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رقم الصك:34179143 تاريخه :1434/04/06هـ 
رقم الدعوى: 3497908

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34214409 تاريخه: 1435/05/18هـ

التعاطــي  بقصــد  احليــازة   - احملظــورة  احلبــوب  ترويــج   - مخــدرات 
والترويــج - تداخــل العقوبــات التعزيريــة - التعزيــر بالســجن واجللــد 

والغرامــة واملصــادرة وإعــادة املبلــغ احلكومــي.

1- قاعدة املرء مؤاخذ بإقراره .
2- مــا نــص عليــه أهــل  العلــم مــن أن العقوبــات التعزيريــة تتداخــل . 

.)113/14 القنــاع  )كشــاف 
مكافحــة  نظــام  مــن   )62( و  و)56(    )53( و   )38( و   )3( املــواد   -3

العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات 

ادعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليهمــا بترويــج عشــرين حبــة مــن 
ــازة األول  ــوب اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة  بقصــد االجتــار، وحي حب
املدعــي  وحيــازة  التعاطــي،  لقصــد  اإلمفيتامــن،  حبــوب  مــن  لعــدد 
عليــه الثانــي لعــدد مــن حبــوب اإلمفيتامــن لقصــد التعاطــي والترويــج، 
وتعاطــي املدعــي عليهمــا حلبــوب اإلمفيتامــن. حيــث وردت معلومــات 
ملكافحــة املخــدرات مــن أحــد املصــادر الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه 
األول بالتوســط يف ترويــج احلبــوب احملظــورة ومت متكــن املصــدر مــن 
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االتصــال علــى املدعــى عليــه األول واتفــق معــه علــى شــراء عــدد مــن 
احلبــوب احملظــورة وكانــت املكاملــة علــى مســمع مــن أفــراد الفرقــة 
القابضــة وجــرى تفتيــش املصــدر وتزويــده باملبلــغ املرقــم ثــم مت االنتقــال 
للموقــع احملــدد وبعــد انتهــاء عمليــه واالســتالم والتســليم مت القبــض 
علــى املدعــى عليــه األول والســيطرة عليــه وبتفتيشــه عثــر يف جيبــه علــى 
ــذي  ــى اجلــوال ال ــر عل ــوب اإلمفيتامــن، كمــا عث ــات مــن حب ثــالث حب
مت التنســيق عليــه ومبداهمــه الشــقة وجــد فيهــا املدعــى عليــه الثانــي 
وبتفتيشــه عثــر بجيبــه علــى عــدد مــن حبــوب اإلمفيتامــن، كــم عثــر 
يف محفظتــه علــى مبلــغ مالــي مــن ضمنــه املبلــغ املرقــم، وطلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة الســجن واجللــد 
والغرامــة والتشــديد عليهمــا كــون املــادة املروجــة حبوبــًا منبهــه ولكــون 
املدعــى عليــه األول عســكريًا ومنعهمــا مــن الســفر ومصــادرة جــوال 
املبلــغ  ومصــادرة  باجلرميــة  املســتخدمن  وســيارته  األول  عليــه  املدعــى 
املضبــوط بحــوزه املدعــى عليــه الثانــي بعــد اقتطــاع املبلــغ احلكومــي 
املرقــم وإثبــات إدانــة املدعــى عليــه األول مبا أســند إليه من مقاومة رجال 
الضبــط كمــا أقــر املدعــى عليــه األول مبــا نســب إليــه ، وأقــر املدعــى 
عليــه الثانــي مبــا نســب إليــه وذكــر بــأن باقــي املبلــغ املضبــوط معــه 
غيــر قيمــة احلبــوب املروجــة املذكــورة يف الدعــوى لــم يكــن ناجتــًا عــن 
الترويــج و إمنــا هــو قســط إيجــار الشــقة ، وبنــاًء علــى مــا تقــدم ثبــت إدانــة 
املدعــى عليهمــا وحكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه األول بتعزيــره 
بالســجن و املنــع مــن الســفر و اجللــد والغرامــة ومصــادرة الهاتــف اجلــوال 
و إســقاط شــريحته، وعلــى املدعــى عليــه الثانــي بتعزيــره بالســجن واملنــع 
مــن الســفر واجللــد والغرامــة وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
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مصــادرة املبلــغ املضبــوط مــع املدعــى عليــه الثانــي و يكتفــي باقتطــاع 
ــغ احلكومــي املرقــم ، وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. املبل

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/4/3هـــ لــدي أنــا 
....... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
إلينــا مــن رئيــس احملكمــة برقــم )......( وتاريــخ 1434/2/30هـــ افتتحت 
اجللســة وفيهــا حضــر ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).........( و سعودي ....... اجلنسية مبوجب السجل املدني رقم )................( 
وقــدم املدعــي العــام الئحــة اإلدعاء املتضمنة بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة 
ــى املذكوريــن أعــاله حيــث  ــة ....... أدعــي عل اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئ
إنــه باإلطــالع علــى محضــري البــالغ و االنتقــال و القبــض و التفتيــش 
املعديــن مــن قبــل مكافحــة املخــدرات بالدمــام تبــن أنــه يف يــوم االثنــن 
املوافــق 1434/1/19هـــ وردت معلومــات مــن أحــد  املصــادر الســرية 
عــن شــخص يدعــى/ ....... يقــوم بالتوســط يف ترويــج احلبــوب احملظــورة 
فتــم متكينــه مــن االتصــال علــى جــوال املدعــى  عليــه  األول ) .. ( رقــم 
).............( و رقمــه املصنعــي )...( و طلــب منــه حبــوب كبتاجــون مببلــغ 
)800( ثمامنائــة ريــال فوافــق املذكــور علــى ذلــك و طلــب مــن املصــدر 
أن ينتظــره عنــد شــركة .... الواقعــة بحــي .... و كانــت املكاملــة علــى 
مســمع مــن أفــراد الفرقــة القابضــة ثــم جــرى تفتيــش املصــدر تفتيشــا 
ــغ مرقــم و قــدره )800( ثمامنائــة ريــال و بانتقالهــم  دقيقــا و تزويــده مببل
للموقــع املتفــق عليــه متركــز أفــراد الفرقــة القابضــة بعــدة مواقــع وبعــد 
قرابــة الربــع ســاعة حضــرت ســيارة مــن نــوع .... حتمــل اللوحــة رقــم )....( 
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و ركــب املصــدر برفقتــه و اجتهــا إلــى إحــدى العمائــر و شــوهد )( ينــزل 
مــن ســيارته و يدخــل العمــارة فتــم متابعتــه و معرفــة الشــقة التــي دخلهــا 
و بعــد خمــس دقائــق خــرج املذكــور و ركــب ســيارته و أعطــى املصــدر 
اإلشــارة الدالــة علــى إمتــام عمليــة الترويــج و متــت متابعتــه حتــى عــاد  إلــى 
مكانــه األول و أنــزل املصــدر و مت القبــض عليــه )( و قــام مبقاومــة 
أفــراد الفرقــة القابضــة محــاوال الهــرب و ســلم املصــدر أفــراد الفرقــة 
القابضــة الكميــة املروجــة و هــي عــدد )20( عشــرين حبــة أثبــت التقرير 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم )419 ك ش( و تاريــخ 1434/2/2هـــ إيجابيــة 
ــة  عينتهــا ملــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة املــدرج يف اجلــدول )2( فئ
)ب( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة و بتفتيشــه عثــر 
يف جيبــه األيســر علــى ) 3 ( ثــالث حبــات أثبــت التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي املشــار إليــه ايجابيتهــا ملــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة 
كمــا مت العثــور معــه علــى  اجلــوال الــذي مت التنســيق عليــه و مبداهمــة 
الشــقة وجــد فيهــا املدعــى عليــه الثانــي ) (و بتفتيشــه عثــر بجيبــه األيســر 
علــى )21( واحــد وعشــرين حبــة أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
الســابق إيجابيــة عينتهــا ملــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة كمــا عثــر 
يف جيبــه األميــن علــى محفظــة بداخلهــا مبلــغ مالــي و قــدره ) 4913 ( 
أربعــة آالف و تســعمائة وثالثــة عشــر ريــال مــن ضمنهــا املبلــغ املرقــم 
وبســؤاله مــن قبــل أفــراد الفرقــة القابضــة حــال القبــض عليــه اعتــرف 
ــغ )800( ثمامنائــة  بأنــه حضــر إليــه صديقــه )( و طلــب منــه حبــوب مببل
ريــال وقــام بتســليمه عــدد )25( خمســة و عشــرين حبــة و اســتلم منــه 
املبلــغ و باســتجواب املدعــى عليــه األول )( و بســماع أقوالــه أفــاد أنــه يف 
يــوم االثنــن املوافــق 1434/1/19هـــ مت القبــض عليــه مــن قبــل رجــال 
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مكافحــة املخــدرات أثنــاء وقوفــه بجانــب الســيارة و بتفتيشــه عثــر يف 
جيــب ثوبــه األيســر علــى )3( ثــالث حبــات مــن احلبــوب املنبهــة و هــي لــه 
بقصــد التعاطــي كمــا أقــر بتعاطــي احلبــوب املنبهــة منــذ خمســة أشــهر 
و أخــر مــرة كانــت قبــل القبــض عليــه بثالثــة أيــام مضيفــا أنــه حصــل 
بينــه و بــن أفــراد الفرقــة القابضــة مشــادة كالميــة ألنــه لــم يظهــر لــه 
هويتهــم و نفــى مــا ســوى ذلــك و باســتجواب املدعــى عليــه الثانــي ).....( 
و ســماع أقوالــه أقــر أنــه يف يــوم االثنــن املوافــق 1434/1/19هـــ حضــر 
ــًا منبهــة فســلمه عــدد )25(  ــه حبوب ــب من ــى شــقته املدعــو/....... و طل إل
خمســة وعشــرين حبــة مــن احلبــوب املنبهــة و اســتلم مبلــغ و قــدره )800( 
ثمامنائــة ريــال و مــن ثــم غــادر الشــقة و بعدهــا بربــع ســاعة مت مداهمتــه 
مــن قبــل رجــال مكافحــة املخــدرات  و بتفتيشــه عثــر يف جيبــه األيســر 
علــى )21( واحــد وعشــرين حبــة مــن احلبــوب املنبهــة و هــي لــه بقصــد 
التعاطــي كمــا أقــر بتعاطــي احلبــوب املنبهــة منــذ خمســة أشــهر و آخــر 
بعــض  مــع  القبــض عليــه بســاعتن و مبواجهتهمــا  مــرة كانــت قبــل 
أصــر كل منهمــا علــى أقوالــه و ســقط علــى األرض و أفــاد بأنــه بســبب 

الصــداع و قــد انتهــى التحقيــق إلــى  اتهامهمــا  مبــا يلــي: 
1- بيــع املدعــى عليهمــا عــدد )20( عشــرين حبــة مــن حبــوب االمفيتامــن 

املنبهــة احملظــورة  بقصــد االجتار
حبــوب  مــن  حبــات  ثــالث   )3(  )....( األول  عليــه  املدعــى  حيــازة   -2

التعاطــي بقصــد  احملظــورة  املنبهــة  االمفيتامــن 
ــة  ــي ).....( عــدد )21( واحــد وعشــرين حب ــه الثان ــازة املدعــى علي 3ـ حي
ــج ــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي و التروي مــن حب

4- تعاطي املدعى عليهما احلبوب املنبهة احملظورة
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5- مقاومــة املدعــى عليــه األول )......( رجــال الضبــط أثنــاء القبــض عليــه 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 

1- إقرارهمــا املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــات رقــم )17-25( و ص )21ـ  23( 
مــن امللــف املرفــق علــى اللفــة رقــم )1(

2- محاضــر البــالغ و االتصــال و االنتقــال و الضبــط املنــوه عنهــا املدونــة 
علــى الصفحــات رقــم )2 ، 4 ، 12-14( مــن ملــف التحقيــق

3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم 
)26(

4- العثــور علــى املبلــغ املرقــم مــن ضمــن املبلــغ املضبــوط مــع  قرينــة علــى 
أنــه نــاجت عــن االجتــار يف املخــدرات

5- العثــور علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق عليــه مــع املدعــى عليــه األول 
قرينــة علــى صحــة االتهــام

ــى اللفــة رقــم 25 وحيــث إن  6- محضــر املواجهــة املنــوه عنــه املرفــق عل
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا و همــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا  

فعــل محــرم و معاقــب عليــه شــرعًا و نظامــًا أطلــب مــا يلــي :
أواًل : إثبــات إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا يف الفقــرة رقــم ) 1، 2، 3، 4، 
( مــن وصــف التهمــة وفــق الفقــرة رقــم ) 2 ( مــن املــادة رقــم ) 3 ( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة و احلكــم عليهمــا مبــا 

يلــي:
1ـ بعقوبــة الســجن و اجللــد و الغرامــة الــواردة يف الفقــرة رقــم )1( مــن 
املــادة رقــم )38( مــن النظــام  اكتفــاء بالعقوبــة األشــد اســتنادًا  للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة رقــم )62( مــن ذات النظــام و التشــديد عليهمــا كــون 
املــادة املروجــة حبوبــًا منبهــة وفــق الفقــرة )2/ج( مــن املــادة رقــم )38( مــن 
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النظــام و اســتنادا لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 
)2/8346/5/1ش( و تاريــخ 1427/2/8هـــ و لكــون ).....( عســكريًا 
رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  برقيتــي صاحــب  إلــى  اســتنادًا 
)112103/4/5/1( و تاريخ 1429/11/4هـ، و رقم )10130/4/5/1( 
وتاريــخ 1429/2/15هـــ 2ـ منعهمــا مــن الســفر وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن 

املــادة رقــم )56( مــن النظــام
3ـ مصــادرة جــوال ).....( و ســيارته املســتخدمن يف اجلرميــة و املوصوفــن 
بالوقائــع وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام و عــدم 
صــرف شــريحة اجلــوال لــه مــرة أخــرى وفقــًا لتعميــم وزيــر الداخليــة 
رقــم).....( و تاريــخ 9-1428/2/10هـــ و مصــادرة املبلــغ املضبــوط بحــوزة 
).....(املشــار إليــه بالوقائــع ) 4113 ريــااًل / بعــد اقتطــاع املبلــغ احلكومــي 
املرقــم ( لكونــه نــاجت عــن االجتــار يف املخــدرات وفــق الفقــرة رقــم )2( 
ــة ).....( مبــا أســند  ــات إدان ــًا - إثب مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام ثاني
إليــه مــن مقاومــة  رجــال الضبــط أثنــاء القبــض عليــه و احلكــم عليــه 
بعقوبــة تعزيريــة رادعــة وبــاهلل التوفيــق وبســؤال املدعــى عليهمــا أجــاب 
ــي وعــادة  ــح واملصــدر زميل ــام صحي ــه مــا ذكــره املدعــي الع األول بقول
مــا نشــتري احلبــوب احملظــورة مــع بعــض وقــد اســتلمت مــن املدعــى 
عليــه األول خمــس وعشــرين حبــة وســلمتها للمصــدر وأعطانــي مقابــل 
ــى  ــة وضبــط بحوزتــي عل ــت منهــا حب ــع حبــات أكل ــة التنســيق أرب عملي
ثــالث حبــات وقــد اســتخدمت جوالــي يف عمليــة التنســيق لبيــع احلبــوب 
وقــد حصلــت مشــادة ومالســنة بينــي وبــن فرقــة القبــض وأنــا أعمــل يف 
الشــرطة العســكرية القــوات البريــة هــذه إجابتــي  كمــا أجــاب الثانــي 
بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــال ولكــن باقــي 
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املبلــغ املضبــوط معــي غيــر قيمــة احلبــوب املروجــة املذكــورة يف الدعــوى 
العامــة لــم يكــن ناجتــا عــن الترويــج وإمنــا هــو قســط إيجــار الشــقة 
التــي أســكن فيهــا هــذه إجابتــي وبعــد تدويــن مــا ســبق جــرى االطــالع 
إيجابيــة  املتضمــن   ).....( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  علــى 
عينــات جميــع احلبــوب املضبوطــة يف هــذه القضيــة ملــادة اإلمفيتامــن 
ــى ســوابق املدعــى عليهمــا  املنبهــة واحملظــورة كمــا جــرى اإلطــالع عل
املرفقــة بالئحــة االدعــاء العــام  واملتضمنــة عــدم وجــود ســوابق مســجلة 
عليهمــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة املصادقــة 
عليهــا وحيــث إن املــرء مؤاخــذ بإقــراره وبنــاء علــى التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي املشــار إليــه أعــاله وحيــث إن موجــب تعاطــي احلبــوب احملظــورة 
التعزيــر وبنــاء علــى مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن أن العقوبــات التعزيريــة 
واملــادة  الثالثــة  للمــادة  واســتنادًا   )113/14 القنــاع  تتداخل)كشــاف 
الثامنــة والثالثــن واملــادة الثالثــة واخلمســن واملــادة السادســة واخلمســن 
واملــادة الثانيــة والســتن مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وحيــث 
لــم تقــم بينــة علــى أن املبلــغ املضبــوط مــع املدعــى عليــه -غيــر املبلــغ 
احلكومــي املرقــم- نــاجت عــن ترويــج احلبــوب احملظــورة وحيــث إن املدعــى 
عليــه يعمــل عســكريا ممــا يســتدعي التشــديد يف العقوبــة لــذا فقــد 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه األول مبــا يلــي : التوســط يف بيــع خمــس 
وعشــرين حبــة مــن احلبــوب احملظــورة مبقابــل وتعاطــي احلبــوب احملظــورة 
واســتخدامه جوالــه املشــار إليــه يف الئحــة االدعــاء يف عمليــة التنســيق 
املنبهــة  اإلمفيتامــن  حبــوب  مــن  حبــات  ثــالث  وحيــازة  احلبــوب  لبيــع 
واحملظــورة بقصــد التعاطــي ومقاومــة رجــال الضبــط أثنــاء القبــض عليــه 
وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك مبــا يلــي: أوال: ســجنه خمــس ســنوات وســتة 
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أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة 
خمــس ســنوات وســتة أشــهر تبــدأ بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبــة الســجن 
خمــس  علــى  مفرقــة  جلــدة  وخمســن  مائتــن  وجلــده  بهــا  احملكــوم 
دفعــات متســاوية وبــن كل دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة 
أيــام وإلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة مقدارهــا خمســة آالف ريــال ثانيــا/ 
مصــادرة الهاتــف اجلــوال ذي الرقــم املصنعــي).....( وإســقاط شــريحته 
وعــدم صرفهــا للمدعــى عليــه مــرة أخــرى كمــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه الثانــي ببيــع خمــس وعشــرين حبــة مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد 
احلبــوب احملظــورة بقصــد  مــن  واحــد عشــرين حبــة  االجتــار وحيــازة 
التعاطــي واالجتــار وتعاطــي احلبــوب احملظــورة وحكمــت عليــه لقــاء 
ذلــك مبــا يلــي ســجنه خمــس ســنوات وســتة أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ 
إيقافــه ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة خمــس ســنوات وســتة 
أشــهر تبــدأ بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبــة الســجن احملكوم بهــا وجلده 
مائتــن وخمســن جلــدة مفرقــة علــى خمــس دفعــات متســاوية وبــن كل 
دفعــة واألخــرى مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام وإلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة 
مقدارهــا خمســة آالف ريــال كمــا حكمــت بصــرف النظــر عــن طلــب 
املدعــي العــام مصــادرة املبلــغ املضبــوط مــع املدعــى عليــه وقــدره أربعــة 
آالف ومائــة وثالثــة عشــر ريــاال و يكتفــى باقتطــاع املبلــغ احلكومــي 
عليهمــا  املدعــى  علــى  احلكــم  وبعــرض  ريــال  ثمامنائــة  وقــدره  املرقــم 
قــررا عــدم القناعــة بــه ألن احلكــم شــديد ومــدة الســجن احملكــوم بهــا 
كثيــرة جــدا وطلبــا رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
اعتراضيــة فأجيبــا لطلبهمــا وقــرر املدعــي العــام االعتــراض واالكتفــاء 
ــى  ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق وصل ــه وب ــة فأجيــب لطلب مبــا يف أوراق املعامل
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نبينــا محمــد وبــه حــرر يف 1434/4/3هـــ. 
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/5/29هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  ويف 
العاشــرة والربــع وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 
)....( وتاريــخ 1434/5/27هـــ  املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد ....... 
1/ 2/ ..... وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة األولــى برقــم 
)( وتاريــخ 1434/5/18هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم لــذا جــرى 
إحلــاق ذلــك حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
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رقم الصك : 3382924 تاريخه: 1433/2/15هـ 
رقم الدعوى:32300716

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:   
438/خ1/ب  تاريخه: 1433/6/30هـ

مخــدرات - ترويــج الهرويــن املخــدر - تعاطــي الهرويــن املخــدر - إقــرار 
املدعــي عليــه التعاطــي وإنــكار االجتــار - وجــود ســوابق قضائيــة - تعزير 

بالســجن واجللــد وإلغــاء الشــريحة.

- حد املسكر.
ــادة )37(  ــد )أواًل( مــن امل ــادة )3( والفقــرة )5( مــن البن - الفقــرة )2( امل
والفقــرة )1( مــن املــادة )53( واملــادة )62( مــن نظــام مكافحة املخدرات 

واملؤثرات العقلية.
- تعميم وزير الداخلية )65980/4/5/1( بتاريخ 1428/10/23هـ.

أقــام املدعــى العــام علــى املدعــى عليــه دعــوى جنائيــة لقيامــه بترويــج 
ترويــج  مــن خاللــه  يتــم  وتعاطيــه- وإلعــداد منزلــه وكــرا  الهيرويــن 
ــى املدعــى عليــه بعــد تســليم املصــدر الســري  الهرويــن ، مت القبــض عل
مــادة الهيرويــن، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة 
للهرويــن املخــدر، وشــهدت الفرقــة القابضــة بصحــة واقعــة القبــض، 
طالــب املدعــي العــام بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه بعقوبــة القتــل ومصــادرة 
الهاتــف النقــال املســتخدم يف عمليــة الترويــج وإلغــاء الشــريحة املتعلقــة 
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بالرقــم املســتخدم يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا للمدعــى عليــه مــرة أخــرى، 
وإلزامــه بــرد املبلــغ املالــي احلكومــي املرقــم وقــدره مائتــا ريـــال، أنكــر 
املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام، ثبــت لــدى احملكمــة 
تعاطــي املدعــى عليــه للهيرويــن املخــدر ولوجــود الشــبهة القويــة علــى 
الترويــج املعضــدة بالقرائن،وحكــم عليــه بحــده حــد املســكر ثمانــن 
جلــدة لقــاء تعاطيــه الهيرويــن ، وبســجنه خمــس ســنوات مــن تاريــخ 
إيقافــه، وجلــده ألــف جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل مــرة خمســون 
جلــدة علــى أن ال تقــل املــدة بــن كل دفعــة والتــي تليهــا عشــرة أيــام 
ويكــون نصــف اجللــد علنــا، وإلغــاء الشــريحة وعــدم صرفهــا للمتهــم 
ــة ملــدة ســنتن  مــرة أخــرى، ومنعــه مــن الســفر خلــارج البــالد مــدة مماثل
ــع املدعــى عليــه، ومت تصديــق  ــه ، وقــد قن بعــد انتهــاء مــدة محكوميت

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدينــا 
القائــم بعمــل فضيلــة رئيــس احملكمــة  و................   ................. نحــن 
................. و.......................القائــم بعـــمل فـــضيلة القاضــي ................. 
القضــاة يف احملكمــة العامــة بالدمــام وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا من 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالدمام/املســاعد برقــم 32300716 
وتاريــخ 1432/07/20هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 32923551وتاريــخ 
1432/07/20 هـــ ففــي يــوم االحــد املوافــق1432/08/16 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 05 : 02وفيهــا حضــر املدعــي العــام ................ وادعــى 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   .................. معــه  احلاضــر  علــى 
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املدنــي رقــم ...................  قائــال يف دعــواه بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة 
االدعــاء العــام لفــرع الهيئــة باملنطقــة الشــرقية أدعــي علــى املذكــور 
أعــاله فباالطــالع علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل رجــال الضبــط 
بشــعبة مكافحــة املخــدرات بالدمــام بتاريــخ 1432/5/5هـــ تبــن أنــه 
بــالغ مــن أحــد املصــادر الســرية  اثــر  مت القبــض علــى املدعــى عليــه 
عــن قيامــه بترويــج الهيرويــن املخــدر مــن داخــل منزلــه وبنــاء عليــه مت 
متكــن املصــدر مــن االتصــال عليــه علــى جوالــه رقــم )..................( وقــام 
املصــدر بطلــب هيرويــن مخــدر مببلــغ )100( مائــة ريــال فطلــب منــه 
االتصــال عليــه بعــد ســاعة لكونــه مشــغواًل وقــام املصــدر مــرة أخــرى 
املطلوبــة  الكميــة  بتجهيــز  اآلن  يقــوم  بأنــه  فأفــاده  عليــه  باالتصــال 
وطلــب منــه االنتظــار لدقائــق واحلضــور إليــه يف منزلــه وبنــاء عليــه مت 
تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا وذلــك إبــراًء للذمــة ومت تزويــده باملبلــغ 
احلكومــي وقــدره )100( مائــة ريــال ثــم ذهــب إلــى منــزل املدعــى عليــه 
حتــت أنظــار الفرقــة حتــى دخــل أحــد املنــازل ومت إقفــال بــاب املنــزل علــى 
الفــور ومت بعــد ذلــك مقابلــة املصــدر وأفــاد بأنــه اســتلم الكميــة املروجــة 
املطلوبــة وســّلم املبلــغ إلــى املدعــى عليــه فتــم اســتالم الكميــة املروجــة 
ــة  ــة مطوي ــارة عــن قصاصــة ورقي مــن قبــل أحــد أفــراد الفرقــة وهــي عب
عثــر بداخلهــا علــى مــادة بيضــاء اللــون تــزن )0.5( خمســة مــن العشــرة 
)1804ك ش(  رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  أثبــت  اجلــرام  مــن 
وتاريــخ 1432/5/26هـــإيجابية املــادة املروجــة للهيرويــن املخــدر املدرجــة 
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )أ(  فئــة  األول  باجلــدول 
العقليــة ، ولــم يتــم القبــض عليــه يف حينــه ومت رصــد منزلــه مــن يــوم 
الســبت بتاريــخ 1432/5/5هـــ إلــى يــوم االثنــن بتاريــخ 1432/5/21هـــ 
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ومت القبــض علــى عــدة أشــخاص يحضــرون إلــى منزلــه لشــراء الهيرويــن 
املخــدر ويقــوم بإدخالهــم إلــى املنــزل لتســليمهم الكميــات املروجــة ويف 
يــوم األحــد 1432/5/13هـــ مت القبــض علــى املدعــو / ............... وهــو 
يخــرج مــن منــزل املدعــى عليــه وبحوزتــه كميــة مــن الهيرويــن املخــدر 
ومبناقشــته اعتــرف بأنــه يحصــل علــى الهيرويــن املخــدر مــن املدعــى 
عليــه ومت تقييــد قضيتــه بالرقــم )320500529( ،  ويف يــوم الثالثــاء 
1432/5/15هـــ مت القبــض علــى املدعــو / ............. عقــب مشــاهدته 
مــن قبــل أفــراد الفرقــة وهــو يدخــل املنــزل وبالقبــض عليــه عثــر معــه 
ــه يحصــل  ــر معــه اعتــرف بأن ــى هيرويــن مخــدر ومبناقشــته عمــا عث عل
عليهــا مــن املدعــى عليــه وقيــدت قضيتــه بالرقــم )320500540( ، ويف 
يــوم الســبت 1432/5/19هـــ شــوهد املدعــو / ................ يحضــر إلــى 
منــزل املدعــى عليــه ويدخــل املنــزل و ميكــث بضعــة دقائــق ثــم يخــرج 
مــن املنــزل فتــم القبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر معــه علــى هيرويــن مخــدر 
واعتــرف بأنــه حصــل عليهــا مــن املدعــى عليــه وقيــدت قضيتــه بالرقــم 
)320500565( ويف يــوم االثنــن 1432/5/21هـــ ويف الســاعة العاشــرة 
أثنــاء  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  مت  املنــزل  مراقبــة  وأثنــاء  صباحــًا 
ــى شــيء مــن  ــر معــه عل ــم ُيعث ــه وبتفتيشــه شــخصيًا ل حضــوره إلــى منزل
املمنوعــات وُعثــر معــه علــى جــوال يحمــل الرقــم املصنعــي )0588625( 
وبداخلــه شــريحة ........ ســارية املفعــول يحمــل نفــس الرقــم الــذي متــت 
1432/5/5هـــ  بتاريــخ  املخــدر  الهيرويــن  لبيــع  التنســيق  عمليــة  عليــه 
ومبناقشــته عــن قيامــه بترويــج الهيرويــن املخــدر بتاريــخ  1432/5/5هـــ 
ــة  ــا املوجب ــدرج حتــت القضاي ــه تن أنكــر ذلــك ومت إيقافــه كــون جرميت
لإليقــاف وفــق القــرار الــوزاري رقــم )1900(  وتاريــخ 1428/7/9هـــ.  
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وبســماع أقــوال املدعــى عليــه أنكــر قيامــه بالترويــج ملــادة الهيرويــن 
لــه وأنــه يحصــل علــى الهيرويــن مــن شــخص  املخــدر وأقــر بتعاطيــه 
باكســتاني اجلنســية ، وباســتجوابه أنكــر قيامــه بترويــج الهيرويــن 
املخــدر وأفــاد بأنــه قــد اتصــل بــه شــخص يعرفــه وطلــب منــه مرافقتــه 
ملستشــفى ..... باخلبــر وطلــب مــن هــذا الشــخص احلضــور إليــه كونهما ال 
ميلــكان ســيارة للذهــاب برفقــة أحــد األشــخاص وقــام أحــد األشــخاص 
بتوصيلهمــا إلــى اخلبــر وبعــد ذلــك عــادا مــن اخلبــر بســيارة أجــرة وعنــد 
وصولــه إلــى املنــزل مت القبــض عليــه مــن املكافحــة وبتفتيشــه لــم يتــم 
العثــور بحوزتــه علــى شــيء مــن املمنوعــات وبتفتيــش مرافقــه مت العثــور 
بحوزتــه علــى كيــس صغيــر يحتــوي علــى الهيرويــن املخــدر ومت القبــض 
وأنكــر  املخــدر  للهيرويــن  بالترويــج  قيامــه  وأنكــر  جميعــًا  عليهمــا 
قيامــه باالتفــاق علــى بيــع الهيرويــن املخــدر وإدخــال األشــخاص ملنزلــه 
لهــذا الغــرض وأن املدعــو ............... هــو جــاره ويحضــر إليــه يف أوقــات 
مختلفــة واملدعــو ........... زميــل عمــل ســابق يف شــركة ...... وأمــا املدعــو 
............. فبينهمــا خــالف وقــد طــرده مــن املنــزل وأضــاف بأنــه ال عالقــة 
لــه مبــا مت ضبطــه مــن مــادة الهيرويــن بحوزتهــم وال بطريقــة حصولهــم 
عليــه وفيمــا يخــص املدعــو ............. فإنهمــا يتشــاركان يف الهيرويــن 
املخــدر وأضــاف بأنــه يحصــل علــى الهيرويــن املخــدر مــن عــدة أشــخاص 
وانتهــى  املخــدر.  الهيرويــن  يتعاطــى  وأنــه  الباكســتانية  اجلنســية  مــن 
التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه بترويــج مــا وزنــه )0.5( خمســة مــن 
العشــرة مــن اجلــرام مــن مــادة الهيرويــن املخــدر عــن طريــق البيــع وتعاطيــه 
لــه وفــق الفقــرة )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة ، وبإعــداد منزلــه وكــرًا يتــم مــن خاللــه ترويــج مــادة 
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الهيرويــن املخــدر.
وذلك لألدلة والقرائن اآلتية : 

1- ما ورد يف أقوال املدعى عليه املنوه عنها على اللفة رقم )28-26(.
2- محضــر البــالغ واالتصــال والترقيــم والقبــض والتفتيــش املــدون علــى 
الصفحــات رقــم )1، 3( مــن ملــف التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )1(.

3- مــا ورد يف إفــادة األشــخاص اللذيــن مت القبــض عليهــم بعــد شــرائهم 
للهيرويــن املخــدر منــه حســب مــا تضمنــه محضــر القبــض املرفــق علــى 

الصفحــة رقــم )2-4( مــن ملــف التحقيــق علــى اللفــة رقــم )1(.
4- التقرير الكيميائي الشرعي املرفق على اللفة رقم ) 116-*18(.

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه _ وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا _ فعــٌل محــرٌم ومعاقــٌب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب مــا يلــي :
أواًل : إثبــات إدانتــه مبــا ُنســب إليــه وفقــًا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم 
ــه  ــة واحلكــم علي ــرات العقلي )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث

مبــا يلــي :
ــد أواًل  ــل املنصــوص عليهــا يف الفقــرة رقــم )5( مــن البن ــة القت 1- بعقوب
مــن املــادة )37( مــن النظــام املشــار إليــه مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه املــادة 

)62( مــن النظــام ذاتــه.
2- مبصــادرة جوالــه الــذي يحمــل الرقــم املصنعــي رقــم )0588625( 
وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن النظام ذاته وعدم صرف الشــريحة 
لنفــس املدعــى عليــه وفقــًا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 

9-1428/2/10هـ.
ثانيــًا : املطالبــة باملبلــغ املرقــم الــذي لــم يتــم العثــور عليــه وفــق تعميــم 
ــخ 22-1428/10/23هـــ.  ــة رقــم )65980/4/5/1( وتاري ــر الداخلي وزي
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هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح وأمــا األشــخاص 
الثالثــة الذيــن قبــض عليهــم بعــد خروجهــم مــن منزلــي ومعهــم الهيرويــن 
فقــد كانــوا يحضــرون إلــي ويطلبــون منــي أن أســتخدم معهــم فأرفــض 
ذلــك هكــذا اجــاب فطلبنــا مــن املدعــي العــام حتديــد الترويــج هــل هــو 

للمــرة األولــى أو الثانيــة فاســتعد بذلــك
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف 
يــوم الثالثــاء 1432/10/29هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 04 : 01وفيهــا 
ــه يف  حضــر الطرفــان علمــا أن املوعــد الســابق كان رئيــس اجللســة في
إجــازة اعتياديــة وجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن الترويــج هــل هــو للمــرة 
الثانيــة قــال نعــم ثــم جــرى ســؤاله عــن البينــة قــال أطلــب مهلــة لذلــك 
ــوم  ــع ورفعــت لي ــت اجللســة الســاعة الواحــدة والرب ــه وأقفل فأجيــب لطلب
األحــد 1432/11/25هـــ الســاعة التاســعة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1432/10/29هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف يــوم 
األحــد 1432/11/25هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 35 : 09وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام وأحضــر البينــة وهــم: الشــاهد ........... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم .............. مــن مواليــد عــام 1397هـــ والشــاهد ................. 
سعودي بالسجل املدني رقم ............. من مواليد عام 1389هـ والشاهد 
................. ســعودي بالســجل املدني رقم .............. والشــاهد ................. 
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ................ مــن مواليــد عــام 1401هـــ ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه رغــم طلبنــا لــه بخطابنــا بتاريــخ 1432/11/10هـــ 
وأقفلــت اجللســة لذلــك الســاعة التاســعة وأربعــن دقيقــة ورفعــت ليــوم 
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األحــد 1433/1/2هـــ الســاعة التاســعة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1432/11/25هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدينــا 
العامــة بالدمــام والقائــم  ................. مســاعد رئيــس احملكمــة  نحــن 
بعمــل فضيلــة الرئيــس الشــيخ ................. والقاضيــان ......................و....
............ ويف يــوم األحد1433/1/2هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة 
والربــع وحضــر الطرفــان ولــم يحضــر املدعــي العــام بينتــه فطلبنــا منــه 
إحضارهــا اجللســة القادمــة فاســتعد بذلــك لــذا أقفلــت اجللســة لذلــك 
الســاعة التاســعة والنصــف ورفعــت ليــوم األحد1433/1/16هـــ الســاعة 
التاســعة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حرريف1433/1/2هـــ
وقــد جــرى ســماع الدعوى واجلواب بحضــور فضيلة الرئيس ................... 
وأحضــر  الطرفــان  املوافــق 1433/01/16هـــ حضــر  االحــد  يــوم  ويف 
املدعــي العــام الفرقــة القابضــة ومــن ضمنهــم الشــاهد ...............ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم )...............( مــن مواليــد الدمــام 1406هـــ و يعمــل 
عريفًا يف مكافحة املخدرات والشــاهد .................... ســعودي اجلنســية 
بالســجل املدنــي رقــم ...................مــن مواليــد عــام 1389هـــ ويعمــل رقيبــًا 
يف مكافحــة املخــدرات وبســؤال كل واحــد عمــا لديــه قــال كل واحــد 
منهمــا مبفــرده أشــهد بأننــي مــن ضمــن الفرقــة القابضــة التــي كتبــت 
محضــر القبــض و التفتيــش علــى املدعــى عليه احلاضــر ................. وذلك 
أنــه وردنــا بــالغ عــن املدعــى عليــه ببيعــه املخــدرات فاتصــل املصــدر علــى 
املدعــى عليــه و أنــا أســمعه و طلــب منــه بيعــه هيرويــن فوافــق املدعــى 
ــه  ــى املدعــى عليــه مبنزل ــم ذهــب املصــدر ال ــه وواعــده بعــد ســاعة ث علي
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الواقــع يف حــي ............. وفتــح لــه بــاب املنــزل املدعــى عليــه وقــد رأينــاه 
و هــو يفتــح البــاب ثــم دخــل املصــدر بعــد تفتيشــه و ملــا خــرج املصــدر 
قابلتــه ووجــدت معــه كميــة مــن الهيرويــن ولــم نقبــض علــى املدعــى 
عليــه مباشــرة وقــد راقبنــا املنــزل عــدة أيــام وقبضنــا علــى اثنــن يخرجــان 
منــه ومعهــم كميــة مــن الهيرويــن وبســؤالهما أجابــا بأنهمــا يشــتريان 
................ الهيرويــن علمــًا أن الرقــم الــذي اتصــل  مــن املدعــى عليــه 
عليــه املصــدر وجدنــاه مــع املدعــى عليــه هكــذا شــهدا ثــم جــرى عــرض 
الشــاهدين علــى املدعــى عليــه فقــال إننــي لــم أروج ولــم يذكــر فيهمــا 
شــيئا وجــرى تزكيتهمــا مــن قبــل الشــاهد ............... ســعودي اجلنســية 
الشــاهدان  مــزٍك آخــر فقــال  املدنــي رقــم............... فطلبنــا  بالســجل 
سنرســله خــالل هــذا األســبوع ويف يــوم الســبت 1433/1/29هـــ حضــر 
رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ............... املزكــي 

.............. الــذي شــهد بثقــة وعدالــة الشــاهدين .............................
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف هــذا 
الســاعة 48:12وحضــر  افتتحــت اجللســة  اليــوم األحد1433/1/23هـــ 
الثانيــة  الســاعة  اجللســة  أقفلــت  لــذا  املزكــي  ولــم يحضــر  الطرفــان 
عشــرة وخمســن دقيقــة ورفعــت ليــوم األربعــاء 1433/1/26هـــ إلحضــار 
املزكــي وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف 1433/1/23هـــ وصحب
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف هــذا 
اليــوم األربعــاء 1433/1/26هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11وفيهــا 
ــى  ــم إحضــار املزكــي وقــد جــرى االتصــال عل ــم يت حضــر الطرفــان ول
الشــاهد .... عــدة مــرات واســتعد بإحضــار مــزك ولــم يتــم إحضــاره لــذا 
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ــم يتــم إحضــار املزكــي اآلخــر فســيتم  جــرى إفهــام املدعــي العــام إن ل
البــت يف القضيــة وأقفلــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر وعشــر دقائــق 
ورفعــت ليــوم األحــد 1433/2/14هـــ الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1433/1/26هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف هــذا 
اليوم السبت 1433/1/29هـــافتتحت اجللسة الساعة 42:05:01وحضر 
رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ................. ســعودي  املزكــي 
1013242407 الــذي شــهد بثقــة وعدالــة الشــاهدين ......................... 
وأقفلــت اجللســة الواحــدة والربــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/1/29هـــ
ويف يــوم األحــد 1433/2/14هـــ ا حضــر الطرفــان وقــرر املدعــي العــام 
أن الترويــج للمــرة الثانيــة وذلــك بنــاء علــى القــرار الشــرعي الصــادر مــن 
احملكمــة اجلزئيــة بالدمــام رقــم 2/175 وتاريــخ 1416/6/12هـ هكذا 
قــرر وباالطــالع عليــه وجدنــاه مطابقــا ملــا ذكــر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وعــدم البينــة املوصلــة للدعــوى واســتالم املبلــغ فلــم 
يثبــت لدينــا مــا أســند إليــه مــن ترويجــه ملــادة الهروين املذكــورة وإلقراره 
املخــدر  للهرويــن  تعاطيــه  لدينــا  ثبــت  فقــد  املخــدر  الهرويــن  بتعاطــي 
ولوجــود الشــبهة القويــة علــى الترويــج املعتضــدة بالقرائــن مــن شــهادة 
الفرقــة القابضــة ووجــود الشــريحة التــي حتمــل الرقــم الــذي اتصــل عليــه 
املصــدر معــه وخــروج األشــخاص مــن منزلــه ومعهــم شــيء مــن املخــدرات 
ولوجــود الســوابق عليــه جلميــع مــا ســبق فقــد أمرنــا مبــا يلــي أوال: يجلــد 
املدعــى عليــه حــد املســكر ثمانــن جلــده لقــاء تعاطيــه الهرويــن املخدر، 
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ــد تعزيــرا  ــا: يجل ثانيــا: يســجن خمــس ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه ، ثالث
ألــف جلــده مفرقــه علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــده بــن الدفعــة 
والتــي تليهــا مــا ال يقــل عــن عشــرة أيــام ويكــون نصــف اجللــد بعــد صــالة 
اجلمعــة أمــام جامــع ...........  يف حــي ........... بالدمــام مكشــوف الوجــه 
والــرأس والنصــف اآلخــر بعــد صــالة اجلمعــة أمــام جامــع .......... بالدمــام 
اتصــل  التــي  الشــريحة  تصــادر  رابعــا:   والــرأس  الوجــه  مكشــوف 
عليهــا املصــدر ووجــدت مــع املدعــى عليــه وال تصــرف لــه مــرة أخــرى 
تعزيــرا خامســا: مينــع املدعــى عليــه مــن الســفر ملــدة خمــس ســنوات بعــد 
ــه  ــى املــادة )3و56( مــن نظــام املخــدرات وب ــاء عل ــه بن انتهــاء محكوميت
ــع املدعــي العــام  ــم يقن ــه ول ــع املدعــى علي ــا وبعرضــه عليهمــا قن حكمن
وطلــب االســتئناف مســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه 
وأفهــم مبراجعــة احملكمــة يــوم الســبت 1433/2/20هـ الســتالم نســخة 
احلكــم لتقــدمي االعتــراض عليــه خــالل ثالثــن يومــا مــن تاريــخ حتديــد 
اســتالم صــورة احلكــم وإذا مضــت املــدة ولــم يقــدم شــيئا ســقط حقــه 
ــة حملكمــة االســتئناف وكانــت ســاعة  ــراض وســترفع املعامل يف االعت
النطــق باحلكــم احلاديــة عشــرة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/2/14هـــ.
وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  وحــده  هلل  احلمــد 
الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  فقــد 
الدائــرة  قــرار  بهــا  املرفــق  1433/7/8هـــ  وتاريــخ  برقــم33/861348 
وتاريــخ 1433/6/30هـــ  رقــم 438/خ1/ب  اجلزائيــة اخلماســية األولــى 
ضبطــه  وصــورة  القــرار  )وبدراســة  نصــه  مــا  املقدمــة  بعــد  املتضمــن 
وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي: أواًل/ أن أصحــاب الفضيلــة حكمــوا 
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مبنــع املدعــى عليــه مــن الســفر ملــدة خمــس ســنوات مــع أنــه لــم يثبــت 
عليــه ســوى االســتعمال واملتعــن احلكــم مبنعــه مــن الســفر ســنتن ثانيــًا/ 
لــم يجــر أصحــاب الفضيلــة الــالزم حيــال طلــب املدعــي العــام بإعــادة 
املبلــغ املرقــم ملالحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــالزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة 
إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق( أعضــاء الدائــرة قاضــي اســتئناف د. 
.....................توقيعــه وختمــه قاضــي اســتئناف ............. توقيعــه وختمــه 
قاضــي اســتئناف ................ توقيعــه وختمــه قاضــي اســتئناف ............. 
توقيعــه وختمــه رئيــس الدائــرة ................. توقيعــه وختمــه، واجلــواب 
علــى ذلــك فــإن املالحظــة األولــى فقــد رجعنــا عمــا حكمنــا مبنعــه مــن 
الســفر ملــدة خمــس ســنوات وحكمنــا مبنعــه ملــدة ســنتن وأمــا اجلــواب 
علــى املالحظــة الثانيــة فلــم يثبــت لدينــا موجــب إعــادة املبلــغ وصرفنــا 
النظــر عــن ذلــك وبــه حكمنــا حكمــًا مكمــاًل للحكــم الســابق وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1433/10/28هـــ
 احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فقــد 
برقــم  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا 
اجلزائيــة  الدائــرة  بهــا  املرفــق  1434/2/2هـــ  وتاريــخ   33/2049430
اخلماســية األولــى رقــم 3416907وتاريــخ 1434/1/19هـــ املتضمــن مــا 
املعاملــة  وأوراق  القــرار وصــورة ضبطــه  دراســة  )وحيــث ســبق  نصــه 
الفضيلــة علــى قرارنــا رقــم  بــه أصحــاب  مــا أجــاب  وباالطــالع علــى 
احلكــم  علــى  املصادقــة  قررنــا  1433/6/30هـــ  وتاريــخ  438/خ1/ب 
بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق( أعضــاء الدائــرة قاضــي اســتئناف 
توقيعــه   ................ اســتئناف  قاضــي  وختمــه  توقيعــه  د.................... 
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وختمــه قاضــي اســتئناف ................ توقيعــه وختمــه قاضــي اســتئناف 
.................. توقيعــه وختمــه رئيــس الدائــرة .................. توقيعــه وختمــه 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/2/11هـــ.
احلمد هلل وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قـضاة الدائــرة اجلزائـيـة اخلماسـيـة 
األولــى يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام الشــيخ/................. 
برقــم 331313428 وتاريــخ 1433/11/14هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة 
برقــم 33/2049430/خ1 وتاريــخ 1433/11/17هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر  1433/2/15هـــ  والتاريــخ   3382924 الرقــم  ذو  الشــرعي 
مــن فضيلتــه وصاحبــي الفضيلــة القضــاة باحملكمــة املشــاركن لــه 
الشــيخ/................... والشــيخ/د....................... اخلــاص بدعــوى/ املدعي 
العــام ضــد/.................. يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم 
ــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وحيــث ســبق دراســة  أصحــاب الفضيل
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
أصحــاب الفضيلــة علــى قرارنا رقم 438/خ1/ب وتاريخ 1433/6/30هـ 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر .واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/1/19 هـــ .
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رقم الصك:33358951 تاريخه : 1433/7/28هـ  
رقم الدعوى :32473675

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34181852 تاريخه: 1434/4/8هـ

مخــدرات - ترويــج احلشــيش  املخــدر - حيــازة  قطــع مــن احلشــيش 
- حيــازة احلبــوب  احملظــورة - تعاطــي احلشــيش - تعاطــي احلبــوب 
احملظــورة - الوســاطة يف ترويــج  احلشــيش  املخــدر - إقامــه حــد املســكر 
واملصــادرة  واجللــد  بالســجن  التعزيــر   - احلشــيش  متعاطــي  علــى 

والغرامــة واإلبعــاد.

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :) كل مســكر حــرام ( رواه أبــو داود  
واحمــد.

2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :)مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه( رواه أبــو 
داود واحمــد.

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

بترويــج احلشــيش   : املدعــى عليهمــا األول  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
املخــدر، وحيــازة عــدد مــن قطــع احلشــيش  وعــدد مــن حبــوب الــروش 
احملظــورة ، وعــدد مــن ســجائر  احلشــيش  بقصــد التعاطــي وتعاطيــه 
 : الثانــي  عليــه  املدعــي  املخــدر،  واحلشــيش   ، احملظــورة  للحبــوب 
بالتوســط يف ترويج احلشــيش املخدر وحيازة قطعه من احلشــيش  بقصد 
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التعاطــي وتعاطيــه لــه، حيــث وردت معلومــات ملكافحــة املخــدرات عــن 
قيــام املدعــى عليــه الثانــي بالتوســط يف ترويــج احلشــيش املخــدر ومت 
ــى  ــه واتفــق املصــدر مــع الوســيط عل متكــن املصــدر مــن االتصــال علي
شــراء قطعــة مــن احلشــيش وشــوهد الوســيط )املدعــى عليــه الثانــي ( 
وهــو يركــب مــع املصــدر يف ســيارته وحتــرك ثــم توقــف بجــوار إحــدى 
الفلــل ونــزل الوســيط ثــم عــاد وركــب مــع املصــدر وحتــرك بعــد خمــس 
دقائــق ، أعطــى املصــدر اإلشــارة املتفــق عليهــا ومت ضبــط الوســيط 
وضبــط معــه علــى قطعــة حشــيش ، كمــا قــام املصــدر بتســليم القطعــة 
املشــتراة للفرقــة وأفــاد الوســيط أن الــذي قــام بتســليم تلــك القطعــة أحــد 
املروجــن ويســكن يف الفيــال التــي كان يقــف عنــد بابهــا قبــل القبــض 
عليــه، ومت القبــض علــى املــروج ، وبتفتيــش غرفــة املــروج عثــر علــى 
ســبع قطــع حشــيش ، كمــا عثــر علــى عــدد مــن حبــوب الــروش وعثــر 
علــى طفايــة  بهــا ســجائر مخلوطــة باحلشــيش كمــا عثــر مــع الوســيط 
علــى جــزء مــن املبلــغ املرقــم بينمــا عثــر مــع املــروج علــى جــزء آخــر. وطلــب 
املدعــي العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليهما ، أقر املدعــى عليه األول 
مبــا نســب إليــه - دفــع بــأن حبــوب الــروش يســتعملها بنــاء علــى وصفــه 
طبيــه- أحضــر الوصفــة الطبيــة ، اقــر املدعــى عليــه الثانــي مبــا نســب 
ــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإقامــه حــد املســكر  ــاء عل ــه ، بن إلي
عليهمــا وبتعزيرهمــا بالســجن واجللــد واملصــادرة والغرامــة وإعــادة املبلــغ 
احلكومــي حســب مــا هــو مفصــل يف منطــوق احلكــم ، وصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
...... القاضــي باحملكمــة العامــة باجلبيــل   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
برقــم ).....( وتاريــخ 1432/10/23هـــ  واملقيــدة باحملكمــة برقــم ).....( 
وتاريــخ 1432/10/23هـــ  ففــي يــوم االحــد املوافــق 1433/03/13هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام بدائــرة 
التحقيــق واإلدعــاء العــام باجلبيــل ...... واملدعــى عليهمــا ...... ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ) ......( و ...... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ) ......( 
وادعــى املدعــي العــام قائــال  بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة التحقيــق 
واإلدعــاء العــام مبحافظــة اجلبيــل أدعــى علــى كل مــن :-1- املواطــن / 
...... ، مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( البالــغ مــن العمــر)27( عامــًا، 
مفــرج عنــه ويســكن مبحافظــة اجلبيــل2- املواطــن / ...... ، مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )......( البالــغ مــن العمــر)26( عامــًا ، مفــرج عنــه 
ويســكن مبحافظــة اجلبيــل حيــث أنــه بتاريــخ 4-1432/9/5هـــ  وردت 
معلومــات ملكافحــة املخــدرات باجلبيــل مــن أحــد مصادرهــا الســرية عــن 
وجــود شــخص يدعــى )......( يســكن مبدينــة الدمــام ويقــوم بالتوســط 
بترويــج احلشــيش املخــدر وقــد أبــدى املصــدر اســتعداده لإلطاحــة بــه ومت 
متكــن املصــدر مــن االتصــال بالوســيط على رقــم جوالــه )......( وكانت 
املكاملــة علــى مســمع مــن أحــد أفــراد الفرقــة ، حيــث اتفــق املصــدر مــع 
الوســيط علــى شــراء قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بـــ )500( بخمســمائة 
ــوم  ــة مســاًء مــن ي ــال( وكانــت املكاملــة عنــد الســاعة )8:00( الثامن ري
االثنــن املوافــق 1432/9/4هـــ ، عليــه مت التنســيق مــع شــعبة مكافحــة 



31

املخــدرات بالدمــام ومت االنتقــال برفــق املصــدر بعــد تفتيشــه ومت تزويــده 
مببلــغ مرقــم قــدره )500( خمســمائة ريــال ومتــت مراقبــة املصــدر الــذي 
كان يقــف بجــوار عمــارة ســكينة باحلــي .... بالدمــام وعنــد الســاعة 
)9:30( التاســعة والنصــف  مســاًء شــوهد شــخص اتضــح فيمــا بعــد 
أنــه الوســيط وهــو يركــب مــع املصــدر يف ســيارته ثــم حتــركا باجتــاه 
حــي .... بالدمــام خلــف عمــارة .... وتوقــف بجــوار إحــدى الفلــل ونــزل 
الوســيط وشــوهد وهــو يقــف عنــد بــاب أحــد املنــازل وبعــد )10( عشــر 
دقائــق عــاد الوســيط وركــب مــع املصــدر وحتــركا وبعــد خمــس دقائــق 
قــام املصــدر بإعطــاء إشــارة للفرقــة للداللــة علــى أنــه متــت عمليــة البيــع 
بعدهــا مت ضبــط الوســيط واتضــح أنــه املدعــى عليــه الثانــي ومت ضبــط 
قطعــة بنيــة اللــون بلــغ وزنهــا )1.5( جــرام واحــد ونصــف اجلــرام يشــتبه 
أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر كان يضعهــا علــى فخــذه األميــن كمــا 
ــون  ــة الل قــام املصــدر بتســليم القطعــة املشــتراة للفرقــة وهــي قطعــة بني
بلــغ وزنهــا )12.1( إثنــا عشــر جرامــا وواحــد مــن العشــرة مــن اجلــرام 
يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر وقــد أفــاد الوســيط بــأن الــذي 
قــام بتســليم تلــك القطعــة أحــد املروجــن يدعــى )......( ويســكن يف 
الفيــال التــي كان يقــف عنــد بابهــا  قبــل القبــض عليــه فتمــت مراقبــة 
ــاء(  ــوم )الثالث ــة فجــرًا مــن ي ــد الســاعة )2:00( الثاني املدعــو )......( وعن
املوافــق 1432/9/5هـــ شــوهد املذكــور فتــم القبــض عليــه واتضــح أنــه 
املدعــى عليــه األول والــذي أفــاد بوجــود بقيــة املخــدرات يف منزلــه فتــم 
اصطحــاب املفتشــة إلــى منزلــه ومت مقابلــة والــد املــروج والــذي أفــاد 
بأنــه ال مانــع لديــه مــن تفتيــش منزلــه ، وبتفتيــش غرفــة املــروج عثــر 
بأحــد األدراج علــى عــدد )7( ســبع قطــع بنيــة اللــون بلــغ مجمــوع وزنهــا 
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)480.5( أربعمائــة وثمانــن جرامــًا وخمــس مــن العشــرة مــن اجلــرام 
يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر كمــا عثــر بــدرج آخــر علــى 
علبــة بداخلهــا عــدد )41( إحــدى وأربعــن حبــة بيضــاء اللــون يشــتبه 
ــى  ــر عل ــروش احملظــورة وبتفتيــش املجلــس عث أن تكــون مــن حبــوب ال
طفايــة بهــا عــدد )3( ثــالث ســجائر ملفوفــة بلــغ وزنهــا )4( أربــع جرامــات 
ونصــف اجلــرام يشــتبه أن تكــون مخلوطــة باحلشــيش املخــدر كمــا عثــر 
مــع الوســيط علــى مبلــغ مالــي قــدره )100( مائــة ريــال مــن املبلــغ املرقــم 
بينمــا عثــر مــع املــروج علــى مبلــغ )100( مائــة ريــال فقــط مــن ملبلــغ املرقــم 
، وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )2992 ك ش( وتاريــخ 
1432/9/13هـــ إيجابيــة عينــات مــا مت ضبطــه مــن القطــع ملادة احلشــيش 
املخــدر واحتــواء مــا مت ضبطــه مــن الســجائر امللفوفــة على مادة احلشــيش 
املخــدر املــدرج باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
وتاريــخ  )م/39(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات 
1426/7/9هـــ ، وإيجابيــة مــا مت ضبطــه مــن احلبــوب احملظــورة كل 
علــى حــدة لعقــار الكلونازيبــام احملظــور املــدرج باجلــدول رقــم )2( فئــة 
)د( مــن النظــام املشــار إليــه وباســتجواب األول )......( أقــر بصحــة واقعــة 
القبــض عليــه مــن قبــل مكافحــة املخــدرات باجلبيــل بعــد قيامــه بترويــج 
قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )12.1( إثنــا عشــر جرامــا وواحــد 
مــن العشــرة مــن اجلــرام مقابــل مبلــغ مالــي قــدره )400( أربعمائــة ريــااًل 
وكانــت عمليــة الترويــج بقصــد خدمــة زميلــه كمــا أقــر أنــه مت ضبــط 
عــدد )41( واحــد وأربعــن حبــة مــن حبــوب الــروش احملظــورة وعــدد )7( 
ســبع قطــع مــن احلشــيش املخــدر بلــغ مجمــوع وزنهــا )480.5( أربعمائــة 
وثمانــن جرامــًا وخمســة مــن العشــرة مــن اجلــرام بأحــد األدراج باملنــزل 
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كمــا عثــر باملجلــس داخــل طفايــة ســجائر علــى عــدد )3( ثالثــة ســجائر 
مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ مجمــوع وزنهــا )4.0( أربعــة جرامــات 
وقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )4.5( أربعــة جرامــات ونصــف 
اجلــرام جميعهــا تعــود لــه بقصــد التعاطــي وأمــا حبــوب الــروش فهــي 
للعــالج النفســي وقــد حصــل علــى هــذه الكميــات مــن شــخص بالقطيف 
ال يعــرف اســمه مببلــغ )7000( ســبعة آالف ريــال وأنــه يتعاطــى احلشــيش 
املخــدر وحبــوب الــروش احملظــورة منــذ أربــع ســنوات وباســتجواب الثاني 
)......( أقــر بصحــة واقعــة القبــض عليــه مــن قبــل مكافحــة املخــدرات 
باجلبيــل بعــد قيامــه بالتوســط يف ترويــج قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )12.1( إثنــا عشــر جرامــا وواحــد مــن العشــرة مــن اجلــرام 
مقابــل مبلــغ قــدره )500( خمســمائة ريــااًل وكان قصــده مــن ذلــك هــو 
الكســب املــادي كمــا أقــر أنــه مت تنســيق عمليــة التوســط بالترويــج عــن 
طريــق جوالــه رقــم )......( وأنــه ضبــط معــه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )1.5( جــرام واحــد ونصــف اجلــرام مــن نفــس القطعــة املروجــة 
ال تعــود لــه وأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر منــذ ســنة ويحصــل عليــه مــن 
عــدة أشــخاص وأنــه هــذه أول مــرة يقــوم بالتوســط بترويــج احلشــيش 
املخــدر وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لــألول )( بترويــج قطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )12.1( إثنــا عشــر جراما وواحد من العشــرة 
ــازة عــدد )8( ثمــان قطــع مــن  مــن اجلــرام بقصــد الكســب املــادي وحي
احلشــيش املخــدر بلــغ مجمــوع وزنهــا )485( أربعمائــة وخمســة وثمانــن 
جرامــًا وعــدد )41( إحــدى وأربعــن حبــة مــن حبــوب الــروش احملظــورة 
وعــدد )3( ثالثــة ســجائر مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ مجمــوع وزنهــا 
)4( أربــع جرامــات بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للحشــيش املخــدر وحبــوب 
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الــروش احملظــورة وتوســط الثانــي )......( بترويــج قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا )12.1( إثنــا عشــر جرامــًا وواحــد مــن العشــرة مــن 
اجلــرام بقصــد الكســب املــادي وحيازتــه لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )1.5( جــرام واحــد ونصــف اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه 
لــذات النــوع ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :1- إقرارهمــا املصدقــن 
شــرعًا املنــوه عنهمــا واملدونــن علــى الصفحتــن رقــم )9 ، 13( مــن دفتــر 
التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )9(2- محضــر القبــض والتفتيــش املنوه 
عنــه واملــدون علــى الصفحتــن رقــم )2 ، 3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق 
علــى اللفــة رقــم )9(3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق 
علــى اللفــة رقــم )20( وبالبحــث عمــا إذا كان لهمــا ســوابق جنائيــة عثــر 
لــألول )......( علــى ســابقة واحــدة حيــازة واســتعمال املخــدرات اقترنــت 
بقيــادة ســيارة وهــو بحالــة ســكر بينمــا عثــر للثانــي )......( علــى ســابقة 
واحــدة محاولــة لــواط  وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا - وهمــا 
بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه     شــرعًا 
ونظامــًا أطلــب مــا يلــي :- أواًل : أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا وفقــًا 
للفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة واحلكــم عليهمــا باآلتــي :-1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام 
املشــار إليــه2- منعهمــا مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة وفقــًا للفقــرة رقــم 
)1( مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام املشــار إليــه ثانيــًا : احلكــم عليهمــا 
باملقتضــى الشــرعي لقــاء إقرارهمــا بتعاطــي مــادة احلشــيش املخــدر ثالثــًا 
: مصــادرة جهــاز جــوال الوســيط الــذي متــت عــن طريقــه عمليــة الترويــج 
 )62( رقــم  املــادة  إعمــال  مراعــاة  مــع   ،  )( رقــم  املصنعــي  الرقــم  ذو 
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مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة رابعــًا : احلكــم عليــه بإعــادة 
املبلــغ املرقــم اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي 
لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة )15980/4/5/1( وتاريــخ 22-
1428/10/23هـــ وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليه األول 
أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح وحبــوب 
ــي  ــي أعان ــة حيــث أنن ــي بوصفــة طبي ــي موصوفــة ل ــي بحوزت ــروش الت ال
مــن اضطرابــات نفســية وقــد صرفــت لــي مــن املستشــفى وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه الثانــي ...... أجــاب قائــال مــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــال ثــم جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه األول ...... هــل لديــه بينــة علــى مــا ذكــر فقــال نعــم أطلــب 
مهلــة إلحضارهــا لــذا رفعــت اجللســة وبــاهلل التوفيــق والصــالة والســالم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعن حــرر يف 1433/03/13هـ 

.
وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  وحــده  هلل  احلمــد 
الســبت  يــوم  ويف  باجلبيــل  العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي 
والنصــف  العاشــرة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/3/19هـــ 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه األول/ .... واملدعــى عليــه 
الثانــي/ ..... ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه األول/ ..... عــن البينــة التــي 
وعــد بإحضارهــا فأبــرز صــورة ورقــة مــن مطبوعــات مستشــفيات ....  
مكتوبــة باللغــة اإلجنليزيــة كمــا أبــرز صــورة مــن مطبوعــات مكتــب 
.... للترجمــة وذكــر بأنهــا ترجمــة للصــورة األولــى وباإلطــالع عليهــا 
وجــد هــذا نصها)تقريــر طبــي اســم املريــض/ العمر/26ســنة وتاريــخ 
اخــر زيــارة/ 2011/8/16م اســم الطبيــب/ ....../قســم الصحــة النفســية 
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يــوم 2006/3/8م يشــكو مــن  للعيــادة ألول مــرة يف  املريــض  حضــر 
اكتئــاب اندفــاع انزعــاج يف النــوم وضغوطــات عاطفيــة مت تشــخيصه 
بواســطة طبيبــه املعالــج كحالــة اضطــراب وأعطــى حبــوب تروكســال 
50ملجــم انديــب 25ملجــم ريفوتريــل 2ملمجــم ثالثــة مــرات يف اليــوم 
ظــل املريــض يتابــع يف العيــادة بصــورة منتظمــة وكانــت حالتــه مســتقرة 
ولكنــه مــن وقــت آلخــر يشــكو مــن حالــة اكتئــاب توتــر وتهيــج ألقــل 
األســباب األمــر الــذي تطلــب إجــراء بعــض التعديــالت يف طريقــة العــالج 
ــل  ــوم 2007/10/29م وأعطــي عــالج ريفوتري ــارة كانــت يف ي وآخــر زي
1ملجــم ثالثــة مــرات يف اليــوم ســتابلون 21.5ملجــم ثالثــة مــرات يف اليوم 
وتروكســال 50ملجــم يف الليــل ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يحضــر املريــض 
للمتابعــة حــرر هــذا التقريــر بنــاء علــى طلــب املريــض د/ ...... استشــاري 
نفســي د/...... استشــاري مناظيــر وجهــاز هضمــي املديــر الطبــي اخلتــم( 
وبعــرض الترجمــة علــى املدعــي العــام قــال أن مــا مت صرفــه مــن عــالج 
للمدعــى عليــه األول / ...... ليســت هــي حبــوب الــروش حســب التقريــر 
الكيمــاوي املرفــق باملعاملــة  واملتهــم املدعــى عليــه بحيازتهــا وأطلــب 
الكتابــة ملكافحــة املخــدرات باجلبيــل للتأكــد مــن ذلــك ثــم جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه األول/ ...... عــن املبلــغ احلكومــي املســتخدم يف 
عمليــة الشــراء  وهــل قــام بإســتالمه فقــال نعــم اســتلمت مبلــغ وقــدره 
أربعمائــة ريــال مــن الوســيط 000 وبعــد القبــض علــي ســلمت مكافحــة 
املخــدرات باجلبيــل مبلــغ وقــدره خمســمائة ريــال ثــم جــرى ســؤاله هــل 
لديــه بينــة علــى أنــه قــام بتســليم مكافحــة املخــدرات املبلــغ املســتخدم 
يف عمليــة الشــراء فقــال ليــس لــدي بينــة وللكتابــة ملكافحــة املخــدرات 
أنــه  الــذي ذكــر املدعــى عليــه  العــالج  مــن نوعيــة  للتأكــد  باجلبيــل 
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يســتخدمه رفعــت اجللســة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
ــخ 1433/3/19هـــ . ــه أجمعــن . حــرر بتاري ــه وصحب ــى آل وعل

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
األحــد  يــوم   ويف  باجلبيــل  العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   0000 أنــا 
املوافــق1433/07/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــر وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام 000 واملدعــى عليهمــا األول 000 والثانــي 0000 
وكانــت قــد جــرت الكتابــة منــا ملديــر مكافحــة املخــدرات باجلبيــل 
عــن  اإلفــادة  طلــب  املتضمــن  1433/04/20هـــ  وتاريــخ   ).....( برقــم 
التقريــر الطبــي الــذي أبــرزه املدعــى عليــه األول 000 فوردنــا جوابــه 
رقــم ).....( وتاريــخ 1433/05/16هـــ واملقيــد باحملكمــة لدينــا برقــم 
ــر إدارة املركــز  ــه إفــادة مدي ).....( وتاريــخ 1433/05/18هـــ واملرفــق ب
اإلقليمــي ملراقبــة الســموم بصحــة الشــرقية رقــم )1043 خ ش / 41/31( 
وتاريــخ 1433/05/10هـــ  وباإلطــالع عليــه وجــد هــذا نصــه إشــارة إلــى 
ــخ 1433/05/03هـــ املرســل بالفاكــس  خطابكــم رقــم )س ب( وتاري
ســعادة  علــى خطــاب  واملبنــي  1433/05/10هـــ  بتاريــخ  لدينــا  الــوراد 
رئيــس محكمــة اجلبيــل رقــم ).....( وتاريــخ 1433/04/20هـــ املتضمــن 
طلبهــم باإلفــادة عــن عــالج ) ريفوتريــل ( وهــل هــو مــن أنــواع حبــوب 
احلبــوب احملظــورة االخــرى  أو  املخــدرة  احلبــوب  أو  الــروش احملظــورة 
االســم  هــو   )Rivotril( الريفوتريــل  أقــراص  بــأن  نفيدكــم  عليــه 
 )Roche2(  )2 )روش  العالمــة  حتمــل  التــي  لألقــراص  التجــاري 
مــن  وهــي   )Clonazepam( الكلونازيبــام  هــو  العلمــي  واســمها 
ضمــن العقاقيــر التــي تســتخدم كمضــادات للصــرع واخلاضعــة للرقابــة 
ــر مــن مجموعــة البنزوديازبــن  ــة وتعتب التــي ال تصــرف إال بوصفــه طبي
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)Benzodiazepine( وهــي مدرجــة يف اجلــدول الثانــي فئــة )د( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املوافــق عليــه مبوجــب 
املرســوم امللكــي رقــم )م/ 39( وتاريــخ 1426/07/09هـــ وتعميــم ســمو 
وزيــر الداخليــة رقــم )( وتاريــخ 1426/10/25هـــ وتعميــم ســمو وزيــر 
املدعــى  ثــم جــرى ســؤال  )( وتاريــخ 1426/10/25هـــ  الداخليــة رقــم 
عليهمــا عــن املبلــغ احلكومــي فقــال املدعــى عليــه األول 0000 أنــه اســتلم 
ــه اســتلم  ــه الثانــي 000 أن ــال وقــال املدعــى علي ــة ري ــه )400( أربعمائ من
منــه )100( مائــة ريــال ثــم جــرى اإلطــالع علــى أوراق املعاملــة فوجــد علــى 
لفــة رقــم )20( التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )ك ش( املتضمــن 
ايجابيــة العينــات املأخــوذة مــن املضبوطــات مــع املدعــى عليهمــا ملــادة 
احلشــيش املخــدر وعقــار )الكلونازيبــام ( الــروش احملظــور كمــا وجــد 
علــى لفــة رقــم )14.16( صحيفــة ســوابق املدعــى عليهمــا وباإلطــالع 
عليهــا وجــدت مطابقــة ملــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه وبعرضهــا 
علــى املدعــى عليهمــا صادقــا عليهــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليهمــا بدعــوى املدعــي العــام ولكــون مــا 
أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا فعــل محــرم شــرعا ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم )) كل مســكر حــرام (( وقولــه )) مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه 
(( رواهمــا ابــو داود وأحمــد وملــا جــاء يف التقريــر الطبــي الــذي أبــرزه 
املدعــى عليــه األول املتضمــن أن حيازتــه حلبــوب الــروش كان مبوجــب 
وصفــة طبيــة وملــا جــاء يف إفــادة مديــر إدارة املركــز اإلقليمــي ملراقبــة 
الســموم بصحــة الشــرقية وبنــاء علــى املــادة رقــم )38( ورقــم )41( ورقــم 
)53( ورقــم )56( ورقــم )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة فقــد ثبــت لــدي إدانــه املدعــى عليــه األول بترويــج قطعــة مــن 
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احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )12.1( اثنــا عشــر جرامــا وواحــد بالعشــرة 
مــن اجلــرام بقصــد الكســب املــادي وحيازتــه لعــدد )8( ثمــان قطــع مــن 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )485( أربعمائــة وخمســة وثمانــن جرامــا 
وعــدد )3( ثالثــة ســجائر مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــاه )4( 
أربــع جرامــات لقصــد التعاطــي وتعاطــي احلشــيش املخــدر وحيازتــه لعدد 
)41( واحــد واربعــن حبــة مــن حبــوب الــروش لقصــد االســتعمال الطبــي 
والعــالج كمــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي 000 بالتوســط يف 
ترويــج قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )12.1( إثنــا عشــر جرامــا 
وواحــد مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد الكســب املــادي وحيازتــه لقطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1.5( جــرام وواحــد بالعشــرة مــن اجلــرام 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للحشــيش املخــدر وحكمــت علــى املدعــى 
عليــه األول مبــا يلــي : أوال / يجلــد )80( ثمانــن جلــدة حــد املســكر 
ثانيــا / يســجن ملــدة خمــس ســنوات ثالثــا/ يجلــد ثالثمائــة جلــده مفرقــة 
علــى ســت دفعــات متســاوية بــن كل دفعــة وأخــرى خمســة عشــر يومــا 
رابعــا / مينــع مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة خمــس أعــوام بعــد تنفيــذ 
عقوبة الســجن خامســا / إعادة املبلغ احلكومي وقدره )400( أربعمائة 
ريــال ويــودع يف حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات وحكمــت 
علــى املدعــى عليــه الثانــي مبــا يلــي : أوال / يجلــد )80( ثمانــن جلــده 
حــد املســكر ثانيــا / يســجن ملــدة ثــالث ســنوات ثالثــا / يجلــد مئتــي 
جلــده مفرقــة علــى أربــع دفعــات متســاوية بــن كل دفعــة وأخــرى خمســة 
عشــر يومــا رابعــا / مينــع مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ثــالث ســنوات 
بعــد تنفيــذ عقوبــة الســجن خامســا / مصــادرة جهــاز الهاتــف اجلــوال 
املذكــور رقمــه املصنعــي يف دعــوى املدعــي العــام سادســا / إعــادة املبلــغ 
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احلكومــي وقــدره )100( مائــة ريــال ويــودع يف حســاب اإلدارة العامــة 
قــررا املدعــى  ملكافحــة املخــدرات وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
عليهمــا القناعــة باحلكــم واملدعــي العــام عدمهــا وطلــب رفــع املعاملــة 
حملكمــة اإلســتئناف بــدون الئحــة إعتراضيــة واكتفــى مبــا قــدم لــذا 
قــررت رفــع القضيــة حملكمــة اإلســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1433/07/27 هـــ .
ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
األحــد  يــوم   ويف  باجلبيــل  العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   0000 أنــا 
املوافــق 22 / 03 / 1434  هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف 
تاريــخ  مــن  الريــاض  تدريبيــة مبدينــة  بــدورة  مشــارك  وحيــث كنــت 
العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا  1434/03/18هـــ  إلــى   1433/12/18
بدائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام باجلبيــل 0000 واملدعــى عليهمــا األول 
0000 واملدعــى عليــه الثانــي 0000 وكانــت قــد عــادت املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية باخلطــاب رقــم )....( وتاريــخ 
1433/11/13 هـــ املرفــق بــه القــرار رقــم )....( وتاريــخ 32 /1433/10 
هـــ املتضمــن انــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ 
أوال / أن فضيلتــه لــم يقــرر بحقهمــا العقوبــة املاليــة املنصــوص عليهــا يف 
مــا أثبتــه بحــق املدعــى عليهمــا ثانيــا / يوجــد نقــص يف دعــوى املدعــي 
العــام يف القــرار عمــا يف صــورة الضبــط  عليــه أجيــب أمــا مــا متعلــق 
باملالحظــة األولــى فقــد حكمــت علــى كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا 
بدفــع غرامــة قدرهــا )1000( ألــف ريــال تــودع يف حســاب اإلدارة العامــة 
ــة فقــد مت إضافــة  ــق باملالحظــة الثاني ملكافحــة املخــدرات امــا مــا يتعل
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النقــص يف القــرار وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
ــه وســلم حــرر يف  22/ 03 / 1434  هـــ ــه وصحب آل

ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اجلبيــل برقــم  وتاريــخ 
1434/3/23هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم وتاريــخ 1434/3/28هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ 
0000 املســجل برقــم  وتاريــخ 1433/7/28هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــى 
العــام ضــد/1- 0000 2- 0000 يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القرار 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار 
وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم ج1/ب يف 1433/10/23هـ قررنا 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/7هـــ .
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رقم الصك: 33398313 تاريخه :1433/8/28هـ 
رقم الدعوى : 33476118  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3422362 تاريخه : 1434/1/25هـ

املخــدر-  احلشــيش  حيــازة   - احملظــورة  احلبــوب  ترويــج   - مخــدرات 
بقصــد التعاطــي - تعاطــي احلبــوب احملظــورة -  إقامــة حد املســكر على 
متعاطــي احلشــيش - التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واإلبعــاد - 

مصــادرة اجلــوال والشــريحة املســتخدمان يف اجلرميــة.

1- املادة 38 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية
2- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات  3- الفقــرة 2 مــن 
العقليــة

4- تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 يف 1428/2/1هـ

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ، مقيــم يحمــل بطاقــة بديلــة 
بتوجيــه االتهــام لــه بترويــج احلبــوب احملظــورة ، وحيــازة احلشــيش بقصــد 
التعاطــي ، وتعاطيــه للحشــيش  وللحبــوب ، وطلــب املدعــي العــام إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة وإبعــاده خــارج 
اململكــة بعــد انتهــاء عقوبتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا ومنعــه مــن 
دخولهــا ومصــادرة اجلهــاز اجلــوال وإلغــاء اخلدمــة عــن شــريحته املســتخدم 
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يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا مــرة أخــرى وإلــزام املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ 
املرقــم وإقامــة حــد املســكر عليــه ، مت القبــض علــى املدعــى عليــه 
بعــد إخباريــة مفادهــا أن املدعــى عليــه يقــوم ببيــع القــات ويتواجــد علــى 
هاتــف جوالــه ومت التنســيق مــع أحــد املصــادر الســرية لإلطاحــة بــه ، 
وســلم للمصــدر مبلــغ مالــي مرقــم ، ومت االتفــاق مــع املدعــى عليــه مــن 
قبــل املصــدر وحضــر املدعــى عليــه وركــب مــع املصــدر يف ســيارته ومت 
القبــض عليــه ووجــد معــه ثــالث حبــات أثبتــت إيجابيــة عيناتهــا ملــادة 
عليــه  املدعــى  أقــر   ، املخــدر  اإلمفيتامــن  وحبــوب  املخــدر  احلشــيش 
ــى مــا تقــدم حكمــت  ــاء عل ــه ، بن ــة املدعــى علي بالدعــوى ، ثبــوت إدان
والغرامــة واإلبعــاد  بالســجن واجللــد  املدعــى عليــه  بتعزيــر  احملكمــة 
حــد  وإقامــة  اجلرميــة  يف  املســتخدمان  والشــريحة  اجلــوال  ومصــادرة 
املســكر وإلزامــه بإعــادة املبلــغ املرقــم ، وُصــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.

ــا ....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33476118 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
 331355616 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/07/20 وتاريــخ 
يــوم اإلثنــن املوافــق 1433/08/05  وتاريــخ 1433/07/19 هـــ  ففــي 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 10 صباحــا املتعلقــة بدعــوى املدعــي 
العــام .......... بالســجل املدنــي رقــم 1038368138 مبوجــب التكليــف 
رقــم هـــ م368/6/2 وتاريــخ 1430/12/29هـــ ضــد املدعــى عليــه:......  
)28( عامــًا  صومالــي اجلنســية  مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم )............ 
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/............( وتاريــخ 1433/6/14هـــ صــادرة مــن مكافحــة املخــدرات 
مبحافظــة جــدة عاطــل يقيــم يف البــالد بطريقــة غيــر نظاميــة  محصــن 
متعلــم  موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد 
التوقيــف رقــم )هـــ م40489/5/2( يف 1433/6/15هـــ اســتنادًا للقــرار 
املــادة  علــى  املبنــي  1428/7/9هـــ  وتاريــخ   )1900( رقــم  الــوزاري 
بتاريــخ  إنــه  دعــواه  يف  قائــاًل  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن   )112(
قبــل مكافحــة  مــن  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  مت  1433/6/14هـــ 
ــة أحــد املتهمــن املقبــوض  ــى إخباري ــاًء عل املخــدرات مبحافظــة جــدة بن
عليهــم يف قضيــة مخــدرات أن املدعــى عليــه يتواجــد علــى هاتــف جــوال 
رقــم ).......( يقــوم ببيــع القــات وكذلــك احلبــوب وعلــى مســمع مــن أفــراد 
الفرقــة مت متكينــه مــن االتصــال علــى الرقــم املــدون باإلخباريــة فــرد 
ــه  حزمتــن مــن القــات احملظــور فوافــق   ــب من ــه وطل ــه  املدعــى علي علي
ــى أن  ــال عل ــغ )600( ســتمائة ري ــب مــن املتعــاون مبل ــه  فطل املدعــى علي
يقابلــه يف  شــارع ...... بحــي )........( وذكــر املتعــاون للمدعــى عليــه أنــه 
ســوف يرســل لــه شــخصًا مــن طرفــه لشــراء الكميــة ،  فتــم اختيــار 
ــغ )600( ســتمائة  أحــد املصــادر الســرية لشــراء الكميــة وتزويــده مببل
ريــال ومت إفهامــه أن  املدعــى عليــه  إذا أصــر علــى اســتالم املبلــغ أن 
ال يســلمه املبلــغ لكــي ال يفقــد املبلــغ ويطلــب منــه كميــة مــن احلبــوب 
مببلــغ مناســب وإن طلــب اســتالم املبلــغ يســلمه عندهــا فتــم االنتقــال 
للموقــع ومت االتصــال  علــى املدعــى عليــه مــن قبــل املصــدر وأفهمــه أنــه 
مــن طــرف املتهــم ويريــد اســتالم الكميــة علــى مســمع مــن أفــراد الفرقــة 
ويف متــام الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــرًا مــن نفــس اليــوم حضــر  املدعــى 
عليــه وركــب مــع املصــدر وتوجهــا إلــى داخــل احلــي ثــم مت التواصــل مــع 
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املصــدر فذكــر أن املدعــى عليــه  أصــر علــى اســتالم املبلــغ لذلــك طلــب 
كميــة مــن احلبــوب احملظــورة مببلــغ )100( مائــة ريــال وأنه ســلم له املبلغ 
ونــزل إلحضــار الكميــة وبعــد عشــر دقائــق عــاد املدعــى عليــه وركــب 
مــع املصــدر  فتــم القبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر معــه علــى محفظــة ســوداء 
اللون بداخلها قطعة ســوداء اللون تزن )0.5( خمســة أعشــار اجلرام  ومت 
ضبــط هاتفــه اجلــوال  الــذي يحمــل نفــس الرقــم املــدون باإلخباريــة وعليــه 
ــات  ــد الفرقــة عــدد )3( ثــالث حب ــة املشــتراه لقائ ســلم املصــدر الكمي
بيجيــة اللــون وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )2175/ك 
ش م( لعــام 1433هـــ إيجابيــة املضبوطــة ملــادة احلشــيش املخــدر واحتوائها 
علــى املــادة الفعالــة لــه مــن احلبــوب  الثــالث املضبوطــة ملــادة االمفيتامــن 
املؤثــرة عقليــًا واملدرجــة باجلدولــن رقــم )1،2( فئــة )أ،ب( امللحقــن 

بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة :
وباســتجواب املدعــى عليــه / ...... أقــر ببيــع )3( ثــالث حبــات محظــورة 
وســلمها للمتعــاون وســلم املبلــغ للمــروج الــذي حصــل علــى احلبــوب منــه، 
وأن مــا ضبــط معــه مــن حشــيش مخــدر يعــود لــه بقصــد التعاطــي وأنــه 
يتعاطــى احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظورة ســابقا وقد انتهــى التحقيق 
إلــى اتهــام  املدعــى عليــه/ ........ بترويــج )3( ثــالث حبــات حتتــوي علــى 
مــادة االمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا عــن طريــق البيــع بقصد االجتــار وحيازة 
)0.5( خمســة أعشــار اجلــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي 
ــوب احملظــورة ســابقًا ، اســتنادًا للفقــرة  ــا وللحب ــا ولنوعه ــه منه وتعاطي
)2( مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــًة 
، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1-مــا ورد يف أقوالــه  املدونــة بدفتــر 
التحقيق صفحة رقم )3( املرفق رقم ) 15 ( 2- ما ورد مبحضر القبض  
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والضبــط والتفتيــش املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )1( صفحــة رقــم )11( 
3- مــا ورد يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة )19 
( وباإلطــالع علــى ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه  املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا مــن 
األفعــال احملرمــة شــرعًا واملجرمــة نظامــًا طبقــًا  للمــادة الثالثــة مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ، واملعاقــب عليهــا اســتنادًا للمــادة 
)41،38( مع مراعاة ما ورد باملادة )62( من ذات النظام ، أطلب إثبات 
مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة التاليــة :ـ 
1- بالســجن واجللــد والغرامــة لقــاء مــا أســند إليه اســتنادًا للفقــرة )1( مع 
تشــديد العقوبــة عليــه وفقــًا للحالــة )ج( مــن الفقــرة )2( مــن املــادة )38( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه وتعميــم 
صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )2/1346/4/5/1ش( 
وتاريــخ 1427/2/8هـــ لقــاء بيــع احلبــوب 2- إبعــاده خلــارج اململكــة بعــد 
االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا ومنعــه مــن 
دخولهــا وفقــا للفقــرة )2( مــن املــادة )56( مــن نظــام املخــدرات املشــار 
إليــه3- مصــادرة جهــاز الهاتــف اجلــوال مــن نــوع ).....( ذي الرقــم املصنعي 
)............( املســتخدم يف ارتــكاب اجلرميــة اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة 
)53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه وإلغــاء اخلدمــة عــن 
الشــريحة وعــدم صرفهــا لســوء اســتخدامها اســتنادًا لتعميــم صاحــب 

الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )9798( يف 9ــ1428/2/10هـــ
املفقــود وقــدره )100(  املرقــم  املبلــغ  إلزامــه  بدفــع  4- كمــا اطلــب 
مائــة ريــال العائــد ملكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة اســتنادًا لتعميــم 
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صاحــب الســمو املكــي وزيــر الداخليــة رقــم )65980/4/5/1( وتاريــخ 
22ــ1428/12/23هـــ هكــذا ادعــى املدعــي العــام أ. هـــ وبســؤال املدعى 
عليــه عــن الدعــوى أجــاب قائــاًل صحيــح بعــت ثــالث حبــات مــن حبــوب 
االمفيتامــن بقصــد االجتــار وحــزت خمســة أعشــار اجلــرام مــن احلشــيش 
املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــت مــن  ذات الكميــة ولنوعهــا وللحبوب 
ــة  احملظــورة  يف الســابق وجميــع مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح جمل
وتفصيــاًل وإننــي تائــب ونــادم علــى مــا بــدر منــي أ. هـــ ثــم جــرى اإلطــالع 
بدفتــر  املدونــة  أقوالــه  ورد يف  مــا  ومــن ضمنهــا  املعاملــة  أوراق  علــى 
التحقيــق ص3 لفــة )15( املطابقــة إلجابتــه  ومــا ورد مبحضــر القبــض 
لفــة )1( والــذي وجــد يتوافــق مــع مــا ذكــره املدعــي العــام ومــا ورد يف 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )2175/ك م ش( املتضمــن إيجابيــة 
العينــة للحشــيش واحلبــوب املخــدرة فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة واإلقــرار فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند لــه 
بالدعــوى ونظــرًا لعــدم الســوابق ولقلــة الكميــة وملــا ظهــر مــن توبتــه 
وندمــه حكمــت عليــه مبــا يأتــي : 1- ســجنه ســنتن حتتســب منهــا مــدة 
اإليقــاف وجلــده خمســن جلــدة مكــررة علــى ســت دفعــات بــن كل 
ــال  ــة قدرهــا ألفــا ري دفعــة وأخــرى مــاال يقــل عــن أســبوع  وغرامــة مالي
اســتنادًا للمادتــن )38-60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  2-إبعــاده 
خلــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ محكوميتــه وفقــًا للفقــرة )2( مــن 
املــادة )56( مــن النظــام املذكــور  3- مصــادرة جهــاز الهاتــف اجلــوال مــن 
نــوع )....( ذي الرقــم املصنعــي )............( املســتخدم يف ارتــكاب اجلرميــة 
استنادًا للفقرة )1( من املادة )53( من نظام مكافحة املخدرات املشار 
إليــه وإلغــاء اخلدمــة عــن الشــريحة وعــدم صرفهــا لســوء اســتخدامها 
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اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )9798( 
يف 9ــ1428/2/10هـــ  4-إلزامــه بإعــادة املبلــغ املرقــم املفقــود وقــدره 
مائــة ريــال  العائــد ملكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة اســتنادًا لتعميــم 
صاحــب الســمو املكــي وزيــر الداخليــة رقــم )65980/4/5/1( وتاريــخ 
قــرر  عليــه  وبعرضــه  حكمــت  ذلــك  وبجميــع  22ــ1428/12/23هـــ  
قناعتــه باحلكــم  فيمــا قــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب 
رفعــه حملكمــة االســتئناف بالئحــة تقــدم خــالل ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ 
تســجيل القــرار وإال رفعــت بــدون الئحــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/08/05هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/01/06هـــ ويف 
متــام الســاعة الثامنــة والربــع صباحــًا لــدي أنــا ........ القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة افتتحــت اجللســة وعــادت إلينــا املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 33/1990174 وتاريــخ 
1433/11/10هـــ وبرفقهــا قــرار املالحظــة رقــم 33/442987 وتاريــخ 
1433/11/1هـــ املتضمــن أنــه بدراســة احلكــم وصورة ضبطــه والالئحة 
االعتراضيــة فقــد تقــرر إعــادة القضيــة لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة أن 
املدعــى عليــه اعتــرف بتعاطــي احلشــيش املخــدر ولــم نــر فضيلتــه أقــام 
عليــه احلــد مــع أن فضيلتــه لــم يطلــع علــى الئحــة اعتــراض املدعــي العــام 
قراءتهــا  وتصعــب  واضحــة  غيــر  املرفقــة  الضبــط  صــورة  أن  وكمــا 
ــى مــا ذكــره أصحــاب  ــاء عل ملالحظــة ذلــك واهلل املوفــق اهـــ فعليــه وبن
الفضيلــة فإنــي قــد قــررت إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه بجلــده 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــا وبجميــع ذلــك حكمــت وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه بقيــا علــى مــا قــرراه ســابقا كمــا 
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إنــي اطلعــت علــى الئحــة املدعــي العــام ولــم أجــد بهــا مــا يؤثــر علــى مــا 
حكمــت بــه وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/01/06هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
ــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائي جــرى من
يف منطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة املســاعد مبحافظــة جــدة رقــم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/1/18هـــ  وتاريــخ    331990174
ــة الشــيخ/ .......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــدة برقــم  مــن فضيل
33398313 وتاريــخ 1433/8/28هـــ  ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
احملكــوم  مخــدرات   يف  املتهــم  اجلنســية   صومالــي   ............ ضــد/  
الالئحــة  ضبطــه  وصــورة  القــرار  وبدراســة  القــرار  بباطــن  دّون  مبــا 
االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:33297215 تاريخه : 1433/06/14هـ  
رقم الدعوى:32581355

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34175225 تاريخه: 1434/03/29هـ

احلشــيش  مــن  كميــة  حيــازه  حشــيش-  قطعــه  ترويــج   - مخــدرات 
بقصــد الترويــج  واالجتــار والتعاطــي - حيــازة حبــوب اإلمفيتامــن 
بقصــد الترويــج  واالجتــار  والتعاطــي - تعاطــي احلبــوب احملظــورة 
- تعاطــي احلشــيش املخــدر - محاولــة الهــروب مــن الفرقــة القابضــة 
- تداخــل احلــدود إذا كانــت مــن نفــس اجلنــس - التعزيــر بالســجن  

واجللــد  والغرامــة واملصــادرة واملنــع مــن الســفر.

1- قاعدة اإلقرار حجة قاصرة على املقر 
2- الفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

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

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

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

6- الفقــرة )1( مــن املــادة )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة .
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إدعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا بترويــج قطعــة كبيــرة مــن 
كميــة  بحيــازة   : األول  واتهــام   ، االجتــار  بقصــد  املخــدر  احلشــيش 
الترويــج واالجتــار  واحلبــوب احملظــورة بقصــد  مــن احلشــيش  كبيــرة 
والتعاطــي و تعاطــي احلشــيش واحلبــوب احملظــورة ومحاولــة  الهــرب مــن 
الفرقــة القابضــة وترويجــه للمــواد املخــدرة يف الســابق ، حيــث قبضــت 
مكافحــة املخــدرات علــى املدعــى عليــه الثانــي إثــر ترويجــه لكميــة 
مــن احلشــيش املخــدر وضبــط املبلــغ املرقــم مــع مرافقــه )لــم يوجــه إليــه 
إتهــام لعــدم عالقتــه بالقضيــة ( ، كان املدعــى عليــه الثانــي أثنــاء عمليه 
الترويــج يســتقل ســيارة عائــدة لــه ،  وعنــد القبــض عليــه أفــاد أنــه حصــل 
علــى تلــك الكميــة املــروج مــن املدعــى عليــه األول ، مت االنتقــال إلــى 
مــكان تواجــد املدعــى عليــه األول و عنــد الوصــول إليــه حــاول الهــرب 
فتــم اللحــاق بــه والقبــض عليــه ، وبتفتيــش منــزل املدعــى عليــه األول 
عثــر علــى كميــة مــن احلشــيش املخــدر ، كمــا عثــر علــى كميــة مــن 
احلبــوب احملظــورة  وعلــى مبلــغ نقــدي  وعلــى دفتريــن بهمــا تســجيل 
ألرقــام عمليــات يشــتبه أنهــا عمليــات ترويــج متنوعــة و مديونيــات نتيجــة 
لبيــع املــواد املخــدرة ، كمــا ضبــط مجموعــة مــن األســلحة والذخائــر 
)فــرزت لهــا أوراق مســتقله( - طلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند 
للمدعــى عليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
وتشــديد العقوبــة بحــق ملدعــى عليــه األول لتعــدد ســوابقه ، ومنعهمــا مــن 
الســفر و مصــادرة الســيارة و اجلوالــن إلســتخدامهما يف عمليــه الترويــج 
صرفهمــا  وعــدم  الشــريحتن  إســقاط  و  املضبــوط  املبلــغ  ومصــادرة 
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احملكمــة  يف  القاضــي   000000 أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجللســة  افتتحــت  1433/02/2هـــ  الثالثــاء  يــوم  ويف  بالدمــام  اجلزئّيــة 
دعــواه ضــد    000000 العــام  املدعــي  قــدم  وفيهــا   11  :  04 الســاعة 
املدعــى عليهمــا األول : 000000 والثانــي : 000000 قائــاًل فيهــا إنــه 
يف ليلــة الثالثــاء 1432/9/9هـــ قبضــت مكافحــة املخــدرات باجلبيــل 
ترويجــه  إثــر  اجلبيــل  مبحافظــة   )000( الثانــي  عليــه  املدعــى  علــى 
وواحــدًا  تســعمائة   )951( وزنهــا  بلــغ  املخــدر  احلشــيش  مــن  لكميــة 
وخمســن جرامــًا مببلــغ )14500( أربعــة عشــر ألفــًا وخمســمائة ريــال 

للمدعــى عليهمــا واحلكــم علــى األول باملقتضــى الشــرعي لقــاء تعاطيــه 
احلشــيش و إثبــات مــا أســند لــألول مــن محاولــة الهــروب مــن رجــال األمــن 
و تعزيــره علــى ذلــك ، كمــا أقــر املدعــى عليــه األول بالتعاطــي والهــروب 
مــن الفرقــة القابضــة وأنكــر ماعــدا ذلــك ، ذكــر بــأن املضبوطــات 
التــي يف بيتــه تخــص املدعــى عليــه الثانــي ، وأقــر املدعــى عليــه الثانــي 
مبــا نســب إليــه، كمــا أضــاف بأنــه أقيــم عليــه حــد املســكر مؤخــرًا 
وذكــر بــأن املضبوطــات تخــص املدعــى عليــه األول  وال تخصــه ،ثبــوت 
إدانــة املدعــى عليهمــا ، وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة عليهما 
بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة املبلــغ املضبــوط 
يف منــزل املدعــى عليــه األول و مصــادرة هاتــف اجلــوال للمدعــى عليــه 
الثانــي ،  املدعــى عليــه  وإســقاط شــريحته ومصــادرة ســيارة  الثانــي 
وعــدم مصــادرة هاتــف اجلــوال للمدعــى عليــه األول ، وُصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .
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وكان املبلــغ مرقمــًا وقــد ضبــط املبلــغ مــع مرافــق املدعــى عليــه الثانــي 
ويدعــى/ 0000 )لــم يوجــه لــه اتهــام لعــدم عالقتــه بالقضيــة( وكان 
املدعــى عليــه الثانــي أثنــاء عمليــة الترويــج يســتقل ســيارة ....... حتمــل 
لوحــة رقــم )000000( صنــع عــام )2009م( عائــدة لــه وعنــد القبــض 
عليــه أفــاد انــه حصــل علــى تلــك الكميــة املروجــة مــن املدعــى عليــه 
عليــه  املدعــى  تواجــد  ملــكان  االنتقــال  مت  عليــه  وبنــاًء  األول/0000 
األول مبحافظــة القطيــف مبركــز العواميــة وعنــد التوصــل إليــه حــاول 
الهــرب مــن الفرقــة القابضــة وباللحــاق بــه ســقط مــن مــكان مرتفــع 
وبالقبــض عليــه وتفتيــش منزلــه ُعثــر يف صالــة املنــزل علــى كميــة مــن 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )13724.7( ثالثــة عشــر كيلــو وســبعمائة 
وأربعــة وعشــرين جرامــًا وســبعة أعشــار اجلــرام كمــا ُعثــر يف املجلــس 
ثمامنائــة   )822( مجموعهــا  بلــغ  احملظــورة  احلبــوب  مــن  كميــة  علــى 
واثنــن وعشــرين حبــة ومبلــغ نقــدي يقــدر بـــ)43700( ثالثــة وأربعــن ألفــًا 
وســبعمائة ريــال كمــا ُعثــر علــى قطــع مــن احلشــيش املخــدر بلــغ إجمالــي 
وزنهــا )127.5( مائــة وســبعة وعشــرين جرامــًا ونصــف اجلــرام كمــا 
ُعثــر علــى دفتريــن بهمــا تســجيل ألرقــام عمليــات يشــتبه أنهــا عمليــات 
ترويــج متنوعــة ومديونيــات نتيجــة لبيــع املــواد املخــدرة كمــا ضبــط 
مســتقلة  أوراق  لهــا  فــرز  املتنوعــة  والذخيــرة  األســلحة  مــن  مجموعــة 
الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  أثبــت  وقــد  املختصــة  للجهــة  وأحيلــت 
رقــم )......( وتاريــخ 1432/9/20هـــ إيجابيــة العينــات املرســلة مــن املــواد 
املضبوطــة املشــار إليهــا أعــاله للمــواد املخــدرة حيــث ثبــت إيجابيــة عينــة 
املــادة املروجــة واملــواد املضبوطــة مــن القطــع للحشــيش املخــدر وثبــت 
إيجابيــة احلبــوب املضبوطــة حلبــوب األمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة وقــد 
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صــدر بحــق األول/ 0000 التقريــر الطبــي رقــم )( وتاريــخ 1432/9/9هـــ 
مــن مستشــفى اجلبيــل العــام املتضمــن إصابتــه بــرض باألنــف وســحجات 
بالركبــة اليمنــى واملرفــق األميــن والوجــه وُقدرت مدة الشــفاء بثالثة أيام 
مــا لــم حتــدث مضاعفــات وباســتجوابهما اعتــرف املدعــى عليــه الثانــي 
بصحــة واقعــة القبــض وقيامــه ببيــع مــا وزنــه )951( تســعمائة وواحــد 
وخمســون جرامــًا مــن احلشــيش املخــدر مببلــغ )14500( أربعــة عشــر ألفًا 
وخمســمائة ريــال وقــد قــام بنقلهــا بواســطة ســيارته ..... املضبوطــة معــه 
وانــه أخــذ هــذه الكميــة مــن املدعــى عليــه األول مببلــغ )14000( أربعــة 
عشــر ألــف ريــال بقصــد الكســب املــادي وصــادق علــى اعترافــه شــرعًا 
كمــا اعتــرف األول بصحــة واقعــة القبــض وأنــه ســلم الكميــة املروجــة 
للمدعــى عليــه الثانــي بقصــد الترويــج واالجتــار وأن مــا ضبــط داخــل 
منزلــه مــن حشــيش مخــدر وحبــوب محظــورة عائــدة لــه بقصــد الترويــج 
ــه  ــك بغــرض الكســب املــادي وبعضهــا بقصــد االســتعمال وأقــر أن وذل
يتعاطــى احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وأن املبلــغ املضبــوط يف 
ــة  ــة وأربعــن ألفــًا وســبعمائة ريــال متحصل ــه وقــدره )43700( ثالث منزل
مــن جتارتــه يف املخــدرات وأن الدفتريــن املضبوطــن معــه مــدّون فيهمــا 
أســماء عمالئهــم واملديونيــات التــي عليهــم مــن جــّراء بيعــه للمخــدرات 
وأقــر انــه ميتهــن بيــع املخــدرات منــذ زمــن ويتعامــل مــع أحــد كبــار جتــار 
املخــدرات الــذي ال يعرفــه إال بوجهــه وأفــاد أن كل مــا ضبــط داخــل 
منزلــه يخصــه هــو واملدعــى عليــه الثانــي 0000 وأنهمــا شــركاء فيــه 
وصــادق علــى اعترافــه شــرعًا ومبواجهــة املدعــى عليــه الثانــي مبا جاء يف 
اعتــراف األول أنكــر مشــاركته لــه وأفــاد أن هــذه أول مــرة يبيــع فيهــا 
املــواد املخــدرة وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهامهمــا ببيــع مــا وزنــه )951( 
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تســعمائة وواحــد وخمســون جرامــًا مــن احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج 
واالجتــار واتهــام األول/0000 بحيــازة مــا وزنــه )13852.2( ثالثــة عشــر 
كيلــو وثمامنائــة واثنــان وخمســون جرامــًا وعشــري اجلــرام مــن احلشــيش 
احلبــوب  مــن  حبــة  وعشــرين  واثنــن  ثمامنائــة   )822( وحيــازة  املخــدر 
وتعاطيــه  والتعاطــي  واالجتــار  الترويــج  بقصــد  ذلــك  كل  احملظــورة 
الفرقــة  مــن  هربــه  ومحاولــة  احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر  للحشــيش 
القابضــة وترويجــه للمــواد املخــدرة يف الســابق وذلــك لألدلــة والقرائــن 
ــى  ــوه عنهمــا املدونــن عل ــة: 1- اعترافيهمــا املصدقــن شــرعًا املن التالي
الصفحــات رقــم)11 ، 21 ، 22( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة 
رقــم )22(. 2- محضــر االنتقــال والقبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املــدون 
علــى الصفحــات رقــم )2-5( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم 
)22(3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــات 
ــى الصفحــة رقــم )16(  ــز املــدون عل رقــم )38 ، 39(4- محضــر التحري
مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )22(5- التقريــر الطبــي املنوه 
عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم )15(وبالبحــث عــن ســوابقهما اجلنائيــة ُعثــر 
لــألول علــى أربــع ســوابق اثنتــن منهــا تهريــب مســكرات والثالثــة ترويــج 
والهــرب  مخــدرات  واســتعمال  حيــازة  والرابعــة  املســكرات  وحيــازة 
ــواط  ــى فعــل فاحشــة الل ــى ســابقتن األول ــر للثانــي عل مــن الســلطة وُعث
والثانيــة إحــراق صالــة أفــراح وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران فعــٌل 
محــرم ومعاقــٌب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا ُأســند إليهمــا 
ــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  وفقــًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالث
واحلكــم عليهمــا مبــا يلــي:1- عقوبــة الســجن واجللد والغرامــة الواردة يف 
الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )38( مــن ذات النظــام مــع مراعــاة املــادة )62( 
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بحــق األول وتشــديد العقوبــة يف حقــه لتعــدد ســوابقه التــي لــم تردعــه 
عقوباتهــا اســتنادًا لتعميــم ســمو نائــب وزيــر الداخليــة رقــم )93958( 
يف 1429/8/23هـــ 2- منعهمــا مــن الســفر خــارج البــالد وفقــًا للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة )56( مــن النظــام3- مصــادرة الســيارة املشــار إليهــا 
واجلوالــن اخلاصــن باملتهمــن ذات الرقمــن املصنعيــن رقــم )0000( 
ورقــم )0000( الســتخدامها يف عمليــة الترويــج وفقــًا للفقــرة )1( مــن 
املــادة )53( مــن النظــام4- مصــادرة املبلــغ املضبــوط وقــدره )43700( 
ريــال وفقــًا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة )53( مــن النظــام.5- إســقاط 
الشــريحتن ذاتــي الرقمــن )0000( و)0000( وعــدم صرفهمــا للمدعــى 
األول  علــى  احلكــم   -6  . الترويــج  عمليــة  يف  الســتخدامهما  عليهمــا 
باملقتضــى الشــرعي لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر. 7- إثبــات مــا ُأســند 
لــألول مــن محاولــة هربــه مــن رجــال األمــن عنــد القبــض عليــه واحلكــم 
عليــه بعقوبــة تعزيريــة وبــاهلل التوفيــق. ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى 
عليهمــا األول : 000000 مبوجــب بيانــات مواطــن مصــدق مــن مكافحــة 
بــه رقــم الهويــة 0000 والثانــي : 000000   املــدون  املخــدرات باجلبيــل 
مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة املــدون بهــا الرقــم 0000  وبعــرض دعــوى  
املدعــي العــام عليهمــا أجــاب املدعــى عليــه األول 00000 قائــال: غيــر 
صحيــح أننــي ســلمت املدعــى عليــه الثانــي 0000 قطعــة احلشــيش املخــدر 
املذكــور يف الدعــوى أن وزنهــا ) 951 ( تســعمائة وواحــد وخمســن 
جرامــًا وغيــر صحيــح اتهامــي بترويجهــا وإمنــا املدعــى عليــه الثانــي 0000 
هــو الــذي كان  قــد وضعهــا يف منزلــي وهــو الــذي حضــر وأخذهــا وال 
عالقــة لــي بذلــك وأمــا املضبوطــات التــي ُوجــدت يف منزلــي فهــي تخــص 
املدعــى عليــه الثانــي 0000 حيــث أحضرهــا لــي وطلــب منــي أن أتركهــا 
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يف منزلــي وأتقاضــى مقابــل ذلــك مــا أتعاطــاه منهــا مــن حشــيش مخــدر 
وحبــوب أمفيتامــن فوافقــت علــى ذلــك ووضعتهــا يف منزلــي وهــي ال 
تخصنــي وصحيــح أننــي أتعاطــى احلشــيش املخــدر وآخــر مــرة تعاطيتــه 
ــي حكــٌم مــن الشــيخ 0000  ــه قــد صــدر عل ــي علمــًا أن ــوم القبــض عل ي
يتضّمــن  شــهر  حوالــي  منــذ  بالقطيــف  اجلزئيــة  باحملكمــة  القاضــي 
احلكــم علــّي بحــد املســكر وصحيــح أننــي تعاطيــت حبــوب األمفيتامن 
منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات واآلن تركتهــا وصحيــح أننــي هربــت مــن 
الفرقــة القابضــة بســبب أننــي لــم أعلــم أنهــم رجــال أمــن وغيــر صحيــح 
اتهامــي بترويــج املــواد املخــدرة بالســابق واملبلــغ الــذي ُضبــط يف منزلــي 
املذكــور يف الدعــوى أنــه مبلغــًا وقــدره ) 43700( ثالثــة وأربعــون ألــف 
وســبعمائة ريــال ال يخصنــي وإمنــا يخــص املدعــى عليــه الثانــي 00000 
والســوابق التــي ذكرهــا املدعــي العــام يف حقــي تخصنــي هــذه إجابتــي 
. ثــم أجــاب املدعــى عليــه الثانــي 0000 قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه صحيــح فقــد ُقبــض علــي بعــد أن بعــت علــى املصــدر كميــة 
احلشــيش املذكــورة يف الدعــوى والتــي وزنهــا ) 951 ( تســعمائة وواحــد 
وخمســن جرامــًا واســتلمت املبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدره ) 14500 ( 
أربعــة عشــر ألــف وخمســمائة ريــال وكان عملــي لذلــك بقصــد احلصــول 
علــى مبلــغ مالــي مــن خــالل هــذه العمليــة حيــث أخــذت  هــذه الكميــة 
التــي قمــت بترويجهــا مــن املدعــى عليــه األول 0000 مببلــغ وقــدره ) 
14000 ( أربعــة عشــر ألــف ريــال لكــي أبيعهــا علــى املصــدر مببلــغ 
وقــدره ) 14500 ( أربعــة عشــر ألــف وخمســمائة ريــال وقــد اســتخدمت 
الترويــج  لعمليــة  التنســيق  يف  الدعــوى  يف  املذكــور  اجلــوال  هاتفــي 
املذكــورة كمــا أن الســيارة التــي حضــرت فيهــا للمصــدر عنــد عمليــة 
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الترويــج املذكــورة أوصافهــا يف الدعــوى تعــود ملكيتهــا لــي  مبوجــب 
ورقــة مبايعــة ولــم أنقــل الســيارة باســمي حتــى اآلن  لوجــود مخالفــة علــي 
وقــد اشــتريت هــذه الســيارة قبــل القضيــة بأســبوع وهــذه الســيارة  هــي 
التــي نقلــت فيهــا الكميــة املرّوجــة وأمــا مــا ذكــره املدعــى عليــه األول 
مــن أن املضبوطــات التــي يف منزلــه تعــود لــي فهــذا غيــر صحيــح ولــم 
أحضرهــا لــه وال عالقــة لــي بهــا وكذلــك املبلــغ املضبــوط يف منزلــه 
املذكــور يف الدعــوى  ال يخصنــي وال عالقــة لــي بــه  والســابقتن اللتــن 
ذكرهمــا املدعــي العــام تخصنــي  هــذه إجابتــي ثــم جــرى رفــع اجللســة 
وتأجلــت مبشــيئة اهلل للكتابــة للمحكمــة اجلزئيــة بالقطيــف والتأكــد 
ممــا ذكــره املدعــى عليــه األول ويف حــال صــدور حكــم عليــه بحــد 
املســكر تزويدنــا بصــورٍة منــه وســوف يتــم إكمــال النظــر يف الدعــوى 
ــى اهلل  ــع واهلل املوفــق وصل ــك حصــل التوقي ــى ذل بعــد ورود اجلــواب وعل

علــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الســبت  1433/6/7هـــ ُفتحــت اجللســة 
الســاعة 1.12 وقــد وردنــا صــورة مــن القــرار الشــرعي الصــادر مــن 
الشــيخ  القطيــف  مبحافظــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
0000برقــم 0000 يف 1433/1/4هـــ وممــا تضمنــه احلكــم علــى املدعــى 
عليــه 0000 بحــد املســكر . ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه األول 0000 
ــا  ــغ وزنه ــة احلشــيش البال ــأن قطع ــه عــن الدعــوى ب ــه ذكــر يف جواب بأن
) 951 ( تســعمائة وواحد وخمســن جرامًا كانت يف منزله وأن املدعى 
عليــه الثانــي 0000 حضــر وأخذهــا فعلــى فــرض ذلــك هــل اســتخدمت 
هاتفــك اجلــوال املذكــور نوعــه ورقمــه املصنعــي يف الدعــوى للتنســيق 
مــع املدعــى عليــه الثانــي 0000 يف احلضــور وأخــذ قطعــة احلشــيش املخدر 
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املذكــورة فقــرر قائــاًل : ال لــم أســتخدم هاتفــي املذكــور يف الدعــوى 
وإمنــا حضــر املدعــى عليــه الثانــي 000 ملنزلــي ودخــل وأخذهــا حيــث أن 
معــه نســخه مــن مفتــاح املنــزل وابــن عمــي يشــهد بــأن مــع املدعــى عليــه 
الثانــي 0000 نســخة مــن مفتــاح منزلــي ، ثــم قــرر املدعــى عليــه الثانــي 
0000 قائــاًل : غيــر صحيــح أن معــي نســخة مــن مفتــاح منــزل املدعــى 
عليــه األول 0000 ثــم قــرر املدعــي العــام عــدم وجــود مزيــد بينــة ســوى مــا 
ــى إقــرار  ــم جــرى االطــالع عل ــة  ث ورد يف الئحــة الدعــوى وأوراق املعامل
املدعــى عليــه األول 0000 املصــدق شــرعًا املــدون علــى الصفحتــن رقــم 
ــى  ــة مخــدرات املرفــق عل ــف ضبــط إجــراءات قضي ) 21 - 22 ( مــن مل
ــة وممــا تضمنــه مــا نصــه ) 1-أقــر   اللفــة رقــم ) 22 ( مــن طيــات املعامل
أنــه ُقبــض علــي مــن قبلهــم إثــر قيامــي بإعطــاء املدعــو / 000 ســعودي 
اجلنســية كيلــو مــن احلشــيش املخــدر لغــرض بيعــه وإحضــار قيمتــه وقــام 
املذكــور ببيعــه وعندمــا أحضــر قيمتــه ُقبــض علــي وكانــت قيمتــه اثنــا 
عشــر ألــف ريــال وخمســمائة . 2- أقــر أنــه ُعثــر عنــدي يف املنــزل علــى 
كمية من احلشــيش املخدر عددها حوالي ) 16.100.50 (  ســتة عشــر 
كيلــو ومائــة جــرام ونصــف اجلــرام وهــي عائــدة لــي أنــا واملدعــو 00000 
وقصــدي مــن حيازتهــا الترويــج . 3- كمــا أقــر أنــه ُعثــر عنــدي أيضــًا يف 
منزلــي علــى عــدد أربــع قطــع مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا ) 127.5 ( 
جــرام وهــي عائــدة لــي وقصــدي مــن حيازتهــا التعاطــي الشــخصي . 4- 
كمــا أقــر أنــه ُعثــر عنــدي يف منزلــي علــى عــدد ) 822 ( حبــة كبتاجون 
وهــي عائــدة لــي وقصــدي مــن حيازتهــا التعاطــي الشــخصي  . 5- كمــا 
أقــر أنــه ُعثــر يف منزلــي علــى مبلــغ وقــدره ) 43700 ( ثالثــة وأربعــون 
ألــف وســبعمائة ريــال وهــي قيمــة حشــيش مخــدر . ( كما تضمــن إقراره  
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املصــدق شــرعًا مــا نصــه : ) 8- كمــا أقــر أن دفتــر الديــون املســجل 
بخــط يــدي يعــود لــي والغــرض منــه تســجيل مديونيــات كميــة احلشــيش 
املخــدر 9- كمــا أقــر أن هــذه الكميــات مــن احلشــيش نأخذهــا مــن 
شــخص ال نعرفــه باالســم وال نعــرف ســوى وجهــه ويدعــى ....... 10- 
كمــا أقــر أنــه ســبق أن أخذنــا مــن هــذا الشــخص كميــات من احلشــيش 
املخــدر حوالــي أربــع مــرات وكان أكبــر كميــة أخذناهــا مــن هــذا 
الشــخص خمســه وعشــرون كيلــو وقمنــا ببيــع تلــك الكميــات وإعطاؤه 
قيمتهــا 11- وأقــر أن هــذه الكميــة األخيــرة كانــت عشــرون كيلــو 
ضبــط عندنــا ســتة عشــر كيلــو والباقــي مت بيعــه قبــل القبــض علينــا ( 
وبعــرض ذلــك اإلقــرار علــى املدعــى عليــه األول 0000 أجــاب قائــاًل : 
أنــه مت ضربــي يف  بهــذا اإلقــرار بســبب  لقــد اعترفــت يف احملكمــة 
مكافحــة املخــدرات و مت تهديــدي يف مكافحــة املخــدرات يف حالــة 
عــدم اعتــرايف  بضربــي مــرة أخــرى وليــس لــدي بينــة ســوى مــا يوجــد يف 
جســمي مــن ضــرب . فنظــرًا ملــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر 
املدعــى عليــه األول 0000 بوجــود قطعــة احلشــيش املخــدر البالــغ وزنهــا ) 
951 ( تســعمائة وواحــد وخمســن جرامــًا يف منزلــه وبــرر ذلــك مبــا 
ذكــره يف جوابــه وأنكــر تســليمها للمدعــى عليــه الثانــي 0000 وحيــث 
أقــر املدعــى عليــه األول 0000 مبوافقتــه يف أن يبقــي يف منزلــه مــا وجــد 
ــك  ــه وأقــر كذل ــك مبــا ذكــره يف جواب ــرر ذل ــه  مــن مضبوطــات وب في
بــأن املبلــغ املوجــود يف منزلــه وقــدره ) 43700 ( ثالثــة وأربعــون ألــف 
الثانــي 0000  عليــه  املدعــى  يخــص  وأنــه  ريــال ال يخصــه  وســبعمائة 
وحيــث أنكــر املدعــى عليــه الثانــي 0000 مــا ذكــره املدعــى عليه األول 
منــزل  وجــدت يف  التــي  املالــي  واملبلــغ  املضبوطــات  بخصــوص   0000
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املدعــى عليــه األول 00000 وقــرر املدعــى عليــه الثانــي 0000 أنــه ال 
بتعاطــي  األول 0000  عليــه  املدعــى  أقــر  وحيــث  بذلــك  لــه   عالقــه  
احلشــيش املخــدر وحبــوب األمفيتامــن وحيــث صــدر يف حقــه حكــٌم 
بحــد املســكر املشــار إليــه يف قــرار الشــيخ 00000 املذكــور أعــاله 
وحيــث أن احلــدود تتداخــل مــا دامــت مــن جنــٍس واحــد ال ســيما وتاريــخ 
هــذه الدعــوى كمــا ورد يف الئحــة االدعــاء العــام 1432/9/9هـــ بينمــا 
قــرار فضيلــة 00000صــادر بتاريــخ 1433/1/4هـــ  وحيــث أقــر املدعــى 
عليــه األول 0000 بالهــرب مــن الفرقــة القابضــة وبــرر ذلــك مبــا ذكــره 
يف جوابــه ولتوجــه التهمــة يف حقــه بــأن هربــه مــن الفرقــة كان مــع علمــه 
ــه مــن مضبوطــات محظــورة  ــة مــا ُوجــد يف منزل أنهــم رجــال أمــن بدالل
وبنــاًء علــى إقــرار املدعــى عليــه األول 0000 املصــدق شــرعًا املشــار إليــه 
بعاليــه الــذي يثبــت إدانتــه يف ترويــج كميــة احلشــيش املذكــورة يف 
ــه حســب القصــد  ــه للمضبوطــات املوجــودة يف منزل الدعــوى ويف حيازت
املذكــور يف إقــراره  ولتوجــه التهمــة يف حــق املدعــى عليــه األول 0000 
يف أن حيازتــه حلبــوب األمفيتامــن املذكــورة يف الدعوى وقطع احلشــيش 
ــة وســبعة وعشــرين جرامــًا ونصــف اجلــرام  ــا ) 127.5 ( مائ ــغ وزنه البال
ترويجــه لكميــة  بداللــة   للتعاطــي  باإلضافــة  الترويــج  بقصــد  كان 
احلشــيش املخــدر املذكــورة يف الدعــوى وحيــث أن اإلقــرار حجــة قاصرة 
علــى املقــر وحيــث صــادق املدعــى عليــه الثانــي 000000 علــى دعــوى 
املدعــي العــام  وأقــر ببيعــه علــى املصــدر كميــة احلشــيش املخــدر البالــغ 
وزنهــا ) 951 ( تســعمائة وواحــد وخمســن جرامــًا بقصــد احلصــول علــى 
مبلــغ مالــي مــن خــالل هــذه العمليــة وأقــر باســتالمه للمبلــغ احلكومــي 
واســتخدامه لهاتفــه وســيارته - املشــار إليهمــا يف الدعــوى - يف عمليــة 
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بــأن هــذه الكميــة قــد أخذهــا مــن  البيــع املذكــورة وأقــر كذلــك 
املدعــى عليــه األول وبعــد االطــالع علــى طيــات املعاملــة ومــن ضمنهــا 
ــة  ــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي ملراقب التقري
إيجابيــة  املتضمــن   ) برقــم ) 3058ك ش  الشــرقية  باملنطقــة  الســموم 
العينات رقم ) 183س م ل/1 ( و ) 183س م ل/2 ( و ) 183س م ل/3( 
ملــادة احلشــيش املخــدر وإيجابيــة العينتــن رقــم ) 183س م ل/4 ( و ) 
183س م ل/5 ( ملــادة األمفيتامــن وبعــد االطــالع علــى محضــر انتقــال 
وضبــط وتفتيــش املــؤرخ يف 8-1432/9/9هـــ املــدون علــى الصفحــات 
ــه  ــة مخــدرات املشــار إلي رقــم ) 2-5 ( مــن ملــف ضبــط إجــراءات قضي
بعاليــه املتضمــن نحــو مــا جــاء يف الئحــة الدعــوى وحيــث أن هــذه الدعوى 
ــك انتهــاك حلرمــة هــذا الشــهر  ــارك ويف ذل وقعــت يف شــهر رمضــان املب
منــزل  املرّوجــة والكميــة املضبوطــة يف  الفضيــل ولكثــرة الكميــة 
املدعــى عليــه األول 0000 ممــا يــدل علــى عظــم جرمــه  وتوجهــه التهمــة  
إليــه يف  امتهــان ترويــج احلشــيش املخــدر وحبــوب األمفيتامــن  ال ســيما 
مــع إقــراره بالترويــج يف الســابق ومــا وجــد يف منزلــه مــن دفتــٍر أقــر  بأنــه 
بخــط يــده وأن الغــرض منــه تســجيل مديونيــات كميــة احلشــيش املخــدر 
حســب إقــراره املصــدق شــرعًا املشــار إليــه أعــاله وممــا يزيــد يف تهمــة 
ُوجــد يف  مــا  األمفيتامــن  وحبــوب  املخــدر  احلشــيش  لترويــج  امتهانــه 
منزلــه مــن أســلحة وممــا يزيــد التهمــة يف ذلــك أبضــًا أن مــن ضمــن 
ســوابقه ســابقتن يف تهريــب املســكرات وســابقة يف ترويــج وحيــازة 
املســكرات وبنــاًء علــى الفقــرة ) 2 ( مــن املــادة رقــم ) 3 ( والفقــرة ) 1 ( 
مــن املــادة رقــم ) 38 ( واملــادة رقــم ) 53 ( والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 
56 ( والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 62 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
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واملؤثــرات العقليــة ولعــدم وجــود البينــة القاطعــة يف اســتخدام املدعــى 
عليــه األول جلوالــه املذكــور يف الدعــوى يف التنســيق لعمليــة ترويــج مــا 
ُذكــر يف الدعــوى مــن حشــيٍش مخــدر لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي 
كميــة  بترويــج   0000 األول  عليــه  املدعــى  إدانــة  لــدي  ثبــت  أواًل-   :
احلشــيش املخــدر املذكــورة يف الدعــوى البالــغ وزنهــا ) 951 ( تســعمائة 
وواحــد وخمســن جرامــًا وذلــك عــن طريــق تســليمها للمدعــى عليه األول 
0000  كمــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه األول 0000 بحيــازة كميــة 
احلشــيش املخــدر املضبوطــة يف منزلــه البالــغ وزنهــا ) 13724.7 ( ثالثــة 
عشــر كيلــو وســبعمائة وأربعــة وعشــرين جرامــًا وســبعة مــن العشــرة مــن 
اجلــرام وذلــك بقصــد الترويــج وقــررت معاقبتــه علــى ذلــك كلــه مبــا يلــي 
: أ- ســجنه ملــدة ثالثــة عشــرة ســنة ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده 
)1200 ( ألــف ومائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربعــه وعشــرين دفعــة بــن 
كل دفعــٍة وأخــرى مــا اليقــل عــن خمســة عشــر يومــًا وتغرميــه مبلغــًا 
ــه مــن الســفر  ــال . ب- منع ــف ري ــة وخمســن أل وقــدره ) 150000 ( مائ
ملــدة ثالثــة عشــر ســنة تبــدأ بعــد انتهــاء فتــرة الســجن املقــررة يف حقــه يف 
الفقــرة ) أ ( مــن هــذا البنــد . ثانيــًا- مصــادرة املبلــغ املضبــوط يف منــزل 
ألفــًا  وأربعــون  ثالثــة   )  43700  ( وقــدره   0000 األول  عليــه  املدعــى 
وســبعمائة ريــال كونــه قيمــة حشــيش مخــدر حســب إقــرار املدعــى عليه 
املذكــور يف إقــراره املصــدق شــرعًا املشــار إليــه بعاليــه . ثالثــًا- ثبــت 
لدي إدانة املدعى عليه األول 0000 بترويج احلشــيش املخدر يف الســابق 
حســب مــا ورد يف إقــراره املصــدق شــرعًا املشــار إليــه بعاليــه وعقوبتــه يف 
ذلــك داخلــة يف العقوبــة الصــادرة يف حقــه يف البنــد ) أواًل ( . رابعــًا- ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه األول 0000 بحيــازة قطــع احلشــيش املخــدر 
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املضبوطــة يف منزلــه البالــغ وزنهــا ) 127.5 ( مائــة وســبعة وعشــرين 
جرامــًا ونصــف اجلــرام كمــا ثبــت لدي إدانته بحيــازة حبوب األمفيتامن 
املضبوطــة يف منزلــه البالــغ عددهــا ) 822 ( ثمامنائــة واثنــن وعشــرين 
حبــة وذلــك كلــه بقصــد التعاطــي والتهمــة متوجهــة لــه يف حيازتهمــا 
بقصــد الترويــج وعقوبتــه يف ذلــك داخلــة يف العقوبــة الصــادرة يف حقــه 
ــة  ــة األشــد . خامســًا- ثبــت لــدي إدان يف البنــد ) أواًل ( اكتفــاًء بالعقوب
املدعــى عليــه األول0000بتعاطــي احلشــيش املخــدر واكتفيــت مبــا صدر 
عليــه مــن حــٍد للمســكر املذكــور يف قــرار الشــيخ 0000 املشــار إليــه 
بعاليــه ومبــا صــدر عليــه مــن منــٍع مــن الســفر املذكــور يف الفقــرة ) ب ( 
مــن البنــد ) أواًل ( يف هــذا القــرار . سادســًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه األول 000 بتعاطــي حبــوب األمفيتامــن واكتفيــت مبــا صــدر 
ــه  ــه مــن حــٍد للمســكر املذكــور يف قــرار الشــيخ 0000املشــار إلي علي
بعاليــه عــن تعزيــره لقــاء ذلــك كمــا اكتفيــت مبــا صــدر عليــه مــن منــٍع 
مــن الســفر املذكــور يف الفقــرة ) ب ( مــن البنــد ) أواًل ( يف هــذا القــرار 
. ســابعًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه األول 0000  بالهــرب مــن الفرقــة 
القابضــة وتوجــه التهمــة يف حقــه يف علمــه أثنــاء هربــه أن هــذه الفرقــة 
مــن رجــال األمــن وعقوبتــه يف ذلــك داخلــة يف عقوبــة الســجن واجللــد 
املذكــورة يف الفقــرة ) أ ( مــن البنــد ) أواًل (. ثامنــًا- دخــول العقوبــة 
التعزيريــة يف حــق املدعــى عليــه األول 0000 علــى ســوابقه املشــار إليهــا 
ــد املذكــور يف  يف الدعــوى مبــا صــدر عليــه مــن حكــٍم بالســجن واجلل
الفقــرة ) أ ( مــن البنــد ) أواًل ( . تاســعًا- لــم يظهــر لــي مصــادرة الهاتــف 
اجلــوال املذكــور يف الدعــوى خــاص باملدعــى عليــه األول 0000 لعــدم 
الترويــج  لعمليــة  التســيق  يف  اســتخدامه  يف  القاطعــة  البينــة  وجــود 
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املذكــورة . عاشــرًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي 0000 بترويج 
كميــة احلشــيش املخــدر املذكــورة يف الدعــوى البالــغ وزنهــا ) 951 ( 
تســعمائة وواحــد وخمســن جرامــًا وذلــك عــن طريــق البيــع و قــررت 
معاقبتــه علــى ذلــك  مبــا يلــي : أ- ســجنه ملــدة ســبع ســنوات ابتــداًء مــن 
ــى اثنــي عشــر  ــدة  مفرقــة عل ــده ) 600 ( ســتمائة جل ــخ إيقافــه وجل تاري
دفعــة بــن كل دفعــٍة وأخــرى مــا اليقــل عــن خمســة عشــر يومــًا وتغرميــه 
مبلغــًا وقــدره ) 14500 ( أربعــة عشــر ألــف وخمســمائة ريــال . ب- منعــه 
مــن الســفر ملــدة ســبع ســنوات تبــدأ بعــد انتهــاء فتــرة الســجن املقــررة يف 
حقه يف الفقرة ) أ ( من هذا البند . ج- مصادرة هاتفه اجلوال املذكور 
الدعــوى وكذلــك ســيارته املذكــورة يف  نوعــه ورقمــه املصنعــي يف 
الدعــوى الســتخدامهما يف عمليــة ترويــج كميــة احلشــيش املذكــورة يف 
الدعــوى مــع إســقاط شــريحة الهاتــف اجلــوال وعــدم صرفهــا لنفــس 
املدعــى عليــه وبذلــك أجمــع حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه األول 000 االعتــراض علــى احلكــم وطلــب رفعــه 
حملكمــة االســتئناف بالئحــٍة اعتراضيــة مقدمــٍة منــه فُأجيــب لطلبــه 
وجرى إفهامه أنه ســوف يتم طلبه يوم الســبت 1433/6/14هـ لتســليمه 
صــورة مــن احلكــم وأنــه يف التاريــخ املشــار إليــه ســوف يتــم إيــداع القــرار 
ملــف الدعــوى وســوف يكــون ذلــك اإليــداع مجريــًا مليعــاد الثالثــن يومــًا 
يقــدم خاللهــا الئحتــه االعتراضيــة وأنــه مبضيهــا دون تقــدمي الالئحــة 
ســوف يســقط حقــه يف تقدميهــا وُيرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
وقــرر  باحلكــم  القناعــة  الثانــي  عليــه  املدعــى  وقــرر  فامتثــل  بدونهــا 
املدعــي العــام االعتــراض وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
واكتفــى بالئحــة الدعــوى وأوراق املعاملــة عــن تقــدمي الئحــٍة اعتراضيــة 



66

فُأجيب لطلبه  واهلل املوفق وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وسلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الســبت 1433/6/14هـــ ُفتحــت اجللســة 
مــن  صــورة  تســليمه  وجــرى   000 األول  عليــه  املدعــى  حضــر  وفيهــا 
احلكــم الصــادر برقــم 0000 يف 1433/6/14هـــ وجــرى إفهامــه أن عليه 
تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــالل املــدة النظاميــة ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ 
اليــوم وأنــه مبضــي هــذه املــدة بــدون تقــدمي الالئحــة ســوف يســقط حقــه 
يف تقدميهــا وُيرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بدونهــا فامتثــل واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم . 
املوافق1433/07/09هـــ  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
الئحتــه  وقــدم  األول  عليــه  املدعــى  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت 
يف   0000 برقــم  واملقيــدة  ســبع صفحــات  مــن  املكونــة  االعتراضيــة 
1433/7/9هـــ وجــرى االطــالع عليهــا ولــم أجــد فيهــا مــا يوجــب الرجــوع 
االســتئناف  حملكمــة  احلكــم  رفــع  يتــم  وســوف  بــه  حكمــت  عمــا 
وآلــه وســلم . نبينــا محمــد  املوفــق وصلــى اهلل علــى  بالشــرقية واهلل 

احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يوم األربعاء املوافق1434/02/06هـ افتتحت 
اجللســة وقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى  رقــم 
000 يف 1433/11/1هـــ ونــص احلاجــة منــه ) وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ أن فضيلــة ناظــر 
قــدره مائــة  بغرامــة ماليــة  املدعــى عليــه األول  القصيــة حكــم علــى 
وخمســون ألــف ريــال خــالف مــا نصــت عليــه املــادة الثامنــة والثالثــون 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ملالحظــة ذلــك وإكمــال الــالزم ومــن 
ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
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وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/10/28هـــ قاضــي اســتئناف 0000 ختمه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 000 ختمــه وتوقيعــه ؤئيــس الدائــرة 0000 
ــة وبعــد إعــادة  ختمــه وتوقيعــه ( ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيل
االطــالع علــى طيــات املعاملــة وبنــاًء علــى املــادة رقــم ) 38 ( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة فقــد رجعــت عمــا حكمــت بــه 
ســابقًا مــن الغرامــة املاليــة املقــررة يف حــق املدعــى عليــه األول 0000 
وقــررت تغرميــه مبلغــًا وقــدره ) 50000 ( خمســون ألــف ريــال مــع  بقيــة 
جميــع بنــود احلكــم األخــرى علــى مــا هــي عليــه وبذلــك أجمــع حكمــت 
 0000 األول  عليــه  املدعــى  قــرر  الطرفــن  علــى  احلكــم  وبعــرض 
االعتــراض وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بنفــس الالئحــة 
االعتراضيــة الســابقة فُأجيــب لطلبــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وســلم .
احلمــدهلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافق1434/04/22هـــ  فتحــت 
اجللســة وقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
مبوجــب اخلطــاب رقــم  يف 1434/04/06هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب 
الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقه 
الشــرقية رقــم  يف 1434/03/29هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم 
بعــد االجــراء األخيــر لــذا جــرى إحلاقــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وســلم .
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رقم الصك:33348226 تاريخه :1433/07/20هـ 
رقم الدعوى :33142639

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33445819 تاريخه: 1433/11/3هـ

- حيــازة  اإلهــداء  عــن طريــق  املخــدر  ترويــج احلشــيش   - مخــدرات 
 - اإلهــداء  يف  القويــة  الشــبهة   - التعاطــي  بقصــد  حشــيش  قطعــه 
تعاطــي احلبــوب احملظــورة - التســتر علــى مصــدر احلشــيش - إقامــه 
حــد املســكر علــى متعاطــي احلشــيش - التعزيــر  بالســجن واجللــد  

واالبعــاد  واملنــع مــن الســفر.

