�سيفونه ويطلبون الف�سل يف الق�سية بحالتها الراهنة. 

وحيث اإنه بناًء على الدعوى واإجابة املدعى عليه الأول يف مذكرته املت�سمنة: اعرتافه 

بالإيداع يف ح�سابه من املوؤ�س�سات املتعاقد معها من قبل اإدارته احلكومية اأو بالإيداع 

يف ح�ساب �سركات تاأجري ال�سيارات التي يتعامل معها يف ا�ستئجار �سيارة يتنقل بها، 

واعرتافه بالتفاق مع املتهمني الآخرين على عدم تنفيذ كامل الإ�سالحات املطلوبة يف 

الأموال  يف  والتفريط  التزوير  بجرمية  التهام  حمل  امل�سروع  )وهو  ع�سرية  جممع 

العامة( والعمل بذات الأعمال بالط ومظالت يف جممعات اأخرى مبا يخالف العقد 

بني هذه اجلهة واملوؤ�س�سة املنفذة للم�سروع، وبعد درا�سة الأوراق والتحقيقات املرفقة 

ت�سليم  مت  اأنه  و).....(  املدعو).....().....(   اأقوال  يف  جاء  ما  اإىل  الطالع  وبعد 

املذكور بع�ش تلك املبالغ وبع�سها الآخر اأودعت يف ح�سابه اأو ح�ساب �سركات تاأجري 
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ال�سيارات التي حددها لهم مبا يتطابق مع اعرتافه ال�سابق، وبعد الطالع على عقد 

امل�سروع وقيمته وموا�سفاته بني جهته احلكومية واملوؤ�س�سة التي ر�ست عليها املناق�سة 

وحم�سر ت�سليم املوقع للموؤ�س�سة ذاتها واملبني فيه اأن امل�سروع يف مبنى جممع ع�سرية 

العقد  على ح�سب  امل�سروع  وقيمة  الأخرى  للمجمعات  ذكر  اأو  اإ�سارة  اأية  دون  للبنات 

)298000( ريال، وبعد الطالع اإىل ما جاء يف خطاب اإدارة الرتبية والتعليم للبنات 

جممع  يف  املنفذة  الأعمال  تكلفة  اأن  املت�سمن  1427/6/20هـ  يف   )9/1145( رقم 

ع�سرية هـ )114089.40( مائة واأربعة ع�سر األف وت�سعة وثمانون رياًل واأربعون هللة، 

وتكلفة الأعمال املنفذة يف جممع �سق�سان للبنات )36563.40( �ستة وثالثون األف 

وخم�سمائة وثالث و�ستون رياًل واأربعون هللة وهذه التكلفة املقدرة ت�ساوي )50%( من 

قيمة امل�سروع الكامل. وقدر الأعمال وتكلفتها الوارد يف خطاب اإدارة التعليم يتطابق 

مع ما جاء يف اعرتاف املدعى عليه الأول يف مذكرته املقدمة للدائرة حيث اأفاد فيها 

يف �سفحة )2(: اأن باقي الوفورات تقدر بحوايل )50%( من كميات املناق�سة واأنه مل 

تنفذ كامل الأعمال املتفق عليها يف العقد، وحيث اإن املدعى عليه الأول كان من �سمن 

املوقعني على حم�سر ال�ستالم البتدائي ب�سفته امل�سرف على امل�سروع وهذا املح�سر 

العقد  على  واطلعت  الطبيعة  على  امل�سروع  مبعاينة  اللجنة  قامت  قد  "اأنه  يت�سمن: 

وال�سروط واملوا�سفات وتبني للجنة اأنه ل توجد مالحظات متنع من ال�ستالم البتدائي 

وبناًء عليه ونظرًا لعدم وجود مالحظات اأو عيوب بامل�سروع املذكور فقد قررت اللجنة 

ال�ستالم البتدائي للم�سروع وعليه جرى التوقيع" وهذا الأمر يخالف احلقيقة كما يف 
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خطاب اإدارة التعليم وكما يف اعرتافه الوا�سح ال�سريح يف مذكراته اأن املوؤ�س�سة مل 

تقم بتنفيذ كامل امل�سروع بل قامت بتنفيذ جزء من امل�سروع فقط ثم قام بالتفاق مع 

املوؤ�س�سة لتنفيذ م�ساريع اأخرى غري واردة يف العقد دون موافقة ر�سمية من مرجعه 

وهذا التفاق لنقل جزء من امل�سروع ميثل )50%( من امل�سروع الأ�سل اإىل مكان اآخر 

دون اإثبات ذلك يف الأوراق الر�سمية اأو اأخذ الإذن من اجلهة املخول لها الإذن يف مثل 

هذا امل�سروع يعترب م�ساركة من املتهم يف التفريط يف الأموال العامة حيث اإنه موكول 

له الإ�سراف على تنفيذ كامل بنود العقد واأثبت لدى اجلهات املخت�سة كما يف حم�سر 

اأنه  ذلك  ويعني  املتفق  امل�سروع  كامل  نفذ  املوؤ�س�سة  �ساحب  اأن  البتدائي  ال�ستالم 

ي�ستحق املبلغ املر�سود لهذا امل�سروع من الأموال العامة مبا يخالف احلقيقة وقد نتج 

عن ذلك ا�ستالم �ساحب املوؤ�س�سة املنفذة لكامل مبلغ العقد يف حني اأنه مل ينفذ اإل 

اأن  معه  يت�سح  مما  اأخرى  اأعمال  باأية  القيام  عن  ذلك  بعد  امتنع  ثم  منه   )%50(

نفوذ  ا�ستغالل  ثبوت جرائم  اإىل  الدائرة  الوجوه. وتخل�ش  الت�سرف خاطئ من كل 

الوظيفة والتزوير وال�ستعمال والتبديد والتفريط يف الأموال العامة املن�سوبة اإليه يف 

الثانية من  املادة  الفقرتني )6( و)7( من  الدعوى ومعاقبته عن ذلك مبوجب  هذه 

املر�سوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ ورد ما اأخذه دون وجه حق وهو مبلغ وقدره 

)58700( ريال مبوجب املادة الثالثة من ذات النظام، ومعاقبته عن واقعة التزوير 

رقم  الوزراء  جمل�ش  وقرار  التزوير  مكافحة  نظام  من  و)6(   )5( املادتني  مبوجب 

)223( لعام 1399هـ. ول تعول الدائرة على اإجابة املتهم عن التهام املوجه اإليه فاأما 
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اإجابته عن جرمية ا�ستغالل النفوذ الوظيفي مل�سلحته ال�سخ�سية من ا�ستئجار �سيارة 

بالإ�سراف  املكلف  املوؤ�س�سات  اأعمال  على  الإ�سراف  يف  ل�ستخدامها  ذلك  كان  باأنه 

ا�ستلموا  زمالءه  واأن  مطالباته  رغم  �سائقًا  اأو  �سيارة  له  توفر  مل  الإدارة  واأن  عليها 

�سيارات لأجل اإجناز اأعمالهم فهذا الأمر ل يربر له اأخذه الأموال العامة املر�سودة 

لإجناز امل�ساريع من املوؤ�س�سات التي مت التفاق معها فاملال العام املر�سود لإجناز هذا 

امل�سروع مل يرد يف بند من بنود عقده ذكر لتكاليف املهند�ش امل�سرف على امل�سروع من 

اجلهة احلكومية املتعاقدة، واأما جوابه عن التهام ذاته: باأنه ل يعلم بالأنظمة الإدارية 

واأنه حديث عهد بالتخرج من اجلامعة واأن جميع زمالئه ومديره املبا�سر كانوا على 

له طلب  يربر  ل  اأي�سًا  الأمر  فهذا  الأعمال  لإجناز  ال�سيارات  ا�ستاأجر  باأنه  تام  علم 

اأن  اأموال تتعلق بامل�سروع ول تتعلق به من املوؤ�س�سة املتعاقد معها، ومل يثبت للدائرة 

مرجعه اأذن له بالت�سرف يف الأموال بهذه الطريقة ويعترب اآخذًا لهذه الأموال من غري 

وجه حق. واأما اإجابته عن اتهامه بالتزوير يف م�ستندات �سرف امل�ستخل�ش اخلا�ش 

اأنها وقائع  مب�سروع جممع ع�سرية للبنات بالطائف باإثبات وقائع واأقوال كاذبة على 

�سحيحة وهو ما مت التوقيع عليه من قبله يف حم�سر ال�ستالم البتدائي: باأن هناك 

م�ساحة كبرية من الأر�ش داخل �سور جممع ع�سرية لي�ست بحاجة للبالط اأو املظالت 

واأن هناك م�سروع اإن�ساء مدر�سة جديدة على هذه الأر�ش واأخربوه باأن ي�سع هذا يف 

امل�سروع  على  الإ�سراف  له  موكول  اأنه  عليه:  اجلواب  فاإن  العمل،  اأثناء  احل�سبان يف 

ح�سب ما ورد يف العقد، واأما اإذا ثبت لديه عدم جدوى امل�سروع اأو �سرره فاإنه باإمكانه 
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خماطبة مرجعه وكتابة تقرير يف حينه لتخاذ الالزم، والنظر يف جدوى هذا امل�سروع 

من عدمه لي�ش من مهامه بل مهمته هي الإ�سراف على امل�سروع ح�سب ما ورد يف العقد 

من موا�سفات، وحيث اإنه ثبت لدى الدائرة اأن املدعى عليه الأول مل يقم حني اإ�سرافه 

مبخاطبة امل�سوؤولني بتقارير يثبت فيها عدم جدوى امل�سروع ومل يثبت طلبه لنقل جزء 

من هذا امل�سروع لأماكن اأخرى بحاجة اإليه بل ثبت اأنه رفع حم�سر ال�ستالم يثبت فيه 

اكتمال امل�سروع باملخالف للحقيقة مما تخل�ش معه الدائرة اإىل عدم قبول جوابه فيما 

ورد يف هذه الفقرة. واأما ما اأفاد به من اأنه جديد على العمل واأنه مل مي�ش على تعيينه 

اأكرث من اأربعة اأ�سهر فال يخفى اأن رفع امل�ستخل�ش الذي يثبت فيه اكتمال امل�سروع مع 

لهذا  املر�سود  املبلغ  كامل  با�ستالم  املوؤ�س�سة  �ساحب  اأحقية  وبالتايل  اكتماله  عدم 

امل�سروع اأنه يف احلقيقة اإثبات لوقائع كاذبة وتفريط يف الأموال العامة ول يحتاج اإىل 

الذين  ال�سهود  �سهادة  على  الدائرة  تعول  ول  الأمر.  ملعرفة هذا  معرفة وخربة  طول 

اأح�سرهم املدعى عليه الأول حيث اإنه اأح�سر اأربعة �سهود وكل هوؤلء ال�سهود فيما عدا 

رد  يوجب  مما  الواقعة  عن  علمهم  بعدم  الدائرة  اأمام  اأقروا  قد   ).....( ال�ساهد 

�سهادتهم وعدم قبولها وذلك لأن اهلل تعاىل يقول )اإل من �سهد باحلق وهم يعلمون( 

وهوؤلء قد اأقروا بعدم علمهم بالواقعة. واأما �سهادة ال�ساهد ).....( حيث اإن �سهادته 

اأنه يف حالة اإجناز املقاول  تنح�سر يف رفع امل�ستخل�سات حيث جرى العرف لديهم 

بن�سبة )85%( فما فوق من عقد املقاولة )العمل الذي ي�ستحق( الرفع عنه مع �سرط 

ا�ستمرار املقاول يف الأعمال الأخرى والثقة يف جديته حينئذ يرفع امل�ستخل�ش من اأجل 
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ت�سريع ح�سوله على الدفعة خا�سة واأن ذلك يكون يف حق املقاول الذي له م�ستخل�سات 

قد  اإجراءات  بعدة  مروره  بعد  اإل  ي�سرف  ل  امل�ستخل�ش  باأن  ملعرفتنا  وذلك  اأخرى 

تطول مدتها اإىل �ستة اأ�سهر ويف هذه احلالة اإذا مل يلتزم املقاول باإجناز العمل فاإنه 

بال�ستطاعة اإيقاف �سرف ال�ستحقاق ويريد ال�ساهد بهذه ال�سهادة الإفادة باأن رفع 

عدم  على  يدل  مما  عندهم  معتاد  الأول  عليه  املدعى  من  ح�سل  الذي  امل�ستخل�ش 

على  تعويل  ول  الأول،  عليه  املدعى  به  وقع  الذي  اخلطاأ  يف  اجلنائي  الق�سد  وجود 

للم�سروع  امل�ستخل�ش  رفع  الأول  عليه  املدعى  لأن  وذلك  ذلك  يف  ال�ساهد  �سهادة 

للموا�سفات الواردة يف العقد مع اعرتافه بعدم اكتمال امل�سروع واأنه مل ينفذ منه �سوى 

)50%( فقط مما يتبني من ذلك عدم مطابقة �سهادة ال�ساهد على الواقعة امل�سهود 

عليها مما ي�ستلزم منه عدم الأخذ بال�سهادة لأنها ل تقوى على رد الأدلة الوا�سحة 

التي �سبق الإ�سارة اإليها. اأما بالن�سبة للمدعى عليهما الثاين والثالث فاإنه وبناًء على 

الدعوى والإجابة وبعد درا�سة الأوراق والتحقيقات فاأما ما يتعلق فيما ُن�سب اإليهما من 

ال�ستغال بالتجارة فاإنه وبعد الطالع على اأقوال املدعى عليه الثاين لدى هيئة الرقابة 

والتي يتبني منها اأنه هو املدير  احلقيقي للموؤ�س�سة واأنه قام باملرور على امل�سروع ثالث 

مرات بعد بداية امل�سروع باأ�سبوع وعند منت�سفه والأخرية عند نهاية املطلوب منهم 

واأن  امل�سروع،  على  لالإ�سراف  معه  املوؤ�س�سة  تعاقدت  الذي  املهند�ش  يرافقه  وكان 

مكفولهم املتهم الرابع وهو الذي ي�سرف على امل�سروع من املوؤ�س�سة ات�سل عليه لأخذ 

الإذن منه يف الفائ�ش لنقله اإىل جممع �سق�سان فقال له: ل مانع، وهذا وحده كاٍف 
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يف  الثالث  عليه  املدعى  اأقوال  اإىل  االطالع  وبعد  بالتجارة،  اال�شتغال  جرمية  الإثبات 

التحقيقات حيث ذكر اأنه يطالب بعدم تاأخري امل�شتخل�شات املتعلقة باملوؤ�ش�شة وذكره 

لتفا�شيل امل�شاريع التي تقوم عليها املوؤ�ش�شة وتفا�شيل تنفيذ امل�شروع املتعاقد عليه مع 

بالتجارة،  اال�شتغال  املتهم يف  وقوع  وا�شح على  دليل  وهذا  التعليم يف ع�شرية  اإدارة 

الثاين  عليهما  للمدعى  املمنوحتني  الوكالتني  �شورة  تو�شحه  ما  على  االطالع  وبعد 

والثالث من �شاحب موؤ�ش�شة ).....( اأن لهما حق االإدارة واالإ�شراف على تنفيذ اأعمال 

اإليهما يف هذه الدعوى.واأما فيما يتعلق مبا ُن�شب اإىل  املوؤ�ش�شة وذلك يثبت ما ُن�شب 

باإثبات وقائع كاذبة على  واال�شتعمال وذلك  التزوير  الثاين من جرمية  املدعى عليه 

اأنها �شحيحة حيث اإن موؤ�ش�شته اتفقت مع املهند�س امل�شرف على امل�شروع وهو املدعى 

عليه االأول على عدم تنفيذ كامل اأعمال امل�شروع املتفق عليه واالكتفاء بتنفيذ ن�شبة 

منها ونقل التنفيذ اإىل جممعات اأخرى يحددها املدعى عليه االأول مبا يخالف العقد 

الرابع  عليه  املدعى  وهو  موؤ�ش�شته  امل�شروع من  امل�شرف على  بتعميد مكفوله  قام  ثم 

امل�شرف  املهند�س  مع  مب�شاركة  واخلطابات  االأوراق  وعلى  امل�شتخل�س  على  بالتوقيع 

خالف  على  امل�شروع  من  االنتهاء  تثبت  التي  االأول  عليه  املدعى  وهو  امل�شروع  على 

احلقيقة وتقريره اأن العقد املتفق عليه نفذ بالكامل كما يف اخلطاب املن�شوب ل�شاحب 

املوؤ�ش�شة املوجه ملدير الرتبية والتعليم مبحافظة الطائف املت�شمن: اأنه مت االنتهاء من 

قام  ثم  الواقع  بخالف  ومظالت،  وبالط  زنك  اأعمال  وهي  ع�شرية  جممع  م�شروع 

با�شتعمال هذه االأوراق املوقع عليها وذلك با�شتالم كامل املبلغ املر�شود لهذا امل�شروع 
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امل�شروع كما هو  بتنفيذ كامل  باأن موؤ�ش�شته مل تقم  تام  دون وجه حق وهو على علم 

حمدد يف العقد. وال تعول الدائرة على اإنكار املتهم الثاين علمه برفع املحررات املزورة 

واإنكاره االإدالء ببيانات كاذبة وهي الدعوى املن�شوبة اإليه ون�شبته ذلك للمتهم الرابع 

باالتفاق مع املتهم االأول حيث اإنه من الثابت يف االأوراق وامل�شتندات ويف اأقواله اأمام 

جهات التحقيق اأن املدعى عليه الرابع ما هو اإال موظف يتلقى االأوامر والتوجيهات من 

�شاحب املوؤ�ش�شة ووكيله وهو املدعى عليه الثاين واأنه ال ي�شتطيع اتخاذ اأي اإجراء اإال 

بالرجوع اإليه، وكيف يدعي عدم علمه باالإدالء بالبيانات الكاذبة ورفع املحررات وقد 

اأمر باإيقاف كامل امل�شاريع ثم قام با�شتالم كامل املبلغ املتعلق بامل�شروع وهو مل ينفذ 

اإال جزًءا منه. وحيث اإنه ثبت باعرتافه اأنه ي�شرف على امل�شروع بنف�شه واأنه ال ميكن 

اتخاذ اأي اإجراء اإال بالرجوع اإليه مما يتبني منه عدم �شحة دعواه بعدم العلم بالتزوير 

واأن هدفه من ذلك هو التهرب من امل�شوؤولية اجلنائية. واأما ما يتعلق فيما ُن�شب اإىل 

املدعى عليه الثاين والثالث بامل�شاهمة يف جرمية التبديد والتفريط باالأموال العامة 

فاإنه وبعد االطالع على اعرتافهما بتنفيذ املوؤ�ش�شة اأعمال جممع �شق�شان للبنات من 

امل�شرف ).....(  املهند�س  بناًء على طلب  للبنات  اإ�شالح جممع ع�شرية  مبلغ عملية 

واأنه طلب منهما عمل �شواتر ملجمع القيم من الزنك، وبعد االطالع على خطاب اإدارة 

الرتبية والتعليم للبنات بالطائف �شالف الذكر اأن اأعمال جممع ع�شرية و�شق�شان اأقل 

من اإجمايل مبلغ عملية ع�شرية وبذلك يبقى طرف املوؤ�ش�شة مبلغ )114346.61( مل 

توؤد عماًل مقابله، وحيث اإن بقاء مبلغ )114346.61( ريااًل طرف املوؤ�ش�شة املذكورة 
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دون تنفيذ كامل العقد املتفق عليه اأو القيام بعمل مقابله وامل�شاهمة يف �شرفه يف غري 

الوجه املخ�ش�س له يعد تبديدًا وتفريطًا يف االأموال العامة، مما تخل�س معه الدائرة 

اإىل ثبوت جرميتي التزوير واال�شتعمال املن�شوبتني للمدعى عليه الثاين ومعاقبته عن 

ذلك مبوجب املادتني )5( و)6( من نظام مكافحة التزوير وقرار جمل�س الوزراء رقم 

يف  والتفريط  والتبديد  بالتجارة  اال�شتغال  جرميتي  وثبوت  1399هـ،  لعام   )223(

االأموال العامة املن�شوبتني للمدعى عليهما الثاين والثالث ومعاقبتهما عن ذلك مبوجب 

املادة االأوىل فقرة )1( واملادة الثانية فقرة )7( من املر�شوم امللكي رقم )43( لعام 

ا�شتوليا عليه دون وجه حق وهو  بالت�شامن فيما بينهما برد ما  واإلزامهما  1377هـ، 

مبلغ )114346.61( طبقًا للمادة الثالثة من املر�شوم امللكي امل�شار اإليها. مع االكتفاء 

العقوبات يف  تداخل  ملبداأ  اإعمااًل  االأ�شد  للجرمية  املقررة  بالعقوبة  منهم  كل  يف حق 

الفقه االإ�شالمي. واأما بالن�شبة للمدعى عليه الرابع فاإنه وبناًء على الدعوى واالإجابة 

للموؤ�ش�شة  مندوب  عامل  جمرد  اأنه  املت�شمنة:  الدائرة  لدى  املقدمة  مذكرته  يف 

لالإ�شراف على العمال و�شري العمل واأن عمله هو تنفيذ ما يوكل اإليه من املوؤ�ش�شة واأنه 

مبعاونة  واالإ�شراف  التخطيط  بعملية  يقوم  مهند�شًا  للموؤ�ش�شة  واأن  مهند�شًا  لي�س 

اأ�شحاب املوؤ�ش�شة واأنه لي�س له �شفة يف ا�شتخدام املحررات واال�شتفادة منها واأن الذي 

املوؤ�ش�شة  قبل  من  منه  طلب  عندما  واأنه  املوؤ�ش�شة،  �شاحب  هو  با�شتخدامها  قام 

واملهند�س امل�شرف على امل�شروع االنتقال اإىل مكان اآخر مل يكن له وال لغريه من العمال 

اأن  العلم  متام  يعلمون  اإنهم  حيث  االأوامر  من  لهم  ي�شدر  ما  على  االعرتا�س  وجه 
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�شاحب املوؤ�ش�شة واإدارة تعليم البنات م�شوؤلون عن ترتيب اأولويات العمل يف ظل وجود 

عليها  ر�شت  مناق�شات  عدة  يف  البنات  تعليم  باإدارة  املوؤ�ش�شة  يربط  عقد  من  اأكرث 

مبوجب عدة عقود واأنه لي�س م�شوؤواًل عن االأمور املالية اأو القب�س اأو ال�شرف الأن هذه 

اتهامه  �شحيحًا  لي�س  وبالتايل  املوؤ�ش�شة  �شاحب  وم�شوؤولية  اخت�شا�س  من  االأمور 

االأوراق  درا�شة  وبعد  العام.  املال  يف  التفريط  جرمية  يف  وامل�شاهمة  باال�شرتاك 

والتحقيق  الرقابة  هيئة  لدى  التحقيقات  املتهم يف  اأقوال  اإىل  واالطالع  والتحقيقات 

والتي اأفاد فيها: اأنه بعد االنتهاء من املطلوب منهم يف جممع ع�شرية ات�شل به املهند�س 

وهو املدعى عليه االأول وقال عندكم زيادة يف املبلغ نفذوا بها يف جممع �شق�شان فقال 

 – الثاين  عليه  املدعى  – وهو   ).....( من  تعميد  دون  من  التنفيذ  ي�شتطيع  ال  اأنه: 

وات�شل على ).....( وقال له: نفذ ما يقوله لك املهند�س ).....( – وهو املدعى عليه 

االأول – وهذا يتطابق مع ما اأفاد به املدعى عليه الثاين ).....( يف التحقيقات اأمام 

هيئة الرقابة والتحقيق حيث اأفاد: اأن ).....( – وهو املدعى عليه الرابع – ات�شل 

علي واأنا يف م�شر وقال يل: اإن املهند�س قال له: هناك فائ�س يف ع�شرية ويرغب العمل 

به يف جممع �شق�شان فقلت له: ال مانع، وحيث اإنه باالطالع على االأوراق والتحقيقات 

مبلغ مر�شود من  اأي  ا�شتالم  له احلق يف  لي�س  الرابع  املدعى عليه  اأن  للدائرة  تبني 

واملبلغ  كفيله  لدى  عامل  وهو  ذلك  ا�شتالم  ميكنه  وال  امل�شروع   لهذا  العامة  االأموال 

املر�شود لهذا امل�شروع ا�شتلمه �شاحب امل�شروع واملدعى عليه الرابع لي�س له اأية فائدة 

اأية  له  ولي�س  امل�شروع  من  املتبقية  الوفور  على  اال�شتيالء  اأو  االأموال  يف  التفريط  يف 
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ومن  �شحيحة،  اأنها  على  كاذبة  ووقائع  بيانات  واإثبات  املحررات  تزوير  يف  م�شلحة 

املتقرر كما يف قرار جمل�س الوزراء رقم )607( يف 1387/7/15هـ باملوافقة على ما 

جاء يف مذكرتي �شعبة امل�شت�شارين وفيهما: "اأنه ُي�شرتط لتوقيع العقوبات املن�شو�س 

عليها فيه توفر الق�شد اجلنائي الذي هو نية ا�شتعمال املحرر املزور للح�شول على 

ك�شب غري امل�شروع" وهو ما مل يتوفر يف حق املتهم اإذ اإنه ال �شفة له يف اتخاذ قرار 

اأو اال�شتالم واإمنا ذلك لغريه كما هو وا�شح يف وقائع  الت�شليم  اأو  اأو الرف�س  القبول 

توافر  لعدم  الرابع  عليه  املدعى  اإدانة  عدم  اإىل  الدائرة  معه  تخل�س  مما  الق�شية. 

الق�شد اجلنائي لديه. وت�شري الدائرة : اإىل اأن هذه اأول زلة للمتهمني االأول والثاين 

والتحقيق  التوقيف  اإجراءات  من  حلقهم  ما  واإن  ال�شالح  عليهم  ويرى  والثالث 

واملحاكمة كاٍف يف ردعهم وزجرهم كما تالحظ الدائرة اإىل اأنهم يعولون اأ�شرًا مكونة 

من زوجات واأبناًء كرث وهم العائلون لهم وبعد االطالع على التزكيات املرفقة باأوراق 

اأمام الديوان فاإن  الق�شية وا�شتنادًا للمادة )32( من قواعد املرافعات واالإجراءات 

الدائرة تق�شي بوقف تنفيذ العقوبة عن املتهمني االأول والثاين والثالث. 

لذلك حكمت الدائرة اأوًل: اإدانة املدعى عليه الأول ).....( – �سعودي اجلن�سية – 

بجرائم ال�ستغالل لنفوذ الوظيفة والتزوير وال�ستعمال والتبديد والتفريط يف 

الأموال العامة املن�سوبة اإليه يف هذه الدعوى وتعزيره عن ذلك ب�سجنه �سنة حت�سب 

منها مدة توقيفه على ذمة هذه الق�سية وتغرميه خم�سة اآلف ريال واإلزامه برد 

مبلغ وقدره ثمانية وخم�سون األفاً و�سبعمائة ريال خلزينة الدولة. 



506

– بجرائم ال�ستغال  – �سعودي اجلن�سية  اإدانة املدعى عليه الثاين ).....(  ثانياً: 

هذه  يف  اإليه  املن�سوب  والتزوير  العامة  بالأموال  والتفريط  والتبديد  بالتجارة 

ذمة  توقيفه على  �سنة حت�سب منها مدة  ب�سجنه مدة  ذلك  وتعزيره عن  الدعوى 

هذه الق�سية وتغرميه مبلغ خم�سة اآلف ريال. 

ثالثاً : اإدانة املدعى عليه الثالث ).....( – �سعودي اجلن�سية – بجرميتي ال�ستغال 

اإليه يف هذه الدعوى  بالتجارة والتبديد والتفريط يف الأموال العامة املن�سوبتني 

ومعاقبته عن ذلك ب�سجنه مدة �ستة اأ�سهر حت�سب منها مدة توقيفه على ذمة هذه 

الق�سية وتغرميه خم�سة اآلف ريال. 

رابعاً : اإلزام املدعى عليهما الثاين والثالث برد ما ا�ستوليا عليه دون وجه حق و هو 

رياًل  واأربعون  و�ستة  وثالثمائة  األفاً  ع�سر  واأربعة  مائة   )114346.61( قدره  مبلغ 

واإحدى و�ستون هللة. 

خام�ساً: عدم اإدانة املدعى عليه الرابع ).....( – م�سري اجلن�سية – مبا هو من�سوب 

اإليه يف الدعوى ملا هو مو�سح بالأ�سباب. 

�ساد�ساً: وقف تنفيذ عقوبة ال�سجن فقط عن الأول والثاين والثالث ملا هو مو�سح 

بالأ�سباب. 

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 
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، واعتبار احلكم نهائياً  اإليه من ق�ساء  انتهى  بتاأييد احلكم فيما  املحكمة  حكمت 

واجب النفاذ بالن�سبة للمدعى عليه الرابع لعدم العرتا�ض عليه . 
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رقم الق�سية 3/347/ق لعام 1431هـ 
رقم احلكم البتدائي 125/د/ج/11 لعام 1431هـ 

رقم حكم ال�ستئناف 373/اإ�ض/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�سة 1431/12/22هـ 

  – العقوبة – تغليظ  اأمن  – رجل  الإدانة  قرائن  وظيفي– تعدد  نفوذ  ا�ستغالل 

التعوي�ض عن احلق اخلا�ض. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �شد املتهم الأنه بو�شفه )جندي اأول( باأمن 

مهام  اأداء  اأثناء  قام  باأن  �شخ�شية  م�شلحة  لتحقيق  الوظيفي  نفوذه  ا�شتغل  الطرق 

عمله با�شتيقاف اأحد املقيمني وحترير خمالفة مرورية له واأخذ جهاز اجلوال اخلا�س 

به بغري حق – اإقرار املتهم باأخذ جوال املقيم دون م�شتند نظامي رغم اإنكاره ذلك 

التحقيقات  اإذ ذكر يف  اأقواله يف �شبب قفل اجلوال  وتناق�س   ، التحقيقات  يف بداية 

اأنه مل  والتحقيق  الرقابة  اأمام هيئة  ثم ذكر  العمل  ل�شغط  اأقفل اجلوال  اأنه  االأولية 

يقفله واإمنا تقفل من تلقاء نف�شه، كرثة تعلله بالن�شيان بعد اإرجاعه اجلوال ل�شاحبه 

رغم طلب �شاحبه له وتظاهر املتهم باجلهل واأنه ال يعلم �شيئًا عنه ، ف�شاًل عن اإعادته 

اجلوال من دون �شريحة مما يدل على اكتفائه باجلهاز كعادة ال�شارق – اأثر ذلك: 

ثبوت االإدانة مع تغليظ العقوبة ل�شوء فعله وهو موؤمتن على الطرق فكان االأحرى به اأن 

يكون اأمينًا على ما اأوؤمتن عليه ال اأن يكون خائنًا – اقت�شار نظر الدائرة للحق العام 

وانعقاد االخت�شا�س باحلكم بالتعوي�س على املتهم للمحكمة املخت�شة بنظر احلقوق 

اخلا�شة. 
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الفقرة )1( من املادة )2( من املر�شوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ.  

املادة )3(  من املر�شوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ.

بعد اإحالة الق�شية اإىل هذه الدائرة حددت لنظرها جل�شة يوم االأحد 1431/3/28هـ 

ح�شرها ممثل االدعاء ).....( ، ومل يح�شرها املتهم، ويف جل�شة هذا اليوم ح�شر 

اأجاب  املتهم  على  االتهام  قرار  وبتالوة  املتهم  ح�شر  كما   ،  ).....( االدعاء  ممثل 

بعدم �شحة ما ورد فيه وذكر باأنه يف اأثناء ا�شتالمه لعمله يف دورية اأمن الطرق قام 

به  ويتكلم  اجلوال  يحمل  وراآه  الطريق  بجانب  التوقف  منه  وطلب  املقيم  با�شتيقاف 

واأخذ منه اجلوال واأعاده اإىل مرجعه يف اليوم الثاين. وب�شوؤاله هل قام بتحرير خمالفة 

للمذكور قال: نعم اأعطيته خمالفة ال�شري يف غري م�شاره املخ�ش�س له، وب�شوؤاله عن 

مل  اأنه  وذكر  لذلك،  نظاميًا  م�شتندًا  يذكر  مل  املقيم  جوال  الأخذه  النظامي  امل�شتند 

يق�شد اأخذ اجلوال لنف�شه واإمنا ق�شد طلب اإثباته وعندما اأخذ اإثباته ن�شي اجلوال 

اإنه  احلا�شل  قال:  املقيم  باإغالق جوال  قام  هل  وب�شوؤاله  العمل.  لزحمة  الدورية  يف 

عندما اأخذت اجلوال ن�شيته يف �شيارتي اخلا�شة عندما اأردت االحتفاظ به، ومل اأنتبه 

اأنه موجود عندي يف ال�شيارة اإال عندما اأح�شره اأوالدي يل، واكتفى بذلك، كما اكتفى 
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ممثل االدعاء مبا ورد يف قرار االتهام، وعليه رفعت اجلل�شة للمداولة ثم �شدر هذا 

احلكم. 

حيث اإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق باملنطقة ال�شرقية اأقام هذه الدعوى �شد املتهم 

موجهًا له تهمة ا�شتغالل النفوذ الوظيفي لتحقيق م�شلحة �شخ�شية ، وطالبًا معاقبة 

وحيث   ، االتهام  قرار  ت�شمنها  التي  النظامية  الن�شو�س  به  تق�شي  ملا  طبقًا  املتهم 

فمنها  املتكاثرة  القرائن  من  لعدد  وذلك  بحقه  ثابت  املتهم  اإىل  من�شوب  هو  ما  اإن 

بالغ�شب وزحمة  تعلله  واأما  واإغالقه دون مربر مقبول  املبلغ  املتهم جوال  اأخذ   -1 :

العمل والغ�شب  اأقبح من ذنب فزحمة  العمل فهذا عذر هو يف احلقيقة مع �شقوطه 

اإذ قال يف  اأبدًا ما قام به. 2- تناق�س اأقوال املتهم يف �شبب قفله للجوال  ال يربران 

التحقيقات االأولية – كما تقدم – اإنه اأقفل اجلوال ل�شغط العمل، ثم هو لدى هيئة 

الرقابة والتحقيق يقول اإنه مل يقفله واإمنا قفل من تلقاء نف�شه بعدما رماه على مقعدة 

�شيارة الدورية! 3- تطابق اأقوال املبلغ مع اأقوال املتهم واأنه اأخذ اجلوال منه وهو يتكلم 

به وو�شعه على )طبلون( ال�شيارة، وكل ذلك من دون م�شوغ من النظام، واإمنا حم�س 

ا�شتغالل لنفوذ وظيفته. 4- اأنه لو كان �شادقًا يف ن�شيان اجلوال بحوزته ملا اأخذه معه 

اإىل البيت واأبقاه كل هذه الفرتة من الثالثاء 1430/7/21هـ اإىل وقت التحقيق معه 

بتاريخ 1430/7/25هـ كما يف ملف اإجراءات اال�شتدالل لفة )2( �شفحة )2، 3( بل 
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و�شمح الأطفاله بالعبث به كما ورد يف اأقواله �شفحة )7( من امللف نف�شه. 4- ولو كان 

�شادقًا يف ن�شيان اإرجاع اجلوال للمبلغ لكتب حم�شر لدى مرجعه بالواقعة حني وقوعه 

يبني فيه ن�شيانه للجوال معه، بدل اأن يتعلل بعدم كتابته للمح�شر بالن�شيان من جديد. 

تناق�شه  كرثة  لديه  ال�شيئ  بالق�شد  ويقطع  املتهم  حق  يف  التهمة  يقوي  مما  اإن   -5

وكرثة تعلله بالن�شيان فهو اأخذ اجلوال ومل يرجعه للمبلغ متعلاًل بالن�شيان، ثم يطلب 

منه املبلغ اجلوال ويتظاهر باجلهل واأنه ال يعلم عن اجلوال ثم هو ياأخذه معه ب�شيارته 

اخلا�شة ويذهب به اإىل البيت ومل يكتب يف ذلك حم�شرًا متعلاًل باخلطاأ والن�شيان. 

6- مما يقوي التهمة يف حق املتهم اأنه اأعاد اجلوال من دون �شريحة مما يدل على 

اأنه األقى بال�شريحة لعدم فائدتها بالن�شبة له واكتفى باجلهاز كعادة ال�شراق، خالفًا 

للمزاعم ال�شاقطة التي زعمها من �شقوط اجلوال يف اأثناء لعب االأطفال به فاإن من 

املعلوم اأن �شريحة االت�شال اإخراجها من اأ�شعب ما يكون فكيف ت�شقط وت�شيع مبجرد 

�شقوطها اإن هذا كله ي�شعر بكذب املتهم وحماولته التن�شل من امل�شوؤولية. 7- اإن مما 

املدعي  اأن  يف  واملتهم  املدعي  اأقوال  توافق  معه  للجوال  املتهم  ن�شيان  دعوى  ي�شعف 

حلق باملتهم وطلب منه اجلوال اإال اأنه ا�شتغرب من �شوؤاله عن اجلوال وقال بكل برود 

�شفحة  اللفة )2(  كما يف  املوقع  �شقط يف  يكون  – قد  �شدقناه  – اإن  م�شوؤولية  وال 

املدعية  الهيئة  حتقيقات  يف  يقول  اإذ  ظاهرة  مناق�شًة  نف�شه  يناق�س  هو  ثم   ،)6(

بقيق  باجتاه  الثانية  ال�شناعية  )كوبري(  فوق  توقف  اإنه   )3( �شفحة   )23( لفة 

وح�شر اإليه املبلغ بال�شاحنة وتوقف بجانب الكتف االأمين للكوبري وكان يكلمني وهو 
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بال�شاحنة وال اأعلم ماذا يقول واأ�شرت له باأن يتحرك لكي ال يعيق احلركة! فاأي تناق�س 

وتذبذب هذا! 8- اإن اإقرار املتهم باأخذ اجلوال دون م�شوغ نظامي وعدم اإرجاعه اإال 

بعد التحقيق معه يدينه بهذه اجلرمية واأما ما تعلل به من الن�شيان املتكرر فهو ادعاء 

للحقيقة وعدم �شحته.  االأحوال على خمالفته  بل قرائن  يوؤيده،  حم�س مل يوجد ما 

اأنه مع كل ما ذكره من  اإىل ما تقدم  التهمة يف حق املتهم باالإ�شافة  يوؤيد  9- ومما 

ن�شيان واأنه ق�شد اأن يعيد اجلوال ل�شاحبه واأنه ن�شي اأن يبلغ مرجعه لالأمر – مع كل 

ذلك جنده قد اأنكر يف اأول التحقيقات معه – اللفة )1( �شفحة )2( – اأخذه للجوال 

من املبلغ، ثم ملا واجهه املحقق باأن باإمكان جهة التحقيق التاأكد من �شدقه عن طريق 

اال�شتف�شار ممن كان حا�شرًا من االأ�شخا�س االآخرين الذين دونت لهم خمالفات يف 

ذلك الوقت و�شاهدوا اأخذ املتهم للجوال؟ حينها رجع املتهم وقال : قد اأكون اأخذته 

الأنه يجري ات�شال واأنا اأقوم بكتابة املخالفة. ثم ملا �ُشئل اإذًا قمت باأخذه؟ قال: نعم 

�شحيح ، لكن لغر�س اإعادته له ون�شيته يف الدورية. اإن كل ما تقدم من هذه القرائن 

واملالب�شات والتعلل بالن�شيان املتكرر والتناق�س امل�شني، مع تكرار هذه اجلرمية من 

املتهم اإذ �شدر بحقه حكم املحكمة االإدارية باملنطقة ال�شرقية رقم )592/د/ج/12( 

لعام 1430هـ يجعل الدائرة مطمئنة اإىل ثبوت اجلرمية يف حق املتهم مما يتعني معه 

اإدانته بجرمية ا�شتغالل نفوذ الوظيفة مل�شلحة �شخ�شية ومعاقبته عنها وفقًا للمادة 

ثبوت  من  ينال  وال  لعام 1377هـ،  رقم )43(  امللكي  املر�شوم  من  البند )1(  الثانية 

ما  اإن  اإذ  حق  بغري  اجلوال  على  اال�شتيالء  يف  لرغبته  نفيه  املتهم  حق  يف  اجلرمية 
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اأدىل به املبلغ يتفق مع الوقائع والقرائن املتقدمة وبالتايل فال يلتفت اإليه. واإذ ترى 

اإذ يعمل  الدائرة ذلك فاإنها تغلظ عليه الغرامة ل�شوء فعله وهو موؤمتن على الطرق 

يف اأمن الطرق، فكان االأحرى به اأن يكون اأمينًا على ما اأوؤمتن عليه ال اأن تنقلب االآية 

ويكون املوؤمتن خائنًا بكل اأ�شف. وت�شري الدائرة باأنه من غري اإخالل مبا لل�شاكي من 

الدائرة ت�شرف  فاإن  املخت�شة،  املحكمة  اأمام  املتهم  رفع دعوى خا�شة �شد  حق يف 

املبالغ  وبرد  �شرر  اأ�شابه  ملن  املنا�شب  بالتعوي�س  باحلكم  املدعية  طلب  عن  نظرها 

اأ�شحابها باعتبار جهة االخت�شا�س يف تطبيق املادة  اإىل  اأخذت بغري وجه حق  التي 

الثالثة من املر�شوم امللكي )43( ال�شادر يف عام 1377هـ املحكمة املخت�شة يف نظر 

احلقوق اخلا�شة بعد مطالبة اأ�شحابها، اأما ق�شاء الدائرة فهو خمت�س يف نظر احلق 

العام يف ق�شية ا�شتغالل النفوذ الوظيفي لتحقيق م�شلحة �شخ�شية. اإ�شافة اإىل اأن 

الوا�شح من اأوراق الدعوى تنازل املدعي عن دعواه بعد ا�شتالمه هاتفه املحمول كما 

يف ال�شفحة )8( من ملف اإجراءات اال�شتدالل املرفق بالق�شية لفة )2(. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( )�سعودي اجلن�سية( بجرمية ا�ستغالل النفوذ 

اآلف  ع�سرة  مبلغ  بتغرميه  عنها  وتعزيره   ، �سخ�سية  لتحقيق م�سلحة  الوظيفي 

)10000( ريال؛ ملا هو مو�سح بالأ�سباب. 

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ساء.
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رقم الق�سية 1/6577/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم البتدائي 8/د/ج/3 لعام 1431هـ 

رقم حكم ال�ستئناف 335/اإ�ض/9 لعام 1431هـ 
تاريخ اجلل�سة 1431/12/22هـ

ا�ستغالل نفوذ وظيفي– العمل خارج دائرة الخت�سا�ض – مراقب اأ�سواق – اإجماع 

�سهادة ال�سهود. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �شد املتهم الأنه ب�شفته مراقب اأ�شواق ا�شتغل 

نفوذ وظيفته خارج دائرة عمله لتحقيق م�شلحة �شخ�شية وذلك بقيامه ب�شحب رخ�س 

اإقامات بع�س العمالة يف االأ�شواق التجارية وم�شاومتهم على اإعادتها مقابل ح�شوله 

على مبالغ مالية منهم – اإقرار املتهم بقيامه ب�شحب رخ�س االإقامات خمالفًا بذلك 

اللوائح والتعليمات املت�شمنة عدم جواز �شحب االإقامات اإال باأمر من وزارة الداخلية 

اأو يف حالة ثبوت تزويرها – اإجماع �شهادات املقيمني على �شحة ما ُن�شب اإىل املتهم 

– عدم قيام املتهم بتحرير اأي حما�شر ب�شاأن �شحب االإقامات وعدم قيامه با�شتدعاء 

مقابل  �شند  اأي  املقيمني  ف�شاًل عن عدم منحه  كما هو مفرت�س،  االأمنية  الدوريات 

ا�شتالم املبالغ املالية منهم – اأثر ذلك: ثبوت اإدانته مبا ُن�شب اإليه.

الفقرة )1( من املادة )2( من املر�شوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ .
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تتلخ�س الوقائع يف اأن فرع الهيئة املذكورة اأعاله اأقام الدعوى اجلزائية املاثلة مبوجب 

هيئة  فرع  يتهم   : اأواًل  يلي:  ما  فيه  جاء  1429هـ  لعام  )208/ج(  رقم  االتهام  قرار 

 – مدين  �شجل   – اجلن�شية  �شعودي   –  ).....( حائل  مبنطقة  والتحقيق  الرقابة 

).....( – احلالة االجتماعية اأعزب العمر )28( �شنة املهنة موظف مراقب اأ�شواق 

باأمانة منطقة حائل – املرتبة اخلام�شة. الأنه وقبل تاريخ1429/4/9هـ بدائرة منطقة 

حائل: ب�شفته الوظيفية �شالفة الذكر ا�شتغل نفوذ وظيفته خارج دائرة عمله لتحقيق 

االأ�شواق  يف  العمالة  بع�س  اإقامات  رخ�س  ب�شحب  بقيامه  وذلك  �شخ�شية  م�شلحة 

– وبناًء  منهم  مالية  مبالغ  على  مقابل ح�شوله  اإعادتها  على  وم�شاومتهم  التجارية 

على ذلك متت اجلرمية. 

ثانيًا : اأدلة االتهام :  

1- اعرتافه بقيامه ب�شحب رخ�س اإقامات العمالة املخالفة باالأ�شواق التجارية. 

2- اإفادات و�شهادة العمالة املدونة بال�شفحات )5-13( لفة )12( من ملف الق�شية. 

ثالثًا : يطلب فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة حائل من املحكمة االإدارية مبنطقة 

الريا�س معاقبة املتهم املذكور وفقًا للمادة الثانية )1( من املر�شوم امللكي رقم )43( 

لعام 1377هـ. 

ومبثول املتهم اأمام هذه الدائرة ومواجهته مبا ُن�شب اإليه يف قرار االتهام قال : اإنني 
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اأقوم ب�شحب رخ�س االإقامات من بع�س العاملني يف االأ�شواق التجارية ممن  بالفعل 

يوجد عليهم خمالفات بلدية واأقوم بت�شليم كل منهم اإ�شعارًا مبراجعة البلدية ومل اأقم 

االتهام.  اإعادتها مقابل مبلغ مايل ح�شب ما ورد يف قرار  اأحد منهم على  مب�شاومة 

اإقاماتهم املدونة يف حما�شر  الذين قام ب�شحب  العمالة  واإفادات  باأقوال  ومبواجهته 

الذين  املوظفني  عدد  عن  وب�شوؤاله  �شحيحة.  غري  االإفادات  هذه  اإن  قال:  التحقيق، 

ميار�شون ذات املهنة، وهل جاء على اأحد منهم بالغ اأو اتهام مبثل ما اتهم به حمل 

هذه الدعوى. قال: اإن عددهم يفوق الع�شرة ومل ياأت على اأي منهم بالغ عدا زميل 

اليد عن  زال مكفوف  ال  وهو  الديوان  اأمام هذا  عليه دعوى  واأقيمت   ).....( يدعى 

باأن هذا ما  اأجاب  االإقامات،  �شنده يف �شحب رخ�س  وب�شوؤاله عن  �شنة.  العمل منذ 

جرى عليه العمل يف االأمانة ومع كثري من زمالئه. وب�شوؤاله البينة على ذلك، اأجاب 

يف البداية اأن با�شتطاعته اإثبات ذلك، اإال اأنه رجع وقال: ال اأ�شتطيع ذلك. وقد طلبت 

الدائرة �شماع اأقوال الوافدين الذين قام املتهم ب�شحب رخ�س اإقاماتهم فح�شر كل 

من ).....( )ميني اجلن�شية مبوجب رخ�شة االإقامة رقم ).....(  وكذلك ).....(  

)ميني اجلن�شية مبوجب رخ�شة االإقامة رقم ).....( واأي�شًا ).....( )ميني اجلن�شية 

املتهم  عن  يعرفونه  عما  املذكورين  وب�شوؤال    ).....( رقم  االإقامة  رخ�شة  مبوجب 

كنت  واأنا  املذكور   ).....( ح�شر  االأيام  من  يوم  يف  اأنه   ).....( االأول  قال   ).....(

خارج املحل لكنني قريب منه ف�شاهدته ي�شحب رخ�شة اأحد العمال يف املحل ف�شاألته 

لي�س من  اأن هذا  له  فذكرت  العمل  �شاحب  كفالة  على  لي�س  اإنه  فقال:  ال�شبب،  عن 
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اخت�شا�شه فاأ�شر على موقفه وطلب مراجعة البلدية ال�شتالم رخ�شة االإقامة فذكرت 

واأعادها،  فوافق  العامل  اإىل  االإقامة  رخ�شة  اإعادة  بعد  اإال  بذلك  اأقوم  لن  اأنني  له 

ويف يوم اآخر �شمعت من بع�س العاملني يف املحالت املجاورة اأن املذكور ح�شر اإليهم 

و�شحب منهم رخ�س االإقامات وطلب منهم مراجعته لت�شديد مبلغ ثالث مائة ريال 

عن كل واحد منهم بحجة اأنهم لي�شوا على كفالة �شاحب املحل. واأفاد الثاين ).....( 

البلدية ح�شر  لدى  الرخ�شة  ومعاملة  املحل  افتتاح  واحد من  اأ�شبوع  بعد  اأنه  قائاًل: 

املذكور و�شحب مني رخ�شة االإقامة بحجة اأن املحل غري مرخ�س فاأفهمته باأن معاملة 

اأ�شر  اأنه  اإال  التقدمي  واأن لدي مهلة �شهر من تاريخ  البلدية  الرتخي�س ال زالت لدى 

مكتبه  راجعته يف  وعندما  املحل  واأقفل  البلدية  مراجعته يف  مني  وطلب  موقفه  على 

اإقامته ف�شلمته املبلغ املطلوب  طلب مني مبلغ �شت مائة ريال مقابل ت�شليمه رخ�شة 

ومل يحرر �شند اإي�شال بذلك املبلغ. اأما الثالث ).....( فذكر اأنه يف يوم من االأيام 

كنت خارجًا من املحل الإي�شال اأحد اأبنائي اإىل امل�شت�شفى وكان اأحد االأبناء امل�شافني 

معي يف رخ�شة االإقامة موجودا يف املحل ويف اأثناء ذلك ح�شر ).....( و�شحب �شورة 

فراجعت  بذلك  ابني  اأخربين  ح�شرت  وعندما  ابني  مع  كانت  التي  االإقامة  رخ�شة 

املوظف املذكور فاأخربين باأن لديه خم�س وثائق اأخرى ما بني رخ�شة اإقامة ورخ�شة 

املوظف  من  طلبتها  وعندما  ا�شتالمها  مني  طلبوا  اأ�شحابها  مع  وبالتفاهم  �شياقة 

الوثائق  ت�شليم هذه  وثيقة مقابل  ريال عن كل  �شداد مبلغ مائتي  ).....( طلب مني 

اأقوالهم  احلا�شرون  وختم  بذلك  �شندًا  يعطني  ومل  ريال  ومائتي  األف  مبلغ  ف�شلمته 
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بذلك. وب�شوؤال املتهم عما يعرفه عن االأ�شخا�س املاثلني معه اأجاب قائاًل: اأعرف اأنهم 

يعملون يف ال�شوق فقط وال اأعرف عنهم غري ذلك وب�شوؤاله عما اإذا كان لديه اإ�شافة 

اأو تعليق على ما ذكروه، فاأجاب بالنفي كما قرر ممثل االدعاء اأنه يكتفي مبا ت�شمنته 

اأوراق الدعوى. 

حيث اإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة حائل اأقام الدعوى املاثلة بتوجيه االتهام 

اإىل املدعى عليه بارتكاب جرمية ا�شتغالل نفوذ الوظيفة مل�شلحته ال�شخ�شية. وحيث 

وحيث  تف�شيله.  املتقدم  النحو  على  كله  وذلك  الدعوى.  اأجاب عن  عليه  املدعى  اإن 

اإقراره باأنه يقوم  اإىل املدعى عليه ثابتة يف جانبه ملا ياأتي: 1-  اإن اجلرمية امل�شندة 

كما جاء يف خطاب  والتعليمات  اللوائح  بذلك  العمالة خمالفًا  االإقامات من  ب�شحب 

اأمني منطقة حائل رقم )155�س/�س( يف 1428/11/23هـ املت�شمن ما جاء بتعميم 

يف   )19425( رقم  ال�شري  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزير  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

وزارة  باأمر من  اإال  االإقامات  �شحب  التعليمات ال جتيز  اأن  املت�شمن  1420/4/28هـ 

الداخلية اأو يف حالة ثبوت تزويرها، واأنه ميكن الأية جهة اإذا ما اأرادت ح�شور الوافد 

اأو كفيله اإليها ا�شتخدام الو�شائل البلدية مثل تزويده بطلب ح�شور اأو االت�شال على 

كفيله اأو ما اإىل غري ذلك من البدائل االأخرى، وفيما يخ�س اإجراءات �شبط املخالفات 

البلدية واإثباتها ح�شب الئحة الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية ال�شادرة 
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بقرار جمل�س الوزراء رقم )218( يف 1422/8/6هـ علمًا باأن ما يخ�س �شحب االإقامة 

االأمنية وعمل  الدوريات  بعد ح�شور  اأ�شيق احلدود  فيتم ذلك يف  املراقبني  قبل  من 

)ميني  املقيم).....(  به  اأفاد  ما   -2 )انتهى(.  االإقامة  اأخذ  ثم  الالزمة  املحا�شر 

اجلن�شية( باأنه قبل �شهر ح�شر له باملحل مراقب البلدية ).....( و�شحب اإقامته من 

دون تزويده باإ�شعار واأنه قام باإعادتها عن طريق ).....(  )ميني اجلن�شية( مقابل 

مبلغ مائة ريال قام بت�شليمها للمراقب ).....(. 3- ما اأفاد به املقيم).....( )ميني 

اجلن�شية( باأنه قبل ثالثة اأ�شهر ح�شر له باملحل مراقب البلدية ).....( وطلب منه 

رخ�شة املحل فاأخربه باأن املحل جديد والرخ�شة ما زالت بالبلدية فقال له اأغلق املحل 

واأح�شر معي فاأبلغه املراقب ).....( باأن يدفع غرامة مقدارها األف ريال اأو دفع �شت 

مائة ريال مقابل اإعطائه مهلة �شهرين وكان ذلك عند توجههما ملكتب البلدية فاأبلغه 

باأنه لي�س معه حاليًا �شوى خم�س مائة ريال بجهاز ال�شرافة و�شحبها واأ�شاف عليها 

املبلغ و�شلمه اإياها نقدًا واأبلغه باأنه �شوف يعود اإليه مرة اأخرى وياأخذها منه ومل ي�شلمه 

اأي �شند اأو اإ�شعار بذلك. 4- ما اأفاد به املقيم ).....( )ميني اجلن�شية( باأنه قبل �شتة 

اأ�شهر تقريبًا ات�شل به املراقب ).....( واأبلغه باأنه قام ب�شحب اإقامة العامل ).....( 

)ميني اجلن�شية( والذي يعمل مبحل اك�ش�شوارات بجوار حملهم ومل يزوده باأي �شند 

اأو اإ�شعار بذلك وطلب منه املراقب ).....( اأن يح�شر له مبلغ مائتي ريال لكي يعيد 

اأي مبلغ  اإنه ال ميلك  ياأخذه للرتحيل فقال له ).....(   ل).....( االإقامة واإال �شوف 

فدفع ).....(  املبلغ للمراقب ).....( ومن ثم اأعاد االإقامة للمقيم ).....( واأنه قبل 
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�شهرين تقريبًا تلقى ات�شااًل من املراقب ).....( وطلب منه �شلفة مبلغ وقدره مائتا 

ريال واأعطاه املبلغ لكي يتقي �شره. 5- ما اأفاد به املقيم ).....( )ميني اجلن�شية( باأنه 

يف �شهر ذي احلجة عام 1428هـ قام املراقب ).....( ب�شحب �شورة اإقامته واإقامة 

عامل اآخر ).....( يعمل يف حمل جماور ملحله ومل يقم باإعطائهما اأي �شند اأو اإ�شعار، 

ويف اليوم نف�شه ح�شر له ).....( العاقل واأبلغه باأن املراقب ).....( �شحب منه ثالث 

اإقامات وذهب مع املقيم ).....( اإىل ق�شم مراقبة االأ�شواق يف برزان الأجل ا�شرتجاع 

االإقامات ودخل ).....( للمكتب لطلب تلك االإقامات من املراقب ).....( وطلب منهم 

مبلغ مائتي ريال عن كل اإقامة الأجل ا�شرتجاعها واأنه اأبلغ االأخ ).....( باأن ).....( 

يريد مبلغ مائتي ريال عن كل اإقامة واأنه اأخذ من املدعو).....( مبلغ �شت مئة ريال، 

األف  اأربع مائة ريال ودفع املبلغ كاماًل وقدره  واأ�شاف عليها من جيبه اخلا�س مبلغ 

ريال للمراقب ).....( وا�شتلم خم�س اإقامات. 6- ما اأفاد به املقيم ).....(– ميني 

اجلن�شية – باأنه قبل اأربعة اأ�شهر تقريبًا ح�شر للمحل املراقب ).....( و�شحب ثالث 

اإقامات من عمال املحل بحجة اأنهم خمالفون لنظام االإقامة ومل يقم بتحرير �شند اأو 

اإ�شعار وطلب منه مراجعته للمكتب ومل يذهب اإليه حيث �شمع اأنه يوجد �شخ�س يدعى 

ومن   ).....( املراقب  ب�شحبها  يقوم  التي  االإقامات  الإعادة  بالتو�شط  يقوم    ).....(

اإليه وطلب منه التو�شط الإعادة االإقامات فا�شتعد باإح�شارها ولكن قال له  ثم ذهب 

باأنه �شوف ياأخذ مبلغًا اأقل من مبلغ املخالفات التي �شوف يحررها واأن مبلغ املخالفة 

�شيكون كبريًا جدًا فقال له اذهب واح�شر له و�شيدفع املبلغ الذي يريده فيدفع �شت 
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مائة ريال للو�شيط ال�شرتجاعها وفعاًل اأعاد االإقامات. 7- ما اأفاد به املقيم ).....( 

و�شحب   ).....( البلدية  مراقب  له  ح�شر  اأ�شهر  �شتة  قبل  باأنه  اجلن�شية(  )ميني 

اإقامته ومل يزوده باأي �شند اأو اإ�شعار بذلك وبعد يومني ح�شر له زميله ).....( الذي 

يريد  باأنه  واأبلغه  عليه  ات�شل   ).....( املراقب  باأن  واأبلغه  ملحله  يعمل مبحل جماور 

مبلغ مائتي ريال اإذا رغب يف اإعادة اإقامته وقال له باأنه لي�س معه هذا املبلغ واأن راتبه 

قليل وقال له ).....( باأنه �شوف يدفعها للمراقب ).....( ويعيد له اإقامته وفعاًل مت 

اأمني منطقة حائل  راتبه. 8- ما جاء بخطاب  اأن يح�شمها ).....(  من  ذلك على 

املواطن  باأنه مل يتم حت�شيل غرامة على  املت�شمن  رقم )66�س( يف 1429/5/7هـ 

).....( وال يوجد ن�س بالئحة اجلزاءات عن املخالفات البلدية على خمالفي املهنة 

يف االأن�شطة غري املتعلقة بال�شحة العامة واإمنا يحال املخالف جلهات االخت�شا�س 

ويوؤكد  والتعليمات  املذكور خمالف لالأوامر  به  اأن ما قام  يوؤكد  العمل. وهذا  مبكتب 

اأية  اأراد به احل�شول على املادة بطريق غري م�شروعة حيث مل تنظم  اأن عمله هذا 

حما�شر ب�شحبه لهذه االإقامات ومل يقم با�شتدعاء الدوريات االأمنية كما هو مفرت�س 

ومو�شح يف تعميم �شموه املتقدم ذكره، وبالتايل فاإن ما قام به املذكور ي�شكل يف جانبه 

جرمية ا�شتغالل نفوذ الوظيفة مل�شلحة �شخ�شية، مما يعني �شحة ما ُن�شب اإليه يف 

قرار االتهام. وحيث ن�شت املادة الثانية من املر�شوم امللكي رقم )43( لعام 1377هـ 

على اأن "يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد عن ع�شر �شنوات اأو بغرامة ال تزيد عن ع�شرين 

األف ريال كل موظف ثبت ارتكابه الإحدى اجلرائم االآتية، وكذلك كل من ا�شرتك اأو 
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تواطاأ على ارتكابها �شواء كانوا موظفني اأم غري موظفني: 1- ا�شتغالل نفوذ الوظيفة 

مل�شلحة �شخ�شية يف داخل الدائرة اأو خارجها". وحيث ثبت لدى الدائرة مما تقدم 

بهذه  باإدانته  الق�شاء  فيتعني  االتهام  قرار  اإليه يف  املن�شوبة  املتهم اجلرمية  ارتكاب 

اجلرمية ومعاقبته عنها وفق ن�س املادة املتقدم ذكرها، والدائرة ت�شع يف اعتبارها 

حائل خالل  االإدارية مبنطقة  املباحث  فرع  لدى  موقوفًا  املذكور  اأم�شاها  التي  املدة 

الفرتة من 1429/4/20هـ حتى 1429/5/9هـ. 