1- املاده )41( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
2- املاده )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــم  الثالثــة : األول مقيــم  والثانــي  
والثالــث مواطنــن ، بتوجــه االتهــام لــألول  والثانــي  بترويــج  احلشــيش  
املخــدر  عــن طريــق   اإلهــداء ، وترويــج األول حلبــوب  اإلميفتامــن  
املنبهــة  وحبــوب الــروش  املهدئــة  احملظورتــان  عــن طريــق اإلهــداء ، 
وحيــازة األول  لقطعــه مــن احلشــيش  املخــدر  بقصــد التعاطــي  وحيــازة 
األول والثانــي  لقطعــة مــن احلشــيش  بقصــد  التعاطــي ،  وتعاطــي األول 
حلبــوب الــروش املهدئــة  ، وتعاطــي األول والثانــي والثالــث للحشــيش 
املخــدر - تســتر األول والثانــي علــى مصــدر  مــا ضبــط بحوزتهمــا ، 
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حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه األول مــن قبــل إحــدى الفــرق التابعــة 
للدوريــات األمنيــة وهــو يســير علــى قدميــه وباســتيقافه وتفتيشــه عثــر يف 
يــده اليمنــى علــى قطعــه صغيــره مــن احلشــيش  وبعــد أســبوعن تقريبــًا 
قبــض علــى املذكوريــن مــن قبــل أحــد الفــرق التابعــة للدوريــات األمنيــة 
: إثــر االشــتباه بســيارة بقيــاده األول ويرافقــه الثانــي والثالــث وبتفتيشــهم 
وتفتيــش الســيارة عثــر علــى قطعــه مــن احلشــيش ، حيــث طلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بعقوبــة الســجن واجللــد 
والغرامــة الــواردة يف الفقــرة األولــى  مــن املــادة الثامنــة والثالثــن مــن 
نظــام مكافحــه  املخــدرات بحــق األول والثانــي ،  وبتشــديد العقوبــة 
علــى األول بنــاء علــى البنــد )ج( مــن الفقــرة الثانيــة مــن نفــس املــادة  
وإعمــال الفقــرة األولــى مــن املــادة  الثانيــة والســتن مــن نفــس النظــام 
املخــدر،  احلشــيش  تعاطــي  لقــاء  بحقهــم  الشــرعي  املقتضــى  واجــراء 
ومنــع الثانــي والثالــث مــن الســفر بعــد انتهــاء محكوميتهمــا ، وإبعــاد 
األول خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه وعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
تســتر األول والثانــي علــى مصــدر املخــدرات ، كمــا أقــر املدعــى عليــه 
األول بتعاطــي احلشــيش وحيــازة قطعــه مــن احلشــيش  وأنكــر اإلهــداء، 
ــه وأنكــر اإلهــداء ، أقــر أن  ــي مبــا نســب إلي ــه الثان وأقــر املدعــى علي
قصــده مــن احليــازة االســتعمال فقــط  ولــم يحضــر املدعــى عليــه الثالــث، 
أحضــر املدعــى العــام  شــاهدين معــدي محضــر القبــض  وجــرى االطالع 
علــى محضــر القبــض ، والتقريــر الكيميائــي واالعترافــات حتقيقــًا، 
وصــدر احلكــم بثبــوت حيــازة املدعــى عليــه األول لقطعــه حشــيش مخدر 
ومشــاركته الثانــي يف حيــازه قطعــه حشــيش ، كمــا ثبــت تعاطــي 
األول  للحشــيش املخــدر، وحيــازة الثانــي  لقطعــة حشــيش وتعاطيــه 
للحشــيش ، وبنــاًء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة علــى األول بإقامــة 
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احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا............  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزئيــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزئيــة بالريــاض برقــم وتاريــخ 1433/02/24هـــ  املقيــدة 
الســبت  يــوم  ففــي  هـــ    1433/02/24 وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة 
املوافق1433/03/12هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة 42 : 11 وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام وقــدم دعــواه  محــرره قائــال فيــا ادعــي علــى كال مــن 
........ -27 ســنة -نيجيــري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ).....( 
أفــرج   - الدرعيــة  مبحافظــة  -يقيــم  -عامــل  -متعلــم  -أعــزب  مســلم 
عنــه بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ 1432/12/22هـــ ثــم أوقــف بتاريــخ 
ومتديــد  اإلحالــة  أمــر  مبوجــب  العــام  للســجن  وأحيــل  1433/1/5هـــ 
اســتنادًا  وتاريــخ 1433/1/16هـــ  هـــ ر96/2/11    ..... رقــم   التوقيــف 
للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة 

. )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
رقــم  الوطنيــة  الهويــة  ....... 21 ســنه - ســعودي اجلنســية مبوجــب   -2
)......( أعــزب -  متعلــم - طالــب - يقيــم مبحافظــة  الدرعيــة - أوقــف 
بتاريــخ 1433/1/5هـــ وأحيــل للســجن العــام مبوجــب أمــر اإلحالة ومتديد 
التوقيــف رقــم هـــ وتاريــخ 6 1433/1/1هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم 

حــد املســكر والتعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعــاد ، وعلــى الثانــي بحــد 
املســكر والتعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر ، ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه الثالــث ولــم يحاكــم ، وُصــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .
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نظــام  مــن   )112( املــادة  علــى  املبنــي  1428/7/9هـــ  وتاريــخ   )1900(
اإلجــراءات اجلزائيــة .

3- ....... -22 ســنه - ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
)....( أعــزب ،  متعلــم ،  طالــب ، يســكن مبحافظــة الدرعيــة - أفــرج 
عنــه بالكفالــة احلضوريــة  بتاريــخ  1433/1/9هـــ اســتنادًا للمــادة 120 

مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  .
حيــث إنــه بتاريخ1432/12/20هـــ قبــض علــى األول مــن قبــل إحــدى 
الفــرق التابعــة للدوريــات األمينــة  مبحافظــة الدرعيــة وهــو يســير علــى 
قدميــه وباســتيقافه اتضــح انــه مرتبــك وبحالــة غيــر طبيعيــة وبتفتيشــه 
عثــر يف يــده اليمنــى علــى قطعــة صغيــرة يشــتبه أنهــا مــن احلشــيش املخدر 

تــزن )0.2( عشــري اجلــرام  .
 وبتاريــخ 1433/1/5هـــ قبــض علــى املذكوريــن مــن قبــل إحــدى الفــرق 
التابعــة لدوريــات األمــن العــام  مبحافظــة الدرعيــة إثــر االشــتباه بســيارة 
مــن نــوع ..... بيضــاء اللــون صنــع 1998م حتمــل اللوحــة رقــم ).....( بقيــادة 
األول ويرافقــه الثانــي والثالــث وبتفتيشــهم وتفتيــش الســيارة عثــر بــن 
احلشــيش  مــن  أنهــا  يشــتبه  قطعــة  عليهــا  يجلــس  التــي  واملرتبــة  األول 
املخــدر بلــغ وزنهــا )4( أربعــة جرامــات ومبلــغ مالــي قــدره )2913( ألفــان 

وتســعمائة وثالثــة عشــر ريــااًل . 
1433هـــ  لعــام   )....( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  وقــد 
ــة القطعــة املضبوطــة يف يــد األول ملــادة احلشــيش وهــو مــن  إيجابيــة عين
املــواد املخــدرة واملدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة ) أ ( مــن نظــام مكافحــة 

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
كمــا أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ).....( لعــام 1433هـــ 
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إيجابيــة عينــة القطعــة املضبوطــة داخــل الســيارة ملــادة احلشــيش وهــو مــن 
املــواد املخــدرة واملدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة  ) أ ( مــن نظــام مكافحة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة . وبســماع أقــوال األول أقــر بحيــازة قطعــة 
احلشــيش املخــدر املضبوطــة يف القضيــة األولــى بقصــد التعاطــي ، وأنــه 
اشــتراها مببلــغ )50( خمســن ريــااًل عــن طريــق زميــل لــه )مت ذكــر 
معلوماتــه جلهــة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة الدرعيــة(، وقــد تعاطــى 
مــن القطعــة املضبوطــة ، وأنــه يتعاطــى احلشــيش املخدر منذ ســتة أشــهر. 
وبســماع أقوال األول واســتجوابه يف القضية الثانية أقر بأنه أهدى أحد 
األحــداث ) اقبــض عليــه يف قضيــة مخــدرات وســجلت برقــم 33/64/2 
( نصــف حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون وأعطــاه قبلهــا نصفــي حبــة مــن 
ذات احلبــوب احملظــورة كمــا أعطــاه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر قبــل 
القبــض عليــه بيــوم ودائمــًا يهديــه مــن احلشــيش املخــدر وحبــوب الــروش 
املهدئــة احملظــورة ويهــدي الثانــي أيضــًا وأضــاف بــأن الثانــي ســبق وأن 
أهــداه مــن احلشــيش املخــدر كمــا أقــر بتعاطيه احلشــيش املخدر وحبوب 
الــروش املهدئــة احملظــورة وأنكــر حيازتــه لقطعــة احلشــيش املضبوطــة 
داخــل الســيارة وأفــاد أنهــا تعــود للثانــي وقــد قــرر اســتعداده للتعــاون مــع 
مكافحــة املخــدرات للقبــض علــى مروجيهــا لكنــه لــم يتجــاوب للتعاون 
معهــم وذلــك مبوجــب خطــاب مديــر مكافحــة املخــدرات مبحافظــة 

الدرعيــة املرفــق رقــم 136/13/2/15/ع وتاريــخ 1433/2/1هـــ . 
مــن  قطعــة  األول  بإهــداء  أقــر  واســتجوابه  الثانــي  أقــوال  وبســماع 
احلشــيش املخــدر وحيازتــه لقطعــة احلشــيش املخــدر املضبوطــة داخــل 
الســيارة بقصــد التعاطــي ، حيــث اشــتراها مــن شــخص اليعرفــه بحــي 
الشميســي مببلــغ )50( خمســن ريــااًل ولــم يتعاطــى منهــا شــيئًا وال يعلــم 
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رفاقــه املقبــوض عليهــم معــه بوجودهــا حيــث يعتقــد أنهــا ســقطت منــه 
عندمــا أنزلــوه الفرقــة القابضــة ، كمــا أقــر بأنــه يتعاطــى احلشــيش 
ــًا وآخــر مــرة تعاطــى فيهــا قبــل القبــض عليــه  املخــدر منــذ  شــهر تقريب
بيومــن أو ثالثــة وأن األول أهــداه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر وقــرر عــدم 
رغبتــه يف التعــاون مــع مكافحــة املخــدرات للقبــض علــى مروجيهــا . 

 وبســماع أقــوال الثالــث واســتجوابه اعتــرف بتعاطــي احلشــيش املخــدر 
منــذ أربعــة أشــهر وآخــر مــرة تعاطــى فيهــا قبــل القبــض عليــه بأســبوعن                                                                                            
بترويــج  والثانــي  لــألول  االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  انتهــى  وقــد     
احلشــيش املخــدر عــن طريــق اإلهــداء وترويــج األول حلبــوب اإلمفيتامــن 
وحيــازة  اإلهــداء  طريــق  عــن  احملظورتــان  املهدئــة  والــروش  املنبهــة 
ــزن )0.2( عشــري اجلــرام بقصــد  األول لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر  ت
التعاطــي وحيــازة األول والثانــي لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر  تــزن )4( 
أربعــة جرامــات بقصــد التعاطــي وتعاطــي األول حلبــوب الــروش املهدئــة 
املجــرم مبوجــب  املخــدر  للحشــيش  الثالــث  مــع  وتعاطيهــم  احملظــورة 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
األول  وتســتر  1426/7/8هـــ  وتاريــخ  )م39(  رقــم  امللكــي  باملرســوم 

والثانــي علــى مصــدر مــا ضبــط بحوزتهمــا .
 وذلك لألدلة والقرائن التالية :-

1. اعترافاتهــم املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــات رقــم )1-8( مــن 
ملــف التحقيــق املرفــق علــى  اللفــة رقــم )      ( 

2. مــا جــاء يف أقوالهــم  املدونــة علــى الصفحــات رقــم )18-19( مــن 
ملــف إجــراءات االســتدالل املرفــق علــى اللفــة رقــم )  (  والصفحــات رقــم 
)18-20( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل املرفــق علــى اللفــة رقــم )16( 
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والصفحــة رقــم )1-2( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل املرفــق علــى اللفــة 
 )17(

3. محضري القبض املرفقان على اللفتن رقم )1( 
4. ما تضمنه التقريران الكيميائيان الشرعيان املنوه عنهما .

وببحــث ســوابقهم تبــن وجــود ســابقة ســكر مســجلة بحــق الثانــي كما 
تبــن عــدم وجــود ســوابق مســجلة بحــق األول والثالــث حتــى تاريخــه .

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور يــن فعــل محــرم و معاقــب عليه شــرعًا 
ونظامــًا لــذا  أطلــب إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكم عليهــم باآلتي :-

أواًل : بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن 
املــادة الثامنــة والثالثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه 
بحــق األول والثانــي ، وتشــديد العقوبــة علــى األول بنــاًء علــى البنــد ) ج ( 
مــن الفقــرة الثانيــة مــن نفــس املــادة املشــار إليهــا وإعمــال الفقــرة األولــى 

مــن املــادة الثانيــة والســتن مــن النظــام املشــار إليــه بحقهمــا.
ثانيــًا : إجــراء املقتضــى الشــرعي وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة احلاديــة 
واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه بحقهــم لقــاء 

تعاطيهــم احلشــيش املخــدر.
ثالثــًا : منــع الثانــي والثالــث مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء 
محكوميتهمــا وفقــًا للفقــرة األولــى مــن  املــادة السادســة واخلمســن مــن 

نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه .
رابعــًا : إبعــاد األول إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه وفقــًا 
للفقــرة الثانيــة مــن   املــادة السادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة 

ــه . املخــدرات املشــار إلي
مصــدر  علــى  والثانــي  األول  تســتر  لقــاء  تعزيريــة  بعقوبــة   : خامســًا 
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التوفيــق وبــاهلل   . املخــدرات 
وبســؤال املدعــى عيــه األول أجــاب بقولــه بأنــي أحتــدث اللغــة العربيــة 
ففــي يــوم 1432/3/12هـــ قبــض علــي عندمــا كنــت متعاطــي للحشــيش 
املخــدر وبحوزتــي قطعــة تــزن عشــري اجلــرام كمــا قبــض علــى يف تاريــخ 
يتــم حيــازة  لــم  ...... ولكــن  الثانــي  عليــه  املدعــى  مــع  1433/1/5هـــ 
مخــدرات معــي ومــا مت حيازتــه يخــص املدعــى عليــه الثانــي ..... وأمــا 
مــا ذكــره املدعــي مــن قيامــي بإهــداء املدعــى عليــه الثانــي أو غيــره 
مــن األحــداث حبــوب محظــورة او حشــيش مخــدر فهــذا غيــر صحيــح 
ــان مــا ضبــط  ــه ب ــي بقول ــه الثان ــي كمــا أجــاب املدعــى علي هــذه اجابت
معــي بتاريــخ 1433/1/5هـــ مــن قطعــة حشــيش مخــدر فهــذا صحيــح 
ــا اتعاطــى  ــغ وزنهــا أربعــة جرامــات وهــي بقصــد التعاطــي فقــط وان وبل
احلشــيش املخــدر ولــم يحصــل منــي اهــداء وترويــج للحشــيش املخــدر 
او احلبــوب احملظــوره هــذه اجابتــي وبعرضهــا علــى املدعــي العــام اجــاب 
بقولــه بــأن ماذكــره املدعــى عليهمــا غيــر صحيــح ولــدي البينــة علــى 
دعــواي لــذا رفعــت اجللســة حلضــور بينــة املدعــي العــام وبــاهلل التوفيــق 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/3/12هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضي يف احملكمــة اجلزئية بالرياض   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة 
بالريــاض برقــم  وتاريــخ 1433/02/24 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم  
وتاريــخ 1433/02/24 هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق1433/03/21 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 40 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واحضــر 
معــه ...... ســعودي ســجل مدنــي رقــم ..... و ...... ســعودي بالســجل املدنــي 
رقم .....  وشــهدا باهلل العظيم قائلن كل واحد منهما يف شــهادته بأننا 
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نحــن الفرقــة القابضــة علــى املدعــى عليهــم فقبضنــا علــى املدعــى عليهــم 
ــا محضــر بذلــك وقــد كان  وهــم كال مــن ...... و .......  و ....... وأعددن
بداخــل الســيارة قطعــة حشــيش مخــدر تــزن أربعــة جرامــات وكانــت 
حتــت مرتبــة الســائق حتــت مــكان جلوســة علــى املقعــد ولــم يقــرو لنــا 
مكافحــة  بتســليمهم  وقمنــا  البعــض  لبعضهــم  األهــداء  أو  بالترويــج 
املخــدرات هــذا مالدينــا وبــه نشــهد   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/03/21 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد املوافق1433/4/4هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر والربــع وفيهــا حضــر املدعــى عليهمــا 
وجــرى تــالوة شــهادة الشــاهدين عليهمــا فأجابــا بأنــه هــذا ماحصــل وهــو 
الــذي أجبنــا بــه هكــذا أجابــا كمــا جرى ســؤال املدعى عليــه األول عن 
إجابتــه عــن ســؤال احملقــق يف اللفــة رقــم)20( صحيفــة رقــم)2( وإجابتــه 
بقولــه أهديتــه فقــط قطعــة حشــيش مخــدر دون مقابــل يقصــد بذلــك 
اجلنســية وكلــك إجابتــه يف ســؤال احملقــق لــه ذكــرت أيضــا يف أقوالــك 
أنــك تعطــى مــن احلشــيش الــذي معــك وهــو يعطيــك مــن احلشــيش اخلــاص 
بــه فمــا قولــك ؟ نعــم حصــل بيننــا حينمــا نذهــب ســويا.أ.هـ  فأجــاب بقوله 
بأنــي لــم أذكــر للمحقــق ذلــك وإمنــا هــو كتبــه وهــو غيــر صحيــح فأنــا 
لــم أهــدي أحــد ولــم أعــط أحــدا شــيئا مــن احلشــيش املخــدر أو احلبــوب 
احملظــورة والقطعــة التــي ضبطــت مــن الفرقــة ضبطــت بالســيارة التــي 
كنــت أقودهــا حتــت مقعــد الســائق وأنــا الــذي أســوق الســيارة فقــد 
تكــون ســقطت مــن زميلــي املدعــى عليــه الثانــي هــذه إجابتــي كمــا 
جــرى عــرض إجابــة املدعــى عليــه الثانــي التــي ذكرهــا للمحقــق أنــه 
يقــوم بإعطــاء مــن احلشــيش املخــدر اخلــاص بــه وهــو يعطيــه مــن احلشــيش 



77

ــى الصفحــة رقــم )6( يف اللفــة رقم)20(فأجــاب  ــه واملــدون عل اخلــاص ب
ــا لــم أعــط أي شــيء مــن احلشــيش  ــه بــأن ماذكرغيــر صحيــح فان بقول
املخــدر ولــم يقــم بإعطائــي أي شــيء هــذه إجابتــي وبعرضها علــى املدعي 
العــام أجــاب بقولــه ليــس لــدي ســوى مــايف املعاملــة هكــذا أجــاب فبنــاء 
علــى ماتقــدم مــن الدعــوى وإجابــة املدعــى عليهمــا األول والثانــي وحيــث 
أقــر املدعــى عليــه األول بحيازتــه قطعــة تــزن عشــري اجلــرام من احلشــيش 
املخــدر يف املــرة األولــى التــي قبــض عليــه فيها وحيث أقــر بواقعة القبض 
وأنــه ضبــط يف ســيارته التــي يقودهــا ومعــه املدعــى عليــه الثانــي والثالــث 
قطعــة حشــيش مخــدر تــزن أربعــة جرامــات وحيــث جــرى االطــالع علــى 
محضــر القبــض وعلــى التقريــر الكيمــاوي  وإذا هــي كمــا ذكــره 
املدعــي العــام وحيــث أنكــر املدعــى عليــه األول أنــه أهــدى أو أعطــى 
أحــدا حشيشــا مخــدرا أو حبــوب محظــورة وحيــث أنكــر إقــراره يف 
إجابتــه لــدى احملقــق وحيــث أقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر وحيــث أن 
البينــة التــي أحضرهــا املدعــي العــام لــم تذكــر اإلهــداء أو التعاطــي 
بينهــم باحلشــيش املخــدر وحيــث أن املدعــي العــام ليــس  لديــه ســوى 
مــا يف املعاملــة وحيــث أن املدعــى عليــه الثانــي عليــه ســابقة ســكر 
وحيــث أنــه أقــر بــأن القطعــة التــي ضبطــت بالســيارة أنهــا لــه والبالــغ 
وزنهــا أربعــة جرامــات وأنهــا لقصــد التعاطــي وحيــث أنــه أنكــر اإلهــداء 
أو اإلعطــاء لشــيء مــن احلشــيش املخــدر أو احلبــوب احملظــورة وحيــث 
انــه أقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر وحيــث أن التهمــة قويــة عليهمــا 
يف إهــداء بعضهــم البعــض احلشــيش املخــدر العترافهــم لــدى احملقــق 
لــذا ثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه  األول لقطعــة حشــيش مخــدر تــزن 
عشــري اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر ومشــاركته الثانــي يف حيــازة قطعة 
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حشــيش مخــدر تــزن أربعــة جرامــات كمــا ثبــت لــدي تعاطيــه للحشــيش 
املخــدر وثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه الثانــي لقطعــة حشــيش مخــدر 
بلــغ وزنهــا أربعــة أعشــار اجلــرام كمــا ثبــت لــدي تعاطيــه احلشــيش املخدر 
وحكمــت عليهمــا املدعــى عليــه األول حكمــت عليــه باآلتــي بنــاء علــى 
املــادة احلاديــة واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات بالســجن ســنة 
تبــدأ مــن تاريــخ دخولــه الســجن ثانيــا حكمــت عليــه بحــد املســكر 
ثمانــن جلــدة ثالثــا حكمــت عليــه تعزيــرا بالســجن ســتة أشــهر وجلــده 
مئتــي جلــده مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســن جلــدة بــن الدفعــة 
واألخــرى عشــرة أيــام وبينهــا وبــن احلــد خمســة عشــر يومــا للشــبهة 
القويــة يف إهــداء بعضهــم البعــض للحشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة 
داخــال فيهــا تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط ثالثــا إبعــاده لبــالده بنــاء علــى 
املــادة رقــم)56( الفقــرة الثانيــة مــن نفــس النظــام وحكمــت علــى الثانــي 
باآلتــي أوال بحــد املســكر ثمانــن جلــدة يف مــكان عــام ثانيــا بنــاء علــى 
املــادة رقــم)41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات حكمــت عليــه تعزيــرا 
بالســجن عشــرة أشــهر مــن تاريــخ دخولــه بالســجن رابعــًا حكمــت عليــه 
تعزيــرا بالســجن ســتة أشــهر وجلــده مئتــي جلــدة مفرقــة علــى دفعــات 
كل دفعــة خمســن جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام ويكــون 
ــى  ــة تســتره عل ــا عقوب ــن احلــد خمســة عشــر يومــا داخــال  فيه ــا وب بينه
مصــدر مــا ضبــط رابعــا منعــه مــن الســفر ملــدة ســنتن بعــد نهايــة ســجنه 
بنــاء علــى املــادة رقــم )56( الفقــرة مــن النظــام نفســه وبعرضــه عليهمــا 
ــا  قــررا القناعــة وطلــب املدعــي العــام االســتئناف بــدون الئحــة مكتفي
ولــم  يحضــر  لــم  الثالــث  عليــه  املدعــى  أمــا  املعاملــة  ومــا يف  بدعــواه 
يحاكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلى آله وصحبه وســلم. حرر يف 
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1433/4/4هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/01/21 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة التاســعة وخمــس وأربعــون دقيقــة وفيهــا بنــاء علــى قــرار 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة رقــم 33445819 يف 
1433/11/3هـــ والــذي جــاء فيــه بعــد املقدمــة مــا نصــه )قــرر اعادتهــا 
ملالحظــة اآلتــي : أوال / لــم يبــن فضيلتــه القصــد مــن احليــازة فيمــا اثبتــه 
ــه األول  ــة ســجن املدعــى علي ــم يبــن بداي ــا ل ــا ثاني يف حــق املدعــى عليه
فيمــا حكــم عليــه بــه يف الفقــرة الثالثــة مــن فقــرات حكمــه ثالثــا لــم 
ــه الثانــي يف الفقــرة  ــر يف حــق املدعــى علي ــه موجــب التعزي يبــن فضيلت
الثالثــة مــن فقــرات حكمــه عليــه .أ.هـــ( وجوابــي عــن املالحظــة األولــى 
أن القصــد مــن حيــازة املدعــى عليهمــا مــن احلشــيش املخــدر هــو للتعاطــي 
وجوابــي عــن املالحظــة الثانيــة بدايــة ســجن املدعــى عليــه األول فيمــا 
حكــم عليــه بــه يف الفقــرة الثالثــة يبــدأ بعــد نهايــة ســجنه احملكــوم 
عليــه بهــا يف الفقــرة أوال وجوابــي عــن املالحظــة الثالثــة موجــب التعزيــر 
يف حــق املدعــى عليــه الثانــي يف الفقــرة الثالثــة هــو للشــبهة القويــة يف 
اهــداءه للحشــيش املخــدر لزميلــه املدعــى عليــه األول وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/01/21 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييز 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة 
 3438245 برقــم  بالريــاض  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
وتاريــخ 1434/1/26هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/ ....... املســجل برقــم وتاريخ1433/7/20هـــ اخلــاص 
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اجلنســية( 2-   )نيجيــري  مــن......1-  العــام ضــد كل  املدعــي  بدعــوى 
....... ســعودي اجلنســية 3- ....... ســعودي اجلنســية )لــم يحضــر( التهامهــم 
بقضيــة مخــدرات علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلته 
مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى ماأجــاب بــه فضيلتــه علــى قــرار الدائــرة 
رقــم  وتاريــخ 1433/11/3هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعد اإلجراء 
مــن فضيلتــه. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم.
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رقم الصك: 33335630 تاريخه : 1433/07/09هـ 
رقم الدعوى :33179812

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34227542 تاريخه: 1434/05/29هـ

مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة - تعاطــي احلشــيش املخــدر - 
محاولــة الهــرب مــن الفرقــة القابضــة - اإلقــرار حتقيقــًا - تعاطــي 
احلبــوب احملظــورة - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي احلشــيش - 

التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملصــادرة واملنــع مــن الســفر 

1- املواد )38( و )53( و )56( من نظام مكافحة املخدرات.
2- املــادة )38( مــن النظــام األساســي للحكــم والتــي تنــص علــى أن : 
)العقوبــة شــخصية وال جرميــة وال عقوبــة إال بنــاء علــى نــص شــرعي 
بالنــص  للعمــل  الالحقــة  األعمــال  علــى  إال  عقــاب  وال  نظامــي  أو 

النظامــي(.
3- ما قرره أهل العلم من دخول التعزير يف احلد.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بترويــج ســت حبــات مــن حبــوب 
اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور عــن طريــق البيــع وتعاطيــه للحشــيش املخدر 
واحلبــوب احملظــورة و تســتره علــى مصــدر املخــدرات و مقاومتــه لرجــال 
األمــن. حيــث توفــرت معلومــات إلدارة مكافحــة املخــدرات مــن أحــد 
املصــادر الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلبــوب احملظــورة ومت 
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وضــع اخلطــة املناســبة مــع املصــدر الســري لإلطاحــة بــه و قــام املصــدر 
باالتصــال باملدعــى عليــه علــى مســمع مــن أفــراد الفرقــة القابضــة و طلب 
منــه حبــوب مخــدرة و اســتعد املــروج )املدعــى عليــه ( بذلــك و طلــب مــن 
املصــدر مقابلتــه يف مــكان محــدد ومت تفتيــش املصــدر و تزويــده باملبلــغ 
املرقــم وقــام املصــدر بتســليم الفرقــة احلبــوب احملظــورة ،  متــت متابعــة 
املــروج و طلــب منــه التوقــف إال أنــه حــاول الهــرب فتمــت الســيطرة عليــه 
وعنــد محاولــة إنزالــه شــوهد وهــو يضــع شــيئًا مــا يف فمــه يحتمــل أن 
يكــون مــادة مخــدرة و قــام مبقاومــة الفرقــة حتــى متــت الســيطرة عليــه 
و تبــن أنــه املدعــى عليــه، طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانتــه مبــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه مبــا تضمنــه نظــام مكافحــة املخــدرات واملقتضــى 
الشــرعي للتعاطــي وأنكــر املدعــى عليــه ما نســب إليــه ، أحضر املدعى 
عليــه العــام بينتــه وهــم الفرقــة احملــررة حملضــر القبــض ، وأقــر املدعــى 
عليــه بعــد ذلــك مبــا نســب إليــه وأبــدى أســفه وندمه،بنــاء علــى مــا تقــدم 
حكمــت احملكمــة بإقامــة حــد املســكر و التعزيــر بالســجن واجللــد 
ــع مــن الســفر وصــدق احلكــم مــن محكمــة  والغرامــة واملصــادرة واملن

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   33179812 برقــم  املســاعد   / باخلــرج  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   33473184 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/03/13
1433/03/13 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق 1433/04/13هـ افتتحت 
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اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ........وادعــى قائــال بصفتــي عضــو 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة اخلــرج أدعــي علــى :........، 
ــاًء  ــه بن ــي رقــم )........( حيــث أن ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
ــدى فرقــة مــن مكافحــة املخــدرات مبحافظــة اخلــرج  ــى معلومــات ل عل
احلبــوب  بترويــج  عليــه  املدعــى  قيــام  عــن  الســرية  املصــادر  أحــد  مــن 
احملظــورة يف محافظــة اخلــرج فتــم وضــع اخلطــة املناســبة مــع املصــدر 
الســري لإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود وعنــد الســاعة الثانيــة عشــرة مــن 
بعــد ظهــر يــوم الســبت املوافــق 1433/2/20هـــ قــام املصــدر الســري 
باالتصــال علــى جــوال املدعــى عليــه رقــم )........( ووضــع اجلــوال علــى 
وضــع )الســبيكر( علــى مســمع مــن أفــراد فرقــة مكافحــة املخــدرات 
وطلــب منــه حبــوب مخــدرة مببلــغ )200( مائتــي ريــال واســتعد املــروج 
........ ........بالقــرب مــن قصــر  ثــم طلــب منــه مقابلتــه يف حــي  بذلــك 
لالحتفــاالت فتــم تفتيــش املصــدر الســري تفتيشــًا دقيقــًا وزود مببلــغ 
ــه إلــى  ــى قدمي ــال واجتــه أمــام الفرقــة عل مرقــم قــدره )200( مائتــي ري
)....(اللــون  نــوع  مــن  ســيارة  وبعــد حلظــات شــوهدت  احملــدد  املــكان 
رصاصــي حتمــل اللوحــة رقــم )........( وبهــا شــخص يتوقــف عنــد املصــدر 
املصــدر  وأعطــى  الســيارة  حتركــت  حلظــات  وبعــد  ويقابلــه  الســري 
الســري اإلشــارة الدالــة إمتــام العمليــة باســتالمه )6( ســت حبــات بيضــاء 
حتمــل عالمــة الكبتاجــون ، وقــام بتســليم الفرقــة احلبــوب احملظــورة 
فتمــت متابعــة املــروج وســيارته حتــى توقــف عنــد إشــارة الشــارع رقــم 
)........( علــى طريــق األميــر ........فتــم طلــب توقفــه إال أنــه حــاول الهــرب 
فتمــت الســيطرة عليــه وعنــد محاولــة إنزالــه مــن الســيارة شــوهد وهــو 
يضــع شــيئًا مــا يف فمــه يحتمــل أن يكــون مــادة مخــدرة وقــام مبقاومــة 
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الفرقــة حتــى متــت الســيطرة عليــه وتبــن أنــه املدعــى عليــه ، وبتفتيشــه 
ــغ مالــي قــدره )200( مائتــي ريــال  عثــر يف جيــب ثوبــه األيســر علــى مبل
وهــو نفــس املبلــغ احلكومــي املرقــم، كمــا عثــر بحوزتــه علــى جــوال نــوع 
.... رقمــه املصنعــي  .............. ويتصفــح مكاملاتــه الــواردة تبــن أنــه نفــس 
اجلــوال املســتخدم يف عمليــة الترويــج ، وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة 
الشــرعية باملديريــة العامــة للشــئون الصحيــة بالريــاض برقــم )..............( 
لعــام 1433هـــ إيجابيــة الســت احلبــات املضبوطــة ملــادة االمفيتامــن وهــو 
نظــام  مــن  )ب(  فئــة   )2( رقــم  باجلــدول  واملدرجــة  املنبهــة  املــواد  مــن 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر 
فرقــة  قبــل  مــن  1433/2/20هـــ  بتاريــخ  عليــه  قبــض  بأنــه  حتقيقــًا 
مكافحــة املخــدرات وأن اجلــوال نــوع .... والــذي يحمــل الرقــم )........( 
ــره وهــو نفــس اجلــوال الــذي  ــه شــخصيًا وال يســتخدمه أحــد غي ــد ل عائ
عثــر عليــه معــه أثنــاء القبــض عليــه ، كمــا أن الســيارة نــوع .... رقــم 
اللوحــة ........ والتــي قبــض عليــه وهــو يقودهــا تعــود ملكيتهــا لوالــده 
وقــد أخذهــا منــه صبــاح اليــوم الــذي قبــض عليــه فيــه إلــى أن مت القبــض 
عليــه ، وقــد أقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة منــذ 
واحلبــوب  املخــدر  احلشــيش  فيهــا  تعاطــى  مــرة  وآخــر  ســنوات  عشــر 
احملظــورة قبــل خمســة أيــام تقريبــًا مــن القبــض عليــه ، وأنــه يحصــل 
يعرفهــم  مــن أشــخاص ال  املخــدر واحلبــوب احملظــورة  علــى احلشــيش 
ــج  ــه بتروي ــام ل ــه االته ــى توجي ــق إل ــاض .وقــد انتهــى التحقي ــة الري مبدين
)6( ســت حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه احملظــور عــن طريــق 
البيــع ، وتعاطيــه للحشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة ، املجرم بالفقرة 
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)الثانيــة( مــن املــادة )الثالثــة( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
وتســتره علــى مصــدر املخــدرات ، ومقاومتــه لرجــال األمــن ، وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة :-1- محضــر القبــض املنــوه عنــه املــدون يف 
ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل يف قضايــا املخــدرات علــى الصفحــات 
رقــم )11( املرفــق علــى اللفــة رقــم )1( 2- إقــراره حتقيقــًا املنــوه عنــه 
املرفــق صورتــه علــى اللفــة رقــم )1، 5( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى 
اللفــة رقــم )17( . 3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق 
علــى اللفــة رقــم )32( . وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق عثــر لــه علــى 
ســابقة واحــدة وهــي ســرقة ســيارات مقترنــة بســرقة اســطوانة غــاز 
وطعــن شــخص وتهديــد بالســالح . وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه 
- وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا ومجــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا ، أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي :1- بحــد املســكر لقــاء تعاطيــه احلشــيش 
املخــدر . 2- بعقوبــة وفقــًا للمــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه لقــاء ترويجــه )6( ســت حبــات مــن حبــوب 
االمفيتامــن املنبــه احملظــور طريــق البيــع 3- بعقوبــة وفقــًا للمــادة )41( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه لقــاء 
تعاطيــه احلبــوب احملظــورة ، مــع إعمــال الفقــرة األولــى مــن املــادة )62( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه . 4- تشــديد العقوبــة عليــه 
وفقــًا للفقــرة )ج( مــن البنــد )2( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه واســتنادا إلــى برقيــة صاحــب 
وتاريــخ  )2/8346/4/5/1ش(  رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو 
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1427/2/8هـــ .5- منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ 
عقوبــة الســجن بحقــه وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه 6- بعقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره علــى 
مصــدر احلبــوب املضبوطــة واحلشــيش املخــدر وفــق تعميم صاحب الســمو 
وتاريــخ   )10283( رقــم  بالنيابــة  الريــاض  منطقــة  أميــر  امللكــي 
1430/5/17هـــ ولقــاء مقاومتــه لرجــال األمــن 7- مصــادرة جهــاز اجلــوال 
التسلســلي  .... ورقمــه  نــوع  مــن  املدعــى عليــه وهــو  املضبــوط بحــوزة 
)........( ويحمــل الرقــم املصنعــي )........( ، وشــريحة اجلــوال التــي حتمــل 
الرقــم )........( الســتخدامها مــن قبلــه يف اجلرميــة وفقــًا للفقــرة رقــم )1( 
مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية املشــار 
إليــه ، وإبــالغ الشــركة بعــدم صــرف الشــريحة التــي حتمــل الرقــم 
)........( لنفــس املســتخدم لهــا مــرة أخــرى حــال صــدور احلكــم وفقــًا 
لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 
عليــه يف  املدعــى  إجابــة  اجللســة ألخــذ  رفعــت  ثــم  9-1428/2/10هـــ 
اجللســة القادمــة ويف جلســة أخــرى  حضــر الطرفــان ثــم جــرى عــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه وســؤاله عنهــا فأجــاب قائــال إن 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه مت القبــض علــي بتاريــخ 1433/2/20هـ 
ــي الهــرب مــن الفرقــة القابضــة  ــح ومــا ذكــره مــن محاولت فهــذا صحي
ومقاومتهــم عنــد القبــض علــي فهــذا غيــر صحيــح ولكــن الــذي حصــل 
منــي أننــي دفعــت شــخصا واحــدا منهــم فقــط عنــد القبــض علــي وذلــك 
أنهــم يلبســون ثيابــا مدنيــة ولــم أعلــم أنهــم رجــال أمــن ، ومــا ذكــره مــن 
أننــي قمــت بترويــج ســت حبــات مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة عــن 
طريــق البيــع فهــذا غيــر صحيــح أيضــا واملبلــغ الــذي عثــر عليــه بحوزتــي 
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عائــد لــي وهــو مــن مالــي اخلــاص وقــد أخــذه منــي رجــال األمــن عنــد 
القبــض علــي ، وبالنســبة ملــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي أتعاطــى 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة قبــل القبــض علــي فهــذا صحيــح 
أيــام  بخمســة  علــي  القبــض  قبــل  واحلبــوب  احلشــيش  تعاطيــت  وفعــال 
واحلبــوب  احلشــيش  منــه  أشــتري  الــذي  للمصــدر  وبالنســبة   ، تقريبــا 
احملظــورة فــال أعرفــه وذلــك أننــي أشــتريها مــن الشــارع ، وبالنســبة 
للســوابق فليســت صحيحــة فليــس لــدي أي ســابقة هــذا مــا لــدي ثــم جرى 
ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه فقــال بينتــي موجــودة يف أوراق املعاملــة 
أطلــب الرجــوع لهــا إضافــة إلــى شــهود القبــض علــى املدعــى عليــه أطلــب 
إمهالــي للجلســة القادمــة مــن أجــل إحضارهــم ويف جلســة أخــرى  حضــر 
الطرفــان وبســؤال املدعــي العــام عــن شــهود القبــض قــال لقــد أحضرتهــم 
معــي يف هــذا اليــوم أطلــب ســماع مــا لديهــم عليــه فقــد حضــر كال مــن  
.............. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........والــذي 
يعمــل بــإدارة مكافحــة املخــدرات برتبــة رقيــب أول و  .............. ســعود ي 
اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم ........والذي يعمل بإدارة مكافحة 
املخــدرات برتبــة رقيــب ولــدى ســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهدا 
قائلــن نشــهد هلل تعالــى أنــه يف يــوم الســبت  وتاريــخ 1433/2/20هـــ 
توفــرت لدينــا معلومــات عــن وجــود شــخص يدعــى  .............. والــذي 
اتضــح الحقــا أنــه هــو املدعــى عليــه هــذا احلاضــر يقــوم بترويــج احلبــوب 
يف  املصــدر  مقابلــة  فتمــت  بــه  لإلطاحــة  املصــدر  واســتعد  احملظــورة 
الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا مــن ذلــك اليــوم ومت االتصــال مــن قبــل 
املصــدر علــى جــوال املدعــو  .............. رقــم )........( وكان وضــع اجلــوال 
..............  حبوبــًا  علــى مكبــر الصــوت وطلــب املصــدر مــن املدعــو  
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محظــورة  مبائتــي ريالــ200ـــــــ فوافــق املدعــو  .............. علــى ذلــك واتفقــا 
علــى املقابلــة يف موقــع قــرب قصــر  .............. يف حــي .... وعلــى الفــور مت 
تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا وزود باملبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدره 
مائتــي ريــال وذهــب املصــدر ملقابلــة املدعــو  ........ ولــم يغــب عــن أنظارنــا 
فلمــا وصــل إلــى املوقــع املتفــق عليــه وبعــد عشــر دقائــق تقريبــًا حضــرت 
ســيارة مــن نــوع .... اللــون رصاصــي رقــم اللوحــة )........( وتوقــف بجانــب 
املصــدر وحتدثــا قرابــة خمــس دقائــق وبعدهــا حتــرك صاحــب اجلمــس 
وكان برفقتــه حــدث يبلــغ مــن العمــر اثنــا عشــر عامــًا تقريبــًا  وبعدهــا 
ــى  ــه عل ــة ومتــت مقابلت ــام العملي ــى إمت ــة عل أعطــى املصــدر اإلشــارة الدال
الفــور واســتالم ســت حبــات يشــتبه أنهــا مــن احلبــوب احملظــورة وأفــاد 
املصــدر أن املدعــو  .......... هــو الــذي قــام بتســليمه إياهــا ولــم نشــاهد 
عمليــة التســليم واالســتالم وعلــى الفــور متــت متابعــة الســيارة .... ومت 
القبــض عليــه خــالل عشــر دقائــق تقريبــًا وأثنــاء القبــض عليــه حــاول 
الهــرب وذلــك بالرجــوع إلــى اخللــف ممــا تســبب يف احتــكاك بســيط 
الهــرب  محاولتــه  بعــد  عليــه  الســيطرة  متــت  وبعدهــا  الفرقــة  بســيارة 
مــن  شــيء  علــى  يعثــر  لــم  شــخصيًا  وبتفتيشــه  الفرقــة  مــن  والتفلــت 
واجلــوال  املرقــم  احلكومــي  املبلــغ  بحوزتــه  وضبــط  معــه  املمنوعــات 
املســتخدم يف عمليــة الترويــج وهــو مــن نــوع .... ويحمــل الرقــم املشــار إليــه 
ســابقًا وبســؤاله مبدئيــًا اعتــرف أمــام الفرقــة بقيامــة بترويــج ســت حبات 
للمصــدر عــن طريــق البيــع علــى املصــدر هــذا مــا لدينــا مــن شــهادة وعليــه 
نوقــع . وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهما علــى املدعــى عليــه قــال ال أقــول 
علــي  القبــض  تولــت  التــي  الفرقــة  مــن  وهمــا  شــيئا  الشــاهدين  يف 
وشــهادتهما صحيحــة فقــد قمــت بترويــج احلبــات الســت عــن طريــق البيــع 
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وأنــا قــد صليــت الفجــر يف هــذا اليــوم وأعتــرف مبــا ورد يف شــهادتهما 
وأنــا تائــب هلل تعالــى هــذا مــا لــدي عنــد ذلــك طلبــت مــن املدعــي العــام 
مبوجــب  اجلنســية  من........ســعودي  كال  فأحضــر  شــاهديه  تعديــل 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ........و........ســعودي  رقــم  املدنــي  الســجل 
املدنــي رقــم ........واللــذان شــهدا بعدالــة الشــاهدين املذكوريــن وأنهمــا 
ثقتــان مرضيــا الشــهادة وكان قــد جــرى منــا اإلطــالع علــى كامــل 
أوراق املعاملــة فوجــد مــن ضمنهــا محضــر القبــض املــدون علــى محضــر 
ضبــط إجــراءات االســتدالل يف قضايــا املخــدرات املرفــق علــى لفــة رقــم 
)1( صحيفــة رقــم )11( واملتضمــن كيفيــة القبــض علــى املدعــى عليــه 
كمــا ذكــر املدعــي العــام وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال إن مــا ورد 
يف هــذا احملضــر صحيــح وأنــا تائــب هلل تعالــى كمــا جــرى اإلطــالع 
علــى إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــا املدونــة صــورة منــه علــى الصفحــة رقــم 
)1-5( مــن ملــف التحقيــق املرفــق علــى لفــة رقــم )17( واملتضمــن إقــراره 
بتعاطــي احلشــيش واحلبــوب احملظــورة وعدم معرفتــه ملصدرها ، وإقراره 
الترويــج  لعمليــة  وإنــكاره  معــه  عليــه  املقبــوض  للجــوال  مبلكيتــه 
ومقاومــة الفرقــة القابضــة ومحاولــة الهــرب منهــا وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه قــال الصحيــح مــا ذكرتــه ســابقا فأنــا أتعاطــى احلشــيش املخــدر 
واحلبــوب احملظــورة ومــا ورد يف بيــع للحبــوب احملظــورة فصحيــح أيضــا 
وبالنســبة للمقاومــة فكمــا ذكــرت ســابقا وبالنســبة للمصــدر فأنــا ال 
ــى التقريــر الكيميائــي  أعرفــه هــذا مــا لــدي كمــا جــرى اإلطــالع عل
ــاء الشــرعية  ــة الســموم والكيمي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقب
بالريــاض برقــم ........وتاريــخ 1433/3/2هـــ واملتضمــن احتــواء العينــة 
علــى مــادة االمفيتامــن وهــو مــن املــواد املنبهــة واملدرجــة باجلــدول رقــم 
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)2( فئــة )ب(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه صــادق عليــه كمــا جــرى اإلطــالع علــى صحيفــة 
ســوابق املدعــى عليــه املرفقــة علــى لفــة رقــم )24( فوجــد أنهــا تتضمــن أن 
ــارة عــن ســرقة ســيارات واســطوانة غــاز  ــه عليــه ســابقة عب املدعــى علي
وطعــن شــخص وتهديــد بالســالح وبعرضهــا عليــه قــال ال أتذكرهــا ، ثم 
ــا مــا  جــرى ســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا يضيفانــه فقــاال ليــس لدين
نضيفــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام ونظــرا ملــا ورد يف 
بتاريــخ  عليــه  القبــض  مت  بأنــه  إقــراره  مــن  عليــه  املدعــى  إجابــة 
1433/2/20هـــ وأنــه لــم يقــم مبقاومــة الفرقــة القابضــة وإمنــا قــام بدفــع 
ــم أنهــم مــن رجــال  شــخص منهــم وذلــك بســبب لباســهم املدنــي ولــم يعل
األمــن وإقــراره لدينــا باســتعمال احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة 
قبــل القبــض عليــه وأنــه يقــوم بشــرائها مــن الشــارع وال يعرف األشــخاص 
ــوب الســت  ــج احلب ــه ، وأنكــر قيامــه بتروي ــا علي ــن يقومــون ببيعه اللذي
احملظــورة التــي ذكرهــا املدعــي العــام يف دعــواه ، وبنــاء علــى البينــة 
املعدلــة شــرعا والتــي أحضرهــا املدعــي العــام وهــي شــاهدي القبــض 
واللــذان شــهدا هلل تعالــى أنهمــا شــاهدا املدعــى عليــه يقــوم مبقابلــة 
املصــدر حتــت أنظارهمــا والتحــدث ســويا فتــرة مــن الزمــن ثــم انصــراف 
املدعــى عليــه بعــد ذلــك وإحضــار املصــدر للحبــوب التــي اتضــح فيمــا بعد 
أنهــا مــن احلبــوب احملظــورة والقبــض علــى املدعــى عليــه قبــل غيابــه عــن 
أنظارهــم والعثــور علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم بحوزتــه وكذلك اجلوال 
والشــريحة املســتعملة يف عمليــة الترويــج ونظــرا ملصادقــة املدعــى عليــه 
مؤخــرا علــى مــا ورد يف شــهادة الشــاهدين املشــار إليهــا ســابقا مــن قيامه 
بترويــج ســت حبــات مــن احلبــوب احملظــورة عــن طريــق البيــع ، وبعــد 
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اإلطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق واملتضمــن إيجابيــة 
العينــة ملــادة االمفيتامــن احملظــورة ، وبنــاء علــى املــادة الثامنــة والثالثــن 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، وبعــد اإلطــالع علــى 
املــادة الثالثــة واخلمســن والسادســة واخلمســن مــن ذات النظــام، ونظــرا 
لطلــب املدعــي العــام تطبيــق الفقــرة األولــى مــن املــادة احلاديــة واألربعــن  
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة فيمــا يتعلــق بتعاطــي 
املدعــى عليــه للحشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة ونظــرا لكــون هــذه 
املــادة قــد نصــت علــى أن العقوبــة الــواردة فيهــا تطبــق يف حــق كل مــن 
ــن الســابعة  ــا يف املادت ــة املنصــوص عليه ــال اجلرمي ارتكــب أحــد األفع
والثالثــن والثامنــة والثالثــن مــن النظــام املشــار إليــه ، وباالطــالع علــى 
املادتــن املذكورتــن لــم جنــد أن االســتعمال أو التعاطــي قــد ذكــر مــن 
ضمــن األفعــال اجلرميــة فيهمــا ، ومــن املعلــوم أنــه من املقــرر يف العقوبات 
النظاميــة وجــوب االســتناد إلــى نــص نظامــي صريــح يف العقوبــة ، وذلــك 
أن جتــرمي الفعــل والعقــاب عليــه نظامــا البــد أن يكــون بشــكل قاطــع ال 
يحتمــل معــه معنــى آخــر ، ولذلــك فإنــه ال مجــال للعقوبــة علــى جرميــة 
بعقوبــة مقــررة يف النظــام جلرميــة أخــرى ، وحيــث إن االســتعمال لــم يــرد 
لــه نــص عقابــي يف نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، فإنــه 
ال يســوغ االســتناد يف معاقبتــه علــى عقوبــة مقــررة يف األصــل للحيــازة 
والبيــع ونحــوه ، كمــا هــو مضمــون دعــوى املدعــي العــام ، وهــذا األمــر 
مــن املســائل الثابتــة ، بــل إن النظــام األساســي للحكــم نــص يف املــادة 
الثامنــة والثالثــن منــه علــى أن )العقوبــة شــخصية وال جرميــة وال عقوبــة 
إال بنــاء علــى نــص شــرعي أو نــص نظامــي وال عقــاب إال علــى األعمــال 
الالحقــة للعمــل بالنــص النظامــي )ولذلــك فــإن الســند الصحيــح ملعاقبــة 
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ــق باســتعمال احلشــيش و  ــه فيمــا يتعل ــه هــو إقامــة احلــد علي املدعــى علي
التعزيــر فيمــا يتعلــق بتعاطــي احلبــوب احملظــورة املقــرر، وبعــد اإلطــالع 
علــى املــادة الثانيــة والســتن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة، وبنــاء علــى مــا قــرره أهــل العلــم مــن دخــول التعزيــر يف احلــد ، 
وذلــك فيمــا يتعلــق باســتعمال املدعــى عليــه الســابق للحشــيش واحلبــوب 
احملظــورة ، وبعــد اإلطــالع علــى محضــر القبــض علــى املدعــى عليــه 
املرفــق ، ونظــرا لوجــود ســابقة علــى املدعــى عليــه ، ونظــرا لظهور بوادر 
التوبــة والنــدم علــى املدعــى عليــه ، واعترافــه مؤخــرا مبــا صــدر منــه ، 
لــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بترويــج ســت حبــات 
مــن احلبــوب احملظــورة عــن طريــق البيــع للمــرة األولــى ، وتعاطيــه الســابق 
 ، مصدرهمــا  علــى  وتســتره  احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر  للحشــيش 
ومقاومتــه لرجــال األمــن ومحاولــة الهــرب منهــم ، وقــررت مــا يلي : أوال/ 
جلــد املدعــى عليــه ثمانــون جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر أمــام مــأل 
مــن املســلمن. وصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام بتطبيــق املــادة 
احلاديــة واألربعــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
فيمــا يتعلــق بتعاطيــه احلبــوب احملظــورة يف الســابق . ثانيــا/ تعزير املدعى 
عليــه لقــاء قيامــه بترويــج احلبــوب احملظــورة بســجنه خمــس ســنوات مــن 
تاريــخ إيقافــه يف هــذه القضيــة وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى 
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى شــهرا وبغرامــة 
قدرهــا ألفــا ريالـــ2000 . ثالثــا/ تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء تســتره علــى 
مصــدر احلشــيش واحلبــوب احملظــورة بجلــده خمســون جلــدة دفعــة واحــدة 
. رابعــا/ تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء مقاومــة رجــال األمــن ومحاولــة الهــرب 
منهــم بجلــدة خمســون جلــدة دفعــة واحــدة . خامســا/ منــع املدعــى عليــه 
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مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء محكوميتــه مــدة خمــس ســنوات 
. سادســا/ مصــادرة جهــاز اجلــوال مــن نــوع .... ذي الرقــم)........( وشــريحة 
اجلــوال ذات الرقــم )........( مــع إبــالغ الشــركة بعــدم صــرف الشــريحة 
الســابقة لــذات املشــترك مــرة أخــرى . ســابعا / رد املبلــغ احلكومــي 
املرقــم وقــدره مائتــا ريالــــ200 . وبجميــع مــا تقــدم حكمــت وبعرضــه 
علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــى العــام عدمهــا 
بتاريــخ  احلكــم  مــن  نســخة  تســليمه  ســيجري  بأنــه  إفهامــه  فجــرى 
1433/7/1هـــ إلبــداء معارضتــه عليــه يف مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــا مــن 
تاريــخ تســجيله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر 

يف 1433/06/24هـ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت املوافق1434/02/23هـ  فتحت 
اجللســة بنــاء علــى خطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف بالريــاض 
ــه قــرار  ــخ 1434/2/13هـــ واملرفــق ب املســاعد رقــم 332074192 وتاري
 3421522 رقــم  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب 
وتاريــخ 1434/1/25هـــ واملتضمــن مانصــه : »وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة إعــادة 
ترويــج  عــن  تعزيــر  مــن  بــه  ماحكــم  أن  ملالحظــة  لفضيلتــه  املعاملــة 
احلبــوب احملظــورة كثيــر لقلــة احلبــوب املروجــة فهــي ســت حبــات مــن 
ــد الثانــي مــن  االمفيتامــن فقــط وال تنطبــق عليهــا الفقــرة )ج( مــن البن
النظــام واهلل  مــن   )60( املــادة  واألولــى معاملتــه مبوجــب   )38( املــادة 
املوفق«عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل تعالــى أن اجلــزاء 
التعزيــري احملكــوم بــه علــى املدعــى عليــه ليــس بكثيــر إذ أنــه كان 
وفقــا للحــد األدنــى مــن العقوبــة املقــررة علــى ترويــج املخــدرات للمــرة 
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ــا مــا يقتضــي التخفيــف علــى املدعــى عليــه طبقــا  األولــى ولــم يظهــر لن
للمــادة املذكــورة الســيما وأن املدعــى عليــه مــن أصحــاب الســوابق ، 
وجرميــة الترويــج ضررهــا متعــد بخــالف جرميــة االســتعمال ، وال يخفــى 
ــة انتشــار هــذه اآلفــة يف املجتمــع بشــكل الفــت  علــى أصحــاب الفضيل
للنظــر والشــك أن العقوبــات الرادعــة هــي مــن أكبــر األســباب بعــد 
توفيــق اهلل للحــد مــن هــذا البــالء وبالتالــي فالزلــت علــى مــا حكمــت بــه 
ــة حملكمــة االســتئناف حســب التعليمــات وبــاهلل  وقــررت إعــادة املعامل
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 1434/2/23هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز 
املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج املكلــف برقــم  
34/688644 وتاريــخ 1434/3/18هـــ املرفــق بهــا القــرار  الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ........املســجل برقــم 33335630 
........  / ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1433/7/9هـــ  وتاريــخ 
املتضمــن   بالقــرار   املوضــح  النحــو  علــى  مخــدرات  بقضيــة  التهامــه 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه  وحيــث ســبق دراســة القــرار  
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة  وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلته على قرارنا رقــم 3421522 وتاريخ1434/1/25هـ 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه لذكــر املــدة بــن 
احلــد والتعزيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:33450333  تاريخه : 1433/11/10هـ 
رقم الدعوى:33193027

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3437808 تاريخه 1434/2/16هـ

 مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر- ترويــج احلبــوب احملظــورة - 
الترويــج - شــرب  حيــازة مســكر - حيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد 
املســكر - تعاطــي احلبــوب احملظــورة - تعاطــي احلشــيش - الشــروع يف 
اســتالم احلبــوب احملظــورة - إقامــة حــد املســكر - التعزيــر  بالســجن 

واجللــد  والغرامــة  واملنــع مــن الســفر واملصــادرة.

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

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

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

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

5- الفقــرة )1( مــن املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة .
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــم ، االول: بالشــروع يف اســتالم 
احلبــوب  احملظــورة  بقصــد االجتــار  و شــرب اخلمــر ، الثانــي: وهــو رجــل 
أمــن يبيــع قطعــة مــن احلشــيش  وعــدد مــن حبــوب  االمفيتامــن بقصــد 
االجتــار ، حيــازة عــدد مــن علــب مشــروب غــازي مليئــة باخلمــر بقصــد 
التعاطــي واالجتــار وشــرب املســكر وحيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة 
احملظــورة.  واحلبــوب  احلشــيش  وتعاطــي  واالجتــار  التعاطــي   بقصــد 
الثالــث: الشــروع يف اســتالم  احلبــوب  احملظــورة  بقصــد االجتــار. حيــث 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه الثانــي بنــاء علــى بــالغ مــن أحــد املصــادر 
الســرية عــن قيامــه بترويــج احلشــيش املخــدر واحلبــوب املنبهــة احملظــورة 
واتصــل املصــدر علــى جوالــه واتفــق معــه علــى شــراء كميــة من احلشــيش 
وعــدد مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة ومتــت عمليــة االســتالم والتســليم 
للحشــيش وعــدد مــن حبــوب االمفيتامــن، ثــم خــرج املدعــي عليــه الثانــي 
واســتقل ســيارة فتــم القبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر علــى جــزء مــن املبلــغ 
املرقــم وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى علــب كحــول وبالدخــول ملنزلــه عثــر 
علــى عــدد مــن احلبــوب االمفيتامــن وعــدد مــن علــب مشــروب غــازي 
مليئــة بالكحــول وبعــد ذلــك ورد اتصــال مــن شــخص آخــر علــى جــوال 
املدعــي عليــه وطلــب منــه كميــه مــن احلبــوب واخلمر،واتفــق معــه علــى 
أن يقابلــه أحــد األشــخاص وعلــى الفــور ثــم االنتقــال للموقــع وحضــر 
املدعــي عليــه األول علــى ســيارة فتــم القبــض عليــه ويرافقــه املدعــي 
عليــه الثالــث وهــو الشــخص الــذي تواصــل مــع املتصــل واعتــرف أنــه 
ــب املدعــي  ــوب احملظــورة وطل ــة مــن احلب حضــر للموقــع الســتالم كمي
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العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليهــم وطلــب احلكــم عليهــم بعقوبــة 
الســجن واجللــد والغرامــة ، التشــديد علــى املدعــي عليــه الثانــي كونــه 
عســكريا ومنعهــم مــن الســفر ومصــادرة الســيارتن ومصــادرة الهاتــف 
اجلــوال املشــار إليــه وعــدم صــرف الشــريحة لنفــس املشــترك ومصــادرة 
املبلــغ املضبــوط مــع املدعــي عليــه األول واحلكــم علــى املدعــى عليــه  
األول والثانــي بحــد املســكر واملطالبــة باملبلــغ املرقــم ، أقــر املدعــى 
عليــه األول بشــرب املســكر ، وأنــه قبــض عليــه يف ســيارته ويرافقــه 
ــم عــن  ــه ال يعل ــه وقــرر أن ــه إيصال ــب من ــث حيــث طل ــه الثال املدعــى علي
هــذه احلبــوب أي شــيء وأنــه لــم يحضــر الســتالمها وأجــاب املدعــى عليــه 
الثانــي باملصادقــة علــى الدعــوى ، وقــرر املدعــى عليــه الثالــث أن املدعى 
عليــه األول أوصلــه بســيارته وال يعلــم أنــه كان ذاهــب الســتالم احلبــوب 
والتفتيــش  والضبــط  القبــض  محضــر  علــى  االطــالع  جــرى  ،كمــا 
وجــرى ســؤال املدعــى عليــه األول عــن املبلــغ املضبــوط بحوزتــه فقــرر 
أنــه نــاجت عــن بيــع ســيارته وجــرى الرجــوع إلــى اعتــراف املدعــى عليــه 
بتعزيــر  تقــدم حكمــت احملكمــة  مــا  علــى  بنــاء   ، الثالــث حتقيقــًا 
املدعــى عليــه االول بالســجن واجللــد وجلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة 
ــه مــن  ــاس وعــدم اســتحقاق املدعــي العــام ملــا طلب ــًا مبجمــع مــن الن علن
مصــادرة املبلــغ املضبــوط مــع املدعــى عليــه األول لعــدم وجــود البينــة 
القاطعــة التــي تســتدعي مصادرتــه ، واحلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي 
بحــد املســكر وبتعزيــره بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر 
ومصــادره ســيارته وهاتفــه اجلــوال وإســقاط شــريحته وإلزامــه بدفــع 
مالــم يعثــر عليــه مــن املبلــغ احلكومــي املرقــم ، احلكــم علــى املدعــى 
الســفر  مــن  واملنــع  والغرامــة  واجللــد  بالســجن  بتعزيــره  الثالــث  عليــه 
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وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

اجلزائّيــة  ..القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/05/25هـــ  الثالثــاء  يــوم  و يف  بالدمــام 
الســاعة 1.27 وفيهــا قــدم املدعــي العــام ..دعــواه ضــد املدعــى عليهــم 
األول : .. و.. : ..والثالــث : .. قائــاًل فيهــا باالطــالع علــى محضــر االنتقــال 
والقبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل رجــال مكافحــة املخــدرات  تبــن أنــه 
بتاريخ1433/1/19هـــ مت القبــض علــى  املتهــم ..بنــاًء علــى بــالغ مــن أحــد 
ــج احلشــيش املخــدر واحلبــوب املنبهــة  املصــادر الســرية عــن قيامــه بتروي
واحملظــورة وباتصــال املصــدر علــى جوالــه رقــم) ..( اتفــق معــه علــى شــراء 
كميــة مــن احلشــيش املخــدر مببلــغ مائتــن وخمســن ريــاال وعــدد )25( 
خمــس وعشــرين حبــة مــن احلبــوب املنبهــة واحملظــورة فوافقــه علــى ذلــك 
ومت تكليــف أحــد األعضــاء ملرافقــة املصدر وباالنتقال إلى املوقع املتفق 
عليــه نــزل املصــدر وتقابــل مــع أحــد األشــخاص ثــم رجــع وســلم املرافــق 
قطعــة تــزن )9,8( تســعة جرامــات وثمانيــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وعــدد 
ــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم  ــة أثبــت التقري )25( خمســة وعشــرين حب
)314 ك ش( لعــام 1433هـــ إيجابيــة عينــة القطعــة ملــادة احلشــيش املخــدر 
وعينــة احلبــوب ملــادة األمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة ثــم خــرج املذكــور 
مســتقاًل ســيارة مــن نــوع .... حتمــل لوحــة )....-..( وبالقبــض عليــه اتضــح 
أنــه ... وبتفتيشــه ُعثــر بجيبــه علــى جــزء مــن املبلــغ املرقــم قــدره )100( 
ريــال وبتفتيــش الســيارة ُعثــر علــى عــدد)312( ثالثمائــة واثنــا عشــر علبة 
مليئــة بســائل أثبــت التقريــر الكيمــاوي املشــار إليــه احتــواء عينتهــا علــى 
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ــي بنســبٍة مســكرة ومبناقشــته اعتــرف بوجــود  مــادة الكحــول اإليثيل
كميــة مــن املــواد املخــدرة  مبنزلــه وبالدخــول ملنزلــه ُعثــر حتــت الكنــب 
علــى )337.1( ثالثمائــة وســبعة وثالثــن جرامــًا وواحــد مــن العشــرة 
مــن اجلــرام أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة عينتهــا ملــادة 
احلشــيش املخــدر وعــدد )593( خمســمائة وثالثــة وتســعن حبــة أثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة عينتهــا ملــادة األمفيتامــن املنبهــة 
واحملظــورة وعــدد )22( علبــة مشــروب غــازي مليئــة بســائل أثبــت التقرير 
الكيمــاوي الشــرعي احتــواء عينتهــا علــى مــادة الكحــول اإليثيلــي 
بنســبٍة مســكرة وأنــه مغــرر بــه مــن قبــل شــخص آخــر وأن هــذه املــواد 
تعــود لذلــك الشــخص وبعدهــا ورد اتصــال مــن شــخص يدعــى ..وطلــب 
منــه حتــت مســمع الفرقــة أن يجهــز)400( أربعمائــة حبــة إليصالهــا ألحــد 
األشــخاص وأنــه ســوف يرســل أحــد األشــخاص الســتالم علــب البيبســي 
احلبــوب  الســتالم  األشــخاص  أحــد  يقابلــه  أن  علــى  معــه  واتفــق  منــه 
منــه علــى الشــارع التجــاري بالدمــام علــى ســيارة مــن نــوع .... حتمــل 
اللوحــة رقــم )..-..( وعلــى الفــور مت االنتقــال إلــى املوقــع  وحضــر ..علــى 
ســيارة .... فتــم القبــض عليــه ويرافقــه ..وهــو الشــخص الــذي تواصــل 
مــع ..وقــد اعتــرف أنــه حضــر إلــى املوقــع الســتالم كميــة مــن احلبــوب 
احملظــورة)1- جــرى مخاطبــة شــعبة مكافحــة املخــدرات بخصــوص 
..و.. إلجــراء التحريــات الالزمــة والكافيــة عــن املذكوريــن.2- جــرى 
مخاطبــة شــعبة مكافحــة املخــدرات بشــأن القبــض علــى .. مبوجــب 
خطــاب رقــم )…………….( وتاريــخ  1433/03/06هـــ كــون جرميتــه 

مــن اجلرائــم الكبيــرة املوجبــة لإليقــاف .
املبلــغ  حجــز  بشــأن  املخــدرات  مكافحــة  شــعبة  مخاطبــة  مت   -3
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املضبــوط مــع ..للمطالبــة مبصادرتــه والســيارة .... التــي حتمــل اللوحــة 
رقــم )..-..( مبوجــب خطــاب رقــم ) 11724(وتاريــخ  1433/03/06هـــ ( 
وباســتجوابهم اعتــرف ..بصحــة واقعــة ضبطــه وتســليمه أحد األشــخاص 
كميــة مــن احلشــيش املخــدر وعــدد )25 ( خمســة وعشــرين حبــة مــن 
احلبــوب املنبهــة واحملظــورة مقابــل مبلــغ مالــي كمــا اعتــرف بحيــازة 
مــا ضبــط معــه مــن اخلمــر املســكر واحلشــيش املخــدر وأنهــا عائــدة لــه 
شــخصيًا بقصــد االجتــار عــدا احلبــوب املنبهــة فهــي عائــدة .... وقــد طلــب 
منــه .... تســليمها ألحــد األشــخاص نافيــًا عائديتهــا لــه مضيفــًا تعاطيــه 
واحلبــوب  املســكر  والشــراب  عليــه  القبــض  يــوم  املخــدر  للحشــيش 
املنبهــة علــى فتــرات متقطعــة وباســتجواب .. أقــر بصحــة واقعــة ضبطــه 
ُتقــدر  واحملظــورة  املنبهــة  احلبــوب  مــن  كميــة  الســتالم  حضــر  وأنــه 
بحوالــي)400( أربعمائــة حبــة مــن املدعــو ..بنــاًء علــى طلــب مــن املدعــو .... 
وذلــك الســتالم احلبــوب املنبهــة والذهــاب بهــا إلــى منزلــه نافيــًا تعاطيــه 
ــه  ــوع مــن املخــدرات وباســتجوابه .. أقــر بصحــة واقعــة ضبطــه وأن أي ن
حضــر إلــى املوقــع بنــاًء علــى طلــب مــن.. إليصالــه إلــى الســوبرماركت 
فتــم القبــض عليــه نافيــًا حضــوره مــن أجــل اســتالم احلبــوب املنبهــة أو 
أي نــوع مــن املخــدرات مقــرًا بشــرب املســكر خــارج اململكــة عنــد 
ســماع أقوالــه وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام كل مــن :1/.2/....3/.. 
مبــا يلــي: 1/بيــع ..مــا وزنــه )9,8(   تســعة جرامــات وثمانيــة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر وعــدد )25( خمســة وعشــرين حبــة 
مــن حبــوب األمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة بقصــد االجتار.2/حيــازة 
..عــدد)312( ثالثمائــة واثنــا عشــر علبــة وعــدد )22( اثنــن وعشــرين 
علبــة مشــروب غــازي مليئــة باخلمــر املســكر بقصــد التعاطــي واالجتــار 
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وســبعة  ثالثمائــة    )337.1( وزنــه  ..مــا  املســكر.3/حيازة  وشــربه 
وثالثــن جرامــًا وواحــد مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي واالجتار.4/حيــازة ..عــدد)593(   خمســمائة وثالثــة 
وتســعن حبــة مــن احلبــوب املنبهــة واحملظــورة بقصــد االجتــار وتعاطيــه 
للحبــوب املنبهــة واحملظــورة واحلشــيش املخــدر وشــربه للمســكر. 5/
شــروع ..و.. يف اســتالم عــدد )400( حبــة مــن احلبــوب املنبهــة واحملظــورة 
بقصــد االجتار.6/شــرب ..املســكر وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 
1- اعترافاتهــم املنــوه عنهــا املرفقــة علــى اللفــة رقــم )28-35 (بحــق .. 
و.. واعتــراف ..بشــرب املســكر املــدون علــى الصفحــة )4( مــن اللفــة 
)1(.2- محضــر االنتقــال والقبــض والتفتيــش املــدون علــى الصفحــة 
)11-12-13( علــى ملــف ضبــط اإلجــراءات .3- التقريــر الكيمــاوي 
..مــع  وتنســيق  املضبوطــة  الكميــة  كبــر   -4.)42  ( رقــم  الشــرعي 
..بإيقــاف ســيارته وركوبــه معــه وحيــازة ..ملبلــغ مالــي تزامــن مــع محاولــة 
إمتــام عمليــة االســتالم قرينــة علــى ارتكابــه اجلرميــة .5- مطابقــة الســيارة 
لألوصــاف التــي أعطاهــا ..ل.. قرينــة علــى ارتــكاب.. اجلرميــة. 6- إقــرار 
..بــأن ..يعلــم باجلرميــة قبــل القبــض عليهمــا وفــق اإلقــرار املرفــق علــى اللفة 
)8( قرينــة علــى ارتكابــه اجلرميــة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــورون 
عليــه  ومعاقــٌب  فعــٌل محــرم  املعتبــرة شــرعًا  أهليتهــم   وهــم بكامــل 
شــرعًا ونظامــًا أطالــب مبــا يلــي أواًل: إثبــات مــا ُأســند إلــى ..و.. حيــال بيــع 
..احلشــيش املخــدر واحلبــوب املنبهــة وحيازتــه للحبــوب املنبهــة واحملظــورة 
بقصــد واالجتــار والترويــج وتعاطيــه للحشــيش املخــدر واحلبــوب املنبهــة 
وشــروع ..و.. يف اســتالم احلبــوب املنبهــة بقصــد االجتــار وفــق الفقــرة )2( 
مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واحلكــم عليهــم 
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مبــا يلــي :1/بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة وفــق الفقــرة )  1 ( مــن 
املــادة ) 38 (مــن النظــام وتشــديد العقوبــة علــى ..وفــق الفقــرة )2/ج( 
رقــم  الداخليــة  وزيــر  لتعميــم  واســتنادًا  النظــام  مــن   )38( املــادة  مــن 
املروجــة  احلبــوب  وتاريخ1427/2/8هـــ كــون  )2/8346/4/5/1 ش( 
مــن مــادة األمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة مــع مراعــاة تطبيــق الفقــرة )1( 
مــن املــادة )59( مــن النظــام بحــق ..و.. واملــادة )62/1( بحــق ..و التشــديد 
وزيــر  العهــد  ولــي  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  برقيــة  ..وفــق  علــى 
الداخليــة رقــم )2/19371/4/5/1ش( وتاريــخ 1429/3/24هـــ كونــه 
عســكريًا.2/منعهم مــن الســفر وفــق الفقــرة )1(مــن املــادة )56( مــن 
النظــام. 3/مصــادرة الســيارة التــي  حتمــل لوحــة رقــم)..-..( والســيارة 
التــي حتمــل اللوحــة رقــم )..-....( مــن نــوع .... الســتخدامهما يف اجلرميــة 
وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن النظام.4/مصــادرة جهــاز 
اجلــوال مــن نــوع .... املشــار إليــه يف الوقائــع الــذي يحمــل الرقــم املصنعــي 
)....(لقــاء اســتخدامه يف اجلرميــة وفــق الفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن 
ــم صاحــب  النظــام وعــدم صــرف الشــريحة لنفــس املشــترك وفــق تعمي
الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
رقــم)9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ 5/مصــادرة املبلــغ املضبــوط مــع 
..وقدره)11043(أحــد عشــر ألــف وثالثــة وأربعــن ريــااًل وفــق الفقــرة )2( 
مــن املــادة )53( مــن النظــام. ثانيــًا: احلكــم علــى .. و.. بحــد املســكر  
لقــاء اعترافهمــا بشــربه. ثالثــًا: املطالبــة باملبلــغ املرقــم وفــق تعميــم وزيــر 
الداخليــة رقــم )15980/4/5/1( وتاريــخ 22-1428/10/23هـــ وبــاهلل 
التوفيــق . ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليهمــا الثانــي  : ..ســعودي 
اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة املــدون بهــا الرقــم ..  واملدعــى 
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الوطنيــة  الهويــة  بطاقــة  مبوجــب  اجلنســية  ..ســعودي   : الثالــث  عليــه 
ــة  ــق بالكفال املــدون بهــا الرقــم ..وأمــا املدعــى عليــه األول : ..فهــو مطل
ولــم يحضــر وبعــرض دعــوى  املدعــي العــام علــى املدعــى عليهمــا الثانــي 
والثالــث أجــاب املدعــى عليــه الثانــي ..قائــاًل : مــا ذكــره املدعــي العــام 
املخــدر  احلشــيش  املصــدر قطعــة  بعــت علــى  فقــد  دعــواه صحيــح  يف 
املذكــورة يف الدعــوى وحبــوب األمفيتامــن املذكــورة وعددهــا ) 25 ( 
خمســه وعشــرين حبــة وســلمت هــذه املضبوطــات للمصــدر واســتلمت 

ــغ احلكومــي املرقــم وقــدره  املبل
) 250 ( مائتــان وخمســون ريــااًل وصرفــت منــه ) 150 ( مائــة وخمســن 
ريــااًل وبقــي معــه ) 100 ( مائــة ريــال مت أخذهــا مــن قبــل مكافحــة 
املخــدرات وقــد اســتخدمت هاتفــي اجلوال املذكور يف الدعوى للتنســيق 
يف  املذكــورة  ســيارتي  اســتخدمت  كمــا  املذكــورة  البيــع  لعمليــة 
الدعــوى للحضــور للمصــدر وبيعــه املضبوطــات املذكــورة وصحيــٌح أنــه 
ُعثر معي يف الســيارة على علب حتتوي املســكر وعددها ) 312 ( ثالثمائة 
واثنــا عشــر علبــة وحيازتــي لهــا بقصــد الشــرب والترويــج وصحيــٌح أنــه 
ُعثــر يف منزلــي علــى كميــة احلشــيش املخــدر املذكــورة يف الدعــوى  
ــي  ــر يف منزل ــه ُعث ــٌح أن ــج وصحي ــا بقصــد التعاطــي والتروي ــي له وحيازت

ــغ عددهــا  ــى حبــوب األمفيتامــن املذكــورة يف الدعــوى البال عل
) 593 ( خمســمائة وثالثــة وتســعن حبــة وحيازتــي لهــا بقصــد الترويــج 
وصحيــٌح أنــه ُعثــر يف منزلــي علــى علــب حتتــوي املســكر املذكــورة يف 
الدعــوى وعددهــا ) 22 ( اثنــن وعشــرين علبــة وحيازتــي لهــا بقصــد 
الشــرب والترويــج وقــد شــربت العــرق املســكر قبــل القبــض بحوالــي 
ــم  ــه ل ــوم القبــض علمــًا أن يومــن وتعاطيــت احلشــيش املخــدر يف نفــس ي
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يســبق أن صــدر علــي حكــٌم بحــد املســكر وصحيــٌح أننــي تعاطيــت 
حبــوب األمفيتامــن قبــل القبــض بحوالــي شــهر وصحيــٌح أنــه وردنــي 
اتصــال مــن شــخص يدعــى .. طلــب منــي جتهيــز ) 400 ( أربعمائــة حبــة 
مــن حبــوب األمفيتامــن وأنــه ســوف يرســل شــخص الســتالمها ومت 
الذهــاب للموقــع املتفــق عليــه حضــر املدعــى عليــه ..ويرافقــه املدعــى 
عليــه ..اجلبــور وهــو الشــخص الــذي كان يريــد اســتالم هــذه احلبــوب . ثــم 
قــرر املدعــى عليــه الثالــث .. قائــاًل : الصحيــح أننــي أتعاطــى حبــوب 
األمفتيامــن واتصلــت علــى املدعــو : ..وطلبــت منــه حبــوب فأخبرنــي أنهــا 
توجــد عنــد املدعــى عليــه ..وقــام ..باالتصــال علــى املدعــى عليــه ..عــن 
طريــق اجلــوال وأدخلنــي يف االتصــال بخاصيــة االتصــال اجلماعي واتفقت 
أثنــاء هــذا االتصــال علــى اســتالم هــذه احلبــوب مــن املدعــى عليــه ..ويف 
اليــوم املتفــق عليــه  حضــرت للمدعــى عليــه الثانــي ..لكــي اســتلم منــه 
حبــوب األمفيتامــن املذكــورة وعددهــا ) 400 ( أربعمائــة حبــة وكان 
قصــدي مــن ذلــك أن أقــوم بحيــازة هــذه احلبــوب  الســتخدامي الشــخصي 
وغيــر صحيــح اتهامــي بقصــد الترويــج يف شــروعي باســتالمها وعنــد 
حضــوري الســتالم احلبــوب املذكــورة مت القبــض علــي. ثم جــرى االطالع 
علــى أقــوال املدعــى عليــه الثالــث ..لــدى مكافحــة املخــدرات بالدمــام 
املدونــة علــى الصفحــات رقــم ) 2-3 ( مــن ملــف التحقيــق املرفق باملعاملة 
علــى اللفــة رقــم ) 1 (  وممــا تضمنتــه إقــراره أنــه تلقــى اتصــال مــن أخيــه 
..وطلــب منــه مقابلــة شــخص يدعــى ..وأن يأخــذ منــه أغــراض بينهــا لــه 
ســلفًا بأنهــا حبــوب كمــا تضمنــت أقوالــه مــا نصــه ) مــاذا كان غرضك 
مــن اســتقبال املخــدرات ومــاذا كنــت تنــوي القيــام بــه . لــم أكــن أنــوي 
فعــل شــيء حتــى يقــوم أخــي ..بتوجيهــي ملــن أســلمها ( وبعــرض هــذه 



105

األقــوال علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : لقــد اعترفــت بذلــك بســبب 
االرتبــاك وأننــي أريــد أن أخــرج نفســي ولــم أتعــرض يف ذكــري لهــذه 
األقــوال أي إكــراه . ثــم جــرى رفــع اجللســة للتأمــل وتأجلــت مبشــيئة اهلل 
إلــى يــوم األحــد 1433/6/8هـــ الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا وعلى 
ذلــك حصــل التوقيــع واهلل املوفــق . احلمــد هلل وحــده ويف يــوم اإلثنــن 
املوافق1433/11/01هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11.15 وفيهــا حضــر 
املدعــى عليهــم  مبــا فيهــم املدعــى عليــه األول ..مبوجــب بيانــات ســجن 
الصــادر مــن ســجن الدمــام واملــدون بــه رقــم الهويــة ..وبعــرض دعــوى 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه األول ..أجــاب قائــاًل : صحيــٌح أننــي 
القضيــة  هــذه  قبــل  البحريــن  مملكــة  يف  املســكرة  البيــرة  شــربت 
بحوالــي ســبعة أشــهر ولــم يســبق أن صــدر علــي حكــٌم بحــد املســكر 
وصحيٌح أنه ُقبض على يف سيارتي .... املذكورة يف الدعوى  ويرافقني 
املدعــى عليــه ..حيــث طلــب منــي املدعــى عليــه ..أن أقوم بإيصاله للســوبر 
ماركــت وبالفعــل ركــب معــي وأوصلتــه لســوبر ماركــت .... وعنــد 
توقفــي مت القبــض علينــا ونحــن يف الســيارة وال أعلــم عــن هــذه احلبــوب 
املذكــورة أي شــيء ولــم أحضــر الســتالمها هــذه إجابتــي ثم قــرر املدعى 
عليــه ..قائــاًل بالفعــل لقــد اتصلــت علــى املدعــى عليــه .. لكــي يوصلنــي 
للســوبر ماركــت ولــم أخبــره أننــي ذاهــٌب  الســتالم احلبــوب املذكــورة 
يف الدعــوى ثــم جــرى االطــالع علــى إيضاحــات واقعــة القبــض والضبــط 
والتفتيــش املدونــة علــى الصفحــات رقــم )11-13( مــن ملــف ضبــط 
إجــراءات االســتدالل يف قضايــا املخــدرات  املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 2 ( 
مــن طيــات املعاملــة وممــا تضمنــه أنــه مت العثــور مــع املدعــى عليــه ..علــى 
مبلــغ وقــدره ) 11043 ( أحــد عشــر ألفــًا وثالثــة وأربعــون ريــااًل وبعــرض 
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ذلــك علــى املدعــى عليــه املذكــور أجــاب قائــاًل فعــاًل لقــد كان املبلــغ 
املذكــور معــي وهــو جــزء مــن قيمــة بيعــي لســيارتي ولــدي .... من معرض 
.... الواقــع بالدمــام ُيثبــت ذلــك ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه 
بينــة علــى دعــواه فيمــا يخــص املدعــى عليــه األول .. أو يف املبلــغ املضبوط 
معــه فقــال : ليــس لــدي ســوى مــا ورد يف الئحــة الدعــوى وأوراق املعاملــة 
ثــم جــرى االطــالع علــى اإلقــرار اخلطــي املرفــق علــى اللفــة رقــم ) 8 ( مــن 
طيــات املعاملــة وممــا تضمنــه إقــرار املدعــى عليــه ... بأنــه تلقــى اتصــال 
ــل مــع شــخص  ــى مركــز .... للتقاب ــه التوجــه إل ــب من ــه .... وطل مــن أخي
وســوف يقــوم هــذا الشــخص بتســليمه حبــوب وانــه إذا اســتلمها يتوجــه 
إلــى املنــزل حلــن االتصــال بــه وإخبــاره إلــى أيــن يوصلهــا كمــا تضمــن 
اإلقــرار بــأن املدعــى عليــه .. توجــه للموقــع املتفــق عليــه ليقــوم باســتالم 
كميــة احلبــوب وأثنــاء وصولــه للموقــع مت القبــض عليــه وأن املدعــى عليه 
..كان علــى علــم ودرايــة بعمليــة اســتالم كمية احلبــوب املخدرة وبعرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه .. أجــاب قائــاًل : لقــد بصمــت علــى هــذا اإلقــرار 
واعترفــت مبــا فيــه مبحــض إرادتــي بــدون إجبــار أو إكــراه مــا عــدا أن 
املدعــى عليــه .. كان علــى علــم ودرايــة بعمليــة اســتالم كميــة احلبــوب 
املخــدرة فلــم أعتــرف بذلــك وال أعلــم كيــف ُكتــب هــذا يف اإلقــرار ثــم 
جــرى االطــالع علــى بيانــات املدعــى عليهــم يف بدايــة الئحــة الدعــوى 
وممــا تضمنتــه أن علــى املدعــى عليــه الثالــث ..ســابقتن األولــى ســرقة 
املدعــى عليــه  ذلــك علــى  النهــب وبعــرض  والثانيــة ســطو -  دراجــات 
وبســؤال   . تخصنــي  املذكورتــن  الســابقتن   : قائــاًل  قــرر  املذكــور 
املدعــى عليهــم عــن مهنهــم قــرر املدعــى عليــه األول .. والثالــث .. بعملهمــا 
يف القطــاع اخلــاص وقــرر املدعــى عليــه الثانــي .. بأنــه عســكري ثــم 
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جــرى ســؤال املدعــى عليــه ..بأنــه ذكــر يف اجللســة املاضيــة بأنــه يتعاطــى 
حبــوب األمفتيامــن فمتــى كانــت آخــر مــرة فقــرر قائــاًل : قبــل القبــض 
علــي بحوالــي أســبوع فنظــرًا ملــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
صــادق املدعــى عليــه الثانــي ..علــى دعــوى املدعــي العــام وأقــر كذلــك 
وأقــر  املذكــورة  األمفيتامــن  وحبــوب  املخــدر  احلشــيش  ببيــع قطعــة 
باســتخدامه لهاتفــه اجلــوال وســيارته املذكــورة يف عمليــة البيــع املشــار 
إليهــا حســب مــا جــاء يف جوابــه وأقــر كذلــك بحيــازة املضبوطــات التــي 
ُوجــدت يف منزلــه ويف ســيارته حســب مــا هــو مفّصــل يف جوابــه عــن 
الدعــوى وأقــر بشــربه للمســكر وتعاطيــه للحشــيش املخــدر وحبــوب 
األمفيتامــن وحيــث أقــر املدعــى عليــه الثالــث ..باحلضــور للمدعــى عليــه 
الثانــي ... الســتالم حبــوب األمفيتامــن البالــغ عددهــا ) 400 ( أربعمائــة 
االســتخدام  احلبــوب  هــذه  حيــازة  مــن  يريــد   كان  أنــه  وقــرر  حبــة 
الشــخصي وحيــث ورد يف أقوالــه لــدى مكافحــة املخــدرات بالدمــام 
املشــار إليهــا يف اجللســة املاضيــة إلــى أنــه لــم يكــن ينــوي فعــل شــيء بهــذه 
احلبــوب حتــى يقــوم أخيــه ..بتوجيهــه ملــن يســلمها وبــرر هــذا االعتــراف 
مبــا ذكــره يف اجللســة املاضيــة كمــا أقــر يف هــذه اجللســة باعترافــه 
باإلقــرار اخلطــي املشــار إليــه أعــاله مبحــض إرادتــه مــا عــدا مــا اســتثناه 
بعاليــه وحيــث أن يف هــذا االعتــراف املشــار إليــه يف اجللســة املاضيــة 
عليــه  املدعــى  شــروع  يثبــت  مــا  بعاليــه  إليــه  املشــار  اخلطــي  واإلقــرار 
املذكــور يف اســتالم هــذه احلبــوب بقصــد الترويــج وبعــد االطــالع علــى 
طيــات املعاملــة ومــن ضمنهــا التقريــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن 
املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم باملنطقــة الشــرقية برقــم ) 314ك ش ( 
إيجابيــة العينتــن رقــم ) 33/85 ( و ) 85/ج ( ملــادة احلشــيش املخــدر 
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وأن  األمفيتامــن  ملــادة   ) 85/د   ( و  85/أ(   ( رقــم  العينتــن  وإيجابيــة 
العينتــن رقــم ) 85/ب ( و) 85/هـــ ( عبــارة عــن علبــة مشــروب غــازي مت 
تفريــغ  ومت  املجــّردة  بالعــن  ُتالحــظ  ال  دقيقــة  فنيــة  بطريقــة  فتحهــا 
ــي مــن املشــروب الغــازي ثــم مت تعبئتهــا بســائل شــفاف  محتواهــا األصل
وردي فــاحت اللــون حوالــي 355مــل ثــم مت غلقهــا مــرة أخــرى بطريقــة فنيــة 
دقيقــة جــدًا حتــى تبــدو للعــن املجــردة أنهــا لــم ُتفتــح مــن قبــل وثبــت 
احتــواء الســائل  علــى مــادة الكحــول اإليثيلــي وبنســبٍة مســكرة  وبعــد 
وبعــد  بعاليــه  إليهــا  املشــار  القبــض  واقعــة  إيضاحــات  علــى  االطــالع 
االطــالع علــى أقــوال املدعــى عليهــم لــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
املرفقــة علــى اللفــات رقــم )25-35( مــن طيــات املتعاملــة واملتضمنــة نحــو 
يف  القاطعــة  البينــة  وجــود  ولعــدم  الدعــوى  يف  إليهــا  املشــار  أقوالهــم 
الشــروع يف اســتالم حبــوب األمفيتامــن  ..يف  املدعــى عليــه  اشــتراك 
املذكــورة يف الدعــوى ولتوجــه التهمــة لــه يف ذلــك الســيما مــع إحضــاره 
احلبــوب  اســتالم  يف  بالشــروع  أقــر  الــذي   .. عليــه  للمدعــى  بســيارته 
علــم  ..يف  الثالــث  عليــه  املدعــى  أقــوال  تناقضــت  وحيــث  املذكــورة 
املدعــى عليــه األول ..باســتالم احلبــوب املذكــورة حيــث قــام بالتبصيــم 
علــى ذلــك يف اإلقــرار اخلطــي لــدى مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه 
أعــاله بينمــا نفــى ذلــك يف أقوالــه يف هــذه اجللســة ويف ذلــك مــا يوجــه 
التهمــة يف حــق املدعــى عليــه الثالــث ..يف محاولــة التســتر علــى املدعــى 
عليــه األول ..يف هــذا األمــر   وبنــاًء علــى الفقــرة ) 2 ( مــن املــادة رقــم ) 3 
( والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 38 ( والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 56 
( والفقــرة ) 1 ( مــن املــادة رقــم ) 62 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة ولعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه الثالــث ..



109

تتعلــق باملخــدرات ممــا يســتدعي إعمــال مقتضــى الفقــرة ) 1 ( مــن املــادة 
رقــم ) 60 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ولكثــرة 
كميــة املضبوطــات احملــازة مــع املدعــى عليــه الثانــي ..وكونــه رجــل 
أمــٍن وكان األولــى يف حقــه حفــظ األنظمــة ورعايتهــا لذلــك كلــه فقــد 
قــررت مــا يلــي : أواًل-  لــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليه األول ..بالشــروع 
يف اســتالم احلبوب املذكورة يف الدعوى البالغ عدها ) 400 ( أربعمائة 
اســتحقاق  عــدم  وقــررت  ذلــك  القاطعــة يف  البينــة  وجــود  لعــدم  حبــة 
املدعــي العــام ملــا يطلبــه مــن إيقــاع العقوبــة وفــق مقتضــى الفقــرة ) 1 ( 
مــن املــادة رقــم ) 38 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات أو منعــه من الســفر  
أو مصــادرة ســيارته املشــار إليهــا يف الدعــوى وحيــث أن التهمــة متوجهــة 
يف حقــه يف الشــروع الســتالم هــذه احلبــوب بقصــد الترويــح ملــا ُذكــر مــن 
حيثيــاٍت أعــاله فقــد قــررت تعزيــره لقــاء هــذه التهمــة بســجنه ملــدة ســنة 
وســتة أشــهر ُيحســب منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة القضيــة قبــل إطالقــه 
بالكفالــة وبقيــة مــدة ســجنه تكــون ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده 
مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات متســاوية بــن كل دفعــة وأخــرى 
مــا ال يقــل عــن خمســة عشــر يومــًا . ثانيــًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
األول ..بشــرب املســكر وقــررت جلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــًة 
ــد  ــد واجلل ــى أن ُيفــّرق بــن هــذا اجلل ــاس عل ــًا مبجمــٍع مــن الن واحــده علن
الصــادر يف حقــه يف البنــد ) أواًل ( مبــدٍة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــًا . 
ثالثــًا- عــدم اســتحقاق املدعــي العــام ملــا يطالــب بــه مــن مصــادرة املبلــغ 
املضبــوط مــع املدعــى عليــه ..لعــدم وجــود البينــة القاطعــة التــي تســتدعي 
ــع قطعــة  ــي ..ببي ــه الثان ــة املدعــى علي ــدي إدان ــه . رابعــًا- ثبــت ل مصادرت
احلشــيش املخــدر املذكــورة يف الدعــوى البالــغ وزنهــا ) 9.8 ( تســعة 
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حبــوب  بيــع  وكذلــك  اجلــرام  مــن  العشــرة  مــن  وثمانيــة  جرامــات 
األمفيتامــن املشــار إليهــا يف الدعــوى البالــغ عددهــا ) 25 ( خمســه 
وعشــرين حبــة كمــا ثبــت لــدي إدانتــه بحيــازة كميــة احلشــيش املخــدر 
املذكــورة يف الدعــوى البالــغ وزنهــا ) 337.1 ( ثالثمائــة وســبعه وثالثــن 
جرامــًا وواحــد مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد الترويــج كمــا ثبــت لــدي 
إدانتــه بحيــازة حبــوب األمفيتامــن املذكــورة يف الدعــوى البالــغ عددهــا 
) 593 ( خمســمائة وثالثة وتســعن حبة بقصد الترويج وقررت معاقبته 
علــى ذلــك كلــه مبــا يلــي : أ- ســجنه ملــدة ثمــان ســنوات ابتــداًء مــن تاريــخ 
إيقافــه وجلــده ســبعمائة جلــدة مفرقــة علــى أربعــة عشــر دفعــة بــن كل 

دفعة وأخرى ما ال يقل عن خمسة عشر يومًا وتغرميه مبلغًا وقدره 
) 10000 ( عشــرة آالف ريــال . ب- منعــه مــن الســفر ملــدة ثمــان ســنوات 
تبــدأ بعــد انتهــاء مــدة الســجن املقــررة يف حقــه يف الفقــرة ) أ ( مــن هــذا 
البنــد . ج- مصــادرة ســيارته املذكــور نوعهــا ورقــم لوحتهــا يف الدعــوى 
وكذلــك هاتفــه اجلــوال املذكــور نوعــه ورقمــه املصنعــي يف الدعــوى 
الســتخدامهما يف عمليــة البيــع املذكــورة مــع إســقاط شــريحة الهاتــف 
اجلــوال وعــدم صرفهــا لنفــس املدعــى عليــه . خامســًا- إلــزام املدعــى 
عليــه الثانــي ..بدفــع مــا لــم ُيعثــر عليــه مــن املبلــغ احلكومــي املرقــم 
وقــدره ) 150 ( مائــة وخمســون ريــااًل وذلــك للجهــة املختصــة . سادســًا- 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي ..بحيــازة مــا ُأشــير إليــه يف البنــد 
) رابعــًا ( مــن قطعــة احلشــيش املخــدر البالــغ وزنهــا ) 337.1 ( ثالثمائــة 
وســبعه وثالثــن جرامــًا وواحــد مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي 
باإلضافــة للترويــج وعقوبتــه يف ذلــك داخلــة يف العقوبــة الصــادرة يف حقــه 

فقــرات البنــد ) رابعــًا ( اكتفــاًء بالعقوبــة األشــد.
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ــب املســكر  ــازة عل ــه الثانــي ..بحي ــة املدعــى علي  ســابعًا-ثبت لــدي إدان
املذكــورة يف الدعــوى و التــي ُوجــدت يف ســيارته وعددهــا ) 312 ( 
ثالثمائــة واثنتــا عشــرة علبــة وكذلــك علــب املســكر املذكــورة يف 
الدعــوى والتــي ُوجــدت يف منزلــه وعددهــا ) 22 ( اثنــن وعشــرين علبــه 
وذلــك كلــه بقصــد الترويــج والشــرب وعقوبتــه يف ذلــك داخلــٌة يف عقوبة 
الســجن واجللــد الصــادرة يف حقــه يف الفقــرة ) أ ( مــن البنــد ) رابعــًا ( . 
ثامنــًا-  ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي .. بشــرب املســكر وقــررت 
جلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــًة واحــده علنــًا مبجمــٍع مــن النــاس 
علــى أن ُيفــّرق بــن هــذا اجللــد واجللــد الصــادر يف حقــه يف الفقــرة ) أ ( 
مــن البنــد ) رابعــًا ( مبــدٍة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــا . تاســعًا- ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي ..بتعاطــي احلشــيش املخــدر واكتفيــت 
مبــا صــدر عليــه مــن حــٍد للمســكر املذكــور يف البنــد ) ثامنــًا ( كمــا 
اكتفيــت مبــا صــدر عليــه مــن منــٍع مــن الســفر املذكــور يف الفقــرة 
) ب ( مــن البنــد ) رابعــًا ( . عاشــرًا- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
الثانــي ..بتعاطــي حبــوب األمفيتامــن واكتفيــت مبــا صــدر عليــه مــن 
حــٍد للمســكر املذكــور يف البنــد ) ثامنــًا (عــن تعزيــره لقــاء ذلــك  كمــا 
اكتفيــت مبــا صــدر عليــه مــن منــٍع مــن الســفر املذكــور يف الفقــرة ) ب ( 
مــن البنــد ) رابعــًا ( حــادي عشــر- ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثالــث 
..بالشــروع يف اســتالم عــدد ) 400 ( أربعمائــة حبــة مــن احلبــوب احملظــورة 
ــي : أ- ســجنه ملــدة  ــك مبــا يل ــى ذل ــه عل ــج وقــررت معاقبت بقصــد التروي
أربــع ســنوات ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده أربعمائــة جلــدة مفرقــة 
علــى ثمــان دفعــات بــن كل دفعــة وأخــرى مــا ال يقــل عــن خمســة عشــر 
يومــًا وتغرميــه مبلغــًا وقــدره ) 4000 ( أربعــة آالف ريــال . ب- منعــه مــن 
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الســفر ملــدة أربــع ســنوات تبــدأ بعــد انتهــاء مــدة الســجن الصــادرة يف 
حقــه يف الفقــرة ) أ ( مــن هــذا البنــد . ثانــي عشــر- توجــه التهمــة يف حــق 
ــة التســتر علــى املدعــى عليــه األول ..يف  املدعــى عليــه الثالــث .. مبحاول
علمــه باســتالم احلبــوب احملظــورة املشــار إليهــا يف الدعــوى وعقوبتــه يف 
ذلــك داخلــٌة يف عقوبــة الســجن واجللــد الصــادرة يف حقــه يف الفقــرة ) أ ( 
مــن البنــد ) احلــادي عشــر ( ثالــث عشــر - ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه 
الثالــث ..بتعاطــي حبــوب األمفيتامــن وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بجلــده 
خمســه وســبعن جلــدًة دفعــًة واحــده علــى أن ُيفــرق بــن هــذا اجللــد واجللــد 
الصــادر يف حقــه يف الفقــرة ) أ ( مــن البنــد ) احلــادي عشــر ( مبــدٍة ال تقــل 
عــن خمســة عشــر يومــًا واكتفيــت مبــا صــدر عليــه مــن منــٍع مــن الســفر 
املذكــور يف الفقــرة ) ب ( مــن البنــد ) احلــادي عشــر ( وبذلــك أجمــع 
األول  عليــه  املدعــى  قــرر  الطرفــن  علــى  وبعــرض احلكــم  حكمــت 
..والثالــث ..القناعــة وقــرر املدعــى عليــه الثانــي ..االعتــراض بالئحــة 
ــم  ــه ســوف يت ــه وجــرى إفهامــه أن ــب لطلب ــه فُأجي ــة مقدمــًة من اعتراضي
طلبــه يــوم األربعــاء 1433/11/10هـــ لتســليمه صــورة مــن احلكــم وأنــه 
يف التاريــخ املشــار إليــه ســوف يتــم إيــداع القــرار ملــف الدعــوى وســوف 
يكــون ذلــك اإليــداع مجريــًا مليعــاد الثالثــن يومــًا يقــدم خاللــه الئحتــه 
االعتراضيــة وأنــه مبضيهــا دون تقــدمي الالئحــة ســوف يســقط حقــه 
يف تقدميهــا وُيرفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بدونهــا فامتثــل وقــرر 
املدعــي العــام االعتــراض وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
واكتفــى بالئحــة الدعــوى وأوراق املعاملــة عــن تقــدمي الئحــٍة اعتراضيــة 
فُأجيــب لطلبــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وســلم .
املوافق1433/11/10هـــ  األربعــاء  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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الثانــي  افتتحــت اجللســة الســاعة 11.15 وفيهــا حضــر املدعــى عليــه 
برقــم 33450333 يف  الصــادر  احلكــم  مــن  تســليمه صــورة  ..وجــرى 
1433/11/10هـــ املكــون مــن ) 8 ( ثمــان صفحــات وجــرى إفهامــه أنــه 
بتاريــخ اليــوم ســوف يتــم إيــداع القــرار ملــف الدعوى وســوف يكون ذلك 
ــة  ــه االعتراضي ــًا ملــدة الثالثــن يومــًا يقــدم خاللهــا الئحت ــداع مجري اإلي
وأنــه مبضيهــا دون تقــدمي الالئحــة ســوف يســقط حقــه يف تقدميهــا وُيرفــع 
ــى اهلل  ــل واهلل املوفــق وصل احلكــم حملكمــة االســتئناف بدونهــا فامتث
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم 
األربعــاء املوافق1433/12/01هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10.45 وقــد 
ورددتنــا الالئحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه ..واملكونــة مــن 
ورقــة واحــدة واملرفقــة بخطــاب املدعــى عليــه املذكــور لفضيلــة رئيــس 
هــذه احملكمــة املقيــد برقــم 332104802 يف 1433/11/24هـــ وقــد 
جــرى االطــالع علــى الالئحــة االعتراضيــة ولــم أجــد فيهــا مــا يوجــب 
حملكمــة  املعاملــة  إرســال  يتــم  وســوف  بــه  حكمــت  عمــا  الرجــوع 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافق1434/03/02هـــ  فتحــت 
اجللســة وقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
مبوجــب اخلطــاب رقــم 34193154 يف 1434/02/26هـــ وبرفقهــا قــرار 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة مبحكمة االســتئناف 
املتضمــن  1434/02/16هـــ  يف   3437808 رقــم  الشــرقية  باملنطقــة 
املصادقــة علــى احلكــم  لــذا جــرى إحلاقــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وســلم .
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رقم الصك:33431140 تاريخه :1433/10/18 هـ 
رقم الدعوى :33229721

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34196143 تاريخه: 1434/4/23هـ

مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر - التوكيــل يف القضايــا اجلنائيــة 
- قــدح يف الشــهادة - توجــه التهمــه بالقرائــن - شــهادة االســتغفال - 

التعزيــر بالســجن واجللــد وإعــادة املبلــغ احلكومــي .

1- الصحيح يف املذهب أن شهادة االستغفال صحيحة مقبولة .
2- املادة )178( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ببيــع قطعــه مــن احلشــيش املخــدر 
بقصــد االجتــار ، حيــث وردت معلومــات تفيــد بــأن املدعــى عليــه يقــوم 
بترويــج احلشــيش املخــدر مبنزلــه وأســتعد أحــد املصــادر الســرية لتنفيــذ 
عمليــة الشــراء منــه ، حيــث اتصــل املصــدر علــى املدعــى عليــه و طلــب 
منــه قطعــه حشــيش فأفــاد املدعــى عليــه بــأن طلبــه موجــود و كان 
ذلــك علــى مســمع مــن الفــرد املرافــق ، مت ذهــاب املصــدر مــع العضــو 
املرافــق ملنــزل املدعــى عليــه و متــت عمليــة االســتالم والتســليم عنــد بــاب 
ــام مت القبــض  ــه حتــت انظــار الفــرد املرافــق و بعــد عــدة أي املدعــى علي
علــى املدعــى عليــه مــن قبــل الفــرد املرافــق ، حيــث طلــب املدعــي العــام 
اثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه و احلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد و 
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الغرامــة و املنــع مــن الســفر وفــق نظــام مكافحــة املخــدرات ومصــادرة 
الشــريحة  بإلغــاء  الشــركة  مطالبــة  و  لعمليــة  يف  املســتخدم  اجلــوال 
املشــغلة و إلزامــه بدفــع املبلــغ احلكومــي املرقــم وفــق تعميــم ســمو وزيــر 
الداخليــة ، أنكــر املدعــى عليــه مــا ُنِســب إليــه ممــا حــدا باملدعــي العــام 
إلحضــار الشــاهد املرافــق للمصــدر و دفــع وكيــل املدعــى عليــه بــأن 
هــذه شــهادة اســتغفال وال تقبــل ، وبنــاء علــى شــهادة الشــاهد ومحضــري 
القبــض والشــراء صــدر احلكــم بعــدم ثبــوت مــا نســب للمدعــى عليــه 
وتعزيــره لقــاء توجــه التهمــة القويــة ضــده بالســجن واجللــد وإعــادة املبلــغ 
احلكومــي وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام تطبيــق املادتــن )38 
و 56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ومصــادرة اجلــوال وإلغاء الشــريحة 

وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
برقــم    باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   وتاريــخ 1433/04/03  برقــم   بعرعــر 
يــوم  اإلثنــن املوافــق1433/04/05  وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي 
 : قائــاًل  .وقــرر  وفيهــا حضــر    01 : الســاعة 56  اجللســة  افتتحــت  هـــ 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة احلــدود 
الشــمالية أدعــي علــى ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  .
فإنــه بتاريــخ 1433/2/6هـــ  وردت معلومــات تفيــد بــأن املدعــى عليــه 
يقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر مبنزلــه بحــي املســاعدية ، وأســتعد أحــد 
املصــادر الســرية لتنفيــذ عمليــة الشــراء منــه مببلــغ )100( مائــة ريــال،  
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حيــث مت االتصــال علــى املدعــى عليــه / ....... علــى الرقــم ).....( وطلــب 
املصــدر منــه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بقيمــة مائــة )100( ريــال وكان 
ذلــك علــى مســمع مــن الفــرد املرافــق ، وأفــاد املدعــى عليــه بــأن طلبــه 
موجــود ، وطلــب مــن املصــدر احلضــور إليــه عنــد منزلــه بحــي املســاعدية 
فتــم تفتيــش املصــدر تفتيشــا دقيقــا ومت جتنيــد أحــد رجــال املكافحــة 
مــع املصــدر ملشــاهدة عمليــة االســتالم والتســليم ، وعنــد وصــول املصــدر 
إلــى منــزل املدعــى عليــه وجــده واقفــا أمــام بــاب منزلــه  ومت الوقــوف 
بجانبــه وقــام املصــدر بالســالم عليــه وإعطائــه املبلــغ احلكومــي املرقــم 
وقــام املدعــى عليــه بتســليمه قطعــة احلشــيش املخــدر البالــغ وزنهــا )1,5( 
واحــد و نصــف جــرام ، وكانــت عمليــة الشــراء أمــام أنظــار الفــرد 
ــر  ــه ، وبتفتيشــه عث ــخ 1433/2/22هـــ مت القبــض علي املرافــق ، وبتاري
بحوزتــه علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق عليــه يف عمليــة الشــراء املســبق و 
مت التعــرف عليــه مــن قبــل الفــرد املرافــق .    وبســماع أقــوال املدعــى عليــه 
و اســتجوابه/ أقــر بــأن رقــم اجلــوال ).....( عائــد لــه . وقــد أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي رقــم )641م/م س ت( لعــام 1433هـــ الصــادر مــن 
ــواد  ــادة احلشــيش ، وهــو مــن امل ــة املرســلة مل ــة العين ــوك إيجابي صحــة تب
املخــدرة اخلاضعــة للرقابــة املنــوه عنهــا باجلــدول فئــة )أ( يف تعميــم صاحب 
الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة برقــم ) - ( وتاريخ1426/10/25هـــ . 
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام ..... ببيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
ــة  ــغ وزنهــا )1,5( واحــد و نصــف جــرام بقصــد االجتــار . وذلــك لألدل بل

والقرائــن التاليــة : 
1- مــا جــاء بأقوالــه املدونــة علــى الصفحــة رقم )2-1( مــن دفتر التحقيق 

املرفــق لفة رقم )6-7(.
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2- مــا جــاء مبحضــر الشــراء املــدون علــى الصفحــة رقــم )11( مــن دفتــر 
االســتداالل املرفــق لفــة رقــم )1(.

3- مــا جــاء مبحضــر القبــض املــدون علــى الصفحــة رقــم )12( مــن دفتــر 
االســتداالل املرفــق لفــة رقــم )1(.

رقــم )23(.   لفــة  املرفــق  الشــرعي  بالتقريــر الكيميائــي  مــا جــاء   -4
ــرة  ــه املعتب ــه وهــو بكامــل أهليت ــه املدعــى علي وحيــث إن مــا أقــدم علي
شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ومجــرم نظامــا بنــص املــادة 
الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلــب إثبــات 

ــي : مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يل
1- عقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )38( 

مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
2- عقوبــة املنــع مــن الســفر خــارج اململكــة وفقــا للفقــرة األولــى مــن 

املــادة )56( مــن النظــام نفســه.
3- مصــادرة اجلــوال املســتخدم يف العمليــه وهــو مــن نــوع جاالكســي 
يحمــل الرقــم التسلســلي )......( وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )53( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، و مطالبــة الشــركة 
بإلغــاء الشــريحة املشــغلة و بعــدم صرفهــا لــه للرقــم ).( الســتخدامه يف 
عمليــة الترويــج وفقــا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي 
لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم ) ( وتاريخ1428/2/10هـــ.
4- إلزامــه بدفــع املبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدرة مائــة )100(  ريــال وفقــًا 
لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء 
وزيــر الداخليــة رقــم   22-1428/10/23هـــ . وحتــى حضور املدعى عليه 
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رفعــت اجللســة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/04/05هـــ 
يف متــام الســاعة 02:00 . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1433/04/06 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 56 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل : مــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ضــدي فغيــر صحيــح جملــة وتفصيــال فلــم 
أقــم ببيــع مــا وزنــه )1.5( واحــد ونــص جــرام هكــذا أجــاب وبســؤاله عن 
اجلــوال رقــم ).....( هــل هــو عائــد لــك أجــاب بأنــه عائــد لــه وهــو خــاص بــه 
وبأســمه هكــذا أجــاب ثــم طلبــت مــن املدعــي العــام البينــه علــى دعــواه 
فوعــد بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة لذلــك قــررت رفــع اجللســة وحــددت 
الســاعة  1433/4/14هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  هــو  موعــد  للطرفــن 
التاســعة صباحــًا . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آله وصحبه وســلم . حرر يف  1433/04/06 هـ يف متام الســاعة 10:10 .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1433/04/14 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 51 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام وبســؤاله 
عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا يف اجللســة املاضيــة أجــاب قائــاًل : لــم 
أســتطع إحضارهــا يف هــذه اجللســة وأطلــب مهلــة إلحضارهــا يف اجللســة 
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القادمــة بنــاء عليــه قــررت رفــع اجللســة وحــددت للطرفــن موعــد جديــد 
هو يوم األربعاء املوافق 4/21 / 1433هــ .  وباهلل التوفيق ، وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/04/14 هـ 

يف متــام الســاعة 11:00 .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1433/04/21 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 35 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .الوكلــي الشــرعي عــن املدعــى 
عليــه أعــاله مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابة عدل عرعر رقم   يف 
1433/3/1هـــ املخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار باملدعى 
بــه وإنــكاره وإحضــار البينــات وردهــا والطعــن فيهــا أو قبولهــا وطلــب 
األميــان وســماعها وردهــا والصلــح واالســتالم والتســليم وتــرك اخلصومــة 
ورفــع احلجــز وتــرك الرهــن مــع بقــاء الديــن واالدعــاء بالتزويــر وقبــول 
احلكــم وطلــب متييــزه واســتالم الصكــوك وتقــدمي اللوائــح اإلعتراضيــة 
والتمــاس إعــادة النظــر باألحــكام وتعيــن اخلبــراء واحملكمن وبســؤال 
املدعــي العــام عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا يف اجللســة املاضيــة أجــاب 
قائــال لــم أســتطع إحضارهــا يف هــذه اجللســة وأطلــب مهلــة إلحضارهــا 
يف اجللســة القادمــة فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بــأن هــذا املوعــد نهائــي 
لــم يحضرهــا  البينــة إذا  وأخيــر وأننــي ســأعده عاجــزا عــن إحضــار 
يف اجللســة القادمــة ففهــم ذلــك بنــاء عليــه قــررت رفــع اجللســة وحتديــد 
موعــد جديــد هــو يــوم االثنــن القــادم املوافــق 1433/4/26هـــ الســاعة 
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التاســعة صباحــا  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/04/21 هـــ يف متــام الســاعة 11:05
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق1433/04/26 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 23 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ونظــرًا 
لضغــط العمــل لدينــا فلــم نتمكــن مــن إبــالغ املدعــي العــام مبــا مت 
يف اجللســة املاضيــة إال هــذا اليــوم ولــذا قــررت رفــع اجللســة وحتديــد 
ــة املدعــي العــام بحيــث يكــون موعــد نهائــي  ــد لســماع بين موعــد جدي
ــق  ــاهلل التوفي ــاء املوافق1433/5/26هـــ وب ــوم األربع كمــا تقــدم وهــو ي
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1433/04/26 هـــ يف متــام الســاعة11:33 .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1433/05/26 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 34 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ووكيــل 
املدعــى عليــه احملامــي .وأحضــر املدعــي العــام معــه للشــهادة وادائهــا 
.ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .وبســؤاله عمــا لديــه مــن 
شــهاده أجــاب قائــال أشــهد أنــه صــدر تكليــف لالطاحــة باملدعــى عليــه 
.نظــرا لقيامــه ببيــع احلشــيش املخــدر وعلــى ضــوء ذلــك اتصــل املصــدر 
الســري باملدعــى عليــه وطلــب منــه وأنــا أســمع املكاملــة قطعــت حشــيش 
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ــا  ــغ مائــة ريــال فاســتعد وتواعــدا عنــد منــزل املدعــى عليــه وتوجهن مببل
إليــه باملــكان احملــدد وبعــد توقفنــا وكان املصــدر هــو قائــد الســيارة 
ــد البــاب فنــزل  ــه واقــف عن ــا املدعــى علي ــه وجدن ــا املرافــق ل وكنــت أن
املصــدر وســلم عليــه وأنــا أشــاهد املوقــف فســلم املدعــى عليــه قطعــة 
احلشــيش للمصــدر واســتلم مــن املصــدر املبلــغ احلكومــي ومقــداره مائــة 
ريــال ثــم انصرفنــا وكان ذلــك بتاريــخ 1433/2/6هـــ الســاعة السادســة 
مســاء ثــم بعــد فتــرة مت القبــض علــى املدعــى عليــه ولــم يحضــر عمليــة 
االســتالم والتســليم أحــد غيــري ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هل حضر 
أحــد الواقعــه غيــر هــذا الشــاهد فأجــاب بالنفــي وبعرضــه علــى املدعــى 
مهلــة الحضــار جوابــي مكتــوب  أطلــب  قائــال  أجــاب  عليــه وكالــه 
هكــذا أجــاب لذلــك قــررت رفــع اجللســة وحتديــد موعــد جديــد لســماع 
اجابــة املدعــى عليــه يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/6/3هـــ وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1433/05/26 هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1433/06/03 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 33 : 01  وفيهــا حضــر املدعــي العــام والوكيــل 
الشــرعي للمدعــى عليــه وبســؤال وكيــل املدعــى عليــه عــن اجلــواب علــى 
ــان  ــا ورقت شــهادة الشــاهد الــذي وعــد بتقدميهــا يف هــذه اجللســة قــدم لن
وطلــب ضبطهمــا فاجيــب طلبــة وهــذا نصهــا أواًل الدفــع ببطــالن بعــض 

اإلجــراءات 
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فضيلــة ناظــر القضيــة : مــن املظاهــر الواضحــة للعيــان مــدي التــزام 
أنظمــة الدولــة يف التقيــد مبــا جــاء بالنظــام ويتجلــى هــذا االلتــزام برقابــة 
القضــاء علــى نظاميــة اإلجــراءات التــي تخــول جهــة القبــض يف االلتــزام 
بالنظــام ولقــد قــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة مجموعة من املــواد تختص 
بالبطــالن كمــا  جــاء باملــادة الثامنــة والثمانــون بعــد املائــة ) كل إجــراء 
منهــا  املســتمدة  األنظمــة  أو  اإلســالمية  الشــريعة  إلحــكام  مخالــف 

يكــون باطــال( 0
واملــادة التســعون بعــد املائــة )....... إذا كان البطــالن راجعــا إلــى عيــب يف 
اإلجــراءات ميكــن تصحيحــه فعلــى احملكمــة إن تصححــه وان كان 

راجعــا إلــى عيــب ال ميكــن تصحيحــه فتحكــم ببطالنــه (
كمــا ال يخفــى علــى فضيلتكــم أن البطــالن فعــل إجرائــي يلحــق كل 
إجــراء معيــب وينســحب علــى اآلثــار املترتبــة عليــه مباشــرة وعلــى كل 
إجــراء بنــي عليــه ولــو كان صحيحــا والقاعــدة الشــرعية تقــول أن مــا 
بنــي علــى باطــل فهــو باطــل ومثلهــا القاعــدة النظاميــة التــي تقول)الدليــل 
أن  القضائــي وال يصــح  اإلثبــات  االعتمــاد عليــة يف  الباطــل ال يصــح 

يســتند عليــة يف حكــم اإلدانــة إطالقــا(
يــوم  الدعــوى  بالئحــة  جــاء  كمــا  املدعــاة   الواقعــة  الشــيخ  فضيلــة 
الســبت املوافــق 1433/2/6هـــ  والقبــض مت بعدهــا مبــا يزيــد علــى 14 
يــوم والفــرق بينهمــا خمســة عشــر يومــا آال يدعــوا هــذا للتســاؤل؟. ملــاذا 
لــم يتــم اتخــاذ إجــراء نظامــي خــالل هــذه الفتــرة الطويلــة جــدا بالنســبة 
لقضايــا املخــدرات املماثلــة  وحســب األصــول النظاميــة الــواردة بالنظــام 
يتــم إصــدار مذكــرة قبــض مــن اجلهــة املخولــة بذلــك - هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام- هــذا إن ســلمت الواقعــة اجلرميــة مــن شــوائب العيــوب 
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اإلجرائيــة بطريــق اســتراق الســمع أو التحريــض علــى ارتــكاب اجلرميــة 
وخالفهــا جــاء باملــادة اخلامســة والثالثــون مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  
ــى أي إنســان أو توقيفــه إال  ــة التلبــس ال يجــوز القبــض عل ــر حال )يف غي

بأمــر مــن الســلطة املختصــة بذلــك .....(
ومــا فائــدة ادعائهــم بإعطائهــم املصــدر مائــة ريــال مرقمــة إن لــم يتــم 
ــغ املرقــم دليــل إدانــة هــذا يف حالــة  القبــض علــي مباشــرة ويكــون املبل

ســالمة اإلجــراءات .
ثانيا : الدفع بعيب يف الشهادة

ومــن أهــم الشــروط التــي يجــب توفرهــا بالشــاهد أن يكــون محايــدا ال 
مصلحــة لــه يف تلــك الشــهادة إال قــول احلــق والشــهادة بــه .

ــه عالقــة متيــل كفتهــا ألحــد  ــدا ليــس ل ــأن يكــون محاي فالشــاهد ال ب
ــاز ، ــه لالنحي ــه ظاهــرة ممــا يدفع ــزاع ملصلحــة ل أطــراف الن

ســامية  لغايــة  والتحقيــق  االتهــام  ســلطتي  بــن  لدينــا فصــل  واملشــرع 
ومطلــب نبيــل وهدفــه مــن ذلــك ألنــه لــو مت اجلمــع بــن هاتــن الســلطتن 

يف جهــة واحــدة يكــون  مــن بــاب جمــع صفتــن متعارضتــن
ثانيًا النقص بالنصاب املعتمد يف مراتب الشهادة

فإن نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية بن يف مواده 
) 117- 123( ماهيــة الشــهادة ؛ واألحــوال التــي تقبــل فيهــا بينــة الشــهادة  
وشــروط قبولهــا ، واحلكــم بهــا يف اخلصومــات وشــهادة الفرقــة القابضة 

ضــد موكلــي شــهادة فيهــا خلــل وتناقــض وهــي كالتالــي :
1. الشاهد .ناقل للخبر وليس شاهد .

كيــف  التأكــد  ولفضيلتكــم   - احملكمــة  يف  القضايــا  غالــب   .2
يكــون الشــاهد .هــو مــن يشــهد فيهــا .



124

3. اقــر الشــاهد يف مجلــس احلكــم بأنــه هــو والرقيــب من ســمع املكاملة 
ويف احملضــر املثبــت يف ملــف القضيــة الفرقــة القابضــة كاملــة ســمعت 

املكاملــة .
4. عــدم معرفــة الوقــت الدقيــق للواقعــة فقــد أفــاد الشــاهد بــأن الواقعــة 
وقعــت مــع صــالة املغــرب ويف محضــر الفرقة القابضة الســاعة السادســة 
علمــا بــان وقــت أذان صــالة املغــرب يف تاريــخ 1433/2/6هـــ هــو الســاعة 
)5.24دقيقــة( ولــم يــرد ملوكلــي أي اتصــال يف هــذا الوقــت ســوى اتصال 

مــن أحــد زمالئيــة يف الســاعة )6.38دقيقــة( 
5. ممــا يســتحيل رؤيــة 1.30غــرام مــن احلشــيش املخــدر بالعــن املجــردة 
ولكــن لــو ســلمنا بإمكانيــة رؤيــة احلشــيش فــإن إقــرار الشــاهد مبلــف 
القضيــة يختلــف عنمــا ذكــر يف مجلــس احلكــم حيــث أفــاد مبلــف 
القضيــة بــأن قطعــة احلشــيش يف كيــس ملفــوف ويف مجلــس احلكــم 

ــده دون ذكــر الكيــس .  ــه رآهــا يف ي أفــاد بأن
وحيــث لــم يتــم ذلــك فهــو مدعــاة للتســاؤل عــن صحــة الدعــوى برمتهــا 
ولثقتنــا يف نزاهــة القضــاء وعــدل القضــاة فإنــي أطلــب مــن فضيلتكــم 
الــواردة  املكاملــات  برنــت  طلــب  يف  االتصــاالت  هيئــة  مــن  التأكــد 
احلقيقــة  املدعــاة إلظهــار  الواقعــة  يــوم  الــوارد ملوكلــي يف  والصــادرة 
هكــذا اجــاب فطلبــت مــن املدعــي العــام احضــار مزكــن لشــاهده 

فوعــد باحضارهــم يف اجللســة القادمــة . 
لــذا قــررت رفــع اجللســة وحتديــد موعــد جديــد هــو يــوم االحــد املوافــق 
نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  صباحــًا  العاشــره  الســاعة  1433/07/06هـــ 

محمــد حــرر يف 1433/06/03هـــ يف متــام الســاعة 00:02
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
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وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1433/08/27 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00:11  وفيهــا حضــر املدعــي العــام وبســؤاله 
عــن املزكــن الذيــن مت طلبهــم يف اجللســة املاضيــة احضــر كاًل مــن 
اجلنســية  .و.ســعودي  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  .ســعودي 
شــهادة  مــن  لديهمــا  عمــا  .وبســؤالهما  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
أجــاب كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــاًل اشــهد هلل تعالــى بــأن الشــاهد 
أعــاله ثقــة مرضــي الشــهادة هكــذا شــهدا وللتأمــل وإصــدار مــا يلــزم 
يــوم الســبت املوافــق  قــررت رفــع اجللســة وحتديــد موعــد جديــد هــو 
1433/9/2هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/27 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1433/09/02 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 11:30 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر 
ــه .املــدون مــا يــدل  ــه وقــد اعتــذر وكيل ــه وال مــن ينــوب عن املدعــى علي
علــى هويتــه يف جلســة ســابقة باخلطــاب املرســل إلينــا هــذا اليــوم واملــؤرخ 
يف 1433/08/29هـــ واملرفــق باملعاملــة ويعتــذر فيــه عــن احلضــور بســبب 
وجــود جلســة لــه يف مدينــة الريــاض . بنــاء عليــه قــررت رفــع اجللســة 
وحتديــد موعــد جديــد هــو يوم الســبت املوافق 1433/09/09هـ الســاعة 
11:30 وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/09/02هـــ 
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ــام الســاعة 12:00 . يف مت
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق1433/09/11 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة  02:00 وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه املــدون مــا يــدل عليهمــا يف جلســة ســابقة وبعــرض مــا ذكــره 
وكيــل املدعــى عليــه مــن قــوادح يف شــهادة الشــاهد علــى املدعــي العــام 
قــال أجيــب عــن ذلــك باآلتــي: أواًل : مــا ذكــره وكيــل املدعــي مــن أن 
الشــاهد ناقــل للخبــر وليــس بشــاهد غيــر صحيــح ألن لفــظ الشــهادة 
صريــح . ثانيــًا : ليــس يف شــهادة الشــاهد أعــاله أنــه قــد ســمع املكاملــة 
هــو والرقيــب فقــط ، وبالتالــي فــإن مــا ذكــره وكيــل املدعــى عليــه 
غيــر صحيــح حيــث ذكــر بــأن الشــاهد شــهد يف مجلــس احلكــم بأنــه 
هــو والرقيــب مــن ســمع املكاملــة وبالرجــوع إلــى نــص الشــهادة لــم أجــد 
ــًا : مــا ذكــر مــن عــدم معرفــة الشــاهد للوقــت بالدقــة غيــر  هــذا . ثالث
ــة  ــأن وقــت احلادث صحيــح حيــث إن الشــاهد ذكــر يف شــهادته أعــاله ب
كان بتاريــخ 1433/2/6هـــ الســاعة السادســة مســاء وهــو موافــق ملــا يف 
محضــر الشــراء املــدون علــى الصفحــة رقــم )11( مــن ملــف االســتدالل 
لفــة رقــم )1( . رابعــًا : مــا ذكــره وكيــل املدعــى عليــه مــن أن الشــاهد 
ذكــر أن قطعــة احلشــيش رآهــا يف يــده غيــر صحيــح حيــث جــاء يف نــص 
شــهادة الشــاهد املدونــة أعــاله بأنــه شــاهد املدعــى عليــه ســلم قطعــة 
حشــيش للمصــدر واســتلم مــن املصــدر املبلــغ احلكومــي وليــس فيهــا 
أن قطعــة احلشــيش كانــت يف كيــس نايلــون أو لــم تكــن يف كيــس . 
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خامســًا : مــا ذكــره وكيــل املدعــى عليــه مــن طلــب التأكــد مــن هيئــة 
االتصــاالت وذلــك مــن خــالل طلــب برنــت للمكاملــات الــواردة والصــادرة 
ــل مــن  ــم نذكــره كدلي ــا ل ــه ال حاجــة لذلــك ألنن ــه ، أجيــب بأن ملوكل
األدلــة حتــى نقبــل الطعــن فيــه . وبســؤال املدعــى عليــه أصالــة هــل يوجــد 
عليــك أي ســوابق مســجلة أجــاب قائــاًل : نعــم يوجــد علــّي ســابقة واحــده 
وبســؤاله عــن نوعهــا قــال هــي ســابقة أخالقيــة وحكمــت عليهــا عشــرة 
أيــام ومت جلــدي عليهــا ســتن جلــده هكــذا أجــاب . وبســؤال الطرفــن 
هــل لديكمــا مزيــد مرافعــة أجابــا بأننــا نكتفــي مبــا مت ضبطــه فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وإجابــة املدعــى عليــه باإلنــكار حســب 
إجابتــه املرصــودة بعاليــة وبنــاء علــى التقريــر الكيمائــي الشــرعي بعالية 
املتضمــن إيجابيــة العينــة املضبوطــة ملــادة احلشــيش املخــدر وملــا جــاء يف 
محضــر الشــراء املــدون علــى الصفحــة رقــم )11( مــن ملــف االســتدالل 
لفــة رقــم )1(  ومحضــر القبــض املــدون علــى الصفحــة رقــم )12( مــن 
ملــف االســتدالل لفــة رقــم )1(  وملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املعدلــة 
شــرعًا املتضمنــة الشــهادة علــى التنســيق واملواعــدة ومشــاهدة االســتالم 
والتســليم ولوجــود ســابقة مســجلة علــى املدعــى عليــه ليســت مــن جنــس 
إدانــة  ثبوتــًا قطعيــًا  لــدي  يثبــت  تقــدم فلــم  هــذه القضيــة وجلميــع مــا 
املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه يف دعــوى املدعــي العــام وإمنــا تتوجــه التهمــة 
القويــة ضــده بقيامــه مبــا نســب إليــه وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك تعزيــرًا 
بالســجن مــدة ســنتن ونصــف مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده ثالثمائــة جلــده 
مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســن جلــده ويفصــل بــن كل 
إيقــاع والــذي يليــه بعشــرة أيــام ويكلــف تعزيــرًا بإعــادة املبلــغ احلكومــي 
العــام تطبيــق  املدعــي  عــن طلــب  النظــر  ريــال وصرفــت  مائــة  البالــغ 
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املادتــن )38،56( وكذلــك مصــادرة اجلــوال وإلغــاء الشــريحة وذلــك 
كلــه لعــدم الثبــوت القطعــي وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــررا عــدم القناعــة واســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فتــم 
تســليمهم نســخة مــن احلكــم يف نفــس اجللســة ومت افهامهــم بتعليمــات 
التمييــز وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/09/11هـــ 

يف متــام الســاعة 02:30
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم   وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم   
وتاريــخ 1433/04/03 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1433/12/21 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة   وقــد وردتنــا الالئحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن 
املدعــى عليــه برقــم   يف 1433/11/9هـــ قدمــت يف املهلــة احملــددة حيــث 
ان طباعــة القــرار تأخــرت الــى مــا بعــد إجــازة رمضــان وكانــت طباعــة 
القــرار بتاريــخ 1433/10/18هـــ ومت تســليم نســخة مــن القــرار للطرفــن 
ــخ 1433/10/18هـــ وقــد قــدم املدعــى  بعــد الطباعــة مباشــرة أي بتاري
عليــه الالئحــة االعتراضيــة مبوعدهــا وأمــا املدعــي العــام فلــم يقــدم 
شــيئا حتــى اآلن لــذا فقــد قــررت قبــول الالئحــة املقدمــة مــن املدعــى 
عليــه واســقاط حــق املدعــي العــام يف االعتــراض بنــاء 178 مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية وقــد جــرى منــي االطــالع علــى الالئحــة املقدمــة مــن 
املدعــى عليــه واملكونــة مــن تســع صفحــات وقرأتهــا قــراءه متأنيــة ولــم 
اجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه حيــث ذكــر وكيــل املدعــي 
بــأن هــذه اجلرميــة جرميــة حتريضيــه لكــون ذهــن املدعــى عليــه كان 
خاليــًا  منهــا فتــم حتريضــه مــن قبــل املصــدر الســري للوقــوع يف هــذه 
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اجلرميــة وهــذا بعيــد وال ميكــن تنزيلــه علــى هــذه الواقعــة وذلــك ألن جرميــة 
الترويــج ال ميكــن أن تتــم إال عــن شــخص لــه بــاع طويــل يف املخــدرات 
والتعامــل معهــا واال فــإن مجــرد حيازتــه للمخــدرات يعتبــر جرميــة فضــاًل 
عــن بيعهــا وهــذا يعتبــر اعتــراف ضمنــي باحليــازة والترويــج . وأمــا مــا 
ذكــره وكيــل املدعــى عليــه مــن ان الدعــوى قائمــة علــى األخــذ بشــهادة 
الشــاهد وأنــه غيــر محايــد وان هــذه الشــهادة شــهادة اســتغفال والروايــة 
الثابتــة يف املذهــب هــو عــدم قبولهــا وأنــه قــام بارتــكاب مخالفــة نظاميه 
فكيــف تقبــل شــهادته فأمــا مــا ذكــره مــن أن الشــاهد غيــر محايــد 
فإنــه مجــرد ادعــاء لــم يقــدم عليــه دليــاًل وأمــا مــا ذكــره مــن أنهــا شــهادة 
اســتغفال فغيــر صحيــح ألن شــهادة االســتغفال هــي تخفــي الشــهود عــن 
املشــهود عليــه والشــهادة هنــا ال يوجــد فيهــا تخفــي كمــا تقــدم بــل أن 
الشــاهد كان مع املصدر الســري أثناء عملية البيع والشــراء واالســتالم 
والتســليم لذلــك فهــذه الشــهادة ليســت شــهادة اســتغفال ولــو ســلمنا انهــا 
ــة  شــهادة اســتغفال فالصحيــح يف املذهــب انهــا شــهادة صحيحــه مقبول
التســليم بصحــة مــا ذكــره لذلــك فإنــي علــى مــا  هــذا علــى فــرض 
حكمــت بــه أعــاله وقــد تأخــرت يف الــرد علــى هــذه الالئحــة لكونهــا 
قــد قدمــت بتاريــخ 1433/11/9هـــ وكان اخــر يــوم عمــل لــي هــو يــوم 
األربعــاء 1433/11/10هـــ ولكونــي يف دوره ومــن بعدهــا إجــازة إلــى 
إجــازة عيــد األضحــى وحتــى ال يخفــى وال يلتبــس جــرى التنبيــه وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/12/21 هـــ.
احلمــدهلل وحــده وبعــد ... فقــد أطلعنــا نحــن قضاة الدائــرة اجلزائية الثانية 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة اإلســتئناف باجلــوف علــى املعاملــة 
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الــواردة مــن  رئيــس احملكمــة العامــة بعرعر الشــيخ / .برقم34628270 
وتاريــخ 1434/4/6هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/.
املســجل برقــم33431140 يف 1433/10/18هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي 
العــام ضــد/..يف قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون و مفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة تقــرر باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم  .
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رقم الصك: 33302883 تاريخه : 1433/06/17هـ 
رقم الدعوى :33296114 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3416192 تاريخه: 1434/01/19هـ 

 مخــدرات - ترويــج احلشــيش املُخــدر - اإلقــرار - التعزيــر للشــبهة - 
إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي احلشــيش - التعزيــر بالســجن واملنــع 

مــن الســفر . 

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

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

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

4- قــال شــيخ اإلســالم رحمــه اهلل : ) والصحيــح أن احلشيشــة ُمســكرة 
كالشــراب وأن آكلهــا يحــد منهــا فهــي َخمــر ( . الفتــاوى )135/29(.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بترويــج ثــالث جرامــات مــن 
العــام  املدعــي  وطلــب  املخــدر  للحشــيش  وتعاطيــه  املخــدر  احلشــيش 
إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بترويــج قطعــة مــن احلشــيش املخــدر وتعاطيــه 
ــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر  للحشــيش واحلكــم عليــه بالســجن واجلل
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ومصــادرة هاتفــه اجلــوال وإلزامــه بــرد املبلــغ احلكومــي املرقــم تطبيقــًا 
ألحــكام مكافحــة املخــدرات ،حيــث أنــه ورد بــالغ مــن أحــد املصــادر 
الســرية لشــعبة مكافحــة املخــدرات عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج 
احلشــيش املخــدر وأنــه يســتخدم جوالــه يف برنامــج احملادثــة للترويــج 
ومت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى جــوال املدعــى عليــه عــن طريــق 
و  املصــدر  تفتيــش  ، مت  الشــراء  علــى  االتفــاق  ومت  احملادثــة  برنامــج 
تزويــده باملبلــغ املرقــم ورافــق املصــدر أحــد أعضــاء الفرقــة وتوجهــا ملنــزل 
املدعــى عليــه ومتــت عمليــة االســتالم والتســليم أمــام أنظــار الفــرد املرافــق 
للمصــدر وأنكــر املدعــى عليــه الترويــج وأقــر بالتعاطــي ،  فأحضــر 
املدعــي العــام للشــهادة وأدائهــا الفــرد املرافــق مــع املصــدر  وجــرى رصــد 
الشــهادة وتعديــل الشــاهد ،  بنــاء علــى مــا تقــدم ولعــدم اكتمــال البينــة 
صــدر احلكــم بإقامــة حــد املســكر  وتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن 

ــع مــن الســفر ،  وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . واملن

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
ــواردة  ــة ال ــى املعامل ــاء عل ــة بالدمــام بن ........ القاضــي باحملكمــة اجلزئي
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واإلدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
33804190 وتاريــخ 1433/4/27هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزئيــة بالدمــام برقــم 33296114 وتاريــخ 1433/4/27هـــ 
افتتحــت اجللســة يف يــوم الســبت 1433/5/15هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة 
مدعيــًا  بصفتــي  فيهــا  قائــاًل  ........دعــواه  العــام  املدعــي  قــدم  وفيهــا 
عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى/ ........ 
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ــخ  ــه بتاري ــث إن ــي رقــم ........حي ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
1433/3/12هـــ ورد بــالغ مــن أحــد املصــادر الســرية لشــعبة مكافحــة 
وأنــه  املخــدر  احلشــيش  بترويــج  املتهــم  قيــام  عــن  بالدمــام  املخــدرات 
واســتعد  للترويــج  احملادثــة  برنامــج  يف   ...... جوالــه  جهــاز  يســتخدم 
املصــدر لإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود ومت االنتقــال إلــى حــي املريكبــات 
بالدمــام ملقابلــة املصــدر ومت متكينــه مــن االتصــال علــى جهــاز املتهــم عــن 
طريــق برنامــج احملادثــة حيــث قــال املصــدر للمتهــم )وينــك احلــن( ورد 
ــك  ــب وين ــة( ورد املتهــم )طي ــم قــال املصــدر )يف أم مي ــت( ث املتهــم )بالبي
احلــن( ورد املصــدر )أنــا قريــب( وقــال املتهــم )خــالص تعــال البيــت( ومت 
ــغ املرقــم  ــده باملبل ــراًء للذمــة ومت تزوي تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا إب
ورافــق املصــدر أحــد أفــراد الفرقــة وتوجهــوا إلــى منــزل املتهــم حيــث 
ــر  ــت التقري ــة جرامــات أثب ــا )3( ثالث ــغ وزنه ــة بل جــاء املتهــم وســلم قطع
الكيمــاوي رقــم )........( وتاريــخ 1433/3/28هـــ إيجابيــة عينتهــا ملــادة 
احلشــيش املخــدر وكانــت عملية االســتالم والتســليم أمــام أنظار املرافق 
للمصــدر والفرقــة تشــاهد احتــكاك املتهــم باملصــدر مــن بعيــد ولــم يتــم 
القبــض علــى املتهــم خوفــًا على حياة املصدر وحفاظا للســرية ومت تســليم 
القطعــة املروجــة للمرافــق للمصــدر وجــرى رصــد منــزل املتهــم ألكثــر 
مــن أســبوع إال أنــه لــم يظهــر وتبــن أنــه خــارج املنطقــة وجــرى التعميــم 
عنــه برقــم )........( وتاريــخ 1433/3/22هـــ وبتاريــخ 1433/4/10هـــ قــام 
املتهــم بتســليم نفســه وباســتجواب املتهــم نفــى قيامــه بالبيــع وأفــاد أن 
املصــدر صديقــه وأنــه اشــترى القطعــة مــع املصــدر وأن املصــدر أخــذ 
قطعــة صغيــرة وأنــه هــو أخــذ الباقــي وأن املصــدر بعــد ذلك ذهــب واتصل 
عليــه بعــد ذلــك وطلــب منــه القطعــة وأنــه ســلم املصــدر القطعــة وأقــر أنــه 
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يتعاطــى احلشــيش املخــدر وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهامــه ببيــع )3( 
ثالثــة جرامــات مــن احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وتعاطيــه احلشــيش 
املدونــة  بأقوالــه  مــا ورد  التاليــة: 1-  والقرائــن  املخــدر وذلــك لألدلــة 
واملرفقــة علــى اللفــات رقــم )13ـ 15( وأقوالــه املدونــة علــى الصفحــة 
رقــم )2( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم )2( 2- محضــر 
التحقيــق  دفتــر  مــن  رقــم )2، 11(  الصفحتــن  علــى  املــدون  القبــض 
ــى اللفــة  ــر الكيمــاوي املرفــق عل ــى اللفــة رقــم )1(3- التقري املرفــق عل
رقــم )16( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق وحيــث إن مــا 
أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات بيعــه )3( ثالثــة جرامــات 
مــن احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وتعاطيــه احلشــيش املخــدر وفــق 
الفقــرة )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واحلكــم 
عليــه مبــا يلي:1/عقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة وفــق الفقــرة )1( مــن 
املــادة )38( مــن النظــام مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه املــادة )62( مــن النظــام 
بشــأن العقوبــة األشــد ومــا تقضــي بــه املــادة )218( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة اســتنادًا لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 
2/منعــه  طالبــًا  لكونــه  1428/8/25هـــ  وتاريــخ   )66884/4/5/1(
مــن الســفر وفــق الفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن النظــام 3- مصــادرة 
هاتفــه اجلــوال املوصــوف بالوقائــع وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )53( 
مــن النظــام وعــدم صــرف الشــريحة لنفــس املتهمــن وفــق تعميــم وزيــر 
الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ 4- إلزامــه بســداد 
املبلــغ املرقــم الــذي لــم يتــم العثــور عليــه وفــق تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم 
)15980/4/5/1( وتاريــخ 22-1428/10/23هـــ5- املقتضــى الشــرعي 
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لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح فلــم 
أقــم ببيــع احلشــيش والصحيــح أن املصــدر اتصــل علــي مغــرب ذلــك اليــوم 
وطلــب منــي الذهــاب معــه فقمــت مبرافقتــه وقــام هــو بشــراء احلشــيش 
مــن حــي ........بالدمــام مــن أحــد املنــازل ثــم رجعنــا إلــى منزلــي وأعطانــي 
ــي عــن  ــم ذهبــت وبعــد العشــاء قــام باالتصــال عل قطعــة مــن احلشــيش ث
طريــق احملادثــة وطلــب منــي القطعــة وقمــت مبواعدتــه يف منزلــي لكــي 
ولــم أســتلم منــه أي  يأخــذ القطعــة وبعدهــا حضــر وســلمته القطعــة 
مبلــغ هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال مــا ذكــره 
املدعــى عليــه غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكــرت يف دعــواي هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه فقــال أطلــب 
مهلــة إلحضارهــا ولــذا رفعــت اجللســة ويف يــوم األثنــن 1433/06/16 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر الطرفــان 
ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام عمــا طلــب االســتمهال ألجلــه فقــل إننــي 
أحضــرت معــي أحــد الشــهود وأطلــب ســماع شــهادته وهــو هــذا احلاضــر 
........ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ........ معــي/ 
وبســؤال الشــاهد عمــا لديــه مــن شــهادة قــال: )أشــهد بــاهلل أننــي كنــت 
مــع املصــدر حيــث ذهبنــا إلــى منــزل املدعــى عليــه ثــم خــرج املدعــى عليــه 
مــن املنــزل وســلم املصــدر قطعــة احلشــيش املخــدر واســتلم مــن املصــدر 
ــغ وقــدره مائــة ريــال وكان ذلــك أمامــي ( هكــذا شــهد ثــم جــرى  املبل
ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال التوجــد لــدي زيــادة بينــة 
وأطلــب الرجــوع إلــى املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى عــرض الشــاهد 
وشــهادته علــى املدعــى عليــه فقــال شــهادته غيــر صحيحــة وأمــا الشــاهد 
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فــال أعرفــه هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام املزكــن 
للشــاهد فقــال إننــي أحضــرت معــي كاًل مــن/ ........ســعودي اجلنســية 
مبوجــب  اجلنســية  ........و........ســعودي  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ........وأطلــب ســماع مــا لديهمــا وبســؤالهما عمــا 

لديهمــا مــن شــهادة قــال كل واحــد منهمــا مبفــرده : 
) أشــهد بــاهلل أننــي أعــرف ........وهــو رجــل ثقــة عــدل مقبــول الشــهادة 
يف الديــن واملــروءة ( هكــذا شــهدا ونظــرًا لطلــب انصــراف الشــهود 
اجللســة  افتتحــت  هـــ   1433/06/16 األثنــن  يــوم  ويف  التوقيــع  جــرى 
الســاعة احلاديــة عشــرة وفيهــا حضــر الطرفــان ثــم جــرى ســؤال املدعــى 
عليــه هــل قــام بتعاطــي احلشــيش فقــال إننــي أتعاطــى احلشــيش منــذ 
فتــرة قريبــة قبــل القبــض علــي بحوالــي شــهرين هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
اإلطــالع علــى املعاملــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )1( ملــف ضبــط إجــراءات 
االســتدالل ص )11( محضــر واقعــة القبــض والضبــط والتفتيــش وهــو 
طبــق مــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه كمــا وجــدت علــى لفــة رقــم 
)16( تقريــر كيمــاوي شــرعي رقــم )........( املتضمــن ايجابيــة العينــة 
املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
ــة مــن املدعــي  ــه ونظــرًا لعــدم اكتمــال البين ــة املدعــى علي ــام وإجاب الع
العــام علــى دعــواه وبنــاًء علــى شــهادة الشــاهد املعــدل التعديــل الشــرعي 
ومبــا أن املدعــى عليــه لــم يكــن بحوزتــه وقــت القبــض عليه أي شــيء من 
املمنوعــات ولــم يكــن بحوزتــه املبلــغ احلكومــي املرقــم ونظــرًا لوجــود 
ــى  ــاًء عل ــه وبن ــن وعــدم وجــود ســوابق للمدعــى علي الشــبهة وقــوة القرائ
ــه وهــو بكامــل  ــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر وحيازت إقــرار املدعــى علي
أهليتــه املعتبــرة شــرعًا وبنــاًء علــى الفقــرة )2( مــن املــادة )3( والفقــرة 
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)1( مــن املــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة 
ــة ومبــا أن احلشــيش مســكر حيــث ذكــر  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف مجمــوع الفتــاوى مــا نصــه: )والصحيــح أن 
احلشيشــة مســكرة كالشــراب وأن آكلهــا يحــد منهــا فهــي خمــر ( 
)ج29/ص135( أواًل ســجنه ملــدة ســنتن ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه لقــاء 
حيــازة احلشــيش وشــبهة البيــع. ثانيــًا: منعــه مــن الســفر خــارج البــالد ملــدة 
ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء فتــرة الســجن املقــررة يف البنــد ثانيــًا. ثالثــًا: جلده 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر ويكــون التنفيــذ يف مــكان 
عــام يحضــره جمــع مــن النــاس وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وأمــا املدعــي العــام فقــرر 
االعتــراض علــى احلكــم وطلــب االســتئناف بالئحــة يقدمهــا فجــرى 
إفهامــه باملراجعــة غــدًا الســتالم نســخة مــن احلكــم لتقــدمي الالئحــة 
االعتراضيــة خــالل ثالثــن يومــًا يكــون حقــه يف االعتــراض بعدهــا 
ســاقطًا ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. 

حــرر يف 1433/06/17هـــ
افتتحــت  1433/7/19هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة والربــع وحيــث أن املدعــي العــام لــم يقــدم 
اعتراضــه علــى احلكــم وقــد مضــت املــدة النظاميــة لالعتــراض لــذا 
فقــد ســقط حقــه يف االعتــراض وأمــرت برفــع املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف وذلــك بنــاء علــى املــادة )195( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 

ــا محمــد. حــرر يف 1433/11/21هـــ ــى نبين ــى اهلل وســلم عل وصل
احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم األحد 1433/11/21هـ الساعة الواحدة 
والربــع افتتحــت اجللســة وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
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باملنطقــة الشــرقية وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
برقــم 33435965 يف 1433/10/23هـــ املتضمــن )لوحــظ أنــه يوجــد 
ســقط يف احلكــم يف القــرار عمــا يف صــورة الضبــط ملالحظــة ماذكــر 
وإكمــال الــالزم( عليــه فقــد مت إكمــال الــالزم وأمــرت برفــع املعاملــة 
إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد. حــرر يف 1433/11/21هـــ
الســاعة  1434/02/09هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــدهلل 
ــة مــن محكمــة  ــا املعامل ــا وردتن ــع افتتحــت اجللســة وفيه التاســعة والرب
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة 
املتضمــن  1434/01/19هـــ  يف    3416192 برقــم  األولــى  اجلزائيــة 
املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

1434/02/09هـــ يف  حــرر   . محمــد 
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رقم الصك:33260798 تاريخه : 1434/05/23هـ 
رقم الدعوى:33301404

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33310804 تاريخه: 1433/6/23هـ

 مخــدرات- ترويــج ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر عــن طريــق 
مخلوطــة  ســيجارة  حيــازة  املخــدر-  احلشــيش  تعاطــي  اإلهــداء- 
باحلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي- تســتر علــى مصــدر املخــدرات- 
إقــرار حتقيقــًا- رجــوع عــن اإلقــرار- إثبــات إدانة مبوجب إقــرار حتقيقًا- 
إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي احلشــيش- التعزيــر بالســجن واجللد 

واملنــع مــن الســفر.

املواد 38 و 41 و 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

ادعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليهمــا بتعاطــي احلشــيش املخــدر 
وترويــج األول لســيجارة مخلوطــة باحلشــيش عــن طريــق اإلهــداء للثانــي 
وحيــازة الثانــي لســيجارة مخلوطــة باحلشــيش بقصــد التعاطــي ، وطلــب 
املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بحــد املســكر 
لقــاء تعاطيهمــا احلشــيش املخــدر وبعقوبــة األول وفقــًا للمــادة )38( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وتعزيــره لقــاء تســتره علــى 
مصــدر املخــدرات ، وعقوبــة الثانــي وفقــًا للمــادة )41( مــن ذات النظــام 
لقــاء حيازتــه ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش بقصــد التعاطــي ومنــع املدعــى 
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ــى املدعــى عليهمــا بعــد  عليهمــا مــن الســفر ، حيــث أنــه مت القبــض عل
االشــتباه بهما من قبل الدوريات وبتفتيشــهما عثر على موقع نزول أحد 
املدعــى عليهمــا علــى عقــب ســيجارة ُمدخنــة يشــتبه احتوائهــا علــى مــادة 
احلشــيش املخــدر ، أقــر املدعــى عليهمــا بتعاطــي احلشــيش وإنكارهمــا 
الترويــج واحليــازة ، كمــا أقــر املدعــى عليهمــا لــدى جهــة التحقيــق حيــث 
أقــر األول بأنــه أهــدى للثانــي ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش وإقــرار الثاني 
بحيــازة ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش ، حيــث ثبــت إدانتهمــا مبــا نســب 
إليهمــا - بنــاء علــى مــا ســبق حكمــت احملكمــة بإقامــة حــد املســكر 
علــى املدعــى عليهمــا وبتعزيــر املدعــى عليهمــا بالســجن واجللــد واملنــع 

مــن الســفر وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة اخلــرج   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس 
وتاريــخ   33301404 برقــم  باخلرج/املســاعد  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   33819190 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/05/01
هـــ  املوافــق1433/05/22  الســبت  يــوم   ففــي  هـــ    1433/05/01
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ....... وادعــى علــى احلاضــر 
معــه ....... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...... و ....... ســعودي 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... قائــال يف دعــواه عليــه : أنــه بتاريــخ 
1433/3/27هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى فــرق دوريــات األمــن مبحافظة اخلرج 
بعملهــا شــاهدت ســيارة .... نــوع ).....( متوقفــة عنــد مستشــفى امللــك 
خالــد وبداخلهــا املدعــى عليهمــا وعنــد وقــوف الفرقــة نــزل املدعــى عليــه 
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الثانــي مــن الســيارة وبتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى شــيء وعثــر مبوقــع 
نزولــه علــى عقــب ســيجارة مدخنــه بلــغ وزنهــا )0.5( نصــف جــرام يشــتبه 

بهــا فتــم القبــض عليهمــا . 
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )3438/س( إيجابيــة 
واملدرجــة  املخــدرة  املــواد  مــن  وهــو  احلشــيش  ملــادة  التبــغ  مســتخلص 
باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة . 
وبإعــادة اســتجواب األول : أقــر بأنــه كان يقــود الســيارة ويوجــد معــه 
ســيجارتان مخلوطتــان مبــادة احلشــيش فقــام باملــرور علــى الثانــي وقــدم 
ــي ليدخنهــا فقامــا بتعاطيهمــا فلمــا  ــة للثان ــه احــدى الســيجارتن هدي ل
حضــرت فرقــة الدوريــات قــام ببلــع باقــي ســيجارة احلشــيش وقــام الثانــي 
برميهــا وهــي التــي عثــر عليهــا مــن قبــل الفرقــة وأفــاد بأنــه ال يعــرف 

مصــدر الســيجارتن . 
وباســتجواب الثانــي : أقــر بــأن األول قــد قــام باملــرور عليــه بســيارته 
ــة  ــه ســيجارة حشــيش مخــدر كهدي ــه بعدهــا قــدم األول ل فركــب مع
ودخــن األول ســيجارة حشــيش فلمــا حضــرت الفرقــة قــام األول ببلــع 
الباقــي مــن الســيجارة والثانــي رماهــا وقــد ضبطــت مــن قبــل الفرقــة 
ــل شــهرين  ــأن أخــر مــرة تعاطــى فيهــا احلشــيش املخــدر قب كمــا أقــر ب
بترويــج  األول /   : اتهــام  إلــى  التحقيــق معهمــا  انتهــى  وقــد    . تقريبــًا 
ســيجارة مخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0.5( نصــف جــرام 
ــازة عقــب ســيجارة  عــن طريــق اإلهــداء وتعاطيــه لنوعــه ، وللثانــي بحي
بلــغ وزنهــا )0.5( نصــف جــرام مخلوطــة مبــادة احلشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي وتعاطيهــا لنوعــه املجــرم باملــادة )2/3( مــن نظــام مكافحــة 
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املعاقــب  العقليــة. وتســتر االول علــى مصدرهــا  املخــدرات واملؤثــرات 
عليــه شــرعًا وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :

1-مــا جــاء يف إقراريهمــا املشــار إليهــا واملدونــة علــى اللفــة رقــم )24( 
رقــم الصفحــات )1 حتــى 4( .

2-محضر القبض املشار إليه واملدون على اللفة رقم )1( .
3-مــا جــاء يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي املشــار إليــه واملــدون علــى 

اللفــة )41( .
ــى تاريخــه  ــى أي ســابقة حت ــر لهمــا عل ــم يعث وبالبحــث عــن ســوابقهما ل

وأقــر األول بوجــود ســابقة مخــدرات عليــه.
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا وهمــا بكامــل أهليتهمــا 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب اثبــات 

إدانتهمــا مبــا اســند إليــه واحلكــم عليهمــا مبــا يلــي :
1. بحد املسكر لقاء تعاطيهما احلشيش املخدر .

2. بعقوبــة لــألول وفقــًا للمــادة )38( مــن ذات النظــام لقــاء قيامه بالترويج 
عــن طريــق االهداء .

3. بعقوبــة للثانــي وفقــًا للمــادة )41( مــن ذات النظــام لقاء حيازة ســيجارة 
مخلوطــة مبــادة احلشــيش بقصد التعاطي .

ذات  مــن   )56( للمــادة  وفقــًا  اململكــة  خــارج  الســفر  مــن  منعهمــا   .4
النظــام.

املخــدرات  مصــدر  علــى  تســتره  لقــاء  لــألول  تعزيريــة  بعقوبــة   .5
ــخ  ــة رقــم )10272( وتاري ــر منطقــة الريــاض باإلناب ــم أمي اســتنادًا لتعمي

املوفــق،،، واهلل   . 1430/5/17هـــ 
وبســؤال املدعــى عليهمــا عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب املدعــى عليــه 
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االول .... بقولــه : ال صحــه ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام أنــي قمــت 
بإهــداء املدعــى عليــه الثانــي .... ســيجارة حشــيش ) صــاروخ ( والصحيــح 
أننــي كنــت أدخــن ســيجارة حشــيش داخــل الســيارة وهــي متوقفــة وانــا 
خلــف مقــود الســيارة ويركــب معــي املدعــى عليــه الثانــي .... وحــن 
حضــرت الشــرطة مــن جهتــي أطفــأت الســيجارة ومــن ثــم رميتهــا علــى 
زميلــي ...... ليتخلــص منهــا مــن جهتــه فرماهــا علــى األرض مباشــرة ولــم 
أتســتر علــى مصــدر املخــدرات حيــث بينــت جلهــة التحقيق أنني اشــتريتها 
مــن شــخص ال أعرفــه يف البطحــاء مبدينــة الريــاض هكــذا أجــاب 
املدعــى عليــه . وأجــاب املدعــى عليــه الثانــي بقولــه : صحيــح أننــي كنــت 
أركــب مــع زميلــي .... وكان يدخــن ســيجارة حشــيش وحــن حضــرت 
الشــرطة مــن جهتــه رمــى بالســيجارة علــي ألتخلــص منهــا فرميتهــا مــن 
جهتــي علــى األرض ولــم أدخــن احلشــيش يف ذلــك اليــوم وســبق أن دخنتــه 
قبــل تلــك القضيــة بثالثــة أشــهر أو أربعــة أشــهر هكــذا أجــاب . وبعرضه 
علــى املدعــي العــام قــال الصحيــح مــا ذكرتــه وليــس لــدي ســوى مــا يف 
أوراق املعاملــة . ثــم جــرى اعــادة مناقشــة املدعــى عليــه األول عــن مــا 
نســب اليــه مــن اهــداء املدعــى عليــه الثانــي ســيجارة احلشــيش فقــال أن 
معــي ســيجارة واحــدة فقــط دخنــت منهــا وبعــد أن حضــرت الشــرطة 
رميتهــا علــى زميلــي ..... ليرميهــا مــن جهتــه وقــال احملقــق ان هــذا اهــداء 
وأصــر علــي فقلــت اهــداء والصحيــح مــا ذكرتــه كمــا جــرى مناقشــة 
املدعــى عليــه الثانــي أنــه أقــر لــدى جهــة التحقيــق أن املدعــى عليــه مــر 
عليــه بســيارته فركبــت معــه ومعــه ســيجارتي حشــيش واعطــاه واحــده 
األول  قــام  الشــرطة  وبعدهــا حضــرت  يدخنهــا  ســيجارة  معــه  وأبقــى 
ببلــع الباقــي ورمــى هــو الباقــي فقــال صحيــح أن املدعــى عليــه األول 
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بعــد أن ركبــت معــه أعطانــي ســيجارة ومعــه ســيجارة فدخــن ســيجارته 
ودخنــت ســيجارتي وبعــد أن حضــرت الشــرطة ابتلــع ... باقــي الســيجارة 
وأنــا رميــت الباقــي وأنــا مســتخدم فقــط ومــا وجــد يف االرض فهــو مــن 
الســيجارة التــي كانــت معــي هكــذا أجــاب . ثــم جــرى منــا االطــالع 
علــى أوراق املعاملــة ومــن ضمنهــا كــرت الســوابق اجلنائــي للمدعــى عليه 
األول .... املبــن وجــود ســابقة حيــازة مخــدرات يف 1432/1/19هـــ ومــن 
بينهــا كــرت الســوابق للمدعــى عليــه الثانــي املبــن عــدم وجــود ســوابق 
علــى املدعــى عليــه . ومــن ضمــن أوراق املعاملــة التقريــر الكيميائــي رقم 
3438/س يف 1433/4/5هـــ املبــن ثبــوت ايجابيــة املرســل ملســتخلص 
التبــغ ملــادة احلشــيش وهــو مــن املــواد املخــدرة . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
دعــوى املدعــي العــام واجابــة املدعــى عليهمــا وحيــث اقــر كل واحــد مــن 
املدعــى عليهمــا باســتعمال احلشــيش املخــدر وحيــث أنكــر املدعــى عليــه 
االول أنــه أهــدى املدعــى عليــه الثانــي ســيجارة احلشــيش وســبق إقــراره 
لــدى جهــة التحقيــق أنــه أهــدى املدعــى عليــه الثانــي وأقــر لــدي أنــه أقــر 
لــدى جهــة التحقيــق فــال يقبــل رجوعــه . وحيــث أقــر املدعــى عليــه الثانــي 
أنــه ركــب مــع املدعــى عليــه األول وافــاد أن زميلــه أعطــاه ســيجارة 
حشــيش ودخنهــا وأنــه رمــى الباقــي وبنــاء علــى التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي املثبــت إيجابيــة املرســل ملســتخلص التبــغ وبنــاء علــى املــادة 
الثامنــة والثالثــن واحلاديــة واالربعــن واملادة الســتن مــن نظام مكافحة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ونظــرا لقلــة الكميــة املضبوطــة وألنــه ال 
ســوابق مســجلة علــى املدعــى عليــه الثانــي لذلــك كلــه فقــد حكمــت 
باآلتــي : 1( أن يجلــد كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا حــد املســكر 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــا 2( ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه األول 
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.... باهــداء املدعــى عليــه الثانــي.... ســيجارة حشــيش ليقــوم بتدخينهــا 
. ثبــت احتــواء مســتخلصها ملــادة احلشــيش املخــدر ونظــرا لصغــر ســن 
املدعــى عليــه ... وقلــة الكميــة املضبوطــة فقــد قــررت تعزيــره عــن ذلــك 
بــأن يســجن ســتة أشــهر حتتســب منهــا مــدة التوقيــف وان يجلــد مائــة 
وخمســن جلــدة مفرقــة علــى ثــالث دفعــات متســاوية بينهــن خمســة أيــام 
وبينهــا وبــن جلــد احلــد عشــرة ايــام وأن مينــع مــن الســفر ملــدة ســنتن 
بعــد خروجــه مــن الســجن 3 ( ثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه الثانــي ملــا 
ضبــط يف القضيــة ووزنــه خمســة أعشــار اجلــرام ثبــت احتــواء مســتخلص 
التبــغ فيهــا ملــادة احلشــيش بقصــد االســتعمال وألنــه الباقــي مــن املســتعمل 
فــال أرى مايوجــب تعزيــره عليــه اكتفــاء بحــد املســكر 4 - أن مينــع 
املدعــى عليــه الثانــي مــن الســفر ملــدة ســنتن بعــد خروجــه مــن الســجن 
وبــه حكمــت حتريــرا 1433/5/22هـــ وبعرضــه علــى املدعــي العــام 
قــرر رغبتــه يف رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون ال ئحــة وقــرر املدعــى 

عليهمــا القناعــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد .
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/01/10 هـــ 
افتتحــت اجللســة بعــد ان عــادت الينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا القــرار الشــرعي رقــم 33310804 يف 1433/6/23هـــ وجــاء 
املعاملــة  وأوراق  وصــورة ضبطــه  القــرار  وبدراســة  املقدمــة  بعــد  فيــه 
قررنــا باألكثريــة إعادتهــا ملالحظــة اآلتــي : أوال : اثبــت فضيلتــه إدانــة 
املدعــى عليــه األول .... إهــداءه ســيجارة حشــيش للمدعــى عليــه الثانــي 
ليقــوم بتدخينهــا وهــذا محــل نظــر ألن املدعــى عليــه منكــر وال بينــة 
للمدعــي العــام . ثانيــا : أثبــت فضيلتــه حيــازة املدعــى عليــه الثانــي ... ملــا 
ــادة احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال  ــه خمســة أعشــار اجلــرام مل وزن
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ولــم يجــازه حيــال ذلــك وهــذا فيــه نظــر والبــد مــن معاقبــة املدعــى عليــه 
حســب املــادة رقــم ) 41 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة . ثالثــا : طالــب املدعــى العــام بتعزيــر املدعــى عليــه األول ... لقــاء 
تســتره علــى مصــدر املخــدرات ولــم جنــد فضيلتــه تعــرض لذلــك بشــيء 
يف حكمــه فعلــى فضيلتــه إعــادة النظــر والتأمــل وإجــراء مــا يلــزم . واهلل 
املوفــق . أ - هـــ وجوابــا عليــه . فعلــى الفقــرة األولــى أن املدعــى عليــه ... 
أقــر لــدى جهــة التحقيــق ابتــداءا أنــه أهــدى زميلــه املدعــى عليــه الثانــي 
كمــا أقــر لــدي ان االقــرار صــدر منــه لــدى جهــة التحقيــق ويعضــد هــذا 
كذلــك افــادة زميلــه املدعــى عليــه الثانــي أنــه حــن ركــب مــع املدعــى 
عليــه األول كان معــه ســيجارتن حشــيش وأعطــاه واحــدة وأبقــى معــه 
واحــدة وهــذا كاف يف صفــة االهــداء فليــس معاوضة حتتاج إلى إيجاب 
وقبــول . وعلــى الثانيــة أن الكميــة قليلــة جــدا وهــي أشــبه بالباقــي مــن 
ــى  ــة اقامــة احلــد . وعل املســتعمل ويكــون التعزيــر عنهــا داخــل يف عقوب
الثالثــة ولتوجــة تهمــة تســتر املدعــى عليــه األول ... علــى مصــدر املخدرات 
ــه  ــك متــت االجاب ــر أعــاله . وبذل ــا داخــل يف التعزي ــره عنه فيكــون تعزي

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد .
الثانيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج املكلــف برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/1/12هـــ املرفــق به 331289685 وتاري
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .... املســجل برقــم 33260798 
وتاريخ1433/5/23هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن/ 
1-..... 2-..... التهامهمــا بقضيــة مخــدرات علــى النحــو املوضــح بالقــرار 
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املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وحيــث ســبق 
دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب 
بــه فضيلتــه علــى قــرار الدائــرة رقــم 33310804 يف 1433/6/23هـــ 
قررنــا باألكثريــة أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب نقــض احلكــم بعــد اإلجــراء 
األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن.
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رقم الصك: 33266415 تاريخه :1433/05/25هـ 
رقم الدعوى :33345475

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34262265 تاريخه:1434/7/8هـ

مخــدرات- ترويــج قــات - تعاطــي القــات - إقــرار - التســتر علــى مصــدر 
القــات - التعزيــر بالســجن واجللــد . 

1- قرار مجلس الوزراء رقم )11( لعام 1374هـ .
2- املادة الثالثة من القرار الوزاري رقم )2057( وتاريخ 1404/05/26هـ 
3- الفقــرة )ب( مــن املــادة اخلامســة مــن القــرار الــوزاري رقــم )2057( 

وتاريــخ 1404/05/26هـــ .
4- األمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/09هـــ برقيــة 
ســمو ولــي العهــد وزيــر الداخليــة برقــم 80719 وتاريــخ 1432/12/25هـــ . 

أدعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بتســليم مائتــن واثنــن وثالثــن 
جرامــًا وعشــر اجلــرام مــن نبــات القــات احملظور بقصــد الترويج واالجتار 
، وتعاطيــه للقــات احملظور،حيــث وردت معلومــات لشــعبة مكافحــة 
ــج القــات  ــه بتروي ــام املدعــى علي املخــدرات مــن أحــد مصادرهــا عــن قي
واتصــل املصــدر علــى املدعــى عليــه و طلــب حزمــة مــن القــات فوافــق 
املدعــى عليــه علــى ذلــك ومت تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم ورافقــه أحــد 
أعضــاء الفرقــة ويف املــكان احملــدد حضــر املدعــى عليــه وســلم املصــدر 
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حزمــة القــات فتــم القبــض عليــه ، وطلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة 
املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه و احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة علــى ضــوء 
القــرار الــوزاري املشــار إليــه ، وبعقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره علــى مصدر 
مــا ضبــط ، كمــا أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه و أبــدى ندمــه 
وتوبتــه ، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
ــة لنبــات القــات ، وملــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإثبــات  للمــادة الفعال
إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه و تعزيــره بالســجن و اجللــد وصــرف 
النظــر عــن طلــب املدعــي العــام مصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء الشــريحة 

وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33345475 وتاريــخ 1433/05/18 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1433/05/18 وتاريــخ   33942366 برقــم  باحملكمــة 
االثنــن املوافــق 1433/05/24 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 40 : 10  
وفيهــا حضراملدعــي العــام / ... وادعــى علــى / .... ، البالــغ مــن العمــر 
)43( ســنة، ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم )...(- 
متــزوج ، موظــف قطــاع خــاص، متعلــم ، يقيــم مبدينــة الريــاض ، أوقــف 
بتاريــخ 1433/4/12 هـــ وأحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب اإلحالــة 
وتاريــخ15/ 1433/4هـــ  ر43941/5/1(  )هـــ  رقــم    التوقيــف  ومتديــد 
اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي على 

املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.
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قبــل  مــن  املذكــور  علــى  قبــض  هـــ   1433/4/12 بتاريــخ  إنــه  حيــث 
إحــدى فــرق شــعبة املكافحــة والبحــث والتحــري التابعــة لــإلدارة العامــة 
ملكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض حيــث وردت معلومــات مــن أحــد 
ــج القــات املخــدر ويتواجــد  ــام املذكــور  بتروي املصــادر الســرية عــن قي
علــى اجلــوال رقــم )... ( وأســتعد املصــدر بالشــراء منــه واإلطاحــة بــه ومت 
االيعــاز للمصــدر باالتصــال علــى املــروج وطلــب منــه حزمــة مــن نبــات 
القــات احملظــور مببلــغ مالــي وقــدره )350( ثالثمائــة وخمســون ريــااًل 
فوافــق املــروج علــى ذلــك وطلــب مــن املصــدر احلضــور إلــى مخــرج )17( 
بالقــرب مــن محطــة محروقــات ومت اإليعــاز للفرقــة باالنتقــال إلــى املوقــع 
احملــدد وبرفقهــم املصــدر ومت تفتيــش املصــدر وســيارته تفتيشــًا دقيقــًا 
وزود باملبلــغ املرقــم املتفــق عليــه وبوصــول الفــرد واملصــدر للموقــع حضــر 
املذكــور واحتــك بســيارة املصــدر عندهــا ترجــل املصــدر مــن ســيارته، 
وقــام املــروج بتســليم املصــدر حزمــة بهــا أوراق خضــراء اللــون يشــتبه أن 
تكــون نبــات القــات احملظــور تــزن )232،1( مائتــن واثنــان وثالثــون 
جرامــًا وعشــر اجلــرام  وقبــل تســلم املــروج املبلــغ املرقــم املتفــق عليــه 
أحــس بوجــود رجــال املكافحــة فحــاول الهــرب فتــم ضبطــه وبتفتيشــه 
املصنعــي  الرقــم  يحمــل   )....( نــوع  مــن  نقــال  هاتــف  علــى  معــه  عثــر 

)..................( وهوالهاتــف الــذي مت مــن خاللــه امتــام عمليــة الترويــج .
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية املرفــق رقــم )4038/س( لعــام 
1433 إيجابيــة عينــة النبــات األخضــر املضبــوط للمــواد الفعالــة لنبــات 
القــات املــدرج باجلــدول رقــم )4( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 

واملؤثــرات العقليــة.
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وبســماع أقــوال املذكــور األوليــة اعتــرف بحيــازة نبــات القــات احملظــور 
بقصــد التعاطــي  وباســتجوابه اعتــرف بالتفــاوض مــع املصــدر وأنــه 
ذهــب إلــى املصــدر لكــي يســلمه نبــات القــات احملظــور وقبــل تســليمه 
إيــاه مت القبــض عليــه كمــا أعتــرف بتعاطــي القــات احملظــور ودون لــه 
إقــرار بذلــك. وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه االتهــام ل/ ... 
بتســليم ماوزنــه )232،1( مائتــن واثنــان وثالثــون جرامــًا وعشــر اجلــرام  
مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد الترويــج واالجتــار  وتعاطيــه القــات 
ــوزراء رقــم )11(  ــى ذلــك مبوجــب قــرار مجلــس ال احملظــور املعاقــب عل
لعــام 1374هـــ ،وتســتره علــى مصــدر مــامت تســليمه املعاقــب علــى ذلــك 

شــرعًا. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:
علــى  تفصيــاًل  املــدون  عنــه  املنــوه  حتقيقــًا  اعترافــه  تضمنــه  مــا   .1
رقــم  اللفــة  املرفــق علــى  التحقيــق  مــن دفتــر  رقــم )2-1(  الصفحــات 

.)15 (
2. ماتضمنــه اقــراره املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم ) 3 (مــن دفتــر 

التحقيــق املرفــق لفــة رقــم ) 15 (.
3. ماتضمنــه اعترافــه مبحضــر ســماع أقوالــه األوليــة املنــوه عنــه املــدون 
تفصيــاًل علــى الصفحــة رقــم )2( مــن ملــف ضبــط أجــراءات قضيــة 

مخــدرات املرفــق علــى اللفــة رقــم )2 (.
4. مــا تضمنــه محضــر القبــض املنــوه عنــه املــدون تفصيــاًل علــى الصفحــة 
رقــم )2( مــن ملــف ضبــط إجــراءات قضيــة مخــدرات املرفــق علــى اللفــة 

رقــم )1(.
5. مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى 

اللفــة رقــم )43(.
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وببحــث ســوابقه تبــن عــدم وجــود ســوابق مســجلة مســجلة عليــه حتــى 
تاريخــه وعثــر لــه علــى قضيــة مخــدرات قيــد اإلجــراء برقــم )26/694( 
وأحيلــت إلــى احملكمــة اجلزئيــة مبوجــب اخلطــاب رقــم )30046( وتاريــخ 
1427/5/3هـــ. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرٌم ومعاقــٌب 
عليــه شــرعًا ونظامــًا، لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه باالتــي: 1-بعقوبــة تعزيريــة علــى  ضــوء القــرار الــوزاري املشــار 

إليــه .
 2-بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط .

 3- مصــادرة هاتفــه النقــال مــن نــوع )....( ذي الرقــم املصنعي )..............( 
الســتخدامه يف اجلرمية.

لنفــس  صرفهــا  وعــدم  اجلرميــة،  يف  املســتخدمة  الشــريحة  4-إلغــاء 
املشــترك يف حــال صــدور احلكــم باإللغــاء، وإبــالغ الشــركة مصــدرة 
الشــريحة بذلــك بعــد صــدور احلكــم باإللغــاء وفقــًا لتعميــم ســمو النائــب 
الثانــي وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1428/2/10 .  هــذه 
دعــواي  وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي تفاوضــت مــع املصــدر علــى بيــع حزمــة 
قــات مقابــل مبلــغ مالــي فهــذا صحيــح، إال أننــي ال أروج القــات بشــكل 
مســتمر وإمنــا املصــدر أعرفــه مــن قبــل. وعندمــا تقابلنــا قبــض علــي 
بعــد أن ســلمته القــات وقبــل أن أســتلم منــه املبلــغ. وأنــا نــادم علــى مــا 
فعلــت وتائــب إلــى اهلل. واجلــوال الــذي ذكــره املدعــي العــام هــو جوالــي. 
وأنــا ســبق وأن تعاطيــت القــات قبــل القبــض. ومصــدر القــات شــخص 
صومالــي ال أعرفــه . هكــذا أجــاب.  وبالرجــوع إلــى املعاملــة وجــدت بــن 
طياتهــا علــى اللفــة رقــم: )43( التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر 
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املرفــق  الشــرعية  الطبيــة  والكيميــاء  الســموم  مراقبــة  مركــز  مــن 
رقــم )4038/س( لعــام 1433 ويتضمــن إيجابيــة عينــة النبــات األخضــر 
املضبــوط للمــواد الفعالــة لنبــات القــات املــدرج باجلــدول رقــم )4( امللحــق 

ــة. ــرات العقلي بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث
ــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، وملصادقــة املدعــى عليــه   فبن
علــى بيعــه وتســليمه للقــات احملظــور مبقابــل مــادي. ونظــرا ملــا تضمنــه 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي املذكــور بعاليــه. ونظــرا ملــا أبــداه املدعى 
عليــه مــن النــدم والتوبــة. ولضألــة الكميــة املضبوطــة واعتــراف املدعــى 
املصــادرة  أحــكام  ألن  ونظــرا  العقوبــة.  تخفيــف  يوجــب  ممــا  عليــه. 
الصــادرة بنظــام مكافحــة املخــدرات وتعميــم ســمو ولــي العهــد هــي 
خاصــة بالقضايــا املعاقــب عليــه مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرت وال 

تســري يف قضايــا القــات احملظــور.  فبنــاء علــى مــا تقــدم.
 )232،1( ماوزنــه  بتســليم   ... عليــه/  املدعــى  إدانــة  لــدي  ثبــت  فقــد 
مائتــن واثنــان وثالثــون جرامــًا وعشــر اجلــرام  مــن نبــات القــات احملظــور 
علــى  املعاقــب  احملظــور  القــات  وتعاطيــه  واالجتــار   الترويــج  بقصــد 
ذلــك مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ،وتســتره 
علــى مصــدر مــامت تســليمه. وقــررت مــا يلــي: أوال: النــزول علــى احلــد 
األعلــى مــن العقوبــة املقــررة يف املــادة الثالثــة مــن القــرار الــوزاري رقــم: 
2057 بتاريــخ: 1404/5/26هـــ إعمــاال للفقــرة )ب( مــن املــادة اخلامســة 
مــن القــرار الــوزاري املذكــور. وذلــك بســجن املدعــى عليــه ملــدة ســنة 
تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة. لقــاء ترويجــه القــات 
وتعاطيــه لــه.  ثانيــا: جلــد املدعــى عليــه أربعــن  جلــدة دفعــة واحــدة 
تعزيــرا لقــاء تســتره علــى مصــدر القــات. ثالثــا: صــرف النظــر عــن طلــب 
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املدعــي العــام مصــادرة هاتفــه النقــال مــن نــوع )....( ذي الرقــم املصنعــي 
)......................( الســتخدامه يف اجلرميــة. وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة 
يف اجلرميــة، وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك يف حــال صــدور احلكــم 
صــدور  بعــد  بذلــك  الشــريحة  مصــدرة  الشــركة  وإبــالغ  باإللغــاء، 
احلكــم باإللغــاء وفقــًا لتعميــم ســمو النائــب الثانــي وزيــر الداخليــة رقــم 
ــه حكمــت.  ــه.  وب ــام موجب ــخ 9-1428/2/10 . لعــدم قي )9798( وتاري
وقــرر  باحلكــم  القناعــة  قــرر  عليــه  املدعــى  علــى  احلكــم  وبعــرض 
املدعــي االعتــراض علــى احلكــم مكتفيــا بالئحــة الدعــوى كالئحــة 
اعتراضيــة.   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/05/24 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33345475 وتاريــخ 1433/05/18 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1433/05/18 وتاريــخ   33942366 برقــم  باحملكمــة 
الســاعة   وفيهــا  املوافــق1433/11/03 هـــ افتتحــت اجللســة  األربعــاء 
القــرار  العاملــة مــن محكمــة األســتئناف بالريــاض وبرفقهــا  عــادت 
رقــم )33399028( وتاريــخ 1433/9/2هـــ واملتضمــن » وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه واوراق املعاملــة لوحــظ أن مــا أجــراه فضيلتــه مــن تقريــر 
العقوبــة بنــاء علــى القــرار الــوزاري برقــم 2057محــل نظــر وخــالف مــا 
وتاريــخ 1433/3/17هـــ  رقــم 601/م  الســامي  املقــام  ورد يف خطــاب 
واملبلــغ بالتعميــم برقــم 63/5/8وتاريــخ 1410/4/14هـــ باعتمــاد مافيــه 
بخصــوص القــات ونصــت الفقــرة الثالثــة بــأن أختصــاص احملاكــم هــو 
االكتفــاء بإثبــات اإلدانــة شــرعا كمــا يخالــف التعميم رقــم 12/51/ت 
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وتاريــخ 1400/4/28هـــ التصنيــف جـــ 490/3__ 492 . وهــو نــص يف 
القــات ايضــا بــأن تقتصــر احملاكــم علــى تقريــر اإلدانــة ووصــف اجلــرم 
وهــذه التعاميــم بنيــت علــى أوامــر عليــا وهــي ناســخة ملــا يتعــارض معهــا 
» .......... وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/03 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33345475 وتاريــخ 1433/05/18 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1433/05/18 وتاريــخ   33942366 برقــم  باحملكمــة 
 11.30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/01/10  الســبت 
بعــد عودتــي مــن املشــاركة يف البرنامــج التدريبــي القضائــي والــذي 
اســتمر ملــدة شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ: 1433/10/06هـــ . وقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض وبرفقهــا القــرار الصــادر 
مــن الدائــرة األولــى لتمييــز القضايــا اجلزائيــة رقــم: 33399028 بتاريــخ: 
1433/09/02هـــ  واملتضمــن مالحظــة أصحــاب املعالــي ما يلي: »لوحظ 
أن مــا أجــراه فضيلتــه مــن تقريــر العقوبــة بنــاء علــى القــرار الــوزاري 
برقــم 2057محــل نظــر وخــالف مــا ورد يف خطــاب املقــام الســامي رقــم 
601/م وتاريــخ 1433/3/17هـــ واملبلــغ بالتعميــم برقــم 63/5/8وتاريــخ 
1410/4/14هـــ باعتمــاد مافيــه بخصــوص القــات ونصت الفقــرة الثالثة 
بــأن أختصــاص احملاكــم هــو االكتفــاء بإثبــات اإلدانــة شــرعا كمــا 
يخالــف التعميــم رقــم 12/51/ت وتاريــخ 1400/4/28هـــ التصنيــف جـــ 
490/3- 492 . وهــو نــص يف القــات ايضــا بــأن تقتصــر احملاكــم علــى 
تقريــر اإلدانــة ووصــف اجلــرم وهــذه التعاميــم بنيــت علــى أوامــر عليــا 
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وهــي ناســخة ملــا يتعــارض معهــا »  عليــه أجيــب أصحــاب املعالــي قضــاة 
الدائــرة أن مــا مت إجــراءه مــن إثبــات إدانــة املدعــى عليــه وحتديــد العقوبــة 
هــو األمــر الســامي الكــرمي رقــم: 59633 بتاريــخ: 1432/12/09هـــ 
واملعمــم ببرقيــة ســمو ولــي العهــد وزيــر الداخليــة رقــم: 80719 بتاريــخ: 
1432/12/25هـــ واملتضمــن أن تطبــق احملاكــم علــى مرتكبــي جرائــم 
القــات العقوبــات املعمــول بهــا قبــل نفــاذ نظــام مكافحــة املخــدرات 
الــواردة يف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم: 11 لعــام 1374هـــ وقــرار مجلــس 
ــخ: 1400/9/23هـــ . وهــو متأخــر عمــا ذكــر  ــوزراء رقــم: 172 بتاري ال
بقــرار معاليكــم مــن تعاميــم. وعليــه فأنــا علــى مــا حكمــت بــه، وقررت 
إعــادة رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف بالريــاض ليقــرر أصحــاب 
املعالــي مــا يرونــه. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/10 هـــ يف الســاعة الثانيــة 

عشــر ظهــرا.
احلمــد هلل وحــده أطلــع قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى علــى املعاملــة 
وتاريــخ  برقــم34659512  بالريــاض  اجلزائيــة  احملكمــة  مــن  الــواردة 
1434/5/29هـــ   واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
1433/5/25هـــ  وتاريــخ   33266415 برقــم   ...  / الشــيخ  باحملكمــة 
واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضــد / ... موضوعهــا ترويــج قــات   وبعــد 
التدقيــق يف إجابــة فضيلــة ناظــر القضيــة وفقــه اهلل علــى قــرار محكمــة 
االســتئناف الســابق تقــرر املصادقــة علــى احلكــم لعــدم موجــب املالحظة 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد واهلل املوفــق.
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رقم الصك: 3432274 تاريخه :  1434/02/06هـ 
رقم الدعوى : 33385832

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34190060 تاريخه: 1434/4/16هـ

مخــدرات- ترويــج احلبــوب احملظــورة - تقريــر الطــب النفســي - صــك 
واليــة - صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام .

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » رفــع القلــم عــن ثالثــة ، عــن النائــم 
حتــى يســتيقظ ، وعــن الصغيــر حتــى يكبــر ، وعــن املجنــون حتى يفيق« 

رواه اإلمــام أحمــد وأبــو داود والترمــذي وقــال حديــث حســن .
2- منــاط التكليــف يف الشــريعة : البلــوغ  والعقــل ، ومــا هيــة العقــل 
هــو مــا يــدرك بــه اإلنســان األشــياء علــى حقيقتهــا . انظــر مجمــوع 

الفتــاوى البــن تيميــة )345/10( .
3- قــال اآلمــدي رحمــه اهلل يف اإلحــكام : ) اتفــق الُعقــالء علــى أن شــرط 
املكلــف أن يكــون عاقــاًل فاهمــًا للتكليــف ألن التكليــف خطــاب ، وخطاب 

مــن ال عقــل لــه وال فهــم محــال ( .
املجنــون  الطفــل  فأمــا   (  :  )109/5( املغنــى  يف  قدامــة  ابــن  قــال   -4
واملبرســم والنائــم واملغمــى عليــه فــال يصــح إقرارهــم ال نعلــم يف هــذا 

خالفــًا ( .
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ادعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليــه ببيــع عــدد خمــس حبــات مــن 
احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد االجتــار حيــث توفــرت معلومــات لــدى 
مكافحــة املخــدرات مــن أحــد مصادرهــا الســرية عــن قيــام املدعى عليه 
بترويــج احلبــوب احملظــورة ومت تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم ويف املــكان 
احملــدد حضــر املدعــى عليــه بســيارته ومتــت عمليــة االســتالم والتســليم 
أمــام أنظــار الفــرد املرافــق ومت القبــض علــى املدعــى عليــه وطلــب املدعي 
العــام تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر 
وإعــادة املبلــغ احلكومــي املرقــم ومصــادرة الســيارة واجلــوال. ظهــرت 
ــة  ــي وحضــر وليــه وأبــرز صــك والي ــار تخلــف عقل ــه آث ــى املدعــى علي عل
علــى املدعــى عليــه وصــدر تقريريــن مــن مستشــفى الصحــة النفســية 
يفيــدان بتخلــف املدعــى عليــه عقليــًا ) تخلــف متوســط( ، بنــاء علــى 
ماتقــدم حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام 

وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بعرعــر   وبن
العامــة بعرعــر برقــم  وتاريــخ 1433/06/08هـــ  املقيــدة باحملكمة برقم  
وتاريــخ 1433/06/08 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافق1434/02/05هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي العــام / وادعــى 
علــى احلاضــر معــه / ســعودي اجلنســية مبوجــب بالســجل املدنــي رقــم )( 
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بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة احلــدود 
 1433  /4/17 بتاريــخ  فإنــه  أعــاله  املذكــور  علــى  أدعــي  الشــمالية 
مــن أحــد  املخــدرات  لــدى مكافحــة  املتوفــرة  املعلومــات  وبنــاء علــى 
املصــادر الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه / بترويــج احلبــوب احملظــورة 
واســتعداده اإلطاحــة بــه فتــم التنســيق مــع املصــدر واالتصــال باملــروج 
علــى جوالــه رقــم ).....( يف متــام الســاعة الثامنــة والربــع مســاًء وكانــت 
املكاملــة علــى مســمع مــن الفــرد املرافــق للمصــدر حيــث مت االتفــاق علــى 
حتديــد موقــع ملقابلــة املــروج فيــه الســتالم األغــراض فتــم االنتقــال إلــى 
املوقــع املتفــق عليــه بالقــرب مــن مدرســة بحــي .... بعــد تفتيــش املصــدر 
وســيارته وإعطــاءه املبلــغ احلكومــي املرقــم  وقــدره مائتــي ريــال وعنــد 
ــة وخمــس وعشــرون دقيقــة  الوصــول إلــى املوقــع يف متــام الســاعة الثامن
عليــه  املدعــى  دقيقــة حضــر  حوالــي  وبعــد  واالنتظــار  مســاًء   )8.25(
علــى ســيارته مــن نــوع .... حتمــل لوحــة ســعودية رقــم )....( حيــث قــام 
ــال  ــي ري ــوب مببلــغ مائت ــب املصــدر منــه حب ــى املصــدر وطل بالســالم عل
فوافــق وقــام بإعطــاء املصــدر عــدد )5( خمــس حبــات يشــتبه أن تكــون 
ــغ احلكومــي املرقــم  مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة وقــام  بتســليمه املبل
لــه  املرافــق  العنصــر  إلــى  بالرجــوع وتســليم احلبــوب  قــام املصــدر  ثــم 
وكانــت عمليــة االســتالم والتســليم أمــام أنظــار الفــرد املرافــق ويف متــام 
الســاعة التاســعة مســاًء مــن نفــس اليــوم مت القبــض علــى املدعــى عليــه  
وبتفتيشــه عثــر معــه علــى اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة ويحمــل الرقــم 
التسلســلي ).....( وبســماع أقوالــه اقــر ببيــع احلبــوب املنبهــة احملظــورة 
بتلقيــه  أقــر  وباســتجوابه  أقوالــه  علــى  التبصيــم  ورفــض  وإيصالهــا 
اتصــال مــن شــخص يطلــب منــه حبــوب ثــم ذهــب إلــى املوقــع املتفــق عليــه 
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للقــاء املتصــل بالقــرب مــن مدرســة .... والتفاهــم معــه لتكــرار اتصالــه 
عليــه وقابلــه وســلم عليــه ومشــى رافضــًا أخــذ أو بيــع احلبــوب كمــا 
اقــر بعائديــة اجلــوال رقــم  ).....( لــه وقــد اثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي الصــادر مــن مركــز الســموم بصحــة تبــوك برقــم )1138/م 
س ت ( لعــام 1433هـــ ايجابيــة العينــة املرســلة ملــادة االمفيتامــن املنبهــة 
ــوه عنهــا يف  ــة املن ــة للرقاب ــة اخلاضع ــرات العقلي احملظــورة وهــو مــن املؤث
اجلــدول الثانــي فئــة )ب( بتعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة 
رقــم 89400/19 وتاريــخ 1426/10/25هـــ كمــا صــدر التقريــر الطبــي 
النفســي اجلنائــي رقــم )35/347( وتاريــخ 1433/5/18هـــ الصــادر مــن 
النفســية بالطائــف املتضمــن )تخفيــف املســؤولية  مستشــفى الصحــة 
اجلنائيــة يف قضيتــه احلاليــة لوجــود التخلــف العقلــي ومــا يصاحبــه مــن 
ســوء احلكــم علــى األمــور وضعــف تقديــر عواقــب األمــور( وقــد انتهــى 
التحقيــق إلــى اتهــام......  ببيــع عــدد خمــس حبــات مــن احلبــوب املنبهــة 
تبــن خلــو ســجله  احملظــورة بقصــد االجتــار وبالبحــث عــن ســوابقه 
منهــا وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم شــرعا ومجــرم 
نظامــا بنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلــب إثبــات مــا اســند إليــه واحلكــم عليــه 
باالتــي: 1- الســجن واجللــد والغرامــة وفقــا للمــادة )38( الفقــرة )1( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات مــع مراعــاة مــا ورد بالتقريــر الطبــي النفســي 
اجلنائــي املرفــق لفــة رقــم )61( 2- منــع مــن الســفر خــارج اململكــة وفقــا 
للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن النظــام نفســه 3- إلــزام املتهــم بدفــع 
املبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدرة )200( مائتــي ريــال وفقــًا لبرقيــة صاحب 
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الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
مصــادرة   -4 22-1428/10/23هـــ  وتاريــخ   65980/4/5/1 رقــم 
الســيارة مــن نــوع .... موديــل )1993( حتمــل اللوحــة رقــم ).....( واجلــوال 
املســتخدم يف عمليــة الترويــج مــن نــوع .... ابيــض يحمــل الرقــم التسلســلي 
)( وعــدم صــرف شــريحة اجلــوال رقــم )..............( للمتهــم املذكــور وفقــا 
للمــادة )53( الفقــرة األولــى مــن النظــام نفســه هــذه دعــواي وبســؤال 
بــأن  مــن حالــه  لــي  يتجــاوب وظهــر  فلــم  الدعــوى  عــن  املدعــى عليــه 
فيــه تخلــف عقلــي كمــا أنــه يجــاوب بإجابــات غيــر مطابقــة للســؤال 
وبتكــرار ســؤالي لــه عــن الدعــوى بكــى بــكاء شــديد وقــال ال لعبــوا 
علــي وأنــا تعبــت يف التوقيــف أوريــد اخلــروج وبــكالم غيــر مفهــوم كمــا 
ظهــر لــي بــأن املدعــى عليــه بحاجــة للمســاعدة يف بعــض أمــوره لكونــه 
قصيــر القامــة جــدًا كمــا حضــر يف نفــس اجللســة شــقيق املدعــى عليــه 
وهــو ســعودي بالســجل املدنــي رقــم حيــث أفــاد بــأن شــقيقه ال يحســن 
التصــرف يف بعــض أمــوره ولديــه تخلــف عقلــي وأنــا الولــي الشــرعي عنــه 
وأقــوم برعايتــه وإدارة شــؤون حياتــه نظــرًا لكونــه يعانــي مــن تخلــف 
عقلــي متوســط وغيــر قــادر علــى حتمــل املســؤولية وإدارة شــؤون حياتــه 
وذلــك حســب صــك الواليــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 3/41 
يف 1425/4/20هـــ أفــاد ثــم جــرى منــي اإلطــالع علــى التقريــر الطبــي 
النفســي اجلنائــي الصــادر مــن مستشــفى الصحــة النفســية بالطائــف 
واملــدون علــى اللفــة رقــم 23 واملتضمــن فيــه بأنــه مــن خــالل الفحــص 
العقلــي كان هادئــًا وال ينظــر بعــن الفاحــص وكان قصيــر القامــة 
ويعانــي مــن ضعــف واضــح بالســمع والنطــق وكالم غيــر مفهــوم يف 
بعــض األحيــان ومزاجــه متبلــد وغيــر متفاعــل ثــم بعــد ذلــك قــررت اللجنة 
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ــة  ــي ونظــرًا ملــا يعاني ــأن املذكــور يعــود إلــى مرجعــه بــدون عــالج عقل ب
املذكــور مــن تخلــف عقلــي ومــا يصاحبــه مــن ســوء يف احلكــم علــى 
األمــور وتقديــر عواقــب األفعــال كونــه مــن الســهولة ميكــن اســتغالله 
والتغريــر بــه مــن قبــل اآلخريــن وتــرى اللجنــة بــأن بعــض مــن املســؤولية 
الــالزم علــى ذويــه باحملافظــة عليــه حتــى ال  التعهــد  اجلنائيــة ويأخــذ 
يتكــرر مــا بــدر منــه يف قضيتــه اجلاليــة وهــو بتوقيــع الدكتــور ورئيــس 
اللجنــة الدكتــور كمــا مت اإلطــالع علــى تقريــر الطبــي النفســي اجلنائــي 
الصــادر مــن مستشــفى الصحــة النفســية بالطائــف برقــم 35/347 يف 
1433/5/18هـــ واملــدون علــى اللفــة رقــم 61 واملتضمــن فيــه بــأن اللجنــة 
الطبيــة تقــرر بتخفيــف املســؤولية اجلنائيــة يف قضيتــه احلاليــة لوجــود 
التخلــف العقلــي ومــا يصاحبــه مــن ســوء احلكــم علــى األمــور وضعــف 
تقديــر عواقــب األمــور وتشــدد اللجنــة علــى أخــذ التعهــدات الالزمــة 
علــى وليــه الشــرعي باحملافظــة عليــه حتــى ال يتكــرر منــه مثــل تلــك 
األفعــال مــرة أخــرى وهــو بتوقيــع د/ و د/ ورئيــس اللجنــة د/ وأيضــًا مت 
اإلطــالع علــى صــك الواليــة املذكــور أعــاله واملــدون علــى اللفــة رقــم 
11 واملتضمــن فيــه وفــق مــا ذكــره شــقيق املدعــى عليــه يف إفادتــه فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ومــا قــرره ولــي املدعــى عليــه الشــرعي وبعــد 
اإلطــالع علــى التقريريــن الطبيــن النفســين املذكــوران أعــاله ومبــا أن 
املدعــى عليــه ال يحســن التصــرف يف أمــوره ولديــه تخلــف عقلــي كمــا 
ورد يف التقاريــر الطبيــة ومبــا أنــه أيضــًا غيــر قــادر علــى حتمــل املســؤولية 
وإدارة شــؤون حياتــه ونظــرًا إلقامــة شــقيقه وليــًا عليــه يقــوم برعايتــه 
وإدارة شــؤونه وبعــد اإلطــالع علــى صــك الواليــة املذكــور أعــاله ولقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم كمــا يف احلديــث ] رفــع القلــم عــن ثالثــة عــن 
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النائــم حتــى يســتيقظ وعــن الصغيــر حتــى يكبــر وعــن املجنــون حتــى 
يفيــق [ رواه األمــام أحمــد وأبــو داود والترمــذي وقــال حديــث حســن ومبــا 
أن منــاط تكليــف اإلنســان يف الشــريعة اثنــان وهمــا البلــوغ والعقــل ومبــا 
ــى حقيقتهــا ]  ــه اإلنســان األشــياء عل ــة العقــل هــو مــا يــدرك ب أن مــا هب
ينظــر مجمــوع فتــاوي ابــن تيميــة 345/10[ وقــال األمــدي رحمــة اهلل يف 
ــف أن يكــون عاقــاًل  ــى أن شــرط املكل اإلحــكام ] اتفــق العقــالء عل
فاهمــًا للتكليــف ألن التكليــف خطــاب مــا وخطــاب مــن ال عقــل لــه 
وال فهــم محــال [ ومبــا أن صحــة التكليــف مبنيــة علــى العقــل الــذي 
ــه ال يعــرف  ــة ألن ــة القــدرة ونظــرًا ألن فاقــد العقــل معــدوم األهلي هــو آل
مصلحتــه مــن ضدهــا ومبــا أن املدعــى عليــه ناقــص العقــل وال يفــرق 
املخــدرات وضررهــا كمــا  يعــي خطــورة  وال  احلــرام  وال  احلــالل  بــن 
أنــه غيــر مــدرك لعواقــب األمــور واألفعــال وتقديرهــا ممــا يســهل علــى 
ضعــاف النفــوس مــن املروجــن اســتغالله والتغريــر بــه  وقــال ابــن قدامــة 
يف املغنــي 109/5 ] فأمــا الطفــل واملجنــون واملبرســم والنائــم واملغمــى 
عليــه فــال يصــح إقرارهــم ال نعلــم يف هــذا خالفــًا [ لــذا وجلميــع مــا تقــدم 
فلــم يثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه .... ببيــع خمــس حبــات مــن احلبــوب 
واملتعلقــة  العــام  املدعــي  طلبــات  ورددت  االجتــار  بقصــد  احملظــورة 
بتطبيــق املــواد 38و 56و53 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات بحــق املدعــى 
عليــه كمــال مضحــي لعــدم أهليتــه شــرعًا وأيضــًا رددت دعــوى املدعــي 
العــام بخصــوص املطالبــة بإلــزام املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ احلكومــي 
وكذلــك مصــادرة ســيارته وجوالــه وشــريحته واملذكــورة جميعــًا أعــاله 
لعــدم أهليتــه املعتبــرة شــرعًا  و أوصيــة بأخــذ التعهــد الــالزم علــى وليــه 
الشــرعي باملتابعــة الشــديدة علــى املدعــى عليــه واحملافظــة عليــه حتــى ال 
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يســتغل مــن قبــل اآلخريــن بهــذا حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي العــام 
قــرر املعارضــة علــى احلكــم بالئحــة اعتراضيــة وطلب التمييــز ويف نفس 
اليــوم جــرى تســليمه صــورة مــن احلكــم لالعتــراض عليــه و أفهــم بــأن 
مــدة االعتــراض ثالثــون يومــًا تبــدأ مــن هــذا اليــوم وإذا مضــت املــدة ولــم 
ــة حملكمــة االســتئناف  ــز وترفــع املعامل يعتــرض ســقط حقــه يف التميي
بــدون الئحــة خــالل خمســة وأربعــن يومــًا مــن تاريــخ هــذا اليــوم ولــه 
املراجعــة خــالل املهلــة واملــدة النظاميــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل على 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/05هـــ .
هـــ  املوافــق1434/03/22  األحــد  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــى ورود الالئحــة االعتراضي ــاًء عل افتتحــت اجللســة الســاعة 10.00 بن
علــى هــذا احلكــم واملقدمــة مــن املدعي العام واملقيــدة برقم 34617358 
يف 1434/03/10هـــ وبإطالعــي عليهــا لــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا 
حكمــت بــه أو يدعــو للعــدول عنــه وقــررت رفــع املعاملــة مــع القــرار 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة حملكمــة االســتئناف باجلــوف 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/03/22 هـــ .
الثانيــة  .... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة  احلمــد هلل وحــده وبعــد 
اجلــوف  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــه  القضايــا  لتمييــز 
وتاريــخ  برقــم   بعرعــر  العامــه  احملكمــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى 
1434/3/24هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصادر من فضيلة الشــيخ/ املســجل 
برقــم  يف1434/2/6هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/ يف قضيــة 
مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر املصادقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى ألــه 

وصحبــه وســلم..
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رقم الصك:33357665 تاريخه :1434/7/27هـ 
رقم الدعوى :33422213

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34324474/ج1/أ تاريخه: 1434/9/22هـ

املخــدر-  احلشــيش  تعاطــي  املخــدر-  احلشــيش  ترويــج   - مخــدرات 
مخففــة  ظــروف    - إقــرار  املخــدر-  احلشــيش  ترويــج  يف  الوســاطة 
للعقوبــة - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر- تعزيــر 

باملصــادرة- إقامــة حــد املســكر.

1- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) كل مسكر حرام ( .
2- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) من شرب اخلمر فاجلدوه (.

3- املادة 38-53-56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

ادعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليهمــا بتوجيــه االتهــام لــألول بترويــج 
احلشــيش املخــدر وتعاطيــه وتوســط الثانــي يف ترويــج وتعاطــي احلشــيش 
املخــدر، وطلــب املدعــى العــام إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا 
بالســجن  واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة جهــازي جــوال  
للمدعــى عليــه األول الســتخدامها  بعمليــة الترويــج  وإلغــاء الشــريحتن 
املدعــى عليهمــا   علــى  القبــض  أنــه مت  املرقــم ، حيــث  املبلــغ  وإعــادة 
بعــد ورود  بــالغ عــن املدعــى عليــه الثانــي  يقــوم بالتوســط  يف ترويــج 
احلشــيش املخــدر ومت التنســيق  معــه عــن طريــق أحــد املصــادر لشــراء 
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عليــه  املدعــى  مــن  احلشــيش  الثانــي  عليــه  املدعــى  وتســلم  احلشــيش 
األول، اعتــراف املدعــى عليهمــا وثبــوت إدانتهمــا ، بنــاء علــى مــا تقــدم 
حكمــت احملكمــة بإقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليهمــا وتعزيــر 
املدعــى عليهمــا بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة 
اجلــوال والشــريحة املســتخدمان يف اجلرميــة وُصــدق احلكــم مــن محكمة 

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
......... القاضــي باحملكمــة العامــة باجلبيــل   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا برقــم )33422213( وتاريــخ 1433/6/23هـــ واملقيــدة باحملكمــة 
برقــم )331183981( وتاريــخ 1433/6/23هـــ  ويف يــوم االحــد املوافــق 
433/6/29هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف  وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام باجلبيــل / ......... 
............. ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).......(  واملدعــى عليــه االول  
واملدعــى عليــه الثانــي /........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم )........(  وادعــى املدعــي العــام قائــال يف دعــواه بصفتــي مدعيــا عاما 
بدائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة اجلبيــل أدعــي علــى كل مــن 

املواطنــن :-
1- ........ مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( البالــغ مــن العمــر)18( عامــًا  
موقــوف لــدى ســجن محافظــة اجلبيــل مبوجــب مذكــرة التوقيــف رقــم 

)1252/4/3/15 س ب( وتاريــخ 1433/5/25هـــ.
2- ............ مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( البالــغ مــن العمــر)19( 
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عامــًا  موقــوف لــدى ســجن محافظــة اجلبيــل مبوجــب مذكــرة التوقيــف 
رقــم )1253/4/3/15 س ب( وتاريــخ 1433/5/25هـــ.

حيــث أنــه بتاريــخ 1433/5/22هـــ وردت معلومــات ملكافحــة املخــدرات 
مبحافظــة اجلبيــل مــن أحــد مصادرهــا الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه 
ــدى املصــدر  ــج احلشــيش املخــدر وقــد أب ــي )....( بالتوســط يف تروي الثان
اســتعداده لإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود ، عليــه وعنــد الســاعة )8:00( 
الثامنــة مســاًء بالتاريــخ أعــاله مت متكينــه مــن االتصــال بالوســيط علــى 
جوالــه رقــم ).....( حيــث قــال املصــدر : )بغيــت حشــيش( فقــال الوســيط 
)مبائتــن وخمســن( فقــال املصــدر : )إيــه إيــه مبائتــن وخمســن( علمــًا 
بــأن املكاملــة كانــت علــى مســمع مــن املــالزم / ...... والعريــف / ...... 
عليــه مت تكليــف املــالزم )....( بتمثيــل دور املشــتري ويرافقــه املصــدر 
كمــا مت تفتيــش املصــدر إبــراًء للذمــة ومت االنتقــال للقــاء الوســيط علــى 
طريــق األميــر ............  باجلبيــل البلــد حيــث ركــب الوســيط مــع املصــدر 
وممثــل دور املشــتري بعدهــا حتركــوا إلــى خلــف مستشــفى اجلبيــل البلد 
العــام حيــث اتضــح فيمــا بعــد أنهــم ينتظــرون املــروج وأثنــاء ذلــك لوحــظ 
شــخص يحتــك بهــم واتضــح أنــه املــروج وركــب معهــم أيضــًا وحتركــوا 
جميعــًا إلــى أمــام محطــة الشــعلة بجــوار شــركة الكهربــاء حيــث نــزل 
املــروج ودخــل أحــد الشــوارع املظلمــة بعدهــا بســاعة نــزل الوســيط بعــد 
االتصــال الــذي ورده مــن املــروج وبعــد خمــس دقائــق عــاد الوســيط وقــام 
بتســليم ممثــل دور املشــتري قطعــة بنيــة اللــون بلــغ وزنهــا )4.6( أربعــة 
جرامــات وســتة بالعشــرة مــن اجلــرام يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش 
املخــدر  كمــا حضــر املــروج أيضــًا وركــب هــو والوســيط بالســيارة 
بعدهــا مت القبــض عليهمــا حيــث اتضــح أن الوســيط هــو املدعــى عليــه 
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ــه  ــة ممنوعــات وبضبــط املــروج اتضــح أن ــى أي ــه عل ــر مع ــم يعث ــي ول الثان
ــر معــه  ــم يعث ــة ممنوعــات ول ــى أي ــر معــه عل ــم يعث ــه األول ول املدعــى علي
رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  أثبــت  وقــد  املرقــم   املبلــغ  علــى 
)2156 ك ش( وتاريــخ 1433/6/7هـــ  ايجابيــة القطعــة املضبوطــة ملــادة 
احلشــيش املخــدر املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث

وتاريــخ 1426/7/8هـــ. 
باســتجواب املدعــى عليــه األول ).....( أقــر بصحــة واقعــة القبــض عليــه 
مــن قبــل مكافحــة املخــدرات باجلبيــل بعــد قيامــه بترويــج قطعــة بلــغ 
وزنهــا )4.6( أربعــة جرامــات وســتة بالعشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش 
املخــدر وأنــه حصــل عليهــا مــن شــخص بــأم الســاهك ال يعرفــه مببلــغ 
)250( مائتــن وخمســن ريــااًل وقصــده مــن عمليــة الترويــج الكســب 
املــادي وأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر منــذ ســتة أشــهر وصــادق علــى 
أقوالــه شــرعًا وباســتجواب املدعــى عليــه الثانــي )....( أقــر بصحــة واقعــة 
القبــض عليــه مــن قبــل مكافحــة مخــدرات اجلبيــل بعــد قيامــه بالتوســط 
يف ترويــج قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )4.6( أربعــة جرامــات 
وســتة بالعشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر وأن قصــده مــن عمليــة 
التوســط هــو خدمــة زميلــه وأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر منــذ خمــس 
ســنوات وصــادق علــى أقوالــه شــرعًا وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهام 
للمدعــى عليــه األول بترويــج قطعــة مــن مــادة احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
)4.6( أربعــة جرامــات وســتة بالعشــرة مــن اجلــرام وتعاطيــه للحشــيش 
املخــدر وتوســط املدعــى عليــه الثانــي يف ترويــج تلــك القطعــة وتعاطيــه 

لــذات النــوع  وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
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1- إقرارهمــا املصــدق شــرعًا املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحتــن رقــم 
)13 ، 15( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق 

2- محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم 
)1( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق

3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم 
 )13(

ــى  ــر لهمــا عل ــم يعث ــة ل       وبالبحــث عمــا إذا كان لهمــا ســوابق جنائي
ســوابق مســجلة.

  وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا وهمــا بكامــل أهليتهمــا 
املعتبــرة شــرعًا  فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات 

مــا يلــي 
أواًل : إثبــات مــا أســند إليهمــا وفقــًا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليهمــا مبــا 

يلــي  
1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة املنصــوص عليهــا بالفقــرة رقــم )1( 
مــن املــادة رقــم )38( مــن ذات النظــام املشــار إليــه مــع مراعــاة إعمــال 

املــادة رقــم )62( مــن النظــام املشــار إليــه  
2- منعهمــا مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة وفقــًا للفقــرة رقــم )1( مــن 

املــادة رقــم )56( مــن ذات النظــام املشــار إليــه
ثانيــًا : مصــادرة جهــاز جوالــي املدعــى عليهمــا األول مــن نــوع )....( يحمــل 
الرقــم املصنعــي رقــم )............( والثانــي مــن نــوع ).....( يحمــل الرقــم 
املصنعــي رقــم )........................( الســتخدامهما بعمليــة الترويــج وفقــًا 
للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
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وفقــًا  املخــدرات  العامــة ملكافحــة  اإلدارة  وإيــداع قيمتــه يف حســاب 
لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )47( وتاريــخ 1421/12/18هـــ ، وإلغــاء 
الشــريحتن املتعلقــة بالرقمــن املســتخدمن يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا 
للمدعــى عليهمــا مــرة أخــرى وفقــًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
ــة رقــم )9798(  ــر الداخلي ــوزراء وزي ــس ال ــي العهــد نائــب رئيــس مجل ول
وتاريــخ 1428/2/10/9هـــ ، وإعــادة املبلــغ املرقــم وقــدره )250( مائتــن 
وخمســن ريــااًل اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم )15980/4/5/1( 
العامــة  اإلدارة  حســاب  يف  وإيداعــه   ، 22-1428/10/23هـــ  وتاريــخ 
املدعــي  دعــوى  وبعــرض  الســابق  للقــرار  وفقــًا  املخــدرات  ملكافحــة 
مــا ذكــره املدعــي  .... أجــاب قائــال  العــام علــى املدعــى عليــه األول 
العــام يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــال  وبعــرض دعــوى املدعــي العــام 
علــى املدعــى عليــه الثانــي ....   أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيــال  ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام عــن 
الرقــم اال خــر املســتخدم يف عمليــة الترويــج وكــم هــو رقمــه فقــال 
أطلــب مهلــة ملراجعــة أوراق املعاملــة رفعــت اجللســة  ويف يــوم  الســبت 
املوافــق1433/07/26 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة   وفيهــا 
حضــر املدعــي العــام  ..... واملدعــى عليهمــا ..... ثــم جــرى ســؤال املدعــي 
العــام عــن الرقــم اآلخــر املســتخدم يف عمليــة الترويــج فقــال هــو الرقــم 
).......( كمــا جــرى ســؤاله عــن قصــد املدعــى عليــه األول مــن الترويــج 
فقــال بقصــد الكســب املــادي ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليهمــا مــن الذي 
اســتلم املبلــغ احلكومــي الــذي قــدره )250( مائتــان وخمســون ريــال فقال 
املدعــى عليــه األول أنــا  مــن اســتلمت املبلــغ احلكومــي  ثــم جــرى االطالع 
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علــى أوراق املعاملــة فوجــد علــى  لفــه رقــم )13( التقريــر الكيمــاوي 
ــة  ــه وجــد يتضمــن ايجابي الشــرعي رقــم )2156 ك ش ( وباالطــالع علي
ــات املأخــوذة مــن املضبوطــات مــع املدعــى عليهمــا ملــادة احلشــيش  العين
املخــدر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى 
عليهمــا بدعــوى املدعــي العــام ولكــون مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا 
فعــل محــرم شــرعا ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )كل مســكر حــرام( 
وقولــه )مــن شــرب اخلمــر فاجلــدوه( رواهمــا أبــوداود وأحمــد  وبنــاء علــى 
املــادة رقــم )38( ورقــم )53(  ورقــم )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة فقــد ثبــت لــدي إدانــة  املدعــى عليــه األول بترويــج 
أربعــة جرامــات  وزنهــا )4.6(  بلــغ  املخــدر  مــادة احلشــيش  مــن  قطعــة 
وســتة بالعشــرة مــن اجلــرام بقصــد الكســب املــادي  وتعاطيــه للحشــيش 
املخــدر وتوســط املدعــى  عليــه الثانــي يف ترويــج تلــك القطعــة وتعاطيــه 
لــذات النــوع  ولقلــة الكميــة املروجــة ولعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى 
عليهمــا ولصغــر ســنهما فقــد حكمــت علــى األول ..... مبــا يلــي : أوال 
: يجلــد )80( ثمانــن جلــده حــد املســكر ثانيــا : يســجن ملــدة ثــالث 
ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه ثالثــا: يجلــد )300( ثالثمائــة جلــدة مفرقــه 
علــى ســتة بــن كل دفعــة واألخــرى خمســة عشــر يومــًا  رابعــا : مينــع مــن 
ــة الســجن  الســفر خــارج اململكــة ملــدة ثــالث ســنوات بعــد تنفيــذ عقوب
خامســا : إعــادة املبلــغ احلكومــي وقــدره )250( مائتــان وخمســون ريــااًل 
ويــودع يف حســاب اإلدارة العامــة املكافحــة املخــدرات سادســا : إلغــاء 
رقــم الشــريحة )......( وعــدم صرفــه لــه مــرة أخــرى  وحكمــت علــى 
املدعــى عليــه الثانــي مبــا يلــي أوال : يجلــد )80( جلــده حــد املســكر 
ثانيــا : يســجن املــدة ســنتن مــن تاريــخ إيقــاف ثالثــا : يجلــد )200( مئتــي 
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جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات بــن كل دفعــة واالخــرى خمســة عشــر 
ــذ  ــع مــن الســفر خــارج اململكــة املــدة عامــن بعــد تنفي ــا : مين ــوم  رابع ي
احلكــم خامســا :الغــاء الشــريحة رقــم )....( وعــدم صرفــه لــه مــرة أخــرى 
كمــا حكمــت مبصــادرة جهــازي اجلــوال املذكــور رقمهمــا املصنعيــة 
املكافحــة  العامــة  اإلدارة  حســاب  يف  قيمتهمــا  وإيــداع  الدعــوى  يف 
املخــدرات  وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليهمــا القناعة 
واملدعــي العــام عدمهــا وطلــب رفــع القضيــة حملكمــة اإلســتئناف  بــدون 
الئحــة اعتراضيــة واكتفــى مبــا قــدم لــذا قــررت رفــع القضيــة حملكمــة 
ــا  ــى نبين اإلســتئناف باملنطقــة الشــرقية  وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل عل

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/07/26هـــ
وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  وحــده  هلل  احلمــد 
لــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة باجلبيــل ويف يــوم  األحــد 
املوافــق 1434/03/22 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف 
تاريــخ  مــن  الريــاض  تدريبيــة مبدينــة  بــدورة  مشــارك  وحيــث كنــت 
1433/12/18 إلــى 1434/03/18هـــ وفيهــا حضــر املدعي العام بدائرة 
التحقيــق واإلدعــاء العــام باجلبيــل ...... واملدعــى عليهمــا األول ..... والثانــي 
باملنطقــة  مــن محكمــة االســتئناف  املعاملــة  قــد عــادت  .... وكانــت 
1433/11/21هـــ  وتاريــخ   )  331570304  ( رقــم  باخلطــاب  الشــرقية 
1433/11/02هـــ  وتاريــخ   )  33444434  ( رقــم  القــرار  بــه  املرفــق 
ــة لوحــظ  ــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل املتضمــن ان
أن فضيلتــه اثبــت ادانــة املدعــى عليهمــا بالترويــج والتوســط ولــم يحكــم 
ــون  ــة والثالث ــادة الثامن ــة امل ــة حســب مــا نصــت علي عليهمــا بغرامــة مالي
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات عليــه أجيــب فقــد حكمــت علــى املدعــى 
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عليهمــا بدفــع غرامــة قدرهــا )1000( ألــف ريــال تــودع يف حســاب اإلدارة 
نبينــا  علــى  التوفيــق وصلــى اهلل  وبــاهلل  املخــدرات  العامــة ملكافحــة 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  22/ 03 /1434 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
...... القاضــي يف احملكمــة العامــة باجلبيــل   ويف يــوم  االثنــن املوافــق 
حضــر  وفيهــا  العاشــرة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/08/29
مــن  املعاملــة  عــادت  وحيــث   ....... والثانــي   ..... األول  عليهمــا  املدعــى 
محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية باخلطــاب رقــم 341734585 
 341917981 برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة  1434/08/02هـــ  وتاريــخ 
ــخ  ــه القــرار رقــم 34280744 وتاري ــخ 1434/08/08هـــ واملرفــق ب وتاري
1434/07/26هـــ املتضمــن أنــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه لوحــظ 
مــا يلــي أوال / أن فضيلتــه حكــم علــى املدعــى عليهمــا بدفــع ألــف ريــال 
ولــم يوضــح احلكــم هــل الدفــع لــكل واحــد منهمــا أم يشــتركان يف 
دفــع االلــف ثانيــا/ لــم يعــرض فضيلتــه احلكــم علــى املدعــى عليهمــا 
فيمــا حكــم بــه أخيــرا عليــه أجيــب أمــا مــا يتعلــق باملالحظــة األولــى 
فــإن مبلــغ الغرامــة احملكــوم بــه هــو علــى كل واحــد مــن املدعــى عليهــم 
وأمــا مــا يتعلــق باملالحظــة الثانيــة فبعــرض احلكــم األخيــر علــى املدعــى 
عليهمــا قــررا القناعــة بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/29هـــ
ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
أنــا ....... القاضــي باحملكمــة العامــة باجلبيــل والقائــم بعمــل املكتــب 
القضائــي الثالــث ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/10/28 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة ويف يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/10/28هـــ 
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املعاملــة  عــادت  قــد  وكانــت  العاشــرة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
برقــم)342200831( الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن 
وتاريــخ 1434/01/01هـــ واملقيــدة لدينــا برقــم)342315157( وتاريــخ 
1434/10/14هـــ واملرفــق بهــا القــرار رقــم )34324474/ج1/أ( وتاريــخ 
1434/09/22هـــ واملتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/10/28هـــ
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رقم الصك:33410812  تاريخه :1433/3/19هـ 
رقم الدعوى :33427178

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34174256 تاريخه: 1434/4/8هـ

مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة- تعاطي احلبوب احملظورة- اقرار 
مصــدق شــرعًا- طلــب تشــديد عقوبــة- مراعــاة تخفيــف العقوبــة لعــدم 
الســوابق- مراعــاة تخفيــف العقوبــة لقلــة الكميــة املضبوطــة - التعزيــر 

بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال . 

1- الفقــرة االولــى مــن املــادة 38 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة .

2- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

ادعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليــه بتوجيــه االتهــام لــه بترويج حبوب 
ــب  ــا ، وطل ــه له اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد الكســب املــادي وتعاطي
املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه  بعقوبــة الســجن 
واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر  ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء 
احلبــوب  لترويجــه  العقوبــة  وتشــديد  اجلرميــة  املســتخدمة يف  الشــريحة 
احملظــورة ، حيــث أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه  بســبب قضيــة 
املخــدرات املنظــورة ، إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى، بنــاء علــى مــا تقــدم 
حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة 
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واملنــع مــن الســفر، ومصــادرة اجلــوال وألغــاء الشــريحة للمســتخدمن يف 
اجلرميــة وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1433/09/11هـــ لــدي 
أنــا ...... القاضــي باحملكمــة العامــة باجلبيــل بنــاًء علــى اإلحالــة الــواردة 
باحملكمــة  واملقيــدة   33427178 برقــم  احملكمــة  رئيــس  مــن  لنــا 
املدعــي  ..... بصفتــه  برقــم 331199945 يف 1433/06/25هـــ حضــر 
العــام بهيئــة التحقيــق باجلبيــل وادعــى علــى احلاضــر معــه ...... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( قائــاًل يف دعــواه أنــه بتاريــخ 
1433/06/02هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه يف قضيــة مخــدرات 
وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لــه بترويــج عــدد )6( ســت حبــات 
مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد الكســب املــادي وتعاطيــه 

لــذات النــوع ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :-
1- إقــراره املصــدق عليــه شــرعًا املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم 

)8( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق. 
2- محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم 

)1( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق. 
3- التقرير الكيماوي الشرعي املنوه عنه املرفق على اللفة رقم )13(.

وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق جنائيــة عثــر لــه على ســابقتن األولى 
ارتــكاب عــدة ســرقات اقترنــت بإطــالق النــار والثانيــة ســرقة ســيارات 
ــه -  ــه املدعــى علي ــات. وحيــث إن مــا أقــدم علي ــت بســرقة حيوان واقترن
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا و 
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نظامــًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليــه باآلتــي :-
ــد والغرامــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة رقــم  ــة الســجن واجلل 1- بعقوب

)1( مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام   املشــار إليــه.
2- منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة وفقــًا للفقــرة رقــم )1( مــن 

املــادة رقــم )56( مــن النظــام املشــار إليــه.
املصنعــي  الرقــم  يحمــل   ).....( نــوع  مــن  النقــال  الهاتــف  مصــادرة   -3
)............( املســتخدم يف عمليــة ترويــج املخــدرات وفقــًا للفقــرة رقــم )1( 
مــن املــادة رقــم )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وإيــداع قيمتــه يف 
حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )47( وتاريــخ 1421/12/18هـــ ، وإلغــاء الشــريحة املتعلقــة بالرقــم 
املســتخدم يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا للمدعــى عليــه مــرة أخــرى وفقــًا 
لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الوزراء 

وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ  9-1428/2/10هـــ .
4- تشــديد العقوبــة عليــه لترويجــه احلبــوب احملظــورة اســتنادًا لبرقيــة 
صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
هــذه  1427/2/8هـــ  وتاريــخ  )2/8346/4/5/1ش(  رقــم  الداخليــة 
دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعي 
العــام كلــه ثابــت وصحيــح فقــد قمــت ببيــع ســت حبــات مــن حبــوب 
ــغ وقــدره مائتــي ريــال كمــا أننــي أتعاطــى  االمفيتامــن احملظــورة مببل
احلبــوب احملظــورة وأنــا تائــب ونــادم أشــد النــدم وأعدكــم أال أعــود ملثــل 
هــذه األمــور هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي رقــم 2245 ك ش يف 1433/06/11هـــ فوجــد يتضمــن إيجابيــة 
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احلبــوب املضبوطــة ملــادة اإلمفيتامــن احملظــورة ثــم جــرى اإلطــالع علــى 
مذكــرة الســوابق فوجــدت كمــا ذكــر املدعــي العــام وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليــه صــادق عليهــا فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومــا قــرره الطرفــان فقــد ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بترويــج عــدد )6( 
ســت حبــات مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد الكســب املــادي 

وتعاطيــه لــذات النــوع وحكمــت عليــه مبــا يلــي:
1- تطبيــق العقوبــة الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات وذلــك بســجنه خمــس ســنوات تعتبــر مــن تاريــخ 
ــدة مفرقــة علــى عشــر دفعــات كل دفعــة  ــده خمســمائة جل إيقافــه وجل
خمســون جلــدة بــن الدفعــة والتــي تليهــا فتــرة ال تقــل عــن اســبوعن 

وتغرميــه مبلــغ وقــدره خمســة اآلف ريــال.
2-منعــه مــن الســفر ملــدة خمــس ســنوات تعتبــر مــن تاريــخ خروجــه مــن 

الســجن.
3-مصــادرة الهاتــف النقــال مــن نــوع ..... يحمــل الرقــم املصنعــي ............ 