النفوذ  ا�ستغالل  بجرمية  اجلن�سية  �سعودي   ).....( باإدانة  الدائرة  حكمت  لذلك 

الوظيفي املن�سوبة اإليه يف قرار التهام ومعاقبته عنها بتغرميه مبلغ ع�سرة اآلف 

ريال. 

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ساء.
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رقم الق�سية 6/229/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم البتدائي 106/د/ج/20 لعام 1431هـ 
رقم حكم ال�ستئناف 1071/اإ�ض/2 لعام 1431هـ 

تاريخ اجلل�سة 1431/9/20هـ

مناط  الولئي–  الخت�سا�ض  عن  يخرج  ما  عام–  موظف  �سد  القوة  ا�ستعمال 

توقيع العقوبة وفقاً لنظام مكافحة الر�سوة والهدف منها – تف�سري الن�سو�ض يف 

الإطار العام للنظام. 

والعنف  القوة  ا�شتعمال  بتهمة  املتهم  الدعوى �شد  والتحقيق  الرقابة  اأقام فرع هيئة 

وتك�شريه زجاج  املجاهدين  قوة  قيامه مبقاومة دوريات  لقاء  �شد موظفني عموميني 

وطلبت  عليه،  القب�س  من  ملنعهم  باأخرى  تلفيات  واإحداث  الدورية  �شيارات  اإحدى 

الر�شوة  مكافحة  – نظام  الر�شوة  مكافحة  نظام  من  ال�شابعة  للمادة  وفقًا  معاقبته 

عند جترميه ال�شتعمال القوة والعنف والتهديد يف حق املوظف العام اإمنا ق�شد بذلك 

اأو  العنف  نتيجة هذا  الوظيفية  بواجباته  االإخالل  على  وحمله  عليه يف عمله  التاأثري 

اأخرى  ميزة  باأية  اأو  باملال  املوظف  اإغراء  كما هو احلال يف جترمي حماولة  التهديد 

اأثناء  – اأما مقاومة ال�شخ�س لرجال ال�شلطة يف  اأجل حمله على ذلك االإخالل  من 

القب�س عليه فال يدخل يف هذا املفهوم وال ميكن اأن يتحقق معه اإجبار جهة القب�س 

على االإخالل بواجباتهم ويوؤيد ذلك اأن املقاومة اأمر متوقع ممن يقب�س عليه ، ومن 

ثم يجب عدم التو�شع يف تطبيق الن�شو�س اجلنائية ويجب اأال تقر مبعزل عن النظام 
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واإمنا يف االإطار العام وامل�شلحة التي اأراد حمايتها جنائيًا – موؤدى ذلك: اأن ما ُن�شب 

للمتهم ال يدخل فيما جرمته املادة ال�شابعة من نظام مكافحة الر�شوة واإمنا هي واقعة 

تعد على رجال ال�شلطة تخت�س بنظرها املحاكم العامة – اأثره: عدم اخت�شا�س ديوان 

املظامل والئيًا بنظر الدعوى. 

املادة )7( من نظام مكافحة الر�شوة ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/36( بتاريخ 

1412/12/29هـ. 

تتلخ�س وقائع الدعوى يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة احلدود ال�شمالية 

اأقام هذه الدعوى �شد املدعى عليه ).....( مبوجب قرار االتهام رقم )16/ج( لعام 

يف  ال�شمالية  احلدود  منطقة  بدائرة  1431/2/13هـ  بتاريخ  اأنه  واملت�شمن  1431هـ 

مدينة رفحاء ا�شتعمل املدعى عليه القوة والعنف بحق موظفني عموميني ملنعهم من 

اأداء عملهم باأن قام باالعتداء على دوريتني عائدتني لقوة املجاهدين مبحافظة رفحاء 

عندما كانتا تقومان باأداء عملهما حيث طلب اأفراد هاتني الدوريتني من �شقيق املتهم 

اإثباته لوجود تعميم عليه ولكنه مل ي�شتجب وبعد ذلك خرج عليهم املتهم وقام بتك�شري 

حديدية  اآالت  م�شتعماًل  االأخرى  بالدورية  تلفيات  واإحداث  الدوريتني  اإحدى  زجاج 
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)جنط وما�شورة( يف حماولة منه ملنع اأفراد الدوريتني من اأداء اأعمالهم املكلفني بها 

نظامًا واأدلة االتهام هي:

1- اإقرار املتهم امل�شدق �شرعًا باأنه قام باالعتداء على �شيارة قوة املجاهدين وذلك 

بتك�شري زجاجها االأمامي وكذلك �شرب الدورية االأخرى مع اجلانب لفة )1( �شفحة 

وت�شليم  قب�س  حم�شر  يف  جاء  ما   -2 الهيئة.  حتقيقات  يف  اإقراره  وكذلك   )14(

ال�شادر من قوة املجاهدين برقم )12/136( بتاريخ 1431/2/13هـ من اأن املتهم 

اأفراد الدورية. 3- ال�شور التي تو�شح االعتداء على �شيارة قوة  قام باالعتداء على 

قام  املتهم  اأن  من  املجاهدين  قوة  اأفراد  باإفادة  جاء  ما   -4  .)8( لفة  املجاهدين 

باالعتداء عليهم لفة )34(. 5- امل�شلحة العائدة ل�شقيق املتهم كونه مطلوبًا الإدارة 

املرور. 6- وجود �شابقة م�شجلة على املتهم مما يدل على �شوء �شلوكه. وطلب فرع هيئة 

اجلوف  مبنطقة  االإدارية  املحكمة  من  ال�شمالية  احلدود  مبنطقة  والتحقيق  الرقابة 

باملر�شوم  ال�شادر  الر�شوة  مكافحة  نظام  من  ال�شابعة  املادة  مبوجب  املتهم  معاقبة 

امللكي رقم )م/36( يف 1412/12/29هـ. ويف جل�شة يوم االثنني 1431/5/12هـ ح�شر 

ممثل االدعاء ).....( كما ح�شر املدعى عليه ).....( )�شعودي اجلن�شية( مبوجب 

املدعى  على  االتهام  قرار  االدعاء  وتال ممثل  رقم )1019412236(  املدين  ال�شجل 

عليه وب�شوؤاله عما ُن�شب اإليه فيه اأجاب بقوله ما جاء فيه �شحيح من اأن اأفراد دورية 

املجاهدين طاردت �شقيقي ).....( فاجته اإىل املنزل فخرجت من املنزل ووجدتهم 

يتحدثون معه وطلبوا اإثباته ال�شخ�شي ف�شاألت �شقيقي عن اإثباته فذكر يل باأنه داخل 
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املنزل فطلبت منه اأن يح�شره فوافق اجلندي �شائق الدورية وكنت قد اأعطيت �شائق 

اأخذ  ذلك  اأثناء  ويف  املنزل  داخل  اإىل  �شقيقي  فتوجه  �شقيقي  �شيارة  مفتاح  الدورية 

اجلندي املرافق لل�شائق املفتاح من زميله واأعاده اإيّل وقام باللحاق ب�شقيقي اإىل فناء 

املنزل الداخلي واأم�شك به وقام ب�شحبه فاأم�شك �شائق الدورية زميله واأخرجه خارج 

املنزل ثم ركبا الدورية وغادرا املوقع ويف اأثناء مغادرتهم كنت غا�شبًا لكونهم انتهكوا 

حرمة منزلنا بالدخول اإليه فقمت برميهم بقطعة حديد وال اأعلم هل ت�شببت باآثار يف 

الدورية اأم ال وختم قوله بذلك. ويف جل�شة يوم االثنني 1431/6/10هـ �شئل اأطراف 

الدعوى هل لديهم ما يودون اإ�شافته فقرروا اكتفاءهم مبا �شبق ثم ُرفعت اجلل�شة. 

اأقامت  اأوراق الق�شية ودرا�شتها و�شماع الدعوى واالإجابة، وحيث  وبعد االطالع على 

لقاء قيامه مبقاومة دوريات قوة املجاهدين  جهة االدعاء دعواها �شد املدعى عليه 

مبحافظة رفحاء، حيث قام بتك�شري زجاج اإحدى الدوريتني واإحداث تلفيات بالدورية 

االأخرى، وطلبت معاقبة املدعى عليه وفقًا للمادة ال�شابعة من نظام مكافحة الر�شوة 

اإن م�شاألة االخت�شا�س  ال�شادر باملر�شوم رقم )م/36( يف 1412/12/29هـ وحيث 

من امل�شائل االأولية التي يتعني بحثها قبل النظر يف املو�شوع، وحيث اإنه باالطالع على 

ن�س املادة ال�شابعة من نظام مكافحة الر�شوة يت�شح اأن وا�شع النظام عند جترميه 

ال�شتعمال القوة والعنف والتهديد يف حق املوظف العام اإمنا ق�شد بذلك التاأثري عليه 
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يف عمله وحمله على االإخالل بواجباته الوظيفية نتيجة هذا العنف اأو التهديد فكما 

هو احلال يف جترمي حماولة اإغراء املوظف باملال اأو باأية ميزة اأخرى من اأجل حمله 

على خمالفة النظام فكذلك جرم ا�شتعمال القوة اأو التهديد �شده حلمله على ذلك 

االآخرين  اأعني  عن  وبعيدًا  اخلفاء  يف  الغالب  يف  يكون  اإمنا  العنف  اأو  التهديد  وهذا 

كما هو احلال يف الر�شوة اأما مقاومة ال�شخ�س لرجال ال�شلطة يف اأثناء القب�س على 

�شقيقه كما يف هذه الواقعة فال يدخل يف هذا املفهوم وال ميكن اأن يتحقق معه اإجبار 

جهة القب�س على االإخالل بواجباتهم ويوؤيد ذلك اأن املقاومة اأمر متوقع ممن يقب�س 

عليه عنوة من جهات القب�س. وحيث اإن ما ُن�شب للمدعى عليه يف قرار االتهام من 

فعل ال يدخل فيما جرمته املادة ال�شابعة من نظام مكافحة الر�شوة التي تق�شد منع 

ا�شتغالل املوظف من قبل الفرد اأو االأفراد وحمله على االإخالل بواجبات وظيفته واإمنا 

هي واقعة تعد على رجال ال�شلطة ، ومعلوم اأن النظر يف ق�شايا التعدي وامل�شاربات 

واالإ�شابات من اخت�شا�س املحاكم العامة، مما يتعني معه احلكم بعدم االخت�شا�س 

الوالئي لديوان املظامل بالنظر يف مثل هذه الق�شايا ،  ومما يوؤكد اأن املادة ال�شابعة ال 

عالقة لها مبثل هذه الوقائع الواردة يف االتهام اأن العقوبات املن�شو�س عليها يف نظام 

مكافحة الر�شوة ت�شتتبع عقوبات تبعية اأخرى تكميلية ال تتفق ومنطق الوقائع املو�شوفة 

يف قرار االتهام ، ويجب اأن ال تف�شر املادة مبعزل عن النظام واإمنا يف االإطار العام 

وامل�شلحة التي اأراد حمايتها جنائيًا حتى ولو كان ظاهر الن�س يوحي باأعمال اأو�شع 

يف التطبيق. 
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لذلك حكمت الدائرة بعدم اخت�سا�ض ديوان املظامل ولئياً بنظر الدعوى املقامة 

عليه  املدعى  �سد  ال�سمالية  احلدود  مبنطقة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  من 

 .).....(

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ساء.
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رقم الق�سية 2/6916/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم البتدائي 86/د/ج/9 لعام 1431هـ

رقم حكم ال�ستئناف 1159/اإ�ض/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�سة 1431/11/1هـ

– مناط  الولئي  الخت�سا�ض  – ما يخرج عن  عام  القوة �سد موظف  ا�ستعمال 

توقيع العقوبة وفقاً لنظام مكافحة الر�سوة والهدف منها – تف�سري الن�سو�ض يف 

الإطار العام للنظام .

والعنف  القوة  ا�شتعمل  الأنه  املتهم  �شد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

والتهديد �شد موظفني عامني اأثناء تاأدية وظيفتهم ملنعهم من القيام بعملهم - نظام 

مكافحة الر�شوة �شرع العقاب على االأفعال التي تنطوي على ا�شتغالل الوظيفة العامة 

�شواء من قبل املوظف الذي ي�شغلها اأم من قبل الغري الذي يتعامل مع املوظف، املادة 

ال�شابعة من النظام املذكور التي تعاقب بالعقوبة املقررة باملادة االأوىل اإمنا تهدف اإىل 

اإرادة املوظف للقيام بعمل غري م�شروع �شواء بعر�س  تقرير عقوبة لكل ما يوؤثر على 

ر�شوة دون قبولها اأم باإكراهه على القيام بهذا العمل، ولذلك فاإن هذه املادة ال تتطرق 

فهذه  التهديد،  اأو  العنف  اأو  القوة  با�شتعمال  ال�شلطات  مبقاومة  قام  من  عقوبة  اإىل 

املادة يجب اأال تف�شر مبعزل عن النظام – موؤدى ذلك : اأن الواقعة املن�شوبة للمتهم 

ال عالقة لها باملادة ال�شابعة من نظام مكافحة الر�شوة، واإمنا هي واقعة تعدي على 

رجل اأمن تخ�شع للتو�شيف املنا�شب لها – اأثره: عدم اخت�شا�س ديوان املظامل والئيًا 

بنظر الدعوى. 
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املادة )7( من نظام مكافحة الر�شوة ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/36( بتاريخ 

1412/12/29هـ. 

ح�شر  حيث  ال�شبط  مبح�شر  املثبت  النحو  على  الق�شية  يف  النظر  الدائرة  با�شرت 

ممثل االدعاء).....( ، وب�شوؤاله عن دعواه اأجاب قائاًل: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق 

).....( – �شومايل اجلن�شية – متزوج عامل، يقيم يف البالد بطريقة غري نظامية 

ال�شرقة  بتهمة  1430/8/20هـ  بتاريخ  االإ�شالحية  جدة  حمافظة  ب�شجون  موقوف 

ا�شتعمل  املكرمة:  مكة  مبنطقة  جدة  حمافظة  بدائرة  التاريخ  وبذلك  الأنه  واملقاومة 

القوة والعنف والتهديد �شد موظفني عامني يف اأثناء تاأدية وظيفتهم ملنعهم من القيام 

مبفك   ، اجلندي).....(  االأمن  رجال  اأحد  و�شرب  بتهديد  قام  باأن  وذلك  بعملهم 

حماواًل الهرب ملنعهم من القب�س عليه اإثر توفر معلومات عن قيامه ب�شرقة اإقامة اأحد 

االأ�شخا�س وم�شاومته على اإعادتها – فتمت اجلرمية بناًء على ذلك. 

ودلل على ذلك مبا يلي: 

1- ما هو ثابت يف حم�شر القب�س رقم )159066( يف 1430/8/20هـ ـ القب�س على 

املتهم املذكورـ اإثر توفر معلومات عن قيامه ب�شرقة اإقامة اأحد االأ�شخا�س وم�شاومته 
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على اإعادتها ومن ثم قيامه بتهديد رجال االأمن مبفك كان بحوزته واعتدائه بال�شرب 

باملفك. 

كان  مبفك  االأمن  رجال  بتهديد  التحقيق  مراحل  بكافة  املذكور  املتهم  اعرتاف   -2

بحوزته ملنعهم من القب�س عليه االأمر الذي يجعل اإنكاره موؤخرًا ما هو من�شوب اإليه 

قوال مر�شال اأراد به التهرب من امل�شوؤولية اجلنائية. 

وطلب ممثل الهيئة حماكمة املتهم املذكور طبقًا الأحكام املادتني االأوىل وال�شابعة من 

نظام مكافحة الر�شوة. 

املادة  يف  املقررة  بالعقوبة  املتهم  معاقبة  اإىل  يهدف  االدعاء  ممثل  اإن  وحيث 

بتاريخ  )م/36(  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  الر�شوة  مكافحة  نظام  من  االأوىل 

اأنه من  االخت�شا�س  الديوان يف جانب  عليه  ا�شتقر  ما  اإن  1412/12/29هـ، وحيث 

امل�شائل االإجرائية االأولية يف الدعوى التي يتعني على الدائرة النظر فيه دون االلتفات 

اإىل طلبات اخل�شوم اأو دفوعهم، كما اأن تعميم معايل رئي�س ديوان املظامل رقم )2( 

عدم  اإليها  الق�شية  ورود  حال  تبني  اإذا  الدائرة  اأن  اإىل  ي�شري  بتاريخ1410/4/3هـ 

االخت�شا�س الظاهر بنظر الدعوى كان لها يف ح�شور املدعي اأن ت�شدر حكمًا دون 

يف  الف�شل  ب�شدد  وهي  الدائرة  اإن  حيث  ومن  االأطراف.  بقية  اإخطار  اإىل  احلاجة 

الق�شية وبعد درا�شة اأوراق الق�شية واأقوال املدعى عليه يف التحقيقات ال�شابقة واأمام 
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الدائرة وباالطالع على نظام مكافحة الر�شوة وما ا�شتملت عليه مواده تبني اأنها اإمنا 

�شرعت للعقاب على االأفعال التي تنطوي على ا�شتغالل الوظيفة العامة �شواء من قبل 

املوظف الذي ي�شغلها اأم من قبل الغري الذي يتعامل مع املوظف ويكون من �شاأن تلك 

العمل  �شري  وهي ح�شن  النظام  توخاها  التي  للم�شلحة  التهديد  اأو  االإ�شرار  االأفعال 

الوظيفي لكي يحقق املوظف االأهداف املرجوة منها لل�شالح العام بعيدة عن الف�شاد 

االإداري ولذلك تناولت مواد هذا النظام االأفعال التي يكون فيها املوظف ابتداًء هو 

الراغب يف ا�شتغالل العمل الوظيفي بتحقيق اأهداف خا�شة ولي�س اأهدافًا عامة مقابل 

اأي من  اأو الوعد بها، وكذلك من حاول من غري املوظفني العموميني  اأو هدية  عطية 

االأفراد الذين يتعاملون مع الوظيفة العامة احل�شول على مزية اأو فائدة من الوظيفة 

العامة وهو بالطبع لي�س من مقت�شاها اإغراء املوظف العام باأداء العمل اأو االمتناع عنه 

اأو االإخالل بواجبات الوظيفة مقاباًل لها، وملا كان النظام اخلا�س مبكافحة الر�شوة 

تكتف  مل  باأن  الوظيفة  فيها  ت�شتغل  التي  امل�شروعة  غري  االأعمال  منع  ا�شتهدف  اإمنا 

باإغراء املوظف العام بالعطية اأو الهدية اأو قيام املوظف العام بطلب ذلك، واإمنا اأراد 

اإكراه املوظف على القيام بعمل غري م�شروع ال تقت�شيه الوظيفة  كمقابل لها حماولة 

تقت�شيه  �شلوك  يف  املتمثل  الوظيفي  واجبه  اأداء  عن  االمتناع  على  باإكراهه  �شواء 

الوظيفة العامة اأم يف اإكراهه اأو حمله على اأي عمل يتعار�س واأهداف الوظيفة العامة 

باعتبار اأن الهدف االأخري للنظام اخلا�س مبكافحة الر�شوة هو مكافحة االأفعال غري 

امل�شروعة التي تتعار�س واأهداف الوظيفة العامة. ولذلك فاإن املادة ال�شابعة من هذا 
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النظام التي تعاقب بالعقوبة املقررة باملادة االأوىل اإمنا تهدف اإىل تقرير عقوبة لكل 

ما يوؤثر على اإرادة املوظف للقيام بعمل غري م�شروع �شواء بعر�س ر�شوة دون قبولها 

كما هو ال�شاأن يف املادة التا�شعة اأم باإكراه اإرادته على القيام لهذا العمل غري امل�شروع 

با�شتعمال القوة والعنف اأو التهديد. ولذلك فاإن هذه املادة ال تتطرق اإىل عقوبة من 

فاإن  ذلك  على  وبناًء  التهديد.  اأو  العنف  اأو  القوة  با�شتعمال  ال�شلطات  مبقاومة  قام 

قرار االتهام ن�شب للمتهم قيامه با�شتعمال القوة والعنف بحق موظف عام حلمله على 

اجتناب اأداء عمل من االأعمال املكلف بها نظامًا، وهذه الواقعة مبوا�شفاتها ال عالقة 

لها من قريب اأو بعيد باملادة ال�شابعة من نظام مكافحة الر�شوة الذي يقوم على منع 

الفرد وما ورد يف قرار  اأم من قبل  املوظف  �شواء من قبل  العامة  الوظيفة  ا�شتغالل 

االتهام اإمنا هو واقعة تعد على رجل االأمن تخ�شع للتو�شيف املنا�شب لها. ومما يوؤكد 

اأن املادة ال�شابعة من نظام مكافحة الر�شوة ال عالقة لها مبثل الوقائع الواردة يف قرار 

االتهام اأن العقوبات املن�شو�س عليها يف نظام مكافحة الر�شوة ت�شتتبع عقوبات تبعية 

واأخرى تكميلية ال تتفق ومنطق الوقائع املو�شوفة يف قرار االتهام كما اأن املادة ال�شابقة 

يجب اأال تف�شر مبعزل عن النظام واإمنا يف االإطار العام للنظام وامل�شلحة التي اأراد 

اأو�شع يف التطبيق  النظام حمايتها جنائيًا حتى ولو كان ظاهر الن�س يوحي باأعمال 

الأن على النظام حماية الوظيفة العامة وكل ما ورد يف النظام يجب اأن يف�شر يف �شوء 

هذا. مما تخل�س معه الدائرة اإىل احلكم بعدم اخت�شا�س ديوان املظامل والئيًا بنظر 

هذه الدعوى. 
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لذلك حكمت الدائرة بعدم اخت�سا�ض ديوان املظامل ولئياً بنظر هذه الق�سية ملا 

هو مو�سح باأ�سباب احلكم. 

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ساء.
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رقم الق�سية 2/1472/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم البتدائي 425/د/ج/8 لعام 1429هـ 

رقم حكم ال�ستئناف 234/اإ�ض/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�سة 1431/1/23هـ

ا�ستعمال القوة �سد موظف عام – �سرب - رجل الأمن - خطاأ رجل الأمن وعدم 

اتباعه الإجراءات النظامية – مربرات مقاومة املتهم لرجل الأمن. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �شد املتهم ملقاومته رجلي اأمن ملنعهما من 

اأداء عملهما املكلفني به باأن قام ب�شربهما و�شتمهما مما ت�شبب لهما باإ�شابات – خطاأ 

رجلي االأمن يف القب�س على املتهم ظنًا منهما اأنه ال�شخ�س املطلوب اإذ اإن املطلوب 

اأخوه ولي�س هو، وارتداوؤهما مالب�س مدنية وح�شورهما يف �شيارة غري ر�شمية وعدم 

اطالع املتهم على هويتهما وال على اأمر التوقيف )باإقرارهما( مما اأدى اإىل مقاومة 

املتهم لهما ل�شكه فيهما ، ومما يدل على ذلك قيام املتهم باالت�شال على الدوريات 

االأمنية لالإبالغ عن الواقعة – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم مبا ُن�شب اإليه لعدم كفاية 

االأدلة. 

اإىل  الواردة  اأعاله  الق�شية املو�شحة  العامة، وذلك لنظر  الدائرة اجلزائية  انعقدت 

بتاريخ   )1570/3( رقم  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  بخطاب  املظامل  ديوان  فرع 
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1429/2/24هـ املرفق به قرار االتهام رقم )169/ج( لعام 1429هـ وقد مثل الهيئة 

– الأنه  اجلن�شية  – �شعودي   ).....( والتحقيق  الرقابة  هيئة  تتهم  قائاًل:   ).....(

مبقاومة  قام  املكرمة:  مكة  مبنطقة  جدة  حمافظة  بدائرة  1429/1/27هـ  وبتاريخ 

و).....(–   ).....( اجلندي  جدة  حمافظة  ب�شرطة  املدنية  باحلقوق  االأمن  رجلي 

وذلك عند اإر�شاد املدعي يف الق�شية احلقوقية ).....( على �شيارة اأخي املتهم املدعى 

عليه يف ق�شية حقوقية ).....(  والتي كان يقودها املتهم املذكور وقيام اأفراد ال�شرطة 

املذكورين با�شتيقاف املذكور عند منزله والتعريف عن اأنف�شهما وطلبهما من املتهم 

املذكور الهوية الوطنية اإال اأنه رف�س اإبراز هويته وعند حماولة اإركابه ال�شيارة التي 

اأداء عملهما املكلفني به  ي�شتقالنها قام مبقاومة رجلي االأمن املذكورين ملنعهما من 

باأن قام ب�شربهما و�شتمهما مما ت�شبب لهما باإ�شابات مدة �شفائهما منها اأربعة اأيام 

– فتمت اجلرمية  بجدة  الثغر  م�شت�شفى  ال�شادرين من  الطبيني  التقريرين  ح�شب 

بناًء على ذلك. واالأدلة على ذلك: 

1- ما هو ثابت يف حم�شر املقاومة املعد من اأفراد احلقوق املدنية املذكورين من قيام 

املتهم املذكور مبقاومتها. 

2- ما هو ثابت من التقريرين الطبيني ال�شادرين بحق اأفراد احلقوق املدنية املذكورين 

املت�شمن وجود كدمات و�شجات يف اليد واملرفق وال�شدر ور�شو�س يف اجلهة الي�شرى 

ومدة ال�شفاء اأربعة اأيام. 

3- عدم اإر�شاد املتهم املذكور اأفراد احلقوق املدنية املذكورين الأخيه ).....( املطلوب 
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يف ق�شية حقوقية املدعي فيها ).....(. 

اإال  لهما ما هو  و�شتمه  املذكورين  االأمن  املذكور مقاومته لرجلي  املتهم  اإنكار  اأن   -4

قول مر�شل ودفاع واٍه ال ي�شانده اأي دليل من االأوراق مما ينبغي معه عدم االأخذ به 

وااللتفات عنه كون الهدف منه هو التهرب من امل�شوؤولية اجلنائية. 

وتطلب الهيئة حماكمة املتهم املذكور طبقًا الأحكام املادتني االأوىل وال�شابعة من نظام 

مكافحة الر�شوة. 

ومبواجهة املتهم مبا ورد بالدعوى اأفاد اأن ال�شخ�شني الوارد ذكرهما يف قرار االتهام 

ح�شرا اإليه وطلبا منه اإبراز هويته مدعني اأنهما من رجال املباحث فطلب منهما ما 

يثبت �شفتهما فلم يقدما له ما يدل على ذلك اإال اأن اأحدهما اأبرز بطاقة عليها �شعار 

حاوال  ذلك  بعد  ثم  م�شمونها  روؤية  من  ميكنه  اأن  دون  ب�شرعة  اأخفاها  ثم  الداخلية 

اإركابه بالقوة يف �شيارتهما غري الر�شمية بحجة اأنه مطلوب فطلب منهما اأمر التوقيف 

فلم يطلعاه عليه مما جعله ي�شك يف اأمرهما واأخذ يف مقاومتهما حيث اإنه مل يرتكب 

اأية خمالفة ت�شتدعي اإيقافه و�شادق على اأقواله يف التحقيقات ال�شابقة. 

املرفقة  والتحقيقات  الق�شية  اأوراق  درا�شة  وبعد  املتهم  واإجابة  الدعوى  على  وبناًء 

يف  اأخطاأ  االأمن  رجلي  واأن  لل�شرطة  مطلوبًا  يكن  مل  املتهم  اأن  للدائرة  تبني  وحيث 

القب�س عليه ظنًا منهما اأنه ال�شخ�س املطلوب وحيث اإن املتهم برر مقاومته لرجلي 
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يف  وح�شرا  مدنية  مالب�س  يرتديان  كانا  اإنهما  حيث  اأمرهما  يف  �شكه  ب�شبب  االأمن 

يطلعاه  مل  وكذلك  �شفتهما  تبني  التي  هويتهما  على  يطلعاه  ومل  ر�شمية،  غري  �شيارة 

على اأمر التوقيف؛ يدل على ذلك قيامه باالت�شال على الدوريات االأمنية حال الواقعة 

واإبالغهم مبا حدث كما هو ثابت يف حم�شر الدوريات رقم )99/9139/ج( وحيث 

اإن رجلي االأمن يف حكم املدعي ومل يقدما ما يدل على �شحة اأقوالهما من اتباعهما 

اأمر  املتهم على  يطلعا  اأنهما مل  التحقيقات  اأفادا يف  اإنهما  بل  النظامية  لالإجراءات 

التوقيف ومما يدل على �شعف موقفهما اأنهما مل يبلغا عن احلادثة اإال بعد قيام املتهم 

معه  تخل�س  مما  عليه  االعتداء  بواقعة  واإبالغهم  االأمنية  الدوريات  على  باالت�شال 

لعدم  الدعوى  هذه  يف  اإليه  املن�شوبة  الر�شوة  بجرمية  املتهم  اإدانة  عدم  اإىل  الدائرة 

كفاية االأدلة. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( – �سعودي اجلن�سية – بجرمية ا�ستعمال 

القوة و العنف �سد املوظف العام املن�سوبة اإليه يف هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة. 

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ساء.
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رقم الق�سية 1/553/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم البتدائي 63/د/ج/3 لعام 1430هـ
رقم حكم ال�ستئناف 518/اإ�ض/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�سة 1431/3/2هـ

– عنا�سر  الهيئة  -اأع�ساء  وتهديد  – �سرب  عام  �سد موظف  القوة  ا�ستعمال   -1

فرتة  انق�ساء  بعد  املتهم  برتحيل  التو�سية  اأ�سباب   – ثبوتها  اأدلة   – اجلرمية 

حمكوميته. 

والعنف  القوة  ال�شتعماله  االأول  املتهم  الدعوى �شد  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

املنكر(  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  هيئة  )اأع�شاء  عامني  موظفني  بحق  والتهديد 

حلملهم على اجتناب اأداء عمل من االأعمال املكلفني بها نظامًا وهو ا�شتكمال االإجراءات 

مع والدته مما اأدى اإىل اإ�شابة اأحد اجلنود – �شبط والدة املتهم مع رجل ال ميت لها 

ا�شتدعاء  الهيئة دون  اإىل مركز  الهيئة وح�شور املتهم  اأع�شاء  ب�شلة �شرعية من قبل 

عليهم  واالعتداء  بتهديدهم  وقيامه  �شراحها  اإطالق  اأجل  من  االأع�شاء  مع  وت�شابكه 

مما نتج عنه اإ�شابة اأحد اجلنود بك�شر يف عظمة االأنف – ترابط اأقوال اأع�شاء الهيئة 

واتفاقها يف �شرد تفا�شيل الواقعة – موؤدى ذلك: ثبوت جرمية ا�شتعمال القوة والعنف 

املن�شوبة اإىل املتهم والتو�شية برتحيله اإىل بالده بعد انق�شاء فرتة حمكوميته . 

2- اإ�ساءة املعاملة با�سم الوظيفة – �سرب - اأع�ساء الهيئة – عنا�سر اجلرمية – 

انتفاء عالقة الوظيفة بالواقعة – ت�سبب ال�ساكي يف حدوث اإ�سابته. 
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كونهم  حال  والرابع(  والثالث  )الثاين  املتهمني  �شد  الدعوى  الهيئة  فرع  اأقام  كما 

موظفني عامني )اأع�شاء الهيئة امل�شار اإليهم �شابقًا( اأ�شاءوا املعاملة با�شم الوظيفة 

بحق املتهم االأول باأن قاموا ب�شربه مما اأدى اإىل اإ�شابته – ي�شرتط لو�شف الت�شرف 

اإ�شاءة املعاملة توافر  باأنه ي�شكل يف جانبه جرمية  الذي يقوم به املوظف جتاه الغري 

عنا�شرها وهي: اأواًل: اأن يكون ت�شرف املوظف غري م�شروع– ثانيًا: اأن ال يكون املوظف 

م�شطرًا وال �شبيل له الأداء مهام وظيفته �شوى القيام بهذا الت�شرف – ثالثًا: اأن يكون 

ت�شرف املوظف غري منا�شب مع احلالة امل�شببة – رابعًا: وقوع االإ�شاءة ب�شبب الوظيفة 

مبعنى اأن تقع من املوظف يف اأثناء تاأديته واجبات وظيفته، واأن يكون ال�شخ�س الذي 

وقعت عليه االإ�شاءة طرفًا يف احلالة امل�شببة لها– ح�شور املتهم االأول )ال�شاكي( ملقر 

مركز الهيئة من تلقاء نف�شه وقيامه باالعتداء على املتهمني )الثاين والثالث والرابع( 

على النحو امل�شار اإليه مما ا�شطرهم اإىل اتخاذ االإجراء الالزم بحقه لدفع �شره ، ومل 

يثبت مبادرتهم باأي فعل �شده – املتهم االأول مل يكن طرفًا يف احلالة امل�شبوطة ومل 

يكن اأع�شاء الهيئة وقتها يقومون باإجراء الالزم ب�شاأنها مبا موؤداه انتفاء اأحد عنا�شر 

اجلرمية بانتفاء عالقة الوظيفة بالواقعة – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهمني مبا ُن�شب 

اإليهم.

املادة )7( من  نظام مكافحة الر�شوة ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/36( بتاريخ 

1412/12/29هـ. 
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اجلزائية  الدعوى  اأقام  الريا�س  منطقة  يف  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اإن  حيث 

بتاريخ  اأنه  فيه  والذي جاء  لعام 1429هـ  رقم )52/ج(  االتهام  قرار  املاثلة مبوجب 

 : االأول  املتهم  الريا�س:  مبنطقة  الريا�س  مدينة  الريا�س  بدائرة  1428/4/14هـ 

ا�شتعمل القوة والعنف والتهديد بحق موظفني عامني حلملهم على اجتناب اأداء عمل 

من االأعمال املكلفني بها نظامًا باأن قام بتهديد املتهم الثاين الذي كان يعمل رئي�شًا 

يعمل  الذي  الرابع  املتهم  وعلى  عليه  واالعتداء  وال�شباط  الوزارات  حي  هيئة  ملركز 

جنديًا بداخل املركز مما اأدى اإىل اإ�شابة اجلندي مبا ورد يف التقرير الطبي املرفق 

باأوراق الق�شية وذلك ملنعهم من اأداء عملهم باإكمال االإجراءات مع والدته التي غادرت 

املركز مع ابنها )....( بناًء على طلبه م�شتغلة ان�شغال االأع�شاء باملتهم. 

املتهمون الثاين والثالث والرابع: حال كونهم موظفني عامني يعملون مبركز هيئة حي 

الوزارات وال�شباط اأ�شاءوا املعاملة با�شم الوظيفة بحق املتهم االأول باأن قاموا ب�شربه 

مما اأدى اإىل اإ�شابته ح�شب ما ورد يف التقرير الطبي املرفق باأوراق الق�شية. 

ثانيًا: اأدلة االتهام: 

1- حم�شر الواقعة املعد من قبل مركز هيئة حي الوزارات وال�شباط )لفة 4-5( من 

ملف الق�شية. 

2- التقريران الطبيان املرفقني باالأوراق )لفة 2-3( من ملف الق�شية. 
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3- ما جاء باأقوال امل�شمولني بالتحقيق. 

4- تقرير اللجنة امل�شكلة للتحقيق يف املو�شوع املرفق باالأوراق.

الريا�س  مبنطقة  املظامل  ديوان  فرع  من  الريا�س  مبنطقة  الهيئة  فرع  يطلب  ثالثًا: 

ال�شادرة  الر�شوة  مكافحة  نظام  من  ال�شابعة  املادة  مبوجب  االأول  املتهم  معاقبة 

الثاين  املتهمني  ومعاقبة  1412/12/29هـ  بتاريخ  )م/36(  رقم  امللكي  باملر�شوم 

والثالث والرابع طبقًا الأحكام املادة الثانية فقرة )8( من املر�شوم امللكي رقم )43( 

بتاريخ 1377/11/29هـ. 

ومبثول املتهمني اأمام هذه الدائرة ومواجهتهم مبا ن�شب اإليهم يف قرار االتهام اأجابوا 

بعدم �شحة االتهام، وقدم املتهم االأول مذكرة �شرد يف بدايتها وقائع احلالة امل�شببة من 

وجهة نظره، ثم دفع االتهامات املوجهة اإليه من اأع�شاء الهيئة وذكر اأنها غري �شحيحة 

واأنه هو الذي حلقه ال�شرر جراء ت�شرف هوؤالء االأع�شاء. كما قدم املتهمون االآخرون 

مذكرة بدفاعهم عما ن�شب اإليهم يف قرار االتهام وذكروا يف بدايتها اأنه بناًء على ما 

تقت�شيه واجبات الهيئة فقد مت اإح�شار والدة املتهم االأول للمركز لالأ�شباب التالية: اأ- 

اأنها ال متت للمدعو).....( باأية �شلة. ب- هروب املذكور مبجرد روؤيته لفرقة الهيئة. 

ج- اختالف اأقوالهما فمرة تقول: اإنه خطيبها ، ومرة تقول: اإنها تريد اأن تعطيه �شيئًا. 

اأن املتهم االأول قام بالتحدث مع رئي�س املركز واأخذ يهدده باالعتداء عليه  واأ�شافوا 

املركز  باقتحام  فعاًل  قام  وقد  �شبيلهم،  واإخالء  اإطالقهم  عدم  حالة  يف  معه  ومن 

ب�شد  اإال وقام باالعتداء عليه  اأن �شاهده  الرئي�س وطلب ).....( وما  والدخول ملكتب 
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ثوبه وحماولة �شربه على وجهه اإال اأنه تفادى ذلك، ثم قام باالعتداء على رجل االأمن 

).....( اأي�شًا داخل املركز وذلك بركله على اأنفه حتى نزف دمًا وتطاير الدم يف كل 

مكان واأدى اإىل ك�شر يف اأنفه ح�شب التقرير الطبي. وقامت املراأة وابنها بالهروب من 

والتي  بال�شيطرة عليه  وان�شغالنا  اأثناء مقاومته  املدعو ).....( يف  املركز بطلب من 

امتدت لفرتة من الزمن. اأما من حيث ما ورد يف قرار االتهام من اإ�شاءة املعاملة با�شم 

الوظيفة فذكروا اأن هذا غري �شحيح ملا يلي: اأ- اأن املتهم االأول منذ ات�شاله والتحدث 

مع رئي�س املركز هاتفيًا وهو يقوم بالتهديد باحل�شور وال�شرب. ب- اأن املتهم االأول 

باإخباره عن موقع املركز  اأن يطلب منه ذلك، ومل نقم  هو الذي ح�شر للمركز دون 

اتقاء �شره وخ�شية وقوع ما ال حتمد عقباه. ج- اأن املتهم هو الذي قام باالعتداء ابتداًء 

داخل مبنى املركز – مبنى حكومي – وذلك ب�شد ثوب رئي�س املركز وحماولة �شربه 

االأول  باملتهم  حلقت  التي  االأ�شرار  اأن  د-  االأمن.  رجل  على  اعتدائه  ثم  وجهه  على 

من جراء مقاومته العنيفة داخل املركز و�شقوطه املتكرر على كرا�شي االنتظار وطول 

دفعه  – وحماولة  اجل�شم  يف  ب�شطة  اأعطي  – حيث  عليه  لل�شيطرة  الزمنية  الفرتة 

اإنه �شائل. وقد مت تزويد ممثل االدعاء بن�شخة من املذكرتني  باأخف االأ�شرار حيث 

فقرر اأنه يكتفي مبا ت�شمنه قرار االتهام واأوراق الدعوى. كما قرر املتهمون عدم وجود 

اإ�شافة لديهم. وبهذا ختمت الدائرة املرافعة يف الدعوى.
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حيث اإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق يف منطقة الريا�س اأقام الدعوى املاثلة بتوجيه 

االتهام اإىل املدعى عليه االأول با�شتعمال القوة والعنف والتهديد بحق موظفني عامني، 

اإن  وحيث  الوظيفة.  با�شم  املعاملة  باإ�شاءة  عليهم  املدعى  بقية  اإىل  االتهام  وتوجيه 

املدعى عليهم اأجابوا عن الدعوى بعدم �شحة االتهام املوجه اإليهم. وذلك كله على 

اإن الثابت  النحو املتقدم ب�شطه يف مو�شعه. فبالن�شبة للمتهم االأول ).....(: فحيث 

من اأوراق الدعوى والتحقيقات املتخذة فيها اأنه مت �شبط والدة هذا املتهم مع رجل ال 

ميت لها ب�شلة �شرعية من قبل اأع�شاء الهيئة املذكورين وعندما علم بالواقعة – بعد 

اإطالق �شراحهم  باأنه يف حال عدم  املركز  – اأخذ يهدد رئي�س  والدته عليه  ات�شال 

�شوف يح�شر اإليهم يف املركز ويقوم ب�شربهم جميعًا واأنه لي�س لهم دخل باملو�شوع، 

ومع  معه  وت�شابك  رئي�شه  مقابلة  وطلب  املركز  اإىل  فعاًل  ذهب  بل  بذلك  يكتف  ومل 

يهددهم  واأخذ  وبقدميه  بيديه  والعنف  القوة  معهم  وا�شتعمل  االآخرين   االأع�شاء 

اإ�شابة  ذلك  عن  ونتج  اأخرى،  مرة  اإليهم  �شيعود  واأنه  وال�شتائم  ال�شباب  لهم  ويكيل 

اجلندي )املتهم الرابع( بك�شر يف عظم االأنف مبوجب التقرير الطبي املرفق باأوراق 

مذكرة  ويف  التحقيق  اأمام جهات  املتكرر  اإقراره  الوقائع  هذه  �شحة  ويوؤيد  الق�شية. 

دفاعه املقدمة اإىل هذه الدائرة باأن ذهابه اإىل املركز مل يكن بطلب من ذات املركز 

بل اإنه بناًء على ات�شال من والدته، واأن عدم تقدميه مربرًا مقنعًا ل�شبب ذهابه اإىل 
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املركز فاإن هذا يف�شر �شوء نيته وبالتايل �شحة االتهام يف جانبه. ويوؤيده – كذلك – 

اإقراره على نف�شه باأنه كان يرد على اأع�شاء الهيئة مبثل اإ�شاءتهم له بالقول والفعل 

اإىل  باالإ�شاءة  اأقر  اأنه  دام  فما  اإليه،  باالإ�شاءة  اإقرار  منهم  الأي  يوجد  ال  اأنه  يف حني 

غريه.  اإىل  يتعداه  ال  االإقرار  وهذا  نف�شه  على  باإقراره  موؤاخذ  فاملرء  الهيئة  اأع�شاء 

يوؤيد �شحتها  الواقعة  الهيئة واتفاقها يف �شرد تفا�شيل  اأع�شاء  اأقوال  اأن ترابط  كما 

ويزيد االطمئنان ب�شحة االتهام يف جانب املتهم املذكور. وحيث االأمر ما تقدم فتكون 

جرمية ا�شتعمال القوة والعنف املن�شوبة اإىل هذا املتهم ثابتة يف جانبه وقد تكاملت 

كافة عنا�شرها وهي: 1- فعل االعتداء واالإ�شاءة. 2- اأن يكون االعتداء على موظف 

عام. 3- اأن يهدف املعتدي اإىل احل�شول على ق�شاء اأمر غري م�شروع من املوظف اأو 

ليحمله على اجتناب اأداء عمل من االأعمال املكلف بها نظامًا. 

بالعقوبة  )يعاقب  اأن  على  الر�شوة  مكافحة  نظام  من  ال�شابعة  املادة  ن�شت  وحيث 

املن�شو�س عليها يف املادة االأوىل من هذا النظام من ي�شتعمل القوة اأو العنف اأو التهديد 

يف حق موظف عام ليح�شل منه على ق�شاء اأمر غري م�شروع اأو ليحمله على اجتناب 

اأداء عمل من االأعمال املكلف بها نظامًا(. وكانت املادة االأوىل من النظام ذاته قد 

حددت العقوبة بال�شجن مدة ال تتجاوز ع�شر �شنوات وبغرامة ال تزيد عن مليون ريال 

والثابتة يف  املتهم  اإىل هذا  امل�شندة  اإن اجلرمية  العقوبتني. وحيث  باإحدى هاتني  اأو 

الدولة  موظفي  على  االعتداء  كان  فقد  كربى  وجرمية  مزدوجًا  اعتداًء  متثل  جانبه 

وداخل مبنى حكومي ويف اأثناء مزاولة هوؤالء املوظفني مهام وظيفتهم، فاعتداوؤه على 
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الدولة متثل يف املكان والزمان واالإن�شان. باالإ�شافة اإىل اأن قيامه باالعتداء على موظفي 

الدولة اإثر قيامهم باإزالة منكر والدته طرف فيه، فاإن هذا ميثل اإقرارًا منه للمنكر 

واعرتا�س على اإزالته ، ولذلك فاإن الدائرة تو�شي برتحيله اإىل بالده بعد انق�شاء فرتة 

وهم:  املتهمني  لبقية  وبالن�شبة  احلكم.  هذا  منطوق  يف  عليها  املن�شو�س  حمكوميته 

اإليهم اإ�شاءة املعاملة با�شم الوظيفة. فحيث اإن  ).....( و).....( و).....( املن�شوب 

الدائرة ترى اأنه يجب لو�شف الت�شرف الذي يقوم به املوظف جتاه الغري باأنه ي�شكل 

يف جانبه جرمية اإ�شاءة املعاملة توافر عنا�شرها وهي: اأواًل: اأن يكون ت�شرف املوظف 

التعليمات  اأو  اللوائح  اأو  اأنه خارج عن مقت�شى الن�شو�س النظامية  اأي  غري م�شروع، 

وال  املوظف م�شطرًا  يكون  ال  اأن  ثانيًا:  الت�شرف.  بهذا  القيام  التي متنحه �شالحية 

�شبيل له الأداء مهام وظيفته �شوى القيام بهذا الت�شرف، الأن ما ال يتم الواجب اإال به 

اأن يكون ت�شرف املوظف غري متنا�شب مع احلالة امل�شببة. رابعًا:  ثالثًا:  فهو واجب. 

اأثناء  املوظف يف  االإ�شاءة من  تقع  اأن  الوظيفة مبعنى  ب�شبب  وقعت  االإ�شاءة  تكون  اأن 

تاأديته واجبات وظيفته. واأن يكون ال�شخ�س الذي وقعت عليه االإ�شاءة طرفًا يف احلالة 

امل�شببة لها. فاإذا خلت الواقعة من هذين ال�شرطني فال ي�شح و�شفها باإ�شاءة املعاملة 

با�شم الوظيفة، الأن الوظيفة يف هذه احلالة ال عالقة لها بالواقعة التي تعترب نزاعًا بني 

اأ�شخا�س عقوبته تخ�شع لتقدير القا�شي يف املحاكم العامة. وال يغري من هذا الو�شف 

وقوع النزاع داخل مبنى حكومي. وحيث اإنه با�شتقراء اأوراق الدعوى واأقوال امل�شمولني 

بالتحقيق يتبني منها اأن املتهم االأول ).....( وبعد تلقيه ات�شااًل من هاتف والدته بادر 
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فيه  العاملني  الأع�ضاء  على  واعتدى  الهيئة  مقر مركز  اإىل  بالتوجه  نف�ضه  تلقاء  من 

بحقه  الالزم  الإجراء  اتخاذ  اإىل  ا�ضطرهم  والتهديد مما  والعنف  القوة  با�ضتعمال 

بالقدر الذي يدفع �ضولته ويقطع �ضره، ومل يثبت اأن اأع�ضاء الهيئة املتهمني جتاوزوا 

يف ت�ضرفهم مع املذكور القدر الذي ميكن و�ضفه بالإ�ضاءة، فلم يبادروا باأي فعل معه 

ومل يطلبوا ح�ضوره ملقر املركز ومل يكن طرفًا يف واقعة ال�ضبط، واإمنا هو الذي بادر 

بالتدخل يف اأمر ل يعنيه م�ضتخدمًا اأ�ضلوب القوة والعنف والتهديد بهدف منع اأع�ضاء 

ل  مع رجل  والدته  وهو �ضبط  نظامًا  بها  املكلفني  الأعمال  اأداء عمل من  الهيئة من 

ميت له ب�ضلة �ضرعية، ولو �ضح وجود اإ�ضابات باملعتدي جراء اعتدائه على اأع�ضاء 

الهيئة، فاإنه هو املت�ضبب فيما ح�ضل له، واأع�ضاء الهيئة مل يثبت اأنهم ت�ضرفوا اإل مبا 

ميليه عليهم واقع احلال وبالقدر الذي اأوقف املعتدي عن ال�ضتمرار يف اعتدائه ومل 

يتجاوزوا ذلك. كما اأن ما ح�ضل مل يكن ب�ضبب الوظيفة لأن املدعو ).....( مل يكن 

طرفًا يف احلالة امل�ضبوطة ومل يكن اأع�ضاء الهيئة وقتها يقومون باإجراء الالزم ب�ضاأن 

هذه احلالة. وحيث الأمر ما تقدم من عدم وجود الدليل اليقيني على �ضحة التهام 

يف جانب اأع�ضاء الهيئة املتهمني الثاين والثالث والرابع واأن دعوى اتهامهم باإ�ضاءة 

اإ�ضاءة  جرمية  عنا�ضر  توافر  ولعدم  عليهم،  الأول  املتهم  ادعاء  على  قائمة  املعاملة 

املعاملة يف جانب هوؤلء املتهمني، فاإن الدائرة تنتهي من كل ذلك اإىل الق�ضاء بعدم 

اإدانتهم بهذه اجلرمية. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: اأواًل: اإدانة ).....( – �سوري اجلن�سية – بجرمية 
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عنها  ومعاقبته  االتهام  قرار  يف  اإليه  املن�سوبة  والتهديد  والعنف  القوة  ا�ستعمال 

املن�سوبة  املعاملة  باإ�ساءة  اأ�سماوؤهم  التالية  اإدانة  عدم  ثانياً:  اأ�سهر.  ثالثة  ب�سجنه 

 -3  .).....(  -2  .).....(  -1 وهم:  جانبهم  يف  قيامها  لعدم  االتهام  قرار  يف  اإليهم 

 .).....(

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ساء.
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رقم الق�سية 1/4438/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 115/د/ج/ف/2 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ستئناف 369/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�سة 1431/12/22هـ

– عدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�سل  – حيازة �سالح دون ترخي�س  اأ�سلحة 

فيها – م�سادرة ال�سالح والذخرية. 

ناريًا  �ضالحًا  حليازته  املتهم  �ضد  الدعوى  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأقام 

اإليه وبقيامه باإطالق النار على  ُن�ضب  وذخرية من دون ترخي�ص– اإقرار املتهم مبا 

اأ�ضدرت  التي  املحكمة اجلزئية  اإىل  املتهم  – اإحالة  اإ�ضابته  اإىل  اأدى  ابن عمه مما 

بحقه احلكم رقم )19/419( بتاريخ 1430/12/1هـ بتعزيره ب�ضجنه ملدة �ضنة و�ضتة 

قيامه  ثبوت  من  احلكم  اأ�ضباب  يف  ورد  ملا  وذلك  جلدة  وع�ضرين  مائة  وجلده  اأ�ضهر 

باإطالق النار وحيازته بندقية �ضوزن )ال�ضالح حمل الدعوى( من دون ترخي�ص، الأمر 

الذي يعني اأنه مت الف�ضل يف مو�ضوع الق�ضية املاثلة من قبل املحكمة اجلزئية – اأثر 

ذلك: عدم جواز نظر الدعوى ال�ضابقة الف�ضل فيها - عدم تطرق احلكم امل�ضار اإليه 

مل�ضادرة ال�ضالح والذخرية مما يوجب اإعمال النظر فيه وفقًا للمادة )50( من نظام 

الأ�ضلحة والذخائر – اأثر ذلك: م�ضادرة ال�ضالح امل�ضبوط والذخرية حمل الدعوى. 
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املادتان )50،40( من نظام الأ�ضلحة والذخائر ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/45( 

بتاريخ 1426/7/25هـ .