املســتخدم يف عمليــة ترويــج املخــدرات والغــاء الشــريحة للرقــم )......( 
بجلــده  وذلــك  احملظــورة  احلبــوب  لترويجــه  عليــه  العقوبــة  4-تشــديد 
ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن 

ــرة ال تقــل عــن اســبوعن. ــي تليهــا فت الدفعــة والت
وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام 
قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه بــه وطالــب 
بتمييــزه بــدون الئحــة فأجبتــه لطلبــه وأمــرت برفــع األوراق حملكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/09/11هـــ.
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هـــ  املوافــق1433/11/22  اإلثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقة الشــرقية برقم 331737183 
الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  اجــاب  قــرار  وبرفقهــا  1433/11/10هـــ  يف 
اجلزائيــة الثانيــة رقــم 33425305 يف 1433/10/14هـــ ونــص املقصــود 
منــه ) وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ مايلــي: 
أواًل/ لــم يتــم توقيــع املدعــى عليــه يف الضبــط كمــا يظهــر مــن صــورة 
الضبــط املرفقــة. ثانيــًا/ أال يــرى فضيلتــه إعمــال املــادة الســتن مــن نظام 
املخــدرات ويخفــف الســجن علــى املدعــى عليــه وأنــه ليــس عليــه ســوابق 
والكميــة قليلــه فعلــى فضيلتــه مالحظــة مــا ذكــر ( أ. هـــ. ولوجاهــة مــا 
ــى املدعــى  ــه ســابقًا وحكمــت عل ُذكــر فقــد رجعــت عمــا حكمــت ب
عليــه مبايلــي:1/ تطبيــق العقوبــة الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )38( 
مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات نظــرًا 
لعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه لقلــة الكميــة املروجــة وذلــك 
بســجنه ملــدة ســنتن تعتبــر مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده خمســمائة جلــده 
مفرقــة علــى عشــر دفعــات كل دفعــه خمســون جلــده بــن الدفعــة والتــي 
تليهــا فتــرة ال تقــل عــن اســبوعن وتغرميــه مبلــغ وقــدره خمســة آالف ريــال. 
2/ منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة خمــس ســنوات تعتبــر من تاريخ 
خروجــه مــن الســجن. 3/ مصــدرة الهاتــف النقــال مــن نــوع نوكيــا يحمــل 
ــة ترويــج املخــدرات وإلغــاء  الرقــم املصنعــي ............ املســتخدم يف عملي
الشــريحة للرقــم).........(. 4/ تشــديد العقوبــة عليــه لترويجــه احلبــوب 
احملظــورة وذلــك بجلــده ثالثمائــة جلــده مفرقــة علــى ســت دفعــات كل 
دفعــه خمســون جلــده بــن الدفعــة والتــي تليهــا فتــرة ال تقل عن أســبوعن. 
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وبالنســبة ملــا ورد يف املالحظــة األولــى فقــد مت إكمــال الــالزم حيالهــا 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم 
وقــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه بــه وأنــه ال يــزال علــى اعتراضــه بــدون 
الئحــة فأجبتــه لطلبــه وأمــرت بإعــادة املعاملــة الــى محكمــة االســتئناف 
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل ــع . وبــاهلل التوفيــق ، وصل باملنطقــة الشــرقية كاملتب

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/22هـــ.
املدعــي  وفيهــا حضــر  اجللســة  افتتحــت  فقــد  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم 332196032 يف وبرفقهــا قــرار 
اصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة رقــم 33478085 يف 
1433/12/26هـــ ونــص املقصــود منــه ) وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
1433/10/14هـــ  33425305/ج2/ب يف  رقــم  قرارنــا  علــى  فضيلتــه 
ــه مــن الســفر ملــدة خمــس ســنوات  ــع املدعــى علي ــه من لوحــظ أن فضيلت
واملتعــن  أن يكــون املنــع مــن الســفر مــدة مماثلــة لســجنه فعلــى فضيلتــه 
مالحــظ مــا ذكــر ( أ. هـــ. ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة فقــد 
رجعــت عمــا حكمــت بــه ســابقًا مبنــع املدعــى عليــه مــن الســفر ملــدة 
ــع املدعــى عليــه مــن الســفر ملــدة ســنتن  خمــس ســنوات وحكمــت مبن
تعتبــر مــن تاريــخ خروجــه مــن الســجن وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــي العــام بقائــه علــى 
اعتراضــه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف1434/02/20هـــ. احلمــد هلل وحــده وبعــدـ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1434/04/20 هـــ افتتحــت اجللســة لــدي أنــا املــالزم 
القضائــي باحملكمــة العامــة باجلبيــل والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي 



181

الثانــي بهــذه احملكمــة بنــاًء علــى تعميــد فضيلــة رئيــس احملكمــة رقــم 
34828702 يف 1434/04/06هـــ وقــد وردتنــي املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم 34711066 يف 1434/04/08هـــ 
وبرفقهــا قــرار اصحــاب الفضيلــة رقــم 34174256 يف 1434/03/29هـــ 
وبــاهلل  املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم ولبيانــه جــرى منــا تدوينــه. 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/04/20 هـــ . 
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رقم الصك: 33439718 تاريخه : 1433/10/28هـ 
رقم الدعوى: 33473749

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
33454856 تاريخه: 1433/7/8هـ

مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر- تعاطــي احلشــيش املخــدر - قيادة 
ســيارة حتــت تأثيــر املخــدر - تســتر - إثبــات إدانــة - إقامــة حــد املســكر 
علــى متعاطــي احلشــيش - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واإلبعــاد   

املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

ــه بترويجــه قطعــة مــن احلشــيش  ادعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى علي
املخــدر وتعاطيــه احلشــيش املخــدر وقيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر تعاطــي 
احلشــيش و تســتره علــى مصــدر مــا مت ترويجــه، طلــب املدعــي العــام 
إثبــات مــا أســند إليــه و احلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
املاليــة، إبعــاده إلــى خــارج البــالد بعــد انتهــاء عقوبــة الســجن وعــدم 
الســماح لــه بالعــودة مــرة أخــرى وإجــراء املقتضــى الشــرعي لقــاء تعاطيــه 
احلشــيش املخــدر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة و إلغــاء 
الشــريحة املســتخدمة يف اجلرميــة وإلــزام املدعــى عليــه بــرد املبلــغ املرقــم 
كامــاًل، حيــث أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد ورود بــالغ عنــه 
بأنــه يقــوم بالتوســط يف بيــع احلشــيش املخــدر، وقــد مت التنســيق مــع 
أحــد املصــادر الســرية لإلطاحــة بــه و مت االتصــال علــى املدعــى عليــه 
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مــن قبــل املصــدر ومت التنســيق معــه واالتفــاق علــى الزمــان و املــكان و 
بعــد ذلــك مت القبــض عليــه متلبســًا بعــد اســتالم املبلــغ املرقــم مــن املصــدر 
واســتالم املدعى عليه قطعة احلشــيش من قائد ســيارة أخرى و تســليمها 
للمصــدر، صــادق املدعــى عليــه علــى مــا نســب إليــه بتعاطــي احلشــيش 
املخــدر، وأنكــر املدعــى عليــه ترويجــه لقطعــة احلشــيش املخــدر، رغــم 
إقــراره حتقيقــًا وثبــوت إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه، معاملــة 
املدعــى عليــه وفــق املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن واجللــد وإقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه والغرامــة و 
اإلبعــاد وصــرف النظــر عــن دعــوى املدعي العام بإرجــاع املبلغ احلكومي 

و مصــادرة اجلــوال وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33473749 وتاريــخ 1433/07/19 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331353830 وتاريــخ 1433/07/19 هـــ  ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1433/08/07 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... وقــدم الئحة الدعــوى قائال بصفتي عضو 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بدائــرة شــرق مدينــة الريــاض ادعي على/ 
اســم املتهــم: .... اجلنــس: ذكــر ،اجلنســية: فلســطيني ،الديانــة: مســلم، 
نــوع الهويــة: رخصــة إقامــة، رقــم الهويــة: .....، املهنــة: طالــب ، احلالــة 
االجتماعيــة: أعــزب ،جهــة اإليقــاف: شــعبة ســجن امللــز ،تاريــخ القبــض: 
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املــواد املخــدرة  بيــع ،  املتهــم: موقــوف ،االتهــام:  1433/6/5 ،حالــة 
الســوابق: ال يوجــد فبتاريــخ 1433/6/5هـــ قبــض علــى املذكــور مــن 
قبــل إحــدى فــرق قــوة املســاندة اخلاصــة اثــر توافــر معلومــات لــدى الفرقــة 
عــن طريــق أحــد مصادرهــا الســرية عــن قيــام املتهــم املذكــور بالتوســط 
يف ترويــج احلشــيش املخــدر ويســكن بحــي الربــوة ويتواجــد علــى هاتفــه 
اجلــوال رقــم )....( وقــد اســتعد املصــدر لإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود عليــه 
مت اإليعــاز للمصــدر باالتصــال علــى جــوال املــروج وطلــب منــه كميــة مــن 
احلشــيش املخــدر مببلــغ وقــدره )200( مائتــي ريــال وأفــاد للمصــدر بأنــه 
ســوف يأخــذ قطعــة احلشــيش مــن شــخص آخــر بعــد اســتالمه للمبلــغ 
ومت االتفــاق معــه علــى ذلــك وطلــب مــن املصــدر احلضــور إلــى أســواق 
)....( ومت تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا وتزويــده باملبلــغ املرقــم وقــدره 
)200( مائتــي ريــال ومت تكليــف أحــد أفــراد الفرقــة مبرافقــه املصــدر 
لإلشــراف علــى عمليــة االســتالم والتســليم وبانتقــال الفرقــة إلــى املوقــع 
املتفــق عليــه حضــر املــروج وركــب مــع املصــدر وفــرد الفرقــة املكلــف 
ثــم قــام باالتصــال علــى  واســتلم املبلــغ املرقــم  وقــدره )200( مائتــي 
شــخص وأخبــره بأنــه يف املوقــع وعندهــا حضــرت ســيارة مــن نــوع .... 
حتمــل اللوحــة رقــم )......( )مت فــرز أوراق مســتقلة للســيارة وقائدهــا ومت 
بعثهــا إلــى مكافحــة املخــدرات بشــرق الريــاض مبوجــب اخلطــاب رقــم 
)5109( وتاريــخ 1433/7/2هـــ حلــن القبــض عليــه وإحضــاره( وتوقــف 
بجانــب ســيارة الفرقــة واســتلم املبلــغ املرقــم وقــدره )200( مائتــي ريــال 
مــن املذكــور وســلمه قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر تــزن 
)5،2( خمســة جرامــات وعشــري اجلــرام ثــم قــام بتســليمها إلــى الفــرد 
املكلــف ومتــت مداهمــة املذكــور والقبــض عليــه ومبتابعــة صاحــب 
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الســيارة .... اختفــى عــن األنظــار لكونــه يقــود الســيارة بســرعة جنونيــة 
ومتهــورة وبتفتيــش املذكــور شــخصيًا عثــر معــه علــى جهــاز جــوال مــن 
نــوع ..... يحمــل الرقــم املصنعــي )............( اتضــح انــه نفــس اجلــوال الــذي 
متــت عليــه عمليــة التفــاوض والتنســيق ولــم يعثــر معــه علــى املبلــغ املرقــم 

وقــدره )200( مائتــي ريــال .
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض رقــم )6317/س( لعــام 
1433هـــ ايجابيــة عينــة القطعــة املروجــة ملــادة احلشــيش وهــو مــن املــواد 
املخــدرة واملدرجــة يف اجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة 
. جــرى مخاطبــة مكافحــة املخــدرات  العقليــة  املخــدرات واملؤثــرات 
ــخ 1433/6/7هـــ  ــاض مبوجــب اخلطــاب رقــم )2350( وتاري بشــرق الري
لطلــب حجــز الهاتــف مــع الشــريحة متهيــدًا ملصادرتــه وبســماع أقــوال 

املتهــم اعتــرف بصحــة قيامــه بالتوســط يف ترويــج احلشــيش املخــدر . 
وباســتجوابه اعتــرف حتقيقــًا بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه احلشــيش املخــدر منــذ ثــالث ســنوات آخرهــا يــوم القبــض عليــه 
كمــا اعتــرف بقيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر تعاطــي احلشــيش املخــدر 
ولــم يــدل املذكــور بــأي معلومــات عــن مصــدر حصولــه علــى احلشــيش 
املخــدر . وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إلــى/..... 
ببيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن )5،2( خمســة جرامــات وعشــري 
املجــرم  املخــدر  احلشــيش  وتعاطيــه  والترويــج  االجتــار  بقصــد  اجلــرام 
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة  مبوجــب 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـ، 
وقيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر تعاطــي احلشــيش املخــدر املعاقــب علــى 
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ذلــك مبوجــب املــادة )68( مــن نظــام املــرور الصــادر باملرســوم امللكــي 
رقــم )م/85( وتاريــخ 1428/10/26هـــ ، وتســتره علــى مصــدر مــا مت

ترويجه املعاقب على ذلك شرعًا . وذلك لألدلة والقرائن التالية : - 
1- مــا تضمنــه اعترافــه حتقيقــًا بحيازتــه احلشــيش وتعاطيــه وقيادتــه 
للســيارة حتــت تأثيــره املنــوه عنــه املــدون علــى اللفــات رقــم )              ( .
2- مــا تضمنــه اعترافــه مبحضــر ســماع أقوالــه األوليــة املنــوه عنــه املدون 
علــى الصفحــة رقــم )     ( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــة )  ( .
3- مــا تضمنــه محضــر البــالغ والقبــض واالنتقــال والتفتيــش املنــوه عنــه 
املــدون علــى الصفحــات رقــم )              ( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل 

املرفــق لفــة )   ( .
4- مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة 
رقــم )    ( . وبــورود صحيفــة ســوابقه اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة 

ضــده حتــى تاريخــه .
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي:

1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة بحقــه وفقــًا ملــا ورد بالفقــرة 
)األولــى( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة ملــا أســند إليــه.
2- إبعــاده إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه وعــدم 
الســماح لــه بالعــودة مــرة أخــرى وفقــًا للفقــرة )الثانيــة( مــن املــادة )56( 

مــن النظــام املشــار إليــه .
3- إجراء املقتضى الشرعي بحقه لقاء تعاطيه احلشيش املخدر .

4- مصــادرة الهاتــف اجلــوال املســتخدم يف التنســيق لعمليــة الترويــج مــن 
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نــوع نوكيــا حامــل الرقــم املصنعــي )............( وفقــًا للفقــرة )1( مــن 
ــه . املــادة )53( مــن النظــام املشــار إلي

 )....( الرقــم  التــي حتمــل  اجلرميــة  املســتخدمة يف  الشــريحة  إلغــاء   -5
وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك يف حالــة صــدور احلكــم باإللغــاء وإبــالغ 
الشــركة مصــدرة الشــريحة بذلــك اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو 

امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ .
ــر تعاطــي احلشــيش  ــه للســيارة حتــت تأثي ــق بقيادت 6- النظــر فيمــا يتعل
املخــدر وفــق الفقــرة )الثانيــة( مــن املرســوم امللكــي املشــار إليــه رقــم 
)م/85( وتاريــخ 1428/10/26هـــ . - إلــزام املتهــم املذكــور بــرد املبلــغ 
املرقــم كامــاًل وقــدره )200( مائتــي ريــال اســتنادًا لبرقيــة صاحــب 
الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 

رقــم )65980( وتاريــخ 22-1428/10/23هـــ .
8- بعقوبــة تعزيريــة بحقــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا مت ترويجــه 
مــا  قائــال  أجــاب  عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  دعــوى  وبعــرض 
ذكــره املدعــي العــام مــن توســطي يف بيــع احلشــيش املخــدر غيــر صحيــح 
والصحيــح انــه وجــد معــي قطعــة حشــيش قدرهــا خمســة جــرام وعشــري 
ــا أدخــن احلشــيش  اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر لغــرض االســتخدام فأن
وليــس علــي ســوابق هكــذا أجــاب وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام 
علــى توســط املدعــى عليــه مــن ترويــج احلشــيش قــال اطلــب رفــع اجللســة 
إلحضارهــا فرفعــت اجللســة وقــد حــددت لهمــا موعــدا هــو يــوم الســبت 
املوافق 1433/08/24هـ الساعة التاسعة . وباهلل التوفيق ، وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/07هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد   ففــي يــوم  الســبت املوافــق1433/08/24 هـــ 
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افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة وخمســون دقيقــة وفيهــا حضــر املدعي 
العــام .... واملدعــى عليــه .... ولــم حتضــر البينــة وحــددت لــه موعــدا هــو 
وبــاهلل  احلاديــة عشــر.  الســاعة  املوافــق 1433/09/10هـــ  األحــد  يــوم 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
ــوم  األحــد  حــرر يف  1433/08/24 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد   ففــي ي
املوافــق1433/09/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 02:00  وفيهــا حضر 
ــم يحضــر املدعــي العــام الفرقــة  ــه .... ول املدعــي العــام .... واملدعــى علي
القابضــة وطلــب رفــع اجللســة إلحضارهــم ورفعــت اجللســة لذلــك وقــد 
حــددت لهمــا موعــدا هــو يــوم االثنــن 1433/10/9هـــ الســاعة التاســعة  

 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم
ــوم  األحــد  حــرر يف  1433/09/10 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد   ففــي ي
املوافق1433/10/09هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  العاشــرة وخمســن 
دقيقــه وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... واملدعــى عليــه .... ولــم يحضــر 
املدعــي العــام الفرقــة القابضــة وطلــب رفــع اجللســة إلحضارهــم ورفعــت 
اجللســة لذلــك وقــد حــددت لهما موعدا هو يوم االثنــن 1433/10/16هـ 
الســاعة التاســعة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/10/09هـــ
املوافق1433/10/23هـــ  االثنــن  يــوم   ففــي  وبعــد   وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة  11:00 وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
العــام الفرقــة القابضــة وهــذه هــي  عليــه مؤيــد ولــم يحضــر املدعــي 
اجللســة الرابعــة  لطلبهــا وقــد جــرى نقــاش املدعــى عليــه عــن دعــوى 
املدعــي العــام فأصــر علــى جوابــه وأقــرَّ انــه قــاد الســيارة وهو حتــت تأثير 
احلشــيش هــذا وقــد جــرى اطالعــي علــى دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه )1( 
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صفحــة )18( وجــدت املدعــى عليــه ... ملــا ســئل انــت متهــم بالتوســط 
يف ترويــج احلشــيش املخــدر اجــاب قائــال نعــم صحيــح وملــا ســئل مــا هــو 
قصــدك مــن التوســط يف تلــك العمليــة اجــاب بــأن الشــخص الــذي قــام 
بطلبــي احلشــيش قــال احضــر لــي احلشــيش مقابــل مبلــغ مالــي ولذلــك 
ســوف أوفــره لــك وبعرضــه عليــه اجــاب قائــال نعــم اجبــت مبــا ذكــر 
لــدى مكافحــة املخــدرات نتيجــة الضــرب مــن قبــل احملقــق وقــد بصمــت 
عليــه هــذا وقــد جــرى اطالعــي علــى واقعــة القبــض بدفتــر التحقيــق 
املرفــق لفــه )1( ص )11.12( وجدتــه كمــا نــص عليــه يف دعــوى املدعــي 
العــام ولــم اجــد فيــه اســماء االشــخاص اللذيــن قامــوا بالقبــض ولــم اجده 
موقعــا وبعرضــه علــى املدعــى عليــه اجــاب قائــال نعــم لقــد قبــض علــي 
مــن قبــل الفرقــة ولكــن وجــدوا معــي قطعــة حشــيش لكــن لــم ابــع ولــو 
ــن دراهمــه فــال صحــة لذلــك هــذا وقــد جــرى اطالعــي  كنــت بعــت اي
علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم ) 6317/س( لعــام 1433هـــ 
املتضمــن ايجابيــة القطعــة املروجــة ملــادة احلشــيش كمــا جــرى اطالعــي 
علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه ... فلــم اجــد لــه ســوابقا وقــد وجــدت 
واالجابــة  الدعــوى  مــن  تقــدم  ملــا  فبنــاء  اوقــف يف 1433/6/5هـــ  انــه 
وحيــث اقــر املدعــى عليــه مؤيــد بحيازتــه لقطعــة احلشــيش املذكــورة 
يف الدعــوى وذكــر انهــا للتعاطــي وليســت للترويــج وحيــث اقــر بتدخــن 
احلشــيش وحيــث اقــر يف دفتــر التحقيــق لــدى احملقــق بالتوســط يف بيعــه 
قطعــة احلشــيش وادعــى انــه حتــت الضــرب وبنــاء ملــا ورد يف محضــر 
ــر  ــم يــدل يف دفت ــم يحضــر شــهود الفرقــة القابضــة ول القبــض وحيــث ل
ترويــج  يف  والشــريحة  للجــوال  اســتخدامه  عــن  وإلجابتــه  التحقيــق 
املخــدرات فقــد ثبــت لــدي مــا نســب للمدعــى عليــه مــن ترويــج احلشــيش 
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البالــغ وزنــه خمســة جرامــات وعشــري اجلــرام وتعاطيــه للحشــيش ونظــرا 
لصغــر ســن املدعــى عليــه وعــدم ســوابقه ولقلــة الكميــة فقــد قــررت 
معاملتــه حســب املــادة الســتون مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة وقــررت مــا يلــي اوال ســجن املدعــى عليــه ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ 
توقيفــه ثانيــا جلــده ثمانــن جلــده حــد املســكر ثالثــا جلــده تعزيــرا علــى 
تســتره علــى املصــدر اربعــن جلــده رابعــا تغرميــه الــف ريــال خلزينــة الدولــة 
تعزيــرا خامســا ابعــاده عــن اململكــة بعــد انتهــاء فتــرة عقوبــة ســجنه 
وعــدم الســماح بالرجــوع للمملكــة اال حســب مــا تقتضيــه تعليمــات 
احلــج والعمــرة سادســا ثبــت لــدي قيــادة املدعــى عليــه للســيارة وهــو حتــت 
تأثيــر احلشــيش ســابعا صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام ارجاعــه 
املبلــغ املرقــم مائتــي ريــال وكذلــك مصــادرة اجلــوال وبعــرض احلكــم 
علــى اجلميــع قنــع املدعــى عليــه باحلكــم ولــم يقنــع املدعــي العــام وطلــب 
تدقيقــه مــن قبــل محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة فأجيــب لطلبــه 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1433/10/23 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء 1434/3/18هـ افتتحت 
 ...... اجللســة الســاعة  1.30 بعــد الظهــر وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه ... وكانــت املعاملــة قــد عــادت مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة رقــم 3439879 يف 1434/2/18هـــ 
قررنــا  املعاملــة  وأوراق  وصــورة  القــرار  وبدراســة  منــه  احلاجــة  ونــص 
إعادتهــا ملالحظــة اآلتــي : أواًل/ أثبــت فضيلتــه مــا نســب إلــى املدعــى 
عليــه مــن ترويــج احلشــيش املخــدر وهــذا محــل نظــر فليــس يف اعتــراف 
املدعــى عليــه حتقيقــًا مــا يثبــت ذلــك ولــم يبــن فضيلتــه نــوع الترويــج 
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ثانيــًا/ ملــا عــرض علــى املدعــى عليــه إقــراره حتقيقــًا ادعــى أنــه اعتــرف 
ــى املدعــي العــام  ــه نتيجــة الضــرب وهــذه الدعــوى يتوجــه عرضهــا عل ب
وإجــراء الوجــه الشــرعي فيهــا . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
ــه وســلم . قاضــي اســتئناف ..... توقيعــه  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
ــه  ــرة .... توقيع وختمــه قاضــي اســتئناف ... توقيعــه وختمــه رئيــس الدائ
وختمــه واجلــواب علــى مالحظــة أصحــاب الفضيلــة األولــى والثانيــة أنــه 
ــاع خمســة  ــدى احملقــق ب ــه ..... عــن إقــراره ل جــرى مناقشــة املدعــى علي
جرامــات مــن احلشــيش وعشــرين اجلــرام قــال نعــم أقــررت علــى الضــرب 
بحديــدة املســدس وال أطلــب بإحالــة للمستشــفى للكشــف علــي فــال 
أريــد ذلــك هكــذا قــال وعليــه فــإن نوعيــة الترويــج هــي التوســط يف بيــع 
احلشــيش واضيــف علــى مــا ذكــر يف سادســًا بــأن عقوبتــه علــى قيادتــه 
للســيارة وهــو حتــت تأثيــر احلشــيش عائــدة للجهــة املختصــة واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن . حــرر 

يف  1434/03/18 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييز 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقــم  34508739 
فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار   بهــا  املرفــق  1434/6/13هـــ  وتاريــخ 
ــخ  القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .....  املســجل برقــم 33439718 وتاري
1433/10/28هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ...... ) فلســطيني 
بالقــرار  املوضــح  النحــو  علــى  مخــدرات   بقضيــة  التهامــه   ) اجلنســية 
املتضمــن  حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه  وحيــث ســبق 
دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــاب 
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بــه فضيلتــه علــى قــرار الدائــرة رقــم 3439879 وتاريــخ 1434/2/18هـــ 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر مــع تنبيــه فضيلتــه 
ــذ  .  ــل بعثهــا جلهــة التنفي ــر يف القــرار قب لذكــر املــدة بــن احلــد والتعزي
ــى آلــه وصحبــه وســلم. ــا محمــد وعل ــى نبين واهلل املوفــق وصلــى اهلل عل
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رقم الصك :33361642 تاريخه :1433/7/3هـ  
رقم الدعوى:33475473

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33454856 تاريخه: 1433/11/15هـ

مخدرات - ترويج احلشــيش املخدر- تعاطي احلشــيش املخدر- تســتر- 
إقامــة حــد املســكر علــى تعاطــي احلشــيش  - التعزيــر بالســجن واجللــد 
والغرامــة واملنــع مــن الســفر- التعزيــر مبصــادرة اجلــوال والشــريحة 
املســتخدمتان يف اجلرميــة - التعزيــر بالغرامــة لتســتره علــى املصــدر.

1- املادة 38 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

2- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
3- الفقــرة األولــى مــن املــادة 58 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقلية.

ادعــى املدعــى العــام ضــد املدعــى عليــه ترويــج احلشــيش املخــدر وحيــازة 
احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه للحشــيش املخدر، 
وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكم عليه بالســجن واجللد 
والغرامــة املاليــة ومنعــه مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء 
شــريحته املســتخدمة يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك ، حيــث 
أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه بنــاًء علــى إخباريــة مفادهــا أن املدعــى 
عليــه يقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر فتــم التنســيق مــع أحــد املصــادر 
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الســرية لإلطاحــة باملدعــى عليــه ومت التنســيق مــع املدعــى عليــه مــن قبــل 
املصــدر وُســِلم للمصــدر املبلــغ املرقــم ومت تفتيشــه تفتيشــًا دقيقــًا ومت 
مقابلــة املصــدر للمدعــى عليــه وركــب معــه يف الســيارة ثــم نــزل املصــدر 
وســلم للفرقــة قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر ، ثــم قبــض 
علــى املدعــى عليــه ووجــد املبلــغ املرقــم معــه وكذلــك اجلــوال املســتخدم 
يف اجلرميــة ، إقــرار املدعــى عليــه ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه ، بنــاء علــى 
مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســحن واجللــد 
ــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال والشــريحة املســتخدمن  والغرامــة واملن
محكمــة  مــن  احلكــم  وصــدق   ، املســكر  حــد  وإقامــة  اجلرميــة  يف 

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33475473 وتاريــخ 1433/07/20 هـــ  املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1433/07/20هـــ  ففــي  برقــم 331360505  باحملكمــة 
  02  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/07/23هـــ  األربعــاء 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام/ ...... وادعــى علــى/ ...... ............ ســعودي 
1433/6/6هـــ  بتاريــخ   )......( رقــم  الوطنيــة  الهويــة  مبوجــب  اجلنســية 
قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق قــوة املســاندة اخلاصــة التابعــة 
للمديريــة العامــة ملكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض  وذلــك بنــاء 
علــى املعلومــات الــواردة لهــا عــن طريــق أحــد املصــادر الســرية عــن وجــود 
شــخص يدعــى / ...... يســكن يف حــي ............ ويقــوم بترويــج احلشــيش 
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املخــدر ويتواجــد علــى هاتفــه اجلــوال رقــم )......( ويســتقل ســيارة مــن نــوع 
...... وابــدى املصــدر اســتعداده بالتعــاون يف القبــض عليــه وبنــاءًا علــى 
ذلــك مت االيعــاز للمصــدر باالتصــال عليــه وطلــب منــه توفيــر قطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر مقابــل )200( مائتــا ريــال فوافــق الشــخص املذكــور 
وحــدد مــع املصــدر مــكان وتوقيــت تســليم القطعة املروجة، وبنــاءًا عليه 
مت ترقيــم مبلــغ مرقــم وقــدره )200( مائتــان ريــال بعــد تفتيــش املصــدر 
بــكل دقــة وزود باملبلــغ املرقــم ويف املوعــد احملــدد نــزل املصــدر مــن 
ســيارة الفرقــة واجتــه الــى احــدى الصيدليــات ملقابلــة املــروج وبعد حوالي 
خمــس دقائــق حضــرت ســيارة مــن نــوع ...... حتمــل اللوحــة رقــم )... ....( 
)تعــود ملكيتهــا ملكتــب ............  لتأجيــر الســيارات( كان يســتقلها 
املذكــور ووقفــت بجانــب املصــدر حيــث قــام املصــدر بالركــوب معــه 
يف الســيارة وبعــد ان حتــرك اخــذ املســار الثانــي مــن الشــارع وتوقفــت 
الســيارة ونــزل منهــا املصــدر وبعــد حتــرك الســيارة مــرة اخــرى ووقوفــه 
عنــد االشــارة متــت مداهمتــه والقبــض عليــه وقــام املصــدر بتســليم قائــد 
ونصــف  جرامــن   )2,5( تــزن  قطعــة  وهــي  املروجــة  القطعــة  الفرقــة 
اجلــرام يشــتبه ان تكــون مــن احلشــيش املخــدر ،وبتفتيــش املذكــور عثــر 
يف جيــب بنطلونــه اخللفــي علــى املبلــغ املرقــم وعثــر علــى الهاتــف اجلــوال 
املســتخدم يف عمليــة التفــاوض معــه ويحمــل الرقــم املصنعــي )............(.
وتاريــخ   2709 اخلطــاب  مبوجــب  الســيارة  بتســليم  االمــر  مت   -1

. 1433/6/9هـــ 
2- مت االمــر بحجــز اجلــوال والشــريحة متهيدا للمصــادرة مبوجب اخلطاب 

رقم 2632 وتاريخ 1433/6/9هـ .
3- مت االمــر بتســليم املبلــغ املالــي وقــدره )167( املضبــوط مــع املذكــور 
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مبوجــب اخلطــاب رقــم 2464 وتاريــخ 1433/6/8هـــ .
4- وبطلــب القــرار الشــرعي رقــم /66/5ق وتاريــخ 1426/2/4هـــ تبــن 
ان الســابقة املســجلة عليــه حيــازة  احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي 

ــج مخــدرات. وليســت تروي
5- مت مخاطبــة ادارة االدلــة اجلنائيــة لتعديــل الوصف اجلرمي يف صحيفة 
الســوابق مــن ترويــج املخــدرات الــى حيــازة املخــدرات بقصــد التعاطــي 

مبوجــب اخلطــاب رقــم 6028 وتاريــخ 1433/7/14هـــ.
وبسماع أقواله االولية اقر بانه سلم املصدر قطعة احلشيش .

وباســتجوابه اقــر بترويــج احلشــيش املخــدر واقــر بتعاطيــه لــه واقــر بانــه 
بعــد ان اشــترى القطعــة مــن شــخص يدعــى/ ... اقتطــع منهــا قطعــة 
صغيــرة وضعهــا يف جيبــه وانــه عنــد مداهمــة الفرقــة لــه قــام بإخراجهــا 

مــن جيبــه ورماهــا.
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق رقــم )6318/س( لعــام 
1433هـــ ايجابيــة عينــة القطعــة املروجــة للحشــيش وهــو املــواد املخــدرة 
املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــه املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة. وقــد اســفرت اجــراءات التحقيــق الــى توجيــه االتهــام 
لـــ/ ........ ببيــع مــا وزنــه )2,5( جرامــن ونصــف اجلــرام مــن احلشــيش 
املخــدر بقصــد االجتــار والترويــج وحيازتــه لقطعــة حشــيش مخــدر مــن 
ذات نــوع القطعــة املبيعــة غيــر معروفــة الــوزن بقصــد الترويــج والتعاطــي 
وتعاطيــه للحشــيش املخــدر املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ  وتســتره علــى مصــدر مــا مت ترويجــه 

املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا .
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وذلك لألدلة والقرائن التالية : 
1- ما تضمنه اعترافه حتقيقًا املنوه عنه يف محضر استجوابه.

2- ما تضمنته اعترافه مبحضر سماع اقواله االولية املنوه عنها .
3- ما تضمنه محضر القبض املنوه .
4- ما تضمنه التقرير الكيميائي .

5- ما تضمنه محضر مطابقة املبلغ .
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي:- 
1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن 
املــادة رقــم )38( مــن نظــام مكافحــه املخــدرات املؤثــرات العقلية املشــار 
إليــه ، وإعمــال الفقــرة )األولــى (مــن املادة)62(مــن ذات النظــام بحقــه 

لقــاء مــا أســند إليــه.
2-منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبتــه وفقــًا للفقرة 
)األولــى( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.
3- مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد للمذكــور املســتخدم يف اجلرميــة وهــو 
مــن نــوع نوكيــا يحمــل الرقــم املصنعــي )............( وفقــًا للفقــرة )األولــى( 

مــن املــادة )53( مــن النظــام املشــار إليــه .
4- الغــاء الشــريحة ذات الرقــم ).....( املســتخدمة يف عمليــة الترويــج 
لنفــس املشــترك يف حالــة صــدور احلكــم باملصــادرة  وعــدم صرفهــا 
وزيــر  لتعميــم  اســتنادا  بذلــك  الشــريحة  مصــدرة  الشــركة  وإبــالغ 

9-1428/2/10هـــ. وتاريــخ   )9798( رقــم  الداخليــة 
5- اجراء املقتضى الشرعي لقاء تعاطيه احلشيش املخدر .
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6- بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر ما مت ترويجه .
 وبــاهلل التوفيــق ، وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
ــا  ــح فأن ــه : مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحي العــام أجــاب بقول
اشــتريت القطعــة وتعاطيــت منهــا شــيئًا يســيرًا وبعتهــا علــى شــخٍص 
ــة  آخــر هكــذا أجــاب ، وحيــث األمــر مــا ذكــر مــن الدعــوى واإلجاب
العــام جــرى اإلطــالع  وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه بدعــوى املدعــي 
علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املرفــق باملعاملــة حتــت لفــة رقــم 
)31( وهــو صــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الشــرعية 
رقــم )44/2/6318/ك( يف 1433/6/22هـــ واملتضمــن إيجابيــة القطعــة 

املضبوطــة ملــادة احلشــيش املخــدر.
 وبنــــاًء عليــه ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ببيــع مــا وزنــه جرامن ونصف 
ــه لقطعــة حشــيش مخــدر مــن  ــج واالجتــار وحيازت اجلــرام بقصــد التروي
الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه  الــوزن بقصــد  النــوع غيــر معروفــة  ذات 
ــي:- أواًل: عمــاًل باملــادة رقــم  ــه مبــا يل للحشــيش املخــدر وحكمــت علي
)38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املؤثــرات العقليــة واملــادة رقــم )60( 
مــن ذات النظــام والتــي أجــازت للقاضــي النــزول عــن احلــد األدنــى إذا 
أتــى بأســباب مقنعــة وحيــث ال توجــد ســابقة ترويــج علــى املدعــى عليــه 
والكميــة املروجــة قليلــة لــذا حكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه بســجنه 
ســنة مــن تاريــخ إيقافــه وجلــده خمســن جلــدة دفعــًة واحــدًة وتغرميــه 
حكمــت  ثانيـــــــــــــــــــــــــــًا:  للدولــة.  العامــة  للخزينــة  تدفــع  ريــال  ألفــي 
مبنعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة ملــدة ســنتن بعــد تنفيــذ العقوبــة 
عليــه بنــاًء علــى الفقــرة األولــى مــن املــادة رقــم )58( مــن ذات النظــام. 
ثالثــــــــــــــــــــــــــًا: حكمــت بإلغــاء الشــريحة ذات الرقــم ).......( املســتخدمة 
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يف عمليــة الترويــج وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك وإبــالغ الشــركة 
ــًا: حكمــت مبصــادرة الهاتــف  مصــدرة الشــريحة بذلــك. رابعــــــــــــــــــــــــــــ
اجلــوال العائــد للمذكــور املســتخدم يف اجلرميــة وهــو مــن نــوع ...... يحمــل 
الرقــم املصنعــي )............( وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )53( مــن 
إليــه. خامســـــــــــــــــــــــــــًا: جلــده حــد اخلمــر ثمانــن  ذات النظــام املشــار 
جلــدة لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر. سادســـــــــــــــــــــــــًا: حكمــت بتغرميــه 
ألــف ريــال لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط. وبــه حكمـــت ، وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر املدعــى عليــه قناعتــه 
باحلكــم أمــا املدعــي العــام فطلــب االســتئناف مكتفيــًا بالئحــة اإلدعــاء 
عــن الالئحــة اإلعتراضيــة  وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/07/23هـــــ..
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............ القاضــي يف احملكمــة اجلزائية 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33475473 وتاريــخ 1433/07/20 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331360505 وتاريــخ 1433/07/20 هـــ  ففــي يــوم  
اإلثنــن املوافــق1433/11/29 هـــ افتتحــت اجللســة ثــم عــادت العاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف برقــم 33454856 يف 1433/11/15هـــ واملتضمن 
التصديــق علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/29 هـــ
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض رقــم 
اخلاصــة  املعاملــة  ومشــفوعة  هـــ   1433/12/1 وتاريــخ   332129313
بدعــوى / املدعــي العــام  ضــد / ....... واملنظــورة لــدى فضيلــة الشــيخ /  
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......... واملنتهيــة لديــه بالقــرار رقــم / 33361642  وتاريــخ 1433/7/3 هـ 
وبعــد اإلطــالع علــى املعاملــة تبــن أنــه ســبق دراســة احلكــم واملصادقــة 
عليــه مــن قبــل الدائــرة . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

الــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 33464331 تاريخه : 1433/11/23هـ  
رقم الدعوى : 33475860

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3424078 تاريخه: 1434/01/27هـ

مخــدرات - بيــع احلبــوب احملظــورة - حيــازة احلبــوب احملظــورة - ترويــج 
بالســجن  تعزيــر   - تعاطــي احلبــوب احملظــورة   - احلبــوب احملظــورة 
واجللــد والغرامــة - مصــادرة مبلــغ - مصــادرة اجلــوال املســتخدم يف 

اجلرميــة - إلغــاء شــريحة جــوال مســتخدمة يف اجلرميــة . 

1- املادة 38 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 
2- املادة 53 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .
3- املادة 56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ببيــع احلبــوب احملظــورة بقصــد 
الترويــج و التعاطــي و تعاطيــه لهــا و ترويجــه للحبــوب احملظــورة - وطلــب 
املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه و احلكــم عليــه بالســجن و اجللــد 
والغرامــة و مصــادرة املبلــغ املالــي املضبــوط معــه و الســيارة املســتخدمة 
يف اجلرميــة و مصــادرة هاتفــه اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة و إلغــاء اخلدمــة 
مــن شــريحته و عــدم صرفهــا مــرة أخــرى و منعــه مــن الســفر إلــى خــارج 
اململكــة، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد إخباريــة مفادهــا أنــه يقــوم 
بترويــج احلبــوب احملظــورة فتــم االتصــال عليــه مــن أحــد املصــادر ومت 
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االتفــاق معــه علــى شــراء كميــة مــن احلبــوب و اســتعد بذلــك وحضــر 
االســتالم  عليــه ومت  املدعــى  عليــه وحضــر  املتفــق  للمــكان  املصــدر 
والتســليم بــن الطرفــن وصــدر التقريــر الكيميائــي بإيجابيــة العينــة 
املرســلة، إقــرار املدعــى عليــه، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد 
والغرامــة و مصــادرة اجلــوال و إلغــاء الشــريحة اخلاصــة بــه املســتخدمن 

يف اجلرميــة، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 

اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   .... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة جدة/املســاعد برقــم .... وتاريــخ ..... هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم .... وتاريــخ .... هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق....
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 10  وفيهــا أدعــى املدعــي العــام / 
...نيابــة عــن / ....مبوجــب خطــاب التعميــد رقــك 24/6 يف تاريــخ ......هـ ، 
............)33( عامــًا ، ســعودي اجلنســية، مبوجــب ســجل مدنــي  رقــم)....(
املهنة/عســكري، موقــوف بســجون محافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد 
التوقيــف رقــم).....( وتاريــخ .....هـــ اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( 
بتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة. بتاريــخ 1433/5/20هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل 
أفــراد مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة بنــاء علــى إخباريــة أحــد 
للحبــوب احملظــورة  عليــه  املدعــى  ترويــج  املتضمنــة  الســرية  املصــادر 
علــى ســيارة مــن نــوع فــورد حتمــل اللوحــة رقــم ).....( فتــم االتصــال علــى 
جوالــه رقــم).......( وُطلــب منــه شــراء حبــوب مؤثــرة عقليــًا مببلــغ مائتــن 
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ريــال فوافــق وباملوقــع احملــدد حضــر املدعــى عليــه أعــاله بســيارته املنــوه 
عنهــا ونــزل منهــا وســلم للمتعــاون )7(ســبع حبــات واســتلم املبلــغ فتــم 
القبــض عليــه وضبــط املبلــغ املرقــم بجيبــه وضبــط معــه اجلــوال الــذي مت 
التنســيق عليــه  واحلامــل للرقــم املصنعــي )..........( وبتفتيــش ســيارته مت 
ــه وبتفتيشــه  ــى منزل ــم االنتقــال إل ــة فت ــا عشــرة حب ضبــط بهــا)12( اثنت
ــة وســتة  ــه بداخلهــا)836( ثمامنائ ــه حديدي ــى خزان ــوم عل ــر بغرفــة الن عث
وثالثون حبة  و مبلغ مالي وقدره )12703.5( اثنا عشــر الفا وســبعمائة 
وثالثــة ريــاالت ونصــف الريــال كمــا ضبــط مســدس ربــع محشــو بأربــع 
طلقــات حيــة  وأفــاد بــأن الســيارة عائــده لــه ولكنــه ســجلها باســم زوجته 
.وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ).../..( لعام1433هـــ احتــواء 
العينــات )أ( و)ب( و)ج( مــن احلبــوب املضبوطــة واملرســلة  للتحليــل علــى 
)2(فئــة)ب( رقــم  باجلــدول  املدرجــة  عقليــًا  املؤثــرة  االمفيتامــن  مــادة 
امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وباســتجواب 
املدعــى عليه/أقــر ببيــع)7( ســبع حبــات مؤثــرة عقليــًا مقابــل مائتــا ريــال 
و أن )12(االثنتــا عشــرة حبــة مــن ذات النــوع وكذلــك)836( الثمامنائــة 
وســتة وثالثــون حبــة مــن ذات النــوع املضبوطــة مبنزلــه عائــده لــه بقصــد 
التعاطــي كمــا أقــر بتعاطيــه مــن ذات احلبــوب وترويجــه وتعاطيــه لنوعها 
ســابقًا كمــا أقــر بــأن الســيارة عائــده لــه وقــام بتســجيلها باســم زوجتــه 
ومت فصل أوراق مســتقلة للســالح واالوراق . وأســفر التحقيق عن توجيه 
االتهــام إلــى املدعــى عليــه  ببيــع )7(حبــات حتتــوي على مــادة االمفيتامن 
املؤثــرة عقليــا بقصــد االجتــار وحيــازة )848( ثمامنائــة وثمانيــة وأربعــون 
حبــة مــن ذات النــوع  بقصــد الترويــج والتعاطــي، وتعاطيــه منهــا وترويجه 
وتعاطيــه لنوعــه ســابقًا املجــّرم اســتنادا للفقــرة )2( مــن املــادة الثالثــة مــن 



204

نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، وذلــك لألدلــة والقرائــن 
وباالطــالع علــى ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة عليــه. وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا مــن 
األفعــال احملرمــة شــرعًا واملجرمــة  نظامــًا طبقــًا للمــادة الثالثــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 

م/39 وتاريــخ 1426/7/8هـــ
واملعاقــب عليهــا اســتنادًا للمادتــن )41.38( مــع مراعــاة مــا ورد باملــادة 
)62( مــن ذات النظــام لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم 

عليــه بالعقوبتــن التاليتــن :
 1ـ بالســجن واجللــد والغرامــة لقــاء مــا اســند إليــه اســتنادًا للفقــرة )1( مــع 
تشــديد العقوبــة عليــه وفقــًا للحالــة)ج( مــن الفقــرة 2مــن  املــادة )38( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وتعميــم وزيــر الداخليــة 

رقــم 2/8346/4/5/1ش وتاريــخ 1427/2/8هـــ لقــاء ترويــج احلبــوب.
2ـ مصــادرة  املبلــغ املالــي املضبــوط معــه وقــدره )12703( اثنــا عشــر 
ألفــًا وســبعمائة وثالثــة  ريــاالت ونصــف الريــال والســيارة املســتخدمة يف 
ارتــكاب اجلرميــة مــن نــوع فــورد فضيــة اللــون رقــم لوحتهــا ).....( وهاتفــه 
اجلــوال املســتخدم يف ارتــكاب اجلرميــة ذي الرقــم املصنعــي )............( 
اســتنادا للفقــرة )2.1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
املشــار إليــه وإلغــاء اخلدمــة عــن شــريحة اجلــوال وعــدم صرفهــا ملــن أســاء 
اســتخدامها اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة 

رقــم )9798( وتاريــخ  9ـــ1428/2/10هـــ .
3ـ منعــه مــن الســفر الــى خــارج اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتــه 
اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
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املدعــى  وبســؤال  اجلــواب  واســاله  دعــواي  هــذه  العقليــة  واملؤثــرات 
عليــه عــن الدعــوى قــال  صحيــح أننــي قمــت ببيــع 7 حبــات مــن حبــوب 
ــة مــن  ــة وأربعــون حب ــة وثماني اإلمفتامــن احملظــورة وحــزت 848 ثمامنائ
ذات النــوع بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه منهــا وانوعهــا يف الســابق 
وأن املبلــغ املذكــور البالــغ قــدره 12703 ريــال أثنــا عشــر ألف وســبعمائة 
وثالثــة ريــال هــو لــي اكتســبته مــن الترويــج وأن الســيارة الفــورد موديــل 
99م والتــي ضبطــت فيهــا احلبــوب املخــدرة والتــي كنــت أقودهــا هــي 
...............وأن الهاتــف اجلــوال مــع شــريحته  لــي وإمنــا لزوجتــي  ليســت 
املذكــور يعــود لــي هــذه هــي احلقيقــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام 
بإمــكان الرجــوع إلــى اســتمارة الســيارة املذكــورة يف الدعــوى ملعرفــة 
مــن تعــود الســيارة إليــه وأطلــب إمهالــي لذلــك حــرر يف ......هـــ . ويف يــوم 
األربعــاء املوافــق .....هـــ حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره الســجن 
املذكــور وقــد جــرى االطــالع علــى اســتمارة الســيارة املشــار إليهمــا 
أعــاله واملطلــوب مصادرتهــا يف الدعــوى فوجــدت أنهــا حتتــوي الرقــم 
املشــار إليــه أعــاله وهــي باســم املــرأة / ................ وأرفــق صــورة مــن 
العــام  املدعــي  علــى  ذلــك  وبعــرض  املعاملــة  املذكــورة يف  االســتمارة 
قــال أطلــب إجــراء الوجــه الشــرعي وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة وجــد 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي املشــار إلــى رقمــه ومضمونــة أعــاله ولــم 
يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة وعليــه وحيــث احلــال مــا ذكــر مــن دعــوى 
املدعــي العــام ضــد املذكــور وبطلــب مجازاتــه وبعــد التأمــل واالطــالع 
ولكــون االعتــراف ســيد األدلــة فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه فيمــا 
نســب إليــه مــن الدعــوى أعــاله وهــي بيــع ســبع حبــات مــن احلبــوب املؤثــرة 
ــًا بقصــد اإلجتــار وحيــازة ثمامنائــة وثمانيــة وأربعــن حبــة مــن ذات  عقلي
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النــوع بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه منهــا وترويجــه وتعاطيه لنوعه 
ســابقًا واســتخدامه للجــوال مــع شــريحته وان املبلــغ اعــاله مكتســب 
مــن الترويــج يف اجلرميــة وحكمــت أواًل / تعزيــر املدعــى عليــه لبيعــه 
احلبــوب املذكــورة وحيازتــه لهــا بقصــد التعاطــي والترويــج بالســجن 
خمــس ســنوات مــن تاريــخ دخولــه الســجن وجلــده خمســمائة جلــدة علــى 
عشــر دفعــات كل دفعــة خمســون جلــده بــن الدفعــة والتــي تليهــا خمســة 
عشــر يومــًا وغرامــة ماليــة قدرهــا ألــف ريــال إســتنادًا للمــادة )38( مــن 
نظــام املخــدرات وهــذه العقوبــة شــاملة التعاطــي للحبــوب لنوعهــا مــن 
ــه أعــاله ومصــادرة اجلــوال  ــغ الشــارة إلي ــًا / مصــادرة املبل الســابق . ثاني
مــع إلغــاء شــريحته ومنــع صرفهــا لــه مــرة أخــرى إســتنادًا للمــادة )53( 
مــن ذات النظــام . ثالثــًا / منــع املذكــور مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد 
إنتهــاء محكوميتــه ملــدة خمــس ســنوات إســتنادًا للمــادة )56( مــن ذات 
النظــام . رابعــًا / صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي مصــادرة الســيارة 
املذكــورة واملســتخدمة يف اجلرميــة كونهــا ليســت للمذكــور املدعــى 
عليــه وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه بذلــك وأبــدى املدعــي 
نبينــا  علــى  التوفيــق ، وصلــى اهلل  وبــاهلل   . بالئحــة  إعتراضــه  العــام 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/01 هـــ . احلمــد 
ــا  ــي بعــده  وبعــد ، فقــد جــرى من ــى مــن ال نب هلل والصــالة والســالم عل
نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف يف منطقــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــالع  املكرمــة  مكــة 
ــا  ــخ  ........هـــ املرفــق به ــة بجــدة املســاعد  رقــم  وتاري احملكمــة اجلزائي
القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/....... القاضــي باحملكمــة  اجلزائيــة 
فيــه مبــا  .......هـــ  احملكــوم   وتاريــخ    ........ رقــم  مبكــة املكرمــة  
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دون بباطــن القــرار املتضمــن دعــوى املدعــى العــام ضــد/....... ســعودي 
اجلنســية املتهــم يف مخــدرات  وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم،،،،
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رقم الصك:3433171 تاريخه: 1434/2/9هـ 
رقم الدعوى: 33476048 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34221172 تاريخه: 1434/5/25هـ

مخدرات - ترويج الهيروين املخدر- تســتر- شــروع يف تســليم الهيروين 
املخــدر- حيــازة الهيرويــن املخــدر- تعزيــر بالســجن واجللــد ومصــادرة 

اجلــوال والشــريحة املســتخدمن يف اجلرميــة - إبعــاد .

1- حبس النبي صلى اهلل عليه وسلم رجاًل يف تهمة رواه أبو داود .
2- املــواد )38( و )56( و )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بتســليم وحيــازة الهيرويــن لغرض 
ــات مــا  ــب املدعــي العــام إثب ــن وطل ــج الهيروي ــج والشــروع يف تروي التروي
أســند إليــه واحلكــم عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة املاليــة وإبعــاده عــن 
البــالد بعــد انتهــاء عقوبــة الســجن وعــدم الســماح لــه بالعــودة مــرة أخــرى 
اجلوالــن  ومصــادرة  عليــه  املدعــى  بحــوزة  املضبــوط  املبلــغ  ومصــادرة 
املضبوطــن وإلغــاء شــريحتيهما كونهمــا مســتخدمتان يف اجلرميــة وعــدم 
صــرف الشــريحتن لنفــس املشــترك، حيــث أنــه مت القبــض علــى املدعــى 
عليــه بنــاًء علــى إخباريــة مــن أحــد املصــادر الســرية عــن وجــود شــخص 
وافــد يقــوم بترويــج كبســوالت الهيرويــن املخــدر ويعاونــه شــخص آخــر 
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عــن طريــق متريــر بطاقــات شــحن اجلــوال حيث يقــوم املــروج بالتفاوض مع 
املشــتري للمــادة املخــدرة ويقــوم بأخــذ بطاقــات الشــحن مســبقة الدفــع 
عوضــًا عــن النقــد ثــم يقــوم بعــد ذلــك بإرســال أحــد معاونيــه ليرمــي 
الهيرويــن املخــدر للمتعاطــي واتضــح أن املعــاون هــو املدعــى عليــه، أقــر 
املدعــى عليــه بالتســليم والشــروع يف التســليم وأنكــر علمــه أن احلبــوب 
إدانــة املدعــى عليــه  ثبتــت  الهيرويــن املخــدر،  ) الكبســوالت ( هــي 
، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة  بتعزيــره بالســجن واجللــد 
والغرامــة واألبعــاد ومصــادرة اجلــوال والشــريحة ، قنــع املدعــى عليــه 
ــر الئحــة وُصــدق احلكــم  ــراض بغي باحلكــم وقــرر املدعــي العــام االعت

مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم ...... وتاريــخ ..... هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
..... وتاريــخ ........ هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق...... هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة الثامنــة  وفيهــا قــدم املدعــي العــام ......... الئحــة دعــوى عامــة 
......( باكســتاني اجلنســية  ....... يحمــل رخصــة إقامــة رقــم )  ضــد / 
جــاء فيهــا بتاريــخ .......هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق 
املخــدرات  بــإدارة مكافحــة  التحــري  و  البحــث  و  املكافحــة  شــعبة 
ــة مــن أحــد املصــادر الّســرية عــن وجــود  ــاء إلخباري مبنطقــة الريــاض بن
شــخص باكســتاني يدعــى..... يتواجــد علــى اجلــوال رقــم ) ....... ( يقــوم 
بترويــج كبســوالت الهيرويــن املخــدر و يعاونــه شــخص يدعــى .... وهــو 
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املذكــور عــن طريــق متريــر بطاقــات شــحن اجلــوال مســبقة الدفــع حيــث 
يقــوم املــروج )....( التفــاوض مــع املشــتري للمــادة املخــدرة هاتفيــًا و يقــوم 
بأخــذ بطاقــات شــحن اجلــوال مســبوقة الدفــع عوضــًا عــن النقــد ثــم يقــوم 
ــن املخــدر للمتعاطــي و  ــه ليرمــي الهيروي ــك بإرســال أحــد أعوان بعــد ذل
اتضــح لــدى فرقــة القبــض أن املذكــور يعــاون املــروج )...( و ذلــك برمــي 
الهيرويــن املخــدر يف أماكــن محــددة بطلــب مــن املــروج .... واتضــح أن 
املذكــور ليــس لــه مــكان محــدد و ليــس لــه ســكن وهــو يتواجــد دائمــا 
بحــي الشميســي حيــث يفتــرش احلدائــق العامــة و ينــام بهــا و قــد أســفرت 
إجــراءات التحقيــق عــن اتهــام / ............ بتســلم )26( ســت و عشــرون 
كبســولة إال ربــع الكبســولة بهــا الهرويــن املخدر تــزن جميعا ) 197.5( 
مائــة و ســبعة و تســعون جرامــًا و خمســة أعشــار اجلــرام بقصــد االجتــار 
و الترويــج و الشــروع يف تســليم كبســولة إال ربــع تــزن )5.5( خمســة 
جرامــات و خمســة أعشــار اجلــرام مــن ذات الكميــة لقصــد الترويــج و 
ترويجــه الهيرويــن املخــدر يف الّســابق املجــرم مبوجــب املــادة ) الثالثــة ( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة و تســتره علــي مصدر 
مــا ضبــط املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا و ذلــك لألدلــة و القرائــن التاليــة :  
1/ مــا تضمنــه اعترافــه حتقيقــًا املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــات رقــم 
)1 إلــى 3 ( مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )15( 2/ مــا تضمنــه 
إقــراره املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )1( مــن ملــف التحقيــق 
املرفــق لفــة رقــم )16( 3/ مــا تضمنتــه أقوالــه األوليــة املنــوه عنهــا املدونــة 
علــى الصفحــة رقــم )21( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل يف 
قضايــا املخــدرات املرفــق لفــة رقــم )1( 4/ مــا تضمنــه محضــر القبــض 
ــف  ــى الصفحــات رقــم ) 2و12و13( مــن مل ــوه املــدون عل و التفتيــش املن
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ضبــط إجــراءات االســتدالل يف قضايــا املخــدرات املرفــق لفــة رقــم )1( 
5/ مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املشــار إليــه املرفــق لفــة 
رقــم )13(  و ببحــث ســوابقه اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة حتــى 
تاريخــه و حيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم و معاقــب عليــه 
شــرعًا و نظامــًا مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة 
يف عقوباتــه األصليــة و التكميليــة لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند 

إليــه و احلكــم عليــه باآلتــي :
 1/ بعقوبــة احلبــس و اجللــد و الغرامــة املاليــة وفقــًا للفقــرة ) األولــى ( 
العقليــة  املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات  مــن 
و تشــديد العقوبــة بحقــه وفقــًا للبنــد )ج( مــن الفقــرة ) الثانيــة ( مــن 
نفــس املــادة مــن النظــام املشــار إليــه 2/ إبعــاده إلــى خــارج اململكــة بعــد 
انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه و عــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا مــرة أخــرى 
وفقــًا للفقــرة ) الثانيــة( مــن املــادة )56( مــن نفــس النظــام املشــار إليــه 
3/ مصــادرة املبلــغ املضبــوط بحــوزة املذكــور وقــدره )2056( ألفــان 
و ســتة و خمســون ريــااًل كونــه مــن نتــاج بيــع املخــدرات اســتنادًا إلــى 
الفقــرة ) الثانيــة ( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و 
املؤثــرات العقليــة 4/ مصــادرة اجلوالــن املضبوطــن معــه األول ..... يحمل 
الرقــم املصنعــي رقــم ) ...... ( و الثانــي ....... يحمــل الرقــم املصنعــي رقــم 
.......ز كونهمــا اســتخدما يف اجلرميــة اســتنادًا إلــى الفقــرة ) األولــى ( 
مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة 5/ 
إلغــاء الشــريحيتن الهاتفيتــن املســتخدمتن يف اجلرميــة و التــي حتمــالن 
الرقــم ) ......... ( و الرقــم ) ........( و عــدم صرفهمــا لنفــس املشــترك يف 
حالــة صــدور حكــم باملصــادرة و إبــالغ الشــركة مصــدرة الشــريحة 
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بذلــك اســتنادًا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة رقــم ) 9798 ( و تاريــخ 
9-1428/2/10هـــ و اهلل املوفــق هــذه دعــواي و بعرض ذلك على املدعى 
عليــه الــذي يجيــد العربيــة أجــاب قائــاًل إن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
وجــود الكبســولة معــي وأنــي سأســلمها لشــخص وداللتــي علــى موضــع 
خمــس و عشــرين كبســولة يف منــزل طــن صحيــح و قــد اســتلمتها مــن 
الشــخص الباكســتاني املذكــور و ذكــر لــي أنهــا حبــوب عــالج و ال 
أعلــم أنهــا مخــدرات و كانــت االتصــاالت بينــي و بينــه علــى جوالــي 
رقــم ........... وجــوال آخــر ال أحفــظ رقمــه و املبلــغ الــذي ضبــط معــي هــو 
مــن نتــاج عملــي يف البويــات و أنــا لــم أســلم أي شــخص شــيئًا مــن هــذه 
ــي الصــادر  ــر الكيميائ ــى التقري ــوب هكــذا أجــاب وباالطــالع عل احلب
مــن مركــز الســموم بالريــاض رقــم 6351/ س يف ........هـــ املتضمــن 
إيجابيــة العينــات ملــادة الهرويــن أ.هـــ بتصــرف كمــا ألفيــت قــول املدعــى 
عليــه علــى ص )2،1( لفــة )15( أن أخبــره أن احلبــوب التــي ســلمها لــه 
حبــوب محظــورة فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى و اإلجابــة و إلقــرار 
املدعــى عليــه بتســلمه ســتًا و عشــرين كبســولة إال ربــع عــن طريــق 
جواليــه املذكوريــن و تبــن أنهــا حتــوي الهرويــن املخــدر و لعــدم قبــول 
ادعــاه بأنــه ال يعرفهــا بداللــة إفادتــه أن مــن ســلمها لــه أخبــره أنهــا حبــوب 
محظــورة ولقيــام القرائــن الدالــة علــى ترويجــه الهرويــن وهــي إقــراره 
بوضعــه كبســوالت الهرويــن املذكــورة يف منــزل الطــن و شــروعه يف 
ترويــج كبســولة إال ربــع و إلفصاحــه عــن مصــدر هــذه الكبســوالت 
و لعــدم وجــود الدليــل املقــدم مــن املدعــي العــام علــى أن املــال املقبــوض 
مــع املدعــى عليــه مــن نتــاج املخــدرات و ألن األصــل يف املــال احلرمــة و 
ملشــروعية التعزيــر بالقرائــن كمــا حبــس النبــي صلــى اهلل عليــه و ســلم 
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رجــاًل يف تهمــة رواه أبــو داود و قــال حســن صحيــح و ألن الشــروع يف 
الفعــل يف حكــم الفعــل و ملــا جــاء يف املــادة )38( و ) 56( و )53( مــن 
ــة  ــن مــن هــذه اجلالي ــب الهروي ــج و تهري نظــام املخــدرات و النتشــار تروي
فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بتســلم ســتًا و عشــرين كبســولة 
إال ربعــا بهــا الهرويــن املخــدر و وزنهــا جميعــًا مائــة و ســبعة و تســعون 
جرامــًا وخمســة أعشــار اجلــرام بقصــد االجتــار و الترويــج و الشــروع 
يف تســليم كبســولة إال ربعــًا تــزن خمســة جرامــات وخمســة أعشــار 
اجلــرام مــن ذات الكميــة بقصــد الترويــج ولــم يثبــت لــدي تســتره علــى 
مصدرهــا أو ترويجــه للهيرويــن يف الســابق و إمنــا قامــت القرائــن علــى 
ترويجــه الهيرويــن فيمــا ســبق و حكمــت عليــه مبــا يلــي :  1/ ســجنه 
خمــس ســنوات  تبــدأ مــن تاريــخ اإليقــاف و جلــده أمــام النــاس خمســمائة 
ــده بــن كل  ــى عشــر دفعــات كل دفعــة خمســون جل ــده مفرقــة عل جل
دفعتــن عشــرة أيــام و تغرميــه ثالثــة آالف ريــال و إبعــاده عــن اململكــة بعد 
انتهــاء ســجنه بعــد تصفيــة مالــه و مــا عليــه مــن حقــوق وعــدم الســماح لــه 
ــن  ــه أنظمــة احلــج و العمــرة و مصــادرة اجلوال بالعــودة إاّل فيمــا تســمح ب
املضبوطــن معــه ورقمهــا املصنعــي .......و ).......( و إلغــاء شــريحتهما رقــم 
)..........( و )..........( وعــدم صرفهــا نفــس املشــترك و إبــالغ الشــركة 
مصــدرة الشــريحتن بذلــك 2ـ صــرف النظــر عــن املطالبــة مبصــادرة 
ــغ و التســتر لعــدو وجــود موجبهمــا  و بعــرض احلكــم عليهمــا قــرر  املبل
املدعــى عليــه القناعــة و املدعــي العــام االعتــراض مكتفيــًا بالئحــة 
الدعــوى عــن الالئحــة االعتراضّيــة وكان النطــق يف ......هـــ و أغلقــت 
اجللســة الســاعة التاســعة و النصــف و صلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

و علــى آلــه و صحبــه .
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الدائــرة اجلزائيــة   ...وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة  احلمــد هلل وحــده 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  الرابعــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقــم .......... وتاريــخ .......
هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ /............  
املســجل برقــم ...........وتاريــخ .......هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضــد 
/...........)باكســتاني اجلنســية( يف قضيــة مخــدرات علــى النحــو املوضــح 
بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه، وبدراســة 
باألكثريــة   الدائــرة  قــررت  املعاملــة  وأوراق  ضبطــه  وصــورة  القــرار 
املصادقــة علــى احلكــم. و اهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل وعل
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رقم الصك: 33412318 تاريخه:1434/9/16هـ  
رقم الدعوى:33553670

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34169622 تاريخه: 1434/3/23هـ

مخــدرات - نقــل بقصــد الترويــج - قــات - إنــكار املدعــى عليــه علمــه مبــا 
مت نقلــه - التعزيــر بالســجن والغرامــة.

يف   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي  األمــر  مــن  األولــى  الفقــرة   -1
. 1432هـــ /12 /9

2- املادة )3( من قرار مجلس الوزراء رقم)11( لعام 1374هـ .
3- املادة )3( من قرار وزير الداخلية رقم ) 2057 ( يف 1404/5/26هـ

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بنقــل قــات بقصــد االجتــار 
وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره ،حيــث مت إيقاف الســيارة 
التــي يقودهــا املدعــى عليــه مــن قبــل الدوريــة األمنيــة وبتفتيــش الســيارة 
التقريــر  وأثبــت  القــات  نبــات  مــن  بداخلــه كميــة  دوالب  علــى  عثــر 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور 
وصــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى بــدون مترجــم وذلــك لكونــه يفهــم 
العربيــة ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــره بالســجن 
خمــس ســنوات  وتغرميــه خمســة آالف ريــال واعتــرض املدعــي العــام 

بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فلــدي أنــا .....القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن دائــرة االدعــاء العــام بجــازان 
واملقيــدة بــوارد احملكمــة برقــم )331624474( وتاريــخ 1433/8/28هـ 
واحملالة من فضيلة الرئيس برقم )33553670( وتاريخ 1433/8/28هـ 
واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد .....املتهــم يف قضيــة قــات عليــه 
ففــي هــذا اليــوم الســبت 1433/9/16هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام 
الســاعة العاشــرة والربــع وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....املوجــه باخلطــاب 
رقــم ).....( وتاريــخ 1433/3/22هـــ وادعــى علــى احلاضــر .....باكســتاني 
اجلنســية يحمــل رخصــة اإلقامــة رقــم ).....( الصــادرة مــن جــوازات الدمــام 
أنــه يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا مــن يــوم االثنــن 1433/7/7هـــ 
وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات املجاهديــن بعملهــا قدمــت ســيارة مــن نــوع ....
مــن صنــع عــام )2004م(  وحتمــل رقــم اللوحــة .....( تعــود ملكيتهــا ل.....
)مت حجزهــا حلــن مراجعــة مالكهــا( فتــم إيقافهــا واتضــح أنهــا بقيــادة 
املدعــى عليــه وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى )دوالب( بداخلــه كميــة 
مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا )329 كجــم( ثالثمائــة وتســعة 
وعشــرين كيلــو جــرام وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ).....( 
وتاريخ 1433/7/15هـ الصادر من قســم الســموم والكيمياء الشــرعية 
باملستشــفى إيجابيــة العينــة املرســلة منــه لنبــات القــات احملظــور املــدرج 
يف اجلــدول رقــم )4( ورقــم )2( فئــة )ا( و )ج( امللحــق بنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 
1426/7/8هـــ ومت إيقافــه اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 
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ــه بالتهمــة املنســوبة  1428/7/8هـــ وباســتجواب املدعــى عليــه ومواجهت
ــة املضبوطــة  ــه للكمي ــه أقــر بصحــة واقعــة القبــض و أنكــر حيازت إلي
البالــغ وزنهــا )329 كجــم( ثالثمائــة وتســعة وعشــرين كيلــو جــرام 
ــي اجلنســية  ــشخص مين ــات القــات احملظــور وذكــر بأنهــا تعــود لـ مــن نب
ال يعــرف عنــه أي معلومــات طلــب منــه إيصــال )الــدوالب( إلــى محافظــة 
فيفــاء مببلــغ وقــدره )120( مائــة وعشــرين ريــاال وال يعلــم عــن وجــود 
لــم  القــات بداخلــه وقــد صــادق علــى أقوالــه وبالبحــث عــن ســوابقه 
يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه 
االتهــام إليــه بارتــكاب جرميــة نقــل مــا وزنــه )329 كجــم( ثالثمائــة 
لقصــد  احملظــور  القــات  نبــات  مــن  جــرام  كيلــو  وعشــرين  وتســعة 
االجتــار واملجــرم مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ وألن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم 
شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت فقــد طلــب املدعــي العــام إثبــات 
إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف ضــوء املــادة الثالثــة مــن 
القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاله إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم 
تبــن  مــع املدعــى عليــه  )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ وباحلديــث 
أنــه يفهــم العربيــة ويحســن رد اجلــواب وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه صــدق واقعــة القبــض وبقيادتــه الســيارة املشــار إليهــا ونفــى علمــه 
وعالقتــه بكميــة القــات املضبوطــة وقــرر قائــال إن شــخصا مينيــا طلــب 
منــه نقــل )دوالب( مــن محافظــة الدايــر إلــى محافظــة فيفــا مقابــل مائــة 
ــم لــه مبــا كان فيــه  وعشــرين ريــاال فقامــا بتحميلــه يف الســيارة وال عل
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هكــذا أجــاب وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة واالطــالع علــى التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي وثبــت ســوابق املدعــى عليــه وجــدت طبــق مــا يف 
الدعــوى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ولضعــف مــا 
دفــع بــه املدعــى عليــه لكبــر حجــم الكميــة املضبوطــة مــن نبــات القــات 
وهــو أمــر يلحــظ جليــا عنــد حتميــل )الــدوالب( كمــا أن لنبــات القــات 
رائحــة ال ميكــن أن تخفــى خاصــة مــع كبــر حجــم الكميــة وملــا تضمنــه 
األمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريخ 1432/12/9هـ يف فقرته 
األولــى مــن املوافقــة علــى أن تطبــق احملاكــم علــى مرتكبــي جرائــم 
القــات العقوبــات املعمــول بهــا قبــل نفــاذ نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة لذلــك كلــه فقــد ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بنقــل 
كميــة القــات املذكــورة أعــاله بقصــد االجتــار وهــو يســتحق العقوبــة 
علــى ذلــك وفــق املــادة )3( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( عــام 
1374هـــ واملــادة )3( مــن قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 
1404/5/26هـــ وقــد حكمــت عليــه لذلــك تعزيــرا بالســجن مــدة خمــس 
ســنوات تبــدأ مــن  تاريــخ القبــض عليــه وإيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة 
يف 1433/7/7هـــ وتغرميــه مبلــغ خمســة آالف ريــال يــؤول إلــى اخلزينــة 
العامــة للدولــة هــذا مــا ثبــت لــدي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــرر املدعــي العــام معارضتــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف دون 
الئحــة فأجبتــه لذلــك وقــرر املدعــى عليــه القناعــة بــه وقــد جــرى النطــق 
بــه يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1433/9/16هــــ
الثانيــة  اجللســة  افتتحــت  1433/11/17هـــ  األربعــاء  اليــوم  هــذا  ويف 
مــن  وردت  قــد  املعاملــة  وكانــت  والربــع  العاشــرة  الســاعة  متــام  يف 
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 )331777988( رقــم  رئيســها  خطــاب  رفــق  االســتئناف  محكمــة 
وتاريــخ 1433/11/10هـــ املقيــد بهــذه احملكمــة برقــم )332032997( 
وتاريــخ 1433/11/16هـــ واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس ومرفــق بهــا قــرار 
املالحظــة الصــادر عــن الدائــرة اجلـــزائية الثانيــة برقــم )33440727( 
وتاريــخ 1433/10/28هـــ ويتضمــن تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا 
ــة ناظــر القضيــة لــم يتضمــن حكمــه إبعــاد املدعــى  ملالحظــة أن فضيل
عليــه عــن البــالد حســب التعليمــات انتهــى قــدر احلاجــة منــه وجوابــا 
بــاهلل إن عقوبــة  أقــول مســتعينًا  الفضيلــة  مــا ذكــره أصحــاب  علــى 
اإلبعــاد لــم تــرد يف املــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ والتــي جــاء األمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 
1433/12/9هـــ بتطبيقهــا وأمــر اإلقامــة واإلبعــاد لــه نظــام يحكمــه 
حســبما نــص عليــه تعميــم معالــي وزيــر العــدل رقــم )183/8/ت( وتاريــخ 
1408/10/9هـــ )التصنيــف املوضوعــي املجلــد اخلامــس ص 62ـ63( وبــه 
لــم يظهــر لــي عــدول عمــا رقــم أعــاله وأمــرت بإحلــاق ذلــك يف القــرار 
وصــورة ضبطــه وبعــث كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف 

وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1433/11/17هـــ
يف  الثالثــة  اجللســة  افتتحــت  1434/2/17هـــ  األحــد  اليــوم  هــذا  ويف 
مــن  وردت  قــد  املعاملــة  وكانــت  والنصــف  العاشــرة  الســاعة  متــام 
 )332105274( رقــم  رئيســها  خطــاب  رفــق  االســتئناف  محكمــة 
 )346357( برقــم  احملكمــة  بهــذه  املقيــد  وتاريخ1433/12/26هـــ 
وتاريخ1434/1/3هـــ واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس ومرفــق بهــا قــرار 
املالحظــة الصــادر عــن الدائــرة اجلـــزائية الثانيــة برقــم )33472424( 
وتاريخ1433/12/19هـــ ويتضمــن تقــرر إعادتهــا ملالحظــة أن مــا أجــاب 
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بــه فضيلــة ناظــر القضيــة غيــر مقنــع فقــد نــص علــى إبعــاد مــن هــو أقــل 
جرمــا مــن املدعــى عليــه وال يعنــي عــدم النــص علــى ذلــك يف املــادة املشــار 
إليهــا أنــه ال يبعــد فــكل مــن ارتكــب جرمــا وهــو أجنبــي فيبعــد اتقــاء 
لشــره انتهــى قــدر احلاجــة منــه وجوابــا علــى ذلــك أقــول مســتعينا بــاهلل 
إننــي قــد ذكــرت مســتندا لــي يف اجلــواب تعميــم معالــي وزيــر العــدل 
املشــار إليــه وهــو مــا لــم يناقشــه أصحــاب الفضيلــة يف قــرار املالحظــة 
ــه  ــى تاريخــه ومــا حكمــت ب ــر ملقتضــاه حت ــرد حســب علمــي مغي ــم ي ول
ــى إبعــاد مــن هــو أقــل  ــى منصــوص النظــام وأمــا التنصيــص عل جــار عل
جرمــا مــن املدعــى عليــه فذلــك وارد يف قــرار املنظــم واحلكــم مبقتضــاه 
جــار علــى ذلــك ومحــل البحــث فيمــا لــم يــرد بــه نــص والتعميــم املذكــور 
يعالــج ذلــك وبــه لــم يظهــر لــي عــدول عمــا رقــم أعــاله وأمــرت بإحلــاق ذلك 
يف القــرار وصــورة ضبطــه وبعــث كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/2/17هـــ

احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان رقــم 346357 
وتاريــخ 1434/2/19هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
1433/9/16هـــ  وتاريــخ   33412318 .....رقــم   / الشــيخ  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / .....) باكســتاني اجلنســية (  يف 
املتضمــن حكــم  القــرار  ( علــى الصفــة املوضحــة يف  قــات   ( قضيــة 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيث ســبق دراســة القــرار وصورة 
ــه وأحلقــه  ــه فضيلت ــى مــا أجــاب ب ــة وباالطــالع عل ضبطــه وأوراق املعامل
وتاريــخ  رقــم 33472424  بنــاًء علــى قرارنــا  بالقــرار وصــورة ضبطــه 
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1433/12/19هـــ و قرارنــا رقــم 33440727 وتاريــخ 1433/10/28هـــ 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:33462509 تاريخه: 1433/11/22هـ 
رقم الدعوى:33598578

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3418844 تاريخه:1434/01/21هـ

مخدرات - اشــتراك يف ترويج - قات - مقاومة رجال األمن - مســاعدة 
املدعــى عليهمــا مــروج علــى الهــرب - تداخــل العقوبــات التعزيريــة - 

التعزيــر بالســجن واجللــد.

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

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

3- القرار الوزاري رقم )3818( يف 1410/9/28هـ
4- قرار وزير الداخلية رقم )1900( يف 1428/7/9هـ

العــام ضــد املدعــى عليهمــا أحدهمــا أجنبــي واآلخــر  ادعــى املدعــي 
ســعودي باالشــتراك يف بيــع القــات ومقاومــة رجــال األمــن وطلــب إثبــات 
مــا أســند إليهمــا ومعاقبتهمــا تعزيــرًا وتعزيرهمــا ملقاومــة رجــال األمــن ، 
حيــث مت مالحظــة شــخص يقــوم بترويــج القــات من قبــل فرقة مكافحة 
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ــه  ــى شــرائه ويف احلــال مت القبــض علي املخــدرات ومت التفــاوض معــه عل
مــن  مجموعــة  فحضــر  املســاعدة  بطلــب  قــام  ثــم  القــات  وبحوزتــه 
األشــخاص وقامــوا مبقاومــة الفرقــة ومســاعدة املــروج علــى الهــرب ومت 
القبــض علــى املدعــى عليهمــا وهمــا ممــن قامــا مبســاعدة املــروج علــى 
الهــرب وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة 
لنبــات القــات احملظــور ، كمــا أقــر املدعــى عليــه األول بحيــازة القــات 
القــات ومقاومــة رجــال  ببيــع  املشــاركة  بقصــد االســتعمال وأنكــر 
األمــن ،  كمــا أنكــر املدعــى عليــه الثانــي الدعــوى ، و أحضــر املدعــي 
العــام شــاهدين مــن الفرقــة القابضــة وشــهدا مبقاومــة املدعــى عليهمــا 
للفرقــة ومســاعدة املــروج علــى الهــرب ولــم تتضمــن شــهادتهما مــا يديــن 
املدعــى عليهمــا باالشــتراك يف بيــع القــات وصــرف النظــر عــن طلــب 
املدعــي العــام مبعاقبتهمــا وإثبــات إدانــة املدعــى عليــه األول بحيــازة 
القــات بقصــد التعاطــي ومعاقبتــه تعزيــرًا ،ومت إثبــات إدانــة املدعــى 
عليهمــا مبقاومــة رجــال األمــن واشــتراكهما يف تخليــص املقبــوض عليــه 
مــن قبــل رجــال األمــن وتعزيرهمــا لقــاء ذلــك بالســجن ســنتن وجلدهمــا 
ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات مقــدار كل دفعــة خمســة وســبعون 
وقنــع املدعــى عليهمــا واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فلــدي أنــا .....القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن دائــرة االدعــاء العــام بجــازان 
واملقيدة بوارد احملكمة برقم )331795904( وتاريخ 1433/10/14هـ 
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وتاريــخ   )33598578( برقــم  الرئيــس  فضيلــة  مــن  واحملالــة 
1433/10/14هـــ واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن االول 
.....والثانــي ..... املتهمــان يف قضيــة قــات عليــه ففــي هــذا اليــوم الســبت 
1433/10/28هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة العاشــرة إال 
ربعــا وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....املوجــه باخلطــاب رقــم ).....( وتاريــخ 
1433/3/22هـــ وادعــى علــى احلاضريــن كل مــن األول .....ميني اجلنســية 
يحمــل بطاقــة بديلــة برقــم ).....( صــادرة مــن إدارة مكافحــة املخــدرات 
الهويــة  يحمــل  اجلنســية  .....ســعودي  والثانــي  1433/8/13هـــ  بتاريــخ 
ــاء  ــخ 1433/8/13هـــ وأثن ــه بتاري ــي ).....( أن ــة ورقــم ســجله املدن الوطني
قيــام إحــدى فــرق مكافحــة املخــدرات بعملهــا املعتــاد مبحافظــة الــدرب 
وجــود  ومفادهــا  املتعاونــن  أحــد  مــن  الــواردة  املعلومــات  علــى  وبنــاًء 
شــخص يدعــى .....يقــوم بترويــج مــادة القــات يف محافظــة بيــش عليــه متــت 
مالحظــة املــروج وعنــد مقابلتــه مــن قبــل رئيــس الفرقــة وهــو يحمــل بيــده 
حزمــه يشــتبه أن تكــون مــن نبــات القــات احملظــور ملفوفــة داخــل قماش 
املــروج  القبــض علــى  احلــال مت  التفــاوض معــه علــى شــرائها ويف  ومت 
وضبطــت بحوزتــه احلزمــة التــي يريــد بيعهــا وهــي عبــارة عــن نبــات القــات 
احملظــور بلــغ وزنهــا )250جــم( مائتــن وخمســن جرامــا وأثنــاء القبــض 
عليــه صــاح بصــوت مرتفــع يطلــب مســاعدته ويف احلــال حضــر مجموعــة 
أشــخاص رجــال وبينهــم نســاء وقامــوا مبســاعدة املــروج حتــى مكنــوه 
مــن الهــرب وذلــك بعــد مقاومــة عنيفــة علــى إثرهــا أصيــب فيهــا رئيــس 
الفرقــة ومت القبــض علــى املدعــى عليهمــا وهمــا ممــن قامــوا مبســاعدة  
املــروج علــى الهــرب وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم  ).....( 
العينــة  إيجابيــة   .... مستشــفى  مــن  الصــادر  1433/8/21هـــ  بتاريــخ 
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املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور املــدرج باجلــدول 
مكافحــة  بنظــام  امللحقــن   )4( رقــم  واجلــدول  )أ،ج(  فئــة   )2( رقــم 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 
الــوزاري رقــم )1900(  للقــرار  إيقافهمــا اســتنادًا  1426/7/8هـــ  ومت 
ــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات  ــي عل ــخ 1432/7/9هـــ املبن وتاري
اجلزائيــة وبالبحــث عــن ســوابقهما عثــر لــألول منهمــا علــى ســابقة نصــب 
واحتيــال ولــم يعثــر للثانــي منهمــا علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه 
وباســتجواب املدعــي عليهمــا وبعــد مواجهتهمــا بالتهمــة املنســوبة إليهمــا 
أنكــرا عالقتهمــا بكميــة القــات املضبوطــة البالــغ وزنهــا )250 جــم( 
مائتــن وخمســن جرامــا وأنهمــا لــم يقومــا مبســاعدة املــروج علــى الهــرب 
وصادقــا علــى أقوالهمــا بذلــك حتقيقــًا وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــي 
عليهمــا عــن توجيــه االتهــام إليهمــا باشــتراكهما يف بيــع مــا وزنــه )250 
جــم( مائتــن وخمســن جرامــا مــن نبــات القــات احملظــور عــن طريــق 
االتفــاق واملســاعدة  واملجــرم مبوجــب الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة الثالثــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ  ومبقاومــة رجــال األمــن 
وألن مــا أقــدم عليــه املدعــي عليهمــا فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه 
نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق 
ــات إدانتهمــا مبــا أســند  ــام إثب ــب املدعــي الع ــه مــن تعديــالت فقــد طل ب
إليهمــا واحلكــم بتعزيرهمــا يف ضــوء املــادة الثالثــة مــن القــرار الــوزاري 
املشــار إليــه أعــاله إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 
األمــن  لرجــال  مقاومتهمــا  لقــاء  شــرعًا  وتعزيرهمــا  1432/12/9هـــ 
القبــض  تاريــخ  صــدق  األول  عليــه  املدعــى  علــى  الدعــوى  وبعــرض 



226

والســابقة املســجلة عليــه وأنكــر االتهــام املوجــه إليــه وقــرر قائال كانت 
بحوزتــي كميــة القــات املشــار إليهــا يف الدعــوى بقصــد االســتعمال 
الشــخصي فتفاجــأت بشــخص يركــض خلفــي فلــذت بالفــرار ودخلــت 
منــزل املدعــى عليــه الثانــي هــذا احلاضــر ثــم جــرى القبــض علــي بعــد أن 
ببيــع  املنــزل ملكافحــة املخــدرات وال صحــة التهامــي  ســلمني مالــك 
القــات أو مفاوضــة رجــال األمــن يف ذلــك هكذا أجــاب وبعرض الدعوى 
ــه الثانــي أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر  ــى املدعــى علي عل
صحيــح جملــة وتفصيــال بــل بالتاريــخ املشــار اليــه يف الدعــوى اســتيقظت 
علــى أصــوات النســاء يف منزلــي وعنــد خروجــي تبــن لــي وجود أشــخاص 
يف حــوش املنــزل وبســؤالهم عــن ســبب دخولهــم أفادونــي بأنهــم مــن 
مكافحــة املخــدرات وأن املدعــى عليــه األول مطلــوب لهــم وقــد الذ 
ــه األول مــن منزلــي وســلمته لهــم  مبنزلــي عندهــا أخرجــت املدعــى علي
فقبــض علــي معــه أيضــا ووجــه إلــي هــذا االتهــام هكــذا أجــاب وبســؤال 
املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه اســتمهل يف إحضارهــا إلــى جلســة تاليــة 
هكــذا أجــاب ويف جلســة تاليــه وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليهمــا وجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن البينــة التي اســتمهل إلحضارها 
يف اجللســة املاضيــة فأحضــر للشــهادة كال مــن .....ســعودي اجلنســية 
ــة الوطنيــة ورقــم ســجله املدنــي ).....( واحلفيظــة رقــم ).....(  يحمــل الهوي
وتاريــخ 1426/4/15هـــ الصــادرة مــن أحــوال صبيــا مضــى مــن عمــره 
الــدرب و..... بــإدارة مخــدرات  .....ويعمــل  )23 عامــا( ويســكن قريــة 
 ).....( املدنــي  ســجله  ورقــم  الوطنيــة  الهويــة  يحمــل  اجلنســية  ســعودي 
واحلفيظــة رقــم ).....( وتاريــخ 1426/6/11هـــ الصــادرة مــن أحوال جازان 
مضــى مــن عمــره )24 عامــا( ويســكن قريــة ..... ويعمــل بــإدارة مخــدرات 
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الــدرب وبســؤال األول منهمــا عمــا لديــه أجــاب قائــاًل أشــهد بــاهلل تعالــى 
أحــد  طريــق  عــن  إخباريــة  وردت  أذكــره  ال  األيــام  مــن  يــوم  يف  أنــه 
املتعاونيــن يفيــد عــن وجــود شــخص يقــوم ببيــع القــات يف حــي .....يف 
محافظــة بيــش وباالنتقــال إلــى املوقــع وجــد الشــخص ومت التفــاوض معــه 
علــى شــراء حزمــة مــن القــات وعنــد االســتالم منــه مت القبــض عليــه 
فصــاح طالبــا املســاعدة فتجمهــر علينــا أنــاس كثــر منهــم رجــال ونســاء 
وخلصــوا الشــخص املقبــوض عليــه وأصيــب أحــد زمالئنــا ومتكنــا مــن 
قــام مبقاومتنــا وتخليــص  القبــض علــى املدعــى عليهمــا وهمــا ممــن 
الشــخص املقبــوض عليــه هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبســؤال الثانــي منهما 
عمــا لديــه أجــاب قائــاًل أشــهد بــاهلل تعالــى أنــه يف يــوم مــن األيــام ال 
أذكــره ويف حــي .....يف محافظــة بيــش مت التفــاوض مــع أحد األشــخاص 
علــى شــراء حزمــة مــن القــات وعنــد االســتالم منــه مت القبــض عليــه 
فصــاح طالبــا املســاعدة فتجمهــر علينــا أنــاس كثــر منهــم رجــال ونســاء 
وخلصــوا الشــخص املقبــوض عليــه وأصيــب أحــد زمالئنــا ومتكنــا مــن 
قــام مبقاومتنــا وتخليــص  القبــض علــى املدعــى عليهمــا وهمــا ممــن 
الشــخص املقبــوض عليــه هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبعــرض الشــاهدين 
أو  دينهمــا  يف  طعــن  لــه  وهــل  األول  عليــه  املدعــى  علــى  وشــهادتهما 
مروءتهمــا أجــاب قائــال أمــا شــهادتهما فغيــر صحيحــة وأمــا الشــاهدان 
فــال أعلــم عــن حالهمــا هكــذا أجــاب وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهما 
علــى املدعــى عليــه الثانــي وهــل لــه طعــن يف دينهمــا أو مروءتهمــا أجــاب 
قائــال أمــا شــهادتهما فغيــر صحيحــة وأمــا الشــاهدان فــال أعلــم عــن 
حالهمــا هكــذا أجــاب ويف اجللســة حضــر .....ســعودي اجلنســية يحمــل 
الهويــة الوطنيــة ورقــم ســجله املدنــي ).....( و.....ســعودي يحمــل الهويــة 



228

الوطنيــة ورقــم ســجله املدنــي ).....( وشــهدا بعدالــة الشــاهدين وأنهمــا 
ــة أجــاب  ــد بين ــك مزي ــام هــل لدي ــوال الشــهادة  وبســؤال املدعــي الع مقب
ــة هكــذا أجــاب  ــأوراق املعامل ــى مــا ب ــة عل ــد بين ــي مزي ــم ل قائــال ال أعل
وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة جــرى االطــالع علــى ثبــت ســوابق املدعــى 
عليهمــا والتقريــر الكيميائــي الشــرعي فوجــدت مطابقــة ملــا يف الدعوى 
كمــا جــرى االطــالع علــى بقيــة لفــات املعاملــة ولــم أجــد بهــا مــا يديــن 
املدعــى عليهمــا باالشــتراك يف بيــع نبــات القــات وبســؤال املدعــي العــام 
هــل لديــك مزيــد بينــة أجــاب قائــال ال أعلــم لــي مزيــد بينــة هكــذا أجــاب 
عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه 
األول بحيــازة كميــة مــن نبــات القــات بقصــد االســتعمال الشــخصي 
ولعجــز املدعــي العــام عــن إقامــة البينــة املثبتــة إلدانــة املدعــى عليهمــا 
باالشــتراك يف بيع كمية من نبات القات ولشــهادة الشــاهدين املعدلن 
األشــخاص  مــن  مجموعــة  مــع  لهــم  عليهمــا  املدعــى  مبقامــة  شــرعا 
وتخليصهــم الشــخص املقبــوض عليــه مــن قبضتهــم وشــهادتهما بإصابــة 
ــه وملــا تضمنــه األمــر  أحــد رجــال األمــن أثنــاء هــذه املقاومــة لذلــك كل
فقرتــه  يف  1432/12/9هـــ  وتاريــخ   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي 
األولــى مــن املوافقــة علــى أن تطبــق احملاكــم علــى مرتكبــي جرائــم 
القــات العقوبــات املعمــول بهــا قبــل نفــاذ نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة  فقــد قــررت مــا يلــي أوال لــم تثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليهمــا باالشــتراك يف بيــع كميــة مــن نبــات القــات وصرفــت النظــر عــن 
طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليهمــا بذلــك ومجازاتهمــا يف 
ضــوء املــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ 
ــة املدعــى عليــه األول حســب اعترافــه بحيــازة كميــة  وثبتــت لــدي إدان
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مــن نبــات القــات بقصــد التعاطــي وهــو يســتحق العقوبــة التعزيريــة علــى 
ذلــك وفــق املــادة )4( مــن قــرار ســمو زيــر الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 
وتاريــخ   )3818( رقــم  الــوزاري  بالقــرار  املعدلــة  1404/5/26هـــ 
1410/9/28هـــ ثانيــا ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليهمــا مبقاومــة رجــال 
األمــن مــع أشــخاص آخريــن واشــتراكهما يف تخليــص شــخص مقبــوض 
عليــه مــن قبــل رجــال األمــن وقــد نتــج عــن هــذه املقاومــة إصابــة أحــد 
رجــال األمــن وهمــا يســتحقان التعزيــر البليــغ لقــاء ذلــك  وملــا قــرره أهــل 
العلــم يف تداخــل العقوبــات التعزيريــة قــال العالمــة البهوتــي )ولــو توجــه 
عليــه تعزيــرات علــى معــاص شــتى فــإن متحضــت هلل تعالــى واحتــد نوعهــا 
كأن قبــل أجنبيــة مــرارًا أو اختلــف نوعهــا بــأن قبــل أجنبيــة وملــس أخــرى 
قصــدًا تداخلــت وكفــاه تعزيــر واحــد( كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع 
)ج20ص485( فقــد قــررت االكتفــاء مبجــازاة املدعــى عليــه األول علــى 
جرمــه يف مقاومــة رجــال األمــن وتخليــص الشــخص املقبــوض عليــه وملــا 
يف الفعــل الــذي أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا مــن مجابهــة لرجــال األمــن 
أثنــاء قيامهــم بواجبهــم ومتكــن للمفســدين مــن اســتمرار إجرامهــم 
وحمايتهــم والدفــاع عنهــم وتخليصهــم مــن أيــدي العدالــة وملــا يف فعلهمــا 
بقــوة رجــال األمــن وتعــد عليهــم واشــتراك يف إحلــاق  مــن اســتخفاف 
الضــرر بهــم ســيما وأن هــذا اجلــرم يف معنــى اجلرائــم الكبيــرة الــواردة يف 
قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ واملبلــغ 
بالتعميــم رقــم )13/ت/3187( وتاريــخ 1428/8/5هـــ لذلــك كلــه فقــد 
حكمــت بســجن كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا مــدة ســنتن اعتبــارا 
يف  القضيــة  هــذه  ذمــة  علــى  وإيقافهمــا  عليهمــا  القبــض  تاريــخ  مــن 
1433/8/13هـــ وجلــد كل واحــد منهمــا ثالثمائــة جلــدة علــى دفعــات 
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كل دفعــة خمــس وســبعون جلــدة وبــن كل دفعــة والتــي تليهــا شــهر 
هــذا مــا ثبــت لــدي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى أطــراف القضيــة قــرر 
املدعــي العــام معارضتــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف دون الئحــة 
فأجبتــه لذلــك وقــرر املدعــى عليهمــا القناعــة بــه وقــد جــرى النطــق بــه يف 
متــام الســاعة الواحــدة والنصــف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينا محمد وآله وصحبه أجمعن حرر يف 1433/11/17هـ
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1433/12/28هـــ  وتاريــخ   331795904
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/.....برقم 33462509 وتاريــخ  مــن فضيلـ
1433/11/22هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد كل مــن / .....
) ســعودي اجلنســية( و .....)مينــي اجلنســية( يف قضيــة )قــات( علــى الصفــة 
املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
ــة تقــررت املوافقــة  فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك:33483133 تاريخه :1433/12/29هـ  
رقم الدعوى:33606469

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:3428454 تاريخه:1434/02/03هـ

مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة » حبــوب الكبتاجــون « - تخفيــف 
العقوبــة لقلــة الكميــة ولكــون املدعــى عليــه ليــس مــن أربــاب الســوابق 
إلــزام  العــام  مــن جنــس التهمــة - صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي 
املدعــى عليــه رد املبلــغ احلكومــي - صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي 
العــام تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء تســتره علــى مصدر املخــدرات - التعزير 
بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال وإلغــاء 

الشــريحة .

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

احملظــورة  احلبــوب  بترويــج  عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  ادعــى 
عــن طريــق البيــع ، انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إلــى املدعــى 
عليــه بترويــج حبــوب الكبتاجــون عــن طريــق البيــع مرتــن ، األولــى 
لعــدد ) 5 ( خمــس حبــات ، والثانيــة لعــدد )1.50 ( حبــة ونصــف ، 
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وتســتره علــى مصــدره يف احلصــول علــى املخــدرات ، وطلــب املدعــي 
العــام  تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر 
ومصــادرة اجلــوال وإلغــاء الشــريحة ورد املبلــغ احلكومــي ، وتعزيــره لقــاء 
تســتره علــى مصــدر املخــدرات ، أنكــر املدعــي عليــه مــا جــاء بدعــوى 
املدعــي العــام، بطلــب البينــة مــن املدعــي العــام علــى دعــواه أحضــر 
وأنهمــا   ، الواقعــة  بصحــة  فشــهدا  القبــض  معــدي محضــر  للشــهادة 
اشــتريا مــن املدعــى عليــه حبــوب محظــورة، وســبق أن عــدل الشــاهدان 
ســابقًا، صــدر احلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة 
واملصــادرة وإلغــاء الشــريحة واملنــع مــن الســفر ملــدة ثــالث ســنوات  بعــد 
إنهــاء محكوميتــه ، ومت النــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة ، لكــون 
املدعــى عليــه ليــس مــن أربــاب الســوابق مــن جنــس هــذه التهمــة ، ولقلــة 
الكميــة املروجــة، صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي 
العــام تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء تســتره علــى مصــدر املخــدرات لتعاونــه 
مــع جهــة الضبــط، وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إعــادة املبلــغ 
احلكومــي ، لعــدم ثبــوت دعــوى الترويــج األولــى، قــرر املدعــى عليــه 
واملدعــى العــام اعتراضهمــا علــى احلكــم، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا مساعد رئيس احملكمة اجلزائية مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 33606469 وتاريــخ 1433/10/16هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331823849 وتاريــخ 1433/10/16هـــ ففــي 
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يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/01هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام املكلــف بالترافــع لدينــا يف قضايــا احلــق 
العــام مبوجــب خطــاب رئيــس دائــرة االدعــاء العــام مبكــة املكرمــة 
رقــم م2/1/د/125 يف 1431/5/14هـــ وأدعــى علــى احلاضــر معــه ........ 
ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم )......( قائــاًل يف دعــواه عليــه 
أنــه بتاريــخ 1433/9/16هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه وقــد أنتهــى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بترويــج حبــوب الكبتاجــون 
عــن طريــق البيــع مرتــن األولــى لعــدد )5( خمــس حبــات والثانيــة لعــدد 
ــى مــادة الالمفتيامــن وتســتره  ــة عل ــه احملتوي ــه ونصــف احلب )1.50( حب
علــى مصــدره يف احلصــول علــى احلبــوب احملظــورة وبالبحــث عــن ســوابقه 
عثــر لــه علــى ســابقة ســرقة حيوانــات لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة ومنعــه مــن الســفر خلــارج 
البــالد مبوجــب املادتــن )38( و)56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واحلكــم مبصــادرة الهاتــف اجلــوال مبوجــب املــادة )53( مــن ذات النظــام 
والنــص يف القــرار الشــرعي علــى إدخــال قيمــة اجلــوال مبؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي حلســاب املديريــة العامــة ملكافحــة املخــدرات وإلغــاء 
املالــي وقــدره )200( مئتــا ريــال  املبلــغ  بــرد  إلزامــه  الشــريحة وطلــب 
املســتخدم يف عملية الشــراء العائد إلدارة مكافحة املخدرات واحلكم 
علــى  احلصــول  مصــدره يف  علــى  تســتره  لقــاء  تعزيريــة  بعقوبــة  عليــه 
احلبــوب احملظــورة وبســؤال املدعــى عليــه قــال مــا أدعــاه املدعــي العــام يف 
دعــواه غيــر صحيــح وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام قــال أطلــب إمهالــي 
ورفعــت اجللســة ليــوم الثالثــاء هـــ الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا يف 
يــوم الثالثــاء املوافق1433/11/09هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45:11 
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وفيهــا حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه فقــال لــم 
حتضــر وأطلــب إمهالــي للتنســيق مــع إدارة مكافحــة املخــدرات يف مــدة 
ال تتجــاوز أســبوع نظــرًا الختــالف ورديــات الفرقــة القابضــة وســوف يتــم 
اشــعاركم باملوعــد احملــدد مــع الفرقــة بعــد التنســيق ورفعــت اجللســة يف 
يــوم  الســبت املوافــق1433/11/20 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11:45 
وفيهــا حضــر الطرفــان وأحضــر املدعــي العــام معــه بالســجل املدنــي رقــم 
)......( بالســجل املدنــي رقــم ).......( وباستشــهادهما شــهد قائــاًل أكنــت 
واقفــًا عنــد البنــك .... أصــرف مــن الصرافــة فطلــب منــي املدعــى عليــه 
أن أوصلــه إلــى بيتــه فوافقــت وركــب معــي فقلــت لــه أال تعلــم لــي أحــدًا 
يبيــع احلبــوب فقــال أنــا آتــي لــك بهــا وســلمت مائتــي ريــال فذهــب وألتقــى 
باملــروج وســلمني خمــس حبــات ثــم أنزلتــه عنــد بيتــه ثــم أجريــت اتصــااًل 
بــه للشــراء مــرة أخــرى وقــال الشــاهد ركبــت مــع الشــاهد والتقينــا 
باملدعــى عليــه وقــال الشــاهدان قمــت أنــا بتســليم املدعــى عليــه خمســن 
ريــااًل وســلمني أنــا والشــاهد يــرى ذلــك وقــام بتســليمي حبــة ونصــف فتــم 
القبــض عليــه واملبلــغ املرقــم يف حوزتــه هــذا مــا لدينــا مــن شــهادة وبعرض 
حــال الشــاهدين ومــا جــاء يف شــهادتهما علــى املدعــى عليــه قــال أمــا 
حالهمــا فــال أعلــم عنهمــا شــيئًا وأمــا مــا جــاء يف شــهادتهما فشــهادتهما 
غيــر صحيحــة هكــذا أجــاب والشــاهدان ســبق تزكيتهمــا فســألت 
املدعــي العــام هــل لديــك زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدي ســوى مــن أحضــرت 
ــة ويف  ــى املعامل ــة ورفعــت اجللســة لالطــالع عل ومــا جــاء يف أوراق املعامل
 )10:15( الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1433/11/24هـــ  االربعــاء  يــوم 
وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي رقــم )26308/س1433/2هـــ( فوجدتــه يتضمــن إيجابيــة املادة 
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ــادة  املضبوطــة للحبــوب احملظــورة فســألت املدعــي العــام هــل لديــك زي
بينــة علــى واقعــة الترويــج األولــى التــي بــاع فيهــا املدعــى عليــه خمــس 
حبــات فقــال ليــس لــدي ســوى مــن أحضــرت فســألت املدعــى عليــه هــل 
أرشــد الفرقــة القابضــة علــى مصــدر احلبــوب فقــال نعــم مت القبــض عليــه 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال أطلــب إمهالــي لســؤال املكافحــة 
يــوم االربعــاء 1433/12/29هـــ  عــن صحــة ذلــك ورفعــت اجللســة ويف 
افتتحــت اجللســة الســاعة )11:45( وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد وردنــا 
رقــم  خطابــه  املقدســة  بالعاصمــة  املخــدرات  مكافحــة  مديــر  مــن 
3991/1/2/4/15س يف 1433/12/9هـ وتضمن أن املتهم/ مت ســؤاله 
مــن أيــن يحصــل علــى احلبــوب احملظــورة فأجــاب بأنــه يحصــل عليهــا مــن 
شــخص يدعــى/ ومت القبــض عليــه الحقــًا عــن طريــق أحــد مصادرنــا 
الســرية وســجلت القضيــة برقــم )33/1297( وبعــرض ذلــك علــى املدعي 
العــام قــال ليــس لــدي ســوى مــا ورد يف أوراق املعاملــة  وبنــاًء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وشــهادة الشــاهدين أعــاله فقــد ثبــت لــدي 
قيــام املدعــى عليــه بترويــج حبــة ونصــف احلبــة مــن حبــوب الالمفيتامــن 
عــن طريــق البيــع ووجهــت لــه تهمــة ترويــج خمــس حبــات مــن ذات النــوع 
عــن طريــق البيــع وحيــث أن املدعــى عليــه ليــس مــن أربــاب الســوابق مــن 
جنــس هــذه التهمــة ومــا قــام بترويجــه شــيء يســير وبنــاًء علــى املــادة )60( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات فقــد قــررت النــزول عــن احلــد األدنــى مــن 
العقوبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )38( مــن ذات النظــام وحكمــت 
وجلــده  الســابقة  إيقافــه  فتــرة  منهــا  حتســب  ســنوات  ثــالث  بســجنه 
ــة  ــده ثالثمائ ــك بجل ــادة )38( مــن نفــس النظــام وذل وتغرميــه مبوجــب امل
جلــده مفرقــه علــى ســت دفعــات متســاوية يفصــل بينهــا عشــرة أيــام 
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وتغرميــه ثالثــة آالف ريــال كمــا حكمــت مبوجــب املــادة )53( مــن ذات 
النظــام وذلــك مبصــادرة الهاتــف اجلــوال املذكور رقمــه يف الئحة املدعي 
العــام وإدخــال قيمتــه مبؤسســة النقــد العربــي الســعودي حلســاب املديريــة 
العامــة ملكافحــة املخــدرات كمــا حكمــت بإلغــاء شــريحة هــذا اجلــوال 
وعــدم صرفهــا للمدعــى عليــه وحيــث أن املدعــى عليــه تعــاون مــع جهــة 
الضبــط وأرشــدهم إلــى مصــدر احلبــوب ومت القبــض علــى املــروج فلــم 
يثبــت لــدي تســتره علــى مصــدر احلبــوب وحكمــت بصــرف النظــر عــن 
طلــب املدعــي العــام إلــزام املدعــى عليــه بــرد املبلــغ احلكومــي وقــدره 
)....( مائتــا ريــال لعــدم ثبــوت دعــوى الترويــج االولــى وأفهمــت املدعــى 
عليــه بــأن املــادة )56( مــن ذات النظــام تســتوجب منعــه مــن الســفر مــدة 
ثــالث ســنوات وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه عــدم 
قناعتــه باحلكــم وطلــب محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة كمــا قــرر 
املدعــي العــام االعتــراض بالئحــة وأبلغتــه بــأن مــدة االعتــراض ثالثــون 
يومــًا مــن تاريــخ صــدور القــرار يــوم االربعــاء 1433/12/29هـــ وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف  1433/12/29هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد، نحــن 
قضاة الدائرة اجلزائية السادسة مبحكمة االستئناف مبكة املكرمة 
جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة بكتــاب 
فضيلــة الرئيــس املســاعد باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمة الشــيخ/ 
رقــم)331823849( وتاريخ)1434/1/21هـــ( املرفــق بهــا القرار الصادر 
برقم)33483133(وتاريخ)1433/12/29هـ(،املتضمــن  فضيلتــه  مــن 
يف  املتهــم   ، اجلنســية  ســعودي  عامــا  ضــد/44  العــام  املدعــي  دعــوى 
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مخــدرات ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل 

املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك:33448152 تاريخه :1433/11/08هـ 
رقم الدعوى :33606482

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3416074 تاريخه:1434/01/19هـ

 مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة - تعاطــي احلبــوب احملظــورة 
- حيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي - إقــرار املدعــى عليــه 
- التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر - مصــادرة 

اجلــوال. الهاتــف 

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

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

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

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

ادعــى املدعــي العــام على املدعي عليه بترويــج احلبوب احملظورة،وحيازة 
حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة ، وتعاطيــه  ملثلهــا، حيــث وردت 
معلومــات ســرية تفيــد بــأن هنــاك شــخص يقــوم بالتوســط يف ترويــج 
احلبــوب احملظــورة ، واســتعد املصــدر للشــراء منــه ، ومت تزويــده باملبلــغ 
املرقــم ، ومت تفتيشــه قبــل نزولــه ، وملــا تقابــل مــع املدعــى عليــه ، 
ســلم املصــدر املبلــغ للمدعــى عليــه ، وكان ذلــك حتــت أنظــار الفرقــة 
القابضــة ، ثــم حتــركا مــن املوقــع إلــى مــكان آخــر، وبعــد وقــت يســير 
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مت القبــض علــى املدعــى عليــه ، وقــام املصــدر بتســليم رقيــب الفرقــة 
ــه  ــه وجــد بحوزت حبتــن مــن احلبــوب احملظــورة ، وبتفتيــش املدعــى علي
حبــة واحــدة مــن حبــوب الكبتاجــون ، وجهــاز جــوال ، وهــو الــذي مــن 
خاللــه مت التنســيق معــه، وطلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر واملصــادرة، أقــر املدعــى 
عليــه مبــا جــاء بدعــوى املدعــي عليــه، صــدر احلكــم بتعزيــر املدعــى 
ــد واملنــع مــن الســفر  والغرامــة  واملصــادرة وإعــادة  عليــه بالســجن واجلل
قنــع  للحبــوب احملظــورة،  اســتعماله  لقــاء  وتعزيــره  املبلــغ احلكومــي 
املدعــى عليــه باحلكــم ، وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم 

بالئحــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبكــة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقم ).....( وتاريخ ).....(هــ املقيدة باحملكمة 
برقــم ).....( وتاريــخ ).....(هـــ  ففــي يــوم اإلثنــن املوافق1433/11/08هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام مبوجــب 
ــى احلاضــر معــه  خطــاب التكليــف مــن مرجعــه رقــم  يف هـــ وادعــى عل
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( قائــال بدعــواه أنــه 
يف يــوم اخلميــس ).....(هـــ وردت معلومــات ســريه تفيــد وجــود شــخص 
)املدعــى عليــه( يقــوم بالتوســط يف ترويــج احلبــوب احملظــورة بشــارع  
واســتعد املصــدر بالشــراء املباشــر منــه ومت متكينــه مــن االتصــال علــى 
هاتفــه رقــم ).....( وطلــب منــه كميــة مــن احلبــوب احملظــورة مببلغ )100( 
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مائــة ريــال واســتعد املدعــى عليــه بذلــك وطلــب مــن املصــدر احلضــور إليــه 
بحــي ويف متــام الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف مســاء مت تزويــد املصــدر 
ــغ املرقــم بعــد تفتيشــه ودفعــه حتــت أنظــار الفرقــة وتقابــال ســويًا  باملبل
ومــن ثــم ركــب املدعــى عليــه مــع املصــدر وطلــب منــه االجتــاه إلــى حــي 
ودخــال إلــى احلــي وبعــد حوالــي خمــس دقائــق خرجــا مــن احلــي وعلــى 
رقيــب  بتســليم  املصــدر  وقــام  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  مت  الفــور 
الفرقــة عــدد حبتــن مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة وأفــاد بأنــه قــام 
بتســليم املبلــغ املرقــم للمدعــى عليــه وأن املدعــى عليــه نــزل واختفــاء عــن 
األنظــار ثــم عــاد وقــام بتســليم الكميــة املتفــق عليهــا وبتفتيــش املدعــى 
ــوب  ــه واحــدة مــن حب ــى عــدد حب ــه عل ــر بداخــل جيب ــه شــخصيًا عث علي
ــوع ).....( يحمــل الرقــم  ــى جــوال مــن ن ــر عل الكبتاجــون احملظــورة وعث
املصنعــي ).....( وهــو نفــس اجلــوال الــذي مت التنســيق عليــه وقــد أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي )2259 س2 1433هـــ( أن قرصان بيضاء 
اللــون يحمــالن العالمــة املعتــادة لعقــار الكبتاجــون ثبــت أنهمــا يحتويــان 
علــى مــادة االمفيتامــن وأن قــرص واحــد أبيــض اللــون يحمــل العالمــة 
املعتــادة لعقــار الكبتاجــون )املضبــوط بحــوزة املدعــى عليــه( ثبــت أنــه 
يحتــوي علــى مــادة االمفيتامــن وهــو مــن املــواد املدرجــة بجــدول املــواد 
املخــدرة واملؤثــرات العقليــة وباســتجواب املدعــى عليــه/ أقــر ببيــع عــدد 
حبتــن مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة مببلــغ مائــة ريــال وحيــازة حبــة 
واحــدة مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة بقصــد التعاطــي وأن آخــر 
مــرة تعاطــى بهــا احلبــوب احملظــورة قبــل القبــض عليــه بيومــن كونــه 
يتعاطــى احلبــوب احملظــورة منــذ خمــس ســنوات تقريبــًا وكمــا اعتــرف 
بــأن رقــم هاتفــه الــوارد يف واقعــة الضبــط هــو الــذي مت التنســيق عليــه 
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وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لـــ بترويــج عــدد حبتــن مــن 
حبــوب الكبتاجــون احملتويــة علــى مــادة االمفيتامــن عــن طريــق البيــع 
وحيــازة عــدد حبــة واحــدة مــن حبــوب الكبتاجــون احملتويــة علــى مــادة 
احملظــورة  للحبــوب  الســابق  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  االمفيتامــن 
املوضحــة  والقرائــن  لألدلــة  وذلــك  نظامــًا  املجرمــة  شــرعًا  احملرمــة 
بالدعــوى وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومجــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا اطلــب 
احلكــم عليــه وفقــًا للمــادة رقــم مــن 38 و56 و53 مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي 
شــراء  يف  التوســط  وطلــب  املصــدر  بــي  اتصــل  حيــث  صحيــح  العــام 
احلبــوب علــى هاتفــي املذكــور فذهبــت معــه للمــروج وأخــذت مائــة ريــال 
وســلمتها للمــروج واســتلمت منــه ثــالث حبــات كبتاجــون وأعطيتهــا 
للمصــدر الــذي أهدانــي منهــا حبــة واحــدة ألتعاطاهــا ألننــي أتعاطــى مــن 
نــوع هــذه احلبــوب منــذ فتــرة وبعــد ذلــك قبــض علــي واعترفــت بــكل 
شــيئ ودللــت علــى املــروج وأنــا مجــرد وســيط ودالل فقــط وهــذه أول مــرة 
وآخــر مــرة وأتعهــد بالتوبــة هــذه إجابتــي ثــم جــرى االطــالع علــى التقريــر 
املضبوطــات  احتــواء  يتضمــن  فوجدتــه   19 لفــة  املرفــق  الكيميائــي 
علــى األمفيتامــن احملظــور كمــا لــم أجــد للمدعــى عليــه ســوابق فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلــى إقــرار املدعــى عليــه بدعــوى 
املدعــي العــام وبنــاء علــى املــواد  38 و56 و53 و 60 مــن نظــام مكافحــة 
باالعتــراف  عليــه  املدعــى  ومبــادرة  ســوابق  وجــود  ولعــدم  املخــدرات 
وتعهــده بالتوبــة لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه 
مــن ترويــج حبتــن مــن حبــوب األمفيتامــن احملظــورة عــن طريــق البيــع 
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وحيــازة حبــة واحــدة مماثلــة لقصــد التعاطــي وتعاطيــه الســابق لنوعهــا 
وحكمــت مبجازاتــه علــى جميــع ذلــك بالســجن مــدة ثــالث ســنوات 
ــدة مفرقــة علــى  ــده مائتــن وأربعــن جل ابتــداء مــن تاريــخ التوقيــف وجل
ســت دفعــات كل دفعــة أربعــون جلــدة بــن كل دفعــة وأخــرى شــهر 
وغرامــة ماليــة قدرهــا ألــف ريــال ومنعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة 
مــدة ثــالث ســنوات ومصــادرة الهاتــف اجلوال املذكــور وإدخال قيمته يف 
مؤسســة النقــد بحســاب إدارة مكافحــة املخــدرات ومصــادرة الشــريحة 
املذكــورة وعــدم صرفهــا للمدعــى عليــه كمــا حكمــت بإلــزام املدعــى 
عليــه بإعــادة املبلــغ احلكومــي وقــدره مائــة ريــال . وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليــه قنــع بــه وقــد عــارض املدعــي العــام وطلــب االســتئناف 
بالئحــة فأجيــب لطلبــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن . حــرر يف 8 /1433/11هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا القــرار رقــم  وتاريــخ 21 / 12 / 1433 هـــ املتضمــن املالحظــة 
بــأن فضيلتــه لــم يذكــر اســم املدعــي العــام وال بــد مــن ذلــك ألنــه ركــن 
ــزم واهلل املوفــق أ.هـــ. واجلــواب عمــا  مــن أركان الدعــوى إلجــراء مــا يل
ذكــره أصحــاب الفضيلــة أنــه جــرى إصــالح اخلطــأ يف موضعــه وذكــر 
اســم املدعــي العــام وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه . حــرر يف 1434/01/05هـــ .
رقــم   القــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  ثــم 
وتاريــخ 1434/01/19هـــ املتضمــن املوافقــة والتصديــق علــى احلكــم 
قاضي اســتئناف ).....( وقاضي اســتئناف ).....( وقاضي اســتئناف ).....(

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ،وبعــد :- فقد 
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جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مــن  الينــا  الــواردة  املعاملــة  علــى  اإلطــالع  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة 
فضيلــة رئيــس  احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم  وتاريــخ 
1434/1/11هـ املرفق بها القرار الشــرعي رقم  و تاريخ 1433/11/8ه 
القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة   ).....( الشــيخ/  مــن فضيلــة  الصــادر 
مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ ).....( املتهــم 
بقضيــة مخــدرات احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه. وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة قررنــا املوافقــة علــى احلكــم بعــد 
اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 33475878 تاريخه : 1433/03/22هـ 
رقم الدعوى : 33608605

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34246513 تاريخه:1434/06/20هـ

املخــدر  احلشــيش  تعاطــي   - املخــدر  احلشــيش  حيــازة   - مخــدرات 
واحلبــوب احملظــورة - ترويــج احلبــوب احملظــورة - إقــرار املدعــى عليــه 
- إنــكار املدعــى عليــه وادعــاء اإلكــراه - شــهادة الشــهود - تخفيــف 
بالســجن  التعزيــر   - ســوابق  وجــود  ولعــدم  الكميــة  لقلــة  العقوبــة 
واجللــد واإلبعــاد عــن البــالد واملنــع مــن الســفر وتغرميــه مبلــغ مالــي 

اجلــوال. ومصــادرة 

1. املادة )38( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية .
2. املادة )41( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
3. املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية .
4. املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 

ادعــى املدعــي العــام علــى األول بترويــج احلبــوب احملظــورة عــن طريــق 
البيع و تعاطي األول احلبوب احملظورة و الثاني بترويج احلبوب احملظورة 
عــن طريــق االســتالم و التســليم و حيــازة حبــه مــن حبــوب اإلمفيتامــن 
احملظــورة بقصــد الترويــج  ، وردت معلومــات عــن قيــام املدعــى عليــه 
الثانــي بالتوســط يف  ترويــج احلبــوب احملظــورة ،  وقــد مت متكن املصدر  
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مــن االتصــال بــه، وطلــب كميــة  مــن احلبوب،مببلــغ مائتــي ريال،فوافــق 
الوســيط، فتــم تكليــف أحــد األفــراد مــن إدارة مكافحــة املخــدرات 
مــع املصــدر ، ملشــاهدة عمليــة االســتالم والتســليم،وركب املصــدر 
ــغ  مــع الفــرد، وملــا تقابــال مــع الوســيط املدعــى عليــه ،ســلم الفــرد املبل
للوســيط ، وطلــب منهمــا االنتقــال حلــي آخــر الســتالم احلبــوب ، فتــم 
االنتقــال إلــى احلــي اآلخــر ، وركبــوا يف الســيارة جميعــًا الفــرد واملصــدر 
والوســيط، وملــا وصلــوا املــكان املتفــق عليــه ، نــزل الوســيط إلحضــار 
الكميــة ، وغــاب عــن األنظــار ، وعــاد ومعــه املدعــى عليــه األول ، وقــام 
املدعــى عليــه األول  بتســليم املدعــى عليــه الثانــي شــيء مــا، حتــت أنظــار 
الفرقــة القابضــة ، وســلم املدعــى عليــه الثاني الوســيط  احلبوب وعددها 
خمــس حبــات يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة للمصــدر، أمــام 
أنظــار الفرقــة القابضــة ، فتــم القبــض عليهمــا ، وبتفتيــش املدعــى عليــه 
الثانــي وجــد معــه بجيــب ثوبــه األميــن الســفلي علــى حبــة واحــدة يشــتبه 
أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة ، وضبــط معــه علــى اجلــوال الــذي 
مــن خاللــه مت التنســيق ، و طلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليهمــا 
بالســجن واجللــد والغرامــة واإلبعــاد عــن البــالد لــألول واملنــع مــن الســفر 
ــغ احلكومــي ،  للثانــي ومصــادرة اجلوالــن وإلغــاء شــريحتيهما ورد املبل
أنكــر املدعــى عليــه األول مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام و أقــر املدعــى 
عليــه الثانــي مبــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام ، بطلــب البينــة مــن املدعــي 
ــه األول أحضــر الشــاهدين وشــهد  ــى دعــواه ضــد املدعــى علي ــام عل الع
بإقــرار األول بالتوســط يف ترويــج احلبــوب احملظــورة ، صــدر احلكــم 
علــى املدعــى عليهمــا بالتعزيــر و الســجن و اجللــد و الغرامــة و مصــادرة 
الهاتفــن احملمولــن للمدعــى عليهمــا و إدخــال قيمتهمــا يف مؤسســة 
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النقــد وإلغــاء الشــريحتن و إلزامهمــا بإعــادة املبلــغ احلكومــي و إبعــاد 
األول إلــى خــارج اململكــة وال يســمح بالعــودة إليهــا إال  فيمــا تســمح 
تعليمــات احلــج و العمــرة ، و منــع الثانــي مــن الســفر خــارج اململكــة 
املدعــى عليهمــا  إدانــة  لقــاء  انتهــاء محكوميتــه ،  بعــد  مــدة ســنتن 
بالترويــج ، األول عــن طريــق البيــع ، والثانــي عــن طريــق التوســط ، 
باالســتالم والتســليم، وحيــازة املدعــى عليــه الثانــي علــى حبــة مــن حبــوب 
اإلمفيتامــن احملظــورة  بقصــد التعاطــي ، مت النــزول عــن احلــد األدنــى 
ــة بحــق املدعــى عليهمــا لعــدم وجــود ســوابق بحقهمــا ، ومبــادرة  للعقوب
الثانــي باالعتــراف ، ولظروفــه األســرية، قنــع املدعــى عليهمــا باحلكــم 
، وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم الئحــة اعتراضيــة ، صدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بتبوك/املســاعد برقــم ..... وتاريــخ 1433/11/14هـــ  املقيــدة 
االثنــن  يــوم  ففــي  1433/10/17هـــ   وتاريــخ   ..... برقــم  باحملكمــة 
املوافق1433/11/22هـــ افتتحــت اجللســة وفيها حضر املدعي العام ...... 
واملعمــد مــن مرجعــه مبوجــب اخلطــاب رقــم 13058 يف 1433/09/05هـــ 
وحضــر حلضــوره .... ســجله املدنــي رقــم .... العمــر 22 عاطــل عــن العمــل 
وبالرجــوع للمعاملــة وجــد أنهــا مشــتملة علــى الئحــة دعــوى عامــة ضــد ...  
املذكــور تتضمــن أنــه ورد مبحضــر الشــراء والقبــض والتفتيــش املعــد 
مــن قبــل إدارة مكافحــة املخــدرات بتبــوك أنــه بتاريــخ 1433/08/28هـــ 
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توفــرت معلومــات لديهــم مــن أحــد املصــادر الســرية بأنــه يوجــد شــخص 
يدعــى ... يســكن بحــي املنتــزه يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة وأنــه 
يقــوم بالتنســيق علــى جوالــه رقــم )....( يف عمليــة الترويــج وأنــه مســتعد 
ــى املــروج  ــه أمــام الفرقــة القابضــة وبالفعــل مت االتصــال عل بالشــراء من
أمــام مســمع الفرقــة القابضــة وطلــب منــه املصــدر كميــة مــن احلبــوب 
مببلــغ)100( مائــة ريــال فذكــر لــه املــروج بأنــه موجــود بحــي ..... وأن 
األغــراض موجــودة فأفــاد املصــدر بأنــه قــادم إليــه ســيرًا علــى األقــدام 
انتهــت املكاملــة وعنــد وصــول  ).....( وعليــه  وأنــه قريــب مــن محطــة 
املصــدر إلــى احملطــة مت تفتيــش املصــدر وترقيــم املبلــغ احلكومــي وقــام 
بأنــه متواجــد يف محطــة  لــه  املــروج وذكــر  املصــدر باالتصــال علــى 
فذكــر لــه املــروج بأنــه قــادم إليــه ســيرًا علــى األقــدام عندهــا مت توزيــع 
ذلــك مت مشــاهدة  القابضــة وعنــد  الفرقــة  قبــل  مــن  واملراقبــة  املهــام 
وبعــد  وقــام مبقابلتــه  خلــف احملطــة  املصــدر  إلــى  قــادم  وهــو  املــروج 
مغــادرة املــروج للموقــع بعــد مشــاهدة عمليــة االســتالم والتســليم مــن 
قبــل الفرقــة أعطيــت اإلشــارة املتفــق عليهــا بالقبــض علــى املــروج ومت 
القبــض عليــه وبتفتيشــه شــخصيًا اتضــح أنــه املدعــى عليــه املذكــور 
ــة  ــغ احلكومــي املرقــم وقــدره )100( مائ ــى املبل ــور عل وبتفتيشــه مت العث
ريــال ومت العثــور علــى عــدد)1( ســيجارة واحــدة ملفوفــة يشــتبه بــأن 
تكــون مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )950ملجــم( تســعمائة 
وخمســون مليجــرام يف اجليــب العلــوي ومت العثــور علــى اجلــوال الــذي مت 
التنســيق معــه يف عمليــة البيــع يف جيــب ثوبــه األيســر هــذا وقــد ســلم 
ــات يشــتبه  ــع حب ــة املشــتراة للفرقــة وهــي عــدد )4( أرب املصــدر الكمي
أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة وقــد مت إيقــاف املدعــى عليــه اســتنادًا 
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ــادة رقــم )112( مــن نظــام  ــى امل ــي عل ــوزاري رقــم)1900( املبن للقــرار ال
اإلجــراءات اجلزائيــة

ت(  س  م/م   2395( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  ورد  وقــد 
لعام1433هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة 
الشــرعية بصحــة ... ايجابيــة احلبــوب املروجــة لإلمفيتامــن املنبــه للجهــاز 
ــة الســيجارة  ــة مســتخلص عين ــات إيجابي ــي واملتضمــن أيضــًا إثب العصب
املضبوطــة التــي ال يعلوهــا أثــار حــرق للحشــيش وهــو مــن املــواد املخــدرة 
وملــا أشــير إليــه أقــرر توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه .... بترويــج عــدد)4( 
أربــع حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه للجهــاز العصبــي احملظــورة 
عــن طريــق البيــع وتعاطيــه لنوعهــا يف الســابق وبحيــازة عدد )1( ســيجارة 
واحــدة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنها)950ملجــم( تســعمائة وخمســون 
مليجــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيه من ذات الكمية وتعاطيه للحشــيش 
املخــدر يف الســابق وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه املذكــور 
فعــل محــرم شــرعا ومجــرم ومعاقــب عليــه نظامــا واســتنادا للمــادة الثالثة 
الفقــرة الثالثــة فقــرة )2( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات رقــم 39/م يف 
اســتنادًا  اجلزئيــة  للمحكمــة  إحالتــه  معــه  يتعــن  1426/7/8هـــ ممــا 
للمادتــن )126(و)128( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة لطلــب مــا يلــي:- 
1-إثبــات مــا أســند إليــه 2- احلكــم عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة 
لقــاء مــا أســند إليــه اســتنادا للفقــرة األولــى مــن املــادة الثامنــة والثالثــن 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وإعمــااًل مبقتضــى 
ــه  ــة األشــد مــن نظــام املشــار إلي املــادة )62( الفقــرة )1( لتطبيــق العقوب
أعــاله 3- تشــديد العقوبــة عليــه لقــاء ترويجــه للحبــوب احملظــورة التــي 
حتتــوي علــى مــادة اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور اســتنادًا لتعميــم صاحــب 



249

وتاريــخ   2529/4/5/1 رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو 
1427/02/08هـــ  4-  احلكــم مبنعــه مــن الســفر خرج اململكة اســتنادا 
املــادة السادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة  للفقــرة األولــى مــن 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه  5- احلكــم مبــا صــادرة جــوال 
املدعــى عليــه املضبــوط يف عمليــة التنســيق للترويــج نــوع نوكيــا يحمــل 
الرقــم .... اســتنادا للمــادة الثالثــة واخلمســن الفقــرة األولــى مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه اعــاله 6- احلكــم 
الســمو  صاحــب  لتعميــم  اســتنادا   )....( رقــم  الهاتــف  شــريحة  بإلغــاء 
رقــم  الداخليــة  وزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  امللكــي 
وبســؤال  ادعــى  هكــذا  هـــ   1428/2/10 يف  د(  )9798/4/5/1س 
املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب بقولــه صحيــح أنــه مت القبــض علــي مــن 
ــل مكافحــة املخــدرات ومعــي صــاروخ حشــيش لغــرض االســتعمال  قب
والتعاطــي فأنــا أدخــن احلشــيش املخــدر منــذ فتــرة قريبــة ومــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن أننــي قمــت ببيــع أربــع حبــات مبائــة ريــال فغيــر صحيــح 
واجلــوال املذكــور يف الدعــوى ليــس لــي وال أعــرف ملــن هكــذا أجــاب 
وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام قــال أطلــب مهلــة إلحضــار أفــراد الفرقة 
الثالثــاء  يــوم  ويف  لذلــك  اجللســة  ورفعــت  قــرر  هكــذا 
املوافق1433/12/21هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام أحضــر للشــهادة و أدائها 
.... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... وبســؤاله عمــا لديــه 
بــن  التــي دارت  بأننــي ســمعت املكاملــة  قــال أشــهد هلل  مــن شــهادة 
املصــدر واملــروج واتفقــا علــى شــراء حبــوب مبائــة ريــال و أن يتــم اللقــاء 
يف حــي .... خلــف محطــة .... وكان ذلــك يف متــام الســاعة العاشــرة مســاءا 
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تقريبــا وعندمــا حضرنــا للموقــع قمــت بتفتيــش املصــدر وأعطيتــه مائــة 
ريــال و أنزلتــه علــى الشــارع الرئيســي خلــف احملطــة فقابــل املصــدر 
املبلــغ  منــه  وأســتلم  شــيئا  يســلمه  ورأيتــه  احلاضــر  هــذا  وهــو  املــروج 
فأعطيــت اإلشــارة ألعضــاء الفرقــة فتــم القبــض عليــه ووجــد معــه املبلــغ 
احلكومــي وســيجارة مخلوطــة باحلشــيش كمــا وجــدت مــع املصــدر 
أربــع حبــات وكان معــي يف الســيارة ... وقــد تــويف أثنــاء مداهمــة أحــد 
املروجــن هكــذا شــهد وبعــرض الشــاهد و مــا جــاء يف شــهادته علــى 
ــف محطــة ... يف ...  ــي خل ــه مت القبــض عل ــح أن ــه قــال صحي املدعــى علي
وكان بحوزتــي ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر ومــا ســوى ذلــك 
فغيــر صحيــح والشــاهد هــو مــن قــام بضربــي هكــذا أجــاب  كمــا 
حضــر للشــهادة وأدائهــا .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ..... وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل بأننــي ســمعت 
ــوب  ــى شــراء احلب ــن املصــدر واملــروج واالتفــاق عل ــي متــت ب ــة الت املكامل
مببلــغ مائــة ريــال وبعدهــا اجتهنــا للموقــع املتفــق عليــه ونزلــت خلــف 
احملطــة علــى نفــس الشــارع و رأيــت املصــدر يقابــل املــروج وهــو هــذا 
احلاضــر ولكــن لــم أشــاهد عمليــة االســتالم والتســليم وبعدمــا أعطانــا 
قائــد الفرقــة اإلشــارة مت القبــض عليــه وبتفتيشــه وجــد يف جيبــه األيســر 
ــغ احلكومــي وقــدره مائــة ريــال كمــا وجــد يف جيبــه العلــوي علــى  املبل
ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر هكــذا شــهد  وبعــرض الشــاهد 
ومــا جــاء يف شــهادته علــى املدعــى عليــه قــال مــا جــاء يف شــهادته غيــر 
صحيــح ســوى حيــازة احلشــيش كمــا أن الشــاهد لــم يكــن موجــودا 
وقــت املداهمــة هكــذا أجــاب وبطلــب تزكيــة الشــاهدين حضــر كال 
ــأن الشــاهدين  ــه أشــهد هلل ب مــن .... و... وشــهد كل واحــد منهمــا بقول
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عــدالن ثقتــان وال نعلــم عنهمــا إال خيــرا هكــذا شــهدا وبتصفــح أوراق 
املعاملــة وجــدت علــى اللفــة رقــم )15،16( حتقيقــا مــع املدعــى عليــه 
وعليــه توقيــع بالبصمــة منســوب إليــه وبــه إقــرار منــه ببيــع أربــع حبــات 
مبائــة ريــال وبعرضــه عليــه قــال صحيــح أننــي قمــت بالتبصيــم علــى هــذا 
ذلــك  كان  ولكــن  احملقــق  قبــل  مــن  علــي  تالوتــه  وبعــد  احملضــر 
االعتــراف بســبب الضــرب وليــس لــدي بينــه علــى ذلــك هكــذا أجــاب . 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة مصادقــة املدعــى 
باحلشــيش  مخلوطــة  لســيجاره  وحيازتــه  للحشــيش  بتدخينــه  عليــه 
وإنــكاره ترويــج احلبــوب وبعــد االطــالع علــى التقريــر الكيمائــي املشــار 
إليــه و ملــا جــاء يف شــهادة الشــاهدين املعدلــن شــرعا وملــا جــاء يف إقــراره 
حتقيقــا ونظــرا لرجوعــه عنــه و ادعــاء اإلكــراه عليــه وليــس لديــه بينــه 
علــى ذلــك و ملــا قــرره ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف املغنــي )389/10( بقولــه 
)وال يقبــل رجــوع املقــر عــن إقــراره إال فيمــا كان حــدا هلل تعالــى  يــدر 
بالشــبهات ويحتــاط إلســقاطه فأمــا حقــوق اآلدميــن وحقــوق اهلل تعالــى 
التــي ال تــدرأ بالشــبهات كالــزكاة والكفــارات فــال يقبــل رجوعــه 
عنهــا وال نعلــم يف هــذا خالفــا( أ.هـــ وملــا جــاء يف الفقــرة األولــى مــن املــادة 
الثامنــة والثالثــن والفقــرة األولــى مــن املــادة السادســة واخلمســن مــن 
النظــام املشــار إليــه ونظــرا لقلــة الكميــة وعــدم وجــود ســوابق علــى 
ــه والتــي  ــادة ســتن مــن النظــام املشــار إلي ــه وملــا جــاء يف امل املدعــى علي
جتيــز النــزول عــن احلــد األدنــى وملــا تســببه هــذه احلبــوب مــن فســاد للعقــل 
وإفســاد للبــالد والعبــاد وبنــاء علــى جميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
ــه لســيجاره مخلوطــة  ــه للحشــيش املخــدر وحيازت ــه بتدخين املدعــى علي
باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا تســعمائة وخمســون ملجــم وترويجــه ألربــع 
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حبــات حتتــوي علــى مــادة االمفيتامــن وقــررت بحقــه مــا يلــي أوال جلــد 
املدعــى عليــه ثمانــن جلــدة حــد املســكر ثانيــا تعزيــر املدعــى عليــه 
بجلــده ثالثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت دفعــات متســاوية بــن كل 
دفعــة والتــي تليهــا مــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام ثالثــا تعزيــر املدعــى عليــه 
بحبســه ملــدة ثــالث ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة القضيــة 
رابعــا تغــرمي املدعــى عليــه ألــف ريــال تــودع لصالــح اخلزينــة العامــة للدولــة 
خامســا مصــادرة جهــاز جوالــه والــذي يحمــل الرقــم )....( من نــوع نوكيا 
وإيداعــه لصالــح اخلزينــة العامــة للدولــة سادســا إلغــاء شــريحة اجلــوال 
التــي حتمــل الرقــم )....( ســابعا منــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة مــدة مماثلــه ملــدة ســجنه تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء محكوميتــه يف 
البنــد ثالثــا ومبــا ذكــر حكمــت فقــرر احملكــوم عليــه قناعتــه بــه ولــم 
يقنــع بــه املدعــي العــام وطلــب متييــزه مكتفيــا بالئحــة الدعــوى عــن 
الالئحــة االعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وســيتم بعــث كامــل أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 
الســبت  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد   1433/12/21
املوافــق1434/04/20 هـــ حضــر املدعــى عليــه وقــد أعيــدت املعاملــة 
يف   .... برقــم  بتبــوك  املســاعد  االســتئناف  محكمــة  رئيــس  بخطــاب 
1434/04/07هـــ  وأحيلــت إلــي بخطــاب رئيــس احملكمــة اجلزئيــة رقــم  
.... يف 1434/04/10هـــ وقــد صــدر قــرار الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة رقــم 
مــدون  هــو  مبــا  املتضمــن حكــم فضيلتــه  .....  يف 1434/04/02هـــ 
ــة لوحــظ  ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
مــا يلــي أواًل: املدعــى عليــه ال يحمــل إثبــات هويتــه ســوى إثبــات مؤقــت 
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علــى اللفــة )4( وعليــه صورتــه مــع اخلتــم للجهــة املختصــة ولــم يشــر 
فضيلتــه لذلــك لدفــع اإليهــام بــأن مــا ذكــر مــن رقــم الســجل املدنــي 
حلملــه الهويــة الرســمية ثانيــًا: ورد بالدعــوى اتهــام املدعــى عليــه بتعاطــي 
حبــوب االمفيتامــن احملظــورة ولــم يتضمــن احلكــم عقوبتــه علــى ذلــك 
كمــا لــم يتضمــن احلكــم أيضــًا الغــرض والقصــد مــن حيــازة ســيجارة 
احلشــيش مــع أنــه ذكــر بالدعــوى أنهــا بقصــد التعاطــي ثالثــًا: طلــب 
ــة لقــاء ترويــج املدعــى عليــه للحبــوب ولــم  املدعــي العــام تشــديد العقوب
يجــر فضيلتــه شــيئًا حيــال ذلــك واحلكــم نــزل عــن احلــد األدنــى للعقوبــة 
مســتنده يف كــون  يوضــح فضيلتــه  لــم  رابعــًا:  لذلــك  التســبيب  دون 
الغرامــة وقيمــة مصــادرة اجلــوال تــودع لصالــح اخلزينــة العامــة للدولــة 
حســبما ورد يف احلكــم ويوجــد أخطــاء نحويــة وإمالئيــة معلــم عليهــا 
لتصحيحهــا مــع التنبيــه إلــى أنــه أشــير يف التســبيب إلــى عــدم وجــود 
ســوابق للمدعــى عليــه ولــم يشــر لصحيفــة ســوابقه ومضمونهــا طاملــا 
األمــر مــا ذكــر وأنــه حكــم باجللــد ثمانــن حــد املســكر ولــم يذكــر 
نــوع املســكر املقــام فيــه احلــد وإلــى أن أحــد الشــهود ذكــر أســمه ثالثيــًا 
فقــط ولــم يذكــر رباعيــًا حســب هويتــه ولــم يشــر يف القــرار إلــى أن 
هويتــي املعدلــن مدونــة بضبطــه ملالحظــة ذلــك وإحلــاق مــا يجريــه علــى 
وبســؤال  املوفــق  واهلل  التعليمــات  حســب  وصورتــه  والقــرار  الضبــط 
املدعــى عليــه هــل حتمــل إثبــات هويــة قــال ليــس لــدي إثبــات هويــة وإمنــا 
أنــا مضــاف مــع والــدي يف كــرت العائلــة هكــذا أجــاب وعليــه فــإن 
الســجل املدنــي املــدون أعــاله خــاص باملدعــى عليــه وفقــًا لإلنــاث املؤقــت 
املرفــق رقــم )4( وأمــا مــا جــاء يف ثانيــًا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه بحيازتــه لســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا تســعمائة 



254

وخمســن ملجــم لقصــد االســتعمال والتعاطي وأجاب أصحــاب الفضيلة 
ــوب داخــل يف حــد املســكر وأمــا مــا  ــه عــن اســتخدامه للحب ــأن عقاب ب
جــاء يف ثالثــًا فقــد ذكــرت يف تســبيب احلكــم بــأن املدعــى عليــه ليــس 
لديــه ســوابق ولقلــة الكميــة التــي قــام ببيعهــا فهــذه األســباب التــي دعــت 
ــًا فــإن  ــة وأمــا مــا جــاء يف رابع ــى النــزول عــن احلــد األدنــى مــن العقوب إل
املســتند يف ذلــك هــو الفقــرة األولــى مــن املــادة الثالثــة واخلمســن مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى 
يف   حــرر   . وســلم  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل 

1434/04/20هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  فقــد اطلعنـــا نحن قـضـــاة الدائـــرة اجلزائية الثانية 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى املعاملــة الــواردة من فضيلة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم ..... وتاريخ1434/5/6هـــ املرفــق 
بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي يف احملكمــة الشــيخ .... برقــم 
....  وتاريــخ1433/12/22 هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى 
عليــه ...... يف قضيــة مخــدرات واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة ومــا 
أحلقــه فضيلتــه علــى قــرار الدائــرة رقــم ..... وتاريــخ 1434/4/2هـــ ، 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . مــع تنبيــه فضيلتــه 
إلــى تصحيــح األخطــاء املطبعيــة املعلــم عليهــا بالقــرار . واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.