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى يف اأن فرع هيئة التحقيق والدعاء العام مبنطقة الريا�ص 

 )3000902841( رقم  العامة  الدعوى  لئحة  مبوجب  املاثلة  اجلنائية  الدعوى  اأقام 

والذي جاء فيها ما يلي ب�ضفتي مدعيًا عامًا يف دائرة الدعاء العام مبدينة الريا�ص 

اأدعي على ).....( )27( عامًا �ضعودي اجلن�ضية مبوجب ال�ضجل املدين رقم ).....(  

موقوف على ذمة ق�ضية اأخرى بتاريخ 1430/9/18هـ مبوجب اأمر الإحالة والتمديد 

رقم )هـ ر 96765/2/1( بتاريخ 1430/10/14هـ. حيث اإنه بتاريخ 1430/9/18هـ 

ت�ضلم مركز �ضرطة الن�ضيم تقرير اإحدى فرق الدوريات الأمنية رقم )7480( املت�ضمن 

اأجرة  �ضيارة  يقود  وهو  عليه  املدعى  ا�ضتوقفها  الن�ضيم  بحي  بعملها  قيامها  عند  اأنه 

ليموزين  نوع  �ضيارته  يف  وهو   ).....( عمه  ابن  على  النار  باإطالق  قيامه  عن  مبلغًا 

مما اأدى اإىل اإ�ضابته ومت نقله اإىل م�ضت�ضفى احلر�ص الوطني وبالنتقال للموقع تبني 

زجاج  تعر�ص  وقد  للمقاولت  العتيبي  موؤ�ض�ضة  مقابل  زيد  بن  اأ�ضامة  �ضارع  على  اأنه 

املوؤ�ض�ضة للته�ضيم ووجد باملوقع الوافد/).....( – بنجالدي�ضي اجلن�ضية – م�ضابًا يف 
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اأثناء مروره وقت وقوع اإطالق النار ومت اإ�ضعافه عن طريق الهالل الأحمر ومت �ضبط 

ال�ضالح امل�ضتخدم من نوع �ضوزن اأمريكي مع املدعى عليه ووجد معه طلقتني اإحداهما 

النار من  اآثار لإطالق  اأجرة عامة وبها  فارغة.وبالنتقال للموقع مت م�ضاهدة �ضيارة 

ال�ضيارة  الأي�ضر من  ال�ضيارة و�ضطف باجلانب  الأي�ضر من  بندقية �ضوزن يف اجلانب 

وقد اأ�ضابت حبات الر�ص املحل املقابل لل�ضيارة كما وجدت اآثار دماء يف ال�ضيارة حتت 

املقعد اخلا�ص بال�ضائق وعلى الأزفلت القريب من باب ال�ضائق. وب�ضماع اأقوال املجني 

عليه ).....( اأفاد باأنه ح�ضل �ضوء تفاهم بينه وبني املدعى عليه فح�ضر اإليه املدعى 

�ضوزن  �ضالح  من  عليه  النار  باإطالق  وقام  �ضيارته  يف  كان  عندما  منزله  اأمام  عليه 

فاأ�ضابه وكذلك اأ�ضاب �ضخ�ص كان ي�ضري يف ال�ضارع من املقيمني و�ضدر بحقه التقرير 

الطبي من مدينة امللك عبد العزيز الطبية برقم )2264504( بتاريخ 1430/9/18هـ 

املت�ضمن اإ�ضابته ب�ضظايا عيار ناري يف كلٍّ من الأطراف ال�ضفلية واليد اليمنى والكتف 

الأي�ضر. وب�ضماع اأقوال املجني عليه).....( اأفاد باأنه عند ذهابه اإىل البقالة التي تقع 

بجانب مغا�ضل خالد تعر�ص لإطالق نار ل يعرف م�ضدره ومل ي�ضاهد من قام باإطالق 

النار عليه و�ضدر بحقه التقرير الطبي من املديرية العامة لل�ضوؤون ال�ضحية مبنطقة 

ناري  بطلق  اإ�ضابته  املت�ضمن  1430/9/18هـ  وبتاريخ   )920248( برقم  الريا�ص 

بالفخذ الأي�ضر وال�ضاق اليمنى. وبا�ضتجوابه اأقر باإطالق نار على املجني عليه).....( 

ب�ضبب خالف ح�ضل بينهما من �ضالح من نوع �ضوزن اأمريكي غري مرخ�ص. وب�ضماع 

�ضهادة الوافد ).....(– بنجالدي�ضي اجلن�ضية – ذكر باأنه عندما كان يف املحل الذي 
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يعمل به �ضمع �ضوت اإطالق نار وعندما خرج من املحل �ضاهد �ضخ�ضًا �ضعوديًا م�ضابًا 

عند �ضيارته والآخر بنجالدي�ضي اجلن�ضية م�ضاب اأمام �ضيارة الليموزين عند موؤ�ض�ضة 

العتيبي وكانا قريبني من بع�ضهما ومل ي�ضاهد من قام باإطالق النار. وب�ضماع �ضهادة 

اأوراق  )فرزت  الأول.  ال�ضاهد  به  اأفاد  ما  مبثل  – اأفاد  اجلن�ضية  – هندي   ).....(

م�ضتقلة ملو�ضوع اإطالق النار واأحيلت اإىل جهة الخت�ضا�ص(. وقد اأ�ضفر التحقيق عن 

اتهامه بحيازة �ضالح ناري نوع بندقية �ضوزن وذخريتها من دون ترخي�ص املجرم وفقا 

امللكي رقم )م/45(  باملر�ضوم  الأ�ضلحة والذخائر ال�ضادر  الرابعة من نظام  للمادة 

بتاريخ 1426/7/25هـ وفقًا لقرار التهام رقم )هـ 1ر/2510/2( لعام 1430هـ وذلك 

لالأدلة والقرائن التالية:

الطبيان  التقريران   -2.)14-11( رقم  ولفة   )19-16( رقم  لفة  املرفق  اإقراره   -1

املرفقان لفة رقم )36( و)23(. 3- �ضهادة ال�ضاهدين املرفقة لفة رقم )31-28(. 

الأمنية  الدوريات  تقرير   -5  .)10( رقم  لفة  املرفق  واملعاينة  النتقال  حم�ضر   -4

عليه.  م�ضجلة  �ضوابق  على  له  يعرث  �ضوابقه مل  وبالبحث عن  رقم )20(.  لفة  املرفق 

وحيث اإن ما اأقدم عليه املذكور فعل جمرم ومعاقب عليه نظامًا طلب اإثبات ما اأ�ضند 

اإليه واحلكم عليه بالعقوبة الواردة يف املادتني )41-50( من نظام الأ�ضلحة والذخائر 

امل�ضار اإليه.

وبعد تالوة لئحة الدعوى على املتهم اأجاب قائاًل اإن ما ُن�ضب اإيل يف لئحة الدعوى 

�ضحيح جملة وتف�ضياًل واأفيدكم باأنني اأُحلت اإىل املحكمة اجلزئية بالريا�ص و�ضدر 
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�ضورته  للدائرة  املقدم  وهو  1430/12/1هـ  بتاريخ   )19/419( رقم  احلكم  بحقي 

يف هذه اجلل�ضة وباطالع الدائرة على احلكم املذكور فقد وجد يف اأ�ضباب حكمه ما 

يلي: )ثبت لدي اإدانته باإطالق النار على املجني عليه مما اأدى اإىل اإ�ضابته بالإ�ضابة 

املو�ضوفة بالتقرير الطبي واإ�ضابة الوافد).....( واأحدث تلفيات يف ال�ضيارة الليموزين 

وحيازة بندقية �ضوزن من دون ترخي�ص وحكمت عليه تعزيرًا ب�ضجنه ملدة �ضنة و�ضتة 

اأ�ضهر من تاريخ توقيفه وجلده مائة وع�ضرين جلدة مق�ضمة على فرتتني بني كل فرتة 

واأخرى ع�ضرة اأيام وبعر�ضه على املدعى عليه واملدعي العام قنعا به و�ضلى اهلل على 

نبينا حممد(.اأ.هـ. 

وبعد �ضماع الدعوى والإجابة وبعد الطالع على كافة الأوراق وحيث اأقر املدعى عليه 

اإنه ل  الوارد يف لئحة الدعوى وحيث  النحو  لل�ضالح على  اإليه من حيازته  ُن�ضب  مبا 

يحمل ترخي�ضًا حلمل ال�ضالح فقد ثبت لدى الدائرة حيازة املدعى عليه لل�ضالح من 

بتاريخ  للدائرة احلكم رقم )19/419(  اأبرز  اإن املدعى عليه  دون ترخي�ص. وحيث 

1430/12/1هـ ال�ضادر من املحكمة اجلزئية بالريا�ص وبالطالع عليه وجد فيه ما 

ن�ضه: )ثبت لدي اإدانته باإطالق النار على املجني عليه مما اأدى اإىل اإ�ضابته بالإ�ضابة 

الإ�ضابة  اإ�ضابته  اإىل  اأدى  مما  الوافد).....(  واإ�ضابة  الطبي  بالتقرير  املو�ضوفة 

بندقية  وحيازة  الليموزين  ال�ضيارة  يف  تلفيات  واأحدث  الطبي  التقرير  يف  املو�ضوفة 
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اأ�ضهر..(.اهـ.  �ضوزن من دون ترخي�ص وحكمت عليه تعزيرًا ب�ضجنه ملدة �ضنة و�ضتة 

الأمر الذي يعني اأن الق�ضية املاثلة قد مت الف�ضل فيها من قبل املحكمة اجلزئية وملبداأ 

عدم جواز النظر يف ق�ضية قد مت الف�ضل فيها فاإن الدائرة واحلالة هذه ترى عدم 

جواز النظر فيها، وحيث اإنه بالن�ضبة مل�ضادرة ال�ضالح فاإن احلكم املذكور مل يتطرق 

اإليه الأمر الذي ينبغي على الدائرة اإعمال النظر فيه اإعماًل للمادة )50( من نظام 

الأ�ضلحة والذخائر فاإنه ملا كان ل يحمل عليه ترخي�ضًا ومل يتقدم بطلب رخ�ضة مما 

تنتهي معه الدائرة اإىل اإعمال هذه املادة وحيث اإن احلال ما ذكر. 

حكمت الدائرة مبا يلي:  

 – اجلن�سية  – �سعودي   ).....( عليه  املدعى  معاقبة  يف  النظر  جواز  عدم   : اأواًل 

مبوجب املادة )40( من نظام االأ�سلحة والذخائر ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م45( 

بتاريخ 1426/7/25هـ ل�سابقة الف�سل فيها.

ثانياً : م�سادرة ال�سالح امل�سبوط والذخرية حمل الدعوى. 

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ساء.
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رقم الق�ضية 4/785/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 207/د/ج/14 لعام 1431هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف 324/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/12/23هـ

اأ�ضلحة – حيازة �ضالح دون ترخي�س – ال�ضماح للغري با�ضتعمال �ضالح مرخ�س – 

ا�ضتبعاد �ضهادة اخل�ضوم.

اأقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى �سد املتهمني حليازة الأول �سالحًا من 

الثالث �سالحًا  لالأول وحيازة  املرخ�ص  بت�سليم �سالحه  الثاين  وقيام  دون ترخي�ص، 

من دون ترخي�ص و�سربه الثاين بكعب ذلك ال�سالح – اإقرار املتهمني الأول والثاين 

بقيام الأول باإطالق النار على املتهم الثالث من امل�سد�ص الذي يعود للثاين واملرخ�ص 

له وذلك اإثر م�ساجرة بني الأول والثاين من جهة والثالث من جهة اأخرى الذي قام 

ب�سرب الثاين بكعب م�سد�ص غري مرخ�ص – اإنكار املتهم الثالث ما ُن�سب اإليه وعدم 

جماعة  من  و�سخ�ص  والثاين  الأول  املتهمني  �سهادة  وا�ستبعاد  معه  �سالح  اأي  �سبط 

الثاين �سده لعتبارهم خ�سومًا له ول ميكن اإدانته باأقوالهم حيث اإن الإدانة ل تثبت 

املتهم  اإدانة  وعدم  والثاين،  الأول  املتهمني  اإدانة  ذلك:  – اأثر  يقينية  اأدلة  على  اإل 

الثالث، وم�سادرة �سالح املتهم الثاين. 
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رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  والذخائر  الأ�سلحة  نظام  من   )50  ،41  ،40( املواد 

)م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ . 

والدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأن  يف  الق�سية  باأوراق  مبني  هو  ح�سبما  تتلخ�ص 

ممثل  بح�سور  الدعوى  بالئحة  اجلزائية  الدعوى  هذه  اأقام  ع�سري  مبنطقة  العام 

الدعاء).....( �سد كل من: 

– من مواليد  – �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ).....(   ).....( -1

– موقوف بوحدة �سجن  – اأعزب  – عاطل عن العمل  عام 1407/9/4هـ - متعلم 

العرين مبوجب اأمر متديد رقم )81/2/15/24( بتاريخ 1430/10/15هـ. 

2- ).....( – �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ).....(  من مواليد عام 

1407/1/1هـ - متعلم – عاطل عن العمل – اأعزب – موقوف بوحدة �سجن العرين 

مبوجب اأمر التمديد التوقيف رقم )82/2/15/24( بتاريخ 1430/1/15هـ. 

3- ).....( – �سعودي اجلن�سية – مبوجب ال�سجل املدين رقم ).....(  من مواليد 

بالكفالة  – مفرج عنه  اأعزب   - ب�سرطة جازان  – جندي  1406/8/22هـ - متعلم 

احل�سورية بكفالة والده. 



563

فعند ال�ساعة الرابعة من م�ساء يوم الأربعاء املوافق 1429/10/15هـ تقدم ل�سرطة 

العرين املواطن).....( يرافقه املدعى عليه الثالث ).....( واأفاد اأنه م�ساب بطلق 

جرى  وقد  منزله  حو�ص  داخل  �سروكي  �سيارة  اأ�سحاب  قبل  من  م�سد�ص  من  ناري 

�سرطة  خمفر  تلقى  كما  حينه  يف  ا�ستجوابه  تعذر  وقد  الثالث  عليه  املدعى  اإ�سعاف 

العرين بالغًا من املواطن ).....( عن وجود م�ساربة يف �سوق العرين بني املتهمني يف 

الق�سية وجمموعة من الأ�سخا�ص. وقد جرى النتقال واملعاينة ملوقع اإطالق النار وهو 

اأنه عبارة عن حو�ص مبني من البلك اخلر�ساين وله  منزل املواطن ).....( وات�سح 

بوابة دخول وقد لوحظ دخول ثالث �سيارات ب�سرعة عالية والتفحيط بداخل احلو�ص 

وقد لوحظ دخول �سيارة امل�ساب املدعى عليه الثالث حيث اإنه بعد هروبه من موقع 

امل�ساربة جرت متابعته ب�سيارة املدعى عليه الثاين ال�سروكي حتى دخوله اإىل حو�ص 

املدعى  على  النار  باإطالق   ).....( الأول  عليه  املدعى  وقام   ).....( املواطن  منزل 

عليه الثالث ).....( من م�سد�ص يعود للمدعى عليه الثاين ).....( مرخ�ص مبوجب 

الرتخي�ص رقم )60490/5( �ساري املفعول. كما لوحظ دخول �سيارة كفراتها عري�سة 

يقودها املدعى عليه الثاين ويرافقه املدعى عليه الأول كما لوحظ دخول �سيارة اإىل 

داخل احلو�ص بالقرب من البوابة ثم الرجوع ويحتمل اأن تكون �سيارة هايلك�ص اأو دات�سون 

)مع مالحظة اأنه مل ي�سبط على اأي ظرف فارغ وقد مت م�ساهدة جدار احلو�ص ومل 

ي�ساهد اأي اآثار لأي مقذوف كما لوحظ اأن اأر�سية احلو�ص بطحاء ول ميكن اأن ي�ستفاد 

من نوعية الأثر كما اأنه جرى النتقال ل�سوق العرين ومل يكن هناك اأية اآثار اأو دليل 
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يدل على معرفة اجلناة(. وبا�ستجواب املدعى عليه الأول ).....( اعرتف بح�سوره يف 

اأثناء امل�ساربة التي ح�سلت يف �سوق العرين وذكر يف اأقواله اأن ال�سربة التي يف وجه 

).....( املدعى عليه الثاين من املدعى عليه الثالث ).....( حيث قام ب�سربه بكعب 

احلا�سرين  على  واإ�سهاره  ال�سوق  يف  امل�سد�ص  بحمله  اعرتف  كما  معه  كان  م�سد�ص 

يدعى).....(  �سخ�ص  منزل  الثالث حتى دخوله  عليه  املدعى  متابعة  وامل�ساركني يف 

املدعى  وبا�ستجواب   .).....( الثاين  للمتهم  العائد  امل�سد�ص  عليه من  النار  واإطالق 

العرين وذكر  التي ح�سلت يف �سوق  امل�ساربة  الثاين ).....( اعرتف بح�سوره  عليه 

اأن ال�سربة التي يف وجهه من املدعى عليه الثالث ).....( حيث �سربه بكعب امل�سد�ص 

املدعى  وقام  املنازل  اأحد  حو�ص  دخول  حتى  مبتابعته  اعرتف  كما  يحمله  كان  الذي 

عليه  املدعى  وبا�ستجواب  له.  العائد  امل�سد�ص  من  النار  باإطالق   ).....( الأول  عليه 

واأنه قام ب�سرب املدعى  العرين  الثالث ).....( اعرتف بح�سوره امل�ساربة يف �سوق 

عليه الثاين ).....( مب�سمار كان موجودًا يف الأر�ص )ف�سلت اأوراق م�ستقلة للم�ساربة 

واإطالق النار(. وانتهى التحقيق اإىل توجيه التهام لالأول بحيازة �سالح نوع م�سد�ص 

عيار )38( برازيلي ال�سنع يحمل الرقم )UH 28414( من دون ترخي�ص يعود حمل 

ت�سريحه للمدعى عليه الثاين ).....( وقيام الثاين بت�سليم �سالحه املرخ�ص له امل�سار 

اإليه للمدعى عليه الأول، وللثالث ).....( بقيامه بحيازة �سالح نوع م�سد�ص من دون 

ترخي�ص و�سربه للمدعى عليه الثاين ).....( بكعب امل�سد�ص الذي كان معه. وذلك 

لالأدلة والقرائن التالية: 
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-11-10-9-8( رقم  لفة  باملعاملة  �سورها  املرفق  �سرعًا  امل�سدقة  اعرتافاتهم   -1

 .)12

2- حم�سر النتقال واملعاينة املرفق �سورته لفة رقم )52(. 

وبالبحث عما اإذا كان لديهم �سوابق ات�سح عدم وجود �سوابق عليهم. ومبوجب نظام 

الأ�سلحة والذخائر ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ فقد 

طلبت الهيئة اإثبات ما اأُ�سند اإليهم واحلكم عليهم مبا يلي: 

يحمل  برازيلي  عيار )38(  م�سد�ص  نوع  �سالحًا  والثالث حليازتهما  الأول  تعزير   -1

الفقرة  للمادة )40(  ا�ستنادًا  ومعاقبتهما  ترخي�ص  دون  UH( من  الرقم )28414 

)هـ( من املادة )43( من النظام امل�سار اإليه. 

2- عقوبة تعزيرية بحق املدعى عليه الثاين ).....( ل�سماحه لغريه با�ستعمال �سالحه 

املرخ�ص له ومعاقبته ا�ستنادًا للمادة )41( الفقرة )د( من النظام امل�سار اإليه.

3- م�سادرة ال�سالح امل�سار اإليه وفقًا للمادة )50( من ذات النظام. 

الثنني  يوم  جل�سة  يف   ).....( والثالث   ).....( الأول  عليهما  املدعى  ومبثول 

عليه  املدعى  اأجاب  الدعوى؟  بالئحة  اإليهما  ُن�سب  مبا  ومبواجهتهما  1430/8/5هـ 

اأنه يعود للمدعى  اإليه من حيازة ال�سالح مدار الق�سية وذكر  الأول ب�سحة ما ُن�سب 

اأطلق منه النار على املدعى عليه الثالث.  عليه الثاين ول يحمل عليه ترخي�سًا واأنه 

مل  اأنه  مفيدًا  الدعوى  بالئحة  اإليه  ُن�سب  ما  باإنكاره  الثالث  عليه  املدعى  اأجاب  كما 

 ، الثاين عن هذه اجلل�سة  عليه  املدعى  تخلف  ، يف حني  اإطالقًا  �سالحًا  يحمل  يكن 
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الثنني  يوم  جل�سة  ويف  الدعوى.  بالئحة  اكتفى  الدعاء  ممثل  على  ذلك  وبعر�ص 

اأن احلقوق  اأنه ل جديد لديه �سوى  1430/10/9هـ ح�سر املدعى عليه الأول مفيدًا 

اخلا�سة قد انتهت بالتنازل بني اأطراف امل�ساربة واأنه حكم عليهم يف ق�سية اإطالق 

النار واأنهوا حمكوميتهم. وقد ح�سر املدعى عليه الثاين ).....( ومبواجهته مبا ُن�سب 

اإليه بالئحة الدعوى؟ اأنكر ما ُن�سب اإليه مفيدًا اأن ال�سالح امل�سار اإليه يف الالئحة يعود 

اإليه وهو مرخ�ص واأنه يف تاريخ الواقعة كان ب�سحبته املدعى عليه الأول وقد ح�سلت 

م�سادة يف �سوق العرين اأعقبها �سجار بينه ومعه املدعى عليه الأول وبني املدعى عليه 

فقام  م�سد�ص  �سالح  معه  الثالث  عليه  املدعى  وكان  اآخرون  اأ�سخا�ص  ومعه  الثالث 

املدعى  قام  امل�ساجرة  علمه وخالل  دون  املرخ�ص  �سالحه  واأخذ  الأول  عليه  املدعى 

الدم  ت�سبب يف خروج  امل�سد�ص مما  راأ�سه مبقب�ص  الثالث ب�سربه على مقدمة  عليه 

ثم وىل هاربًا فقام هو واملدعى عليه الأول مبالحقته ب�سيارته اخلا�سة وكان ال�سالح 

مع املدعى عليه الأول والذي اأطلق النار منه واكتفى بذلك، وقد تخلف املدعى عليه 

الثالث عن هذه اجلل�سة. ويف هذه اجلل�سة ح�سر ممثل الدعاء كما ح�سر املدعى عليه 

الثالث وب�سوؤاله عما لديه يف هذه اجلل�سة ذكر اأنه يكتفي مبا ذكره �سابقًا وباملناداة 

ال�سرعي  الوكيل  والثاين تبني عدم ح�سورهما وقد ح�سر  الأول  على املدعى عليهما 

الدائرة  فقد م�ست  �سابقة  جل�سات  اأقوالهما يف  �سمعت  وحيث  الثاين  عليه  للمدعى 

قواعد  الع�سرين من  املادة  بحقهما مبوجب  فيها ح�سوريًا  واحلكم  الق�سية  نظر  يف 

اأمام ديوان املظامل، وبعر�ص ذلك على ممثل الدعاء اكتفى  املرافعات والإجراءات 
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مبا ورد بالئحة الدعوى كما اكتفى املدعى عليه الأول والوكيل ال�سرعي للمدعى عليه 

الثاين مبا ذكراه.

بعد �سماع الدعوى والإجابة عنها وبعد درا�سة الق�سية وتاأملها والطالع على الأوراق 

والتحقيقات، وحيث اعرتف املدعى عليه الأول يف التحقيقات واأمام الدائرة ب�سحة 

ما ُن�سب اإليه بالئحة الدعوى واأنه اأخذ �سالح املدعى عليه الثاين وا�ستخدمه يف اإطالق 

النار منه على املدعى عليه الثالث فاأ�سابه يف بطنه لذا فاإن الدائرة تنتهي اإىل اإدانته 

مبا ُن�سب اإليه من حيازة �سالح م�سد�ص دون ترخي�ص وتعزره عن ذلك وفقًا لأحكام 

املادة الأربعني من نظام الأ�سلحة والذخائر ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/45( 

بتاريخ 1426/7/25هـ. اأما املدعى عليه الثاين فحيث ت�سمنت اأقواله يف التحقيقات 

واأمام الدائرة اأن ال�سالح مدار الق�سية يعود له واأنه مرخ�ص با�سمه مبوجب الرتخي�ص 

رقم )60490/5( ال�سادر من اإمارة منطقة ع�سري واأن املدعى عليه الأول الذي كان 

النار من  الثالث واأطلق املدعى عليه الأول  واأنهما تابعا املدعى عليه  اأخذه  ب�سحبته 

�سالحه على املدعى عليه الثالث واأ�سابه يف بطنه وحيث اإن الأمر ما ذكر وحيث اإن 

ما قام به املدعى عليه الثاين خمالف لنظام الأ�سلحة والذخائر امل�سار اإليه لذا فاإن 

الدائرة تنتهي اإىل اإدانته مبا ُن�سب اإليه من ال�سماح لغريه با�ستعمال �سالحه املرخ�ص 

له، وتعزيره عن ذلك وفقًا لأحكام املادتني )50/41( من نظام الأ�سلحة والذخائر 
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يف  الدعوى  بالئحة  اإليه  ُن�سب  ما  اأنكر  فحيث  الثالث  عليه  املدعى  اأما  اإليه.  امل�سار 

التحقيقات واأمام الدائرة وا�ستقرت اأقواله على ذلك وحيث مل ُي�سبط معه اأي �سالح، 

وحيث اإنه ل اأدلة عليه �سوى اأقوال املدعى عليهما الأول والثاين و�سخ�ص من جماعة 

يدان  اأن  ميكن  ول  الثالث  عليه  للمدعى  خ�سومًا  يعتربون  وهم  الثاين  عليه  املدعى 

باأقوال خ�سومه، وحيث اإن الإدانة ل تبنى اإل على اأدلة يقينية ، وحيث اإن الأمر ما ذكر 

فاإن الدائرة تنتهي اإىل عدم اإدانة املدعى عليه الثالث مبا ُن�سب اإليه بالئحة الدعوى. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

اإليه من  ُن�ضب  – مبا  اجلن�ضية  – �ضعودي   ).....( االأول  عليه  املدعى  اإدانة  اأواًل: 

حيازة �ضالح م�ضد�س دون ترخي�س، وتعزيره عن ذلك ب�ضجنه �ضتة اأ�ضهر وتغرميه 

األفي ريال. 

ثانياً: اإدانة املدعى عليه الثاين ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه من 

ال�ضماح لغريه با�ضتعمال �ضالحه املرخ�س له، وتعزيره عن ذلك ب�ضجنه �ضتة اأ�ضهر 

وتغرميه األفي ريال وم�ضادرة ال�ضالح امل�ضبوط. 

ثالثاً: عدم اإدانة املدعى عليه الثالث ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه 

من حيازة �ضالح م�ضد�س دون ترخي�س 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 1/3094/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي 74/د/ج/ف/2 لعام 1430هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف 218/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/10/18هـ

اأ�ضلحة – حيازة �ضالح دون ترخي�س – عدم �ضبط ال�ضالح – عدم كفاية االأدلة – 

االخت�ضا�س بنظر ق�ضايا ال�ضالح منوط ب�ضبطه. 

ناريًا  �سالحًا  حليازته  املتهم  �سد  الدعوى  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأقام 

الأقوال  وت�سارب   ، نار  اإطالق  اأو  �سالح  حليازته  املتهم  – اإنكار  ترخي�ص  دون  من 

الإطالق  يف  امل�ستخدم  ال�سالح  �سبط  وعدم   ، الفوارغ  و�سبط  احلادث  و�سف  حول 

اأنه كان من الالزم على جهة الدعاء الكتفاء باجلانب اجلنائي يف  – موؤدى ذلك: 

الدعوى واإحالتها للمحاكم اجلزئية ، اأما اإحالة ما يتعلق باحليازة اإىل ديوان املظامل 

وفقًا للنظام فيعد اإجراًء �سحيحًا يف حال �سبط ال�سالح اأما الدعاء باأنه يعد حيازة 

لل�سالح اأو الذخرية من دون ترخي�ص مبجرد العثور على فوارغ اأو اآثار لإطالق النار 

فاإن هذا يحتاج اإىل دليل من ن�ص نظامي حيث تالحظ ازدياد مثل هذه اجلرائم التي 

ي�سهل ا�سطناعها – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم لعدم كفاية الأدلة. 

نظام الأ�سلحة والذخائر ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ .
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البوابة طلقة وعلى الزنك طلقتني ويوجد اآثار على الزنك وفوق البوابة طلقة كما تبني 

اأنه هو  العلم  اأن املدعي ).....( وهو املبلغ نفى م�ساهدته لل�سالح حمل الدعوى مع 

حول  الأقوال  ت�ساربت  وحيث  م�سد�س  من  اأطلقت  واأنها  الطلقات  مواقع  حدد  الذي 

و�سف حادثة اإطالق النار و�سبط الفوارغ وعدم �سبط ال�سالح حمل الدعوى وحيث 

اأو الذخائر  اإن ديوان املظامل بق�سائه اجلزائي يخت�س بنظر ق�سايا حيازة ال�سالح 

اأو  احلية من دون ترخي�س وكذلك ا�ستعمال ال�سالح املرخ�س يف غري ما رخ�س له 

والذخائر  الأ�سلحة  نظام  كما هو مو�سح يف  اإلخ..  �سالح غري مرخ�س  بيع  اأو  �سراء 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/45( لعام 1426هـ وكان الالزم على جهة الدعاء 

يف حال مل يتبني لها �سبط ال�سالح حمل الدعوى والتحقق من كونه مرخ�سًا اأو غري 

وعن  اجلزئية  للمحاكم  واإحالتها  الدعوى  يف  اجلنائي  باجلانب  الكتفاء  مرخ�س 

واإحالتها  اجلنائي  باجلانب  يتعلق  مبا  م�ستقلة  اأوراق  فرز  مبوجبه  املعمول  الإجراء 

للمحاكم اجلزئية واإحالة ما يتعلق باحليازة اإىل الديوان فاإن هذا الإجراء �سحيح يف 

حال �سبط ال�سالح اأو الذخرية من دون ترخي�س اأما الدعاء باأنه يعد حيازة لل�سالح 

اأو الذخرية من دون ترخي�س مبجرد العثور على فوارغ اأو اآثار اإطالق النار فاإن هذا 

يحتاج اإىل دليل من ن�س نظامي حيث يالحظ ازدياد مثل هذه اجلرائم التي ي�سهل 

ا�سطناعها وذلك باأن يقوم اأي �سخ�س يريد النيل من خ�سمه باأن يطلق من �سالحه 

اأو �سالح غريه عدة طلقات على منزل اأو �سيارة خ�سمه ويخفي �سالحه ثم يبلغ باأن 

فالنًا اأطلق عليه اأو على �سيارته اأو منزله النار خلالف بينهم ومن غري اجلائز اتهام 
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النا�س من دون دليل قاطع كما اأنه يالحظ تزايد هذا النوع يف ق�سايا ال�سالح الواردة 

اإىل ديوان املظامل وعليه فاإن الدائرة ل تطمئن اإىل �سحة ما ُن�سب اإىل املتهم يف لئحة 

الدعوى لكونه مبنيًا على الظن والتخمني. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....(  �سعودي اجلن�سية – بحيازة �سالح من دون 

ترخي�ص لعدم كفاية الأدلة. 

وباهلل التوفيق، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ساء.
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رقم الق�سية 1/3665/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم البتدائي 78/د/ج/ف/5 لعام 1430هـ

رقم حكم ال�ستئناف 273/اإ�ص/9 لعام 1431هـ 
تاريخ اجلل�سة 1431/11/17هـ 

– عدم  �سهادة  البينة– ا�ستبعاد  – انتفاء  ترخي�ص  دون  �سالح  – حيازة  اأ�سلحة 

كفاية الأدلة. 

اأقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى �سد املتهم حليازته �سالحًا ناريًا من 

دون ترخي�س بناًء على بالغ مقدم بقيامه باإطالق النار على اأحد الأ�سخا�س وزميله- 

ر�سا�س على  �سالح  النار من  يطلق  املتهم  �ساهد  باأنه  للواقعة  الوحيد  ال�ساهد  اإقرار 

– اإنكار  – اإحالة واقعة اإطالق النار اإىل املحكمة اجلزئية  املجني عليهما ثم هرب 

لإقراره  ال�ساهد  �سهادة  – ا�ستبعاد  ال�ساهد  �سهادة  يف  وطعنه  اإليه  ُن�سب  ملا  املتهم 

– عدم �سدور حكم  ال�سهادة  لقبول  مانعة  والعداوة  املتهم  وبني  بينه  بوجود عداوة 

يف ق�سية اإطالق النار لإعادتها اإىل ال�سرطة لعدم ح�سور املدعى عليه – عدم تقدمي 

اجلهة املدعية البينة على �سحة ما ُن�سب اإىل املتهم وخلو تقرير الدوريات الأمنية مما 

يثبت حيازة املتهم لل�سالح – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه. 

)م/45(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  والذخائر  الأ�سلحة  نظام  من   )40( املادة 

بتاريخ 1426/7/25هـ.
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تتلخ�س وقائع هذه الق�سية ح�سبما يبني من اأوراقها يف اأن فرع هيئة التحقيق والدعاء 

الدعوى اجلنائية مبوجب لئحة دعوى عامة �سد  اأقام هذه  الريا�س  العام مبنطقة 

املتهم املذكور ).....( ت�سمنت: بتاريخ 1428/5/18هـ تقدم كل من).....( و).....( 

النار عليه وزميله من  ملركز �سرطة الرو�سة ببالغ مفاده قيام املدعى عليه باإطالق 

املحكمة  اإىل  النار  اإطالق  مو�سوع  )اأحيل  ت�سبهما  مل  طلقتني  ر�سا�س  نوع  �سالح 

املخت�سة( ومبعاينة املوقع من قبل دوريات الأمن عرث على ظرفني فارغني ل�سالح نوع 

ر�سا�س.

وب�سماع �سهادة ).....( ذكر اأنه كان ي�سري ب�سيارته و�ساهد املدعى عليه يطلق النار 

اأ�سفر التحقيق عن اتهامه  من �سالح نوع ر�سا�س على املجني عليهما ثم هرب. وقد 

بحيازة �سالح نوع ر�سا�س من دون ترخي�س وذلك لالأدلة والقرائن التالية: 

1- �سهادة ال�ساهد املدونة على اللفة رقم )10(.

2- تقرير فرقة دوريات الأمن املدون على اللفة رقم )50(.

وبالبحث عن �سوابقه ات�سح خلو �سجله من ال�سوابق. وحيث اإن ما اأقدم عليه املذكور 

فعل معاقب عليه اأطلب اإثبات ما اأ�سند اإليه واحلكم عليه مبوجب املادة )40( من نظام 

الأ�سلحة والذخائر ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ. 

بتاريخ  جل�سة  لها  حددت  الرابعة  اجلزائية  الدائرة  اإىل  الق�سية  اإحالة  وبعد 



578

).....( يف  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  وفيها ح�سر ممثل  1428/10/24هـ 

بتاريخ   )11389( رقم  الديوان  بخطاب  له  الكتابة  رغم  املتهم  يح�سر  مل  حني 

يوم  جلل�سة  الق�سية  تاأجيل  مت  وعليه  الرو�سة  ل�سرطة  املوجه  1428/10/11هـ 

1428/12/27هـ وفيها اأي�سًا مل يح�سر املتهم فتم تاأجيل الدعوى جلل�سة هذا اليوم 

متت  هويته  من  التحقق  وبعد   ).....( واملتهم   ).....( العام  املدعي  ح�سر  وفيها 

مواجهته مبا جاء يف لئحة الدعوى فاأجاب قائاًل: )ل �سحة ملا جاء يف لئحة الدعوى 

فلم اأطلق النار من ر�سا�س فقد كنت نائمًا يف منزلنا وقت ح�سول احلادثة ولي�س لدي 

ر�سا�س وما جاء يف �سهادة ).....( غري �سحيحة لأن �سيف ابن عم ).....( امل�ستكي 

هذا ما لدي واأكتفي به(. وكذا قرر املدعي العام الكتفاء مبا جاء يف اأوراق الق�سية 

وخلت الدائرة للمداولة. ثم اأ�سدرت الدائرة اجلزائية الرابعة حكمها يف هذه الق�سية 

رقم )78/د/ج/4( لعام 1429هـ ون�سه: )وعليه وبناًء على الدعوى والإجابة وبعد 

الطالع على اأوراق الق�سية ودرا�ستها تبني للدائرة اأن ما ُن�سب اإىل املتهم من حيازة 

ولأن  التهام  اأدلة  كفاية  لعدم  حقه.  يف  ثابت  غري  ترخي�س  دون  من  ر�سا�س  �سالح 

الأحكام تبنى على القطع واليقني وعليه فال تطمئن الدائرة اإىل �سهادة �ساهد واحد 

خا�سة لوجود قرابة بينه وبني امل�ستكي. مما تنتهي معه الدائرة اإىل عدم اإدانته مبا 

ُن�سب اإليه. حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( – �سعودي اجلن�سية – مبا ُن�سب اإليه 

يف لئحة الدعوى(. وبعد اإحالة احلكم اإىل حمكمة ال�ستئناف اأ�سدرت حكمها رقم 

)720/اإ�س/2( لعام 1429هـ بنق�س حكم الدائرة اجلزائية الرابعة املذكور ون�سه: 
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فيها  ال�سادر  واحلكم  وم�ستنداتها  الق�سية  اأوراق  على  املحكمة  هذه  )وباطالع 

والعرتا�س املقدم عليه تبني اأنه قدم خالل املدة املحددة نظامًا فهو مقبول �سكاًل. 

اأما من ناحية املو�سوع فاإن املحكمة تالحظ اأنه ورد بالئحة الدعوى اأن مو�سوع اإطالق 

النار اأحيل اإىل املحكمة املخت�سة – اجلزئية – فكان على الدائرة طلب �سورة طبق 

الأ�سل مما قد يكون �سدر من املحكمة بهذا اخل�سو�س مع الأخذ يف العتبار وحني 

�ساهد  اأنه  ذكر  فقد  اأمامها   ).....( ال�ساهد  �سهادة  �سماع  جديد  من  املرافعة  فتح 

املدعى عليه يطلق النار على املبلغ وكذلك التاأمل فيما ورد مبح�سر الفرقة، فاإن ذلك 

كله يوحي باأنه ما اأطلق النار اإل وهو بحيازته مع مالحظة اأن �سحة تاريخ خطاب فرع 

الهيئة 1428/7/1هـ ولي�س كما ذكرت الدائرة 1428/12/11هـ وحيث خالف حكم 

الدائرة ذلك تعني نق�سه واإعادة الق�سية اإليها لإعادة نظرها على �سوء ما قد ي�ستجد 

لدى معاودة نظرها من اأمور. لذلك حكمت حمكمة ال�ستئناف – الدائرة الثانية – 

رقم  الرابعة  اجلزائية  الدائرة  حكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكاًل،  العرتا�س  بقبول 

ما هو  لإعادة نظرها على �سوء  اإليها  الق�سية  واإعادة  لعام 1429هـ  )78/د/ج/4( 

مبني بالأ�سباب(. وبعد اإن�ساء هذه الدائرة اجلزائية الفرعية اخلام�سة اأحيلت هذه 

الدائرة  من  ال�سادر  حكمها  بعد  وذلك  1430/5/9هـ  بتاريخ  الدائرة  اإىل  الق�سية 

اجلزائية الرابعة فبا�سرت نظرها ل�ستكمال ما ورد يف حكم ال�ستئناف من مالحظات 

وعليه حددت جل�سة يوم الأحد 1430/6/21هـ لنظرها ويف هذه اجلل�سة ح�سر ممثل 

الدعاء ).....( واملدعى عليه ونظرًا لإعادة ت�سكيل الدائرة جرى �سماع الدعوى من 
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)ما  قائاًل:  �أجاب  �لدعوى  �إجابته على  عليه عن  �ملدعى  وب�سوؤ�ل  �الدعاء  قبل ممثل 

ُن�سب �إيل يف الئحة �لدعوى غري �سحيح ومبو�جهته ب�سهادة �ل�ساهد �أجاب باأن �ل�ساهد 

�لنار  �إطالق  وب�سوؤ�له عن مو�سوع  للمدعي �خلا�ص  �لدعوى قريب  �ملذكور يف الئحة 

�لذي �أ�سري يف الئحة �لدعوى باأنه �أحيل للمحكمة �أجاب: باأنه مل ُيطلب من �ملحكمة وال 

عن  �الدعاء  ممثل  وب�سوؤ�ل  ال(  �أم  �لعامة  �ملحكمة  �إىل  �ملو�سوع  هذ�  �أحيل  هل  يعلم 

مو�سوع �إطالق �لنار وهل مت �إحالته �إىل �ملحكمة �ملخت�سة: طلب �إمهاله لالإجابة عن 

ذلك وعليه طلب من ممثل �الدعاء �حلا�سر يف هذه �جلل�سة �إح�سار �ل�ساهد �مل�سار 

�إليه يف الئحة �لدعوى و��ستعد بذلك وعليه مت حتديد جل�سة يوم �الأحد 1430/6/28هـ(. 

وعد  �لذي  �ل�ساهد  عن  �الدعاء  ممثل  وب�سوؤ�ل  �لطرفان  ح�سر  �جلل�سة  هذه  ويف 

باإح�ساره يف هذه �جلل�سة �أجاب بقوله باأنه )مت طلبه عن طريق �ل�سرطة �ملخت�سة ومل 

ترد �إفادة و�أطلب �إمهايل للكتابة مرة �أخرى بطلب ح�سور �ل�ساهد �ملذكور( وب�سوؤ�له 

عن ��ستف�سار �لد�ئرة يف �جلل�سة �ل�سابقة عن ق�سية �إطالق �لنار وهل متت �إحالتها 

�إىل �ملحكمة �ملخت�سة ما مت ب�ساأنها، �أجاب: باأنه تبني له �أن �لق�سية �أحيلت �إىل �ملحكمة 

وطلب  ب�ساأنها  مت  مبا  لالإفادة  �ملخت�سة  للمحكمة  للرجوع  �إمهاله  ويطلب  �ملخت�سة 

�إمهاله لذلك وقتًا كافيًا حيث �إن �الأمر يحتاج �إىل خماطبة �ملحكمة �ملخت�سة وعليه 

يوم  جل�سة  �إىل  �لق�سية  نظر  تاأجيل  �لد�ئرة  قررت  �الدعاء  ممثل  طلب  على  وبناًء 

�لد�ئرة  فقررت  �حل�سور  �الدعاء عن  تخلف ممثل  وفيها  �الثنني 1430/8/12هـ(. 

�الثنني 1430/8/19هـ ويف هذه �جلل�سة ح�سر  يوم  �إىل جل�سة  �لق�سية  نظر  تاأجيل 
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ممثل �الدعاء ).....( و�ملتهم فجرى �سوؤ�ل ممثل �الدعاء عما طلبته �لد�ئرة من جهة 

�إليه يف الئحة �لدعوى وعن  �ل�ساهد �مل�سار  �إح�سار  �ل�سابقة من  �الدعاء يف �جلل�سة 

�لق�سية �ملحالة �إىل �ملحكمة �جلز�ئية فطلب �إمهاله للرجوع ملرجعه و�الإفادة عن ذلك 

حيث �إن �لذي ح�سر �جلل�سة �ل�سابقة زميله ).....( وعليه جرى تاأجيل نظر �لق�سية 

�إىل جل�سة يوم �الثنني 1430/8/18هـ. ويف هذه �جلل�سة جرى �سوؤ�ل ممثل �الدعاء 

عما طلبته �لد�ئرة يف �جلل�سة �ل�سابقة عما جاء يف الئحة �لدعوى من �الإ�سارة �إىل 

�إحالة ق�سية �إطالق نار �إىل �ملحكمة �ملخت�سة وكذ� عن �إح�سار �ل�ساهد �مل�سار �إليه يف 

�جلهة  من  ��ستف�سر  �أن  بعد  �لهيئة  �إىل  �إجابة  ترد  )باأنه مل  فاأجاب:  �لدعوى  الئحة 

�ملخت�سة يف �لهيئة عن ذلك(. وب�سوؤ�له عن بينته على ما جاء يف الئحة �لدعوى من 

�أن �لهيئة قامت باإحالة ق�سية �إطالق �لنار �إىل �ملحكمة �ملخت�سة �أجاب: )باأنه يطلب 

�إمهاله لتقدمي ما يثبت ذلك( وب�سوؤ�له عن �ل�ساهد �أجاب: )باأنه قام بطلبه ومل ي�ستطع 

�لتو�سل �إليه الأن هاتفه مغلق و�أنه ال ي�ستطيع �إح�ساره( وب�سوؤ�ل �ملتهم عن ذلك �أجاب: 

�أي  عليه  ي�سدر  ومل  �لدعوى  الئحته  يف  جاء  كما  �ملحكمة  �إىل  �إحالته  تتم  مل  )باأنه 

يوم  �إىل جل�سة  �لق�سية  نظر  تاأجيل  �الدعاء مت  وبناًء على طلب ممثل  وعليه  حكم( 

�لثالثاء 1430/8/20هـ ويف هذه �جلل�سة ح�سر ممثل �الدعاء ).....(و�ملتهم ).....( 

ويف هذه �جلل�سة جرى �سوؤ�ل ممثل �الدعاء عما طلبته �لد�ئرة منه يف �جلل�سة �ل�سابقة 

من �الإفادة عن �لق�سية �ملتعلقة باإطالق �لنار وهل متت �إحالتها للمحكمة �ملخت�سة 

�ملحكمة  �إىل  �أحيلت  �أنها  تبني  مرجعه  �إىل  بالرجوع  باأنه  فاأجاب  ب�ساأنها  �سدر  وما 



582

ملخاطبة  �إمهاله  ويطلب   )7140( برقم  1428/7/30هـ  بتاريخ  بالريا�ص  �جلزئية 

تاأجيل نظر  وبناًء على طلبه مت  ب�ساأنها وعليه  �ملحكمة �ملخت�سة لال�ستف�سار عما مت 

ممثل  �سوؤ�ل  جرى  �جلل�سة  هذه  ويف  1430/9/4هـ  �لثالثاء  يوم  جل�سة  �إىل  �لق�سية 

�الدعاء عن طلب �لد�ئرة يف �جلل�سة �ل�سابقة �الإفادة عن ما مت ب�ساأن ق�سية �إطالق 

�لنار �ملحالة �إىل �ملحكمة �جلزئية ح�سب ما جاء يف الئحة �لدعوى فاأجاب �أن ممثل 

�الدعاء �حلا�سر يف �جلل�سة �ملا�سية قد �نتقل �إىل �ملنطقة �ل�سرقية و�أنه يطلب �إمهاله 

ملر�جعة مرجعه يف ذلك وب�سوؤ�ل �لطرفني عما لديهم قرر� �الكتفاء مبا قدماه وعليه 

�لتي  �جلل�سة  هذه  ويف  1430/9/9هـ  �الأحد  يوم  جل�سة  �إىل  �لق�سية  نظر  تاأجيل  مت 

�الدعاء  ممثل  ح�سر   ).....( �لقا�سي  �الحتياط  �لد�ئرة  رئي�ص  برئا�سة  �نعقدت 

�جلميع  �إبالغ  ومت   ).....( �ل�ساهد  ح�سر  كما   ).....( �ملتهم  ح�سر  كما   ).....(

باحل�سور مبوعد �جلل�سة �لقادم وهو يوم �الأحد 1430/9/16. ويف هذه �جلل�سة ح�سر 

ممثل �الدعاء ).....( كما ح�سر �ملتهم ).....( ويف هذه �جلل�سة جرى �سوؤ�ل ممثل 

�الدعاء عن ��ستف�سار �لد�ئرة يف �جلل�سة �ل�سابقة عن ق�سية �إطالق �لنار �ملحالة �إىل 

�ملحكمة وما مت ب�ساأنها فاأجاب: )باأنه بالرجوع �إىل مرجعه و�لرجوع للمحكمة �ملخت�سة 

تبني �أن �لق�سية �ملتعلقة باإطالق �لنار بعد �إحالتها �إىل �ملحكمة �جلزئية بالريا�ص قام 

ح�سور  لعدم  نظرً�  �ملخت�سة  لل�سرطة  �أور�قها  كامل  باإعادة  �لق�سية  ناظر  �لقا�سي 

�ملتهم �أمام �لقا�سي وعليه فاإن �لق�سية �مل�سار �إليها يف الئحة �لدعوى مل ي�سدر فيها 

حكم �ملحكمة و�إمنا �أعيدت لل�سرطة �ملخت�سة �أما �ل�ساهد �ملذكور فاإن �لهيئة تطلب 
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�لثالثاء  يوم  جل�سة  �إىل  �لق�سية  نظر  تاأجيل  تقرر  وعليه  الإح�ساره  �إمهالها 

1430/9/18هـ ويف هذه �جلل�سة جرى �سوؤ�ل ممثل �الدعاء عن �ل�ساهد �لذي طلبت 

منه �لد�ئرة �إح�ساره فاأجاب قائاًل: )�لهيئة قامت بطلبه عن طريق �لهاتف �جلو�ل 

�إال �أن �لهاتف مغلق وكذ� هاتف مرجعه ال يجيب وكذ� هاتف �لعمل و�أطلب من �لد�ئرة 

�إمهايل لطلبه عن طريق خماطبة مرجعه(  وب�سوؤ�ل ممثل �الدعاء عن حم�سر �لقب�ص 

و�لذي �أ�سارت �إليه هيئة �لتدقيق يف نق�سها حلكم �لد�ئرة �جلز�ئية �لر�بعة �ل�سابق يف 

�أور�ق �لق�سية مل جتد �ملح�سر �ملذكور  هذه �لق�سية و�أن �لد�ئرة بعد �طالعها على 

و�أن  قب�ص  حم�سر  �لق�سية  �أور�ق  يف  يوجد  ال  )باأنه  فاأجاب:  �لق�سية  �أور�ق  �سمن 

�ملوجود هو �لتقرير �الأول للدوريات �ملرفق يف �أور�ق �لق�سية على �للفة )50( كما هو 

م�سار �إليه يف الئحة �لدعوى وبعد �طالع �لد�ئرة على �لتقرير �ملذكور �أفهمت ممثل 

�الدعاء باأنها مل جتد فيه ما ثبت حيازة �ملتهم �ملذكور لل�سالح حمل �لدعوى فاأجاب: 

�الدعاء  ممثل  طلب  على  وبناًء  وعليه  فقط(  �لو�قعة  تف�سيل  يف  هو  �لتقرير  )باأن 

�إىل  �لق�سية  نظر  تاأجيل  تقرر  �ل�ساهد عن طريق مرجعه  لطلب  كافيًا  �أجاًل  �إمهاله 

جل�سة يوم �لثالثاء 1430/10/17هـ وجرى �إفهام ممثل �الدعاء باأن هذ� هو �ملوعد 

�لنهائي للجهة �ملدعية الإح�سار �ل�ساهد �مل�سار �إليه يف الئحة �لدعوى ويف هذه �جلل�سة 

�سهادته  عن  �ل�ساهد  �سوؤ�ل  جرى  وقد   ).....( �ل�ساهد  ح�سر  كما  �لطرفان  ح�سر 

فاأجاب باأنه ي�سهد باهلل �لعظيم باأنه �ساهد ).....( �حلا�سر �أمامي يف هذه �جلل�سة 

يطلق �لنار من �سالح ر�سا�ص باجتاه ).....( و).....( وذلك يف �سارع �لثالثني عنرتة 
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بن �سد�د يف حي �لنه�سة بالريا�ص وب�سوؤ�ل �ملدعى عليه عن �سهادة �ل�ساهد �ملذكور 

�أجاب: )باأن �سهادته غري �سحيحة ويقدح فيها لوجود عد�وة بينهما حيث �إنه قد حدث 

بينهما م�سادة كالمية تبعها م�ساربة وتلفظ بال�سب و�ل�ستم بينهما قبل هذه �حلادثة 

و�أنه غري �سادق يف �سهادته و�أن له عالقة قر�بة مع �الأ�سخا�ص �لذين ي�سهد ل�ساحلهم( 

وب�سوؤ�ل �ل�ساهد �ملذكور عن ما ذكره �ملتهم من وجود عد�وة بينهما و�أنه ح�سل بينهما 

م�سادة و�سب و�ستم وم�ساربة فاأجاب: )باأن ما ذكره �سحيح حيث �إنهم كانو� يتجمعون 

�أنه مل  �إال  �ل�سباب و�ل�ستم  �إحدى �ل�سقق �ملفرو�سة وح�سل بينهما م�سادة وتبادل  يف 

يحدث بينهم �سرب باأية �آلة �سوى متا�سك باالأيدي ونحو ذلك وكان ذلك قبل �حلادثة 

حمل �التهام بنحو خم�سة �أ�سهر(. وب�سوؤ�له هل حدث بينهما ت�سالح بعد ذلك فاأجاب: 

)باأنه مل يحدث �أن ت�ساحلا ومل يقابله �إال وقت �حلادثة(. وب�سوؤ�له عن ما ذكره �ملتهم 

من �أن بينه وبني �مل�سهود لهم قر�بة �أجاب بقوله: )بيننا قر�بة ن�سب بعيدة( وبعر�ص 

وم�ساربة  م�سادة  من  بينهما  حدث  وما  �حلادثة  بني  )باأن  �أجاب:  �ملتهم  على  ذلك 

�أ�سبوع و�حد ولي�ص خم�سة �أ�سهر( وبعر�ص ذلك على ممثل �الدعاء قرر �كتفاءه مبا 

قدم. وب�سوؤ�له هل لديه بينة �أخرى غري �ل�ساهد �حلا�سر يف هذه �جلل�سة �أجاب: )باأنه 

ال بينة لديه غري ما قدم(.

�أور�ق �لق�سية ودر��ستها تبني  وعليه وبناًء على �لدعوى و�الإجابة وبعد �الطالع على 
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للد�ئرة �أن ما ُن�سب �إىل �ملتهم من حيازة �ل�سالح من دون ترخي�ص مل يثبت يف حقه 

لعدم تقدمي �جلهة �ملدعية �لبينة على ذلك و�ل�ساهد �لذي ��ستدلت �لهيئة ب�سهادته 

بعد  �ل�ساهد  الإقر�ر  �سهادته  قبول  عدم  �إىل  تنتهي  �لد�ئرة  فاإن  �لدعوى  الئحة  يف 

�الإدالء ب�سهادته �أمام �لد�ئرة ب�سحة ما ذكره �ملدعى عليه من وجود عد�وة بينهما 

و�لعد�وة مانعة لقبول �ل�سهادة حلديث �أم �ملوؤمنني عائ�سة ر�سي �هلل عنها وعن �أبيها 

عند �لرتمذي مرفوعًا �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: )ال جتوز �سهادة خائن وال 

خائنة، وال جملود حدً�، وال ذي غمر على �أخيه ...( �حلديث و��ستدالل �لهيئة بتقرير 

�لدوريات �الأمنية على �للفة )50( من �أور�ق �لق�سية وبعد �طالع �لد�ئرة عليه مل جتد 

فيه ما يثبت حيازة �ملدعى عليه لل�سالح حمل �لدعوى، �أما �لق�سية �ملتعلقة باإطالق 

�لنار و�ملحالة �إىل �ملحكمة �لعامة فقد �أفاد �ملدعي �لعام �أمام �لد�ئرة كما تقدم باأنها 

�أعيدت من �ملحكمة �إىل �ل�سرطة لعدم ح�سور �ملدعى عليه مما تنتهي معه �لد�ئرة 

�إىل عدم �إد�نة �ملدعى عليه مبا ُن�سب �إليه. 

لذلك حكمت �لد�ئرة بعدم �إد�نة ).....( مبا ُن�سب �إليه من حيازة �سالح من دون 

ترخي�ص ملا هو مبني بالأ�سباب. 

وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني. 

حكمت �ملحكمة بتاأييد �حلكم فيما �نتهى �إليه من ق�ساء.
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رقم �لق�سية 1/4492/ق لعام 1430هـ 
رقم �حلكم �لبتد�ئي 33/د/ج/ف/5 لعام 1431هـ 

رقم حكم �ل�ستئناف 338/�إ�ص/9 لعام 1431هـ
تاريخ �جلل�سة 1431/12/22هـ

–  حمل  �أ�سلحة – حيازة �سالح دون ترخي�ص – �إنكار �ملتهم – عدم �إح�سار �ل�سهود 

ميني �ل�ستظهار.

�أقام فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام �لدعوى �سد �ملتهم حليازته �سالحًا ناريًا من 

دون ترخي�ص وذلك بناًء على �لبالغ �ملقدم �سده من �أحد �الأ�سخا�ص بقيامه باإطالق 

�أيد ذلك �ساهد�ن كانا ير�فقان �ملبلغ يف  �إ�سار�ت �ملرور وقد  �إحدى  �لنار جتاهه يف 

وبحدوث  �ملرور(  )�إ�سارة  �لو�قعة  مكان حدوث  بتو�جده يف  �ملتهم  – �إقر�ر  �سيارته 

ترخي�ص  دون  من  �سالحًا  حيازته  �أنكر  �أنه  �إال  �ملذكورين  وبني  بينه  كالمية  م�سادة 

�أمام  �إليهما  �مل�سار  �ل�ساهدين  باإح�سار  �الدعاء  ممثل  قيام  – عدم  للنار  و�إطالقه 

�لذي قبل ذلك  للمتهم  �رتاأت معه توجيه ميني �ال�ستظهار  �لد�ئرة رغم طلبها مما 

وحلف باهلل �لعظيم بعدم �سحة ما ُن�سب �إليه –�أثر ذلك: عدم �إد�نة �ملتهم مبا ُن�سب 

�إليه – مل توؤيد حمكمة �ال�ستئناف �لد�ئرة يف طلبها ميني �ال�ستظهار الأن حمل ذلك 

�حلقوق والأنه لو نكل عنها ملا جاز �حلكم عليه بنكوله . 
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هذه  �أقام  �لهيئة  فرع  �أن  يف  �أور�قها  من  يبني  ح�سبما  �لق�سية  هذه  وقائع  تتخل�ص 

�سد  1430هـ  لعام   )3007600651( رقم  �لدعوى  الئحة  مبوجب  �جلنائية  �لدعوى 

�ملدعى عليه �ملذكور وت�سمنت: )بتاريخ 1430/3/23هـ ت�سلم مركز �سرطة �ل�سليمانية 

تقرير �إحدى فرق دوريات �الأمن رقم )29347( �ملت�سمن تلقيها بالغًا من ).....( 

مفاده قيام �ملتهم �أعاله وهو بد�خل �سيارته من نوع فورد حتمل �للوحة رقم )�أ �ص 

م�سح  ومت  �سيارته  على  بالفر�ر  والذ  و�حدة  طلقة  باجتاهه  �لنار  باإطالق   )6453 ح 

�أنه كان ب�سيارته ب�سارع  �ملوقع ومل يعرث على �أظرف فارغة. ب�سماع �أقو�ل �ملبلغ ذكر 

�لتحلية )�الأمري حممد بن عبد �لعزيز( ير�فقه كل من).....( و).....( فقام �سخ�ص 

ب�سيارة من نوع فورد )2008( ف�سية �للون حتمل �للوحة رقم )�أ �ص ح 6453( وتوقف 

�سائقها بجانبه وتلفظ عليهم وبعد ذلك �أخرج كاأ�سًا بها مادة �سائلة ت�سبه �مل�سكر ثم 

�للون و�أطلق �لنار منه باجتاهه طلقة و�حدة يف  �أ�سود  �أظهر م�سد�سًا �سغري �حلجم 

�أو معرفة  له معه م�ساكل  يعرفه وال توجد  باأنه ال  �أحد وذكر  ير�فقه  �لهو�ء ومل يكن 

�أنه كان مر�فقًا ).....(  �أقو�ل ).....( ذكر  وباأنه كان بحالة غري طبيعية. وب�سماع 

و).....(على �سيارته وعند توقفهم عند �إحدى �الإ�سار�ت ب�سارع �الأمري حممد بن عبد 

�لعزيز �ساهدو� �ملتهم يتوقف على �سيارته من نوع فورد ف�سي �للون وبعد ذلك قام 

بفتح زجاج �ل�سيارة و�أخرج م�سد�سًا ومعه �إحدى �لر�سا�سات و�أ�سار بها نحوهم وذكر 
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�أنهم ال ي�ساوون هذه �لر�سا�سة ثم �أخرج كاأ�سًا وبه �سائل ي�سبه �مل�سكر وقال لهم �إنه 

يف  و�حدة  طلقة  �أطلق  ثم   ).....( يق�سد  فيه  �لر�سا�سة  هذه  �أفرغ  و�سوف  �سكر�ن 

�لهو�ء من �سالحه وهرب ب�سيارته بعد �أن تلفظ عليهم. وب�سماع �أقو�ل).....( ذكر �أنه 

كان مر�فقًا ).....( يف �سيارته ومعهم ).....( ويف �أثناء توقفهم عند �إحدى �الإ�سار�ت 

نوع فورد )2008(  �لعزيز توقفت بجانبهم �سيارة من  �الأمري حممد بن عبد  ب�سارع 

يقودها �ملتهم وبعد ذلك قام بالتلفظ عليهم و�أخرج م�سد�سًا ومعه ر�سا�سة وقال �إنكم 

�إنه �سكر�ن ثم  ال ت�ساوون هذه �لر�سا�سة و�أخرج كاأ�سًا وبه �سائل ي�سبه �مل�سكر وقال 

�أطلق �لنار يف �لهو�ء وهرب ب�سيارته. وقد �نتهى �لتحقيق �إىل توجيه �التهام للمدعى 

عليه بحيازته مل�سد�ص من دون ترخي�ص وفقًا لقر�ر �التهام رقم )هـ ر 1335/2/1( 

لعام 1430هـ وذلك لالأدلة و�لقر�ئن �لتالية: 

1- ما ورد يف �سهادة �ل�ساهدين وتطابقهما مع �أقو�ل �ملبلغ و�ملرفقة على �للفات رقم 

.)4(

2- �عرت�ف �ملتهم بوجوده يف مكان �لو�قعة وحدوث م�سادة كالمية بينه وبني �ملذكورين 

�ملرفق يف �للفات رقم )10-4(.

وببحث �سو�بقه �ت�سح عدم وجود �سو�بق م�سجلة عليه حتى تاريخه. وحيث �إن ما �أقدم 

عليه �ملذكور فعل حمظور مبوجب �ملادة )4/ج( من نظام �الأ�سلحة و�لذخائر �ل�سادر 

باملر�سوم �مللكي رقم )م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ لذ� �أطلب �إثبات ما �أ�سند �إليه 

و�حلكم عليه مبوجب �ملادة )40( من �لنظام �مل�سار �إليه(.
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وبعد �إحالة �لق�سية �إىل هذه �لد�ئرة حددت لها جل�سة بتاريخ �الثنني 1431/1/25هـ 

وفيها ح�سر ممثل فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام ).....( و�ملدعى عليه وبعد قر�ءة 

�إيل من حيازة  ُن�سب  : )ما  قائاًل  �أجاب  �إليه  ُن�سب  و�سوؤ�له عما  �لدعوى عليه  الئحة 

�أنني قمت بتو�سيل  �سالح م�سد�ص من دون ترخي�ص فهو غري �سحيح و�ل�سحيح هو 

�أختي لبيت زوجها �لقريب من �سارع �لتحلية يف �لريا�ص وذلك �ل�ساعة �لثالثة فجرً� 

علي  بالتلفظ  قائدها  قام  كابر�ص  �سيارة  بجانبي  توقفت  �الإ�سارة  عند  توقفي  وعند 

باألفاظ قذف و�سب دون �سبب و�أنا ال �أعرفه و�لقذف و�ل�سب كان من �لر�كب �الأمامي 

ولي�ص من قائد �ل�سيارة ومن قذفه يل قوله: )يا خنيث يا حلو( فقمت بالب�سق عليه 

وبعد  وتفرقنا  �الإ�سارة  فتحت  ثم  و�لديه  ولعنت  بلعنه  قمت  ثم  ذلك  مبثل  علي  فرد 

�ساعتني وردين �ت�سال من �سرطة �ل�سليمانية يطلبني فيه باحل�سور وكنت قد دخلت 

منزيل فذهبت �إليهم و�أفادوين باالتهام �ملن�سوب �إيل فاأنكرت ما ُن�سب �إيل من �إطالق 

�لنار �أما �حلق �خلا�ص فانتهى بالتنازل ومبو�جهته ب�سهادة �ل�سهود �أجاب باأنها غري 

من  يعرفهم  هل  وب�سوؤ�له  بع�ص  مع  كانو�  و�أ�سدقاء  �سباب  جمموعة  الأنهم  �سحيحة 

قبل فاأجاب بالنفي وعليه طلبت �لد�ئرة من ممثل �الدعاء �إح�سار �ل�ساهدين �مل�سار 

�إليهما يف الئحة �لدعوى ل�سماع �سهادتهما فطلب �إمهاله وعليه جرى حتديد جل�سة يوم 

�الثنني 1431/2/10هـ. ويف هذه �جلل�سة جرى �سوؤ�ل ممثل �الدعاء عن �ل�سهود �لذين 

طلب منه �إح�سارهم يف هذه �جلل�سة فاأجاب باأن �لهيئة قامت بطلبهم بخطاب �لهيئة 

و�أنه يكتفي بذلك وعليه وحيث  �إفادة  بتاريخ 1431/5/2هـ ومل ترد  رقم )12676( 
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وتاأخرت  �لثامنة �سباحًا  �ل�ساعة  �لق�سية يف  �لد�ئرة قد حددت موعد نظر هذه  �إن 

�ل�سهود وحيث مل  �نتظار ح�سور  �لعا�سرة �سباحًا يف  �ل�ساعة  �إىل  يف فتح حم�سرها 

يتبني ح�سورهم و�أفاد ممثل �الدعاء باأنه يكتفي مبا جاء يف �أور�ق �لق�سية وعليه ر�أت 

�إليه وحلف  �ليمني  توجيه  يقبل  باأنه  فاأجاب  للمتهم  �ال�ستظهار  توجيه ميني  �لد�ئرة 

�مل�سد�ص  �أحز  �أنني مل  هو  �إال  �إله  ال  �لذي  �لعظيم  باهلل  )�أق�سم  قائاًل:  �لعظيم  باهلل 

�مل�سار �إليه يف الئحة �لدعوى ومل �أطلق منه يف �لهو�ء على �ملذكورين يف الئحة �لدعوى 

و�هلل على ما  �أقول �سهيد(. وبعر�ص ذلك على ممثل �الدعاء قرر �كتفاءه مبا قدم. 

�أور�ق �لق�سية ودر��ستها تبني  وعليه وبناًء على �لدعوى و�الإجابة وبعد �الطالع على 

للد�ئرة �أن ما ن�سب �إىل �ملتهم من حيازة م�سد�ص من دون ترخي�ص مل يثبت يف حقه 

ب�سهادتهم يف  ��ستدلت  �لذين  و�ل�سهود  �لبينة على ذلك  �ملدعية  لعدم تقدمي �جلهة 

الئحة �لدعوى مل تقم باإح�سارهم �أمام �لد�ئرة ل�سماع �سهادتهم بعد �أن طلبت منها 

�لد�ئرة ذلك و�أمهلتها لذلك �أجاًل كافيًا وقد �أفاد ممثل �لهيئة يف جل�سة هذ� �ليوم بعد 

�سوؤ�له عن �ل�سهود �ملذكورين باأنه قام بطلبهم عن طريق مرجعه ومل ترد �إفادة و�أنه 

يكتفي مبا جاء يف �أور�ق �لق�سية �أما ��ستدالل �لهيئة باإقر�ر �ملتهم بتو�جده يف مكان 

�لدعوى وحدوث م�سادة بينه وبني �ملذكورين فهي قرينة �سعيفة ال تقوى على �الإد�نة. 

مما تنتهي معه �لد�ئرة �إىل عدم �إد�نة �ملتهم مبا ُن�سب �إليه و�لد�ئرة وهي يف �سبيل 
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�حلكم بذلك ر�أت توجيه ميني �ال�ستظهار )�لق�ساء( للمتهم على عدم �سحة ما ُن�سب 

�إليه ال�ستظهار �حلق منه فقام باأد�ء �ليمني بذلك كما تقدم وقد �أفهمت �لد�ئرة ممثل 

�الدعاء باأن للجهة �ملدعية �حلق يف رفع �لدعوى مرة �أخرى على �ملدعى عليه متى ما 

ح�سرت بينتها. 

لذلك حكمت �لد�ئرة بعدم �إد�نة ).....( مبا ُن�سب �إليه يف لئحة �لدعوى من حيازة 

�سالح من دون ترخي�ص ملا هو مبني بالأ�سباب.

وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني. 

حكمت �ملحكمة بتاأييد �حلكم فيما �نتهى �إليه من ق�ساء.
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رقم �لق�سية 1/3372/ق لعام 1430هـ 
رقم �حلكم �لبتد�ئي 1/د/ج/ف/4 لعام 1431هـ

رقم حكم �ل�ستئناف 426/�إ�ص/9 لعام 1431هـ
تاريخ �جلل�سة 1431/12/29هـ

�أ�سلحة – حيازة �سالح دون ترخي�ص – �لتقدم بطلب �إ�سد�ر �لرتخي�ص يعد مبثابة 

�لإذن �ل�سفوي. 

�أقام فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام �لدعوى �سد �ملتهم حليازته �سالح من دون 

حتت  كان  �لق�سية  حمل  �ل�سالح  �أن  مفيدً�  �إليه  ُن�سب  ما  �ملتهم  �إنكار   – ترخي�ص 

�لرتخي�ص – تقدم �ملتهم بطلب �إ�سد�ر ترخي�ص لل�سالح يعد مبثابة �الإذن �ل�سفوي 

له بحيازته حلني �نتهاء �إجر�ء�ت �لرتخي�ص ال�سيما و�أن جهة �لرتخي�ص عادة تاأخذ 

�لرتخي�ص  �سدور  ذلك  على  يدل  ومما  ل�ساحبه  تعيده  ثم  بياناته  وت�سجل  �ل�سالح 

للمتهم لل�سالح حمل �لق�سية – �أثر ذلك: عدم �إد�نة �ملتهم وعدم م�سادرة �ل�سالح. 

�لرتخي�ص – تقدم �ملتهم بطلب �إ�سد�ر ترخي�ص لل�سالح يعد مبثابة �الإذن �ل�سفوي 

له بحيازته حلني �نتهاء �إجر�ء�ت �لرتخي�ص ال�سيما و�أن جهة �لرتخي�ص عادة تاأخذ 

�لرتخي�ص  �سدور  ذلك  على  يدل  ومما  ل�ساحبه  تعيده  ثم  بياناته  وت�سجل  �ل�سالح 

للمتهم لل�سالح حمل �لق�سية – �أثر ذلك: عدم �إد�نة �ملتهم وعدم م�سادرة �ل�سالح. 
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تتلخ�ص ح�سبما يبني من �أور�ق �لق�سية يف �أن فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام مبنطقة 

الئحة  مبوجب  �جلز�ئية  �لدعوى  هذه  ).....(�أقام  �لعام  �ملدعي  وبح�سور  �لريا�ص 

�لدعوى �ملرفقة �سد ).....( )22( �سنة �سعودي �جلن�سية مبوجب �ل�سجل �ملدين رقم 

�ملو�طن ).....( ببالغ  �أبلغ  بتاريخ 1430/6/2هـ  بالكفالة. الأنه  ).....( مفرج عنه 

يت�سمن تعر�سه للمطاردة و�إطالق �لنار من قبل جمموعة �أ�سخا�ص )فرزت لهم �أور�ق 

م�ستقلة( وكان ير�فقه �ملذكور م�ستقاًل �سيارة من نوع د�ت�سون ني�سان غمارة بقيادة 

وقد  ر�سا�ص كال�سنكوف  نوع  �سالح من  على  بد�خلها  ُعرث  �ل�سيارة  وبتفتي�ص  �ملذكور 

�أثبت �لتقرير �لفني �ل�سادر من ق�سم �الأ�سلحة و�لذخائر �أن �ل�سالح من نوع ر�سا�ص 

كال�سنكوف �سيني �ل�سنع يحمل �لرقم )27080376(.

�إليه. و�أ�سفر �لتحقيق عن توجيه �التهام  �أقر بحيازته �ل�سالح �مل�سار  �أقو�له  وب�سماع 

للمذكور بحيازة �سالح من نوع ر�سا�ص كال�سنكوف �سيني يحمل �لرقم )27080376( 

دون ترخي�ص وذلك لالأدلة و�لقر�ئن �لتالية: 

1- �إقر�ره حتقيقًا �ملنوه عنه و�ملرفق على �للفة رقم )6(.

2- ما جاء بالتقرير �لفني �ملنوه عنه و�ملرفق على �للفة رقم )48(.

وبالبحث عن �سو�بقه عرث على �سابقة م�ساربة. وحيث �إن ما �أقدم عليه �ملذكور فعل 

جمرم ومعاقب عليه نظامًا وفق ما ن�ست عليه �ملادة )4( فقرة )ج( و�ملادة )6( من 
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�إليه  �إد�نته بحيازة �ل�سالح �مل�سار  �إثبات  �لهيئة  نظام �الأ�سلحة و�لذخائر فقد طلبت 

و�حلكم عليه وفق ما ن�ست عليه �ملادة )40( من ذ�ت �لنظام وم�سادرة �مل�سبوطات 

وفقًا للمادة )50( من ذ�ت �لنظام. 

ومبثول �ملدعى عليه �أمام �لد�ئرة ومو�جهته مبا ُن�سب �إليه بالئحة �لدعوى؟ �أنكر ما 

ُن�سب �إليه من حيازة �سالح من دون ترخي�ص مفيدً� �أن �ل�سالح حمل �لق�سية كان له 

طلب ترخي�ص وقت �حلادثة وقد �أبرزه �ملدعى عليه جلهة �لقب�ص ثم �سدر ترخي�سه 

بتاريخ 1429/8/15هـ وبت�سفح �لد�ئرة الأور�ق �لق�سية وجدت خطاب مدير خمفر 

ح/168(  )9/21/�ص  برقم  �جلنائي  �الأمن  �سعبة  مدير  �إىل  �ملوجه  خري�ص  �سرطة 

بتاريخ 1430/2/12هـ �ملت�سمن �الإفادة باأن �ملدعى عليه قدم جلهة �لقب�ص ورقة طلب 

�إ�سد�ر ترخي�ص لل�سالح حمل �لق�سية مقدم �إىل حمافظة �خلرج، وبعر�ص ذلك على 

ممثل �الدعاء �كتفى مبا ورد بالئحة �لدعوى، �أما �ملدعى عليه فقدم �أ�سل ترخي�ص 

�ل�سالح حمل �لق�سية و�أرفقت �سورته مبلف �لق�سية، و�كتفى بذلك. 

وحيث  وم�ستند�تها،  �لق�سية  �أور�ق  در��سة  وبعد  عنها،  و�الإجابة  �لدعوى  �سماع  بعد 

�أنكر �ملدعى عليه ما ُن�سب �إليه من حيازة �سالح من دون ترخي�ص مفيدً� �أن �ل�سالح 

جلهة  �لرتخي�ص  طلب  الإثبات  باإبر�زه  م�ستداًل  �لرتخي�ص  حتت  كان  �لق�سية  حمل 

�سرطة  خمفر  مدير  خطاب  بو��سطة  عليه  �ملدعى  دفع  �سحة  ثبتت  وحيث  �لقب�ص، 
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بتاريخ  برقم )9/21/�ص خ/168(  �جلنائي  �الأمن  �سعبة  مدير  �إىل  �ملوجه  خري�ص 

1430/2/12هـ �ملرفق بلفة رقم )36( من ملف �لق�سية وحيث �إن ورقة �إثبات تقدم 

�ملدعى عليه بطلب ترخي�ص �ل�سالح تعد مبثابة �الإذن �ل�سفوي له بحيازة �ل�سالح ريثما 

تنتهي �إجر�ء�ت �لرتخي�ص ال �سيما و�أن جهة �لرتخي�ص عادة تاأخذ �ل�سالح وت�سجل 

بياناته ثم تعيده ل�ساحبه، وحيث �الأمر كذلك، وحيث �سدر ترخي�ص �ل�سالح حمل 

�إمارة منطقة  �ل�سادر من  �لق�سية  �ملرفقة مبلف  �لق�سية مبوجب �سورة �لرتخي�ص 

�إد�نة �ملدعى عليه  �إىل عدم  �لد�ئرة  تنتهي معه  �لريا�ص برقم )2/89085( ، مما 

ملا ُن�سب �إليه من حيازة �سالح دون ترخي�ص وعدم م�سادرة �ل�سالح �مل�سبوط حمل 

�لق�سية، علمًا باأن �ل�سالح حمل �لق�سية ورد يف الئحة �لدعوى برقم )27080376( 

بينما   )48( رقم  بلفة  �ملرفق  �لفني  و�لتقرير  �ملرفقة  �لرتخي�ص  �سورة  يف  وكذلك 

ورد يف �لتقرير رقم )119/�أ�سلحة/1429هـ( برقم )56127080376( ويف �الإ�سارة 

لذلك كفاية. 

– مبا  – �سعودي �جلن�سية  �إد�نة �ملدعى عليه ).....(  لذلك حكمت �لد�ئرة بعدم 

ُن�سب �إليه من حيازة �سالح دون ترخي�ص وعدم م�سادرة �ل�سالح �مل�سبوط. 

وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني. 

حكمت �ملحكمة بتاأييد �حلكم فيما �نتهى �إليه من ق�ساء.
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رقم �لق�سية 5/870/ق لعام 1431هـ 
رقم �حلكم �لبتد�ئي 104/د/ف/ج/41 لعام 1431هـ

رقم حكم �ل�ستئناف 319/�إ�ص/9 لعام 1431هـ
تاريخ �جلل�سة 1431/11/25هـ

�أ�سلحة – �ل�سرت�ك يف بيع �أ�سلحة دون ترخي�ص – �سلطة �لد�ئرة يف تغيري �لو�سف 

�لنظامي للمخالفة.

�أقام فرع هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام �لدعوى �سد �ملتهم ال�سرت�كه يف بيع �سالحني 

ناريني وذخرية عن طريق �التفاق و�مل�ساعدة بق�سد �الإخالل باالأمن �لد�خلي ومعرفته 

�ملخت�سة  �ل�سلطة  �إعالم  ودون  ترخي�ص  دون  و�لذخرية  باالأ�سلحة  متاجرة  بعمليات 

�ملظامل  ديو�ن  �أمام  و�الإجر�ء�ت  �ملر�فعات  قو�عد  من  للمادة )27(  – طبقًا  بذلك 

ببيع  �ال�سرت�ك  �إىل  �التهام  حمل  للمخالفة  �لنظامي  �لو�سف  تغيري  �لد�ئرة  قررت 

�سالحني ناريني وذخرية دون ترخي�ص – �إقر�ر �ملتهم با�سرت�كه ببيع �سالحني ناريني 

على �أحد �الأ�سخا�ص دون �أن يذكر يف �إقر�ره باأنه كان يعلم باأن ق�سد �ملذكور من �سر�ء 

�الأ�سلحة هو �الإخالل باالأمن �لد�خلي مما يعني �أن �لقدر �ملتيقن من �لن�ساط �ملادي 

�لذي قام به �ملتهم هو �ال�سرت�ك يف بيع �ل�سالحني فقط – �أثر ذلك: �إد�نة �ملتهم عن 

ذلك ومعاقبته بتغرميه مبلغ �أربعة �آالف ريال.
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�ملدينة  �لعام مبنطقة  و�الدعاء  �لتحقيق  هيئة  فرع  باأن  �لدعوى  هذه  وقائع  تتلخ�ص 

– �سعودي �جلن�سية مبوجب  �أقام دعو�ه �جلز�ئية �سد ).....( )24( عامًا  �ملنورة 

�ل�سجل �ملدين رقم ).....(  – �أعزب – طالب يف �الأكادميية �لدولية للعلوم �ل�سحية 

– ي�سكن مدينة تبوك/حي �لدخل، موقوف بال�سجن �لعام. التهامه باال�سرت�ك ببيع 

�سالحني ناريني وذخرية عن طريق �التفاق و�مل�ساعدة بق�سد �الإخالل باالأمن �لد�خلي 

�ل�سلطة  �إعالم  ودون  ترخي�ص  دون  و�لذخرية  باالأ�سلحة  متاجرة  بعمليات  ومعرفته 

�ملدعي  وختم  �لق�سية.  باأور�ق  �ملرفقة  �إقر�ر�ته  يف  جاء  ملا  وذلك   . بذلك  �ملخت�سة 

�لعام دعو�ه بطلبه �إثبات ما �أُ�سند �إىل �ملدعى عليه ومعاقبته عن ذلك وفقًا الأحكام 

�ملادتني )34/ب، 42( من نظام �الأ�سلحة و�لذخائر. ويف �سبيل نظر �لق�سية حددت 

�لق�سية  طريف  على  وباملناد�ة  1431/6/18هـ  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  �لد�ئرة 

ح�سر �ملدعي �لعام ).....( كما ح�سر �ملدعى عليه ومبو�جهته مبا ُن�سب �إليه �أجاب 

قائاًل: ما ُن�سب �إيل يف هذه �لالئحة غري �سحيح و�حلا�سل �أنني قابلت �ملدعو).....( 

عند �سديق يل يدعى).....( وطلب مني ).....( رقم جو�يل ثم �ت�سل بي بعد عدة 

�أيام وكنت وقتها يف �سباء فقابلته ودعوته لالإفطار معي حيث كنا يف رم�سان فرف�ص 

ومل يح�سل بيننا �سوى �ل�سالم حيث ذكر يل عند �ت�ساله �أنه يرغب �ل�سالم علي فقط 

وما ورد يف الئحة �لدعوى من قيامي ببيع �سالحني ناريني وذخرية عن طريق �التفاق 
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�لدعوى  باأدلة  ومبو�جهته  �سحيح  غري  �لد�خلي  باالأمن  �الإخالل  بق�سد  و�مل�ساعدة 

�أجاب عن �لدليل �الأول باأن ما ورد فيه �سحيح كما �أجاب عن �لدليل �لثاين باأن ما 

ورد فيه غري �سحيح وب�سوؤ�ل �ملدعي �لعام �كتفى مبا ورد يف الئحة �لدعوى �أما �ملدعى 

�ملباحث  حتقيقات  �سوى  �ل�سابقة  �لتحقيقات  يف  �أقو�له  على  م�سادقته  فقرر  عليه 

الأحكام  و��ستنادً�  �إ�سافته،  يود  ما  لديه  ولي�ص  عليها  م�سادقته  عدم  فقرر  �لعامة 

�ملادة �ل�سابعة و�لع�سرين من قو�عد �ملر�فعات و�الإجر�ء�ت �أمام ديو�ن �ملظامل قررت 

�لد�ئرة تغيري �لو�سف �لنظامي للمخالفة حمل �التهام من �ال�سرت�ك ببيع �سالحني 

ناريني وذخرية عن طريق �التفاق و�مل�ساعدة بق�سد �الإخالل باالأمن �لد�خلي ومعرفته 

بعمليات متاجرة باالأ�سلحة و�لذخرية دون ترخي�ص ومل يعلم �ل�سلطات �ملخت�سة بذلك 

�إىل �ال�سرت�ك ببيع �سالحني ناريني وذخرية دون ترخي�ص، وبتنبيه �ملدعى عليه بتغيري 

�لو�سف �لنظامي �أجاب قائاًل: �أكتفي مبا �سبق و�أن �أدليت به �أمام �لد�ئرة. 

فيها  �لتحقيق  وحما�سر  �لق�سية  �أور�ق  در��سة  وبعد  و�الإجابة  �لدعوى  �سماع  بعد 

ناريني وذخرية عن  �سالحني  ببيع  �ال�سرت�ك  عليه  �ملدعى  �إىل  �الدعاء  �أ�سند  وحيث 

طريق �التفاق و�مل�ساعدة بق�سد �الإخالل باالأمن �لد�خلي ومعرفته بعمليات متاجرة 

باالأ�سلحة و�لذخرية دون ترخي�ص ودون �إعالم �ل�سلطة �ملخت�سة بذلك و�ساق �الأدلة 

على ذلك على نحو ما هو و�رد يف الئحة �لدعوى، وحيث �أنكر �ملدعى عليه �أمام �لد�ئرة 
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ما ُن�سب �إليه، ومل يقدم �الدعاء دلياًل تطمئن �إليه �لد�ئرة، �سوى ما ورد يف �عرت�فات 

�ملدعى عليه يف �لتحقيقات وباالطالع عليها تبني �أن للمتهم �إقر�رً� باأنه ��سرتك ببيع 

ومل  وذخرية،  ور�سا�ص كال�سنكوف  م�سد�ص  هما  �ملدعو).....(  �إىل  ناريني  �سالحني 

يذكر يف �إقر�ره �أنه كان على علم باأن ق�سد ).....( من �سر�ء �الأ�سلحة هو �الإخالل 

باالأمن �لد�خلي، وما عد� ذلك من �لتحقيقات فقد �أنكر �ملتهم �لتهمة �ملن�سوبة �إليه 

كما يف حتقيقات �ل�سرطة وحتقيقات هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام، وحيث �إن �لقدر 

�ملتيقن من �لن�ساط �ملادي �لذي قام به �ملتهم هو �ال�سرت�ك ببيع �سالحني ناريني دون 

ترخي�ص، وحيث �إن �لدعوى موؤ�س�سة على �عرت�ف �ملتهم يف �لتحقيقات ومل يرد فيه 

ما ي�سري �إىل ق�سده �الإخالل باالأمن �لد�خلي عند �ال�سرت�ك ببيع �ل�سالحني تنتهي 

�لد�ئرة �إىل �إد�نة �ملتهم باال�سرت�ك ببيع �سالحني ناريني دون ترخي�ص. 

لذلك حكمت �لد�ئرة باإد�نة �ملدعى عليه ).....( – �سعودي �جلن�سية – بال�سرت�ك 

مبلغ  بتغرميه  ذلك  عن  ومعاقبته  ترخي�ص  دون  وذخرية  ناريني  �سالحني  ببيع 

�أربعة �آلف ريال. 

وباهلل �لتوفيق ، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني. 

حكمت �ملحكمة بتاأييد �حلكم فيما �نتهى �إليه من ق�ساء.
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رقم الق�ضية 1/482/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 58/د/ج/1 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 15/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/2/4هـ

اأ�ضلحة – ا�ضتعمال �ضالح مرخ�س– اإطالق نار يف حفل زواج – منع اإطالق النار 

يف االأماكن العامة .

 اأقام فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام الدعوى �سد املتهم ملا ُن�سب اإليه من ا�ستعماله 

�سالحه املرخ�ص يف غري ما رخ�ص له به باإطالقه النار يف حفل زواج – العلة من منع 

اإطالق النار يف االأ�سواق وجتمعات النا�ص هي من اأجل املحافظة على �سالمتهم من 

اأن يلحق بهم اأذى اأو �سرر من جراء اإطالق النار – انتفاء العلة من منع اإطالق النار 

التجمعات  عن  البعيد  العري�ص  منزل  داخل  مت  باأن  الدعوى  حمل  االإطالق  موقع  يف 

ال�سكانية والذي مل يوجد به �سوى العري�ص واأ�سرته فقط ، وهو ما تاأيد بخطاب مدير 

خمفر ال�سرطة – اأخذ تعهد على املتهم بعدم العودة ملثل ذلك الفعل ال يعد عقوبة – 

اأثر ذلك : عدم اإدانة املتهم. 

رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  والذخائر  االأ�سلحة  نظام  من   )50  ،41( املادتان 

)م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ .



601

اجلنائية  الدعوى  هذه  اأقام  املذكور  الهيئة  فرع  اأن  يف  الق�سية  هذه  وقائع  تتلخ�ص 

مبوجب الئحة دعوى عامة يف الق�سية رقم )2879200001( واملت�سمنة االدعاء على 

).....( البالغ من العمر )32( عامًا – �سعودي اجلن�سية – مبوجب ال�سجل املدين 

رقم ).....( مفرج عنه بالكفالة. حيث اإنه بتاريخ 1428/1/19هـ ُقب�ص على املدعى 

عليه من قبل مركز �سرطة ال�سفاح بنجران بعد ورود بالغ من املدعو).....( مفاده 

قيام املدعى عليه باإطالق النار من �سالح نوع م�سد�ص يف حفل زواج )�سدر القرار 

ال�سرعي رقم )151( بتاريخ 1427/8/17هـ فيما يتعلق بقيامه باإطالق النار يف حفل 

ويحمل   )AA الرقم )616229  يحمل  ال�سنع  برازيلي  اأبو حمالة  م�سد�ص  زواج من 

عليه ترخي�سًا برقم )2/65552(.  وقد مت حجز ال�سالح امل�ستخدم من قبل مركز 

التحقيق  اأ�سفر  وقد  امل�ستخدم.  ال�سالح  ترخي�ص  من  �سورة  واأرفق  ال�سفاح  �سرطة 

به  له  املرخ�ص  الغر�ص  غري  يف  املرخ�ص  �سالحه  با�ستخدام  له  االتهام  توجيه  عن 

املدون �ص)3( من دفرت  �سرعًا  امل�سدق  اإقراره   -1 التالية:  والقرائن  لالأدلة  وذلك 

التحقيق. 2- بالغ املبلغ املدون �ص)2( من دفرت التحقيق. 3- خطاب مدير خمفر 

�سرطة ال�سفاح. 

وببحث �سوابقه مل يعرث له على �سوابق م�سجلة حتى تاريخه. وحيث اإن ما اأقدم عليه 

بالعقوبة  عليه  واحلكم  اإليه  اأ�سند  ما  اإثبات  اأطلب  عليه  ومعاقب  فعل جمرم  املذكور 
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الواردة يف املادتني )41، 50( من نظام االأ�سلحة والذخائر. 

جل�سات  عدة  لها  وحددت  نظرها  با�سرت  الدائرة  هذه  اإىل  الق�سية  اأوراق  وباإحالة 

اأمام  مثل  حيث  1429/12/30هـ  االأحد  يوم  جل�سة  ومنها  ال�سبط  بدفرت  مو�سحة 

وبعد  اجلل�سة  يف  تليت  التي  الدعوى  بالئحة  اإليه  ن�سب  مبا  مواجهته  ومتت  الدائرة 

حفل  يف  النار  اإطالق  من  الدعوى  بالئحة  اإيل  ُن�سب  ما  قائاًل  اأجاب  لذلك  �سماعه 

الزواج املذكور بالئحة الدعوى فهو غري �سحيح واإمنا الذي حدث اأنه بعد اأن مت زاوج 

فيه  يوجد  وال  البيت  �سور  داخل  النار يف  واأطلقت  بيته  اإليه يف  الذي ح�سرت  والدي 

الدائرة  اأمام  ب�سهادته  ليديل  الدائرة  لهذه  املبلغ  ال�ساهد  باإح�سار  وم�ستعد  جتمع 

وبعر�ص ما تقدم على املدعي العام اأجاب قائاًل اإن املدعى عليه املذكور قد اعرتف 

باأنه قام باإطالق النار من امل�سد�ص املرخ�ص امل�سار اإليه يف موقع حفل الزواج وهذا 

اعرتاف وا�سح يف ملف الق�سية وهو ما اأ�سري اإليه بالئحة الدعوى وعادة اأن احلفل 

يكون فيه جمع من النا�ص وبذا فاإن املخالفة ثابتة بحقه وال اأرى اأن هناك ما ي�ستدعي 

ح�سور ال�ساهد وبناًء على ذلك قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية جلل�سة يوم االأحد 

1430/2/27هـ على اأن يح�سر املدعى عليه املبلغ ليديل ب�سهادته اأمام الدائرة كما 

�سيتم الكتابة ملركز �سرطة ال�سفاح لالإفادة عن املوقع الذي مت به اإطالق النار هل هو 

يف جتمع �سكني اأم اأنه يف منطقة معزولة ال يوجد بها جتمعات �سكانية وقد تبلغ طرفا 

الدعوى باملوعد ويف هذه اجلل�سة ح�سر املدعي العام ).....( وكذلك ح�سر املدعى 

عليه ).....( كما ح�سر املبلغ ).....( واأدىل ب�سهادته قائاًل لقد ح�سرت حفل زواج 
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املدعو).....(  اأن  بلغني  وقد  النا�ص جمتمعني  زال  وال  الأنام  ان�سرفت  ثم  ولد عمي 

و).....( قد اأطلقوا عيارات نارية يف احلفل وكان هذا بعد ان�سرايف فاجتهت للمركز 

وبلغت الأين كبري جماعتي وامل�سوؤول عما يحدث ولدينا تعليمات بعدم اإطالق النار يف 

االحتفاالت العامة ولكن ات�سح اأن هذا اخلرب غري �سحيح واأنه مل يتم اإطالق نار من 

اأخربين  الناري من م�سد�ص هو املدعى عليه ح�سبما  العيار  اأطلق  قبلهم واإمنا الذي 

هو وحدث ذلك يف بيت والده الذي يبعد عن مقر احلفل حوايل خم�سة كيلو وهو بيت 

منفرد ال جريان له من اأية جهة ولذا اأديل ب�سهادتي هذه ح�سبما بلغني من املدعى عليه 

وح�سب الواقع الفعلي لبيت والده هذا ما اأ�سهد به واهلل على ما اأقول �سهيد وبعر�ص 

ما تقدم على املدعي العام اأجاب قائاًل اأنا ال اأعرف ال�ساهد واإن كنا نتو�سم فيه خريًا 

ولذا فاإين ال اأقدح يف �سهادته وال اأزكيها واإمنا �سبق واأن طلبت من الدائرة اأن تكتب 

ملركز ال�سرطة املخت�ص ولذا اأطلب الرتيث حلني ورود اإجابتهم وعليه قررت الدائرة 

تاأجيل نظر الق�سية جلل�سة يوم االأحد 1430/4/16هـ. ويف هذه اجلل�سة ح�سر طرفا 

الدعوى ال�سالف ذكرهما ومت اطالعهما على خطاب مدير خمفر �سرطة ال�سفاح رقم 

)62/25/34( بتاريخ 1430/2/15هـ واملت�سمن االإجابة على ا�ستف�سار الدائرة عما 

اإذا كان املنزل الذي مت اإطالق النار بداخله يقع يف جتمع �سكاين اأم ال وقد ت�سمنت 

بفرحه يف  منه  تعبريًا  والده  بيت  داخل  املذكور  النار ح�سل من  اإطالق  باأن  االإفادة 

زواج والده واملنزل بعيد عن التجمعات ال�سكانية وقد مت اطالع املدعي العام على هذا 

اخلطاب وبعد اطالعه اأجاب قائاًل اأكتفي مبا جاء بالئحة الدعوى واأ�سر على ما ورد 
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بها وقد عقب املدعى عليه قائاًل اإين مل اأرتكب خمالفة ح�سبما ادعى به املدعي العام 

و�سالحي مرخ�ص واأرى اأن ما قمت به اأمر ي�سرح �سدر والدي ويفرح بذلك واأعتقد اأنه 

من الرب املطلوب وبذا ختم طرفا الدعوى اأقوالهما فيها وخلت الدائرة للمداولة بذات 

جل�سة اليوم االأحد 1430/4/16هـ. 

حيث اإن الدائرة وهي ب�سدد النظر يف مدى �سحة ما ُن�سب للمدعى عليه ).....( من 

اأن  ا�ستعمال �سالحه املرخ�ص يف غري ما ُرخ�ص له به. وحيث جاء بالئحة الدعوى 

املدعى عليه قد قام باإطالق النار يف حفل زواج ويفهم من الدعوى باأن اإطالق النار 

كان يف موقع احلفل وعادة يكون موقع احلفل فيه جتمع من النا�ص وهذا هو ما �سرح 

به املدعي العام يف اأثناء املرافعة الأنه هو ال�سيء املعتاد. وحيث اإن الذي ثبت باأقوال 

املدعى عليه و�سهادة ال�ساهد الذي هو املبلغ يف االأ�سل وتاأيد ذلك بخطاب مدير خمفر 

�سرطة ال�سفاح رقم )62/25/34( بتاريخ 1430/2/15هـ باأن اإطالق النار كان يف 

داخل منزل العري�ص وهو والد املدعى عليه. كما ثبت اأي�سًا اأن ذلك املنزل بعيد عن 

التجمعات ال�سكانية وال يوجد به �سوى العري�ص واأ�سرته. وحيث اإن العلة من منع اإطالق 

النار يف االأ�سواق وجتمعات النا�ص هي من اأجل املحافظة على �سالمتهم اأن يلحق بهم 

اأو �سرر من جراء اإطالق النار يف هذه املواقع. وحيث اإن هذه العلة منتفية يف  اأذى 

موقع اإطالق النار اإذ ال جتمعات ب�سرية موجودة يف املوقع وال جتمعات �سكانية قريبة 
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هو  وهذا  املنع  علة  انتفاء  وبالتايل  النار  اإطالق  فيه  مت  الذي  البيت  ملوقع  وجماورة 

1428/7/17هـ  بتاريخ   )151( رقم  ثار  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  من  يلحظ  ما 

ال�سادر ب�ساأن اإطالق النار حيث اكتفى احلكم باأخذ التعهد فقط بعدم العودة ملثل 

ذلك وقرر املدعي القناعة مع اأن التعهد لي�ص عقوبة. وحيث اإن ال�سالح حمل الدعوى 

م�سد�ص اأبو حمالة يحمل الرقم )61622اأاأ( برازيلي ال�سنع وم�سرح بحمله مبوجب 

ي�ستوجب  ما  ارتكب حامله  اإذا  اإال  وال جتوز م�سادرته  رقم )2/65552(  الت�سريح 

ذلك نظامًا الأنه مال له حرمته �سرعًا وال يجوز اأخذه من مالكه اإال بوجه �سرعي وال 

وجه مل�سادرته هنا. ولالأ�سباب ال�سالف ذكرها فاإن الدائرة تنتهي لعدم اإدانة املدعى 

عليه وذلك بعدم ثبوت اأن اإطالق النار قد مت يف موقع احلفل والذي هو مكان جتمع 

النا�ص عادة بل الثابت من اأقوال املتهم وال�ساهد الذي هو املبلغ يف االأ�سا�ص واملوؤيدة 

بخطاب ر�سمي �سادر من اجلهة االأمنية املخت�سة ولكل ذلك. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( )�سعودي اجلن�سية( مبا ُن�سب اإليه بالئحة 

الدعوى وذلك ملا هو مو�سح باالأ�سباب. 

وباهلل التوفيق ، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 1/6373/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 59/د/ج/3 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 146/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/3هـ 

اأ�ضلحة – ا�ضتعمال �ضالح مرخ�س يف غري ما ُرخ�س له – اإطالق طلقة حتذيرية 

يف الهواء – ا�ضتعمال ال�ضالح لدفع �ضرر عن الغري– عدم حتديد النظام لنطاق 

ا�ضتخدام ال�ضالح– انتفاء الق�ضد اجلنائي. 

االأمر  بهيئة  )ع�سو  املتهم  �سد  الدعوى  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأقام 

باملعروف والنهي عن املنكر( ال�ستعماله �سالحه املرخ�ص يف غري الغر�ص املرخ�ص 

له – اإقرار املتهم باإطالق طلقة واحدة يف الهواء من �سالحه املرخ�ص عندما �ساهد 

زمياًل له يف العمل وحوله جمموعة اأ�سخا�ص مم�سكني به ويحاولون �سربه، ثم توجه 

ال�سرر عن  لدفع  ل�سالحه  املتهم  – ا�ستخدام  و�سالحه  نف�سه  و�سلم  ال�سرطة  ملركز 

زميله باإطالق طلقة حتذيرية يف الهواء دون اإحلاق �سرر باأحد فهو بذلك قد �ساهم 

يف منع قيام جرمية كبرية لو ا�ستفحل االأمر – خلو النظام من ن�ص يق�سر ا�ستخدام 

ال�سالح للدفاع عن النف�ص فقط دون الدفاع عن الغري وعدم حتديده لنطاق ا�ستخدام 

– اأ�سافت حمكمة اال�ستئناف اإىل االأ�سباب  ال�سالح املرخ�ص وللغر�ص املرخ�ص له 

اأن املتهم حني اأطلق النار مل يكن لديه ق�سد جنائي واإمنا  اأراد اأن ي�سرف االأطراف 

املت�سابكة عن بع�سهم البع�ص – اأثر ذلك: عدم اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه. 
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حيث اإن فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام يف منطقة الريا�ص اأقامت الدعوى اجلزائية 

املاثلة مبوجب الئحة الدعوى رقم من دون يف 1428/11/3هـ لعام 1428هـ والذي جاء 

فيها ب�سفتي مدعيًا عامًا يف دائرة االدعاء العام مبدينة الريا�ص اأدعي على ).....( 

رقم ).....( مفرج عنه  املدين  ال�سجل  – مبوجب  – �سعودي اجلن�سية  �سنة   )32(

بتاريخ 1428/4/7هـ ح�سر املدعى عليه ملركز �سرطة حمافظة  اإنه  بالكفالة. حيث 

حوطة بني متيم وقام بت�سليم �سالحه املرخ�ص للمركز بعد اإطالق النار منه يف الهواء 

باملعروف  االأمر  بهيئة  ع�سوًا  يعمل  اأنه  اأفاد  وبا�ستجوابه  اأ�سخا�ص.  جمموعة  اأمام 

والنهي عن املنكر ويف اأثناء خروجه من الدوام الر�سمي �ساهد زميله يف العمل).....( 

اأخرج  ب�سربه  قاموا  وملا  �سربه  ويحاولون  به  مم�سكني  اأ�سخا�ص  جمموعة  وحوله   ،

برتك  االأ�سخا�ص  اأولئك  فقام  الهواء  يف  واحدة  طلقة  منه  واأطلق  املرخ�ص  �سالحه 

زميله ثم توجه ملركز ال�سرطة و�سلم نف�سه وبتفتي�ص �سيارته عرث على �سالح م�سد�ص 

يحمل الرقم )A 65041411397( عيار )7.65(ملم و�ست طلقات نارية حية عائدة 

لل�سالح املذكور وهو م�سرح له بحمله مبوجب الت�سريح رقم )1/20383( وقد اأ�سفر 

التحقيق عن اتهامه با�ستعمال �سالحه املرخ�ص ذي الرقم )A 65041411397( يف 

غري الغر�ص املرخ�ص له وذلك لالأدلة والقرائن التالية: 

1- اعرتافه امل�سدق �سرعًا املدون �سورته على اللفة رقم )31( �سمن اأوراق الق�سية. 
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2- حم�سر التفتي�ص املدون �سورته على اللفة رقم )36( �سمن اأوراق الق�سية. 

وبالبحث عن �سوابقه ات�سح خلو �سجله من ال�سوابق. وحيث اإن ما اأقدم عليه املذكور 

باملر�سوم  ال�سادر  والذخائر  االأ�سلحة  نظام  من  الرابعة  املادة  مبوجب  جمرم  فعل 

امللكي رقم )م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ اأطلب اإثبات اإدانته مبا ُن�سب اإليه واحلكم 

عليه وفقًا للمادتني )41-50( من النظام امل�سار اإليه.

حيث  اليوم  بجل�سة  نظرتها  1428/12/30هـ  بتاريخ  الدائرة  لهذه  الدعوى  وباإحالة 

ح�سر املتهم ).....( ومت �سبط بيانات هويته ال�سخ�سية يف �سبط اجلل�سة. كما ح�سر 

املدعي العام ).....(. ومبواجهة املتهم مبا ُن�سب اإليه يف الئحة الدعوى اأقر باأنه بالفعل 

ا�ستعمل �سالحه املرخ�ص يف فك اال�ستباك احلا�سل بني زميله يف العمل ).....( من 

جانب واأبناء ).....(  من جانب اآخر. وذلك باأن قام باإطالق طلقة يف الهواء وبعد اأن 

ح�سل الغر�ص من ذلك وهو فك اال�ستباك غادر املوقع واأبلغ عن الواقعة عن طريق 

اأقواله  عن  وب�سوؤاله  اأقواله.  ختم  وبهذا  الق�سم  اإىل  �سالحه  – و�سلم  ال�سرطة  ق�سم 

لديه  لي�ص  واأنه  �سحيحة  باأنها  اأجاب  املنطقة  اإمارة  امل�سكلة يف  اللجنة  يف حتقيقات 

اأنها  ورقة واحدة ذكر  املتهم مذكرة من  االأقوال وقدم  تلك  اإ�سافة على ما ت�سمنته 

تدعم �سحة ت�سرفه وم�سروعيته وباطالع ممثل االدعاء عليها ذكر اأنها مل تت�سمن 

ما ي�ستوجب الرد عليه. واأنه لي�ص لديه اإ�سافة ومت ختم املح�سر والتوقيع عليه ، وقد 

بتاريخ 1429/3/1هـ وق�ست فيه  الدائرة حكمها رقم )51( لعام 1429هـ  اأ�سدرت 

بعدم اإدانة املتهم ).....( بجرمية ا�ستعمال �سالح مرخ�ص يف غري ما ُرخ�ص له به ، 
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وبعد اأن تقدمي هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة الريا�ص اعرتا�ص عليه اأحيلت 

الدائرة  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  اعرتا�ص  من  عليها  قدم  وما  الدعوى  اأوراق  كافة 

الثانية ، واأ�سدرت ب�ساأنها حكمها رقم )715/اإ�ص/2( لعام 1429هـ التي ق�ست فيه 

بنق�ص حكم الدائرة املذكور اأعاله واأعادت الق�سية اإىل هذه الدائرة. وبنت املحكمة 

ق�ساءها على: )اأن املتهم مل يدافع عن نف�سه ب�سالحه املرخ�ص له فيه واإمنا دافع عن 

�سخ�ص اآخر هو املواطن).....( يف اأثناء م�ساربته مع اأ�سخا�ص اآخرين وبالتايل يكون 

املتهم قد ا�ستعمل �سالحه املرخ�ص يف غري الغر�ص املرخ�ص له فيه.

على  1429/3/1هـ  بتاريخ  1429هـ  لعام   )51( رقم  حكمها  الدائرة  اأقامت  وحيث 

ا�ستخدم  اأنه  من  الدعوى  الئحة  يف  عليه  املدعى  اإىل  اأُ�سند  ما  اأن  حا�سلها:  اأ�سباب 

�سالحه املرخ�ص يف غري الغر�ص املرخ�ص له. فاإن هذا االدعاء مل ُيبنْ على اأ�سا�ص 

اأن  الثابت  اإن  وحيث  املرخ�ص.  ال�سالح  ا�ستخدام  نطاق  االدعاء  يبني  ومل  نظامي. 

املدعى عليه يعمل على وظيفة ع�سو يف هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر وكان 

من  عدد  بهجوم  بوادره  ظهرت  قد  اأكرب  �سرر  لدفع  هو  �سالحه  ال�ستخدامه  الدافع 

اأحد  مع  الزميل  ذلك  با�سرها  ق�سية  خلفية  على  العمل  يف  زميله  على  االأ�سخا�ص 

امل�سلحة  حتققت  وقد   . باأخفهما  ال�سررين  دفع  قد  هنا  عليه  فاملدعى  املعتدين. 

باأحد �سرر.  يلحق  اأن  دون  الهواء  باإطالق طلقة حتذيرية يف  ال�سالح  ا�ستخدام  من 
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يرغب  من  بح�سول  ذلك  قيد  االأ�سلحة  حيازة  نظام  اأ�سدر  ملا  االأمر  ويل  اإن  وحيث 

بحيازتها على ترخي�ص ل�سمان اأن يكون ا�ستعمالها يف حدود مقيدة حتى ال يتجاوز 

اإخفاء  ُيفهم من  وقد  لدى جهات االخت�سا�ص  املعلوم  املحدد  النطاق  ال�سالح  حامل 

ال  وممن  اأ�سرارها  يدرك  ممن  االأ�سلحة  با�ستعمال  ُي�ستهان  ال  حتى  النطاق  ذلك 

املدعى  به  قام  الذي  الت�سرف  �سالمة  اإىل  تطمئن  الدائرة  اإن  وحيث  ذلك.  يدرك 

عليه جتاه االأ�سخا�ص الذين هاجموا زميله يف العمل واأنه �ساهم يف منع قيام جرمية 

كبرية لو ا�ستفحل االأمر. ودليل تفهمه للواقعة مبادرته باالإبالغ عنها وت�سليم �سالحه 

لل�سرطة املخت�سة وبالتايل تطمئن الدائرة اإىل عدم قيام اجلرمية يف جانبه كما يجب 

وبناًء على  ال�سك  ولي�ص على جمرد  دليل قطعي  وعلى  اليقني  االأحكام على  تبنى  اأن 

االعرتا�ص املقدم من هيئة التحقيق واالدعاء العام مبنطقة الريا�ص فقد اأحيلت كافة 

الثانية.  اإىل حمكمة اال�ستئناف الدائرة  اأوراق الدعوى وما قدم عليها من اعرتا�ص 

بنق�ص  فيه  ق�ست  التي  لعام 1429هـ  رقم )715/اإ�ص/2(  ب�ساأنها حكمها  واأ�سدرت 

حكم الدائرة املذكور اأعاله واأعادت الق�سية اإىل هذه الدائرة. وبنت املحكمة ق�ساءها 

على: )اأن املتهم مل يدافع عن نف�سه ب�سالحه املرخ�ص له فيه واإمنا دافع عن �سخ�ص 

اآخر هو املواطن).....( يف اأثناء م�ساربته مع اأ�سخا�ص اآخرين وبالتايل يكون املتهم 

قد ا�ستعمل �سالحه املرخ�ص يف غري الغر�ص املرخ�ص له فيه وذلك باإطالقه طلقة 

اأعادت  اأ�سباب حكمها  املحكمة يف  اإن  املت�ساربني(. وحيث  لتفريق  الهواء  واحدة يف 

اأوردتها جهة االدعاء يف الئحتها ومل تورد ن�سًا  نظاميًا يحدد نطاق  التي  العبارات 
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ا�ستخدام ال�سالح املرخ�ص وحيث تبني من ن�ص املادة )1/24( اأنه يق�سد باحلمل 

اأي حمل ال�سالح والتنقل به يف االأماكن امل�سموح بها فقط ومل يذكرها. ومل يحدد متى 

واأين يجوز اإطالق النار بل ترك ذلك مفتوحًا ب�سرط اأال ي�سل اإىل االعتداء واإزهاق 

االأنف�ص كما هو البني من �سياق مواد النظام واأعقب ذلك حتديد عقوبة من ي�ستعمل 

�سالحه املرخ�ص له بحمله واقتنائه يف غري الغر�ص املرخ�ص له به ومل يحدد الغر�ص 

باملادة )1/41( من نظام االأ�سلحة والذخائر والئحته التنفيذية. وحيث اإن املتهم فور 

اإطالقه يف الهواء من م�سد�سه توجه للجهة املخت�سة و�سلم �سالحه واأبلغ عن الواقعة. 

علمًا اأنه مل ي�سوب جتاه اأحد و�سهد على ذلك عدة اأ�سخا�ص واأنه ق�سد من فعله ذلك 

منع وقوع اجلرمية بني زميله).....( واأبناء ).....( كما هو مف�سل بالتقرير اجلنائي 

الت�سرف  الق�سية. وحيث مل يثبت من  اأوراق  املوؤرخ يف 1428/7/3هـ املرفق �سمن 

الذي قام به املتهم توجه نيته اإىل ق�سد جنائي وكان باإمكانه اإ�سابة اأي واحد من اأبناء 

).....(  الذين ا�سرتكوا مع غريهم يف امل�ساربة مع زميله ).....( الذي حلقوا به اإىل 

منزله. وحيث اإنه يلزم لالإدانة دليل قطعي ولي�ص مبنيًا على الظن والتخمني وحيث 

اإن ما ا�ستندت عليه حمكمة اال�ستئناف – من اأن املتهم مل يكن عند اإطالقه النار يف 

الهواء طلقة واحدة يف حال الدفاع عن نف�سه ب�سالحه املرخ�ص له فيه ال دليل عليه. 

وال ي�سح اال�ستدالل به. ومل تفت هذه اجلزئية على وا�سع النظام فقد ترك م�ساحة 

للق�ساء لتمحي�ص االأدلة وتركيز االإدانة باأدلة �سحيحة ولو ترك الت�سرف بال�سالح 

ولو كان مرخ�سًا مفتوحًا دون قيود النت�سرت الفو�سى و�سار كل من حاز �سالحًا كان 
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احلالل  اأو  املحارم  اأو  النف�ص  عن  الدفاع  بحجة  ا�ستعمله  مرخ�ص  غري  اأو  مرخ�سًا 

الهواء  الطلقة يف  اأطلق  واأنه  املتهم  بجانب  قيام اجلرمية  يثبت  وحيث مل  وعليه  اإلخ 

لهدف منع اجلرمية التي اأو�سكت على الوقوع بني زميله واأبناء ).....(. وعليه وبعد 

�سماع الدعوى ودرا�سة اأوراق الدعوى واملداولة واالطالع على حكم حمكمة اال�ستئناف 

ت�سمنه حكم  ما  اأن  الدائرة  راأت  لعام 1429هـ  رقم )715/اإ�ص/2(  الثانية  الدائرة 

حمكمة اال�ستئناف �سالف الذكر ال يغري من قناعة الدائرة وال ينال من النتيجة التي 

انتهت اإليها يف حكمها رقم )51/د/ج/3( لعام 1429هـ. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – با�ضتعمال �ضالحه 

املرخ�س يف غري الغر�س املرخ�س له به املن�ضوب اإليه يف الئحة الدعوى لعدم قيامها 

يف جانبه.

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 2/7571/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي 333/د/ج/ف/8 لعام 1430هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف 391/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/12/25هـ

ال�ضالح  م�ضادرة   – له  ُرخ�س  ما  غري  يف  مرخ�س  �ضالح  ا�ضتعمال   – اأ�ضلحة 

والذخرية بحكم ق�ضائي. 

اأقام فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام الدعوى �سد املتهم ال�ستعماله ال�سالح الناري 

املرخ�ص له بحمله يف غري الغر�ص املرخ�ص له – ثبوت االتهام يف حق املتهم و�سدور 

حكم الدائرة اجلزائية باإدانته وتعزيره بتغرميه مبلغ األف ريال دون اأن يت�سمن احلكم 

والذخائر  االأ�سلحة  نظام  اأوجب   – ذخريته  و  امل�سبوط  الناري  ال�سالح  م�سادرة 

وذخائر  اأ�سلحة  من  ُي�سبط  ما  جميع  م�سادرة  به  الواردة  العقوبات  اإىل  باالإ�سافة 

م�سادرة  ذلك:  – اأثر  ق�سائي  بحكم  امل�سادرة  تكون  اأن  على  بها  متعلقة  ومعدات 

ال�سالح الناري امل�سبوط وذخريته. 

)م/45(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  والذخائر  االأ�سلحة  نظام  من   )50( املادة 

بتاريخ 1426/7/25هـ. 
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ح�سر ممثل االدعاء ).....( واملتهم املذكور اأعاله وادعى ممثل االدعاء يف مواجهة 

 –  ).....( على:  اأدعي  العام  االدعاء  دائرة  يف  عامًا  مدعيًا  ب�سفتي  قائاًل:  املتهم 

، �سائق  ال�سجل املدين رقم ).....(  – عمره )33( عامًا مبوجب  �سعودي اجلن�سية 

العام  واالدعاء  التحقيق  دائرة  رئي�ص  �سعادة  اإحلاقًا خلطاب  ال�سالح.  اأجرة، مطلق 

وم�سفوعاته  1429/11/13هـ  بتاريخ   )61759/2/2 م  )هـ  رقم  جدة  مبحافظة 

امل�ستملة على قرار اتهام رقم )1041( لعام 1429هـ �سادر بحق املدعى عليه املذكور 

املت�سمن توجيه االتهام اإليه با�ستعمال ال�سالح الناري املرخ�ص له بحمله واقتنائه يف 

غري الغر�ص املخ�س�ص له به واإحالة املدعى عليه املذكور اإىل املحكمة االإدارية مبنطقة 

مكة املكرمة الإثبات ما اأُ�سند اإليه واحلكم عليه وفقًا للمادة )41( من نظام االأ�سلحة 

والذخائر ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/45( بتاريخ 1426/7/25هـ ومل ي�سر فيه 

اإىل طلب م�سادرة ال�سالح الناري املو�سوف امل�سبوط وذخريته امل�سبوطة  )�سهوًا( 

لعام  رقم )27/د/ج/9(  اإىل احلكم  واإ�سارة  نف�سه.  النظام  للمادة )50( من  وفقًا 

1430هـ ال�سادر عن الدائرة اجلزائية التا�سعة باملحكمة االإدارية مبنطقة مكة املكرمة 

اإدانته  – جدة بحق املدعى عليه املبني على قرار االتهام املنوه عنه اأعاله املت�سمن 

مبا ُن�سب اإليه وتعزيره بتغرميه مبلغ األف ريال. وقد ورد اإىل الدائرة خطاب �سعادة 

مدير مركز �سرطة النزلتني رقم )13/8811( بتاريخ 1430/10/28هـ وم�سفوعاته 
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املت�سمنة باأن املدعى عليه املذكور يطالب بت�سليمه ال�سالح الناري املو�سوف امل�سبوط 

ت�سلميه  اأو  الناري املو�سوف امل�سبوط لديهم  ال�سالح  التوجيه حيال م�سادرة  وطلب 

ل�ساحبه. وحيث �سبط ال�سالح الناري املو�سوف وع�سرون طلقة نارية من عيار )38( 

بو�سة تابعة له ا�ستنفذ منها خم�ص طلقات يف االإطالق االختياري عند فح�ص ال�سالح 

املو�سوف والطلقات النارية املو�سوفة من قبل اإدارة االأدلة اجلنائية ب�سرطة حمافظة 

جدة ومت االحتفاظ بالباقي وفقًا ملا جاء يف خطابها رقم )1/20/175/اأ/29( بتاريخ 

1429/10/18هـ املوجه ملركز �سرطة النزلتني وحيث اإن احلكم الق�سائي املنوه عنه 

اأدان املدعى عليه املذكور مبا ُن�سب اإليه وحكم عليه بالعقوبة الواردة يف املادة )40( 

من النظام ومل يت�سمن احلكم م�سادرة ال�سالح الناري املو�سوف امل�سبوط وذخريته 

املو�سوفة امل�سبوطة. وحيث اإن ال�سالح الناري املو�سوف امل�سبوط وذخريته املو�سوفة 

امل�سبوطة ال ت�سادر اإال بحكم ق�سائي. لذا اأطلب من املحكمة االإدارية مبنطقة مكة 

املو�سوفة  وذخريته  امل�سبوط  املو�سوف  الناري  ال�سالح  م�سادرة  جدة   – املكرمة 

امل�سبوطة وفقًا للمادة )50( من نظام االأ�سلحة والذخائر املنوه عنه. 