255
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رقم الدعوى:33608728

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34382742 تاريخه:1434/12/19هـ

مخــدرات - ترويــج - احلبــوب احملظــورة - إنــكار املدعــى عليــه حتقيًقــا- 
البينــة- عــدم حضــور  تقريــر كيميائــي- عــدم ثبــوت االدانــة لعــدم 

ــة. البين

- الفقــرة )2( مــن املــادة )3( والفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام 
العقلية. واملؤثرات  املخــدرات  مكافحــة 

الشــاهد  الفقهــاء:  وال يجــوز للقاضــي احلكــم برؤيــة خــط  قــول   -
للحكــم. احتياطــا 

أقــام املدعــي العــام دعــواه ضــد املدعــى عليــه طالبــًا احلكــم بإثبــات 
لقــاء  وتغرميــه  وجلــده  وســجنه  املخــدرة احملظــورة  احلبــوب  اجتــاره يف 
مانســب إليه،وقــد أنكــر املدعــى عليــه هــذه التهمــة وطلبــت احملكمــة 
ــه إلحضــار الشــهود  ــب إمهال ــى دعــواه فطل ــة عل مــن املدعــي العــام البين
علــى الواقعــة ونظــرًا لتأجيــل القضيــة أكثــر مــن مــرة وعــدم إقامــة البينة 
فقــد قــررت احملكمــة بعــد اإلطالع على أوراق القضية ولكون الشــبهة 
ال تتوجــه علــى املدعــى عليــه وألن الشــهادة يجــب أن تــؤدى مشــافهة 
يف مجلــس احلكــم فقــد قــررت احملكمــة صــرف النظــر عــن دعــوى 
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املدعــي العــام وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه وقــد اعتــرض املدعــي العــام 
ــى احلكــم وجــرى تصديــق احلكــم مــن قبــل محكمــة االســتئناف. عل

ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/1/18هــــ الســاعة التاســعة صباحــًا 
فتحــت  بتبــوك  اجلزائيــة  احملكمــة  يف  ................القاضــي  أنــا  لــدي 
واإلدعــاء  هيئةالتحقيــق  مــن  لــي  الــواردة  املعاملــة  علــى  بنــاًء  اجللســة 
بشــرح  لــي  واحملالــة  1433/10/16هـــ  ................وتاريــخ  برقــم  العــام 
فضيلــة الرئيــس رقــم ................وتاريــخ 1433/10/17هــــ وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام ................ واملعمــد مــن مرجعــه مبوجــب اخلطــاب رقــم 
مدعيــًا  بصفتــي  دعــواه  تقريــر  يف  قائــاًل  1433/9/5هـــ  ................يف 
علــى/  أدعــي  تبــوك  مبنطقــة  الهيئــة  لفــرع  اإلدعــاء  بدائــرة  عامــًا 
................، ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )................( فقــد 
الفرقــة  قبــل  مــن  املعــد  والتفتيــش  والقبــض  الشــراء  مبحضــر  ورد 
توفــرت  1433/10/22هـــ  بتاريــخ  أنــه  املخــدرات  القابضةمبكافحــة 
معلومــات لــدى مكافحــة املخــدرات مــن أحــد املصــادر الســرية تفيــد 
الواقعــة  باالســتراحات  يدعى/................يســكن  وجودشــخص  عــن 
بطريــق ..... وميتهــن ترويــج احلبــوب احملظــورة ويقــوم بالتنســيق على جواله 
رقــم )................( واســتعد املصــدر بالتنســيق والشــراء منــه برفقــة أحــد 
منســوبي مكافحــة املخــدرات وبالفعــل اتصــل املصــدر الســري علــى 
ــغ وقــدره )200(  ــة مــن احلبــوب احملظــورة مببل ــه كمي ــب من املــروج وطل
مائتــي ريــال وطلــب منــه املــروج احلضــور إليــه عنــد محطــة .........الواقعــة 
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بجــوار ......... لتســليمه املبلــغ ويكــون تســليم احلبــوب احملظــورة بطريــق 
االســتراحات الواقعةعلــى .........وكان ذلــك علــى أمــام مــرأى ومســمع 
مــن الفرقــة القابضــة وبعدهــا انتقــل املصــدر برفقــة احــد أفــراد الفرقــة 
القابضــة ومت مقابلــة املــروج ومت تســليمه املبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدره 
)200( مائتــي ريــال علــى فئتــن حتمــل األولــى رقــم ).........( والثانيــة 
).........( علــى مــرأى مــن الفــرد املرافــق وعندهــا طلــب املــروج مــن املصدر 
التوجــه إلــى طريــق االســتراحات لتســليمه احلبــوب احملظــورة وبعدهــا 
بثلــث ســاعة تقريبــًا مت مقابلــة املــروج باملــكان املتفــق عليــه وقــام املــروج 
بتســليم املصــدر عــدد )8( ثمــان حبــات يشــتبه أن تكــون محظــورة علــى 
ــم القبــض عليــه حينهــا لعــدم كشــف  ــم يت مــرأى مــن الفــرد املرافــق ول
املصــدر وبتاريــخ 1433/11/20ه ومبراقبــة إحــدى االســتراحات الواقعــة 
علــى طريــق .........شــوهد املــروج املطلــوب فتــم القبــض عليــه واتضــح أنــه 
ــى  ــر معــه عل ــم يعث ــه املذكــور أعــاله وبتفتيشــه شــخصيًا ل املدعــى علي
بهــا  يعثــر  لــم  بهــا  التــي يســكن  وبتفتيــش االســتراحة  شــيء ممنــوع 
علــى ممنوعــات ولــم يعثــر معــه علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق عليــه 
وباســتجواب املدعــى عليــه/ ................،  أنكــر مــا نســب إليــه جملــة 
وتفصيــال وأقــر بــأن الهاتــف الــذي مت التنســيق عليــه يف عمليــة الترويــج 
وهــو الرقــم )................( يعــود لــه وقــد ورد محضــر تعــرف الفــرد املرافــق 
للمصــدر املتضمــن بعــرض املدعــى عليــه علــى الفــرد املرافــق للمصــدر 
الــذي شــاهد عمليــة االســتالم والتســليم فقــد تعــرف عليــه تعرفــًا تامــًا 
نافيــًا للجهالة.وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ).........( 
لعام1433هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة 
الشــرعية بصحــة .... إيجابيــة عينــة احلبــوب لالمفيتامــن املنبــه للجهــاز 
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العصبــي ، وهــو مــن املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للرقابــة واملنــوه عنــه 
وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب  تعميــم  يف  )ب(  فئــة  الثانــي  باجلــدول 
أســفر  وقــد  1426/10/25هـــ  وتاريــخ   )89400/19( رقــم  الداخليــة 
التحقيــق عــن توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه / ................، بترويــج عــدد 
)8( ثمــان حبــات مــن احلبــوب التــي حتتــوى علــى مــادة االمفيتامــن املنبــه 
للجهــاز العصبــي احملظــور عــن طريــق البيــع وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة : 1-  محضــر التنســيق والشــراء والقبــض ـ املنــوه عنــه ـ واملــدون 
علــى الصفحــات رقــم )2-4-12-13( مــن دفتــر االســتدالل املرفــق لفــة 
رقــم )1(.2- إقــرار املتهــم بــأن الهاتــف التــي مت التنســيق عليــه يف عمليــة 
الترويــج عائــدًا لــه واملرفــق لفــة رقــم )14(.3- محضــر تعــرف الفــرد 
ـ واملرفــق لفةرقــم )20(.4-التقريــر الكيميائــي  ـ املنــوه عنــه  املرافــق 
الشــرعي ـ املنــوه عنــه ـ واملرفــق لفــة رقــم )22( . وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ومجــرم 
ومعاقــب عليــه نظامــًا اســتنادًا للمــادة )الثالثــة( الفقــرة )الثانيــة( مــن 
نظــام مكافحةاملخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي 
رقــم ) م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلــب مــا يلــي :1/ إثبــات مــا 
أســند إليــه. 2/ احلكــم عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة لقــاء مــا أســند 

ــادة. ــه، اســتنادًا للفقــرة )1( مــن امل إلي
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الســبت املوافــق 1434/1/24هـــ 
الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف صباحــًا فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه ووكيلــه املثبــت حضــوره واســمه يف اجللســة 
الســابقة ، وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا 
أجــاب بقولــه لقــد أخبــرت الشــهود باجللســة إال أنهــم لــم يحضــروا وأطلــب 
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ــع فقــد جــرى رفــع  ــي ألجــل إحضارهــم مــرة أخــرى وحيــث ال مان إمهال
اجللســة حلــن ذلــك ، وحــددت موعــدًا جديــدًا لســماع البينــة وذلــك يف 
يــوم األربعــاء القــادم املوافــق 1434/1/28هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا، 
وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم وحــرر يف الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف مــن ضحــى 

يــوم الســبت املوافــق 1434/1/24هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/1/28هـــ 
الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــًا فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
اجللســة  يف  واســمه  حضــوره  املثبــت  ووكيلــه  عليــه  واملدعــى  العــام 
بإحضارهــا  وعــد  التــي  بينتــه  عــن  العــام  املدعــي  وبســؤال  الســابقة، 
أجــاب بقولــه لقــد أخبــرت الشــهود باجللســة إال أنهــم لــم يحضــروا وأطلــب 
إمهالــي ألجــل إحضارهــم مرةأخــرى وحيــث ال مانــع فقــد جــرى رفــع 
اجللســة حلــن ذلــك ، وحــددت موعــدًا جديــدًا لســماع البينــة وذلــك يف يــوم 
األحــد القــادم املوافــق 1434/2/3هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا ، كمــا 
أفهمــت املدعــي العــام أن املوعــد القــادم ســيكون املهلــة األخيــرة ألجــل 
إحضــار بينتــه ، وإال فســأعده عاجــزًا عــن إحضارهــا فتفهــم ذلــك، 
وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم وحــرر يف الســاعة احلاديــة عشــرة مــن ضحــى يــوم األربعــاء 

املوافــق 1434/1/28هـــ
ثــم يف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه ووكيلــه 
املثبــت حضــوره واســمه يف اجللســة الســابقة ، وبســؤال املدعــي العــام 
عــن رقــم اجلــوال الــذي ذكــر يف الدعــوى أنــه مت التنســيق مــن خاللــه 
وهــو )................( هــل أقــر املدعــى عليــه أنــه عائــد لــه ؟ فأجــاب بقولــه 
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نعــم كمــا يف اللفــة )14( مــن املعاملــة هكــذا أجــاب املدعــي العــام 
،وبالرجــوع إلــى اللفــة)14( وجــدت أن املدعــى عليــه لــم يقــر صراحــة 
بــأن الرقــم يعــود لــه بــل قــال إنــه مــع أخــي يف ..... ، وهــو باســمه هكــذا 
أجــاب املدعــى عليــه ، ويف هــذه اجللســة طلــب وكيــل املدعــى عليــه 
إضافــة بعــض النقــاط املتعلقــة بالقضيــة ونصهــا كمــا يلــي : )أتقــدم 
العــام وبصفتــي  لفضيلتكــم مبذكــرة جوابيــة علــى دعــوى املدعــي 
وكيــاًل عــن املتهــم ................داللــة املــادة )173( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة التــي تنــص علــى ) لــكل مــن اخلصــوم أن يقــدم إلــى احملكمــة 
ــة ( ،  ــف القضي ــى مل ــًا ليضــم إل ــة مكتوب ــق بالقضي ــه ممــا يتعل مــا لدي
واســتهل مبــا اســتهل اهلل بــه بقولــه تعالــى ) ربنــا افتــح بيننــا وبــن قومنــا 
ــدو وجــود التباســات يف الدعــوى ويف  ــر الفاحتــن ( ويب باحلــق وأنــت خي
ــاس أوضــح حقيقــة  ــى موطــن االلتب ــل أن أشــير إل ــة وقب ــم القضي مفاهي
ــة  ــل الغمــوض واحلكمــة ضال ــة مــا يزي ــة ولعــل مــن شــرح القضي القضي
املؤمــن ، وذي بــدء أؤكــد لعدالــة ناظــر القضيــة _ أحســن اهلل إليــه _ 
حرصــي التــام علــى توضيــح احلقائــق والوقائــع ومــا تــدل عليــه القواعــد 
األصوليــة الراســخة املتعلقــة بهــذه الدعــوى ونحــن علــى يقــن مــن الرؤيــة 
الثاقبــة لفضيلتكــم وواثقــن مــن حتريَّكــم للعــدل وانحيازكــم لــه :- 
أواًل:- أن دعــوى املدعــى العــام متناقضــة مــع البينــة املقدمــة مــن موكلــي 
واملتمثلــة بعــدة نقــاط أال وهــي :- 1_ ال حيــازة تذكــر أثنــاء القبــض 
علــى موكلــي ممــا ينفــي عنــه ركــن التلبــس بهــذه اجلرميــة .2_ ال حيــازة 
محــرزة يف منزلــه ممــا ينســف معــه االدعــاء عــن كونــه ميتهــن الترويــج 
وكان غــرض إدارة مكافحــة املخــدرات تهويالملوقــف أمــام فضيلــة 
ناظــر القضيــة وخلــق ضبابــة تخيــم علــى فطنــة فضيلتكــم فأصبــح 
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االدعاءأشــبه بحياكــة ثــوب مهلهــل ملــيء بالترقيعــات فــاهلل املســتعان 
عمــا يصفــون .3- عــدم ورود اتصــاالت مــن موكلــي تفيــد التنســيق 
ــا .4-أن  ــة املدعــى به ــى الكمي ــه أو اإلشــارة إل ــة القبــض علي ــل واقع قب
موكلــي لــم يســلم مبحضــر الضبــط ولــم يقــر بــه حيــث أنــه لــم يشــاهد 

ــم عنهــا إال بعــد أن مت اتهامــه بهــا. الكميــة املدعــى ضبطهــا ولــم يعل
5- عــدم التحديــد الدقيــق ســواء الزمانــي أو املــكان لتســليم احلبــوب 
املزعومــة حيــث ذكــر علــى طريــق االســتراحات مــع مالحظــة االمتــداد 
الكبيــر لطريــق االســتراحة دون حتديــد لهــذه االســتراحة. 6-لقــد خلت 
أدلــة املدعــي العــام مــن ذكــر برنــت اتصــال ومحضــر تفريــغ مكاملــات 
فــال يتصــور أن يكــون هنــاك تســلم وتســليم دون تفــاوض علــى مبلــغ 
وكميــة .7-أن موكلــي لــم يقــر مبحضــر التعــرف حيــث إنــه وقــع بعــد 
القبــض عليــه . 8-ممــا يؤكــد أن البينــة الــواردة يف الدعــوى لــم تكــن 
موصلــه لالتهــام قولهــم » علــى مســمع مــن الفرقــة « فهــذا املســمع كمــا 
مت وصــف املدعــى العــام هــو عــن طريــق هاتــف وصــوت موكلــي للفرقــة 
غيــر معــروف للداللــة علــى أنــه هــو الفاعــل مبــا مت بالهاتــف ، والهاتــف 
ال ميكــن أن ُتبنــى األحــكام علــى مــا مت بــه كونــه ممكــن التالعــب 
بــه وممكــن أن يســتخدم مــن غيــر صاحبــه ومــا مت ذكــره أعــاله يتفــق 
لقولــه صلــى اهلل  بالشــبهات  تــدرأ  احلــدود  أن  الشــرعية  مــع األصــول 
عليــه وســلم ))ادرؤوا احلدودبالشــبهات(( وذلــك أن احلــدود مبنيــة علــى 
الســتر والــدرء بالشــبهات أولــى مــن الشــهادة عليــه واحلــال كمــا ذكــر 
فيتضــح لعــدل فضيلتكــم ممــا ســبق ذكــره تناقــض دعــوى املدعــى 
العــام مــع الدفــوع املقدمــة واســتنتاجات واســتنباطات الئحــة االتهــام ، 
فكيــف يكــون االتهــام ويســتقيم مــع جــل هــذه التناقضــات فمــا ثبــت 
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بيقــن ال يرتفــع إال بيقــن ، وممــا هــو معلــوم لفضيلتكــم أن التناقــض 
يــُرد الدعــوى ويجعلهــا علــى األصــل وهــو البــراءة ألن دعــوى املدعــي 
ــه  ــى فضيلتكــم أن ــات وال يخفــى عل ــى الظــن والتكهن العــام قائمــة عل
يشــترط يف البينــة أن تكــون موصلــة ويف الدليــل أن يكــون قطعيــا 
ألنــه يفيــد اليقــن وال عبــرة بالدليــل الظنــي الــذي يفيــد التوهــم ومــا 
ذكــره املدعــي العــام هــو ظــن ســيء مــن حيــث اتهامــه بالترويــج دون 
توفــر أركانــه ودون الوقــوف علــى نفــي للتهمــة جملــة وتفصيــاًل .ثانيــًا:-
أن موكلــي يدفــع بعــدم صحــة مــا ورد مــن حيــث ملكيتــه للرقــم املشــار 
إليــه بالدعــوى ) ................( حيــث أن موكلــي يريــد الفــكاك مــن هــذه 
البينــة ، بــل هــي احلقيقــة التــي تعضدهــا حقيقــة أن هــذا اجلــوال قــدمي 
التســجيل وانــه مســجل باســم شــقيقه ، ويخشــى موكلــي أن يكــون 
مــن مســببات االتهــام وأن فضيلتــه إن ال قــدر اهلل باألخــذ بــه واعتبارهــا 
شــبه بحقــه هــي مــن بــاب التوســع بالقرائــن والتوســع بالقرائــن يــورث 
احليــف والظلــم )ملتمســن مــن فضيلتكــم حكمــة معهــودة وفقكــم 
:- لقــد اعتلــى عمــل مكافحــة املخــدرات عيبــًا مــن العيــوب  اهلل (.ثالثــاً
ــه ولــي األمــر  ــه ملــا أمــر ب ــه ، وذلــك ملخالفت ــة مــا يدفــع ببطالن اإلجرائي
مــن حيــث قيــد احلريــات ، وحيــث أن القبــض والتفتيــش حصــل دون 
مــن  املــواد،)33.35.40.46.47(  ملخالفتــه  بــه  يعتــد  ال  فإنــه  حيــازة 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وهــو يعتبــر قيــدًا علــى احلريــات الشــخصية 
بوصفهــا حقــًا طبيعيــًا مــن حقــوق اإلنســان يســتوي يف ذلــك أن يكــون 
القيــد قبضــًا أو تفتيشــًا وال يجــوز إال يف حــاالت التلبــس أو بــإذن مــن 
القضيــة  هــذه  متوفــرة يف  غيــر  احلالتــن  وهاتــن   ، اإلداري  احلاكــم 
ــك إجــراءات التفتيــش الصــادرة باملرســوم امللكــي رقــم  .مخالفــن بذل
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م/39وتاريــخ 1422/7/28هـــ الفصــل الرابــع املــواد )46،40) رابعــًا:-
عدالــة املصــدر محــل للتشــكيك بهــا ، فمــن املعلــوم يقينــًا لفضيلتكــم 
بــأن املصــادر الســرية التــي تســتعن بهــا إدارة املخــدرات وعــدم صحــة 
الروايــة املذكــورة مبــدأ قيــام القضــاء علــى احلجــة والبرهــان الســيما 
أن اإلثبــات يف القضــاء الشــرعي هــو املعيــار يف متييــز احلــق مــن الباطــل 
والدعــوى  الكاذبــة  األقــوال  أمــام  واحلاجــز  الســمن  مــن  والغــث   ،
الباطلــة وعلــى هــذا ، فــكل ادعــاء يبقــى يف نظــر القضــاء الشــرعي 
بــه إال باحلجــة والبرهــان ، يقــول جــل  إلــى دليــل وال يؤخــذ  محتاجــًا 
ــَن ] ويقــول ســبحانه[  ــْم َصاِدِق ــوا ُبْرَهاَنُكــْم ِإْن ُكْنُت ــْل َهاُت وعــال : } ُق
ِ ُهــُم اْلَكاِذُبــوَن {  .كمــا أن  ــَهَداِء َفُأوَلِئــَك ِعْنــَد اهللَّ ــْم َيْأُتــوا ِبالشُّ َفــِإْذ َل
أوليــاء األمــر وضعــوا ضمانــات للمتهــم ففــي البــاب التاســع مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية التــي تتحــدث عــن اإلجــراءات الشــرعية لإلثبــات 
تبــرز يف املــواد اآلتيــة : 1-جــاء يف املــادة الســابعة والتســعن مــا نصــه : 
)يجــب أن تكــون الوقائــع املــراد إثباتهــا أثنــاء املرافعــة متعلقــة بالدعــوى 
منتجــة فيهــا جائــزًا قبولهــا (2-نصــت املــادة السادســة واخلمســون بعــد 
املائــة علــى مــا يلــي : ) لــكل مــن اخلصــوم أن يثبــت مــا يخالــف القرينــة 
التــي اســتنتجها القاضــي وحينئــذ تفقــد القرينــة قيمتهــا يف اإلثبــات (
ســابعًا:- لــم يتــم الذكــر مــن املدعــي العــام عــن مصيــر املبلــغ املرقــم 
املزعــوم وعــن وجــوده مــن عدمــه مــع موكلــي ممــا يكــذب الزعــم يف 
الدعــوى .ثامنــًا:- أن محضــر التنســيق املزعــوم يعتليــه الباطــل مــن بــن 
يديــه فيتضــح لفضيلتكــم عنــد مراجعتــه ، أن اإلشــهاد الــوارد فيــه 
إشــهاد غيــر مباشــرة فيكــون أقــل قيمــة مــن الشــهادة العينيــة التــي تقــع 
مــن حاســة الشــاهد مباشــرة علــى الواقعــة وتعلمــون فضيلتكــم ونحــن 
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نتعلــم مــن فضيلتكــم أن واقعــة الشــهادة ذات أهميــة قانونيــة وتكســب 
هــذه األهميــة مــن وقــوع اجلرميــة ونســبتها إلــى املتهــم فيجــب أن تكــون 
الشــهادة يقينيــة إعمــاال بحديــث النبــي الكــرمي صلــى اهلل عليــه وســلم 
ــواردة يف احملاضــر  ــى مثلهــا فاشــهد أو دع ((كمــا أن الشــهادة ال )) عل
يعتليهــا مخالفتهــا الشــتراطات الشــهادة وذلــك لألمورالتاليــة :- 1-أن 
اإلشــهاد الــوارد يف احملاضــر إشــهاد مــن رجــل واحــد وبذلــك لــم يكمــل 
نصــاب الشــهادة لقــول ابــن عاصــم ))ويكتفــى بهــا بعدلــن (( اســتدالال 
بقولــه تعالــى )واشــهدوا ذوي عــدل منكــم( وقولــه تعالــى )واستشــهدوا 
شــهيدين مــن رجالكــم ( وال صحــة للقــول القائــل بصحــة قبــول البينــة 
بشــاهد واحــد فقــط دون النظــر إلــى ميــن املدعــى عليــه ألن النبــي - 
صلــى اهلل عليــه وســلم - قضــى بشــهادة شــاهد واحــد وميــن صاحــب احلق 
وقالــوا أن اإلثبــات بالشــاهد واليمــن إمنــا يقبــل يف األمــوال دون احلــدود 
والقصــاص2-أن الشــهادة قاصــرة حيــث لــم تصــرح بحقيقــة االســتالم 
الشــهادة  وتصــور  وقــوع  واســتحالة  للجهالــة  نافيــًا  وصفــًا  والتســليم 
ــة املكافحــة قــام بالتســليم بطريــق  لكــون أن موكلــي علــى حــد رواي
االســتراحات فكيــف يتســن للشــاهد مالحظــة وتقريــر كنــه احلبــوب 
مــن عدمــه خصوصــا أن املنطقــة مظلمــة واملدعــى بــه مت بليــل ، لــكل 
مــا ســبق ومــا أثيــر مــن نقــاط وجيهــه ،، فإننــي ألتمــس مــن عدالتكــم 
وإحقاقــًا للحــق وحتــى تبــرأ الــذمم أمــام اهلل أواًل ثــم أمــام بــارئ األكــوان 
األمــر بالعــدل يف محكــم تنزيلــه احلكــم بإطــالق ســراح موكلــي فــورا 
واحلكــم بتبرئتــه مــن االتهــام وإلغــاء تبعــات هــذه الدعــوى التــي صــادرت 
حرياتــه وطاقاتــه وســمعته والن هنــاك فــرق كبيــر بن الشــك والقرينة، 

فالقرينــة هــي اســتنتاج علــى ســبيل
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اجلــزم واليقــن وميكــن أن تســتند إليهــا اإلدانــة أمــا الشــك فهــو اســتنتاج 
على سبيل اإلمكان وال تبنى عليه اإلدانة ، ألنها ليست دليال ويجانب 
ــة  ــل ألن الشــك يف قيمــة القرين القاضــي الصــواب إذا أســتعملها كدلي
يفســر ملصلحــة املتهــم )مثــل كامــل األدلــة( ، أمــا الشــك املتدحــرج 
يفســر ضــد مصلحــة املتهــم )وال تبنــى عليهــا األدلــة يف وصــف فعــل لــم 
يكــن لــه أصــل فأصبحــت البينــة غيــر موصلــه ملــا يدعيــه املدعــى العــام 
بحقــه وموكلــي يســتصرخكم إعمــال املصلحــة والعمــل بســد الذرائــع 
وزيــادة االجتهــاد املقاصــدي يف احلكــم وإعمــال املصلحــة وســد الذرائــع 
وزيــادة االجتهــاد املقاصــدي يكــون مــن فضيلتكــم بتغليــب النظــرة 
الســوية ملوكلــي وحســن الظــن بــه واملوازنــة بــن ســيرته املاضيــة وخلوهــا 
ممــا يقــدح بهــا ، ولنــا يف الســلف الصالــح خيــر قــدوة حيــث كانــت 
املصلحــة أساًســا يف اجتهــادات عمــر رضــي اهلل عنــه فيمــا اليخالــف 
نًصــا، فــإذا كان يف الواقعــة نــص خــاص التــزم بــه عمــر، علــى نحــو 
يحقــق املصلحة،وقــد متيــز عمــل عمــر -رضــي اهلل عنــه- باملصلحــة أنــه 
ضبطهــا بضوابطهــا التــي ال تصطــدم فيهــا مــع النصــوص أو األقيســة 
الصحيحــة، كمــا أعمــل بوضــوح فقــه املوازنــات بــن املصالح،واختيــار 
األكثــر نفعــا ، وإذا كان البــد لتحقيــق املصلحــة مــن حــدوث مفســدة 
فــكان يرتكــب املفســدة األخــف ليدفــع بهــا املفســدة األعظم فمفســدة 
زج موكلــي بالســجن وبعــده عــن ذويــه ألعظــم مفســدة وفقدانــه ملــا 
يتقــوت بــه لــه الضــرر املنهــي عنــه واملصيبــة اجللــل ،وكان -رضــي اهلل 
عنــه- خيــر مــن يعمــل بســد الذرائــع وكــذا بفتحهــا ، وخيــر مــن ينظــر 
ــق  ــك لفقــه رشــيد يف التطبي ــج عنهــا ،فأســس بذل ــى املــآالت ومــا ينت إل
ــى املــآالت، فــال هــو يهملهــا غاضــا  ــع، والنظــر إل ــوازن لســد الذرائ املت
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النظــر عمــا يترتــب عليهــا يف املســتقبل، وال هــو يطلقلهــا العنــان يف 
وأنتــم فضيلتكــم  املســلمن،  الواســع علــى  بذلــك  قــا  التطبيــق ُمضيِّ
 ، عليــه  املدعــى  مــوكل  أضــاف  هكــذا   ) ســلف  خليــر  خيرخلــف 
وبعــرض مــا أضافــه املدعــى عليــه علــى املدعــي العــام أجــاب بقولــه : 
الصحيــح مــا ذكرتــه وبســؤاله عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا أجــاب 
ــي ، وأقــرر االكتفــاء مبــا جــاء يف  ــم أمتكــن مــن إحضــار بينت ــه ل بقول
طيــات املعاملــة مــن أدلــة وقرائــن هكــذا أجــاب املدعــي العــام ، فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابةونظــرًا إلنــكار املدعــى عليــه أن 
اجلــوال املضبــوط معــه وقــت القبــض عائــد إليــه ، وألنــه أنكــر مــا ُنســب 
إليــه مــن قيامــه بالترويــج، وألن املبلــغ املرقــم لــم يوجــد مــع املدعــى عليــه 
حــن القبــض ، وألنــه لــم يعثــر معــه علــى اجلــوال املذكــور يف الدعــوى 
حــن القبــض عليــه ، بــل إنــه لــم يثبــت لــدي أن اجلــوال املذكــور بعاليــه 
يخــص املدعــى عليــه حيــث أنكــره املدعــى عليــه وال بينــة للمدعــي العــام 
يف متلــك املدعــى عليــه للرقــم املذكــور ، ونظــرًا لعجــز املدعــى العــام 
عــن إحضــار بينتــه وال بينــة ســواها ونظــرًا لكــون الشــبهة ال تتوجــه علــى 
املدعــى عليــه مبــا نســبه لــه املدعــي العــام وألن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى 
مشــافهة يف مجلــس احلكــم ملــا نــص عليــه الفقهــاء ومــن ذلــك قولهــم 
ــة خــط الشــاهد احتياطــًا للحكــم (  )وال يجــوز للقاضــي احلكــم برؤي
ــاع )337/4( وقــد نــص نظــام املرافعــات الشــرعية  انظــر كشــاف القن
مــاده )120( علــى أنــه ال يجــوز االســتعانة يف أداء الشــهادة مبذكــرات 
نــص نظــام اإلجــراءات  تــؤدى شــفويًا  كمــا  أن  بــل يجــب  مكتوبــة 
اجلزائيــة علــى أن الشــهادة ال بــد أن تــؤدى يف مجلــس القضــاء كمــا 
يف املــادة )169( ونظــرًا ألن تخلــف الشــاهد عــن احلضــور يعتبــر دليــاًل 
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علــى تراجعــه عــن الشــهادة ومعلــوم أن الشــاهد يف حقــوق اهلل تعالــى ال 
يلــزم باحلضــور وألن الشــاهد واحلالــة هــذه يعتبــر مجهــول احلــال ، وألنــه 
قــد مت إمهــال املدعــي العــام ثــالث مــرات ألجــل إحضــار بينتــه إال أنــه 
لــم يحضرهــا ، لذلــك كلــه فقــد قــررت صــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي العــام لعــدم ثبوتهــا لدي،وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه 
الدعــوى ، هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعى 
عليــه قنــع بــه ، أمــا املدعــي العــام فقــرر اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة 
فأجبتــه إلــى طلبــه وأفهمتــه بتعليمــات االســتئناف حيــال ذلــك ثــم جــرى 
تســليمه نســخة مــن القــرار ليبــدأ ميعــاد االعتــراض مــن تاريــخ احلكــم، 
وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن حــرر يف الســاعة الثانيــة عشــرة مــن ضحــى يــوم األحــد 

املوافــق 1434/2/3هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلزائيــة األولى 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك برقــم 
.......... وتاريــخ 1434/3/4هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ/ ..........رقــم ..........وتاريــخ 1434/2/3هـــ اخلــاص بدعوى املدعي 
العــام ضــد/ ..........يف قضيــة مخــدرات علــى النحــو املوضــح يف القــرار 
واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة والالئحــة االعتراضيــة قررنــا 
ــه إلــى إرفــاق صــورة مصدقــة  ــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلت املصادقــة عل
مــن الوكالــة باملعاملــة وكذلــك لــم يلحــق يف ضبطــه إطالعــه علــى 
الالئحــة االعتراضيــة للتنبيــه لذلــك مســتقباًل.واهلل واملوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:33444872 تاريخه : 1433/11/02هـ 
رقم الدعوى :33611360

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
346635 تاريخه: 1434/01/10هـ

 - املخــدر  احلشــيش  حيــازة   - املخــدر  احلشــيش  ترويــج   - مخــدرات 
تعاطــي احلشــيش املخــدر - عــدم وجــود ســوابق - إقــرار املدعــى عليــه 
- تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة املاليــة ومصــادرة اجلــوال واملنــع 

مــن الســفر.

ــاع  ــر تتداخــل . ينظــر كشــاف القن ــم أن التعازي 1. مــا قــرره أهــل العل
.)124/6(

2. املادة )38( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

3. املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

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

5. املادة )62( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــي عليــه ببيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي  والترويــج ، تبلغــت اجلهــة األمنيــة بنــاء علــى مــا أفــاده 
أحــد املصــادر الســرية ، اســتعداده لشــراء احلشــيش املخــدر مــن املدعــى 
عليــه علــى مســمع مــن الفرقــة القابضــة ، ومت اإلتفــاق علــى ذلــك ، ومت 
تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم ، وتفتيشــه وتفتيــش الســيارة ، وتكليــف 
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أحــد األفــراد مبرافقتــه ، فتــم االنتقــال للموقــع املتفــق عليــه ، وتقابــل 
املصــدر مــع املدعــى عليــه  ، وســلم املصــدر املبلــغ املرقــم للمدعــى عليــه، 
ــة  ــه قطعــة تــزن )4.400 ( أربعــة جرامــات وأربعمائ وســلمه املدعــى علي
مليجــرام ، يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر،  ثــم عــاد املصــدر 
وســلم القطعــة للفــرد ، فتــم القبــض علــى املدعــى عليــه،  وبتفتيــش 
الســيارة عثــر علــى قطعــة ســوداء يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش بلــغ 
وزنهــا ) 2.800 ( جرامــن وثمامنائــة مليجــرام كمــا عثــر علــى املبلــغ 
ــب املدعــي  املرقــم بالقــرب مــن )ناقــل احلركــة ( داخــل ســيارته ، وطل
مــن  واملنــع  والغرامــة  واجللــد  بالســجن  عليــه  املدعــى  تعزيــر  العــام 
ــة  ــع قطع ــه ببي الســفر ومصــادرة اجلــوال و الشــريحة ، أقــر املدعــى علي
مــن احلشــيش وتعاطيــه احلشــيش املخــدر، وأنكــر حيــازة قطعــة مــن 
احلشــيش بقصــد الترويــج  وإمنــا كانــت بقصــد التعاطــي ، بطلــب البينــة 
مــن املدعــي العــام علــى دعــواه علــى حيــازة املدعــى عليــه القطعــة األخــرى  
ذات الــوزن )2.800( للترويــج فلــم يســتطع إثبــات ذلــك ، صــدر احلكــم 
علــى املدعــى عليــه بالســجن واجللــد  والغرامــة  ومصــادرة هاتفــه النقــال 
واملنــع مــن الســفر ومت النــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة ، إلبــداء املدعــى 
عليــه التوبــة والنــدم ، وتعهــده بعــدم العــودة ملثلــه ، وخللــوه ســجله مــن 
الســوابق اجلنائيــة  واحلكــم بحــد املســكر بحــق املدعــى عليــه واحلكــم 
بــرد باقــي مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ، وقنــع املدعــى عليــه باحلكم 
، وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة  اعتراضيــة ، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعنيــزة برقــم  وتاريــخ هـــ حضــر املدعــي العــام ...... وادعــى علــى احلاضــر 
معــه ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...... قائــال يف دعــواه  
محافظــة  يف  يقيــم  عســكري  املذكــور  عليــه  املدعــى  علــى  أدعــي 
عنيــزة  أوقــف بتاريــخ هـــ وبنــاًء علــى مــا أبــداه أحــد املصــادر الســرية 
بعنيــزة مــن اســتعداد لشــراء حشــيش مخــدر مــن املدعــى عليــه فقــد مت 
متكينــه مــن االتصــال بــه علــى رقــم هاتفــه النقــال )......( وعلــى مســمع 
مــن الفرقــة القابضــة طلــب منــه املصــدر حشيشــًا مخــدرًا مببلــغ )200( 
مائتــي ريــال فوافقــه علــى أن يتقابــال بالقــرب مــن أحــد األســواق فتــم 
تفتيــش املصــدر تفتيشــًا شــخصيًا وتفتيــش ســيارته وترقيــم مبلــغ بالقــدر 
املتفــق عليــه وتســليمه لــه وتكليــف أحــد رجــال األمــن مبرافقتــه  فتــم 
االنتقــال للموقــع املتفــق عليــه فشــوهدت ســيارة نــوع ...... يحمــل اللوحــة 
رقــم ).....( )عائــدة ملكيتهــا لوالــده ( متوقفــة ويســتقلها املدعــى عليــه 
فقــام املصــدر بالترجــل واالجتــاه إليــه وفتــح بــاب الســائق وقــام بتســليمه 
املبلــغ املرقــم واســتلم منــه قطعــة ســوداء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن 
وأربعمائــة  جرامــات  أربعــة   )4,  400( وزنهــا  بلــغ  املخــدر  احلشــيش 
مليجــرام ثــم عــاد وســلمها لرجــل األمــن املرافــق لــه فتمــت متابعتــه بعــد 
ذلــك واســتيقافه والقبــض عليــه وبتفتيــش ســيارته عثــر فــوق مقعــد 
املرافــق علــى قطعــة ســوداء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )800,2 ( جرامــن وثمامنائــة مليجــرام كمــا عثــر علــى املبلــغ 
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املرقــم بالقــرب مــن )ناقــل احلركــة ( داخــل ســيارته . وقــد أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم بالقصيــم 
رقــم)1221( لعــام 1433هـــ إيجابيــة مــا أرســل للتحليــل للحشــيش املخــدر 
املــدرج بجــدول املخــدرات وانتهــى التحقيــق معــه إلــى اتهامــه ببيــع قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )4.400( أربعــة جرامــات وأربعمائــة 
مليجــرام بقصــد االجتــار وحيازتــه لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ 
التعاطــي  بقصــد  مليجــرام  مئــة  وثمــان  جرامــن    )2.800( وزنهــا 
مــن  النقــال  املخــدر واســتخدام هاتفــه  للحشــيش  وتعاطيــه  والترويــج 
نــوع .......) ..... ( يحمــل الرقــم التسلســلي  ).....( ورقــم االتصــال )......( 
ــة يف الئحــة  ــة والقرائــن املفصل بالتنســيق لبيــع احملظــورات وذلــك لألدل
الدعــوى وباالطــالع علــى نتيجــة بحــث ســوابقه تبــن عــدم وجــود ســوابق 
جنائيــة مســجلة عليــه أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بالعقوبــات التاليــة :أواًل : بالســجن واجللــد والغرامــة وفقــًا للفقــرة األولــى 
مــن املــادة )38( وإعمــال املــادة )62(  ثانيــًا: مصــادرة جهــاز الهاتــف 
النقــال وشــريحة االتصــال املوصوفــن  ثالثــًا : مبنعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبــة الســجن وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة 
)56( مــن نظــام املخــدرات هكــذا ادعــى املدعــي العــام وبســؤال املدعــى 
عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف 
دعــواه مــن أننــي بعــت قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )4.400( 
أربعــة جرامــات وأربعمائــة مليجــرام وحــزت قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )2.800( جرامــن  وثمــان مئــة مليجــرام بقصــد التعاطــي 
وأننــي تعاطيــت احلشــيش املخــدر واســتخدمت هاتفــي النقــال ورقمــي 
املذكــور  بالتنســيق لبيــع احملظــورات فهــذا كلــه صحيــح وقــد بعــت 
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احلشــيش املذكــور بقصــد احلصــول علــى املــال وكانــت حيــازة القطعــة 
ذات الــوزن )2.800 ( جرامــن وثمامنائــة مليجــرام بقصــد التعاطــي ال 
الترويــج وإننــي تائــب ونــادم علــى مــا أقدمــت عليــه وأتعهــد بعــدم العــودة 
إليــه هكــذا أجــاب املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة 
علــى مــا أنكــره املدعــى عليــه مــن كــون القطعــة التــي وزنهــا )2.800( 
للترويــج أجــاب بقولــه لــدي مــا يف املعاملــة هكــذا أجــاب فتصفحــت 
ــه املدعــى عليــه يف إقــراره  ــم يقــر ب ــه ول ــم أجــد فيهــا مــا يثبت ــة فل املعامل
إليــه وهــو كمــا  التقريــر الكيميائــي املشــار  املصــدق وقــد وجــدت 
أشــار املدعــى العــام كمــا وجــدت أن صحيفــة املدعــى عليــه خاليــة مــن 
الســوابق فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام املتضمنــة اتهــام 
املدعــى عليــه ببيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )4.400( 
أربعــة جرامــات وأربعمائــة مليجــرام بقصــد االجتــار وحيازتــه لقطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )2.800 ( جرامــن  وثمــان مئــة مليجــرام 
بقصــد التعاطــي والترويــج وتعاطيــه للحشــيش املخــدر واســتخدام هاتفــه 
ــه املذكــور بالتنســيق لبيــع احملظــورات وملصادقــة  النقــال ورقــم اتصال
املدعــى عليــه علــى هــذه التهمــة ســوى دفعــه بــأن حيــازة القطعــة التــي 
وزنهــا  )2.800( جرامــن وثمامنائــة مليجــرام تعاطــي ولعــدم البينــة علــى 
كونهــا للترويــج وملــا جــاء يف املــادة 38 مــن نظــام املخــدرات يف عقوبة بيع 
املخــدرات وترويجهــا وملــا جــاء يف املــادة 56 مــن املنــع مــن الســفر ومــا جــاء 
يف املــادة 62 مــن النظــام يف تداخــل العقوبــات ومــا قــرره أهــل العلم من أن 
التعازيــر تتداخــل ينظــر كشــاف القنــاع )124/6( وملــا جــاء يف املــادة 60 
مــن النظــام مــن جــواز النــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة املقــررة يف املــادة 
38 مــن النظــام وألن املدعــى عليــه يســتحق هــذا النــزول إلبدائــه التوبــة 
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والنــدم وتعهــده بعــدم العــودة وألن ماضيــه خــال مــن الســوابق اجلنائيــة 
املســجلة وملــا تقــدم كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ببيــع قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )4.400( أربعــة جرامــات وأربعمائــة 
مليجــرام بقصــد االجتــار وحيازتــه لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ 
وزنهــا )2.800( جرامــن  وثمامنائــة مليجــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه 
للحشــيش املخــدر واســتخدام هاتفــه النقــال ورقــم اتصالــه املذكــور 
بالتنســيق لبيــع احملظــورات وقــررت جلــده ثمانــن جلــده دفعــة واحــدة 
علنــا حــدا للمســكر لتعاطيــه احلشــيش وتعزيــره علــى باقــي مــا أديــن بــه 
بســجنه ملــدة ســنتن يحســب منهــا مــدة توقيفــه يف هــذه القضيــة وجلــده 
مائتــن وخمســن جلــدة مفرقــة علــى خمــس مــرات كل مــرة خمســون 
جلــدة بــن كل مــرة واألخــرى خمســة عشــر يومــا وبــن جلــد احلــد وجلــد 
التعزيــر خمســة عشــر يومــا وتغرميــه خمســة آالف ريــال ومصــادرة هاتفــه 
النقــال ورقــم اتصالــه املذكوريــن ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملدة 
ســنتن بعــد تنفيــذه الســجن ورددت باقــي دعــوى املدعــي العــام وبجميــع 
ــه وقــرر  ــع ب ــه قن ــى املدعــى علي مــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم عل
املدعــي العــام املعارضــة بالئحــة اعتراضيــة فجــرى إفهامــه بأنــه ســوف 
يــزود رســميا بصــورة مــن القــرار لتقــدمي الالئحــة خــالل ثالثــن يومــا مــن 
تاريــخ اســتالمه فــإن لــم يقدمهــا خاللهــا رفــع احلكــم لالســتئناف بــدون 
الئحــة طبقــا للمــادة 195 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف   هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعنيــزة برقــم  وتاريــخ هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ  هـــ  ففــي يــوم  
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ــة مــن محكمــة  األربعــاء املوافــق هـــ فتحــت اجللســة وقــد عــادت املعامل
االســتئناف بالقصيــم برقــم يف هـــ وبرفقهــا قــرار محكمــة االســتئناف 
بالقصيــم رقــم  يف هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه واوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب املالحظــة علــى مــا 
حكــم بــه فضيلتــه وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

أجمعــن و للمعلوميــة حــرر يف 
لعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيق  احلمــد هلل وحــده وبعــد... فقــد اطَّ
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة عنيــزة برقــم 
)............( يف هـــ ؛ املرفــق بهــا القــرار رقــم ).........( يف هـــ ؛ الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ/ القاضــي يف احملكمــة؛ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام 
ضــد/ ؛ التهامــه ببيــع احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وحيازتــه بقصــد 
الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه للحشــيش املخــدر، وقــد تضمــن القــرار 
حكــم فضيلتــه بإدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه وحكــم بجلــده حــد 
املســكر ثمانــن جلــده وحكــم عليــه تعزيــرًا بالســجن واجللــد والغرامــة 
ــه ؛  ــل في ــى النحــو املفصَّ ــع مــن الســفر خــارج اململكــة ، عل ــة واملن املالي
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
لــم يظهــر مــا يوجــب املالحظــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه. واهلل املوفق، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك:  34232119 تاريخه :1434/06/06هـ 
رقم الدعوى :33611574

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34353801 تاريخه:1434/11/09هـ

مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر - منــح احلشــيش املخــدر مقابــل 
احلصــول علــى املســاعدة - رجــوع عــن إقــرار -  تعزيــر املدعــى عليــه 

بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر .

- )لعن النبي صلى اهلل عليه وسلم ناقل اخلمر ( رواه أبو داود.
- املادة )38( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
- املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
- املادة )60( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بتســليم قطعــه مــن احلشــيش 
املخــدر بقصــد الترويــج ، حيــث قبــض علــى املدعــى عليــه يف قضيــة 
ســرقة، ومتــت معاجلتهــا يف دعــوى أخــرى ، أقــر املدعــى عليــه بأنــه أثنــاء 
قيامــه بســرقة الســيارة ، طلــب مســاعدة أحــد األشــخاص مقابــل مبلــغ 
مالــي وقطعــة مــن احلشــيش املخــدر، وحــن قــام مبســاعدته ســلمه قطعــة 
احلشــيش ، وصــدق اعترافــه شــرعًا بذلــك، وطلــب املدعــي العــام تعزيــر 
الســفر،  مــن  واملنــع  والغرامــة  واجللــد  بالســجن  لذلــك  عليــه  املدعــى 
أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام، باالطــالع علــى 
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أوراق املعاملــة ، فوجــد مــن ضمنهــا إقــرار املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا  
بأنــه قــام بتســليم صاحــب الســيارة قطعــه احلشــيش مقابــل مســاعدته، 
ــه، ودفــع   ــى صــدور اإلقــرار من ــه صــادق عل ــى املدعــى علي وبعرضــه عل
بــأن هــذا كان باإلكــراه مــن قبــل البحــث اجلنائــي ولــم يســتطع إثبــات 
بالســجن واجللــد والغرامــة  املدعــى عليــه  ذلــك، صــدر احلكــم علــى 
واملنــع مــن الســفر، قــرر املدعــى عليــه واملدعــي العــام االعتــراض بالئحــة 

ــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. اعتراضي

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا القاضي يف احملكمة اجلزائية بالرياض   
ــة  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل وبن
بالريــاض برقــم  وتاريــخ 1433/10/18 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم  
وتاريــخ 1433/10/18 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/05/04 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 09  وفيهــا قــدم املدعــي العــام / الئحــة 
دعــوى عامــة ضــد / ).....( ، البالــغ مــن العمــر )19( عامــًا ، ســعودي 
اجلنســية الســجل املدنــي ).....(، اعــزب ، طالــب ، يقيــم يف مدينــة ).....(، 
أوقــف بتاريــخ 1433/4/12هـــ وأحيــل إلــى شــعبه ســجن امللــز مبوجــب 
أمــر التوقيــف رقــم )6/9/476/2( وتاريــخ 1433/5/17هـــ الصــادر مــن 
مركــز شــرطة العليــا اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 
اإلجــراءات  نظــام  مــن   )112( رقــم  املــادة  علــى  املبنــي  1428/7/9هـــ 
اجلزائيــة حيــث انــه بتاريــخ 1433/4/12هـــ قبــض علــى املذكــور مــن 
قبــل إحــدى فــرق ادارة التحريــات والبحــث اجلنائــي بشــرطة منطقــة 
الريــاض اثــر بــالغ بتاريــخ 1433/3/30هـــ ملركــز شــرطة العليــا مفــادة 
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قيــام املذكــور بســرقة ســيارة أحــد األشــخاص )مت اعــداد الئحــة دعــوى 
ــة بالريــاض  ــق بالســرقة وأحيلــت إلــى احملكمــة اجلزئي عامــة فيمــا يتعل
مبوجــب اخلطــاب رقــم )هـــ ر85086/6/1( وتاريــخ )1433/8/10هـــ( 
وقــد أقــر املذكــور بأنــه أثنــاء قيامــه بســرقة احــدى الســيارات طلــب 
مســاعدة شــخص يقــود ســيارة أجــرة مقابــل مبلــغ مالــي وقطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر وبعــد انتهائــه مــن ســرقة الســيارة قــام بإعطائــه قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر وصــدق اعترافــه شــرعًا وقــد أســفرت إجــراءات 
التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إلــى األول/ بتســليم قطعــة مــن احلشــيش 
نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة  مبوجــب  املجــرم  الترويــج  بقصــد  املخــدر 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 

)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :-
1- ماتضمنــه اعترافــه املصــدق شــرعًا املرفــق صــورة منــه علــى اللفــات 

رقــم )8-5(.
وببحث سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه.  

وحيــث إن مــا أقـــدم علـــيه الـــمذكور فـــعل مـــحرم ومـــعاقب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم باآلتــي :  

1- بعقوبــه الســجن واجللــد والغرامــة املاليــه بحقــه وفقــًا للفقــره )األولــى( 
مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء 

مــا أســند اليــه  .
2- منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيذ عقوبة ســجنه 
وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 

واملؤثــرات العقليــة. 
وبــاهلل التوفيــق وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب قائــال مــا 
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ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض وتاريخــه فصحيــح ومــا عــدا ذلــك 
فغيــر صحيــح والصحيــح أننــي لــم أطلــب مســاعدة شــخص يقــود ســيارة 
أســلم  ولــم  املخــدر  احلشــيش  مــن  مالــي وقطعــة  مبلــغ  األجــرة مقابــل 
لســائق األجــرة قطعــة مــن احلشــيش وليــس علــي ســوابق مســجلة علــى 
هــذه إجابتــي وباالطــالع علــى أوراق املعاملــة ألفيــت ص 7 مــن صــورة 
ملــف التحقيــق املطالبــة ألصلــه بختــم شــرطة العليــا إقــرار املدعــى عليــه 
ــة رئيــس هــذه احملكمــة واملتضمــن إقــراره  املصــادق شــرعًا مــن فضيل
بتســليم املدعــى عليــه صاحــب األجــرة قطعــة حشــيش مقابــل مســاعدته 
لــه أ . هـــ بتصــرف وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائال نعــم صادقت 
علــى هــذا اإلقــرار لكــن بإجبــار مــن البحــث اجلنائــي وباالطــالع علــى 
ــم  ــًا عــن احلشــيش املذكــور ث ــرًا كيميائي ــم أجــد تقري ــة ل أوراق املعامل
جــرى ســؤال املدعــى عليــه ألديــك بينــة علــى اإلكــراه فقــال ال فبنــاء 
ــه بتســليمه  ــة وإلقــرار املدعــى علي ــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجاب عل
أحــد األشــخاص قطعــة حشــيش ورجوعــه عــن اإلقــرار ولعــدم قبــول 
رجوعــه إذا األصــل يف األقــوال االختيــار ولــم يثبــت ناقــل عنــه وال عتضــاء 
ذلــك بظاهــر انحــراف املســلك لوجــود قضيــة الســرقة املتعــددة وحلرمــة 

فعــل املدعــى عليــه و مشــروعية التعزيرعليــه   
وللعــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ناقــل اخلمــر كما ثبت عنــد أبي داود 
وملــا جــاء يف املــادة ) 38 ( ) 56 ( ) 60 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ولقلــة الكميــة بظاهــر احلــال وعــدم وجــود ســوابق يف املخــدرات ولــن 
املدعــى عليــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بتســليم قطعــة مــن 
احلشــيش بقصــد الترويــج وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه ســنتن 
تبــدأ مــن تاريــخ اإليقــاف وجلــده مائــة وخمســن جلــدة مفرقــة علــى 



280

ثــالث دفعــات كل دفعــة أمــام النــاس قدرهــا خمســون جلــدة وبــن كل 
دفعتــن عشــرة أيــام بهــذه القضيــة وتغرميــه ألــف ريــال ومنعــه مــن الســفر 
خــارج اململكــة مــدة عامــن بعــد تنفيــذ عقوبــة الســجن وبعرضــه عليهمــا 
قــرر املدعــى عليــه القناعــة واملدعــى العــام االعتــراض مكتفيــًا بالئحــة 
الدعــوى وكان النطــق باحلكــم يف 4 / 5 / 1434 هـــ وأغلقــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة والنصــف وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــه االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم  وتاريــخ 
القاضــي  فضيلــة   مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/10/8هـــ 
باحملكمــة الشــيخ / ).....( املســجل برقــم  ).....( وتاريــخ 1434/6/6هـــ 
اخلــاص بدعــوى العــام   ضــد ).....( التهامــه بقضيــة مخــدرات  علــى النحو 
املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم .   واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.



281

رقم الصك:341077 تاريخه :1434/01/03هـ   
رقم الدعوى :33612199

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34183316 تاريخه:  1434/04/09هـ

مخــدرات - االجتــار يف احلشــيش املخــدر - ترويــج احلشــيش املخــدر 
- تعاطــي احلشــيش املخــدر - شــهادة الشــهود - حــد املســكر - إنــكار 
مــن  املنــع   - بالســجن واجللــد  التعزيــر   - التعاطــي  وإقــرار  الترويــج 

الســفر - صــرف النظــر.

1 - قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف الفتــاوى )135/29(:  )والصحيــح 
أن احلشيشــة مســكرة ، كالشــراب ، وأن آكلها يحد منها فهي خمر(.
2 - وقــال رحمــه اهلل يف الفتــاوى )142/29( : )وفيهــا مــن املفاســد مــا 
فيها،وهــي  ،ليســت  وإن كان  يف اخلمــر مفســدة   ، ليــس يف اخلمــر 
احلــدة ،فهــي بالتحــرمي أولــى مــن اخلمــر ، الن ضــرر آكل احلشيشــة 
علــى نفســه ، أشــد مــن ضــرر اخلمــر، وضــرر شــارب اخلمــر علــى النــاس 
أشــد ، إال أنــه يف هــذه األزمــان لكثــرة أكل احلشيشــة  صــار الضــرر 

الــذي منهــا علــى النــاس أعظــم مــن اخلمــر (.
3 - املادة )1/56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
4 - املادة )2/3( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

املخــدرات  التنفيذيــة لنظــام مكافحــة  الالئحــة  مــن  املــادة )30(   -  5
العقليــة. واملؤثــرات 
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ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه ببيــع احلشــيش املخــدر، وتعاطــي 
احلشــيش املخــدر، تبلغــت اجلهــة األمنيــة مــن أحــد املصــادر الســرية عــن 
قيــام املدعــى عليــه  بترويــج احلشــيش ، واســتعد املصــدر لإلطاحــة بــه ، 
واتصــل املصــدر علــى املدعــى عليــه وطلــب منــه حشيشــًا مخــدرًا مببلــغ 
)250مائتــن وخمســن ريــال (، ووافــق املدعــى عليــه علــى ذلــك ، وأبلــغ 
املصــدر بأنــه ســوف يقــوم بتوفيرهــا مــن شــخص آخــر ، ومت تزويــد 
املصــدر باملبلــغ املرقــم ، وتفتيشــه، وتكليــف أحــد األفــراد مبرافقتــه، 
ويف مــكان آخــر ، ســلم املدعــى عليــه للمصــدر واجلنــدي املرافــق لــه 
قطعــة بلــغ وزنهــا )6.6 ( ســتة جرامــات وســتة بالعشــرة مــن اجلــرام ثبــت 
إيجابيتهــا للحشــيش املخــدر  ، ومت القبــض عليــه وعثــر معــه علــى اجلــوال 
املســتخدم يف عمليــة البيــع، وطلــب املدعــي العــام تعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة جهــاز اجلــوال 
وإلزامــه بإعــادة املبلــغ احلكومــي وإلغــاء الشــريحة الصــادرة باســمه، 
أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام بخصــوص الترويــج، 
وأقــر بتعاطيــه احلشــيش املخــدر، بطلــب البينــة مــن املدعــي العــام علــى 
دعــواه أحضــر شــاهدًا واحــد  يشــهد  بصحــة  الواقعــة، صــدر احلكــم 
املدعــى عليــه  بتعزيــر  املدعــى عليــه، واحلكــم  املســكر علــى  بحــد 
بالســجن واجللــد، واحلكــم مبنعــه للســفر مــده مماثلــة ملــدة ســجنه بعــد 

انتهــاء محكوميتــه، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد 
لــدي أنــا ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة 
الــواردة مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام واملقيــدة لــدى احملكمــة 
برقــم ...... وتاريــخ ....... هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
يــوم  ...... هـــ افتتحــت اجللســة يف  ...... وتاريــخ  اجلزائيــة بالدمــام برقــم 
ــة عشــرة وفيهــا قــدم املدعــي العــام ......  ــاء ...... هـــ الســاعة احلادي الثالث
دعــواه قائــاًل فيهــا بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع 
املنطقــة الشــرقية أدعــي علــى/ .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ........ حيــث إنــه باالطــالع علــى محضــر القبــض املعــد مــن 
قبــل مكافحــة املخــدرات بالدمــام تبــن أنــه بتاريــخ ........ هـــ ورد بــالغ 
مــن أحــد املصــادر الســرية مفــاده أن املدعــى عليــه يعمــل بائــع جــوالت يف 
ســوق بالدمــام ويقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر مســتخدمًا يف ذلــك جواله 
ذي الرقــم ).....( واســتعد املصــدر باإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود واتصــل 
ــااًل فــرد  ــغ مائتــن وخمســن ري ــه حشيشــًا مخــدرًا مببل ــب من ــه وطل علي
ــه ســوف يوفرهــا مــن شــخص وســتكون عنــده  ــه بأن ــه املدعــى علي علي
بعــد نصــف ســاعة ثــم مت تفتيــش املصــدر وزود باملبلــغ املرقــم واجتــه 
ــزل  ــى من برفقــة أحــد أفــراد املكافحــة حتــت أنظــار الفرقــة ودخــال إل
املصــدر حيــث إنــه هــو املوقــع املتفــق عليــه للمقابلــة مــع املدعــى عليــه 
وبعــد نصــف ســاعة توقفــت ســيارة مــن نــوع ..... حتمــل اللوحــة رقــم ).....( 
وترجــل منهــا املدعــى عليــه ودخــل منــزل املصــدر وقابــل املصــدر ورجــل 
األمــن املرافــق لــه وســلمهما قطعــة بلــغ وزنهــا ) 6,6( ســتة جرامــات وســتة 
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رقــم )3241 ك ش(  التقريــر الكيمــاوي  أثبــت  اجلــرام  مــن  بالعشــرة 
وتاريــخ ....... هـــ ايجابيتهــا ملــادة احلشــيش املخــدر وقــد خــرج املدعــى عليــه 
ســريعًا ولــم تســتطع الفرقــة القبــض عليــه يف حينــه وبتاريــخ هـــ شــوهد 
بالقــرب مــن ســوق ...... بالدمــام ومت القبــض عليــه وعثــر معه على الهاتف 
اجلــوال املســتخدم يف عمليــة البيــع والــذي مــن نــوع ).....( ويحمــل الرقــم  
املصنعــي )......( ورقــم شــريحته )......( وبســماع أقوالــه واســتجوابه أقــر 
بأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر وأن الســيارة التــي حضــر عليهــا تعــود 
لشــقيقه ونفــى مــا ســوى ذلــك وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى 
ــع )6,6( ســتة جرامــات وســتة بالعشــرة مــن اجلــرام  ــي: 1- بي ــه باآلت علي
مــن احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار 2- تعاطــي احلشــيش املخــدر وذلــك 
والقبــض  واالتصــال  البــالغ  محاضــر   -1 التاليــة:  والقرائــن  لألدلــة 
القبــض املنــوه عنهــا املدونــة علــى الصفحــة )2،4،12،13( مــن امللــف 
املرفــق علــى اللفــة رقــم )1( 2- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه 
املرفــق علــى اللفــة رقــم )9( 3- العثــور علــى اجلــوال الــذي مت تنســيق 
عمليــة البيــع عليــه مــع املدعــى عليــه قرينــة علــى صحــة االتهــام وبالبحــث 
عــن ســوابقه لــم يعثــر لــه علــى ســوابق وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
ــه املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه  ــه وهــو بكامــل أهليت علي
ببيــع )6,6( ســتة  إثبــات قيامــه  يلــي: أواًل:  شــرعا ونظامــا أطلــب مــا 
جرامــات وســتة بالعشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد االجتار 
وتعاطيــه ملــادة احلشــيش املخــدر واحلكــم عليــه باآلتي: 1ـ بعقوبة الســجن 
نظــام  مــن   )38( املــادة  مــن   )1( رقــم  الفقــرة  وفــق  والغرامــة  واجللــد 
مكافحــة املخــدرات واالكتفــاء بالعقوبــة األشــد وفقــًا للفقــرة رقــم )1( 
مــن املــادة )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 2ـ منعــه مــن الســفر وفــق 
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اجلــوال  الهاتــف  النظــام 3ـ مصــادرة  املــادة )56( مــن  الفقــرة )1( مــن 
ــع  ــع املوضــح نوعــه ورقمــه املصنعــي يف الوقائ ــة البي املســتخدم يف عملي
وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )53( مــن النظــام. ثانيًا: اســقاط شــريحة 
ــم  ــه مــرة أخــرى وفــق تعمي ــا للمدعــى علي ــف اجلــوال وعــدم صرفه الهات
وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ. ثالثــًا: إلزامــه 
بدفــع مبلــغ مالــي )250( ريــال بــداًل عــن املبلــغ احلكومــي املرقــم الــذي 
لــم يتــم العثــور عليــه وفــق تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )15980/4/5/1( 
وتاريــخ 22-1428/10/23هـــ هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي ببيــع 
احلشــيش فذلــك غيــر صحيــح وأمــا تعاطــي احلشــيش فذلــك صحيــح 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال مــا ذكــره املدعــى 
عليــه غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكــرت يف دعــواي هكــذا أجــاب ثــم 
مهلــة  أطلــب  فقــال  دعــواه  علــى  البينــة  العــام  املدعــي  ســؤال  جــرى 
إلحضارهــا ولــذا رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســة وفيها 
حضــر الطرفــان ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام عمــا طلــب االســتمهال 
ألجلــه فقــال إننــي أحضــرت معــي أحــد أعضــاء الفرقــة القابضــة وأطلــب 
ســماع مــا لديــه وهــو هــذا احلاضــر/ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم  وبســؤال الشــاهد عمــا لديــه مــن شــهادة قــال ) أشــهد بــاهلل 
أنــه وردنــا بــالغ مــن أحــد املصــادر الســرية مفــاده أن املدعــى عليــه يعمــل 
املخــدر  احلشــيش  بترويــج  ويقــوم  بالدمــام   .... ســوق  يف  جــوالت  بائــع 
مســتخدمًا يف ذلــك جوالــه واســتعد املصــدر باإلطاحــة بــه باجلرم املشــهود 
واتصــل عليــه وطلــب منــه حشيشــًا مخــدرًا مببلــغ مائتــن وخمســن ريــااًل 
فــرد عليــه املدعــى عليــه بأنــه ســوف يوفرهــا مــن شــخص وســتكون 
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عنــده بعــد نصــف ســاعة ثــم مت تفتيــش املصــدر وزود باملبلــغ املرقم واجته 
ــه  ــه هــو املوقــع املتفــق علي ــا إلــى منــزل املصــدر حيــث إن برفقتــي ودخلن
ــة مــع املدعــى عليــه وبعــد نصــف ســاعة توقفــت ســيارة مــن نــوع  للمقابل
...... وترجــل منهــا املدعــى عليــه ودخــل منــزل املصــدر وقابــل املصــدر 
وســلمه قطعــة احلشــيش املخــدر واســتلم مــن املصــدر املبلــغ ثــم خــرج 
القبــض عليــه يف حينــه (  الفرقــة  املدعــى عليــه ســريعًا ولــم تســتطع 
هكــذا شــهد ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال 
أطلــب الرجــوع إلــى املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى عــرض الشــاهد 
وشــهادته علــى املدعــى عليــه فقــال الشــاهد ال أعرفــه ولــم أره وشــهادته 
غيــر صحيحــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى رفــع اجللســة للتأمــل ويف يــوم 
الســبت هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان ثــم جــرى االطــالع 
علــى املعاملــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )1( دفتــر التحقيــق ص )13-12( 
محضــر انتقــال وقبــض وتفتيــش وهــو طبــق مــا ذكــر املدعــي العــام يف 
دعــواه كمــا وجــدت علــى لفــة رقــم )10( تقريــر كيمــاوي شــرعي رقــم 
)3241ك ش( املتضمــن ايجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر كمــا 
وجــدت علــى لفــة رقــم )15( كــرت بصمــات املدعــى عليــه املتضمــن 
ــام  ــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي الع ــاًء عل ــه فبن عــدم وجــود ســوابق ل
وإجابــة املدعــى عليــه ونظــرًا لعــدم اكتمــال بينــة املدعــي العــام علــى 
دعــواه ومبــا أن املدعــي العــام لــم يحضــر إال شــاهد واحــد وبنــاًء علــى 
محضــر القبــض والتفتيــش وبنــاء علــى الفقــرة )2( من املــادة )3( والفقرة 
)1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املؤثــرات العقلــي 
مكافحــة  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  مــن   )30( املــادة  علــى  وبنــاء 
ــة ومبــا أن احلشــيش مســكر حيــث ذكــر  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
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شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف مجمــوع الفتــاوى مــا نصــه: )والصحيــح أن 
احلشيشــة مســكرة كالشــراب وأن آكلهــا يحــد منهــا فهــي خمــر ( 
)ج29/ص135( كمــا قــال: )وفيهــا مــن املفاســد مــا ليــس يف اخلمــر وإن 
كان يف اخلمــر مفســدة ليســت فيهــا وهــي احلــدة فهــي بالتحــرمي أولــى مــن 
اخلمــر ألن ضــرر آكل احلشيشــة علــى نفســه أشــد مــن ضــرر اخلمــر 
وضــرر شــارب اخلمــر علــى النــاس أشــد إال أنــه يف هــذه األزمــان لكثــرة 
أكل احلشيشــة صــار الضــرر الــذي منهــا علــى النــاس أعظــم مــن اخلمــر( 
مجمــوع الفتــاوى )ج29/ص142( لــذا فقــد ثبــت لــدي تعاطــي املدعــى 
ــه ببيــع احلشــيش املخــدر  ــم تثبــت لــدي إدانت ــه  للحشــيش املخــدر ول علي
ونظــرًا لوجــود الشــبهة وقــوة القرائــن التــي قدمهمــا املدعــي العــام يف 
قيــام املدعــى عليــه بالترويــج فقــد قــررت اآلتــي: أواًل: صرفــت النظــر 
عــن مطالبــة املدعــي العــام بتطبيــق الفقــرة )1( مــن املــادة )38( والفقــرة 
)1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وعــن مطالبتــه بإعــادة املبلــغ احلكومــي لعــدم ثبوتهــا. ثانيــًا: جلــد املدعــى 
عليــه ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر ويكــون التنفيــذ يف 
مــكان عــام يحضــره جمــع مــن النــاس لقــاء شــربه احلشــيش املســكر. 
ثالثــًا: ســجنه ملــدة ثــالث ســنوات وســتة أشــهر ابتــداًء مــن تاريــخ إيقافــه 
وجلــده مائتــي جلــدة تعزيــرًا مفرقــة علــى أربــع دفعــات متســاوية بــن كل 
دفعــة وأخــرى مــدة التقــل عــن عشــرة أيــام لقــاء شــبهة البيــع. رابعــًا: منعــه 
مــن الســفر ملــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء فتــرة الســجن املقــررة يف حقــه 
ــًا. وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر  يف البنــد ثالث
املدعــى عليــه واملدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم وطلبــا االســتئناف 
بالئحــة يقدمهــا كل واحــد منهمــا فجــرى إفهامهمــا بأنــه ســوف يجــري 
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بعــد قليــل تســليم كل واحــد منهمــا نســخة مــن احلكــم لتقــدمي الالئحــة 
االعتراضيــة خــالل ثالثــن يومــًا يكــون حقــه يف االعتــراض بعدهــا 
ســاقطًا ففهمــا ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر ........ هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم 
......... هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وقــرر  اإلثنــن 
العــدول عــن اعتراضــه وأنــه موافــق علــى احلكــم هكــذا قــرر  وأمــا 
املــدة  العــام فلــم يقــدم اعتراضــه علــى احلكــم وقــد مضــت  املدعــي 
النظاميــة لالعتــراض لــذا فقــد ســقط حقــه يف االعتــراض وأمــرت برفــع 
املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف وذلــك بنــاء علــى املــادة )195( مــن 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم 
افتتحــت اجللســة وفيهــا  الثانيــة عشــرة والنصــف  الســاعة  الســبت هـــ 
وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقهــا 
ــة برقــم يف هـــ املتضمــن مــا  ــة الثاني ــرة اجلزائي القــرار الصــادر مــن الدائ
املــادة 56 مــن نظــام  لــم يعمــل مبقتضــى  نصــه: )لوحــظ أن فضيلتــه 
املخــدرات ملالحظــة ذلــك وإعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا( عليــه أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة بأننــي قــد رجعــت عمــا حكمــت بــه ســابقًا يف البنــد 
رابعــًا وحكمــت مبــا يلــي: رابعــًا: منــع املدعــى عليــه مــن الســفر ملــدة 
ثــالث ســنوات وســتة أشــهر تبــدأ بعــد انتهــاء فتــرة الســحن املقــررة يف 
حقــه يف البنــد ثالثــًا. وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
واالكتفــاء  االعتــراض  فقــرر  العــام  املدعــي  وأمــا  باحلكــم  القناعــة 
بالئحــة الدعــوى العامــة وأمــرت بإحلــاق ذلــك بالقــرار ورفــع املعاملــة إلــى 
نبينــا  علــى  وســلم  اهلل  وصلــى  التوفيــق  وبــاهلل  االســتئناف  محكمــة 
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محمــد. حــرر يف هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الثانيــة إال ربــع  وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم  يف هـــ وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن 
الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة برقــم  يف هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وسلم. حرر يف هـ 
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم وتاريــخ هـــ الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم  وتاريــخ هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ........ املســجل برقــم  وتاريــخ هـــ 
اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/ املدعــى عليــه يف قضيــة مخــدرات 
فيــه.  ومفصــل  مــدون  هــو  القــرار حكــم فضيلتــه مبــا  وقــد تضمــن 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا 
أجــاب بــه فضيلتــه علــى قرارنــا رقــم ج2/ب وتاريــخ هـــ قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف.......
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رقم الصك: 34330070  تاريخه: 1434/10/13هـ 
رقم الدعوى: 33663671

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34357962 تاريخه: 1434/11/11هـ

مخــدرات - تهريــب بقصــد الترويــج - قــات - نــص التعميــم القضائــي 
علــى عــدم إطالــة ســجن األجنبــي- التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة 

وإبعادهــم عــن البــالد بعــد إنفــاذ العقوبــة .

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

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

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليهــم بتهريــب القــات مــن األراضــي 
اليمنيــة إلــى األراضــي الســعودية بقصــد االجتــار ، طلــب إثبــات مــا 
انتهــاء  بعــد  البــالد  عــن  وإبعادهــم  بتعزيرهــم  واحلكــم  إليهــم  أســند 
محاكمتهم،حيــث قبــض علــى املدعــى عليهــم أثنــاء قدومهــم مــن اليمــن 
إلــى الســعودية وبتفتيشــهم ضبــط بحوزتهــم كميــة مــن نبــات القــات 
وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات 
القــات احملظــور ،وصــادق املدعــى عليهــم باالدعــاء املوجــه إليهــم بتهريب 
القــات حلســاب الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي بقصــد الترويــج ،وبنــاء علــى مــا 
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تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيرهــم بالســجن ثالثــن شــهرًا وجلــد كل 
واحــد منهــم خمســمائة جلــدة علنــًا مفرقــة كل دفعــة خمســون جلــدة 
وغرامــة ماليــة يدفعهــا كل وحــد منهــم قدرهــا خمســة آالف ريــال تــودع 
يف بيــت مــال املســلمن وإبعادهــم عــن البــالد بعــد إنفــاذ العقوبــة املقــررة 
بحقهــم وقنــع املدعــى عليهــم باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام مكتفيــًا 

بالئحــة الدعــوى ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان بنــاء علــى املعاملــة الــواردة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بجــازان املكلــف برقــم 341489478 وتاريــخ 1434/8/17هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم342044360 وتاريــخ 1434/8/24هـــ املتعلقــة 
بدعــوى املدعــي العــام ضد.....ورفقــاه املتهمــن يف قضيــة قــات احملكــوم 
فيهــا مــن قبــل قضــاة احملكمــة العامة بالصك الشــرعي رقــم 3441970 
بنظرهــا  واختصاصنــا  االختصــاص  بعــدم  1434/2/19هـــ  وتاريــخ 
واملصــدق مــن قضــاة الدائــرة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة 
ــه ففــي  ــخ 1434/5/26هـــ علي عســير بقرارهــم رقــم 34222163 وتاري
يــوم اخلميــس املوافــق 1434/10/8هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....بالتعميــد رقــم ).....( يف 1431/8/13هـــ 
واملدعــى عليهــم كاًل مــن .....مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة 
رقــم).....( و.....مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم).....( و.....
ــة رقــم).....( وقــدم املدعــي العــام  مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديل
دعــوى محــررة تتضمــن: إنــه بتاريــخ 1432/9/17هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى 
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دوريــات فصيــل األمــن واالســتخبارات بحــرس احلــدود بواجبهــا يف املوقــع 
املســمى .....ألقــت القبــض علــى املدعــى عليهــم أعــاله أثنــاء قدومهــم مــن 
األراضــي اليمنيــة إلــى األراضــي الســعودية ســيرًا علــى األقــدام وبطريقــة 
غيــر مشــروعة وبتفتيشــهم  ضبــط مــع األول).....( كميــة مــن نبــات 
القــات احملظــور بلــغ وزنهــا )15كجــم( خمســة عشــر كيلــو جرامــًا ومــع 
الثانــي ).....( كميــة مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنها)15كجــم( 
خمســة عشــر كيلــو جرامــًا ومــع الثالــث ).....( كميــة مــن نبــات القــات 
احملظــور بلــغ وزنها)10كجــم( عشــرة كيلــو جرامــًا وأثبــت التقريــر 
إيجابيــة  1432/10/26هـــ  وتاريــخ   ).....( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي 
العينــات املرســلة منهــا لنبــات القــات احملظــور وصــدر بشــأنهم قــرار 
اللجنــة اإلداريــة بحــرس احلــدود رقــم ).....( وتاريــخ 1432/10/30هـــ 
وســجن  أشــهر(  )ســتة  ملــدة  بالســجن  والثانــي  األول  ســجن  املتضمــن 
الثالث مدة )أربعة أشــهر( ملخالفتهم للمادة اخلامســة عشــرة من الالئحة 
التنفيذيــة لنظــام أمــن احلــدود وباســتجواب املدعــى عليهــم ومواجهتهــم 
بالتهــم املنســوبة إليهــم أقــروا بتهريبهــم لكميــة نبــات القــات املضبوطــة 
بحــوزة كل واحــد منهــم حصلــوا عليهــا مــن اليمــن لغــرض إيصالهــا 
قريــة .....بالســعودية مقابــل مبلــغ وقــدره )200ريــال( لــكل واحــد منهــم 
ــى أقوالهــم حتقيقــًا وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــى  وقــد صادقــوا عل
عليهــم بتوجيــه االتهــام إلــى األول والثانــي بتهريــب كل واحــد منهمــا 
مــا وزنــه خمســة عشــر كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور وتهريــب 
الثالــث مــا وزنــه عشــرة كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور مــن 
اليمــن إلــى الســعودية بقصــد االجتــار املجــرم مبوجــب الفقــرة )األولــى( 
ــة  ــة( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلي مــن املــادة )الثالث
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وذلــك  وتاريــخ 1426/7/8هـــ  رقــم م/39  امللكــي  باملرســوم  الصــادر 
واملونــة  عنهــا  املنــوه  بأقوالهــم  جــاء  مــا   -1 التاليــة:  والقرائــن  لألدلــة 
بدفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )51( واعترافاتهــم لــدى اجلهــة القابضــة لفــة 
رقــم )1-7( 2- مــا جــاء مبحضــر القبــض والتفتيــش املرفــق لفــة )8( 
3-مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة )52( 
وبالبحــث عــن ســوابقهم لــم يعثــر لــألول والثالــث علــى ســوابق مســجلة 
وعثــر للثانــي علــى ســابقة واحــدة حيــازة قــات وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــورون فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت لــذا 
أطلــب إثبــات إدانتهــم مبــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بالعقوبــة الــواردة 
بالفقــرة )أ( مــن املــادة )األولــى( مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاله 
إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ 
واحلكــم بإبعادهــم عــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميتهــم اســتنادًا لــذات 
املــادة املذكــورة هكــذا ادعــى املدعــي العــام وبســؤال املدعــى عليهمــا 
ــا  ــراف بتهريــب كل واحــد منهمــا مل ــا باالعت ــي اجلنســية أجاب .....و.....مين
وزنــه خمســة عشــر كيلــو جرامــًا وأجــاب املدعــى عيــه الثالــث .....مينــي 
اجلنســية باالعتــراف بتهريــب مــا وزنــه عشــرة كيلــو جرامــًا اجلميــع مــن 
ــى األراضــي الســعودية  ــة إل ــات القــات احملظــور مــن األراضــي اليمني نب
ــا  ــغ مالــي هكــذا أجابــوا عنــد ذلــك جــرى من حلســاب الغيــر مقابــل مبل
االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي وعلــى محضــري الــوزن 
ــى  ــاًء عل والقبــض فوجــدت متطابقــة ملــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام وبن
مــا ذكــر مــن دعــوى املدعــي العــام وعلــى إجابــة املدعــى عليهمــا األول 
والثانــي باالعتــراف بتهريــب كل واحــد منهمــا مــا وزنــه خمســة عشــر 
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كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور وإجابــة املدعــى عليــه الثالــث 
باالعتــراف بتهريــب مــا وزنــه عشــرة كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات 
احملظــور اجلميــع قامــوا بتهريــب الكميــات املذكــورة مــن األراضــي 
اليمنية إلى األراضي الســعودية حلســاب الغير مقابل مبلغ مالي لذا فقد 
ثبــت لــدي شــرعًا إدانــة املدعــى عليهــم املذكوريــن بتهريــب كل واحــد 
منهــم لكميــة نبــات القــات املوضحــة أعــاله مــن اليمــن إلــى الســعودية 
حلســاب الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي لقصــد الترويــج وهــم يســتحقون العقوبة 
علــى ذلــك علــى ضــوء الفقــرة ) أ ( مــن املــادة األولــى مــن قــرار ســمو 
وزيــر الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 5/26/ 1404هـــ اســتنادًا لقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم)11( وتاريــخ 1374/2/1هـــ وإنفــاذًا لألمــر الســامي 
رقــم )59633( يف 1432/12/9هـــ وملــا ذكــر أعــاله ولكــون املدعــى 
عليهــم وافديــن ســيرحلون عــن البــالد بعــد إنفــاذ العقوبــة املقــررة بحقهــم 
شــرعًا وال فائــدة ترجــى مــن إطالــة ســجنهم وعمــاًل مبقتضــى تعليمــات 
ولــي األمــر التــي تقضــي بتخفيــف ســجن الوافديــن واالســتعاضة عنــه 
بكثــرة اجللــد وعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليهمــا األول والثالــث 
ووجــود ســابقة واحــدة علــى املدعــى عليــه الثانــي لــذا فقــد حكمــت علــى 
املدعــى عليهــم مبــا يلــي: أواًل/ يعــزر كل واحــد منهــم بالســجن ملــدة 
ثالثــن شــهرًا مــن تاريــخ إيقــاف كل واحــد منهــم يف 1432/9/17هـــ 
ثانيــا/ يعــزر كل واحــد منهــم باجللــد بخمســمائة جلــدة علنــًا مفرقة كل 
دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى عشــرة أيــام ثالثــا/ يدفــع 
كل واحــد منهــم غرامــة ماليــة قدرهــا خمســة آالف ريــال تــودع بيــت 
مــال املســلمن رابعــًا/ يبعــدون عــن البــالد جميعــا بعــد إنفــاذ العقوبــة 
املقــررة بحقهــم شــرعًا وال يســمح لهــم بالدخــول إليهــا عــدى مــا تســمح 
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بــه تعليمــات احلــج والعمــرة هــذا مــا حكمــت بــه وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليهــم القناعــة وطلــب املدعــي العــام اســتئناف احلكــم 
مكتفيــًا بالئحــة االدعــاء العــام وأمــرت بتنظيــم القــرار الــالزم مبوجبــه 
ورفعــه حملكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير لدراســته وإبــداء مــا تــراه 
نحــوه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/10/8هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجــران     
القــرار   بهــا  املرفــق  1434/2/18هـــ  وتاريــخ     332173349 برقــم 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / .....برقــم 3411918 
وتاريــخ 1434/1/13هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضــد كل مــن  / 
..... و .....) ســعودي اجلنســية ( يف قضيــة ) ســب وشــتم  ( علــى الصفــة 
املوضحــة يف القــرار   املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة  وأوراق 
ــة  تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى  املعامل

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:3433346    تاريخه :1434/2/9هـ    
رقم الدعوى :33707977

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3464580 تاريخه:1434/03/17هـ

 مخــدرات - ترويــج احلشــيش املخــدر - تعاطــي احلشــيش املخــدر - 
إقــرار بالترويــج - إنــكار تعاطــي احلشــيش - احلــدود تــدرأ بالشــبهات 
- عــدم إطالــة ســجن األجنبــي - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة .

1- اإلقرار حجة معبرة شرعًا
2- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

املخــدر  احلشــيش  بترويــج  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
وتعاطيــه، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
صــرف  وعــدم  اجلــوال  الهاتــف  ومصــادرة  واإلبعــاد  الســجن  بعقوبــة 
الشــريحة لنفــس املشــترك ، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد إخباريــة 
مفادهــا أن املدعــى عليــه يقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر ومت التنســيق 
مــع أحــد املصــادر الســرية لإليقــاع بــه متلبســًا وبعــد االتفــاق بــن املصــدر 
واملــروج علــى املوقــع وعنــد اللقــاء بينهمــا مت القبــض علــى املدعــى عليــه 
بعــد عمليــة االســتالم والتســليم ، وأقــر املدعــى عليــه بالترويــج وأنكــر 
تعاطــي احلشــيش ، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر 
وحجــب  اجلــوال  ومصــادرة  والغرامــة  واجللــد  بالســجن  عليــه  املدعــى 
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ــه،  الشــريحة مــن املشــترك وإبعــاده عــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميت
وُصــدق  بالئحــة  االعتــراض  العــام  املدعــي  وقــرر  عليــه  املدعــى  قنــع 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
باملدينــة املنــورة    وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم .......... وتاريــخ 1433/12/27 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم ............. وتاريــخ 1433/12/27 هـــ  ففــي 
ــاء املوافــق1434/01/20 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 :  ــوم  الثالث ي
11  وفيهــا إدعــى املدعــي العــام ..........ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .......... والتعميــد رقــم ...... يف 1432/6/12هـــ وادعــى علــى ........... 
مــن النيجــر مبوجــب اقامــة رقــم .......... أوقــف بتاريــخ 1433/11/17هـــ 
علــى  باإلطــالع  أنــه  دعــواه  حتريــر  يف  قائــال  العــام  للســجن  وأحيــل 
بتاريــخ  باملدينــة  املخــدرات  إدارة مكافحــة  قبــل  مــن  املعــد  احملضــر 
1433/11/16هـــ بنــاء علــى اإلخباريــة  مــن أحــد مصادرهــم الســرية  
عــن وجــود شــخص أســمر البشــرة يدعــى ... ويســكن يف حــي .... يقــوم 
بترويــج احلشــيش وباإلتصــال علــى جوالــه رقــم ).......( لإلتفــاق معــه علــى 
شــراء حشــيش مببلــغ مئتــن ريــال وافــق علــى ذلــك وباحلضــور لــه باملنطقة 
املركزيــة وإجتــه املصــدر برفقــة الفرقــة القابضــة بعــد اإلتفــاق معــه 
عنــد فنــدق .... وبعــد حوالــي عشــر دقائــق حضــر شــخص أســمر البشــرة 
واحتــك مــع املصــدر وأعطــى اإلشــارة الدالــة علــى إمتــام العمليــة  وجــرى 
القبــض عليــه واتضــح أنــه يدعــى ............. نيجيــري اجلنســية  وبتفتيشــه 
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شــخصيا عثــر يف جيــب ثوبــه العلــوي عــل مبلــغ مالــي ومبطابقتــه اتضــح 
أنــه املبلــغ احلكومــي املعــد لكشــف القضيــة وقــدره مئتــا ريــال كمــا 
عثــر معــه علــى جــواالت مــن نــوع ...... اتضــح أن أحدهمــا هــو اجلــوال الذي 
مت التفــاوض معــه لعمليــة الترويــج وكان يحمــل نفــس الرقــم الــذي مت 
اإلتصــال عليــه ويحمــل رقــم مصنعــي )............( وقــد ســلم املصــدر الــذي 
قــام بــدور املشــتري قائــد الفرقــة قطعــة ســوداء اللــون بلــغ وزنهــا أربعــة 
جرامــات يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر وباســتجواب 
املدعــى عليــه إعتــرف بترويــج قطعــة بلــغ وزنهــا أربعــة جرامــات مــن 
احلشــيش املخــدر مببلــغ مئتــي ريــال وهــذه أول مــرة يقــوم بعمليــة الترويــج 
واعتــرف بتعاطيــه لنوعهــا مــن الســابق وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي 
) للحشــيش  العينــة  إيجابيــة  لعــام 1433هـــ   ) م  ).....ك  الشــرعي رقــم 
املخــدر ( وهــي مــن املــواد اخلاضعــة للرقابــة وانتهــى التحقيــق إلــى إتهامــه 
بترويــج قطعــة تــزن )4( جــم أربعــة جرامــات مــن احلشــيش املخــدر عــن 
طريــق البيــع وتعاطيــه لنوعهــا مــن الســابق واملجرم على ذلــك وفقا للمادة 
الثالثــة الفقــرة الثانيــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ  وذلــك لالدلــة 
التاليــه 1- ماجــاء يف محضــر القبــض 2- ماجــاء يف إعترافــه  3- ماجــاء 
يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي وحيــث أن ماأقــدم عليــه املذكــور 
ــه  ــات ماأســند الي ــب إثب ــه شــرعا ونظامــا أطل فعــل محــرم ومعاقــب علي
واحلكــم عليــه وفقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
 )38( املــادة  الــواردة يف  الســجن  التاليــه 1- عقوبــة  بالعقوبــات  املنــوه 
الفقــرة األولــى 2- عقوبــة اإلبعــاد التكميليــة الــواردة يف املــادة )56( 
الفقــرة الثانيــة 3- مصــادرة اجلــوال املضبــوط مــع املتهــم والــذي يحمــل 
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الرقــم املصنعــي رقــم )......( املســتخدم يف عمليــة البيــع إســتنادا للمــادة 
)53( الفقــرة األولــى مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وعــدم صــرف الشــريحة لنفــس املشــترك إســتنادا لتعميــم وزيــر الداخليــة 
رقــم 9798 وتاريــخ 1428/2/10هـــ وبســؤال املدعــى عليــه قــال ماذكره 
الدعــوى  املذكــورة يف  بالنوعيــة  للحشــيش  بيعــي  مــن  العــام  املدعــي 
صحيــح وهــي أول مــرة وال ســوابق علــي هكــذا أجــاب وبســؤال املتهــم 
عــن التعاطــي أجــاب أنكــر التعاطــي وبســؤاله ملــاذا اعترفــت لــدى هيئــة 
التحقيــق أجــاب احلقيقــه أنــي ال أتعاطــى وعليــه وبنــاء على ماجــاء بالئحة 
االتهــام والتــي انتهــى فيهــا التحقيــق الــى توجيــه االتهــام الــى ..... اجلنســية 
النيجــر 27 ســنه بترويــج قطعــة تــزن أربعــة جرامــات  من احلشــيش املخدر 
بطريــق ا لبيــع وتعاطيــه لنوعهــا مــن الســابق ولكــون ماأقــدم عليــه فعــل 
محــرم شــرعا ومعاقــب عليــه شــرعا ونظامــا طلــب املدعــي العــام إثبــات 
ماأســند اليــه واحلكــم عليــه وفــق املــادة )1/38( واملــادة )2/56( مــن 
نظــام مكافحــة  املخــدرات ومصــاردة اجلــوال ذي الرقــم املصنعــي )......( 
املســتخدم يف اجلرميــة وعــدم صــرف الشــريحة لنفــس املشــترك وبنــاء 
علــى مــا أجــاب بــه املتهــم حيــث أعتــرف مبــا نســب اليــه مــن بيــع احلشــيش 
املخــدر ومبــا أن اإلقــرار حجــة معتبــرة شــرعا فيعامــل مبتقضــى إقــراره 
املعتبــر شــرعا وبنــاء علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي بإيجابيــة عينــة 
ماضبــط للحشــيش املخــدر وحيــث أنكــر مانســب اليــه مــن تعاطــي 
احلشــيش املخــدر يف أقوالــه أمــام احملكمــة فــإن ذلــك يعــد مــن بــاب 
الرجــوع يف االقــرار الــذي يــدرأ احلــد فعيــزر علــى التعاطــي وحيــث أن 
فــإن احملكمــة  البــالد وال ســوابق مســجلة عليــه  عــن  أجنبــي  املتهــم 
ســتعمل بحقــه نــص املــادة الســتن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات إذ 
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الطائــل مــن وراء ســجنه مــع احلكــم بإبعــاده مــن أجــل ماتقــدم حكمــت 
بإدانــة املتهــم مبــا نســب اليــه واحلكــم بســجنه ســنتن إعتبــارا مــن مــدة 
توقيفــه وبتغرميــه الــف ريــال وبجلــده مائــه وعشــرين جلــده دفعــة واحــدة 
وبإبعــاده عــن البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة ومبصــادرة اجلــوال ذي الرقــم 
املــواد  وبإتــالف  املشــترك  عــن  الشــريحه  وجــب   )............( املصنعــي 
املخــدرة احملــرزة علــى ذمــة القضيــة وبجلــده تســعا وســبعن جلــده تعزيــرا  
عــن تعاطــي احلشــيش املخــدر بــذا صــدر احلكــم وأفهــم  حســب األصــول 
فقــرر املتهــم  قناعتــه وقــرر املدعــي العــام اإلعتــراض بالئحــه  وصلى اهلل 
علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه حــرر يف 1434/02/09هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي انا ............ رئيس احملكمة اجلزائية باملدينة 
املنــورة والقائــم بعمــل القاضــي ............ أثنــاء إجازتــه ففــي يــوم االربعــاء 
والنصــف  الثامنــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/4/3هـــ   املوافــق 
صباحــا افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف 
مبكــة املكرمــة  بالرقــم ........... يف 1434/3/27هـــ وبرفقــه احلكــم 
واملتضمــن  ............. يف 1434/2/9هـــ  بالرقــم  مــن فضيلتــه   الصــادر 
املصادقــة علــى احلكــم بالقرار رقــم ........... يف 1434/3/17هـ واملتعلقة 
باملتهــم ........... ولكــي ال يخفــى جــرى التهميــش حــرر يف 1434/4/6هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد :- فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
وتاريــخ  برقــم..........  املنــورة      باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
1434/2/27هـــ   املرفــق بهــا القــرار  الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ......... 
القاضــي باحملكمــة  اجلزائيــة باملدينــة املنــورة    برقــم ............6وتاريــخ 
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1434/2/9هـــ  ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد/ .......... نيجيــري 
اجلنســية  ، املتهــم يف قضيــة مخــدرات   ، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه 
تقــررت  االعتراضيــة   القــرار  وصــورة ضبطــه والئحتــه  وبدراســة    .
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:3460741 تاريخه:1434/3/11هـ    
رقم الدعوى:34111631

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34193498 تاريخه: 1434/4/21هـ

مخــدرات - قــات - نقــل بقصــد االجتــار - هــروب املدعــى عليــه مــن رجال 
األمــن  - إقــرار - التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامة.

1- قرار مجلس الوزراء رقم11 يف 1374/2/1هـ 
2- األمر السامي رقم 59633 يف 1432/12/9هـ.

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

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بنقــل قــات بقصــد االجتــار 
والهــروب مــن رجــال األمــن وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيره 
ومنعــه مــن الســفر وتعزيــره لقــاء هروبــه مــن رجــال األمــن ، وأثنــاء قيــام 
دوريــة املجاهديــن بحراســة احلــدود أقبلــت عليهــا ســيارة يقودهــا املدعــى 
عليــه فطلــب منــه التوقــف ولــم ميتثــل فتمــت مطاردتــه والقبــض عليــه 
وبتفتيــش الســيارة عثــر بهــا علــى كمية مــن نبات القات،وأثبــت التقرير 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور 
،وصــادق املدعــى عليــه باالدعــاء املوجــه إليــه بنقــل القــات حلســاب الغيــر 
مقابــل مبلــغ مالــي لقصــد الترويــج حكمــت احملكمــة احلكــم بتعزيــره 
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بالســجن خمــس ســنوات  وجلــده خمســمائة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات 
كل دفعــة خمســون و غرامــة ماليــة قدرهــا خمســة عشــر ألــف ريــال 
تــودع يف بيــت مــال املســلمن و صــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــي العــام 
مبنعــه مــن الســفر خــارج البــالد لعــدم اشــتمال املــادة املعاقــب بهــا املدعــى 
ــًا  ــام مكتفي ــه باحلكــم واعتــرض املدعــي الع ــع املدعــى علي ــه ، قن علي

بالئحــة الدعــوى و صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 34111631 وتاريــخ 1434/03/08هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1434/03/08هـــ   وتاريــخ   34586907 برقــم  باحملكمــة 
االثنن املوافق1434/03/09هـ افتتحت اجللســة الســاعة 15 : 09 وفيها 
.....بالتعميــد رقــم).....( وتاريــخ 1433/3/22هـــ  العــام  حضــر املدعــي 
واملدعــى عليــه .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) .....( 
وقــدم املدعــي العــام دعــوى محــررة تتضمــن أنــه : بتاريــخ 1434/2/11هـ 
وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات املجاهدين بحراســة احلــدود واملواقع احملددة 
لهــا وأثنــاء جتولهــم يف مركــز .....وحتديــدا علــى اخلــط املــؤدي مــن .....
للمثلــث املــؤدي مــن ...... لصبيــا وبقريــة .....أقبلــت عليهــم ســيارة مــن 
نــوع ....حتمــل اللوحــة رقــم ).....( تعــود ملكيتــه للمدعــو / .....)أعيــدت 
ملالكهــا( متجــه مــن جهــة .....باجتــاه مثلــث .....ومت التأشــير لــه بالوقــوف 
ولــم ميتثــل لذلــك وقــام بالرجــوع إلــى اخللــف ومت ابــالغ القيــادة ومت إبــالغ 
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العمليــات ومتــت مطاردتــه وقــد اجتــه يســار اخلــط .....باجتــاه قريــة .....ومت 
إطــالق طلقتــن حتذيريــة لغــرض إيقافــه وكانــت هنــاك ســيارة أخــرى 
مــن نــوع .... تضايــق الدوريــة ولــم تتمكــن الدوريــة مــن أخــذ لوحتهــا 
ومت القبــض علــى املدعــى عليــه  وكانــت الســيارة بقيادتــه وبتفتيــش 
الســيارة عثــر بهــا علــى كميــة مــن نبــات القــات بلــغ وزنــه )133كجــم( 
مائــة وثالثــة وثالثــن كيلــو جرامــًا أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
رقــم ).....بتاريــخ  1434/2/19هـــ  إيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة 
املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بنقلــه 
وثالثــة  مائــة  )133كجــم(  وزنهــا  البالــغ  املضبوطــة  القــات  كميــة 
وثالثــن كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور حيث ذكــر بأن هناك 
شــخصا ســيقابله بجــوار محطــة .....ويقــوم مبتابعتــه إلــى مــكان إنــزال 
الكميــة  مقابــل مبلــغ مالــي وقــدره )10ريــاالت( لــكل حبــة وقــد أســفر 
التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام إليــه بنقــل مــا وزنــه  )133كجــم( مائــة 
وثالثــة وثالثــن كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد االجتــار 
وهروبــه مــن رجــال األمــن وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا جــاء  
يف أقوالــه مبحضــر االســتجواب املرفــق 2- مــا جــاء مبحضــر القبــض 

والتفتيــش املشــار لــه املرفــق بــاألوراق  
ــه املرفــق 4- مــا  ــوه عن 3- مــا جــاء  بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املن
جــاء مبحضــر القبــض هروبــه مــن رجــال األمــن وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلس 
الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت  لــذا أطلب ما 
يلــي: 1- إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف ضــوء املــادة 
)الثالثــة( مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاله إنفــاذا لألمــر الســامي 
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الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ 2- منعــه مــن الســفر 
بعــد انتهــاء محكوميتــه اســتنادا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )69935( 
وتاريــخ 1433/6/18هـــ 3- تعزيــره شــرعا لقــاء هروبــه مــن رجــال األمــن 
وبســؤال املدعــى عليــه املذكــور أعــاله أجــاب باالعتــراف بنقــل مــا وزنــه 
مائــة وثالثــة وثالثــون كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور حلســاب 
الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي هكــذا أجــاب املدعــى عليــه  عنــد ذلــك جــرى 
منــا االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي وعلــى محضــري الوزن 
والقبــض فوجــدت متطابقــة ملــا جــاء بالدعــوى وبنــاء علــى مــا ذكــر مــن 
دعــوى املدعــي العــام وعلــى إجابــة املدعــى عليــه .....ســعودي اجلنســية 
باالعتــراف بنقــل مــا وزنــه مائــة وثالثــة وثالثــون كيلــو جرامــًا حلســاب 
الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي لــذا فقــد ثبــت لــدى شــرعًا إدانــة املدعــى عليــه 
املذكــور بنقــل كميــة نبــات القــات احملظــور املوضحــة أعــاله  حلســاب 
الغيــر مقابــل مبلــغ مالــي لقصــد الترويــج وهــو يســتحق العقوبــة علــى 
ذلــك  وفــق املــادة الثالثــة مــن قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 2057 
وتاريــخ 1404/5/26هـــ اســتنادا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 11 وتاريــخ 
وتاريــخ   59633 رقــم  الكــرمي  الســامي  لألمــر  إنفــاذًا  1374/2/1هـــ 
1432/12/9هـــ وملــا ذكــر أعــاله  فقــد حكمــت بتعزيــره بالســجن ملــدة 
خمــس ســنوات مــن تاريــخ إيقافــه يف 1434/2/11هـــ وجلــده بخمســمائة 
جلــدة علنــًا مفرقــة كل دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى 
عشــرة أيــام وغرامــه ماليــة قدرهــا خمســة عشــر ألــف ريــال تــودع بيــت 
مــال املســلمن وصرفــت النظــر عــن مطالبــة املدعــي العــام مبنــع املدعــى 
عليــه مــن الســفر خــارج البــالد لعــدم اشــتمال املــادة املعاقــب بهــا املدعــى 
عليــه لذلــك واكتفــاء بالعقوبــة الصــادرة بحــق املدعــى عليــه أعــاله هــذا 
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مــا حكمــت بــه وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة 
وطلــب املدعــي العــام اســتئناف احلكــم مكتفيــًا بالئحــة االدعــاء العــام 
وأمــرت بتنظيــم القــرار الــالزم مبوجبــه ورفعــه حملكمــة االســتئناف 
مبنطقــة عســير لدراســته وإبــداء مــا تــراه نحــوه وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/3/9هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية بجازان برقــم 34586907 
وتاريــخ 1434/3/18هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلـــة القاضي 
1434/3/11هـــ  وتاريــخ   3460741 .....برقــم   / الشــيخ  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد /..... يف قضيــة )قــات( علــى الصفــة 
املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
ــة تقــررت املوافقــة  فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك:34171068 تاريخه :1434/03/24هـ 
رقم الدعوى :34126420

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34212596 تاريخه:1434/05/13هـ

تعاطــي   - اإلجتــار  بقصــد  احملظــورة  احلبــوب  ترويــج   - مخــدرات 
احلشــيش املخــدر - اإلقــرار- مصــادرة الســيارة - إقامــة حــد املســكر علــى 
متعاطــي احلشــيش - تعزيــر املدعــي عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة  

واملنــع مــن الســفر واملصــادرة وإعــادة املبلــغ احلكومــي.

1- قولــه تعالــى : )يأيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واالنصــاب 
واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون(.