مب�سادرة  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  مندوب  لطلب  عليه  املدعى  وب�سماع 

التا�سعة  الدائرة اجلزائية  ال�سابقة والذي مل ين�ص حكم  ال�سالح امل�سبوط بق�سيته 

قدم  ثم  م�سرح  ال�سالح  اإن  بقوله:  اأجاب  عليه  1430هـ  لعام  )27/د/ج/9(  رقم 

ت�سريحًا رقم )13/17056( �سادر من جنران لل�سالح رقم )628459AA( برازيلي 

ال�سالح  با�ستعمال  باإدانته  ق�سائي  حكم  �سده  �سدر  واأن  �سبق  باأنه  واأ�ساف  ال�سنع 
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واأ�ساف باأنه يطلب �سرف نظر الدعوى عن م�سادرة ال�سالح حلمله الت�سريح وكونه 

مدافعًا عن نف�سه ثم رفعت اجلل�سة للمداولة واإ�سدار احلكم.

والتحقيقات  االأوراق  درا�سة  وبعد   ، الق�سية  يف  الف�سل  ب�سدد  الدائرة  اإن  وحيث 

لعام  )27/د/ج/9(  رقم  ال�سادر  احلكم  على  االطالع  بعد  اإنه  وحيث  املرفقة. 

1430هـ من الدائرة اجلزائية التا�سعة باملحكمة االإدارية مبنطقة مكة املكرمة ـ جدة 

ـ ات�سح باأنه مل يت�سمن م�سادرة ال�سالح. وحيث اإن املادة )50( من نظام االأ�سلحة 

املواد  يف  عليها  املن�سو�ص  العقوبات  اإىل  )اإ�سافة  على  ن�ست  عنه  املنوه  والذخائر 

والثالثني،  وال�سابعة  والثالثني،  وال�ساد�سة  والثالثني،  واخلام�سة  والثالثني،  الرابعة 

هذا  من  واالأربعني،  واحلادية  واالأربعني،  والثالثني،  والتا�سعة  والثالثني،  والثامنة 

اأ�سلحة وذخائر ومعدات متعلقة  النظام ي�سادر بحكم ق�سائي جميع ما ي�سبط من 

عليه  املدعى  ق�سية  يف  امل�سبوط  ال�سالح  م�سادرة  اإىل  الدائرة  خل�ست  فقد  بها(. 

طبقًا للمادة اخلم�سني من نظام االأ�سلحة والذخائر. 

وذخريته  امل�ضبوط  املو�ضوف  الناري  ال�ضالح  مب�ضادرة  الدائرة  حكمت  لذلك 

املو�ضوفة امل�ضبوطة يف الق�ضية املقامة �ضد ).....( – �ضعودي اجلن�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 3/1552/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 79/د/ج/12 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 149/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/6/3هـ

انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة – رجل اأمن – �ضهادة رجال الدورية ال تكفي 

الإثبات التهمة – �ضهود النفي– تف�ضري ال�ضك ل�ضالح املتهم. 

رجل  �سفة  النتحاله  املتهم  �سد  الدعوى  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأقام 

ال�سلطة العامة )عقيد بال�سرطة( اأمام الدورية االأمنية عند ح�سورها لف�ص خالف 

بني �سقيقه ومطلقته – اإ�سناد التهمة اإىل اأقوال رجال الدورية االأمنية الذين اأفادوا 

واأنه  بال�سرطة  باأنه عقيد  ال�سرطة مدعيًا  اإىل مركز  التوجه معهم  املتهم رف�ص  باأن 

�سوف يف�سلهم عن عملهم – اإفادة �سهود املتهم باأنه مل يدع اأنه عقيد بال�سرطة ، بل 

اإن مطلقة اأخيه ذكرت اأنه ادعى اأمام ال�سرطة اأنه حماٍم عن اأخيه واأنه على فر�ص 

وجود دعوى منها فال يقبل قولها ملا بينهم من اللوث والعداوة – املقرر �سرعًا ونظامًا 

الرباءة  على  وبقاوؤه  بدليل  اإال  والطوارئ  ال�سواغل  من  الرباءة  الذمم  يف  االأ�سل  اأن 

االأ�سلية وذلك اأن ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم – اأثر ذلك: عدم ثبوت االإدانة. 

نظام انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/46( بتاريخ 

1408/9/8هـ. 
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اإىل هذه الدائرة حددت لها جل�سة يوم ال�سبت املوافق 25 �سوال  اإحالة الق�سية  بعد 

1429هـ ح�سرها املدعى عليه ونظرًا لعدم ح�سور املدعي العام تقرر تاأجيل اجلل�سة 

العام  املدعي  ح�سر  املحدد  املوعد  ويف  1429هـ  �سوال   26 املوافق  االأحد  يوم  اإىل 

).....( كما ح�سر املدعى عليه وبتالوة الئحة الدعوى عليه اأجاب قائاًل : )ما جاء 

يف الالئحة غري �سحيح( وقد مت التاأكيد على املدعى عليه اأن يقدم مذكرة تف�سيلية 

يتناول فيها كل ما لديه ومت حتديد جل�سة يوم االأحد املوافق 4 ذو القعدة 1429هـ ويف 

املوعد املحدد قدم املدعى عليه للدائرة مذكرة من �ست �سفحات نفى فيها �سحة ما 

انتحال  على  املدعية  اجلهة  من  الدليل  بتقدمي  وطالب  الدعوى  الئحة  يف  اإليه  ُن�سب 

احلكم  بطلب  مذكرته  وختم  اإليه  املوجه  باالتهام  ورد  كما  ال�سرطة  يف  عقيد  �سفة 

املدعى  قدمه  ب�سورة مما  العام  املدعي  تزويد  وقد مت  اإليه هذا  ُن�سب  برباءته مما 

عليه وب�سوؤاله هل لديه رد على ما ت�سمنته قال: اإنه يكتفي مبا ورد يف الئحة الدعوى، 

 2 املوافق  االأحد  يوم  اإىل  للدرا�سة  اجلل�سة  تاأجيل  وعليه مت  عليه  املدعى  اكتفى  كما 

ذو احلجة 1429هـ ويف املوعد املحدد ح�سر املدعي العام ).....( كما ح�سر املتهم 

وقال: اأكتفي مبا �سبق اإال اأن لدي �سهودًا واأرغب منكم �سماع �سهادتهم، وب�سوؤاله عن 

احلجة  ذو   3 املوافق  االثنني  غدًا  قال  ال�ساهد  اإح�سار  من  فيه  يتمكن  الذي  الوقت 

1429هـ ويف املوعد املحدد ح�سر ال�ساهد االأول ).....( وب�سوؤاله عما لديه من �سهادة 
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امل�سكلة منذ بدايتها  اأجاب بقوله: )لقد كنت حا�سرًا يف موقع  بالق�سية  يتعلق  فيما 

وكان موجودًا املدعو).....( مع طليقته وبعد حدوث امل�سادة بح�سور ال�سابط ح�سر 

املدعى عليه ).....( برفقة �سخ�ص من اجلن�سية امل�سرية وقد �ساألهم ).....( عن 

ال�سرعي  والوكيل  اأخوه).....(  باأين  فاأجابهم:  اأنت؟  من  ال�سرطة  ف�ساألته  املو�سوع 

ومل يدع اأنه عقيد يف ال�سرطة اأو غري ذلك وعلى ذلك اأ�سهد واهلل خري ال�ساهدين( 

بعد تذكريه  لديه من �سهادة  وب�سوؤاله عما  الثاين فح�سر).....(،  ال�ساهد  نودي  ثم 

بعظم مقام ال�سهادة عند اهلل اأجاب بقوله )فقد ح�سر اأخي ).....( بنهاية امل�سكلة 

و�ساألته ال�سرطة عن �سفته فاأجابهم باأن اأخاه املدعو).....( ووكيله ال�سرعي ومل يدِع 

اأمامهم اأنه عقيد بال�سرطة وبهذا اأ�سهد واهلل خري ال�ساهدين( وب�سوؤال املدعى عليه 

هل لديه ما يود اإ�سافته قال: لدي �ساهد اآخر م�سافر اإىل م�سر واأرغب منكم �سماع 

اإىل  �سهادته  اإر�سال  اأمكن  لو  ال�سعودية  اإىل  احل�سور  من  يتمكن  مل  اأنه  اإال  �سهادته 

الدائرة مكتوبة وموثقة من اجلهات الر�سمية فاأجابته الدائرة اإىل طلبه وطلب مهلة 

�سهر حتى يتمكن من اإح�سار ما اأ�سار اإليه واكتفى بذلك وعليه مت حتديد جل�سة 15 

�سفر 1430هـ موعدًا لذلك فتم له ذلك ويف املوعد املحدد ح�سر املدعي العام).....( 

كما ح�سر املدعى عليه، وب�سوؤاله عن ال�ساهد الذي وعد باإح�ساره قدم ورقة يدعي 

اأثناء  اأنه كان موجودًا يف  اأنه: )ي�سهد باهلل  باأنها �سهادة من املدعو).....( مفادها 

الواقعة واأنه ي�سهد باهلل العظيم اأن املدعى عليه مل يقل اإنه عقيد بال�سرطة...( وقد 

مت �سمها مللف الق�سية، وب�سوؤال املتهم عما لديه قال لدي �ساهد اآخر ح�سر الواقعة 
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وطلب من الدائرة �سماع �سهادته وباملناداة عليه تبني اأن ا�سمه ).....( وب�سوؤاله عن 

املقيم  �سيارته وكان معنا  املتهم يف  اأين كنت مع  العظيم  �سهادته قال: )اأ�سهد باهلل 

).....( فنزل املدعو ).....( )املتهم( مع امل�سري وبقيت يف ال�سيارة ثم نزلت من 

ال�سيارة و�سمعت ما دار بينهم من حديث ومل اأ�سمع ).....( يقول: اإنه عقيد بال�سرطة 

اإمنا كل ما �سمعت اأنه يقول اأنه اأخو).....( االأكرب واأن عنده وكالة �سرعية واهلل على 

وبني  بينه  امل�سكلة عداوة  �سبب هذه  باأن  عليه  املدعى  واأ�ساف  �سهيد( هذا  اأقول  ما 

ال�سابط ).....( حيث قد قام بتزوير الكفالة االأ�سلية حيث اإين كفلت ال�سائق).....(

املنزل  اإىل  اأتوا  وعندما  االأ�سلية  الكفالة  يف  التزوير  فتم  اآخر  �سخ�ص  اأي  اأكفل  ومل 

�سلمتهم ال�سائق فرف�سوا حيث اإنهم يريدونه املكفول الثاين وحيث اإنني مل اأكفله فزور 

).....( الكفالة اإىل كفالة العامل الثاين وقد تقدمت ب�سكوى واأحيلت لكم، واأ�سري اإىل 

التناق�ص املذكور باأنني قمت بت�سليل جهة التحقيق وادعيت اأمامهم مرة اأين حماٍم 

ومرة اأين عقيد بال�سرطة كما اأين مل اأكن الب�سًا الزي الع�سكري ومل اأبرز بطاقة لذلك 

واكتفى بذلك كما اكتفى املدعي العام مبا جاء يف الئحة الدعوى وعليه مت رفع الق�سية 

للدرا�سة اإىل جل�سة اليوم التي �سدر فيها احلكم بح�سور اأطراف الق�سية. 

اإثبات ما  اأقامت دعواها طالبة  اإن جهة االدعاء  واالإجابة وحيث  الدعوى  بعد �سماع 

العامة واحلكم عليه مبوجب  ال�سلطة  انتحال �سفة رجل  اإىل املدعى عليه من  اأ�سند 
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املادة الثانية من نظام عقوبات انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة وحيث اإن هذه التهمة 

املن�سوبة للمدعى عليه مل تقم على دليل يقيني �سامل من اال�سطراب فاملدعى عليه ويف 

جميع مراحل التحقيق ينفي ما ُن�سب اإليه جملًة وتف�سيال وحيث اإن هذه التهمة اإمنا 

اأ�سندت اإىل اأقوال رجال الدوريات االأمنية ح�سب ما جاء يف الئحة الدعوى وهذا لي�ص 

دلياًل قاطعًا الإثبات هذه التهمة، كما اأن اإفادات رجال الدورية معار�سة الإفادة ال�سهود 

املثبتة يف حما�سر �سبط الق�سية التي توؤكد ح�سور الواقعة وعدم ادعاء املدعى عليه 

اأنه عقيد بال�سرطة وحيث اإنه من املقرر �سرعًا يف فقه اجلنايات اأن بينة الرباءة تقدم 

الأنها اليقني واليقني ال يزول بال�سك، اأما اإفادة املراأة طليقة اأخو املتهم فلي�ص فيها ما 

يوؤيد االتهام بل جاء فيها اأن مطلقها اأخا املتهم وجه رجال الدورية باالن�سراف با�سم 

اأمام  ادعى  اأنه  ذكرت  بل  عليه  للمدعى  انتحال  اأي  تن�سب  ومل  العقيد).....(  اأخيه 

ال�سرطة اأنه حمام واأنه هو مالك ال�سيارة الفورد وعلى فر�ص وجود دعوى منها فال 

يقبل قولها ملا بينهم من اللوث والعداوة احلا�سلة ب�سبب النزاع وحيث اإن املقرر �سرعًا 

على  وبقاءه  بدليل  اإال  والطوارئ  ال�سواغل  من  الرباءة  الذمم  يف  االأ�سل  اأن  ونظامًا 

الرباءة االأ�سلية وذلك اأن ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم يف مثل حال املذكور مما ي�ستلزم 

عدم ثبوت التهمة يف حق املدعى عليه. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( )�ضعودي 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. 
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حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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رقم الق�ضية 2/4328/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 672/د/ج/8 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 239/اإ�س/9 لعام 1431هـ 

تاريخ اجلل�ضة 1431/11/3هـ

انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة – رجل اأمن – احتيال – ثبوت االتهام – مبداأ 

تداخل العقوبات. 

اأقام فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام الدعوى �سد املتهمني النتحالهما �سفة رجل 

االأمن )رجال البحث اجلنائي( من اأجل االحتيال على اأحد املقيمني واأخذ مبالغ مالية 

منه – اإحالة املتهمني اإىل املحكمة اجلزئية يف ق�سية الن�سب واالحتيال التي اأ�سدرت 

الثاين  املتهم  وبجلد  جلدة،  �سبعني  وجلده  اأ�سهر  اأربعة  االأول  املتهم  ب�سجن  حكمها 

خم�سني جلدة وقد �سدق احلكم من حمكمة التمييز – �سمول الدعوى اأمام املحكمة 

– اأثر ذلك: اإدانة املتهمني  اجلزئية على واقعة انتحال ال�سفة حمل الدعوى املاثلة 

مبا ُن�سب اإليهما مع االكتفاء يف تعزيرهما مبا �سدر بحقهما يف احلكم ال�سادر من 

املحكمة اجلزئية لوحدة املو�سوع واالأطراف ولتداخل العقوبات يف الفقه االإ�سالمي. 

تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية يف اأنه ورد اإىل املحكمة االإدارية مبحافظة جدة خطاب فرع 

هيئة التحقيق واالدعاء العام بجدة رقم )هـ م30620/6/2( بتاريخ 1430/5/28هـ 
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املرفق به الئحة الدعوى لعام 1430هـ مع م�سفوعاته، وقد با�سرت الدائرة النظر يف 

الق�سية على النحو املثبت بدفرت ال�سبط، املت�سمن اأنه: ب�سفتي مدعيًا عامًا بدائرة 

االدعاء العام مبحافظة جدة اأدعي على كل من: 

1- ).....( )34( عامًا �سعودي اجلن�سية. 

2- ).....( )22( عامًا �سعودي اجلن�سية.

اأنه بتاريخ 1430/2/30هـ مت القب�ص على املدعى عليهما من قبل دوريات االأمن بناًء 

على بالغ/).....( ميني اجلن�سية عن قيام اأ�سخا�ص بانتحال �سخ�سية رجال االأمن 

عليه والن�سب واالحتيال عليه واأخذ مبلغ ع�سرة اآالف ريال منه وال يزالون يطالبونه 

اأقوال  وب�سماع  اجلزئية(.  للمحكمة  واالحتيال  الن�سب  ق�سية  )اأحيلت  مالية  مببالغ 

للن�سب  تعر�سه  اأفاد عن    ).....( رقم  باإقامة  ).....( ميني اجلن�سية )40( عامًا 

واالحتيال من قبل اأ�سخا�ص بتاريخ 1430/2/27هـ حيث ح�سر له املدعى عليه االأول 

باملحل الذي يعمل به يف �سوق املرجان وادعى باأنه رجل اأمن )بحث جنائي( واأخرج له 

كارت من جيبه به بطاقة واأعادها ب�سرعة ثم طلب منه الذهاب معه حيث اإنه مطلوب 

يف ق�سية وذهب معه اإىل خارج ال�سوق ووجد �سيارة متوقفة اأمام البوابة وبها �سخ�ص 

على مقعدة الراكب وقام بو�سع الكلب�سة يف يده واأركبه يف ال�سيارة يف املقعدة اخللفية 

وذلك يف حوايل ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف م�ساء ثم ذهب به اإىل حي البوادي 

اأنه يبحث عن �سخ�ص اآخر مطلوب وكان يقوم بالتحدث باجلوال مع �سخ�ص  بحجة 

يدعي اأنه مديره يف العمل ثم ذهب به اإىل �سارع التحلية اأمام ق�سر االأمري/)....( 
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وقال له ق�سيتك هنا وات�سل به �سخ�ص فقال له: )انزله اإنه معي االآن( ثم اأخذ يتجول 

به يف ال�سوارع حتى ذهب به اإىل حي النزلة خلف �سوق اخليمة وقام باإنزاله هناك 

له  وات�سح  اجلن�سية   ).....( يدعى  اآخر  �سخ�ص  ومعه   ).....( اأخيه  ابن  وقابل 

باأن).....( ح�سر اإىل املحل الذي يعمل به املدعي بعد القب�ص عليه وقام بال�سوؤال عنه 

ثم ات�سل بابن اأخيه املذكور و�ساأله عنه فقال مت القب�ص عليه من قبل البحث اجلنائي 

باأ�سخا�ص  ملعرفته  مالية  مبالغ  �سراحه مقابل  اإطالق  واأبدى رغبته يف م�ساعدته يف 

يعملون بالبحث اجلنائي ومت االتفاق مع ).....( من قبل ابن اأخيه على اإطالق �سراحه 

اإىل  منه  ريال  اآالف  مبلغ ع�سرة  بدفع  اأخيه  ابن  فقام  ريال  األف  وثالثني  �ستة  مببلغ 

).....( وبقية املبلغ يتم دفعه خالل يومني وال يزال ).....( يت�سل به يطالبه ببقية 

اأبي�ص  االأمن  رجل  �سخ�سية  انتحل  الذي  ال�سخ�ص  اأو�ساف  واأن  عليه  املتفق  املبلغ 

وال�سخ�ص  وعقااًل  و�سماغًا  اأبي�ص  ثوبًا  ويرتدي  القامة  نحيف اجل�سم طويل  الب�سرة 

اأبي�ص  ثوبا  يرتدي  القامة  طويل  البنية  متو�سط  الب�سرة  اأبي�ص  يرافقه  الذي  االآخر 

و�سماغا وعقاال وكان بحوزتهم �سيارة كابر�ص اللون اأبي�ص موديل حديث ال يعرف رقم 

ريال  اآالف  خم�سة  مايل  مببلغ  ويطالبه  معارفه  باملدعو).....(  عالقته  واأن  اللوحة 

�سلفة و�سبق اأن طلب منه �سندًا باملبلغ الإثبات حقه وقام بتحرير �سند له بذلك واأن ابن 

اأخيه عند التفاو�ص مع املدعو ).....(  قابل �سخ�سني بحوزتهم �سيارة من نوع دوج 

اللون اأبي�ص رقم اللوحة ).........( ادعى).....(  باأنهم يعرفون اأ�سخا�سًا بالبحث 

التن�سيق معه  بعد  القب�ص على ).....(  �سراحه. ومت  باإطالق  يقومون  اجلنائي وهم 
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هاتفيًا للح�سور ال�ستالم باقي املبلغ وبتفتي�سه �سبط بحوزته على جهاز جوال من نوع 

نوكيا وحمفظة وجد بها عدد خم�ص �سرائح جوال ومبلغًا ماليًا األفًا وخم�سمائة و�سبعة 

ومت  عليه  باالإر�ساد  ا�ستعد  حيث  له  امل�سارك  ال�سخ�ص  عن  وب�سوؤاله  ريااًل  وخم�سني 

االت�سال عليه وطلب منه احل�سور اإىل مطعم ريدان بحي ال�سفا وا�ستعد بذلك وعند 

ح�سوره مت القب�ص عليه وات�سح اأنه املدعى عليه االأول وبحوزته جهاز جوال من نوع 

نوكيا وحمفظة بها مبلغ مايل وقدره ثمانون ريااًل كما ا�ستعد االأول باالإر�ساد على بقية 

عليهما  باالت�سال  وقام  منه  ريال  األفني  مبلغ  با�ستالم  قاموا  �سخ�سان  زمالئه وهم 

وطلب منهما احل�سور اإىل مطعم هارديز ب�سارع التحلية ومت مالحظتهم وبحوزتهم 

اأن  وات�سح  عليهما  القب�ص  ومت   ).........( اللوحة  رقم  اأبي�ص  دوج  نوع  من  �سيارة 

اأحدهما هو املدعى عليه الثاين. وب�سماع اأقوال ).....(، ميني اجلن�سية )39( عامًا 

باالإقامة ).....(  اأفاد اأنه يف يوم االأحد املوافق 1430/2/27هـ ويف حوايل ال�ساعة 

اأحد معارفه ويدعى).....( اجلن�سية، و�ساأله عن عمه  به  لياًل ات�سل  الثانية ع�سرة 

مت  بال�سوق  به  يعمل  الذي  باملحل  زمالئه  اإفادة  ح�سب  اأنه  له  فذكر  املدعو).....( 

القب�ص عليه من قبل البحث اجلنائي و�ساأله عن ق�سيته فرد عليه باأنه ال يعلم عنها 

وذكر له باأن اأحد اأ�سدقائه �سخ�ص يعمل بالبحث اجلنائي و�سوف يقوم باالت�سال به 

لل�سوؤال عن ق�سيته ثم ات�سل به مرة اأخرى وذكر له باأنه مع �سخ�ص يعمل بالبحث 

باأنه  له  فذكر  املدعو).....(  جوال  من  ال�سخ�ص  ذلك  مع  باحلديث  وقام  اجلنائي 

العقيد ).....( )هو املدعى عليه الثاين( وقال له اأنه ات�سل باالأ�سخا�ص الذين قاموا 
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اإدارة البحث اإىل االآن ثم اأعاد  اأنه مل ي�سلم اإىل  بالقب�ص على املدعو).....(وات�سح 

املدعو).....(  يتفاو�ص معهم الإطالق �سراح  اأنه  اإىل ).....( وقال ).....(  اجلوال 

مقابل مبلغ مايل ثم ات�سل به ).....(  مرة اأخرى واأبلغه اأنه مت االتفاق على مبلغ �ستة 

وثالثني األف ريال الإطالق �سراح املذكور فاأبلغه باأنه ال ي�ستطيع اإح�سار هذا املبلغ فتم 

االتفاق بينهما على دفع مبلغ ع�سرة اآالف ريال الإطالق �سراحه وبقية املبلغ بعد يومني 

لياًل  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  الفهد يف حوايل  مدائن  بحي  املدعو).....(  قابل  ثم 

الذي كان معه املدعو).....( وطلب مقابلته بجوار �سوق اخليمة  بال�سخ�ص  وات�سل 

وقام بت�سديد مبلغ ع�سرة اآالف ريال اإىل املدعو).....( وكان يرافقه �سخ�سان اآخران 

على �سيارة من نوع دوج اللون اأبي�ص اللوحة ).........( وح�سر لهم املدعو).....( مع 

ال�ساهد).....(  على  عليهما  املدعى  وبعر�ص  �سراحه.  اإطالق  ومت  يعرفه  ال  �سخ�ص 

ميني اجلن�سية عر�سا نظاما ا�ستطاع التعرف على املدعو ).....( �سعودي اجلن�سية 

باأنه كان برفقة املدعو).....( عند ح�سوره الأخذ املبلغ املايل منه بحي مدائن الفهد. 

ميني  وال�ساهد).....(  اجلن�سية  �سعودي   ).....( عليه  املدعى  بني  املواجهة  وجرت 

اجلن�سية حيث ذكر ال�ساهد باأن املذكور ات�سل به من جوال املدعو).....( واأبلغه اأنه 

العقيد).....( ، من البحث اجلنائي وطلب منه حل ق�سية قريبه).....( قبل ت�سليمه 

الإطالق  مالية  يطالبه مببالغ  املذكور  باأن  مفيدًا   ).....( به  ات�سل  ثم  ومن  لالإدارة 

�سراح قريبه وباإجراء املواجهة بينهم اأنكر املدعى عليه الثاين ما جاء يف اأقوال ال�ساهد 

�سلح  منه عمل  املدعو).....(وطلب  من جوال  �سخ�ص  مع  باحلديث  قام  اأنه  مفيدًا 
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بينهما كون).....( يطالبه مببالغ مالية كما اأكد ال�ساهد باأن �سوت املتهم املذكور هو 

املدعو).....(.  جوال  من  معه  باحلديث  قام  الذي  نف�سه  ال�سخ�ص  �سوت 

اأقاربه  اأحد  وبني  بينه  مالية  ح�سابات  توجد  اأنه  اعرتف  وبا�ستجواب).....( 

ويدعى).....( ميني اجلن�سية، و�سبق اأن قام املدعو).....( باأخذ �سندات عليه باملبلغ 

الذي يطالبه به ومن ثم حقد عليه وكان يريد االنتقام منه فتعرف على �سخ�ص يدعى 

).....(، �سعودي اجلن�سية، واأبلغه اأنه يعمل لدى اأحد امل�سوؤولني وطلب م�ساعدته يف 

القب�ص على املدعو).....( يف �سوق املرجان بحي ال�سفا ويف اليوم الثاين ات�سل به 

املدعو ).....( واأبلغه باأنه مت القب�ص على املدعو).....( واأنه معه بال�سيارة واأنه انتحل 

�سخ�سية رجل اأمن )مباحث جنائية( وطلب منه البحث عن اأحد اأقارب املدعو).....( 

اأخيه  بابن  باالت�سال  فقام  مالية  مبالغ  مقابل  �سراحه  الإطالق  معه  للتن�سيق 

املدعو).....( و�ساأله عن ).....( فقال له اأنه مت القب�ص عليه من قبل البحث اجلنائي 

وذكر له هل يرغب يف اإطالق �سراحه مقابل مبلغ مايل فرد عليه بنعم ثم قام باالت�سال 

املدعو  رفق  ح�سوره  وعند  باملنزل  له  ح�سوره  وطلب  ويدعى).....(  زمالئه  باأحد 

).....( قام بالركوب معهم يف ال�سيارة التي كانت بحوزة املدعو).....( من نوع دوج 

اللون اأبي�ص ثم اأبلغهم مبا ح�سل وطلب منهم متثيل دور اأنهم على معرفة برجال اأمن 

بالبحث اجلنائي واأنهم ي�ستطيعون اإطالق �سراح املدعو).....( مقابل مبالغ مالية ثم 

البحث  مع  بالتن�سيق  قام   ).....( زميله  اأن  واأبلغه  باملدعو).....(  باالت�سال  قام 

اجلنائي الإطالق �سراح عمه ومت االتفاق على مبلغ �ستة وثالثني األف ريال يتم دفع مبلغ 
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ع�سرة اآالف ريال منها قبل اإطالق �سراحه وبقية املبلغ خالل يومني وا�ستعد).....( 

باإح�سار املبلغ ثم ات�سل باملدعو).....( وطلب ح�سوره ملقابلته بجوار �سوق اخليمة 

ومت   ).....( املدعو  وقابل  املدعو).....(  من  ريال  اآالف  ع�سرة  مبلغ  با�ستالم  وقام 

اإطالق �سراح املدعو).....( وقام بتق�سيم املبلغ فيما بينهم حيث قام باإعطاء املدعو 

).....( مبلغ خم�سة اآالف ريال له ول�سخ�ص اآخر كان يرافقه ال يعرفه وقام باإعطاء 

املدعو).....( مبلغ األف ريال و�سدق اعرتافه �سرعًا. وبا�ستجواب ).....(، اأفاد باأنه 

تعرف على �سخ�ص ميني اجلن�سية يدعى ).....(  وطلب منه م�ساعدته يف القب�ص 

املحل  واأر�سده على  بينهما  لوجود ح�سابات مالية  على �سخ�ص ميني يدعى ).....( 

املدعو).....(  اإىل  فذهب  املرجان  �سوق  ال�سفا  بحي  املدعو).....(  به  يعمل  الذي 

اأثناء  ال�سيارة لوجود زبائن لديه باملحل وذهب معه ويف  وطلب منه الركوب معه يف 

ركوبهما يف ال�سيارة التي كانت بحوزته من نوع كابر�ص اللون اأ�سود والتي مت �سبطها 

ذلك  عن  و�ساأله  ميني  �سخ�ص  وبني  بينه  مالية  ح�سابات  توجد  اأنه  له  ذكر  بحوزته 

ال�سخ�ص ورد عليه باأنه عند الو�سول اإىل املنزل �سوف يقابله ثم ات�سل باملدعو).....( 

واأبلغه باأن املدعو).....( معه بال�سيارة و�ساأله عن املنزل الذي يريد اإح�ساره له فقال 

له انتظر وبقي معه بال�سيارة بانتظار رد املدعو).....(عليه ملدة حوايل ثالث �ساعات 

اخليمة  �سوق  بجوار  النزلة  بحي  اإح�ساره  وطلب  املدعو).....(  به  ات�سل  ثم  ومن 

بت�سليم  وقام  االأ�سخا�ص  من  جمموعة  ومعه  املدعو).....(  وقابل  به  وذهب 

املدعو).....( لهم ثم قام ).....(  باإعطائه مبلغ خم�سة اآالف ريال واأنه كان يرافقه 
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مبلغ  باإعطائه  وقام  مرافقته  منه  وطلب  املرجان  ب�سوق  قابله  اآخر  ميني  �سخ�ص 

خم�سمائة ريال من املبلغ واأنه قام با�سطحابه للح�سول على ن�سبة مالية من املبلغ من 

املدعو).....( واأنه ال يعرف ذلك ال�سخ�ص وال ي�ستطيع االإر�ساد عليه حيث اإنه كان 

يعمل بائع مك�سرات على عربية وقابله ب�سوق املرجان. وبا�ستجواب ).....(، اأفاد اأنه 

اإليه مبنزله  املدعو ).....( اجلن�سية وطلب منه احل�سور  به  ات�سل  بتاريخ احلادثة 

وذهب له برفقة زميله ).....( وركب معهما ب�سيارته من نوع دوج اللون اأبي�ص رقم 

اللوحة ).........( وذكر لهما اأنه يريد مقابلة �سخ�ص الأخذ مبلغ مايل منه ومن ثم 

ذهبوا اإىل حي النزلة وقابلوا �سيارة بها عدد من االأ�سخا�ص من اجلن�سية اليمنية من 

نوع جيب فقام ).....( بالنزول من ال�سيارة والركوب معهم وقال له اإنه يريد مقابلة 

�سخ�ص اآخر وطلب منهما الذهاب خلفه واجتهوا اإىل خلف �سوق اخليمة وقابلوا �سيارة 

اأخرى من نوع كابر�ص وقام باحلديث معهم ثم بعد ذلك نزل املدعو).....( من �سيارة 

ال�سيارة  من  املدعو).....(  نزل  ذلك  بعد  ثم  معهم  باحلديث  وقام  كابر�ص  نوع 

واملدعو).....( وقام باإعطائهما مبلغ األفي ريال لكل واحد منهما األف ريال واأنكر ما 

ورد يف اأقوال املدعو).....( من اإفاهمهم باحلادثة وطلب منهما متثيل دور اأنهما على 

معرفة باأ�سخا�ص من البحث اجلنائي الإطالق �سراح املدعو ).....(  واأ�ساف اأنه يف 

اأثناء �سريهما يف الطريق قام املدعو).....( بتحديد املكان الذي يريدون مقابلتهم 

به. وبا�ستجواب ).....( اأفاد اأنه يف يوم احلادثة ويف اأثناء تواجده مع زميله ).....(

ات�سل به زميله املدعو).....( ميني اجلن�سية وطلب منه احل�سور اإىل منزله وذهبوا 
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اإىل منزله بحي ال�سفا ثم طلب منهما الذهاب معه م�سوارًا ملقابلة �سخ�ص عند �سوق 

اإىل �سوق اخليمة قابل  اخليمة وركب معهما يف �سيارة زميله).....( وعند و�سولهم 

اأ�سخا�سًا من اجلن�سية اليمنية وقام).....( بالنزول من ال�سيارة والركوب معهم يف 

�سيارة  ثم ح�سرت  ريال  اآالف  مبلغ ع�سرة  منهم  واأخذ  بحوزتهم  كانت  �سيارة جيب 

اأخرى من نوع كابر�ص اللون اأبي�ص قام ).....(بالذهاب اإىل �سائقها واحلديث معه 

ومن ثم عاد وركب معهما بال�سيارة وقام باإعطائهما مبلغ األفي ريال كل واحد منهما 

باملدعو  معرفته  اأنكر  وكذلك  ال�سابق  من  باملدعو).....(  معرفته  واأنكر  ريال،  األف 

الذي  نف�سه  ال�سخ�ص  اأنه  ات�سح  عليه  القب�ص  بعد  ولكن  اجلن�سية  �سعودي   ).....(

كانت بحوزته ال�سيارة الكابر�ص بي�ساء اللون. وقد انتهى التحقيق اإىل توجيه االتهام 

للمدعى عليهما بانتحال �سفة رجال االأمن )رجال املباحث اجلنائية( لالأدلة والقرائن 

التالية: 

1- ما ورد يف اعرتاف املدعى عليه االأول امل�سدق �سرعًا لفة )36-32(. 

2- ما ورد يف اأقوال الثاين و).....( و).....( اللفات )61-51(.

3- ما ورد يف �سهادة ال�ساهد اللفات )50-49(. 

4- حم�سر العر�ص املثبت بها تعرف املدعى عليه على االأول �ص)6( لفة )29(. 

5- حم�سر العر�ص املثبت بها تعرف ال�ساهد على املدعى عليهما لفة )47(. 

6- حم�سر املواجهة بني املدعى عليهما واملجني عليه لفة )46-31(. 

7- حما�سر القب�ص اللفات )44-41(. 
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عليه  اأقدم  ما  اإن  وحيث  م�سجلة.  �سوابق  على  لهما  يعرث  مل  �سوابقهم  عن  وبالبحث 

عليه  ومعاقب  حمرم  فعل  من  �سرعًا  املعتربة  اأهليتهما  بكامل  وهما  عليهما  املدعى 

نظامًا وي�سكل جرمية االنتحال املعاقب عليها لذا اأطلب اإثبات ما اأ�سند اإليهما واحلكم 

عليهما يف �سوء املادة الثانية من نظام انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة يف �سورتها 

امل�سددة. 

وب�سوؤال املدعى عليه االأول اجلواب: اأنكر ما جاء يف قرار االتهام جملة وتف�سيال واأفاد 

اأن يل عالقة مع املدعو ).....( ميني اجلن�سية وهو ابن عم للمدعو ).....( وبينهما 

م�ساكل ويف يوم ات�سل بي ).....(  من جوار مطعم زيدان حمل ال�سفا وطلب مني 

احل�سور لكي اأقوم بتو�سيله اإىل مقر عمله ب�سوق ال�ساطئ وعند الو�سول اإىل املطعم 

مت القب�ص علي واأخذوين للبحث اجلنائي وهناك مت التحقيق معي بدعوى اأنني اأخذت 

).....( ب�سيارتي مدعيًا باأنني رجل اأمن واأنه هو و).....( اأخذا مني مبلغ ع�سرة اآالف 

ريال وهذا الكالم غري �سحيح ثم �ساألته الدائرة ماذا تقول يف اعرتافك امل�سدق �سرعًا؟ 

اجلواب:  الثاين  عليه  املدعى  وب�سوؤال  واالإكراه.  ال�سغط  وليد  كان  اعرتايف  فاأجاب: 

اأنكر االتهام املن�سوب اإليه، واأ�ساف قائاًل: ال عالقة يل بهذا املو�سوع واإمنا طلب مني 

ياأخذ  لكي  اإىل �سخ�ص يدعى ).....( ميني اجلن�سية  الذهاب معه  زميلي ).....(  

منه مبلغًا من املال حيث ذهبنا اإىل �سوق اخليمة ثم نزل ).....( من ال�سيارة وركب 

يف �سيارة اأخرى كان بها ).....(، ثم نزل ).....( من �سيارة الكابر�ص وركب معنا يف 

�سيارتنا ثم قام بدفع مبلغ األفي ريال لزميلي ).....( علمًا باأين ال اأعرف �سبب ح�سول 
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).....(على هذا املبلغ، علمًا باأنه مت احلكم بحقي من قبل قا�سي املحكمة اجلزئية 

وكذا اأفاد املتهم االأول باحلكم عليه، واأ�سادق على اأقوايل يف التحقيقات ال�سابقة. ثم 

اإن املدعى عليه  طلب املدعى عليه اإطالق �سراحه وبعد االطالع على االأوراق وحيث 

الثاين مطلق ال�سراح فقط قررت الدائرة اإطالق �سراحه بالكفالة امل�سددة. وقد اأمرت 

بتاريخ   )2/11915( رقم  باخلطاب  اجلزئية  املحكمة  رئي�ص  اإىل  بالكتابة  الدائرة 

1430/8/20هـ بطلب �سورة من احلكم ال�سادر عليهما. وورد للدائرة خطاب رئي�ص 

املحكمة اجلزئية بجدة رقم )30/39932( بتاريخ 1430/9/3هـ املرفق به ال�سك 

ال�سادر على املدعى عليهما رقم: )7/442/ج( بتاريخ 1430/7/15هـ من القا�سي 

تاريخ  من  اأ�سهر  اأربعة  ب�سجنه  االأول  عليه  املدعى  على  احلكم  املت�سمن:   ،).....(

دخول ال�سجن وجلده �سبعني جلدة مكررة ثالث مرات بني كل مرة واأخرى ع�سرة اأيام 

واحلكم على املدعى عليه الثاين بجلده خم�سني جلدة وقد قرر املدعى عليهما القناعة 

باحلكم و�سدق احلكم من حمكمة التمييز مبكة املكرمة رقم )1/3/1925ج( بتاريخ 

عليهما  احلكم  يطلب  باأنه  ذكر   : العام  املدعي  على  ذلك  وبعر�ص  1430/9/16هـ. 

وفقًا لعقوبات انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة الأنه مت ف�سل اأوراق ق�سية االنتحال. 

وب�سوؤال املدعى عليهما: هل يريدان اإ�سافة �سيء؟ ذكرا باأنه ال �سيء لديهما.

قد  بجدة  اجلزئية  املحكمة  اأمام  العام  املدعي  اأقامها  التي  الدعوى  اأن  تبني  وحيث 
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ا�ستملت على واقعة انتحال املدعى عليهما ل�سفة رجل ال�سلطة العامة اإذ جاء فيها ما 

ن�سه )عن قيام اأ�سخا�ص بانتحال �سفة رجال االأمن والن�سب واالحتيال واأخذ مبلغ 

ع�سرة اآالف ريال من املبلغ).....( ميني اجلن�سية... اإلخ(. 

واإذ تبني اأن املدعى عليهما انتحال �سفة رجل ال�سلطة كو�سيلة لهدفهما وغايتهما منها 

وهو االحتيال على ال�ساكي وم�ساومة ذويه واأكل اأموالهم بالباطل واأن اأ�سباب احلكم 

قد قامت على الدعوى ال�سالف ذكرها وعلى االإجابة – واإذا ظهر اأن ما �سدر بحق 

املذكورين من املحكمة اجلزئية بجدة من تعزيز بال�سجن وعقوبة باجللد يعد كافيًا 

و�ساماًل جلرمية انتحال ال�سخ�سية لوحدة املو�سوع واالأطراف ولتداخل العقوبات يف 

الفقه االإ�سالمي. واأن الدائرة تخل�ص اإىل اإدانة املدعى عليهما بجرمية انتحال �سفة 

رجل ال�سلطة العامة املن�سوبة اإليهما يف هذه الدعوى واالكتفاء يف تعزيرهما مبا �سدر 

بحقهما يف احلكم ال�سادر من املحكمة اجلزئية بجدة ال�سالف ذكره. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة االأول : ).....( والثاين: ).....( – �ضعوديي اجلن�ضية 

الدعوى  هذه  يف  اإليهما  املن�ضوبة  العامة  ال�ضلطة  رجل  �ضفة  انتحال  بجرمية 

1430/7/15هـ  بتاريخ  )7/442/ج(  رقم  ال�ضرعي  بالقرار  تعزيرهما  يف  واالكتفاء 

ال�ضادر من املحكمة اجلزئية بجدة املت�ضمن: �ضجن االأول اأربعة اأ�ضهر من تاريخ 

امل�ضدق من حمكمة  الثاين خم�ضني جلدة  �ضبعني جلدة وجلد  توقيفه مع جلده 

مو�ضح  هو  ملا  1430/9/16هـ  بتاريخ  )1/3/1925ج(  رقم  املكرمة  مبكة  التمييز 
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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 3/1582/ق لعام 1430هـ 
رقم احلكم االبتدائي 130/د/ج/11 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 320/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/11/25هـ

انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة – رجل اأمن – انتفاء اأركان اجلرمية. 

اأقام فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام الدعوى �سد املتهم الإثبات جرمية انتحال �سفة 

رجل ال�سلطة العامة يف حقه باأن ذكر لرجال الدورية باأنه رجل اأمن مثلهم – انتحال 

هذا  من م�ساحبة  بد  ال  واإمنا  االدعاء  يتحقق مبجرد  ال  العامة  ال�سلطة  رجل  �سفة 

– ادعاء املتهم  اأعمال ال�سلطة املنوط به مبوجب النظام  االدعاء مبا�سرة عمل من 

باأنه ع�سكري فقط دون اأن يلب�ص الزي الع�سكري ودون مزاولته عماًل من االأعمال التي 

يخت�ص بها الع�سكريون – موؤدى ذلك: انتفاء الركن املادي والركن املعنوي للجرمية 

وبالتايل فال تقوم اجلرمية يف حق املتهم – اأثره: عدم اإدانته مبا ُن�سب اإليه. 

املدعى  �سد  املاثلة  الدعوى  هذه  اأقام  العام  املدعي  اأن  الق�سية  هذه  وقائع  تتح�سل 

عليه مبوجب الئحة الدعوى امل�سار اإىل رقمها �سلفًا واملت�سمنة اأنه يف 1430/2/25هـ 

قب�ص على املدعى عليه من قبل دورية االإمارة اإثر مالحظته قرب حديقة امللك �سعود 

اأمن ويعمل باملباحث العامة واأن لديه عماًل ويتحرى عنه،  اأنه رجل  اأفاد  ومبناق�سته 
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وعند التاأكد من �سخ�سيته ات�سح اأنه مت�سبب. وب�سماع اأقوال املدعى عليه اأفاد باأنه 

كان ي�سري يف �سوق الدمام فا�ستوقفته دورية االإمارة و�ساألوه اأين يعمل فذكر لهم باأنه 

اأقر  يعمل باملباحث العامة واأنه ذكر ذلك للتخل�ص منهم، وبا�ستجواب املدعى عليه 

باأنه ذكر لرجال دورية االإمارة باأنه مثلهم رجل اأمن واأنه مل يكن يق�سد �سيئًا، وحيث 

اإن ما اأقدم عليه املذكور فعل خمالف لنظام انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة ال�سادر 

ما  اإثبات  العام  املدعي  يطلب  1408/9/8هـ  بتاريخ  )م/46(  رقم  امللكي  باملر�سوم 

اأ�سند اإليه واحلكم عليه وفقًا للمادة الثانية من النظام نف�سه.. 

املدعي  فيها  يح�سر  جل�سات  عدة  لها  الدائرة حددت  هذه  اإىل  الق�سية  اإحالة  وبعد 

العام وال يح�سر فيها املتهم ويف جل�سة يوم االأحد 1431/1/3هـ ح�سر املدعي العام 

).....( ومل يح�سر فيها املتهم لذا قررت الدائرة الكتابة جلريدة اأم القرى لالإعالن 

باجلريدة  االإعالن  ن�سر  ومت  القرى  اأم  جريدة  اإىل  الكتابة  فتم  اجلل�سة  موعد  عن 

بالعدد رقم )4290( بتاريخ 1431/1/11هـ واأ�سعر باأن احلكم �سوف ي�سدر غيابيًا 

اإذا مل يح�سر يف جل�سة هذا اليوم. ويف املوعد  املحدد ح�سر املدعي العام ).....( ومل 

يح�سر املتهم وقررت الدائرة �سماع الدعوى وب�سوؤال املدعي العام اأحال على الالئحة 

الدعوى ويطلب اإثبات ما اأ�سند اإىل املدعى عليه واحلكم عليه وفقًا للمادة الثانية من 

النظام نف�سه. وعليه ونظرًا لعدم ح�سور املتهم باملوعد املحدد الذي حددته الدائرة 

بخطابها املوجه اإىل اجلريدة فقد راأت الدائرة الت�سدي للدعوى واحلكم فيها غيابيًا. 
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حيث اإنه بعد �سماع الدعوى وبعد االطالع على اأوراق الق�سية، وحيث اإن املدعي العام 

يقيم دعواه الإثبات جرمية انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة يف حق املتهم وذلك على 

التف�سيل الوارد بالئحة الدعوى ويطلب معاقبته تبعًا لذلك، وحيث اإن ديوان املظامل 

يخت�ص بنظر هذه الدعوى والف�سل فيها وفقًا للمادة الثانية من نظام عقوبات انتحال 

�سفة رجل ال�سلطة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/46( بتاريخ 8 رم�سان 1408هـ، 

كما اأن هذه الدائرة خمت�سة بالف�سل يف هذه الدعوى من حيث نوع الق�سية ومكانها 

واأما  واخت�سا�سها،  للدوائر  املنظمة  الديوان  رئي�ص  قرارات معايل  ت�سمنته  ملا  وفقًا 

فيما يتعلق مبو�سوع الدعوى وحيث اإن الدائرة وهي ب�سدد درا�سة الق�سية ظهر لها 

اأن جرمية االنتحال – حمل الدعوى – غري متكاملة االأركان النظامية ذلك اأنه من 

املقرر يف الفقه اجلزائي اأنه يتعني لقيام جرمية انتحال ال�سخ�سية املن�سو�ص عليها 

يف املادة االأوىل من نظام عقوبات انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة اأن يتوافر فيها 

اإن انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة ال يتحقق مبجرد  اأركان اجلرمية كاملة وحيث 

االدعاء واإمنا ال بد من م�ساحبة هذا االدعاء مبا�سرة عمل من اأعمال ال�سلطة املنوط 

به مبوجب النظام وحيث اإن الثابت من االأوراق اأن املتهم ادعى اأنه ع�سكري فقط دون 

اأن يلب�ص اللبا�ص الع�سكري ومل يزاول عماًل من االأعمال الذي يخت�ص بها الع�سكري، 

وملا كان ذلك وكان ما قام به املتهم على نحو ما هو ثابت يف التحقيقات. فاإن هذا 
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الفعل ال يعد انتحااًل ل�سفة من �سفات رجل ال�سلطة العامة، فلم يقم باأي عمل من 

اأعمال رجال ال�سلطة العامة باأن طلب من الغري القيام بفعل اأو االمتناع عنه، وكذلك 

مل يدع املتهم عند القب�ص عليه اأنه �ساحب ال�سلطة العامة املخول بتنفيذ ذلك الفعل 

)طلب الفعل اأو املنع منه( مما يعني انتفاء الركن املادي والركن املعنوي لهذه اجلرمية 

وبالتايل فال تقوم جرمية انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة يف حق املتهم مما تنتهي 

معه الدائرة اإىل عدم اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه لعدم اكتمال اأركانها. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( )�ضعودي اجلن�ضية( بجرمية انتحال �ضفة 

رجل ال�ضلطة العامة؛ لعدم توافر اأركان اجلرمية 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 3/904/ق لعام 1431هـ 
رقم احلكم االبتدائي 280/د/ج/12 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 318/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/12/2هـ

انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة – رجل اأمن – اإنكار املتهمني – ا�ضتنتاج اأدلة 

االإدانة – الق�ضاء بالقرائن.  

اأقام فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام الدعوى �سد املتهمني النتحالهما �سفة رجال 

�سيارتهما  يف  حدث  باإركاب  وقاما  املباحث  من  اأنهما  ادعيا  حيث  العامة  ال�سلطة 

اأحد  تقدم  كما   ، اجلوال  هاتفه  �سلبا  ثم  به  الفاح�سة  وفعل  منزل  اإىل  به  والذهاب 

املواطنني ببالغ يفيد ا�ستيقاف املتهمني له مدعيني اأنهما من رجال املباحث – اإنكار 

املتهمني ما ُن�سب اإليهما من اتهام – �سبط جوال احلدث مع املتهمني واإفادة �سركة 

اأقر املتهم بذلك ،  موبايلي با�ستخدام �سريحة املتهم الثاين على جوال احلدث وقد 

امل�ستخدمة يف اجلرمية  ال�سيارة  وو�سف  واأدوارهم  الأو�ساف اجلناة  حتديد احلدث 

تناق�ص  للواقع،  ال�سيارة  و�سف  ومطابقة  العر�ص  حم�سر  يف  املتهمني  على  وتعرفه 

 – احلقيقة  وتغيري  الكذب  على  قرينة  لبع�ص  مبعرفتهما  يتعلق  فيما  املتهمني  اأقوال 

اإقرار املتهم الثاين ال�سريح لدى الدائرة باأنه انتحل �سفة رجل البحث اجلنائي يف 

– عدم  اللوحة  التي ي�ستقالنها ورقم  ال�سيارة  الثانية وحتديد املبلغ وو�سف  الواقعة 

جمموع   – وال�ساكني  املتهمني  بني  �سابقة  معرفة  اأو  الواقعتني  كال  يف  عداوة  وجود 
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املادي واملعنوي يف  يوؤكد �سحة قيام جرمية االنتحال بركنيها  الواقعتني  القرائن يف 

اهلل  ر�سي  ال�سحابة  لقيام  �سرعي  اأ�سل  بالقرائن  الق�ساء  الأن  وذلك  املتهمني  حق 

عنهم بالق�ساء بالقرائن يف وقائع كثرية – اأثر ذلك: اإدانة املتهمني مبا ُن�سب اإليهما 

مع ت�سديد العقوبة بحقهما. 

امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  ال�سلطة  رجل  �سفة  انتحال  نظام  من   )2( املادة 

رقم)م/46( بتاريخ 1408/9/8هـ. 

تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية يف اأن املدعي العام اأقام هذه الدعوى اجلزائية مبوجب 

الئحة الدعوى العامة �سد املدعى عليهما املذكورين يف مطلع هذا احلكم، والتي جاء 

فيها اأنه يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة وخم�ص ع�سرة دقيقة من يوم اجلمعة املوافق 

)م�سري  احلدث).....(   من  الدمام  جنوب  �سركة  مركز  تبلغ  1431هـ  �سفر   28

اجلن�سية( اأنه عند خروجه من اأحد املنازل التي كان يدر�ص بها يف حي العدامة مت 

وقوف �سيارة من نوع )هونداي( حديثة ال�سنع مظلل زجاجها اجلانبي اخللفي لونها 

�سائق  مدعيًا  با�ستدراجه  قاموا  اأ�سخا�ص  ثالثة  وبها  لوحتها  رقم  يعرف  وال  ذهبي 

ال�سيارة )املتهم االأول ).....(( اأنه من املباحث ع�سكري برتبة عقيد، وفعل فاح�سة 
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اللواط به و�سلب جواله )مت فرز اأوراق م�ستقلة لق�سية اال�ستدراج وفعل الفاح�سة و�سلب 

جواله من نوع �سام�سوجن موديل )i250E( وبعثت جلهة االخت�سا�ص( وب�سبط اإفادة 

احلدث/ذكر اأنهما �سخ�سان واأنه ذكر يف حم�سر �سماع االأقوال اأنهما ثالثة اأ�سخا�ص 

خلوفه من والده يف حينها واأفاد اأن الراكب )املتهم الثاين ).....(( ذكر له اأنه يوجد 

�سرقة من وزارة املالية واأنه م�ستبه به واأن املتهم االأول اأخربه باأنه �سابط برتبة عقيد، 

باإنزاله من  اأين يقع وقاموا  ال�سيارة وذهبوا به اإىل منزل ال يعرف  اأركباه يف  واأنهما 

ال�سيارة واإدخاله اإىل املنزل ونزعا مالب�سه وقاموا باإدخاله بغرفة وفعال الفاح�سة به 

وبعد ذلك اأركباه مرة اأخرى وقاموا بالدوران به يف االأحياء ملدة ن�سف �ساعة تقريبًا 

اأ�سواق املزرعة بحي حممد بن �سعود وبعر�ص املتهمني على املجني  اأنزلوه بجوار  ثم 

عليه تعرف عليهما. وقد ورد خطاب مدير اإدارة االأمن والعالقات احلكومية يف �سركة 

موبايلي املت�سمن ا�ستخدام ال�سريحة ذات الرقم ).........( اخلا�سة باملتهم الثاين 

على اجلوال امل�سروق اخلا�ص باملدعي والذي يحمل الرقم الت�سل�سلي ).....( يف تاريخ 

الواقعة نف�سه وبعد وقوعها ب�ساعة ون�سف. وبطلب املكاملات ال�سادرة والواردة على 

ذكر  والذي  يدعى).....(،  �سخ�ص  من  مكاملات  عدة  وجود  تبني  املذكورة  ال�سريحة 

وب�سوؤال   ،).....( الثاين  للمتهم  تعود   ).................( الرقم  ذات  ال�سريحة  باأن 

املتهم الثاين عن رقم اجلوال اخلا�ص به اأفاد باأن اجلوال رقم )...............( عائد 

1431هـ  االأول  ربيع   3 املوافق  االأربعاء  يوم  م�ساء  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  ويف متام  له 

�سعودي   –  ).....( من  بالغًا  العمليات  غرفة  من  االأمنية  الدوريات  اإحدى  تبلغت 
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اجلن�سية – يفيد بوجود �سخ�سني ي�ستقالن �سيارة �سغرية لونها ف�سي حتمل اللوحة 

اأنهما من  رقم )اأ و ن/4357( ا�ستوقفاه عند مدر�سة القاد�سية حي ال�سوق يدعيان 

رجال املباحث وحاوال اإركابه بالقوة ومتكن من الهرب منهما وقد متكنت الدورية من 

باأنه كان برفقة  الثاين ).....(  اأفاد املتهم  مالحظة املركبة والقب�ص عليهما، حيث 

للتاأكد منه منتحاًل �سفة رجل البحث  اإثبات املدعي  املتهم االأول ).....( واأنه طلب 

يرد على جواله( )ولعدم وجود  اإفادته مل  املدعي الأخذ  اجلنائي، )وباالت�سال على 

اأدلة كافية على ادعائه مل يتم توجيه االتهام لهما فيما يتعلق باإركابهما له بالقوة(. 