2- قوله تعالى : )والتفسدو ا يف االرض بعد اصالحها(.
مكافحــة  نظــام  مــن   )1/53( و   )1/56( و   )1/38( و   )2/3( املــواد   -3

العقليــة.  واملؤثــرات  املخــدرات 

حبــوب  مــن  عــدد  بترويــج  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
املدعــي  وطلــب  احلشــيش،  وتعاطــي  احملظــورة  املنبهــة  اإلمفيتامــن 
العــام إثبــات مــا أســند للمدعــى عليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن 
واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر وإقامــة حــد املســكر عليــه لتعاطيــه 
احلشــيش املخــدر، حيــث وردت معلومــات ملكافحــة املخــدرات مــن أحــد 
مصادرهــا عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر واحلبــوب 
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احملظــورة ومت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى املدعــى عليــه علــى 
ــى شــراء عــدد مــن  مســمع مــن أفــراد الفرقــة القابضــة و مت االتفــاق عل
احلكومــي  باملبلــغ  وتزويــده  املصــدر  تفتيــش  مت  احملظــورة،  احلبــوب 
املرقــم و تكليــف أحــد أفــراد الفرقــة مبرافقتــه ويف املــكان احملــدد 
حضــر املدعــي عليــه بســيارته ومتــت عمليــة االســتالم والتســليم، غــادر 
املدعــى عليــه املوقــع مســرعًا و اختفــى عــن األنظــار ومت التعميــم عليــه 
وبعــد شــهرين ونصــف تقريبــًا مت القبــض عليــه مــن قبــل جــوازات جســر 
امللــك فهــد، كمــا أقــر املدعــي عليــه مبــا نســب إليــه، بنــاء علــى مــا تقدم 
صــدر احلكــم  بإثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه و احلكــم 
عليــه بإقامــة حــد املســكر وتعزيــره بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن 
ــغ احلكومــي   ــف اجلــوال وإعــادة  املبل الســفر ومصــادرة الســيارة و الهات

وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة مــن فضيلــة الرئيــس 
وتاريــخ  برقــم   باحملكمــة  املقيــدة  1434/3/16هـــ  وتاريــخ  برقــم 
1434/3/16هـــ واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام / ..... ضد / .... ، حامل 
الســجل املدنــي رقــم ).....( ففــي يــوم  الثالثــاء 24 / 3 /1434هـــ فتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 11  وفيهــا حضــر  املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
املدونــة هويتــه بعاليــه وقــدم املدعــي العــام الئحــة الدعــوى املتضمنــة مــا 
يلــي : )بصفتــي مدعيــًا عامــا يف دائــرة التحقيــق واالدعاء العام مبحافظة 
القطيــف أدعــي علــى : .... ، البالــغ مــن العمــر )26(، ســعودي اجلنســية 
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مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....(، غيــر محصــن ، موظــف أهلــي ، 
قبــض عليــه بتاريــخ 1409/8/14هـــ ، وأحيــل إلــى  ســجن محافظــة 
القطيــف اســتنادا للقــرار الــوزاري رقــم )……( بتاريــخ 1428/7/9هـــ. 
حيــث أنــه بتاريــخ 1433/11/8هـــ وردت معلومــات لرجــال مكافحــة 
املخــدرات بالدمــام مــن أحــد مصادرهــم الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه 
بترويــج احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة، فتــم متكينــه مــن االتصال 
علــى جــوال املدعــى عليــه رقــم ).....( ورقمــه املصنعــي ).....(، وطلــب منــه 
ــه باملوافقــة  ــة مــن احلبــوب احملظــورة، فأجاب )25( خمًســا وعشــرين حب
وأن قيمتهــا )600( ســت مائــة ريــال وحــدد مــكان التســليم علــى طريــق 
صفــوى - وكانــت املكاملــة علــى مســمع مــن أفــراد الفرقــة القابضــة، 
القابضــة  الفرقــة  أفــراد  أحــد  وتكليــف  املصــدر  تفتيــش  فجــرى 
مبرافقتــه وتزويــد املرافــق باملبلــغ املرقــم وقــدره )600( ســت مئــة ريــال، 
ــوع  ــى ســيارة ن ــه عل ــه حضــر املدعــى علي وبانتقالهــم للموقــع املتفــق علي
..... لوحــة رقــم ).....( وقــام باســتالم املبلــغ وغــادر املوقــع، وبعــد ربــع 
ســاعة عــاد وتوقــف بجانــب املصــدر ومرافقــه وســلم املصــدر )21( واحــد 
وعشــرين حبــة اثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )…….( وتاريخ 
1433/11/8هـــ ايجابيــة عينتهــا ملــادة االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة ، 
وغــادر املوقــع مســرعا واختفــى عــن األنظــار فتــم التعميــم عليــه. وبتاريــخ 
1434/1/22 هـــ قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل جــوازات جســر امللك 
فهــد، وبتاريــخ 1434/1/24هـــ أودع التوقيــف مبكافحــة املخــدرات ، 
و جــرى التعــرف عليــه مــن قبــل أفــراد الفرقــة القابضــة واعــد محضــرًا 
بذلــك. وباســتجوابه أفــاد بــأن رقــم الهاتــف احملمــول ).....( عائــد لــه 
يف الســابق وان ســيارته نــوع ..... موديــل 93 لوحــة رقــم ).....( ، واقــر 
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بتعاطــي احلشــيش املخــدر منــذ ســنة وآخــر مــرة كانــت قبــل القبــض 
عليــه بيــوم . وقــد أســفر التحقيــق عــن اتهامــه ببيــع عــدد )21( واحــد 
وعشــرين حبــة مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد االجتــار 
و تعاطــي احلشــيش املخــدر ، وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1-مــا ورد 
باســتجوابه املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــات رقــم )17-19(. 2-محاضــر 
ــة  البــالغ و االتصــال و التعــرف و االنتقــال و الضبــط املنــوه عنهــا املدون
علــى الصفحــات رقــم )2 ، 4 ، 12-13( مــن ملــف التحقيــق. 3-التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم)7( . وبالبحــث 
عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجله. وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املذكــور ، وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا ، فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات مــا اســند إليــه 
وفــق الفقــرة رقــم)2( مــن املــادة رقــم)3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1.بعقوبــة الســجن واجللــد 
والغرامــة الــواردة بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم)38( مــن  النظــام 
،وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )62( من ذات النظام ، والتشــديد 
عليــه كــون املــادة املروجــة حبــوب منبهــة وفــق الفقــرة )2/ج( مــن املــادة 
رقــم)38( مــن النظــام، و اســتنادا لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر 
مــن  2.منعــه   . 1427/2/8هـــ  وتاريــخ  رقــم)…………….(  الداخليــة 
الســفر وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم)56( مــن النظــام املشــار 
اليــه. 3.مصــادرة جوالــه و ســيارته املوصوفــن بالوقائــع وفــق الفقــرة رقــم 
)1( مــن املــادة رقــم )53( مــن النظــام ، وعــدم صــرف شــريحة اجلــوال 
لنفــس املدعــى عليــه وفقــًا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )…………….( 
وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ . 4-إلزامــه بدفــع املبلــغ املرقــم الــذي لــم يتــم 
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العثــور عليــه وفــق تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )65980/4/5/1(
 وتاريــخ 22-1428/10/23هـــ. وبــاهلل التوفيــق( ا. هـــ وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى كلــه صحيــح 
والســيارة املذكــورة يف الدعــوى عائــدة لــي وأنــا تائــب ونــادم وأطلــب مــن 
ــى اللفــة  ــة وجــدت عل اهلل العفــو والصفــح هــذا جوابــي وبتصفــح املعامل
رقــم 7 التقريــر الكيمــاوي رقــم 4052 ك ش املتضمــن : ) إيجابيــة 
العينــة ملــادة االمفيتامــن ( ا.هـــ فبنــاء علــى مــا تقدم من الدعــوى واإلجابة 
وحيــث أقــر املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه ولقولــه تعالــى : ) يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان 
بعــد  األرض  يف  تفســدوا  وال   ( وقولــه   ) تفلحــون  لعلكــم  فاجتنبــوه 
إصالحهــا ( وبنــاء علــى املــواد 2/3 و 1/38 و 1/56 و 1/53 مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات ولكــون املدعــى عليــه ليــس مــن أربــاب الســوابق 
وإلقــراره بذنبــه ومــا أبــداه مــن توبــة ممــا يخولــه االســتفادة مــن املــادة 60 
مــن النظــام فقــد حكمــت مبــا يلــي : 1-ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه ببيــع  
واحــد وعشــرين حبــة مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد 
االجتــار و تعاطــي احلشــيش املخــدر 2-جلــد املدعــى عليــه ثمانــن جلــدة 
حــد املســكر 3-تعزيــر املدعــى عليــه بســجن مــدة ثــالث ســنوات وجلــده 
خمســن جلــدة تتكــرر عليــه ســت مــرات وتغرميــه ألــف ريــال ومنعــه مــن 
الســفر بعــد خروجــه مــن الســجن مــدة ثــالث ســنوات ومصــادرة ســيارته 
املذكــورة يف الدعــوى ومصــادرة هاتفــه اجلــوال وعــدم صــرف نفــس 
الشــريحة لــه و إلزامــه بتســليم املبلــغ احلكومــي وقــدره ســتمائة ريــال 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه ورغبتــه 
وقــرر  اعتراضيــة  الئحــة  بــدون  االســتئناف  حملكمــة  احلكــم  رفــع 
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املدعــى عليــه قناعتــه وبــاهلل التوفيــق وقــد مت االنتهــاء مــن حتريــره يف 
متــام الســاعة 45 : 11 .

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــن 1434/6/12هـــ فتحــت اجللســة 
ــة وبرفقهــا قــرار أصحــاب  ــا املعامل يف متــام الســاعة 00 : 10 وقــد وردتن
يف  رقــم   الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  قضــاة  الفضيلــة 
التوفيــق،  وبــاهلل  احلكــم  علــى  املصادقــة  املتضمــن  1434/5/13هـــ 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

. 1434/6/12هـــ 
 احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم   القطيــف  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
……… برقــم   احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/3/28هـــ   وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/4/7هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
1434/3/24هـــ   وتاريــخ  برقــم    املســجل   ........... الشــيخ  باحملكمــة 
ــة مخــدرات وقــد  اخلــاص بدعــوى/ املدعــي العــام ضــد/ ......... يف قضي
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة  
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حرريف1434/5/12هـــ
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مخــدرات - ترويــج حبــوب محظــورة- تســتر- توجيــه شــبهة- تعزيــر 
بالشــبهة- تعزير بالتهمة- تعزير بالســجن واجللد - تعزير باملصادرة- 
تعزيــر بإلغــاء شــريحة جــوال- تســليم حبــوب محظــورة- اســتالم حبــوب 

محظــورة 

املادة 53 من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية 

لــه بترويــج  العــام ضــد املدعــى عليــه بتوجيــه االتهــام  ادعــى املدعــي 
علــى  منــه  حصــل  الــذي  املصــدر  علــى  وتســتره  اإلمفيتامــن  حبــوب 
احلبــوب احملظــورة ، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه و احلكــم 
عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة و منعــه مــن الســفر بعــد انتهــاء عقوبتــه و 
تعزيــره لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط و مصــادرة الهاتــف اجلــوال و 
إلغــاء الشــريحة و التــزام املدعــى عليــه بــرد املبلــغ املرقــم ، حيــث أنــه مت 
القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد ورود معلومــات ســرية لــدى املكافحــة 
تفيــد بوجــود شــخص يقــوم بالتوســط يف ترويــج احلبــوب احملظــورة و 
يتواجــد علــى جوالــه و اســتعد املصــدر بالشــراء املباشــر مــن املــروج و 
مت متكــن املصــدر مــن االتصــال بهاتــف جــوال املعنــي باإلخباريــة و 
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طلــب منــه كميــة حبــوب مقابــل مبلــغ مالــي فأبــدى املتهــم موافقتــه 
ومت  مرقــم  مببلــغ  املصــدر  تزويــد  مت  وعندهــا  احلضــور  منــه  وطلــب 
تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا وجــرى تكليــف أحــد أفــراد املكافحــة 
مبرافقــة املصــدر ملشــاهدة عمليــة االســتالم والتســليم وحضــر املتهــم و 
قابــل املصــدر يف املــكان املتفــق عليــه وســلم املصــدر للمتهــم مبلــغ مالــي 
ــف  ــم حضــر وســلم للفــرد املكل ــم غــادر املتهــم نصــف ســاعة ث مرقــم ث
بالشــراء أربــع حبــات يشــتبه أن تكــون احلبــوب احملظــورة، كمــا أنكر 
ــة،  ــة غيــر مكتمل املدعــى عليــه الدعــوى، إحضــار املدعــى العــام البين
بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن 
واجللــد ومصــادرة الهاتــف اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة وإدخــال قيمتــه يف 
حســاب مكافحــة املخــدرات وإلغــاء الشــريحة املضبوطــة وعــدم صرفها 

ــه وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. للمدعــى علي

..............   القاضــي يف احملكمــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34161758 وتاريــخ 
وتاريــخ   34860652 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/04/08
1434/04/08 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/04/13 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة 45 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي العــام .............. مبوجــب 
خطــاب التكليــف مــن مرجعــه رقــم .............. يف 1434/1/24هـ وادعى 
علــى احلاضــر / ..................... : ســعودي بالســجل املدنــي ....................   
حيــث انــه بتاريــخ 1434/1/14هـــ وردت معلومــات ســريه لدى مكافحة 
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يقــوم يف  شــخص  وجــود  عــن   تفيــد  املقدســة   بالعاصمــة  املخــدرات 
بالتوســط يف ترويــج احلبــوب احملظــورة بشــارع .............. حــارة .............. 
ويتواجــد علــى رقــم جــوال )..............( واســتعد املصــدر بالشــراء املباشــر 
املعنــي  جــوال  بهاتــف  االتصــال  مــن  املصــدر  املــروج ومت متكــن  مــن 
باإلخباريــة وطلــب منــه كميــة مــن احلبــوب احملظــورة مببلغ وقــدره)100( 
مائــة ريــال فأبــدى املعنــي باإلخباريــة موافقتــه وطلــب منــه احلضــور إليــه 
بشــارع .............. عندهــا مت تزويــد املصــدر مببلــغ مرقــم وقــدره)100( 
مائــة ريــال بعــد تفتيشــه تفتيشــا دقيقــا ودفعــه حتــت أنظــار الفرقــة 
ملشــاهدة  املصــدر  مبرافقــة   )..............( رقــم  الفــرد  تكليــف  وجــرى 
عمليــة االســتالم والتســليم ومت دفــع املصــدر والفــرد إلــى املوقــع احملــدد 
مــن قبــل الوســيط ومت مشــاهدت املعنــي باإلخباريــة مترجل علــى األقدام 
واســتلم املبلــغ مــن املصــدر واختفــى عــن األنظــار ملــدة نصــف ســاعة 
وبعدهــا حضــر وأســتلم املصــدر والفــرد املكلــف بــدور املشــتري عــدد 
)4( أربعــة حبــات يشــتبه أن تكــون مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة 
ــوع .... ومت القبــض  ــى ســيارة مــن ن ــة عل ــي باإلخباري ومت مشــاهدت املعن
عليــه واتضــح انــه املدعــى عليــه وعثــر معــه علــى جهــاز اجلــوال الــذي مت 
ــه ويحمــل الرقــم املصنعــي  ــة الشــراء واتضــح أن ــه يف عملي التنســيق علي
ــغ احلكومــي املرقــم،ومت التعــرف  ــى املبل ــر معــه عل ــم يعث )..............( ول
عليــه مــن قبــل الفــرد مت حجــز املضبوطــات جهــاز اجلــوال املســتخدم 
يف اجلرميــة وباســتجواب املدعــى عليــه أفــاد بــان اجلــوال  الــذي يحمــل 
الرقــم املصنعــي )..............( والشــريحة رقــم )..............( عائــد لــه وحتــت 
تصرفــه شــخصًا  وقــد اثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي )..............ـ( 
ايجابيــة  املــادة املروجــة املضبوطــة ملــادة االمفيتامن احملظــورة  واملدرجة 
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باجلــدول رقــم )2( فئــه )ب( امللحــق بنظــام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ  
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بترويــج )4( أربــع 
حبــات مــن احلبــوب حتتــوي علــى مــادة االمفيتامــن عــن طريــق البيــع 
احملــرم شــرعًا واملجــرم نظامــًا وفقــًا للفقــرة) الثانيــة( مــن املــادة) الثالثــة( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي الكــرمي رقــم )م/39( يف 1426/7/8هـــ  وتســتره علــى املصــدرة 
الــذي حصــل منــه علــى احلبــوب احملظــورة  وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
1- مــاورد يف محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه تفصيــاًل يف محضــر 

ــة لفــه )1( ص )12( االســتدالل املرفــق بالقضي
2- مــاورد بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق بالقضيــة لفــه) 17(  
املعتبــرة  أهليتــه  بكامــل  وهــو  عليــه  املدعــى  بــه  قــام  مــا  إن  وحيــث 
ونظامــًا مبوجــب  شــرعًا  عليــه  ومعاقــب  ومجــرم  محــرم  فعــل  شــرعًا 
رقــم)م/39(  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املخــدرات  نظــام مكافحــة 
بتاريــخ 1426/7/8هـــ املشــار إليــه بعقوبتــه األصليــة والتكميليــة لــذا 
أطلــب إثبــات أدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــات التاليــة  
للفقــرة)1(  وفقــًا  إليــه  ماأســند  لقــاء  والغرامــة  واجللــد  1-بالســجن 
وأن تكــون  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام  )38(مــن  املــادة  مــن 
عقوبتــه بحدهــا األعلــى لقــاء ترويجــه للحبــوب احملظــورة  وفقــًا لتعميــم 
رقــم)8346(  الداخليــة  وزيــر  العهــد  ولــي  امللكــي  الســمو  صاحــب 
تاريخ9-1427/2/10هـ..2-منعــه مــن الســفر خلــارج البــالد بعــد أنتهــا 
ــادة )56( مــن نظــام مكافحــة  ــًا للفقــرة )1( مــن امل ــه وفق ــذ عقوبت تنفي
املخــدرات املشــار إليــه 3-تعزيــرة لقــاء تســتره علــى مصــدرة يف احلصــول 
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علــى املــواد احملظــورة وفقــًا لتعميــم معالــي رئيــس الهيئــة رقــم) 15596(
1433/5/4هـــ. تاريــخ 

4-مصــادرة الهاتــف اجلــوال ذو الرقــم املصنعــي )..............( للشــريحة 
رقــم )..............( وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة رقــم )53( مــن نفــس 
النظــام والنــص يف القــرار الشــرعي علــى إدخــال قيمتــه ملؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي حلســاب املديريــة العامــة ملكافحــة املخــدرات اســتنادٍا 
لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )40656( وتاريــخ 
1430/6/23هـــ وإلغــاء الشــريحة وفقــًا لتعميــم ســمو النائــب الثاني وزير 

الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9- 1428/2/10هـــ.
إلدارة  ريــال   قــدره)100(  املرقــم  املبلــغ  بــرد  عليــه  املدعــى  5-إلــزام 
مكافحة املخدرات بالعاصمة املقدســة  اســتنادًا لتعميم وزير الداخلية 

رقــم 65980/4/5/1 وتاريــخ 22-1428/10/23هـــ هــذه دعــواي
وبســؤال املدعــى عليــه اجــاب بقولــه ماذكــره املدعــي العــام غيــر صحيح 
ولــم أروج املخــدرات ولــم أســلم ولــم أســتلم شــيئا هــذه إجابتــي وقــال 
املدعــي العــام الصحيــح ماذكــرت ولــدي البينــة ســأحضرها يف اجللســة 
القادمــة لــذا رفعــت اجللســة  ويف يــوم االحــد املوافــق 1434/4/21هـــ 
افتتحــت اجللســة وحضــر فيهــا املدعــي العــام واملدعــى عليــه ولــم يحضــر 
املدعــي العــام بينتــه لــذا رفعــت اجللســة حلــن احضارهــا  ويف يــوم اإلثنــن 
املوافق1434/05/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10 وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه أحضــر 
.............. رقــم  املدنــي  بالســجل  اجلنســية  ..............ســعودي  للشــهادة 
يوافــق  وســمعته  عليــه  املدعــى  علــى  االتصــال  مت  انــه  بقولــه  فشــهد 
صراحــة علــى بيــع حبــوب االمفيتامــن احملظــورة مبائــة ريــال وطلــب مــن 
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املصــدر احلضــور إليــه يف شــارع ..............فتوجــه املصــدر وزميلــه الــى 
املوقــع وانتهــت مهمتــي عنــد ذلــك هــذه شــهادتي كمــا حضــر للشــهادة 
..............ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ..............فشــهد بقولــه 
انــه مت االتصــال علــى املدعــى عليــه وســمعته يوافــق صراحــة علــى بيــع 
حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة مبائــة ريــال وطلــب مــن املصــدر احلضــور 
ــه ورأيــت  ــا املدعــى علي ــه يف شــارع ..............فرافقــت املصــدر وقابلن الي
املصــدر يســلم املدعــى عليــه مائــة ريــال ثــم غــاب املدعــى عليــه قليــال 
ورجــع وســلم املصــدر اربــع حبــات إمفيتامــن وكان احلــي مكشــوفا فلم 
ــه مــا ذكــره الشــهود  يشــاهده غيــري هــذه شــهادتي وقــال املدعــى علي
غيــر صحيــح وال اعرفهــم ثــم جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي 
املرفــق باملعاملــة لفــة 17 فوجدتــه يتضمــن احتــواء املضبوطــات علــى 
اإلمفيتامــن احملظــور كمــا لــم أجــد للمدعــى عليــه ســوابق فرفعــت 
اجللســة للتأمــل  ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/6/5هـــ  افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه وقــد جــرى تأمــل القضيــة 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلــى إنــكار املدعــى عليــه 
لدعــوى املدعــي العــام وبنــاء علــى شــهادة البينــة العادلــة لســبق تزكيتهــم 
لــم  لــم تكتمــل البينــة علــى الترويــج ألنــه  يف شــهادة ســابقة وحيــث 
يشــاهد عمليــة الترويــج والتســليم واالســتالم ســوى الشــاهد الثانــي فــال 
تنطبــق علــى املدعــى عليــه املــواد 38و56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ونظــرا الكتمــال البينــة علــى االتصــال وســماع املكاملــة ولصراحــة 
مكافحــة  نظــام  مــن   53 املــادة  علــى  وبنــاء  الثانــي  الشــاهد  شــهادة 
املخــدرات لــذا فــإن الشــبهة القويــة  تتجــه للمدعــى عليــه بإدانتــه مبــا 
ــوب اإلمفيتامــن احملظــورة  ــات مــن حب ــع حب ــج أرب ــه مــن تروي أســند إلي
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عــن طريــق البيــع وتســتره علــى مصــدر احلبــوب وحكمــت بتعزيــره علــى 
ذلــك بالســجن مــدة ســنة ونصــف ابتــداء مــن تاريــخ التوقيــف وجلــده مائــة 
ــدة بــن  ــع دفعــات كل دفعــة أربعــون جل ــى أرب ــدة مفرقــة عل وســتن جل
كل دفعــة وأخــرى شــهر كمــا ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه باســتخدام 
هاتفــه اجلــوال املذكــور للترويــج وحكمــت مبصــادرة الهاتــف اجلــوال ذو 
الرقــم املصنعــي )..............( للشــريحة رقــم )..............( وإدخــال قيمتــه 
مبؤسســة النقــد العربــي الســعودي حلســاب املديريــة العامــة ملكافحــة 
املخــدرات وإلغــاء الشــريحة املضبوطــة وعــدم صرفهــا للمدعــى عليــه 
ــه  ــى املدعــى علي وصرفــت النظــر عمــا ســوى ذلــك وبعــرض احلكــم عل
قنــع بــه  وقــد عــارض املدعــي العــام وطلــب االســتئناف بالئحــة فأجيــب 
لطلبــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمد وآلــه وصحبه. 

حــرر يف 1434/6/5هـــ.
احلمــدهلل وحــده وبعــد ثــم عــادة املعامة مــن محكمة االســتئناف وبرفقها 
القرار رقم 34273141 يف 1434/7/19هـ املتضمن املوافقة والتصديق 
علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق .قاضــي اســتئناف/.............. ختــم. توقيــع.
قاضــي اســتئناف/..............ختم. توقيــع. رئيــس اســتئناف/..............ختم.

توقيــع لــذا جــرى احلاقــه واثباته حــرر يف 1434/8/3هـ
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رقم الصك:34184623 تاريخه: 1434/04/10هـ 
رقم الدعوى:34163865

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34203510 تاريخه:1434/05/01هـ

مخــدرات - نقــل بقصــد الترويــج - قــات - تســتر علــى مصــدر الكميــة - 
الهــروب - املدعــى عليــه أجنبــي - التعزيــر بالســجن واجللــد واملصــادرة 

والتوصيــة باإلبعــاد .

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

1410هـ.
القاضــي  1433/12/9هـــ  يف   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي  2-األمــر 

املخــدرات. مكافحــة  نظــام  مــن  القــات  قضايــا  عقوبــات  باســتثناء 
مجلــس  لرئيــس  الثانــي  النائــب  امللكــي  الســمو  صاحــب  تعميــم   -3

. 1428/2/10هـــ  يف   )9798( رقــم  الداخليــة  وزيــر  الــوزراء 

 ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بنقــل قــات بقصــد الترويــج 
وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وتعزيــره ، وتعزيــره لقــاء هروبــه ومصــادرة 
جوالــه مــع إلغــاء الشــريحتن ،حيــث لــم يتوقــف املدعــى عليــه عنــد نقطة 
التفتيــش فجــرت مطاردتــه والقبــض عليــه وبتفتيــش الســيارة ضبــط 
بداخلهــا كميــة مــن نبــات أخضــر يشــتبه بأنــه قــات وأثبــت التقريــر 
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الكيمائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة لنبــات القــات احملظــور وصــادق 
املدعــى عليــه علــى الدعــوى ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة 
عليــه بالســجن  ثــالث ســنوات تعزيــرا وغرامــة ماليــة قدرهــا عشــرة آالف 
ريــال وجلــده خمســون جلــدة مفرقــة علــى دفعــات ومصــادرة اجلوالــن 
وإلغــاء شــرائحهما وإبعــاده مــن البــالد وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض 
املدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 34163865 وتاريــخ 1434/04/09 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/04/09 وتاريــخ   34871500 برقــم  باحملكمــة 
الســاعة  األولــى  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/04/10  األربعــاء 
..... رقــم  باخلطــاب  .....املوجــه  العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر    09 :  30
ــغ  يف 1433/3/22هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه الســجن / ..... ــــ البالــ
ــب البطاقــة  ــًا ـ ) أجنبــي اجلنســية( ـ بــمــوجــ ــر  ــــ  )29( عــامـــــ ــن العمــ مـــ
البديلــــــة رقـــم ) .....( وتاريـــخ 1434/2/26هـ الصــادرة مــن مكافحـــة 
املخــــدرات بصامطــــة ) متــــزوج ــ متعلم ــ عامل (  مودع بشعبــــة السجــــن 
العـــــام بجــــازان ) قســــم سجــــن أحــــد املســارحــــــة (  مبــوجــــــب أمــــر 
التمــديــــــد واإلحالــــــة قــــم ) .....( وتاريخ 1434/3/4هـ كون جرميته من 
اجلرائــم املوجبــة للتوقيــف اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900 ( وتاريــخ 
1428/7/9هـــ ويعتبــر إيقافــه مــن تاريخ القبض عليه يف 1434/2/26هـ 
إنــه يف متــام الســاعة اخلامســة والنصــف مــن صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق 
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ــام إحــدى دوريــات شــرطة صامطــة بواجبهــا  ــاء قي 1434/2/26هـــ وأثن
وحتديــدًا عنــد إشــارة .....مت االشــتباه يف ســيارة قادمــة مــن الشــرق إلــى 
الغــرب مــن نــوع تويوتــا ســنة الصنــع ) 2011 م ( حتمــل اللوحــة رقــم ).....( 
تعــود ملكيتهــا للشــركة .....) لــم يوجــه لــه االتهــام لكــون الســيارة 
مســروقة ومعمــم عنهــا بتاريــخ 1434/2/23هـــ ( جــرت املخاطبــة بذلــك 
بقيــــــــادة ) املدعــى عليــه ( وباســتيقافه رفــض التوقــف وجــرت مطاردتــه 
حتــى وصــل طريــق .....ومت القبــض عليــه وبتفتيشــها ضبــط بداخلهــا 
كميــة مــن نبــات أخضــر يشــتبه أن تكــون مــن نبــات القــات احملظــور 
بلــغ وزنهــا    ) 306 كجــم ( ثالثمائــة وســتة كيلــو جرامــًا وضبــط معــه 
جــوال مــن نــوع  يحمــل الرقــم املصنعــي رقــم  ) .....( مــع شريحــــــة حتمــــــل  
الرقــــــــم ) ..... (  وجــــــوال آخــــــر مــن نـــــوع يحمـــــــل  الـــرقــــــــــم ) .....( مــع 
شــريحة ) .....( ، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ) .....لعــام 
1434هـــ ( الصــادر مــن مركــز الســموم والكيميــاء الشــرعية الطبيــة 
بجــازان إيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة لنبــات القــات 
احملظــور املــدرج يف اجلــدول رقــم ) 4 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة . باســتجواب ) املدعــى عليــه( بعــد مواجهتــه بالتهمــة 
املنســوبة إليــه وبأقوالــه يف محضــر ســماع األقــوال أقــر بنقــل الكميــة 
البالــغ وزنهــا ) 306كجــم ( ثالثمائــة وســتة كيلــو جــرام مــن نبــات  
القــات احملظــور لشــخص اســمه .....امللقــب ب.....) متــت املخاطبــة بشــأنه( 
مــن بعــد نقطــة .....إلــى .....مببلــغ ) 500 ( خمســمائة ريــال لــم يســتلمها 
وأنــه هــو الشــخص الــذي ســلمه الســيارة وأقــر باســتخدام جواليــه االثنن 
يف اجلرميــة وبهروبــه مــن رجــال األمــن للخــوف وبــأن الســابقة املوجــودة 
يف كــرت البصمــات تعــود لــه واالســم املذكــور فيهــا اســم مســتعار 
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لــه خلوفــه علــى معاملتــه .وقــد أســفر التحقيــق مــع ) املدعــــى عليــه( عــــن 
توجيــــه االتهــــام إليــه بنقــل مــا وزنــه ) 306 كجــم ( ثالثمائــة وســتة  
كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد الترويــج ، املجــرم 
مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة وبتســتره علــى مصــدر الكميــة ومبحاولتــه الهــرب 

مــن رجــال األمــن وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :ـ 
1ـ  مــا جــاء يف إقــراره املنــوه عنــه املــدون بدفتــر التحقيــق ص ) 4 ( املرفــق 

لفــة رقــم ) 34 ( .
إجــراءات  ضبــط  مبلــف  عنــه  املنــوه  والتفتيــش  القبــض  محضــر  ـ   2

.  )  1  ( رقــم  لفــة  املرفــق   )  12 ( االســتدالل ص 
3 ـ التقرير الكيميائي الشرعي املنوه عنه املرفق لفة رقم ) 25 ( .

وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة واحــدة وهــي اعتــداء باســم 
.... وحيــث إن مــا أقــدم عليــه ) املدعــى عليــه (  فعــل محــرم شــرعًا 
ــام  ــوزراء رقــم ) 11 ( لع ــس ال ــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجل ومعاقــب علي

ــه مــن تعديــالت لــذا أطلــب : 1374هـــ ومــا حلــق ب
ــى ضــوء املــادة )  ــره عل ــه واحلكــم بتعزي ــه  مبــا أســند إلي ــات إدانت 1ـ إثب
الثالثــة  ( مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاله إنفــاذًا لألمــر الســامي 

الكــرمي رقــم ) 59633 ( وتاريــخ 1432/12/9هـــ . 
2ـ احلكم بتعزيره شرعًا لقاء هروبه من رجال األمن أثناء القبض . 
3ـ احلكم مبصادرة جهاز جوال من نوع يحمل الرقم املصنعي رقم 

)......( وجــوال آخــر مــن نــوع يحمــل الرقـــــــــم ) .....( مــع إلغــاء الشــريحتن 
حتمــالن الرقـــــــم ) ..... ( والرقــم ) ..... ( العائــدة ) للمدعــى عليــه ( وعــدم 
ــم صاحــب الســمو امللكــي  ــه اســتنادًا لتعمي ــك الشــريحتن ل صــرف تل
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النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ) رحمــه اهلل ( 
رقــم ) 9798 ( وتاريــخ 9ـ 1428/2/10هـــ واهلل املوفــق  وبعــرض مــا جــاء 
ــة  ــى صحــة واقع ــه صــادق عل ــى املدعــى علي ــام عل يف دعــوى املدعــي الع
القبــض وأنــه هــو مــن كان يقــود ســيارة مــن نــوع والتــي ضبطــت بهــا 
كميــة القــات والبالــغ وزنهــا) 306 كجــم ( ثالثمائــة وســتة  كيلــو 
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور و أن قصــده نقــل الكميــة املضبوطــة 
لشــخص اســمه .....امللقــب ب.....مــن بعــد نقطــة .....إلــى .....مببلــغ ) 500( 
ــه هــو الشــخص الــذي ســلمه الســيارة  ــم يســتلمها وأن ــال ل خمســمائة ري
ــه مــن رجــال األمــن  ــه االثنــن يف اجلرميــة وبهروب وأقــر باســتخدام جوالي
للخــوف وبــأن الســابقة املوجــودة يف كــرت البصمــات تعــود لــه واالســم 
املذكــور فيهــا اســم مســتعار لــه خلوفــه علــى معاملتــه هكــذا أجــاب 
وباالطــالع علــى محضــر القبــض و التحقيــق وجــد مطابــق ملــا جــاء يف 
الئحــة الدعــوى وباالطــالع علــى التقريــر الكيميائــي  لفــة رقــم )25( 
وجــد إيجابيــة العينــة املرســلة منــه ملــادة القــات احملظــور وباالطــالع علــى 
صحيفــة الســوابق عثــر لــه علــى ســابقة اعتــداء فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه بترويــج الكميــة أعــاله 
عــن طريــق النقــل  مقابــل مبلــغ مالــي وحيــث إن مــا أقــدم عليــه فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بترويــج 
مــا وزنــه ) 306 كجــم ( ثالثمائــة وســتة كيلــو جرامــًا مــن نبــات القــات 
احملظــور عــن طريــق النقــل مقابــل مبلــغ مالــي وحكمــت عليــه تعزيــرًا 
بالســجن ملــدة ثــالث ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه وبغرامــة ماليــة 
قدرهــا عشــرة آالف  ريــال  اســتنادا للمــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ املعــدل بقــراري وزيــر الداخليــة رقــم 
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)2057(لعــام 1404هـــ ورقم)3818(لعــام 1410هـــ إنفــاذًا لألمــر الســامي 
الكــرمي رقــم )59633( يف 1433/12/9هـــ القاضــي باســتثناء عقوبــات 
باملرســوم  الصــادر  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  القــات  قضايــا 
لــدي هروبــه  ثبــت  وتاريــخ 1426/7/8هـــ كمــا   39  / رقــم  امللكــي 
مــن رجــال األمــن ويســتحق التعزيــر علــى ذلــك باجللــد مائــة وخمســون 
جلــدة علــى ثــالث دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن كل دفعــة 
واألخــرى عشــرة أيــام كمــا حكمــت مبصــادرة جهــاز جــوال مــن نــوع 
يحمــل الرقــم املصنعــي رقــم ) .....( وجــوال يحمــل الرقـــــــــم ).....( مــع 
ــم ).....( والرقــم ).....( العائــدة   إلغــاء الشــريحتن اللتــان حتمــالن الرقـــــ
لتعميــم  اســتنادًا  لــه  الشــريحتن  تلــك  للمدعــى عليــه  وعــدم صــرف 
صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9ـ 1428/2/10هـــ كمــا أرى إبعــاده عــن 
البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه وبهــذا انتهــت هــذه الدعــوى وبعــرض 
مــا حكمنــا بــه علــى املدعــى عليــه قنــع بــه كمــا قــرر املدعــي العــام 
املعارضــة علــى احلكــم وطلــب االســتئناف بــدون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف1434/04/10هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية بجازان برقــم 34871500 
وتاريــخ 1434/4/13هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
1434/4/10هـــ  وتاريــخ   34184623 .....برقــم   / الشــيخ  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / .....) أجنبــي اجلنســية ( يف قضيــة 
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) قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34223687 تاريخه: 1434/05/27هـ

مخدرات - ترويج حشــيش مخدر - الوســاطة يف ترويج حشــيش مخدر 
- حيــازة حشــيش مخــدر - تعاطــي حشــيش مخــدر -  تعزيــر بالســجن 
واجللــد والغرامــة - تعزيــر باملنــع مــن الســفر - تعزير باملصــادرة - تعزير 

بعــدم صــرف شــريحة جــوال للمدعــى عليــه - إقامــة حــد املســكر .

1- الفقــرة 2 مــن املــادة 3 والفقــرة 1 مــن املــادة 38 والفقــرة 1 مــن املــادة 
53 والفقــرة 1 مــن املــادة 56 و الفقــرة 1 مــن املــادة 60 والفقــرة 1 مــن 

املــادة 62 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة 
إن  والصحيــح   ( الفتــاوى  يف  تيميــة  ابــن  اإلســالم  شــيخ  ذكــر   -2
احلشيشــة مســكرة كالشــراب وان آكلهــا يحــد منهــا فهــي خمــر (-ج29 

135 ص 
3-ذكــر شــيخ اإلســالم بــن تيميــة رحمــه اهلل ) وفيهــا مــن املفاســد مــا 
ليــس يف اخلمــر وإن كان يف اخلمــر مفســدة ليســت فيهــا وهــي احلــدة 
فهــي بالتحــرمي أولــى مــن اخلمــر ألن ضــرر آكل احلشــيش علــى نفســه 
أشــد مــن ضــرر اخلمــر وضــرر شــارب اخلمــر علــى النــاس أشــد إال أنــه 
يف هــذه األزمــان لكثــرة آكل احلشــيش صــار الضــرر الــذي فيهــا علــى 

النــاس أعظــم مــن اخلمــر ( الفتــاوى ج29 ص 135
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا باتهامهــا ببيــع األول للحشــيش 
املخــدر بقصــد االجتــار ، وتوســط املتهــم الثانــي يف بيــع احلشــيش املخــدر 
التعاطــي  بقصــد  املخــدر  للحشــيش  األول  وحيــازة  االجتــار  بقصــد 
إثبــات  العــام  والترويــج وتعاطيهمــا للحشــيش املخــدر وطلــب املدعــي 
إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا و احلكــم عليهمــا بالعقوبــة الــورادة بالفقــرة 
)1( مــن املــادة )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )62( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات و املؤثــرات العقليــة ومنعهمــا مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف 
اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه األول و الهاتــف اجلــوال العائــد للمدعــى 
عليــه الثانــي الســتخدامهما يف الترويــج و إســقاط شــريحة الهاتفــن و 
عــدم صرفهمــا لنفــس املتهمــن ،حيــث أنــه مت القبــض علــى املدعــى 
عليهمــا بعــد توفــر معلومــات مفادهــا عــن وجــود شــخص )املدعــى عليــه 
الثانــي( لــه نشــاط يف ترويــج احلشــيش املخــدر ألحــد أعوانــه واســتعد 
املصــدر باالطاحــة بــه باجلــرم املشــهود فتــم مراقبــة املــروج و الوســيط ومت 
مشــاهدتهما يتقابلــون مــع أشــخاص مشــبوهن و قــام املصــدر باالتصــال 
علــى الوســيط املدعــى عليــه الثانــي وكانــت املكاملــة علــى مســمع مــن 
أفــراد الفرقــة القابضــة و طلــب منــه قطعــة حشــيش فدلــه علــى أحــد 
أعوانــه املتهــم املدعــى عليــه األول وقــام بإرســال رقــم هاتفــه للمصــدر 
فتــم االتصــال عليــه و أخبــره املصــدر بأنــه عــن طريــق املدعــى عليــه 
الثانــي فرحــب بــه و طلــب املصــدر منــه قطعــة حشــيش مببلــغ قــدره مائتــا 
ريــال فوافــق وحــدد مــكان االســتالم و التســليم ومت تفتيــش املصــدر 
تفتيشــًا دقيقــًا و مت ترقيــم املبلــغ احلكومــي وقــام أحــد األفــراد مبرافقــة 
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ــة  ــج حيــث قــام بتســليم املصــدر قطع ــة التروي املصــدر و مشــاهدة عملي
ســمراء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر فتــم القبــض عليــه 
و بتفتيشــه عثــر معــه علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق معــه و أقــر أمــام 
الفرقــة القابضــة بــأن لديــه باملنــزل حشــيش مخــدر وباالنتقــال للمنــزل 
عثــر باملجلــس علــى املبلــغ احلكومــي و علــى قطعــة ســمراء اللــون يشــتبه 
أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر و كذلــك عثــر علــى ســيجارة ملفوفــه 
يشــتبه أن تكــون ممزوجــة باحلشــيش املخــدر كمــا مت القبــض علــى 
الوســيط املدعــى عليــه األول و بتفتيــش ســيارته عثــر علــى عــدد خمــس 
قطــع يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر و علــى مســدس و اجلــوال 
املســتخدم يف اجلرميــة و قــد أثبــت التقريــر الكيميائــي إيجابيــة العينــات 
املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر ، كمــا  أقــر املدعــى عليهمــا بالدعــوى، 
بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإقامــة حــد املســكر عليهمــا 
اجلــوالت  ومصــادرة  الســفر  مــن  واملنــع  واجللــد  بالســجن  وتعزيرهمــا 
محكمــة  مــن  احلكــم  وصــدق  اجلرائــم  يف  املســتخدمة  والشــرائح 

االســتئناف . 

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
أنــا ..... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واإلدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
34883199 وتاريــخ 1434/4/10هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام برقــم 34165739 وتاريــخ 1434/4/10هـــ 
افتتحــت اجللســة يف يــوم الســبت 1434/4/20هـــ الســاعة الثانيــة عشــرة 



330

والنصــف وفيهــا قــدم املدعــي العــام ..... دعــواه ونصهــا اآلتــي: بصفتــي 
مدعيًا عامًا بدائرة اإلدعاء العام لفرع املنطقة الشــرقية أدعي على كل 
مــن/1- .... اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....... /2- ... ســعودي 
العربيــة  الــدول  مــن  للنازحــن  وعمــل  تنقــل  بطاقــة  اجلنســية مبوجــب 
املجــاورة برقــم ..... حيــث إنــه باالطــالع علــى محاضــر البــالغ واالتصــال 
ــوم االثنــن املوافــق 25 /1434/2هـــ  ــه يف ي والقبــض والتفتيــش تبــن أن
توفــرت معلومــات ملكافحــة املخــدرات مــن أحــد مصادرهــم الســرية عــن 
وجــود شــخص يدعــى ..... مــن ســكان حــي ............ ويســتخدم اجلــوال 
رقــم )....( لــه نشــاط بالتوســط يف ترويــج احلشــيش ألحــد أعوانــه ويدعــى  
....  وأفــاد املصــدر بأنــه علــى اســتعداد باإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود 
ــون مــع أشــخاص  ــة املــروج والوســيط ومت مشــاهدتهم يتقابل ــم مراقب فت
....... وكانــت  الوســيط   علــى  باالتصــال  املصــدر   وقــام  مشــبوهن  
املكاملــة علــى مســمع مــن أفــراد الفرقــة القابضــة وطلــب منــه قطعــة 
............ ودلــه علــى أحــد  حشــيش فأخبــره الوســيط بأنــه يف شــاطئ 
أعوانــه املتهــم  ..... وقــام بإرســال رقــم هاتفــه للمصــدر فتــم االتصــال 
عليــه علــى اجلــوال رقــم )....( وأخبــره املصــدر بأنــه عــن طريــق .... فرحــب 
فوافــق  ريــال  مائتــن  مببلــغ  قطعــة حشــيش  منــه  املصــدر  وطلــب  بــه 
وحــدد مــكان االســتالم والتســليم خلــف مجمــع كائــن بحــي ............ 
بالدمــام ومت تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا إبــراء للذمــة ومت ترقيــم 
املبلــغ احلكومــي وقــام أحــد االفــراد مبرافقــة املصــدر ومشــاهدة عمليــة 
الترويــج فتحركــوا حتــت أنظــار الفرقــة القابضــة وتوقفــوا باملــكان 
احملــدد فحضــر املتهــم .... مترجــال علــى قدميــه ونــزل املصــدر وتقابــال 
حتــت أنظــار الفرقــة القابضــة ومتــت عمليــة الترويــج حيــث قــام بتســليم 
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املصــدر قطعــة ســمراء اللــون يشــتبه بــأن تكــون مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )6.8(ســتة جــرام وثمانيــة مــن العشــرة مــن اجلــرام  فتــم القبــض 
عليــه وبتفتيشــه عثــر معــه علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق معــه مــن نــوع 
..... يحمــل الرقــم املصنعــي ............ وأقــر أمــام الفرقــة القابضــة بأن لدية 
باملنــزل قطعــة حشــيش داخــل منزلــه وباالنتقــال للمنــزل عثــر باملجلــس 
ــأن تكــون  ــون يشــتبه ب ــى قطعــة ســمراء الل ــغ احلكومــي وعل ــى املبل عل
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )35.2( خمســة وثالثــن جرامــًا واثنــان 
مــن العشــرة مــن اجلــرام وعثــر كذلــك علــى ســيجارة ملفوفــة يشــتبة بــأن 
تكــون ممزوجــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا)1,2( واحــد جــرام واثنــن 
 .... مــن العشــرة مــن اجلــرام  كمــا مت القبــض علــى الوســيط املتهــم 
وبتفتيــش ســيارته مــن نــوع ...... حتمــل اللوحــة رقــم )......( )مت تســليمها 
لصاحبهــا( عثــر بداخلهــا علــى علبــة نظــارات وجــد بداخلهــا عــدد خمــس 
قطــع ســمراء اللــون يشــتبه بــأن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
جميعــًا )28,6( ثمانيــة وعشــرون جــرام وســته مــن العشــرة مــن اجلــرام 
وعثــر علــى مســدس ربــع أســباني مــع مخزنــن فارغــة  )مت بعثــة جلهــة 
االختصــاص لفحصــه واعــداد تقريــر بذلــك( وعثــر معــه كذلــك علــى 
هاتفــه الــذي اســتخدمه يف عمليــة الترويــج مــن نــوع ....... يحمــل الرقــم 
املصنعــي )............( وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )1074 
ك ش( لعــام 1434هـــ إيجابيــة العينــات املرســلة مــن الكميــة املروجــة 
ــة املضبوطــة مــع املتهمــن ملــادة احلشــيش املخــدر وباســتجواب  والكمي
املتهــم األول .... أقــر بقيامــه بعمليــة الترويــج كمــا أقــر بحيازتــه للكمية 
املضبوطــة داخــل منزلــه البالــغ وزنهــا)35.2( خمســة وثالثــن جرامــًا 
واثنــان مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر  وســيجارة ملفوفــة 



332

ممزوجــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1,2( واحــد جــرام واثنــن مــن 
العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي وأقــر بأنــه يتعاطــى احلشــيش املخــدر 
باســتجواب املتهــم الثانــي  ...  أقــر بقيامــه بالتوســط يف عمليــة الترويــج 
كمــا أقــر بحيازتــه للكميــة املضبوطــة داخــل الســيارة البالــغ عددهــا 
)5( قطــع حشــيش بلــغ وزنهــا جميعــًا )28,6( ثمانيــة وعشــرين جرامــًا 
وســته مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي، وأقــر بأنــه يتعاطــى 
احلشــيش املخــدر وأنــه يقــوم بإعطــاء املتهــم األول احلشــيش املخــدر بــدون 
ــع  ــي: 1-بي ــى اتهــام كل مــن ... .... باالت ــق إل ــل وقــد انتهــى التحقي مقاب
املتهــم األول ... لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )6,8(ســتة جــرام 
وثمانيــة مــن العشــرة مــن اجلــرام  بقصــد االجتــار 2-توســط املتهــم الثانــي 
...يف بيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا بلــغ وزنهــا )6,8(ســتة 
جــرام وثمانيــة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد االجتــار 3-حيــازة املتهــم 
ــغ وزنهــا )35.2( خمســة وثالثــن  األول لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بل
ممزوجــة  ملفوفــة  وســيجارة  اجلــرام  مــن  العشــرة  مــن  واثنــان  جرامــًا 
باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1,2( واحــد جــرام واثنــن مــن العشــرة 
الثانــي عــدد  املتهــم  والترويــج 4-حيــازة  التعاطــي  اجلــرام بقصــد  مــن 
خمــس قطــع  مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا جميعــًا )28,6( ثمانيــة 
وعشــرون جــرام وســته مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي والترويــج 
للمتهــم  املخــدر  احلشــيش  بإهــداء  الســابق  يف  الثانــي  املتهــم  5-قيــام 
األول 6-تعاطيهمــا للحشــيش املخــدر وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 
ــاألوراق لفــه رقــم )17-16- 1- إقرارهمــا مبــا اســند إليهمــا واملرفــق ب
18-19-20(2- مــا ورد مبحضــر والقبــض املرفــق بــاألوراق لفــه رقــم 
)1( 3- مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــه 
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)22(4- وجــود خمــس قطــع مقســمة بســيارة املتهــم الثانــي دليــل علــى 
أنهــا معــدة للترويــج وبالبحــث عــن ســوابقهما لــم يعثــر لهمــا علــى ســوابق 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة 
شــرعٌا فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا أطلــب اآلتــي:1- إثبــات 
مــا أســند إليهمــا  وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة 
بالفقــرة رقــم )1( مــن  الــواردة  بالعقوبــة  املخــدرات واحلكــم عليهمــا 
املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار 
إليــه وتطبيــق العقوبــة األشــد وفقــا للفقــرة)1( مــن املــادة )62(مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات 2- احلكــم مبنعهمــا مــن الســفر وفقــٌا للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 3- احلكــم 
مبصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد للمتهــم األول مــن نــوع )......( يحمــل 
الرقــم املصنعــي )............( ورقــم االتصــال)....( والهاتــف اجلــوال العائــد 
للمتهــم الثانــي مــن نــوع ).......( يحمــل الرقــم املصنعــي )............( ورقــم 
مــن  للفقــرة رقــم )1(  الترويــج وفقــٌا  االتصــال)....( الســتخدامهما يف 
املــادة )53( مــن ذات النظــام مــع احلكــم بإســقاط شــريحة الهاتفــن 
اجلــوال وعــدم صرفهــا لنفــس املتهمــن وفقــًا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة 
رقــم )9798(وتاريــخ 1428/10/23هـــ هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه ... قــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي ببيــع 
احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وكذلــك قيامــي بحيــازة للحشــيش 
للترويــج والتعاطــي وكذلــك قيامــي بتعاطــي احلشــيش املخــدر فذلــك 
صحيــح كلــه وقــد اســتخدمت اجلــوال يف التنســيق للبيــع وأنــا تائــب مــن 
هــذا العمــل وال توجــد علــي ســوابق هكــذا أجــاب كمــا أجــاب املدعــى 
ــام مــن قيامــي بالتوســط  ــاًل مــا ذكــره املدعــي الع ــي .... قائ ــه الثان علي
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يف بيــع احلشــيش وحيــازة احلشــيش بقصــد التعاطــي وقيامــي يف الســابق 
بإهــداء احلشــيش لـــ............ وكذلــك قيامــي بتعاطــي احلشــيش فذلــك 
صحيــح كلــه وقــد اســتخدمت اجلــوال يف التنســيق للبيــع وأنــا تائــب مــن 
هــذا العمــل وال توجــد علــي ســوابق هكــذا أجــاب ثــم جــرى الرجــوع 
ــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )1( دفتــر التحقيــق ص )12-11(  إلــى املعامل
محضــر واقعــة القبــض والضبــط والتفتيــش وهــو طبــق مــا ذكــر املدعــي 
العــام يف دعــواه كمــا وجــدت علــى لفــة رقــم )22( تقريــر كيمــاوي 
شــرعي رقــم )1074ك ش ( املتضمــن ايجابيــة العينــات املرســلة ملــادة 
احلشــيش املخــدر كمــا وجــدت علــى لفــة رقــم )25-27( كــرت بصمات 
املدعــى عليهمــا املتضمــن عــدم وجــود ســوابق لهمــا فبنــاًء علــى مــا تقــدم 
مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى عليهمــا وإقرارهمــا بالدعــوى 
وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا وبنــاًء علــى الفقــرة )2( مــن املادة 
رقــم )3( والفقــرة )1( مــن املــادة رقــم )38( والفقــرة )1( مــن املــادة )53( 
والفقــرة )1( مــن املــادة رقــم )56( والفقــرة )1( مــن املــادة )60( والفقــرة 
)1( مــن املــادة )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
ونظــرًا لعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليهمــا وملــا ظهــر منهمــا مــن 
ــى فعلهمــا ومبــا أن احلشــيش مســكر حيــث ذكــر  ــدم عل إبدائهمــا للن
شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف مجمــوع الفتــاوى مــا نصــه: )والصحيــح أن 
احلشيشــة مســكرة كالشــراب وأن آكلهــا يحــد منهــا فهــي خمــر ( 

)ج29/ص135(
كمــا قــال: )وفيهــا مــن املفاســد مــا ليــس يف اخلمــر وإن كان يف اخلمــر 
مفســدة ليســت فيهــا وهــي احلــدة فهــي بالتحــرمي أولــى مــن اخلمــر ألن 
ضــرر آكل احلشيشــة علــى نفســه أشــد مــن ضــرر اخلمــر وضــرر شــارب 
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اخلمــر علــى النــاس أشــد إال أنــه يف هــذه األزمــان لكثــرة أكل احلشيشــة 
صــار الضــرر الــذي منهــا علــى النــاس أعظــم مــن اخلمــر( مجمــوع الفتاوى 
ــة املدعــى عليهمــا كل  ــدي إدان ــت ل ــه فقــد ثب ــذا كل )ج29/ص142( ل
مــن/ ..... ... باآلتــي: 1-بيــع ............ لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ 
بقصــد  اجلــرام  مــن  العشــرة  مــن  وثمانيــة  جرامــات  )6,8(ســتة  وزنهــا 
االجتــار 2-توســط ... يف بيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
بلــغ وزنهــا )6,8(ســتة جــرام وثمانيــة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد 
االجتــار 3-حيــازة .... لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )35.2( 
خمســة وثالثــن جرامــًا واثنــان مــن العشــرة مــن اجلــرام وســيجارة ملفوفــة 
ممزوجــة باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1,2( واحــد جــرام واثنــن مــن 
العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي والترويــج 4-حيــازة املتهــم .... لعــدد 
خمــس قطــع مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا جميعــًا )28,6( ثمانيــة 
وعشــرين جرامــًا وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي 5-قيــام 
............ يف الســابق بإهداء احلشــيش املخدر ل... 6-تعاطيهما للحشــيش 
املخــدر وقــررت معاقبتهمــا علــى ذلــك مبــا يلــي: أواًل: ســجن كل واحــد 
مــن املدعــى عليهمــا ملــدة ســنتن وســتة أشــهر ابتــداًء مــن تاريــخ إيقــاف 
كل واحــد منهمــا وجلــد كل واحــد منهمــا مائتــن وخمســن جلــدة 
مــدة  وأخــرى  دفعــة  بــن كل  متســاوية  دفعــات  علــى  تعزيــرًا مفرقــة 
التقــل عــن أســبوعن وتغــرمي كل واحــد منهمــا ألــف ريــال تدفــع للجهــة 
املختصــة وذلــك لقــاء بيــع احلشــيش والتوســط يف بيعــه وحيازتــه. ثانيــًا: 
منــع كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا مــن الســفر ملــدة ســنتن وســتة 
أشــهر بعــد انتهــاء محكوميتهمــا املقــررة يف البنــد أواًل. ثالثــًا: مصــادرة 
اجلــواالت املوصــوف يف الدعــوى وإيداعهــا أو ثمنهــا لــدى اجلهــة املختصــة 



336

ــًا:  وعــدم صــرف شــريحة اجلــوال لــكل واحــد منهمــا مــرة أخــرى. رابع
جلــد كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد 
املســكر ويكــون يف مــكان عــام بــن جمــع مــن النــاس. وبــكل مــا 
تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليهمــا 
واالكتفــاء  االعتــراض  فقــرر  العــام  املدعــي  وأمــا  باحلكــم  القناعــة 
بالئحــة الدعــوى العامــة وأمــرت برفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/04/23هـــ
يــوم الســبت 1434/06/17هـــ افتتحــت  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة 
االستئناف باملنطقة الشرقية برقم 34/1173702 يف 1434/06/07هـ 
وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة برقــم 34223687 
ــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق  يف 1434/05/27هـــ املتضمــن املصادقــة عل
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/06/17هـ
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رقم الصك: 34215354   تاريخه : 1434/05/9هـ    
رقم الدعوى : 34169514

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34250136 تاريخه:1434/06/24هـ

مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة - حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد 
التعاطــي - إقــرار - إدانــة - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة  واإلبعــاد 

عــن البــالد .   

املــواد ) 60 - الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 56 ( مــن نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ببيــع احلبــوب احملظــورة بقصــد 
االجتــار و الترويــج وحيــازة احلبــوب احملظــورة لقصــد الترويــج وتعاطيــه 
لهــا ، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
ــة وإبعــاده إلــى خــارج البــالد بعــد انتهــاء  ــد والغرامــة املالي الســجن واجلل
تنفيــذ العقوبــة وعــدم الســماح لــه بالعــودة مــرة أخــرى وعقوبتــه تعزيــرًا 
لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا باعــه ومــا ضبــط ، مت القبــض علــى املدعــى 
احلبــوب  بترويــج  يقــوم  عليــه  املدعــى  أن  مفادهــا  إخباريــة  بعــد  عليــه 
ــه متلبســًا  احملظــورة ومت التنســيق مــع أحــد املصــادر الســرية لإليقــاع ب
وتقابــل املصــدر مــع املدعــى عليــه يف املوقــع احملــدد ومت القبــض علــى 
عليــه  املدعــى  إقــرار  والتســليم  االســتالم  عمليــة  بعــد  عليــه  املدعــى 
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والغرامــة  واجللــد  بالســجن  بتعزيــره  احملكمــة  وحكمــت  بالدعــوى 
واإلبعــاد عــن البــالد ، قنــع املدعــى عليــه وقــرر املدعــي العــام االعتــراض 

بغيــر الئحــة - وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

ــا........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34169514 وتاريــخ 1434/04/14 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/04/14 وتاريــخ   34904477 برقــم  باحملكمــة 
الثالثــاء املوافــق1434/05/14 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام وقــدم الئحــه دعــوى عامــه نصهــا كالتالــي : 
فبصفتــي عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبدينــة الريــاض ادعــي 
علــى /...... البالــغ مــن العمــر )23( عامــًا ،  مينــي اجلنســية مبوجــب رخصة 
اإلقامــة رقــم ).....................( أعــزب - متعلــم - يقيــم مبدينــة الريــاض - 
أوقف بتاريخ 1434/2/24هـ وأحيل إلى شــعبه ســجن امللز مبوجب أمر 
اإلحالــة ومتديــد التوقيــف رقــم )هـــ ر21766/5/1( وتاريخ 1434/3/1هـ 
اســتنادًا إلــى القــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي 

علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة .  
حيــث إنــه بتاريــخ 1434/2/24هـــ توفــرت معلومــات لــدى إحــدى فــرق 
إدارة العمليــات التابعــة ملكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض مــن أحــد 
املصــادر الســرية عــن قيــام املذكــور بترويــج احلبــوب احملظــورة عليــه 
جــرى االنتقــال إلــى املوقــع حيــث شــوهد املذكــور واقــف علــى قدميــه 
يف أحــد الشــوارع املنزويــة فتــم تفتيــش املصــدر تفتيشــًا دقيقــًا وتزويــده 
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باملبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدره )100( مائــة ريــال  ومت اإليعــاز للمصــدر 
بالترجــل مــن ســيارة الفرقــة وتوجــه للمذكــور واحتــك بــه علــى مــرأى 
وســلم  املرقــم  املبلــغ احلكومــي  املصــدر  وســلمه  الفرقــة  رقيــب  مــن  
املذكــور للمصــدر )2( حبتــن  حتمــالن عالمــة الكبتاجــون احملظــور 
فتمــت  الترويــج  عمليــة  إمتــام  علــى  الدالــة  االشــارة  أعطيــت  عندهــا 
مداهمــة املــروج والقبــض عليــه وبتفتيشــه شــخصيًا عثــر بجيــب بنطالــه 
األيســر علــى كيــس نايلــون بداخلــه )78( ثمــان وســبعون حبــة بنيــة 
ــر  باجليــب نفســه  ــون حتمــل عالمــة الكبتاجــون احملظــور كمــا عث الل
علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم )متــت مطابقتــه( ومبناقشــته عــن واقعــة 
الترويــج أقــر   بكامــل تفاصيلهــا علــى مســمع مــن الفرقــة القابضــة 
)مت رد اجلــوال املضبــوط معــه مــن نــوع ...... مبوجــب اخلطــاب رقــم )هـــ 
ر29749/5/1( وتاريــخ 1434/2/22هـــ لكونــه ليــس محــاًل للمصــادرة 
اســتنادًا للمــادة )86( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة( .وقــد أثبــت التقرير 
الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء 
1434هـــ  لعــام  )2268/س(  رقــم  املرفــق  بالريــاض  الشــرعية  الطبيــة 
احتــواء احلبتــن املبيعــة وعينــة احلبــوب املضبوطــة ملــادة اإلمفيتامــن وهــو 
مــن املــواد املنبهــه واملدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( امللحــق بنظــام 

مكافحــه املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
وبســماع أقوالــه األوليــة واســتجوابه أقــر ببيــع )2( حبتــان مــن حبــوب 
اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور وحيازتــه )78( ثمــان وســبعون حبــه مــن 
حبــوب الكبتاجــون بقصــد االجتــار والترويــج وتعاطيــه إياهــا ودون لــه 

إقــرار بذلــك .     
  )2( ببيــع  لـــ/  االتهــام  توجيــه  عــن  التحقيــق  إجــراءات  أســفرت  وقــد 



340

حبتــان مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور بقصــد االجتــار والترويــج 
وحيازتــه )78( ثمــان وســبعون  مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور 
بقصــد الترويــج وتعاطيــه إياهــا املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( مــن نظام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ،  وتســتره علــى مصــدر مــا باعــه ومــا 

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

1- مــا تضمنــه اعترافــه حتقيقــًا املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحتــن رقــم 
)1-2( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )13   ( .

2- مــا تضمنــه إقــرار املذكــور املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم 
ــق املرفــق لفــه رقــم )  13 ( . ــر التحقي )3( مــن دفت

3- مــا تضمنــه اعترافــه مبحضــر ســماع أقوالــه األوليــة املنــوه عنــه املرفق 
علــى اللفتــن رقــم )4-3( .  

ــغ املرقــم املنــوه   4- مــا تضمنــه محضــر القبــض ومحضــر مطابقــة املبل
إجــراءات  ملــف  مــن   )2-1( رقــم  الصفحتــن  علــى  واملدونــان  عنهمــا 

االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )1( .
ــى  ــه املرفــق عل ــوه عن ــر الكيميائــي الشــرعي املن ــه التقري 5- مــا تضمن

اللفــة رقــم ) 20  ( . 
وببحــث ســوابقه اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه حتــى تاريخــه. 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
إليــه واحلكــم عليــه  أســند  إدانتــه مبــا  إثبــات  اطلــب  لــذا   ، ونظامــًا 

باآلتــي:-
1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة بحقــه وفقــًا للفقــرة )األولــى( 
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مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية املشــار 
إليــه وتشــديد العقوبــة عليــه وفقــًا للفقــرة )ج( مــن بنــد )ثانيــًا( مــن ذات 
املــادة املشــار إليهــا ، وإعمــال الفقــرة )األولــى( مــن املــادة )62( مــن ذات 

النظــام بحقــه .
2- إبعــاده إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه وعــدم الســماح 

لــه بالعــودة إليهــا مــرة أخــرى  وفقــًا
للفقرة )الثانية( من املادة )56( من النظام املشار إليه .

3- بعقوبــة تعزيريــة بحقــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا باعــه ومــا ضبــط 
. هــذه دعــواي .  

 وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي العــام  مــن 
اتهامــي ببيــع حبتــن محظــوره صحيــح ووجــد بحوزتــي ثمــان وســبعن 
حبــة مــن نفــس النــوع حتمــل عالمــه الكبتاجــون عائــدة لــي بقصــد 
الترويــج وقــد تعاطيــت هــذا النــوع مــن احلبــوب ونــادم علــى مــا حصــل 
منــي وتائــب وليــس علــي ســوابق واشــتريت هــذه احلبــوب مــن شــخص 
يف ............ يقــول ان هكــذا اجــاب . وباالطــالع علــى املعاملــه وجــدت 
باللفــه )20( تقريــر كيميائــي برقــم 44/2/2268/ك يف 1434/3/8هـ 
مضمونــه املرســل )أ( عبــاره عــن حبتــن حتمــل عالمــه الكبتاجــون ثبــت 
احتــواء كل حبــه منهــا ملــاده االمفيتامــن واملرســل )ب( عبــاره عــن ســت 
ــه ملــاده االمفيتامــن ووجــدت باللفــه )14(  ــواء كل حب حبــات ثبــت احت
بيــان مــن االدلــه اجلنائيــه تضمــن عــدم وجــود ســوابق بحقــه وباالطــالع 
علــى رخصــه اقامتــه وجــدت تاريــخ ميــالده 1411/4/7هـــ . فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــه وحيــث صــادق املدعــى عليــه املدعــي 
العــام يف دعــواه ولعــدم وجــود ســوابق بحقــه ولصغــر ســنه حســب رخصــة 



342

اقامتــه ولقلــه احلبــوب التــي قــام ببيعهــا وملــا قــرره مــن النــدم والتوبــه 
قــررت  لــذا  املخــدرات  نظــام مكافحــه  مــن   )60( املــاده  علــى  وبنــاء 
النــزول عــن احلــد االدنــى املنصــوص عليــه يف املــاده )38(واملــاده )62( مــن 
ذات النظــام وحكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي : ثبــت لــدي ادانتــه 
ببيــع حبتــن مــن حبــوب االمفيتامــن احملظــور بقصــد االجتــار والترويــج 
وحيازتــه ثمــان وســبعن حبــه مــن حبــوب االمفيتامــن احملظــور بقصــد 
ــده  ــخ توقيفــه وجل ــارا مــن تاري ــج ويعــزر لذلــك بســجنه ســنه اعتب التروي
وتغرميــه  دفعــات مســتاويه  ثــالث  علــى  مائــه وخمســن جلــده مفرقــه 
ــى خــارج اململكــه  ــاده ال ــه وابع ــه العامــه للدول ــال تدفــع للخزين ــف ري ال
بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــه ســجنه وفقــا للفقــره الثانيــه مــن املــاده)56( 
مــن ذات النظــام وثبــت لــدي ادانتــه بتعاطــي احلبــوب احملظــوره مــن ذات 
النــوع ويعــزر لذلــك بجلــده ســبعن جلــده دفعــه واحــده تنفــذ اوال وبعــد 
عشــره ايــام ينفــذ بحقــه الدفعــه االولــى مــن جلــد التعزيــر اعــاله كمــا 
ثبــت لــدي ادانتــه بتســتره علــى مصــدر مــا باعــه ومــا ضبــط بحوزتــه 
وتعزيــره علــى ذلــك داخــل يف التعزيــر اعــاله وبتــالوة احلكــم قنــع بــه 
املدعــى عليــه وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه بــدون الئحــه وعليــه حصــل 
التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف  1434/05/14 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة 
فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقــم   34904477   وتاريــخ 29/ 
1434/5 هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمة 
الشــيخ/............  املســجل برقــم  34215354 وتاريــخ 19/ 1434/5هـــ 
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اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/............   ) مينــي اجلنســية ( يف قضيــة 
مخــدرات علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا 
هــو مــدون ومفصــل بــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
قــررت الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم . و اهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم0
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رقم الصك:34197957  تاريخه:1434/04/24هـ     
رقم الدعوى:34171886

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34227641/ج2/ب تاريخه:1434/05/29هـ

مخــدرات- ترويــج حشــيش- حيــازة حشــيش - حيــازة حبــوب محظــورة- 
احلبــوب  واحلشــيش-  الهيرويــن  تعاطــي  مخــدر-  هيرويــن  حيــازة 
احملظــورة - اشــتراك يف حيــازة لغــرض الترويــج- تســتر- إقــرار حتقيقًا- 
تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة- تعزيــر باملنــع مــن الســفر- تعزيــر 
باملصــادرة- إلغــاء شــريحة جــوال- إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي 

احلشــيش .

1- نهي النبي - صلى اهلل عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر .
2- القاعدة الفقهية : املرء مؤاخذ بإقراره .

3- املــواد 38- 56- الفقــرة األولــى مــن املــادة 53 مــن نظــام مكافحــة 
. العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات 

4- تعميم سمو وزير الداخلية رقم 47 يف 1421/3/18هـ .
5- تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 يف 1428/2/10هـ .

للحشــيش  األول  بترويــج  عليهمــا  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
وحيــازة  الترويــج  بقصــد  احلشــيش  وحيــازة  االجتــار  بقصــد  املخــدر 
لهــا  ســابقا  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  والهيرويــن  احملظــورة  احلبــوب 
واتهــام الثانــي بنقــل احلشــيش املخــدر وإحــرازه بقصــد الترويــج وحيــازة 
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احلبــوب احملظــورة والهيرويــن بقصــد التعاطــي وتعاطيــه الســابق لهــا، 
وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بالعقوبــة 
الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحة املخدرات 
واملؤثــرات العقليــة وتشــديد العقوبــة لقــاء ســوابقهما ومصــادرة اجلوالــن 
املضبوطــن يف اجلرميــة وتعزيرهمــا لتســترهما، حيــث إنــه مت القبــض 
علــى املدعــى عليهمــا بعــد ورود بــالغ مفــاده أن املدعــى عليــه األول لديــه 
كميــة مــن احلشــيش املخــدر ويريــد بيعــه ومت التنســيق معــه علــى شــراء 
الكميــة ومت ذلــك وتبــن أن املدعــى عليــه الثانــي هــو الــذي ســلم املدعــى 
عليه األول الكمية التي مت بيعها وقام بنقلها ، أقر املدعى عليهما مبا 
أســند إليهمــا ، بنــاء علــى مــا ســبق حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى 
عليهمــا بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلوالــن 
وإلغــاء الشــريحتن املســتخدمتن يف اجلرميــة ، إقامــة حــد املســكر علــى 

املدعــى عليهمــا وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  ..............القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائّيــة باألحســاء   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس 
ــف برقــم 34171886  ــة يف محافظــة االحســاء املكل احملكمــة اجلزائي
 34917252 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/04/15 وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/04/15 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/04/24 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام .............. 
املعمــد بالترافــع أمــام هــذه احملكمــة مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس 
دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة االحســاء ذي الرقــم ..............
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 .............. معــه  احلاضريــن  ضــد  وادعــى  هـــ   1433/12/01 والتاريــخ 
و..............  .............. رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم )..............( قائاًل يف دعواه 
ــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل مكافحــة املخــدرات  فباالطــالع عل
مبحافظــة األحســاء تبــن أنــه  بتاريــخ 1434/1/7هـــ توفــرت معلومــات 
لــدى ادارة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة األحســاء مــن أحــد املصــادر 
الســرية لــدى مكافحــة املخــدرات مبنطقــة مكــة املكرمــة  تفيــد بــأن 
املتهــم األول لديــه كميــة كبيــرة مــن احلشــيش املخــدر ويبحــث عــن 
مشــتري لتلــك الكميــة فتــم إعــداد اخلطــة الالزمــة لإلطاحــة باملتهــم 
ومت التنســيق مــع املتهــم األول مــن قبــل مكافحــة املخــدرات مبنطقــة 
مكــة املكرمــة بــأن هنالــك مشــتري مبحافظــة األحســاء يرغــب بشــراء 
تلــك الكميــة فوافــق املتهــم األول علــى ذلــك ومت تكليــف أحــد أفــراد 
ــام بــدور املشــتري  فرقــة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة األحســاء للقي
ويف يــوم األربعــاء 1434/1/7هـــ مت االتصــال علــى املتهــم األول علــى 
جوالــه رقــم)..............( علــى مســمع مــن الفرقــة القابضــة وطلــب منــه 
ــى ذلــك  ــو مــن احلشــيش املخــدر فوافــق املتهــم األول عل بيعــه )35( كيل
ومت ترقيــم مبلــغ حكومــي وقــدره )18000( ثمانيــة عشــر ألــف ريــال 
ويف يــوم اخلميــس اتصــل املشــتري رجــل األمــن باملتهــم األول وطلــب منــه 
الكميــة املطلوبــة وأفــاد  بــأن الكميــة يف محافظــة رأس تنــورة وأن 
ــل  ــوم اخلميــس تقاب هنالــك شــخص آخــر ســوف يقــوم بإحضارهــا ويف ي
املشــتري رجــل األمــن باملتهــم األول وســلمه قطعتــن مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهمــا )9( تســعة جــرام كعينــة للكميــة أحيلت عينــه منها للتحليل 
برقــم )..............( املتفــق عليــه ويف يــوم الثالثــاء اتصــل املشــتري رجــل 
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األمــن علــى املتهــم األول وأخبــره بــأن العينــة مناســبة وطلــب إحضــار)35( 
كيلــو مــن احلشــيش واتفــق علــى  مــكان وموعــد اســتالم الكميــة 
وقــد ورد للعمليــات أن املتهــم األول اســتلم الكميــة مــن املتهــم الثانــي 
الــذي نقــل الكميــة مــن محافظــة رأس تنــورة إلــى األحســاء بســيارة 
يــوم  )..............( ويف  رقــم  اللوحــة  .... موديــل 2009م حتمــل  نــوع  مــن 
األربعاء1434/1/14هـــ ويف املــكان املتفــق عليــه حضــر املتهــم األول  
علــى ســيارة مــن نــوع ....... موديــل )2004( حتمــل اللوحــة دبــي رقمهــا 
)..............( وقابــل املشــتري رجــل األمــن وســلمه حقيبــة بهــا خمســة عشــر 
كيلــو مــن احلشــيش املخــدر وأحيلــت للتحليــل برقــم )..............( وأثنــاء 
شــروع املتهــم يف اســتالم املبلــغ شــك يف األمــر وحــاول الفــرار فتــم القبض 
ــي  ــزل املتهــم الثان ــة مــن املخــدرات يف من ــه يوجــد كمي ــه وأفــاد بأن علي
وبتفتيشــه عثــر بحوزتــه علــى قطعتــن ســوداء يشــتبه أن تكــون مــن 
احلشــيش املخــدر تــزن )95(خمســة وتســعون جرامــًا أحيلــت عينــه منهــا 
برقــم )..............(وعدد)5(خمســة حبــات يشــتبه أن تكــون مــن حبــوب 
األمفيتامــن أحيلــت برقــم )..............(وعــدد)7( حبــات يشــتبه أن تكون 
محظــورة أحيلــت برقــم )..............(وكيســن نايلــون بهــا آثــار الهرويــن 
بلــغ وزنهــا )3،2(ثالثــة جــرام واثنــن مــن العشــرة مــن اجلــرام أحيلــت 
كاملــة للتحليــل برقــم )..............( كمــا ضبــط بحوزتــه جهــاز جــوال 
يحمــل الرقــم التسلســلي )..............( وشــريحة اتصــال رقــم)..............( 
املســتخدم يف عمليــة الترويــج وباالنتقــال إلــى شــقة املتهــم الثانــي الواقعــة 
يف محافظــة رأس تنــورة مت القبــص علــى املتهــم .............. )فــرزت لــه 
أوراق( بداخــل الشــقة وبتفتيــش الشــقه عثــر علــى )9( تســعة كيلــو مــن 
احلشــيش املخــدر أحيلــت للتحليــل برقــم )..............( ومجموعــة مــن قطــع 
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احلشــيش املخــدر تزن)180(جــرام معــدة للترويــج أحيلــت عينــه منهــا 
للتحليــل برقــم )..............( وعــدد)72( اثنــان وســبعون حبــة مــن احلبــوب 
احملظــورة أحيلــت عينــه منهــا للتحليــل برقــم )..............( وعــدد)3( حبات 
 )..............( برقــم  للتحليــل  أرســلت كاملــة  الكبتاجــون  مــن حبــوب 
وعــدد )20( حبــة زهريــة اللــون مــن احلبــوب احملظــورة أرســلت عينــه 
منهــا للتحليــل برقــم )..............( وعــدد )8( ثمانيــة أكيــاس نايلــون بهــا 
آثــار الهرويــن املخــدر تــزن مبجموعهــا )3،6( ثالثــة جــرام وســتة مــن 
ــل برقــم )..............( وســالح  ــة للتحلي ــت كامل العشــرة مــن اجلــرام أحيل
مــن نــوع مســدس )مت فــرز أوراق مســتقلة للســالح(. وقــد أثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم )..............( لعــام 1434هـــ إيجابيــة عينــات 
 )..............( ورقــم   )..............( ورقــم   )..............( رقم)..............ورقــم 
ورقــم )..............( للحشــيش املخــدر املــدرج علــى اجلــدول رقــم )1( فئة )أ( 
كمــا أثبــت التقريــر ايجابيــة العينتــن رقــم )..............( ورقــم )..............( 
بنظــام  امللحــق  فئــة )ب(   )2( رقــم  باجلــدول  املــدرج  األمفيتامــن  ملــادة 
ــة  ــر إيجابي ــة كمــا أثبــت التقري ــرات العقلي مكافحــة املخــدرات واملؤث
املــدرج  البــرازوالم  لعقــار   )..............( )..............( ورقــم  العينتــن رقــم 
باجلــدول رقــم )2( فئــة )د( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة وباســتجواب األول : اقــر بواقعــة القبــض والضبــط وأفــاد بأنــه 
ورد إليــه اتصــال مــن املكلــف بالشــراء علــى جوالــه املذكــور أعــاله 
وطلــب منــه شــراء خمســة عشــر كيلــو مــن احلشــيش املخــدر فوافــق 
علــى ذلــك وقابلــه يف يــوم األثنــن 1434/1/12هـــ وســلمه )9( تســعة 
ــة لباقــي الكميــة ويف يــوم اخلميــس  جــرام مــن احلشــيش املخــدر كعين
1434/1/14هـــ قابــل املكلــف وســلمه حقيبــة بهــا )15( خمســة عشــر 
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ــو مــن احلشــيش املخــدر كمــا أقــر بحيــازة قطعتــن مــن احلشــيش  كيل
وعــدد)5(  جرامــًا  وتســعون  خمســة  مبجموعهمــا)95(  تــزن  املخــدر 
مــن  حبــات  ســبع   )7( وعــدد  األمفيتامــن  حبــوب  مــن  حبــات  خمــس 
حبــوب البــرازوالم وكيســن بهــا آثــار الهرويــن املخــدر بقصــد التعاطــي 
والترويــج كمــا أقــر بإيداعــه احلشــيش املخــدر املضبــوط لــدى املتهــم 
الثانــي بقصــد الترويــج كمــا أقــر بتعاطيــه للحشــيش  املخــدر والهرويــن 
املخــدر ونفــى معرفتــه باملتهــم ............... وباســتجواب الثاني:أقــر بنقــل 
احلشــيش املخــدر مــن محافظــة رأس تنــورة إلــى األحســاء بقصــد الترويــج 
كمــا أقــر بحيازتــه ملــا ضبــط يف شــقته مــن احلشــيش املخــدر بقصــد 
تخزينهــا لــألول لغــرض يبعهــا أو اســتعمالها كمــا أقــر بحيازتــه حلبــوب 
األمفيتامــن احملظــورة والهرويــن املخــدر وحبــوب البــرازوالم املضبوطــة 
يف شــقته بقصــد التعاطــي ونفــى عالقــة املتهــم ..............باملضبوطــات أو 
علمــه بعمليــة الترويــج أقــر باســتخدام جوالــه مــن نــوع ..... يحمــل شــريحة 

اتصــال  رقــم )..............( يف عمليــة التنســيق للنقــل الكميــة.  
وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لـــ/ .............. ببيــع )15،9( 
خمســة عشــر كيلــو وتســعة جــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار 
وحيــازة )9،180( تســعة كيلــو ومائــة وثمانــون جرامــًا مــن احلشــيش 
املخــدر بقصــد الترويــج وحيــازة قطعتــن من احلشــيش املخــدر بلغ وزنهما 
مــن حبــوب  )5( خمــس حبــات  وعــدد  وتســعون جرامــًا  )95( خمســة 
األمفيتامــن احملظــور وعــدد )7( ســبع حبــات مــن حبــوب البــرازوالم 
احملظــور وحيــازة عــدد )2( كيســن نايلــون بهمــا آثــار الهرويــن بلــغ 
وزنهمــا )3،2( ثالثــة جرامــات واثنــن مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد 

التعاطــي وتعاطيــه ألنواعهــا يف الســابق  
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واتهــام / ..............بنقــل )15( خمســة عشــر كيلــو مــن احلشــيش املخــدر 
بقصــد الترويــج ، واحــراز )9،180( تســعة كيلــو ومائــة وثمانــون جــرام 
مــن احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج باالشــتراك مــع األول وحيــازة عــدد 
)20( عشــرون حبــة مــن حبــوب البــرازوالم احملظــورة وعــدد )3(ثــالث 
ثمــان أكيــاس  مــن حبــوب األمفيتامــن احملظــور وعــدد )8(  حبــات 
حتــوي آثــار الهرويــن بلــغ وزن مجموعهــا )3،6( ثالثــة جــرام وســتة مــن 
العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي وحيــازة عــدد )72( حبــة مــن حبــوب 
الكونازيبــام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه ألنواعهــا يف الســابق،املجرم 
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة  مبوجــب 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
ايجابيــة  التقريــر  أثبــت  املخــدرات. كمــا  علــى مصــدر  وتســتر همــا 
العينــة رقــم )..............( لعقــار الكونازيبــام املــدرج باجلــدول رقــم )2( 
فئــة )د( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة كمــا 
أثبــت التقريــر ايجابيــة العينتــن رقــم )..............ورقــم )..............( ملــادة 

ــة: ــن التالي ــة والقرائ ــن املخــدر.  وذلــك لألدل الهروي
رقــم  الصفحــات  علــى  املدونــة  األول  املتهــم  اقــرار  يف  ماجــاء   -1  
)10،9،6،5( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم)34( داخــل الطــرد.
رقــم  الصفحــات  علــى  املدونــة  الثانــي  املتهــم  اقــرار  يف  ماجــاء   -2
)8،7،2،1( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم)34( داخــل الطــرد.
رقــم  الصفحــات  علــى  املــدون  القبــض  محضــر  يف  4-ماجــاء 
لفــه)15(  املرفــق  االســتدالل  دفتــر  مــن   )17،16،15،14،13،12(

الطــرد. داخــل 
5-ما جاء يف التقرير الكيماوي املرفق لفة )42،41( داخل الطرد .
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وبالبحــث عــن ســوابقهم تبــن وجــود ثــالث عشــرة ســابقة للمتهــم األول 
األولــى معاكســة والثانيــة ســرقة والثالثــة دخــول منــزل لغــرض ســيء 
والرابعــة شــرب املســكرات وفعــل فاحشــة اللــواط واخلامســة شــرب 
املســكرات ودخــول املنــازل لغــرض ســيء والسادســة مخــدرات وحيــازة 
ســالح بــدون ترخيــص وشــرب املســكرات والســابعة تكــرار دخــول 
واســتعمال  حيــازة  والتاســعة  والثامنــة  اإلدمــان  مــن  األمــل  مستشــفى 
الســجن  مخــدرات والعاشــرة واحلاديــة عشــر حيــازة مخــدرات داخــل 
حيــازة  عشــر  والثالثــة  مخــدرات  وســتعمال  حيــازة  عشــر  والثانيــة 
مخــدرات داخــل الســجن وحيــازة واســتعمال مخــدرات وتســتر على مروج 
املخــدرات وتبــن وجــود ثمــان ســوابق للمتهــم الثانــي األولــى أخالقيــة 
والثانيــة شــرب املســكرات والثالثــة حيــازة مخــدرات والرابعــة حيــازة 
الســيارة وهــو بحالــة ســكر واخلامســة  واســتعمال مخــدرات وقيــادة 
شــرب  والسادســة  مــروري  حــادث  يف  والتســبب  املســكرات  شــرب 
مســكرات واســتعمال مخــدرات والســابعة حيــازة واســتعمال مخــدرات 
وحيــازة أدوات اســتعمال املخــدرات وتكــرار ســوابقة والثامنــة اســتعمال 

مخــدرات . إجــراءات أخــرى:
ورد خطــاب مكافحــة املخــدرات رقــم )..............( يف 1434/2/17هـــ 
مــن  عــدد  ضبــط  يف  املكافحــة  مــع  األول  املتهــم  تعــاون  املتضمــن 
املذكــوران ، وهمــا  عليــه  أقــدم  مــا  إن  املخــدرات. وحيــث  مروجــي 
بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا ، فعــل مجــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا 
الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  ضــوء  يف 
باملرســوم امللكــي الكــرمي )م/39( وتاريــخ 1426/87هـــ ممــا يتعــن 
معــه إحالتهمــا للمحكمــة اجلزائيــة اســتنادًا علــى املادتــن)128-126( 



352

مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  لطلــب إثبــات إدانتهمــا مبــا اســند إليهمــا 
واحلكــم عليهمــا مبــا يلــي : -  

1- احلكــم علــى األول والثانــي بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن 
املــادة )38( مــن النظــام املشــار  إليــه لقــاء مــا أســند إليهمــا ، لكونهــا 
العقوبــة األشــد بنــاء علــى الفقــرة األولــى مــن املــادة )62( مــن ذات النظــام 
ــة نائــب  ــة عليهمــا لقــاء تعــدد ســوابقهما اســتنادًا لبرقي وتشــديد العقوب

وزيــر الداخليــة رقــم )93958/5/5/1( يف 1429/8/23هـــ..
2- مصــادرة  اجلوالــن املضبوطــن مــع املتهــم األول والثانــي واملســتخدم 
يف اجلرميــة املوصوفــان يف القــرار وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )53( 
مــن نظــام املشــار إليــه وإيــداع املبالــغ يف حســاب إدارة املخــدرات بنــاء 

علــى تعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )47(وتاريخ1421/2/18هـــ. .
3- إلغــاء شــريحتي االتصــال املســتخدمة يف اجلرميــة وعــدم صرفهمــا 
 9 وتاريــخ   )9798( رقــم  الداخليــة  وزيــر  لتعميــم  اســتنادًا  للمتهمــن 

-1428/2/10هـــ
النظــام  املــادة )56( مــن  الفقــرة األولــى مــن  الــواردة يف  بالعقوبــة   -4

الســفر. مــن  مبنعهــم 
5- معاقبتهما بعقوبة تعزيرية لتسترهما على مصدر املخدرات.   

مــا  قائــاًل  ..............أجــاب  األول  املدعــى عليــه  هــذه دعــواي وبســؤال 
ذكــره املدعــي العــام مــن بتاريــخ 1434/1/14هـــ مت القبــض علــي مــن 
قبــل احــدى فــرق مكافحــة املخــدرات التابعــة حملافظــة األحســاء فهــذا 
صحيــح وكذلــك مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه مت االتصــال بــي علــى 
..............وطلــب منــي )35( كيلــو مــن احلشــيش  هاتفــي اجلــوال رقــم 

ــه صحيــح ــال فهــذا كل ــغ وقــدره 18000 ري املخــدر مببل
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وكذلــك مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي قمــت ببيــع )15،9( خمســة 
عشــر كيلــو وتســعة جــرام مــن احلشــيش املخــدر وأنــه ُعثــر معــي قطعتــن 
مــن احلشــيش املخــدر تــزن مبجموعهمــا)95( خمســة وتســعون جرامــًا 
وعــدد)5( خمــس حبــات مــن حبــوب األمفيتامــن وعــدد )7( ســبع حبــات 
مــن حبــوب البــرازوالم وكيســن بهــا آثــار الهرويــن املخــدر قصــدي مــن 

حيازتهــا التعاطــي والترويــج فهــذا كلــه صحيــح 
 وكذلــك مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي أتعاطــى احلشــيش  املخــدر 
والهرويــن املخــدر فهــذا صحيــح وكذلــك مــا ذكــره املدعــي العــام مــن 
وجــود ثالثــة عشــر ســابقة علــي فصحيــح أيضــًا  وقــد خدعنــي فيهــا 
شــخص يدعــى ..............ســبق أن تعرفــت عليــه يف ســجن احلايــر وكان 
لــي عنــده مبلــغ وقــدره خمســة عشــر ألــف ريــال قيمــة ســيارة وأخبرنــي 
بأننــي إن ذهبــت بهــذه احلقيبــة التــي حتتــوي حشــيش فســوف يســلم لــي 
مبلغــي الــذي عنــده وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي تســترت 
علــى مصدرهــا فغيــر صحيــح حيــث إننــي أخبرتهــم بأننــي اســتلمتها مــن 

شــخص يدعــى ..............وأنــا تائــب ونــادم هكــذا أجــاب
وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي ..............أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن أننــي قمــت بنقــل )15( خمســة عشــر كيلــو مــن احلشــيش 
املخــدر بقصــد الترويــج وإحــراز )9،180( تســعة كيلــو ومائــة وثمانــون 
جــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج باالشــتراك مــع األول فهــذا 
كلــه صحيــح وكذلــك مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه وجــد بشــقتي 
بعــد تفتيشــها عــدد )20( عشــرون حبــة مــن حبــوب البــرازوالم احملظــورة 
وعــدد )3(ثــالث حبــات مــن حبــوب األمفيتامن احملظــور وعدد )8( ثمان 
أكيــاس حتــوي آثــار الهرويــن بلــغ وزن مجموعهــا )3،6( ثالثــة جــرام 
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وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام قصــدي وحيــازة عــدد )72( حبــة من حبوب 
الكونازيبــام مــن حيازتهــا التعاطــي ووكذلــك مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن أننــي تعاطيــت ألنواعهــا يف الســابق فهــذا صحيــح أيضــًا وكذلــك 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن وجــود ثمــان ســوابق علــي فهــذا صحيــح 
وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي تســترت علــى مصــدر احلشــيش 
فغيــر صحيــح حيــث ذكــرت لهــم أن املدعــى عليــه األول هــو مــن وضعهــا 
عنــدي مــن أجــل حفظهــا هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن هــل 
لديــه بينــة أجــاب قائــاًل ليــس لــدي ســوى مــا ذكرتــه يف أوراق املعاملــة 
هكــذا أجــاب وباالطــالع علــى دفاتــر التحقيــق وجــد أن املدعــى عليهمــا 
أفــادا عــن مصــدر هــذا احلشــيش وباإلطــالع علــى املعاملــة وجــد فيهــا 
علــى لفــة رقــم 25 التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )..............( لعــام 
1434هـــ املتضمــن إيجابيــة عينــات رقــم).............. ورقــم ).............. ورقــم 
)..............ورقــم )..............( ورقــم )..............( للحشــيش املخــدر املــدرج 
علــى اجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( كمــا أثبــت التقريــر ايجابيــة العينتــن رقم 
)42/هـــ( ورقــم )..............( ملــادة األمفيتامــن املــدرج باجلــدول رقــم )2( 
فئــة )ب( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة كمــا 
أثبــت التقريــر إيجابيــة العينتــن رقــم )..............( ورقــم )..............( لعقــار 
ــة )د( امللحــق بنظــام مكافحــة  ــرازوالم املــدرج باجلــدول رقــم )2( فئ الب
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة كمــا أثبــت التقريــر ايجابيــة العينــة رقــم 
)..............( لعقــار الكونازيبــام املــدرج باجلــدول رقــم )2( فئــة )د( امللحــق 
بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة كمــا أثبــت التقريــر 
الهرويــن  ملــادة   )..............( ورقــم   )..............( رقــم  العينتــن  ايجابيــة 

املخــدر ا.هـ
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فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليهمــا 
وحيــث إن املــرء مؤاخــذ بإقــراره والتقريــر الكيمــاوي الشــرعي ولنهــي 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن كل مســكر ومفتــر كمــا يف حديــث 
أم ســلمه رضــي اهلل عنهــا وحيــث إن املدعــى عليهمــا أقــرا بالترويــج 
واحليــازة بقصــد التعاطــي وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهمــا 
ضــرب مــن ضــروب اإلفســاد بــاألرض لذلــك كلــه ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه .............. ببيــع )15،9( خمســة عشــر كيلــو وتســعة جــرام 
مــن احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار وحيــازة )9،180( تســعة كيلــو 
ومائــة وثمانــون جرامــًا مــن احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج وحيــازة 
قطعتــن مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهمــا )95( خمســة وتســعون جرامــًا 
ــات مــن حبــوب األمفيتامــن احملظــور وعــدد )7(  وعــدد )5( خمــس حب

ــرازوالم احملظــور ــوب الب ــات مــن حب ســبع حب
بلــغ وزنهمــا  آثــار الهرويــن  نايلــون بهمــا   وحيــازة عــدد )2( كيســن 
)3،2( ثالثــة جرامــات واثنــن مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه ألنواعهــا يف الســابق وكذلــك ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه / 
.............. بنقــل )15( خمســة عشــر كيلــو مــن احلشــيش املخــدر بقصــد 
الترويــج ، واحــراز )9،180( تســعة كيلــو ومائــة وثمانــون جــرام مــن 
احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج باالشــتراك مــع األول وحيــازة عــدد 
)20( عشــرون حبــة مــن حبــوب البــرازوالم احملظــورة وعــدد )3(ثــالث 
ثمــان أكيــاس  مــن حبــوب األمفيتامــن احملظــور وعــدد )8(  حبــات 
حتــوي آثــار الهرويــن بلــغ وزن مجموعهــا )3،6( ثالثــة جــرام وســتة مــن 
العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي وحيــازة عــدد )72( حبــة مــن حبــوب 
الكونازيبــام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه ألنواعهــا يف الســابق ولــم يثبــت 
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لــدي تســترهما علــى مصــدر املخــدرات وحكمــت عليهمــا مبــا يلــي : 
أواًل : جلــد كل مــن املدعــى عليــه األول والثانــي ثمانــن جلــدة دفعــة 
واحــدة حــد املســكر ثانيــًا : ســجن كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا 
مــدة عشــر ســنوات حتتســب منهــا مــدة بقائهمــا بالســجن بخصــوص 
هــذه القضيــة وجلــد كل واحــد منهمــا ألــف جلــدة تعزيــرًا مفرقــة علــى 
عشــرين دفعــة كل دفعــة خمســن جلــدة بــن كل دفعــة واألخــرى مــدة 
أســبوعن وإلــزام كل واحــد مــن املدعــى عليــه األول والثانــي بغرامــة 
ماليــة قدرهــا عشــرة آالف ريــال وذلــك مبوجــب املــادة 38 مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ثالثــًا : منــع كل مــن املدعــى 
عليــه األول والثانــي مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة عشــر ســنوات بعــد 
تنفيــذ مــدة محكوميتــه  وذلــك مبوجــب املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة رابعــًا : مصــادرة اجلوالــن املضبوطــن مــع 
املدعى عليه األول الذي يحمل الرقم التسلســلي )..............( و وكذلك 
اجلــوال املضبــوط مــع املدعــى عليــه الثانــي مــن نــوع ..... واملســتخدمان يف 
اجلرميــة املوصوفــان يف القــرار وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )53( مــن 
نظــام املشــار إليــه وإيــداع املبالــغ يف حســاب إدارة املخــدرات بنــاء علــى 

ــة رقــم )47(وتاريخ1421/2/18هـــ.  ــر الداخلي تعميــم وزي
 خامســًا : إلغــاء شــريحة االتصــال رقــم )..............( و رقــم )..............( 
املســتخدمتان يف اجلرميــة وعــدم صرفهمــا للمتهمــن اســتنادًا لتعميــم 

وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9 -1428/2/10هـــ
سادســًا : رد دعــوى املدعــي العــام بخصــوص معاقبــة املدعــى عليــه األول 
والثانــي عقوبــة تعزيريــة لقــاء تســترهما علــى مصــدر املواد املخــدرة لعدم 
ثبوتهــا وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
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قــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم وطلــب رفــع املعاملــة إلــى 
محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة فأجبتــه لطلبــه وأمــا املدعــى عليهمــا 

قــررا قناعتهمــا بــه وبــه ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

. حــرر يف  1434/04/24 هـــ وســلم 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق 1434/06/27 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 08  وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
اإلســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم 341215707 يف 1434/06/19هـــ 
واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد ..............و ..............املدون هويتهما 
ســابقًا يف قضيــة مخــدرات وبرفقهــا القــرار الشــرعي برقــم 34227641 
وتاريــخ 1434/05/29هـــ الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثالثيــة الثانيــة  
بدراســة  إنــه  املتضمــن  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة 
القــرار وصــورة ضبطــه وباالطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي 
ــا رقــم 34197957 يف  ــى قرارن ــاء عل وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بن
ــه :وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــة  1434/04/24هـــ  املتضمــن مــا نصُّ
وأوراق املعاملــة لوحــظ أن مــا حكــم بــه فضيلتــه علــى املدعــى عليهمــا 
مــن جــزاء وغرامــة قليــل جــدا نظــرا لســوابقهما وكثــرة الكميــة املباعة 
واحملــازه وكذلــك لــم يحكــم فضيلتــه مبصــادرة الســيارة املســتعملة يف 
نقــل احلشــيش ملالحظــة  ذلــك واعــادة املعاملــة الكمــال الزمهــا واهلل 
املوفــق وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف 
وفقهــم اهلل لــكل خيربأننــي عدلــت عمــا حكمــت بــه علــى املدعــى 
عليهمــا فيمــا يخــص الســجن والغرامــة وحكمــت علــى كل واحــد مــن 
املدعــى عليهمــا وذلــك بســجنه مــدة اثنــا عشــر ســنة حتتســب منهــا مــده 
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بقائهــا بالســجن بخصــوص هــذه القضيــة وبغرامــة ماليــة قدرهــا اثنــا 
عشــر ألــف ريــال علــى كل واحــد منهمــا وأمــا فيمــا يخــص مصــادرة 
الســيارات فــإن املدعــي العــام لــم يطالــب بهــا واملدعــى عليهمــا ال ميلــكان 
هــذه الســيارات هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك املدعــي 
العــام واملدعــى عليهمــا قــرروا جميعــا اعتراضهــم عليــه وطلبــوا رفــع 
املعاملــة الــى محكمــة االســتئاف بــدون الئحــة فأجبتهــم لطلبهــم وبــه 
ــى اهلل  ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة 30 : 08  وبــاهلل التوفيــق ، وصل
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/27 هـ
     احلمد هلل وحده وبعد . . . فقد اطلعنـــا نحن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
1434/7/8هـــ  وتاريــخ  34/1638844/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
املكلــف برقــم 34/1215707 وتاريــخ 1434/7/3هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ..............املســجل 
بدعوى/املدعــي  اخلــاص  1434/4/24هـــ  وتاريــخ   34197957 برقــم 
العــام ضــد/كٍل مــن1/..............و2/..............يف قضيــة مخــدرات وقــد 
تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
فضيلتــه علــى قرارنــا رقــم 34227641/ج2/ب وتاريــخ 1434/5/29هـــ 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/7/22هـــ.
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رقم الصك: 34246013    تاريخه: 1434/6/19هـ 
رقم الدعوى: 34171979

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34293815 تاريخه:1434/08/10هـ

مخــدرات - ترويــج حبــوب محظــورة - تعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع 
مــن الســفر وتعزيــر باملصــادرة وبإلغــاء شــريحة جــوال - وبإعــادة مبلــغ 

مرقــم - شــهادة موصلــة - ثبــوت إدانــة.

املــواد ) 38 - 53 - 56 - 60 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات 
العقليــة.

ــه بيــع احلبــوب احملظــورة بقصــد  ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى علي
اإلجتــار - وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال وإلغــاء 
ــى املدعــى  ــه مت القبــض عل الشــريحة املســتخدمة يف اجلرميــة ، حيــث إن
عليــه بعــد ورود معلومــات مفادهــا أن املدعــى عليــه يعمــل يف محــل بيــع 
التمــور ويــروج احلبــوب احملظــورة ومت التنســيق مع أحــد املصادر ومتكينه 
مــن االتصــال علــى املدعــى عليــه علــى جوالــه وطلــب شــراء كميــة مــن 
احلبــوب فوافــق علــى ذلــك فتــم ترقيــم املبلــغ احلكومــي وتوجــه املصــدر 
إلــى مقــر املدعــى عليــه وتقابــل املصــدر مــع املدعــى عليــه حتــت أنظــار 
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الفرقــة القابضــة ثــم دخــال أحــد املكاتــب وبعــد أكثــر مــن دقيقتــن 
خــرج املصــدر وأعطــى اإلشــارة الدالــة علــى االســتالم والتســليم فتــم 
القبــض علــى املدعــى عليــه وضبــط املبلــغ احلكومــي معــه كمــا ضبــط 
معــه اجلــوال املســتخدم يف عمليــة التنســيق وقــد ســلم املصــدر احلبتــن 
التــي اســتلمها مــن املدعــى عليــه ، إنــكار املدعــى عليــه ، فأحضــر 
املدعــي العــام بينــة موصلــة وهــم أعضــاء الفرقــة القابضــة ، فثبتــت إدانــة 
املدعــى عليــه . بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة تعزيــر املدعــى 
عليــه بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء 
شــريحته وإعــادة املبلــغ املرقــم . ُصــدق احلكــم من محكمة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باالحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   34171979 برقــم  املكلــف  االحســاء  محافظــة  يف  اجلزائيــة 
وتاريــخ   34917746 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/04/15
1434/04/15 هـــ  ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/04/28 هـــ افتتحــت 
العــام وادعــى ضــد  : 12  وفيهــا حضــر املدعــي  الســاعة 00  اجللســة 
احلاضــر معــه ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم............   
قائــال يف دعــواه باالطــالع علــى محضــر القبــض و الضبــط والتفتيــش 
املــؤرخ يف  األحســاء  املخــدرات مبحافظــة  قبــل مكافحــة  مــن  امُلعــد 
1434/3/8هـــ تبــن أنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه إثــر معلومــات مــن 
ــع .....  ــه يعمــل يف مصن ــأن املدعــى عيل ــد ب أحــد مصادرهــم الســرية تفي
ــى  ــوب احملظــورة وقــد مت متكــن املصــدر مــن االتصــال عل ــروج احلب و ي
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ــوب محظــورة  ــه شــراء حب ــب من ــه رقــم )..........( وطل جــوال املدعــى علي
مببلــغ مئــة ريــال فوافــق علــى ذلــك ، و أخبــره بــأن احلبــوب موجــودة لديــه 
يف مقــر عملــه فتــم ترقيــم املبلــغ احلكومــي وتفتيــش املصــدر وتوجــه 
املصــدر إلــى داخــل املصنــع حتــت أنظــار الفرقــة وتقابــل املصــدر مــع 
املدعــى عليــه ودخــال أحــد املكاتــب وبعــد أكثــر مــن دقيقتــن خــرج 
املصــدر وأعطــى اإلشــارة الدالــة علــى االســتالم والتســليم فتــم القبــض 
علــى املدعــى عليــه وضبــط املبلــغ احلكومــي بجيــب قميصــه العلــوي وهو 
املبلــغ املعــد لكشــف القضيــة كمــا ضبــط بحيازتــه اجلــوال املســتخدم 
يف عمليــة التنســيق نــوع )......( يحمــل الرقــم املصنعــي )............( ولــم 
يعثــر معــه علــى أي مــن احملظــورات يف ســيارته وقــد ســلم املصــدر احلبتن 
التــي اســتلمها مــن املدعــى عليــه وباســتجواب املدعــى عليــه أقــر بعائديــة 
ــر  ــره  وقــد أثبــت التقري ــه و ال يســتخدمه أحــد غي ــه ل اجلــوال املشــار إلي
الكيماوي الشرعي رقم ).....( لعام 1434هـ إيجابية ما مت ضبطه ملادة 
اإلمفيتامــن املنبــه احملظــور املدرجــة يف اجلــدول )2( فئــة )ب( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وانتهــى التحقيــق مــع املدعــى 
عليــه إلــى توجيــه االتهــام لــه  ببيــع حبتــن مــن حبــوب األمفيتامــن املنبــه 
احملظــور بقصــد االجتــار و املجــرم نظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 

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

علــى  املــدون  لــه  اجلرميــة  يف  املســتخدم  اجلــوال  بعائديــة  إقــراره   -1
.)10( لفــة   املرفــق  التحقيــق  ملــف  مــن   )2.1( رقــم  الصفحتــن 

2- محضــر القبــض والضبــط والتفتيــش املــدون علــى الصفحتــن رقــم 
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)11( مــن ملــف االســتدالل املرفــق لفــة )5(.
3- التقرير الكيماوي الشرعي املرفق لفة )20(.

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرًعا 
فعــل محــرم ومجــرم ومعاقــٌب عليــه نظاًمــا  ؛ لــذا اطلــب إثبــات مــا أسنـــد 

إليــه و احلكــم عليــه بالتالــي :
1.بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة 

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا أســند إليــه.
2.منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة اســتنادًا للفقــرة 

)1( مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام.
3.مصــادرة جــوال املتهــم نــوع ).....( يحمــل الرقــم املصنعــي )............( 
املســتخدم يف اجلرمية اســتنادًا للفقرة )1( من املادة )53( من ذات النظام 
، وايــداع األمــوال املتحصلــة مــن األعيــان يف حســاب إدارة املخــدرات 
اســتنادًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )47( وتاريــخ 1421/2/18هـــ.4ـ.
إلغاء شــريحة االتصال العائدة للمتهم املســتخدمة يف اجلرمية و املوصوفة 
يف القــرار وعــدم صرفهــا لــه مــرة أخــرى وفــق برقيــة وزيــر الداخليــة رقــم 
وبعــرض  دعــواي  هــذه  9-1428/2/10هـــ  وتاريــخ   )9798/4/5/1(
العــام  مــا ذكــره املدعــي  الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه 
ــح  ــح والصحي ــر صحي ــوب احملظــورة غي ــع احلب يف دعــواه مــن قيامــي ببي
أن زميلــي يف العمــل طلــب منــي أن اقــوم بحفــظ مبلــغ مائــة 100 ريــال 
لكونــة وقــت غســيل التمــر فقمــت بأخــذ هــذا املبلــغ ثــم قبــض علينــا مــن 
املباحــث بعــد ذلــك هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي العــام قــال 
الصحيــح مــا ذكرتــه وبســؤاله البينــة علــى دعــواه قــال لــدي البينــه علــى 
ذلــك وســأحضرها يف اجللســة القادمــة لــذا قــررت رفــع اجللســة إلحضــار 
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الشــهود يف القضيــة اهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/28 هـــ

هـــ  املوافــق1434/05/27  اإلثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العــام ضــد  للنظــر بدعــوى املدعــي  افتتحــت اجللســة الســاعة 11.30 
وفيهــا حضــر وفيهــا حضــر الطرفــان كمــا يف اجللســة الســابقة وبســؤال 
املدعــي العــام عــن بينتــه قــال أنهــا لــم حتضــر يف هــذه اجللســة رغــم 
تبلغهــم بخطــاب هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام رقــم 341125574 يف 
1434/5/7هـــ وأطلــب اإلمهــال إلــى جلســة أخــرى إلحضــار الشــهود 
يف القضيــة لــذا قــررت رفــع اجللســة إلحضــار بينــة املدعــي العــام واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  

هـــ  1434/05/27
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/6/19هـــ 
حضــر  وفيهــا  ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  للنظــر  اجللســة  افتتحــت 
الطرفــان كمــا يف اجللســة الســابقة واحضــر معــه للشــهادة كاًل مــن  
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..................... و ســعودي 
وبســؤالهما   .......................... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــاًل اشــهد 
بــأن أحــد املصــادر لدينــا بلــغ بــأن املدعــى عليــه يقــوم بترويــج احلبــوب 
احملظــورة يف مصنــع ...... فقمنــا بالتنســيق مــع املصــدر واتصــل باملدعــى 
عليــه علــى أن يقــوم بشــراء احلبــوب منــه فوافــق املدعــى عليــه علــى ذلــك 
وطلــب منــه حبتــن مببلــغ مئــة 100 ريــال واجتهنــا إلــى مصنــع التمــور 
ــم اجتــه إلــى املدعــى  ــغ احلكومــي ث ــا بتفتيــش املصــدر وســلم املبل وقمن
عليــه وكلمــه ثــم دخــل معــه يف أحــد املكاتــب وعنــد خروجــه اعطانــا 
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املبلــغ  العلــوي  جيبــه  ويف  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض  فتــم  اإلشــارة 
احلكومــي وســلمنا املصــدر احلبتــن التــي مت شــرائها هــذا مــا رأينــا وبــه 
ــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره الشــهود غيــر  نشــهد وبعــرض ذلــك عل
صحيــح وهــؤالء الشــهود ال اعرفهــم بعــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــى عليــه 
عــن رقــم جوالــه فذكــر أن رقــم اجلــوال هــو املذكــور يف دعــوى املدعــي 
ــة  ــة العين ــه إيجابي ــر الكيمــاوي وجــدت في ــى التقري العــام وبالرجــوع إل
املضبوطــة لإلمفيتامــن بعــد ذلــك جــرى تزكيــة الشــاهدين مــن قبــل 
........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
ــى شــهادة  ــاء عل ــة وبن ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل ........... فبن
الشــاهدين املذكــورة أعــاله املعدلــن وفــق األصــول والقواعــد الشــرعية 
وفيهــا تفصيــل االتصــال علــى املدعــى عليــه وســماع صوتــه واإلتفــاق معــه 
علــى البيــع وحيــث أقــر املدعــى عليــه بــان اجلــوال املســتخدم معــه هــو 
ــة الكميــة التــي قــام  اجلــوال الــذي ذكــره املدعــي العــام وبنــاء علــى قل
بترويجهــا املدعــى عليــه ولعــدم وجــود ســوابق مماثلــه لــه ونــزواًل عــن 
احلــد األدنــى للمــادة 38 مــن نظــام املخــدرات وبنــاء علــى املــادة 53 ، 56 
ــى ذلــك  ــاء عل ــر الكيمــاوي وبن ــى التقري ــاء عل ــى املــادة 60 وبن ــاء عل وبن
كلــه فقــد حكمــت مبــا يلــي أواًل ـ ثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بترويــج 
حبتــن محظــورة وحكمــت بســجنه ملــدة ســنة وأربعــة أشــهر وجلــده مائــة 
وخمســن جلــده مفرقــة علــى ثــالث مــرات كل مــره خمســون جلــده 
بينهمــا عشــرة أيــام ودفعــه غرامــة ماليــة قدرهــا ثمانيــة آالف 8000 
ريــال ثانيــًا ـ منعــه مــن الســفر ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء محكوميتــه ثالثــًا ـ 
مصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء شــريحة االتصــال العائــدة للمدعــى عليــه 
وإعــادة املبلــغ احلكومــي الــذي اســتلمه املدعــى عليــه إلــى مكافحــة 
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املخــدرات وبعــرض ذلــك عليــه وعلــى املدعــي العــام قــرر املدعــى عليــه 
ــه وقــد ســلم نســخه مــن  ــه لطلب ــب االســتئناف فأجبت ــه وطل عــدم قناعت
قــرار احلكــم يف نفــس اليــوم لتقــدمي الالئحــة االعتراضيــة وقــد أفهــم 
بــأن لــه مــدة ثالثــن يومــًا مــن تاريــخ االســتالم بعــد ذلــك يســقط حقــه يف 
طلــب االســتئناف وقــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه وطلــب االســتئناف 
فأجبتــه لطلبــه وقــرر بأنــه لــن يقــدم الئحــة اعتراضيــه وإمنــا يكتفــي 
بــأوراق املعاملــة والئحــة الدعــوى عــن واالعتــراض  واهلل املوفــق اثبتــه 

وللبيــان حــرر يف 1434/6/19هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد.... فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء املكلــف 
احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/7/25هـــ  وتاريــخ   34917746 برقــم 
برقــم 34/1877429 وتاريــخ 1434/8/3هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
وتاريــخ   34246013 برقــم  املســجل  الشــيخ  القاضــي  فضيلــة  مــن 
1434/6/19هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــى العــام ضــد .......... يف قضيــة 
مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/8/9هـــ
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رقم الصك:34197958   تاريخه : 1434/4/24هـ   
رقم الدعوى : 34171997

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34238047 تاريخه:1434/06/12هـ

مخــدرات  - ترويــج احلشــيش املخــدر - تعاطــي احلشــيش املخــدر - 
تســتر - حتقيقــًا - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة - إقامــة حــد 

املســكر علــى متعاطــي احلشــيش- تعزيــر باملنــع والســفر 

1- املــواد - ) الفقــرة 1 مــن املــادة 53 واملــادة 56 واملــادة 60 مــن نظــام 
. العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 

2- تعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 يف 1428/2/10هـ .
3- تعميم سمو وزير الداخلية رقم 65980 يف 1428/10/22هـ .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه علــى شــراء و بيــع احلشــيش 
املخــدر بقصــد االجتــار وتعاطيــه لــه- وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة 
ومصــادرة  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )38(
اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة وإلغــاء شــريحة االتصــال وإلــزام املدعــى 
عليــه بــرد املبلــغ احلكومــي وتعزيــره لقــاء تســتره علــى مصــدر احلشــيش، 
حيــث إنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه متلبســًا بعــد ورود معلومــات 
عنــه مفادهــا أنــه يقــوم بترويــج احلشــيش املخــدر ، صــادق املدعــى عليــه 
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مبــا هــو منســوب إليــه ، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر 
املدعــى عليــه بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر والغرامــة ومصــادرة 
مــن  . صــدق احلكــم  املســكر  وإقامــة حــد  وإلغــاء شــريحته  اجلــوال 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باالحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   34171997 برقــم  املكلــف  االحســاء  محافظــة  يف  اجلزائيــة 
وتاريــخ   34917867 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/04/15
هـــ  املوافــق1434/04/24  األربعــاء  يــوم   ففــي  هـــ    1434/04/15
.... العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر    09  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
املعمــد بالترافــع أمــام هــذه احملكمــة مبوجــب خطــاب ســعادة رئيــس 
دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة االحســاء ذي الرقــم 13415 
ســعودي   .... معــه  احلاضــر  ضــد  وادعــى  هـــ   1433/12/01 والتاريــخ 
ــاًل يف دعــواه فباإلطــالع  ــي رقــم ...... قائ اجلنســي مبوجــب الســجل املدن
علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل إدارة مكافحــة املخــدرات  تبــن 
أنــه بتاريــخ 1434/2/17هـــ توفــرت معلومــات لــدى مكافحــة املخــدرات  
مــن مصادرهــا الســرية عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر 
ــه باجلــرم املشــهود ومت  ومت عمــل اخلطــة الالزمــة لإلطاحــة باملدعــى علي
متكــن املصــدر مــن االتصــال باملدعــى عليــه علــى جوالــه رقــم )....( 
وطلــب منــه بيعــه احلشــيش املخــدر فوافــق املدعــى عليــه علــى ذلــك وطلــب 
منــه احلضــور إليــه  يف حــي ......... ويف الوقــت واملــكان املتفــق عليــه ذهــب 



368

املصــدر وركــب املدعــى عليــه معــه واجتهــوا إلــى حــي ............ ومــن ثــم 
الرجوع حلي ............ ثم نزل املدعى عليه من السيارة يف أحد األماكن 
بحــي ............ ثــم عــاد املدعــى عليــه وســلم املصــدر قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر تــزن )3،4( ثالثــة جرامــات وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام وبعــد 
القبــض علــى املدعــى عليــه أقــر بصحــة واقعــة الضبــط واســتالمه للمبلــغ 
احلكومــي املرقــم وبتفتيشــه لــم يعثــر علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم ولــم 
يعثــر معــه علــى أي شــي مــن املمنوعــات وعثــر علــى جــوال مــن نــوع ...... 
وشــريحة اتصــال رقــم )...( واملســتخدم يف عمليــة الترويــج  )صــدر أمــر 

ــدًا ملصادرتهمــا(. بحجــز اجلــوال والشــريحة متهي
وباســتجواب املدعــى عليــه / أقــر بتلقيــه اتصــااًل مــن املصــدر علــى جواله 
املذكــور أعــاله وطلــب منــه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر فطلــب منــه 
احلضــور إليــه وســلمه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر كان قــد اشــتراها 
مــن شــخص لــم يذكــر أســمه، كمــا أقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر 

يف الســابق .
لعــام  ش(  ك   959( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  أثبــت  وقــد 
احلشــيش  احلشــيش  ملــادة  املضبوطــة  القطعــة  عينــة  ايجابيــة  1434هـــ 
ــة )أ( مــن نظــام مكافحــة  املخــدر احملظــور واملــدرج يف اجلــدول )1( فئ

العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات 
    وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لـــ /  .... بشــراء وبيــع قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر تــزن )3،4( ثالثــة جرامــات وأربعــة مــن العشــرة 
مــن اجلــرام بقصــد االجتــار وتعاطيــه لنوعــه يف الســابق ، وتســتره علــى 

مصــدر احلشــيش املخــدر.
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 
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1- مــا جــاء يف أقوالــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )1-2( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــه .

2- محضــر القبــض املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )12( املرفــق 
لفــة رقــم )9( .

3- التقرير الكيماوي املرفق على اللفة.
وحيث إن ما أقدم عليه املذكور ، وهو بكامل أهليته املعتبرة شرعًا، 
فعــل محــرم ومعاقــب عليـــه شــرعًا ونظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مـــن 
املــادة الثالثــة مـــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي الكــرمي )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ أطلــب إثبــات 

مــا اســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي : -  
1-العقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )38( مــن النظــام املشــار 
إليــه لقــاء مــا أســند إليــه ، لكونهــا العقوبــة األشــد اســتنادًا للفقــرة 

األولــى مــن املــادة )62( مــن ذات النظــام.
2-احلكــم مبصــادرة جهــاز اجلــوال املوصــوف يف القــرار املســتخدمة يف 
اجلرميــة وفــق املــادة )53( مــن نفــس النظــام وإيــداع املبالــغ يف حســاب 
الداخليــة رقــم )74( وتاريــخ  بنــاًء علــى تعميــم وزيــر  املخــدرات  إدارة 

. 1421/2/18هـــ 
3-إلغــاء شــرائح االتصــال املوصوفــة يف القرار وفــق برقية وزير الداخلية 

رقم )9798/4/5/1( وتاريخ     9-1428/2/10هـ.
4-إلزامــه بــرد املبلــغ احلكومــي العائــد ملكافحــة املخــدرات باألحســاء 
وقــدره )100( مائــة ريــال اســتنادَا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )65980( 

وتاريــخ 22-1422/10/23هـ. 
5-بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن النظــام مبنعــه 
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مــن الســفر.
6_ بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر احلشيش املخدر .

هذه دعواي 
وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي 
تــزن )3،4( ثالثــة جرامــات  قمــت ببيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مببلــغ وقــدره مائــة ريــال بقصــد الترويــج 
فهــذا صحيــح حيــث إنــه مت االتصــال بــي علــى جوالــي رقــم .... واتفقــت 
مــا ذكــره  ............ وكذلــك  إلــي يف حــي  أن يحضــروا  معهــم علــى 
املدعــي العــام مــن أنــه بتاريــخ 1434/2/17هـــ قبــض علــي فهــذا صحيــح 
وكذلــك مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي أتعاطــى احلشــيش املخــدر 
فصحيــح وأمــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي تســترت علــى مصــدر 
احلشــيش فهــذا غيــر صحيــح حيــث إننــي أخبرتهــم بأننــي اشــتريتها مــن 
شــخص ال أعرفــه وأنــا تائــب ونــادم هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي 
العــام هــل لديــه بينــة علــى أن املدعــى عليــه تســتر علــى مصــدر احلشــيش 
ــة هكــذا أجــاب  ــه يف املعامل ــدي ســوى مــا ذكرت ــاًل ليــس ل أجــاب قائ
وبالرجــوع إلــى املعاملــة وجــد فيهــا علــى لفــة رقــم 12 صحيفــة رقــم 2 
أقــوال املدعــى عليــه تبــن أنــه أخبرهــم بــأن مــن أعطــاه احلشــيش هــو 
شــخص مينــي ال يعــرف اســمه وهــي نفــس اإلجابــة التــي ذكرهــا لدينــا 
فيهــا  وجــد  املعاملــة  علــى  اإلطــالع  جــرى  احلكــم كمــا  مجلــس  يف 
علــى لفــة رقــم 24 التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم ) 959 ك ش ( 
لعــام 1434هـــ املتضمــن إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر 
واســتهالك جميــع العينــات املرســلة يف التحليــل ا.هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه بترويــج قطعــة مــن احلشــيش 
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املخــدر تــزن )3،4( ثالثــة جرامــات وأربعــة مــن العشــرة من اجلــرام بقصد 
االجتــار وتعاطيــه لنوعــه يف الســابق وحيــث إن املدعــى عليــه أنكــر 
تســتره علــى مصــدره وحيــث إن املدعــي العــام لــم يحضــر بينــة علــى ذلــك 
وللتقريــر الكيمــاوي الشــرعي ولنهــي النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن 
كل مســكر ومفتــر كمــا يف حديــث أم ســلمه رضــي اهلل عنهــا وحيــث 
ــه املدعــى عليــه ضــرب مــن ضــروب اإلفســاد بــاألرض  إن مــا أقــدم علي
وحيــث إن احلشــيش يشــترك مــع اخلمــر يف منــاط احلكــم وحيــث إن 
العقوبــة األخــف تدخــل يف العقوبــة األشــد لذلــك كلــه ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه بترويــج قطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن )3،4( ثالثــة 
جرامــات وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد االجتــار وتعاطيــه لنوعــه 
يف الســابق ولــم يثبــت لــدي تســتره علــى مصــدر احلشــيش وحكمــت 
عليــه مبــا يلــي : أواًل : جلــد املدعــى عليــه ثمانــون جلــدة دفعــة واحــدة حــد 
ــا مــدة  ــه مــدة ســنتن حتتســب منه ــًا : ســجن املدعــى علي املســكر ثاني
بقائــه بالســجن بخصــوص هــذه القضيــة وجلــد املدعــى عليــه مائتــن 
جلــدة تعزيــرًا مفرقــة علــى أربــع دفعــات كل دفعــة خمســن جلــدة بــن 
كل دفعــة واألخــرى مــدة أســبوعن وبغرامــة ماليــة قدرهــا ألفــن ريــال 
وقــد نزلــت عــن العقوبــة املقــررة نظامــا وذلــك مبوجــب املــادة )60( مــن 
نظامــا مكافحــة املخــدرات نظــرا لقلــة الكميــة ولعــدم وجــود ســوابق 
علــى املدعــى عليــه ثالثــًا : منــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
مــدة ســنتن بعــد تنفيــذ مــدة محكوميتــه  وذلــك مبوجــب املــادة 56 مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة رابعــًا : مصــادرة جهــاز 
اجلــوال الــذي يحمــل الرقــم )....( اســتنادًا للفقــرة رقــم )1( مــن  املــادة 
)53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وإيــداع املبالــغ 
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ــر  ــم وزي ــى تعمي ــاًء عل يف حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات بن
الداخليــة رقــم )47( وتاريــخ 1421/2/18هـــ خامســًا : إلغــاء شــريحة 
هاتــف اجلــوال املنــوه عنهــا رقــم .... لقــاء اســتخدامها يف التنســيق لعمليــة 
الترويــج وعــدم تزويــده بــذات الرقــم مســتقباًل اســتنادًا لتعميــم صاحــب 
الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 9798 وتاريــخ 1428/02/10هـــ 
سادســًا : إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة اجلــزء املتبقــي مــن املبلــغ احلكومــي 
املرقــم  املوصــوف يف القــرار وقــدره )100( مائــة ريــال إســتنادًا لتعميــم 
صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )65980( وتاريــخ 22-
23 /1428/10هـــ ســابعًا : رد دعــوى املدعــي العــام بخصــوص معاقبــة 
املدعــى عليــه عقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره علــى مصــدر احلشــيش لعــدم 
ثبوتهــا وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه 
قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب رفــع املعاملــة إلــى 
محكمــة اإلســتئناف بــدون الئحــة فأجبتــه لطلبــه وأمــا املدعــى عليــه 
قــرر قناعتــه بــه وبــه ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة 00 : 10 وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/04/24 هـــ
هـــ  املوافــق1434/06/26  اإلثنــن  يــوم   ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 09  وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
اإلســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم 341180477 يف 1434/06/20هـــ 
يف  ســابقًا  هويتــه  املــدون   .... ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  واملتعلقــة 
قضيــة مخــدرات وبرفقهــا القــرار الشــرعي برقــم 34238047 وتاريــخ 
مبحكمــة  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  1434/06/12هـــ 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية املتضمــن إنــه بدراســة القــرار وصــورة 
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ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم قاضــي اســتئناف 
د...... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
..... ختمــه وتوقيعــه وبــه ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة 50 : 09 وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/06/26 هـــ
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مخــدرات - ترويــج احلبــوب احملظــورة - تعاطــي احلشــيش املخــدر - 
تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة - اإلقــرار - رجــوع عــن إقــرار - اخــذ 

تعهــد.

املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية . 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه باتهامه بترويــج احلبوب احملظورة 
وتعاطيــه احلشــيش املخــدر واتهامــه باالحتيــال ، وطلــب املدعــي العــام 
إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه و احلكــم عليــه بعقوبــة الســجن و اجللــد 
والغرامــة و املنــع مــن الســفر و إثبــات إدانتــه ببيــع مــا أوهــم أنهــا حبــوب 
محظــورة احتيــااًل مبقابــل و إلغــاء الشــريحة الهاتفيــة املســتخدمة يف 
اجلرميــة و عــدم  صرفهــا لنفــس املشــترك ورد املبلــغ املفقــود و تشــديد 
علــى  القبــض  مت  إنــه  حيــث  احملظــورة،  احلبــوب  لترويجــه  العقوبــة 
بترويــج  يقــوم  عليــه  املدعــى  أن  مفادهــا  إخباريــة  بعــد  عليــه  املدعــى 
التنســيق مــع أحــد املصــادر الســرية لإليقــاع  احلبــوب احملظــورة و مت 
باملدعــى عليــه متلبســًا و تقابــل املصــدر مــع املدعــى عليــه و متــت عمليــة 
االســتالم و التســليم و مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد مــدة و مت 
تعــرف أعضــاء الفرقــة القابضــة علــى املدعــى عليــه ، كمــا أقــر املدعــى 
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عليــه بالدعــوى وأنكــر تعاطــي احلشــيش، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
ــع مــن  ــد والغرامــة واملن ــه بالســجن واجلل ــر املدعــى علي احملكمــة  بتعزي
الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء الشــريحة وأخــذ التعهــد القــوي 
ــه وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . ــدر من ــا ب بعــدم العــودة مل

احملكمــة  يف  القاضــي   ............ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بحائــل  اجلزائيــة 
وتاريــخ   34172437 برقــم  املكلــف  بحائــل  اجلزائّيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34906011 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/15هـــ 
1434/04/14هـــ ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق 1434/04/29هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00: 10 وفيهــا قــدم املدعــي العــام ...... الئحــة دعــوى 
مدعيــًا  بصفتــي  وفيهــا  )3402600088ح1(  رقــم  القضيــة  يف  عامــة 
ــى   ــل أدعــي عل ــة مبنطقــة حائ ــام بفــرع الهيئ ــرة اإلدعــاء الع عامــًا يف دائ
ــه  ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( قبــض علي
بتاريــخ  1434/3/1هـــ فإنــه باالطــالع علــى محضــر البــالغ املعــد مــن 
قبــل مكافحــة املخــدرات مبنطقــة حائــل بتاريــخ 1433/12/19هـــ تبــن 
تبلغهــم مــن أحــد مصادرهــم الســرية عــن وجــود شــخص يدعــى ...... ، 
يســكن بحــي )........( يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة واســتعد املصــدر 
لإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود و باالطــالع علــى محضــر البــالغ املعــد 
بتاريــخ 1434/1/25هـــ تبــن تبلغهــم مــن أحــد مصادرهــم الســرية عــن 
وجــود شــخص يدعــى ....، يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة ويســكن 
بحــي )......(، واســتعد املصــدر لالطاحــة بــه باجلــرم املشــهود وباالطــالع 
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علــى محضــر إيضاحــات الواقعــة املتضمــن لعمليــة الشــراء مــن املــروج 
)املدعــى عليــه( املعــد بتاريــخ 1433/12/19هـــ ويف متــام الســاعة الرابعــة 
والنصــف مســاًء مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى املدعــى عليه على 
جــوال رقــم ).....( وبعــد الســالم عليــه طلــب منــه حبــوب محظــورة بقيمــة 
مائــة ريــال فوافــق علــى ذلــك وطلــب مــن املصــدر احلضــور إلــى منزلــه يف 
حــي ).......( وإنهــاء املكاملــة وكان ذلــك علــى مســمع مــن طاقــم الفرقــة 
ــغ احلكومــي  ــده باملبل ــراًء للذمــة وتزوي ومت تفتيــش املصــدر وســيارته إب
املرقــم وحتــرك املصــدر حتــت أنظــار الفرقــة وعنــد وصولــه للموقــع 
ــد توقــف املصــدر  ــه وعن ــه واقفــًا أمــام منزل احملــدد شــوهد املدعــى علي
بســيارته ركــب معــه املدعــى عليــه وبعــد أقــل مــن دقيقــة ترجــل مــن 
الســيارة ودخــل داخــل املنــزل وكان ذلــك أمــام أنظــار الفرقــة القابضــة، 
ثــم حتــرك املصــدر بســيارته ولــم يغــب عــن أنظــار الفرقــة حتــى توقــف 
وقــام بتســليم قائــد الفرقــة مــا قــد اســتلمه هــو ســابقًا مــن املدعــى عليــه 
وتبــن أنهــا )3( ثــالث حبــات بيضــاء اللــون حتمــل عالمــة الكبتاجــون 
يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة  )ثبــت إيجابيتهــا( وحرصــًا 
وباالطــالع  عليــه  القبــض  تأجيــل  مت  املصــدر  انكشــاف  عــدم  علــى 
علــى محضــر إيضاحــات الواقعــة املتضمــن لعمليــة الشــراء مــن املــروج 
) املدعــى عليــه( املعــد بتاريــخ 1434/1/25هـــ ويف متــام الســاعة الرابعــة 
والنصــف عصــرًا مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى جــوال املدعــى 
عليــه رقــم )...( وبعــد الســالم طلــب مــن املصــدر احلضــور ملنزلــه بحــي 
ال... وأنهــى املكاملــة وكان ذلــك علــى مســمع مــن طاقــم الفرقــة ومت 
تفتيــش املصــدر وســيارته إبــراًء للذمــة ومت تزويــده باملبلــغ احلكومــي 
املرقــم وتكليــف أحــد رجــال األمــن مبرافقــة املصــدر ملشــاهدة عمليــة 
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االســتالم والتســليم وحتــرك املصــدر ورجــل األمــن حتــت أنظــار الفرقــة 
ــًا  ــه شــوهد واقف ــل املدعــى علي ــد وصولهمــا للموقــع احملــدد مــن قب وعن
وقــام  املرقــم  احلكومــي  املبلــغ  بتســليمه  املصــدر  وقــام  منزلــه  أمــام 
املدعــى عليــه بتســليمه الكميــة املتفــق عليهــا علــى مــرأى مــن رجــل 
األمــن املرافــق وحتــركا وقــام املصــدر بإعطــاء قائــد الفرقــة )3( ثــالث 
حبــات بيضــاء اللــون حتمــل عالمــة الكبتاجــون يشــتبه بــأن تكــون مــن 
احلبــوب احملظــورة )ثبــت ســلبيتها( ومت تأجيــل القبــض عليــه حرصــًا 
علــى عــدم انكشــاف املصــدر وباالطــالع علــى احملضــر املعــد بتاريــخ 
1434/3/1هـــ ويف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف مســاًء متــت مشــاهدة 
املدعــى عليــه عنــد أحــد احملــالت التجاريــة يف حــي ............ بالقــرب 
مــن منزلــه ومت التوجــه إليــه وعنــد مشــاهدته لرجــال األمــن بانــت عليــه 
عالمــات االرتبــاك وبعــد الســيطرة عليــه وتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى 
أي شــيء مــن املمنوعــات وتبــن أنــه/ ..... وعثــر معــه علــى جــوال ..... 
أبيــض ليــس هــو اجلــوال املســتخدم يف عمليــة الترويــج ولــم يعثــر علــى 
املبلــغ احلكومــي املرقــم ومت عــرض املدعــى عليــه علــى العضــو املرافــق 
للمصــدر حــن شــراء املخــدرات مــن هــذا املــروج وأفــاد العضــو بــأن ... هــو 
مــن قــام بعمليــة البيــع يف 1/25 و وباالطــالع علــى محضــر التعــرف املعــد 
بتاريــخ 1434/3/3هـــ فقــد تعــرف املــالزم أول رقــم ).. ...( والرقيــب رقــم 
)...( علــى املدعــى عليــه واتضــح لهمــا بأنــه هــو مــن قــام بعمليــة االســتالم 

والتســليم بتاريــخ 1433/12/19هـــ
 وباســتجوابه بشــأن القضيــة رقــم )340260088ح1( أقــر ببيــع ثــالث 
حبــات ولكنــه نفــى أن تكــون محظــورة وإمنــا كانــت حبــوب حساســية 
وقــام بنقــش قوســن متقابلــن علــى كل حبــة ليوهــم مــن يريــد الشــراء 
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بأنهــا حبــوب كبتاجــون وأنــه قــام بهــذه العمليــة ثــالث مــرات وأقــر 
بتعاطيــه للحشــيش املخــدر و أفــاد مبصــدر ماقــام ببيعــه وباســتجوابه 
بشــأن القضيــة رقــم )340260091ح1( أقــر ببيــع ثــالث حبــات محظــورة 
مــا  أفــاد مبصــدر  و  لــه  يعــود   )............( الرقــم  ذو  اجلــوال  بــأن  وأقــر 
الـتقـريــــر الكـيـميائــــي أحــراز رقــم )1717(  أثبـــت  قــام ببيعــه وقـــد 
الصـــادر مـــن املركــز اإلقـــليمي ملراقبــة السمـــوم مبـــنطقة القصـــيم 
 )3( إيجابيــة  وتاريــخ 1433/12/28هـــ  بـرقـــم )2799/م س/45/65( 
الثــالث حبــات ملــادة االمفيتامــن وهــو مــن املــواد الكيميائيــة املنبهــة 
للجهــاز العصبــي املركــزي واملدرجــة بجــدول املؤثــرات العقليــة رقــم 
)2( وفئــة )ب( التــي عناهــا تعميــم وزارة الصحــة رقــم 911/27س يف 
1427/4/12هـــ واملبنــي علــى تعميــم وزارة الداخليــة رقــم 89400/19 
يف 1426/10/25هـ و أثبـــت الـتقـريــــر الكـيـميائــــي أحراز رقم )158( 
الصـــادر مـــن املركــز اإلقـــليمي ملراقبــة السمـــوم مبـــنطقة القصـــيم 
ــم )323/م س/45/65( وتاريــخ 1434/2/6هـــ ســلبية )3( الثــالث  بـرقـ
حبــات ألشــباه القلويــدات املخــدرة ومشــتقات حمــض الباربيتوريــك و 
االمفيتامــن وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن إتهامــه  بترويــج )3( ثــالث 
حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة عــن طريــق البيــع 
. واتهامــه ببيــع مــا أوهــم أنهــا حبــوب  وتعاطيــه  للحشــيش املخــدر، 
محظــورة احتيــااًل مبقابــل وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- اعترافــه 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )2.1( مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم )15( ، 
2- اعترافــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )2.1( مــن دفتــر التحقيــق لفــة 
رقــم )36( ، 3- مــا جــاء يف محضــر الشــراء املســبق املنــوه عنــه واملــدون 
علــى الصفحــة رقــم )11( لفــة رقــم )1( ، 4- مــا جــاء يف محضــر الشــراء 
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املســبق املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )11( لفــة رقــم )9( ، 
5- مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه واملــدون علــى 
الصفحــة رقــم )12( لفــة رقــم )1( ، 6- مــا جــاء يف محضــر  التعــرف 
املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )13( لفــة رقــم )9( ، 7- مــا جــاء 
يف التقريريــن الكيميائيــن املشــار إليهمــا لفــة رقــم )13.4( ، وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املذكــور  فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ونظامــًا 
أطلــب إثبــات إدانتــه بترويــج )3( ثــالث حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن 
املخــدر،  للحشــيش  وتعاطيــه   البيــع  طريــق  عــن  واحملظــورة  املنبهــة 
واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1- الســجن و اجللــد و الغرامــة اســتنادًا للفقــرة 
)1( مــن املــادة )38(. 2- املنــع مــن الســفر اســتنادًا للفقــرة )1(  مــن املــادة 
ــة األشــد اســتنادًا  للفقــرة )1( مــن املــادة )62(.  )56(.3- تطبيــق العقوب
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .وإثبــات إدانتــه ببيــع 
مــا أوهــم أنهــا حبــوب محظــورة احتيــااًل مبقابــل واحلكــم عليــه بعقوبــة 
تعزيريــة و إلغــاء الشــريحة الهاتفيــة املســتخدمة يف اجلرمية رقــم )............( 
وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك وفقــًا لبرقيــة ســمو وزيــر الداخليــة رقــم 
)9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ ورد املبلــغ املفقــود اســتنادًا لتعميــم 
ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )65980/4/5/1( وتاريــخ 1428/10/23هـــ. 
وتشــديد العقوبــة عليــه لترويجــه حبــوب االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة 
ــًا  ــًا وصحي ــًا واجتماعي ــى الفــرد واملجتمــع أمني ملــا لهــا مــن أثــر ســيء عل
وفقــًا لتعميــم وزيــر الداخليــة رقــم )2/8346/5/1ش( يف 1427/2/8هـــ 
وبــاهلل التوفيــق وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــاًل وقــد بعــت ثــالث حبــات 
مــن احلبــوب املخــدرة وهــذه أول مــرة أقــوم فيهــا ببيــع احلبــوب املخــدرة 
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لــي  عائــد   ).....( واجلــوال  حساســية  حبــوب  فهــي  الثانيــة  املــرة  وأمــا 
شــخصيًا وأنــا تائــب ونــادم علــى مــا حصــل منــي وأمــا اســتعمال احلشــيش 
املخــدر فهــو غيــر صحيــح بهــذا أجــاب وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام 
علــى قيــام املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش قــال بينتــي اعترافــه حتقيقــًا 
ــق املرفــق لفــة رقــم )31(  ــر التحقي ــى صفحــة )1-2( مــن دفت املــدون عل
ــه قــال  ــى املدعــى علي ــة ســواه وبعــرض هــذا اإلقــرار عل ــدي بين وليــس ل
مــا تضمنــه اإلقــرار مــن قيامــي باســتخدام احلشــيش املخــدر فهــذا غيــر 
أوراق  علــى  واإلطــالع  واإلجابــة  الدعــوى  فبعــد  أجــاب  بهــذا  صحيــح 
الدعــوى  يف  إليهمــا  املشــار  الكيميائيــن  التقريريــن  ومنهــا  املعاملــة 
العامــة واملوافقــن ملــا فيهــا ولرجــوع املدعــى عليــه عــن إقــراره لــدى جهــة 
التحقيــق بتعاطــي احلشــيش املخــدر وليــس للمدعــي العــام بينــة ســوى 
إقــراره وإلقــرار املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه دون مراوغــة ولصغــر ســنه 

ــو ســجله مــن الســوابق وخل
أنــه  املــادة الســتن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات مــن  وملــا جــاء يف 
للمحكمــة النــزول عــن احلــد األدنــى مــن الســجن إذا رأت يف القضيــة مــا 
يبعــث علــى االعتقــاد بــأن املتهــم لــن يعــود ملخالفــة أحــكام هــذا النظــام 
لذلــك كلــه فإنــه لــم يثبــت لــدي قيــام املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش 
مــن حبــوب  ثــالث حبــات   )3( عــدد  ببيــع  إدانتــه  لــدي  وثبــت  املخــدر 
اإلمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة بقصــد الترويــج وهــذا الترويــج للمــرة 
األولــى وإدانتــه ببيــع مــا أوهــم أنهــا حبــوب محظــورة احتيــااًل مبقابــل 
وحكمــت بتعزيــره مبــا يلــي أواًل : ســجنه ثــالث ســنوات مــن حــن إيداعه 
التوقيــف علــى ذمــة هــذه القضيــة ، ثانيــًا : جلــده ثالثمائــة جلــدة مفرقــة 
علــى ســت دفعــات يف مــكان عــام وأن يكــون بــن الدفعــة واألخــرى 
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مــا ال يقــل عــن أســبوع ، ثالثــًا : تغرميــه ألــف ريــال تــودع يف بيــت مــال 
املســلمن بحســاب إدارة مكافحــة املخــدرات ،  رابعــًا : إلزامــه بإعــادة 
املبلــغ احلكومــي وقــدره )200( مائتــن ريــال ملكافحــة املخــدرات ، 
ــه  خامســًا : إلغــاء شــريحة اجلــوال رقــم )...( املضبوطــة مــن املدعــى علي
وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك ، سادســًا : مصــادرة اجلــوال املســتخدم 
يف عمليــة الترويــج ، ســابعًا : أخــذ التعهــد القــوي عليــه بعــدم العــودة ملثــل 
ــاء  ــه مــن الســفر خلــارج اململكــة بعــد انته ــًا : منع ــه ، ثامن مــا نســب إلي
محكوميتــه مــدة ثــالث ســنوات هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت واهلل 
أعلــم وأحكــم وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة وقــرر 
ــه  ــه لطلب ــة فأجبت ــراض دون تقــدمي الئحــة اعتراضي املدعــي العــام االعت
وأمــرت برفــع كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف إلكمــال الزمهــا 
حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ومت قفــل اجللســة الســاعة )11.00( وصلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن . حــرر يف 

1434/04/29هـــ .
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد   .. وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
حائــل  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتدقيــق 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بحائــل  علــى املعاملــة 
املكلــف برقــم 34906011وتاريــخ 1434/5/4هـــ؛ واملقيــدة لدينــا برقــم 
34906011وتاريــخ 1434/5/6هـــ؛ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي رقــم 
)34201368( وتاريــخ 1434/4/29هـــ؛ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / 
....  القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بحائــل؛ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام 
ضــد / .... ســعودي اجلنســية ســجل مدنــي رقــم )....(؛ التهامــه بقضيــة 
ترويــج مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه علــى املدعــى عليــه 
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بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر علــى النحــو املفصــل فيــه؛ 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة :جــرت املصادقــة علــى 
مــا حكــم بــه فضيلتــه علــى املدعــى عليــه مــن تعزيــر مــع تنبيــه فضيلتــه 
أن ختــم صــورة الضبــط بصــورة طبــق األصــل بــدون توقيــع ال يكفــي 
ــا  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــك مســتقباًل، واهلل املوفــق، وصل ملالحظــة ذل

ــه أجمعــن. ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
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رقم الصك: 34194415  تاريخه : 1434/04/22هـ    
رقم الدعوى : 34176361

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34317446  تاريخه:1434/09/13هـ

مخــدرات - ترويــج حبــوب محظــورة - حيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد 
التعاطــي - تعزيــر بالســجن واجللــد - تعزيــر باملنــع مــن الســفر - تعزيــر 

بالغرامــة - تعزيــر باملصــادرة - إســقاط شــريحة جــوال. 

1-املادة 56 واملادة 62 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
2- تعميم سمو وزير الداخلية رقم 65980 يف 1428/10/23هـ 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ترويــج احلبــوب احملظــورة بقصــد 
ــه لهــا،  ــج والتعاطــي وتعاطي االجتــار والترويــج وحيازتهــا بقصــد التروي
بعقوبــة  عليــه  واحلكــم  إليــه  أســند  مــا  إثبــات  العــام  املدعــي  وطلــب 
الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف 
اجلــوال وإلغــاء شــريحته املســتخدمة يف اجلرميــة وإلــزام املدعــى عليــه بــرد 
ــة  ــه بعــد إخباري ــى املدعــى علي ــه مت القبــض عل ــغ املرقــم ، حيــث إن املبل
مفادهــا أن املدعــى عليــه يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة ومت التنســيق 
مــع أحــد املصــادر الســرية لإليقــاع بــه متلبســًا ومت ذلــك وتقابــل املصــدر 
مــع املدعــى عليــه يف املوقــع احملــدد ومت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد 
عمليــة التســليم واالســتالم وأقــر املدعــى عليــه بالدعــوى ، بنــاء علــى 



384

مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد 
والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإســقاط شــريحته 
مــن  احلكــم  وصــدق  احلكومــي  املبلــغ  رد  و  اجلرميــة  املســتخدمان يف 

محكمــة االســتئناف .

ــا .....   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34176361 وتاريــخ 1434/04/16 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/04/16 وتاريــخ   34940643 برقــم  باحملكمــة 
  10  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/04/21  األحــد 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام و أدعــي علــى /......  البالــغ مــن العمــر)24( 
عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( حيــث أنــه 
بتاريــخ 1434/3/10هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق 
ادارة العميــات التابعــة إلدارة مكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض 
بنــاًء علــى املعلومــات الــواردة لهــم مــن أحــد مصادرهــم الســرية عــن قيــام 
املذكــور بترويــج احلبــوب احملظــورة ويســتخدم هاتفــه اجلــوال رقــم) ...( 
واســتعد املصــدر لالطاحــه بــه باجلــرم املشــهود عليــه مت االيعــاز للمصــدر 
لالتصــال علــى الهاتــف جــوال املــروج وطلــب منــه حبوبــًا محظــوره بقيمــة 
)200( مائتــي ريــال فوافــق املــروج املذكــور ومت تكليــف احــد افــراد 
الفرقــه ملرافقــة املصــدر ليكــون شــاهد علــى عمليــة الترويــج ومت تزويــد 
املصــدر باملبلــغ املرقــم وقــدرة )200( مائتــي ريــال وحــدد املــروج مــكان 
االســتالم والتســليم وباإلنتقــال إلــى املوقــع مت مقابلــة املــروج وركــب يف 
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ســيارة املصــدر والفــرد املكلــف وحضــرت ســيارة لــم تتمكــن الفرقــه 
مــن تســجيل رقــم لوحتهــا بســبب الظــالم واســتلم املــروج املذكــور املبلــغ 
املرقــم قبــل نزولــه واجتــه إلــى الســياره واحتــك بصاحبهــا ثــم عــاد وســلم 
للمصــدر ماعــدده )7( ســبع حبــات حتمــل عالمــة الكبتاجــون احملظــور 
وبعــد متــام العمليــه مت ضبطــه وبتفتيشــه عثــر علــى ماعــدده )1( حبــه 
حتمــل عالمــة الكبتاجــون احملظــور يف جيــب بنطالــه األميــن ولــم يعثــر 
معــه علــى املبلــغ املرقــم .وقد أثبت التقرير الكيميائي الشــرعي الصادر 
مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض 
املرفــق رقــم )2982/س( لعــام 1434هـــ احتــواء احلبــوب املروجــه واحلبــه                                                                                                                                     
املضبوطــه لالمفيتامــن وهــو مــن املــواد املنبهــه واملدرجــة باجلــدول رقــم 
)2( فئــة )ب( مــن نظــام مكافحــه املخــدرات واملؤثرات العقلية .وبســماع 
أقوالــه األوليــة واســتجوابه اعتــرف بالترويــج واعتــرف بضبــط احلبــه 
احملظــوره معــه بقصــد التعاطــي واعتــرف بتعاطــي احلبــوب احملظــوره 
وأنــه حصــل علــى احلبــوب املخــدره مــن املدعــو / .... حيــث أنــه اتصل عليه 
لطلــب احلبــوب احملظــوره فأعطــاه رقــم املدعــو / ... وهــو الــذي احضــر 
احلبــوب احملظــوره وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه االتهــام 
لـــ/ ....  ببيــع مــا عــدده )7( ســبع حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه 
ــه واحــده  ــازة ماعــدده )1( حب ــج وحي احملظــورة بقصــد األجتــار والتروي
مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه احملظــورة بقصــد الترويــج و التعاطــي 
وتعاطيــه احلبــوب احملظــوره املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 

)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ  .وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :-
1- ماتضمنه اعترافه.
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2- ما تضمنه محضر القبض( .
3- مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي وببحــث ســوابقه العشــرية لــم عثــر 
علــى ســابقه مســجله بحقــه حتــى تاريخــه .وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا ، لــذا اطلــب إثبــات 

إدانتــه  مبــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا باآلتــي:-
1-بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــه املاليــة بحقــة وفقــًا للفقــرة )األولــى( 
مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية املشــار 
إليــه وتشــديد العقوبــه عليــه وفقــًا للفقــرة )ج( البنــد ثانيــًا مــن نفــس املــادة 

وإعمــال الفقــره ) االولــى( مــن املــاده ) 62( مــن نفــس النظــام بحقــه.
2- منعــه مــن الســفر  إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة 
ســجنه وفقــًا للفقــرة )االولــى( مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه . 
 3-مصــادرة الهاتــف النقــال مــن نــوع ..... املســتخدم يف اجلرميــه اســتنادًا 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )53( املــادة  مــن  )األولــى(  للفقــرة 

. العقليــة  واملؤثــرات 
4-إلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف اجلرميــة ذات الرقــم )....( وعدم صرفها 
الشــركة  وإبــالغ  باإللغــاء  لنفــس املشــترك يف حــال صــدور احلكــم 

مــصـــــدرة الشــريــحـــة بـذلـــك استنـــادًا إلى   
تعميم سمو وزير الداخلية رقم )9798( وتاريخ 9ـــ1428/2/10هـ.

5-إلــزام املذكــور بــرد املبلــغ املرقــم وقــدره ) 200( مائتــي ريــال اســتنادًا 
لبرقيــة ســمو ولــي العهــد وزيــر الداخليــة رقــم )65980( وتاريــخ 22-

1428/10/23هـــ  .
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه اجــاب مــا ذكــره املدعــي العــام صحيح 
مــن ناحيــة ترويــج ســبع حبــات محظورة بالبيع وحيــازة حبة واحدة لقصد 
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ــه يســتعمل  ــه كمــا قــرر ان ــى فعل ــادم عل ــه تائــب ون االســتعمال وقــرر ان
ــه وحيــث  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجاب ــاء عل احلبــوب احملظــورة فبن
اعتــرف املدعــى عليــه ببيــع ســبع حبــات محظــورة وحيــازة حبــة واحــدة 
لقصــد االســتعمال وحيــث جــرى االطــالع علــى التقريــر الكيمــاوي رقــم 
2982/س لعــام 1434هـــ املتضمــن ايجابيــة العينــة للحبــوب احملظــورة 
وحيــث جــرى التأمــل لــذا قــررت مــا يلــي اوال ثبــت لــدي ترويــج املدعــى 
عليــه لســبع حبــات محظــورة عــن طريــق البيــع وحكمــت عليــه للمــادة 
38 بســجنه ســنة ونصــف اعتبــارا مــن توقيفــه وجلــده مائتــي جلــده مفرقة 
علــى اربــع فتــرات بينهــم عشــرة ايــام وبغرامــة ماليــه قدرهــا عشــرة االف 
ريــال تؤخــذ منــه وتــودع بيــت املــال ثانيــا حكمــت مبنعــه مــن الســفر 
للمــادة 56 بعــد انتهــاء محكوميتــه ثالثــا ثبــت لــدي حيازتــه حلبــة واحــدة 
ــة يف اوال اســتنادا للمــادة 62  ــه داخل لقصــد االســتعمال وتكــون عقوبت
مــن النظــام رابعــا حكمــت عليــه بــرد مبلــغ مائتــي ريــال اســتنادا لبرقيــة 
ســمو ولــي العهــد ووزيــر الداخيــه رقــم 65980 يف 22-1428/10/23هـــ 
خامســا حكمــت مبصــادرة الهاتــف اعــاله نــوع نوكيــا اســتنادا للمــادة 
56 مــن النظــام سادســا حكمــت بالغــاء الشــريحه املســتخدمه رقــم .....
وعــدم صرفهــا للمشــترك اســتنادا لتعميــم وزيــر الداخليــه رقــم 9798 
يف 9-10-/1428/2هـــ وبعرضــه عليــه قنــع بــه وقنــع بــه املدعــي العــام  
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/04/21 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/4/22هـــ حضــر 
املدعــي العــام وقــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب التمييــز بــدون الئحــه 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
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وســلم . حــرر يف  1434/04/22 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/8/9هـــ وردت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبطيهــا القــرار رقــم 34249949 يف 
1434/6/24هـــ ونــص احلاجــه منــه ان فضيلتــه ناظــر القضيــه اثبــت 
ترويــج املدعــى عليــه لســبع حبــات عــن طريــق البيــع وحكــم بســجنه 
ســنة ونصــف مبوجــب املــادة 38 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملــادة 
ــة ســبب  ــم يبــن ناظــر القضي ــة خمــس ســنوات ول املذكــورة اقــل عقوب
النــزول عــن احلــد االدنــى وحكــم فضيلتــه ناظــر القضيــة مبنــع املدعــى 
عليــه مــن الســفر ولــم يبــن مقــدراه واجيــب اصحــاب الفضيلــة ان النــزول 
بســبب قــل الكميــة وصغرهــا وامــا املنــع مــن الســفر فلمــدة ســنتن وبــه 
حكمــت  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/09 هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن رئيــس 
وتاريــخ   341842596 برقــم  املكلــف  بالريــاض  اجلزائيــة  احملكمــة 
1434/8/13هـــ   واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/ د........ برقــم 34194415 وتاريــخ 1434/4/22هـــ 
واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضــد / ............ ، وموضوعهــا مخــدرات 
التدقيــق يف  وبعــد  املعاملــة  وأوراق  وصــورة ضبطــه  القــرار  وبدراســة 
إجابــة فضيلــة ناظــر القضيــة وفقــه اهلل علــى قــرار محكمــة االســتئناف 
الســابق تقــرر املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر لعــدم موجــب 
املالحظــة، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلى آله وصحبه 

وســلم.
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رقم الصك:34204202  تاريخه : 1434/5/4هـ  
رقم الدعوى : 34177257

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34263965 تاريخه:1434/09/15هـ

احملظــورة  احلبــوب  حيــازة   - احملظــورة  احلبــوب  ترويــج   - مخــدرات 
بقصــد التعاطــي - اعتــراف حتقيقــًا - ثبــوت إدانــه - رد دعــوى - تعزيــر 
بالســجن واجللــد والغرامــة - تعزيــر باملصــادرة - إلغــاء شــريحة جــوال  

املواد 38 - 56 - 53 - 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

احملظــورة  احلبــوب  بترويــج  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
إليــه  أســند  مبــا  إدانتــه   إثبــات   العــام  املدعــي  وطلــب  لهــا  وتعاطيــه 
واحلكــم عليــه  بالســجن واجللــد والغرامــة  واملنــع مــن الســفر  ومصــادرة 
الســيارة  واجلــوال املســتخدمان  يف اجلرميــة  وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة  
يف اجلرميــة حيــث إنــه قــد وردت معلومــات مفادهــا  أن هنــاك  شــخصًا  
يقــوم بترويــج  احلبــوب احملظــورة  فتــم التنســيق مــع املصــدر  لالتفــاق 
معــه  علــى شــراء احلبــوب احملظــورة  ومت حتديــد املوعــد  وحضــر املتهــم 
يف املــكان  احملــدد  ومتــت مشــاهدة االســتالم والتســليم وأقــر املدعــى 
عليــه بالدعــوى، ملــا كان مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى 
ــع مــن الســفر والغرامــة ومصــادرة اجلــوال،  ــد و املن ــه بالســجن واجلل علي
وإلغــاء شــريحته وعــدم ثبــوت طلــب املدعــي العــام مبصــادرة الســيارة 
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املســتخدمة يف اجلرميــة وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .................   القاضــي يف احملكمــة 
ــة رئيــس  ــة احملالــة لنــا مــن فضيل اجلزائيــة بالريــاض   وبنــاء علــى املعامل
احملكمة اجلزائية بالرياض برقم 34177257 وتاريخ 1434/04/17هـ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34946693 وتاريــخ 1434/04/17 هـــ  ففــي 
يوم  األربعاء املوافق 1434/04/24هـ افتتحت اجللســة الســاعة 45 : 08  
وفيها حضر  املدعي العام ....وقرر قائال أدعي على .................... البالغ 
مــن العمــر)..( عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقة الهويــة الوطنية رقم 
)................( أعــزب ، متعلــم ، عاطــل - يقيــم يف مدينــة الريــاض أوقــف 
بتاريــخ 1434/3/1هـــ وأحيــل إلى شــعبة ســجن امللــز مبوجب أمر اإلحالة 
ومتديــد التوقيــف رقــم )هـــ را/5/........( وتاريــخ  1434/3/7هـــ اســتنادًا 
للقــرار الــوزاري  رقــم )1900( وتاريخ1428/7/9هـــ  املبنــي علــى املــادة 
)112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة . حيــث أنــه بتاريــخ 1434/3/1هـــ 
قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق املســاندة القابضــة للمديريــة 
العامــه ملكافحــة املخــدرات بنــاًء علــى املعلومــات الــواردة لهــم مــن أحــد 
مصادرهــم الســرية عــن وجــود شــخص يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة 
ومت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى املــروج  علــى هاتفــه جــوال رقــم 
) ...................( وطلــب منــه حبوبــًا محظــوره بقيمــة )650( ســتمائة مائــه 
وخمســن ريال فوافق املروج ومت االتفاق على موعد االســتالم والتســليم 
وعليــه مت تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم )650( ســت مائــه وخمســون ريــال 
وعليــه مت االنتقــال مــع املصــدر ويرافقــه احــد افــراد الفرقــه الــــى املـــوقع 



391

املــتـفـق عليه وبـعـد خـمــس دقـائـق حــضـرت سـيـارة مـن نـوع .....  تـحـمـل 
اللــوحـــة)؟؟؟-...( وقــام مبقابلــة املصــدر والفــرد املرافــق واحتــك بهمــا 
وســلمهما شــئ وبعدهــا تفرقــا ومبتابعــة الســيارة ....  وعنــد توقفهــا عنــد 
أحــد احملــالت التجاريــة مت األقفــال عليه وحــاول الهرب فتم أطالق عيار 
نــاري علــى اإلطــار اخللفــي األميــن ومت القبــض عليــه وأتضــح انــه املذكــور 
وبتفتيشــه شــخصيًا عثــر علــى املبلــغ املرقــم يف جيبــه وبتفتيــش الســياره 
عثــر علــى ماعــدده )4( أربــع حبــات حتمــل عالمــة الكبتاجــون احملظــور 
كمــا عثــر علــى هاتــف جــوال مــن نــوع ..... وهــو اجلــوال املســتخدم يف 
اجلرميــه ويحمــل الرقــم املصنعــي )......................( وعنــد مقابلــة املصــدر 
ــه حتمــل عالمــة  والفــرد املرافــق  ســلمهما مــا عــدده )20( عشــرون حب

الكبتاجــون احملظــور وهــي الكميــة املشــتراه .
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفــق رقــم )2700 
/س( لعــام 1434هـــ احتــواء احلبــوب املضبوطــه وعينــة احلبــوب املروجــه 
لالمفيتامــن وهــو مــن املــواد املنبهــه واملدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( 

مــن نظــام مكافحــه املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
وبســماع أقوالــه األوليــه اعتــرف بحيــازة احلبــوب احملظــورة يف ســيارته 
أن  أعتــرف  وبأســتجوابه  التعاطــي  أربــع حبــات بقصــد   )4( وعددهــا 
لــه  الــذي يحمــل رقــم الشــريحة )...................( عائــد  الهاتــف اجلــوال 
واعتــرف بتعاطــي احلبــوب احملظــوره وأن املبلــغ املضبــوط معــه وقــدره
ــال مصــدره مــن حافــز ومصروفــه الشــخصي )جــرى  )2100( ألفــان ري
تســليمه املبلــغ املالــي اســتنادًا الــى املادتن)86-88( مــن نظام اإلجراءات 
اجلزائيــة كونــه ليــس محــاًل للمصــادره مبوجــب اخلطــاب رقــم )34968( 
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وتاريــخ 1434/4/7هـ  
وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه االتهام لـ/ ..................   ببيع 
مــا عــدده )20( عشــرون حبــه مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه احملظــورة 
بقصــد اإلجتــار و الترويــج وحيازتــه ماعــدده )4( أربــع حبــات مــن نفــس 
النــوع بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه احلبــوب احملظــوره املجــرم 
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة  مبوجــب 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ  
وتســتره علــى مصــدر مــا مت ضبطــه معــه ومــا مت ترويجــه  املعاقــب علــى 

ذلــك شــرعا .
وذلك لألدلة والقرائن التالية :-

1- اعترافه حتقيقًا أن اجلوال الذي يحمل رقم الشريحة ).....................( 
عائــد له .

2- ما تضمنه محضر القبض املنوه عنه املرفق لفه رقم )    ( .
3- مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــه 

رقــم )........( . 
4-ضبط املبلغ املرقم بحوزته .

وببحــث ســوابقه العشــرية  عثــر لــه علــى ســابقة ســرقة جــواالت مســجله 
يف حقــه حتــى تاريخــه .

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا ، لــذا اطلــب إثبــات إدانتــه  مبــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا 

باآلتــي:-
1-بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــه املاليــة بحقــة وفقــًا للفقــرة )األولــى( 
مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية املشــار 
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إليــه وتشــديد العقوبــه عليــه وفقــًا للفقــرة )ج( البنــد ثانيــًا مــن نفــس املــادة 
واعمــال الفقــره )األولــى ( مــن املــادة )62( مــن نفــس النظــام بحقــه لقــاء 

مــا أســند إليــه.
2- منعــه مــن الســفر  إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة 
ســجنه وفقــًا للفقــرة )الثانيــة( مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه . 
 ).......( رقــم  اللوحــه  حتمــل   )  .....  ( نــوع  مــن  الســياره  3-مصــادرة 
ــادة )53( مــن  ــى ( مــن امل املســتخدمه يف اجلرميــه اســتنادًا للفقــره ) األول

نفــس النظــام  . 
ــوع ...... املســتخدم يف اجلرميــه حامــل  ــف النقــال مــن ن  4-مصــادرة الهات
الرقــم املصنعــي ).......................( اســتنادًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة 

)53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
 )..................( الرقــم  ذات  اجلرميــة  يف  املســتخدمة  الشــريحة  5-إلغــاء 
وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك يف حــال صــدور احلكــم باإللغــاء وإبــالغ 
الشــركة مصــدرة الشــريحة بذلــك اســتنادًا إلــى تعميــم ســمو وزيــر 

الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9ـــ1428/2/10هـــ.
6-بعقوبــة تعزيريــة بحقــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط ومــامت 
ترويجــه . وبــاهلل التوفيــق وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره 
املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــال وقــد قمــت ببيــع عشــرين حبــة 
وهــذه احلبــوب هــي لــي الســتخدامها واتصــل علي متعاون وطلب شــراؤها 
وقمــت ببيــع عشــرين حبــة حلاجتــي للمــال وبقــي معــي اربــع حبــات وهــي 
للتعاطــي وقــد تعاطيــت احلبــوب احملظــورة قبــل القبــض علــي بخمســة 
عشــر يومــا  وعلــي ســابقة ســرقة جــواالت فقــط وقــد اشــتريت احلبــوب 
احملظــورة مــن شــخص اثيوبــي يف حــي ............ أمــا الســيارة فهــي ليســت 
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لــي وإمنــا لعمــي ولــدي البينــة هــذه اجابتــي لــذا رفعــت اجللســة حلضــور بينــة 
املدعــى عليــه ألن الســيارة ليســت ملــكا لــه وعليــه جــرى التوقيــع  وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/04/24 هـــ
اجلزائيــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق1434/04/29 هـــ افتتحــت اجللســة 
ــي رقــم  الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر ســعودي بالســجل املدن
..................وكيــال عــن بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
فيهــا  واملخــول   1434/4/27 يف   34522524 برقــم  الريــاض  بجنــوب 
باملرافقــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار 
وقــرر بقولــه بــأن الســيارة التــي قبضــت مــع املدعــى عليــه أنهــا ملوكلــي 
وليســت لــه وقــد أخذهــا يف ذلــك اليــوم الــذي قبــض عليــه فيــه عاريــة 
ليذهــب بهــا إلــى مــكان ثــم يعيدهــا وال زالــت مســجلة باســم موكلــي 
وأحضــر معــه أصــل اإلســتمارة وبياناتهــا كالتالــي اســم املالــك بالهويــة 
رقــم .................. رقــم الهيــكل .............. حتمــل اللوحــة رقــم )........( 
جــرى  وقــد  2001م  الصنــع  ســنة  ذهبــي  اللــون   ....... املركبــة  طــراز 
االطــالع عليهــا وإرفــاق صــورة منهــا باملعاملــة وعليــه جــرى التوقيــع وباهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/04/29 هـــ ويف يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/05/01 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وبعــرض بينــة املدعــى عليــه علــى أن الســيارة ليســت ملــكا لــه علــى 
املدعــي العــام أجــاب بقولــه ليــس لــدي ســوى مــا يف املعاملــة وبتصفــح 
املعاملــة لــم أجــد فيهــا مــا يثبــت أن الســيارة ملــكا للمدعــى عليــه ولــم 
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يقــر املدعــى عليــه أن الســيارة ملــكا لــه فبنــاء علــى ما تقدم مــن الدعوى 
واالجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى قيامــه ببيــع ما عدده عشــرين 
حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون وتعاطيــه لنوعهــا وحيازتــه ألربــع حبــات من 
نفــس النوعيــة للتعاطــي وحيــث جــرى االطــالع علــى محضــر التحقيــق 
وعلــى التقريــر الكيميائــي واذا هــو كمــا ذكــره املدعــي العــام وحيــث 
لــه  انهــا  اجلرميــة  املســتخدمة يف  الســيارة  ان  أنكــر  املدعــى عليــه  ان 
واحضــر مــا يثبــت ذلــك وأنهــا ملــك لعمــه واملرفــق صــورة وثيقــة امللكيــة 
باملعاملــة وحيــث أن املدعــى عليــه ليــس عليــه ســابقة مماثلــة جلرميتــه وإمنــا 
ــام املدعــى عليــه ببيــع مــا  ــذا ثبــت لــدي قي ســابقته يف ســرقة جــواالت ل
عــدده عشــرون حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون  بقصــد االجتــار والترويــج 
وحيازتــه لعــدد أربــع حبــات مــن حبــوب الكبتاجــون بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه لنوعهــا وتســتره علــى مصــدر مــا ضبــط وحكمــت عليــه باالتــي 
الســجن يف هــذه  تاريــخ دخولــه  مــن  تبــدأ  ثــالث ســنوات  أوال ســجنه 
القضيــة وبغرامــة ماليــة قدرهــا ثالثــة االف ريــال وجلــده ثالثمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة واالخــرى 
عشــرة ايــام داخــال يف هــذا اجللــد تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط وذلــك 
ــى املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وقــد نزلــت عــن  ــاء عل بن
ــه  ــة ولعــدم وجــود ســوابق علي ــة الكمي ــادة لقل ــة املقــررة بهــذه امل العقوب
ــة وذلــك بنــاء علــى املــادة )60( مــن النظــام نفســه ثانيــا منعــه مــن  مماثل
الســفر ملــدة ثــالث ســنوات تبــدأ بعــد تنفيــذه عقوبــة الســجن بنــاء علــى 
املــادة رقــم )56( مــن النظــام نفســه ثالثــا مصــادرة هاتفــه اجلــوال مــن نــوع 
...... يف اجلرميــة رقمــه املصنعــي )............( وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة 
يف اجلرميــة ذات الرقــم  وذلــك بنــاء علــى املــادة رقــم )53( مــن النظــام 
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نفســه رابعــا جلــده ثمانيــة وســبعون جلــدة دفعــة واحــدة لتعاطيــه احلبــوب 
احملظــورة ويكــون بينهــا وبــن اجللــد التعزيــري يف أوال خمســة عشــر 
يومــا خامســا لــم يثبــت لــدي مــا يطالــب بــه املدعــي العــام مــن مصــادرة 
الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة وحكمــت بــرد دعــواه وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة وطلــب املدعــي العــام التمييــز وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/05/01 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/08/07 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا بنــاء علــى قــرار أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة الدائــرة الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة اإلســتئناف 

بالريــاض رقــم 34263965 يف 1434/7/10هـــ والــذي جــاء فيــه 
) لوحــظ لألكثريــة مــا يلــي 1- املدعــي العــام طلــب متييــز احلكــم ولــم 
جنــد يف املعاملــة الئحــة اعتراضيــة أو أنــه يطلــب رفــع احلكــم بــدون 
الئحــة 2- صــورة الوكالــة وصــورة ملكيــة الســيارة لــم يشــرح عليهــا 
مبطابقتهــا ألصلهــا فعلــى فضيلتــه مالحظــة مــا ذكــر واكمــال مــا يلــزم 
واهلل املوفــق( فعليــه حضــر املدعــي العــام وجــرى ســؤاله عــن املالحظــة 
األولــى فقــرر بأنــه ليــس لديــه الئحــة إعتراضيــة مكتفيــا مبــا جــاء يف 
أوراق املعاملــة وبالنســبة للمالحظــة الثانيــة فقــد جــرى الشــرح علــى 
صــورة الوكالــة وصــورة ملكيــة الســيارة مبطابقتهــا ألصلهــا لــذا جــرى 
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــع وب ــه جــرى التوقي ــه وعلي تدوين

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/07هـــ
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 341854258 
وتاريــخ 1434/8/25هـــ املرفــق بهــا القــرار الصادرمــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/ املســجل برقــم 34204202 وتاريــخ 1434/5/4هـــ 
ــى النحــو  ــة مخــدرات عل اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد / يف قضي
املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه 
وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه 
بنــاء علــى القــرار رقــم 34263965 وتاريــخ 1434/7/10هـــ لــم يظهــر 
تنبيــه  بعــد اإلجــراء األخيرمــع  نقــض احلكــم  مــا يوجــب  لألكثريــة 
ــه إلــى توقيــع املوظــف املختــص علــى ختــم طبــق األصــل بصــورة  فضيلت
الضبــط  فيالحــظ  ذلــك مســتقبآل واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم. ــه وصحب محمــد وآل



398

رقم الصك :3425538 تاريخه: 1434/01/28هـ 
رقم الدعوى:34186011

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3446381تاريخه:1434/02/24هـ

ــة املدعــى عليــه- نــدم  مخــدرات - ترويــج حبــوب محظــورة- ثبــوت إدان
-نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - مقاومــة رجــال األمــن  - تعزيــر 
املدعــى عليــه بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر - تعزيــر 
اجلرميــة-  يف  املســتخدَمن  وشــريحته  اجلــوال  الهاتــف  مبصــادرة 

ظــروف مخففــة للعقوبــة.

فقــرة 2 مــن املــادة 3 ، املــادة )38( ، املــادة )56(  ، املــادة )60( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

أقــام املدعــي العــام دعــواه ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بترويــج املخــدرات 
اإلمفيتامــن ، بقصــد الكســب املــادي ، حيــث مت القبــض علــى املدعــى 
عليــه وهــو يــروج حبــوب االمفيتامــن وأقــر املدعــى عليــه بصفــة الترويــج 
وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي احتــواء املــادة املضبوطــة علــى 
اإلمفيتامــن وطلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى عليه،بعقوبــة 
تعزيريــة واملنــع مــن الســفر خــارج البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة ومصــادرة 
جهــاز اجلــوال املســتخدم يف الترويــج وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف 
الترويــج لنفــس املدعــى عليــه، إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى - قــررت 
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احملظــورة،  احلبــوب  بترويــج  عليــه  املدعــى  إدانــة  بثبــوت  احملكمــة 
حكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه بســجنه ســنة وســتة أشــهر تبــدأ 
مــن تاريــخ توقيفــه يف هــذه القضيــة، وجلــده خمســن جلــدة مفرقــة علــى 
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بينهمــا عشــر أيــام، وإلزامــه بدفــع 
غرامــة ماليــة قدرهــا ثالثــة آالف ريـــال، واملنــع مــن الســفر خــارج البــالد 
مــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء عقوبة ســجنه، ومصــادرة اجلوال املســتخدم 
الترويــج وإلغــاء الشــريحة وعــدم صرفهــا لنفــس املتهــم، وعقوبــة  يف 
التهمــة عليــه مبقاومــة رجــال الفرقــة القابضــة  تعزيريــة لقــاء توجيــه 
ــه  ــدة دفعــة واحــدة، قــرر املدعــي العــام عــدم قناعت ــده خمســن جل بجل
باحلكــم ،وقنــع املدعــى عليــه وجــرى تصديــق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف. 

احملكمــة  يف  ..........القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة 
.......... برقــم  مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
..........وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة  1434/01/21هاملقيــدة  وتاريــخ 
1434/01/21هـــ ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق1434/01/27 هـــ حضــر 
املدعــي العــام/ ..........املشــار إلــى تكليفــه يف الضبــط وادعــى قائــاًل 
دعــواي هــي مــا ورد يف الئحــة الدعــوى العامــة املتضمنــة االدعــاء علــى/ 
 )..........( رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ...................ســعودي 
حيــث أنــه بتاريــخ 1433/12/15هـــ مت القبــض عليــه لترويجــه احلبــوب 
احملظــورة وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام لــه بترويــج ثــالث 
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حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة عن طريــق البيع وحيازة 
حبــة بقصــد الترويــج واملجــرم مبوجــب املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وتوجيــه االتهــام لــه مبقاومــة رجــال األمــن 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1-مــا ورد بإقــراره املــدون علــى الصفحــة 
رقــم )3( مــن دفتــر التحقيــق رقــم )1( وعلــى الصفحــة رقــم)18( مــن ملف 
إجــراءات االســتدالل رقــم)1( 2- مــا تضمنــه محضــر القبــض والتفتيــش 
املــدون علــى الصفحــة رقــم )11( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل املرفــق 
لفــه رقــم )1( 3-  مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق لفــه 
رقــم)13( وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق اتضــح عــدم وجــود ســوابق 
مســجلة عليــه وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مبوجــب  نظامــًا  عليــه  ومعاقــب  ومجــرم 
واملؤثــرات العقليــة لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا 
يلــي: 1-عقوبــة تعزيزيــه وفقــًا ملــا ورد فاملــادة )1/38( مــن النظــام املشــار 
إليــه لقــاء مــا أســند إليــه  2- منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد 
ــى مــن النظــام  ــة وفقــًا ملــا ورد يف املــادة )56( الفقــرة األول تنفيــذ العقوب
املشــار إليــه 3- مصــادرة جهــازي اجلــوال ذوي الرقمــن املصنعــي رقــم 
ــا  ــًا مل ــج وفق ــة التروي )..........( ورقــم)..........( وذلــك الســتعمالها يف قضي
ورد يف املــادة )1/53( مــن النظــام املشــار إليــه وإلغــاء رقــم الشــريحة 
)..........( لنفــس املدعــى عليــه وفقــًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
عقوبــة   -4 9-1428/2/10هـــ  وتاريــخ   )9798( رقــم  الداخليــة  وزيــر 
ــد القبــض عليــه هــذه دعــواي  ــه لرجــال األمــن عن ــة لقــاء مقاومت تعزيري
ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــى عليــه وبســؤاله اإلجابــة أجــاب قائــاًل 
مــا نســب لــي يف دعــوى املدعــي العــام كلــه صحيــح إذ قمــت بترويــج 
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الكميــة املشــار إليهــا يف الدعــوى مقابــل مبلــغ قــدره مائتــا ريــال وســلمت 
الكميــة واســتلمت املبلــغ واســتخدمت اجلــوال وشــريحة اإلتصــال املشــار 
إليهمــا يف الدعــوى يف التنســيق لهــذه العمليــة وأمــا مــا نســب لــي مــن 
لــي  وليــس  أقاومهــم  فلــم  فهــذا غيــر صحيــح  الفرقــة  مقاومــة رجــال 
ســوابق وأنــا تائــب إلــى اهلل وأتعهــد بعــدم العــودة لذلــك هــذه إجابتــي 
وجــرى االطــالع علــى األدلــة والقرائــن املشــار إليهــا يف دعــوى املدعــي 
العــام فوجــد مضمونهــا كمــا ذكــر ووجــد يف محضــر القبــض يف امللــف 
املرفــق باملعاملــة لفــة رقم)1(أنــه أثنــاء القبــض علــى املدعــى عليــه قــاوم 
مقاومــة عنيفــة ووجــد أن التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ..........لعــام 
ــة لفــة رقم)12(يتضمــن أنــه بتحليــل عينــة ممــا  1433هـــ املرفــق باملعامل
مت ضبطــه مــع املدعــى عليــه ثبــت إيجابيهــا ملــادة االمفيتامــن املخــدر 
احملظــور فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى 
عليــه ومصادقتــه علــى مــا نســب لــه يف الدعــوى عــدا إنــكاره مقاومــة 

ــاًء علــى مــا يلــي: الفرقــة القابضــة وبن
1-ترويــج املدعــى عليــه حلبــوب االمفيتامــن احملظــورة فعــل محرم شــرعًا 
ومجــرم نظامــًا ملــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ومعاقــب عليــه بالعقوبة األصلية 
الــواردة يف املــادة الثامنــة والثالثــن والعقوبــة التكميليــة الــواردة يف 
املــادة السادســة واخلمســن مــن النظــام املشــار إليــه 2-ماتضمنــه التقريــر 
ــة وتعهــده  الكيميائــي املشــار إليــه 3-مــا قــرره املدعــى عليــه مــن التوب
بعــدم تكــرر الفعــل منــه وعــدم وجــود ســوابق عليــه ولقلــة الكميــة 
ولصغــر ســنه هــذا كلــه يســتوجب تخفيــف العقوبــة عليــه والنــزول عــن 
احلــد األدنــى املقــرر يف املــادة الثامنــة والثالثــن وفقــا ملــا ورد يف املــادة 
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الســتن مــن النظــام املشــار إليــه 4 - اســتخدام املدعــى عليــه للجــوال 
وشــريحة اإلتصــال املشــار إليهــا يف الدعــوى يســتوجب مصادرتــه وفقــًا 
ملــا نصــت عليــه املــادة الثالثــة واخلمســن مــن النظــام املذكــور ووفقــًا 
ــه 5-توجــه  ــة املشــار إلي ــر الداخلي ــم صاحــب الســمو امللكــي وزي لتعمي
التهمــة علــى املدعــى عليــه مبقاومــة رجــال الفرقــة القابضــة وذلــك ملــا 
تضمنــه محضــر القبــض لــذا فقــد تقــرر مــا يلــي :أواًل ثبــت لــدي إدانــة 
املنبهــة  االمفيتامــن  حبــوب  مــن  حبــات  ثــالث  بترويــج  عليــه  املدعــى 
احملظــورة عــن طريــق البيــع وحيــازة حبــة بقصــد الترويــج وقــررت تعزيــره 
علــى ذلــك بســجنه مــدة ســنة وســتة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ توقيفــه يف هذه 
القضيــة وجلــده مئــة وخمســن جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة 
خمســون جلــدة وبينهمــا عشــرة أيــام وإلزامــه بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 
ألــف ريــال خلزينــة الدولــة ومنعــه مــن الســفر إلــى خــارج هــذه البــالد مــدة 
ــًا:  ــا أعــاله ثاني ــة ســجنه املنصــوص عليه ــدأ بعــد انتهــاء عقوب ســنتن تب
ثبــت لــدي اســتخدام املدعــى عليــه للجــوال وشــريحة االتصــال املشــار 
إليهــا وقــررت مصــادرة ذلــك وعــدم صــرف شــريحة االتصــال لنفــس 
املســتخدم ثالثــًا: قــررت تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء توجــه التهمــة عليــه 
مبقاومــة رجــال الفرقــة القابضــة وذلــك بجلــده خمســن جلــدة دفعــة 
قــرر  العــام  املدعــي  علــى  وبعــرض احلكــم  وبذلــك حكمــت  واحــدة 
اعتراضــه علــى احلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
اعتراضيــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه باحلكــم وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/01/27 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيــق 
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القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
ــة بخميــس مشــيط برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ال
..........وتاريــخ 1434/2/4هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ..........برقــم ..........وتاريخ 1434/1/28هـ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ..........يف قضيــة )مخــدرات( علــى 
الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34207894 تاريخه: 1434/5/6هـ   
 رقم الدعوى:34187484 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34223297  تاريخه:1434/05/26هـ

مخــدرات - ترويــج - قــات - األصــل بــراءة الذمــة - اخلطــأ يف العفــو 
خيــر مــن اخلطــأ يف العقوبــة - حكــم بــرد الدعــوى - ســند شــرعي- بينــة 

غيــر موصلــة.

ــًا إن الظــن ال يغنــي مــن  1- قولــه تعالــى ) ومــا يتبــع أكثرهــم إال ظن
احلــق شــيئا إن اهلل عليــم مبــا يفعلــون ( 

ادرؤوا احلــدود عــن املســلمن مــا   ( 2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
اســتطعتم فــإن كان لــه مخــرج فخلــوا ســبيله فــإن اإلمــام أن يخطــئ 

يف العفــو خيــر مــن أن يخطــئ يف العقوبــة ( .
3- األصل البراءة وال يزول هذا األصل إال بيقن .

4- القاعدة الشرعية : اليقن ال يزول بالشك .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بترويــج قــات عــن طريــق البيــع 
فطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة وإلغــاء 
احلكومــي  املبلــغ  وإعــادة  الترويــج  يف  املســتخدمة  االتصــال  شــريحة 
املفقود،حيــث مت االتصــال علــى املدعــى عليــه مــن قبــل املصــدر وطلــب 
منــه حزمــة قــات فطلــب مــن املصــدر احلضــور إلــى منزلــه ثــم جــرى بعــد 
ذلــك االســتالم والتســليم ثــم دخــل املدعــى عليــه املنــزل وأقفــل البــاب 
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فتأجــل القبــض عليــه ويف يــوم آخــر قبــض علــى املدعــى عليــه وأثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القــات 
احملظــور وأنكــر املدعــى عليــه الدعــوى، حيــث إن بينــة املدعــي العــام 
شــهادة الشــهود . حكــم بــرد الدعــوى وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض 
املدعــي العــام بــدون الئحــة وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34187484 برقــم  مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341000650 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/04/23
1434/04/23 هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق1434/04/29 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 10 وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....املكلــف مــن 
مرجعــه باخلطــاب برقــم .....يف 1430/5/8هـــ وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه .....ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وادعــى املدعــي 
ــة عصــرا مــن  ــام الســاعة الثالث ــه يف مت ــا أن العــام يف دعــواه احملــررة لدين
يــوم اخلميــس  املوافــق 1434/03/19هـــ وأثنــاء توفــر معلومــات ملكافحة 
املخــدرات بخميــس مشــيط مــن أحــد مصادرهــا الســرية عــن قيــام املتهــم 
املذكــور بترويــج نبــات القــات مت االتصــال عليــه مــن قبــل املصــدر ومت 
علــى جوالــه رقــم ).....(علــى مســمع مــن أفــراد الفرقــة وطلــب منــه حزمــة 
مــن نبــات القــات مببلغ)300(ريــال فطلــب من املصدر احلضــور إلى منزله 
ومت تكليــف أحــد األفــراد بالتنكــر ومرافقــة املصــدر ومت تزويدهــم 
مببلــغ حكومــي مرقــم وعنــد وصولهــم إلــى املنــزل خــرج عليهــم املتهــم 
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املذكــور وســلم املصــدر حزمــة ملفوفــة يف قطعــة قمــاش أخضــر بلــغ 
وزنهــا )445(جــم واســتلم املبلغ احلكومــي ودخل منزله وأغلق الباب ومت 
تأجيــل القبــض عليــه إلــى وقت الحق ويف اليــوم املوافق 1434/04/05هـ 
مت القبــض علــى املتهــم املذكــور وهــو خــارج مــن منزلــه وباســتجواب 
املتهــم املذكــور بعــد إحاطتــه بالتهــم املوجهــة لــه وبجهــة التحقيــق أقــر 
باســتعمال القــات احملظــور منــذ عــام وبتحليــل عينــة ممــا مت ضبطــه ثبــت 
احتواءهــا علــى القــات مبوجــب التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم).....(
لعــام  الصــادر مــن مركــز الســموم والكيميــاء مبنطقــة عســير والقــات 
مــن املــواد املدرجــة باجلــدول رقــم)4( فئــة )أ،ج( املــواد املخــدرة امللحقــة 
بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وقــد انتهــى التحقيــق مــع 
املدعــى عليــه  إلــى توجيــه االتهــام لــه بترويــج حزمــة  نبــات قــات محظــور 
بلــغ وزنــه )445جــم( عــن طريــق البيــع واســتخدامه لــه يف الســابق وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التالية:1-مــا جــاء يف محضــر اســتجوابه املنــوه عنــه 
علــى الصفحتــن رقــم)1-2( مــن ملــف التحقيــق املرفــق علــى لفــة رقــم 
)13( واملتضمــن اســتعماله للقــات يف الســابق 2- مــا تضمنــه محضــر 
الشــراء املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحتــن رقمــي)2-12( مــن ملــف 
االســتدالل املرفــق علــى اللفــة)1(  3- مــا تضمنــه التقريــر  الكيميائــي 
لفــه)7(  املرفــق  1434هـــ  لعــام  )629/م(  برقــم  عنــه  املنــوه  الشــرعي 
وبالبحــث عــن ســوابقه اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة علــى املدعــى 
عليــه وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعا ومعاقــب 
عليــه نظامــا وقــد أقــدم عليــه وهــم بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا لــذا 
أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا:1- قضــى بــه األمــر 
الســامي الكــرمي رقــم )59366( وتاريــخ 1432/12/09هـــ 2- إلزامــه 
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إلغــاء   -3 والبالغ)300(ريــال  املفقــود  احلكومــي  املبلــغ  قيمــة  بدفــع 
الشــريحة رقــم ).....( وعــدم صرفهــا لنفــس املســتخدم اســتنادا لتعميــم 
وزيــر الداخليــة رقــم)9798( وتاريخ9-1428/02/10هـــ هكــذا ادعــى 
وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه افــاد قائــال ماذكــره 
املدعــي العــام يف دعــواه مــن ترويجــي القــات املخــدر فغيــر صحيــح وامــا 
اجلــوال املذكــور يف الدعــوى فصحيــح أنــه عائــد لــي لكــن يتصــل علــى 
أشــخاص وال أعلــم مــن املتصــل هكــذا أجــاب وبعــرض إجابــة املدعــى 
عليــه علــى املدعــي العــام وســؤاله البينــة علــى صحــة دعــواه أفــاد أن لــدي 
بينــة ســأحضرها اجللســة القادمــة ورفعــت اجللســة وحــدد لــه موعــد يــوم 
االحد املوافق 1434/5/5هـ الســاعة العاشــرة  اختتمت اجللســة الســاعة 
احلاديــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/29 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34187484 برقــم  مشــيط  بخميــس  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341000650 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/04/23
1434/04/23 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/05/05 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــي عليــه 
وبســؤال املدعــى العــام هــل أحضــر مــا اســتمهل مــن أجلــه أفــاد قائــل نعــم 
واحضــر لشــهادة كل مــن .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .....مــن مواليــد عــام 1410هـــ ويعمــل مبكافحــة املخــدرات مبنطقــة 
خميس مشــيط ومن ســكانها وبســؤاله عما لديه من شــهادة قال أشــهد 
بــاهلل العظيــم أنــه يف يــوم اخلميــس املوافــق 1434/3/19 مت اإلتصــال 
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علــى املدعــى عليــه ..... علــى جوالــه رقــم ).....( مــن قبــل املصــدر ومت 
االنتقــال إلــى منزلــه الكائــن يف حــي ....... يف ......... وخــرج املدعــى عليــه 
ثــم دخــل املصــدر معــه داخــل احلــوش وخــرج املصــدر بحزمــة مــن القــات 
احملظــور علمــا انــه مت تفتيــش املصــدر قبــل نزولــه ولــم أرى االســتالم 
والتســليم للقــات احملظــور هكــذا شــهد وبعــرض شــهادة الشــاهد علــى 
املدعــى عليــه قــال أمــا الشــاهد فــال أعرفــه ولــم أشــاهده مــن قبــل لــذا 
ــل كل مــن .....ســعودي مبوجــب الســجل  ــل الشــاهد مــن قب جــرى تعدي
املدنــي رقــم .....مــن مواليــد 1393هـــ ويعمــل يف مبكافحــة املخــدرات 
.....مــن  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  و.....ســعودي  مشــيط  بخميــس 
مواليــد 1407هـــ يعمــل مبكافحــة املخــدرات بخميــس مشــيط وشــهدا 
بــان الشــاهد ثقــة عــدل مقبــول الشــهادة هكــذا شــهدا وبســؤال املدعــي 
العــام هــل لديــك مزيــد بينــة أفــاد قائــال ال ســوى مــا يف أوراق املعاملــة  
هكــذا أفــاد وللرجــوع إلــى أوراق املعاملــة رفعــت اجللســة وحــدد لهــم 
موعــد يــوم االثنــن املوافــق 1434/5/6هـــ الســاعة العاشــرة أختتمــت 
التوفيــق  وبــاهلل  دقيقــة   وأربعــن  وخمــس  العاشــرة  الســاعة  اجللســة 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

هـــ  1434/05/05
احلمــدهلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم الثنــن املوافــق 1434/05/06هـــ 
أفتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر 
املدعــى عليــه وبعــد تأمــل الدعوى ودراســة أوراق املعاملــة وبالرجوع إليها 
لــم اجــد اعتــراف او اقــرار ان املدعــي قــام بترويــج القــات احملظــور  لــذا 
وبنــاء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد اإلطــالع علــى املعاملــة 
اخلاصــة بهمــا وبنــاء علــى إنــكار املدعــى عليــه دعــوى املدعــي العــام 
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ودفــع بــإن اجلــوال الــذي مت التنســيق بــه يف شــراء احلبــوب احملظــورة  لــه  
وقــت الشــراء وان الــذي يتصــل عليــه أشــخاص اليعــرف منهــم وبنــاء  على 
شــهادة الشــاهد الغيــر موصلــة حيــث شــهد بأنــه لــم يشــاهد املدعــى عليــه 
وقــت إســتالم وتســليم القــات احملظــور وأنــه إمنــا كان التنســيق باجلــوال 
الــذي مت قبــض املدعــى عليــه وهــو بحوزتــه واحلضــور إلــى بيتــه ودخــول 
املصــدر احلــوش  ولكــون املدعــي  العــام ال بينــة لديــه ســوى مــا أحضــر 
و أوراق املعاملــة ولــم أجــد يف أوراق املعاملــة مــا يؤكــد اتهــام املدعــى 
عليــه ســوى شــهادة الشــاهد واإلتصــال باجلــوال الســيما أن مــن أوراق 
املعاملــة لــم يتضــح ان احلديــث احلاصــل هــو ترويــج القــات احملظــور وبنــاء 
علــى ان اليقــن القــوي ال يرتفــع بالشــك الضعيــف والثابــت بيقــن بــراءة 
ِبــُع  املتهــم ألنهــا أصــل فــال تــزول براءتــه إال بيقــن ولقولــه تعالــى )))َوَمــا َيَتّ
ــا  َ َعِليــٌم مِبَ ــِقّ َشــْيًئا ِإَنّ اهلَلّ ــَنّ اَل ُيْغِنــي ِمــَن احْلَ ــا ِإَنّ الَظّ َأْكَثُرُهــْم ِإاَلّ َظًنّ
ــوَن((  وعــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت: قــال رســول اهلل صلــى  َيْفَعُل
اهلل عليه وســلم : »اْدَرؤوا احُلدوَد عن املســلمن ما اســتطعتم، فإن كان 
لــه مخــرج، فخلــوا ســبيله. فــإن اإلمــام أن يخطــئ يف العفــو، خيــر مــن أن 
يخطــئ يف العقوبــة« رواه الترمــذي مرفوعــًا  والقاعــدة الشــرعية تقــول 
اليقــن ال يــزول بالشــك واألصــل يف املتهــم البــراءة وبنــاء علــى انــه متــى 
تطــرق الشــك واالحتمــال إلــي قرائــن اإلدانــة وجــب احلكــم ببــراءة املتهــم 
لعــدم كفايــة األدلــة إذ الشــك يفســر ملصلحــة املتهــم وحيــث اليوجــد 
ســوابق مســجلة علــى املدعــى عليــه  لذلــك كلــه فقــد رددت دعــوى 
املدعــى العــام وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى هــذا مــا 
ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه 
بــه وأمــا املدعــي العــام فقــرر املعارضــة وطلــب رفــع احلكــم لالســتئناف 
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بــدون الئحــة اعتراضيــة وأمــرت بتنظيــم القــرار الــالزم لذلــك ورفــع 
كامــل اوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم  واختتمــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/6هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بخميــس مشــيط رقــم 
الشــرعي  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/5/8هـــ  وتاريــخ   341000650
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ..... رقــم 34207894 
وتاريــخ 1434/5/6هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/.....) ســعودي 
اجلنســية ( يف قضيــة )  قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34223849 تاريخه:1434/5/27هـ 
رقم الدعوى:34203476

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34324940  تاريخه:1434/07/17هـ

مخــدرات - نقــل بقصــد الترويــج - قــات - املدعــى عليــه أجنبــي يتحــدث 
العربيــة - عــدم مصــادرة املبلــغ -  األصــل فيمــا بيــد املســلم فهــو ملكــه.

1- جــاء يف مطالــب أولــي النهــى )67/4( مــا نصــه )األصــل فيمــا بيــد 
املســلم أنــه ملكــه ( .

2- األصل براءة الذمة .
3- وملــا جــاء يف املــادة الثالثــة بفقرتهــا الثالثــة مــن نظــام املخــدرات 
الســابق يف القــرار رقــم )11( تاريــخ 1374/2/1هـــ ونصهــا:)كل شــخص 
مــن غيــر الصيادلــة واملرخــص لهــم باالجتــار باجلواهــر املخــدرة ثبتــت 
حيازتــه لشــيء مــن املخــدرات أو توســط يف تصريفهــا بالبيــع أو اإلرســال 
أو اإلهــداء أو النقــل مــن جهــة أخــرى يعاقــب بالســجن ملــدة خمــس 
ســنوات ويغــرم بغرامــة ماليــة قدرهــا عشــرة آاللف ريال عربي ســعودي(.
4- املادة الثالثة من القرار الوزاري رقم )2057( وتاريخ 1404/5/26هـ.
5- املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم )2057( وتاريخ 1404/5/26هـ.

ــي  ــغ مال ــل مبل ــه بنقــل قــات مقاب ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى علي
بقصــد االجتــار وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة 
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تعزيريــة واحلكــم بإبعــاده عــن البــالد ،حيــث مت االشــتباه مــن مقبــل 
فرقــة الضبــط األمنــي بشــاحنة يقودهــا املدعــى عليــه وبتفتيــش ضبــط 
معــه مبلــغ مالــي وبتفتيشــه الشــاحنة ضبــط بهــا كميــة مــن نبــات يشــتبه 
أن يكــون نبــات القــات وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة 
العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور ،صــادق املدعــى عليــه علــى 
الدعــوى ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بســجن املدعــى عليه 
ملــدة ســنتن وبغرامــة ماليــة قدرهــا ألــف ريــال وبإبعــاده عــن اململكــة 
بالعــودة  لــه  يســمح  ال  وأن  عليــه  بهــا  احملكــوم  العقوبــة  تنفيــذ  بعــد 
ــب  ــه تعليمــات احلــج والعمــرة ،ســقوط طل إليهــا فيمــا عــدا مــا تســمح ب
املدعــي العــام بطلــب مصــادرة املبلــغ املذكــور يف الدعــوى و قنــع املدعــى 
عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام بالئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....رئيــس احملكمــة العامــة برجــال أملــع   
وبناء على املعاملة احملالة لنا   برقم 34203476 وتاريخ 1434/05/04 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 341085145 وتاريــخ 1434/05/04 هـــ  
ففي يوم  الثالثاء املوافق1434/05/21 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 00 
: 12 وكانــت املعاملــة قــد وردتنــا  مــن رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء 
املدعــي  وعليــه حضــر  برقــم.....يف 1434/5/1ه   ..... العــام مبحافظــة 
العــام بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة .... .....لتمثيــل االدعــاء 
العــام والقيــام باعمــال املرافعــة اثنــاء اجللســات واملكلــف باالدعــاء العــام 
مبوجــب خطــاب رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة ....
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.....باكســتاني  .....يف 1434/3/12ه وادعــى علــى احلاضــر معــه  رقــم 
اجلنســية مبوجــب االقامــة رقــم .....قائــال يف دعــواه عليــه  بصفتــي مدعيــًا 
عامــًا بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة )...( أدعــى علــى /..... 
ــغ مــن العمــر  .....باكســتاني اجلنســية برخصــة اإلقامــة رقــم ).....( البال
)37( عامــًا ســائق شــاحنة متعلــم مســلم يتحــدث العربيــة- املقبــوض 
عليــه بتاريــخ 1434/3/9هـــ واملــودع بوحــدة ســجن محافظــة .... مبوجــب 
أمــر متديــد التوقيــف رقــم ).....( وتاريــخ 1434/3/23هـــ اســتنادًا للمــادة 
)114( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة حيــث أنــه عنــد الســاعة السادســة 
مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 1434/3/9هـــ مت االشــتباه مــن قبــل فرقة 
الضبــط األمنــي مبركــز .....بســيارة شــاحنه نــوع ) .......( اللــون )أزرق( 
).....( بقيــادة املدعــى عليــه  اللوحــة رقــم  صنــع عــام )2000م( حتمــل 
وبتفتيشــه ضبــط معــه مبلــغ مالــي قــدره) 13000( ثالثــة عشــر ألــف 
ريــال وبتفتيــش الشــاحنة ضبــط بهــا )380( ثالثمائــة وثمانــون حزمــة 
يشــتبه أنهــا مــن نبــات القــات احملظــور تــزن)115( مائــة وخمســة عشــر 
كيلــو مخبــأة بداخــل صهريــج الديــزل وبالــدرج اجلانبــي للتيــدر وقــد 
أثبــت التقريــر الكيمائــي الشــرعي رقــم ).....( وتاريــخ 1434/4/22هـــ 
الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية 
مبنطقــة عســير أن العينــة إيجابيــة لنبــات القــات وهــو مــن املــواد املدرجــة 
بجــداول املخــدرات واملؤثــرات العقليــة باجلــدول )4( الرابــع الفئــة )5( 
اخلامســة املرفــق بتعميــم صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم )74831( وتاريــخ 1431/7/9هـــ 
وباســتجوابه املدعــى عليــه /أقــر بنقــل )380( ثالثمائــة وثمانــون حزمــة 
ــو مــن نبــات القــات احملظــور مــن  ــة وخمســة عشــر كيل تــزن)115( مائ
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...... مقابــل )7000( ســبعة آالف وانتهــى  إلــى محافظــة   .... محافظــة 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه /بنقــل )380( ثالثمائــة 
وثمانــون حزمــة تــزن)115( مائــة وخمســة عشــر كيلــو مــن نبــات القــات 
احملظــور مقابــل مبلــغ مالــي بقصــد االجتــار وذلــك لألدلــة والقرائــن 
علــى  املــدون  والتفتيــش  القبــض  محضــر  1-ماتضمنتــه  التاليــة:- 
الصفحتــن رقــم )7.6( مــن تقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد لفــة رقــم )2( 
2-ماتضمنــه إقــراره املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحة رقــم )5( من ملف 
ضبــط إجــراءات قضيــة مخــدرات لفــة رقــم )17(3-ماتضمنتــه التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق لفــة رقــم )25(وبالبحــث عــن 
ــه وحيــث إن مــا أقــدم  ســوابقه أتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة علي
عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم 
نظامــًا ومعاقــب عليــه مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( وتاريــخ 
1374/2/1ه بعقوباتــه األصليــة والتكميليــة لــذا اطلــب إثبــات مــا اســند 
إليــه واحلكــم مبــا يلــي :1-بعقوبــة تعزيريــة وفقــا ملــا تضمنتــه املــادة )3(
الثالثــة مــن القــرار املشــار اليــه لقــاء نقــل )380(ثالثمائــة وثمانــون حزمــة 
تــزن )115(مائــة وخمســة عشــر كيلــو مــن نبــات القــات احملظــور مقابــل 
ــذ  ــي بقصــد االجتــار 2-احلكــم بإبعــاده عــن البــالد بعــد تنفي ــغ مال مبل
العقوبــة بحقــه وفقــا ملــا تضمنتــه الفقــرة )ج( مــن املــادة )4( الرابعــة مــن 
القــرار املشــار إليــه 3-مصــادرة املبلــغ املالــي املضبــوط وقــدره )13000(
ثالثــة عشــر ألــف ريــال كونــه مت إخفــاء حقيقتــه ولم يثبت جلهــة التحقيق 
ملكيــة املدعــى عليــه لــه هكــذا ادعــى وبســؤال املدعى عليــه عن دعوى 
املدعــي العــام أقــر بجميــع مــا جــاء فيهــا وقيامــه بنقــل مــا بلــغ وزنــه مائــة 
وخمســة عشــر كيلــو مــن نبــات القــات مبلــغ قــدره ســبعة اآلف ريــال لــم 
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تقبــض بقصــد االجتــار هكــذا أجــاب كمــا جــرى ســؤال املدعــى عليــه 
عــن املبلــغ املضبــوط عنــد القبــض وقــدره ثالثــة عشــر ألــف ريــال فأجــاب 
قائــاًل: هــذا املــال يعــود لــي خاصــة وهــو حصيلــة ملجمــوع رواتبــي للعــام 
املاضــي وليــس لــه عالقــة بنقــل القــات هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي 
العــام عــن بينتــه حيــال مــا ذكــر عــن هــذا املــال أجــاب قائــال ليــس لــدي 
ســوى مــا يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب وبالرجــوع إلــى أوراق املعاملــة 
1434/3/22ه  .....وتاريــخ   رقــم  الكيميائــي  التقريــر  علــى  أطلعــت 
املتضمــن إيجابيــة العينــة املرســلة لنبات القــات كما اطلعت على كرت 
ــو مــن الســوابق وبعــرض  ــة فوجدتــه يخل ســوابق املدعــى عليــه يف املعامل
مــا جــاء يف التقريــر الكيميائــي علــى املدعــى عليــه صــادق علــى مــا جــاء 
فيــه كمــا أطلعــت علــى قــرار اعتــراف املدعــى عليــه يف دفتــر التحقيــق 
ــا املدعــو .....باكســتاني اجلنســية  صفحــة رقــم ) 5( واملتضمــن أقــرر ان
مصدرهــا  1432/12/27هـــ  .....وتاريــخ  رقــم  اإلقامــة  مبوجــب  مقيــم 
اخلــرج وانــا بكامــل بكامــل اهليتــي املعتبــرة شــرعا حيــث ادلــي مبــا 
يلــي :مت القبــض علــي مــن قبــل نقطــة امــن ..... حيــث كان بقيادتــي 
ســيارة .... تريــال موديــل 2000رقــم اللوحة.....تعــود ملكيتهــا للمدعــو 
..... وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى كميــة مــن نبــات القــات كانــت مخبــأه 
يف تانكــي الديــزل يف الــدرج اجلانبــي للتديــر بلــغ عددهــا 380 ثالثمائــة 
وثمانــن حزمــة اتضــح لــي أنهــا تــزن 155 مائــة وخمســة عشــر كيلــو 
جرامــًا حيــث إن هــذه الكميــة عائــدة لشــخص باكســتاني ذكرتــه 
جلهــة التحقيــق قــد اتفقــت معــه علــى نقلهــا مــن محافظــة.... الــى محافظــة 
.... مقابــل مبلــغ مالــي قــدره ســبعة االف ريــال ســعودي لــم أســتلم مــن 
املبلــغ أي شــيء وحيــث ان مالــك الســيارة ليــس لــه أي علــم او عالقــة 
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ــة القــات املذكــورة وقــد اســتلمت الســيارة مــن شــخص ســوري  بكمي
يعمــل مــع مالــك الســيارة وليــس لــه أي عالقــة بكميــة القــات و حيــث 
ان املبلــغ الــذي ضبــط بحوزتــي وقــدره ثالثــة عشــر الــف ريــال ليــس لــه 
عالقــة بكميــة القــات املذكــورة وليــس مــن عائــدات النقل للقــات او أي 
مخــدرات حيــث ان هــذا اول مــرة اقــدم علــى مثــل هــذا العمــل وعلــى ذلــك 
ــه قــال هــذا اإلقــرار  ــى املدعــى علي اقــرر واوقــع واصــادق  وبعرضــه عل
صحيــح وليــس فيــه مــا يخالــف مــا ذكــرت يف اإلجابــة علــى الدعــوى 
هكــذا أجــاب  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا إلــى 
أن املدعــى عليــه أقــر بقيامــه بنقــل القــات باملبلــغ املذكــور يف الدعــوى 
ونظــرا إلــى أن األصــل يف املســلم أنــه ميلــك مــا كان حتــت يــده مــن مــال 
ونحــوه إال إذا ثبــت خــالف ذلــك بالبينــة الشــرعية أو مبــا أقــر بــه املكلف 
علــى نفســه وذلــك ألن األصــل بــراءة الذمــة جــاء يف مطالــب أولــي النهــى 
)67/4( مــا نصــه: )األصــل فيمــا بيــد املســلم أنــه ملكــه (  وملــا جــاء يف 
املــادة الثالثــة بفقرتهــا الثالثــة مــن نظــام املخــدرات الســابق يف القــرار 
رقــم )11( وتاريــخ 1374/2/1هـــ ونصهــا مــا يلــي:)كل شــخص مــن 
غيــر الصيادلــة واملرخــص لهــم باإلجتــار باجلواهــر املخــدرة ثبتــت حيازتــه 
أو  أو اإلرســال  بالبيــع  أو توســط يف تصريفهــا  لشــيء مــن املخــدرات 
اإلهــداء أو النقــل مــن جهــة أخــرى يعاقــب بالســجن ملــدة خمــس ســنوات 
ويغــرم بغرامــة ماليــة قدرهــا عشــرة اآللــف ريــال عربــي ســعودي(.ونظرا 
ــوزاري رقــم )2057( وتاريــخ 1404/5/26هـــ  إلــى مــا جــاء يف القــرار ال
)11 رقــم)  بالقــرار  الــواردة  والغرامــة  الســجن  أن عقوبــات  املتضمــن 
لعــام 1374هـــ هــي احلــد األعلــى ملــا ميكــن للجهــة املختصــة احلكــم بــه 
علــى املتهــم وعلــى أال تقــل يف عقوبــة االجتــار باملــواد املخــدرة بالبيــع أو 
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اإلهــداء أو اإلرســال أو النقــل مــده ال تقــل عــن ســنتن و ال تتجــاوز خمــس 
ســنوات كمــا يف املــادة الثالثــة مــن هــذا القــرار وبنــاء علــى مــا جــاء يف 
املــادة الرابعــة مــن القــرار املشــار إليــه والتــي تتضمــن إبعــاد األجنبــي عــن 
البــالد بعــد تنفيــذ العقوبــة بحقــه وفــق مــا هــو مفصــل فيهــا. وجلميــع مــا 
ســبق قــررت مــا يلــي ألجــل احلــق العــام :أواًل/ ســجن املدعــى عليــه ملــدة 
ســنتن مــن تاريــخ إيقافــه يف هــذه القضيــة. ثانيــا/ غرامــة ماليــة قدرهــا 
ألــف ريــال .ثالثــا/ إبعــاد املدعــى عليــه عــن اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة 
احملكــوم بهــا عليــه وأن ال يســمح لــه بالعــودة إليهــا فيمــا عــدا مــا تســمح 
بــه تعليمــات احلــج والعمــرة رابعــًا/ ســقوط طلــب املدعــي العــام بطلــب 
مصــادرة املبلــغ املذكــور يف الدعــوى ملــا ســبق بيانــه وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه وطلــب 
االســتئناف ومتكينــه مــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 21/ 1434/5ه
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة  لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
برقــم  املكلــف   ...... العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
341085145 وتاريــخ  28 /8/ 1434هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
ــة رئيــس احملكمــة الشــيخ / .....برقــم 34223849 وتاريــخ 27 /  فضيلـ
5 / 1434هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد / .....- باكســتاني 
اجلنســية - يف قضيــة ) قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34243861 تاريخه: 1434/6/18هـ 
 رقم الدعوى:34269340

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34267598  تاريخه:1434/07/15هـ

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بنقــل قــات بقصــد الترويــج 
وصــدم ســيارة الدوريــة األمنيــة وهروبــه مــن رجــال األمــن ،حيــث كان 
يقــود ســيارة فطلبــت منــه الدوريــة األمنيــة التوقــف فلــم يتوقــف وقــام 
بصــدم ســيارة الدوريــة والذ بالفــرار وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى نبــات 
القــات ثــم قــام املدعــى عليــه بتســليم نفســه وطلــب املدعــي العــام إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره لقــاء هروبــه مــن رجــال األمــن وصدمــه 
الدوريــة  وأثبــت التقريــر الكيميائــي إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات 
القــات احملظــور واعتــرف املدعــى عليــه بحيــازة القات بقصد االســتعمال 
الشــخصي وصــدم الدوريــة األمنيــة والهــروب مــن رجــال األمــن وأنكــر 
الترويــج ،وملــا كانــت بينــة املدعــي العــام  علــى الترويــج كبــر كميــة 
القــات ، مت تعزيــره بالســجن واجللــد وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي 
العــام مبعاقبتــه وفــق املــادة الثالثــة مــن القــرار املشــار إليــه لعــدم وجــود 

مخــدرات - نقــل بقصــد الترويــج- قــات - هــروب مــن رجــال األمــن - 
التعزيــر بالســجن واجللــد - شــبهة ترويــج - تعزيــر للشــبهة. 

املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم )11( لعام 1374هـ .
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البينــة علــى الترويــج وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون 
الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

اجلزائيــة  باحملكمــة  .....القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 34269340 وتاريــخ 1434/06/12 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 341416140 وتاريــخ 1434/06/12 هـــ  ففــي يــوم  
الســبت املوافق1434/06/17هـ افتتحت اجللســة الســاعة 45 : 09وفيها 
ــم )  حضــر املدعــي العــام .....واملكلــف بحضــور اجللســات باخلطــاب رقــ
ــى احلاضــر معــه باملجلــس الشــرعي  .....( يف 1433/3/22هـــ وادعــى عل
الســجن / .....ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ).....( قائــال يف 
دعــواه : انــه بتاريــخ 1434/3/18هـــ وأثنــاء قيــام دوريــة محافظــة أحــد 
مــن  امليدانــي يف احملافظــة  مت مشــاهدة  ســيارة  بواجبهــا  املســارحة 
نــوع ســنة الصنــع 2012 رقــم اللوحــة ).....( قادمــة مــن قريــة .....عائــدة 
ملكيتهــا ل.....)لــم يوجــه لــه االتهــام وســلمت لــه( فتــم التأشــير لقائدهــا 
بالوقــوف فلــم يتوقــف فتــم مطاردتــه مــن قبــل الدوريــة وقــام بصــدم 
ســيارة الدوريــة وعندهــا قــام بتــرك الســيارة والذ بالفــرار )فــرزت لذلــك 
أوراق مســتقلة(  وبتفتيشــها عثــر بهــا علــى كميــة مــن نبــات القــات 
احملظــور بلــغ وزنهــا)750 . 19كجــم( تســعة عشــر كيلــو وســبعمائة 
وخمســن جرامــًا ، مبوجــب التقريــر الكيميائــي الشــرعي  رقــم ).....
لعــام 1434هـــ( الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبية 
املذكــور  املتهــم  قــام  1434/5/18هـــ  وبتاريــخ   ، بجــازان  الشــرعية 
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بتســليم نفســه ملكافحــة املخــدرات بصامطــة.
وبإســتجواب املدعــى عليــه والتحقيــق معــه أســفر التحقيــق عــن توجيــه 
االتهــام إليــه بنقــل هــذه الكميــة مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد 
الترويــج وبصدمــة لســيارة الدوريــة الرســمية واإلضــرار بهــا وهروبــه مــن 
رجــال األمــن وذلــك لألدلــة املرفقــة بــأوراق القضيــة . وحيــث إن مــا أقــدم 
عليــه املتهــم املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعام1374هـــ ومــا حلــق بــه تعديــالت فإنــه 
يتعــن إحالتــه إلــى احملكمــة اجلزائيــة اســتنادا للمادتــن )126 ـ 128( 

مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وذلــك لطلــب مــا يلــي:
املــادة  ضــوء  يف  بتعزيــره  واحلكــم  إليــه  اســند  مبــا  إدانتــه  1/إثبــات 
)الثالثــة( مــن القــرار املشــار إليــه أعــاله إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي 

وتاريخ1432/12/9هـــ   )59633( رقــم 
2ـ احلكــم بتعزيــره شــرعًا هروبــه مــن رجــال األمــن . 3ـ احلكــم بتعزيــره 
شــرعًا لقــاء صدمــه لســيارة الدوريــة الرســمية واإلضــرار بهــا مــع تشــديد 
العقوبــة عليــه لقــاء ذلــك. وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــال : أعتــرف 
بالقبــض علــي بتاريــخ 1434/3/18هـــ وبحوزتــي بداخــل الســيارة التــي 
كانــت بقيادتــي والتــي لــذت منهــا بالفــرار أثنــاء القبــض كميــة مــن 
نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا )750 . 19كجــم( تســعة عشــر كيلــو 
وأنكــر  الشــخصي  االســتعمال  لغــرض  جــرام  وخمســن  وســبعمائة 
حيازتــي لهــا لغــرض الترويــج وأعتــرف بقيامــي بصــدم الدوريــة وهروبــي 
مــن رجــال األمــن أثنــاء القبــض علــي بهــذا أجــاب ، ســألت املدعــى العــام 
هــل لديــه بينــة علــى صحــة دعــواه ضــد املدعــى عليــه يف احليــازة بقصــد 
الترويــج فقــال ليــس لــدي بينــة ســوى كبــر حجــم الكميــة ومــا جــاء 
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بــأوراق القضيــة ، وباإلطــالع علــى أوراق القضيــة وجــد ضمنهــا التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي رقــم ).....لعــام 1434هـــ( واملتضمــن ثبــوت إيجابيــة 
القــات احملظــور ، كمــا وجــد  لنبــات  مــن الكميــة  املرســلة  العينــة 
كــرت بصمــات املدعــى عليــه واملتضمــن وجــود ســابقتن مســجلة عليــه 
وهــى: ) 1ـ اســتعمال املخــدرات  ومقاومــة رجــال األمــن  وهــروب مــن 
الســلطة وترويــج املخــدرات ــــ و2ـ حيــازة املخــدرات ( وقــد صــادق عليهــا. 
وعليــه فبنــاء علــى ســماع الدعــوى واإلجابــة وعــدم وجــود بينــة للمدعــي 
العــام علــى صحــة دعــواه ضــد املدعــى عليــه يف حيازتــه لهــذه الكميــة 
لغــرض الترويــج فلــم يثبــت لــدي ذلــك شــرعا وصرفــت النظــر عــن طلبــه 
تعزيــر املدعــى عليــه وفــق املــادة ) الثالثــة ( مــن القــرار الــوزاري رقــم ) 11 
( للعــام 1374هـــ  ـ وثبــت لــدي شــرعا إدانــة املدعــى عليــه / .....بالقبــض 
عليــه وبحوزتــه بداخــل الســيارة التــي كانــت بقيادتــه كميــة مــن نبــات 
القــات احملظــور بلــغ وزنهــا ) 750 . 19كجــم ( تســعة عشــر كيلــو 
وســبعمائة وخمســون جــرام لغــرض اإلســتعمال الشــخصي ويســتحق 
التعزيــر علــى ذلــك وفــق املــادة ) الرابعــة ( مــن القــرار الــوزاري رقــم ) 11 
( لعــام 1374هـــ لــذا  فقــد حكمــت بتعزيــره بالســجن ملــدة  ثمانيــة عشــر 
شــهرا اعتبــارا مــن تاريــخ دخولــه الســجن ) حيــث أنــه قبــض عليــه بتاريــخ 
1434/5/18هـ ( ، ونظرا لكبر حجم الكمية تتوجه إليه الشــبهة يف 
احليــازة بقصــد الترويــج ولهــذه الشــبهة ولهروبــه مــن رجــال األمــن وقيامــه 
بصــدم الدوريــة حكمــت بتعزيــره بالســجن ملــدة ســبعة أشــهر إضافــة ملــا 
ــى أربــع  ــا عل ــدة  علن ــده مائتــن جل صــدر بحقــه مــن ســجن أعــاله  و جل
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بينهــا وبــن التــي تليهــا خمســة عشــر 
يومــا بذلــك حكمــت وأفهمــت املدعــى عليــه باحلكــم فقــرر القناعــة 
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وقــرر املدعــي العــام معارضتــه وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
دون الئحــة اعتراضيــة وبــه حــرر يف 1434/6/17هـــ وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ،،،
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/6/24هـــ املرفــق به 341416140 وتاري
.....برقــم 34243861 وتاريــخ  فضيلـــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / 
.....يف قضيــة   / العــام ضــد  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/6/18هـــ 
)قــات( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار  املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .



423

رقم الصك: 3427326 تاريخه : 1434/7/19هـ 
رقم الدعوى : 34297291

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34375336 تاريخه:1434/12/02هـ

مخــدرات - ترويــج مــادة الكوكايــن - حيــازة حشــيش بقصد  التعاطي 
- هــروب مــن الفرقــة القابضــة -   تســتر- إقــرار- إقامــة حــد املســكر علــى 
متعاطــي احلشــيش -  التعزيــر بالســجن واجللــد واملصــادرة واملنــع مــن 

الســفر والغرامة.

1. املادة ) 38 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
2. املادة ) 53 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
3. املادة ) 56 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بترويــج مــادة الكوكايــن، 
ضبطــه  مت  مــا  مصــدر  علــى  وتســتره  القابضــة  الفرقــة  مــن  وهروبــه 
معــه ، حيــث ورد بــالغ للجهــة األمنيــة مــن  أحــد املصــادر عــن قيــام 
املدعــى عليــه بترويــج مــادة الكوكايــن ،واســتعد املصــدر وهــو أحــد 
العاملــن يف إدارة املكافحــة باإلطاحــة بــه ، ومت تزويــده باملبلــغ املرقــم 
وقــدره ألفــي ريــال؛ ليقــوم بعمليــة الشــراء، واتفــق علــى املــكان، وســلم 
ــه مــادة يشــتبه أن تكــون  ــون  بداخل ــه املصــدر كيــس نايل املدعــى علي
مــن الكوكايــن املخــدر ووزنهــا جرامــا واحــدا وأربعــة أعشــار اجلــرام، 
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واســتلم املذكــور مــن املصــدر املبلــغ املرقــم ثــم مت القبــض عليــه، وعثــر 
معــه علــى كيــس نايلــون فيــه حبــة بيضــاء اللــون مكســورة نصفــن 
حتمــل عالمــة الكبتاجــون، كمــا عثــر معــه علــى قطعــة ســوداء اللــون 
عثــر  ،و  اجلــرام  ُعشــر  وزنهــا  بلــغ  احلشــيش،  مــن  تكــون  أن  يشــتبه 
معــه علــى املبلــغ املرقــم وقــدره ألفــي ريــال ،و عثــر معــه علــى اجلــوال 
املســتخدم يف الترويــج، كمــا عثــر معــه بالســيارة علــى علبــة دخــان 
ــا ســيجارة ملفوفــة يشــتبه أن تكــون مخلوطــة مبــادة احلشــيش  بداخله
املخــدر، بلــغ وزنهــا جراًمــا واحــًدا وثالثــة أعشــار اجلــرام وطلــب املدعــي 
العــام تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن و اجللــد واملنــع مــن الســفر و الغرامــة 
ومصــادرة اجلــوال و إلغــاء الشــريحة ومصــادرة الســيارة وذلــك بتطبيــق 
املــواد ) 56/53/38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
بحقــه وتعزيــره لقــاء هروبــه وتســتره علــى مصــدر مــا ضبــط معــه ، أقــر 
املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ، بنــاء علــى ماتقــدم 
حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن و اجللــد و املنــع مــن 
الســفر و مصــادرة الســيارة و اجلــوال و إلغــاء الشــريحة والغرامــة وإقامــة 
حــد املســكر وبعــرض احلكــم علــى طــريف الدعــوى  قــرر املدعــى عليــه 
اعتراضــه علــى احلكــم بالئحــة وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى 
ــة.  ــدون الئحــة ،  ُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف باألكثري ب
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم  وتاريــخ 1434/06/27هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
برقم  وتاريخ 1434/06/27 هـ  ففي يوم  اإلثنن املوافق1434/07/10 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 12 وفيهــا قــدم   املدعــي العــام   الئحــة 
الدعــوى التــي نصهــا ) فبصفتــي عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
عامــًا   )41( العمــر  مــن  البالــغ   ........ علــى/  أدعــي  الريــاض  مبدينــة 
أعــزب،   ،)..........( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
متعلــم، متســبب، يقيــم مبدينــة الريــاض، أوقف بتاريــخ 1434/4/15هـ 
وأحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر إحالــة ومتديــد توقيــف رقــم 
)هـــ ر42783/5/1( وتاريــخ 1434/4/27هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري 
رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام 
علــى  قبــض  بتاريــخ 1434/4/15هـــ  انــه  حيــث  اجلزائيــة.  اإلجــراءات 
املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق إدارة العمليــات التابعــة إلدارة مكافحــة 
املخــدرات مبنطقــة الريــاض وذلــك بنــاءًا علــى ورود معلومــات مــن أحــد 
مــادة الكوكايــن  بترويــج  املذكــور  قيــام  عــن  الســرية  مصادرهــم 
املخــدر مســتخدمًا يف ذلــك هاتفــه اجلــوال رقــم ).( وســبق وان اتفــق معــه 
املصــدر هاتفيــًاً  لشــراء )2( جرامــن مــن مــادة الكوكايــن املخــدر 
مببلــغ وقــدره )2000( ألفــي ريــال واســتعد املصــدر بربــط احــد ضبــاط 
إدارة العمليــات طرفنــا ليقــوم بعمليــة اإلســتالم والتســليم مــن املذكــور، 
مــع  بالتواصــل  ليقــوم  جــوال  بهاتــف  املكلــف  الضابــط  تزويــد  ومت 
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قــام  ثــم  املصــدر  إلــى  املكلــف  الضابــط  رقــم  تزويــد  ومت  املذكــور 
املصــدر بتمريــره للمذكــور وبعــد حوالــي نصــف الســاعة ورد إتصال من 
املصــدر يفيــد بــأن املذكــور متواجــد باملوقــع وينتظــر اتصــال الضابــط 
الضابــط املكلــف علــى  قبــل  مــن  املكلــف ، عليــه جــرى االتصــال 
ــف أحــد  ــه متواجــد خل ــف بأن هاتــف املذكــور وذكــر للضابــط املكل
األســواق بداخــل احلــي ويســتقبل ســيارة مــن نــوع ..... وهــو يف انتظــاره، 
وعليــه مت تزويــد الضابــط املكلــف مببلــغ مرقــم وقــدره )2000( ألفــي 
ريــال ليقــوم بعمليــة الشــراء ، ومت االنتقــال بكامــل الفرقــة ، ونشــر 
الفرقــة خلــف الســوق وعنــد دخــول الضابــط املكلــف بســيارته إلــى 
ــون يحمــل  ــوع جيــب ).....( فضــي الل داخــل احلــي شــوهدت ســيارة مــن ن
اللوحــة رقــم ).......( يســتقله شــخص واحــد وهــو يقــف بجانــب الســيارة 
التــي بهــا الضابــط املكلــف عبــر نوافــذ األبــواب لــم يترجــل احــد منهــا 
مــادة  بداخلــه  نايلــون  املكلــف كيــس  للضابــط  املذكــور  وســلم   ،
مســحوقه ناعمــة امللمــس بلــوري اللــون عــدمي الرائحــة يشــبه نــدف الثلــج 
، يشــتبه أن يكــون مــن مــادة الكوكايــن املخــدر والتــي بلــغ وزنهــا 
)1.4( جرامــًا واحــدًا وأربعــة أعشــار اجلــرام ، واســتلم املذكــور مــن 
الضابــط املكلــف املبلــغ املرقــم وحتــرك كاًل منهمــا يف ســبيله ، ومتــت 
متابعــة املذكــور حتــى متكــن مــن الوقــوف بداخــل حــي الســويدي ، 
وعنــد نزولــه مــن ســيارته متــت مداهمتــه ، وعنــد مشــاهدته للفرقــة قــام 
بالهــرب علــى قدميــه مســافة قصيــرة ومت إطــالق طلقتــن حتذيريــة 
مــن مســدس حكومــي يف الهــواء لتخويفــه لعــدم متكنــه مــن الهــرب 
، وبضبطــه اتضــح انــه املذكــور وبتفتيشــه عثــر بداخــل جيبــه علــى 
محفظــة جلديــه عثــر بداخلهــا علــى كيــس نايلــون بداخلــه حبــة بيضــاء 
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ــون مكســورة نصفــن جميــع النصفــن حتمــل عالمــة الكبتاجــون  الل
ــون  ــى قطعــة ســوداء الل ــر بنفــس احملفظــة عل ــك عث احملظــورة ، وكذل
صغيــرة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0.1( عشــر 
اجلــرام ، وعثــر أيضــا بنفــس احملفظــة علــى مبلــغ مالــي وقــدره )4573( 
أربعــة آالف وخمســمائة وثالثــة وســبعون ريــال ، وكذلــك عثــر بداخــل 
ــر معــه  ــال ، وعث ــغ املرقــم وقــدره ألفــي ري ــى املبل ــوي عل ــه العل جيــب ثوب
ــوع ..... احدهمــا يحمــل الرقــم  ــى جهــازي جــوال مــن ن ــى كذلــك عل عل
)0.( ورقمــه املصنعــي )...( وهــو الهاتــف الــذي اســتخدم يف الترويــج ، 
وبتفتيــش ســيارته عثــر بجانــب ناقــل احلركــة )القيــر( علــى علبــة دخــان 
عثــر بداخلهــا علــى ســيجارة ملفوفــة يشــتبه أن تكــون مخلوطــة مبــادة 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1.3( جــرام واحــدًا وثالثــة أعشــار اجلــرام ، 
ومبناقشــته عــن مصــدر مــا قــام بترويجــه أفــاد بأنــه يحصــل عليهــا مــن 
شــخص فلســطيني اجلنســية يســكن بحــي ) ....... ( ومت التحفــظ علــى 
املذكــور وذلــك حملاولــة الشــراء مــن الشــخص الفلســطيني وفعــاًل مت 
الشــراء منــه وعنــد ضبطــه ســوف ُتشــعر جهــة التحقيــق بذلــك وقــد أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم 
والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفــق رقــم )4637/س( لعــام 
1434هـــ احتــواء مســتخلص عينــة املســحوق املــروج  ملــادة الكوكايــن 
امللحــق  )أ(  فئــة   )1( رقــم  باجلــدول  املدرجــة  املخــدرة  املــواد  مــن  وهــو 
القطعــة  وايجابيــة   ، العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  بنظــام مكافحــة 
ومســتخلص التبــغ يف الســيجارة املضبوطــة للحشــيش وهــو مــن املــواد 
املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة، واحتــواء نصفــي احلبــة املضبوطــة لالمفيتامــن وهــو 
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مــن املــواد املنبهــة املدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( امللحــق بنظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.   وبســماع أقوالــه اعتــرف أن 
بحيــازة مــا ضبــط بقصــد التعاطــي وبتعاطــي مــن نــوع مــا ضبــط معــه.

  وباســتجوابه اقــر بتســليمه كيــس وزنــه )1.4( جرامــًا واحــدًا وأربعــة 
أعشــار اجلــرام مــن الكوكايــن، كمــا اعتــرف بحيازتــه ســيجارة مــن 
ــود  ــرف أن رقــم اجلــوال )....( يع احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي واعت
لــه وهــو مــن نــوع .....، كمــا اعتــرف الســيارة مــن نــوع ..... والتــي حتمــل 
رقــم )......( تعــود لــه وهــي باســمه، وأفــاد أن املبلــغ املالــي املضبــوط معــه 
وقــدره )4573( أربعــة آالف وخمســمائة وثــالث وســبعون ريــااًل يعــود 
لعمالــه يف مؤسســة والــده لتجديــد رخــص إقاماتهــم )مت تســليمه املبلــغ 
املالــي اســتنادًا للمادتــن  )86  ــــ 88( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
لكونه ليس محاًل للمصادرة مبوجب اخلطاب رقم )هـ ر60977/5/1( 
وتاريــخ 1434/6/17هـــ(.  وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق معــه عــن 
توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه ببيــع ماوزنــه )1.34( جرامــًا واحــدًا وثالثــة 
والترويــج،  االجتــار  بقصــد  الكوكايــن  مــادة  مــن  اجلــرام  أعشــار 
وحيــازة ســيجارة مخلوطــًا تبغهــا باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1.4( 
ــة مــن حبــوب  ــازة نصفــن حلب جرامــًا واحــدًا وأربعــة أعشــار اجلــرام وحي
االمفيتامــن املنبــه احملظــور وحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ 
ــه احلشــيش املخــدر  وزنهــا )0.1( عشــر اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطي
واحلبــوب احملظــورة املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( مــن نظــام مكافحــة 
ــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39(  ــرات العقلي املخــدرات واملؤث
وتاريــخ 1426/7/8هـــ ، وهروبــه مــن الفرقــة القابضــة املعاقــب علــى 

ذلــك شــرعًا. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
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علــى  تفصيــاًل  املــدون  عنــه  املنــوه  حتقيقــًا  اعترافــه  تضمنــه  مــا   .1
الصفحــات رقــم )1 ـــــ 3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )16( .
2. مــا تضمنــه اعترافــه مبحضــر ســماع أقوالــه األوليــة املنــوه عنــه املــدون 

علــى اللفتــن رقــم )3( ورقــم )4(.
3. مــا تضمنــه محضــر القبــض والضبــط والتفتيــش املنــوه عنــه املــدون 
علــى الصفحــة رقــم )11 ــــ 12( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل يف 

قضايــا املخــدرات لفــة رقــم)1(.
4. ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي املرفق لفة رقم )15(.

5. عثر مع املذكور على اجلوال الذي مت التنسيق من خالله.
ـــ 12(  6. ماتضمنــه محضــر املبلــغ املرقــم املــدون علــى الصفحــة رقــم )11ـ 
مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل يف قضايــا املخــدرات لفــة رقــم)1(.
وببحــث ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة واحــدة وهــي حيــازة واســتعمال 

مخــدرات.
وحيــث إن مــا أقـــدم علـــيه الـــمذكور فـــعل مـــحرم شــرعًا ومـــعاقب عليــه 
شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 

باآلتــي:
1. إجراء املقتضى الشرعي بحقه لقاء تعاطيه احلشيش املخدر.

2. بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة بحقــه وفقــًا للفقــرة )األولــى( 
مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات العقلية املشــار 
إليــه ، وتشــديد العقوبــة عليــه وفقــًا للفقــرة )ج( البنــد )ثانيــًا( مــن نفــس 

املــادة مــن ذات النظــام بحقــه لقــاء مــا أســند إليــه.
3. منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ عقوبــة ســجنه وفقــًا 

للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )56( مــن نفــس النظــام املشــار إليــه. 
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4. مصــادرة الهاتــف النقــال مــن نــوع ) ....... ( العائد للمذكور املســتخدم 
يف اجلرميــة ذي الرقــم املصنعــي ).....( ، وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة 

)53( مــن ذات النظــام.
5. إلغــاء الشــريحة الهاتفيــة ذات الرقــم )( املســتخدمة يف عمليــة الترويــج 
العائــد لــألول وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك يف حــال صــدور احلكــم 
باإللغــاء ، وإبــالغ الشــركة مصــدرة الشــريحة بذلــك وفقــًا لتعميم ســمو 

وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9ـ1428/2/10هـــ .
6. مصــادرة الســيارة العائــدة للمذكــور وهــي مــن نــوع ) ....... ( ، حتمــل 
اللوحــة رقــم )ــــ( املســتخدمة يف عمليــة الترويــج اســتنادًا للفقــرة األولــى 

مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
7. بعقوبة تعزيرية لقاء هربه من فرقة القبض.

جــاء يف الئحــة   مــا  تــالوة   وجــرى  العــام   املدعــي  نــص الئحــة   هــذا 
االدعــاء العــام   علــى  املتهــم  احلاضــر يف هــذه اجللســة  واطالعــه عليهــا 
وتوضيحهــا لــه   وســؤاله اجلــواب عليهــا فأجــاب قائــال: مــا ذكــر يف 
الئحــة االدعــاء العــام مــن   اتهامــي        ببيــع ماوزنــه )1.34( جرامــًا 
واحــدًا وثالثــة أعشــار اجلــرام مــن مــادة الكوكايــن بقصــد االجتــار 
والترويــج، وحيــازة ســيجارة مخلوطــًا تبغهــا باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
)1.4( جرامــًا واحــدًا وأربعــة أعشــار اجلــرام وحيــازة نصفــن حلبــة مــن 
حبــوب االمفيتامــن املنبــه احملظــور وحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
بلــغ وزنهــا )0.1( عشــر اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطــي     احلشــيش 
املخــدر واحلبــوب احملظــورة وهروبــي  مــن الفرقــة القابضــة فهــذا صحيــح 
وأنــا تائــب ونــادم علــى مــا بــدر منــي وأتعهــد بعــدم العــودة إلــى مثــل ذلــك  
ثــم  اطلعــت علــى أدلــة املدعــي العــام   حيــث اطلعــت علــى أقــوال املدعــى 
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عليــه  يف التحقيــق   ومحضــر القبــض   والتقريــر الكيميائــي   الشــرعي        
ومــا تضمنــه محضــر املبلــغ املرقــم والعثور على اجلوال  الذي  مت التنســيق 
مــن خاللــه معــه  كمــا ســألت املدعــى عليــه عــن الســابقة املنســوبة لــه 
فقــال انهــا صحيحــة ثــم ســألت املدعــي العــام واملدعــى عليــه هــل لديهــم 
مــا يريــدان إضافتــه فأجــاب كل واحــد منهمــا بقولــه إننــا نكتفــي مبــا 

قدمنــا مــن أقــوال ســابقة وليــس لدينــا مــا نريــد إضافتــه 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى أدلــة 
املدعــي العــام وباقــي أوراق املعاملــة وحيــث اقــر املدعــى عليــه مبــا نســب 
إليــه يف الدعــوى لــذا فقــد ثبــت لــدي إدانــة  املدعــى عليــه  ببيــع ماوزنــه 
)1.34( جرامــًا واحــدًا وثالثــة أعشــار اجلــرام مــن مــادة الكوكايــن 
بقصــد االجتــار والترويــج، وحيــازة ســيجارة مخلوطــًا تبغهــا باحلشــيش 
ــازة  ــغ وزنهــا )1.4( جرامــًا واحــدًا وأربعــة أعشــار اجلــرام وحي املخــدر بل
نصفــن حلبــة مــن حبــوب االمفيتامــن املنبــه احملظــور وحيــازة قطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0.1( عشــر اجلــرام بقصد التعاطــي وتعاطي     

احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة وهروبــي  مــن الفرقــة القابضــة  
والعقوبــات يف املــواد   )38 و56و53(مــن نظــام مكافحــة املخــدرات  
تنطبــق يف حــق املدعــى عليــه  وعليــه فقــد  حكمــت بتعزيــره علــى ذلــك 

مبــا يلــي: 
 1- بالســجن ملــدة  عشــر    ســنوات  تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه خلطــورة مــا 
أقــدم عليــه    املدعــى عليــه   مــن ترويجــه  ملــادة الكوكايــن املخــدرة 

واحملظــورة     
2- بجلــده  ألــف  جلــدة مفرقــة علــى عشــر يــن    دفعــة    متســاوية كل 

دفعــة خمســون جلــدة     بــن كل دفعــة وأخــرى مــدة  عشــرة أيــام 
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  3- بــأن يدفــع غرامــة ماليــة  قدرهــا  ثالثــون    ألــف ريــال   تــودع يف بيــت 
املــال وتصــرف  يف وجــوه البــر اخليرية   

 4-  منعــه  مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة عشــر    ســنوات  تبــدأ بعــد 
تنفيــذ  احلكــم   

5-  مصــادرة اجلــوال  املســتخدم  يف هــذه اجلرميــة   وبيعــه    وإيــداع قيمتــه  
ــة  و إلغــاء شــريحة الهاتــف  ــر اخليري بيــت املــال   وصرفهــا  يف وجــوه الب

املســتخدمة يف اجلرميــة  
6-  كمــا حكمــت بجلــدة ثمانــن جلــدة  حــد املســكر  الســتعماله  
احلشــيش املخــدر  والفاصــل بــن جلــد احلــد وجلــد التعزيــر  مــدة عشــرة 

ــر  ــد التعزي ــة يف جل ــة اســتعماله احلبــوب احملظــورة داخل ــام   وعقوب أي
7ـ  مصــادرة الســيارة   مــن نــوع ......... حتمــل اللوحــة رقــم )......( وبيعهــا    
وإيــداع قيمتهــا    بيــت املــال     لصرفــه  يف وجــوه البــر املختلفــة     وعقوبــة 
تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط  وهروبــه مــن الفرقــة القابضــة     داخلــة  

فيمــا مت احلكــم بــه عليــه مــن ســجن  
وبعــرض هــذا احلكــم علــى املدعــى عليــه    قــرر اعتراضــه  علــى هــذا 
احلكــم  وانــه ســوف يقــدم  الئحــة اعتــراض  عليــه أمــا املدعــي العــام  
فقــد قــرر االعتــراض مكتفيــا مبــا جــاء يف الئحــة االدعــاء  وجــرى 
إفهــام املعتــرض مبوجــب التعليمــات املنظمــة لالعتــراض وذلــك إعمــاال 
للمــادة الرابعــة والتســعون بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وأن 
عليــه مراجعــة احملكمــة يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/7/19هـــ  الســاعة 
التاســعة   صباحــا  موعــدا  الســتالم نســخة مــن صــك احلكــم وجــرى 
الكتابــة إلــى إدارة الســجن  إلحضــار املدعــى عليــه يف املوعــد احملــدد 
الســتالم نســخة مــن صــك احلكــم  وختمــت     اجللســة الســاعة01:30
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وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
. حــرر يف  1434/07/10 هـــ وســلم 

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا القاضي يف احملكمة اجلزائية بالرياض    
والقائــم بعمــل الشــيخ/  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم  وتاريــخ 1434/06/27 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1434/06/27 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء 

املوافــق1434/08/17 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة   10:45
وفيهــا حضــر املعتــرض علــى احلكــم وهــو وجــرى تســليمه نســخة مــن 
صــك احلكــم وجــرى إفهامــه مبوجــب املــادة )194(مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة وان مــدة االعتــراض علــى هــذا احلكــم هــي ثالثــون يومــا تبــدأ 
مــن تاريــخ هــذا اليــوم وإذا لــم يقــدم االعتــراض خــالل هــذه املــدة فســوف 
يتــم رفــع احلكــم إلــى  محكمــة االســتئناف  بــدون الئحــة اعتــراض 
وذلــك إعمــاال للمــادة )195(مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ففهــم ذلــك 
واســتعد بــه وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/17 هـــ
احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا القاضي يف احملكمة اجلزائية بالرياض   
ــة  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل وبن
بالريــاض برقــم  وتاريــخ 1434/06/27 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم  
وتاريــخ 1434/06/27 هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق1434/10/26 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 10:45 وقــد وردنــا مــن إدارة احملكمة الالئحة 
االعتراضيــة املقدمــة مــن املعتــرض وكالــة )( واملقيــدة يف احملكمــة 
برقــم..... وتاريــخ 1434/9/23هـــ  املكونــة مــن ) 9 ( صفحــة  وقــد 
اطلعــت علــى هــذه الالئحــة ولــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه 
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ومت الشــرح علــى هــذه الالئحــة بذلــك وجــرى ضمهــا إلــى ملــف املعاملــة 
وأمــرت بالكتابــة علــى املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف وذلــك إعمــاال 
للمــادة )197(مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة . وختمــت  اجللســة الســاعة 
آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى   ، التوفيــق  وبــاهلل   10:50

هـــ  1434/10/26 يف   حــرر   . وســلم  وصحبــه 
احلمــد هلل وحــده وبعــد.. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولى 
فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة 
1434/11/2هـــ  وتاريــخ  برقــم   بالريــاض  اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة 
واملرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة/ برقــم 
ــخ 1434/7/19هـــ واخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد /) .......(  وتاري
، وموضوعهــا مخــدرات، وانتهــت الدراســة والتدقيــق باملصادقــة علــى 
احلكــم باألكثريــة لعــدم موجــب املالحظــة، مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى 
تدويــن اســم املدعــي العــام الثالثــي حتــت توقيعــه يف الضبــط حســب 
التعليمــات، ومالحظــة ذلــك مســتقباًل. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
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رقم الصك: 34268398 تاريخه: 1434/7/15هـ 
 رقم الدعوى: 34299189

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34289621/ج2/ب  تاريخه: 1434/08/07هـ

مخــدرات - ترويــج  احلشــيش املخــدر - تعاطــي احلشــيش املخــدر -  
إقــرار - إقامــة حــد املســكر علــى متعاطــي احلشــيش - التعزيــر بالســجن 
إلغــاء  و  الســفر و مصــادرة اجلــوال  املنــع مــن  و  الغرامــة  و  و اجللــد 

الشــريحة  ورد املبلــغ احلكومــي.  

1. ) حديــث أم ســلمة رضــي اهلل عنهــا يف نهــي النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم عــن كل مســكر و مفتــر ( . 

2. املادة ) 38 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
3. املادة ) 56 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
4. املادة ) 53 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 
5. املادة ) 60 ( من نظام مكافحة املخدرات و املؤثرات العقلية . 

6. القرار الوزاري رقم 47 يف 1421/2/18 هـ .
7. برقية وزير الداخلية رقم ) 9798/4/5/1( يف 9-1428/2/10هـ . 

8. تعميم وزير الداخلية رقم 65980 يف 22-1422/10/23 هـ . 