وبا�ستجواب املتهم االأول ).....(، ومواجهته بالتهمة املن�سوبة اإليه اأنكر ما ُن�سب اإليه 

يف الواقعة التي بتاريخ 28 �سفر 1431هـ، واأفاد باأنه كان يف وقت �سالة اجلمعة يف 

يثبت  يوجد م�ستند  باأنه ال  اأفاد  العمل، كما  املوافق 28 �سفر 1431هـ كان يف  اليوم 

وجوده يف العمل اإال بطاقة احل�سور واالن�سراف واأنه ي�ستطيع اخلروج وقت ال�سالة 

من دون احلاجة اإىل اإذن اأو ا�ستخدام بطاقة احل�سور واالن�سراف لذلك، كما اأقر باأن 

املتهم الثاين كان يرافقه يف الواقعة التي وقعت بتاريخ 3 ربيع االأول 1431هـ واأن املتهم 

�سخ�ص  عند  الوقوف  منه  وطلب  ال�سوق  اإىل  به  الذهاب  منه  طلب   ،).....( الثاين 

املتهم  واأنه  به  اخلا�سة  ال�سخ�سية  البطاقة  ي�سرق  مل  ال�سخ�ص  هذا  اأن  من  للتاأكد 

الثاين ).....(، اأراد التاأكد من ذلك وعند وقوفهما عند ال�سخ�ص كلمه املتهم الثاين 

العامة.  ال�سلطة  رجل  �سفة  بانتحال  قام  اأنه  واأنكر   ، املدعو).....(  فهرب   ).....(

ُن�سب  ما  اأنكر  اإليه  املن�سوبة  بالتهمة  ومواجهته   ).....( الثاين  املتهم  وبا�ستجواب 
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ي�ساهد احلدث،  اأول مرة  واأنه  بتاريخ 28 �سفر 1431هـ  وقعت  التي  الواقعة  اإليه يف 

به  الذهاب   ،).....( االأول  املتهم  من  طلب  1431هـ  االأول  ربيع   3 بتاريخ  باأنه  واأقر 

البحث  معك  له:  قال  واأنه  هوائية  دراجة  يركب  كان  �سخ�ص  من  للتاأكد  ال�سوق  اإىل 

اجلنائي، كما اأ�ساف باأنه كان برفقة املتهم االأول يف �سيارته من نوع ابرتا ذهبية اللون 

وقد انتهى التحقيق اإىل اتهامهما بانتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة ثم �ساق املدعي 

اأهليتهما  بكامل  وهما   – املذكوران  عليه  اأقدم  ما  باأن  واأ�ساف  االتهام  اأدلة  العام 

املعتربة �سرعًا – فعل جمرم ومعاقب عليه �سرعًا ونظامًا وطلب اإثبات ما اأ�سند اإليهما 

واحلكم عليهما بعقوبة تعزيرية وت�سديدها وفق املادة الثانية من نظام عقوبات انتحال 

�سفة رجل ال�سلطة العامة ال�سادرة باملر�سوم امللكي رقم )م/46( بتاريخ 8 رم�سان 

لها جل�سة هذا  با�سرت نظرها وحددت  الدائرة  اإىل هذه  الق�سية  وباإحالة  1408هـ. 

العام/).....( كما ح�سر املدعى عليهما ووكيل املدعى عليه  اليوم ح�سرها املدعي 

االأول).....(  وبتالوة الئحة الدعوى على املدعى عليه االأول اأجاب قائاًل: ما جاء بها 

غري �سحيح جملًة وتف�سياًل، واحلدث املذكور ال اأعرفه ومل ي�سبق اأن التقيت به وعند 

حم�سر العر�ص مل يتعرف علينا بل اإن ال�سابط الذي حقق يف الق�سية كان ي�سر علينا 

اأثناء وقوع اجلرمية  باالعرتاف واأدخل احلدث علينا، وب�سوؤاله عن مكان تواجده يف 

قال: كنت موجودًا على راأ�ص العمل وب�سوؤاله هل لديه ما يود اأن ي�سيفه قال: نعم اإن 

املتهم  اأن  التحقيق  بداية  ادعى يف  التحقيقات حيث  اأقواله يف  تناق�ست  قد  احلدث 

الثاين ).....( هو من انتحل �سخ�سية رجل املباحث ويف حتقيق اآخر ادعى علي وكله 
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اأي  باأنه مل ي�سبط بحوزة املتهمني  ب�سبب �سغط املحقق، واأ�ساف وكيل املتهم االأول 

هاتف حممول كما ذكر بالئحة الدعوى كما اأننا طالبنا املحقق باإجراء حتليل للحدث 

ومل ت�سر الالئحة اإىل اإجراء اأي حتليل واأحال املتهم االأول اإىل اأقواله يف التحقيقات 

واكتفى بذلك كما اكتفى املدعي العام مبا ورد يف قرار االتهام. وباملناداة على املتهم 

الثاين تبني ح�سوره برفقة خفرية وبتالوة الئحة الدعوى عليه اأجاب قائاًل: ما جاء بها 

غري �سحيح جملًة وتف�سياًل، واحلدث املذكور ال اأعرفه ومل ي�سبق يل اأن التقيت به اإال 

عند جهة التحقيق وب�سوؤاله عن حم�سر العر�ص املعد من قبل هيئة التحقيق واالدعاء 

العام اأجاب بقوله: اإن املحقق مل ين�سفني يف التحقيق وكان يحاول ا�ستفزازي واإل�ساق 

التهمة بي باأية و�سيلة كانت هكذا اأجاب، واأحال اإىل اأقواله يف التحقيقات واأ�ساف باأن 

ال�ساكي تناق�ص يف ادعائه يف بداية التحقيق كان يرمي االتهام �سدي ويف حتقيق اآخر 

ادعى على املتهم االأول، وقد اأطلعته الدائرة على املح�سر املرفق باأوراق الق�سية املوؤرخ 

بتاريخ 5 ربيع االأول 1431هـ وب�سوؤاله عن الب�سمة التي يف املح�سر وهل هي ب�سمته 

قال: نعم وعما ورد فيه قال: ما ورد فيه �سحيح واكتفى بذلك كما اكتفى املدعي العام 

مبا ورد بالئحة الدعوى. 

اأرفق مبلف  بعد �سماع الدعوى واالإجابة وبعد االطالع على االأوراق والتحقيقات وما 

الق�سية من م�ستندات وحيث اإن املدعي العام يهدف من دعواه املاثلة اإىل اإثبات جرمية 
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انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة يف حق املدعى عليهما ومعاقبته تبعًا لذلك كما هو 

بانتحال �سفة رجل  للمتهمني قيامهما  ن�سب  اإنه قد  االتهام، وحيث  مف�سل يف قرار 

ال�سلطة العامة يف واقعتني الواقعة االأوىل بتاريخ 28 �سفر 1431هـ والثانية يف 3 ربيع 

االأول 1431هـ فبالن�سبة للواقعة االأوىل والتي يدعي فيها ال�ساكي احلدث بقيام املدعى 

عليهما االأول والثاين باأنهما اأركباه يف �سيارتهما بناًء على انتحال االأول ).....(، �سفة 

اأوراق الق�سية باأن جهاز اجلوال امل�سروق  اإن الثابت من  رجل ال�سلطة العامة وحيث 

من احلدث من نوع )�سام�سوجن( موديل )i250E( وبح�سب ما ورد يف حم�سر القب�ص 

التي  الق�سية  املتهمني يف  باأنه �سبط مع  االأول 1431هـ  ربيع   3 واملوؤرخ يف  والتفتي�ص 

باإركاب  قاما  من  اأنهما  على  تدل  قرينة  وهذه  1431هـ  االأول  ربيع   3 بتاريخ  وقعت 

بتاريخ 28 �سفر 1431هـ  وقعت  التي  الواقعة  منه يف  و�سلب اجلوال  املذكور  احلدث 

ويوؤكد �سحة هذا االتهام كذلك خطاب �سركة موبايلي املت�سمن ا�ستخدام ال�سريحة 

رقم )........( على اجلهاز امل�سروق وقد اأقر املتهم الثاين ).....( يف التحقيقات، 

باأن ال�سريحة ذات الرقم )..........( تعود اإليه كما اأكد ذلك املدعو).....( بح�سب 

الثاين  للمتهم  تعود   ).........( الرقم  ذات  ال�سريحة  باأن  معه  املجراة  التحقيقات 

الأو�ساف اجلناة  التحقيق  ال�ساكي جلهة  االتهام حتديد  يوؤكد �سحة  ).....(، ومما 

وحتديد اأدوارهما وو�سف ال�سيارة التي ا�ستخدمها يف اأثناء ارتكاب اجلرمية ومطابقة 

تلك االأو�ساف للواقع يوؤكد �سحة االتهام، كذلك حم�سر العر�ص واملواجهة والتعرف 

وحتديد دور كل واحد منهما من قبل احلدث املذكور ومطابقة و�سف ال�سيارة للواقع 
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ومانع  موؤثر  فغري  العمل  راأ�ص  على  االأوىل  احلادثة  وقت  باأنه  االأول  املتهم  زعم  اأما 

بوا�سطة  باخلطف  عليه  االعتداء  وقت اجلرمية ح�سول  لكون  من ح�سول اجلرمية 

االنتحال وبح�سب اإفادة احلدث كان يف ال�ساعة )11.15( ظهرًا من يوم اجلمعة فهو 

يف وقت يتمكن فيه من اخلروج بح�سب اإفادته يف التحقيقات وال يوجد ما يثبت وجوده 

ال�سالة من  ي�ستطيع اخلروج وقت  واأنه  �ساعة اجلرمية خا�سة  العمل يف  راأ�ص  على 

دون احلاجة اإىل اإذن اأو ا�ستخدام بطاقة احل�سور واالن�سراف ي�ساف اإىل ما �سبق 

تناق�ص اأقوالهما حيث اأفاد املتهم الثاين ).....( باأنه يعرف املتهم االأول ).....( من 

�سغره كونه جارًا لهم واإفادة املتهم االأول ).....( باأن املتهم الثاين ).....( �سديق 

بالواقعة  يت�سل  وفيما  احلقيقة.  وتغيري  الكذب  حماولتهم  على  قرينة  فقط  درا�سة 

الثانية والتي بتاريخ 3 ربيع االأول 1431هـ فقد ن�سب للمدعي الثاين قيامه هو بانتحال 

�سفة رجل البحث اجلنائي مع م�ساركة املدعى عليه االأول وحيث اإن ما ن�سب اإليهما 

�سحيح وذلك تاأ�سي�سًا على ما ورد باأقوال املتهم الثاين ).....( يف حم�سر اال�ستجواب 

املعد من قبل هيئة التحقيق واالدعاء العام والذي �سادق عليه يف جمل�ص احلكم لدى 

الدائرة واملت�سمن اإقراره ال�سريح باأنه انتحل �سفة رجل البحث اجلنائي معلاًل ذلك 

بقوله ما ن�سه: )... الأين م�سروق وطلبت من املدعو ).....( اأن يذهب بنا اإىل ال�سوق 

له  وقلت  كاماًل  وجهه  اأرى  اأن  واأريد  هوائية  بدراجة  مي�سي  كان  �سخ�ص  من  للتاأكد 

معك البحث اجلنائي وهرب( كما اأن املدعى عليه االأول ).....( وبح�سب اإفادته يف 

التحقيقات اأفاد باأنه اأركبه معه يف �سيارته وهذه م�ساركة منه مع �سكوته على ما ادعاه 
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املدعى عليه الثاين من اأنه رجل بحث جنائي قرينة على موافقته له وعدم ممانعته 

ويوؤكد �سحة االتهام و�سحة الواقعة امل�سار اإليها وقيام املدعى عليه الثاين باالنتحال 

مع م�ساركة املدعى عليه الثاين له وقد حدد املبلغ يف تلك الواقعة و�سف ال�سيارة التي 

�سابقة  معرفة  اأو  توجد عداوة  ال  الواقعتني  اأنه يف كال  كما  اللوحة،  ورقم  ي�ستقالنها 

بينهما وبني ال�ساكني وال م�سلحة ظاهرة يف اإحلاق ال�سرر بهما فتوافق االدعاءات يف 

الواقعتني امل�سار اإليهما يوؤكد �سحتها وحيث اإنه مبجموع تلك القرائن يف الواقعتني – 

�سالفتي الذكر – فاإن جرمية انتحال �سفة رجل ال�سلطة العام قائمة بركنيها املادي 

قد  عنهم  اهلل  ر�سي  فال�سحابة  �سرعي  اأ�سل  بالقرائن  الق�ساء  الأن  وذلك  واملعنوي 

ق�سوا بالقرائن يف وقائع كثرية �ساقها ابن القيم يف كتابه القيم اإعالم املوقعني وقد 

انتهى بعد ذكره لتلك الوقائع الق�سائية اإىل تف�سري قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: )البينة 

على املدعي واليمني على من اأنكر( املراد بالبينة ما يظهر �سحة دعوى املدعي فاإذا 

ظهر �سدقه باأية طريقة من طرق احلكم ومنها القرينة حكم له اهـ، وحيث اإن ما قام 

وفقًا  بحقهما  العقوبة  ت�سديد  ي�ستوجب  املباحث  اأفراد  �سفة  انتحال  من  املتهمان  به 

للمادة الثانية من نظام انتحال �سفة رجل ال�سلطة العامة. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة ).....( و).....( )�ضعوديي اجلن�ضية( بجرمية انتحال 

�ضفة رجل ال�ضلطة العامة املن�ضوبة اإليهما وتعزيرهما ب�ضجنهما اأربع �ضنوات حُت�ضب 

من تاريخ اإيقافهما على ذمة 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 1/1906/ق لعام 1430هـ
رقم احلكم االبتدائي 258/د/ج/1 لعام1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 1046/اإ�س/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/9/14هـ 

عملة مزيفة – حيازة – معيار دقة التزييف – تو�ضية �ضعبة االأمن اجلنائي. 

مزيفة  عملة  بحيازة  لقيامه  املتهم  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

متداولة نظامًا يف اململكة عدد )2( ورقة من فئة مائتي ريال حيث مت العثور عليها 

على  الدائرة  واأمام  التحقيق  مراحل  جميع  يف  املتهم  اأقوال  ا�ستقرار   – بحوزته 

الفني ال�سادر عن �سعبة  التقرير  –اإفادة  العملة امل�سبوطة معه  عدم علمه بتزييف 

امل�سكوكات والعمالت يف اإدارة الفحو�ص الفنية الأبحاث التزييف والتزوير يف االإدارة 

حيث  بها  باأ�ص  ال  بدرجة  مزيفة  االتهام  حمل  الورقتني  باأن  اجلنائية  لالأدلة  العامة 

ق�سم  تقرير  – تو�سية  التداول  يف  ويقبلهما  العادي  ال�سخ�ص  بها  ينخدع  اأن  ميكن 

التحريات والبحث اجلنائية و�سعبة االأمن اجلنائي بعدم توجيه االتهام للمتهم لعدم 

العملة  اأن  يعلم  كان  املتهم  اأن  االتهام من ذكر  قرار  – خلو  العملة  بتزييف  معرفته 

مزيفة – اأثر ذلك: عدم ثبوت االإدانة. 

النقود  وتقليد  بتزييف  النظام اجلزائي اخلا�ص  الثانية من  املادة  الفقرة )ب( من 
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امللكي  باملر�سوم  املعدلة  بتاريخ 1379/7/20هـ  رقم )12(  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر 

رقم )م/48( بتاريخ 1426/8/2هـ.

املو�سح مبح�سر  النحو  املتهم على  الدعوى وحماكمة  الدائرة نظر  با�سرت  اأن  وبعد 

وممثل  املذكور  املتهم  بح�سور  التايل  احلكم  اليوم  بجل�سة  اأ�سدرت  ال�سبط 

اإن  االدعاء).....( ، وبعد االطالع على االأوراق و�سماع املرافعة وبعد املداولة: حيث 

املاثلة مبوجب  الدعوى اجلنائية  اأقام  الريا�ص  والتحقيق مبنطقة  الرقابة  فرع هيئة 

قرار االتهام رقم )375/ج( لعام 1430هـ والذي جاء فيه: ))اأواًل: يتهم فرع هيئة 

الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ص ).....( – �سوري اجلن�سية – )33( �سنة – متزوج 

– ولديه بنت- احلالة التعليمية املتو�سطة – �سائق حافلة رخ�سة اإقامة رقم ).....( 

بدائرة مدينة  بتاريخ1428/9/17هـ  القب�ص عليه  قبل  الأنه  جوال رقم ).........(. 

الريا�ص مبنطقة الريا�ص: قام بحيازة عملة مزيفة متداولة نظامًا يف اململكة العربية 

ال�سعودية عدد )2( ورقة من فئة مائتي ريال حتمل االأرقام التالية )753/180475( 

و)753/180407( حيث مت العثور على املبلغ بحوزته بعد تفتي�سه عند املنفذ احلدودي 

بني اململكة واالأردن. ثانيًا: اأدلة االتهام: 1- �سبط العملة املزيفة بحوزته. 2- التقرير 

الفني رقم )28464( ال�سادر من رئي�ص �سعبة امل�سكوكات والعمالت باالإدارة العامة 

لالأدلة اجلنائية. 3- طبيعة عمل املتهم وهي قيادة حافلة تنقل الركاب من ال�سعودية 
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والعك�ص حيث ال تخفى عليه تلك االأمور. 4- حم�سر القب�ص الذي يثبت الواقعة. 5- 

اأن اإنكاره قول مر�سل تنفيه االأدلة ال�سابقة. ثالثًا: تطلب الهيئة معاقبته مبوجب املادة 

رقم  امللكي  واملر�سوم  1379/7/20هـ  بتاريخ   )12( رقم  امللكي  املر�سوم  من  الثانية 

)م/48( بتاريخ 1426/8/2هـ(. 

املتهم  ح�سر  وفيها  اليوم  جل�سة  لنظرها  حددت  الدائرة  هذه  اإىل  الق�سية  وباإحالة 

قرار  يف  اإليه  ُن�سب  مبا  مواجهته  وبعد  الدائرة  اأمام  املتهم  ومبثول  االدعاء.  وممثل 

االتهام اأجاب باأن ما ُن�سب اإليه من حيازة العملة �سحيح ولكن مل يكن يعلم اأنها مزيفة 

و�سادق على �سحة اأقواله يف التحقيقات ثم قرر املتهم وممثل االدعاء اأنه لي�ص لديهما 

ما ي�سيفانه. 

وحيث اإن التهمة امل�سندة للمتهم هي اأنه حاز عملة مزيفة متداولة نظامًا يف اململكة 

وهي ورقتان فئة مائتي ريال. وحيث اإن التجرمي بحيازة العملة املزيفة ح�سبما ورد يف 

النقود  وتقليد  بتزييف  النظام اجلزائي اخلا�ص  الثانية من  املادة  الفقرة )ب( من 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )12( بتاريخ 1379/7/20هـ ال�سادرة باملر�سوم امللكي 

رقم )م/48( بتاريخ 1426/8/2هـ التي ن�ست على )كل من حاز نقودًا مزيفة اأو مقلدة 

للنقود املتداولة نظامًا داخل اململكة اأو خارجها مع علمه بتزييفها دون �سبب مقبول 

يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�ص �سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على خم�سني 
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علم اجلاين  على  التجرمي  مدار  يكون  اإمنا  العقوبتني(.  هاتني  باإحدى  اأو  ريال  األف 

بتزييف العملة وحقيقتها. وملا كان املتهم قد اأنكر علمه بحقيقة العملة امل�سبوطة معه 

ومل  الدائرة  واأمام  التحقيق  اأقواله هذه يف جميع مراحل  وا�ستقرت  اأنها مزيفة  من 

جتد الدائرة اأي اعرتاف له بعمله بتزييف هذه العملة. وحيث جاء يف التقرير الفني 

رقم )28764( بتاريخ 1428/10/19هـ ال�سادر عن �سعبة امل�سكوكات والعمالت يف 

اإدارة الفحو�ص الفنية الأبحاث التزييف والتزوير يف االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية اأن 

الورقتني حمل االتهام مزيفة بدرجة ال باأ�ص بها بحيث ميكن اأن ينخدع بها ال�سخ�ص 

العادي ويقبلها يف التداول. وحيث اإن املتهم من االأ�سخا�ص العاديني ومن املحتمل اأن 

يكون قد انخدع بها وقبلها يف التداول. وحيث جاء يف تقرير ق�سم التحريات والبحث 

ب�ساأنه خطاب مدير  ال�سادر  املوؤرخ 1428/9/18هـ  االأمن اجلنائي  اجلنائي و�سعبة 

�سرطة حمافظة القريات رقم )1230( بتاريخ 1428/11/22هـ جاء يف نتيجته عدم 

توجيه االتهام للمتهم لعدم معرفته بالعملة املزيفة لالأدلة واحليثيات املذكورة يف ذلك 

التقرير. وحيث مل جتد الدائرة يف اأوراق الدعوى ما يدل اأو ي�سري اإىل اأن املتهم كان 

يعلم باأن العملة حمل االتهام مزيفة يف حني اأن جهة االدعاء مل تذكر يف قرار االتهام 

اأن املتهم كان يعلم عن العملة اأنها مزيفة. وحيث اإنه بالبناء على ما تقدم فاإن الدائرة 

تق�سي بعدم اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه يف قرار االتهام. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( )�ضوري اجلن�ضية( مبا ُن�ضب اإليه يف قرار 

االتهام ملا هو مبني باالأ�ضباب.
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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.



662

رقم الق�ضية 4/604/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 273/د/ج/14 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 1268/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/2هـ

عملة مزيفة – حيازة بغر�س الرتويج – ا�ضتنتاج اأدلة االإدانة – حدود م�ضوؤولية 

مرافق قائد ال�ضيارة – م�ضادرة العملة املزيفة وعدم م�ضادرة ال�ضيارة التي �ضبطت 

بداخلها. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهمني الأنهما حازا بغر�ص الرتويج 

بداخل  �سبطها  مت  �سعودي  ريال   )182.000( مقدارها  مزيفة  ورقية  نقدية  عملة 

�سيارة املتهم االأول عند اأرجل املتهم الثاين املرافق له يف املقعد االأمامي لل�سيارة عند 

بط به  تفتي�سها – اعرتاف املتهم االأول ب�سبط املبلغ ب�سيارته وو�سفه للمكان الذي �سُ

املبلغ و�سفًا دقيقًا وذكره عدد املبلغ امل�سبوط بدقة مع اأنه مبلغ كبري مما يوؤكد علمه 

بتزييفه ، باالإ�سافة اإىل ثبوت تردد املتهم على عدة بلدان ملرات كثرية يف �سنوات قليلة 

ملدد ق�سرية مل يتجاوز بع�سها يومًا واحدًا وخا�سة اإىل دولة اليمن مما يثري ال�سبهة 

حول تهريب العمالت عن طريق تلك الدول، ف�ساًل عن امتالك املتهم �سيارة فارهة 

ال�سمان  من  اإال  دخل  له  ولي�ص  العمل  عن  عاطل  واأنه  �سيما  ال  طائلة  الأموال  حتتاج 

االجتماعي – اأثر ذلك: ثبوت اإدانته - وجود �سلة قرابة بني املتهم الثاين واملتهم االأول 

ووجود املبلغ امل�سبوط عند اأقدام املتهم الثاين يدل على علمه بتزييفه – اأثره : ثبوت 
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اإدانته وم�سادرة العملة النقدية املزيفة امل�سبوطة وعدم م�سادرة ال�سيارة املحجوزة 

حيث اإن امل�سادرة ال تكون اإال يف جرمية التزييف – الحظت حمكمة اال�ستئناف اأنه 

اأثناء  التفتي�ص يف  تفاجاأ عند نقطة  اأنه  الثاين ذكر يف اعرتا�سه  املتهم  اأن  لها  تبني 

ركوبه برفقة زوج ابنته )املتهم االأول( بوجود ظرف يف ال�سيارة حتت قدميه يوجد به 

املبلغ املزيف واأنه كان مرافقًا لزوج ابنته يف �سيارته وال يعلم ما يوجد بداخل ال�سيارة 

زوج  يف  لثقته  خا�سة  فيها  ركوبه  قبل  فيها  يوجد  ما  ومعرفة  تفتي�سها  حق  له  ولي�ص 

ابنته ، واأ�ساف اأنه لي�ص له عالقة باملو�سوع واأن ال�سيارة ال تخ�سه ، وحيث نفى املتهم 

علمه بالظرف وما بداخله من مبالغ ومل ت�سر االأوراق اإىل خالف ذلك وبالتايل فقد 

واأن  واليقني  تبنى على اجلزم  االأحكام اجلنائية  اإن  ، وحيث  لديه  العلم  انتفى ركن 

ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم – اأثر ذلك : نق�ص حكم الدائرة فيما يتعلق باملتهم الثاين 

والق�ساء جمددًا بعدم اإدانته.

النقود  وتقليد  بتزييف  اخلا�ص  اجلزائي  النظام  من   )2( املادة  من  )ب(  الفقرة 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/12( وتاريخ 1379/7/20هـ .

تتلخ�ص ح�سبما هو مبني باأوراق الق�سية يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة 
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ع�سري اأقام هذه الدعوى اجلزائية بقرار االتهام رقم )62/ج( لعام 1431هـ بح�سور 

– �سعودي  – )26(�سنة   ).....( االأول  املتهم  من:  كل  �سد  االدعاء).....(  ممثل 

بخمي�ص  – ي�سكن  – متزوج  متعلم    ).....( رقم  املدين  ال�سجل  مبوجب  اجلن�سية 

ب�سعبة  الق�سية  هذه  ذمة  على  – موقوف  العمل  عن  ).....(– عاطل  بحي  م�سيط 

الثاين  واملتهم  1431/21/29هـ.  بتاريخ   )19/25( رقم  التوقيف  باأمر  اأبها  �سجن 

 – – �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين رقم ).....(   – )46( �سنة   ).....(

 – العمل  – عاطل عن  – ي�سكن خمي�ص م�سيط بحي ).....(  غري متعلم– متزوج 

موقوف على ذمة هذه الق�سية ب�سعبة �سجن اأبها باأمر التوقيف رقم )9/24( بتاريخ 

1431/2/29هـ. الأنهما بتاريخ 1431/2/8هـ بدائرة حمافظة خمي�ص م�سيط مبنطقة 

ع�سري حازا بغر�ص الرتويج عملة نقدية ورقية مزيفة مقدارها مائة واثنان وثمانون األفًا 

وخم�سمائة ريال �سعودي من فئة اخلم�سمائة متداولة نظامًا باململكة العربية ال�سعودية 

�سبطت بداخل �سيارة املتهم االأول عند اأرجل املتهم الثاين من املقعد االأمامي لل�سيارة 

وذلك عند ا�ستيقافهما من قبل فرقة ال�سبط لال�ستباه يف حالتهما وبتفتي�ص ال�سيارة 

عرث على املبلغ املذكور بداخل ظرف يحمل �سعار بلدية خمي�ص م�سيط وفقًا ملح�سر 

ال�سبط والقب�ص املرفق باالأوراق فتمت اجلرمية بحقهما بناًء على ذلك. ثم �ساق فرع 

الهيئة اأدلة االتهام االآتية: 

1- ما جاء مبح�سر �سبط اجلرمية بحقهما املرفق باالأوراق.

2- ما ت�سمنه تقرير االأدلة اجلنائية رقم )31152( لعام 1431هـ املبني لعيب املبلغ 
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املذكور.

3- ما جاء مبح�سر ال�سبط من وجود اأحراز �سحرية �سيطانية بداخل �سيارة املتهم 

يف  �سبطه  بعدم  االأمن  رجال  على  التمويه  بق�سد  ال�سيارة  تابلوه  �سندوق  يف  االأول 

ترويج العملة اإال اأنه خاب ظنه بف�سل اهلل. 

البلدان  من  لعدد  �سفريات  عدة  بوجود  االأول  املتهم  �سفر  ب�سجل  ثابت  هو  ما    -4

امل�ستهرة بتوفر العمالت املزيفة فيها ولفرتات ق�سرية مما يوحي قيامه بجبلها منها 

لغر�ص الرتويج.

منه  الق�سد  مر�سل  قول  جمرد  املزيف  باملبلغ  علمهما  عدم  املتهمني  اإنكار  اأن   -5

ال�سيارة ومبو�سع  بداخل  املبلغ �سبط  واأن  �سيما  ال  امل�سوؤولية اجلنائية  التخل�ص من 

م�ساهد من قبلهما.

وتطلب الهيئة من املحكمة االإدارية معاقبة املتهمني املذكورين باإنزال العقوبة الرادعة 

مكافحة  تنظيم  من  )اأ(  فقرة   )2( للمادة  وفقًا  لهما  املن�سوب  اجلرم  عن  بحقهما 

بتاريخ1379/7/20هـ   )12( رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  النقود  وتقليد  تزييف 

وتعديالته وم�سادرة العملة املزيفة مدار الدعوى مع ال�سيارة امل�ستخدمة يف جرمية 

احليازة وفقًا للمادة )11( من تنظيم مكافحة تزييف وتقليد النقود ال�سادر باملر�سوم 

امللكي رقم )12( بتاريخ1379/7/20هـ وتعديالته.

ومبثول املدعى عليهما اأمام الدائرة ومواجهتهما مبا ُن�سب اإليهما بقرار االتهام؟ اأنكرا 

ما ُن�سب اإليهما وب�سوؤالهما عن اأقوالهما يف التحقيقات ال�سابقة اأجابا باأنها �سحيحة 



666

وال يعلمون عن املبلغ امل�سبوط داخل ال�سيارة ولي�ص لديهما ما يودان اإ�سافته، وبعر�ص 

ذلك على ممثل االدعاء اكتفى مبا ورد بقرار االتهام كما اكتفى املدعى عليهما مبا 

ذكره كل منهما. 

بعد �سماع الدعوى واالإجابة عنها وبعد االطالع على كافة االأوراق والتحقيقات املرفقة 

بالق�سية وحيث ورد يف حم�سر القب�ص والتفتي�ص املعد من قبل الفرقة القاب�سة وجود 

عليهما  وبالقب�ص  امل�سبوهني  من  مرتاديه  بكرثة  معروف  مكان  يف  عليهما  املدعى 

�سعار  عليه  على ظرف  االأمامي  الراكب  اأرجل  وعند  �سيارتهما  على  وتفتي�سهما عرث 

بلدية خمي�ص م�سيط بداخله مبلغ )182.500( ريال ي�ستبه باأنها مزورة و�سبط يف 

للمدعى  مرخ�سة  غري  طلقة  وع�سرين  واثنتني  م�سد�ص  �سالح  على  ال�سيارة  ثالجة 

عليهما ووجد يف درج طبلون ال�سيارة على ورقة بها طال�سم �سحرية وقد اأثبت التقرير 

الفني املرفق بالق�سية اأن املبالغ امل�سبوطة مزيفة وحيث اإن املبلغ امل�سبوط كبري حيث 

املدون  بالبيان  يتكون من )365( ورقة نقدية من فئة اخلم�سمائة ريال وحيث وجد 

عليه اأرقام املبالغ امل�سبوطة اأن كثريًا من تلك االأوراق النقدية ن�سخة مكررة متطابقة 

تلك  بوجود  الدائرة  واأمام  التحقيقات  يف  عليهما  املدعى  اعرتف  وحيث  االأرقام 

امل�سبوطات يف ال�سيارة التي كانوا ي�ستقلونها، وحيث اعرتف املدعى عليه االأول باأنه 

اأرجل الراكب مما يوؤكد علمه بتزييف  �سبط ب�سيارته مبلغ )182.500( ريال عند 
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دقيقًا  و�سفًا  ال�سيارة  يف  املبلغ  به  بط  �سُ الذي  املكان  و�سف  حيث  امل�سبوط  املبلغ 

وذكر عدد املبلغ امل�سبوط بدقة مع اأنه مبلغ كبري وحيث اعرتف باأن ال�سيارة معه ومل 

ي�سلمها ل�سخ�ص اآخر وحيث وجد يف �سجل ال�سفر اخلا�ص باملدعى عليه االأول اأنه زار 

بع�ص البلدان اخلارجية وتردد عليها ملرات كثرية يف �سنوات قليلة وكانت مدة زيارته 

ق�سرية بل بع�سها مل يتجاوز يومًا واحدًا مما يثري ال�سبهة وال�سك حوله كون زيارته 

ق�سرية وال�سفر لتلك البلدان والرتدد عليها كثريًا وامتالكه اأي�سًا �سيارة فارهة حتتاج 

الأموال طائلة ال �سيما واأنه �سخ�ص عاطل ولي�ص لديه دخل اإال من ال�سمان االجتماعي 

ويذكر اأنه يعول اأ�سرة كبرية ويوؤيد ذلك ما ورد يف خطاب مدير �سرطة منطقة ع�سري 

املوجه لرئي�ص فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة ع�سري املت�سمن اأنه من خالل جمع 

املعلومات عن الق�سية توفرت لديهم معلومات باأن املدعى عليه االأول له اأ�سفار كثرية 

اإىل دولة اليمن اأغلبها بطريقة غري م�سروعة وقد يكون يقوم بتهريب تلك العمالت 

واأنه مطلوب لدى �سرطة  عن طريق اليمن ومن ثم ترويجها داخل اململكة وال �سيما 

باملدعى  قرابة  �سلة  تربطه  اأنه  يذكر  الثاين  عليه  املدعى  اإن  وحيث  م�سيط  خمي�ص 

عادا  ثم  الغداء  طعام  لتناول  ذهبا  وقد  ال�سيارة  ركوب  قبل  �سويًا  وكانا  االأول  عليه 

اإىل ال�سيارة وحيث وجد املبلغ امل�سبوط عند اأقدامه مما يدل على علمه بوجود املبلغ 

ال�سيارة طال�سم �سحرية  اأي�سًا بداخل  واأنه مبلغ كبري وحيث �سبط  املزيف ال �سيما 

للتمويه على رجال االأمن و�سالح وذخرية غري مرخ�سة مما يدل على وجود الق�سد 

املدعى  عليه  اأقدم  ما  اإن  وحيث  عليهما  املدعى  لدى  االإجرامي  وال�سلوك  اجلنائي 
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عليهما يعد خمالفًا ملا ورد بالنظام اجلزائي اخلا�ص بتزييف وتقليد النقود ال�سادر 

باملر�سوم امللكي رقم )م/48( يف 1426/8/2هـ، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل 

اإدانة املدعى عليهما بحيازة عملة نقدية مزيفة ومقلدة للنقود املتداولة نظامًا داخل 

وفقًا  ذلك  عن  وتعزيرهما  مقبول  �سبب  دون  بتزييفها  علمهما  مع  وخارجها  اململكة 

الأحكام املادة الثانية فقرة )ب( من النظام امل�سار اإليه ولي�ص كما طلبته اجلهة املدعية 

من اإدانتهما مبا ُن�سب اإليهما وتعزيرهما عن ذلك وفق اأحكام املادة الثانية فقرة )اأ( 

كون الثابت من اأوراق الق�سية اأن اجلرمية حيازة مما تنتهي معه الدائرة اأي�سًا اإىل 

م�سادرة املبلغ املزيف امل�سبوط وفقًا الأحكام املادة احلادية ع�سرة من النظام امل�سار 

اإليه وحيث اإن الثابت من اأوراق الق�سية اأن اجلرمية حيازة عملة مزيفة ولي�ست تزييف 

عملة، مما تنتهي معه الدائرة اإىل عدم م�سادرة ال�سيارة امل�سبوط بها املبلغ املزيف، 

وحيث اإن امل�سادرة ال تكون اإال عن جرمية التزييف وفق ن�ص املادة احلادية ع�سرة من 

النظام امل�سار اإليه.

لذلك حكمت الدائرة باإدانة املدعى عليه االأول ).....( واملدعى عليه الثاين ).....( 

– �ضعوديي اجلن�ضية– مبا ُن�ضب اإليهما من حيازة عملة نقدية مزيفة وتعزير كل 

ريال  األف  �ضنوات وتغرميه خم�ضة وع�ضرين  ب�ضجنه ثالث  ذلك  واحد منهما عن 

األف  وثمانون  واثنان  مائة  وقدرها  امل�ضبوطة  املزيفة  النقدية  العملة  وم�ضادرة 

وخم�ضمائة ريال وعدم م�ضادرة ال�ضيارة املحجوزة.

وباهلل التوفيق، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. 
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اأواًل : تاأييد احلكم بالن�ضبة للمحكوم عليه االأول فيما  حكمت املحكمة مبا يلي : 

انتهى اإليه من ق�ضاء.

ثانياً : نق�س احلكم جزئياً بالن�ضبة للمتهم الثاين والق�ضاء جمدداً بعدم اإدانته مبا 

اأنه تفاجاأ عند نقطة  ن�ضب اإليه حيث تبني لها اأن املتهم الثاين ذكر يف اعرتا�ضه 

التفتي�س يف اأثناء ركوبه برفقة زوج ابنته )املتهم االأول( بوجود ظرف يف ال�ضيارة 

حتت قدميه يوجد به املبلغ املزيف واأنه كان مرافقاً لزوج ابنته يف �ضيارته وال يعلم 

ما يوجد بداخل ال�ضيارة ولي�س له حق تفتي�ضها ومعرفة ما يوجد فيها قبل ركوبه 

فيها خا�ضة لثقته يف زوج ابنته، واأ�ضاف اأنه لي�س له عالقة باملو�ضوع واأن ال�ضيارة 

ال تخ�ضه، وحيث نفى املتهم علمه بالظرف وما بداخله من مبالغ ومل ت�ضر االأوراق 

اإىل خالف ذلك وبالتايل فقد انتفى ركن العلم لديه ، وحيث اإن االأحكام اجلنائية 

تبنى على اجلزم واليقني واأن ال�ضك يف�ضر ل�ضالح املتهم .
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رقم الق�ضية 3/599/ق لعام 1428هـ
رقم احلكم االبتدائي 569/د/ج/11 لعام 1430هـ 

رقم حكم اال�ضتئناف 265/اإ�س/2 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/1/23هـ

عقوبة  تنفيذ  اجلرمية–وقف  اأركان  توافر  وترويج–  ا�ضتغال  مزيفة–  عملة 

ال�ضجن– االعرتاف حجة قا�ضرة. 

بنقود  بالتعامل  ال�ستغالهما  املتهمني  �سد  الدعوى  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اأقام 

املبالغ  االأول على  مزيفة متداولة نظامًا باململكة والرتويج لها وذلك بتح�سل املتهم 

الأحد  بدفعها  وقيامه  بتزييفها  علمه  مع  ترويجها  بق�سد  الثاين  املتهم  من  املزيفة 

املواطنني مقابل �سراء اأعداد من املا�سية – اعرتاف املتهم االأول باجلرائم املن�سوبة 

اإليه لدى جهات التحقيق وامل�سادق عليها �سرعًا ولدى جهة االدعاء واأمام الدائرة من 

اأنه ا�ستغل بالتعامل بالنقود املزيفة التي حت�سل عليها من املتهم الثاين – اعرتاف 

املتهم يثبت ارتكابه الركن املادي للجرمية وعلمه يقينًا باأن ذلك امل�سلك م�سني واجتاه 

– وقف  اإدانته  تثبت معه  الذي  االأمر  لها  املعنوي  الركن  به  يتحقق  فعله  اإىل  اإرادته 

– عدم جواز االعرتا�ص  العائلية  تنفيذ عقوبة ال�سجن يف حق املتهم نظرًا لظروفه 

اأحد  ينازعها  اإن ذلك حق من حقوقها ال  اإذ  ال�سجن  اإيقاف عقوبة  الدائرة يف  على 

فيه- اإنكار املتهم الثاين ما ُن�سب اإليه يف جميع مراحل التحقيق ولدى الدائرة وخلو 

االأوراق من وجود دليل مادي يدينه – عدم اطمئنان الدائرة العرتاف املتهم االأول 
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باأن املتهم الثاين هو امل�سدر الرئي�ص للعمالت املزيفة اإذ اإن االعرتاف حجة قا�سرة 

على املعرتف ال يتعداه اإىل الغري اإال بدليل قطعي، واإن كانت الدائرة ترى ال�سدق يف 

اأقواله الأن احلكم يف الق�سايا اجلنائية ال يبنى اإال على اليقني والدليل القاطع ومن 

املعلوم اأن الدليل اإذا تطرق اإليه االحتمال �سقط به اال�ستدالل – اأثر ذلك: عدم اإدانة 

املتهم الثاين لعدم كفاية االأدلة. 

املادة الثانية من املر�سوم امللكي رقم )12( بتاريخ 1379/7/20هـ واملعدلة باملر�سوم 

بتاريخ  )م/38(  رقم  امللكي  املر�سوم  ثم  1382/11/5هـ  بتاريخ   )53( رقم  امللكي 

1421/10/23هـ ثم املر�سوم امللكي رقم )م/48( بتاريخ1426/8/2هـ.

املادة )32( من قواعد املرافعات واالإجراءات اأمام الديوان ال�سادرة  بقرار جمل�ص 

الوزراء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16هـ .

يف جل�سة 1428/6/18هـ ح�سر ممثل االدعاء ).....( كما ح�سر املتهم االأول وب�سوؤال 

ممثل االدعاء اأحال على قرار االتهام وفيه املتهم االأول: ا�ستغل بالتعامل بنقود مزيفة 

متداولة نظامًا باململكة والرتويج لها من فئة املائتي ريال باأن حت�سل على مبالغ مزيفة 

غري حمددة تفوق الت�سعني األف ريال �سعودي من املتهم الثاين بق�سد ترويجها مع علمه 
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بتزييفها وقام بدفع مبلغ وقدره اأربعة وثالثون األف ريال اإىل اأحد املواطنني على مرتني 

مقابل �سراء اأعداد من املا�سية. املتهم الثاين: ا�ستغل بالتعامل بنقود مزيفة متداولة 

نظامًا باململكة من فئة املائتي ريال �سعودي وا�سرتك مع املتهم االأول يف الرتويج لها باأن 

دفع للمتهم االأول بعمالت مزيفة تفوق الت�سعني األف ريال �سعودي على مراحل وطلب 

منه ت�سريفها لدى الغري وقام املتهم االأول برتويج مبلغ وقدره اأربعة وثالثون األف ريال 

فتمت اجلرمية بناًء على ا�سرتاكه. وبعد اأن �ساقت الهيئة اأدلة االتهام، طلبت معاقبة 

املتهمني وفقًا الأحكام املادة الثانية من النظام اجلزائي اخلا�ص بتزييف وتقليد النقود 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )12( لعام 1378هـ املعدل باملر�سوم امللكي رقم )53( 

لعام 1382هـ املعدلة باملر�سوم امللكي رقم )م/38( بتاريخ 1421/10/23هـ واملعدلة 

 ).....( االأول  املتهم  وب�سوؤال  1426/8/2هـ.  بتاريخ  )م/48(  رقم  امللكي  باملر�سوم 

طلب �سورة من قرار االتهام، وقد اأعطي �سورة من قرار االتهام لالطالع واالإجابة 

عليه، اأما املتهم الثاين فلم يح�سر رغم علمه مبوعد اجلل�سة، وبجل�سة 1428/7/16هـ 

قرار  على  اإجابته  وب�سوؤاله عن  االأول  املتهم  كما ح�سر  االدعاء).....(  ح�سر ممثل 

بها  مرفق  �سفحات  اأربع  من  مكونة  1428/7/16هـ  يف  موؤرخة  مذكرة  قدم  االتهام 

والده  حالة  عن  مرتجم  طبي  تقرير  و�سورة  لوالديه،  اإعالة  و�سورة  امللفات،  بع�ص 

اإنها املبالغ التي يف ذمته للغري وقد �سدد جزًءا منها و�سورة  املري�ص، و�سندات قال 

�سعودية  عملة  ترويج  جرمية  بارتكابه  اعرتافه  املذكرة  ت�سمنت  وقد  العائلة  بطاقة 

مزيفة، واأنه يطلب من اهلل التوبة على ما اقرتفه من ذنب، وقد اطلع ممثل االدعاء 
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الثاين  اأما املتهم  اإنه يكتفي مبا ورد بقرار االتهام،  على ما قدمه املتهم االأول وقال 

اأخيه حادث يف  اأن مكفوله قد وقع على  فلم يح�سر وقد ح�سر كفيله ).....( واأفاد 

البحرين وتويف ويطلب تاأجيل الدعوى اإىل موعد اآخر، وبجل�سة 1428/7/24هـ ح�سر 

ممثل االدعاء ).....( كما ح�سر املتهم االأول ).....( واملتهم الثاين ).....( وب�سوؤاله 

عن رده على قرار االتهام قال اأطلب اأجاًل للرد كتابيًا، وبجل�سة 1428/8/27هـ ح�سر 

ممثل االدعاء).....( كما ح�سر املتهم االأول ).....(، واملتهم الثاين ).....( ووكيله 

ال�سرعي ).....( وب�سوؤال املتهم الثاين ووكيله عن الرد قدم مذكرة مكونة من خم�ص 

�سفحات قال اإنها رد على ما ورد بقرار االتهام �سمنها نفيه عن عالقة موكله برتويج 

عملة مزيفة، واأما اإفادة املتهم االأول باأنه م�سدر العمالت ال اأ�سا�ص له من ال�سحة 

اإن االإقرار حجة قا�سرة على املقر ال تتعداه لغريه، كما ت�سمنت املذكرة الرد  حيث 

على اأدلة االتهام وطلب يف نهاية املذكرة احلكم برباءة موكله مما ُن�سب اإليه يف قرار 

االتهام ورد الدعوى، وقد مت تزويد ممثل االدعاء ب�سورة من املذكرة وباطالعه عليها 

قال اإنه يكتفي مبا ورد بقرار االتهام، وبجل�سة 1428/10/18هـ ح�سر ممثل االدعاء 

ال�سرعي  ووكيله   ).....( الثاين  واملتهم   ،).....( االأول  املتهم  كما ح�سر   ،  ).....(

اأية اإ�سافة ونكتفي  ).....( وب�سوؤالهم هل لديهم ما يودون اإ�سافته قالوا لي�ص لدينا 

باأقوالنا ال�سابقة وبجل�سة 1428/10/18هـ �سدر احلكم باإدانة املتهم االأول وتعزيره 

ب�سجنه خم�ص �سنوات وتغرميه مبلغ ثالثني األف ريال مع اإيقاف عقوبة ال�سجن ونق�ص 

من هيئة تدقيق الق�سايا الثانية بحكمها رقم )316/ت/2( لعام 1429هـ حيث ذكرت 



674

اأنها مل جتد يف حكم الدائرة مربرًا لوقف ال�سجن ثم قررت الدائرة اإعادتها ملحكمة 

اال�ستئناف واأعيدت باملالحظات نف�سها. 

طالبًا  الدعوى  هذه  اأقام  االإح�ساء  مبحافظة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  فرع  اإن  حيث 

االتهام  قرار  ت�سمنها  التي  النظامية  الن�سو�ص  به  تق�سي  ملا  املتهمني طبقًا  معاقبة 

التهمة املوجهة للمتهم االأول: هي ا�ستغاله بالتعامل بنقود مزيفة متداولة  اإن  وحيث 

بقرار  الوارد  التف�سيل  ح�سب  ريال  املائتي  فئة  من  لها  والرتويج  باململكة  نظامًا 

االتهام برتويجه لعملة ورقية مقلدة للعملة املتداولة نظامًا باململكة، وحيث اإن املتهم 

التحقيق  جهات  لدى  اعرتافه  واقع  من  وذلك  اإليه  املن�سوبة  باجلرائم  اعرتف  قد 

بالتعامل  ا�ستغل  اأنه  من  الدائرة  واأمام  االدعاء  جهة  ولدى  �سرعًا  عليها  وامل�سادق 

بنقود مزيفة متداولة نظامًا باململكة والرتويج لها من فئة املائتي ريال واأنه حت�سل 

الثاين  املتهم  من  �سعودي  ريال  األف  الت�سعني  تفوق  حمددة  غري  مزيفة  مبالغ  على 

ريال  األف  وثالثون  اأربعة  وقدره  مبلغ  بدفع  وقام  بتزييفها  ترويجها مع علمه  بق�سد 

اعرتاف  اإن  وحيث  املا�سية  من  اأعداد  �سراء  مقابل  مرتني  على  املواطنني  اأحد  اإىل 

املتهم بتلك اجلرمية يثبت ارتكابه الركن املادي بتلك اجلرائم، كما اأن املتهم حلظة 

اقرتافه للجرمية يعلم يقينًا باأن ذلك امل�سلك م�سني وقد اجتهت اإرادته اإىل فعل ذلك 

ومن ثم يتحقق الركن املعنوي، فبناًء على توافر االأركان �سالفة الذكر فيتحتم اإدانة 
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املتهم برتويج العملة النقدية املزيفة بعد العلم بتزييفها ومعاقبته ح�سبما تن�ص عليه 

املادة الثانية من املر�سوم امللكي رقم )12( بتاريخ 1379/7/20هـ املعدل باملر�سوم 

امللكي رقم )53( بتاريخ 1382/11/5هـ املعدلة باملر�سوم امللكي رقم )م/38( بتاريخ 

1421/10/23هـ واملعدلة باملر�سوم امللكي رقم )م/48( بتاريخ1426/8/2هـ. اإال اأنه 

نظرًا لكون املتهم االأول يعول والدته ووالده الطاعنني يف ال�سن وزوجته وذلك ح�سب 

والديه  حالة  اإىل  الدائرة  نظرت  كما  بالق�سية  املرفقني  النكاح  وعقد  االإعالة  �سك 

ال�سحية واللذان يحتاجان اإىل الرعاية والعالج ح�سب ما اأو�سحته التقارير الطبية 

املرفقة بالق�سية، باالإ�سافة اإىل اأن املتهم نادم اأ�سد الندم على ما اقرتفه من ذنب 

واأنه تائب اإىل اهلل وهذا ما مل�سته الدائرة من املتهم فلهذه االعتبارات فاإن الدائرة 

تق�سي بوقف عقوبة ال�سجن املق�سي بها وذلك ا�ستنادًا على املادة )32( من قواعد 

املرافعات واالإجراءات اأمام الديوان وحيث جاء من هيئة التدقيق باأنها مل جتد مربرًا 

لوقف ال�سجن عن املتهم االأول فاإن الدائرة تو�سح: 1/اأن املتهم اعرتف مبا فعل – مع 

اأنه باإمكانه االإنكار وقد ال تتمكن املدعية من اإثبات الواقعة – وهذا االعرتاف مقرون 

توبته وندمه على ما فعل وملا كان  والناظر يف مذكرته يح�ص ب�سدق  بالتوبة والندم 

ال�سجن للردع واتقاء ال�سر فاإن التوبة من املتهم توؤخذ ماأخذ اجلد فقد يكون ما جرى 

له كافيًا والدائرة تنظر اإىل ال�سالح واالإ�سالح وترى اأن عدم �سجنه اأف�سل من �سجنه 

وهو يقول اأغويت باملغريات ون�سيت نف�سي ووطني ومن اأعول عند ارتكاب اجلرمية – 

و�سدق – اإذ )ال ي�سرق ال�سارق حني ي�سرق وهو موؤمن( ولكن اإذا تاب قبلت التوبة. 2/



676

املتهم يعول والديه وهما مري�سان وكبريان يف ال�سن حيث اإن والده قد جتاوز الثمانني 

عامًا و�سجن عائلهما �سرر لهما والناظر يف بطاقة العائلة لوالده يجد فيها اأربع بنات 

باالإ�سافة اإىل اأمهن. 3/الناظر اإىل النظام يف عمومه يجد الت�سهيل والراأفة مع اأخذ 

احليطة واالأنظمة تن�ص على اأن من اأنباأ بالتهمة قبل اكت�سافها اأ�سقطت عنه العقوبة 

حتى يف بع�ص االأحيان قبل اإمتامها كاملة ومن اأخرب عن الفاعلني وامل�سرتكني فتخف�ص 

العقوبة اإىل ثلث احلد االأدنى والدائرة مل ت�سقط �سيئًا من العقوبة واإمنا اأوقفت عقوبة 

ال�سجن ملا راأته من توبته وندمه على ما فعل وملا حتت يده من العجزة وبالتايل فهي 

ترى اأن ما فعلته هو عني ال�سواب وهو حق من حقوقها ال ينازعها اأحد فيه كفلته املادة 

املذكورة والتي هذا ن�سها )للدائرة اإذا راأت من اأخالق املحكوم عليه اأو ما�سيه اأو �سنه 

اأو الظروف التي ارتكب فيها اجلرمية اأو غري ذلك مما يبعث  اأو ظروفه ال�سخ�سية 

اإن  للدائرة دون غريها وحيث  اأن احلق  التنفيذ...( ومعنى هذا  القناعة بوقف  على 

جميع ما يف هذه املادة منطبق على املتهم فاأخالقه طيبة وما�سيه وظروفه ال�سخ�سية 

والعائلية �سيئة وظروفه عند ارتكاب اجلرمية حيث ح�سل على املغريات ب�سبب الدين 

املرتاكم عليه واأنه اأغوي ثم تاب وندم وت�سيف الدائرة مع اأن االإيقاف حق من حقوقها 

ال ينازعها اأحد فيه اأنه مل ياأت اأحد ممن اأوقفت الدائرة العقوبة عنه مبثل اأ�سبابه وال 

قريبة منه فلذلك لن ترتاجع عن موقفها وتنوه الدائرة اإىل اأن االإيقاف ح�سب املادة 

اإنه بالن�سبة للمتهم الثاين ).....(  الثانية والثالثني ولي�ص الرابعة والثالثني. وحيث 

فاإن تهمة ترويج العملة املقلدة غري ثابتة يف حقه اإذ اإن املتهم اأنكر يف جميع مراحل 
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التحقيق ولدى الدائرة اقرتافه للجرمية املن�سوبة اإليه، وقد خلت  اأوراق الدعوى من 

�ساقته جهة  ما  واأن  اإليه،  املن�سوبة  للجرمية  باقرتاقه  املتهم  يدين  مادي  دليل  وجود 

فيمكن  الإدانته  قطعي  دليل  اإىل  اأو جمموعها  منها  بواحد  يرقى  ال  اأدلة  من  االدعاء 

اأقوال املتهم االأول واعرتافه باأنه هو امل�سدر  اأنه بالن�سبة ملا جاء يف  اأن يجاب عنها 

اإليها وذلك الأن  الرئي�ص للعمالت املزيفة وكذلك بقية االأدلة فاإن الدائرة ال تطمئن 

االعرتاف حجة قا�سرة على املعرتف ال يتعداه اإىل الغري اإال بدليل قطعي وحيث اإنه 

ال يوجد دليل مادي تطمئن الدائرة اإليه يف اأوراق الق�سية اأو اعرتاف من املتهم لذا 

فاإن الدائرة ال تعول على اعرتاف املتهم االأول وال تلتفت اإليه واإن كانت ترى ال�سدق 

يف اأقواله والأن احلكم يف الق�سايا اجلنائية ال ُيبنى اإال على اليقني والدليل القاطع وال 

يوجد هنا دليل يقيني بارتكاب املتهم للجرمية ومن املعلوم اأن الدليل اإذا تطرق اإليه 

االحتمال �سقط به اال�ستدالل لذلك فاإن الدائرة ال تلتفت اإىل اأقوال املتهم االأول يف 

اإليه  دليل قطعي تطمئن  ولعدم وجود  كله  لذلك  الثاين وتطرحها جانبًا،  املتهم  حق 

اأنها  الدائرة  وت�سري  االأدلة  لعدم كفاية  اإدانته  يتبني عدم  فاإنه  املتهم  باإدانة  الدائرة 

اأعادت الق�سية ملحكمة اال�ستئناف الأن املحكمة نق�ست احلكم يف مالحظات ال مت�ص 

اإدانة االآخر ومل تتطرق  اأحد املتهمني وعدم  �سالمة احلكم. فالدائرة حكمت باإدانة 

اأ�سارت  اأما ما  املحكمة ل�سيء حول االإدانة من عدمها فنق�سها للحكم غري جوهري 

اإليه املحكمة من اأن الهيئة مل جتد مربرًا لوقف ال�سجن ومع اأن الدائرة ال تدري ما 

املعنى بكونها مل جتد مربرًا لوقف ال�سجن فقد وجدت الدائرة مربرات كثرية منها 
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انتزاعًا  اعرتافه ال�سريح والدائرة تفرق بني من يعرتف ومن ينتزع االعرتاف منه 

ومنها ندمه على ما فعل وتوبته من جرميته ومنها اأنها تقطعت به ال�سبل و�ساقت به 

احليل حول لقمة العي�ص وكان عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه ال يقطع يد ال�سارق 

ومنها  حدها  من  اأكرث  وا�ستوعبت  بالنزالء  �ساقت  ال�سجون  اأن  ومنها  املجاعة  عام 

التخوف من االأوبئة ومنها وهو اأولها رغبة والة االأمر رعاهم اهلل يف اإخراج كثري من 

املزورين ومن عليه دين ومنها تلك العائلة التي يرعاها املتهم من ترتك له عالوة على 

ذلك واأهم مما تقدم فال يجوز الأحد االعرتا�ص على الدائرة يف اإيقاف ال�سجن الأن 

الأن هذا مثل  لها ذلك  اال�ستئناف غري جائز  لها دون غريها حتى حمكمة  هذا حق 

احلكم الغيابي وااللتما�ص ال ينظره اإال من اأ�سدره فكذلك االإيقاف ال يت�سف فيه اإال 

اأنه نظرًا الأن الق�سية بقيت لدى  اإال  اأن تعيدها بقرار  اأ�سدره وكان راأي الدائرة  من 

املحكمة قريبًا من ال�سنة وهي تريد من الدائرة اأن حتكم حكمًا ونظرًا الأنه لي�ص لديها 

ما ت�سيفه واخل�سوم قد قدموا ما عندهم فال داعي الإح�سارهم الأن هذا يعترب من 

العبث ومن تطويل الق�ساء. 

اجلن�ضية(  )�ضعودي   ).....( اإدانة  اأواًل:  التايل:  باحلكم  الدائرة  حكمت  لذلك 

بجرمية ترويج العملة املزيفة وتعزيره عنها ب�ضجنه خم�س �ضنوات وتغرميه مبلغ 

ثالثني األف ريال )30000( مع اإيقاف تنفيذ عقوبة ال�ضجن املق�ضي بها عليه.

نقدية مقلدة  ترويج عملة  )�ضعودي اجلن�ضية( بجرمية   ).....( اإدانة  ثانياً: عدم 

للعملة املتداولة نظاماً باململكة العربية ال�ضعودية لعدم كفاية االأدلة. 
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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 1/6894/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 49/د/ج/5 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 681/اإ�س/2 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/5/20هـ 

عملة مزيفة – جلب و�ضروع يف ترويج – انتفاء الق�ضد اجلنائي . 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم لقيامه بجلب عملة �سعودية مزيفة 

من فئة املائة ريال من جمهورية �سوريا بق�سد ترويجها ، و�سروعه يف ترويج العملة 

املزيفة مبحاولة اإيداعها اأحد امل�سارف – من املعلوم اأن امل�سارف جمهزة باأحدث 

الذي  واأن   ، ذلك  الكت�ساف  موؤهلون  موظفيها  واأن  املزيفة  العمالت  لك�سف  االأجهزة 

باأن  اكت�ساف جرميته  دائمًا على عدم  املجرم  اأن يحر�ص  واملنطق  العقل  مع  يتوافق 

يناأى بها اإىل اأماكن ي�سعب فيها اكت�سافها ال اأن يذهب اإىل مكان يتعامل بالعمالت 

العملة  بتزييف  املتهم  علم  عدم  منه  ي�ست�سف  مما  ومزيفها  �سحيحها  بني  ومييز 

وبالتايل انتفاء الق�سد اجلنائي لديه – اأثر ذلك: عدم ثبوت االإدانة. 

حيث اإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الريا�ص اأقام الدعوى اجلنائية املاثلة 

مبوجب قرار االتهام رقم )609/ج( لعام 1429هـ �سد: ).....( )�سوري اجلن�سية( 

العمر )38( �سنة متزوج موقوف مبركز �سرطة الديرة وجاري نقله ل�سعبة اإ�سالحية 
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احلائر. الأنه بتاريخ 1429/8/18هـ بتاريخ 1429/8/22هـ وبدائرتي منفذ احلديثة 

حمافظة القريات مبنطقة اجلوف ومدينة الريا�ص مبنطقة الريا�ص: 

1- جلب نقودًا متداولة نظامًا يف اململكة باأن جلب عملة �سعودية مزيفة من فئة املائة 

منفذ  طريق  عن  �سوريا  جمهورية  من  ريال  مائة  وت�سع  اآالف  �سبعة  ومقدارها  ريال 

احلديثة لغر�ص ترويجها باأن حاول اإيداعها يف احل�ساب رقم ).....( بفرع م�سرف 

الراجحي رقم ).....( .

2- �سرع يف ترويج العملة ال�سالف ذكرها باأن حاول اإيداعها يف احل�ساب  رقم ).....(  

بفرع م�سرف الراجحي اإال اأن املوظف يف امل�سرف ك�سفها واأبلغ عنه ال�سرطة. 

و�ساق الفرع اأدلة االتهام وهي: 

1- اعرتاف املتهم باأنه �ساحب املبلغ وقدره خم�سة ع�سر األف ريال الذي اأراد ).....( 

اإيداعه يف ح�سابه والذي تبني اأن من �سمنه املبلغ املزيف حمل الدعوى واأن ).....( 

لي�ص له اأية عالقة باملبلغ.

بتاأ�سرية �سائق �ساحنة ومعه ذلك املبلغ الكبري دليل  ال�سعودية  اإىل  2- دخول املتهم 

على تعامله يف جلبة لغر�ص ترويج العملة ال�سعودية املزيفة. 

3- اأن العقل واملنطق يقوالن اأن املتهم الذي ح�سر اإىل ال�سعودية بتاأ�سرية �سائق �ساحنة 

التي ال يتجاوز راتبها حدود )2000( ريال ومعه مبلغ كبري ومقداره خم�سة ع�سر األف 

ريال له دليل على علمه وتاأ�سل النزعة االإجرامية فيه بجلب تلك العملة املزيفة لغر�ص 

ترويجها واإال فاإن ح�سوره اإىل ال�سعودية للعمل للح�سول على لقمة العي�ص وحتويل ما 
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يزيد عن حاجته اإىل اأهله يف بلده.

ويطلب فرع الهيئة من فرع الديوان معاقبة املتهم مبوجب املادة الثامنة من املر�سوم 

بتاريخ  )48/م(  رقم  امللكي  واملر�سوم  1379/7/20هـ  بتاريخ   )12( رقم  امللكي 

1426/8/2هـ .

املربع  �سرطة  مركز  من   ).....( العريف  خفريه  برفقة  ح�سر  املتهم  على  وبالنداء 

ال�سورية  الداخلية  وزارة  �سادرة من  �سخ�سية  بطاقة  ل�سخ�سيته  اإثباتًا  املتهم  وقدم 

با�سم ).....( الرقم الوطني ).....(  وعليها �سورته وبعد االطالع عليها اأعيدت اإليه 

مبلغ  بحوزته  وكان  اململكة  اإىل  قدم  باأنه  اأجاب  املتهم  االتهام على  قرار  تالوة  وبعد 

له  اإقامة  رخ�سة  وا�ستخراج  منزل  ا�ستئجار  اأجل  من  وذلك  ريال  األف  ع�سر  خم�سة 

ولعائلته وقد ذهب برفقة ابن خالته ).....( اإىل م�سرف الراجحي من اأجل اإدخال 

هذا املبلغ يف ح�ساب ابن خالته ومل يكن يعلم بحقيقة املبلغ املزيف وقدره �سبعة اآالف 

اأنه  واأ�ساف  ال�سرافني  اأحد  من  �سوريا  من  املبلغ  هذا  �سرف  حيث  ريال  وت�سعمائة 

لو كان يعلم باأن املبلغ مزيف ملا ذهب اإىل البنك وهو جهة خمت�سة يف ك�سف العملة 

املزيفة وب�سوؤال ممثل االدعاء هل لديه ما ي�سيفه اأجاب باأنه لي�ص لديه ما ي�سيفه كما 

ذكر املتهم باأنه لي�ص لديه ما ي�سيفه. 

من  كان  البالغ  اأن  وجد  االأوراق  على  االطالع  وبعد  واالإجابة  الدعوى  �سماع  وبعد 
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اإيداعها يف  املتهم جاء بغر�ص  اإن  الن�سيم- حيث  اأ�سواق  – فرع  الراجحي  م�سرف 

امل�سرف واأنه من املعروف اأن مثل هذه امل�سارف تعترب من اجلهات التي حتر�ص على 

املبالغ التي تودع فيها واأنها جمهزة باأجهزة لك�سف العمالت املزيفة وكذلك باملوظفني 

املوؤهلني الكت�ساف العمالت املزيفة واأنه من املعلوم والذي يتوافق مع العقل واملنطق 

اأن املجرم يحر�ص دائمًا اإىل عدم اكت�ساف جرميته ويناأى بها اإىل اأماكن ي�سعب فيها 

اكت�سافها، واأن املتهم يف الق�سية املاثلة مل يذهب بها اإىل اأماكن ي�سعب فيها اكت�سافها 

اإىل مكان يتعامل بالعمالت ومييز بني �سحيحها  اأو االأ�سواق واإمنا ذهب  كالطرقات 

بتزييف  علم  على  يكن  املتهم مل  اأن  اإىل  الدائرة  معه  ت�ست�سف  الذي  االأمر  ومزيفها 

العملة واأنه من املعلوم اأن الق�سد اجلنائي اأحد اأركان اجلرمية حيث اإنها ال تقوم اإال 

بتوفره وحيث اإن الق�سد اجلنائي مل يكن متوفرًا يف هذه الق�سية فاإنه واحلالة هذه 

تعترب اجلرمية غري قائمة يف حقه االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل النتيجة الواردة 

يف منطوق احلكم. 

لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( 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 4/1018/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 481/د/ج/15 لعام 1429هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 202/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/7/29هـ

ت�ضرت جتاري – اإقرار املت�ضرت عليهم – اإنكار مر�ضل من املت�ضرت – ت�ضديد العقوبة. 

اأقام فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام الدعوى �سد املتهمني لقيام الثاين )الكفيل( 

بالت�سرت التجاري على مكفوله االأول ، وقيام املتهمني االأول والثالث والرابع مبمار�سة 

الن�ساط التجاري وهو غري مرخ�ص لهم بذلك – اإقرار املتهم االأول باأنه يعمل حل�سابه 

اخلا�ص ولي�ص حل�ساب كفيله املتهم الثاين وذلك من خالل امتالكه حفار اآبار ارتوازية 

و�سيارة غمارتني مب�ساركة املتهمني الثالث والرابع اللذين اأقرا ب�سحة ذلك – اإنكار 

املتهم الثاين )املت�سرت( املر�سل بق�سد التهرب واالإفالت من امل�ساءلة اجلنائية حيث 

تبني عدم اإملامه ومعرفته واإ�سرافه على ن�ساطات مكفوله اإذ اإنه اأفاد يف  التحقيقات 

بعدم علمه مبكان اإقامة مكفوله وبثمن واأو�ساف احلفار وال مبكان عمله – اأثر ذلك: 

ثبوت اإدانة املتهمني مع ت�سديد العقوبة على املتهم الثاين لوجود �سابقة ت�سرت م�سجلة 

عليه مما يدل على متاديه وعدم مباالته باالأنظمة والتعليمات. 

املادة )4( من نظام مكافحة الت�سرت ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/22( بتاريخ 

1425/5/4هـ. 
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العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأن  يف  الق�سية  باأوراق  مبني  هو  ح�سبما  تتلخ�ص 

العام  املدعي  وبح�سور  الدعوى  بالئحة  اجلزائية  الدعوى  هذه  اأقام  ع�سري  مبنطقة 

).....( �سد: 

رقم  االإقامة  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية  �سوري  1969م-  عام  – مواليد   ).....(  -1

عامل  مبهنة  يعمل   – الريا�ص  جوازات  م�سدرها  1426/4/8هـ  وبتاريخ   ).....(

عنه  بتاريخ1429/1/26هـ مفرج  لنا  واملحال  بتاريخ 1429/1/16هـ  عليه  املقبو�ص 

بالكفالة احل�سورية بتاريخ 1429/3/3هـ مبوجب اأمر االإفراج رقم )3623( بتاريخ 

1429/3/2هـ. 

2- ).....( - مواليد عام 1380هـ - �سعودي اجلن�سية مبوجب ال�سجل املدين ال�سادر 

من اأحوال الدوادمي برقم ).....(  مت�سبب يقيم يف مدينة الدوادمي املقبو�ص عليه 

بتاريخ 1429/2/23هـ مفرج عنه بالكفالة احل�سورية بتاريخ 1429/2/27هـ مبوجب 

اأمر االإفراج رقم )3371( وبتاريخ1429/2/27هـ. 

رقم  االإقامة  �سوري اجلن�سية مبوجب رخ�سة  – مواليد عام)1968م(   ).....(  -3

عامل  مبهنة  يعمل  الدوادمي  جوازات  م�سدرها  1428/8/29هـ  وبتاريخ   ).....(

املفرج عنه بالكفالة احل�سورية بتاريخ 1429/5/7هـ. 

االإقامة  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية  �سوري   – 1972م  عام  مواليد   –  ).....(  -4
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– مفرج عنه بالكفالة احل�سورية بتاريخ  اآبار  – حفار  اأبها  رقم ).....( م�سدرها 

1429/5/7هـ حيث ورد خطاب مدير وحدة التحريات املالية رقم )2799( وبتاريخ 

نحو  ال�سبهة  تثري  اأمنية  معلومات  توافر  املت�سمنة  مرفقاته  وكامل  1428/11/1هـ 

املدعو).....( ال زال خارج اململكة ومت و�سعه على الئحة الرتقب والقدوم( و�سقيقه 

املدعى عليه ).....( بقيامهم بغ�سل االأموال كونه يوجد لديهم اإيداعات مالية مببالغ 

وجود  تفيد  معلومات  لوجود  وكذلك  بها  يتعاملون  التي  بالبنوك  املوثق  دخلهم  تفوق 

اأ�سخا�ص من مروجي املخدرات وكذلك توفر معلومات تفيد  عالقات للمذكورين مع 

الت�سرت  بق�سية  املتعلقة  االأوراق  هذه  )فرزت  املزيفة  العملة  برتويج  املذكورين  قيام 

�سبط  مت  كما  االإجراء(  حتت  زالت  ال  كونها  االأ�سا�سية  الق�سية  اأوراق  من  التجاري 

اآالف  وقدره خم�سة  التوقيف  دار  اإيداعه  اأثناء  االأول يف  عليه  املدعى  مبلغ مايل من 

العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  ح�ساب  واإيداعه  حجزه  مت   )5600( ريال  و�ستمائة 

مبوجب ق�سيمة االإيداع رقم )هـ ع 2625/4/1( وبتاريخ 1429/1/17هـ وبا�ستجواب 

املدعى عليه االأول اأقر باأنه يعمل حل�سابه اخلا�ص ولي�ص حل�ساب كفيله وذلك مبقابل 

التي  املعدات  جمع  واأنه  حد  كاأقل  ريال  اآالف  باأربعة  يقدر  �سنويًا  يعطيه  مايل  مبلغ 

يعمل بها يف اأبها وم�سجلة با�سم املوؤ�س�سة وهي عبارة عن حفار اآبار ارتوازية و�سيارة 

نوع هايلك�ص غمارتني موديل 1994م تعود له �سخ�سيًا ومعه �سركاء باحلفار هم كل 

اأوراق م�ستقلة ل).....( الإعداد ملف  من ).....( و).....( و�سقيقه ).....( فرزت 

ا�سرتداد بحقه كونه غري موجود باململكة( واأن دخله من احلفار يرتاوح ما بني خم�سة 
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البنك  يف  ح�ساباته  يف  باإيداعها  يقوم  ريال  األف  وثالثني  خم�سة  اإىل  األف  وع�سرين 

قرية  يف  الأهله  الإي�سالها  جلماعته  بت�سليمها  يقوم  واأحيانًا  الراجحي  وبنك  االأهلي 

منها  جزءا  دفع  ريال  األف  اأربعمائة  مببلغ  احلفار  ا�سرتى  باأنه  حتقيقًا  اأقر  جمدليا 

بحفر  يقوم  باأنه  اأفاد  كما  اإليهم  امل�سار  �سركاوؤه  ذلك  معه يف  وكان  اأق�ساط  والباقي 

االآبار مبوجب عقود با�سم املوؤ�س�سة وهو الذي يقوم بتوقيع العقود واأنه هو الذي يقوم 

ب�سيانة احلفار و�سراء قطع الغيار التابعة له. وبا�ستجواب املدعى عليه الثاين/اأفاد 

باأنه يقيم يف الدوادمي واأن مكفوله يقيم يف اجلنوب ولكنه ال يعلم اأين هو يف اجلنوب 

وب�سوؤاله ملن يعود احلفار اأفاد اأنه يعود له وب�سوؤاله بكم ا�سرتاه اأفاد باأنه ال يعلم واأن 

).....( هو من ا�سرتاه وب�سوؤاله عن اأو�ساف احلفار اأفاد باأنه ال يعلم وب�سوؤاله اأين هو 

احلفار اأفاد باأنه يف اأبها وب�سوؤاله اأين تواجده يف اأبها اأفاد باأنه ال يعلم وب�سوؤاله عن 

من يقوم باالإ�سراف على احلفار و�سراء قطع الغيار و�سيانته وتوقيع العقود وا�ستالم 

اأفاد باأنه ).....( هو من يقوم بذلك وب�سوؤاله اأين يعمل ).....( اأفاد باأنه ال  املبالغ 

كل  رواتبه  ي�سلمه  اأنه  اأفاد  يحا�سبه  وكيف  رواتبه   ).....( ي�سلم  وب�سوؤاله كيف  يعمل 

اأربعة اأ�سهر اأما يف احل�سابات فاإنه ال يعرف �سيئًا واإمنا يثق يف ).....( وم�سلمه كل 

�سيء وب�سوؤاله كيف ي�سلمه حفار قيمته ثالثمائة وخم�سون األف ريال من دون اإي�سال 

اأو �سندات اأفاد باأنه �سلمه ثقة فيه وب�سوؤاله عن الدخل ال�سهري للحفار اأفاد باأنه مل 

ي�ستلم الدخل ال�سهري للحفار واإمنا ا�ستلم منه اإيراد �سنتني وب�سوؤاله هل يتابع عمل 

وتنقالت احلفار ومكفوله ).....( اأفاد بال وب�سوؤاله هل يعلم باأن مكفوله ).....( كان 
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يعمل يف تنومه اأفاد باأنه ال يعلم ومبواجهته باأن مكفوله كان يعمل يف تنومه ملدة تزيد 

عن �سنة اأفاد باأنه مل يخربه وب�سوؤاله باأن هناك �سيارة هايلك�ص م�سجلة با�سم موؤ�س�سته 

وملن تعود اأفاد باأنها تعود له وب�سوؤاله عن اأو�سافها اأفاد باأنه ال يعلم.

قام  باأنه  االأول  عليه  املدعى  به  اأقر  ما  مبثل  الثالث/اأقر  عليه  املدعى  وبا�ستجواب 

ذلك  يف  ن�سيبه  وكان  حفار  �سراء  يف  ).....(و).....(  و   ).....( مع  باال�سرتاك 

يعمل  واأنه  ذلك  مقابل  دفعها  ريال  األف  وع�سرين  خم�سة  مبلغ  بواقع  ون�سف  �سهمًا 

مع زمالئه املذكورين حل�سابهم اخلا�ص واأن دخله ال�سهري من ذلك كمتو�سط دخل 

حوايل )4.500( اأربعة اآالف وخم�سمائة ريال واأن كفيله ي�سكن مبدينة الداودمي وال 

ي�سرف عليه )مت فرز اأوراقًا م�ستقلة بحقه وحق كفيله وذلك لقاء عمله لدى غري كفيله 

الإحالتها ملكتب العمل بحكم االخت�سا�ص( وبا�ستجواب املدعى عليه الرابع/اأقر مبثل 

ما اأقر به املدعى عليهما االأول والثالث واأن ن�سيبه يف احلفار كان بواقع �سهمني دفع 

اأوىل والباقي من خالل  األف ريال كدفعة  األف ريال ع�سرين  مقابلها خم�سة وثالثني 

عمله يف احلفار واأن دخله ال�سهري من ذلك حوايل خم�سة اآالف ريال كمتو�سط دخل 

)جرى فرز اأوراق م�ستقلة بحقه وحق كفيله وذلك لقاء عمله لدى غري كفيله الإحالتها 

عليه  للمدعى  االتهام  توجيه  اإىل  التحقيق  وانتهى  االخت�سا�ص(  بحكم  العمل  ملكتب 

 ).....( االأول  عليه  املدعى  مكفوله  على  التجاري  بالت�سرت   ).....( للمواطن  الثاين 

واملدعى   ).....( الثالث  عليه  واملدعى   ).....( االأول  عليه  للمدعى  االتهام  وتوجيه 

عليه الرابع ).....( مبمار�سة الن�ساط التجاري وهو غري مرخ�ص لهم بذلك و�ساق 
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فرع الهيئة االأدلة والقرائن التالية: 

دفرت  من  رقم )18(  ال�سفحة  على  واملدون  عنه  املنوه  االأول  عليه  املدعى  قرار   -1

التحقيق رقم )1(.

2- اأقوال املدعى عليه االأول املنوه عنها املدونة على ال�سفحات رقم )19-26( من 

دفرت التحقيق رقم )1(.

ومعرفته  اإملامه  عدم  املت�سمنة  عنها  املنوه  الثاين  عليه  املدعى  باأقوال  ورد  ما   -3

واإ�سرافه على ن�ساطات مكفوله مما يدل على ت�سرته عليه وتركه يعمل حل�سابه اخلا�ص 

واملدونة على ال�سفحات رقم )32-28(. 

4- اإقرار كل من املدعى عليهما الثالث والرابع املنوه عنها واملدونة على ال�سفحة رقم 

ات�سح عدم وجود  �سوابق  لهم  اإذا كان  وبالبحث عما  املرفقة برقم )138(   )8-7(

على  م�سجلة  ت�سرت  �سابقة  وجود  ات�سح  كما  االأول  عليه  املدعى  على  م�سجلة  �سوابق 

املدعى عليه الثاين، ومل ترد نتيجة بحث �سوابق بقية املدعى عليهم. 

ال�سادر  الت�سرت  مكافحة  لنظام  خمالف  فعل  املذكورون  عليه  اأقدم  ما  اإن  وحيث 

بكامل  اأقدموا عليه وهم  وبتاريخ 1425/5/4هـ وقد  امللكي رقم )م/22(  باملر�سوم 

اإليهم واحلكم عليهم مبوجب  اأ�سند  اإثبات ما  اأهليتهم املعتربة �سرعًا وتطلب الهيئة 

املادة الرابعة من نظام مكافحة الت�سرت.

املوافق 1429/7/18هـ  االثنني  يوم  الدائرة مت حتديد جل�سة  لهذه  الق�سية  وباإحالة 

وفيها ح�سر املدعي العام ).....( ، كما ح�سر حل�سوره كلٌّ من املدعى عليه االأول 
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– �سعودي اجلن�سية واملدعى  ).....( �سوري اجلن�سية واملدعى عليه الثاين ).....( 

عليه الثالث ).....( – �سوري اجلن�سية و).....( – �سوري اجلن�سية وب�سوؤال املدعى 

عليه االأول عما ُن�سب اإليه بالئحة الدعوى اأجاب ب�سحة ما ُن�سب اإليه من قيامه بالعمل 

حتت كفالة املدعى عليه الثاين وقيامه ب�سراء احلفار والعمل به حل�سابه اخلا�ص واأن 

املدعى عليهما الثالث والرابع �سركاء له يف احلفار ويف العمل اإ�سافة اإىل اأ�سخا�ص يف 

�سوريا وقدم للدائرة مذكرة جوابية على قرار االتهام مكونة من �سفحتني وطلب من 

بذلك  قوله  العمل وختم  بهذا  القيام  اإىل  التي دعته  االأ�سرية  تقدير ظروفه  الدائرة 

اإليه يف الئحة الدعوى اأجاب باأنه ال �سحة ملا  وب�سوؤال املدعى عليه الثاين عما ُن�سب 

ذكره املدعى عليه االأول حيث اإنه يعمل حتت كفالته واأن احلفار عائد له ويعمل عليه 

�سهرية  وخمال�سة  رواتب  م�سري  للدائرة  وقدم  ال�سهري  باالأجر  االأول  عليه  املدعى 

تثبت �سحة كالمه كما قدم للدائرة مذكرة جوابية على قرار االتهام تتكون من ثالث 

�سفحات وختم قوله بذلك وب�سوؤال املدعى عليهما الثالث والرابع اأجابا مبثل ما اأجاب 

به املدعى عليه االأول وختما قولهما بذلك وب�سوؤال املدعى عليه االأول عن وجود عقود 

عمل غري م�سادق عليها من قبل كفيله اأجاب بوجودها وا�ستعد باإح�سارها يف اجلل�سة 

القادمة واأ�ساف باأن احلفار قد ا�سرتاه منذ قرابة خم�ص �سنوات من املدعو ).....( 

يف �سارع النخيل بالريا�ص ويتعذر عليه اإح�سار عقد ال�سراء نظرًا لعدم موافقة البائع 

يثبت  اجلن�سية ومما  �سوري  كونه  به  ال�سرر  باإحلاق  منه  منعًا  منه  ب�سورة  بتزويده 

ذلك وجود ا�سمه يف اال�ستمارة وا�ستعد باإح�سار �سورة اال�ستمارة يف اجلل�سة القادمة 
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وختم قوله بذلك وب�سوؤال املدعى عليه الثاين عن عقد �سراء احلفار اأجاب باأنه ا�سرتاه 

ا�ستمارة يف  اأو  يثبت ذلك من عقد  ما  اإح�سار  باأنه يحاول  املدعو).....( وذكر  من 

اجلل�سة القادمة وختم قوله بذلك وب�سوؤال املدعي العام عما يود اإ�سافته اكتفى مبا 

ورد بالئحة الدعوى وملزيد التاأمل قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية اإىل يوم االأحد 

املوافق 1429/10/12هـ وفيها ح�سر املدعي العام ).....( كما ح�سر حل�سوره كل 

عدم  تبني  حني  يف   ).....( الثالث  عليه  واملدعى   ).....( الثاين  عليه  املدعى  من 

عليهما  املدعى  الدائرة  �ساألت  اجلل�سة  وبهذه  والرابع  االأول  عليه  املدعى  ح�سور 

احلا�سرين عما يودان اإ�سافته ذكرا باأنه لي�ص لديهما ما يودان اإ�سافته اإال اأن املدعى 

عليه الثاين عقب باأن ال�سيارة التي يدعي ملكيتها املدعى عليه االأول غري �سحيحة واأنه 

ميلكها قبل نقل الكفالة بخم�سة اأ�سهر وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية 

العام ).....(  الثالثاء املوافق 1429/11/27هـ وفيها ح�سر املدعي  اإىل جل�سة يوم 

كما ح�سر حل�سوره جميع املدعى عليهم وب�سوؤال املدعى عليه االأول/هل لديه ما يود 

اإ�سافته فاأجاب معرتفًا باأنه يعمل حل�سابه اخلا�ص ولي�ص حل�ساب كفيله مقابل مبلغ 

مايل يعطيه كفيله بقدر اأربعة اآالف ريال وبع�ص ال�سنوات خم�سة اآالف ريال وذلك يف 

حفر اآبار ارتوازية وذكر اأنه مل يوقع اأي م�سري رواتب عند كفيله عام 1427هـ و1428هـ 

وذكر اأنه بالن�سبة لعام 1426هـ هناك احتمال باأنه قام بتوقيع م�سريات رواتبه عند 

كفيله ولي�ص لديه ما يود اإ�سافته وب�سوؤال املدعى عليه الثالث هل لديه ما يود اإ�سافته 

اأجاب باأنه اعرتف باأنه يعمل حل�سابه اخلا�ص مع املدعى عليه االأول والرابع يف حفر 
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اآبار ارتوازية ولي�ص لديه ما يود اإ�سافته وب�سوؤال املدعى عليه الرابع هل لديه ما يود 

للكفيل عالقة بهذا  اأنه يعمل حل�سابه اخلا�ص مقابل �سهمني ولي�ص  اإ�سافته اعرتف 

الثاين هل لديه  العمل الذي يقوم به وب�سوؤال املدعى عليه  واأنه ال يعلم عن  املو�سوع 

ما يود اإ�سافته اأجاب باأن هذا االتهام غري �سحيح واأن املدعى عليه االأول يعمل حتت 

كفالته ومب�سري رواتب طيلة ال�سنوات التي يعمل بها حتت كفالته ولي�ص لديه ما يود 

اإ�سافته وبعر�ص ذلك على املدعي العام اكتفى مبا ورد بالئحة الدعوى. 

وبعد �سماع الدعوى واالإجابة عنها وبعد االطالع على كافة االأوراق والتحقيقات املرفقة 

بالق�سية وحيث اإن املدعى عليهم االأول والثالث والرابع قد اعرتفوا بجميع ما ُن�سب 

اإليهم يف الئحة الدعوى اأمام الدائرة فاإنها تنتهي اإىل ثبوت اإدانتهم مبا ُن�سب اإليهم 

الدعوى  الئحة  يف  اإليه  ُن�سب  ما  جميع  اأنكر  فقد  الثاين  عليه  للمدعى  بالن�سبة  واأما 

ق�سد  مر�سل  اإنكاره  اأن  للدائرة  تبني  وتاأملها  للق�سية  درا�ستها  وبعد  الدائرة  اأن  اإال 

منه التهرب واالإفالت من امل�ساءلة اجلنائية ملا تبني للدائرة من عدم اإملامه ومعرفته 

اخلا�ص  حل�سابه  يعمل  وتركه  ت�سرته  على  يدل  مما  مكفوله  ن�ساطات  على  واإ�سرافه 

عليه  املدعى  اعرتافات  ذلك  ويوؤيد  الدائرة  اأمام  مناق�سته  خالل  جليًا  ذلك  وظهر 

للدائرة تورطه يف ذلك وجود �سابقة  ويوؤكد  والوا�سحة واجللية �سده  املتكررة  االأول 

عليه وهي ت�سرت ويدل ذلك على متاديه وعدم مباالته باالأنظمة والتعليمات مما بعث 
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الدائرة على ت�سديد العقوبة بحقه لذا فاإن الدائرة تنتهي اإىل ثبوت اإدانته مبا ُن�سب 

اإليه من ت�سرت كما تعزر جميع املدعى عليهم وفقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة 

الت�سرت ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/22( وبتاريخ 1425/5/4هـ. 

لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

اأواًل: اإدانة املدعى عليه الثاين ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه وتعزيره 

عن ذلك ب�ضجنه ملدة �ضنة. 

 – ثانياً: اإدانة كل من املدعى عليه االأول ).....( والثالث ).....( والرابع ).....( 

�ضوريي اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليهم وتعزير كل واحد منهم ب�ضجنه ملدة اأربعة اأ�ضهر 

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 2/517/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 725/د/ج/8 لعام 1429هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 326/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/21هـ

ت�ضرت جتاري – القرائن الدالة على الت�ضرت. 

بالت�سرت  االأول  لقيام  املتهمني  �سد  الدعوى  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأقام 

على الثاين والثالث وذلك بتمكينهما من ممار�سة ن�ساط غري مرخ�ص لهما مبمار�سته 

نظامًا م�ستغلني ا�سمه و�سجله – اإقرار املتهم الثالث باأنه يعمل يف التجارة باملخالفة 

اأ�سماء  يعرف  ال  باأنه  االأول  املتهم  اإقرار   – عليه  مت�سرت  االأول  املتهم  واأن  للنظام 

والثالث  الثاين  املتهمان  فيه  ميار�ص  الذي  العقار  منهم  ا�ستاأجر  الذين  االأ�سخا�ص 

ن�ساطهما فيه، كما نفى علمه باالأدوية التي مت �سبطها داخل ذلك العقار واأفاد باأنها 

تخ�ص املتهم الثالث. اإقرار املتهم الثاين باأن امل�سوؤول عن العقار هو اأخوه املتهم الثالث 

املتهم  با�سم  ح�ساب  وجود  ريال–   )1500( قدره  باأجر  االأول  عند  يعمالن  واأنهما 

املودعة فيه )5.615.169( ريال وهو  املبالغ  اإجمايل  بلغ  اأحد امل�سارف  الثاين يف 

مبلغ ال يتنا�سب باأي حال مع اأجره امل�سار اإليه، وقد اأفاد املتهم االأول باأن ذلك احل�ساب 

يخ�سه وعلل فتحه با�سم املتهم الثاين باأنه اأمي ال يعرف القراءة والكتابة ولثقته يف 

املتهم الثاين – اأثر ذلك: ثبوت اإدانة املتهمني مبا ُن�سب اإليهم. 
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املادة الرابعة من نظام مكافحة الت�سرت ال�سادر  باملر�سوم امللكي رقم )م/22( بتاريخ 

1425/5/4هـ .

تتلخ�ص وقائع هذه الدعوى بالقدر الالزم للحكم فيها اأنه بتاريخ ورد للديوان خطاب 

رئي�ص دائرة التحقيق واالدعاء العام مبحافظة جدة املكلف رقم )هـ م/2013/5/2/2( 

بتاريخ 1429/1/11هـ وبرفقة الئحة الدعوى �سد كل من: 

1- ).....(، )41( عامًا، �سعودي اجلن�سية، مبوجب �سجل مدين رقم ).....( بتاريخ 

1396/7/10هـ، املهنة تاجر، مطلق ال�سراح ب�سمان مقر اإقامته وعمله. 

 ).....( رقم  اإقامة  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية،  م�سري  عامًا،   )41(  ،).....(  -2

بتاريخ 1427/2/15هـ، املهنة �سائق، مطلق ال�سراح ب�سمان مقر اإقامته وعمله.

  ).....( رقم  اإقامة  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية،  م�سري  عامًا،   )40(  ،).....(  -3

بتاريخ 1427/2/15هـ، املهنة عاطل، مطلق ال�سراح ب�سمان مقر اإقامته وعمله. 

والثالث  الثاين  لقيام  وذلك  الت�سرت  مكافحة  نظام  من  االأوىل  املادة  ملخالفتهم 

االأجنبيني مبمار�سة التجارة وت�سرت املتهم االأول ال�سعودي اجلن�سية عليهما. حيث اإنه 

وردت معلومات عن وجود مقر معد ملزاولة ن�ساط موؤ�س�سة املدعى عليه االأول ت�ستخدم 
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م�سنعًا لالأدوية واإعادة اإنتاجها وتغيري تاريخ �سالحيتها وبانتقال فرقة وزارة التجارة 

للموقع وجد كمية من االأدوية املعدة لالجتار واملخالفة لنظام مزاولة مهنة ال�سيدلة 

املدعى  اأن  قبلهم ظهر  املوقع من  الطبية ومبعاينة  وامل�ستح�سرات  باالأدوية  واالجتار 

عليه الثالث يقوم باالجتار يف االأدوية الأفراد و�سيدليات تتعامل معه فتم �سبط االأدوية 

املعدة لالجتار وجمموعة من امل�ستندات والدفاتر املحا�سبية واأنه با�ستجواب املدعى 

عليه االأول اأفاد باأن املدعى عليهما الثاين والثالث يعمالن عنده باأجر، واأن لديه عدة 

�سلم  الذي  واأن  العقد  ووقع على  املوؤ�س�سة  ا�ستاأجر  واأنه  اململكة،  ن�ساطات جتارية يف 

للثاين  تعود  املوقع  يف  امل�سبوطة  االأدوية  واأن  الثاين  عليه  املدعى  هو  االإيجار  دفعة 

لغر�ص اإر�سالها اإىل جمهورية م�سر العربية واأنه ال يعلم كامل التفا�سيل عنها، واأنه 

يقوم بدفع اأجر املدعى عليهما �سهريًا مبلغ )1500( األف وخم�سمائة ريال، واأنه يقوم 

بدفع اأجر اإ�سايف للثاين الذي يح�سل على عموالت منه ومن غريه يف خارج اململكة 

نظري عمله يف نقل وبيع ق�سب ال�سكر، واأن الذي يت�سرف يف االأمور املالية من �سحب 

واإيداع يف �سوؤون املوؤ�س�سة هو الثاين من خالل ح�سابه البنكي بحيث يقوم بال�سحب من 

ح�سابه ال�سخ�سي الأغرا�ص املوؤ�س�سة وطلباتها وال�سبب يف ذلك جهله باأمور ال�سحب 

حا�سرًا  كان  اأنه  املدعو).....(،  ا�سم  تدوين  يف  ال�سبب  واأن  ال�سرافات  طريق  عن 

ومندوبًا وقت كتابة العقد. وبا�ستجواب املدعى عليه الثاين اأفاد باأنه يعمل لدى كفيله 

املدعى عليه االأول واأن امل�سوؤول عن االأدوية امل�سبوطة بداخل املوؤ�س�سة هو املدعى عليه 

الثالث. واأن مفاتيح املوؤ�س�سة معه واأن االأجر الذي يتقا�ساه مبلغ وقدره األف وخم�سمائة 
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ريال واأن ذلك عن طريق م�سريات خا�سة واأنه ي�ستلم مبلغًا اآخر يقدر ب�سبعمائة ريال 

�سعودي  ريال  ثالثمائة  بحوايل  يقدر  اآخر  اأجرًا  يتقا�سى  واأنه  املنزل،  اإيجار  مقابل 

من جمهورية م�سر العربية حيث جمموع هذه االأموال كافية باإظهاره للعي�ص مب�ستوى 

جيد، واأن ح�سابه يف البنك االأهلي وامل�سجل با�سمه هو اأ�ساًل عائد للموؤ�س�سة واأن حركة 

احل�ساب واملبالغ التي كانت فيه تعود للموؤ�س�سة واأن �سبب قيام املوؤ�س�سة بفتح ح�سابها 

عليه  املدعى  الكفيل  الأن  نيته  ح�سن  عن  ناجت  احل�ساب  يف  بالتعامل  وقيامه  با�سمه 

االأول رجل اأمي ال يقراأ وال يكتب ولي�ص له علم بالتعامالت املالية، ويتم اإيداع املبالغ 

املتح�سلة من الن�ساط التجاري يف احل�ساب. وبا�ستجواب املدعى عليه الثالث اأقر باأنه 

�سبط بداخل املقر املعد ملزاولة ن�ساط موؤ�س�سة املدعى عليه االأول لقيامه باالجتار يف 

بيع االأدوية اخلا�سة باجل�سم الب�سري كاأدوية زيادة الطاقة اجلن�سية حل�سابه اخلا�ص 

يف املقر الذي يعمل فيه واأنه ا�سرتى هذه االأدوية مببلغ )2600( األفني و�ستمائة ريال 

لدى  اأجريًا  يعمل  واأنه  والباقي مت �سبطه،  ريال  منها مببلغ )900(  ببيع جزء  وقام 

اأخيه  قبل  من  م�ستاأجر  املوؤ�س�سة  مقر  واأن  ريال،   )1500( وقدره  مببلغ  االأول  املتهم 

واأن  فقط،  �سنة  كل  الرواتب  م�سريات  على  بالتوقيع  يقوم  واأنه  الثاين،  عليه  املدعى 

الن�ساط الذي ميار�ص يف مقر املوؤ�س�سة هو جتارة املبيدات احل�سرية. 

وب�سماع اأقوال ال�ساهد ).....(، �سعودي اجلن�سية، اأفاد باأنه قام باإبالغ وزارة التجارة 

املقر  لداخل  القاب�سة  الفرقة  رافق  االأول وقد  ن�ساط موؤ�س�سة  املعد ملزاولة  املقر  عن 

واالأخرى  باجلن�ص  خا�سة  بع�سها  االأدوية  من  جدًا  كبرية  جمموعة  و�ساهد  املذكور 
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واأنه �ساهد كمية كبرية من االأدوية يف  خا�سة باالأطفال والبع�ص منتهية ال�سالحية 

غرفة كاملة واأن الذي اأبلغه عن هذا املقر �سخ�ص م�سري ال يعرف عنه �سيئًا وذكر 

له اأن املتهم الثالث هو امل�سوؤول عنها، وقد ورد خطاب اإدارة التفتي�ص البنكي مبوؤ�س�سة 

1428/8/15هـ  بتاريخ  ت/15326(  اأ  )33880/م  رقم  ال�سعودي  العربي  النقد 

واالآخر  التجاري  االأهلي  البنك  يف  االأول  ح�سابني  الثاين  عليه  للمدعى  اأن  املت�سمن 

عمليات  االأول  احل�ساب  يف  اأن  تبني  وقد  حواالت(  )ع�سوية  الراجحي  م�سرف  يف 

الثاين  عليه  املدعى  واأن  بكثري  يتقا�ساه  الذي  االأجر  تفوق  مببالغ  و�سحب  اإيداع 

احل�ساب  املودعة يف  املبالغ  اإجمايل  واأن  منه  امل�ستفيدين  اأبرز  هو  احل�ساب  �ساحب 

مبلغ )5.615.169( خم�سة ماليني و�ستمائة وخم�سة ع�سر األف ريال ومائة وت�سعة 

و�ستون ريااًل، وهي املبالغ االإجمالية امل�سحوبة نف�سها، وات�سح اأن للمدعى عليه الثالث 

ح�سابني )ع�سوية حوالت( يف البنك العربي الوطني وبنك البالد، ومل يظهر ما يوجب 

املدعى  اإىل  االتهام  توجيه  اإىل  التحقيق  انتهى  وقد  الع�سوية.  ح�سابات  يف  التنويه 

الالئحة  من  االأوىل  واملادة  الت�سرت  مكافحة  نظام  من  االأوىل  املادة  مبخالفة  عليهم 

التنفيذية وذلك لقيام االأول بتمكني الثاين والثالث من ممار�سة ن�ساط غري مرخ�ص 

لهما مبمار�سته نظامًا وقيام الثاين والثالث مبمار�سة ذلك م�ستغلني ا�سم و�سجل االأول 

وذلك لالأدلة والقرائن التالية: 

1- ما ت�سمنه تفتي�ص و�سبط املخالفات الواردة يف املقر املعد ملزاولة ن�ساط موؤ�س�سة 

ال�سيدلة  لنظام مزاولة مهنة  املخالفة  االأدوية  االأول حيث �سبط على جمموعة من 
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واالإجتار باالأدوية وامل�ستح�سرات والتي كانت معدة لالجتار. 

2- ما ت�سمنه حم�سر التفتي�ص وال�سبط املت�سمن وجود �سبهة ت�سرت. 

3- ما ت�سمنته �سهادة ال�ساهد بوجود كمية كبرية من االأدوية غري املرخ�سة واملعدة 

لالجتار. 

4- اإقرار املتهم الثالث اأنه كان يقوم باالجتار باالأدوية يف مقر موؤ�س�سة املتهم االأول 

دون علمه. 

مقر  عقد  على  وقع  من  ب�ساأن  والثالث  والثاين  االأول  اأقوال  تناق�ص  يف  ورد  ما   -5

املوؤ�س�سة. 

6- ما ت�سمنه ك�سف احل�سابات البنكية والذي يو�سح عدم تنا�سب العمليات املودعة 

من  امل�ستفيدين  اأبرز  واأنه  اأجر،  من  يتقا�ساه  ما  مع  الثاين  ح�ساب  يف  وامل�سحوبة 

احل�ساب. 

مزاولة  من  الناجتة  املبالغ  فيه  يودع  با�سمه  �سخ�سي  ح�ساب  بفتح  الثاين  قيام   -7

الن�ساط التجاري با�سم االأول قرينة على الت�سرت. 

اإقرار الثالث باأنه يقوم بالتوقيع على م�سريات اأجور العمال �سنويًا ولي�ص �سهريًا   -8

قرينة على حالة الت�سرت القائمة بينهم. 

والثانية  االأوىل حيازة مطبوعات خليعة  �سابقتني  لالأول  �سوابقهم عرث  وبالبحث عن 

حيازة وا�ستعمال خمدرات، ومل يعرث للثاين والثالث على �سوابق م�سجلة عليهما واختتم 

الئحة دعواه بقوله: اإن ما اأقدم عليه املدعى عليه فعل حمظور ومعاقب عليه نظامًا 
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وفقًا للمادة االأوىل من نظام مكافحة الت�سرت واملادة االأوىل من الالئحة التنفيذية له، 

اأطلب اإثبات ما اأُ�سند اإليهم ومعاقبتهم وفقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الت�سرت. 

وباإحالة االأوراق اإىل هذه الدائرة قامت بنظر الق�سية حيث ح�سر املتهمون ومبواجهة 

واأن  الق�سب  لبيع  خم�س�سة  موؤ�س�سة  ميلك  اأنه  اأفاد  اإليه  ُن�سب  مبا   ).....( االأول 

املتهمني الثاين والثالث يعمالن لديه باأجر �سهري واأنه ال يعرف اأي �سيء عن االأدوية 

ال  اأمي  باأنه  ذلك  وعلل  الثاين  املتهم  با�سم  البنك  يف  ح�سابًا  لديه  اأن  واأفاد  وبيعها 

اإىل ح�سوره وهو من�سغل يف كثري من  املعامالت حتتاج  واأن  والقراءة  الكتابة  يعرف 

االأحيان، و�سادق على اأقواله يف التحقيقات ال�سابقة، ومبواجهة املتهم الثاين مبا ُن�سب 

اإليه اأفاد اأنه يعمل لدى املتهم االأول باأجر �سهري حيث يقوم باإدارة املوؤ�س�سة ومتابعة 

االأعمال واأن لديه ح�سابًا با�سمه اإال اأنه عائد للموؤ�س�سة وال علم لديه مب�ساألة االأدوية، 

و�سادق على اأقواله يف التحقيقات ال�سابقة، ومبواجهة املتهم الثالث مبا ُن�سب اإليه اأفاد 

اأنه يعمل لدى املتهم االأول باأجر �سهري وهو متخ�س�ص يف ق�سم املبيدات احل�سرية 

يق�سد  ومل  بيعها يف م�سر  يرغب يف  كان  االأدوية  لديه جمموعة من  كان  اأنه  واأفاد 

املتاجرة بها باململكة حيث اإن الكمية ب�سيطة ال تتجاوز قيمتها )2.500( ريال، واأفاد 

اإنه مل  االأدوية، حيث  ببيع بع�ص  التحقيقات وقع دون علمه على قيامه  اأنه يف بع�ص 

يطلب قراءة التحقيقات واإمنا قام بالتوقيع مبا�سرة بعد انتهاء التحقيقات، ثم �ساألت 

الدائرة املتهم االأول ما هي االآلية املتبعة لديك يف متابعة اأعمالك واأموالك؟ فاأجاب: 

اأنه يجل�ص مع املتهم الثاين كل ليلة وي�ستف�سر منه عن جميع االأعمال اليومية واأ�ساف 
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اأنه يثق باملتهم الثاين حيث اإنه يعمل لديه منذ خم�ص ع�سرة �سنة، واكتفى احلا�سرون 

مبا قدموه وطلبوا الف�سل يف الدعوى. 

حيث اإن املدعي يهدف من وراء دعواه اإىل معاقبة املتهمني عماًل مبقت�سى ن�ص املادة 

ذات  من  االأوىل  املادة  عليه  ن�ست  ما  ملخالفتهم  الت�سرت  مكافحة  نظام  من  الرابعة 

الدعوى  بتاريخ 1425/5/4هـ وهذه  امللكي رقم )م/22(  باملر�سوم  ال�سادر  النظام 

بح�سب تكييفها النظامي تكون من الدعاوى التي يخت�ص بنظرها الديوان طبقًا للمادة 

)1/8/ح( من نظامه ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/51( بتاريخ 1402/7/17هـ 

للدائرة مبوجب قرار رئي�ص ديوان  الفرعي واملكاين  اأنها تدخل يف االخت�سا�ص  كما 

املظامل رقم )11( لعام 1406هـ.

اإنه وباإثبات ما تقدم فقد ا�ستبان للدائرة من واقع التحقيقات التي متت مع  وحيث 

املتهمني اأن املتهم االأول ).....( رجل ال يقراأ وال يكتب )اأمي( واأن االأخوين ).....( 

عن  يعلم  ال  واأنه  ق�سرية  غري  فرتة  منذ  موؤ�س�سته  مقر  يف  لديه  يعمالن  و).....( 

اأقر عند �سوؤاله عن االأن�سطة التجارية التي ميار�سها االأخوان اأنه  ن�ساطهما �سيئًا اإذ 

واأنه  عليه  مت�سرت   ).....( باأن   ).....( اأقر  بينما  �سيئًا  االأن�سطة  هذه  عن  يعرف  ال 

يعمل يف التجارة مبخالفة النظام واأنه يتحمل امل�سوؤولية يف ذلك واأقر ).....( اأنه ال 

العقار كما نفى علمه باملوجودات يف  ا�ستاأجر منهم  الذين  االأ�سخا�ص  اأ�سماء  يعرف 
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االأدوية  كمية كبرية من  بها  والتي وجد  بجدة  بحي اجلامعة  ا�ستاأجرها  التي  الفيال 

وقال اإنها تخ�ص املوظف ).....( واأنه كان يرغب اإر�سالها اإىل م�سر وقال اإن ).....( 

يقوم بتوزيع ق�سب ال�سكر كما يقوم باالتفاق مع الفالحني مب�سر على اإح�سار ق�سب 

ال�سكر يف اململكة. كما نفى معرفته بالن�ساط الذي يقوم به ).....( من االجتار يف 

بيع االأدوية واأنكر ).....( اأن يكون خالف نظام مكافحة الت�سرت وقال اإن عمله جمرد 

واأنه قب�ص  التابعة لكفيله  اإىل املحالت  ال�سكر من امل�ستودع  �سائق يقوم بنقل ق�سب 

اأثناء مداهمة اجلهات املخت�سة للفيال امل�ستاأجرة املوجود بها كمية االأدوية  عليه يف 

وقال اأن امل�سوؤول عن هذه الفيال هو اأخوه ).....( واملفتاح معه واأقر ).....( مبا اأفاد 

به كفيله من اأنه يقوم باإي�سال ق�سب ال�سكر من م�سر اإىل اململكة حيث يقوم باالتفاق 

ال�سعودي  ال�سوق  حاجة  ح�سب  الق�سب  �سحنات  جلب  لغر�ص  م�سر  يف  التجار  مع 

واعرتف اأن احل�ساب رقم ).....( يخ�سه ولديه ع�سوية يف خدمات بنك الراجحي 

العاجلة وقال ).....( )مهنته عامل( كفيله ).....(، اأنه يقوم بتجميع االأدوية وبيعها 

حل�سابه اخلا�ص واأن كفيله لي�ص له علم بهذه االأدوية وكان يح�سل عليها من ال�سائقني 

الذين ياأتون من االأردن اأو �سوريا وهي ذات مكونات ت�سبه حبوب الفياجرا واعرتف اأنه 

يتاجر يف االأدوية وهي لي�ست م�سرة باالإن�سان الأنها م�سجلة يف �سوريا والهند واعرتف 

البنك  يف  ع�سوية  ح�ساب  ميلك  اأنه  واعرتف   ).....( اأخوه  هو  الفيال  م�ستاأجر  اأنه 

يكتب  وال  يقراأ  ال  الأنه  كفيله  عند  منظم  �سغل  يوجد  ال  اأنه   ).....( واأ�ساف  العربي 

واأنه واأخوه ي�ستلمان راتبهما ب�سكل ع�سوائي وقد اطلعت الدائرة على ك�سف احل�ساب 
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رقم ).....(  با�سم ).....( م�سري اجلن�سية بالبنك االأهلي التجاري من اجلامعة 

جدة بتاريخ فتح احل�ساب 94/7/11م وقد بلغ اإجمايل املبالغ املودعة بهذا احل�ساب 

)5.615.169( خم�سة ماليني و�ستمائة وخم�سة ع�سر األف ومائة وت�سعة و�ستني ريااًل، 

وهذا املبلغ يو�سح بال �سك يف اأن املتهم ميار�ص التجارة لنف�سه وبعلم كفيله ).....( 

اإذ اإن راتبه ال يتجاوز األفي ريال مع االإكراميات التي يح�سل عليها كما اأن ).....( 

اأقر باأنه يتاجر يف جمع وبيع االأدوية حل�سابه اخلا�ص وال م�سوغ ملا ذكره املتهم من اأنه 

يقوم ب�سراء االأدوية الإر�سالها اإىل جمهورية م�سر العربية اإذ املعلوم اأن االأدوية هناك 

تباع باأ�سعار تقل كثريًا عن اأ�سعار االأدوية يف اململكة ومبا اأن ).....( اعرتف بحيازته 

ومتاجرته يف هذه االأدوية واأخوه ).....( ميلك ح�سابات تتجاوز خم�سة ماليني ريال 

فهذا وال �سك دليل على ممار�ستهما للتجارة وبعلم كفيلهما اإذ الثابت اأن اأحد االأخوين 

هو الذي ا�ستاأجر الفيال املوجود بها كمية االأدوية وباإقرار الكفيل اأنه ال يعلم عن تلك 

االأدوية �سيئًا واأن االأجنبي هو الذي ا�ستاأجر الفيال واأنه ال يعلم ما بداخلها كل ذلك 

يحمل الدائرة اإىل اأن تطمئن اإىل اأن املتهمني الثاين والثالث ميار�سان التجارة بعلم 

وت�سرت كفيلهما املتهم االأول مما يعد خمالفة �سريحة لنظام مكافحة الت�سرت وعلى 

ذلك تنتهي الدائرة اإىل اإدانة املتهمني مبخالفة املادة االأوىل من نظام مكافحة الت�سرت 

التجاري. 

لذلك حكمت الدائرة باإدانة كل من ).....( – �ضعودي اجلن�ضية، و).....(، و).....( 

هذه  يف  اإليهم  املن�ضوبة  التجاري  الت�ضرت  نظام  اجلن�ضية– مبخالفة  – م�ضريي 
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األف  واحد منهم مبلغ مائة وخم�ضني  بتغرمي كل  ذلك  الدعوى، ومعاقبتهم عن 

ريال.

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 4/89/ق لعام 1429هـ 
رقم احلكم االبتدائي 399/د/ج/15 لعام 1430هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 266/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/11/15هـ

ال�ضالحية  تواريخ  تعديل   – التجارية  البيانات  نظام  خمالفة   – جتاري  غ�س 

مراقبته  يف  تق�ضريه  من  �ضاحبها  تعفي  ال  ال�ضركة  م�ضتودع  اأمني  – م�ضوؤولية 

ومتابعته. 

بتغيري  االأول  لقيام  املتهمني  �سد  الدعوى  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأقام 

التي  )ال�سركة  الثاين  املتهم  وا�سرتاك   ، امل�سبوطة  الزيوت  تواريخ �سالحية جوالني 

يعمل  الذي  االأول  املتهم  البائع– اإقرار  عن  م�سوؤوليتها  طريق  عن  االأول(  بها  يعمل 

اأمينًا مل�ستودع ال�سركة باأنه قام بتعديل تواريخ ال�سالحيات على جوالني الزيوت حمل 

الق�سية وذلك باأمر من مديره اإال اأنه مل يثبت ذلك – حيازة ال�سركة )املتهمة الثانية( 

كمية من الزيوت غري �ساحلة لال�ستهالك االآدمي ، وكونها و�سعت اأمينًا للم�ستودع ال 

يعني اأنها تكتفي بذلك بل ال بد لها من مراقبته ومتابعته وطلب التقارير منه مما يعني 

تق�سريها الأنها هي امل�سوؤولة االأوىل عما يحدث لها من اأخطاء – اأثر ذلك: ثبوت اإدانة 

املتهمني. 
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نظام البيانات التجارية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/15( بتاريخ 1423/4/14هـ. 

العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأن  يف  الق�سية  باأوراق  مبني  هو  ح�سبما  تتلخ�ص 

العام  املدعي  بح�سور  الدعوى  بالئحة  اجلزائية  الدعوى  هذه  اأقام  ع�سري  مبنطقة 

).....( �سد املدعى عليهما : 

1- ).....( – فل�سطيني اجلن�سية – مبوجب رخ�سة االإقامة رقم ).....(  يبلغ من 

ال�سراح  مطلق  م�سيط،  خمي�ص  وي�سكن  اأعزب  ومتعلم،  – م�سلم  عامًا   )35( العمر 

بالكفالة احل�سورية. 

رقم  ال�سركة  ت�سجيل  �سهادة  مبوجب  والتجارة،  للتموين   ).....( �سركة   -2

مركزها  حمدودة،  م�سوؤولية  ذات  نوعها  1405/7/13هـ،  بتاريخ   )403004908(

الرئي�ص جدة، الن�ساط جتارة اجلملة يف املواد الغذائية )فرع خمي�ص م�سيط(، الأنه 

بعملها مت  باأبها  التجاري  الغ�ص  هيئة  اأع�ساء  قيام  اأثناء  ويف  بتاريخ 1427/3/19هـ 

�سبط )85( علبة �سعة )4( لرت زيت زيتون �سو�سن يف م�ستودع �سركة ).....( باخلمي�ص 

تواريخها مغرية عن طريق ال�سركة ، و)149( علبة �سعة )2( لرت زيت زيتون �سو�سن يف 

م�ستودع �سركة ).....( باخلمي�ص تواريخها مغرية عن طريق ال�سركة، و)12( جالونًا 
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تواريخها  باخلمي�ص،   ).....( م�ستودع  يف  معروف  غري  زيتون  زيت  لرت   )20( �سعة 

مغرية عن طريق ال�سركة و)21( كرتون �سعة )25( زيوت غري معروفة يف م�ستودع 

 )2( �سعة  علبة  و)29(  2005/9م  يف  ال�سالحية  منتهية  باخلمي�ص   ).....( �سركة 

لرت زيت زيتون االأمري يف م�ستودع �سركة ).....( باخلمي�ص من دون تاريخ وجاهزة 

لو�سع تاريخ و)21( علبة �سعة )4( لرت وزيت زيتون االأمري يف م�ستودع �سركة ).....( 

تواريخ، و)12( علبة �سعة )12( لرت زيت �سريجيال يف م�ستودع  باخلمي�ص من دون 

�سركة ).....( باخلمي�ص من دون تواريخ مطمو�سة وجاهزة للتعديل. كما اأنه بتاريخ 

1429/3/20هـ تقدم املدعو).....( ب�سكوى �سد �سركة ).....( حيث مت �سراء منتج 

زيت �سو�سن )2( لرت من �سوق القا�سي بخمي�ص م�سيط ووجد فيه تزويرًا يف تاريخ 

اأثبت  النوعية بجازان  وببعث عينات ملخترب اجلودة  املنتج منتهية.  املنتج و�سالحية 

التقرير باأن العينة رقم )1( عبارة عن �سريجيال غري مطابقة للموا�سفات ال�سعودية 

لوجود �سداأ على العبوة وعدم وجود تاريخ ال�سالحية وتعترب غري �ساحلة للعر�ص يف 

لعدم  للموا�سفات  مطابقة  غري  االأمري  ماركة   )7  ،3( رقم  العينة  وكذلك  االأ�سواق، 

والعينة  االأ�سواق،  يف  للعر�ص  �ساحلة  غري  وتعترب  العبوة  على  �سالحية  تاريخ  وجود 

رقم )11( ماركة ال�سو�سن غري مطابقة للموا�سفات لعدم وجود تاريخ �سالحية على 

اإتالف  مت  1427/4/9هـ  وبتاريخ  االأ�سواق.  يف  للعر�ص  �ساحلة  غري  وتعترب  العبوة 

العينات غري ال�ساحلة لال�ستهالك االآدمي. وبا�ستجواب املدعى عليه االأول اأقر باأنه 

تاريخ على  بو�سع  وقام  بن عفيف  االأختام اجلاهزة من مكتبة  ب�سراء ختم من  قام 
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 ).....( �سركة  م�ستودع  داخل  تاريخ  عليها  توجد  ال  التي  اجلوالني  على  زيت  علبة 

بخمي�ص م�سيط )الثاين( واأنه �سمح له مدير الفرع يف حينه بو�سعها داخل امل�ستودع 

لفرتة ب�سيطة واأنه قام باإتالف اخلتم الذي ا�ستخدمه �سابقًا كما اأنه قام بذلك خوفًا 

اجلنوب  فرع   ).....( �سركة  مدير   ).....( اإفادة  وبتدوين  ال�سركة،  خ�سميات  من 

ذكر باأنه مت �سبط كمية من زيت الزيتون مزالة التواريخ من امل�ستودع واأن امل�سوؤول 

عن امل�ستودع هو االأول. وقد انتهى التحقيق مع املذكورين اإىل توجيه االتهام )لالأول 

بتعديل تواريخ االإنتاج للزيوت امل�سبوطة وللثاين باال�سرتاك عن طريق امل�سوؤولية عن 

البائع( و�ساقت الهيئة االأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء يف اأقوال املدعى عليه االأول 

املنوه عنها واملدونة على لفة رقم )5، 7(. 2- ما جاء يف حم�سر ال�سبط املنوه عنه 

واملدون على لفة رقم )26(. 3- ما جاء يف تقرير خمترب اجلودة والنوعية بجازان 

املدعى عليهما فعل  اأقدم عليه  ما  اإن  لفة رقم )54(. وحيث  املدون على  املنوه عنه 

خمالف لنظام البيانات التجارية والئحته التنفيذية لذا تطلب الهيئة اإثبات ما اأ�سند 

اإليهما ومعاقبتهما مبوجب ما ن�ست عليه املادة ال�سابعة من ذات النظام.