ادعــى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه بترويــج املخــدرات ، وبيــع قطعــة 
عليــه  املدعــى  تعزيــر  العــام  املدعــي  وطلــب    ، املخــدر  احلشــيش  مــن 
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بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال وإلغــاء 
ــغ احلكومــي وذلــك تطبيقــًا ألحــكام املــواد )38( و  الشــريحة ورد املبل
)53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ، كمــا طلــب إقامــة حــد املســكر 
ــه للحشــيش ، حيــث توفــرت معلومــات   ــه لقــاء تعاطي ــى املدعــى علي عل
املخــدرات،   بترويــج  األشــخاص  أحــد  قيــام  عــن  األمنيــة  اجلهــة  لــدى 
وأنــه يســتخدم املدعــى عليــه فتــم اإلتصــال عليــه مــن املصــدر وطلــب 
منــه قطعــة مــن احلشــيش املخــدر مببلــغ ألــف ريــال، فوافــق علــى ذلــك، 
وطلــب مــن املصــدر أن يســتلم الكميــة مــن املدعــى عليــه، واتفــق علــى 
املوعــد، فتــم تفتيــش املصــدر ، وترقيــم املبلــغ احلكومــي وقــدره ألــف 
ريــال ثــم قابــل املصــدر املدعــى عليــه ، وبعــد دقائــق نــزل املدعــى عليــه 
مــن الســيارة ودخــل منزلــه، وعــاد املصــدر وســلم الفرقــة قطعــة ســوداء 
اللــون تــزن ثالثــة وعشــرون جراًمــا يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش، ثــم 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه ، بنــاء علــى مــا ســبق حكمــت احملكمــة 
بإقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه  واحلكــم بالتعزيــر بالســجن و 
اجللــد و الغرامــة و املنــع مــن الســفر و مصــادرة اجلــوال و إلغــاء الشــريحة 
ــى  ــاء عل ــة بن ــى للعقوب ــزول عــن احلــد األدن ــغ احلكومــي و مت الن ورد املبل
املــادة )60 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة ، لعــدم 
وجــود ســوابق بحــق املدعــى عليــه،  و لقلــة الكميــة ، قنــع املدعــى عليــه 
باحلكــم ، وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة 

ــة وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . اعتراضي
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
باالحســاء  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة االحســاء املكلــف برقم  وتاريخ 1434/06/28 هـ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1434/06/28 هـــ  ففــي يــوم  الســبت 
املوافق1434/07/15 هـ افتتحت اجللسة الساعة 00 : 10  وفيها حضر  
املدعــي العــام )...... ( املعمــد بالترافــع أمــام هــذه احملكمــة مبوجــب 
خطــاب ســعادة رئيــس دائــرة التحقيــق واالدعاء العام مبحافظة االحســاء 
ذي الرقم  والتاريخ 1433/12/01 هـ وادعى ضد احلاضر معه ) .......... 
ــاًل يف دعــواه  ــي رقــم )....( قائ ( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لدائــرة التحقيــق واالدعــاء 
العــام مبحافظــة االحســاء أدعــي علــى املذكــور أعــاله فباالطــالع علــى 
محضــر  القبــض املعــد مــن مكافحــة املخــدرات مبحافظــة االحســاء 
تبــن أنــه بتاريــخ 1434/5/22هـــ توفــرت معلومــات لــدى املكافحــة مــن 
مصادرهــا الســرية تفيــد عــن قيــام  املواطــن/ )لــم يتــم القبــض عليــه( 
بترويــج املخــدرات وأنــه يســتخدم املدعــى عليــه يف تســليم أي كميــة 
يقــوم ببيعهــا فتــم متكــن املصــدر مــن االتصــال عليــه  وطلــب منــه شــراء 
قطعــة مــن احلشــيش املخــدر مببلــغ   )1000(ألــف ريــال فوافــق  علــى ذلــك 
وطلــب مــن املصــدر أن يســتلم الكميــة مــن املدعــى عليــه ومت متكــن 
املصــدر مــن االتصــال علــى جــوال املدعــى عليــه رقــم ).....( واتفقــا علــى 
موعــد ومــكان االســتالم والتســليم فتــم تفتيــش املصــدر وترقيــم مبلــغ 
حكومــي وقــدره )1000(ألــف ريــال وحتــرك املصــدر بســيارته حتــت 
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أنظــار الفرقــة القابضــة إلــى املــكان املتفــق عليــه ثــم قابــل املدعــى عليــه 
وركــب معــه وبعــد عشــر دقائــق نــزل املدعــى عليــه مــن الســيارة ودخــل 
إلــى منزلــه ثــم عــاد املصــدر وســلم الفرقــة قطعــة ســوداء اللــون تــزن )23( 
ثالثــة وعشــرون جرامــًا يحتمــل أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر فتــم 
مراقبــة منــزل املدعــى عليــه ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/5/26هـــ 
وأثنــاء قيــام الفرقــة امليدانيــة مبســح ميدانــي للمواقــع املشــبوهة شــاهد 
أعضــاء الفرقــة املدعــى عليــه بالقــرب مــن إحــدى االســتراحات فتــم 
القبــض عليــه وبتفتيشــه لــم يعثــر بحوزتــه علــى شــيء مــن املمنوعــات ولــم 

يعثــر علــى املبلــغ احلكومــي املرقــم وقــدره )1000( ألــف ريــال.
وباســتجوابه/ أقــر بأنــه يف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/5/22هـــ قــام 
بشــراء قطعــة مــن احلشــيش املخــدر مــن ).......( بقصــد التعاطــي ومــن 
اليــوم نفســه تلقــى اتصــااًل علــى جوالــه املذكــور أعــاله مــن )......( وطلــب 
منــه أن يقــوم ببيــع قطعــة احلشــيش التــي بحوزتــه علــى املصــدر  ووعــده 
بتوفيــر كميــة بديلــة لــه فوافــق علــى ذلــك ثــم قابــل املصــدر  وســلمه 
قطعــة احلشــيش واســتلم مبلغهــا كمــا أقــر بتعاطيــه للحشــيش املخــدر 

يف الســابق.
لعــام 1434هـــ   )......( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  أثبــت  وقــد 
يف  املــدرج  املخــدر  احلشــيش  ملــادة  املضبوطــة  القطعــة  عينــة  ايجابيــة 
اجلــدول )1( فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.
وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لألولـــ/ ببيع قطعة من احلشــيش 
تــزن )23( ثالثــة وعشــرون جرامــًا بقصــد االجتــار وتعاطيــه  املخــدر 

لنوعــه يف الســابق .
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 
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1- ماجــاء يف أقوالــه املدونــة علــى الصفحــات رقــم )3،2،1( مــن دفتــر 
التحقيــق لفــه رقــم)10(.

2- ماجــاء يف محضــر القبــض املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحتــن رقــم 
)13،12( مــن دفتــر االســتدالل لفــة رقــم )8(.

3- ماجــاء يف محضــر االتصــال املــدون علــى الصفحــة رقــم )4( مــن دفتــر 
االســتدالل لفــة رقم )8(.

4- ماجــاء يف محضــر تفتيــش املصــدر وســيارته املــدون علــى الصفحــة 
رقــم )12( مــن دفتــر االســتدالل لفــة رقــم )8.(

وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور ، وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة 
شــرعًا ، فعــل مجــرم ومعاقــب عليـــه شــرعًا ونظامــًا مبوجــب املــادة ) 
الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن  الثالثــة( 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلــب إثبــات 

ــي:- ــه مبــا يل ــه واحلكــم علي مــا اســند إلي
1 - بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )38( مــن النظــام 
املشــار إليــه لقــاء مــا أســند إليــه لكونهــا العقوبــة األشــد اســتنادا للفقــرة 

األولــى مــن املــادة )62( مــن النظــام املشــار إليــه لقــاء مــا أســند إليــه.
2- مصــادرة اجلــوال املضبــوط مــع املدعــى عليــه مــن نــوع )....( الرقــم 
التسلســلي ).....( املســتخدم يف اجلرميــة  وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة 
)53( مــن النظــام املشــار إليــه وإيــداع املبالــغ يف حســاب إدارة املخــدرات 

بنــاًء علــى القــرار الــوزاري رقــم )47( وتاريــخ 1421/2/18هـــ .
وزيــر  برقيــة  وفــق  القــرار  املوصوفــة يف  االتصــال  إلغــاء شــرايحة   -3

9-1428/2/10هـــ. وتاريــخ   )9798/4/5/1( رقــم  الداخليــة 
4-إلزامــه بــرد املبلــغ احلكومــي العائــد ملكافحــة املخــدرات باالحســاء 
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وقــدره )1000( ألــف ريــال اســتنادَا لتعميــم وزير الداخليــة رقم )65980( 
وتاريخ 22-1422/10/23هـ.

 5-معاقبتــه بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن 
النظــام املشــار إليــه مبنعــه مــن الســفر  بعــد تنفيــذ محكوميتــه.

هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن أنــه بتاريــخ 1434/5/22هـــ قمــت بترويــج قطعــة مــن احلشــيش 
املخــدر تــزن )23( ثالثــة وعشــرون جرامــًا بقصــد االجتــار وأنني تعاطيت 
لنوعــه يف الســابق وأنــه بتاريــخ 1434/05/26هـــ مت القبــض علــي مــن 
قبــل إحــدى فــرق مكافحــة املخــدرات التابعــة حملافظــة األحســاء فهــذا 
كلــه صحيــح وكذلــك مــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه اتصــل بــي على 
هاتفــي اجلــوال رقــم  وطلــب منــي حشــيش مخــدر مببلــغ وقــدره ألــف ريــال 
اســتلمتها فهــذا صحيــح أيضــًا هكــذا أجــاب وباإلطــالع علــى املعاملــة 
وجــد فيهــا علــى لفــة رقــم 14 التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )( 
لعــام 1434هـــ املتضمــن إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر 
واســتهالك جميــع العينــات املرســلة يف التحليــل ا.هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم 
ــع قطعــة مــن احلشــيش  ــه ببي ــة وإقــرار املدعــى علي مــن الدعــوى واإلجاب
املخــدر تــزن )23( ثالثــة وعشــرون جرامــًا بقصد االجتــار وتعاطيه لنوعه 
يف الســابق وللتقريــر الكيمــاوي الشــرعي ولنهــي النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم عــن كل مســكر ومفتــر كمــا يف حديــث أم ســلمه رضــي اهلل 
عنهــا وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه ضــرب من ضروب اإلفســاد 
بــاألرض وحيــث إن احلشــيش يشــترك مــع اخلمــر يف منــاط احلكــم لذلــك 
كلــه ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ببيــع قطعــة مــن احلشــيش املخدر تزن 
)23( ثالثــة وعشــرون جرامــًا بقصــد االجتــار وتعاطيــه لنوعــه يف الســابق  
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وحكمــت عليــه مبــا يلــي : أواًل : جلــد املدعــى عليــه ثمانــون جلــدة دفعــة 
واحــدة حــد املســكر ثانيــًا : ســجن املدعــى عليــه مــدة ثــالث ســنوات 
القضيــة وجلــد  هــذه  بالســجن بخصــوص  بقائــه  مــدة  منهــا  يحتســب 
املدعــى عليــه ثالثمائــة جلــدة تعزيــرًا مفرقــة علــى ســت دفعــات كل 
دفعــة خمســن جلــدة بــن كل دفعــة واألخــرى مــدة اســبوعن وبغرامــة 
ماليــة قدرهــا ثالثــة آالف ريــال وقــد نزلــت علــى العقوبــة املقــررة نظامــًا 
وذلــك مبوجــب املــادة 60 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة نظــرًا لعــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه وملــا ظهــر عليــه 
ــه مــن الســفر خــارج  ــع املدعــى علي ــًا : من ــه ثالث ــة علي مــن عالمــات التوب
اململكــة مــدة خمــس ســنوات بعــد تنفيــذ مــدة محكوميتــه  وذلــك 
مبوجــب املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
رابعــًا : مصــادرة اجلــوال املضبــوط مــع  املدعــى عليــه مــن نــوع )......( 
الرقــم التسلســلي ).....( املســتخدم يف اجلرميــة  وفقــًا للفقــرة )األولــى( 
مــن املــادة )53( مــن النظــام املشــار إليــه وإيــداع املبالــغ يف حســاب إدارة 
املخــدرات بنــاًء علــى القــرار الــوزاري رقــم )47( وتاريــخ 1421/2/18هـــ 
خامســًا : إلغــاء شــرايحة االتصــال املوصوفــة يف القــرار وفــق برقيــة وزيــر 
الداخليــة رقــم )9798/4/5/1( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ سادســًا : 
إلــزام املدعــى عليــه بــرد املبلــغ احلكومــي العائــد ملكافحــة املخــدرات 
باالحســاء وقــدره )1000( ألــف ريــال اســتنادَا لتعميــم وزيــر الداخليــة 
وبــه حكمــت وبعــرض  رقــم )65980( وتاريــخ 22-1422/10/23هـــ 
احلكــم علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه قــرر املدعــي العــام اعتراضــه 
علــى احلكــم وطلــب رفــع املعاملــة إلــى محكمــة اإلســتئناف بــدون الئحة 
فأجبتــه لطلبــه وأمــا املدعــى عليــه قــرر قناعتــه بــه وبــه ختمــت اجللســة يف 
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ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــام الســاعة 30 : 10 وب مت
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/15 هـــ

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/08/30 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 11 وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
واملتعلقــة  1434/08/24هـــ  يف  برقــم  الشــرقية  باملنطقــة  اإلســتئناف 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد املــدون هويتــه ســابقًا يف قضيــة مخــدرات 
الصــادر  1434/08/07هـــ  وتاريــخ  برقــم   الشــرعي  القــرار  وبرفقهــا 
مــن الدائــرة اجلزائيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 
املتضمــن إنــه بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن 
فضيلتــه حكــم علــى املدعــى عليــه مبنعــه مــن الســفر ملدة خمس ســنوات 
ــة ملــدة الســجن  بينمــا نصــت املــادة 56 علــى أن مــدة املنــع تكــون مماثل
ملالحظــة مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال 
الزمهــا قاضــي اســتئناف ).......( ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ).......( 
ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة )......( ختمــه وتوقيعــه وعليــه فإنــي أجيــب 
لــكل  اهلل  وفقهــم  االســتئناف  محكمــة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب 
خيــر بأننــي عدلــت عمــا حكمــت بــه مــن منــع املدعــى عليــه مــن الســفر 
خــارج اململكــة مــدة خمــس ســنوات وحكمــت مبنعــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة مــدة مماثلــة لســجنه وهــي ثــالث ســنوات وبــه ختمــت اجللســة يف 
متــام الســاعة 50 : 11  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/01 هـــ
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الثانيــة 
مــن  الــواردة  1434/9/20هـــ  وتاريــخ  برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة 
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ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة األحســاء املكلــف برقــم   فضيل
وتاريــخ 1434/9/13هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ / املســجل برقــم  وتاريــخ 1434/7/15هـــ اخلــاص 
تضمــن  وقــد  مخــدرات  قضيــة  يف  ضــد)......(  العــام  بدعوى/املدعــي 
القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
علــى قرارنــا رقــم  وتاريــخ 1434/8/7هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
ــه  ــا محمــد وآل ــى نبين بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل عل

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/10/20هـــ.
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رقم الصك: 34260464    تاريخه:1434/7/5هـ   
رقم الدعوى:34306824

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34279889 تاريخه: 1434/7/25هـ

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه مقيــم بتلقــي قــات مــن اليمــن 
بقصــد الترويــج وطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره وإبعــاده 
مــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه ،حيــث مت القبض علــى املدعى عليه 
مــن قبــل حــرس احلــدود بعــد مشــاهدته يتلقــى كميــة مــن القــات خلــف 
الســياج األمنــي وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة 
املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور ،وأقــر املدعــى عليــه تلقــي القــات 
علــى  ،وبنــاء  الترويــج  وأنكــر قصــد  الشــخصي  االســتعمال  بقصــد 
مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام 
مبجازاتــه وإثبــات إدانتــه بتلقــي القــات بقصــد االســتعمال الشــخصي 

مخــدرات - تلقــي بقصــد الترويــج - قــات - التعزيــر بالســجن والغرامــة 
واإلبعــاد عــن البــالد ومصــادرة الكميــة  املضبوطــة وإتالفهــا .

يف   59633 رقــم  الكــرمي  الســامي  األمــر  مــن  األولــى  الفقــرة   -1
. 1432هـــ /12 /9

2- الفقــرات ) ب- ج -د ( مــن املــادة األولــى مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 
) 2057 ( يف 1404/5/26هـ .
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وهــو يســتحق العقوبــة واحلكــم بســجنه ســنة وتغرميــه ثالثــة آالف ريــال 
تــودع يف خزينــة الدولــة ومصــادرة وإتــالف القــات املضبــوط وإبعــاده عــن 
البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه بالســجن وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
ــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة  واعتــرض املدعــي العــام ب

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فلــدي أنــا .....القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن دائــرة االدعــاء العــام بجــازان 
واملقيــدة بــوارد احملكمــة برقــم )341606427( وتاريــخ 1434/7/3هـــ 
واحملالــة مــن فضيلــة الرئيس برقــم )34306824( وتاريــخ 1434/7/3هـ 
ــة تلقــي للقــات  واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد .....املتهــم يف قضي
عليــه ففــي هــذا اليــوم الثالثــاء 1434/7/4هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف 
متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والربــع وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....املوجــه 
باخلطــاب رقــم ).....( وتاريــخ 1433/3/22هـ وادعى على احلاضر .....ميني 
اجلنســية يحمــل البطاقــة البديلــة رقــم ).....( يف 1434/4/2هـــ الصــادرة 
مــن حــرس احلــدود قطــاع ....أنــه يف متــام الســاعة الثامنــة مــن صبــاح يــوم 
الثالثاء 1434/4/2هـ وأثناء قيام إحدى دوريات حرس احلدود بواجبها  
ــات  ــة مــن نب ــاء تلقيــه كمي ــه املذكــور أعــاله أثن شــاهدت املدعــى علي
القــات احملظــور مــن خلــف الســياج األمنــي ومت القبــض عليــه وذلــك بعــد 
محاولتــه الهــرب وإطــالق النــار علــى ســاقه األميــن ونقلــه إلــى مستشــفى 
لتلقــي العــالج وقــد بلــغ وزن الكميــة املضبوطــة معــه )3كجــم( ثالثــة 
كيلــوات وبتحليــل عينــة ممــا مت ضبطــه أثبــت التقريــر الكيميائــي 
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الشــرعي رقــم ).....( وتاريــخ 7/ 1434/6هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
الســموم والكيميــاء الطبيــة بجــازان إيجابيــة العينــة املرســلة منــه لنبــات 
رقــم  واجلــدول  )أ،ج(  فئــة   )2( رقــم  باجلــدول  املــدرج  القــات احملظــور 
)4( امللحقــن بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ وقــد صــدر بحقــه قــرار 
اللجنــة اإلداريــة بحــرس احلــدود رقــم  ).....( يف 1434/6/14هـــ املتضمــن 
معاقبتــه بالســجن ملــدة أربعــة أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ القبــض عليــه ومت  
إيقافــه اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ 
املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة وباســتجواب 
املدعــى عليــه ومواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه أقـــر بتلقــي الكميــة 
املضبوطــة بحوزتــه وأقــر بــأن الكميــه تعــود لــه وأن غرضــه مــن تلقيهــا 
االســتخدام الشــخصي وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ســابقة 
واحــدة وهــي حيــازة اخلمــر بقصــد الترويــج ودخــول األراضــي الســعودية 
أو اخلــروج منهــا بطريقــة غيــر مشــروعة وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــى 
عليــه عــن توجيــه االتهــام إليــه بتلقــي )3كجــم( ثالثــة كيلــوات مــن 
ــة  ــات القــات احملظــور بقصــد االجتــار املجــرم مبوجــب الفقــرة الثاني نب
مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 يف 1426/7/8هـــ وألن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت فقــد 
طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف 
ضــوء املــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري املشــار إليــه أعــاله إنفــاذا لألمــر 
احلكــم  و  1432/12/9هـــ  وتاريــخ   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي 
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بإبعــاده عــن البــالد بعــد انتهــاء محكوميتــه اســتناًد لــذات املــادة املشــار 
إليهــا وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه صــدق القبــض 
عليــه يف الزمــان واملــكان املذكوريــن أعــاله أثنــاء تلقيــه لكميــة القات 
املشــار إليهــا يف الدعــوى كمــا صــدق الســابقة املســجلة عليــه وقــرر 
أنــه قصــده مــن تلقــي نبــات القــات هــو االســتعمال الشــخصي وأنكــر 
قصــد االجتــار هكــذا أجــاب عنــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل 
لديــك بينــة علــى قصــد املدعــى عليــه لإلجتــار فأجــاب قائــاًل بينتــي مــا 
يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب وبالرجــوع إلــى أوراق املعـــاملة جــرى 
وثبــت ســوابق املدعــى  الشــرعي  التقريــر الكيميائــي  االطــالع علــى 
عليــه وقــرار اللجنــة اإلداريــة بحــرس احلــدود املرفــق علــى اللفــة رقــم )16( 
فوجــدت مطابقــة ملــا يف الدعــوى كمــا جــرى االطــالع علــى بقيــة لفــات 
املعاملــة ولــم أجــد بهــا مــا يديــن املدعــى عليــه بقصــد االجتــار عنــد ذلــك 
جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــك مزيــد بينــة فأجــاب قائــاًل ال أعلــم 
لــي مزيــد بينــة هكــذا أجــاب عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وملــا تضمنــه األمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 
1432/12/9هـــ يف فقرتــه األولــى مــن املوافقــة علــى أن تطبــق احملاكــم 
ــات املعمــول بهــا قبــل نفــاذ نظــام  ــم القــات العقوب ــى مرتكبــي جرائ عل
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ولعجــز املدعــي العــام عــن إقامــة 
البينــة املثبتــة إلدانــة املدعــى عليــه بقصــد االجتــار فإنــه لــم تثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليــه بقصــد االجتــار مــن تلقيــه لكميــة القــات املضبوطــة 
بحوزتــه وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى 
ــوزراء رقــم  ــس ال ــى مــن قــرار مجل ــه يف ضــوء املــادة األول ــه ومجازات علي
بتلقــي كميــة  عليــه  املدعــى  إدانــة  لــدي  وثبتــت  لعــام 1374هـــ   )11(
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القــات املذكــورة أعــاله بقصــد االســتعمال الشــخصي وهــو يســتحق 
األولــى  املــادة  مــن  د(   ، ج   ، )ب  الفقــرات  وفــق  ذلــك  علــى  العقوبــة 
مــن قــرار ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 1404/5/26هـــ 
ولكــون املضبــوط مــن نبــات القــات واســتصالحا حلالــه فقــد حكمــت 
عليــه لذلــك بالســجن مــدة ســنة تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء محكوميتــه مــن 
ــؤول  ــال ي ــة آالف ري ــغ ثالث حــرس احلــدود يف 1434/8/1هـــ وتغرميــه مبل
إلــى اخلزينــة العامــة للدولــة وإبعــاده إلــى بــالده بعــد انتهــاء محكوميتــه 
بالســجن ومصــادرة وإتــالف كميــة القــات املضبوطــة هــذا مــا ثبــت لــدي 
وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام معارضتــه 
وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف دون الئحــة فأجبتــه لذلــك وقــرر 
املدعــى عليــه القناعــة بــه وقــد جــرى النطــق بــه يف متــام الســاعة احلاديــة 
عشــرة والنصــف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/7/4هـــ .
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
341606427 وتاريــخ 1434/7/9هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
.....برقــم 34260464 وتاريــخ  الشــيخ /  القاضــي باحملكمــة  فضيلــة 
1434/7/5هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد /.....) مينــي اجلنســية 
( يف قضيــة ) قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــه وســلم. ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل



449
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34342437   تاريخه: 1434/10/27هـ

الكميــة - مصــادرة  قــات - تســتر علــى مصــدر   - ترويــج   - مخــدرات 
اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة - صــرف النظــر عــن مصــادرة املبلــغ- 

والغرامــة. واجللــد  بالســجن  التعزيــر 

قرار مجلس الوزراء رقم )11( لعام 1374هـ .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهــا ببيــع قــات بقصــد الترويــج 
واالجتــار وتســترها علــى املصــدر وطلــب إثبــات إدانتهــا مبــا أســند إليهــا 
اجلرميــة   يف  املســتخدم  اجلــوال  ومصــادرة  تعزيريــة  بعقوبــة  ومعاقبتهــا 
املدعــى  علــى  القبــض  التســتر ،مت  لقــاء  وتعزيرهــا  الشــريحة  وإلغــاء 
عليهــا وتفتيشــها ومت العثــور علــى املبلــغ املرقــم بحوزتهــا وبتفتيــش املنــزل 
مت العثــور علــى قــات بالثالجــة وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
إيجابيــة العينــة لنبــات القــات احملظــور وصادقــت املدعــى عليهــا علــى 
الدعــوى ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيرهــا بالســجن 
مــدة ســنتن وجلدهــا مائــة وخمســن جلــدة مفرقــة علــى دفعــات مقــدار 
اجلرميــة  يف  املســتخدم  اجلــوال  ومصــادرة  جلــدة  خمســون  دفعــة  كل 
وصــرف النظــر عــن مصــادرة املبلــغ املضبــوط وقنعــت املدعــى عليهــا 
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واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة اعتراضيــة ،وُصــدق احلكــم مــن 
االســتئناف. محكمــة 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34328810 وتاريــخ 1434/07/16 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 341715750 وتاريــخ 1434/07/16 هـــ  ففــي يــوم  
الثالثــاء املوافــق1434/07/25 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 11  
وفيهــا قــدم املدعــي العــام / .....الئحــة دعــوى عامــة ضــد / .....، البالغــة  
اقامــة  اجلنســية مبوجــب رخصــة  عامــًا ، صوماليــة   )54( العمــر  مــن 
رقــم ).....(، متزوجــة ، متعلمــة ، عاملــه منزليــة ، تقيــم يف الريــاض 
، أودعــت بســجن النســاء  مبوجــب مذكــرة إحالــة ومتديــد توقيــف رقــم 
).....(    وتاريخ  18 /1434/5هـ  اســتنادا للقرار الوزاري  رقم )1900( 
ــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات  ــي عل ــخ 1428/7/9هـــ املبن وتاري
اجلزائيــة واحلاضــرة برفقــه الســجانة / .....والعســكري ......حيــث إنــه 
بتاريــخ 1434/5/7هـــ قبــض علــى املذكــورة مــن قبــل إحــدى فــرق ادارة 
العمليــات مبكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض بعــد ورود معلومــات 
مــن أحــد املصــادر الســرية عــن وجودها يف حــي ..... وقيامها بترويج نبات 
القــات احملظــور وتتواجــد علــى الهاتــف رقــم ).....( فتــم االيعــاز للمصــدر 
باالتصــال بهــا وطلــب حزمــة مــن القــات مببلــغ )150( مائــة وخمســن 
ريــال فوافقــت وطلبــت مــن املصــدر احلضــور إلــى منزلهــا وكان ذلــك 
ــى مســمع مــن أحــد أفــراد الفرقــة القابضــة عليــه مت انتقــال الفرقــة  عل
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مــن  الترجــل  املصــدر  مــن  طلــب  الوصــول  وعنــد  احملــدد  املوقــع  إلــى 
ســيارة الفرقــة بعــد أن مت تفتيشــه وتزويــده باملبلــغ املرقــم ثــم توجــه إلــى 
شــقتها وقابلهــا أمــام شــقتها وســلمها املبلــغ احلكومــي املرقــم وســلمت 
املذكــورة للمصــدر حزمــة يشــتبه أن تكــون مــن نبــات القــات احملظــور 
بلــغ وزنهــا )158( مائــة وثمــان وخمســن جرامــًا وكان ذلــك علــى مــرأى 
مــن رقيــب الفرقــة فتــم ضبطهــا مــن قبــل املفتشــة النســائية و بتفتيشــها 
شــخصيًا مــن قبــل املفتشــة النســائية لــم يعثــر معهــا علــى ممنوعــات و 
عثــر علــى جــوال نــوع يحمــل الرقــم املصنعــي ).....( وهــو اجلــوال الــذي متــت 
عليــه عمليــة التفــاوض)مت طلــب حجــزه متهيــدًا لطلــب مصادرتــه مبوجــب 
اخلطــاب رقــم    ).....( وتاريــخ  14 /5 /1434هـــ(  وعثــر معهــا علــى املبلــغ 
املرقــم )جــرى مطابقتــه( كمــا عثــر علــى مبلــغ مالــي قــدرة)1850( ألــف 
وثمــان مائــة وخمســن ريــال )مت طلــب حجــزه متهيــدًا لطلــب مصادرتــه 
مبوجــب اخلطــاب رقــم ).....( وتاريــخ  14 / 1434/5هـــ(  وبعــد )اخــذ 
االذن الــالزم( مت دخــول شــقتها و بتفتيشــها عثــر بالثالجــة علــى )6( 
ســت حــزم يشــتبه أن تكــون مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا جميعــا 

)2124( ألفــان ومائــة وأربــع وعشــرين جرامــًا.
وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفــق رقــم ) .....( لعــام 
1434هـــ ايجابيــة مســتخلص عينــة  األوراق النباتيــة املبيعــة واملضبوطــة 
لنبــات القــات وهــو مــن املــواد املدرجــة يف اجلــدول رقــم )4( امللحــق بنظــام 

مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة  .  
وبســماع أقوالهــا األوليــة واســتجوابها اعترفــت بترويــج حزمــة مــن نبــات 
القــات وحيــازة مــا ضبــط منــه بقصــد ترويجــه وترويجهــا لنبــات القــات 
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أســفرت  وقــد   . الترويــج  واســتخدامها جلوالهــا يف عمليــة  الســابق  يف 
للمــرأة /.....ببيــع حزمــه مــن  التحقيــق عــن توجيــه االتهــام  إجــراءات 
نبــات القــات احملظــور تــزن )158( مائــة وثمــان وخمســن جرامــًا بقصــد 
االجتــار والترويــج وحيــازة )6( ســت حــزم مــن نفــس النــوع تــزن جميعهــا 
)2124( ألفــان ومائــة وأربــع وعشــرين جرامــًا بقصــد االجتــار والترويــج  
وترويــج نبــات القــات يف الســابق املعاقــب عليــه وفــق قــرار مجلــس الوزراء 
رقــم  )11( لعــام 1373هـــ  وتســترها علــى مصــدر مــا باعتــه ومــا ضبــط 

املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
1 - مــا تضمنــه اعترافهــا حتقيقــا املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــات 

رقــم )1-2( و مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم ) 22(.  
ــه املرفــق  ــوه عن ــه اعترافهــا يف محضــر ســماع اقوالهــا املن 2- مــا تضمن

لفــه رقــم )17-16(.  
الصفحــة  علــى  املــدون  عنــه  املنــوه  القبــض  محضــر  تضمنــه  مــا   -3
رقــم)11( ومحضــر مطابقــة املبلــغ املرقــم علــى الصفحــة رقــم)4( مــن 

لفــة رقــم )1(.  املرفــق  ملــف ضبــط اجــراءات االســتدالل 
ــه املرفــق لفــة  ــوه عن ــي الشــرعي املن ــر الكيميائ ــه التقري 4 - مــا تضمن

رقــم )23( .
وببحث سوابقها اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليها حتى تاريخه. 

وحيــث إن مــا أقدمــت عليــه املذكــورة فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
إليهــا واحلكــم عليهــا  إدانتهــا مبــا أســند  إثبــات  لــذا أطلــب  ونظامــًا 

ــي:    باآلت
ــا للقــرار الــوزاري املشــار إليــه لقــاء مــا  ــة بحقهــا وفًق ــة تعزيري 1- بعقوب

أســند إليهــا .
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2- مصــادرة اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة مــن نــوع ... ذو الرقــم املصنعــي 
).....( الســتخدامه يف اجلرميــة.

3- إلغــاء الشــريحة الهاتفيــة املســتخدمة يف اجلرميــة ذات الرقــم ).....( 
وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك يف حــال صــدور حكــم باإللغــاء وإبــالغ 
الشــركة مصــدرة الشــريحة بذلــك اســتنادًا لتعميم ســمو وزيــر الداخلية 

رقــم )9798( وتاريــخ 9 -1428/2/10هـــ.
ــه ومــا ضبــط.  ــى مصــدر مــا باعت ــة لقــاء تســترها عل ــة تعزيري 4- بعقوب
وبــاهلل التوفيــق وبســؤال املدعــى عليهــا عــن دعــوى املدعــي العــام اجابــت 
ــة مــا ذكــره املدعــي العــام يف  ــة مفهومــة قائل ــا بلغــة عربي املدعــى عليه
دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــاًل فقــد قمــت ببيــع حزمــة مــن نبــات 
القــات احملظــور تــزن  )158( مائــة وثمان خمســن جرامــًا بقصد االجتار 
جميعهــا  تــزن  احملظــور  القــات  مــن  حــزم  )6(ســت  وحــزت  والترويــح 
)2124( ألفــان ومائــة وأربــع وعشــرين جرامــًا بقصــد الترويــج وروجــت 
ــه ومــا  ــى مصــدر مــا بعت نبــات القــات احملظــور يف الســابق وتســترت عل
ضبــط واملبلــغ املضبــوط معــي وقــدره الــف وثمامنائــة وخمســن ريــااًل هــو 
خــاص فينــي وليــس لــه عالقــة بترويــج القــات وليــس علــي ســوابق هكذا 
اجابــت وبطلــب البينــة مــن املدعــي العــام علــى ان املبلــغ املالــي وقــدره الف 
وثمامنائــة وخمســن ريــااًل انــه من مصدر غير مشــروع فقــال املدعي العام 
ليــس لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة وباالطــالع علــى اوراق املعاملــة 
وجــدت تقريــر كيميائــي شــرعي رقــم ) .....( لعــام 1434هـــ  واملتضمــن 
ايجابيــة العينتــن املرســلتن للمــواد الفعالــة لنبــات القــات فبنــاًء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث اقــرت املدعــى عليهــا بصحــة دعــوى 
املدعــي العــام وحيــث ان مــا أقدمــت عليــه فعــل محــرم تســتحق عليــه 
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اجلــزاء وبنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374 هـــ وحيــث 
قــررت املدعــى عليهــا ان املبلــغ املضبــوط املطلــوب مصادرتــه هــو خــاص 
بهــا وحيــث لــم يســتطع املدعــي العــام اثبــات عــدم مشــروعيته لهــذا كلــه 
/ أواًل ـ  ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليهــا ببيــع حزمــه مــن نبــات القــات 
االجتــار  بقصــد  جرامــًا  وخمســن  وثمــان  )158(مائــه  تــزن  احملظــور 
والترويــج وحيازتهــا )6(ســت حــزم مــن نفــس النــوع تــزن جميعهــا )2124( 
ألفــان ومائــة وأربــع وعشــرين جرامــًا بقصــد الترويج وترويــج نبات القات 
يف الســابق وتســترها علــى مصــدر مــا باعتــه ومــا ضبــط وقــررت تعزيرها 
بســجنها ملــدة ســنتن اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيفهــا وجلدهــا مائة وخمســن 
ــى ان يكــون  ــدة عل ــى دفعــات كل دفعــة خمســن جل ــدة مفرقــة عل جل
بــن فتــرات اجللــد مــدة ال تقــل عــن عشــرة ايــام وتغرميهــا خمســمائة ريــال 
ومصــادرة اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة املذكــور يف الدعــوى والغــاء 
الشــريحة املســتخدمة يف اجلرميــة املذكــورة يف الدعــوى وعــدم صرفهــا 
لنفــس املشــتركة وابــالغ الشــركة مصــدرة الشــريحة بذلــك وامــا مــا 
يتعلــق بتعزيــره لقــاء التســتر فهــو داخــل يف العقوبــة التعزيريــة املذكــورة 
. ثانيــًا ـ صــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــي العــام مبصــادرة املبلــغ املالــي 
املضبــوط املذكــور يف الدعــوى ومبــا ذكــر حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــي العــام واملدعــى عليــه  قــرر املدعــي العــام االعتــراض علــى  
احلكــم وطلــب التمييــز فأجبتــه لطلبــه ثــم قــرر املدعــي العــام قائــاًل اننــي 
اكتفــي بالئحــة الدعــوى العامــة فهــي الالئحــة االعتراضيــة هكــذا 
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل قــرر وقــررت املدعــى عليهــا القناعــة باحلكــم   وصل

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/25 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة 
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مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  برقم 341715750 وتاريخ 1434/9/6هــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ 
.....املســجل برقــم 34279956 وتاريــخ 1434/7/25هـــ اخلــاص بدعــوى 
التهامهــا    ).....( اجلنســية(  .....)صوماليــة  املــرأة/  العــام ضــد  املدعــي 
بقضيــة قــات علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا 
هــو مــدون ومفصــل بــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى أنــه لــم يتــم 
تصديــق صــورة الضبــط فيالحــظ هــذا مســتقباًل0 واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . 



456

رقم الصك:34351504  تاريخه: 1434/11/05هـ 
رقم الدعوى: 34337433

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35114763 تاريخه: 1435/1/14هـ

بقصــد  حشــيش  حيــازة   - احملظــورة  احلبــوب  ترويــج   - مخــدرات 
التعاطــي  -  حــد املســكر - محاكمتــه علــى اجلرميــة ذات العقوبــة 
األشــد إذا ارتكــب عــدة جرائــم معاقــب عليهــا مبوجــب نظــام مكافحــة 
ومصــادرة  الســفر  مــن  واملنــع  واجللــد  بالســجن  التعزيــر  املخــدرات- 
اجلــوال - تغليــظ العقوبــة خلطــورة اجلرميــة ولوجــود ســابقة مــن 

املنظــورة. اجلرميــة  جنــس 

1- املادة 38 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية  .
2- الفقــرة األولــى مــن املــادة 62 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة .
3- املادة 56 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية  .

4- الفقــرة األولــى مــن املــادة 53 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة .

5- قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 1434/2/18هـ .
6- برقية وزير الداخلية رقم 65980 تاريخ 1428/10/22هـ .
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بشــرب املســكر وترويــج حبــوب 
لــه ، طلــب  التعاطــي وتعاطيــه  اإلمفيتامــن وحيــازة حشــيش بقصــد 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بحــد املســكر وعقوبــة تعزيريــة 
وتشــديدها لتعدد ســوابقه ومنعه من الســفر ومصادرة اجلوال املســتخدم 
يف اجلرميــة وإلغــاء الشــريحة ورد املبلــغ املرقــم وفــق األنظمــة والتعليمــات، 
ــًا  ــه حبوب ــب من ــه وطل حيــث مت االتصــال مــن قبــل املصــدر باملدعــى علي
محظــورة مببلــغ مالــي فوافــق املدعــى عليــه وكان ذلــك مبســمع أفــراد 
فرقــة املكافحــة وبنــاء عليــه مت ترقيــم املبلــغ وجتنيــد أحــد األفــراد 
ملرافقــة املصــدر إلــى منــزل املدعــى عليــه ومبقابلــة املدعــى عليــه قــام 
املصــدر بتســليم املدعــى عليــه املبلــغ املتفــق عليــه واســتلم منــه حبتــن 
يشــتبه أنهــا مــن احلبــوب احملظــورة ولــم يتــم القبــض عليــه يف حينــه خشــية 
انكشــاف املصــدر ويف مســاء يــوم آخــر وأثنــاء قيــام الفرقــة بعملهــا مت 
االشــتباه بشــخص يســير علــى قدميــه يف أحــد األماكــن املظلمــة وعنــد 
ــم القبــض  ــده فت ــده حــاول الهــرب وقــام برمــي كيــس يف ي التوقــف عن
عليــه ومبعاينــة مــا قــام برميــه ضبطــت قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن 
..... فاتضــح أنــه املدعــى عليــه ،  احلشــيش كمــا ضبــط معــه جــوال 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينتــن ملادتــي احلشــيش 
املخــدر واإلمفيتامــن  صــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى ماعــدا ترويــج 
القابضــة  الفرقــة  مــن  شــهود  العــام  املدعــي  بينــة  احلبــوب احملظــورة  
شــهدت بترويــج املدعــى عليــه للحبــوب احملظــورة  ومبــا أن املدعــى عليــه 
صــادق علــى حيــازة احلشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطــي احلشــيش ، وبنــاء 
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علــى شــهادة الشــاهدين ، ولكــون مــا صــدر مــن املدعــى عليــه يعــد مــن 
اإلفســاد يف األرض ، ولوجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه ممــا يســتدعي 
تعزيــره تعزيــرا بالغــًا ، احلكــم علــى املدعــى عليــه بحــد املســكر بجلــده 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء تعاطــي احلشــيش ، تعزيــره بالســجن 
خمــس ســنوات وجلــده مائتــن وخمســن جلــدة مفرقــة علــى دفعــات 
كل دفعــة خمســن ، تغرميــه ألــف ريــال ، منــع املدعــى عليــه مــن الســفر 
إلــى اخلــارج بعــد تنفيــذ العقوبــة مــدة مماثلــة لســجنه، ومصــادرة هاتفــه 
اجلــوال املســتخدم يف الترويــج وإيــداع قيمتــه يف حســاب اإلدارة العامــة 
 ، والتعليمــات  األنظمــة  وفــق  الشــريحة  وإلغــاء  املخــدرات  ملكافحــة 
ــع املدعــي  ــال ، قن ــة ري ــغ احلكومــي املرقــم وقــدره مائ ــرد املبل إلزامــه ب
العــام واعتــرض املدعــى عليــه بالئحــة ، ُصــدق احلكــم مــن الدائــرة 

ــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف. اجلزائي

العامــة  باحملكمــة  .....القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالنمــاص   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالنمــاص برقــم 34337433 وتاريــخ 1434/07/22 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 341759169 وتاريــخ 1434/07/22 هـــ  ففــي يــوم  
  10  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/08/21  األحــد 
وفيهــا حضــر  املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام .....مبوجــب 
خطــاب التعميــد رقــم.....يف 1434/2/26هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه 
يف مجلــس احلكــم  .....ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  
.....قائــال يف حتريــر دعــواه أنــه عنــد الســاعة الثامنــة والنصــف مســاًء 
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بتاريــخ 1434/2/14هـــ وبنــاًء علــى ما توفر مــن معلومات لدى مكافحة 
املخــدرات مبحافظــة النمــاص عــن أن املدعــى عليــه يقــوم بترويــج احلبــوب 
احملظــورة يف محافظــة ، فقــد مت إعــداد اخلطــة الالزمــة وبالتنســيق مــع 
املصــدر مت االتصــال مــن قبــل املصــدر باملدعــى عليــه علــى جوالــه رقــم 
فوافــق  ريــال  مائــة   )100( مببلــغ  محظــورة  حبوبــًا  منــه  وطلــب   ).....(
املدعــى عليــه وكان ذلــك مبســمع أفــراد الفرقــة وبنــاًء عليــه مت ترقيــم 
منــزل  إلــى  املصــدر  األفــراد ملرافقــة  أحــد  املبلــغ احلكومــي وجتنيــد 
املدعــى عليــه ، ومبقابلــة املدعــى عليــه قــام املصــدر بتســليم املدعــى 
عليــه املبلــغ املتفــق عليــه واســتلم منــه )2( حبتــن يشــتبه أنهــا مــن احلبــوب 
يتــم  ولــم  املرافــق للمصــدر  الفــرد  أمــام نظــر  ذلــك  احملظــورة وكان 
القبض عليه يف حينه خشية انكشاف املصدر وبتاريخ 1434/5/24هـ 
ــاء قيــام الفرقــة امليدانيــة ملكافحــة  وعنــد الســاعة التاســعة مســاًء وأثن
مت  املنظــر  ثلــوث  مركــز  يف  بعملهــا  النمــاص  مبحافظــة  املخــدرات 
االشــتباه يف شــخص يســير علــى قدميــه يف أحــد األماكــن املظلمــة 
وعنــد التوقــف عنــده الحــظ أفــراد الدوريــة فحــاول الهــرب وقــام برمــي 
كيــس يف يــده فتمــت الســيطرة والقبــض عليــه ومبعاينــة مــا قــام برميــه 
ضبطــت قطعــة ســمراء اللــون وزنهــا )9(جــم تســعة جرامــات يشــتبه أن 
تكــون مــن احلشــيش املخــدر كمــا ضبــط معــه جــوال نــوع ...يحمــل 
التقريــر  أثبــت  عليــه  املدعــى  بأنــه  واتضــح   ).....( املصنعــي  الرقــم 
احلبتــن  احتــواء  1434هـــ  لعــام   ).....( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي 
املضبوطتــن اللتــن قــام املدعــى عليــه بترويجهــا بتاريــخ 1434/2/14هـــ 
علــى اإلمفيتامــن كمــا أثبــت التقريــر الكيمائــي الشــرعي رقــم ).....( 
لعــام 1434هـــ أن عينــة املــادة املضبوطــة بتاريــخ 1433/5/24هـــ حشــيش 
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مخــدر وحتتــوي علــى املــادة الفعالــة لــه . ومادتــا اإلمفيتامــن واحلشــيش 
املخــدر مــن املــواد املدرجــة بجــداول املــواد املخــدرة واملؤثــرات العقليــة 
باجلــدول )2( الثانــي الفئــة )ب( واجلــدول )1( األول الفئــة )أ( املرفقــة 
بتعميــم صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء 
وبإســتجواب  1431/7/9هـــ  وتاريــخ   )74831( رقــم  الداخليــة  وزيــر 
املدعــى عليــه / أقــر بحيــازة قطعــة احلشــيش املخــدر البالــغ وزنهــا )9(جــم 
تســعة جرامــات املضبوطــة معــه بتاريــخ 1434/5/24هـــ بقصــد التعاطــي 
وأنــه حصــل عليهــا مببلــغ )100( مائــة ريــال مــن شــخص مجهــول الهويــة 
يســكن يف أحــد اجلبــال وأنــه قبــل القبــض عليــه حــاول الهــرب مــن أفــراد 
الدوريــة وقــام برمــي قطعــة احلشــيش املضبوطــة وأقــر بأنــه يتعاطــى 
ــًا وأن آخــر مــرة تعاطــى فيهــا  ــة أشــهر تقريب احلشــيش املخــدر منــذ ثالث
احلشــيش املخــدر كان قبــل القبــض عليــه بثالثــة أيــام تقريبــًا وأن عليــه 
ســابقة ترويــج مخــدرات قبــل أربــع ســنوات تقريبــًا وصــدق إقــراره بذلــك 
شــرعًا كمــا أقــر حتقيقــًا بــأن رقــم اجلــوال ).....( يخصــه دون غيــره وأنــه 
بتعاطيــه  حتقيقــًا  وأقــر  الســعودية  االتصــاالت  لــدى  باســمه  مســجل 
الشــراب املســكر وأن آخــر مــرة تعاطــاه كان قبــل ســنة تقريبــًا وبعرض 
املدعــى عليــه علــى الفــرد املرافــق للمصــدر الشــاهد علــى عمليــة بيــع 
اســتطاع  1434/2/14هـــ   بتاريــخ  احملظــورة  احلبــوب  عليــه  املدعــى 
التعــرف عليــه وأنــه هــو مــن قــام بتســليم املصــدر احلبــوب املتفــق عليهــا 
واســتالم املبلــغ احلكومــي وقــد انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
للمدعــى عليــه / بشــرب املســكر ، وبترويــج )2( حبتــن حتتويــان علــى 
مــادة االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة عــن طريــق البيــع ، وبحيــازة قطعــة 
 ، التعاطــي  بقصــد  جرامــات  تســعة  )9(جــم  وزنهــا  مخــدر  حشــيش 
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: 1-مــا ورد يف  التاليــة  والقرائــن  املخــدر لألدلــة  وبتعاطيــه احلشــيش 
إقــراره املصــدق شــرعًا بحيازتــه قطعــة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطي 
وتعاطيــه لــه ، املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقــم )4( مــن فباالطالع 
علــى محضــري الشــراء والقبــض والتفتيــش تبــن ملــف التحقيــق املرفــق 
برقــم )14( 2-مــا ورد يف إقــراره حتقيًقــا بعائديــة رقــم اجلــوال املنــوه عنــه 
علــى  واملدونــان  عنهمــا  املنــوه   ، للمســكر  وبتعاطيــه  شــخصيًا  إليــه 
ــق املرفــق برقــم )14(  ــف التحقي الصفحتــن رقــم )5( ورقــم )8( مــن مل
عنهمــا  املنــوه  والتفتيــش  والقبــض  الشــراء  محضــرا  تضمنــاه  3-مــا 
واملدونــان علــى الصفحــة رقــم )11( مــن ملــف االســتدالل املرفــق برقــم 
ــى الصفحــة رقــم )11( مــن ملــف االســتدالل املرفــق برقــم )7(  )1( وعل
4-مــا تضمنــه محضــر التعــرف علــى املدعــى عليــه املنــوه عنــه واملرفــق 
ــوه  ــان الشــرعيان املن ــران الكيميائي ــاه التقري برقــم )32(  5-مــا تضمن
عنهمــا واملرفقــان برقــم )5( ورقــم )27( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعى 
ــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه  ــه وهــو بكامــل أهليت علي
شــرعًا ونظامــًا ومجــرم مبوجــب الفقــرة )2( الثانيــة مــن املــادة )3( الثالثــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ، واســتنادًا للفقــرة )1( 
األولــى مــن املــادة )62( الثانيــة والســتن مــن ذات النظــام لــذا أطلــب 
إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي : 1-جلــده ثمانــون جلــدة 
ــه الفقــرة )1(  ــا تضمنت ــًا مل ــة بحقــه وفق ــة تعزيري حــد املســكر 2-عقوب
األولــى مــن املــادة )38( الثامنــة والثالثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
املشــار إليــه بحدهــا األعلــى ، وتشــديدها بحقــه لتعــدد ســوابقه وعــدم 
ارتداعــه بعقوباتهــا 3-منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ 
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 )56( املــادة  مــن  األولــى   )1( للفقــرة  اســتنادًا  بحقــه  املقــررة  العقوبــة 
السادســة واخلمســن مــن ذات النظــام 4-مصــادرة  جهــازه اجلــوال نــوع ..... 
يحمــل الرقــم التسلســلي ).....( املســتخدم يف عمليــة الترويــج وفقا للفقرة 
ــه  ــة واخلمســن مــن النظــام املشــار إلي ــادة )53( الثالث ــى مــن امل )1( األول
وفقــًا  املخــدرات  العامــة ملكافحــة  اإلدارة  وإيــداع قيمتــه يف حســاب 
لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )47( وتاريــخ 1431/2/18هـــ وإلغــاء شــريحة 
االتصــال للرقــم ).....( املســتخدمة يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا لــه مــرة 
أخــرى وفقــا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي النائــب لرئيــس مجلــس 
9-1428/2/10هـــ  وتاريــخ   )9798( رقــم  الداخليــة  وزيــر  الــوزراء 
5-إلزامــه بدفــع مبلــغ )100( مائــة ريــال املبلــغ احلكومــي املرقــم وفقــًا ملــا 
رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب  برقيــة  تضمنتــه 
)65980/4/5/1( وتاريــخ 22-1428/10/23هـــ هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــال مــا ذكــره 
املدعــي العــام مــن أنــه قبــض علــي يف املــكان والتاريــخ وأننــي قمــت 
بحيــازة قطعــة حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا )9( تســعة جرامــات بقصــد 
التعاطــي وبتعاطــي احلشــيش املخــدر فهــذا صحيــح أمــا مــا ذكــره مــن 
أننــي قمــت بترويــج حبتــن مــن مــادة األمفيتامــن املنبهــة عــن طريــق البيع 
فغيــر صحيــح وبســؤال املدعــي العــام عــن البينــة التــي تثبــت صحــة دعــواه 
بــأن املدعــى عليــه قــام بترويــج حبتــن مــن احلبــوب احملظــورة قــال أطلــب 
مهلــة إلحضــار الفرقــة القابضــة  وعليــه رفعــت اجللســة وتأجلــت إلــى يــوم 
وبــاهلل  والنصــف   التاســعة  الســاعة  املوافــق 1434/8/23هـــ  الثالثــاء 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/08/21 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضي 
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باحملكمــة العامــة بالنمــاص   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   34337433 برقــم  بالنمــاص  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   341759169 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/07/22
1434/07/22 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافق1434/11/05 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن البينــة التــي وعــد بإحضارهــا قــال 
أحضــرت للشــهادة وأدائهــا كال مــن .......... ســعودي اجلنســية بالســجل 
املدنــي رقــم .....وبســؤاله عــن عمــره ومحــل إقامتــه وصلتــه بالطرفــن 
أجــاب مــن مواليــد عــام 1394هـــ ومحــل إقامتــي ...... وليــس لــي صلــة 
..... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  .....ســعودي   . بالطرفــن 
وبســؤاله عــن عمــره ومحــل إقامتــه وصلتــه باملدعــى عليــه أجــاب مــن 
مواليــد عــام 1392هـــ ومحــل إقامتــي ....... وليــس لــي صلة قرابــة باملدعى 
عليــه وباستشــهادهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا 
مبفــرده قائــال واهلل العظيــم أنــه يف يــوم اخلميــس املوافــق 1434/2/14هـ 
وأثنــاء قيامنــا بالعمــل امليدانــي توفــرت لدينــا معلومــة مــن أحــد مصادرنــا 
يف  يســكن  احملظــورة  احلبــوب  بترويــج  يقــوم  شــخص  عــن  الســرية 
اخلطــة  إعــداد  ..........وعندهــا مت   / .....يدعــى  ......... طريــق  محافظــة 
الالزمــة وعندهــا مت االتصــال عليــه مــن جــوال املصــدر علــى جــوال املروج 
رقــم ).....( وطلــب منــه حبــوب محظــورة مببلــغ مائــة ريــال فوافــق املــروج 
علــى ذلــك وكان علــى مســمع مــن أفــراد الفرقــة فتــم ترقيــم املبلــغ 
احلكومــي كمــا يتضــح مــن صفحــة رقــم )4( وجتنيــد أحــد أراد الفرقــة 
املرافقــة املصــدر إلــى منــزل املــروج فتــم االنتقــال إلــى املوقــع املتفــق عليــه 
وكان ذلــك يف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف مســاًءا وعنــد الوصــول 
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إلــى املوقــع خــرج املــروج مــن منزلــه وقــام املصــدر بالنــزول مــن الســيارة 
عليــه  املتفــق  املبلــغ  بتســليمه  املصــدر  قــام  وعندهــا  املــروج  ومقابلــة 
املرافــق  الفــرد  نظــر  أمــام  ذلــك  وكان  احملظــورة  احلبــوب  واســتالم 
وعندهــا حظــر املصــدر إلــى الفــرد املرافــق وســلمه عــدد حبتــن حتمــل 
ــم االنتقــال مــن املوقــع وأرجــيء  ــزة لعقــار الكبتاجــون فت العالمــة املمي
الشــديد  وحرصــه  املصــدر  انكشــاف  خشــية  املــروج  علــى  القبــض 
وعندهــا مت التحفــظ علــى املضبوطــات وتســليمها لضابــط خفــر املنــاوب 
ومــا جــاء يف  الشــاهدين  وبعــرض  الشــعبة طرفنــا هكــذا شــهدا  يف 
شــهادتهما علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال أمــا الشــاهدين فــال أعرفهمــا 
وال أقــول فيهمــا إال خيــرا أمــا مــا جــاء يف شــهادتهما فغيــر صحيــح وقــد 
جــرى تعديــل الشــاهدين مــن قبــل كال مــن .....ســعودي اجلنســية مبوجــب 
.....حيــث  .....و.....ســعودي بالســجل املدنــي رقــم  الســجل املدنــي رقــم 
علــى محضــر  االطــالع  وجــرى  هــذا  الشــاهدين  وثقــة  بعدالــة  شــهدا 
القبــض والتفتيــش وصحيفــة الســوابق والتقارير الكيميائية والشــرعية 
وإقــرار املدعــى عليــه املصــدق شــرعا فوجــدت أنهــا جميعــا مطابقــة ملــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي العــام فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
املتضمنــة مصادقــة املدعــى عليــه علــى مــا ورد يف دعــوى املدعــي العــام 
مــن قيامــه بحيــازة قطعــة حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا )9( جــم تســعة 
جرامــات بقصــد التعاطــي وبتعاطيــه احلشــيش املخــدر وبنــاًء علــى شــهادة 
الشــاهدين وفــق األصــول الشــرعية ولكــون مــا صــدر مــن املدعــى عليــه 
بــن  املخــدرات  تعاطــي  النتشــار  نظــًرا  األرض  اإلفســاد يف  مــن  يعــد 
أوســاط الشــباب ونظــًرا ملــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســيئة صحيــة ونفســية 
واجتماعيــة ونظــًرا لوجــود ســبع ســوابق علــى املدعــى عليــه مــن نفــس 
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النــوع ولــم تردعــه عقوبتهــا ممــا يســتوجب تعزيــره تعزيــًرا بالًغــا يردعــه 
ويزجــر غيــره لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي  أواًل/ إقامة حد املســكر 
علــى املدعــى عليــه وذلــك بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء إقــراره 
بتعاطــي احلشــيش املخــدر ثانًيــا/ ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بترويــج 
)2( حبتــن مــن مــادة االمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة وحيــازة قطعــة 
حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا )9(جــم تســعة جرامــات بقصــد التعاطــي 
وقــررت تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن ملــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن 
تاريــخ توقيفــه وجلــده مائتــي وخمســن جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل 
ــي تليهــا مــدة ال تقــل عــن عشــرة  ــدة بــن الدفعــة والت دفعــة خمســن جل
أيــام علــى أن يكــون اجللــد يف مــكان عــام وتغرميــه ألــف ريــال وذلــك 
اســتناًدا للمــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات مــع مالحظــة أن 
تكــون هــذه العقوبــة شــاملة ملــا صــدر مــن املدعــى عليــه مــن قيامــه 
بحيــازة قطعــة حشــيش مخــدر بلــغ وزنهــا )9(جــم تســعة جرامــات بقصــد 
التعاطــي وذلــك اســتناًدا للفقــرة األولــى مــن املــادة )62( مــن النظــام 
املشــار إليــه والتــي تنــص علــى أنــه إذا ارتكــب شــخص عــدة جرائــم 
معاقــب عليهــا مبوجــب أحــكام هــذا النظــام قبــل صــدور حكــم نهائــي 
بحقــه عــن أي واحــدة منهــا وجــب محاكمتــه علــى اجلرميــة ذات العقوبــة 
األشــد واحلكــم بعقوبتهــا دون غيرهــا وبــه حكمــت ثالًثــا/ قــررت منــع 
املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة بعــد تنفيــذ العقوبــة بحقــه مــدة 
مماثلــة ملــدة ســجنه وذلــك اســتناًدا للمــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه 
وبــه حكمــت رابًعــا/ قــررت مصــادر جهــاز اجلــوال نــوع ........ يحمــل 
الرقــم التسلســلي ).....( املســتخدم يف عمليــة الترويــج اســتناًدا للفقــرة 
األولــى مــن املــادة )53( مــن النظــام املشــار إليــه وإيــداع قيمتــه يف حســاب 
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اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
 ).....( للرقــم  االتصــال  شــريحة  وإلغــاء  1431/2/18هـــ  يف   )47(
واملســتخدمة يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا لــه مــرة أخــرى وبــه حكمــت 
خامًســا/ إلزامــه بدفــع مبلــغ )100( مائــة ريــال املبلــغ احلكومــي املرقــم 
وفقــا ملــا تضمنتــه برقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 
ــه حكمــت وبإعــالن احلكــم  65980/4/5/1 يف 1428/10/22هـــ وب
علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام عــدم املعارضــة أمــا املدعــى عليــه 
فقــرر عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضية 
وأجيــب لطلبــه وســلم نســخة مــن القــرار يف هــذا اليــوم وأفهــم بــأن مــدة 
االعتــراض ثالثــن يومــا تبــدأ مــن هــذا اليــوم ففهــم ذلــك وأقفلــت اجللســة 
يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف  1434/11/05هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة  لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة بالنمــاص الشــيخ / .....
برقــم 341759169  وتاريــخ 1434/12/29هـــ املرفــق بها القرار الصادر 
مــن فضيلتــه برقــم 34351504 وتاريــخ 1434/11/5هـــ  اخلــاص بدعــوى 
املدعــي العــام ضـــد / .....يف قضيــة )مخــدرات( علــى الصفــة املوضحة يف 
القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك :34314670      تاريخه : 1434/9/8هـ 
رقم الدعوى:34393987

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34342200 تاريخه: 1434/10/27هـ

مخدرات - ترويج - قات - التعزير باجللد والسجن والغرامة. 

1- قول اهلل تعالى }وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها { .
2- املادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم )11( يف 1374هـ .

أن  املتضمــن  1400/9/23هـــ  )172( يف  رقــم  الــوزراء  قــرار مجلــس   -3
الــواردة يف القــرار رقــم 11 هــي احلــد األعلــى.  العقوبــات 

4- األمر السامي الكرمي رقم )59633( يف 1432/12/9هـ .
 )13476( رقــم  جــازان  أميــر  إلــى  املوجــه  الداخليــة  وزيــر  5- خطــاب 
اختصــاص  مــن  هــو  العقوبــة  تقريــر  أن  املتضمــن  1433/2/22هـــ  يف 

احلاكــم.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا باالشــتراك يف ترويــج قــات 
،حيــث  املــروج  علــى  وتســترهما  النقــل  طريــق  عــن  االجتــار  بقصــد 
القــات  بتســليم  قامــا  بأنهمــا  القبــض عليهمــا لالشــتباه  بعــد  اعترفــا 
لشــخصن ســعودين وأن املدعــى عليــه األول اســتلم القــات واملدعــى 
عليــه الثانــي يقــوم مبســح الطريــق ويتواصــل مــع املســتلمن ، وطلــب 
إثبــات مــا أســند إليهمــا وتعزيرهمــا لقــاء الترويــج والتســتر علــى املــروج 
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ومصــادرة الســيارة واجلــوال واملبلــغ املالــي املتحصــل مــن اجلرميــة ، صــادق 
املدعــى عليهمــا علــى الدعــوى ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمة 
بتعزيرهمــا بالســجن ســنة ونصــف وتغــرمي كل واحــد منهمــا ألــف ريــال  
وبتعزيرهمــا بجلــد كل واحــد منهمــا خمســن جلــدة دفعــة واحــدة لقــاء 
التســتر وصــرف النظــر عــن طلبــات املدعــي العــام وقنــع املدعــى عليهمــا 
باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام بالئحــة اعتراضيــة ،وُصــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــن 1434/9/7هـــ ويف متــام الســاعة  
الثانيــة والنصــف ظهــرًا افتتحــت اجللســة لدي أنــا .....القاضي باحملكمة 
اجلزائيــة بأبهــا بنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا من فضيلــة رئيس احملكمة 
اجلزائيــة بأبهــا املســاعد برقــم 34393987 يف 1434/8/23هـــ واملقيــدة 
ــا برقــم 342032948 يف 1434/8/23هـــ املتعلقــة بدعــوى املدعــي  لدين
العــام /.....املكلــف مــن قبــل االدعــاء العــام مبوجــب أمــر التكليــف 
رقــم .....يف 1430/9/9هـــ ضــد الســجن / .....ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم .....والســجن .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــي .....يف تهمــة حيــازة نبــات محظــور بقصــد االجتــار . وقــد 
تقــدم املدعــي العــام بدعــوى نــص احلاجــة منهــا باالطــالع علــى محضــر 
القبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل فرقــة مكافحــة املخــدرات مبنطقــة 
عســير تبــن أنــه بعــد ظهــر يــوم الســبت املوافــق 1434/8/6هـــ توفــرت 
معلومــات لديهــم عــن قيــام شــخصن ســعودين باســتالم وتســليم كميــة 
مــن املمنوعــات يف املــكان املســمى .....علــى الطريق الرابط بــن ............ 
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و ........... فتمــت املتابعــة عــن طريــق التقنيــة املتاحــة واتضــح بــأن املســتلم 
الــذي قــام بالتســليم  لتلــك الكميــة ال يعــرف مــكان تواجــده وأمــا 
اتضــح بأنــه عائــد ملدينــة ...... وبعــد البحــث عنــه اتضــح بأنــه علــى طريــق 
... متجهــا إلــى طريــق .............. ومبســح الطريــق شــوهدت ســيارة مــن 
نــوع ....... صنــع عــام )2013م( حتمــل اللوحــة رقــم  ).....( كانــت متوقفــة 
عنــد محطــة .....للمحروقــات ب..... وكان بهــا شــخصن فتــم اســتيقافها 
ــى مــن  ــة مستشــفى الصحــة النفســية وقبــض عل ــى بواب بعــد وصولهــا إل
بداخلهــا واتضــح بــأن قائــد الســيارة هــو املتهــم ).....( ويرافقــه املتهــم 
).....( وبتفتيشــهما والســيارة املنــوه عنهــا لــم يعثــر علــى أي شــيء مــن 
املمنوعــات ، وبســماع أقوالهمــا اعترفــا بأنهمــا قامــا بتســليم كميــة 
مــن نبــات القــات احملظــور يقــدر عددهــا بســتمائة وســتة وســتن )666( 
حزمــة لشــخصن ســعودين كان معهمــا ســيارة مــن نــوع ).......( أبيــض 
عنــد  مــن  القــات  كميــة  اســتلم   ).....( .....وأن  مثلــث  بعــد  قابالهمــا 
كبــري ... .... مــن شــخص جيزانــي ال يعــرف عنــه شــيء وكانــت تلــك 
الكميــة محملــة يف ســيارة مــن نــوع ...... بيضــاء اللــون ال يعــرف رقــم 
لوحتهــا  والتــي كان يقــوم بقيادتهــا وأن ).....( كان يقــود ...... ويقــوم 
مبســح الطريــق ويتواصــل مــع املســتلمن للقــات بواســطة جوالــه رقــم 
).....( . وانتهــى  التحقيــق  الــى توجيــه االتهــام لـــ / ..... و.....، باالشــتراك 
يف ترويــج كميــة تقــدر بســتمائة وســتة وســتن )666( حزمــة مــن نبــات 
القــات احملظــور لــم يتــم ضبطهــا عــن طريــق النقــل بقصــد االجتــار املادي  
، واحملــرم شــرعًا واملجــرم نظامــًا مبوجــب املــادة )الثالثــة( مــن قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ  وتســترهما علــى مــروج القــات 
واحلائــز لــه بعــد اســتالمه املعاقــب عليــه شــرعا . وبالبحــث عن ســوابقهما 
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لــم يعثــر لهمــا علــى شــيء لــذا اطلب إثبــات إدانتهما باالشــتراك يف ترويج 
كميــة تقــدر بســتمائة وســتة وســتن )666( حزمــة مــن نبــات القــات 
احملظــور عــن طريــق النقــل واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة  تزجرهمــا 
وتــردع غيرهمــا وفقــا للمــادة الثالثــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 11 
لعــام 1374 وتعزيرهمــا لقــاء تســترهما علــى مــروج القــات واحلائــز لــه 
بعــد االســتالم ومصــادرة الســيارة نــوع ...... غمــارة صنــع عــام )2013م( 
حتمــل اللوحــة رقــم  ).....( واجلــوال ورقمــه املصنعــي ).....( واملبلــغ املالــي 
املتحصــل مــن اجلرميــة وقــدره ألــف ريــال )1000( وفــق املــادة )1/53( 
الثالثــة واخلمســون الفقــرة األولــى مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
املشــار إليــه وإيــداع قيمتهــا بحســاب املديرية العامــة ملكافحة املخدرات 
لــدى مؤسســة النقــد وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )47( وتاريــخ 1421/2/18هـــ  . هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليهمــا أجــاب كل واحــد بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى مــن 
قيامنــا بنقــل كميــة القــات املوصوفــة يف الدعــوى مــن ).................( إلــى 
مدينــة )..................( بقصــد الترويــج مبقابــل مــادي صحيــح ومــا ذكــر 
املدعــي العــام مــن كوننــا قمنــا بالتســتر علــى املســلم واملســتلم لكميــة 
نبــات القــات فــال نعلــم عــن ذلــك شــيئًا علمــًا أننــا لــم نبلــغ عنهمــا اجلهــات 
ــال هكــذا  ــي قــدره الــف ري ــغ مال ــك مبل ــل ذل ــا مقاب ــة وقــد أخذن األمني
أجابــا. فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا قــرره الطرفــان 
وألن املدعــى عليهمــا أقــرا بقيامهمــا بنقــل كميــة القــات املوصوفــة يف 
الدعــوى مبقابــل بقصــد الترويــج ونظــرًا ألنهمــا أقــرا بأنهمــا لــم يقومــا 
ــة القــات  ــة عــن الشــخص املســلم واملســتلم لكمي ــغ اجلهــات األمني بتبلي
وألن هــذا العمــل يف حقيقتــه هــو تســتر مــن قبلهمــا علــى أمثــال هــؤالء 
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والواجــب بحقهمــا التبليــغ عنهمــا واســتنادًا علــى قــرار مجلــس الــوزراء 
الــوزراء  قــرار مجلــس  الثالثــة منــه وعلــى  املــادة  رقــم 11 يف 13747ه 
رقــم 172 يف 1400/9/23ه املتضمــن أن العقوبــات الــواردة يف القــرار 
رقــم 11 هــي احلــد األعلــى واســتنادًا علــى األمــر الســامي الكــرمي رقــم 
59633 يف 1432/12/9ه وعلــى خطــاب ســمو وزيــر الداخليــة املوجــه 
إلــى ســمو أميــر منطقــة جــازان رقــم 13476 يف 1433/2/22ه املتضمــن 
أن تقريــر العقوبــة هــو مــن اختصــاص احلاكــم ونظــرًا ألن هــذا العمــل 
محــرم شــرعًا وهــو مــن اإلفســاد يف األرض واملنهــي عنــه بقولــه تعالــى 

) وال تفســدوا يف األرض بعــد إصالحهــا ( وملنافــاة هــذا العمــل ملــا أمــر 
اهلل بحفظــه مــن العقــل واملــال ولــكل مــا تقــدم حكمــت مبــا يلــي أواًل 
ــة تقــدر  ــة املدعــى عليهمــا باالشــتراك يف ترويــج كمي ــدي إدان : ثبــت ل
بســتمائة وســتة وســتن )666( حزمــة مــن نبــات القــات احملظــور لــم يتــم 
ضبطهــا عــن طريــق النقــل بقصــد االجتــار املادي ثانيــًا : حكمت بتعزير 
املدعــى عليهمــا بســجن كل واحــد منهمــا ملــدة ســنة ونصــف تبــدأ مــن 
ــة وبتغــرمي كل واحــد منهمــا  ــخ إيقــاف كل واحــد يف هــذه القضي تاري
ألــف ريــال تــودع يف خزينــة الدولــة كل ذلــك لقــاء نقلهمــا لكميــة القــات 
املوصوفــة يف الدعــوى ثالثــًا حكمــت بتعزيــر كل واحــد منهمــا لقــاء 
ــًا صرفــت النظــر عــن  ــة واحــدة رابع ــدة دفع ــد خمســن جل التســتر باجلل
طلبــات املدعــي العــام تطبيــق املادة الثالثة واخلمســن مــن نظام املخدرات 
ــا القــات  بحــق املدعــى عليهمــا ألنــه ال محــل لهــا حيــث اســتثنيت قضاي
ــه وبعــرض احلكــم  ــه بعالي مــن هــذا النظــام باألمــر الســامي املشــار إلي
علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليهمــا عــدم االعتــراض وقــرر املدعــي 
العــام عــدم القناعــة مســتعدًا بتقــدمي الئحــة فجــرى تســليمه نســخة مــن 
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إعــالم احلكــم وأفهمتــه أن لــه بعــد ذلــك ثالثــون يومــًا ليقــدم الئحتــه فــإن 
لــم يفعــل ســقط حقــه يف ذلــك وســوف يتــم رفــع احلكــم إلــى محكمــة 
االســتئناف بعســير لتدقيــق احلكــم كاملتبــع جــرى النطــق باحلكــم 
بتاريــخ 1434/9/7هـــ ورفعــت اجللســة عنــد الســاعة الثالثــة وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد .ويف يــوم اخلميــس 13/ 11 / 1434هـــ افتتحــت 
اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والربــع وفيهــا عــادت املعاملــة 
رفــق خطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير رقــم 
342398152 يف 1434/11/4هـــ  مرفقــا بهــا قــرار املالحظــة الصــادر 
مــن الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة  رقــم 34342200 يف 10/27 /1434هـــ 
املتضمــن نــص احلاجــة منــه مــا يلــي )  وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا 
ملالحظــة أن فضيلتــه لــم ينــوه عــن الالئحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن 
املدعــي العــام باالطــالع عليهــا عمــاًل باملــادة 1/181 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية فعلــى فضيلتــه إكمــال الــالزم واهلل املوفــق (انتهــى بتوقيــع 
.....وبتوقيــع وختــم قاضــي اســتئناف  الشــيخ  وختــم قاضــي اســتئناف 
ــرة الشــيخ .....وأجيــب أصحــاب  ــم رئيــس الدائ ــع وخت الشــيخ .....و بتوقي
ــه   ــة وفقهــم اهلل بــأن ذلــك وقــع ســهوا وجــرى معاجلتــه يف مكان الفضيل
ولــذا  جــرى مبوجبــه التهميــش وأمــرت برفــع املعاملــة الــى محكمــة 
احلاديــة  الســاعة  عنــد  اجللســة  ورفعــت  للتدقيــق كاملتبــع  اإلســتئناف 

عشــرة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بأبهــا برقــم 342398152 
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وتاريخ 1434/11/23هـ املرفق بها القرار الصادر من فضيلـــة القاضي 
1434/9/8هـــ  وتاريــخ   34314670 .....برقــم  الشــيخ/  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد كل مــن /.....و .....يف قضيــة ) 
قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا 
هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه 
ــرة رقــم  ــى قــرار الدائ ــاء عل ــه واحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بن فضيلت
34342200 وتاريــخ 1434/10/27هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء االخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

ــه وســلم . وصحب
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رقم الصك:34325520   تاريخه:1434/9/24هـ  
رقم القضية:34423794

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34344853 تاريخه: 1434/10/29هـ

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بنقــل قــات بقصــد الترويــج 
والهــروب مــن رجــال األمــن وتســببه يف انقــالب ســيارة الدوريــة بعــد 
هروبــه وتســتره علــى مصــدر مــا مت ضبطــه وطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم بتعزيــره وفــق املــادة الثالثــة مــن القــرار رقــم )11( لعــام 
1374ه وتعزيــره لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا مت ضبطــه وهروبــه مــن 
رجــال األمــن ومصــادرة ســيارته املســتخدمة يف اجلرميــة وذلــك أثنــاء قيــام 

مخــدرات - ترويــج - قــات - هــروب املدعــى عليــه مــن رجــال األمــن - 
تســتر علــى مصــدر مــا مت ضبطــه - التعزيــر بالســجن واجللــد والغرامة 

وإتــالف الكميــة املضبوطــة - مصــادرة الســيارة.

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

3- قرار مجلس الوزراء رقم )47( يف 1421/2/18هـ .
4- قرار وزير الداخلية رقم)2057( يف 1404/5/26 هـ .

5- الفقــرة األولــى مــن املــادة 53 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقلية.



475

املدعــى عليــه  يقودهــا  بواجبهــا مت مشــاهدة ســيارة  األمنيــة  الدوريــة 
وعنــد اســتيقافه رفــض االمتثــال والذ بالفــرار بســرعة عاليــة وأثنــاء 
املطــاردة كان الغبــار كثيفــًا ممــا أدى إلــى انحــراف ســيارة الدوريــة 
وانقالبهــا وبعدهــا قــام املدعــى عليــه بإيقــاف الســيارة لتعطلهــا والذ 
بالفــرار وبتفتيــش الســيارة عثــر علــى كميــة مــن نبــات أخضــر يشــتبه 
التقريــر  وأثبــت  عليــه  القبــض  ذلــك مت  وبعــد  القــات  مــن  أن يكــون 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور 
،صــادق املدعــى عليــه علــى االدعــاء املوجــه إليــه ،وبنــاء علــى مــا تقــدم 
حكمــت احملكمــة بســجنه خمــس ســنوات وجلــده ســبعمائة جلــدة علنــا 
ــة قدرهــا  ــدة وغرامــة مالي ــة خمســن جل ــى دفعــات كل دفع مفرقــة عل
عشــرة آالف ريــال تــودع لصالــح بيــت مــال املســلمن ومصــادرة وإتــالف 
القــات املضبــوط ومصــادرة الســيارة املســتخدمة يف اجلرميــة وإيــداع ثمنهــا 
يف حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات واعتــرض املدعــى عليــه 
واملدعــي العــام بــدون الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
.... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــازان حالًيــا بنــاًء علــى أوراق املعاملــة 
الــواردة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقة عســير برقــم  )341901650( 
برقــم  طرفنــا  احملكمــة  بقيــد  واملقيــدة  1434/8/30هـــ   وتاريــخ 
342146007 يف 1434/9/8هـــ واإلحالــة رقــم )34423794( وتاريــخ 
ــابق مــن هيئــة التحقيــق  ـًـا علــى رقــم الــورود الـسـ 1434/9/14هـــ عطفــ
1434/3/1هـــ   يف    )309( بـرقـــم   جـــازان  بـمنـطـقـــة  العــام  واالدعــاء 
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واملقيــدة بقيــد األســاس رقــم )34562987( يف 1434/3/4هـــ واحملالــة 
الرابــع باحملكمــة طرفنــا مبوجــب اإلحالــة  إلــى املكتــب القضائــي 
رقــم  الشــرعي  القــرار  بهــا  والصــادر   )34107415( رقــم  الســابقة 
)3456645( وتاريــخ 1434/3/7 هـــ واملنقــوض أخيــًرا مــن محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة عســير مبوجــب قــرار النقــض الصــادر مــن الدائــرة 
اجلزائيــة الرابعــة  برقــم )34294301(وتاريــخ 1434/8/10هـــ اخلاصــة 
بالســجن /..... املتهــم يف قضيــة قــات ؛ عليــه ففــي هــذا اليــوم الثالثــاء 
املوافــق 1434/9/15هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف 
صباًحــا بحضــور املدعــي العــام واملدعــى عليــه ؛ وجــرى مّنــا اإلطــالع 
علــى الئحــة الدعــوى العامــة اخلطيــة املرفقــة بــأوراق املعاملــة  املقدمــة مــن 
املدعــي العــام بدائــرة اإلدعــاء العــام بجــازان / .....املوجــه إلينــا مبوجــب 
خطــاب التعميــد الصــادر مــن فــرع هيئــة التحقيــق واإلدعــاء العــام بجازان 
رقــم ).....( وتاريــخ 1434/8/29هـــ ونــص الئحــة الدعــوى العامــة حرفًيــا

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد 
بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة أحــد 
املســارحة أدعــي علــى :ـ.....25 عامــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدني رقم .....)عزب/ متعلم/ متسبب ( أودع بشعبة سجن جازان العام 
) قســم ســجن أحــد املســارحة ( مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف واإلحالــة 
رقــم).....( وتاريــخ 1433/12/28هـــ لكــون جرميتــه مــن اجلرائــم املوجبــة 
للتوقيــف اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ 

ويعتبــر إيقافــه مــن تاريــخ القبــض عليــه يف 1433/12/9هـــ .
ــوم اخلميــس املوافــق   ــاح ي ــة والنصــف مــن صب ــام الســاعة الثالث ــه يف مت أن
1433/12/9هـــ وأثنــاء قيــام إحــدى دوريــات شــرطة محافظــة احلــرث 
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بواجبهــا امليدانــي يف املوقــع املســمى قــرى .....وبالتحديــد اخلــط الترابــي 
املــؤدي إلــى قريــة .....مت مشــاهدة ســيارة مــن نــوع ......موديــل 2010 م 
حتمــل اللوحــة رقــم  ).....( تعــود ملكيتهــا ) للمدعــى عليــه (  وبقيادتــه، 
وعنــد اســتيقافها رفــض االمتثــال بالوقــوف والذ بالفــرار متجهــًا إلــى 
قريــة .....بســرعة عاليــة علــى اخلــط الترابــي فتــم إطــالق ثــالث طلقــات 
حتذيريــة إال أنــه واصــل ســيره رافضــًا الوقــوف وأثنــاء املطــاردة كان 
الغبــار كثيفــًا ممــا أدى إلــى انحــراف ســيارة الدوريــة وانقالبهــا وإصابــة 
أفرادهــا بجــروح ســطحية)فرزت لــه أوراق لــدى شــرطة احلــرث بشــأن 
احلــادث(وكان بالقــرب مــن املوقــع دوريــة أخــرى وعنــد ســماع البــالغ 
قامــت الدوريــة علــى الفــور مبتابعــة الســيارة حتــى وصلــت إلــى قريــة 
.....وبعدهــا قــام بإيقــاف الســيارة بعــد أن تعطلــت والذ بالفــرار داخــل 
املنــازل ومت ضبــط الســيارة وبتفتيشــها عثــر بداخلهــا كميــة مــن نبــات 
أخضــر يشــتبه أن يكــون مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا )974 . 
10كجم(عشــرة كيلــو وتســعمائة وأربعــة وســبعن جــرام وعــن طريــق 
أحــد املصــادر أفــاد بأنــه قــام بركــوب ســيارة مــن نــوع ....موديــل 1985م 
اللــون ).......( وأنهــا متجهــة إلــى محافظــة ....، ومت القبــض علــى مــن 
كان يف الســيارة مــن قبــل دوريــات .... وهــم كٌل مــن ) املدعــى عليــه 
( واملدعو/.....و.....و.....)فــرزت لهــم أوراق مســتقلة لعرضهــا علــى جلنــة 
رقم).....(لعام1433هـــ  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  العفو(اثبــت 
الصــادر مــن املستشــفى إيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة املضبوطــة 
لنبــات القــات احملظــور باســتجواب ) املدعــى عليــه (  بعــد مواجهتــه 
والبالــغ  املضبوطــة  القــات  كميــة  بــأن  أقــر  إليــه  املنســوبة  بالتهمــة 
وســبعن  وأربعــة  وتســعمائة  كيلــو  عشــرة  10كجــم(   . وزنهــا)974 
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جرامــًا تعــود لــه حصــل عليهــا بالشــراء مــن شــخص ال يعرفــه مببلــغ 
.....لصالــح  إلــى قريــة  ريــال وأن غرضــه منهــا إيصالهــا  )200(مائتــي 
كل مــن املدعــو/ .....و.....و.....مقابــل مبلــغ مالــي قــدره )200( مائتــي 
ريــال وأقــر بقيامــه بالهــروب مــن رجــال األمــن وأنــه قــام باالتصــال علــى 
املدعو/.....بعــد هروبــه مــن الســيارة واخبــره بأنــه مت ضبــط الســيارة 
وطلــب منــه .....مقابلتــه عنــد احملطــة يف الشــارع العــام بقريــة .....وقــام 
مبقابلتــه والركــوب معــه وقــد أســفر التحقيــق مــع ) املدعــى عليــه ( 
عــن توجيــه االتهــام إليــه بنقــل مــا وزنــه )974 . 10كجــم( عشــرة كيلــو 
وتســعمائة وأربعــة وســبعن جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد 
الترويــج وهروبــه مــن رجــال األمــن  وتســببه يف انقــالب ســيارة الدوريــة 

بعــد هروبــه ؛ وتســتره علــى مصــدر مــا مت ضبطــه :
وذلك لألدلة والقرائن التالية :

1/ مــا جــاء يف إقــراره املــدون ص)3( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم 
. )16(

2/ محضر القبض والتفتيش املنوه عنه املرفق لفة رقم )2-1( .
3 / التقرير الكيميائي الشرعي املنوه عنه املرفق لفه رقم )26(.

4/ مراوغته وتناقض أقواله أثناء التحقيق .
:ترويــج  األولــى  ســوابق  ثــالث  علــى  لــه  عثــر  ســوابقه  عــن  وبالبحــث 

. ســيارات  ســرقة   : والثالثــة  والثانيــة  القــات، 
 وحيــث إن مــا أقــدم عليــه ) املدعــى عليــه ( فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب 
عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ ومــا 

حلــق بــه مــن تعديــالت لــذا أطلــب اآلتــي :
1/إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف ضــوء املادة)الثالثة(
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الكــرمي  الســامي  لألمــر  إنفــاذًا  إليــه  املشــار  الــوزاري  القــرار  مــن 
رقــم)59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ وتشــديد العقوبــة عليــه لقــاء تعدد 

ســوابقه. 
2/ احلكم بتعزيره شرعًا لقاء تستره على مصدر ما مت ضبطه .

3/احلكــم بتعزيــره شــرعًا لقــاء تســببه يف انقــالب ســيارة الدوريــة بعــد 
هروبــه .

رقــم).....( اللوحــة  (حتمــل   ..... نــوع)  الســيارة  مبصــادرة  احلكــم   /4
رقــم الهيــكل  ).....(العائــدة ملكيتهــا للمتهــم واملســتخدمة يف اجلرميــة 
ًــا  بالقبــض عليــه  بتاريــخ  وبســؤال املدعــى عليــه  اجلــواب أجــاب  معترفــ
1433/12/9هـــ مــن قبــل رجــال األمــن بعــد هروبــه مــن قبضتهم  وتســببه 
يف انقــالب ســيارة الدوريــة أثنــاء هروبــه وبحوزتــه )974 . 10كجــم( 
القــات  نبــات  مــن  جرامــًا  وســبعن  وأربعــة  وتســعمائة  كيلــو  عشــرة 
ــقلها مــن قريــة ..... احملظــور ذكــر أن غرضــه مــن تلــك الكميــة هــو نـ
إلــى قريــة .....لصالــح  كال مــن / .....و / .....و / .....مقابــل أجــرة ماليــة 
قدرها)200(مائتــي ريــال ســعودي ؛ وصــادق علــى الســوابق املوضحــة 
ــة وجــدت أن  ــوع إلــى أوراق املعامل يف بطاقــة بصمــات العشــرية .وبالرجـ
الـتـــقرير الكيميائــي الـشـــرعي ومحضــر الــوزن يتطابقــان مع ما ورد يف 
الئحــة الدعــوى وأن للمـــدعى عليــه ثــالث ســوابق األولــى : ترويــج القــات 

ــة : ســرقة ســيارات . ــة والثالث ؛ والثاني
الـتـــقرير  ورد يف  ومــا  والـجـــواب  الدعـــوى  تـــقدم يف  مــا  علــى  وبـنــــاًء 
الكـــيميائي ومـــحضر الــوزن وكــرت الســوابق فقــد ثبــت لــدّي شـــرًعا 
إدانـــة املدعــى عليــه / .....بالقبــض عليــه بتاريــخ 1433/12/9هـــ مــن 
قبــل رجــال األمــن بعــد هروبــه مــن قبضتهــم  وتســببه يف انقــالب ســيارة 
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الدوريــة أثنــاء هروبــه وبحوزتــه كميــة مــن نبــات القــات احملظــور تــزن 
)974 . 10كجــم( عشــرة كيلــو وتســعمائة وأربعــة وســبعن جرامــًا 
لغــرض النقــل لصالــح الغيــر مقابــل األجــر املــادي ؛ وهــو يســتحق التعزيــر 
علــى مــا أديــن بــه إنفــاًذا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633(وتاريــخ 
1432/12/9هـــ وفــق املــادة الثالثــة  مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  )11( 
 )2057( رقــم  الداخليــة  وزيــر  بقــرار  واملعدلــة  1374/2/1هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ 5/26/ 1404هـــ والتشــديد يف حقــه نظــًرا لهروبــه مــن قبضــة 
رجــال األمــن وتســببه يف انقــالب ســيارة الدوريــة أثنــاء هروبــه ؛ إضافــة 
إلــى وجــود ســوا بــق لــه ؛ لــذا فقــد حكمــت بسجـــنه ملــدة خـــمس ســنوات 
ــى ذمــة هــذه القضيــة يف 1433/12/9هـــ  ــاًرا مــن تاريــخ إيقافــه عل اعتب
وجلــده بـــسبعمائة جلــدة علًنــا مفرقــة علــى دفعــات بواقــع خـــمسن جلــدة 
لــكل دفعــة بــن الدفعــة والتــي تليهــا خـــمسة أيــام ؛ وغرامة ماليــة قدرها 
عشــرة آالف ريــال ســعودي تــودع لصالــح بيــت مــال املســلمن ؛ ومصــادرة 
وإتــالف كميــة نبــات القــات املضبوطــة بواســطة اجلهــة املختصــة ثانًيــا / 
قــررت مصــادرة الســيارة نــوع ) .... ( صنــع ســنة 2010 م حتمــل اللوحــة 
عليــه  للمدعــى  العائــدة ملكيتهــا   ).....( الهيــكل   ورقــم   ).....( رقــم 
ــا يف حســاب اإلدارة  ــداع ثمنه ــا وإي ــك ببيعه ــة وذل واملســتخدمة يف اجلرمي
ًــا لقــرار مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم  العامــة ملكافحــة املخــدرات وفقـ
)47(تاريــخ 1421/2/18 هـــ وذلــك يف ضــوء الفقــرة )1( مــن املــادة)53( 
مــن ذات النظــام هــذا مــا انـــتهت إليــه الـــقضية وبــه حكمــت يف احلــق 
العــام وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه باحلكــم 
وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه عليــه وطلبــا اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة 
ــه  ــمد وآل ــى ســيدنا محـ ــى اهلل عل ــة فأجبتهمــا لطلبهمــا . وصل اعتراضي
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وصحبــه وســلم   
الرابعــة   الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
ــة بجــازان  برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ــة ال املعامل
342146007 وتاريــخ 1434/10/18هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي  باحملكمــة الشــيخ / .....برقــم 34325520 وتاريــخ 
1434/9/24هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـــــــــــد / .....يف قضيــة  
) قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك : 34205167تاريخه: 1434/5/4هـ    
رقم الدعوى:34440251

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34236440 تاريخه: 1434/6/11هـ

 الئحــة دعــوى ضــد املدعــى عليــه لقيامــه بترويــج املخــدرات احلبــوب 
احملظــورة »الكبتاجــون« - مت القبــض علــى املدعــى عليــه وهــو يســلم 
املصــدر الســري حبــوب الكبتاجــون ، أقــر املدعــى عليــه بالترويــج، 
علــى  املضبوطــة  املــادة  احتــواء  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت 
املدعــى  علــى  احلكــم  العــام  املدعــي  طلــب  املخــدر،  الكبتاجــون 
البــالد بعــد انقضــاء  عليــه بتعزيــره شــرعًا ومنعــه مــن الســفر خــارج 
محكوميتــه ومصــادرة جوالــه املســتخدم يف اجلرميــة، ومصادرة الســيارة 
 . اســتخدامها  إلســاءة  أخــرى  مــرة  صرفهــا  وعــدم  الشــريحة  وإلغــاء 

مخدرات - ترويج احلبوب احملظورة - توسط يف بيع احلبوب احملظورة 
الكبتاجــون - إقــرار املدعــى عليــه - ثبــوت إدانــة املدعــى عليــه - عــدم 
وجــود ســوابق قضائيــة - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن 
الســفر ومبصــادرة اجلــوال وإلغــاء الشــريحة املســتخدمة يف اجلرميــة.

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

العقليــة.
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حكمــت احملكمــة بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه بقيامــه بالتوســط يف 
بيــع احلبــوب احملظــورة، قــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليــه 
ــارا مــن  ــي عشــر شــهرا اعتب ــن بالســجن ملــدة اثن ــره للتهــم والقرائ بتعزي
تاريــخ دخولــه الســجن، وجلــده مائتــي جلــدة علنــا علــى أربعــة دفعــات 
كل دفعــة خمســون جلــدة بينهــا وبــن التــي تليهــا خمســة عشــر يومــا، 
وتغرميــه مبلغــًا وقــدره ألــف ريـــال، مصــادرة اجلــوال املســتخدم يف ترويــج 
احلبــوب احملظــورة وإلغــاء الشــريحة املســجلة باســمه وعــدم صرفهــا لــه 
ــه  ــذ محكوميت ــع مــن الســفر خلــارج البــالد بعــد تنفي مــرة أخــرى، واملن
قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم، وجــرى تصديــق  ملــدة ســنتن، 

احلكــم مــن قبــل محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم ..........1434/01/24هـــ املقيــدة باحملكمة برقم 
..........وتاريخ 1434/01/24هـ ففي يوم األحد املوافق1434/04/21هـ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09وفيهــا حضــر املدعــي العــام / ..........
واملكلف بحضور اجللسات باخلطاب رقــم ) ..........( يف 1433/3/22هـ 
وادعــى علــى احلاضــر معــه باملجلــس الشــرعي الســجن / ..........ســعودي 
بالســجل املدني رقم )..........( قائال يف دعواه : بتاريخ 1433/11/11هـ 
وردت معلومــات ملكافحــة املخــدرات مــن أحــد املصــادر بــان املدعــى 
عليــه مــن مروجــي احلبــوب و بنــاًء عليهــا مت تكليــف احــد األفــراد بتمثيــل 
دور املشــتري وقــد ورد إتصــال مــن جــوال املصــدر علــى الفــرد ممثــل 
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دور الشــراء يفيــد بــأن املــروج لديــه خمــس وعشــرون حبــة مــن حبــوب 
الكبتاجــون ويرغــب يف بيعهــا ومتواجــد مبحافظــة صبيــا وقــام املصــدر 
بتزويــد الفــرد ممثــل دور الشــراء جــوال املــروج رقــم/..........ويف احلاديــة 
الفــرد وكان  جــوال  مــن  املــروج  علــى  االتصــال  والنصــف مت  عشــرة 
علــى مســمع مــن الفرقــة وطلــب الفــرد مــن املــروج كميــة مــن حبــوب 
الكبتاجــون فــرد عليــه أنــه توجــد خمــس وعشــرون حبــة فقــط وإذا 
يرغــب يف شــرائها عليــه احلضــور حملافظــة )........( وأن قيمــة احلبــوب 
ســبعمائة وخمســون ريــال فوافــق الفــرد ممثــل دور الشــراء علــى ذلــك 
وطلــب املــروج مــن الفــرد عنــد وصولــه محافظــة )........( عنــد البنــك ... 
االتصــال عليــه وانتهــت املكاملــة فتــم االنتقــال بالفرقــة إلــى محافظــة 
صبيــا ومت إعــداد خطــة للقبــض علــى املــروج ومت توزيــع الفرقــة حــول 
املوقــع املتفــق عليــه ومت تكليــف فــرد آخــر مــع الفــرد ممثــل دور الشــراء 
ومت تزويــده باملبلــغ احلكومــي املتفــق عليــه يف شــراء كمية احلبوب وعند 
ــوا حتــت أنظــار الفرقــة حضــرت ســيارة  ــك ... وكان وقوفهــم أمــام البن
مــن نــوع .... موديــل 2011 رقــم اللوحــة )..........( ونــزل منهــا شــخص وقــام 
بالركــوب مــع الفرديــن وطلــب الفــرد ممثــل دور الشــراء منــه الكميــة 
فــرد عليــه بــأن كميــة احلبــوب املتفــق عليهــا عنــد شــخص مينــي آخــر 
وأنــه ال يقــوم ببيعهــا بــل يقــوم بتوجيههــم لــه وهــو مــن ســيقوم بتســليمهم 
التــي  اليمنــي  الشــخص  علــى  اإلتصــال  منــه  الفــرد  فطلــب  الكميــة 
بحوزتــه كميــة احلبــوب وأبلغــه بــأن الفــرد معــه ومتجهــن إليــه الســتالم 
كميــة احلبــوب واســتالم املبلــغ ، عندهــا حتــرك الفرديــن ومعهمــا املــروج 
الــذي اتضــح أنــه وســيط إلــى صاحــب الكميــة الــذي يســكن حــارة 
ــد وصولهــم بالقــرب مــن  ــا ومتــت متابعتهــم مــن الفرقــة وعن ..........بصبي
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منــزل صاحــب الكميــة وطلــب منــه اخلــروج إلــى الشــارع وأعطــاه احلبــوب 
وأخــذ املبلــغ وعنــد توقــف ســيارة الفرديــن والوســيط خــرج شــخص مــن 
احــد املنــازل وبيــده كيــس وعنــد اقترابــه مــن الســيارة ونــزول الفــرد 
ممثــل دور املشــتري قــام برمــي الكيــس والذ بالفــرار داخــل أحــد املنــازل 
حوالــي الســاعة الواحــدة ليــاًل ولكــون املنــزل يوجــد بــه عائلــة ولظــالم 
الليــل داخــل احلــي مت التحفــظ علــى الكيــس الــذي قــام برميــه وبداخلــه 
)19( تســعة عشــرة حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة مبوجــب 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )..........( لعــام 1433 هـــ الصــادر مــن 
مركــز الســموم والكيميــاء الشــرعية مبكــة املكرمــة ومت القبــض 
علــى املدعــى عليــه واتضــح أن اســم صاحــب الكميــة يدعــى/ ............. 
اجلنســية ومــن أكبــر املروجــن للحبــوب املخــدرة )........( والزال البحــث 
جــاري عنــه القبــض عليــه ، وباســتجواب املدعــى عليــه والتحقيــق معــه 
أســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام إليــه بالتوســط يف بيــع عــدد )19( 
تســع عشــرة حبــة يشــتبه أن تكــون مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة 
عــن طريــق االتفــاق واملســاعدة وذلــك لألدلــة والقرائــن املرفقــة بــأوراق 
القضيــة وحيــث إمنــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب 
عليــه نظامــًا مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/39 وتاريــخ 1426/7/8هـــ لــذا أطلــب 
1- إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره شــرعًا يف ضــوء املــادة )38(  
الســمو  لتعميــم صاحــب  اســتنادا  عليــه  التشــديد  و  النظــام  ذات  مــن 
امللكــى وزيرالداخليــه رقــم 8346 يف 1427/2/8هـــ خلطورتة احلبوب يف 
تدميــر مراكــز نهايــة االعصــاب املركزيــه باملــخ 2-احلكــم مبنعــه مــن 
الســفر خــارج البــالد بعــد انقضــاء محكومتيــه اســتنادا للفقــرة األولــى 
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مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام3- مصــادرة الســيارة نــوع ..... موديــل ) 
2011 (ـ رقم اللوحة )..........(  استنادا للفقرة 1 من املادة ) 53 ( من ذات 
النظــام وإيــداع قيمتهــا لــدى حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات 
الــوزاري رقــم 47 وتاريــخ 1421/2/18هـــ ومصــادرة  للقــرار  اســتنادًا 
اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة نــوع ........الرقــم املصنعــي )..........( اســتنادًا 
للفقــرة 1 مــن املــادة 53 مــن ذات النظــام وإيــداع قيمتهــا لــدى حســاب 
اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم 47 
وتاريــخ 1421/2/18هـــ . وإلغــاء الشــريحة اخلاصــة باجلوال رقــم )..........( 
وعدم صرفها مرة أخرى ملن أســاء اســتخدامها اســتنادًا لتعميم صاحب 
الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم 9798 وتاريــخ 9_1428/2/10هـــ .
مــا  بيــع  بتوســطي يف  : أعتــرف  وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــال 
عــدده )19( ـ تســع عشــرة حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة عــن 
طريــق اإلتفــاق واملســاعدة يف ذلــك بهــذا أجــاب ، وبســؤاله عــن الســيارة 
قــال الســيارة عائــدة للشــركة للبيــع بالتقســيط ومؤجــرة علــي بعقــد 
إيجــار ينتهــي بالتمليــك . وباإلطــالع علــى أوراق القضيــة وجــد ضمنهــا 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )..........( لعــام 1433 هـــو املتضمــن 
ثبــوت إيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة حلبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة 
احملظــورة ، كمــا وجــد كــرت بصمــات املدعــى عليــه واملتضمــن عــدم 
وجــود ســوابق عليــه ، وعليــه فـــبناء علــى ســماع الدعــوى واإلجابــة فقــد 
ثبــت لــدي شــرعا إدانــة املدعــى عليــه / 0000 بقيامــه بالتوســط يف بيــع 
ــة مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة عــن  ــة ( ـ تســع عشــرة حب ) 19حب
طريــق اإلتفــاق واملســاعدة ويســتحق التعزيــر علــى ذلــك وفــق املــادة ) 38 
( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات إال أنــه نظــرا لعــدم وجــود ســوابق عليــه 
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ولكونــه يعــول أســرة وإلظهــاره ندمــه وتوبتــه واســتنادا للمــادة رقــم )60 ( 
ــا عشــر  ــره بالســجن ملــدة إثن ــذا فقــد حكمــت بتعزي مــن ذات النظــام ل
شــهرا إعتبــارا مــن تاريــخ دخولــه الســجن وجلــده مائتــي جلــدة علنــا علــى 
أربــع دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة بينهــا وبــن التــي تليهــا خمســة 
عشــر يومــا وتغرميــه مبلــغ وقــدره ألــف ريــال ومصــادرة اجلــوال املســتخدم 
يف ترويــج احلبــوب احملظــورة وإلغــاء الشــريحة املســجلة باســمه وعــدم 
صرفهــا للمدعــى عليــه مــرة أخــرى وصرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي 
ــه ومنعــه  العــام مصــادرة الســيارة لكونهــا ليســت ملــكا للمدعــى علي
مــن الســفر خــارج البــالد بعــد تنفيــذ محكوميتــه ملــدة ســنتن بذلــك 
حكمــت وأفهمــت املدعــى عليــه باحلكــم فقــرر القناعــة وقــرر املدعــي 
بالئحــة  اإلســتئناف  حملكمــة  احلكــم  رفــع  وطلــب  معارضتــه  العــام 
إعتراضيــة وبــه حــرر يف 1434/4/21هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم،،،
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم ..........
وتاريــخ 1434/5/13هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ / ..........برقــم ..........وتاريــخ 1434/5/4هـــ اخلــاص 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد / ..........) ســعودي اجلنســية ( يف قضيــة ) 
مخــدرات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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الترويــج و طلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره وتشــديد العقوبة 
لتعــدد ســوابقه وإبعــاده عــن البــالد بعــد تنفيــذ احلكــم وإلزامه بــرد املبلغ 
احلكومــي املرقــم وقــدره مائــة ريــال ،حيــث مت االشــتباه باملدعــى عليــه 
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مــكان بيــع القــات مــن قبــل أحــد أفــراد فرقــة املكافحــة قــام بإدخالــه 
للمنــزل والتوســط  لشــراء القــات وعنــد خروجــه مــن املنــزل برفقــة الفــرد 
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املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور وصــادق املدعــى عليــه الدعــوى ،وبنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بســجنه مــدة ســنتن  تعزيــرًا وجلــده 
خمســمائة جلــدة علنــًا مفرقــة كل دفعــة خمســون جلــدة وغرامــة ماليــة 
قدرهــا خمســة آالف ريــال تــودع يف بيــت مــال املســلمن وإبعــاده عــن 
ــغ احلكومــي املرقــم  ــة املقــررة بحقــه ورد املبل ــذ العقوب البــالد بعــد تنفي
وقــدره مائــة ريــال وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام 
مكتفيــًا بالئحــة الدعــوى ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 34446231 وتاريــخ 1434/10/12هـــ املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1434/10/12هـــ  ففــي  برقــم 342294560  باحملكمــة 
 09 : الســاعة 45  اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1434/10/19هـــ  االثنــن 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .....بالتعميــد رقــم ).....( يف 1431/8/13هـــ 
واملدعــى عليــه .....مينــي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم ).....( 
وقــدم املدعــي العــام دعــوى محــررة تتضمن :  أنه بتاريــخ 1434/8/19هـ 
ــة .....مت  ــاء قيــام إحــدى فــرق مكافحــة املخــدرات بواجبهــا يف قري وأثن
ــزل .....)متــت  ــب من ــًا بجان ــه  عندمــا كان واقف االشــتباه يف املدعــى علي
املخاطبــة بشــأنه( يقــوم بترويــج نبــات القــات احملظــور وعنــد نــزول أحــد 
أفــراد الفرقــة القابضــة وســؤاله عــن مــكان القــات قــام بإدخــال الفــرد 
للمنــزل وإيصالــه إلــى مــكان ترويــج نبــات القــات والتوســط لشــراء 
ــغ )100( مائــه ريــال وأثنــاء خروجــه  مــن  كميــه مــن نبــات القــات مببل
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ــى املروجــن  ــم القبــض عل ــم يت ــه ول ــزل برفقــة الفــرد مت القبــض علي املن
لكــون املنــزل بــه عوائــل وبــوزن الكميــه املباعــة مــن  نبــات القــات 
احملظــور بلــغ وزنها)200جــمـ  مائتــن جرامــًا( أثبــت التقريــر الكيميائي 
الشــرعي رقم).....لعــام 1434هـــ( إيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة 
املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور وباســتجواب املدعــى عليــه املذكــور 
أقــر بالتوســط يف  بيــع مــا وزنــه)200 جــم ـ مائتــان جرامًا(مــن نبــات 
القــات احملظــور لغــرض احلصــول علــى املــال لصالــح صاحــب املنــزل/.....

)متــت املخاطبــة بشــأنه(كما أقــر بــأن الذيــن يبيعــون القــات بداخــل 
وقــد أســفر  املخاطبــة بشــأنهما(  .....و.....)متــت  املنــزل شــخصان همــا 
التحقيــق مــع املدعــى عليــه عــن توجيــه االتهــام إليــه بالتوســط يف بيــع 
مــا وزنــه )200جــم ـ مائتــن جرامًا(مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد 
االجتــار املجــرم مبوجــب الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 
: 1ـ مــا جــاء يف إقــراره املرفــق 2 ـ مــا جــاء يف محضــر القبــض والتفتيــش 
املرفــق 3ـ التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق وبالبحــث 
عــن ســوابقه عثــر لــه علــى ثــالث ســوابق األولــى مخالفــة نظــام أمــن 
احلــدود مقترنــة بتهريــب القــات والثانيــة حيــازة القــات والثالثــة مخالفــة 
نظــام أمــن احلــدود  وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم 
شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ ومــا حلــق بــه مــن تعديــالت فإنــي أطلــب : 1- إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره يف ضــوء املادة)الثالثة(مــن القــرار الــوزاري 
املشــار إليــه أعــاله إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 
1432/12/9هـــ وتشــديد العقوبــة عليــه لقــاء تعــدد ســوابقه 2- احلكــم 
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بإبعــاده عــن البــالد بعــد تنفيــذ احلكــم الصــادر بحقــه 3ـ احلكــم بإلزامــه 
بــرد املبلــغ احلكومــي املرقــم البالــغ قــدره )100( مائــة ريــال واملســلم 
يف عمليــه شــراء نبــات القــات احملظــور منــه اســتنادًا لبرقيــة صاحــب 
الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة 
رقــم )29290/4/5/1( وتاريــخ 1431/5/7هـــ وبســؤال املدعــى عليــه 
املذكــور أعــاله أجــاب باالعتــراف بالتوســط يف بيــع مــا وزنــه مائتــي 
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور علــى ممثــل دور املشــتري مــن أفــراد 
مكافحــة املخــدرات مقابــل مبلــغ مالــي قــدره مائــة ريــال هكــذا أجــاب 
املدعــى عليــه عنــد ذلــك جــرى منــا االطــالع علــى التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي وعلــى محضــري الــوزن والقبــض فوجــدت متطابقــة ملــا جــاء 
ــة  ــى إجاب ــى مــا ذكــر مــن دعــوى املدعــي العــام وعل ــاء عل بالدعــوى وبن
املدعــى عليــه .....مينــي اجلنســية باالعتــراف بالتوســط يف بيــع مــا وزنــه 
مائتــي جرامــًا مــن نبــات القــات علــى ممثــل دور املشــتري مــن أفــراد 
مكافحــة املخــدرات مقابــل مبلــغ مالــي قــدره مائــة ريــال لــذا فقــد ثبــت 
لــدى شــرعًا إدانــة املدعــى عليــه املذكــور بترويــج كميــة نبــات القــات 
ــق التوســط يف بيعهــا وهــو يســتحق  احملظــور املوضحــة أعــاله عــن طري
العقوبــة علــى ذلــك وفــق املــادة الثالثــة مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 
 3818 رقــم  الــوزاري  بالقــرار  املعــدل  1402/5/26هـــ  وتاريــخ   2057
وتاريــخ 1410/9/28هـــ اســتنادًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 11 وتاريــخ 
1374/2/1هـــ وإنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم 59633 وتاريــخ 
1432/12/9هـــ وملــا ذكــر أعــاله  فقــد حكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه 
املذكــور مبــا يلــي: أواًل / يعــزر بالســجن ملــدة ســنتن مــن تاريــخ إيقافــه 
علــى ذمــة القضيــة 19 /1434/8هـــ ثانيــًا / يعــزر باجللــد بخمســمائة 
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جلــدة علنــًا مفرقــة كل دفعــة خمســون جلــدة بــن الدفعــة واألخــرى 
عشــرة أيــام ثالثــًا/ يدفــع غرامــة ماليــة   قدرهــا خمســة أالف ريــال تــودع 
بيــت مــال املســلمن رابعــًا / يبعــد عــن البــالد بعــد إنفــاذ العقوبــة املقــررة 
بحقــه شــرعًا وال يســمح لــه بالعــودة إليهــا عــدى مــا تســمح بــه أنظمــة 
احلــج والعمــرة خامســًا / كمــا حكمــت علــى املدعــى عليــه بــرد املبلــغ 
احلكومــي املرقــم وقــدره مائــة ريــال إســتنادًا لتعميــم وزيــر الداخليــة 
ــى الطرفــن قــرر  ــه وبعرضــه عل املوضــح بالدعــوى هــذا مــا حكمــت ب
املدعــى عليــه القناعــة وطلــب املدعــي العــام اســتئناف احلكــم مكتفيــًا 
بالئحــة اإلدعــاء العــام وأمــرت بتنظيــم القــرار الــالزم مبوجبــه ورفعــه 
حملكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير لدراســته وإبــداء مــا تــراه نحــوه 
يف  حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

. 1434/10/19هـــ 
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/11/2هـــ املرفــق به 342294560 وتاري
34340849وتاريــخ  /.....برقــم  الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلـــة 
)مينــي   .....  / ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/10/26هـــ 
اجلنســية( يف قضيــة )قــات( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك :34368151   تاريخه:1434/11/25هـ   
رقم الدعوى:34523805

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34386957 تاريخه: 1434/12/24هـ

مخــدرات - نقــل بقصــد الترويــج - قــات - حيــازة بقصــد التعاطــي  
واالجتــار - هــروب مــن رجــال األمــن - اإلقــرار -كبــر الكميــة املضبوطــة 
- تداخــل العقوبــات - التعزيــر بالســجن والغرامــة  واملنــع مــن الســفر .

1-قوله صلى اهلل عليه وسلم ) كل مسكر خمر وكل خمر حرام ( .
2-جــاء يف كشــاف القنــاع ج85/6 )وإن لــم يكــن فيهــا - أي حــدود اهلل - 
القتــل فــإن كانــت مــن جنــس واحــد مثــل أن يزنــي مــرارا أو يســرق مرارا 
أو يشــرب اخلمــر مــرارا قبــل إقامــة احلــد أجــزأ حــد واحــد فتتداخــل 

الســرقة كغيرهــا .. إلــخ(
3-قرار مجلس الوزراء رقم )11( يف 1374هـ .

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

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

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة قــات بقصــد االســتعمال 
الشــخصي ونقــل قــات بقصــد الترويــج وهروبــه مــن رجــال األمــن ،طلــب 
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إثبــات مــا أســند إليــه ومعاقبتــه تعزيــرًا ومصــادرة ســيارته وفــق األنظمــة 
والتعليمــات ،حيــث جــرى االشــتباه بالســيارة التــي يقودهــا املدعــى عليــه 
وطلــب منــه الوقــوف مــن الدوريــة األمنيــة ولــم يتوقــف ومبتابعتــه أوقــف 
الســيارة وهــرب منهــا وبتفتيــش الســيارة عثــر فيهــا علــى نبــات القــات 
وأثبــت التقريــر الكيميائــي إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القــات 
احملظــور ،ويف يــوم آخــر عنــد نقطــة التفتيــش جــرى االشــتباه بالســيارة 
التــي يقودهــا املدعــى عليــه فجــرى اســتيقافه وبتفتيــش الســيارة عثــر 
علــى نبــات القــات واعتــرف املدعــى عليــه حتقيقــًا بحيــازة القــات يف 
املــرة األولــى وأن قصــده نقلهــا لشــخص آخــر مقابــل مبلــغ مالــي وأن 
الكميــة املضبوطــة يف املــرة الثانيــة لالســتعمال الشــخصي ،وصــادق 
املدعــى عليــه علــى الدعــوى ،وبنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة 
ماليــة قدرهــا خمســة آالف  تعزيــرا خمــس ســنوات وغرامــة  بســجنه 
ريــال  ومنعــه مــن الســفر بعــد انتهــاء محكوميتــه ورد الدعــوى مبطالبــة 
مصــادرة الســيارة وقنــع املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي العــام بــدون 

الئحــة ،وُصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 34523805 
 342654031 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/11/23 وتاريــخ 
املوافق1434/11/24هـــ  اإلثنــن  يــوم  ففــي  1434/11/23هـــ  وتاريــخ 
افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
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.....املعمــد بالعمــل مبوجــب خطــاب رقــم .....وتاريــخ 1434/08/29هـــ 
وحضــر املدعــى عليــه .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).....( وادعــى املدعــي العــام قائــاًل يف دعــواه أنــه بتاريــخ 1431/12/13هـ 
وأثنــاء قيــام دوريــات حــرس احلــدود بقطــاع الدايــر مركــز .....بعملهــا 
شــاهدت ســيارة نــوع ..... ســنة صنعهــا 1983م حتمــل اللوحــة رقــم ).....( 
)تعــود ملكيتهــا للمدعــى عليــه املذكــور أعــاله( وعنــد االشــتباه بهــا مت 
اســتيقاف قائدهــا و لــم ميتثــل بالوقــوف ومبتابعتــه قــام بإيقــاف الســيارة 
والهــرب منهــا وبتفتيــش الســيارة عثــر فيهــا علــى كميــة مــن مــادة القــات 
احملظــور  وقــد بلــغ وزن مــا مت العثــور عليــه )506 كجــم( خمــس مائــة 
وســتة كيلــو جــرام وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ).....( 
يف 1431/12/24هـــ ايجابيــة العينــة املرســلة منــه لنبــات القــات احملظــور 
ويف متــام الســاعة 12.30 مــن مســاء يــوم اإلثنــن املوافــق 1426/8/9هـــ 
وأثنــاء قيــام دوريــات املجاهديــن بعملهــا بنقطــة التفتيــش مبركــز ....... 
مت إســتيقاف ســيارة نــوع ........ ســنة صنعهــا 1998م حتمــل اللوحــة رقــم 
).....( تعــود ملكيتهــا للمدعــى عليــه وبقيادتــه وبتفتيــش الســيارة مت 
العثــور علــى كيــس بــه نبــات يشــتبه أن يكــون من نبات القــات احملظور 
بلــغ وزنــه )9 كجــم( تســعة كيلــو جــرام وقــد أثبــت التقريــر الكيميائي 
العينــة املرســلة  إيجابيــة  بتاريــخ 1434/8/17هـــ   ).....( الشــرعي رقــم 
منــه لنبــات القــات احملظــور وباســتجواب املدعــى عليــه بعــد مواجهتــه 
بالتهمــة املنســوبة إليــه أقــر بحيازتــه للكميــة األولــى وأن غرضــه مــن 
حيــازة الكميــة نقلهــا لشــخص ال يعرفــه مــن .....إلــى قريــة .....مقابــل 
مبلــغ وقــدره )10.000( عشــرة آالف ريــال وأقــر بقيامــه بالهــرب مــن 
رجــال األمــن وبســماع أقوالــه مــن قبــل جهــة اإلســتدالل بشــأن الكميــة 
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الثانيــة أقــر بحيازتــه الكميــة وذكــر بأنــه اشــتراها مــن شــخص ال 
يعرفــه مقابــل 1000 ريــال وغرضــه مــن حيازتهــا االســتخدام الشــخصي 
وقــد مت االكتفــاء مبــا جــاء يف محضــر ســماع أقوالــه اســتنادا للمــادة 
ــق عــن اتهــام/  ــة وقــد أســفر التحقي )64( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
.....بنقــل )506 كجــم( خمــس مائــة وســتة كيلــو جــرام مــن نبــات القــات 
احملظــور بقصــد االجتــار وحيــازة )9 كجــم( تســعة كيلــو جــرام بقصــد 
االســتخدام الشــخصي واملجــرم مبوجــب الفقــرة )2( مــن املــادة )الثالثــة( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وهروبــه مــن رجــال األمــن 
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم شــرعًا و معاقــب عليــه 
لعــام 1374هـــ ومــا  الــوزراء رقــم )11(  قــرار مجلــس  نظامــًا مبوجــب 
حلــق بــه مــن تعديــالت ، لــذا أطلــب: 1-إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 
واحلكــم بتعزيــره يف ضــوء املــادة )الثالثــة والرابعــة( مــن القــرار الــوزاري 
املشــار إليــه أعــاله إنفــاذًا لألمــر الســامي الكــرمي رقــم )59633( وتاريــخ 
1432/12/9هـــ 2-مصــادرة الســيارة ســنة صنعهــا 1983م حتمــل اللوحة 
رقــم ).....( رقــم الهيــكل ).....( املســتخدمة يف عمليــة النقــل وفقــا للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املشــار إليــه وإيــداع قيمتهــا يف حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة 
املخــدرات وفقــا لقــرار مجلــس الوزراء رقــم )47( وتاريخ 1421/2/18هـ 
وقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد مــن هويته وأهليته جرى ســؤاله 
عــن الدعــوى فأجــاب قائــال إن مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتهامي بنقل 
مــا وزنــه )506كجــم( خمســمائة وســتة كيلــو مــن نبــات القــات بقصــد 
التجــارة وحيــازة مــا وزنــه )9 كجــم ( تســعة كيلــو جــرام مــن القــات 
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احملظــور بقصــد االســتعمال والتعاطــي فهــذا كلــه صحيــح هكــذا 
محضــر  ومنهــا  املعاملــة  أوراق  كامــل  علــى  االطــالع  فجــرى  أجــاب 
ــى املدعــى عليــه  ــه يتضمــن القبــض عل ــة فوجدت القبــض املرفــق باملعامل
وبحوزتــه الكميــة املذكــورة يف الدعــوى كمــا جــرى االطــالع علــى 
كــرت ســوابق املدعــى عليــه فلــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة كمــا 
جــرى االطــالع علــى مذكــرة إيقــاف املدعــى عليــه فوجــدت أنــه أوقــف 
بتاريــخ 1434/08/09هـــ كمــا جــرى االطــالع على التقريــر الكيماوي 
الشــرعي املرفــق باملعاملــة الصــادر مــن مستشــفى امللــك فهــد املركــزي 
ــة  ــه يتضمــن  ايجابي بجــازان برقم.....وتاريــخ 1431/12/24 هـــ  فوجدت
العينــة للقــات احملظــورة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه بحيــازة مــا وزنــه )506كجــم ( خمســمائة 
وســتة كيلــو جرامــًا مــن القــات احملظــور لقصــد االجتــار بهــا واعترافــه 
بحيــازة مــا وزنــه )9كجــم ( تســعة كيلــو جرامــًا مــن نبات القــات لقصد 
االســتعمال وحيــث ال توجــد ســوابق مســجلة عليــه وحيــث أثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي ايجابيــة العينــة للقــات احملظــور ومبــا أن مــا أقــدم 
عليــه املدعــى عليــه مــن احملــرم شــرعا ملــا يف اســتعمال القــات وترويجــه 
بــن النــاس أضــرار بليغــة علــى الديــن و النفــس و العقــل والعــرض واملــال 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام 
( ممــا يســتوجب إيقــاع العقوبــة علــى املدعــى عليــه ومبــا أن املدعــى 
للترويــج وحيــازة لقصــد االســتعمال وعقوبــة  بــن حيــازة  عليــه جمــع 
الترويــج أشــد ولــم يحكــم لــه يف أحدهمــا يف قضيــة منفصلــة عنهــا 
وهــي مــن جنســها ممــا يســتوجب تداخــل العقوبــات يف ذالــك ويعاقــب 
باألشــد منهمــا جــاء يف كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع ص6/85 ] 
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ــل  ــل فــإن كانــت مــن جنــس مث ــم يكــن فيهــا أي حــدود اهلل القت وإن ل
أن يزنــي مــرارا أو يســرق مــرارا أو يشــرب اخلمــر مــرارا قبــل إقامــة احلــد 
أجــزء حــد واحــد فتتداخــل الســرقة كغيرهــا قــال ابــن منــذر : ) أجمــع 
علــى هــذا كلــه مــن ُيحَفــظ عنــه مــن أهــل العلــم وذلــك ألن الغــرض 
الزجــر عــن إتيــان مثــل ذلــك يف املســتقبل وهــو حاصــل باحلــد الواحــد [ 
ــه وألجــل  ــة الترويــج  لــذا كل ــة االســتعمال يف عقوب أ.هـــ  فتدخــل عقوب
احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي أوال : ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه بحيــازة مــا وزنــه )9كجــم ( تســعة كيلــو جرامــًا للقــات 
احملظــور لقصــد االســتعمال والتعاطــي / ثانيــا : ثبــت لــدي إدانــة املدعــى 
عليــه بنقــل مــا وزنــه )506كجــم ( خمســمائة وســتة كيلــو جرامــًا مــن 
نبــات القــات احملظــور لقصــد االجتــار بهــا  /ثالثــا  حكمــت بســجنه 
ملــدة ] خمــس ســنوات [ حتتســب منهــا مــدة إيقافــه علــى ذمــة القضيــة 
وغرامــة ماليــة قدرهــا خمســة آالف ريــال وذلــك اســتنادا علــى القــرار 
قــرار  مــن  الثالثــة  واملــادة  هـــ  وتاريــخ 1374/2/1  رقــم )11(  الــوزاري 
ســمو وزيــر الداخليــة رقــم )2057 ( وتاريــخ 1404/05/26هـــ  / رابعــا: 
كمــا حكمــت مبنعــه مــن الســفر ملــدة ] خمــس ســنوات [ بعــد انتهــاء 
محكوميتــه اســتنادا للمــادة األولــى يف الفقــرة ) د ( مــن قــرار وزيــر 
الداخليــة رقــم )2057 ( وتاريــخ 1404/05/26هـــ. /خامســا : كمــا 
حكمــت بــرد دعــوى املدعــي العــام بطلــب مصــادرة الســيارة املوصوفــة 
بالدعــوى وبعــرض احلكــم عليــه قــرر قناعتــه بــه كمــا قــرر املدعــي 
العــام معارضتــه علــى احلكــم وطلــب االســتئناف بــدون لالئحــة مكتفيــا 
مبــا قدمــه مــن أوراق عليــه فســيتم رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف واختتمــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وبــاهلل التوفيــق 
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وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر بتاريــخ 
1434/11/24 هـــ

الثالثــة   الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 
342654031 وتاريــخ 12/3/ 1434هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
.....برقــم 34369151 وتاريــخ  فضيلـــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / 
ــد / ..... يف قضيــة  1434/11/25هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـ
) قــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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