وباإحالة الق�سية لهذه الدائرة مت حتديد جل�سة اليوم املوافق 1430/3/20هـ موعدًا 

االأول  عليه  املدعى  حل�سوره  ح�سر  كما   ).....( العام  املدعي  فيها  وح�سر  لنظرها 

مبوجب   ).....( ال�سرعي  الوكيل  وميثلها   ).....( عليها/�سركة  واملدعى   ).....(

اإليه  ُن�سب  االأول عما  الوكالة رقم )6960( يف 1428/8/12هـ وب�سوؤال املدعى عليه 

اأنه كان يعمل  واإمنا ال�سحيح  باأن هذا االتهام غري �سحيح  اأجاب  بالئحة الدعوى؟ 
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اأمينًا مل�ستودع �سركة ).....(بخمي�ص م�سيط ون�ساط ال�سركة هو بيع مواد غذائية وكان 

اأمينًا للم�ستودع وم�سرفًا عليه، واأن كراتني الزيت حمل الق�سية كانت يف م�ستودع تابع 

املدير  باإخبار  فقام  الزيوت،  على  كبري  ب�سكل  ويت�سرب  املطر  عليها  وينزل  لل�سركة 

).....( و).....( وكان نائبًا للمدير العام بهذا الت�سرب فلم يح�سل اأي تغري وقد ذكر 

باأن لديه �سهودًا باأنه �سبق واأن اأنذر ال�سركة بهذا اخلطاأ وعند قيامه بتوزيع كمية لي�ست 

من الزيوت كلمه).....( وطلب منه فتح كراتني الزيت وتنظيفها واإزالة ال�سداأ الذي 

عليها، فقام بهذه املهمة وقام املدعو).....( – �سوري اجلن�سية بختم اجلوالني وكان 

بختم حديدي واأن املدعى عليه االأول على علم بذلك وكان معار�سًا، ثم ح�سر ثالثة 

بالتفتي�ص فوجدوا عدم �سالحية جوالني  للم�ستودع وقاموا  التجارة  اأفراد من وزارة 

وطلب  التجارة  بفرع    ).....( وقابله   ، و).....(   ).....( ذهب  ذلك  وبعد  الزيت، 

منه االعرتاف بختم هذه الكراتني املتعفنة فقام باالعرتاف اأمام املحقق ب�سغط من 

اأجاب  اإ�سافته، وب�سوؤال وكيل �سركة ).....( عما لديه؟  ).....( ولي�ص لديه ما يود 

باأن لديه مذكرة مكونة من �سفحتني ويكتفي بها وطلب من الدائرة اال�ستف�سار من 

عليه  املدعى  ومبواجهة  ع�سوائي،  التجارة  وزارة  تفتي�ص  كان  هل  االأول  عليه  املدعى 

االأول بذلك، فاأجاب باأنهم يف اأثناء التفتي�ص ا�ستهدفوا مبا�سرة مكان الزيت ويقع يف 

الدعوى،  العام اكتفى مبا ورد بالئحة  امل�ستودع وبعر�ص ذلك على املدعي  منت�سف 

وبناًء عليه قررت الدائرة تاأجيل نظر الق�سية جلل�سة يوم الثالثاء 1430/5/10هـ وقد 

ح�سر فيها املدعي العام).....( كما ح�سر حل�سوره املدعى عليه االأول ).....( كما 
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ح�سر وكيل �سركة ).....( ).....( ، وبهذه اجلل�سة قدم وكيل ال�سركة مذكرة مكونة 

من �سفحتني وعقب املدعى عليه االأول ).....( باأنه يطلب متكينه من اإح�سار �سهوده 

فيها  وقد ح�سر  االأحد 1430/6/14هـ  الدائرة جلل�سة  فاأمهلته  القادمة  اجلل�سة  يف 

املدعي العام ).....( كما ح�سر حل�سوره املدعى عليه االأول ).....( كما ح�سر وكيل 

ال�سركة ).....(. وبهذه اجلل�سة �ساألت الدائرة املدعى عليه االأول عن ال�سهود فاأجاب 

باأنهم رف�سوا املجيء واأنهم مفتاح الق�سية، وب�سوؤال وكيل املدعى عليها هل لديه ما 

يود اإ�سافته، اأجاب باأنه يكتفي مبذكرتيه اجلوابيتني املقدمة يف اجلل�سات ال�سابقة كما 

اأنه ي�سيف اأن املذكرتني كانتا ردًا على الئحة االدعاء العام التي تن�ص على حماكمة 

موكلته باملادة ال�سابعة من نظام البيانات التجارية والنتفاء ق�سد موكلته اجلنائي من 

التهمة املن�سوبة لها واعرتاف املتهم بخلو م�سوؤولية موكلته ملا ت�سمنته الالئحة املقدمة 

التجارة  وزارة  نظام  من  ع�سرة  الثالثة  املادة  تطبيق  يطلب  واأنه  العام،  االدعاء  من 

ولي�ص لديه ما يود اإ�سافته، وبناًء عليه وملزيد من التاأمل قررت الدائرة تاأجيل نظر 

الق�سية جلل�سة االثنني املوافق 1430/6/29هـ وقد ح�سر املدعي العام ).....( كما 

ح�سر حل�سوره املدعى عليه االأول ).....( كما ح�سر حل�سوره وكيل ال�سركة ).....( 

مبوجب الوكالة رقم ).....( يف 1427/8/25هـ من كتابة عدل جدة الثانية. وبهذه 

باأنهما  فاأجابا  اإ�سافته،  يودان  ما  لديهما  املدعى عليهما هل  الدائرة  �ساألت  اجلل�سة 

يكتفيان باأقوالهما ال�سابقة ولي�ص لديهما ما يودان اإ�سافته وبعر�ص ذلك على املدعي 

العام اكتفى مبا ورد بالئحة الدعوى. 
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االأوراق  كافة  على  االطالع  وبعد  عنها،  واالإجابة  الدعوى  من  تقدم  ما  على  وبناًء 

قرار  يف  اإليهما  ُن�سب  ما  عليهما  املدعى  اأنكر  وحيث  بالق�سية،  املرفقة  والتحقيقات 

دليل  اأي  من  وجمردًا  مر�ساًل  لكونه  اإنكارهما  اإىل  تلتفت  ال  الدائرة  اأن  اإال  االتهام، 

�سحيح يدعمه، وحيث ظهر للدائرة اأن ما تقدما به من دفاع كان بغية يف التن�سل من 

امل�ساءلة اجلنائية. وحيث اإن املدعى عليه االأول ).....( قد ورد يف اعرتافاته من اأنه 

قام بتعديل مدة ال�سالحيات على الزيوت حمل الق�سية، وكان ذلك باأمر من مديره 

اإن املدعى عليها  ُيثبت ذلك. وحيث  اأنه مل  اإال  اأن اأخربه مبا ح�سل يف امل�ستودع  بعد 

الثانية/�سركة ).....( قد حازت كمية من الزيوت غري �ساحلة لال�ستهالك االآدمي، 

املراقبة  من  لها  بد  ال  بل  بهذا  تكتفي  اأنها  يعني  ال  للم�ستودع  اأمينًا  و�سعت  وكونها 

واملتابعة وطلب التقارير من اأمني م�ستودعها، كيف وقد قال عمر بن اخلطاب ر�سي 

اهلل عنه: اأريتم اإذا ا�ستعملت عليكم خري من اأعلم ثم اأمرته بالعدل اأكنت ق�سيت ما 

اأم ال. فكل م�سوؤول عما حتت  اأمرته  اأنظر عمل مبا  علي؟ قالوا: نعم. فقال: ال حتى 

يده، وحيث اإن عدم علم ال�سركة بهذا الفعل يعترب تق�سريًا منها الأنها هي امل�سوؤولة 

متابعة  ال�سركة يف  تق�سري  للدائرة  تبني  اأخطاء، وحيث  لها من  االأوىل عما يح�سل 

م�سوؤوليتها، االأمر الذي تنتهي معه الدائرة اإىل اإدانتهما ومعاقبتهما بالعقوبة الواردة 

يف منطوق حكمها. 
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لذلك حكمت الدائرة مبا يلي: 

اأواًل: اإدانة املدعى عليه ).....( – فل�ضطيني اجلن�ضية – مبا ُن�ضب اإليه من خمالفة 

نظام البيانات التجارية وتغرميه مبلغا وقدره خم�ضة وع�ضرون األف ريال. 

ثانياً: اإدانة املدعى عليها �ضركة ).....( مبا ُن�ضب اإليها من خمالفة ما ورد بنظام 

البيانات التجارية وتعزيرها عن ذلك بتغرميها مبلغا وقدره ع�ضرون األف ريال. 

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 3/150/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 198/د/ج/12 لعام 1431هـ

رقم حكم اال�ضتئناف 331/اإ�س/9 لعام 1431هـ
تاريخ اجلل�ضة 1431/12/21هـ

غ�س جتاري – عر�س معلبات حتوي حلم خنزير – ت�ضابه املنتج مع منتج اآخر – 

انتفاء علم املتهم مبحتويات املنتج . 

اأقام فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام الدعوى �سد املتهم التهامه بالغ�ص التجاري 

– اإنكار املتهم يف جميع مراحل  حيث عر�ص وباع معلبات حتتوي على حلم خنزير 

التحقيق ودفعه االتهام بعدم علمه باحتواء املنتج على حلم اخلنزير لت�سابهه مع منتج 

اآخر يحتوي على حلم بقري كما تظهره املل�سقات لكال النوعني واأنه ا�سرتاه من بائع 

متجول مل ي�ستطع الداللة عليه – مما يوؤكد �سحة اأقوال املتهم و�سع الب�ساعة يف مكان 

ظاهر وقلة عددها واإر�ساد هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر على موقعها وعدم 

– وملا كان الق�ساء قد ا�ستقر على اأنه متى تطرق ال�سك واالحتمال  �سعيه الإخفائها 

اإذ ال�سك يف�سر ل�سالح  اإىل قرائن االإدانة وجب احلكم بالرباءة لعدم كفاية االأدلة 

املتهم – اأثر ذلك : عدم ثبوت اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه. 

باإحالة الق�سية اإىل هذه الدائرة حددت لها جل�سة يوم االأحد املوافق 1431/3/21هـ 
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جل�سة  الدائرة  فحددت  عليه  املدعى  يح�سر  ومل   ).....( العام  املدعي  فيها  ح�سر 

يوم االأحد املوافق 1431/4/26هـ ح�سرها املدعي العام ال�سابق ح�سوره كما ح�سر 

املدعى عليه وبتالوة الئحة الدعوى عليه اأجاب قائاًل: ما جاء فيها غري �سحيح وطلب 

لتقدمي  مهلة  وطلب  منها  ب�سورة  تزويده  ومت  عليها  للرد  الدعوى  الئحة  من  �سورة 

ال�سابق ح�سوره  العام  املدعي  ال�سبت 1431/5/10هـ ح�سر  اليوم  وبجل�سة هذا  رده 

كما ح�سر املدعى عليه وب�سوؤاله عن رده قدم م�ستندًا من ورقة واحدة متثل رده على 

الدعوى مكتفيًا بها وقد ت�سمنت اأنه ا�سرتى حلمًا بقريًا )رينو( من املوزع وتبني له اأن 

من بني الكراتني حلمًا بقريًا يحتوي على حلم اخلنزير واأ�سهد اهلل على نف�سه باأنه مل 

يكن ينوي �سراءها حلرمة بيعها ولو كان يعرف م�سبقًا عن هذه الكراتني الأبلغ اجلهات 

اأقواله بالتحقيقات واكتفى بذلك كما اكتفى  املخت�سة عنها واأحال املدعى عليه اإىل 

املدعي العام مبا ورد يف الئحة الدعوى. 

الدعوى  هذه  اأقام  ال�سرقية  باملنطقة  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اإن  حيث 

الئحة  يف  اأوردها  التي  النظامية  الن�سو�ص  به  تق�سي  ملا  طبقًا  املتهم  معاقبة  طالبًا 

الدعوى من حيث  بالف�سل يف هذه  الدائرة خمت�سة  اإن هذه  العامة وحيث  االدعاء 

نوع الق�سية ومكانها طبقًا ملا ت�سمنته قرارات معايل رئي�ص الديوان املنظمة للدوائر 

واخت�سا�ساتها. وحيث اإن ما ُن�سب اإىل املدعى عليه مل يقم على دليل يقيني �سامل من 
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اال�سطراب فاملدعى عليه يف جميع مراحل التحقيق ينفي ما ُن�سب اإليه جملة وتف�سياًل 

ويدفع االتهام بعدم علمه باحتواء املنتج على حلم اخلنزير لت�سابه املنتج مع منتج اآخر 

ا�سمه رينو كما تظهره املل�سقات لكال النوعني واأنه ا�سرتاه من بائع متجول مل ي�ستطع 

عددها  وقلة  ظاهر  مكان  يف  الب�ساعة  و�سع  اأقواله  �سحة  يوؤكد  ومما  عليه،  الداللة 

واإر�ساد هيئة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر على موقعها ومل ي�سع الإخفائها يدل 

على �سحة ما دفع به من عدم علمه مبحتويات املنتج وحيث اإن ما قدمته املدعية من 

اأدلة يف مواجهة املدعى عليه فهي اأدلة مظنونة حمتملة ال تقوى على رفع االأ�سل املتقرر 

وهو الرباءة االأ�سلية وعدم االإدانة ال �سيما وقد قد دفع املتهم بعدم علمه على احتواء 

املنتج على حلم اخلنزير لت�سابهه مع منتج )رينو( االأ�سلي للحم البقري وو�سعه يف 

اأنه متى تطرق  الق�ساء على  ا�ستقر  وقد  قوله،  يوؤكد �سحة  للعيان مما  مكان ظاهر 

ال�سك واالحتمال اإىل قرائن االإدانة وجب احلكم برباءة املتهم لعدم كفاية االأدلة اإذ 

ال�سك يف�سر ل�سالح املتهم، لذلك وتاأ�سي�سًا على ما �سبق وحيث مل يتوافر دليل قاطع 

اأو اإقرار �سريح للمدعى عليه بعلمه اأن املنتج يحوي حلم اخلنزير فاإن الدائرة غري 

مطمئنة اإىل �سحة ما ُن�سب اإىل املدعى عليه ومن ثم تنتهي اإىل عدم ثبوت املخالفة. 

)�ضعودي اجلن�ضية(  لـ).....(  املن�ضوبة  املخالفة  ثبوت  بعدم  الدائرة  لذلك حكمت 

من حيازة وبيع معلبات حتتوي على حلم خنزير، وذلك 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 4/308/ق لعام 1429هـ
رقم احلكم االبتدائي 695/د/ج/4 لعام 1430هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 327/اإ�س/9 لعام 1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/21هـ

ا�ضتغال بالتجارة – عمل املوظف ل�ضالح اأحد اأقاربه بالوكالة. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم حال كونه موظفًا عامًا )معلم( 

وحمطة  جتارية  حمالت  اأعمال  ومتابعة  اأخيه  مكتب  باإدارة  وذلك  بالتجارة  ا�ستغل 

مت�سمنة  �سقيقه  من  له  �سرعية  وكالة  بوجود  املتهم  اإقرار   – وغريها  حمروقات 

الأ�سرته  الوحيد  العائل  كونه  ذلك  مربرًا  التجارية  �سقيقه  ملحالت  ومتابعته  اإ�سرافه 

 – والأن �سقيقه �سغري ال�سن وال يح�سن اال�ستغال بالتجارة واأن النظام ي�سمح بذلك 

ال�سماح للموظف بالعمل ل�سالح اأحد اأقاربه بالوكالة كما ورد يف املادة )2/13/ج( 

املوظف  ي�سبح  ال  بحيث  فيه  التو�سع  يجوز  ال  ا�ستثناء  هو  املدنية  لوائح اخلدمة  من 

ا�ستقر  وقد  القاعدة  اال�ستثناء هو  اأ�سحى  واإال  القوامة  اأو  الوكالة  �ستار  تاجرًا حتت 

ق�ساء الديوان على اأن ن�ص املادة املذكورة ا�ستثناء اأوجبته ال�سرورة وال يجوز التو�سع 

فيه – اأثر ذلك: اإدانة املتهم مبا ُن�سب اإليه. 

املادة )1/1( من املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/19هـ. 
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وتاريخ  رقم ) 49(  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  نظام اخلدمة  املادة )13( من 

1397/7/10هـ.  

املادة )13/اأ-ج/2/ج( من الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية ال�سادرة بقرار 

جمل�ص اخلدمة املدنية رقم )1( بتاريخ 1397/7/27هـ .

العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  فرع  اأن  يف  الق�سية  باأوراق  مبني  هو  ح�سبما  تتلخ�ص 

– البالغ  اأقام هذه الدعوى اجلزائية بالئحة الدعوى �سد ).....(  مبنطقة جنران 

من العمر)40( عامًا – �سعودي اجلن�سية – يعمل معلمًا بامل�ستوى اخلام�ص مبدر�سة 

طارق بن زياد االبتدائية – جوال ).....( حيث اإنه بتاريخ 1428/7/16هـ وما قبله 

مكتب  باإدارة  وذلك  بالتجارة  ا�ستغل  عامًا  موظفًا  كونه  منطقة جنران حال  بدائرة 

).....( للخدمات العامة العائد ل�سقيقه ).....( باالإ�سراف ومتابعة اأعمال املحالت 

والعقارات  واأعمال احلدادة  العامة  املقاوالت  وموؤ�س�سة  املحروقات  التجارية وحمطة 

نيابة عنه مبوجب الوكالة رقم )2/29/17( يف 1426/3/28هـ ممار�سًا بذلك العمل 

التجاري بها من اإبرام العقود وامل�ساركة يف احل�سول على العوائد. 

ثم �ساقت الهيئة االأدلة والقرائن التالية: 

1- اعرتافه بجميع مراحل التحقيق باأنه يقوم بكافة االأعمال التجارية ومتابعة اأعمال 

املكتب واالأن�سطة التجارية االأخرى. 
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2- ما ت�سمنته الوكالة ال�سرعية امل�سار اإليها اأنه وكيل �سرعي عن �سقيقه يف االإ�سراف 

العامة  املقاوالت  وموؤ�س�سة  املحروقات  وحمطة  التجارية  املحالت  اأعمال  ومتابعة 

واأعمال احلدادة والعقارات ومكتب اخلدمات العامة. 

ن�ست  التي  املدنية  اخلدمة  نظام  من  الفقرة)اأ(   )13( املادة  لن�ص  خمالفته   -3

على اأنه يجب على املوظف اأن ميتنع عن اال�ستغال بالتجارة بطريقة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة.

وطلبت الهيئة من املحكمة االإدارية معاقبة املتهم طبقًا لن�ص املادة االأوىل الفقرة )1( 

من املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/19هـ. 

ويف �سبيل نظر الق�سية حددت الدائرة جل�سة يوم الثالثاء املوافق 1429/5/1هـ ويوم 

االأحد املوافق 1429/7/10هـ وباملناداة على طريف الدعوى ح�سر ممثل االدعاء).....( 

اأنكر  االتهام؟  بقرار  اإليه  ُن�سب  املدعى عليه مبا  املدعى عليه، ومبواجهة  كما ح�سر 

ذلك مفيدًا اأن ال�سجل التجاري اخلا�ص مبكتب العقار با�سم اأخيه ).....( وهو ياأتي 

اأنه موؤجر. وب�سوؤاله عن الوكالة  اأحيانًا زائرًا الأخيه لتوقيع عقود االإيجار على  املحل 

التجارية؟  �سقيقه  حمالت  ومتابعته  اإ�سرافه  املت�سمنة  ب�سقيقه  اخلا�سة  ال�سرعية 

اأجاب باأنه عمل الوكالة لكونه العائل الوحيد الأخيه واأ�سرته والنظام يخول له ذلك، ثم 

طلب اإمهاله الإح�سار امل�ستند النظامي لذلك، م�سيفًا اأنه يقوم بعمله الر�سمي كاماًل. 

التي ذكرها املدعى عليه. ويف  النظامية  للمادة  اأنه �سريجع  اأفاد ممثل االدعاء  كما 

جل�سة االأحد 1429/7/10هـ قدم املدعى عليه مذكرة من ورقة واحدة ت�سمنت املادة 
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و�سعه  واأن  بالتجارة  ا�ستغااًل  يعد  ما  حددت  والتي  التنفيذية  الالئحة  من   )2/13(

يندرج حتت املادة املذكورة، كما ت�سمنت مذكرته التي قدمها يف هذه اجلل�سة االإ�سارة 

اإىل حكم هيئة التدقيق يف ق�سية مماثلة بعدم االإدانة وطلب الف�سل يف الدعوى. وقد 

اأجاب املدعي العام اأن اال�ستثناء امل�سار اإليه يف املادة املذكورة لل�سرورة وال يتو�سع فيه 

م�سابهة  لعام 1417هـ يف ق�سية  رقم )417/ت/3(  التدقيق  واأحال على حكم هيئة 

لهذه الق�سية، وقد اأجاب املدعى عليه باأن قيامه بالوكالة يعد من باب ال�سرورة لوفاة 

الوحيد  العائل  وهو  �سنه  �سغر  ب�سبب  بالتجارة  اال�ستغال  يح�سن  ال  اأخاه  والأن  والده 

لهم. وبعر�ص ذلك على ممثل االدعاء اكتفى مبا ورد بقرار االتهام كما اكتفى املدعى 

عليه مبا ذكره، وبناًء على ذلك حكمت الدائرة يف حكمها رقم )315/د/ج/14( لعام 

1429هـ بعدم اإدانة املدعى عليه مبا ُن�سب اإليه من اال�ستغال بالتجارة حال كونه موظفًا 

عامًا وقد بيت اأ�سباب حكمها ذلك وهو مرفق بالق�سية، وحيث اعرت�ص ممثل االدعاء 

على احلكم امل�سار اإليه بالئحة اعرتا�سية ت�سمنت طلب اإدانة املدعى عليه مبا ُن�سب 

 – الثانية  – الدائرة  اإليه بقرار االتهام لذا مت رفع الق�سية اإىل حمكمة اال�ستئناف 

والتي ق�ست يف حكمها رقم )505/اإ�ص/2( لعام 1430هـ بنق�ص حكم الدائرة امل�سار 

اإليه والذي ت�سمن ما ملخ�سه اأن ما ا�ستندت اإليه الدائرة ال ي�ستند اإىل نظام ويخالف 

ما ا�ستقر عليه الق�ساء يف هذا املجال حيث اإن النظام يحظر العمل التجاري بطريقة 

مبا�سرة وغري مبا�سرة وق�سر النظام جواز الوكالة للموظف عمن تربطه به �سلة قرابة 

حتى الدرجة الرابعة على ا�ستالم حقوق معينة اأو توقيع يف ق�سايا حمددة، كما ت�سمن 
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احلكم ذكر اأمثلة من اأحكام هيئة التدقيق التي ا�ستقر ق�ساء الديوان بها والتي منها 

احلكم رقم )311/ت/3( لعام 1413هـ ورقم )207/ت/3( لعام 1414هـ، وباإحالة 

الق�سية للدائرة حددت لنظرها جل�سة يوم االأحد املوافق 1430/11/6هـ وفيها ح�سر 

ممثل االدعاء ).....( كما ح�سر املدعى عليه وقد اطلعت الدائرة طريف الدعوى على 

املدعى عليه  فاأجاب  اإليه من مالحظات  امل�سار  اال�ستئناف  ورد يف حكم حمكمة  ما 

اأن قدم ما يرد على هذه املالحظات ولي�ص لديه ما ي�سيفه،  اأنه �سبق  مبا يدل على 

وملزيد تاأمل يف الق�سية فقد مت تاأجيل نظر الق�سية اإىل هذه اجلل�سة والتي ح�سر فيها 

ممثل االدعاء ).....( كما ح�سر املدعى عليه، وب�سوؤال املدعى عليه هل لديه ما يود 

اإ�سافته؟ اأجاب باأنه يكتفي مبا �سبق ذكره وتقدميه يف اجلل�سات ال�سابقة م�سيفًا باأنه 

قد وجه له هذا االتهام يف منطقة حائل حيث رفعت ق�سيته اإىل االإمارة ثم اأحيلت اإىل 

املادة  اإىل حفظ االتهام م�ستندين على  انتهوا  والذين  والتعليم بحائل  اإدارة الرتبية 

)13/د/ج( من نظام اخلدمة املدنية، وبعر�ص ذلك على ممثل االدعاء اكتفى مبا 

ورد بقرار االتهام، كما اكتفى املدعى عليه مبا ذكره و�سادق على ذلك.

االأوراق  على  واالطالع  الق�سية  درا�سة  وبعد  عنها،  واالإجابة  الدعوى  �سماع  بعد 

اإقرار املدعى عليه املوؤرخ يف 1428/7/16هـ ويف اأقواله  والتحقيقات، وحيث ورد يف 

يف التحقيقات واأمام الدائرة وكذلك ما ت�سمنته الوكالة ال�سرعية رقم )2/29/17( 



730

مكتب  اأعمال  ومتابعة  واالإ�سراف  التجارية  االأعمال  ميار�ص  باأنه  1426/3/28هـ  يف 

اخلدمات وحمطة املحروقات وموؤ�س�سة املقاوالت واأعمال احلدادة والعقارات التابعة 

الأخيه ).....( وتوقيع العقود واالتفاقيات، وحيث ن�ست املادة الثالثة ع�سرة من نظام 

اخلدمة املدنية على اأنه يجب على املوظف اأن ميتنع عن اال�ستغال بالتجارة بطريقة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، كما ن�ست الئحة النظام امل�سار اإليها يف مادته )13/اأ-ج( 

باأنه يعد ا�ستغااًل بالتجارة وفق اأحكام النظام على �سبيل املثال: اأ- قيام املوظف بت�سجيل 

حمل جتاري با�سم القا�سر الذي ت�سمله واليته اأو و�سايته. ج- كل عمل يتعلق بالوكالة 

اأو بالعمولة اأو البيع باملزايدة( ، وحيث اإن ال�سماح للموظف بالعمل ل�سالح اأحد اأقاربه 

بالوكالة كما ورد يف املادة )2/13/ج( من لوائح اخلدمة املدنية هو ا�ستثناء ال يجوز 

التو�سع فيه بحيث ال ي�سبح املوظف تاجرًا حتت �ستار الوكالة اأو القوامة واإال اأ�سحى 

اأنه يتنافى مع النظام ويهدد احلكمة من حظر اال�ستغال  اال�ستثناء هو القاعدة كما 

بالتجارة على املوظف بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وحيث ا�ستقر ق�ساء الديوان 

على اأن ن�ص املادة )2/13/ج( ا�ستثناء اأوجبته ال�سرورة وال يجوز التو�سع فيه كما ورد 

لعام  لعام 1413هـ ورقم )207/ت/3(  التدقيق رقم )311/ت/3(  اأحكام هيئة  يف 

1414هـ ورقم )417/ت/3( لعام 1416هـ، لذا فاإن الدائرة تنتهي اإىل اأن املدعى عليه 

قد خالف اأحكام املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/19هـ وتدينه مبا ُن�سب 

اإليه من اال�ستغال بالتجارة حال كونه موظفًا عامًا، وتعزره عن ذلك طبقًا لن�ص املادة 

)1/1( من املر�سوم امللكي امل�سار اإليه. 
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لذلك حكمت الدائرة باإدانة املدعى عليه ).....( – �ضعودي اجلن�ضية – مبا ُن�ضب 

بتغرميه  ذلك  وتعزيره عن  عاماً،  بالتجارة حال كونه موظفاً  اال�ضتغال  اإليه من 

�ضبعة اآالف ريال 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 1/67/ق لعام 1431هـ
رقم احلكم االبتدائي 29/د/ج/2 لعام 1431هـ
رقم حكم اال�ضتئناف 430/اإ�س/9 لعام1431هـ

تاريخ اجلل�ضة 1431/12/30هـ

– متثيل دار حماماة واإعداد اللوائح االعرتا�ضية ال يعد عماًل  ا�ضتغال بالتجارة 

جتارياً – عدم ا�ضرتاط نظام املحاماة احل�ضول على ترخي�س الإعداد اللوائح. 

اأقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى �سد املتهم الأنه ب�سفته موظفًا عامًا )م�سرف 

تربوي( ا�ستغل بالتجارة باأن وقع اتفاقية اأتعاب على حمررات مكتب حماماة على اأن 

يقوم باإعداد الئحة اعرتا�سية على حكم ق�سائي مقابل مبلغ مايل – عدم وجود ن�ص 

نظامي يجرم اإعداد اللوائح االعرتا�سية ، ف�ساًل عن اأن اإعدادها ال يعد عماًل جتاريًا 

املحاماة  املهنية ومنها نظام  االأعمال  ، وال يعد خمالفًا الأي عمل من  النظام  ح�سب 

الذي مل ي�سرتط احل�سول على ترخي�ص اأو توافر �سروط خا�سة الإعداد اللوائح ، كما 

اأن و�سف متثيل دار املحاماة ال يعد عماًل جتاريًا لعدم وجود ما يثبت اأن املتهم موظف 

لدى الدار باالإ�سافة اإىل اأن املتهم مل يقم بالرتافع يف املحكمة – اأثر ذلك: عدم اإدانة 

املتهم مبا ُن�سب اإليه. 

رقم)م/32(  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التجارية  املحكمة  نظام  من   )2،1( املادة 

بتاريخ 1350/1/15هـ.
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املادة )1/1(من املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ . 

تتلخ�ص وقائع هذه الق�سية ح�سبما يبني من اأوراقها يف اأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق 

)844/ج(  رقم  االتهام  قرار  مبوجب  اجلنائية  الدعوى  هذه  اأقام  الريا�ص  مبنطقة 

والتحقيق مبنطقة  الرقابة  هيئة  فرع  يتهم  ن�سه:  ما  فيها  والذي جاء  لعام 1430هـ 

الريا�ص ).....( – �سعودي اجلن�سية – العمر )46( �سنة – م�سرف تربوي باإدارة 

التعليم بنني بالريا�ص. الأنه حتى تاريخ 1429/9/3هـ بدائرة مدينة الريا�ص مبنطقة 

بامل�ستوى  والتعليم  الرتبية  بوزارة  عامًا   )22( منذ  عامًا  موظفًا  ب�سفته  الريا�ص 

املحاماة  دار  اأتعاب على حمررات مكتب  اتفاقية  وقع  باأن  بالتجارة  ا�ستغل  اخلام�ص 

احلكم  على  اعرتا�سية  الئحة  يعد  اأن  اأ�سا�ص  على  ثاٍن  طرف  مع).....(  اأول  طرف 

ال�سادر �سد ابني الطرف الثاين مقابل ثالثمائة األف ريال وذلك الأجل نق�ص احلكم 

بالقتل تعزيرًا اإىل دون ذلك وا�ستالمه مبلغ مائة األف ريال على دفعتني. 

اأدلة االتهام :  

1- �سكوى الطرف الثاين باالتفاقية ).....( لنائب وزير الرتبية والتعليم. 

2- اعرتافه بالتوقيع على االتفاقية. 

3- ا�ستالمه مبلغ مائة األف ريال على دفعتني كل دفعة مببلغ خم�سني األف ريال مبوجب 

�سيكني االأول برقم )2( يف 2007/7/3م والثاين رقم )28( يف 2007/7/8م م�سحوبة 
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على البنك االأهلي التجاري وبا�سمه ومدون بهما مقابل املحاماة عن االأوالد. 

وطلبت الهيئة معاقبته وفقًا للمادة االأوىل فقرة )1( من املر�سوم امللكي رقم )43( 

بتاريخ 1377/11/29هـ. 

وحال ورود الق�سية لهذه الدائرة حددت لها عدة جل�سات ح�سر فيها اأطراف الدعوى 

ففي جل�سة يوم الثالثاء 1431/2/4هـ قدم وكيل املتهم مذكرة مكونة من اأربع �سفحات 

ت�سمنت يف جمملها اإنكار املتهم ملا ُن�سب اإليه يف قرار االتهام واأن الفعل الذي ُو�سف 

به املتهم ال يعد خمالفة نظامية وغري داخل يف املواد التي ا�ستندت اإليها هيئة الرقابة 

والتحقيق يف قرار االتهام. ويف جل�سة هذا اليوم ح�سر ممثل الهيئة كما ح�سر املتهم 

ووكيله وقد اأكد املتهم عدم �سحة ما ُن�سب اإليه يف قرار االتهام واكتفى الطرفان مبا 

مت �سبطه وتقدميه يف جل�سات ما�سية وبذا ختمت املرافعة.

وبعد �سماع الدعوى االإجابة واالطالع على اأوراق الق�سية وما دار ب�ساأنها من حتقيقات 

بناًء  وذلك  اعرتا�سية  اإعداد الئحة  باال�سرتاك يف  املتهم  قيام  يلي  ما  للدائرة  تبني 

االإدارة  قبل  املتهم من  مع  اأُجري  الذي  التحقيق  اإقراره يف حم�سر  اأواًل  يلي  ما  على 

العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الريا�ص )بنني( بتاريخ 1429/10/21هـ يف ال�سفحة 

االأوىل باأنه �سارك يف اإعداد الالئحة االعرتا�سية. ثانيًا: �سدور ال�سيكات با�سم املتهم 

واإقراره بقب�ص قيمة ال�سيكات. ثالثًا: عدم اإف�ساح املتهم عن االآخرين الذين يدعي 
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له  م�ساركون  باأنهم  يدعي  وتارة  الالئحة  اإعداد  وبني طالب  بينهم  و�سيط  باأنه  تارة 

يف اإعداد الالئحة. االأمر الذي مبجموعه يوؤكد للدائرة باأن املتهم م�سارك يف اإعداد 

الالئحة االعرتا�سية فقط دون اأن يكون وكياًل اأو مرتافعًا يف املحكمة يف ق�سية اأبناء 

املدعو).....( وبناًء على ذلك فاإن ما و�سفت به هيئة الرقابة والتحقيق باأن املتهم 

نظامي  ن�ص  وجود  لعدم  وذلك  املتهم  على  منطبق  غري  بالتجارة  باال�ستغال  قام 

يعد  ال  االعرتا�سية  اللوائح  اإعداد  اأن  عن  ف�ساًل  االعرتا�سية  اللوائح  اإعداد  يجرم 

عماًل جتاريًا ح�سب ما ن�ست عليه املادة االأوىل والثانية من نظام املحكمة التجارية 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/32( بتاريخ 1350/1/15هـ كما اأن اإعداد اللوائح 

فقط ال يعد خمالفًا الأي عمل من االأعمال املهنية ومنها نظام املحاماة حيث اإن نظام 

�سروط  اأو  ترخي�ص  على  يح�سل  اأن  اللوائح  اإعداد  ا�سرتاط  على  ين�ص  املحاماة مل 

يف  والتحقيق  الرقابة  هيئة  املدعية  الهيئة  عليه  ن�ست  ما  فاإن  وعليه  توافرها  يجب 

الفقرة االأوىل من املر�سوم امللكي رقم )43( بتاريخ 1377/11/29هـ ال ينطبق على 

املتهم وال ينال من ذلك توقيع املتهم على عقد ب�سفته ممثاًل لدار املحاماة حيث اإن 

و�سف التمثيل لدار املحاماة ال يعد عماًل جتاريًا وال دلياًل على اأنه موظف لدى مكتب 

دار املحاماة ف�ساًل عن اأن الهيئة مل تتحقق من مكتب دار املحاماة عن املتهم هل هو 

موظف لديها اأم ال كما اأن املبلغ ).....( قد قرر يف خطابه املوجه لنائب وزير الرتبية 

والتعليم باأن املتهم مل يقم بالرتافع يف املحكمة االأمر الذي يوؤكد للدائرة عدم ثبوت 

ال�سفة املجرمة نظامًا على املتهم. 
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لذلك حكمت الدائرة بعدم اإدانة ).....( – �ضعودي 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. 

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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املو�ضوعاملجلد
رقم ال�ضفحة

اإىلمن

االأول

1186تزوير 

187318ر�ضوة

319326اختال�س

الثاين

327446اإ�ضاءة ا�ضتعمال ال�ضلطة

447456�ضوء اال�ضتعمال االإداري

457524ا�ضتغالل النفوذ الوظيفي

525552ا�ضتعمال القوة �ضد املوظف العام

553618االأ�ضلحة والذخائر

619654انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة

655684تزييف العملة

685708الت�ضرت التجاري

709722الغ�س التجاري

723736اال�ضتغال بالتجارة



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
2/3535/ق لعام 

1429هـ
577/د/ج/7 لعام 

تزوير – حمرر 342/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ
3ر�ضمي

1/7739/ق لعام 
1429هـ

25/د/ج/3 لعام 
تزوير – حمرر 530/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

12ر�ضمي

1/8056/ق لعام 
1429هـ

104/د/ج/2 لعام 
تزوير – حمرر 582/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

22ر�ضمي

1/876/ق  لعام 
1429هـ

309/د/ج/4 لعام 
تزوير – حمرر 620/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

28ر�ضمي

2/1057/ق لعام 
1429هـ

11/د/ج/7 لعام 
تزوير – حمرر 696/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

37ر�ضمي

2/3187/ق لعام 
1428هـ

583/د/ج/9 لعام 
تزوير – حمرر 701/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

50ر�ضمي

1/7204/ق لعام 
1429هـ

68/د/ج/4 لعام 
تزوير – حمرر 730/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

57ر�ضمي

1/5840/ق لعام 
1429هـ

400/د/ج/1 لعام 
تزوير – حمرر 743/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

62ر�ضمي

3/1993/ق لعام 
1428هـ

51/د/ج/12 لعام 
تزوير – حمرر 753/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

72ر�ضمي

3/862/ق لعام 
1430هـ

413/د/ج/12 لعام 
تزوير – حمرر 781/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

91ر�ضمي

2/2893/ق لعام 
1429هـ

753/د/ج/7 لعام 
تزوير – حمرر 922/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

96ر�ضمي

2/4167/ق لعام 
1430هـ

738/د/ج/8 
تزوير – حمرر 905/اإ�س/2 لعام 1431هـلعام1430هـ

108ر�ضمي

2/40/ق لعام 
1430هـ

764/د/ج/8لعام 
تزوير ــ حمرر ر�ضمي 926/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

114وعريف



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
3/2579/ق لعام 

1429هـ
412/د/ج/12 لعام 

تزوير – حمرر 1068/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ
119ر�ضمي

1/2018/ق لعام 
1429هـ

51/د/ج/3 لعام 
126تزوير – حمرر عريف689/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

1/2570/ق لعام 
1428هـ

441/د/ج/1 لعام 
143تزوير – حمرر عريف772/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

1/4068/ق لعام 
1429هـ

7/د/ج/1 لعام 
148تزوير – حمرر عريف903/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

3/2620/ق لعام 
1429هـ

3/د/ج/11 لعام 
تزوير – ورقة 793/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

152جتارية

2/2060/ق لعام 
1429هـ

24/د/ج/7 لعام 
تزوير – حمرر 845/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

156م�ضريف

2/6969/ق لعام 
1429هـ

718/د/ج/8 لعام 
تزوير – حمرر 1199/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

175م�ضريف

2/2492/ق لعام 
1430هـ

386/د/ج/9 لعام 
189ر�ضوة – عر�س107/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

1/265/ق لعام 
1429هـ

261/د/ج/4 لعام 
193ر�ضوة – عر�س397/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

1/724/ق لعام 
1431هـ

89/د/ج/3 لعام 
200ر�ضوة – عر�س777/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

3/1023/ق لعام 
1431هـ

257/د/ج/11 لعام 
204ر�ضوة – عر�س1177/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

4/949/ق لعام 
1430هـ

553/د/ج/14 لعام 
210ر�ضوة – عر�س1291/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

1/6/17/ق لعام 
1429هـ

32/د/ج/5 لعام 
219ر�ضوة – طلب واأخذ174/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

2/1518/ق لعام 
1430هـ

466/د/ج/9 لعام 
231ر�ضوة – طلب واأخذ188/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

4/1391/ق لعام 
1430هـ

667/د/ج/14 لعام 
241ر�ضوة – طلب واأخذ423/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
2/7508/ق لعام 

1429هـ
491/د/ج/9 لعام 

250ر�ضوة – طلب واأخذ623/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

2/1262/ق لعام 
1431هـ

65/د/ج/7 لعام 
268ر�ضوة – طلب واأخذ888/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

4/215/ق لعام 
1430هـ

387/د/ج/14 لعام 
270ر�ضوة – طلب واأخذ942/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

6/218/ق لعام 
1430هـ

240/د/ج/20 لعام 
286ر�ضوة – طلب واأخذ1313/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

3/1581/ق لعام 
1430هـ

281/د/ج/12 لعام 
298ر�ضوة – قبول واأخذ1227/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

3/1305/ق لعام 
1431هـ

342/د/ج/12 لعام 
ر�ضوة – ا�ضرتاك 1208/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

309يف دفع

4/815/ق لعام 
1430هـ

515/د/ج/14 لعام 
310/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

اختال�س- مبلغ 
م�ضتح�ضل من 

قاطرات
321

1/732/ق لعام 
1428هـ

131/د/ج/3 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 145/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

329الوظيفة - �ضرب

3/1734/ق لعام 
1428هـ

299/د/ج/12 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 178/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

340الوظيفة - �ضرب

2/5349/ق لعام 
1429هـ

88/د/ج/7 لعام 
اإ�ضاءة ا�ضتعمال 1167/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

346ال�ضلطة – �ضرب

7/1205/ق لعام 
1429هـ

31/د/ج/23 لعام 
اإ�ضاءة ا�ضتعمال 259/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

363ال�ضلطة- �ضرب

2/3916/ق لعام 
1429هـ

83/د/ج/7 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 361/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

371الوظيفة- �ضرب

1/999/ق لعام 
1429هـ

216/د/ج/1 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 397/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

381الوظيفة- �ضرب

1/5556/ق لعام 
1429هـ

47/د/ج/5 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 238/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

395الوظيفة- مطاردة

2/1276/ق لعام 
1431هـ

100/د/ج/7 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 352/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

413الوظيفة- مطاردة



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة
4/889/ق لعام 

1429هـ
145/د/ج/14 لعام 

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 401/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ
422الوظيفة- مطاردة

4/1235/ق لعام 
1429هـ

359/د/ج/15 لعام 
اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 270/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

432الوظيفة- قب�س

2/1834/ق لعام 
1430هـ

652/د/ج/8 لعام 
330/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

اإ�ضاءة ا�ضتعمال 
ال�ضلطة- قب�س 

وتفتي�س
438

2/1158/ق لعام 
1428هـ

759/د/ج/8 لعام 
153/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

اإ�ضاءة ا�ضتعمال 
ال�ضلطة وا�ضتغالل 

النفوذ الوظيفي
442

3/1193/ق لعام 
1430هـ

445/د/ج/11 لعام 
�ضوء اال�ضتعمال 50/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

449االإداري – اإطالق نار

1/1848/ق لعام 
1430هـ

270/د/ج/2 لعام 
155/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

�ضوء اال�ضتعمال 
االإداري- تاأخر 
معاملة �ضجني

453

3/316/ق لعام 
1431هـ

68/د/ج/11 لعام 
786/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتغالل نفوذ 
وظيفي- حتقيق 

م�ضلحة غري 
م�ضروعة

459

2/1003/ق لعام 
1428هـ

33/د/ج/7 لعام 
ا�ضتغالل نفوذ 1049/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

465وظيفي- اأخذ مال

3/347/ق لعام 
1431هـ

125/د/ج/11 لعام 
373/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتغالل نفوذ 
وظيفي – ا�ضتيقاف 

مقيم
508

1/6577/ق لعام 
1429هـ

8/د/ج/3 لعام 
335/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتغالل نفوذ 
وظيفي – العمل 

خارج دائرة 
اخت�ضا�ضه

515

6/229/ق لعام 
1431هـ

106/د/ج/20 لعام 
1071/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتعمال القوة 
�ضد موظف 

عام- ما يخرج عن 
االخت�ضا�س الوالئي

527



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة

2/6916/ق لعام 
1430هـ

86/د/ج/9 لعام 
1159/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

ا�ضتعمال القوة �ضد 
موظف عام ما يخرج 

عن االخت�ضا�س 
الوالئي

533

2/1472/ق لعام 
1429هـ

425/د/ج/8 لعام 
ا�ضتعمال القوة �ضد 234/اإ�س/2 لعام 1431هـ1429هـ

539موظف عام- مقاومة

1/553/ق لعام 
1429هـ

63/د/ج/3 لعام 
518/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

ا�ضتعمال القوة 
�ضد موظف 

عام- ا�ضتعمال 
القوة والعنف _ 

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 
الوظيفة- �ضرب

543

1/4438/ق لعام 
1430هـ

115/د/ج/ف/2 
اأ�ضلحة – حيازة دون 369/اإ�س/9 لعام 1431هـلعام 1430هـ

555ترخي�س

4/785/ق لعام 
1430هـ

207/د/ج/14 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 324/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

561ترخي�س

1/3094/ق لعام 
1430هـ

74/د/ج/ف/2 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 218/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

570ترخي�س

1/3665/ق لعام 
1428هـ

78/د/ج/ف/5 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 273/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

576ترخي�س

1/4492/ق لعام 
1430هـ

33/د/ج/ف/5 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 338/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

586ترخي�س

1/3372/ق لعام 
1430هـ

1/د/ج/ف/4 لعام 
اأ�ضلحة – حيازة دون 426/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

592ترخي�س

5/870/ق لعام 
1431هـ

104/د/ف/ج/41 
اأ�ضلحة – بيع دون 319/اإ�س/9 لعام 1431هـلعام 1431هـ

596ترخي�س

1/482/ق لعام 
1429هـ

58/د/ج/1 لعام 
15/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

اأ�ضلحة – ا�ضتعمال 
�ضالح مرخ�س يف 
غري ما رخ�س له

600

1/6373/ق لعام 
1428هـ

59/د/ج/3 لعام 
146/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

اأ�ضلحة – ا�ضتعمال 
�ضالح مرخ�س يف 
غري ما رخ�س له

606



رقم احلكم رقم الق�ضية
رقم املو�ضوعرقم حكم اال�ضتئنافاالبتدائي

ال�ضفحة

2/7571/ق لعام 
1430هـ

333/د/ج/ف/8 
391/اإ�س/9 لعام 1431هـلعام 1430هـ

اأ�ضلحة – ا�ضتعمال 
�ضالح مرخ�س يف 
غري ما رخ�س له

613

3/1552/ق لعام 
1429هـ

79/د/ج/12 لعام 
621انتحال – �ضهادة149/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

2/4328/ق لعام 
1430هـ

672/د/ج/8 لعام 
627انتحال – احتيال239/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

3/1582/ق لعام 
1430هـ

130/د/ج/11 لعام 
انتحال – ادعاء دون 320/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

640مزاولة عمل ال�ضلطة

3/904/ق لعام 
1431هـ

280/د/ج/12 لعام 
انتحال – �ضلب 318/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

644وعالقة حمرمة

1/1906/ق لعام 
1430هـ

258/د/ج/1 
عملة مزيفة – 1046/اإ�س/2 لعام 1431هـلعام1430هـ

657حيازة

4/604/ق لعام 
1431هـ

273/د/ج/14 لعام 
عملة مزيفة – 1268/اإ�س/2 لعام 1431هـ1431هـ

662حيازة

3/599/ق لعام 
1428هـ

569/د/ج/11 لعام 
عملة مزيفة – 265/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

670ا�ضتغال وترويج

1/6894/ق لعام 
1429هـ

49/د/ج/5 لعام 
عملة مزيفة – جلب 681/اإ�س/2 لعام 1431هـ1430هـ

680و�ضروع يف ترويج

4/1018/ق لعام 
1429هـ

481/د/ج/15 لعام 
ت�ضرت جتاري – 202/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

687اعرتاف

2/517/ق لعام 
1429هـ

725/د/ج/8 لعام 
326/اإ�س/9 لعام 1431هـ1429هـ

ت�ضرت جتاري – 
القرائن الدالة على 

الت�ضرت
697

4/89/ق لعام 
1429هـ

399/د/ج/15 لعام 
266/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

غ�س جتاري – 
خمالفة نظام 

البيانات التجارية
711

3/150/ق لعام 
1431هـ

198/د/ج/12 لعام 
غ�س جتاري – عر�س 331/اإ�س/9 لعام 1431هـ1431هـ

719معلبات حلم خنزير

4/308/ق لعام 
1429هـ

695/د/ج/4 لعام 
ا�ضتغال بالتجارة – 327/اإ�س/9 لعام 1431هـ1430هـ

725اإدارة اأعمال جتارية

1/67/ق لعام 
1431هـ

29/د/ج/2 لعام 
ا�ضتغال بالتجارة – 430/اإ�س/9 لعام1431هـ1431هـ

732متثيل دار حماماة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
72 ، 321اختال�س مبالغ مالية

371 ، 453اأداء اليمني
91اأركان جرمية التزوير
219اأركان جرمية الر�ضوة

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة با�ضتخدام 
329 ، 340 ، 346 ، 363 ، 371 ، 381العنف

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة بو�ضيلة 
438التفتي�س

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة بو�ضيلة 
432 ، 438القب�س

اإ�ضاءة املعاملة با�ضم الوظيفة بو�ضيلة 
395 ، 413 ، 422املطاردة

395 ، 644 ، 697اال�ضتدالل بالقرائن الق�ضائية
ا�ضتعمال �ضالح مرخ�س يف غري ما رخ�س 

600له

96ا�ضتعمال حمرر مزور
527 ، 533 ، 539 ، 543ا�ضتعمال القوة �ضد موظف عام

96 ، 442 ، 459 ، 465 ، 508 ، 515ا�ضتغالل النفوذ الوظيفي
175 ، 309 ، 596اال�ضرتاك يف جرمية
465 ، 725 ، 732اال�ضتغال بالتجارة

62 ، 321 ، 442اعرتاف املتهم
250 ، 670االإقرار حجة قا�ضرة على املقر

621 ، 627 ، 640 ، 644انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
3 ، 57 ، 62 ، 156 ، 346 ، 432 ، 606 ، 680انتفاء الق�ضد اجلنائي

298انق�ضاء دعوى
ترجيح �ضهادة االإثبات على �ضهادة النفي 

340حال التعار�س

670 ، 680ترويج عملة مزيفة
148تزوير – بطاقة فندقية

22تزوير – تذكرة �ضفر
143تزوير- خطاب �ضفاعة
50تزوير – رخ�ضة اإقامة

37تزوير -�ضهادة تعريف بالراتب
72 ، 152 ، 175تزوير - �ضيك

126تزوير – عقد اإيجار
143التزوير املف�ضوح

687 ، 697ت�ضرت جتاري
508 ، 687ت�ضديد العقوبة

50تطرق االحتمال للدليل
596تغيري الو�ضف النظامي لالتهام

175تقرير االأدلة اجلنائية
270التلب�س باجلرمية
3توافر ح�ضن النية

340الثابت بال�ضهادة كالثابت باملعاينة
555 ، 561 ، 570 ، 576 ، 586 ، 592حيازة �ضالح بال ترخي�س



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
108احليازة �ضند امللكية
657 ، 662حيازة عملة مزيفة

250رجاء- تو�ضية - ر�ضوة
241الرجوع عن االإقرار

561�ضقوط اال�ضتدالل بال�ضهادة
543�ضلطة املحكمة بالتو�ضية بالرتحيل

62 ، 126�ضلطة املحكمة التقديرية
449�ضوء اال�ضتعمال االإداري باإطالق نار

�ضوء اال�ضتعمال االإداري بتاأخر متابعة 
453معاملة �ضجني

298�ضروط االإقرار
193�ضروط منح مكافاأة االإر�ضاد رعن اجلرمية

340�ضهادة
449�ضوابط ا�ضتخدام ال�ضالح لرجل االأمن

219 ، 231 ، 241 ، 250 ، 268 ، 270  ، 286طلب واأخذ ر�ضوة
241 ، 570 ، 576عدم كفاية االأدلة

189 ، 193 ، 200 ، 204 ، 210عر�س ر�ضوة
711 ، 719غ�س جتاري
298قبول ر�ضوة

91 ، 465 ، 627مبداأ تداخل العقوبات

حمرر ر�ضمي
 119 ، 108 ، 96 ، 91 ، 62 ، 57 ، 37 ، 28 ، 22 ، 12 ، 3

465 ،
126 ، 143 ، 148حمرر عريف



رقم ال�ضفحةاملو�ضوع
156 ، 175حمرر م�ضريف

586حمل ميني اال�ضتظهار
711خمالفة نظام البيانات التجارية

114م�ضتوجبات نق�س احلكم
555 ، 613م�ضادرة ال�ضالح

662م�ضادرة عملة مزيفة
193م�ضادرة مبلغ الر�ضوة
37 ، 152امل�ضلحة يف اجلرمية
657معيار دقة التزييف

193مكافاأة االإر�ضاد عن اجلرمية
مناط توقيع العقوبة وفًقا لنظام مكافحة 

527 ، 533الر�ضوة

465نفي اعتبار التعلل باجلهل
200وجود الباعث ال يعد دليالل�ضحة االتهام

270 ، 465 ، 670وقف تنفيذ العقوبة
50 ، 298وقف ال�ضري يف الدعوى



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/39( 
298وتاريخ 1422/7/28هـ

نظام االأ�ضلحة والذخائر ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/45 ( 
555 ، 561 ، 570 ، 576 ، 600 ، 613وتاريخ 1426/7/25هـ

نظام البيانات التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/15( 
711بتاريخ 14/ 4/ 1423هـ

النظام اجلزائي اخلا�س بتزييف وتقليد النقود ال�ضادر باملر�ضوم 
امللكي رقم )م/12( وتاريخ 1379/7/20هـ واملعدل باملر�ضوم امللكي 

رقم )م/48( وتاريخ 1426/8/2هـ
662 ، 670 ، 657

نظام اخلدمة املدنية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم ) 49( وتاريخ 
1397/7/10725هـ

نظام املحكمة التجارية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم)م/32( بتاريخ 
1350/1/15732هـ

نظام عقوبات انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة ال�ضادر باملر�ضوم 
621 ، 644امللكي رقم )م/46( وتاريخ 1408/9/8هـ

نظام مبا�ضرة االأموال العامة ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/77( 
72 ، 321وتاريخ 1395/10/23هـ

نظام مكافحة التزوير ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )114( وتاريخ 
1380/11/26هـ

 ، 114 ، 108 ، 91 ، 72 ، 37 ، 28 ، 3
465 ، 156 ، 152



رقم ال�ضفحةاالأنظمة واللوائح

نظام مكافحة الت�ضرت ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م/22( وتاريخ 
687 ، 1425/5/4697هـ

نظام مكافحة الر�ضوة ال�ضادرة باملر�ضوم امللكي رقم )م/36( وتاريخ 
1412/12/29هـ

 ، 270 ، 268 ، 250 ، 219 ، 210 ، 193
543 ، 533 ، 527

املر�ضوم امللكي رقم )43( وتاريخ 1377/11/29هـ ب�ضاأن )ا�ضتغالل 
النفوذ الوظيفي – �ضوء اال�ضتعمال االإداري - اإ�ضاءة املعاملة با�ضم 

الوظيفة – االختال�س(

 ، 442 ، 438 ، 422 ، 340 ، 96 ، 28
732 ، 725 ، 515 ، 508 ، 465

قرار جمل�س الوزراء رقم )223( وتاريخ 1399/8/14هـ املت�ضمن 
مايلي: 1- �ضمول حكم املادة اخلام�ضة من نَظام مكافحة التزوير 
االأوراق الر�ضمية وغري الر�ضمية.2- �ضمول حكم املادة ال�ضاد�ضة 

من النظام املذكور ملن ا�ضتعمل االأوراق اأو الوثائق املزورة مع علمه 
بحقيقتها �ضـواًء كانت االأوراق اأو الوثائق ر�ضمية اأو غري ر�ضمية، 

و�ضواًء كان امل�ضتعمل موظفاً اأو غري موظف 3-يعترب فاعاًل اأ�ضلياً 
كل من �ضاهم يف تنفيذ الركن املادي للجرمية"

465 ، 156 ، 152 ، 108 ، 91 ، 37

قواعد املرافعات واالإجراءات اأمام ديوان املظامل ال�ضادر بقرار 
72 ، 329 ، 465 ، 670جمل�س الوزراء رقم )190( وتاريخ 1409/11/16هـ

الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية ال�ضادر بقرار جمل�س 
725اخلدمة املدنية رقم )1( بتاريخ 1397/7/27هـ

تعميم وزير الداخلية ال�ضادر  بقرار رقم )1345( وتاريخ 
1410/4/8449هـ ب�ضاأن حاالت اإطالق النار




